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Hakikat ve Ehl-i Hakikat Kavramı 

Ortaçağda Kilise, dini yanlış anlamaktan ilim adamlarına karşı büyük bir mücadele veriyordu. 

Dolayısıyla hayat nehrinin önüne aşılmaz bir sed oluşmuştu. Ve 400 yıl devam eden kavga-

lardan sonra hayat nehri bu seddi yıktı. Yıkamadığı bir kaç yerde de onu kenara çektirdi. De-

mek laiklik bu kenara çektirme işinden başka bir şey değildir. 

Tabiatta boşluk olmaz ilkesi gereği din, gündemden çıkınca toplumda dinin otoritesini almaya 

çalışan dört fikir akımı ortaya çıktı:  

a) Materyalizm.. b) İspirtizm.. c) Naturalizm.. d) Bilimle dini, madde ile manayı, ruh ile be-

deni bir gören ve onları birleştiren gerçekçiler (realistler) veya gerçeği arayanlar.. Bu yolda 

başarılı olmayanlar ise nihilist oldu. 

Bilindiği gibi 150-200 yıl boyunca Avrupa'da ortaya çıkan bütün akımlar şöyle veya böyle 

Osmanlı topraklarında bir yansıma buluyordu. Evet, bizde de bu dört akımın temsilcileri yüz 

elli yıldır var. 130 yıl önce Osmanlı topraklarına giren materyalizme cevap vermeye çalışan 

Ahmed Midhad Efendi bu dört akımı Osmanlıca isimleriyle şöyle zikrediyor: 

a) Maddiyun.. b) Ruhaniyyun.. c) Tabiiyyun.. d) Hakikiyyun. 

Bediüzzaman gençliğinde İstanbula geldikten sonra bu akımlarla tanıştı. Ve bir sene gibi kısa 

bir zaman içinde hakikiyyun grubu içinde yerini aldı. Çünkü materyalizmde hiçbir değer yok-

tu. Ruhanilik ise, hayattan ve ilimlerden kopukluğu netice veriyor. Tabiatçılık bir miktar bi-

limsel gitse de dinî değerleri, ulûhiyeti ve ahireti inkâr ettiğinden sakat ve yarım yol olarak 

kalıyor. 

Üstad Bediüzzaman, hakikat kavramı için Kızıl Îcaz adlı mantık kitabında şöyle özet, güzel, 

ontolojik bir izah getiriyor:  

Eşyanın içyapısına mahiyet denilir. Çünkü bir şeyin içyapısı onun özünü oluşturduğundan, o 

şey için söylenilen o nedir? (ma hiye?) sorusuna verilen cevap, o şeyin özünü gösterdiğinden 

öze mahiyet denilmiştir. Hüviyet de bir şeyin dış görünüşü demektir. Çünkü kimdir o? (men 

hüve?) sorusuna onun dış görünüşü demek olan hüviyetiyle cevap verilir. Ve mahiyet artı hü-

viyet eşittir hakikat.  

İşte dinin özellikle İslamiyetin mucizeliği ve başarısı bu bütünlüktedir.  Onun için Üstad Risa-

lelerde binden fazla hakikat ve ehl-i hakikat tabirini kullanıyor. İlmi esas alan Mevlana gibi 

zatlara ehl-i hakikat derken Kilise erbabına ruhanî Hıristiyanlar ismini veriyor. Hayat ve iman 

âlemindeki hakikatin tam tarifi şudur:  

Din ile ilim, ruh ile beden, dünya ile ahiret, zahir ile batın gerçekte birdirler. Farklılıklar, 

sadece nisbi, göreceli ve lokaldir. 
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Tahminime göre; bugün Müslümanların ve Nur Cemaatinin en büyük sıkıntısı bu bütünlük ve 

birliği zihinlerinde, hayatlarında ve yayınlarında kuramayışlarıdır. Kanaatime göre; eğer Müs-

lümanlar bu birliği öğrenip hayata hâkim kılmazlarsa Kilisenin başına gelenler, onların da 

başına gelir. Zaten Avrupa’nın biz Müslümanlara laikliği dayatmasının ve dinsizlik akımlarını 

desteklemesinin en birinci sebebi, bizim bu perişaniyetimizdir. Evet, beşer zulmeder, fakat 

kader adalet eder.  

Çünkü biz, İslamiyetin en temel vasfı olan birliği ve tevhidi yaşamıyoruz. Değerlerimizi sade-

ce sloganlarda bırakıyoruz. Asr-ı Saadetin zihniyetinden ve hayat anlayışından koptuğumuz 

gibi; bu asrın fen bilimlerine de sahip çıkmıyoruz. Resmen Ortaçağın skolâstik anlayışlarını 

bu asrın aydın insanlarına dayatıyoruz.  

İslamiyetin ikinci asrına kadar mahiyet, hüviyet ve hakikat deyimleri kullanılmıyordu. Yunan 

Felsefesi Arapçaya tercüme edildikten sonra bu tabirler İslamlaştırıldı. Bu kelimelerin yerine 

zahir, batın, tevhid veya hakk deyimleri vardı. Yer yer İslam ve Hanif kelimeleri bu bütünlük 

ve birlik manasında kullanılıyordu. Sırat-ı müstakim ve tevhid manasında olan bu çizginin iki 

ucu ise, zahirî yönü ve şeriatı esas alan Yahudilik ile ruhu ve özü esas alan Hıristiyanlık idi. 

Bediüzzaman birçok risalede Hakikati bulamayanların, sofestai ve abesiyyun (absürtçüler) 

fırkasına dâhil olmak zorunda kalacaklarını, söylüyor. Nitekim bu çağımızda dindarların da 

aşırı derecede dünyacı olmalarının sebebi samimiyetsizlik veya hıyanet değildir. Hayatın, 

ilimlerin ve bütün varlığın ruhu ve bilinci olan bu canlı birlik hakikatini bilemeyişleri veya 

onu yaşamayı beceremeyişleridir. 

Cenab-ı Hak, bizleri ehl-i hakikat yapsın. Âmin 

 

 

Bahaeddin Sağlam 
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Bediüzzamanda Usul’ül-İlim 

Bilimsel veriler ve dinî metinlerin zahiri mealleri son 150 yıl boyunca birbiri ile çelişince as-

rımızda ve ondan önceki asırda insanlık, birçok sancılar çekti ve çekiyor. Başka çağlarda bu 

çelişki ve çatışma bu kadar ileri derecede değil idi. Çünkü Milattan 500 yıl önce ve 300 yıl 

sonraki dönemde insanlığın 3000 yıllık birikimi olan Yunan felsefesi, zaman ve zeminin yani 

alt yapının tam hazır olmamasından dolayı bir yandan bilimsel veriler olarak ele alınıyordu. 

Aynı zamanda dinî literatür olarak ele alınıyordu. Ayrıca İsevilik, Roma ve Yunanı Hıristiyan 

edince Kilise o felsefeyi ve onun bütün okul ve kurumlarını yasaklayıp kaldırdı. Onun için 

Ortaçağda böyle bir çatışma sorunu hiç gözlemlenmedi. Nihayet bu Yunan felsefesi, Hicri 2. 

Asırda Arapçaya çevrilince bazı Müslüman âlimler dört elle ona sarıldılar. Bir kısım âlimler 

ve muhaddisler ise haramdır, diye o Yunan felsefesini yasakladılar. Henüz bilimsel veriler 

haline gelmeyen bu felsefe; ilme, dile ve özgür düşünceye çok önem veren Mutezile ekolünü 

o günün pozitivistleri haline getirdi. Mutezile fırkasını o günün şartlarında pozitivistleştiren 

ikinci bir sebep de; tevili, düşünceyi ve kıyası asla kabul etmeyen çevrelerin özellikle muhad-

dislerin aşırı taassuplarıdır. 

 

İbn Sina, Farabî üzerinden elde ettiği Yunan felsefesini tamamen kabul etti. Bu felsefenin 

hiçbir meselesi, dinî (İslamî) metinlerin hiçbiri ile çelişmez, dedi; çelişiyor gibi görünen yer-

leri de tevil etti. 

 

Tarih boyunca devam eden ve çağımızda zirveye ulaşan bu din-bilim çatışması, İslam âlimleri 

içinde en çok Bediüzzaman Said Nursi’yi ilgilendirdi. O, Yunan felsefesini asla ilim olarak 

görmedi; eksik ve yanlışlarını söylemekle beraber, İbn Sina’nın o günün felsefesi için yaptığı-

nı bugünün fen bilimleri için yaptı. İşte Bediüzzaman’ın felsefe, bilim ve din çatışmaları için 

söyledikleri ve yaptıkları: 

 

[Bu önemli tesbitleri ve açıklamaları periyodik ve yorumsuz olarak vereceğiz ki; bizim bu 

çağdaş sorunumuza bir ilaç olsun. Yorumsuz vereceğiz diyorum. Çünkü birçok sorun, şahsi 

yorumlardan ve nüanslardan kaynaklanıyor. İşte:] 

 

Birinci Problem: Dinî metinlerin mecaz manalarını bilmemekten kaynaklanıyor. Yani 

meal-i zahiriyi hakiki mana sanmaktır. Hâlbuki hakiki mananın bir sikkesi (mührü, belgesi ve 

delili) olmak gerekir. O sikkeyi somut olarak gösteren de, şeriatın (din ve Kur’anın) ana mak-

satlarının dengesinden ortaya çıkan ve hüsn-ü mücerred ile ifade edilen soyut ve manevi gü-

zelliktir. O metinlere mana vermek ise, ancak belagat kurallarının izin vermesi ile olabilir. 
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Bu iki prensibi yani bu manevi ve dengeli güzelliği ve belağat ilmini esas almayıp, manası 

mecaz olan metinleri, zahiri meali ile ele almak ve manası hakiki olan metinleri, mecaz (yo-

ruma açık) olarak görmek ve göstermek, cehaletin dinimizi ve milletimizi ezmesine biraz da-

ha destek vermek demektir. 

 

Evet, her metni dış ve zahir manaya yükleyip en sonunda Zahirilik1 denilen dengesiz ve zalim 

yolu doğuran meylüt-tefrit (akıl ve bilim konusunda geri kalmayı tercih etmek) ne kadar za-

rarlı ise; öyle de her metne mecaz bakışı ile baktıra baktıra en sonunda batıl bir mezhep olan 

Bâtıniliği doğuran aşırı meslek, (dini gerçeklikleri inkâra kadar gittiği için) daha zararlıdır.. 

 

[Yanlış anlaşılmasın; burada Bâtınilikten maksat, bilimlere göre dini metinleri yorumlamak 

değildir. Namaz ve oruç Ali’yi sevmektir ve hacc sema’ yapmaktır, demek gibi delilsiz yo-

rumlardır.] 

 

Orta yolu gösterecek, aşırılık ve geri kalmışlık çemberini (ifrat ve tefriti) kıracak yalnız felse-

fe-i şeriat (dinin uyumlu kanunlarının ahengi ve ruhu) ile belagat, mantık ve hikmettir (fen 

ilimleridir.) Evet, fen derim; çünkü çoğunlukla faydalıdır. Ve doğrudur. Kötülüğü vardır; fa-

kat cüzidir. (Küçük ve bireysel kalır.) Herkesin kabul ettiği bir kaide şudur: Küçük bir kötülük 

yüzünden büyük iyiliği terk etmek, büyük bir kötülüktür. Evet, ehvenüşşeri seçmek (ihtiyar 

etmek) elzemdir. 

 

Evet, eski Yunan bilim ve felsefesinin iyiliği ve doğru tarafı az idi; hurafe ve yanlışları çok idi. 

O zamanki zihinler hazırlıksız idi; fikir ve düşünceler taklid (körü körüne bağlılık) ile kilitli 

idi. Cehalet özellikle avamda egemen idi; onun için selef-i salihîn o hikmeti yasakladılar. Fa-

kat şimdiki fen ve felsefenin (hikmet) o eskiye nisbeten maddi faydaları çok; yalanı (yanlışı) 

az; fikirler ise hür; eğitim ise her kesimde yayılmıştır. Zaten her zaman için ayrı bir hüküm 

(fetva) olmak gerekir. (Muhakemat, 5. Mukaddimenin Hatimesi) 

 

Bir kitap ve makalenin hatimesi, ondaki ana maksadı gösterir. Demek ilimler ile ilgili bu izah, 

alıntı yaptığımız bu 5. Mukaddimenin baş cümlesini tam izah ediyor; şöyle ki: 

 

“Manası mecaz olan (yorum isteyen) metinler, ilmin elinden cehaletin eline düşse; (seviye 

aşağıya inse) o metinlerin zahiri manaları gerçek mana olarak ele alınır; hurafelere kapı 

açılır.” 

 

[Bu kardeşiniz 30 yıldır, bu gibi mecaz metinleri yorumluyor. Ve maalesef insanların çoğu, 

(%99’u) bu metinleri zahir manası ile ele alıp onların manasını hakikat biliyor.  Ve maalesef 

belki şaşırırsınız; ama bu nevi metin ve cümlelerin sayısı 10 bini buluyor. Bu mukaddimenin 

başındaki bu cümlede geçen cehalet seviyesi, dinî metinleri yorumlamaktan aciz kalmak sevi-

yesidir. Başka bir tabir ile dil, fen ve özgür düşünce melekesini bulamayan veya bu üçlü saca-

yağını bir ve beraber olarak kullanamayan seviyedir.] 

 

 
1 Çok eskiden var olan bu mezhep son elli yılda Selefilik ismini haksız olarak aldı. Haksız olarak diyorum.. 

Çünkü eski selef-i salihîn her ne kadar her şeyi tevil etmediler ise de, meslek olarak tevil, ilim ve tefekküre karşı 

değiller idi. 
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Muhakemat, 5. Mukaddimeden aldığımız bu üç paragraftan açıkça anlaşılıyor ki: Dinî metin-

ler özellikle Sami dil grubuna giren Arapça ve İbranice olan Kur’an, İncil ve Tevrat, tevil is-

terler. Çünkü din ve vahiy dili, gaybî olduğu için ve arketipleri (küllî manaları, şahs-ı manevi-

leri somut misallerde) anlattığı için tevil isterler. Ayrıca Sami diller, mecaz, istiare, kinaye ve 

temsilleri en çok kullanan dillerdendirler. Demek dil, belagat ve fen ilimleri ile mücehhez 

olan ve taklit bağlarından başını kurtarabilenler, ancak bu dini metinlerin tevilini bilebilirler.  

 

Maalesef, Batıda da İslam dünyasında da din adamları ve dinî kitap yazanların çoğu, bu üç 

özellikten mahrum oldukları için varlığın ve kâinatın en önemli hakikati olan din, insanlıktan 

ve hayattan kopmuş; utanılacak bir meta haline gelmiştir. Ve eğer bugün din tamamen elden 

gitmemiş ise, insanların inanca olan ihtiyacından ve kutsalın insan hayatında en üstün faktör 

olmasındandır. 

 

İkinci Problem: Bu asrın bedihi olan ilmî verilerini değil de 2000 yıl önceki Yunan felse-

fesini ilim sayıp; Kur’an ve hadisin mucizevî metinlerini o felsefeye göre tefsir ve şerh etmek-

tir. Evet, Razi de İbn Sina da İbn Rüşd de Tusi de ve nispeten İbn Arabî de dini metinleri bu 

Yunan felsefesine göre yorumluyorlar. Kelam ekolleri ise tamamen bu felsefeyi kullanıyorlar. 

Öyle ki, bu felsefi bilgiler, genel halk içinde İslam’ın öz malı sayılıyor. 

 

Yunan Felsefesi, İslam’a mal edilmesi için Abbasi Halifesi Me’mun asrında Arapçaya tercü-

me edildi. Bu felsefe, birçok mitolojik malzeme ve hurafelerin kaynağından çıktığından bir 

derece kokuşmuş idi. İşte bu kokuşmuş felsefe, saf ve duru olan Arap fikirlerine karıştığında, 

o saf fikirleri karıştırdı ve esir aldı. Dolayısıyla tahkikten (doğru bilgiyi araştırmaktan) taklide 

(kayıtsız- şartsız teslime) bir yol açtı. Yani Müslümanlar, doğal ve temiz düşünceler ile saf 

hayat suyu olan İslamiyet’ten hakiki ilimleri çıkarabilirken, aşılmaz gördükleri o Yunan felse-

fesine talebelik etmeye başladılar. 

 

[Evet, İbn Sina da Yunan felsefesini esas alan diğer İslam âlimleri de Aristo ve Eflatun’u bir 

kelime bile geçemediler. Onun için Bediüzzaman, Müslüman âlimler o felsefenin tilmizi (çı-

rağı) oldular, diyor.] 

 

Bediüzzaman, bu ikinci problem için Muhakematın 12. Mukaddimesinde şöyle diyor: 

 

“Ehl-i zahirin (metinlerin dış yüzeysel mealini esas alanların) zihinlerini karıştıran, onların 

Yunan felsefesine tutulmalarıdır. Onlar ayetlerin tefsirinde o felsefeye, herkesçe kabul gören 

hiçbir şüphesi olmayan bir kaynak nazarı ile bakıyorlar. (….)  (12. Mukaddime, 8. Mesele) 

 

Hâlbuki her şeyin, dört temel element kabul edilen toprak, su, ateş ve havadan olması ve bu 

elementlerin basit olduğu inancı, Yunan felsefesinden gelen bir bilgidir. Kur’anın ve İslam’ın 

saf bilgisi değildir. Fakat bu felsefenin yanlışı, eski büyük âlimlerin diline girdiğinden, bu 

dört element fikri, sağlam ve tartışmasız bir bilgi olarak kabul görmüştür..  

 

Eğer fikren özgür isen, bak bu felsefe, zihinleri esir alıp öyle geriletmiş ki; insanlık için en 

büyük zarar olmuştur. Yaşasın; özgür olan yeni fenler! Çünkü bu fenler, o Yunan felsefesinin 

dört duvarını yıkmıştır.” (Aynı yer) 
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İlmî kavramlar konusunda; Risale-i Nur’da ne kadar müfredat (konu ve kavram) varsa hepsini 

toplamak istiyordum. Fakat sağlık durumum ve diğer şartlar müsait olmadığından, bu konuda 

en yoğun iki yer olan Muhakemat’ın 12. Mukaddimesini ve bu Mukaddimenin 8. Meselesini 

bir miktar şerh ile ele almakla yetineceğiz. Tahminime göre Üstad Bediüzzaman’ın bu iki 

yerde hurafecilere yaptığı uyarılar, eğer tam anlaşılırsa; Risale-i Nur’un çok önemli bir veçhi 

anlaşılmış olur. O da şudur: 

 

Risale-i Nur, hiçbir asırda var olmayan küfr-ü mutlaka karşı iman hakikatlerini binlerce delil 

ve hüccet ile isbat ettiği gibi ve Kur’anın hakiki bir tefsiri olarak da 7000 anahtar meseleyi 

bizim için tesbit ettiği gibi; her bir Risale, her bir meselesi ile her bir nokta ve nüktesi ile usul 

ilmini ve mantıki muhakeme yöntemlerini bize vazediyor.. 

 

İşte Muhakemat, 12. Mukaddimeden: 
 

1. Kaide: Öz manayı bulamayan, mananın kabuğu olan kelime ve lafızlar ile meşgul olmak 

zorunda kalır. (Çünkü tabiatta boşluk olmadığı gibi; ilim elde etmek isteyenlerin zihninde de 

boşluk olmaz.) 

 

Yine aynen bunun gibi; gerçek manaları tanımayan (veya tanımak için alt yapıya sahip olma-

yan) hayallere (aslı olmayan hayalî manalara) sapar. Sırat-ı müstakimi (orta yol demek olan 

İslamî anlayışı) göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. (Ya hiçbir metni kabul etmez. Veya imkân-ı 

zatî2 olarak muhtemel olan manaları da bir ilim olarak kabul eder… Dinî metinlerin manaları-

nı (değişik ilimler) terazisi ile tartmayan veya tartı denilen ilmî altyapısı olmayan, çok aldanır 

ve aldatır. (Fakat farkına varmadan…) 

 

[Bu mesele tek başına, İslam âleminin neden medeniyetini ve ilmini kaybettiğini açıklıyor. 

Ama biz yine bu önemli kaideleri yazmaya devam edeceğiz:] 

 

2. Kaide: Dinî metinlerin dış anlamlarını esas alanları şaşırtan bir sebep de: Kıssanın (olay 

olarak anlatılan metnin) hisse (o metinden alınacak dersin manası) ile karıştırılmasıdır.. İkisi-

nin aynı anda olduklarını sanmaktır. Ayrıca mukaddimenin (konuya girişin) ana maksat ile 

maddeten ve zaman olarak bir ve bir anda olmuş olduklarını sanmaktır. 

 

[Üstad kendisi, bu kuralı Zülkarneyn seddinin yıkılması bahsinde (Bu Mukaddimenin 4. Me-

selesinde) izah ediyor; şöyle ki: Zülkarneyn ve benzeri liderler ilk çağlardaki vahşete karşı 

birçok sedler yapmışlardır. Ve bu gibi sedler çoktan yıkılmışlardır. Kur’an bu seddin yıkılışını 

anlatırken kıyamete geçiş yapıyor. Bununla diyor ki; bu sağlam sedler yıkıldıklarına göre bir 

gün gelir dünya hayatı da yıkılacaktır. Demek seddin yıkılmasının hemen ardından kıyameti 

maddeten ve zaman olarak beklemek yanlıştır. 

 

Sonra Yeni Said olarak bu meseleyi değişik Lahika Mektuplarında ve 16. Lem’ada şöyle izah 

ediyor: Vahşet ve Medeniyet insanlık tarihinin bir kanunu olduğu gibi; vahşete karşı, insanlı-

ğın din, dil ve medeniyet ile yaptığı maddi ve manevi sedler de bir kanundur. Fakat en büyük 

 
2 İmkân-ı zatî’nin izahı az sonra gelecektir. 
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vahşet olan ahir zaman anarşizmine karşı kurulan din ve medeniyet seddi (engeli) yıkıldığında 

insanlığın başına maddeten veya manen gerçek bir kıyamet kopacaktır.] 

 

3. Kaide: Dinî konuların düzenini bozan yani ihtilalleri doğuran, ihtilafları netice veren, hu-

rafeleri icad eden, aşırılıkları doğuran sebeplerin birisi ve en birincisi, yaradılışta var olan 

mevcut güzelliğe, büyüklüğe ve yüceliğe kanaat etmemektir. Kendi ferdî zevkleri bozuk olan 

bir kısım insanların kâinattaki doğal düzeni hafif görmesidir.  Hâlbuki akla ve ilme göre her 

biri Allah’ın kudretinin açık mucizelerinden biri olan kâinattaki hakikatlerde var olan düzenin 

güzelliği, mükemmelliği ve yüceliği, o kadar harika bir şekilde Allah’ın hikmeti ile dokunmuş 

ki; bütün hayalperestlerin ve aşırıcıların kafalarından geçen güzellik ile karşılaştırılsa, o ha-

yaller, son derece adi (sıradan) ve (sünnetullah) denilen adetullahın (doğal düzenin) son dere-

ce harika olduğu görülecektir.. 

 

[Evet, biz kudret, ilim ve irade tezgâhında basılan kâinat kitabını, tam ve doğru olarak oku-

yamadığımız ve dolayısıyla; kâinatın Arapça bir çevirisi olan Kur’anı yanlış anladığımız için, 

cehl-i mürekkep cehennemine atılmışız; gözlerimiz sathilik bandı ile kapatılmış; ellerimiz 

ülfet kelepçesi ile bağlanmıştır. Hâlbuki Kur’anın her bir ayeti, bir ismin tecellisidir. Ve in-

sanlık, bu isimlerin her birisi için bugün bir bilim dalı kurmuştur.] 

 

4. Kaide: İnsan duygularca çok yüksek bir derecede, adeta kâinat kadar zengin olduğundan, 

fıtrî ve doğal enerjisini kullanmak ister. Bu duygularından biri de acayip şeyleri görmek gös-

termek; dolayısıyla yeniliğe ve yeni şeyler icad etmeye çok meyillidir. 

 

Fakat bu insan, ilim eksikliğinden ve yüzeysel bakışından dolayı, varlıklardaki alışılmış gö-

rüntünün altındaki güzelliği ve ruhani gıdayı tadamadığından, kabı ve kapağı yalamaya başlar. 

Ve bu yalama, zevksizlik yüzünden usanç verdiği için insan, olağanüstülükler ve hayalî şeyle-

ri üretmek ister ki; ondan zevk alsın. 

 

İşte bu yanlış tatminden, yeni bir şey bulmuş zevkini almak veya o yalamasını beğendirmek 

için mübalağa yapar; meselelere bire on fazla şaşaa ve süslemeler katıp aşırılık yoluna gider. 

Nihayet bu şişirmeler ve mübalağalar, dağ tepesinden bir kartopu gibi yuvarlanmakla; önce 

hayalin yüksek zirvesinden dil deresine yuvarlanırken o meselenin gerçekliğinin birçok parça-

larını sağa sola dağıtır; her girdiği dilden ve söylendiği her ortamdan bir miktar daha hayal ve 

mübalağalar toplar; çığ gibi büyür. Öyle büyür ki, değil kalb ve kulağa girmeye; hayale bile 

yerleşemez olur. Evet, bu mübalağa ve abartma zaafı bütün dinlerde, dillerde ve kültürlerde 

vardır. Fakat gerçekçi ilmî bir bakış gelir; o meseledeki hayalleri dağıtır; gerçeği çıplak olarak 

gösterir. “Hak gelir, batıl ölür.” 

 

12. Mukaddime, Sekizinci Meseleden: 
 

Birinci Bela: Dinî metinlerin dış anlamlarını esas alanları çamura düşüren bir sebep de, olma-

sı mümkün şeyleri, olmuş şeylere katıp; her iki tarz malumatı birbirinden ayırt edememektir. 

 

“Mesela; böyle olsa, Allah’ın kudretine göre mümkündür ve bizim aklımıza göre Allah’ın 

büyüklüğüne daha fazla delalet eder. Demek bu dediklerimizin fiilen olmuş olması gerekir.” 

derler.  Ey miskinler! (Ey ilmen fakir olanlar!) Nasıl oluyor da aklınızı kâinata mühendis ola-
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rak görüyorsunuz. Bu liyakati nereden alıyorsunuz?! Çünkü sizin küçücük aklınız, sonsuz 

İlahî sistemin sonsuz güzelliğini kuşatamaz. 

 

İkinci Bela: Dinî metinleri zahiri yönü ile ele alanları şaşırtan bir şey de vehim hastalığıdır. 

Mesela imkân-ı zâtîyi yakin-i ilmiye zıt görüyorlar. (Yani sonsuzda bir ihtimal de olsa, her-

hangi bir olabilirliği; o konudaki kat’i kesin bilgilere aykırı görmeleridir.) Dolayısıyla kesin 

kanaat ettiğimiz sıradan ilmî konularda tereddüt ediyorlar. Laedrilere (varlıkta ve hayatta hiç-

bir gerçeklik ve doğruluk olmayabilir; hiçbir şey kesin olarak bilinmez, diyenlere) katılıyorlar. 

 

Üçüncü Bela: Mantık ve aklı kullanmamalarıdır. Mantık ve akıl, mahsusattaki (beş duyu ile 

ve nev-i beşerin duyuları olan fenler ile varlığı bilinen kanunlardaki) ilmî noktaları kesin ola-

rak kabul eder. Bu alandaki vehimlerin geçerli olmadığı hakikatini, aklın bedihiyatından sa-

yar. Demek bedihiyatta vehme yer verenler, hakikatten kopup hayatın kenarına atılmış olan 

miskinlerdir.. Bunlar yakında yokluk mezaristanına atılacaklardır. 

 

Dördüncü Bela: İmkân-ı vehmîyi imkân-ı aklî ile karıştırmalarıdır. Vehmen bir meselenin 

hatıra gelmesi yüzünden o meseleyi ilmen de olmuş gibi kabul ederler. Hâlbuki vehmen bir 

şeyin mümkün olması, hiçbir ilmî veriyi esas almamaktan ve körü körüne taklit etmekten do-

ğar; safsatayı ve tutarsızlığı doğurur. Kesin olan ilmî meselelerde belki böyle değildir deyip 

hakikati kaybettirir. 

 

Bu imkân-ı vehmî, çoğunlukla, düşünememekten, beyin ve kalbin zaafından veya hastalığın-

dan doğar. Her meselede obsesyon gibi hiç irade dinlemeden kendini ortaya koyar. Hâlbuki 

imkân-ı ilmî, muhal ve zorunlu olmayan ve olması ile olmaması için kesin bir delil bulunma-

yan konularda geçerlidir. Eğer ilmî bir delil bulunsa veya o mesele aklen ve mantıken zorunlu 

veya muhal ise onda aklî olabilirlik söz konusu olamaz. Hulasa: Aklî ve ilmî açıdan müm-

künlüğü destekleyen veya ona kapı açan bir delil varsa o ihtimal nazar-ı itibara alınabilir. 

Yoksa vehmî ihtimaller tamamen geçersizdir, düşünce platformunda hiçbir yerleri yoktur.. 

 

İmkân-ı vehmiye takılanlar şöyle diyorlar: Bu mesele belki ilmin ve delilin gösterdiği gibi 

değildir. Zira ilim ve akıl her şeyi kuşatamaz. Aklımız da buna ihtimal veriyor. 

 

Hayır; ihtimal veren aklınız değil; vehminizdir. Çünkü akıl, delil ve ilme dayanır. Çünkü akıl, 

gözle görülebilecek derecede açık olan şeyleri tartar. Eğer tartamazsa zaten biz onda mükellef 

değiliz. 

 

İmkân-ı zatî, zorunlu ve muhal olmayan konularda, meselenin özü itibarı ile zatına sonsuzda 

bir ihtimal de olsa, bir şeyin olabilirliğini kabul etmek demektir. Mesela böyle bir ihtimal ile 

Van denizi pekmez olabilir. Ama biz normal ilmî verilerden ve kâinatta en geçerli olan Al-

lah’ın doğal yasalarından kesin bir bilgi ile bunun olmadığını biliyoruz. İmkân-ı vehmî ise, 

düşünce ve beyni dinlemeyen bir takıntı olarak işlediğinden muhal veya zorunlu noktalarda 

dahî insanı kuşkuya sokar. Hulasa: İmkân-ı zatî, ilmî bir faraziye olabilir. Fakat imkân-ı 

vehmi sadece bir hastalıktır. Nitekim Üstad bu 12. Mukaddimede imkân-ı zatîye karşı normal 

ilimleri öne sürer. Fakat imkân-ı vehmîyi sinir ve dimağ hastalığı olarak görür. O hastalıktan 

kurtulmak için ise, akıldan istifa etmeyi teklif eder. 

 



11 
 

Beşinci Bela: İlmî ve dinî konularda ifrat ve tefrit yapan zahirilerin ellerinden tutup onları 

cehalet karanlıklarına atan bir şey de; mecazi olan ifadelerin her cümlesinde hakiki bir manayı 

aramalarıdır.. Evet mecazda bir dane-i hakikat olması gerekir ki; mecazî manalar o çekirdek 

üzerinde dallanıp gelişsin. Evet mecazî ifadelerde, hakiki mana kısmı fitil gibidir; mecazî de-

taylar ise o fitilin ışığını çoğaltan şişe ve lamba gibidir. Evet, sevgi kalpte; akıl ise beyindedir. 

Onları el ve ayakta aramak, anlamsızdır. 

 

[Birinci problem kısmını hatırlayın. İşte o problemin çözümü ve burada anlatılan yanlışın ilacı 

şu gelen altıncı belaya karşı anlatılan çaredir:] 

 

Altıncı Bela: İnsanın derin ve soyut manaları algılayan aklını kilitleyen, metnin edebî ve be-

lağat manalarını örten bir şey de metnin sadece dış mealini esas almaktır.. Evet din adamları, 

aklen zahiri mana vermek mümkün oldukça mecazî manalara gitmiyorlar. Gidilse de yine 

meal seviyesinde mana verilir. Onun için ayet ve hadislerin tercümeleri onların yerini tutmu-

yor. 

 

Bunlara göre güya mecazın biricik karinesi, o mealin aklen muhal olmasıdır. Hâlbuki o meal-i 

zahirîyi aklen men’eden mecaz karineleri birçok şeyden olabilir; şöyle ki: 

 

a) Meal-i zahirînin aklen muhal olması o metnin mecaz olduğunu gösterdiği gibi; 

 

b) O metinde anlatılan şeyin dış görünüşü (hissi olarak görünmesi) de o ayetin mecaz olduğu-

na delil olabilir. 

 

c) Veya sıradan herhangi bir sebep de o metni mecaz yapabilir. Dil kalıpları gibi; üslup gibi. 

 

d) Makam (yani o sözün geçtiği ayetlerin dizaynı) da o ayetin mecaz olabileceğine delil olabi-

lir. 

 

[Hissî ve adî (sıradan) karinenin izahını Sekizinci Meselede ele alınan yedinci belada anlatılan 

ayetin tefsirinde görebilirsiniz. Mesela; bu ayette anlatılan dağlardan maksat dağlar gibi olan 

bulutlardır. Çünkü biz, burada ilmen ve hissen atmosferde dağların olmadığını biliyoruz. Üs-

tad, başka bir yerde şöyle diyor: Kur’andaki herhangi bir ayetin diğer ayetlerdeki mecazî ma-

naları karine olabileceği gibi; ilmen (aklen) sabit olan bir mesele de bazı ayetlerin mecaz ol-

duğuna karine olabilir.] 

 

Yedinci Bela: Apaçık bir meseleyi bilinmez kılan (eski tabir ile muarrefi münekker eden) bir 

sebep de lâfzen ve gramer açısından sıfat olan bir niteliği gerçek bir vasıf sanmaktır. (Eski 

tabir ile vasf-ı câri ala gayr-ı men huve lehu’yu hakiki bir mana ve sıfat olarak kabul etmektir; 

hareke (esre-üstün) gibi bir görüntüyü zatî ve maddî bir mana olarak anlamaktır.) Mesela Ba-

bası âlim olan adamı gördüm, cümlesinde âlimlik vasfını babaya değil de oğluna vermek tar-

zında Güneş dönüyor, mealindeki ayeti üslup ve hissi karineye göre mecaz olarak yani Dünya 

dönüyor, manasında ele almak var iken.. Veya Dağlar bulutlar gibi geçiyorlar….  ve   Her şey 

hareket halindedir, her yıldız bir yörüngede yüzüyor, mealindeki ayetleri ve ilmi gerçekleri 

karine yapıp ancak bu son asırda anlaşılan Hareket etmeyen, dolaşmayan hiçbir varlık ve yıl-

dız yoktur, mealindeki evrensel bilgiyi anlamak var iken..   

 



12 
 

Dünya düzdür, Güneş onun etrafında dönüyor, gibi hurafevarî manaları anlamak, dinin başına 

gelen en büyük bir beladır. Evet, evrendeki sonsuz ilim ve bilincin ifadesi olan Kur’an haki-

katlerini sadece Arapça gramer ve beşerî lisan çerçevesinde ele almak işte böyle bir beladır: 

Hakikî elmaları, plastik elmalardan ayırt edememek gibi bir çocukluktur. 

 

 

Burada bu notlara son verip; daha önce Medresetüzzehra’nın eğitim modeli için numune ola-

rak kaleme aldığım yedi kuralı ve yarı manzum olan Lemaattan ilmin mertebeleri ile ilgili bir 

izahı buraya alıp; çağlar üstü bir Medresetüzzehra olan Risale-i Nur’u okumaya ve mütalaa 

etmeye bu nazar ile devam edeceğiz. 

 

Birincisi: Bir metinde gerçek mana budur, demenin bir belgesi, bir test edicisi olması gere-

kir. O belgeyi ve o test edici noktayı bize gösteren, dinin ana konularının dengesinden ortaya 

çıkan soyut güzelliktir. Bir metin için bu mecazdır, diyebilmek için o mecazî mananın, belagat 

ilminin şartları çerçevesi içinde olması gerekir. Bu iki prensip esas alınmazsa ve bunun sonu-

cu olarak mecaz olan metinleri gerçek mana olarak dayatmak ve hakikat olan bilgileri mecaz 

diye görmek ve göstermek cehaletin hükümferma olmasına güç verir. (……) Orta yolu göste-

recek, ifrat ve tefriti önleyecek sadece şu dört mihenktir: 1) Dinin temel konularının mantali-

tesi.. 2) Belagat ilmi.. 3) Mantık ilmi.. 4) Hikmet (fen ilimleri)dir. 
 

Üstad, Muhakematın 5. Mukaddimesinde bu bilgileri bize verdikten sonra aynı kitabın Birinci 

Makalesinin Sekizinci Meselesinde ise:  

 

Mecaz için farklı karineler olabilir; mesela bir metnin mecaz olduğuna dair, metnin akıl yö-

nünden muhal olması karine olabileceği gibi; metin dışından başka maddi bir delil veya sıra-

dan bir delil veya metnin bağlamı o metnin mecaz olduğuna karine olabilir.. Ayrıca Kur’anın 

başka ayetlerinde geçen bazı hakikatler de diğer ayetlerin mecaz olması için karine olabilir” 

diye söylüyor. Ve bazen de, bazı ayet ve hadislerin mecaz olduğu kabul edildiği halde tercü-

mede maksut mana esas alınmaz da meal esas alınır. Dolayısıyla mecaz olan o ayet ve hadis-

lerin mucizevî güzelliği ve belagati yine kaybolur,3 diye dinî neşriyatın yazar ve yayıncılarını 

uyarıyor. 

 

İkincisi: İslam âleminde bugünkü bilimlere uygun olarak varlık ve hayat algısı oluşmuyor. 

Çünkü Müslüman âlimler her bir bilim dalından bir parça biliyorlar. Bilimsel bir fotoğraf or-

taya çıkmıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir varlık ve hayat algısı oluşmuyor. İşte Üstad bu içinden 

çıkılmaz sorunu şöyle tasvir etmiştir: 
 

Nasıl ki, başka âlemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa: Hâlbuki ne insanı ve 

ne insanın gayrisinin (insandan başka canlıların) tam suretini (fotoğrafını) görmemiş; belki 

her birisinden bazı âzasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir 

sureti tasvir etmek isterse; meselâ, insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı 

yüz ve burun ve amame (sarık) gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali yahut nazarına tesa-

düf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, arslanın başı bir hayvanın sureti 

yapsa; nasıl ki imtizaçsızlıkla kabil-i hayat olmadığı için şerait-ı hayat (hayat şartları) böyle 

ucubelere müsait değildir, diyecekler ve nakkaşı müttehem (ittiham) edecekler.. Şimdi bu kai-

 
3 Asar-ı Bediiyye, sh. 211-216 
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de, fenlerde (bilim dallarında) aynen cereyan eder (geçerlidir.) Çaresi odur ki: Bir fenni esas 

tutup sair malûmatını avzen ve zenav (havuz veya havuza akan arklar) gibi yapmaktır. 
 

Yani eğer kişi bir ilmi esas alırsa; esas aldığı ilmi havuz gibi yapmalı; diğer ilimleri de o ha-

vuza akan arklar gibi etmelidir. Ve eğer kişi malumatını esas alırsa, o malumat ve bilgileri, 

her birisi hakikatin bir kanalı olan muhtelif ilimlerden beslenmeli. 

 

Üçüncüsü: İslam âlemi, Ortaçağın kültürel birikimini dinî birikim sanıyor; din ve varlık 

hakkında çağımıza uygun olarak bilim birikimini ve epistemolojisini oluşturamıyor. İşte Üs-

tad bu sorun için de şöyle bir çözüm öneriyor:4 
 

Geçmiş çağların derelerinde egemen olan garaz, düşmanlık ve üstün gelme arzusunu doğuran 

faktör; duygusallık, arzular ve güç idi. O zamanın insanlarını irşad için şiirsel ve duygusal 

hitabeler yeterli idi. Çünkü duyguları okşamak, insanların eğilimlerini etkilemek için vaiz ve 

hatip tarafından iddia edilen konuyu süslü ve parlak olarak göstermek.. Veya gündemdeki o 

konuyu korkunç göstermek veya parlak tasvirlerle hayale hoş göstermek güçlü ve açık delilin 

yerini tutar idi. Fakat bu asrın insanlarını o eski insanlar gibi görmek, zaman içinde gerisin 

geriye gitmek; bu asrın insanlarını o eski asırların köşelerine zorla sokmak gibi bir şey olur.. 

Hâlbuki bu asrın insanı delil ister; konuyu parlak göstermek ile aldanmaz. Çünkü bu asır ilim 

asrıdır. İlmin hakikatleri şimdiden geleceğin dağlarına yağmur veriyor. Ve bu hakikatler; 

özgür fikir ve akıl, hakikat arayışı ve felsefe tarafından daimi olarak destekleniyorlar.5 

 

Dördüncüsü: “Kendinde muhalefet etmeyi gerekli görmek;  
“Soğuk taassup.. 

“Daima üstün gelme duygusunu taşımak.. 

“Tuttuğu taraf ve tutunduğu kuruntuya mutlaka bir bahane bulup kendini mazur göstermek.. 

“Arzusuna uygun olan zayıf tarafı güçlü göstermek.. 

“Başkasını eksik göstermekle kendinin mükemmel olduğunu ilan etmek.. 

“Başkasını sapık ve yalancı ilan etmekle, güya doğruluğunu ve doğru yolda olduğunu ispat 

etmeye çalışmak, gibi sefil ve süfli davranışların kaynağı olan kendini beğenmişlik ve bencil-

lik, ilmî tartışmalarda başkasını yanıltarak öyle ahlakî bir çöküntüye sebep olurlar ki; bunu 

ancak Allah’a şikâyet etmek gerekir..”6 

 

Beşincisi: İlmi aktarmadaki ve eğitimdeki istibdad ve anarşizmi kaldırmak..  

Üstad bu problem için de şöyle diyor: 
 

Bir adam(ın) müstaid (yetenekli) ve kabil olduğu (yapabileceği) şeyi terk ve ehil olmayan şeye 

teşebbüs etmesi, şeriat-ı hilkate (doğal şeriata) büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı (işin gereği) 

odur ki, istidadı, san'atta intişar ve tedahül (sanatın içine ve özüne nüfuz etmek) ve san'atın 

mekayisine ihtiram (sanatın ölçülerine saygı) ve muhabbet (kendi işini sevmek) ve nevamisine 

temessül ve imtisal (o işin ve ilmin kurallarını uygulamaktır;) elhasıl, fena fi's-sanat olmaktır. 

 
4 Demek Medresetüzzehra’nın müfredatının ilk dersi Muhakemat kitabıdır. Zaten bu kitap Risale-i Nurun mu-

kaddimesi ve girişidir. Cemaatin en büyük zaafı da Muhakematı anlamadan Risale-i Nuru okumalarından kay-

naklanıyor. 
5 Muhakemat, Sekizinci Mukaddime 
6 Asar-ı Bediiyye, sh. 191 
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Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder (o işin ve ilim 

dalının en güzel şeklini değiştirir) ve nevamisini incitir (o ilim ve mesleğin kurallarını çiğner.) 

Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle, teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'atın suretini çir-

kin eder. Zira bil-kuvve olan meyil ve bil-fiil olan san'atın imtizaçsızlığı için (iş ve eğilim 

uyuşmadığından ortada) bir keşmekeş (yalpalanma) olur. 

 

Bu sırra binaen, pek çok adam meylü'l-ağalık ve meylü'l-âmiriyet ve meylü't-tefevvukla müte-

hakkim (zoraki bir sultan gibi) geçinmek istediğinden, ilmin şanından olan teşvik ve irşad ve 

nasihat ve lûtfu terk edip, kendi istibdad ve tefevvukuna (zorbalık ve üstünlüğüne) vesile-i 

cebir ve tânif eder (zorbalık ve şiddet aracı yapar.)  İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. 

Buna binaen (bundan dolayı) vezaif (görevler) ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris 

(medreseler) bununla indirasa (tamamen silinmeye) yüz tuttu. Buna çare-i yegâne, daire-i 

vahide (bir tek fakülte) hükmünde olan müderrisleri, darülfünun (üniversite) gibi çok devaire 

(fakültelere) tebdil ve tertip etmektir (dönüştürüp düzenlemektir.) Tâ, herkes sevk-i insanîsiyle 

hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i mânevîsini meyl-i fıtrîsiyle imtisal edip (doğal 

eğilimiyle uygulayıp) kaide-i taksimü'l-a'mâl (iş bölümü kuralı) tatbik edilsin.7 

 

[Burada sanat, ilim dalı ve o ilim dalı neticesinde ortaya çıkan iş mesleği demektir. Osman-

lıcada sanat daha çok sanayi ve meslek manasında kullanılır. Tiyatro ve sinema gibi sanat-

lara da bedayi’ ve edep ilmi denilirdi.] 

 

Bir Hatırlatma: Günümüzde modern üniversitelerde, bundan önceki dört maddede anlatılan 

sıkıntılar devam ettiğinden maalesef üniversitelerde yine ilmî istibdad var; asistanlar köle gibi 

kullanılıyor. İlim almaktan ziyade; asistan, hocanın şahsi işleri ile ve bürokrasinin meşguliyet-

leriyle dünya kadar vakit zayi ediyor. Ayrıca kişi istediği dalı kazanamayınca ve ilgilendiği 

bilim dalında bir güzellik, sanat ve gerçeklik göremeyince kısa bir zaman sonra ilimden ve 

eğitimden tiksinir. Üniversite sadece geçim için girilen açık bir hapishane haline gelir. 

 

Yeni Said’in Bilimlere Bakış Açısı 

 
Bediüzzaman, ömrünün sonuna kadar, eski eserlerinde planını yaptığı Medresetüzzehra hede-

fini ve gayesini takip ettiğine göre; onun o eski eserlerde fenlerle ilgili anlattığı ve söylediği 

bütün kaideler bugün için de geçerlidir; diyebiliriz. Ayrıca Yeni Said’in en önemli eserlerin-

den biri olan 20. Söz’ün II. Makamında şöyle deniliyor: 
 

“Allah, Âdeme (insanlığa) bütün esmayı (bilimleri) öğretti..” mealindeki acip ayet, insanoğ-

lunun, kapsamlı yetenekleri ile Allah’tan elde ettiği bütün bilimsel gelişmeleri, fenlerdeki 

kalkınmayı ve sanayi (teknik) harikalarını, İsimlerin Öğretilmesi başlığı altında anlatıyor. Bu 

ince ve yüce anlatımda şöyle bir işaret var ki: 

 

Bütün gelişmelerin, bütün ilimlerin, bütün kalkınmaların, bütün fenlerin yüce bir gerçekliği 

var. Bu gerçekliklerin her birisi, Allah’ın bir ismine dayanıyor.8 Eşya ve eşyayı inceleyen 

fenler, ilimler ve sanatlar, birçok farklı yansımaları olan o İlahi isimlere dayanmakla tam ve 

 
7 Asar-i Bediiyye sh. 194 

8 İbn Arabî, somut olarak yaratılan varlıkların her biri Allah’ın bir ismi (belirtisi) dir, diyor. Yaratan, Rızık veren 

gibi sözcükler ise isimlerin isimleridir, diyor. (İbn Arabî Ansiklopedisi isim maddesi) 
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mükemmel hakikatler olur. Yoksa yarım yamalak bir form olarak eksik bir gölge olarak kalır-

lar. 

 

Mesela: Mühendislik bir fendir. Onun gerçekliği ve zirve noktası Allah’ın Adl9 ve Mukaddir 

isimleridir. (…….) Mesela: Tıbb bir fendir. Hem bir ilimdir hem bir sanattır. Onun da nihaye-

ti (zirve hali) ve hakikati (gerçekliği) Hakîm-i Mutlak’ın (sonsuz ilim ve yararlılık ilkesine 

sahip olan Allah’ın) Şafi ismine dayanıp, eczahane-i kübrası (Allah’ın en büyük eczanesi) 

olan rûy-i zeminde (yeryüzünde) Rahimane cilvelerini edviyelerde (ilaçlarda) görmekle tıbb, 

kemalatını bulur, hakikat olur. 

 

Mesela: Hakikat-ı mevcudattan (varlıkların gerçekliğinden) bahseden (söz eden) Hikmetü’l-

eşya (felsefe bilimi) Cenab-ı Hakkın İsm-i Hakîminin tecelliyat-ı kübrasını (sonsuz yansımala-

rını) müdebbirane eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle 

ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet (gerçek bir felsefe) olabilir. Yoksa ya hurafata inkılab 

eder (anlamsızlığa ve yanlışlara dönüşür) ve malayaniyat olur veya felsefe-i tabiiye misillü 

(bütün gerçekleri ve kutsal değerleri inkâr eden tabiat felsefesi gibi) dalalete yol açar.  

 

Bütün bu gerçeklere rağmen, 29. Mektubun 7. İşaretinde anlatılan Yeni Said’in Avrupa fen ve 

felsefesine karşı metodunu değiştirdiğine dair parçaya ne diyeceğiz, gibi bir soruya karşı şöyle 

beş yönden cevap veririz: 

 

a) Bu 7. İşarette anlatılan şey Avrupa’nın felsefesidir; insanlığın mal-i umumisi olan bilimler 

ve fenler değildir. 

 

b) Avrupa, varlık ve hayat algısına bilimler süsünü veriyor; bencil, materyalist ve natüralist 

hayat prensiplerini müsbet fenler olarak gösteriyor. Yeni Said bu yanıltmaya karşı geliyor; 

yoksa fenler ve ilimlere karşı asla menfi bir söz söylemiş değildir. 

 

c) Eski Said ve benzeri İslam muhakkikleri önceleri, felsefenin bu yanıltıcı prensiplerini mü-

sellem kabul edip sonra o prensiplerle İslami hakikatler arasını bulmak istiyorlardı. Bu ise 

İslamiyetin zahiren mağlubiyetini ve geride kalışını netice veriyordu. 

 

d) Yeni Said ise fen ve ilim gerçeklerine uygun olarak Kur’andan re’sen öyle bir hikmet ve 

bilimsel bakış açısı buldu ki; Avrupa’nın felsefe ve prensiplerinin eli henüz o noktalara yeti-

şememiştir. 

 

 Risale-i Nurda Mehdiyet makamını anlatırken şu Yedinci İşareti şerh etmiş idim. Bu müna-

sebetle bu Yedinci İşaretin metnini ve onun şerhini buraya alıyorum. Allah’tan umuyorum ki; 

Risale-i Nur Talebeleri, hikmette ve anlayışta Avrupa’yı geçtikleri gibi, fenlerde de onları 

geçsin. 

 

 

 

 
9 Burada Adl hakikati, adaletten ziyade bütün her şeyin ölçüsünü ve dengesini sağlayan sibernetik yazılımların 

kaynağı demektir. Ki en büyük denge insanoğlunun ruh ve bedenindeki dengedir. Mahkemeler de sosyal dengeyi 

sağladıklarından yargıya da adalet denilir. 



16 
 

YEDİNCİ İŞARET: 

 

Diyorlar ki: Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet hakkındaki mücahedâtın, şimdiki 

tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslâmiyeti müdafaa eden mütefekkirîn tarzında gitmiyor-

sun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden mânevî mücahidîn-i İslâmiye tarzında 

hareket etmiyorsun? 

 

El-Cevap: Eski Said ile mütefekkirîn kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupaiyenin 

düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze ediyorlar, bir derece 

onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâyetezelzel teslim 

ediyorlar; o suretle, İslâmiyetin hakikî kıymetini gösteremiyorlar. Adeta, kökleri çok derin 

zannettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar. Bu tarzda gale-

be az olduğundan ve İslâmiyetin kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan, o mesleği terk 

ettim. Hem bilfiil gösterdim ki, İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki, felsefenin en derin 

esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır. Otuzuncu Söz, Yirmi Dördüncü Mektup, Yirmi 

Dokuzuncu Söz bu hakikati burhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte, felsefeyi 

derin zannedip, ahkâm-ı İslâmiyeyi zâhirî telâkki edip, felsefenin dallarıyla bağlamakla du-

rutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Hâlbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki 

onlara yetişsin?! 

 

Bu 7. İşaretin İzahı 

 

Evet, Üstad Said Nursi’nin bu savunma refleksini bırakıp, hayat alanında, felsefede ve bilim-

de bu iki akıma karşı gerçekten alternatif olabilecek risaleler yazdığını görüyoruz. Üstad bu-

rada özellikle üç risalenin ismini zikrediyor.. 30. Söz ile Sosyolojide ve Psikolojide (1. Meb-

has;) Kimya ve Fizikte (2. Mebhas); 24. Mektub ile Ontolojide ve Teolojide; 29. Söz ile Biyo-

lojide ve Ruh-beden bütünlüğü konusunda birçok çare gösteriyor. Dindarların bunları geliş-

tirmelerini bekliyor.  

 

Emirdağ Lahikasında, Mehdiyet bahsinde: Eğer beşer bütün bütün bozulmazsa ve vaktinden 

evvel Cenab-ı Hakk bir kıyameti koparmazsa; Mehdi, çok uzun tetkikat isteyen Risale-i Nurun 

ilmi hazırlıklarını kendine program yaparak nev-i beşeri felsefe-i maddiye ve tabiiyye tasallu-

tundan kurtaracak, şeklinde bilimler konusunda yapacağımız elzem bir görevi bize gösteri-

yor.. 

 

Burada bazı okuyucular ilk etapta Üstadın müsbet ilimleri eleştirdiğini anlayabilirler. Fakat 

durum kesinlikle öyle değildir. Muhakemat kitabı ve Yeni Said’in ilmî kitapları bu dediğimi-

zin yüzlerce delilini gösteriyor. Bu Yedinci İşarette eleştirilen Avrupa’nın materyalist ve natü-

ralist felsefesidir. Ve haksız olan bu felsefeye müsbet ilim nazarı ile bakıştır. 

 

Evet, maalesef Avrupa Kilisesi de İslam Diyaneti de Evrim, Sosyoloji ve Antropoloji ve mad-

de-ruh konusunda henüz materyalist Batı felsefesine alternatif oluşturacak bilgi ve veri taba-

nına sahip değiller. Alternatif bir varlık ve bilim anlayışını bilmiyorlar. Mağlubiyet psikolojisi 

içinde sadece savunmaya girişiyorlar. Hâlbuki Avrupa’da gelişen bilimlerin hiçbir verisini 

feda etmeden, dinin anlattığı bütün değerleri o çerçevede gösterebilirler. Savunma yerine bü-

tün dünyayı ıslah edecek bir aydınlanmaya sebep olabilirler. Fakat dil, fen ve özgürce düşünce 

olmadığından, taassuptan kurtulamıyorlar. Çare bulanları da sapık ilan ediyorlar. Hâlbuki sa-
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dece bu bakış açısıyla kısa bir zaman içinde bütün dünya aydınlanabilir. Onun için rivayetler-

de; Mehdi çok küçük bir hareketle bu ıslah işini becerecektir, denilmiş. 

 

Bütün bunların kilit noktası ise, şu gelen iki kaideyi uygulamaktır: 

 

Birincisi: Akıl ve nakil (başka bir tabir ile bilimlerin verileri ile vahyin verileri) tearuz 

ettiklerinde (zahiri olarak çeliştiklerinde) akıl esas alınır; nakil tevil edilir. Fakat o akıl akıl 

olsa gerek… (Muhakemat, Birinci Mukaddime) 

 

Buradaki dört temel terimin izahı şöyledir: Akıl burada insanın kendi ilimleri, mantığı ve 

müktesebatı ile kat’î olarak bildiği malumat demektir. Bu müktesebatın bedihiliğini sağlayan 

ve matematik kanunları ile çalışan insan beyninin çalışmasına akıl denildiği için; aklın sağla-

dığı bedihî meselelere de akıl denilmiştir. Nakil ise, insanoğlunun naklettiği ve aktardığı İlahî 

bilgiler demektir. Bu İlahî bilgiler kâinatın aklıdırlar. Gerçek manada bu iki akıl çelişmedi-

ğinden biz tearuz kelimesini zahiri çelişki diye çevirdik.. Zaten tearuz kelimesi terim olarak, 

yani tefsir ve hadis usullerinde sadece zahiri çelişki manasında kullanılır. Nitekim tevil keli-

mesi, zahiren görünen bu çelişkiyi giderecek şekilde baştaki temel kurallara dayanarak, ayet 

ve hadisi baştaki (yani evvelindeki) asıl manasına yönlendirmek demektir. 

 

O akıl, akıl olsa gerek..  O akıl, heves ve hevaya göre değil de mantık ve matematik kuralları 

ile çalışıyorsa; o akıl, insan nevinin aklı ve duyguları demek olan fen ilimlerine göre işliyorsa; 

o akıl, insanı hayvanlıktan ve hissilikten çıkaran dil, fen ve özgür düşünce melekelerine sahip 

ise.. demektir. 

 

[Bazıları, Bediüzzaman’ın Muhakematta söylediği bu kural, Mutezilenin kuralıdır diyorlar.. 

Fakat yanılıyorlar.. Çünkü başta Fahreddin-i Razî, Eşarî ve Maturidî olmak üzere bütün Ehl-i 

Sünnet imamları tevilden yanadırlar ve tevili kullanmışlardır. Tevile karşı olan Ehl-i Hadis, 

Müşebbihe, Mücessime ve bugünkü Selefilerdir. Evet, her konuda olduğu gibi; bu konuda da 

Ehl-i Sünnet, Mutezile ile Ehl-i Hadis ortasını bulmuş ve sırat-ı müstakimi esas almıştır.] 

 

İkincisi: Bir insanın; ilmen sabit olmuş kati bir meseleyi, dinî bilgilere aykırı görmesi, 

onun ahmaklığına ve aklını kullanmadığına işaret ettiği gibi; imanının da zayıf olduğunu 

ve henüz iman etmemiş bilinmezcilerden olduğunu bildirir. Çünkü burhan-ı kat’i (kesin 

veriler ile) sabit olan bir şeyin, hak ve hakikat olanın dine aykırı olduğuna ihtimal veren ve 

dine zarar gelecek diye korkan kişinin, beyninde ya bir bilinmezci gizlenmiş, kafasını karış-

tırıyor. Veya bir vesveseci kalbine kadar inebilmiş, kalbini kaydırıyor; ruhunu bozuyor. 

Veya kendisi dine yeniden müşteri olmuş, tenkit ile bakmak isteyen bir yabancıdır. (12. 

Mukaddimenin 1. Meselesi) 

 

İlim ve Bilgi Mertebeleri: “Beyinde ilim (öğrenme) basamakları, hem değişiktir; hem 

birbiriyle iç içedir. Beyinde birbiri içinde mertebeler var. Her birisinin hükmü ve neticesi 

farklı.. İnsan önce hayal eder; buna tahayyül denilir. Sonra, hayal ettiği şeyin fotoğrafını çe-

ker; buna da tasavvur denilir. Sonra karar verme, o şeyin doğru olup olmadığını düşünme 

aşaması gelir; buna taakkul (akletme) denilir. Akletmeden sonra zihin o şeyin doğruluğunu 

(eğer doğru görüyorsa) kabul eder; buna tasdik denilir. Eğer o şeyin doğruluğundan tam 
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emin ise bu sefer o şeyin bilgisini kalbine koyar; buna iz’an denilir. Eğer başkasının da o şeyi 

bilmesini istiyorsa o şeyi bu sefer herkese gerekli görür; buna iltizam denilir.  
 

Eğer o insanın inandığı şeyin birçok delili varsa ona inanmaya itikad denilir. Delili yoksa 

ona sadece iltizam denilir. Salâbet itikattan gelir; taassup iltizamdan kaynaklanır; uygulama 

isteği (imtisal) ise izandan kaynaklanır. Tasdikten iltizam kaynaklanır; akletmede tarafsızlık 

olur; tasavvurun hiçbir özelliği (faydası veya zararı) yoktur. Hayal etmede ise, eğer kişinin 

onu toparlamaya gücü yoksa safsata ortaya çıkar.”10  (Lemeat)  

 

Buradaki tasavvur ve hayal gibi verilere ilmin mertebeleri demek, terim olarak ilim dediğimiz 

ve ilme’l-yakin, ayne’l-yakin, hakka’l-yakin gibi üç mertebesi olan hakikat ile karıştırılmama-

lıdır.. Evet, bu üç mertebeye sahip olan ilim hakikati, bu Lemaat’ta izah edildiği şekilde ger-

çekleşiyor. Mesela bir bilgi önce hayal etmek, bir şeyi hatırlamak, sonra onu tasavvur etmek, 

yani o şeyin ve mananın fotoğrafını zihinde düşünmek ile başlar.. Bu bilginin ilk basamağıdır. 

Bakın burada hayal ve tasavvur, terim manaları ile kullanılmamıştır. Çünkü terim olarak hayal 

ve hayalî şey, aslı astarı olmayan şey demektir. Tasavvur da terim olarak bir varlığın temel bir 

özelliğini ve o varlığa has ikinci bir özelliğini beraber kullanıp o şeye tanım yapmak demektir. 

Mesela insan için O düşünen ve konuşan bir canlıdır ifadesindeki gibi.. Bu gibi tanımlar sa-

dece bilgi verir, tasdik manasında kesin bilgi vermezler. Bu manası ile tasavvurun karşıt ma-

nası tasdiktir. Bu ise kıyas ile yapılan muhakeme şekli demektir. Üstad, Mektubat isimli ese-

rinde Risale-i Nur tasavvur değil; tasdiktir, derken bu ıstılahî manayı kastediyor. Demek ilmin 

mertebelerini anlatan bu parçada geçen tasdik kelimesi de terim manasında kullanılmış değil-

dir.  

 

İşte bu hakikati esas almayan Ali Ünal Bey, hayal ve tasavvuru hiç ilim saymamıştır, Mehmet 

Akmen kardeşimiz ise, o gibi basamakları hakiki ilim mertebesinde görmek ve göstermek 

istiyor. 

 

 

 

 
10 Sözler, Zehra Y. sh. 886 
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Bediüzzaman ve Avrupa Medeniyeti 

Bediüzzaman’ın halis bir talebesi, uzun bir dönem Avrupa’da imrar-ı hayat ettiğinden ve Ri-

sale-i Nur’un Avrupa Medeniyeti hakkında yazılan parçalarının izahını çok önemli gördüğün-

den; bu alanda benden bir yazı istedi. Fakat mesele ve mevzu hem tarihi, hem felsefeyi hem 

sosyal birçok alanı ilgilendiriyor. Benim kapasitemi ve bir makalenin hacmini aşıyor. Yine de 

Bediüzzaman’ın yetmiş yıllık aktif hayatı süresince bu konuda söylediklerinden hatırlatıcı bir 

gerdanlık dizmeyi düşündüm.. Bazı anahtar kelime ve cümleleri kaydedip; Üstadın bunlarla 

ne demek istediğini notlar halinde yazdım. 

 

Başta bu konu ile ilgili 12. Sözü, 25. Sözü, 17. Lem’anın 5. Notasını ve Lemeat’ın önemli 

parçalarını özellikle Medeniyet-i Hazıra ile Dinî Medeniyetin Muvazeneleri bölümünü hatır-

lamakta fayda var. Biz bu yazıda genel olarak bu parçayı esas alacağız. Bununla ilgili diğer 

risale ve mektupları da mukayeseli olarak göstereceğiz.  Bu notlar ve izahlar yedi maddedir: 

İşte: 

 

Birinci Madde: Lemaat’ın bu konu ile ilgili bölümü, Mağlubiyet sonunda İslam Âleminde 

ne hal peyda olacak, diye önemli ve halen güncel bir soru ile başlıyor.. Üstad daha önce buna 

benzer bir soruyu Sünûhat Risalesinde (1918) cevaplamıştır. Sonra Lemeatta aynı bilgiyi 

manzum olarak yazmıştır. Bu Lemeat Risalesi, Osmanlıca olarak 1921’de basılmıştır. Bediüz-

zaman, bu ve benzeri eski eserlerinde; Osmanlı’nın yeniden dirileceğini, Müslümanların üç 

kayba mukabil üç yüz kazanacağını, İslam kardeşliğinin gelişeceğini ve İslam Birliğinin kuru-

lacağını büyük bir umut ile dile getiriyor. Ve diyor ki: Birinci Dünya Savaşının sonucunda 

mağlubiyetimiz, bize bu güzellikleri nasip edecektir. Eğer galip olsaydık; kendi elimizle Av-

rupa’nın sefih ve zalim medeniyetini zorla İslam Dünyasına dayatacaktık. Onun için kader 

bizi galip yapmadı. 

 

Bu Lemeat’ın telifinden 20 sene sonra (1938) Kastamonu’da kendisine sorulan manevî bir 

sual ve cevabı kaydetmiştir: Cumhuriyet hükümetleri, surî bir istiklaliyet pahasına, Avru-

pa’nın medeniyetini ve dinsizliğini bu millete dayatıyorlar. Ve bu zararlı dayatmanın bütün 

İslam dünyasına sirayet etmemesi için; kader-i İlahî, Ankara’daki reislerin gözünü bağladı; 

Almanya’nın kendileriyle ittifak yapması karşılığında İslam Dünyasının önemli merkezlerinin 

Türkiye’ye bağlanması teklifinin güzelliğini göremediler, diyor. İsmet İnönü gibi büyük bir 

dehanın nasıl böyle bir hatayı yaptığına şaşırıyor. Ve nihai neden olarak da kaderin bu hikme-

tini gösteriyor.11 Evet, İngiltere, Osmanlıyı yıkmak için İslam devletlerine zahiri bir istiklali-

yet ve medeniyet vaat ettiği gibi; 1800’lü yıllarda ve devamında oluşan Asya ve Afrika sö-

mürgelerini bu zahiri istiklaliyet havası ile yine kandırdı. Sömürgelerini, kendilerine tüketici 

bir pazar yapmayı becerdi. 

 

İkinci Madde: İşte anladın! İslam’ın neden küstüğünü, Avrupa Medeniyetini kabullenmek-

ten çekindiğini…  

 
11 Kastamonu Lahikası, sh: 16–17 
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Maalesef bu küskünlük ve Avrupa Medeniyetine karşı çekingenlik, dört sebepten dolayı bir 

derece kırılmıştır. İslam Âlemini belirli bir modernite salgını kaplamıştır. Bu dört sebep şun-

lardır:  

 

Bu tarihten (1920’lerden) sonra teknoloji ve modernitenin bütün dünyayı salgın gibi istila 

etmesi. 

 

Komünizmin kısa bir zaman içinde ortaya çıkıp İslam Dünyasını Batıya sığınmaya zorlaması.. 

 

İngilizlerin çok derin ve komplike diplomasisi.. 

 

Biraz sonra anlatacağımız, İslam Dünyasının kendine has bir medeniyeti inşa edememesi.. 

 

Arnold Toynbee diyor ki; Avrupa’nın materyalizme ve teknolojiye dayalı olan ve kutsal de-

ğerlerden yoksun bulunan bu medeniyetlerini dünyanın başına geçirmesi, diğer milletlerden 

öyle bir aksülamel ve tepki getirecek ki, Avrupa yaptıklarına bin pişman olacaktır. Evet, Asya 

ve Afrika uyanmakla beraber bahsi gelecek olan sekiz engelden dolayı kendi medeniyetlerini 

kuramadıklarından bu esaretten henüz kurtulabilmiş değiller.  

 

Üçüncü Madde: Avrupa medeniyeti, herhangi bir dinin hidayetine dayanmıyor. Bir kolu 

materyalist Roma’nın ve bir kolu da hayalperest Yunan’ın dehalarına dayanıyor. 

 

Burada yedi önemli nokta var: 
 

Avrupa medeniyeti, salt akla dayanır. Salt akıl da, fıtratın derinliklerine, geçmiş ve geleceğin 

güzelliklerine nüfuz edemiyor. Hidayet ve kalb gibi doğal ve evrensel olamıyor.   

 

Roma ve Yunan dehaları; günlük olarak çalışan, somutçu akıldan ikiz olarak doğdukları ve 

2000 senedir Avrupa medeniyeti ve Hıristiyanlık dini, onları birleştirmeye çalıştıkları halde 

bir türlü imtizaç edememişlerdir. Nitekim bu iki deha, bugün de Fransız ve Alman olarak ya-

şıyorlar. Roma materyalizmi Fransa’yı, Yunan felsefesi de Almanya’yı doğurmuştur. İşte sırf 

bu yapısal ayrılıktan dolayı, Avrupa iki büyük dünya savaşını yaşadı.  

 

Bediüzzaman bu gibi ifadelerde görüldüğü gibi, Ortaçağ Kilisesinin oluşturduğu skolâstik 

zihniyete Nasraniyet, diyor. Hıristiyanlığın İncil ve İsa’ya dayanan ruhanilik ve diğer güzel 

neticelerine ise İsevilik diyor. (17. Lem’a, 5. Nota’ya bakabilirsiniz.)    

 

Avrupa Medeniyeti, insanlık dünyasına bütünlük, refah ve benzeri güzellikleri ikram ettiğini 

söylüyor. Fakat tarihteki bütün savaşların toplamından daha fazla insanın ölmesine sebep ol-

muştur. İnsanı materyalizm bataklığında boğmuştur. İsraf ekonomisini insanlığın başına ge-

çirmek ile ihtiyaçlarını arttırıp onu mutsuz ve hasta etmiştir. (Lemeat ve Emirdağ II)  

 

Ve bu medeniyet özellikle İngiliz, Fransız ve Rus devletleri, dinsiz ve materyalist oldukları 

halde Hıristiyanlık dinini emperyalizm uğruna kullanmışlardır. Hiç de doğal olmayan bir laik-

lik ve sekülerizmi dünyaya din olarak kabul ettirmiştir.  
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Ve bu laiklik prensibiyle beraber bütün dinleri, Roma ve Yunan felsefelerinin emrine girmeye 

zorluyor. Ki materyalizmden ve tüketim ekonomisini esas almasından ve ruha ve kalbe hiç 

hitap etmemesinden dolayı bu medeniyetin, dinlerle barışabileceği bir ortam asla mümkün 

değildir. Çünkü böyle temelsiz bir girişim, doğal canlı ürünlerin içine zehirli hormonları şı-

rınga etmek gibi olur.  

 

Bu medeniyet, gerçekçi ve gerçek üretici değildir. Sadece sihirbaz gibi insanların gözlerini 

boyuyor; onları kandırıyor. Seher, sihir kelimeleri etimolojik olarak boya ile insanları sevin-

dirmek; bu sayede onları kandırmak demektir. 

 

Günlük akla ve somuta dayanan bu medeniyet, Allah’ı ve kutsalı tanımadığından, tabiatı ve 

tabiatın içindeki nimetleri, yağmalama psikolojisiyle koparır; tabiatın tek sahibinin kendisi 

olduğunu söyler. Hem nimetleri insanlara zehir eder; hem de çevre ve tabiatı zehirler. Bu sal-

dırgan ve hırsızca psikoloji ile hiç doymadığı gibi, asla memnun ve şükürdar da olamıyor. 

 

Dördüncü Madde: Avrupa medeniyetinin dayandığı materyalizm, bir kolera gibi, yıkıcı 

ve bulaşıcıdır. Bu hastalık maalesef üç temel damardan yayılıyor: a) Tenkid; b) Taklid; c) 

Telkin.. 

 

Evvela: Anarşizm, sefahet ve bataklık manasındaki Hürriyet ilkesinden, bütün geçmiş mirası 

ve değerleri tenkid ve eleştiriye tabi tutuyor; eleştirel düşünce okullarını açıyor; insanların 

doğal dayanaklarını koparıyor; onları yabancılaştırıyor.   

 

İkinci olarak: Fenleri ve pozitif ilimleri kullanıp kendi hayat ve düşünce tarzını bütün dünya-

ya telkin ediyor.  

 

Üçüncü olarak: Medeniyet, moda ve modernite fırtınasıyla herkesi o medeniyeti taklid etme-

ye zorluyor. Sonuç olarak materyalizm mikrobu, bütün ailevi ve sosyal dokuya sirayet etmiş 

oluyor. (Geniş izah için Lemeat kitabına bakabilirsiniz.)  

 

Beşinci Madde: Bu medeniyet beş olumsuz (menfi) esasa dayanıyor. Onun için insanlığa 

zarar-ı mutlak olmuştur.  

 

Dayanağı ve birinci ilkesi, Güçlü olan haklıdır, sözüdür.. Haklı güçlü olmadıkça, haklı sayıl-

maz. Maddi güç; güzel ve temel bir değerdir, diyor. 

 

Gerçi insanlık, bu vahşi ve zalimane prensipten kurtulmak için; İnsan Hakları Beyannamesini, 

eşitlik ilkesini, Hukuk Devleti kavramını kendine virt etmişse de, Avrupa Medeniyetinin yerini 

dolduracak bir alternatif kurulamadığından insanlık, bu zulmün zehrini bütün sarhoşluğu ve 

uyuşukluğu ile beraber içmeye devam ediyor.  

     

Asıl amacı ve hedefi, menfaat ve çıkarcılıktır. Onlarca sosyal yardımlaşma kurumlarını kur-

muşsa da gayesi yine de zenginlerin ve zalimlerin rahat etmesidir. Zahiren ve sözde iddia etse 

de; onun hedefinde, bilgi, fazilet, fedakârlık ve kardeşlik gibi temel soyut değerler yoktur. 
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Sosyal hayatın tutkalı olarak, başta ırkçılığı; sonra kapitalizmi esas alır. Her ikisi de, başka-

sını yutmakla beslenmeye dayanır. 12 

 

Hayat ilkesi, yardımlaşma ve iyilik yapma yerine mücadele ve rekabettir.. Bu ise kavga, kaos 

ve felaket getirir. 

 

e) Nihai neticesi; insanı saldırgan, bilinçsiz bir tüketici yapmak; onu heva, heves ve diğer 

nefsanî lezzetler bataklığında boğmaktır. İnsanın asıl varlığı olan ruhî, aklî ve kalbî değerle-

rini ya inkâr ettirmek veya ekonomik baskılarla onları mideye ve bedene yedirmektir. 

 

Altıncı Madde: İslam ve din medeniyetinin esasları ise şunlardır: Dayanak noktası 

Hakk… Hedefi, faziletli üstün insan olmak… Sosyal bağ ve rabıta olarak din, vatan ve sosyal 

sınıf birliğini esas almak… Hayatı algılama prensibi, yardımlaşma ve kerem kanunu... Neti-

cesi, hayatı ve tabiatı bir semavî sofra olarak görmek, insanın ilkel ve hayvanî duygularını 

gemlemekle onu zirvelere çıkarmaktır.  

 

Eski Said, Münazarat gibi eserlerinde hayat bir mücadeledir. Müslümanlar bu mücadeleden 

geri kaldığı için dinî ve kültürel birikimlerini ve medeniyetlerini kaybettiler, diyor. Yeni Said 

ise, bu eski görüşüm yanlıştır, demiyor. Hayat bir mücadeledir de demiyor. Hayat, kerem ka-

nununun bir tecellisi olarak teavün, birlik ve tesanüttür diyerek; Avrupa’nın vahşi kapitalizm 

şeklinde uyguladığı hayat bir cidaldir, prensibini eleştiriyor. 

 

Evet sonsuzluk ve İslamî değerler çerçevesinde mesele ele alınsa görünür ki; hayat, bir boyutu 

ile cidaldir..Çünkü rubûbiyet kanunu gereği yani gelişmek için Allah zıtlar arası cidal kanu-

nunu koymuştur.. Fakat makro planda başka boyutlarda hayat bir tesanüt ve teavündür. Mese-

la, birbiriyle rakip olan bir çarşıdaki esnaf, bir yerde bulundukları ve beraber belli kurallara 

uydukları için, o çarşı bir bereket kapısı oluyor; görünmez bir el tarafından o rekabet rahmet 

ve teavüne dönüşüyor. Kâinat, bütün ecza ve erkânı ile hayatı netice vermek için sonsuz bir 

faaliyet ile çalışıyor. Adeta nerede varlık ve madde varsa orada bir nevi hayat var oluyor. 

 

Yedinci Madde: Dinler özellikle İslam dini, zül-cenahayn oldukları, fizik ve metafiziğe 

sahip bulundukları halde; neden, tek gözlü ve tek ayaklı, sırf dünyevi ve nefsanî bu medeniye-

te mağlup olmuşlardır, gibi bir soruya karşı Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye’de cevap olarak 

altı hastalığı, sekiz mâni ve engeli açıklıyor.  

 

Bu engellerin ve hastalıkların izahına girmeden önce, Bediüzzaman’ın medeniyet ve felsefe 

ile ilgili iki önemli uyarısını aktarmak gerekir. Şöyle ki: 

 

a) Biraz Batı materyalist medeniyeti; biraz İslam veya İsevîlik veya başka bir tabir ile biraz 

dünyevî ve tek taraflı varlık anlayışı; sıkıştıkça da, seküler bir tanrı ve din anlayışı bir arada 

gitmez. Yunan ve Roma felsefeleri (ki, birbirine çok yakındırlar) birbiriyle birleşmedikleri 

gibi; evrensel, kutsal ve çok boyutlu, doğal bir yapıya sahip olan din realitesi de, seküler, tek 

gözlü, sınırlı insan algısı ile kurulan bir sistem ile asla birleşemez. Felsefe ya dine tabi olmalı, 

veya sosyal sahayı dine bırakmalı.. (30. Söz, 1. Mebhas) 

 
12 Devletler, milletler arasındaki hafif muharebe, insanlar arasındaki iktisadî sınıfların şedid muharebesine terk-i 

mevki ediyor. (Lemeat) 
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b) Bediüzzaman bu sosyolojik tespit ile beraber; Lemeat’ın medeniyet ile ilgili bölümünde şu 

önemli gerçeği de itiraf ediyor: Bunu da inkâr etmem; medeniyette pek çok güzellikler var. 

Fakat onlar Avrupa icadı veya Avrupa Hıristiyanlığının (Nasraniyet) malı değiller. Bu pozitif 

çağın ürünü de değiller. Bilakis bunlar eski bütün medeniyetlerin, bütün zamanların ve bütün 

insanlığın malıdırlar. Fikirlerin birleşmesinden, semavi dinlerden, doğal ihtiyaçlardan, özel-

likle İslam dininin bilimsel rönesansından doğmuş, insanın aslî temel bir mirasıdırlar. 

 

Peki, dünya özellikle İslam âlemi, böyle güçlü bir mirasa sahip olduğu halde neden hala Av-

rupa’nın esiridir? 

 

El-Cevap: Sekiz engelden dolayı..  

 

1) Eskiden beri var olan: Cehalet; 2) Vahşet; 3) Taassub..  

 

4) Din adamlarının tek taraflı yetişmeleri.. 5) Dini baskı aracı olarak kullanmaları.. 6) İnsan-

ların körü körüne onları taklid etmeleri.. 

 

 7) Despotizm (istibdad) altında ezilmek ve meşru bir şekilde yaşamamak… Mesela Müslü-

manlar, birbirine baskı yaptıkları gibi; Ehl-i Kitap kavramını çiğnediklerinden dolayı asıl 

kuvvetleri olan İsevîlik ve Musevîlik dinlerini dinsizlerin su-i istimallerine kaptırmışlardır. 

 

[Bediüzzaman bu engelleri açıklarken, Avrupa’da Ortaçağda Hıristiyanların içinde oluşan 

engelleri kastediyor. Mefhum-u makûsuyla diyor ki: Avrupa bu engelleri bir derece kırdı, 

kendine özgü şekilde dinlere saygılı yarım-yamalak bir medeniyet kurdu.  Fakat Asya ve Af-

rika’nın bugün için evrensel ve kutsal değerlere dayalı bir medeniyeti kuramayışlarının sebe-

bi, işte bu gibi engelleri aşamamalarıdır.] 

 

8. Engel ki, en acısı da budur: Dindarların dini meseleler ile müsbet ilimlerin birbiriyle çatış-

tıklarını sanmalarıdır. Çağlarının dışına savrulmalarıdır.  

 

Bediüzzaman, 70 yıllık hayatı boyunca en çok bu 8. Engel ile savaştı. Yeni bir anlayış getirdi. 

Fakat İslam aydınlığı, Arap adetlerine yenildiği gibi; Risale-i Nur’un bu anlayışı da, diğer 

dindar grupların zahirî ve hurafevârî anlayışlarına yenilmiştir. Asya yine sahipsiz kalmıştır. 

Maalesef tarihin bu gibi talihsiz neticelerindendir ki; gerçekçi bazı sosyologlar Medeniyetler 

İttifakı deyimini yanlış buluyorlar. Modern Avrupa Medeniyetinden başka medeniyet yoktur, 

diyorlar. 

 

Gerçekten Batı emperyalizmi, Asya ve Afrika’ya o kadar sık ve ağır darbeler vurmuş ve vu-

ruyor ki; insanımız henüz kendi bilincine varmış değildir. Mesela Avrupa, Asya’nın açlığını 

kullanarak kendi sanayilerini ve kültürlerini pahalı bir şekilde bize sattılar. Sağdan Kapitalizm 

tokadını kullanırken, soldan Komünizm ve anarşizm mikrobunu yaydılar. Hürriyet ve özgür-

lük sloganı ile insanları tabiattan, geçmişinden ve manevi değerlerinden kopardılar. 

 

Evet, Hıristiyanlar ve Müslümanlar Mehdi ve Mesihi beklerken; ne acıdır ki modern medeni-

yet, hakiki Mesihi değil de Deccal olan Mesihi doğurdu. Bu garip kardeşiniz dahi, 30 sene 
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boyunca, kâinatın genelindeki, özellikle belli varlık gruplarındaki sonsuz bilinci, düzeni, irade 

ve güzelliği gördükten sonra ancak kendini bu materyalizm Deccalından kurtarabilmiştir. 

 

Bediüzzaman, 1908’den ta 1914’e kadar başta Osmanlı olmak üzere bütün Asya milletlerine, 

kutsal ve ilimlere dayalı bir medeniyeti ısrarla tavsiye ediyordu. Sonra 1920’de Osmanlı yıkı-

lınca ölümünü ve üzüntüsünü anlatan Ed-Dai imzasını yayınladı. Burada, hayal kırıklığına 

uğradığını zımnen söyledi. Bunun ardından Asya’nın ve İslam dünyasının fakirliğinden dola-

yı, sosyalist hareketlerden umutlandı. İslam Dünyasının, bu güçlü harekete karşı lakayd kalır-

sa, bütün emeğini heder edeceğini, akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kalacağını söyledi. 

(Sünûhat ve Lemeat)  

 

Fakat bu hareket de materyalist Bolşeviklerin eline geçince, yine ondan da vazgeçti. 1940’lı 

yıllarda Almanya’nın değerlere saygılı nasyonal sosyalizminin, bu vahşi Avrupa medeniyeti-

ne karşı bir çare olabileceğini temenni etti. Fakat Hitlerin zalimane tavrından dolayı bunu da 

bıraktı. O da bu tarihte o meşhur ölüm imzasını 13. Şua’da bir daha yayınladı.  

 

Sonra ölümüne yakın Nur Cemaatinin onun medeniyet projesini anlamadıklarını veya anlayıp 

uygulayacak güce sahip olmadıklarını gördü. Gözü açık olarak, o ölüm imzasını üçüncü kere, 

son kitabı olan Şuaların sonunda bir daha yayınladı. Bütün bu badirelere rağmen Bediüzza-

man, tamamen umudunu yitirmedi. Bu umutları da şunlardır: 

 

Avrupa Medeniyeti, terör, anarşizm ve sefihane tüketim tarzının zorlamasıyla dine sığınacak. 

Büyücülerin Hz. Musa’ya boyun eğmesi gibi, Avrupa Medeniyeti de dine sığınmaktan başka 

bir kapı bulamayacaktır.. 

 

İslam dünyasında din ve fenni iki kanat yaparak insanlığı kurtaracak bir cemaatin ortaya 

çıkması, onun en büyük umudu idi. (Lahika Mektupları) 

 

İslam dininin bilimsel diyalektik zihin yapısı ile Hıristiyanlığın ruhanî yapısı, el ele verip, 

insanlığı ahlaksızlık bataklığından ve materyalizm sıtmasından kurtaracaktır, diyor. (Mektu-

bat) 

 

Tarihçi Arnold Toynbee de Tarihçi Açısından Din adlı kitabında, buna benzer umutlarla Ge-

lecek çağ, inancın çağı olacaktır, diyor. 

 

Medeniyetin en güçlü bir kolu olan edebiyatta materyalist Avrupa’nın bakışı ile Kur’ân’ın 

bakışının mukayesesinin, bu Lemeat kitabının önemli bir bölümü olduğunu hatırlamakta fay-

da var. Çünkü medeniyetin oluşmasında edebiyatın dahi din kadar önemi var. Evet, insanoğlu 

önce âdem olur, din ve medeniyetin temelini atar. Sonra İsa olur, sonra zirvelere yükselir.  

 

Bediüzzaman, bu gerçeği şöyle özetlemiştir: Bizim iki temel değerimiz var. Medeniyet ki 

insaniyet-i suğradır. Diğeri de din ve İslamiyet’tir ki, insaniyet-i kübradır. 

 

Bediüzzaman, Eski Said döneminde, çift kanatlı; dünya ve ahireti, inanç ve bilimi kucaklayan 

bir medeniyetin kurulmasına çok çalıştı. Bu konuda Münazarat gibi birçok eser yazdı. Bu 

asırda i’la-i kelimetullah, ancak maddeten terakki ile olur, dedi. (Nutuk Risalesi)  
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Yeni Said ise, kültürel bir kıyametin koptuğunu anladı; insanların dengeli ve sorumluluk iste-

yen canlı, medenî İslam medeniyetini taşıyamayacaklarını gördü. Bu sefer kendisini, tama-

mıyla ahirete, ruhaniyata, maneviyata adadı. Çadırlarda yaşayanlar, bize zenginlerden daha 

çok yakındırlar dedi. Fakat sosyal hayat ile ilgilenenler, Eski Said’in o projelerini esas alsın-

lar, diye Eski Said’in de bir gerçek olduğunu söyledi. (Emirdağ II)  

 

Benim âcizane kanaatim; Kilise, Diyanet ve cemaatler, din-bilim çatışması sorununu çözeme-

dikçe güzel gelişmeleri beklemek safdillik olur. Çünkü dinler ve cemaatler bu sorunu çöze-

medikleri için, çağımıza uygun bir varlık algısını, bir ekonomi ve medeniyet yapısını ortaya 

koyamıyorlar. Adeta hizmet ve değerler için dünyanın en güzel tezgâhını açmışlar. Fakat tez-

gâhta satabilecekleri hiçbir mal yoktur. Bunların misali, trilyon dolar reklam verip de satabi-

lecekleri hiçbir mal üretmeyen şirketlere benziyor. Hâlbuki bu kurumlar, değil dünya belki 

kâinat ve bütün varoluş kadar zengin bir mirasa konmuşlardır. Bediüzzaman bu mirası, Aye-

tül-Kübra risalesinde manen kullanmış ve bu sonsuz gücü kendine destek yapmıştır. 
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Bediüzzaman’ın “İman, Hayat ve Şeriat” Sözü Üzerine 

 

Üstad Bediüzzaman, bu üçlü aşamayı sürekli olarak Mehdiyet süreci için kullanıyor. O bu üç 

kelimeyi bu makamda kullanmakla başta Nur Cemaati sonra İslam Âlemi sonra bütün insanlık 

için şu gelen mesajı vermiş oluyor; şöyle ki: 

 

Bütün insanlık tarihinde olduğu gibi; İslam dünyasında da her yüz yılda bir müceddid gelmiş; 

sosyal ve dinî tıkanıklıkların önünü açmıştır. Bu lider ve büyük zatlar, bir nevi mehdiyet ma-

nasını icra etmişlerdir. 

 

Bediüzzaman, İşarat-ı Seb’a Risalesinde ahir zaman dönemini, 1789’da gerçekleşen Fransız 

İhtilalinden başlatır. Birinci Şuada ise, Osmanlıyı çökerten 93 Harbi diye bilinen 1878’deki 

Rus Savaşından başlatır. Her ne ise… Bu başlangıçtan ta kıyamete kadarki 300 yıllık dönem-

de ise çok büyük değişimler ve inkılâpları doğurduğundan o dönemde sıradan bir tecdit yet-

mez. Mehdi-i Azam denilen çok büyük değişimler gerekir. 

 

Tarih bilen, araştırma yapan herkesin bildiği gibi; bu son üç yüzyıldaki bütün problemler, din 

ile bilimin zahiren çatışmasından ve medeniyet kılığında şekillenen bilimin, dinleri inanç, 

hayat ve hukuk sahalarından dışlamasından kaynaklanıyor. Mehdiyet denilen İslam Tarihinin 

en büyük değişimi, bu büyük hayatî ve insanî sorunun giderilmesi demektir. 

 

Yüzyıl önce Bediüzzaman ve diğer Osmanlı Müslüman münevverler, bu sorunu basit bir şe-

kilde çözebileceklerini sandılar; her birisi birçok risale yazdı. Fakat Yeni Said işin bu kadar 

basit olmadığını anlayınca, ontolojik, epistemolojik, dinî ve sosyal bir manifesto olan Risale-

leri yazdı. Bu Risalelerde bu çatışma sorununu çözecek 7000 temel bilgi yerleştirdi. 

 

Nur Cemaati onun hayalindeki Medresetüzzehra’yı kurarlar, diye umut etti. Çünkü eğer bütün 

detaylarda din ve bilim çatışması giderilse, din ve kutsal değerler her sabah ilimler ile beraber 

bütün üniversite ve okullara girer ve baş makam dinin olurdu. O, bu amacını özellikle eski 

eserleri üzerinden birçok sefer dile getirdi. Fakat bir yandan da sosyal seviyenin ve hayat şart-

larının buna müsait olmadığını görüyordu. Onun için bu zirve seviyedeki mehdiyetin tahak-

kuku konusundaki umudunu geri çekti. Her an insanlık bütün bütün yoldan çıkabilir, dedi. 

Muhtelif mektuplarından anlaşıldığı gibi; onun son beklentisi şöyle idi: 

 

Risale-i Nurlar, dünyadaki bu ilim-din çatışmasını fiilen gidermese de toplumların imanını 

kurtarır; toplum %60-70 tam dindar olur. Bu oranlar, toplumlarda ve medya araçlarında 

dindârâne haletleri netice verir. Hayat dönemi nisbeten tahakkuk eder. Sonra Müslümanlar 

kendi kutsal hukuklarını (Şeriatı) yaşatmaya çalışacaklar. (İcra edecekler demiyor, çalışacak-

lar, diyor. Çünkü kendisi din ile bilim beraber olarak her sabah okula girmedikçe, dinin hayat-

ta ve hukukta söz sahibi olma şansının olmadığını biliyordu.) 
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[Hemen hatırlatalım ki; bugün itibari ile Türkiye’de henüz bu orana ulaşılmadığı gibi; üniver-

sitelerde ve aydın çevrelerde ilim adamlarının %90’ı agnostiktirler. Agnostik bilinmezci de-

mektir. Yani dini ne inkâr ediyorlar; ne de kabul ediyorlar. Evet, yüzlerce dinî mesele, yorum 

isterken ve dindarlar, pratik veya teorik olarak tevil ve yoruma karşı iken ehl-i ilim kendine 

göre haklıdırlar.] 

 

Evet, din ile bilim beraber okullara giremediğinden, halk kesimindeki bu dindârâne hayat tarzı 

yarım yamalak olacağı için; ve dindarlar her yönüyle asra ayak uyduramadıkları için onların 

Şeriatı (çoğunlukla fetvalardan oluşan Ortaçağın fıkhını) uygulamaları da yarım yamalak ola-

caktır. Hatta faydadan daha çok zarar verecektir. 

 

Evet, çoğunlukla Ortaçağ fetvaları ile şekillenen ve bugün ona fıkıh denilen Şeriatın birçok 

meselesi, ruh olarak da şekil olarak da Kur’ana aykırı olduğu gibi; çağımızın ilmî realitelerine 

de uymuyor. Onun için Bediüzzaman, Mehdiyetin bir görevi de mürur-u zamanla (uzun za-

man aşımıyla) zedelenmiş olan Şeriat-ı Muhammediyeyi ihya etmeye çalışmaktır, diyor. Maa-

lesef Nur Cemaati de, diğer Müslüman gruplar da bu zedelenmişlik noktalarını ya göremiyor-

lar veya zedelenmişliği inkâr ediyorlar. Numune olarak recm cezasını ve üç talakın birden 

şahitsiz ve belgesiz olarak verilmesini hatırlatabiliriz. 

 

Bediüzzaman, Emirdağ Mektuplarında iman, hayat ve şeriat şeklindeki üç görevin en önemli-

si, imanı kurtarmaktır; Mehdi, nev-i beşeri materyalist ve natüralist felsefenin hegemonyasın-

dan kurtaracaktır, der. Başka kitaplarında ise Risale-i Nur’un bu birinci görevi yeteri kadar 

yerine getirdiğini söyler. 

 

Ayrıca halk kesimi, bu soyut ve imanî görevin önemini göremediğinden ve halkın nazarında 

hayat ve şeriat daha önemli olduğundan, Mehdiyet hakikati daima sosyal ve siyasi olarak bek-

lenilmiş. Çoğu zaman da su-i istimallere sebep olmuştur, diye İslam Âlemini bu noktalarda 

fitnelere düşmesin, diye uyarıyor. 

 

İbn Sina ve İbn Rüşd gibi skolâstik İslam feylesofları, şeriat kelimesini dinin tümü manasında 

kullanıyorlar. Şeriat ile felsefe asla çatışmaz, diyorlar. Fakat Ortaçağ felsefesi laboratuar im-

kanları ile test edilemediğinden ve çoğunlukla spekülatif düşüncelere dayalı olduğundan bu-

gün itibari ile birçok meselede semavî kitaplar ile çeliştiği görülüyor. Nitekim ona bilim değil 

de felsefe deniliyor. Evet, semavî dinlerin çağdaş bilime karşı mağlubiyetlerinin en büyük bir 

sebebi her üç dinin adamlarının da kendi kitaplarından ziyade bu skolâstik felsefeyi esas al-

malarıdır. 

 

Sakın bu satırlardan umutsuzluğa düşmeyin. Ben bir Nur talebesi olarak, o 7000 hakikate ve 

semavî kitapların mucizevî boyutlarına ve diğer dindar mütefekkir ve âlimlerin ciddi tesbitle-

rine dayanarak, detay bazında din ile bilimin çatışıyor gibi görünen binlerce meselesini edebî, 

ontolojik ve fenni ölçüler çerçevesinde tevil ve izah etmişim. Bunların çoğunu yayınladım. 

Fakat toplumun seviyesi bu ezber bozmaları kaldıramadığı için, insanların çoğu, bu bilgileri 

müzakere etmekten kaçınıyor; bazıları da bu fikirler küfürdür, deyip işi geçiştiriyor. Bu ikinci 

grup da iki kısımdırlar. Birincisi Mehdiyeti tamamen inkâr ediyor. İkincisi, o sosyal, ilmî ve 

tarihî görevi sakal, kıl ve kılıçtan ibaret sanıyor. Kur’anın en büyük mucizesinin ilim oldu-

ğunu bilmiyor. 
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Evet, Risale-i Nur Cemaati gibi oluşumlar, tasavvuf akımları ve kilise, dünyada mutlak din-

sizliği bir derece durdurmuştur. Fakat okullara hala giremiyorlar. Çünkü dil, fen ve özgür 

düşünce ile donanmış değiller. 

 

Evet, hiçbir asırda olmayan bir şekli ile materyalist, hedonist ve dünyevî bir hayat tarzı bütün 

sahaları sarmıştır. Hiçbir çağda görülmemiş bir şekilde bütün kutsal değerleri inkâr etmek, 

bugün ilericilik sayılıyor. Hâlbuki tarihin bu dehşetli musibetinin çaresi bir aspirin kadar ko-

laydır. O da şudur: 

 

Dindarlar, özellikle ilahiyatçı ve yazar kadroları, kitap yazabilecek kadar Arapçayı ve tevil 

ilmini ve Tıp fakültelerinde Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini anlayabilecek kadar fenni ma-

lumatı bilmeleri yanında özgür düşünce denilen içtihad ruhunu taşımalıdırlar. 

 

Bu açılım, elektrik ampulünün bulunması kadar basit ve kolaydır. Fakat yüzlerce sene milyar-

larca insanı aydınlatacaktır. Evet, Edison elektriği yaratmadığı gibi elektriği bulan da o değil-

dir. O sadece ondan nasıl istifade edileceğini, maliyeti düşük bir yol ile gösterdi. Evet, ben bu 

dediklerimle yeni bir din uydurmuyorum. Bütün hepsi hak olan semavî kitapların nasıl anla-

şılmaları gerektiğini gösteriyorum. Bunu yaparken de keyfi davranmıyorum. İlmî disiplinler 

çerçevesinde dil, fen ve özgür düşünceyi kullanıyorum. Bu anlayış da bu çağın bir sonucudur. 

Sakın çağları birbirine karıştırmayın, yoksa karanlıkta kalırsınız. 

 

Bütün insanlığı aşan bu problemin çözümü için şimdilik beş temel noktada birer kısa paragrafı 

siz değerli okuyucularımla paylaşmak isterim: 

 

1) Dindarlar semavi kitapların tarif ettiği Allah’ı esas almalı. Özünde Aristo felsefesine dayalı 

olan kelam ilminin yetersiz olduğunu görmeli. Sağlıklı bir varlık ve Allah algısı gösterilmeli. 

 

2) Başta Âdem olmak üzere peygamberler ile ilgili kıssaların tarih olmadığını bilmeli. Bu 

kıssaları bütün insanlığın sosyal, antropolojik, arketipal ve metafizik (gaybî) hallerinin ifadesi 

olarak okumalı. 

 

Bu kıssaları tarihî bilgiler diye okumak, Biyoloji, Genetik, Antropoloji ve Arkeoloji gibi bilim 

dallarına aykırı düştüğünden hâşâ bütün semavi kitaplar için uydurmadırlar, dedirtir; ilim 

adamlarını dinden uzaklaştırır. Hâlbuki o bilgileri tarihî malzeme olarak değil de birer evren-

sel sosyolojik ve antropolojik yasa olarak ele aldığımızda o kıssaların her bir cümlesi, ilim 

adamlarını aşan ilmî bir mucize olarak görünür. Her bir kıssa bile tek başına varlığı ve varolu-

şu açıklar, ilim dünyasının göremediği ufukları insanlığa ders verir. 

 

3) Bilimler ile dinlerin (evet Tevrat ve İncilin dahi) hiçbir cümlesinin çatışmadığını bilmeli-

dirler. [Bu hakikatlerden hermenötik tevil ölçüleri çerçevesinde bin numune gösterdim.] 

 

4) Vahiy metinleri ile tarihi kültürel tortuları bir görmemeleri gerekir. Nitekim hadis mi, Kur’an 

mı, fıkıh mı? Tartışmaları İslam âlemini bugün itibarı ile felç eden en önemli bir sebeptir. 
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5) Batının logos, İslam dünyasının kelam ve insanlığın genelinin vahiy dediği hakikatin ma-

hiyetini bilmeleri gerekir. Bunun varlığın ve varoluşun aklı ve mantığı olduğunu görmelidir-

ler. Ve ilmî araştırmaları ile bütün insanlığa bu bilinci ve bu ruhu göstermelidirler. 

 

Ben şahsen her çevreden ve her dinden; her cemaat ve gruptan yüzlerce insan ile karşılaştım, 

tanıştım. Hiç art niyet görmedim. Sorunların sebebinin daima bilgi yetersizliği olduğunu tespit 

ettim. Onun için dindarlar, komplo teorilerine sarılmasınlar, derim. 

 

Umutsuz da olmasınlar.. Bu kardeşinizde, bilim-din çatışması hakkında 20 kitap, 70 konferans 

ve 200 makale çalışması var. Kim isterse paylaşabilirim. Özellikle geçen iki sene önce çıkan 

Marifet ve Velayet, Mehdi ve Mesih (Mahiyetleri ve Programları), Gılgamış Destanı ve Açı-

lımı* Nuh ve Tufan* Tevrat Metinlerinin Günümüze Gelişleri ismindeki kitaplarımı tavsiye 

ederim. Evet, insanlık yorgun düşmüş ve susamıştır. Hâlbuki su toprağın birkaç metre altında 

duruyor. Bilinçli olarak gayret etseler, dünya bir gülistan olacaktır.  

 

Sakın Müslüman âlimleri tezyif ediyorsun, demeyin. Kusur onların değil, kusur çağlarınındır 

veya altyapı imkânlarının olmayışındandır. Hemen hatırlatayım ki; Yahudi ve Hıristiyan din 

adamları, müspet ilimlerden istifade etmemekte dolayısıyla semavî kitapları yanlış anlamakta 

Müslüman âlimlerden daha kötü bir durumdadırlar. İstanbul Yahudi Cemaatinin Tevrat Ter-

cümesi ve Protestanların fen bilimleri aleyhine yaptıkları yayınlar, benim bu tespitimin iki 

açık belgesidir. 

 

Son İki Hatırlatma: 
 

1) Bu yazı, ehl-i fen ve âlim bir zat olan Dursun Sivri Beyefendinin Risale Haberde yayınla-

nan Mehdiyetin İman, Hayat ve Şeriat safhalarını açmak gerekir; kim ne biliyorsa; bu konuda 

bana yardım etsin, mealindeki çağrısı üzerine yazıldı. O değerli dostum, iman, hayat ve şeriat 

sözünde kurtarıcı bir formül olduğunu hissetmiş ki; bunu daha net ifade etmek için arkadaşla-

rından yardım istemiş.. 

 

2) Burada iman ve şeriat safhaları anlaşıldı. Hayat safhası ise, bireyin başta imanını, ibadetini 

özgürce yapması, sosyal ve siyasî bütün medeni haklarını elde etmesi; en önemlisi de ekono-

mik olarak fakr u zaruretten kurtulup adalet ve huzur içinde yaşamasıdır ki; adalet ve refahın, 

Mehdiyetin önemli bir görevi olduğu rivayetlerden anlaşılıyor. 

 

Son Söz: Kâinatta her şey mütekabiliyet kanununa göredir. Fakat bu mütekabiliyet bazen 

ters orantılıdır. Sorun büyüdükçe çare kolaylaşıyor.  Mesela milyarlarca insanın ölümüne se-

bep olan bir hastalığın ucuz ve basit bir aşısının bulunması gibi… Maddi hastalıkların aşısını 

daima Avrupalılar buldu. Manevi hastalıkların aşısını da bırakın doğulular bulsun. 
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Kürdistan Medreseleri ve Bediüzzaman 

 

Medrese ders okutulan yer demektir. Arapça olan bu ders kelimesi, kök manası (etimolojisi) 

ile kişi, okuduğu şeyi o kadar güzel öğrenmeli ki; öğrendiği konuda onun için hiçbir pürüz 

kalmamalı, diye dersin gerçeğini hatırlatıyor. Bunun edilgen kalıbı (infial babı) olan münderis 

kelimesi ise yerle bir olan şey demektir. Çünkü bir şey yerle bir olunca artık ortada hiçbir pü-

rüz kalmamış olur. Bediüzzaman’ın Kürdistan’daki medaris-i münderise ihya olacak sözü, 

yerle bir olmuş medreseler diriltilecektir, manasına gelir. 

 

Bu sözün söylendiği tarih 1908’dir. Eğer o tarihte bu medreseler yerle bir olmuş ise; bu geçen 

107 senede biz ne yapabildik? Ve medreselerin bugünkü durumları nasıldır, diye kendimize 

sormamız lazımdır. İşte gelin, beraber medreseler arasında bir seyahat yapalım: 

 

İslamiyet Ashab-ı Suffa döneminden beri eğitime önem vermesine rağmen Selçuklu Sultanı 

Melikşah’in Veziri Nizamü’l-Mülk dönemine kadar İslam dünyasında kurumsal bir eğitim 

olmadı. Daha önceleri genellikle camilerde hususi değişik ilimler okutuluyordu. Yani gramer-

cilerin, hadisçilerin, fıkıhçıların, tefsircilerin, kelamcıların ihtisas okulları vardı. Bu ekoller 

genelde cami ve mescidlerdi. Buralarda ihtisas eğitimi alanlara ekol denilir. Mesela hadis eko-

lü, kelam ekolü gibi.. 12. asra gelinceye (Hicri 4. asrın sonuna) kadar İslam dünyası o kadar 

çok ve kaliteli âlim verdi ki; o yoğunlukta ilim ve eğitim alanlar sadece Yahudi ve Hıristiyan 

ümmetlerinde var olmuştur. Bu ekollerin iki özelliği vardı:  

 

a) Belli bir konuda ihtisas yapmak..  

b) Dünyanın her tarafında o ekolün temsilcilerini bulundurmak. Ve onlarla iletişim kurmak.. 

 

Ekol kelimesi Batıda başta bu manada kullanılıyordu. Fakat daha sonra gruplu ve topluca eği-

tim verilen yerlere de ekol ve okul denildi. 12. asra gelindiğinde ihtisas bittiği gibi; ekol tar-

zında belli ilimleri dünyaya yayma faaliyetleri de nisbeten durdu. Selçuklu ile başlayan bu 

yeni dönemde, âlimler artık belli ilimlerde ihtisas yerine her ilimde söz sahibi olmaya kalktı-

lar. İmam Süyutî’nin her ilimde eşit şekilde kitap vermesi, bu yeni dönemin tipik bir örneği-

dir. 

 

Önce Selçuklu ve Osmanlı daha sonra Safevi devleti ile devam eden ve Arap olmayan bölge-

lerdeki medreselerin işi, İmam Süyutî modeli kadar kolay değil idi. Çünkü Arap olmayan bu 

çevrelerin önce dil ve belagat öğrenmeleri lazımdı. Daha sonra asıl maksad olan ilimlere an-

cak geçilebiliniyordu.. 

 

Bu dönemde dil engelinin tam aşılamaması ve alet ilimlerinin çokça şerh ve haşiyeler ile zi-
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hinleri zapt etmesi, medreseleri epeyce yordu. Çok nadir insanlar artık kelam, hadis ve tefsire 

vakit ayırabiliyordu.  

 

 

Hulasa: Alet ilimleri engelinden ve ihtisas yapmamaktan ve zihinler, taklid ve ilmî istibdad 

ile kilitlendiğinden medreseler münderise oldu. 

 

Bugün Kürdistan’daki medreseler bütün gayretlerine ve dine hizmet aşklarına rağmen bu üç 

engeli aşamıyor. Bu engeller yanında bir de dış dünyaya kapalı bir toplum içinde oldukların-

dan ilmî çalışmaları takip edemiyorlar. Onun için bugün medreselerde okuyan talebelerin en 

zirve hayalleri Molla Halil-i Siirdî ve Şeyh Fethullah-ı Verkanisî gibi olmaktır. Hâlbuki bu iki 

zat manen, ruhen ve kalben çok büyük ve değerli olmalarına rağmen fıkıh ve gramer dışında 

bir eser verememişler. Molla Halil’in telif ettiği Basîratü’l-Kulûb, Tefsir Ekolü yanında çok 

küçük bir yeri olan Nesefi Tefsirinden bile geridedir.  

 

Hele şimdi kendisi hala hayatta olan bir hocanın tefsiri ki; büyük bir cemaat tarafından işte 

Türkiye’den de müfessir çıkıyor, diye propagandası yapılan bir kitap, ilmî değeri açıdan tam 

bir fiyaskodur. Fiyasko derken ilmî açıdan kast ediyorum. Yoksa tefsirin müellifi muhterem 

olduğu gibi kitabın içindekiler de çok mübarektir. 

 

Medreselerin bu münderisliğinin (silikliğinin) şu beş sebebini burada kaydedebiliriz: 

 

1) Bugünkü medreselerin resmi yani ekonomik bir yapısı ve payeleri yoktur. 

 

2) Pekiyi derecede Sarf- Nahiv öğrenmelerine rağmen, bu gramer bilgilerini yüksek ilimlerde 

icra edemiyorlar. Dolayısıyla yüksek ilimler üzerinden toplumda etkin bir yere sahip olamı-

yorlar. 

 

3) Çok önemsiz ve gereksiz müfredat, ders programında okutuluyor. 

 

4) Zihinlerin soyut manaları algılaması için önemli iki çare olan fenlerden ve medeni dünya-

nın zihnî yapısından mahrum kalıyorlar. 

 

5) Bugünkü medreselerde o kadar çok taklid ve baskı var ki; zeki insanlar ya mekteplere kaçı-

yorlar. Veya inkişaf etmeden çürüyüp gidiyorlar. Bu beşinci noktayı biraz açarsak hastalığın 

fenni (psikolojik) sebebini bulabiliriz; şöyle ki: 

 

İlk insanlar, nisbeten tufuliyet çağını yaşadığı için zihinleri soyut ve manevi şeyleri tam algı-

lamıyordu. Fakat insan zihni, somut algı tarzında da olsa çok büyük şeylerin büyüklüğünü 

(gerçekten veya nisbi olarak) algılar. Çünkü Allah bütün insanları bir yaratana inanmak üzere 

yaratmıştır. Demek eğer insan zihni, açılmamışlıktan dolayı sonsuz yaratanı soyut (vacib’ül-

vücud ve maddeden mücerred) olarak algılamazsa bu sefer somut (müşahhas) olarak onu ta-

savvur eder. Tasavvur edemediğinde ise, onu meçhule atar. Yine ruhunda bir büyük dayanak 

kalır.  

 

Fakat insanoğlu, büyüklüğü algılama veya güvenilir bir noktaya dayanma seyr u seferinde 

giderken önüne aşılmaz, onun gibi asla olunmaz insanlar çıkar. Bu yolcu insan başta akide 



32 
 

tarzında olmazsa da o büyük zatı önce kendine nokta-i istinad yapar; sonra milletçe propagan-

da yapıla yapıla o büyük zat, bir nevi ilah yapılır. Yani meçhul de olsa İlahî varlık ikinci plan-

da kalır. Çünkü insanın bütün duyguları, kendine nokta-i istinat yaptığı gözüyle gördüğü mü-

şahhas insana kilitlenir. Haliyle ilim yolcusu o insan zeki de olsa daha yeni şeyleri öğrene-

mez. Çünkü o yolcu bu makamda taklid halindedir. Taklid ise, kafayı kilitler. 

 

Bu tehlike, bütün duygusal ve kapalı toplumlar için geçerlidir. Mevlana Celaleddin ve İbn 

Arabî bu tehlikeye karşı tasavvufun terbiyesini çare olarak görmüşlerdir. Bediüzzaman, dinî 

ilimler ile fen ilimlerinin beraber okutulmasını çare olarak görüyordu. Önemli ve ukde-i haya-

tiye olan bu noktayı tahakkuk ettirmek için Medresetüzzehra projesinin gerçekleşmesi için 

yetmiş yıl uğraştı. Fakat zaman, ona yol vermedi. 

 

Ayrıca Kürtler neticede bir Asya milletidir. Bediüzzaman’ın ifadesine göre Asya insanı duy-

gusal olur; akıldan ziyade kalbi ile düşünür. Evet, duygu ve kalb algısı güzeldir, ama aklın 

rehberliğinde olmak şartı ile.. Yine Bediüzzaman’ın ifadesi ile: Akıl tek başına yeterli değil-

dir. Dolayısıyla insan nevinin duyguları olan fen ilimleri ve medeni imkânlar ile ortaya çıkan 

küllî akıl üzerinden düşünmek gerekir. 

 

Kürtlerin ve dolayısıyla Kürt medreselerinin bir sıkıntısı da Kürtlerin Türkiye Devleti ile tam 

entegre olamamalarıdır.. Bu kopukluktan dolayı kollektif bir eğitimleri ve medeniyetleri olu-

şamamıştır. Hâlbuki Bediüzzaman 105 yıl önce Münazaratta: Kürtler çeşme olmalı, Türkler 

havuz olmalı dedi. Fakat her iki taraf da şu gerçeği bugün bile tam anlamış değiller: Havuz 

güçlendikçe ve yükseldikçe çeşmenin lehinedir. Ve çeşme güçlendikçe ve özgürce aktıkça ha-

vuzun hesabına geçer. 

 

Sakın birileri bu yazıdan bir hakaret veya siyasetle uğraşıyor manasını çıkarmasın. Eğer böyle 

yanlış bir anlaşılma olursa ben yine Üstadım Bediüzzaman’ın dili ile cevap verir: Medreseler-

deki talebeler, melekler kadar masumdurlar, derim. Onun şu sözünü de hatırlatırım:  

 

Kürtlerin tabiatında ilme ve hakikati öğrenmeye o kadar yüksek bir istidad var ki; bu istidad, 

fıtrat diliyle parmağını kaldırıp, fenleri öğrenin, eğitimin zirvesine çıkın, fıtratınızdaki o isti-

dadı meyveli kılın; yoksa çürüyecektir, diye emrediyor.  

 

(İki Mekteb-i Musibetin Hatimesi, Dördüncü Hakikat.) 

 

İki Hatıra ve Bir Hatırlatma 

 

1) Yetmiş üçte, Siirt’te medresede Şerhul-Muğni okuyordum. Derste Hocam, kuyu sularının 

yazın neden serin ve kışın neden sıcak olduğunu bana sordu. Ben bir an durakladım. Fakat 

kafamda su ve havanın dereceleri kavramı vardı. O kavram ile tahmini olarak, kuyu suyu dört 

derecededir. Sıcak ve soğuk, yerin altına (kuyunun dibine) tesir etmediği için 4 derece kışın -

20 dereceye göre sıcak hissedilir. Yazın 25-30 dereceye göre ise, soğuk ve serin hissedilir, 

dedim. Hocam: 

 

“Hayır, Baycuri fıkıh kitabında deniliyor ki; yazın geceler kısa olduğu için güneş yerin altın-

da az durduğundan kuyu suyu tam ısınmıyor; kışın ise geceler çok uzun olduğundan, güneş 
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fazlaca yerin altında kalıyor; onun için kuyu suyu kışın sıcak oluyor.” dedi. 

 

Bu hatıra, medreselerdeki Orta Çağ eğitimi ve medreselerin tıkanıklığı ile ilgili önemli bir 

fikir veriyor. 

 

2) Yetmişli yıllarda ben el-hamdülillah küçüklüğümden beri caminin iyi bir müdavimi idim. 

Cemaat namazdan sonra caminin kenarındaki dut ağacı gölgesinde güzel şeyler konuşur, soh-

bet ederdi. O gün sohbette çok değerli iki hocamız vardı. Birinci hoca sigarasını yaktı; elinde-

ki çakmaktan çıkan alevin yapısını izah etmeye başladı.  

 

Yanındaki diğer hoca itiraz etti, hayır öyle değil, sen mantık okumamışsın; bunun izahını bi-

lemezsin, dedi. O hocaların alevle ilgili izahlarını hatırlamıyorum. Fakat sonra kimyanın ge-

nel mahiyetini görünce o hocalarımın izahlarının yanlış olduğunu yüzde yüz öğrendim. Çünkü 

Allah rahmet etsin, biri vefat etti, diğeri sağdır; o iki hocanın ne atomu ne de karbon-oksijenin 

tutuşmasını bilmediklerini biliyorum. Ayrıca mantık ve kimya ilimlerinin birbiriyle ne ilişkisi 

var? Hala bilmiş değilim. Galiba medrese ehli, insan mantık bilince bütün bilimleri bilir, sanı-

yorlar. 

 

Hatırlatma: Üstad Bediüzzaman bu gibi sıkıntıları ta 1900’lü yıllarda gördü. Kalktı bir usul 

kitabını kaleme aldı. İçinde 300 ilmî kural ve kaideyi tek tek ve uygulayarak yazdı. Bu kitabı, 

medreselerde okutulması için hem veciz ve metin üslubu ile hem Arapça olarak yazdı; ismini 

Reçetetü’l-Ulema koydu. Ayrıca medresedekiler hem Türkçeyi öğrensin, hem de o metni şerh 

etmeye kalksın, diye o kitabını Türkçe olarak da Muhakemat ismi ile yeniden yazdı. Fakat 

yüzyıldır o reçete henüz uygulanmadığı gibi birkaç sefer, müellif Bediüzzaman’ın tekfir edil-

mesine sebep oldu. Çok ilginç bir tevafuktur ki; Bediüzzaman bu kitabında geçen iki konuda 

tekfir edilmiş. Biri dünyanın yuvarlaklığı; diğeri de elementlerin sadece 4 adet olduğu mesele-

si. Demek eğer bu Muhakemat yüz yıl önce medreselere girmiş olsaydı, o iki acıklı hatıra ba-

şıma gelmezdi. 

 

Eğer, İlahiyatlar, tamamen modern dünya standartlarına göre eğitim alıyorlar; yine de bir 

şey çıkmıyor, diye sorarsanız. 

 

Cevabımız: İlahiyatların müfredatında ve ders programlarında asla bir eksiklik yok. Fakat 

iyi bir ilahiyatçının yetişmesi için, hem üç sahada tam yetkin olması lazım, hem de o üç saha-

yı bir ve beraber kullanabilmesi gerektir: 

 

1) Arapçada kitap yazabilecek kadar dile hakim olmak.. 

 

2) Tıp amfisinde fizik, kimya ve biyoloji derslerini takip edebilecek kadar fen ilimlerini –

detay bazında olmazsa da- ana şema olarak bilmek.. (Çünkü kâinatın sistematiğini bilmeyen 

bir insan, dinî literatürü sağlıklı anlama şansına sahip olamaz.) 

 

3) Özgürce düşünmek.. Bu özgürce düşünmek geçmiş büyüklere karşı saygısızlık olmadığı 

gibi; onların bizlerden beklediği bir sonuçtur. Evet, maalesef, ilahiyatçılar bu üçüncü dalda 

çok ileri olmalarına rağmen; diğer iki sahada yetersiz olduklarından iyi ürünler çıkmıyor. 

Medreselerde ise, her üç sahada da mahrumiyet ve kıtlık vardır. Tarihteki büyük âlimlerin 
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hayatını inceleyin; göreceksiniz ki onları ilimde zirve yapan şey, bu üç sahada yetkin olmaları 

ve bu üç aleti bir ve beraber kullanmalarıdır. Bu çağımızda dil, fen ve özgür düşünce bir araya 

gelmeyince; ilim adamları özellikle ilahiyatçılar, aldıkları bilginin doğru olup olmadığını test 

edemiyorlar. Bediüzzaman’ın Muhakemat ve Münazarattaki tabiriyle mümeyyiz olamıyorlar, 

meleke-i tufeylanede kalıyorlar. Bu acı durumu tam ifade edersek bugün din adamları, ilimde 

mümeyyiz olmayan çocuklar gibidirler. Yani hem yanlış bilgiye karşı savunmasızdırlar.. Hem 

de dinî hakikatleri çizgi film tarzında algılıyorlar. 

 

Batı dünyası bu çocukluğu gidermek için; önce fenleri tam okuttular; yetmedi epistemoloji 

diye bir disiplin kurdular. Fakat yine de çözüme ulaşmış değiller. Çünkü dinî literatürü, gün-

lük ve sokak dili ile anlamaya çalışıyorlar. Hulasa: Batı dünyası gaybî literatür konusunda ve 

Doğu dünyası fenlerde meleke-i tufeylane seviyesinde olduğundan insanlık maddeten ve ma-

nen büyümeye çalışırken çok sancı çekiyor. 

 

Ben bu notları yazıyorum; ama bir netice çıkmayabilir. Çünkü medresedekiler, kapalı bir top-

lum içinde; kafalar soyut kavramları hiç görmemiş; ayrıca taklid ile kilitli ve şahıs büyüklük-

leri ile meşguldürler. Yani medreselerde özgürce ilim öğrenme yerine ilmî ve psikolojik istib-

dad var.  

 

Galiba Muhakemattan önce Münazaratı okumaları gereklidir. Çünkü istibdadın olduğu yerde 

güller asla yetişmez. Evet, maalesef, devletin, partinin ve yerel partilerin siyasi istibdadı ile 

beraber her bir müderris de kendini yetkin olarak gördüğünden diğer insanlara ilmî ile istib-

dad yapıyor. Her şeye rağmen bütün müderrislerin ve küçük büyük bütün talebelerin ellerin-

den öpüyorum; kızmamalarını rica ediyorum. Çünkü biliyorum ehl-i medrese imanda ve gay-

rette üstün insanlardır. Biliyorum: Modern dünyanın ilimlerini almakta riske giremiyorlar. 

Hâlbuki eskiden bu medreselerden mezun olan dört zat riske girdi; dünya çapında ilimde isim 

yaptılar. Dine olan hizmetleri bütün dünyada etkin oldu. 

 

a) Mevlana Halid-i Bağdadî.. Bu zata Zül-Cenahayn denilir. Çünkü tarikat ve medrese ilim-

lerini kendinde birleştirebildi. Riske girdi, Hindistan’a gitti; riske girdi Osmanlı eğitim ve 

tarikat sistemini değiştirdi. Onun tarikati 93 Harbinde beş milyon mürid ile Ruslara karşı sa-

vaştı. Bu zatın (r.a.) ekolünden çok büyük âlimler çıkmakla beraber onlarda tarikat daha çok 

ön planda olduğundan ilmî yönleri bilinmiyor. Mesela Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi gibi.. 

 

b) Mevlana Halid’den önce yaşayan Ahmed-i Hani, büyük bir âlim, edip ve feylesoftur. Onun 

türbesinin üst eşiğinde yazılı olan şu beyit onu özetler: 

 

Saf hayır ve iyilik olan yaratmak, Ahmed’in elinden gelmiyordu. 

Ahmed çok şey hedefledi. Fakat yüce padişah (Cenab-ı Hak) onu muvaffak etmedi. 

 

Bu beytin ilk mısraı, onun felsefesini özetliyor. İkinci mısraı ise, çağındaki sosyo-politik ya-

pıya işaret ediyor. 

 

c) Ahmed-i Cezeri.. Bunun divanını anlayarak okuyanlar; onun aşkta ve irfanda İbn Arabî ve 

Mevlana ayarında biri olduğunu görür. Kürtçenin çok derin meselelerini anlatmak için yeterli 

olduğunu da gözlemler. 
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d) Bediüzzaman Said Nursi.. Doğuyu ve Batıyı eşit ağırlıklı olarak öğrendi. Varlığın mahiye-

tini anlamak ve Kur’anın anlaşılması için 6000 sayfa kitap yazdı. Bu kitapların içinde imanî 

terapi ve irşad dışında 7000 bilgi kuralını ve prensiplerini özet olarak araya serpiştirdi. Serpiş-

tirdi.. Sepiştirdi, diyorum. Çünkü zaman ve zemin izaha müsait değildi. Bediüzzaman çok 

geçmeden anlaşılmadığını anladı; beni ancak 300 yıl sonra gelecek olan nesiller anlar, diye 

yazdı. (Münazarat) Vefatına yakın söylediği son cümlelerinden biri de Beni anlamadılar sözü 

olduğunu yakın talebeleri aktarıyor. 

 

Kürt medreselerinin bir benzeri, daha etkin hem de resmi olarak; hem İran’da hem Afganistan 

ve Pakistan’da vardır. Afganistan ve Pakistan’dakiler, tamamen Sarf-Nahiv ve Orta Çağ Ha-

nefi fıkhı fetvalarına kilitlenmişler. Ve bu kilitlenmelerini politik tavır ile de dünyaya dayatı-

yorlar. Bunlar bir de Selefiler ile ittifak kurunca ucube bir yapı ortaya çıkıyor. İran’dakiler ise, 

Skolâstik Orta Çağ şekliyle Aristo felsefesi artı İbn Arabî ekolünün bir miktar irfanî bilgileri 

ile kalb ve kafalarını dolduruyorlar. Buna bir de politik tavır ilave olunca yine ikinci ucube bir 

yapı ortaya çıkıyor. 

 

Bütün bu gibi sorunlara karşı eğer Türk ilahiyatları, yukarıda bahsettiğim gibi; dilde, fende ve 

düşüncede yetkin ve her üç alanı beraber kullanabilen âlimler yetiştirebilse, Türkiye değil 

sadece İslam dünyasına Batı dünyasına da öncülük eder. Çünkü maalesef; 400 yıl geçmesine 

rağmen Hıristiyanlık ve Yahudilik henüz Batı bilimleri ile hesaplaşabilmiş değildir. Demek 

çarenin adresi, yine İslam dünyasıdır. Her ne ise sorunları çözmek çok zor.. Çünkü varlık son-

suzdur. Beynimizin kapasitesi, her ne kadar sonsuz da olsa biz hepsini çalıştıramıyoruz. 

 

*** 

 

Meşhur Kürd Hoca 

İfadesine Düşülen Bir Not 

 
Meşhur Kürd Hoca, Said El-Kürdî, Bediüzzaman gibi ifadelerin literatür (ıstılahî) ismi, lakab 

veya lakab manasını yani meşhurluğu ifade eden nisbet sığasıdır. Lakab, bir insanın bulundu-

ğu şehir veya toplum içinde ne ile meşhur olduğunu gösterir. Özel isim veya lakaptan hangisi 

çok meşhur ise, imzada o önce yazılır.13 Molla Said veya onun muhalifi ve muarızı olan Said 

Molla gibi.. Demek lakab, tanınmaya ve meşhur olmaya bağlı bir şeydir. Dolayısıyla her önü-

ne gelenin istediği lakabı kullanması doğru bir şey değildir. 

 

Bediüzzaman, altına bu imzayı attığı Hürriyete Hitap nutkunu İstanbul’da yayınladığı zaman 

Said Nursi veya Bediüzzaman olarak tanınmıyordu. Kürd Hoca olarak meşhurdu. Onun için 

ilk yazısı olan Hürriyete Hitap nutkunda Meşhur Kürd Hoca lakabını imza olarak kullanmış-

tır. Yaklaşık sekiz ay sonra Bediüzzaman Said El-Kürdî olarak meşhur olunca artık imza ola-

rak bu isim ve lakabı kullanır oldu. 

 

Cumhuriyet dönemine gelince, o günün kadroları El-Kürdî imzasını bölücülüğe yordular ve 

millete öyle propaganda yaptılar. O da bu yersiz, yanlış ve haksız propagandayı akim bırak-

mak için El-Kürdî imzasını En-Nursî olarak değiştirdi. Bununla beraber eskiden beri kullan-

 
13 Mu’cemu Mustalahati’n-Nahwi, Lakab maddesi.. 
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dığı El-Kürdî lakabının da yanlış olmadığını söyledi. 1932’de yazdığı 13. Mektupta ifade etti-

ği gibi… 

 

Bu ikinci noktayı bilmeyen tarihçiler, birçok yanlış anlama ve anlatmalara girdikleri gibi; bi-

rinci nükteyi de bilmeyen doğulu bazı hocalar meşhur olmadıkları halde Eş-Şafii, El-Eş’ari, 

El-Batmani, Es-Seyyid, Eş-Şeyh, El-Molla, El-Müderris, El-Tillowî, El-Bicarmanî, gibi beş on 

lakabı birden kullanıyorlar. Gülünç bir duruma düşüyorlar.  

 

Cumhuriyetin verdiği soyadlarının yüzde 90’ı ise; Kızılot, Karataş, Yücevarlık, Öztürkçü, 

Öksüz, Biçkin, Zerdali gibi insan için anlamsız kelimelerden oluştukları gibi; insanı geçmi-

şinden koparan, hiçbir sosyal meşhurluk realitesini taşımayan ve çoğu zaman utandırıcı olan 

ve insanı cemadat ve hayvanat ile özdeşleştiren yapay bir kuyruk olarak saldırı silahı gibi du-

ruyorlar.. 
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Muhakemat Hakkında14 

İskelet Olarak: 
 

Muhakemat, muhakeme kelimesinin çoğuludur. Bu da birçok bilgiyi ve birbirinden farklı ko-

nuları delillendirerek, o bilgileri bir diğeri ile test ederek onlar hakkında hükme varmak; yani 

şu şey doğrudur, şu da yanlıştır, şeklinde hüküm vermek demektir. Muhakemat kitabı, başta 

İşaratül-İ’caz tefsiri olmak üzere Risale-i Nurun girişidir. Telif literatürü olarak bizim giriş 

dediğimize Arapçada mukaddime veya medhal denilir. Muhakemat kitabının uzun bir ismi 

var, o da şudur: Mariz Bir Asrın, Hasta Bir Unsurun, Alil Bir Uzvun Reçetesi veya Saykalül- 

İslamiyet veya Bediüzzaman’ın Muhakematı..  

 

[Aynı manaya gelen mariz, hasta ve alil kelimeleri ile Araplara, Türklere ve Kürtlere işaret 

ediyor.] 

 

Bir kitabın girişi, onun hangi şartlarda ve hangi çerçevede nasıl anlaşılacağını anlatan ve bir 

derece delillendiren ilk bölümü demektir. Yani Muhakematı bilmeyen, onu usul olarak esas 

almayan kişi, Risale-i Nuru ve Risale-i Nurun hakiki bir tefsiri olduğu Kur’anı tam ve doğru 

olarak anlayamaz. Çünkü mukaddime basamak demektir.  Ve basamaklar olmadan hedefe ve 

maksada çıkılamaz. 

 

Muhakemat kitabı, üç makale yani üç bölümdür. Hakikat, belağat ve akide denilen üç temel 

konuda Bediüzzaman’ın makalesini (söylemini) dile getiren bir kitaptır. Bu makalelerin bir 

ismi de unsur, mesela unsur’ul-hakikat, unsur’ul-belagat, unsur’ul-akidedir. Unsur kelimesi, 

temel ana malzeme demektir. Burada şu manaya gelir: Birinci Makaledeki prensip ve kuralla-

rı bilmeyen, asla hakikati elde edemez. 2. Makaledeki yöntem ve kuralları bilmeyen, asla edi-

bane ve beliğ sözleri saçma ve boş sözlerden ayırt edemez. Üçüncü Makalede geçen izah ve 

delilleri bilmeyenler, asla sağlıklı bir imana sahip olamazlar. Olsalar da karşı tarafa asla 

imanî hakikatleri anlatamazlar. 

 

Hakikat gerçeklik diye çevrilir. Bu da terim olarak orta yolda ve sırat-ı müstakimde gitmek 

demektir. Çünkü gerçeklik ve gerçek hayat, iki zıddı birleştirip birlik yapmak ile yani orta 

yolda gitmek ile ancak elde edilir. Çünkü hayat denilen yolculukta sadece üç şerit var: İfrat, 

tefrit ve orta yol: Aşırı uçlarda hayat ve hakikat olmadığına göre bu, sırat-ı müstakimde haki-

 
14 RisaleAkademi ve RisaleHaber Muhakemat kitabı üzerine seminerler düzenleyecekleri için benden 

Muhakemat hakkında bir yazı istediler. Ben de sipariş üzerine bu çalışmayı kaleme aldım. Demek başkası, başka 

bir garaz aramasın. Evet, üslubum net ve sert olduğundan bazıları bir saldırı varmış gibi sanıyor. Hâlbuki 

insanları aydınlatmak ve imana hizmet etmekten başka hiçbir amacım olmadığı gibi; ne maddi ne manevi hiçbir 

beklentim de yoktur. 
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kat vardır, manasına gelir. Mesela ruhçu olmak, insana hayatın gerçekliğini kazandırmaz. 

Maddeci olmak da öyle.. Demek hakikat, ruh ile maddeyi bir bütün olarak görmek, onları 

bütünlük çerçevesi içinde yaşamak demektir. Bu orta yolun bir ismi de sırat köprüsüdür. 

 

Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin olmakla beraber insanların önemli bir kısmı onda 

yürür. Çünkü ifrat ve tefrit şeritlerinde yaşamak bir nevi azaptır. Ve çünkü hakikat, kıldan 

ince kılıçtan keskin de olsa, onun delilleri çoktur ve onu gerektiren şeyler de çoktur. Evet, 

hayat denilen hakikat, biyosfer dediğimiz çok ince bir tabakada vardır. Ama hayat her şeydir, 

hayatın dışında olanlar adeta yok gibidirler. 

 

Hakikat, belagat ve akide denilen bu üç unsur, aynı zamanda insanlığı oluşturan çimento, 

demir ve kum gibidirler. İnsanlık teknolojide ve maddi keşiflerde 10 bin kat ilerlemesine 

rağmen, eğer bugün bütün çağlardakinden daha çok mutsuz ise bu mutsuzluk, insanın bu üç 

unsur alanında adeta iflas etmiş durumda olduğundan dolayıdır. 

 

Zaten dinlerin birinci amacı, insanı hayvanlıktan çıkarıp Halife-i Ru-yi Zemin yapmaktır. De-

nebilir ki; İslam âlemi bütün manevi zenginliğine rağmen eğer bugün Batıya karşı mağlup ise, 

elinde bu üç unsurun olmaması veya anlaşılmamasıdır. Bunları anlamayacak, bilmeyecek ne 

var, demeyin. Çünkü Bediüzzaman bu 160 sayfalık kitapta 300 küsur sefer, işaret, remiz, ten-

bih kelimelerini kullanmıştır. Bununla diyor ki: 

 

Bu kitaptaki meseleler o kadar derin ve o kadar gizlidir ki; ancak öncelikli olarak uyanık olup 

şifreyi çözer gibi bakarsan anlarsın. Tenbih uyandırmak demektir. Bu da diyor ki; sen ey oku-

yucu, bu gibi konularda uyku içindesin. Eğer tam uyanırsan ve işaret dilini anlarsan ancak 

bunları anlayabilirsin. 

 

Hulasa: İnsan ancak soyut manaları bilirse ve farklı zıtları hakikat çizgisinde dengelerse ve 

bilgilerini bütün ilimler eleğinden geçirip test ederse varlıkta ve hayatta bir anlamın olduğunu 

görebilir. Yani bu aşamaları geçtikten sonra Kur’ana muhatap olabilir. Çünkü Kur’an hakikati 

anlatan temel eserlerden en birincisidir, denilebilir. 

 

Beden olarak: 

 
Kitabın ilk bölümleri, varlığı ve hayatı özellikle insanın hayatını ve insan hayatı içindeki dinin 

yerini anlatan 1. Mukaddimeden.. Geçmiş zaman ve gelecek zamanın farklarını gösteren 2. 

Mukaddimeden15.. Saf vahyin ve zamanla birikmiş olan kültürlerin farkını anlatan 3. Mukad-

dimeden.. Bir kişi gibi olan sosyal hayatın yanılgıları ve çocuksu algıları ve bunun en zeki 

insanı dahi çocuk seviyesine düşürdüğünü anlatan 4. Mukaddimeden.. 

 

Çocuksu toplumsal dil seviyesinde kalanların; yorumu, soyutlamayı bilmeyen insanların ka-

ranlık dünyasını tasvir ettikten sonra, sembolik dil ile gelen din dili konusunda ne kadar cahil 

kaldıklarını anlatan 5. Mukaddimeden.. 

 

 
15 Evet, çağların farkını bilmeyenler, Fahreddin-i Razi ve İbn Sina gibi dâhilerin, bugünkü çocukların dahi 

yapmayacağı hataları nasıl yaptıklarını anlayamaz. Onların o çocuksu hatalarını ilim imiş, din imiş gibi 

koynunda ve kalbinde saklar, çağdışı kalır, hayattan selekte olup gider. 
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Kültürlerin, toplumların ve bireylerin iç içe yaşamasından dolayı ortalıkta bir malumat çorba-

sının ortaya çıktığını ve bu çorba içinde kaybolan hakikatin mahzun halini anlatan 6. Mukad-

dimeden.. 

 

İnsanlığın din, dil, sembol, mecaz ve benzeri mallardan oluşan servetinin ayrı ayrı raflarda 

satılması yerine; bu servetlerin dökme pazar malı haline gelmesinden dolayı kaybolan hakikat 

pırlantasını anlatan 7. Mukaddimeden..  

Ortaçağda din vardı, diye o çağın bütün ilkelliklerini bu çağa dayatan anlayışı ve istibdadın 40 

çeşidini anlatan 8. Mukaddimeden16.. Umutsuzluk bulutları içinde, fen ve medeniyet deste-

ğinde gerçek ortaya çıkacaktır, diye müjde veren 9. Mukaddimeden17.. En basit, dil deyimle-

rini ve temsillerini dahi gerçek manada anlayan dindar bir toplumun, hakikatin önünde nasıl 

engel olduğunu gösteren 10. Mukaddimeden.. Hükümlerin, dinî meselelerin, ilmî konuların 

derecelerini, özelliklerini ayırt edemeyen  çocuksu dindar bir toplumun, nasıl ya hep ya hiç 

dayatması ile dinden uzaklaştığını anlatan 11. Mukaddimeden..  Oluşur… 

 

12. Mukaddime ise, mollaların nasıl dini yanlış anladıklarını gösterir. Bediüzzaman, bu mu-

kaddimeye tam 40 sayfa yer vermiştir. Hâlbuki diğer mukaddimelere iki üç sayfa yer veriyor-

du. 

 

Bu mukaddimede yaklaşık 40 meseleye temas edilir. Bunlardan en çok yer alan konu dünya-

nın yuvarlaklığı meselesidir. Burada Kürt mollalarının, dünya yuvarlaktır, dediği için Bediüz-

zaman kâfir olmuştur, şeklindeki ithamlarına kapalıca işaret ediliyor.. Böyle bir iddia, kırk 

yönden Kur’ana aykırıdır, diyen mollalara karşı Bediüzzaman’ın yılmadan dört yüz cümle ile 

cevap vermesi, çok büyük bir şefkat ve gayreti gösterdiği gibi; bizim toplum olarak hakikatten 

ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. 

 

Hulasa: Birinci Makale olan bu On İki Mukaddime, birinci planda dindar Müslüman toplu-

ma özellikle mollalara hitap ettiği için, bu durum bize diyor ki; hakikatin anlaşılması önünde 

en büyük engel dil, fen ve özgür düşünceyi bir araya getirmeyen mollalardır. 

 

İkinci Makaleye geçerken; Kur’anın mucizeliğini ve dolayısıyla hakikati görmeyen İslam 

camiasının dışındakilere diyor ki; birinci makaleyi oluşturan bu 12 mukaddimede gösterilen 

engelleri bilin; onları bir kenara çekin; sonra bu İkinci Makalede anlatılan belagat özellikleri 

ile Kur’ana bakın; göreceksiniz ki; Kur’an, kâinat büyüklüğündeki meseleleri ilmî ve gerçekçi 

bir şekilde anlatmakla mucize olduğu gibi; bu konuların ambalajı olan Kur’anın üslubu da 

başlı başına bir mucizedir.. Tıpkı doğal meyveler gibi.. İçlerinde hakikat çekirdekleri olduğu 

gibi kabukları da gıda ve şifadır; aynı zamanda bir sanat harikasıdırlar. 

 
16 8. Mukaddimede Orta Çağdan kalma kırk tane hastalık anlatılıyor. Bunların içinde en çok hakikati imha eden 

şudur: Başkası yanlış yolda olduğuna göre; demek ben doğru yoldayım. Başkası eksik olduğuna göre; demek ben 

mükemmelim… İşte bu kopuk ve kısır kıyas, hakikati gösteremiyor. Çünkü başkasının yanlış yolda olması, senin 

doğru yolda olduğuna asla delil olmadığı gibi; başkasının eksik olması da seni mükemmel yapmıyor. Ayrıca sen 

bu sözü kullandığından dolayı sana bakıyoruz: Sen aklı ve mantığı dışladığın ve hissi gittiğin için değil doğru 

yolda olmak; insanlıktan bile çıkmışsın. 

17 Burada İslamiyet ilim ve medeniyet dini olduğundan ilim ve medeniyetin egemen olduğu bu asırda İslamiyet 

diğer dinlerden daha şanslıdır, deniliyor. Fakat başka bir risalede: Eğer Müslümanlar kızıp fen ve medeniyeti 

ihmal ederse; başkaları kurnazlık yapıp fen ve medeniyete sahip çıkacaktır, o iki silah ile Müslümanları imha 

edecektir, diyor. 
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Bütün bu izahlara rağmen ben fen ve ilim adamıyım; her şeyi ölçüp biçtikten sonra ancak ina-

nırım. Ben Arapça, belagat ve tefsir bilmem, diyen Japonlar gibi yabancılara da, Üçüncü Ma-

kale ile cevap veriyor. 

 

Bu makalede (unsurda) gerek Allah’a iman etmeyi ve gerek peygamberlik ve vahiy hakikatle-

rini kabul etmeyi ve gerek imanın ikinci bir rüknü olan ahirete iman meselesini bu sefer labo-

ratuarda isbat edercesine; fizikten, kimyadan, sosyolojiden, psikolojiden, retorikten ve benzeri 

onlarca alandan deliller getirmek ile akideyi ve inanç sistemini anlatıyor. 

 

Laboratuar deyince bu gibi bilgiler konusunda biçare olan bazı Müslümanlar, efendim dinî 

bilgiler laboratuara giremez, diye itiraz ediyorlar. Evet, dinî bilgiler çok geniş adeta sonsuz bir 

alanı kapladıklarından laboratuara girmezler. Fakat Bediüzzaman’ın kullandığı laboratuarın 

biri bütün fizik dünyasıdır; diğeri bütün kimyasal evrendir, diğeri sosyolojidir. Yani Bediüz-

zaman, geçmiş ve geleceğiyle kâinatı, hayatı ve toplumu bir laboratuar gibi kullanıyor. Onun 

diğer bir laboratuarı, vicdan denilen ve bu kadar bilimsel gelişmelere rağmen dibi henüz tam 

görünmeyen bilinçdışı dedikleri âlemdir. 

 

Ruh olarak: 

 
Muhakematta 300-400 arasında bilimsel kanun ve prensipler geçer.  Bu prensipler sadece teo-

ri olarak geçmiyor. Bediüzzaman, bu kuralları bu kitapta geçen konular içinde pratize ediyor; 

senin onları nasıl kullanacağını gösteriyor. Bütün bu kuralları, izahları ile ve örnekleri ile 

yazmak, müstakil bir kitap ister. İnşaallah yakın bir zamanda böyle bir çalışma yapacağım. 

Şimdilik küçük bir numune olarak; bu kaidelerden sadece yedi kuralın basit bir tercümesini 

sizinle paylaşıp Nur Cemaatinin üniversite okuyan kesiminin Medresetüzzehrada okuyan mu-

hakkik âlimler olmasına dua edelim. Yoksa 12. Mukaddimenin başında geçen şu kural, Nur-

cularda da işlemeye başlar: Özü bulamayan, kabuk ile uğraşır; gerçeği tanımayan, hayalî 

hurafelere sapar.  

 

Evet, Cemaatin okumuş kesimi, ya muhakkik birer âlim olacak. Veya tevil ilmini yasak et-

mekle İslamiyeti yokluk kenarına getiren sözde selefiler gibi olacaktır. 

 

Sözde selefi diyorum. Çünkü eski büyük imamlar, eğer tevil etmeyi yasak ettiler ise, o zama-

nın zihinlerinin hazır olmaması ve fen ilimlerinin gelişmemesinden idi. Yoksa doğru yol de-

mek olan Ehl-i Sünnetin en birinci prensibi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılabilen metinleri 

tevil etmektir. İmam Fahreddin-i Razi tefsiri bunun en bariz bir örneğidir. Hatta diyebilirim ki 

Eş’arileri Ehl-i Hadisten farklı kılan en birinci özellik Eş’arilerin tevili esas almalarıdır ve 

Ehl-i Hadisin tevili yasak etmesidir. Maalesef, Risale-i Nur dairesinde önemli hizmetleri olan 

bir Hoca Efendi, hadisçilere fazlaca meyilli olduğundan, Buharide sahih bir rivayet olarak 

geçen; Âdemin altmış zira boyunu ve yedi zira enini anlatan hadisi tevil etmek, bütün Kur’anı 

ve içindekileri inkâr etmek demektir, diye bir kitabında yazabilmiştir. Demek böyle olmamak 

için size şimdilik şu yedi altın kural yeterlidir.. Yazının ekinde bu konularla ilgili, sekiz sene 

önce kaleme aldığım iki kısa yazıyı da bir müzakere dersi olarak ilave ediyorum. 

 

Birinci Kural: Akıl ve nakil (başka bir tabir ile bilimlerin verileri ile vahyin verileri) tearuz 
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ettiklerinde (zahiri olarak çeliştiklerinde) akıl esas alınır; nakil tevil edilir. Fakat o akıl, akıl 

olsa gerek… 

 

Buradaki dört temel terimin izahı şöyledir: Akıl burada insanın kendi bilgisi, mantığı ve 

müktesebatı ile kat’i olarak bildiği malumat demektir. Bu müktesebatın bedihiliğini sağlayan 

ve matematik kanunları ile çalışan insan beyninin çalışmasına akıl denildiği için; beynin sağ-

ladığı bu gibi bedihi meselelere de akıl denilmiştir. Nakil ise, insanoğlunun naklettiği ve ak-

tardığı İlahî bilgiler demektir. Bu İlahî bilgiler kâinatın aklıdırlar. Gerçek manada bu iki akıl 

çelişmediğinden biz, tearuz kelimesini zahiri çelişki diye çevirdik.. Zaten tearuz kelimesi te-

rim olarak yani tefsir ve hadis usullerinde sadece zahiri çelişki manasında kullanılır. Tevil 

kelimesi ise, zahiren görünen bu çelişkiyi giderecek şekilde, temel kurallara dayanarak, ayet 

ve hadisi baştaki asıl manasına yönlendirmek demektir. 

 

O akıl, akıl olsa gerek…  O akıl heves ve hevaya göre değil de mantık ve matematik kuralları 

ile çalışıyorsa; o akıl insan nevinin aklı ve duyguları demek olan fen ilimlerine göre çalışıyor-

sa; o akıl, insanı hayvanlıktan ve hissilikten çıkaran dil, fen ve özgür düşünce melekelerine 

sahip ise… 

 

Bazıları, Üstadın Muhakematta söylediği bu kural, Mutezilenin kuralıdır diyorlar; fakat yanı-

lıyorlar.. Çünkü başta Razi, Eşari ve Maturidi olmak üzere bütün Ehl-i Sünnet imamları tevil-

den yanadırlar ve tevili kullanmışlardır. Tevile karşı olan Ehl-i Hadis, Müşebbihe, Mücessime 

ve bugünkü Selefilerdir. Evet, her konuda olduğu gibi; bu konuda da Ehl-i Sünnet, Mutezile 

ile Ehl-i Hadis arasını bulmuş ve sırat-ı müstakimi esas almıştır. 

 

İkincisi: Bir metinde gerçek mana budur, demenin bir belgesi, bir test edicisi olması gerekir. 

O belgeyi ve o test edici noktayı bize gösteren, dinin ana konularının dengesinden ortaya çı-

kan soyut güzelliktir. Ayrıca bir metin için bu mecazdır, diyebilmek için o mecazî mananın, 

belagat ilminin şartları çerçevesi içinde olması gerekir. Bu iki prensip esas alınmazsa ve bu-

nun sonucu olarak mecaz olan metinleri gerçek mana budur, diye dayatmak ve hakikat olan 

bilgileri mecaz diye görmek ve göstermek cehaletin hükümferma olmasına güç verir. (…..) 

Orta yolu gösterecek, ifrat ve tefriti önleyecek sadece şu dört mihenktir: 1) Dini konuların 

mantalitesi.. 2) Belagat ilmi.. 3) Mantık ilmi.. 4) Hikmet (fen ilimleri)dir.” 

 

Bediüzzaman, Muhakematın 5. Mukaddimesinde bu bilgileri bize verdikten sonra aynı kitabın 

12. Mukaddimesinin 8. Meselesinde ise:  

 

Mecaz için farklı karineler olabilir; mesela bir metnin mecaz olduğuna dair metnin akıl yö-

nünden muhal olması, karine olabileceği gibi; metin dışından başka maddi bir delil veya sı-

radan bir delil veya metnin bağlamı ve nazm-ı maanisi o metnin mecaz olduğuna karine ola-

bilir.. Ayrıca Kur’anın başka ayetlerinde geçen bazı hakikatler de diğer ayetlerin mecaz ol-

ması için karine olabilir, diye söylüyor. 

 

Ve bazen de, bazı ayet ve hadislerin mecaz olduğu kabul edildiği halde tercümede maksut 

mana esas alınmaz da meal esas alınır. Dolayısıyla mecaz olan o ayet ve hadislerin mucizevî 

güzelliği ve belagati yine kaybolur, diye dinî neşriyatın yazar ve yayıncılarını uyarıyor. 

 

Üçüncüsü: İslam âleminde bugünkü bilimlere uygun olarak varlık ve hayat algısı oluşmu-
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yor. Çünkü Müslüman âlimler her bir bilim dalından bir parça biliyorlar. Bilimsel bir fotoğraf 

ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir varlık ve hayat algısı oluşmuyor. Üstad bu çıkmaz 

sorunu şöyle tasvir etmiştir: 

 

Nasıl ki, başka âlemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa: Hâlbuki ne insanı ve 

ne insanın gayrısı (insandan başka canlıların) tam suretini (fotoğrafını) görmemiş; belki her 

birisinden bazı âzasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir 

sureti (tabloyu) tasvir etmek isterse; meselâ, insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir 

kulak, yarı yüz ve burun ve amame (sarık) gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsalini; yahut 

nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, arslanın başını (topla-

yıp) bir hayvanın sureti yapsa; nasıl ki imtizaçsızlıkla kabil-i hayat olmadığı için şerait-ı ha-

yat (hayat şartları) böyle ucubelere müsait değildir, diyecekler ve nakkaşı müttehem (ittiham) 

edecekler.. Şimdi bu kaide, fenlerde (bilim dallarında) aynen cereyan eder (geçerlidir.) Çare-

si odur ki: Bir fenni esas tutup sair malûmatını avzen ve zenav (havuz veya havuza akan ark-

lar) gibi yapmaktır.  

 

Yani eğer kişi bir ilmi esas alırsa; esas aldığı ilmi havuz gibi yapmalı; diğer ilimleri de o ha-

vuza akan arklar gibi yapmalı. Ve eğer kişi malumatını esas alırsa, o malumatını, her birisi bir 

kanal olan muhtelif ilimlerden beslemeli. 

 

Dördüncüsü: İslam âlemi Orta Çağın kültürel birikimini dinî birikim sanıyor; din ve varlık 

hakkında çağımıza uygun olarak bilim birikimini ve epistemolojisini oluşturamıyor. Üstad bu 

sorun için de şöyle bir çözüm öneriyor: 

 

Geçmiş çağların derelerinde egemen olan garaz, düşmanlık ve üstün gelme arzusunu doğuran 

faktör; duygusallık, arzular ve güç idi. O zamanın insanlarını irşad için şiirsel ve duygusal 

hitabeler yeterli idi. Çünkü duyguları okşamak, insanların eğilimlerini etkilemek için vaiz ve 

hatip tarafından iddia edilen konuyu süslü ve parlak olarak göstermek.. Veya vaizdeki o ko-

nuyu korkunç ve parlak tasvirlerle hayale hoş göstermek, güçlü ve açık delilin yerini tutar idi. 

Fakat bu asrın insanlarını o eski insanlar gibi görmek, zaman içinde gerisin geriye gitmek; 

bu asrın insanlarını o eski asırların köşelerine zorla sokmak gibi bir şey olur.. Hâlbuki bu 

asrın insanı delil ister; konuyu parlak göstermek ile aldanmaz. Çünkü bu asır ilim asrıdır. 

İlmin hakikatleri şimdiden geleceğin dağlarına yağmur veriyor. Bu ilmî hakikatler; özgür 

fikir, akıl, hakikat arayışı ve felsefe (hikmet) tarafından daimi olarak destekleniyorlar. 

 

Beşincisi: Kendinde, muhalefet etmeyi gerekli görmek; soğuk taassup; daima üstün gelme 

duygusunu taşımak; tuttuğu taraf ve tutunduğu kuruntuya mutlaka bir bahane bulup kendini 

mazur göstermek..  Arzusuna uygun olan zayıf tarafı güçlü göstermek; başkasını eksik gös-

termekle kendinin mükemmel olduğunu ilan etmek; başkasını sapık ve yalancı ilan etmekle, 

güya doğruluğunu ve doğru yolda olduğunu ispat etmeye çalışmak gibi sefil ve süfli davranış-

ların kaynağı olan kendini beğenmişlik ve bencillik, ilmî tartışmalarda başkasını yanıltarak 

öyle ahlakî bir çöküntüye sebep olurlar ki; bu durum, ancak Allah’a şikâyet etmekle giderile-

bilir.. 

 

Altıncısı: İlmi aktarmada ve eğitimde istibdad ve anarşizmi kaldırmak.. Üstad bu problem 

için de şöyle diyor:  



43 
 

 

Bir adam(ın) müstaid (yetenekli) ve kabil olduğu (yapabileceği) şeyi terk ve ehil olmayan şeye 

teşebbüs etmesi, şeriat-ı hilkate (doğal şeriata) büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı (işin gereği) 

odur ki, istidadı, sanatta intişar ve tedahül (sanatın içine ve özüne nüfuz etmek) ve sanatın 

mekayisine ihtiram (sanatın ölçülerine saygı) ve muhabbet (kendi işini sevmek) ve nevamisine 

temessül ve imtisal (o işin ve ilmin kurallarını uygulamaktır;) el-hâsıl, fena fi's-sanat olmak-

tır. Vazife-i hilkat (doğal görev) bu iken, bu yolsuzlukla sanatın suret-i lâyıkasını tağyir eder 

(o ilim dalının en güzel şeklini değiştirir) ve nevamisini incitir (o ilim ve mesleğin kurallarını 

çiğner.) Ve asıl müstaid olduğu sanata olan meyliyle, teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî sanatın sure-

tini (çerçevesini) çirkin eder. Zira bil-kuvve olan meyil ve bil-fiil olan sanatın imtizaçsızlığı 

için (iş ve eğilim uyuşmadığından ortada) bir keşmekeş (dağınıklık) olur. 

 

Bu sırra binaen, pek çok adam meylü'l-ağalık ve meylü'l-âmiriyet ve meylü't-tefevvukla müte-

hakkim (zoraki bir sultan gibi) geçinmek istediğinden, ilmin şanından olan teşvik ve irşad ve 

nasihat ve lûtfu terk edip, kendi istibdad ve tefevvukuna (zorbalık ve üstünlüğüne) vesile-i 

cebir ve tânif eder (zorbalık ve şiddet aracı yapar..)  İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. 

Buna binaen (bundan dolayı) vezaif (görevler) ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris 

(medreseler) bununla indirasa (tamamen silinmeye) yüz tuttu. Buna çare-i yegâne, daire-i 

vahide (bir tek fakülte) hükmünde olan müderrisleri, darülfünun (üniversite) gibi çok devaire 

(fakültelere) tebdil ve tertip etmektir (dönüştürüp düzenlemektir.) Tâ, herkes sevk-i insanîsiyle 

hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i mânevîsini meyl-i fıtrîsiyle imtisal edip (doğal 

eğilimiyle uygulayıp) kaide-i taksimü'l-a'mâl (iş bölümü kuralı) tatbik edilsin. 

 

Burada sanat kelimesi, ilim ve o ilim dalı neticesinde ortaya çıkan iş ve meslek demektir. Os-

manlıcada sanat daha çok sanayi ve meslek manasında kullanılır. Tiyatro ve sinema gibi sa-

natlara ise, bedayi’ ve edep ilmi denilirdi. 

 

Yedinci Kural: Vahiy kâinatın aklı ve bilincidir. Soyut evrensel bilgilerdir. Bu bilgiler, gel-

dikleri çağın sembollerini, dil özelliklerini, hayat sistemini ve olaylarını kendine ambalaj ve 

elbise yaparlar öylece ortaya çıkarlar. Demek tarihte birçok din geldiği gibi o dinlerin de her 

çağda birçok açıklaması yazılmıştır. Açıklama demek, o eski çağların ambalajını (üslübunu ve 

elbisesini) açarak o metinlerin içindeki vahyin öz manalarını görmek ve anlamak demektir. 

Bediüzzaman, bir tefsir girişi olan bu Muhakematta bu unutulmuş meseleyi şöyle dile getiri-

yor:  

 

Bu Mukaddimeden maksadım, efkâr-ı umumiye bir tefsir-i Kur'ân istiyor. Evet, her zamanın 

bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise, bir keşşaftır. Efkâr-ı âmmeye 

(kamuoyuna) hocalık edecek, yine efkâr-ı âmme-i ilmiyedir; ehl-i ilmin umumi kanaatidir. 

 

Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı riyasetinde, her 

biri bir fende mütehassıs, muhakkikîn-i ulemadan (gerçekçi âlimlerden) müntehap (seçilmiş) 

bir meclis-i meb'usan-ı ilmiye (bilimler akademisini veya senatosunu) teşkil ile meşveretle bir 

tefsiri telif etmek ile sair tefasirdeki (diğer tefsirlerdeki) münkasım (bölünmüş) olan mehasin 

(güzel bilgileri) ve kemâlâtı (yetkinlikleri) mühezzebe ve müzehhebe (arındırılmış ve asra uy-

gun bir libas giydirilmiş) olarak cemetmelidirler..  

 

Evet, Meşrutiyettir; her şeyde meşveret hükümfermâdır. Efkâr-ı umumiye dahi didebandır 
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(gözlemcidir, yanlışları ayıklar.) İcma-ı Ümmetin hücciyeti buna hüccettir. (Ümmetin bir 

asırdaki âlimlerinin bir meselede oybirliğine varmasının şeriatta bir delil olması, bu iddiamın 

geniş ve geçerli bir delilidir.) 

 

Evet, İslam âlemi, bu asırda bu görevi yapmadığı için; yani ilmî bir senato ve herkesin itimad 

edeceği bir ilmî müessese veya umumi ilmî şurayı kurmadığı için; bugün bu kargaşayı ve se-

faleti yaşıyor ve hükmen dinsizlere karşı mağlup oluyor. 

 

 

ÖNEMLİ BİR STRATEJİ 
 

Bediüzzaman’ın iki düşmanı vardı: 

 

Dinsizlik 

İstibdad 

 

Birincisi için Muhakemat’ı yazdı. 

İkincisi için Münazarat’ı yazdı. 

 

Onun iki de gayesi vardı: 

 

Kuran’ın anlaşılması.. 

Osmanlı ve Âlem-i İslam içinde kalmak şartıyla Kürtlerin cehaletten, sefaletten ve adavetten 

kurtulmaları.. 

 

Yine birinci gaye için Muhakemat’ı yazdı. 

İkinci gaye için Münazarat’ı yazdı.  

Yani Osmanlı âlim bilginleri çift dikişli gidiyorlardı. 

 

Risale-i Nur Külliyatını ise Asa-yı Musa gibi onlarca amaç için yazdı. 

 

Bir Not: 
 

Osmanlı son döneminde iki büyük âlim vardı. Büyük idiler. Çünkü din ile bilimi birleştire-

bilmişlerdi. İkisinin de hakikatin ifadesi olduğunu dile getiriyorlardı. Bediüzzaman ve Filibeli 

Ahmed Hilmi.. 

 

Gizli dinsizler Ahmed Bey’i zehirlediler; kırk yedi yaşında vefat etti. Bediüzzaman’ı da öyle 

yapacaklardı. O zamanın Emniyet Genel Müdürü olan Saadettin Paşa ona haber verdi.  Galiba 

Bediüzzaman’ın çok yakın bir dostu olan Enver Paşa onu kurtardı.   

 

İşte kaderimiz. Ves-Selam. 
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Muhakemat İçin 

 

Yüzyıl önce, İslam’ın doğru anlaşılması için yazılan bu metodoloji kitabı, 20. asrın bin bir 

helaket ve felaketi yüzünden tesirini icra edemediği gibi; kendisini basanlar hatta tercüme 

edenler tarafından bile tam anlaşılamadığı anlaşılıyor.. 

 

15 gün önce bu değerli usul kitabının ana mesajının anlaşılması için ona genel bir çerçeve 

çizdim. Numune olarak da yedi kaideyi bugünün üslubu ile anlattım. Kitabın içerdiği 300 kü-

sur kaideden seçerek… 

 

Bu 300 küsur kaidenin tamamının ortak hedefi, din ile bilimin çatıştığını zanneden dindar 

çevreler ile dinden bî-haber çevrelere cevap oluşturmaktır. Seçtiğim yedi kuralın da ortak 

noktası bu idi. Ve o yedi kuralın birincisi, Akıl ile nakil çelişirse akıl esas alınır. Nakil tevil 

edilir. Fakat o akıl, akıl olsa gerek, kaidesi idi. 

 

İşte bu yazı bazılarını endişelendirdi. Din elden gidiyor, diye karşı söylemler geliştirdiler. 

Tıpkı yüz yıl önce fen bilimleri toplumda yayılınca bazılarının din elden gidiyor, zannetmeleri 

gibi.. 

 

Bu karşı söylemlerin başında çok değerli, ehl-i hizmet, fedakâr İhsan Kasım ağabeyimizin 

söylemi tebarüz etti. Şimdi önce İhsan Kasım ağabeyimizin dediklerinin anlaşılması için 4-5 

noktaya değineceğim. Sonra Muhakemat’ın biraz daha fazla anlaşılması için yine 4-5 kuralını 

uygulamalı olarak yazacağım. İşte: 

 

1) Değerli İhsan ağabeyimiz, önceleri bu kitabın anlaşılmadığı kanaatinde olduğundan onu 

diğer Türkçe Risaleler gibi tercüme etmeyi düşünmediğini söylüyor. Sonra Mehmet Birinci 

ağabeyden bir ders dinledikten sonra kanaatinin değiştiğini aktarıyor. 

 

Galiba İhsan ağabeyin ilk kanaati, yani kendisinin bu kitabı anlayamayacağı kanaati doğru idi. 

Çünkü Arapçaya çevirdiği Risaleler içinde Arabî olarak en güzel bir üslup ile yazdığı halde 

çevirisinde kitabın Türkçesini anlamadığı için birçok yanlış nokta var. İnşaallah müsait bir 

zamanda bunların tashih listesini çıkaracağım..  Fakat şimdilik şu üç misal ile yetinelim: 

 

“Birinci Nokta: Nur-u nazar (düşünce ışığı) ile ilel-i müterettibe-i mütesilsilenin (zincirleme 

ve birbirini netice veren sebeplerin) meyanında (arasında) olan terettübü (etkileşimi) keşf 

ederek umum kemalat-ı insaniyenin (insanlık dünyasındaki bütün gelişmelerin) tohumu hük-

münde olan; mürekkebatı (birleşik ve komplike şeyleri) besaite (sade ve basit durumlara) tah-

lil (çözümleme) ve irca etmek (bir daha onları birleşik hale getirmek) ile hasıl olan kabiliyet-i 

ilim… (öğrenme yeteneği…)”18 

 

 
18 Muhakemat, Zehra Yay. Sh. 117 
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İnsanı hayvandan ayıran üç temel özelliğin birincisini anlatan bu önemli parçayı İhsan Kasım 

ağabey şöyle çevirmiştir: 

 

“Birinci Nokta: İnsanın eşyadaki sıralamayı idrak ve keşfetmesidir. O sıralama ki hilkatteki 

zincirleme ve birbirini doğuran sebeplerden kaynaklanıyor. Ve bir de insanın ilmi ve terkibi 

yeteneği ve bilgisidir ki; insanlığın kemalatının tohumlarının mürekkebatını (birleşiklerini) 

basit şeylere tahlil etmesinden ve onları aslına irca etmekten hâsıl oluyor.”19 

 

Burada çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir: Üstadın ifadesinde anlatılan hakikat, 

insanın bütün kemalatının tohumları, insanın tahlil ve terkip yapabilmesidir. Bu tahlil ve ter-

kip becerisinin, insanın bütün gelişmelerinin ilk tohumları olmasıdır. İhsan ağabeyin tercüme-

sinde ise, insanın kemalatının (gelişmelerinin) tohumları, birleşik şeylerden ibaret olmasıdır. 

Bu durumda anlatılmak istenen hakikat kaybolduğu gibi; mürekkebatın insanın kemalatının 

tohumları olması da havada ve anlamsız kalır. 

 

İşte eğer bu şekilde anlamadan çevirmeseydi ve kitabın Üstad tarafından yazılan Arapça aslını 

esas alsaydı daha iyi ve daha faydalı bir mesele anlaşılmış olurdu. Çünkü aynı mesele, kitabın 

Arapça orijinalinde şöyle ifade edilmiştir: 

 

“İnsan üç şey ile hayvaniyetten çıkıp terakki etmiştir: Hilkatte var olan zincirleme ve birbirini 

netice veren sebeplerin terettübünü (etkileşim sırasını) idrak etmekle ve o sebepleri tahlil ve 

açmakla hayvanlardan farklı olmuştur. Bu tahlil ve açma, beşeriyete ilim (öğrenme) kabiliye-

tini verdiği gibi; insanın o tahlil ve açıklanmış şeyleri bir daha bir araya getirmesi (terkip) 

ise, insanlığa sanat kabiliyetini vermiştir.”20 

 

Yine İhsan ağabey, aynı meselenin sonucunu dahi yanlış çevirmiştir: 

 

“Cihet-i ülada (birinci yöne) dikkat et! Bak nasıl sevkul-insaniyet (insanlığın gelişme dürtüsü) 

ve meyl-i tabiinin (doğal gelişme eğiliminin) adem-i kifayeti (yetersizliği) ve nazarın (insan 

düşüncesinin) kusuru (eksikliği) ve tarik-i akıldaki (akıl yolundaki) evhamın (akla) ihtilatı 

(karışması) insan nevini bir mürşide bir muallime eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç eder. O mürşid 

(de) (ancak) peygamberdir.”21 

 

Metinde aynen böyle olan bu parçayı İhsan ağabey şöyle çevirmiştir: 

 

“İlk cihete dikkat ile bak! İnsanın tabii meyli ve insaniyetinin sevki, yeterli olmayınca.. Ve 

bakışının kısalığı ve aklının yolunda vehimlerin karışması.. Beşer şiddetli bir ihtiyaç ile bir 

mürşid ve muallime muhtaç olmuştur. O mürşid de peygamberdir.”22 

 

Buradaki yanlış, metni anlamamaktan dolayı cümlenin kurulamayışı yani gramer açısından 

dağınık kalmasıdır. Fiil ve şart cümlesi içine iki habersiz özneyi (mübtedayı) koymak gibi bir 

yanlış, ara cümleleri ve fikir zincirlemesini birbirinden koparmıştır. Hâlbuki Arapça aslında 

 
19 Saykalül-İslam, Sözler Y. Sh. 136 
20 Asar-ı Bediiyye, Envar Y. Sh.470 
21 Muhakemat, Sh. 119 
22 Saykalül-İslam, Sözler Y. Sh. 137 
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her üçü de fiil cümlesi olarak ve şart edatının tekrarı ile yazılmıştır. Ve gayet net olarak anla-

şılıyor. 

 

Her ne ise bu detayları bırakalım da sadede gelelim: İhsan ağabey diyor ki; Muhakemat’ı an-

lamayan, Risale-i Nuru anlayamaz. Hâlbuki kendisi de anlamıyor.  

 

İşte: Akıl ve nakil tearuz ederse, akıl esas alınır, nakil tevil edilir, kuralını devre dışı bırak-

mak için 4-5 tane ilave kural getirmiştir. Ki bunların hepsi de yanlıştır. Zaten kendisi, Muha-

kemat kitabının ana maksadını anlasaydı, böyle zoraki yapay kurallar getirmeye gerek duy-

mazdı. 

 

Mesela: Aklın delaleti ikidir.. Aklın kat’i delaleti ve zanni delaleti, diyor. Evvela, terim olarak 

zanna, vehme akıl denilmediği gibi; Üstadın cümlesi de böyle bir ilaveden münezzehtir. Çün-

kü Üstad burada akıl deyince, insan nevinin hasseleri ve duyguları olan fenlerin tespitini kast 

ediyor. Onun için o akıl, akıl olsa gerek, diyor. 

 

Ayrıca eğer aklın ve naklin delaleti, zanni ise, o zaman zaten asla tearuz olmaz. Çünkü tearuz 

matematiksel ve net konularda olur. Eğer mesele zanni ise, neden kendimizi zorlayalım da 

kutsal metnimizi tevil edelim. 

 

Gerçekten İhsan Kasım ağabey burada selefiler gibi bir yol tuttuğundan ve Risale-i Nura da 

saygısı olduğundan işin içinden çıkamıyor. O zaman bu tarz çocuksu bir mantık geliştiriyor. 

 

Evvela: Aklın delaleti her zaman kat’idir. Eğer bir bilgi zanni ise ona akıl ve ilim denilmez. 

Onun ismi teori ve nazariyedir.. 

 

 İhsan Ağabeyin muhkemat olan yani asla tevil imkânı olmayan dini ahkâm ile ilgili literatürü 

(müstehap, sünnet, vacip gibi tabirleri) zamanın ve ilimlerin gelişmesi ile ancak anlaşılabilen 

müteşabihata (varlık ve yaratılış ile ilgili ve bir derece kapalı metinlere) uygulaması, A’yı B 

sanmak ve Fıkıh ilmi, Fizik ilminin bizzat kendisidir, demek kadar Muhakemat kitabına ve 

muhakeme kabiliyetine aykırıdır. 

 

İkinci Olarak: Sarf-Nahiv, Belagat ve Mantık bilenler, bilirler ki; üç çeşit delalet yanında o 

üç çeşidin türevleri ve onlara benzer delalet çeşitleri vardır. Unsurul-Belagatta 6. Meselede on 

çeşit delalet izah edilmiştir. 

 

Buna rağmen İhsan ağabeyin delaleti, Bir sözcüğün okunduğu veya söylendiği zaman beynin-

de canlanan anlam, diye tarif etmesi, son derece mükellef ve harika bir sofrayı, kuru ekmek 

seviyesine indirmek gibi bir şeydir. 

 

Üçüncü Olarak: Aklın delalet-i kat’isi ile naklin delaleti kat’isi hiçbir zaman çatışmaz, diyor.  

İşte bu kural başta Üstadın o söylediği kural ile çelişiyor. Çünkü eğer böyle bir yol olsaydı; 

Üstadın ve muhakkik ulemanın o kuralı dile getirmesi, anlamsız olurdu. 

 

Ayrıca, naklin delalet-i katisi, ancak hukuk ve şeriatın metinleri demek olan muhkematta olur, 

müteşabihatta olamaz. Çünkü müteşabihat birbirine benzer birçok manaya gelir. Ve birçok 

mana söz konusu olunca o zaman kat’ilikten çıkar. Ancak zamanla kesin ilmi bir bilgi gelir, 
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beraberinde nazm-ı maani ve başka onlarca karine kullanılır. O zaman mana kat’i olur. Ve 

sözün muhtemel manaları dışarıda bırakılır. 

 

Hulasa: Ahkâm tevil edilmez. Olsa olsa ve zaman kat’i olarak zorlasa, ahkâm askıya alınır 

veya onlara sınır konulur. Müteşabihatın konusu olan hak mana ise, asla askıya alınmayı ve 

sınırlandırılmayı kabul etmez. 

 

Galiba İhsan Ağabey, ne fenleri tam biliyor; ne de Arabiyat ilimlerini.. 

 

Mesela: Allah’ın varlığına ve birliğine açık delillerden (burhanlardan) biri peygamberlik 

müessesesidir. Bu burhanın suğrası (küçük önermesi) mutlak (umumi) peygamberliktir. Küb-

rası da (büyük önermesi de) Hz. Muhammed’in Peygamberliğidir, cümlesini, mantık tabirleri-

ni bilmediği için şöyle çevirmiştir: “Dediğimi dinle; işte küçükten başlayalım ki, o mutlak 

nübüvvet burhanıdır.. Sonra büyüğü Hz. Muhammed (a.s.m)’ın peygamberliğidir.” 

 

Hâlbuki eğer burhan (kıyas-i kat’i) küçük önerme ve büyük önerme tabirlerinin mantık litera-

türü olduğunu nazara alsa, böyle çevirmeyecektir. Ben şahsen kendisini çok severim. Zaman 

zaman sohbetinde bulunmuşum. Bir seferinde bana: Biyoloji,, eski insanların bin sene yaşadı-

ğını ispat etti, diye söylemişti. Hâlbuki böyle bir bilgi yoktur... 

 

Her ne ise biz meseleyi şahsi tartışmadan çıkarıp; Muhakemat’ın ruhuna dönelim: İşte bu gibi 

konularda bize ser meşk olacak beş uygulamalı kural: 

 

1) Dünya öküz ve balık üstündedir, mealindeki hadis, mütevatir ve kat’iyül-metin (dinin ve 

peygamberin gerçek sözü) olsa da kat’iyüd- delalet değildir, yani mecaz olma ihtimali var. 

Onun için zahiri manası kesin değildir. Fennin dünyanın yuvarlaklığını tesbit etmesinden 

başka bu hadisin şu üç ayrı manaya haml edilmesi için dini ve ilmi üç karine vardır. (Mu-

hakemat, 2. Meselede Sh. 52-57 anlatıldığı gibi.) 

 

İşte Muhakemat kitabı böyle diyor. Hâlbuki kelimelerin ilk olarak beyinde canlandırdığı mana 

zahiri bir öküz ve zahiri bir balıktır. 

 

2) Bu Muhakemat kitabı üç makale ve üç kitaptan ibaret olacak idi. Mukaddime olarak üç 

makale yazıldı. Fakat kitaplar yazılamadı. Birinci makale hakikati yani dini metinlerin 

doğru manasını öğretiyor. Bu da genelde onlarca usul ve metodu, özellikle dil özelliklerini 

bildikten sonra ancak elde edilebilir. İkinci makale belagat ilmini yani yüksek dil seviyele-

rini öğretiyor. Üçüncü makale iman rükünlerinden ulûhiyet ve nübüvvetin hakikatini anla-

tıyor. Kitaplar ise ilm’ül-arz, ilm’üs-sema ve ilm’ül-beşer hakkında olacak imiş.  

 

İşte bu tertipten anlıyoruz ki; yeryüzü, gökyüzü ve insanlık ile ilgili bütün fenleri bildikten 

sonra ve onları o üç makale kuralları ile algıladıktan sonra ancak dini metinler sağlıklı olarak 

anlaşılabilir. 

 

Üstad Hz.leri, bu üç kitabı yazamadı. Fakat onların yerine Risale-i Nurları yazdı. Risale-i 

Nurlarda birinci planda avam-ı mümininin imanını kurtarmak esas ise de ikinci planda o üç 

ilim alanı ile ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Mesela 12. Mukaddimenin 4. Meselesinde 

anlatılan Zülkarneyn için Kur’anın zaruri ve kat’i olarak delalet ettiği hükmü şudur, denilir: 
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“Zülkarneyn Allah tarafından destek almış bir şahıstır. Onun yönlendirmesi ile iki dağ 

arasında bir sed inşa edilmiş; onunla zalimlerin ve barbarların saldırıları önlenmiştir.” 

 

Bu kadarı Kur’andan kesin olarak anlaşılıyor, diyor. Hemen devamında; buradaki özne ve 

yüklemlerin diğer niteliklerinin hiçbiri metinden kati olarak anlaşılmaz. Onlar başka bir içti-

had ve araştırmanın sonucu olarak ancak anlaşılabilir, diyor. 

 

İşte bu iki izahatı nazara aldığımızda ve Risale-i Nurda geçen Kur’an kıssaları birer kanun-u 

külli-i meşhuttur kaidesi ile ve mehdi ile deccalin birer şahs-ı manevi olduklarını anlatan ku-

ral ile diyebiliriz ki: Kur’an sadece tarihi bir olayı anlatmıyor ki Paleontoloji ve Arkeoloji 

ilimleri, Kur’anın bu gibi evrensel ilkelerine karşı gelsin.. 

 

Belki deriz ki: Kur’an burada artı ve eksi kuvvetlerin gerçekliği kadar gerçek ve her zaman 

var olan medeniyet ile vahşetin çatışması kanununu anlatıyor. Ve insanlık ancak dindar olan 

krallar, veliler ve peygamberler ile vahşeti ve barbarlığı yendiğini; dolayısıyla din ve imanın 

insanlık için ekmek ve sudan daha önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. 

 

Benim araştırdığım kadarı ile Kur’anda anlatılan 28 peygamberin hiçbirinin tarihi yönü anla-

tılmıyor. Sadece onların şahs-ı manevileri ve Batılıların arketip dediği ruhanî ve gaybî boyut-

ları anlatılıyor. Yani peygamberler tarihte olmuş bitmiş varlıklar değil de, kâinatın ve hayatın 

ana damarları gibi her birisi bir kavramın, bir evrensel hakikatin ifadesi olarak anlatılıyor. 

Mesela Lokman tıp hakikatinin, Âdem dil ve medeniyet hakikatinin ifadesidirler vs.. Ki bu 

boyutları ile bunlar her zaman ve her yerde birer evrensel (küllî) ve meşhud (gözle görünen) 

gerçekler olarak vardır. Dolayısıyla Arkeolojik ve Antropolojik araştırmalar, değil Kur’ana 

itiraz etmek, o konularda Kur’anın anlattığı o genişlik ve yüksekliğe henüz erişmiş değildir. 

 

İşte yüzlerce ayetin ve onlarca dilbilgisinin ve onlarca insanî fenlerin tespitine dayanan böyle 

bir yorum, Kur’anın delaletini bozuyor, diye birçok dindar, belki beni tekfir edebilir. Hâlbuki 

binlerce delile dayanan böyle bir yorum Kur’ana asla aykırı değildir. Olsa olsa meal-i zahiriye 

aykırı olur. Fakat ne yapalım ki; dindarlar meal-i zahiriyi esas alıyorlar. Hâlbuki Risale-i Nur, 

lafız, meale; meal manaya, mana harici (dışta ve gerçekte var olan) manaya engeldir, diye 

bizi uyarıyor. (Osmanlıca Lemeat) 

 

İhsan Ağabey gibi ilim ile meşgul olan zatlar ise, değil bu gibi derin meseleleri hiç olmazsa 

Muhakemat’ta açıkça anlatılan o üç yüz kurala dikkatleri çekmeleri lazım iken; en birinci kai-

de olan akıl ve nakil kaidesine takıldı, onu da yanlış anladı. Veya o kuralı anlamsız kılacak 

yapay kaideler koydu. Ta ilk adımda ilmin kapısına kilit vurdu. 

 

Demek Cemaatin dil, fen ve özgür düşünce ile bu gibi kilitleri kırıp, Medresetüzzehra’yı 

maddeten dahi açması lazım. Yoksa ne hukukta, ne fenlerde, ne de hayatın başka dallarında 

Müslümanlar asla söz sahibi olamayacaktır. Yol yakın iken herkes düşünmeli, elini taşın altı-

na koymalı. Yoksa hayatın hızlıca akan nehri, bu hafif ve hakikatten kopmuş nesli süpürecek-

tir. Her ne ise biz kaideleri okumaya devam edelim. İnşaallah bir gün kura bize de çıkar. 

 

3) İkinci Mukaddimeden: Tahakkuk etmiştir: (Kesin olarak tespit edilmiştir:) Âlemde 

(kâinatta) meylül-istikmal (mükemmelleşme eğilimi) vardır. O meyil ile âlemin yaradılışı 
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kanun-u tekâmüle tabidir. İnsan ise âlemin semerat (meyvelerinden biri) ve eczasından 

(ondan bir parça) olduğundan insanda dahi meyl’ül-istikmalden bir meyl’üt-terakki (soyut 

değerlerde yükselme eğilimi) mevcuttur. 

 

Burada üç anahtar kavram var: İstikmal, mükemmelleşme isteği demektir. Bu kalıp talep ve 

istek kalıbıdır. Yani her varlıkta bu istek mutlaka vardır. Çünkü varlık kudret, ilim ve irade-

den oluşuyor. Kudret bir şeye vücud-u harici (somut varlığı) verdiği gibi; ilim de ona karak-

ter, form ve suret verir; irade ise, o şeyi gelişme sürecine sokar. 

 

Tekâmül ise karşılıklı etkileşim sonucu olarak mükemmelleşme demektir. Bu kalıpta müşare-

ket yani karşılıklı etkileşim manası var. Bu iki kelime bütün yaradılış sürecini bize, Fizik, 

Kimya ve Biyolojinin izah ettiği üzere açıklıyor. Bilimin anlattığı yaratılış süreci ile dinin 

çelişmediğini gösteriyor. Bu takdirde anlıyoruz ki; istikmal ve tekâmül kelimeleri fizikî, kim-

yevî ve biyolojik evrimin ifadesidirler. Zaten Muhakemat’ın yazıldığı dönemde kesin olarak 

biliyoruz ki; bu kelimeler evrim manasında kullanılıyordu. 

 

İnsan varlık sürecinde soyut algıyı beceren tek varlıktır. Onun için ve de insanlık tarihinin 

diğer biyolojik sürece oranla çok kısa olmasından, insanda biyolojik tekâmül yerine, onda 

sosyolojik ve psikolojik evrim oluyor. İşte Üstad bu sosyolojik ve psikolojik evrimi bu sefer, 

tekâmül kelimesi ile değil de terakki (kalkınma) kelimesi ile ifade ediyor. Ki; o gün için sos-

yolojik gelişmelere tekâmül değil de terakki (kalkınma) denilirdi. 

 

Demek kelimelerin yerini ve birbirinden farkını bilmemek; metnin manasını anlamamak de-

mektir. Onun için bazı kardeşlerimiz, “Efendim tekâmül vardır” deyip sonra “Her şey muci-

zevî olarak yaratıldı,” deyince Biyoloji ve benzeri ilimleri okuyanları ister istemez küfre iti-

yorlar. 

 

4) Müslümanlar ilim ve din dilini bilmedikleri için veya fen ilimlerine göre bir varlık algısını 

ve dünya görüşünü oluşturamadıkları için, dinin yayılması için başka çarelere başvuruyorlar. 

Mesela: Üstadımız çok büyüktür, liderimiz çok büyüktür; şeyhimiz çok harikadır; ondan bü-

yüğü yoktur, diyerek asla aşılmaz ve izlerinde gidilmez devler yaratıyorlar. Haliyle sistem 

tıkandığında kendi duygusal hislerini bu sefer başka yöntemler ile başkalarına dayatmaya kal-

kışıyorlar. Neticede olan dine oluyor. 

 

Üstad, Muhakemat’ın Dördüncü Mukaddimesinde bu hastalığa değiniyor. Ve bu hastalığın 

getirdiği iflas noktasını şöyle özetliyor: 

 

Geçmiş büyük âlimleri insanların gözünde aşılmaz devler olarak anlatan bu Dördüncü 

Mukaddimeye dikkat et, zira hurafelerin kapısı buradan açılıyor. Tahkik ve doğru bilgi 

edinme kapısı bundan dolayı kapanıyor. Ayrıca şu üç sermayeyi de çorak toprağa döküyor:  

 

1) Kıssadan hisse alınamıyor. Yani o geçmiş büyüklerin hayatlarından hisse ve ders alınıp 

uygulanabilecek bir şey kalmıyor. 

 

[Bence bugünkü Hıristiyanların da, Müslümanların da, Kemalistlerin de pratiklerdeki iflasları 

bundandır. Çünkü kendi büyüklerini tanrı gibi görüyorlar. Ve normal insanın böyle harika 

olma şansı olmadığından, icraat ve uygulama tamamen tıkanıyor.] 
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2) Tekâmül kanunu gereği, o öncülerin yaptıklarını temel yapıp, o temel üzere artık hiçbir şey 

bina edilemiyor. Dolayısıyla toplum subasman seviyesini aşamıyor. 

 

3) O eski büyüklerin miraslarını kullanıp, onda herhangi bir ziyade ve tasarruf yapılamıyor. 

Dolayısıyla insanlığın mirası ve birikimi, tarihin derin dehlizlerinde kaybolup gidiyor. 

 

Mesela; bu kardeşiniz Risalelerdeki binlerce hakikati; hem de esas ve temel hakikatleri kendi-

ne prensip ve esas yaptığı halde; Üstadın farklı maksatlar için ve farklı manalarda –yani şa-

kirtlerin anladığı manada asla değil- kullandığı bazı teferruatta farklı düşünmeyi bile hoş kar-

şılamıyorlar. 

 

İşte bu gibi tıkanmalar için size Muhakemat’tan 5. bir kural: 

 

5) 12. Mukaddimenin Birinci Meselesinden: Bir insanın; ilmen sabit olmuş kati bir meseleyi, 

dini bilgilere aykırı görmesi, onun ahmaklığına ve aklını kullanmadığına işaret ettiği gibi; 

imanının da zayıf olduğunu ve henüz iman etmemiş bilinmezcilerden olduğunu bildirir. 

 

Çünkü burhan-ı kat’i (kesin veriler ile) sabit olan bir şeyin, hak ve hakikat olan dine aykırı 

olduğuna ihtimal veren ve dine zarar gelecek diye korkan kişinin, beyninde ya bir bilinmez-

ci gizlenmiş, kafasını karıştırıyor. Veya bir vesveseci kalbine kadar inebilmiş, kalbini kaydı-

rıyor; ruhunu bozuyor. Veya kendisi dine yeniden müşteri olmuş, tenkit ile bakmak isteyen 

bir yabancıdır. 

 

Hulasa: 

 
Bu Muhakemat kitabının Arabî aslının ismi, Reçetetül-Ulemadır. Bu ise bu asrın âlimlerinin 

din algısının hasta olduğu manasına gelir. Ve tek çıkar yol da bu kitaptaki 300 küsur kuralı 

birden göz önünde bulundurup onları istimal etmektir. 

 

Bu 300 kuralın içinde en önceliklisi de, Kim söylemiş, kime söylemiş, ne söylemiş, ne ortam-

da ne maksat ile söylemiş, kuralıdır. Çünkü neticede bu kitap da yüz yıl önce yazılmıştır. On-

dan sonra Fizikte ve Biyolojide birkaç yeni mesele keşfedildi. Bununla beraber birkaç küçük 

teferruat istisna edilirse, bu değerli ve yaşlanmaz usul kitabı, sanki bu yıl yazılmıştır, diyebili-

riz. 

 

Demek küçük bir kuralı daha hatırlamamız gerekiyor: Esasatı ve teferruatı bir görmemek... 

İşte Muhakemat kitabının Birinci Mukaddimesinin esas maksadı bu kuralı yerleştirmektir. Ve 

bunu, Kur’anın anlaşılmasında birinci derecede tutmaktır. 
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Risale-i Nur’un Tefsir Boyutu 

 

Tefsir, ilmî bir disiplin olarak Kur’anın açılmasına yani anlaşılmasına sebep olan anlayış tarzı, 

makale, kitap, şerh ve eğitim metodu olarak gerçekleşebilir. Mesela; Hz. Muhammed ilk ola-

rak Kur’anı yaşayarak tefsir etmiştir. Ve Onun (a.s.m.) bu tefsiri, fiilî sünnet olarak bize 

tevâtüren intikal etmiştir. (Hacc/78)23 Bediüzzaman, bu asırda avamın dinî metinlere olan 

itimadı bozulmasın, diye hadislere ilişmeyi yanlış görmekle beraber; hadislerin beşerî, tarihî, 

sosyal ve kültürel bazı nakısaları taşıdığını; dolayısıyla Kur’an mertebesinde görülmemesi 

gerektiğini söylüyor. (24. Söz, 3. Dal) 

 

Fiilî sünnet diyorum; çünkü rivayetler içine zaman içinde bir kısım meslek ve meşrep taassup-

ları girebilmiştir. Mesela ehl-i hadisin, rey ve kıyası tamamen reddetmesi, onların Mutezileye 

karşı gelişen aşırı taraftarlıklarındandır. Ebu Hanife bu inceliği bildiği için rivayetlerden ziya-

de fiilî sünneti esas almıştır. Bediüzzaman’ın da, Benden sonra size Kur’anı ve sünnetimi bı-

rakıyorum, mealindeki hadisi, Size Kur’anı ve ehl-i beytimi bırakıyorum, tarzında değerlen-

dirmesi, ahkâm konusunda tefsir olarak Ümmetin uygulamasını esas aldığını gösteriyor. (4. 

Lem’a)  

 

Böylelikle onun sünnet telakkisi, Ebu Hanife gibi olur. Ayrıca sahih hadisleri, Kur’andan ayrı 

bir kaynak olarak değil de Kur’anın bir tefsiri olarak görmesi, onu Şafiilerden ayırır. (Muha-

kemat)  

 

Kendisi, amelî olarak Şafii olmasına rağmen, bu iki noktada farklı düşünmesinin sebebi, riva-

yetler içinde Kur’anın i’cazına muhalif birçok malzemenin var olmasıdır. Bununla beraber 

ahkâm noktasında İbn Cerir-i Taberinin tefsirini genel olarak yeterli görüyor. (29. Mektup, 

Birinci Kısım) 

 

Başta Muhakemat ve İşaratül-İ’cazda gördüğümüz üzere Bediüzzaman’ın tefsir hedefi şudur: 

Kur’anın mucizeliği kesindir. İşte eğer yapılan tefsir o mucizeliği yansıtıyorsa demek o tefsir 

doğrudur. Fakat eğer o tefsir veya Kur’an hakkındaki kitap, i’cazı yansıtmıyorsa demek o 

kitap, Kur’ana yapıştırılan bir yalandır. (3. Mukaddime) 

 
23 “Allah’ın yolunda ve Allah’ı anlamak için gereği gibi cihad edin. Allah sizi bu iş için seçti. Sizin için dinî 

emirleri kolaylaştırdı. Bu kolay ve hanîf  (orta yol) din anlayışı, babanız İbrahim’in meslek ve yaşayışıdır. O 

daha önce size Müslümanlar (bütün zıtları orta yolda dengeleyenler) ismini verdi. Bu meslek ve dinî düzeni 

bilmek ve uygulamak için Peygamber, sizin için, bunları uygulayan bir şahit olsun; sizler de insanlar için yine 

uygulayan şahitler olun. Artık buna göre namaz kılın; zekât verin; Allah’a iman ile kendinizi aşırılıklardan 

koruyun; o sizin sahibinizdir. En iyi sahip ve en iyi yardımcı O’dur.” (22/78) 

 

[Bu ayet, sünneti inkâr edenler için çok veciz ve mucizevî bir cevaptır.] 
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Üstad Bediüzzaman, bu asrımıza has düşünce seviyesini esas almakla beraber; Ortaçağ mü-

fessirlerinin dirayet yoluyla ve çoğu zaman da belagat, sarf ve nahiv desteğiyle Kur’anı anla-

şılır hale getiren kitaplarına önemli derecede değer verir. Kendisinin ifadesi ile sayıları 350 

bin olan bu eski tefsirler taranmalı, i’caza ait nükte ve noktalar asrımızın anlayışı ve üslubu ile 

yeniden yazılmalı. 

 

Fahreddin-i Râzî’nin Mefatihul-Gayb ve diğer ekol tefsirleri ise, bir miktar çerçeveyi aşıp 

adeta Kur’anı bir felsefe veya tasavvuf veya fıkıh kitabı haline getirmişlerdir. Bunlardan da 

istifade edilir. Fakat onların bu zaaf yönünü unutmamak gerekir. Seyyid Kutub merhumun ve 

benzeri çağdaş edip ve yazarların tefsirleri ise daha çok yönlendirme (tevcih) içindirler. Çün-

kü bunların hiçbiri, Bediüzzaman’ın tefsirde ana hedeflerinden biri olan din ve bilimin zahirî 

çatışmasını giderecek bilgi ve kaidelere sahip değildir. Nitekim bu gibi zaaflarını siyasî konu-

lar ile kapatmaya çalışmaları, bu yokluk ve iflasın bir delilidir. Fakat bunlar direkt olarak bil-

giler vermeseler de, sağlıklı bir anlayışa doğru okuyucuyu yönlendirme noktasında bir derece 

başarılıdırlar. 

 

Risale-i Nur’un tefsir yönü ise, müellifinin ifadesiyle üç yönlü bir projedir: 

 

a) Kur’anın makasıd-ı asliyesi dediği ana konularının ispatı ve bu konuların gerçek irfanı (bil-

gisi) şeklinde oluşan tefsir.. Makasıd-ı Kur’aniye dediği tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, 

diye dört olarak tesbit eder. İşaratül-İ’cazın ilk tercümesinde ibadetin ilave edilmesi, Abdül-

mecid ağabeyin bir tasarrufudur ve yanlıştır.24 Çünkü adalet sadece mahkeme demek değildir. 

Mukaddimede geçtiği üzere felsefe ve akıl, insanlığa dört soru yöneltiyor. Dolayısıyla cevap 

da dört oluyor. Adalet burada ne yapacaksınız, sorusunun cevabıdır. Sermayemizi adalet üze-

re kullanacağız, cevabının ifadesidir. Evet, insan nevi, Allah’a karşı ve varlıklara karşı denge 

ve düzen ile mükelleftir. Bunun da adı adalettir. Evet, insan ibadet görevini ihmal ettiğinde 

bütün dengeler altüst olur..  

 

Kendisi Kastamonu Lahikasında bu nokta için; Risale-i Nur, seb’al-mesanî olan imanın altı 

rüknü ile hakikat-i İslamiyeti tamamen tefsir etmiştir, diyor. Hakikat-i İslamiyeden maksadı 

İslamın beş rüknüdür. Çünkü kendisi, orada 22. Mektubun zekât rüknünün mucizeliğini gös-

termesinden bahsediyor. Evet, bu minvalde haşir ile ilgili Risaleler, Kur’anın iki bin ayetini 

tefsir ediyor. Ve ulûhiyet, tevhid, iman ve marifet ile ilgili 30 küsur Risalesi Kur’anın belki üç 

bin ayetini tefsir ediyor. 

 

b) Mektubat kitabında geçen Kur’an bir hazinedir. Risale-i Nur ise, bir anahtardır, ifadesi 

çerçevesinde, Kur’anın mucizelik nükteleri ve anahtarları olarak Risale-i Nur tam bir tefsirdir, 

diye tekrar ile söylüyor. Benim tesbitime göre, bu anahtar kavramların sayısı 7000’i buluyor. 

Mesela bu 7000 kaidelerden ve bilgilerden bir tanesi şudur: İnsanların halk kesimi, Kur’anın 

birinci derecede muhatabı olduklarından, Kur’an mücerred (soyut) ve küllî (evrensel) kanun-

ları müşahhas misaller ile anlatır. Bu tenezzül boyutu ile beraber; Kur’an kıssaları birer ka-

nun-u külli-i meşhuddurlar. O kıssaların hakikatleri, her zaman ve her yerde var oldukları 

 
24 Üstad Bediüzzaman, 1911’de telif ettiği Muhakematta ve 1916’da telif ettiği İsârâtü’l-İ’câzda ibadet kelimesi-

ni koymadığı gibi 1957’de İşârâtü’l-İ’câzdan yaptığı ve Emirdağ II’de yayınlanan tercüme numunesinde de bu 

kelime yoktur.  (Eymen) 



54 
 

gibi; gözle görülecek kadar yaygın müşahhas hakikatlerdir. Demek Kur’an, tarih kitabı değil-

dir. (20. Söz) 

 

Başta M. Esed olmak üzere Doğu ile Batı kültürlerini bilen bazı yazarlar, bu kıssaların tarih 

olmadığını fark etmişler. Fakat Muhammed, bu mitolojik literatürü sırf irşad için kullanmıştır, 

diyerek vahyin hakikatine, ulûhiyetin şanına, nübüvvetin asaletine ve tamamen doğru bilgi 

olan vahyin yapısına yüzde yüz zıt bir şey söylemiş oluyorlar.. Gayb âlemine, ulûhiyete ve 

ahirete inanmayan bu çağın aydınlarına prim vermiş oluyorlar. Hâlbuki Bediüzzaman Kur’an 

kıssaları birer kanun-u küllî-i meşhuddurlar, demekle en yüksek, kutsal, imanî, irfanî ve onto-

lojik bir ders vermiş oluyor; Ortaçağın algısına göre inanan ve dinî bilgileri bu asırda hurafe-

ler olarak ele alan klasik tarzdaki dindar cemaatler ile profan ve materyalist asrımızın varlık 

ve din algısını ıslah ediyor; dünyanın en büyük tartışma ve mücadele alanı olan bu sahadaki 

yarayı sulh ve ilim ile tedavi ediyor.. Maalesef dindar çevreler, Kur’anın anlaşılmasında Ant-

ropoloji, Arkeoloji ve Biyoloji gibi ilmî disiplinler kullanmadıkları için bilim dünyasında 

özellikle üniversitelerde dinin önünü tamamen tıkıyorlar. 

 

Bediüzzaman’ın, böyle tıkanıklıkları açmak ve yenilerinin ortaya çıkmasını önlemek için yaz-

dığı 7000 ilmî tespitine, onlarca proje ve hizmetlerine; ve Risale-i Nur mesleğinde kaziyye-i 

makbule25 geçerli değildir, demesine rağmen, şimdiye kadar bu gibi konularda yapılan bütün 

faaliyetler ve piyasaya sürülen yayınlar, kaziyye-i makbule seviyesini geçebilmiş değildir. 

Çünkü Bediüzzaman’ın söylemini ve fikriyatını tefsir ilmi bazında anlamak için; dil, fen ve 

özgür düşünceyi beraber kullanmak gerekir. 

 

c) İşârâtü’l-İ’caz örneğinde görüldüğü gibi, Kur’anın belagat yönünü özellikle, âyetin diğer 

âyetlerle, cümlenin diğer cümlelerle olan mucizevî bütünlüğünü gören, gösteren, uygulatan 

gerçek tefsir geleneğine uygun bir sermeşk tefsir boyutudur. Ebu Hanife ve Zemahşerî ve 

Abdülkadir Cürcanî gibi bazı müfessirler bu mucizelik boyutuna dikkat çekmişlerdir.  

 

Nazm-ı maaniyi özet olarak şöyle ifade edebiliriz: 

 

Evvela kelimelerin seçimindeki i’caz, ikinci olarak kelimelerin diğer kelimeler ile olan müna-

sebetleri; üçüncü olarak ayet içindeki cümlelerin birbiriyle olan münasebetleri; dördüncü ola-

rak ayetlerin birbiriyle olan münasebetleri, öyle bir i’caz nakşını dokuyor ki; beşer böyle bir 

düzeni yapmaktan acizdir, dedirtir. Bu i’caz nakşı ile beraber, o düzen içinde anlatılan mana-

ların birbiri ile olan münasebetleri ise, ayrıca mucizevî boyutları gösterir. Bu manevi i’caz 

yönlerinin tesbiti ve tahlili konusunda Risale-i Nur benzersiz bir tefsirdir, denilebilir. 

 

Kur’an kelam-ı İlahî olduğundan Kur’an her yönüyle saf şuur ve ilimdir. Demek Kur’anda 

hiçbir haşiv ve fazlalık yoktur. Eğer diğer tefsirlere göre gidilirse, maalesef Kur’anın %60’ı 

haşiv olarak görülür. 

 

Bediüzzaman’ın, müsbet ilimlerin şahitliğiyle delillendirdiği tefsir parçalarına gelince; kendisi 

o ilmî meseleleri Mısırlı Tantâvî gibi esas almıyor. Kur’anın hakikatlerini ve Kur’anın verdiği 

bilgileri esas alıyor. Kur’an ile fenlerin kesin bilgileri asla çatışmaz, demekle beraber onun 

 
25 Kişiyi büyük bilip, o sayede söylediği sözleri geçerli saymak; ön kabul (a priori) tarzındaki bilgi demektir. 

(Emirdağ Lahikası, sayfa 64’e bakılabilir.) 
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kendine has bir epistemolojisi var olduğundan; müsbet fen ve ilimlerin eli, henüz bu evrensel 

(cihanşümul) meselelere ulaşamamıştır, diyor. (29. Mektub, Yedinci Mesele) 

 

Ayrıca bu tarz desteklemenin ilmî ve irşadî iki faydası daha var: 

 

a) Müfessir; varlığı, dini, metafiziği Kur’anın çerçevesinde ontolojik olarak izah ettiği zaman, 

müsbet ilimlerin bakışını dahi bu ontolojik çerçevede değerlendirmesi lazımdır. Yoksa asrının 

ilim seviyesini esas almayan bir eser, ontolojik izahlarda biçare kalır. 

 

b) Ayrıca bütün gelenek ve inanç temellerini sarsan bu çağdaki müsbet ilimleri istişhad etmek 

(fakat ikinci derecede), asrın insanlarını irşad için gerekli dinî ve bilimsel bir metoddur. Bütün 

peygamberlerin de, asırlarının doğru bilgilerini ikinci derecede irşad malzemesi yapmaları bu 

tarz söylemin evrensel, dinî bir tebliğ metodu olduğunu gösterir.  

 

Sanırım, Kilise’nin de, İslam Dünyası’nın da bu çağdaki başarısızlıkları, dinin bu evrensel 

emrini yerine getirmemelerindendir; işi kör bir inada dayatmalarındandır. Ve işin acı tarafı; 

kısaca değindiğimiz bu 7-8 gerçeğe rağmen; belagatta, irşadda, müsbet ilimde ve hatta edebi-

yatta bîbehre; siyasetle ve maddiyâtla zedelenmiş bir kısım —sözde— radikallerin kalkıp Ri-

saleleri haksız olarak tenkit etmeleri, dindarların bilim konusundaki iflasını görmemeleri ger-

çekten bu deccâlâne çağın bir marazıdır veya şöhret deliliğidir veya ahmakça gerçekleşen bir 

dindarlığın eksik ve cahilce yansımasıdır.. 

 

Evet, bugün inanan insanların elinde evrensel ve kozmik on binlerce atom bombası gücünde, 

güzel ve gerçekten güçlü ilmî mesele varken, ya hurafeciler veya bilgi anarşistleri yüzünden o 

bilgiler, on binlerce çürük yumurta haline geliyor. Dinsizler ehl-i fetret olup, kurtulurken; 

dindarlar gerici, yobaz veya nihilist bir ruh hali içinde kalıyorlar. İnsanlar da şaşırıyor: Bu 

dindarlar, neden dinsizlerden daha kötü davranışlı oluyorlar, diye çokça soruluyor. 

 

Bediüzzaman, Risale-i Nur’dan önce, Kur’anın anlaşılması için usûl ve metod olarak 

Muhâkemât’ı yazdı. Bu kitapta tefsir ile ilgili 300’e yakın prensip ve metodik bilgiler ve esas-

lar var. Muhakemattan dört sene sonra Kur’anın asıl mucizeliği nazmındadır, yani dizilişinde-

dir, diye Fatiha ve Bakara’dan 33 ayeti numune olarak tefsir etti. İşaratül-İ’caz Fî Mezannil-

Îcaz (veciz ifadeler içinde mucizelik işaretleri) ismi ile 1918’de yayınladı.. 

 

Onun asıl hedefi, bütün müsbet ve dinî ilimlerde uzman olan bir kurul (heyet) kurup kollektif 

bir tefsir hazırlatmak idi. Sonra dünyada büyük, kültürel bir deprem oldu. O da böyle bir ku-

rulun, kolay kolay temin edilemeyeceğini görerek, anahtar bazda 6000 sayfalık Risale-i Nur’u 

yazdı. Bir Nur talebesinin bu anahtar bilgilerle; Muhâkemât ve İşârâtü’l-İ’caz örneğiyle bir 

tefsir yazacağını temenni ve tavsiye etti. (Rumuzât-ı Semâniye 74. sayfada ve Emirdağ 

II’de..) Risale-i Nur 1960’larda Latince olarak basıldığı zaman Zübeyir ve Said Özdemir ağa-

beyler, birileri çıkıp şarlatanlık yapmasın, diye bu temenni ve tavsiyeyi yine bir kurul şartına 

bağlayacak şekilde bu mektubu yayınladılar. Hâlbuki 1975’te Abdulkadir Badıllı ağabeyin 

yayınladığı İşaratül-İ’cazın girişinde o bireysel temenni ve tavsiye, eski hali ile duruyor. 

 

Evet, bu kültür depremi, hala etkili ki, onun bizzat talebeleri dahi, onun dilini anlamıyorlar. 

Siyasî ve dünyevî kesimler ise, bu başarısızlığa bakıp Risaleleri okumadan ve kullanmadan 

onları eleştiriyorlar. İşte gelin görün, siz hakem olun! 
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Sakın; bu sözlerimden Bediüzzaman’ın talebelerinin gayretsiz oldukları neticesini çıkarmayın. 

Çünkü her bir Nur talebesi, Kur’anın i’cazını bütün afak-ı âlemde göstermek ister.. Fakat dil, 

fen ilimleri ve özgür düşünceden oluşan üçlü bir silah ellerinde olmadığından bu i’cazı, âleme 

gösteremiyorlar. 

 

Hulasa: Bediüzzaman, Kur’anın yapısal mucizeliğini şöyle özetler: Vahiy, kâinatın aklı ve 

bilincidir. Yani saf ve soyut bilgilerdir. Bu bilgiler, geldikleri çağın sembollerini, dil özellikle-

rini, hayat sistemini ve olaylarını kendine ambalaj ve elbise yapar; öylece ortaya çıkar. Onun 

için tarihte birçok şeriat geldiği gibi, o şeriatlerin de her çağda ayrı ayrı birer tefsiri yazıl-

mıştır. Tefsir demek, o eski çağların ambalajını ve elbisesini açıp; o metinlerin içindeki öz 

vahyin manalarını görmek ve anlamak demektir.. (30. Lem’a; İşaratül-İ’caz)  

 

Risale-i Nuru yazmadan 20 sene önce, Kur’anın bu yapısını; sosyal ve ilmî mucizeliklerini 

dünyaya göstermek için; bir tefsir mukaddimesi olan Muhakematta şöyle bir teklifte bulundu:  
 

Bu Mukaddimeden maksadım, efkâr-ı umumiye bir tefsir-i Kur'ân istiyor. Evet, her zamanın 

bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise bir keşşaftır. Efkâr-ı âmmeye 

hocalık edecek, yine efkâr-ı âmme-i ilmiyedir. 

 

Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı riyasetinde, her 

biri bir fende mütehassıs, muhakkikîn-i ulemadan (ehl-i hakikat âlimlerden) müntehap (seçil-

miş) bir meclis-i meb'usan-ı ilmiye (bilimler akademisini veya senatosunu) teşkil ile meşveret-

le bir tefsiri telif etmek ile sair tefasirdeki (diğer tefsirlerdeki) münkasım olan (bölünmüş 

olan) mehasin ve kemâlâtı mühezzebe ve müzehhebe (arındırılmış ve asra uygun bir libas giy-

dirilmiş) olarak cem etmelidirler.. Evet, Meşrutiyettir; her şeyde meşveret hükümfermâdır. 

Efkâr-ı umumiye dahi didebandır (gözlemcidir, yanlışları ayıklar.) İcma-ı Ümmetin hücciyeti 

buna hüccettir. (Ümmetin bir asırdaki âlimlerinin bir meselede oy birliğine varmasının şeriat-

ta bir delil olması, bu iddiamın geniş ve geçerli bir delilidir.) 

 

Evet, İslam âlemi, bu asırda bu görevi yapmadığı için; yani ilmî bir senato ve herkesin itimad 

edeceği bir ilmî müessese veya umumî ilmî bir şurayı kurmadığı için; bugün bu kargaşayı ve 

sefaleti yaşıyor; dinsizlere karşı hükmen mağlup oluyor. Üstad Bediüzzaman, 1911’de; o za-

man az olan ve bugün her tarafı istila eden bu dinî ve kültürel çöküşü, yüzyıl önceden Müna-

zarat kitabında ve İşaratül-İ’caz tefsirinin mukaddimesinde haber vermiştir.. 

 

İşaratül-İ’caz tefsirinin 200 sayfalık Arapça metni, yüzlerce dil, belağat ve imanî hakikatleri 

anlatır ve Arapça üslup olarak gayet selis olmakla beraber son derece haşmetli, mukni ve üs-

tün bir dile sahiptir. İlk olarak 1957’de Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid ağabey tarafın-

dan tercüme edilmiştir. Abdülmecid ağabey, yüksek seviyede bir din âlimi olmasına rağmen 

bu şaheser tefsirin birçok nüktesini ya atlamış veya eksik ve anlaşılmayacak şekilde tercüme 

etmiştir. Çünkü kendisi, göçlerde ve Birinci Dünya Savaşında çok hırpalanmış idi.. Ayrıca 

ağabeyi Bediüzzaman’ın bir kısım yeni ve kendine has tespitlerini anlamıyordu. Bu iki zaaf-

tan birinci çeşidi, tercümenin tamamında gözlemlenebiliyor. İkinci zaafa misal olarak Bakara 

suresinden 5. ayetin tefsirinde ehl-i kitap ile ilgili önemli bir atlama göze çarpıyor.  
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Diyanet bu tercümeyi tahkik ederek bastı.. Fakat henüz elime geçmediği için bu tahkikli baskı 

için bir şey diyemiyorum.. İkinci tercüme bu kardeşiniz tarafından yapıldı. Üçüncü tercüme 

Abdulkadir Badıllı ağabey tarafından yapıldı. Abdulkadir ağabeyin bu tercümesi, hem ifade 

hem Arapçasına mutabakat hem de dil açısından birçok zaaf içeriyor. Benim tercümem, 

Arapçasına muvafakat, dil ve anlaşılırlık açısından, Nur talebesi olan bir tefsir Profesörünün 

ve Cemaatten ehl-i tahkik bir kısım vakıf kardeşlerin tesbiti ile en başarılı tercüme olmasına 

rağmen; Müslümanlar genel olarak kaziyye-i makbule seviyesini aşamadığı için tercümemiz, 

rağbet görmediği gibi, belirgin bir şekilde ambargoya da maruzdur.  

 

Her ne ise, tefsir ilminin problemi benim tercümemin beğenilip beğenilmemesi değildir. Me-

sele İslam Âleminin bu asra uygun bir tefsiri çıkarıp çıkarmamasıdır. Küçük bir sorun daha 

vardır; harika ve anahtar bir tefsir olan bu İşaratü-İ’caz kitabının Türk okuyucusu tarafından 

anlaşılmamış olmasıdır. 
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Risale-i Nurda İsbat, Tevhid, İrfan ve Muhabbet 

GİRİŞ 

 

Bu isimler aslında anlam ve gerçekliği elde etmenin üç aşamasının ifadesidir. Aralarında sa-

dece göreceli bir fark var. Evet, dördü de bir kelime sayılır. Bu kelimelerin oluşturduğu ortak 

deyim, varlıkta ve hayatta gerçeklik (hakikat) ve güzellik var mı yok mu, arayışlarının birleşik 

ismidir. Altı bin sene boyunca insanlığın birinci gündemi olan ve hakkında altı milyondan 

fazla çalışma yapılan, yüz binlerce kitap yazılan bir konudur. Bu konuyu elbette bir makaleye 

sığdıramayız. Bizim burada yazacağımız tek şey şudur: Risale-i Nur isbat, tevhid, irfan ve 

muhabbet için yazılmış altı bin sayfalık bir külliyattır. Biz bu külliyatın bu konuda ne dediğini 

anlamaya çalışacağız. Çünkü Risaleler bu konuda çok büyük öneme sahiptirler. Evet, geçmiş 

altı bin yıllık tarihî birikim içinde Risale-i Nur külliyatının önemi şu üç noktadan oluşuyor. 

 

a) Risale-i Nurun isbat, tevhid, marifet ve muhabbet için inen bütün semavi kitapların en kap-

samlısı olan Kur’ana dayanıyor olmasından.. 

 

b) Fen bilimleri açısından 20. Yüzyılın açılımları, insanlık tarihinin bütün bilimsel verilerinin 

toplamından daha fazladır. Risale-i Nurun Kur’ana dayanmakla beraber bu bilimsel verilerin 

hiçbiriyle çelişmez oluşundan.. Ayrıca bütün bu ilmî verileri en azından onların mantığını ve 

bilimselliğini kendisine delil yapmasından.. 

 

c) Bu çağımız, bütün tarih kadar veriler ve gelişmeler gösterdiğinden; hiçbir çağda olmayan 

bir materyalizme ve diğer değersiz cereyanlara cevap verebildiğinden.. 

 

Demek biz Risale-i Nurun bu konudaki gücünü deşifre edecek bir kısım temel yöntemleri 

gösterebilirsek; insanın hakikati arayış serüveninde önemli bir kaleye bir bayrak dikmiş olu-

ruz. Bu kardeşiniz bu yolda; imanını kurtarma ihtiyacı içinde 35 yılını verdi. Bu konuda bir-

çok kitap ve makale yazdı. Fakat burada bütün o çalışmalarımı ve Risale-i Nur hakkındaki o 

derin analizlerimi yazamam. Sadece Risale-i Nurdan yeni öğrendiğim altı şifreyi vereceğim. 

Beni okuyan ve epistemolojik dayanaklarımı bilen insanlar, bu altı şifre ile hem varlığı hem 

dini hem tarihi hem vahyin mahiyetini hem Risale-i Nuru hem bugünkü bilimlerin yapısını 

kendiliğinden öğrenecek; kendi öz imkânları ile bu sonsuz sahrada nice vahaları kendisi tesbit 

edecek. Ve anlayacaktır ki; dünya denilen bu sahra, başka birçok amaç için çöl olmuş.. Varlık 

ve varoluş aslında çöl değildir; vücud ve varoluş sonsuz bilinç ve manalar içeren bir cennettir. 

 

Birinci Şifre: Muhyiddin İbn Arabî, Fahreddin Er-Razi’ye mektubunda demiş: Allah’ı bil-

mek, onun varlığını bilmekten başka bir şeydir. (26. Mektup, 2. Mesele) 
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Bu sözün bugünkü ifade ile söylenişi şudur: Allah’ı tanımak (irfan-marifet) sadece yaratan 

olarak onun varlığını isbat etmekten başka bir şeydir. Bediüzzaman bu ifadeyi açacak dört-

beş hakikati bu 2. Meselede izah ediyor. Bunları biz bugün şöylece özetleyebiliriz: 

 

a) Eskiden Kelamcılar -ki Fahreddin Razi Kelam ekolünün ileri gelenlerindendir- Allah’ın 

varlığını, hudus, imkân ve ilk neden (teselsülün muhal olması) delilleri ile isbat ederlerdi. 

Hudüs, başta madde olmak üzere varlıkların sonradan oluştukları gerçeği demektir. İmkân, bir 

şeyin durumu eğer olmak ve olmamak arasında eşit ise ve o şey var olmuş ise; onu var kılan 

başka bir sebebin varlığının gerekir olması demektir. İlk neden ise esbap için de ayrıca başka 

sebepler gerektiğinden bu gördüğümüz sebepler zincirinin mutlaka varlığı kendiliğinden olan 

bir ilk nedene dayanıyor olması gerekliliği demektir. Buna Kelam ilminde teselsülün muhal 

olması delili denilir. İbn Arabî diyor ki: Siz Kelamcılar bu gibi nazarî deliller ile ancak Al-

lah’ın varlığını isbat edersiniz. Bu ise kuru bir isbattır; böyle bir isbat, Allah’ı tanımayı ve onu 

sevmeyi netice vermez. Allah’ı isbat onu tanımak demek değildir. 

 

Bediüzzaman, İbn Arabî’yi bu noktada haklı görüyor. Ve Risale-i Nurun bu marifet sorununu 

iki yönden çözdüğünü söylüyor. 22. Sözü ve 32. Sözü referans veriyor. 22. Sözde, Kelamcılar 

gibi ilk nedene yani varoluşun başına gitmiyor; bütün her şeyde, her zaman ve her yerde gös-

terdiği sonsuz şuur (bilinç) inayet ve diğer isimlerin tecellileri ile Allah’ı isbat ediyor. Ayrıca 

bu isbat içinde sırası geldikçe marifet ve muhabbeti de anlatıyor. 32. Sözde ise isbat, marifet 

ve muhabbeti ayrı birer bölüm içinde işliyor. Bilindiği gibi 32. Söz üç mevkıftır. Birincisi 

isbatı, ikincisi marifeti (tanımayı) üçüncüsü ise İlahî muhabbeti işliyor. Önce onun varlığını 

isbat; sonra bu varlığın mahiyetini bilme ve tanıma; sonra onu sevip onunla ebedileşme.. Bu 

üç aşamalı yolculuk diğer birçok risalede de vardır. Az bir dikkat ile insan bunların farkına 

varabilir. 

 

Hulasa: Bediüzzaman, Kelam ilminin yol ve yöntemini eksik gördüğü gibi; İbn Arabî tarzı 

marifet ve tanımayı da eksik görüyor; şöyle ki: İslam Tarihi; 5. Hicri asırda değişik kültürler 

ile bütünleşince Kur’anın soyut ve sonsuz bilgileri kayboldu; yani anlaşılmaz oldu. Bir yan-

dan Allah’ı gökte müşahhas bir varlık olarak algılayan Haricî akımlar, öte yandan Yunan fel-

sefesi ve gnostik akımlar Müslümanları şaşırtmış idi. Demek felsefe ve gnostik akımlar çokça 

yayıldığı için gökte oturan somut bir varlığa inanmak zihinlere oturmadığı gibi; felsefi akım-

lardan gelen inkâr eğilimleri de Müslümanlar tarafından tam cevaplanamıyordu.. Bu iki başlı 

belaya karşı tasavvuf akımları kollarını sıvadılar; irfan ve muhabbeti işlediler; isbatı ikinci 

derecede tuttular. İbn Arabî ise irfan ve muhabbeti işlemekle beraber isbatı da üzerine aldı. 

Çünkü bu şekilde irfan ve muhabbet daha iyi oturuyordu; hem dinsizlere bu şekilde cevap 

verilebiliyordu. 

 

İbn Arabî Allah’ın varlığını görür gibi anlamak, onu tanımak ve onu sevmek demek olan irfan 

ve muhabbet söylemi ile bütün bu kozmosun Allah olduğu gerçeğini dile getiriyordu. O bu 

farklı tezi ile yukarıda anlatılan bütün sorunları gideriyordu. Fakat bir sorun kalıyordu: Kur’an 

bu görünen kozmosa gayr (Allah’tan ayrı şey).. min-dunillah (Allah’ın dışındakiler) diyordu. 

İbn Arabî bu iki tabirin altında ezilmemek için bu sefer La-mevcude illa Hu dedi. Tek bir 

varlık var; o da Allah’tır; insanların başka isimler ile bildiği diğer varlıkların varlığı hayal ve 

vehimdir, dedi. Puta tapanlar yine gerçekte Allah’a tapıyorlar, diye söyledi. İbn Arabî’nin bu 

cevabını beğenmeyen diğer Sufi ekoller, La mevcude illa Hu demediler; eşyanın da kendine 
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göre bir varlığı var; fakat biz Allah’tan başka bir şey görmüyoruz, mealinde La-meşhude illa 

Hu dediler. Bununla beraber bu iki söylemin ontolojik ve psikolojik üç nedeni daha vardı: 

 

a) Allah, sonsuz bir varlık olarak ele alınmadığında; ulûhiyet ve aşkınlık hakikati elden gider. 

Varlık ve Allah ilişkisi hiç anlaşılmaz olur; anlaşılsa da kalbe oturmaz. 

 

b) Tasavvuf ekolleri genelde kalb ve gönül ile gittikleri için; Allah’tan başka bir varlığı kabul 

etmek ve gözlemlemek onların psikolojisini bozuyordu. Evet, âşık insan aşkından başka bir 

şey görmez. 

 

c) Allah’ın sonsuzluğu, temel bir bilgi olarak ele alınmadığı zaman; başta haşir olmak üzere 

dinî hiçbir mesele isbat edilemez ve kalplere oturtulamazdı. Hemen hatırlatalım ki Allah’ın 

mahiyeti, sonsuzluğu, isim ve sıfatların ayn mı gayr mı gibi sorunlar, bugün bile devam edi-

yor. Bunları çözmek için bazıları teşbih de tenzih de caizdir formülünü öneriyorlar. Bazıları 

gönül açısından her şey ayndır, akıl açısından her şey gayrdır, diyorlar.  

 

İbn Arabî ve Bediüzzaman kâinatın Allah’tan başka şeyler yani gayr olma meselesini varlık 

mertebelerinin değişik olması gerçeği ile izah ediyorlar. İbn Arabî hazarat-ı hams var, varlık 

beş kategoridir; bu kategoriler göreceli olarak birbirinden ayrı da olsalar, sistem ve varlık ola-

rak beşi de birdir diyor. Bediüzzaman ise zihnî, misalî, mümkün ve vacip varlık mertebeleri 

var diye bu sorunu çözüyor. Bazen kalbî gitmekle beraber genelde aklî gidiyor. Bu asırda 

umumun imanını kurtarmak ile görevliyim, diyor. Uzun felsefi araştırmaları buna engel görü-

yor. Ben bütün bu tarihî tartışma ve sorunları, Kur’anın mucizevî beş nüktesi ile çözdüm. Bu-

nun için 350 sayfalık Marifet ve Velayet isminde bir kitap çıkardım. Beni buraya yönlendiren 

yine Risale-i Nur oldu. Çünkü Risale-i Nur, Kur’anın ve Hz. Peygamberin mucizelerini anla-

tırken; marifetullah yani Allah’ı bilme ve tanıma konusunda zirvede bulunduğunu ve bu ko-

nuda bütün diğer ekollerden daha yüksekte olduğunu tekrar ile söylüyor. On yıl boyunca bu 

zirve oluşun hangi kriterlere dayandığını araştırdım. Bu 350 sayfalık kitap ortaya çıktı. Hula-

satul-hulasası şu dört prensiptir: 

 

1) Allah; bilinç, ilim ve vacip (soyut ve sonsuz) varlıktır. Bu Varlık, potansiyel olarak bütün 

aşkınlık ve yetkinliklere sahiptir. Bu yetkinliğini Rahmaniyet ve sünnetullah denilen kanunlar 

üzerinden gösteriyor. Sayıları binlerce olan bu kanunların başında nedensellik ve bilimsellik 

gelir. Besmeledeki be ve isim bu iki hakikate bakar. Bu kanunların temeli ise Risalelerde 

cem-i ezdadın işletilmesi ile ifade edilen dualiteli-diyalektik yaradılıştır. Rahman ismi buna 

bakar. Fakat nedensellik, bilimsellik ve yasalarla beraber Allah’ın yetkinliği ve aşkınlığı son-

suz olduğundan Allah bazen; ihtiyaç olduğunda Rahimiyeti ile özel müdahalede bulunur; bazı 

şahıslar ile özel olarak ilgilenir. 

 

2) Varlık, soyut ve somut boyutları ile sonsuzdur ve gerçek manada birdir. Diğer varlıklar, 

matematikteki türevler gibi o bir’den çıkarlar. Mesela iki sayısı iki adet birin toplamıdır. Ya-

radılış bazında 0-1 sistemi, bu hakikatin teknik yönünü bize gösterir. 

 

3) Bu sistem içinde ne ki somut ve sınırlı ise, o Allah’tan başka bir şeydir; gayrdır. Varlık 

mertebesi olarak aşağıdadır. Çünkü Allah sonsuz ve soyuttur. Dolayısıyla sınırlı ve somut 

şeylere tapanlar, putperesttir. Barla Lahikasında anlatıldığı gibi; putperest, kesin bilgi yerine 

zanna tabidir ve dolayısıyla korkaktır. Kur’an ve Risale-i Nur tekrar ile diyorlar ki: Allah’ı 
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sonsuz olarak bildiğinde yani iman-ı tahkiki sahibi olduğunda, sende korku ve üzüntü ol-

maz.. Demek eğer bizde korku ve üzüntü oluyorsa bu, bizim Allah’ı henüz tam tanımadığı-

mız; Onun sonsuzluğunu ve aşkınlığını bilmediğimiz manasına gelir. Nitekim Hz. Muham-

med Miraca çıkıncaya kadar üzülüyordu. Fakat Miraç ile geçmiş ve gelecek her şeyin mahiye-

tini öğrendi; sonsuzluğu anladı.. Miraçtan önce sadece nebi (vahiy alan) ve veli iken Miraç ile 

resul (şeriatı uygulayan elçi) oldu. Yunus suresi, özellikle 62-65. Ayetler, bu gerçeğe delil 

olduğu gibi; Bediüzzaman’ın Onun velayeti miraç ile zirveye çıkıp risalete inkılâp etti, sözü-

nü de tefsir ediyor. Evet, Risaleler Kur’anı tefsir ettiği gibi Kur’an da bazen Risalelerin anla-

şılmasına sebep oluyor. Nitekim Kitabı Mukaddesi iyi ve doğru bilmek, çok güzel bir şekilde, 

Kur’anın anlaşılmasına altyapı olabiliyor.  

 

Sakın miracı füze gibi bir yerden bir yere gidiş gibi algılamayın veya sırf ruhen gitti iddiasın-

da bulunmayın. Miraç bir yerden bir yere fizikî veya ruhanî bir gidiş değildir. Miraç, bütün 

geçmiş ve geleceği ile varlığın Hz. Muhammed’e ruhen ve bedenen yaşatılmasıdır. Zaman 

üstü olduğundan ruhanilere gösterilen bir velayet mucizesidir.  

 

Allah’ın sonsuzluğunu ifade eden sadece iki kelime var: Allah ve Hu. Allah kelimesi sonsuz 

ve ibadete sadece kendisi layık olan varlık manasına geldiği için.. Hû zamiri ise mutlaklık 

(aşkınlık ve sonsuzluk) manasını taşıdığı için.. Bunun delili de La-ilahe illallah veya illa 

Hu’dan başka bir şekilde kelime-i tevhidin söylenmemesidir. 

 

Hulasa; eskiden Allah’ı bilmek ve marifet sorunu vardı. Allah’ın varlığını isbat etmek diye 

bir konu yoktu. Maalesef materyalist ve deccal asrımız, marifet (Allah’ı bilmek) konusunda 

tamamen mahrum olduğu gibi insanların yarısından fazlası Allah’ın varlığı konusunda yine 

sıkıntı çekiyor. Binlerce kitap sadece Allah’ın varlığını isbata yönelik yazılıyor. Müslümanlar 

da dâhil insanlık, bu sorunu aşıp maneviyat ve irfan sahasında seyr u sülûk yapmadığı için 

sayısız maddî ve hayatî nimetlere rağmen çağımız en bedbaht çağ olmuştur. 

 

İkinci Şifre: Tarihte İsbat Ekolleri 
 

İnsanlık vahşet dönemini geçtikten sonra Âdemiyet ile ifade edilen başta utanma ve giyinme 

olmak üzere bir kısım soyut değerleri öğrendi. Bu bizim hayatımızda 3-7 yaşlarına tekabül 

ediyor. Sonra iyi ile kötüyü öğrenmek ile düşünceyi öğrendi. Sonra ergenlik, evlilik ve cinsel-

liği ve mülkiyeti öğrendi. Tevratın ifadesi ile cennette üç ağaç vardı. Varoluş ağacı, iyi ile 

kötüyü bilme ağacı ve hayat ağacı.. Allah âdeme (insana) hayat ağacını yasak etti. Çünkü in-

san (Âdem-Havva) eğer hayat ağacından yerse çocukluk (tufuliyet) cennetinden atılacak idi. 

Bu hayat ağacı (cinsellik) böyle bir tehlike içermekle beraber insanın soyunu devam ettirdiği 

için nispeten onu ölümsüzleştiriyordu. Evet, ebedilik, mutluluk, bilgi gibi değerler, göreceli 

ve paradoksaldır. Çünkü sınırlı-somut yaradılış kendi özünde paradoksal bir şeydir. Nitekim 

sınırlı varlık ve benlik, gerçek ve sonsuz olan varlığı sınırlandırır; cinsellik (hayat ağacından 

yemek) ise, ebedî olan ruhanî hayatı unutturuyor. 

 

Hemen hatırlatalım ki; başta musibetler olmak üzere hayattaki bütün paradoksal durumlar, 

sonsuzluk ve mutlaklık istihale makinesinde hayra ve doğruya dönüşür. Kaderin hayrı da şerri 

de Allah’tandır, hükmü bunun ifadesidir. İşte insanlık Âdemiyet ile birçok değer öğrendi. Fa-

kat sonsuzluğu yine bilmiyordu. Onun için Âdem olmuş bütün klan ve kabileler, varlıkta ve 
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hayatta olağanüstü bir bilinci keşfetmelerine rağmen her bir varlık kategorisindeki bilince ayrı 

isimler olarak tanrılar dediler. Denizler tanrısı, hava tanrısı, bitkiler tanrısı, yağmur tanrısı 

gibi.  

 

Önemli bir nokta şudur ki; varlığı ve yetkinliği sonsuz olan Tanrıyı kabul eden semavi dinler, 

vahiyler olarak insanlığa geldiğinde eski insanların bu bilgisini reddetmediler. Sadece bunlara 

tanrılar değil de melekler dediler. Evet, sonsuz bilinç ve hakikat âleminden gelen bu vahiyler, 

Allah’ın sınırlı ve somut olamayacağını çok açık olarak bildiriyor. 

 

Evet, bugün yazılım gerçeği gösterdi ki; organizasyonlarda ve oluşumlarda birçok data ve 

veriyi şuurlu bir şekilde kullanan bir bilinç ve ruh vardır. Organizasyon ve birlik başlı başına 

bir ruh ve bilinçtir. Evet, bilinç ve ruh varlığın soyut görünümüdür; ilme ve iradeye dayanır. 

Madde ve enerji ise, varlığın diğer bir görünümüdür; kudrete dayanır. Demek bilinç ve ruh 

maddenin kendisi kadar hakikattir. Ayrıca bilinç ve ruh soyut yani ölümsüz olduklarından 

başka bir tabir ile entropiye tabi olmadıklarından maddeden daha öz ve daha önemlidirler, 

denilebilir. Bediüzzaman sosyal, biyolojik ve ekolojik organizasyonlar içindeki bilince, şahs-ı 

manevî ve melek diyor. Bu bilinç, gayb (metafizik) âleminde, bu dünyada temsil ettiği varlık 

suretinde görünür. 

 

Allah’ın Batın ismi ile ifade edilen bu sonsuz bilinç ve kuvvet, Tevratta varlığın bilinci ve 

hafızası manasında mamre kelimesi ile ifade edildi. Yunan felsefesi söz, mantık ve kelime 

manasında ona logos dedi. Sonra Hıristiyanlık dini geldi. Havariler, bu logos hakikati, dinin 

vahiy dediği gerçekliğin kendisidir; o da somut olarak İsadır, dediler. Kur’an 4/171. ayette İsa 

Allah’tan bir kelime ve ondan bir ruhtur, diye bu iddiayı hem kabul etti, hem tashih etti. Va-

hiy Allah’ın kelam sıfatıdır. Fakat Allah’ın sıfatı, aynısı değildir, dedi. Müslümanlarda bu 

derin mesele, Kelamın zor bir konusu olarak Kur’an mahlûk mudur, değil midir şeklinde tartı-

şılmıştır. Ehl-i Sünnetin son kararı olarak İlahî vahiy (aktif ilim) ne ayndır, ne gayrdır, denil-

miş. Bediüzzaman da bu ince sırra atfen Risale-i Nura Sözler ismini koymuştur. 

 

İyiyi ve kötüyü bilme ağacı: Tevrattaki bu mucizevî deyim, insan düşüncesinin nasıl oluştu-

ğunu teknik olarak bildirdiği gibi; varoluşun paradoksal mahiyetini de gösterir. Evet, iyi ile 

kötü beraber bilinip mukayese edilmeden ve dualiteli, diyalektik süreç çalışmadan insan âdem 

olamaz, soyut ve manevi değerleri bilemez. Melek gibi saf kalır veya şeytanlaşır. Evet, Bedi-

üzzaman, Muhammed İkbal ve Ali Şeriatî gibi mütefekkirler, eğer dinin mucizeliklerini göste-

rebilmişler ise bu onların Doğuyu ve Batıyı, maddeyi ve manayı eşit ağırlıklı olarak bilmele-

rindendir. Sartre’ın ben inanmıyorum; fakat eğer inanırsam Ali’nin dinine inanacağım demesi 

bundandır. Evet, Müslümanlarda önemli bir kemiyette dindar aydınların olmasının ve Batıda 

dindar aydınların yok denecek kadar az olmasının sebebi, burada andığımız bu şahsiyetlerin 

imana ve İslama yönelik faaliyetleridir.  

 

Evet, Batıda dindar aydınlar var. Fakat bunların çoğu sekülerdir; din ayrı, bilim ayrı diyorlar. 

Geri kalanı ise, dinin zahirî metinlerini esas alıp bilimsel verileri tamamen reddediyorlar. 

Hâlbuki çağımızın bilimleri bugün için dört önemli gerçeği, dine uygun olarak tesbit ediyor-

lar: 
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a) Sonsuzluk esastır ve yokluk yoktur..  b) Varlık ve varoluş, enerji + yazılım + gelişme sü-

recidir. Sonsuz bir enerji var; ilim ve yazılım o enerjiye biçim veriyor.. Bu ikisi bir bütün ola-

rak varlıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Sonra mükemmelliğe doğru gelişmeye devam ediyor.  

 

c) Varlığın ve hayatın özü olan aktif bilinç, bu üçün bir bütün olarak iç içe bulunmasındadır.  

 

d) Bütün galaksiler, bütün canlılar hatta bütün atomlar ve hatta bütün parçacıklar bir bütün 

teşkil ediyorlar. Kâinat sadece sanal değil; 11 boyutu ile sonsuz bir bilgisayar gibi çalışıyor. 

Eşyanın çeşitliliği ve çokluğu bu bilgisayarın işletim sistemine zarar vermiyor. Çünkü hepsi 

de o bilgisayar içinde küçük birer dosyadır.  

 

Bu gibi ilmî konuları tesbit eden modern ilim dünyasını takip etme imkânına sahip olmadığı 

halde; Bediüzzaman’ın bu ilmî verileri, benzer ifadeler ile dile getirmesi ve Risalelerinde bun-

ları ilim dünyasına sunması, ayrıca dikkate değer bir noktadır. Şöyle ki: 

 

a) Allah’ın sonsuz isimleri ve yetkinlikleri vardır. Bunlardan kudret, ilim ve irade en başta 

gelirler. Kudreti görüp de ilim ve iradeyi görmemek, insanı materyalist yapar. Kudret ve ilmi 

(bilinci) görüp de iradeyi görmemek insanı tabiatperest yapar, mealinde bizi uyarıyor. 24. Söz 

ve 23. Lem’a bu gibi yanlışları düzeltmek için yazılmıştır.  b) Kudret, ilim ve irade birbirin-

den ayrılmaz, diyor. (Katre) 

 

c) Kudret, ilim ve irade ile yaratılan ve insan âleminin binbir ilim dalı ile incelenen bu kâinat, 

Kur’an tarzında Arapça olarak ifade edilmiştir. Kur’anda da ilim, kudret ve irade iç içedir, 

diyor. (20. Mektup ve 28. Lem’a) Burada hemen şu dört kısa ara bilgiyi vermek gerekir. Yok-

sa vahiy ve Kur’an denilen bu bilinç, sonsuz olduğundan sınırlı bir makale ile anlaşılmaya-

caktır. 

 

• Evet, Kur’an kıraat kökünden gelir. Bu ise küçük parçaları birleştirip önce kelime sonra 

cümle sonra kitap olarak okumak demektir. Yani imtihan ve manaların üretimi için ortaya 

konulan dualiteli ve diyalektik varlık filmini birlik ve tevhid çerçevesinde okumak, hayatın ve 

yaradılışın gerçeğidir. 

 

• Logos (söz ve mantık) manasına gelen kelime’nin ebcedî değeri 95’tir. Bu ise 19’un beş 

katıdır. 19 sayısı ise, zirve durumların sembolüdür. Nitekim Kur’an 114 suredir. Kayd ve se-

ned kelimeleri de 114 (19*6) ediyor. Evet, Kur’an hakikat ve bilincin varlığının senedi ve 

Arapça olarak kayıt altına alınmasıdır. 

 

İnsanın bedeni kudretten, bilinç ve nefsi ilimden, ruhu ise iradedendir. Bu hakikate işareten, 

Allah ruhtur, Allah zamandır, denilmiş. Bunun anlaşılması için de Whitehead, Süreç Teolojisi 

isminde bir kitap yazmıştır. Yani maddî, anlık zamandan ziyade; Allah’ın bilinçli müdahalesi 

demek olan iradesi zamanlar üstü olan süreç içindeki koordinatlarda daha net görünür. Evet, 

insan ruhu, aslen soyuttur ve soyut değerlere dayanır; onlarla beslenir; onun için insan birey 

olarak da diriltilecektir. Yani saf soyut ve saf somut olmadığından ruh denilen soyut hakikat, 

varlığın her aşamasında kendi ortamına uygun bir elbise giyer. 

 

• Yukarıda değindiğim gibi yokluk yoktur; insanların yokluk dediği şey saf-soyut ve asıl bi-

linçli varlıktır. Nitekim ‘adem kelimesinin sayısal değeri 114 ediyor. Bu sayı, insanların bu 
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kelimeyi yanlışlıkla yokluk manasında kullandığına işaret ediyor. Ayrıca bütün hakikatlerin 

ve varlığın ifadesi olan Kur’anda bu kelime geçmiyor. Mevcudat ve mahlûkat kelimelerinin 

geçmediği gibi.. Evet, varlık bir ve sonsuzdur. Soyut olarak sonsuzluğunu anlıyoruz. Somut 

olarak da varlık sisteminin sonu olmadığından ve süreç itibarı ile kesintisiz olduğundan yine 

sonsuzdur, diyebiliriz. Bu görünmez hakikati gösteren Arabî Şemme Risalesinde geçen şöyle 

bir söz var:  

 

Ey Said, eğer cesaret edip, ‘adem denilen ummana atlayabilirsen, gerçek varlığın ve saadetin 

orası olduğunu anlar ve tadarsın. 

 

• Peki, eğer, bunlar neden daha önce bilinmedi, diye sorulursa?.. 

 

Cevap: Bilenler çok oldu. Fakat altyapı ve iletişim imkânları bunların umuma yayılmasına 

müsaade etmedi. Ayrıca eskiden insanların büyük çoğunluğu avam idi. Avam ise ilmî ve so-

yut hakikatleri anlamaz. İşte çok uzun süren bu mahrumiyetin rivayet bazındaki ifadesi şudur: 

 

Âdem (ilim, mana, eril değerler) ve Havva (maddî hayatın malzemeleri) gayb cennetinden 

yeryüzüne inince 40 bin sene (çok uzun bir dönem) birbirinden ayrı kaldılar: Âdem Arafat 

(irfan) dağına düşmüştü. Havva Cidde (çalışma ve gayret) şehrine düşmüştü. Nihayet Hz. 

Muhammed geldi; Ahmediyetini ve Muhammediyetini bir yaparak onları birleştirdi. Allah ve 

bütün melekler onların nikâhına şahit oldu. Sonra öldüler, Ebu-Kubeys (meşale ve aydınlık) 

dağında (devletinde) defnedildiler. Evet, hakikati isbat için bütün zıtları ve zıt süreçleri tevhid 

potasında evlendirmek gerekir. 

 

Âdem ve Havva ile ilgili bu gibi rivayetler için M.E.B İslam Ansiklopedisine bakabilirsiniz. 

 

Üçüncü Şifre: Fatiha Suresinde ve Risale-i Nurda İsbatın Üç Yolu: 
 

Fatiha suresinin ilk yarısı, bütün yönleri ile bütün boyutları ile hakikatin ifadesidir. İkinci ya-

rısı, hakikate ulaşmaya çalışan üç ayrı yolun izahıdır. Hakikatin benzersiz bir izahı olan 30. 

Sözün Birinci Mebhasının sonunda bu üç yol izah ediliyor. Biri maddenin karanlık yapısı 

içinde hakikate ulaşma yoludur. (Dünya küresinin içinden geçip öte taraftaki hakikat güneşini 

görme yoludur.)  İkincisi, sebepler sistematiği içinde hakikati arama yoludur. (Dünya küresini 

yüzünden dolaşıp güneş gören öteki tarafa geçme yoludur.) Üçüncüsü ise, son derece kolay ve 

ucuz bir araç ile bulutlar üzerine çıkıp hakikat güneşini görüp maneviyat nesimini teneffüs 

etme yoludur. 

 

Bazı tefsirlerde birinci yolda gidenler, Hıristiyanlardır, ikincisinde gidenler Yahudilerdir. 

Üçüncü yolda gidenler Müslümanlardır şeklinde bir bilgi var. Bu bilginin manası ise şudur: 

Hıristiyanlar, fizikçilerin maddeyi anlamada boğulmaları gibi İsanın mahiyetini anlamada 

boğuldular. İsanın bedeninde saplandılar. Veya ruhaniliğe saplanıp kaldılar. Hayat konusunda 

tefrite düştüler: Dallin oldular. Yahudiler müteşebbis bir millet oldukları için sebeplerde bo-

ğuldular, başta para olmak üzere sevdikleri sebepler kendilerine fırtına gazapları olarak geri 

döndü. Hayatı sevme konusunda ifratta bulundular. Mağdubu aleyhim oldular. Müslümanlar 

ise sırat-ı müstakimi yani ifrat ve tefriti bırakıp orta yolu tuttukları için nimete mazhar oldular. 
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Bir uyarı: Buradan anlaşılıyor ki; Müslümanlar, maddeyi incelemeyi reddetmemeli, sebeplere 

teşebbüs etmeyi ihmal etmemeli.. Çünkü tevhid ve sırat-ı müstakim nuru ile yani ifrat ve tefrit 

ortası denilen sırat-ı müstakimi esas almakla ancak nimete mazhar olunur. Nitekim Kur’an ve 

İslam, ruh ve bedeni, madde ve manayı, dünya ve ahreti barıştırmak; onları bir görmek ve 

göstermek olduğundan, bu dengeden mahiyet ve hüviyetin toplamı olan hakikat ortaya çıkar. 

Evet, fenleri kullanacağız; fakat materyalist olmayacağız. Madde ve enerji içindeki kutsal 

kudreti, ilim ve iradeyi göreceğiz. Dünyanın binbir belasını ve sosyal yükünü taşıyacağız; 

ama bunun imtihan hikmeti için olduğunu anlayacağız. Evet, sosyal hayat ve fen bilimlerini 

birleştirip dünyayı kemal asrına yükselteceğiz. Üstadın Hz. Muhammed, insanlığın kemal 

(olgunluk) yaşındaki Üstadıdır sözünü pratize edeceğiz. Nasıl ki ilk 500 yılda bu hakikat o 

asırların seviyesine göre pratize edilmiş idi. Evet, hakikat güneşi, maneviyat nesimi, birlik ve 

bütünlüktedir. Bunları anlamak ve yaşamak ise sonsuzluğu bilmek, varlığı tanımak ve yoklu-

ğun olmadığını anlamak iledir. Demek terk-i hayatı, terk-i ilmi, terk-i medeniyeti maneviyat 

sananlar yanılırlar. Çünkü böyleler sonunda dallîn olurlar.  

 

Hulasa: Kur’an Fatihadadır, Fatiha Besmelededir, Besmele Ba harfinin noktasındadır, mea-

lindeki sözün izahı olarak önceden kaleme aldığım kısa bir yazıyı buraya alıyorum. Hemen 

hatırlatalım ki; nokta sonsuzluğun sembolüdür. 

 

Besmelenin Tefsiri Olarak Dokuz Nükte: 
 

1) Evrensel vahiy dışında insanın metafizik duyularına dayalı oluşan bütün yol ve metotlar, 

sınırlı ve lokal olarak düşündüklerinden lokal olmaya mahkumdurlar. Lokal oldukları için 

sonsuz olan gerçeği görmek uğruna dünya ve ahireti, ruh ve bedeni, bilim ve inancı ve Al-

lah’ın iki eli sayılan diğer zıtları birbirinden ayırmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu yollarda 

giden insanların hayatı ve düşüncesi, varlığın tümünü kuşatamaz; kuşatıcı ve canlı olamaz.  

 

 2) Kur’an ve Peygamber yolu ise bütüncül olduğundan ve zıtları barıştırdığından o yolda 

sonsuzluğu ve realiteyi görmek çok kolay ve herkese nasip olabilir. Ayrıca tasavvuf, olağa-

nüstü bir eğitim gerektirdiğinden çok az insana nasip olabilir. Bu yolda yetişenler dahi Saha-

beler kadar gerçekleri göremiyorlar. Onun için en küçük (fakat gerçekten sahabeden olan) 

sahabî, en büyük veliden daha büyüktür diye Ümmet kabul etmiştir. (27. Söz ve Eki) 

 

3) Kur’an bu somut âlemdeki madde ve hayat içindeki ruhu ve bilinci gösteriyor. Dolayısıyla 

ruhun varlığını ve ölümsüzlüğünü ispatlamaya gerek kalmıyor. Ve bu yolda bütünlük ve ger-

çeklik olduğundan insanın geçim için yaptığı kavgalar bile camide yaptığı itikâftan daha se-

vaplı olur. 

 

4) İslam dininde ilim kaynağı, 5 duyu verileri ve icmadır; yani bilimsel gerçeklik, ihtisas ehli-

nin genel kanaati ve beş duyunun tesbit ettiği yasal veri ve mucizelerdir. Fen bilimleri ise, 

insan nevinin beş duyusu gibidirler. Tür ve tarih çapında oldukları için birey olarak insanın 

duyuları yanılsa da o fenlerin yanılma payı çok azdır. Demek metafizik keşif ve kerametlerin 

ölçüsü tutturulamadığından, onlar epistemolojik kaynak olarak kabul edilmiyorlar. Onun için 

Sahabe yolunda keramet az olur. Ayrıca Kur’anda binlerce mucize denilebilecek bilimsel ve-

riler var. Demek keramet, bilimsel veri ve mucize seviyesinde olamayacağı gibi sofiler de 

Sahabe seviyesinde olamıyorlar.  
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5) Hayatımızın maddi-manevî bütün ihtiyaçları Kur’anda mevcuttur. Dolayısıyla dışarıda çare 

aramak yanlıştır. Kur’an Fatiha’dadır. Fatiha besmelededir. Besmele de şu demektir:  

 

a) Bi ile demektir. Yani Müslüman kişi, her şeyi Allah’tan bilmekle beraber her şeyin bir se-

bebi olduğunu ve kendisinin bu sebebe başvurması gerektiğini bilir.  b) İsim belirlenen, adı 

konulan, sınırı çizilen varlık ve hakikat demektir. Bu manada somut-soyut her şey Allah’ın bir 

ismidir. Dolayısıyla varlığın bazı kısımlarından uzaklaşmak ve onları mutlak kötü görmek 

yanlış olur. Kur’an kötü kabul edilen şeyleri tevhid ve sonsuzluk dairesi içinde çalıştırmamızı 

ve onları birleştirip barıştırmamızı yani Müslüman olmamızı emrediyor. Demek Müslüman şu 

üç hakikati her zaman hatırlamalı:  

 

Hayatlarının şiarı olan besmeledeki be nedenselliği, isim bilimselliği bildirdiği gibi; hayat-

larının tüzüğü olan İslam kavramının sözlük ve ıstılahî manası da farklı zıtları ve farklı 

boyutları; mesela ulûhiyet ve rahmaniyeti birleştirmek ve barıştırmak yani ikisini bir gör-

mek demektir.   

    

c)  Allah.. Yani soyut bütün değer ve maneviyat; bizim öz varlığımız ve dayanağımız. Bu 

varlık boyutu, ölümsüz ve sonsuz olduğu için bu noktaya dayanan kişi hayatında ne korkar ne 

de üzülür. (Bakara, 62) 

 

d) Rahman.. Yani Allah ile ifade edilen bütün değerlerin sonsuz örneklerle somutlaşması; 

yani kâinat; yani somut olan her şey.. Onun için Kur’an çoğu yerde insanı Rahmana yönlendi-

riyor. Evet, kâinat ve varoluş diyalektik yapıya dayanır. Kâinattaki bütün yasalar ve kurallar 

Rahmaniyetin iki eli gibidir. Bunlar asla kötü değildir. Sadece gelişmek ve üretmek için bir 

miktar sıcak ortam oluşturur. Bu fırına dayanmak için ise, sabır tavsiye edilir. Ki dinde sabır 

imanın yarısı kabul edilir.  Rahman kelimesi 298 eder. Sabur kelimesi de 298 eder. Çok il-

ginçtir ki, esma hadisinde Sabur, Allah’ın en son ismi olarak rivayet edilmiştir.  

 

e) Rahim.. Yani ilahî ekstra rahmet, inayet ve şefkat… Yani insan bu maddi hayat ve düşünce 

serüveninde yani Rahmaniyet fırınında çok pişerse veya zor durumda kalırsa, bu sefer Rahi-

miyetin ekstra tecellilerine ve esintilerine mazhar olmak için yalvarır, yakarır, dua eder, keşif 

ve keramet arar. Yasalar üstü bir tecelli bekler ve görür. Demek tasavvuf hakikati bu beş reali-

teden sadece Rahimiyet tecellisinin bir kısmıdır. Ki Kur’anda bu boyut dahi vardır. Yani 

Kur’an Allah’ın yasalarına dayanır. Allah’ın yasalarının yaşanmasını tavsiye eder ve insanın 

kendi akıl ve yetenekleriyle bunu bilmesinin gerekliliğini bildirir. Fakat vahiy ve özel inayet-

lerle, insanlığa ekstra bir destek olduğunu söyler. Konusu vahiy olan Meryem suresi Rahma-

niyet çerçevesi içinde vahiyler tarzında gelen İlahî ekstra şefkat ve inayetleri anlatıyor.  Rah-

maniyet ile beraber Rahimiyetin de işlediğini bildiriyor. 19. sure oluşuyla 19 harflik Besmele-

nin bir tefsiri oluyor. Hulasa: İslam, Kur’an ve Hz. Muhammed’in yaşam biçimi, bu dokuz 

madde gibi binlerce realiteye dayanır; onun için son din olmuştur. Ve İslam âlemi, bu dokuz 

maddeyi ihmal ettiği için geriliyor ve bazen de çamura düşüyor. 

 

Dördüncü şifre: İsm-i Âzamı Bilmek.. Önce üç temel bilgi: 

 

1) Eskiden beri işitiyoruz; kim ism-i âzamı bilirse, o her şeye her bilgiye her imkâna kavuşur. 
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2) İbn Arabî, Allah’ın isimleri bu görünen yaradılış âlemidir. Arapça veya Süryanice veya 

başka bir dildeki kutsal sözcükler ise, isim değiller, isimlerin ismidir. 

 

3) Bediüzzaman bu manada, 32. Sözde ve İşaratül-İ’cazda eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir; 

Ehl-i Sünnete göre isim ve müsemma birdir, diyorsa da; genel olarak Allah’ın isimleri birer 

manevî hazinedir; bugünün tabiri ile Allah’ın isimleri sonsuz yetkinliklerdir, diyor. Allah’ın 

isimlerini soyut olarak görüyor. Bununla beraber o, başta haşir olmak üzere dinî hakikatlerin 

anlaşılması, ism-i âzamın tecellisini bilmeye bağlıdır; İbn Sina eğer cismanî diriliş hakkında 

şüphe içinde kalmış ise bu eksiklik, o dâhinin, hakikatin en büyük tecellisi olan varlık, hayat 

ve maddenin mahiyetini marifet seviyesinde bilmediğindendir, diyor. (Haşir Risalesinde) 

 

Yıllarca neden ism-i âzama bağlıdır, diye kurcaladım. Sonra Kur’anın ve Besmelenin marifet 

ile ilgili mucizeliklerini anlayınca, gördüm ve hissettim ki; eğer varlık varsa ve eğer bu varlık 

ağacının meyvesi insan ise, Allah’ın varlığını tartışmak anlamsızdır. Evet, varlık ve yaratılış 

vahidiyet tecellisi olarak ism-i âzamdır; insan da ehadiyet tecellisi olarak yine ism-i âzamdır. 

Bu iki hakikati, varlık ağacını ve meyvesini tanıdıktan sonra Allah’ı görür gibi inanıyorsun; 

fizik-metafizik, sosyal ve maddî her şeyi çözüyorsun. Huzur-u tammı kazanıyorsun: Diyorsun 

ki: Eğer varlık varsa ve eğer dünya ve hayat varsa mutlaka haşir ve ahiret olacaktır.  Bu bilgi, 

matematik olarak eğer sayı diye bir gerçeklik varsa, sıfırdan sonsuza basamaklarının mutlaka 

var olduğunu bilmek gibidir. Bu sonsuz sayıları sayamazsak da sayı mantığını ve gerçekliğini 

biliyoruz. Sakın acele etmeyin; ism-i âzamı bilmek Arapça birkaç kelimeyi bilmek ve ezber-

lemek değildir. Hele virt olarak bazı kutsal kelimeleri tekrarlamak hiç değildir. Çünkü Bedi-

üzzaman, tarih boyunca insanlığın (Âdemin) öğrendiği bilim dallarının her birisi Allah’ın bir 

ismidir. Bunların başında Allah, Rahman ve Rahim gelir. Bunlar içinde Hakîm ismi çok 

önemlidir. Çünkü hikmet, maddî ve manevî bütün bilimleri bilmek; onları Hz. Muhammed 

gibi istikamet dairesinde dengelemek demektir, diyor.. (20. Sözde ve başka Risalelerde.) 

 

Hikmet kelimesi Risale-i Nurda dört manada kullanılmıştır: 1) Felsefe.. 2) Hikmet-i cedide 

deyimi ile fen ilimleri. 3) Varlığın, olayların ve eşyanın faydalı yönleri. 4) İlim, inayet, fayda 

ve nimet çerçevesinde Allah’ın yarattığı kâinattaki en belirgin nitelik.  

 

Kur’anda hakîm ismi, genelde alîm ve azîz isimleri ile beraber kullanılır. Bu beraberlik der ki: 

Allah, ilmi ile azizdir; sonsuzdur. Hiçbir şey onu kayıt altına alamaz. Fakat hikmeti gereği, 

müşahhas varlıkları sınırlı ve somut olarak yaratıyor. Zaten hikmet kelimesinin etimolojisi, 

sınırları belirlemek demektir. Bu sınırı da ya bilimsel bir nükte veya bir fayda veya imtihan 

gibi bir hakikat veya bilmediğimiz başka bir mana sağlar. 24. Sözde her isim sonsuz olarak 

tecelli etmek ister; fakat diğer esmanın muktezayatı onları sınırlar.  

 

Bediüzzaman, vahyi ve Kur’anı kâinatın ve hayatın aklı ve ruhu olarak algılıyor.. Rahman 

isminin tecellisi olarak görüyor. Nitekim Rahman ismi ve Kur’an kelimesi Kur’anda 57 sefer 

kullanılmışlar. (19×3) Demek sünnetullah çerçevesinde yaratılan kâinat ve bunun Arapça bir 

tercümesi olan Kur’an, Rahman isminin tecellisidir, diyor; Mektubat’ın bir çok risalesinde.. 

 

 O, vahyin bu evrensel ve yasal boyutu ile beraber Kur’anın Hz. Muhammed’e verilmesini, 

Rahim ismine bağlar. Çünkü bu ilimlerin bu bilinç ve feyzin Hz. Muhammed’e verilmesi 

ekstra İlahî bir inayet ve ikramdır. Bunun bir numunesi olarak Risale-i Nur, ism-i hâkim ve 

rahim tecellisidir. Risale-i Nur tamamen bilimsel bir eserdir; yasal hikmet ve ekstra bir şefkat 



68 
 

çerçevesi içinde yazılmıştır. Risale-i Nurun benim gibi bir müflise verilmesi ise, ekstra İlahî 

bir inayettir; keramet değildir; ikramdır. Çünkü keramete mazhar olan kişinin liyakati var 

olur; ikramda ise liyakat şart değildir, diyor. (9. ve 28. Mektuplarda..) 

 

Hikmet kavramının bu manalarını bilmeyen bir yayınevi, sözlüklü külliyat yayınladı. Üstadın 

Avrupa felsefesi için kullandığı hikmetsiz hikmetleri deyimini faydasız faydaları diye çevirdi.  

Hâlbuki felsefe, anlam ve amaç araştıran bir ilim dalıdır. Fakat Avrupa’nın bugünkü felsefesi, 

hiçbir anlamı kabul etmediğinden önce materyalizm sonra bilinçsiz natüralizm sonra anlamsız 

absürtlük ve nihilizm oldu. İşte o yayınevi bu kadar önemli bir cümleyi Avrupa’nın faydasız 

faydaları, diye çevirebilmişti. 

 

Beşinci Şifre: İnsanlık Hakikati 
 

Bugün bütün sosyal ve fen ilimleri, dinin 6000 sene önce söylediği, varlık bir ağaçtır, insan 

onun meyvesidir, bilgisini belgelemiş durumdadırlar. Evet, adeta zaman üstü bir şekilde son-

suz bir enerji Big-Bang dedikleri patlama ile uzayda son derece hassas ölçüler ile dağıldı. 

Çorba haldeki bu enerji, birkaç saniye içinde yine sonsuz hassas dengeler ile parçacık oldu. 

Bu parçacıklar çorbası, madde ve anti-madde olarak düzene girdi.  

 

Fakat kemalata doğru gelişim devam etsin, diye bu düzen yıkıldı. Madde anti-maddeyi temiz-

ledi; kendi varlığını Hidrojen yani bir elektron bir proton ve bu beraberliğin desteği olan bir 

nötron olarak büyük gazlar olarak devam ettirdi. Sonra bu gazlar küçücük müdahaleler ile 

yoğunlaşmaya ve ardından güneşler oluşmaya başladı. Bu güneşler milyarlar yıl çalıştıktan 

sonra varlığın gelişmesi ve güzelleşmesi için patlayıp ölüyorlar. Bu güneşlerin maddesi bu 

patlamalar ile diğer 110 elemente dönüşür. Bu zengin enkaz uzaya dağıldıktan sonra uzaydaki 

güneşler etrafında gezegenler oluşturuyor. Bunlardan biri de dünyamızdır. İlk patlamadan 

dünyanın oluşumuna kadar belki beş milyar şartlar ve ihtimaller daima varlığın devamına ve 

güzelleşmesine yönelik gittiği gibi; dünyanın hayata mazhar olması ve bu hayatın insan ile 

neticelenmesi için de yine 5 milyar sefer ekstra müdahaleler oldu. İşte insan bu serüvenin bir 

meyvesidir. Dolaysıyla tarihte hiçbir insan grubu, varlığı ve insanı anlamsız görmedi. Fakat 

19. asırda maddî bilimler ortaya çıkınca dinî metinler ile zahiren çeliştiler. Bu çelişki ise, dil 

bilmemekten; dolayısıyla dini yanlış anlamaktan ve bilimsel verileri yanlış yorumlamaktan 

kaynaklanıyordu.  Evet, bu yanlış ve haksız anlaşılmalar sonucu din ve kutsal değerler hayatın 

her sahasından dışlandı. Her şey manasız, kuru bir madde sanıldı; varlık ve hayat anlamsızlaş-

tı. Onun için sadece bu çağda Allah’ın varlığının isbatı gerekli oldu. Bu cehalet ve yanılgı 

devam ettiği için bugün de ihtiyaç oluyor.. Evet, eskiden varlık anlamlı bilindiğinden sadece 

Allah’ın birliği ve nitelikleri tartışılıyordu.  

 

Fakat bu son iki asırda Avrupa’nın maddi (profan) bilimleri, materyalizm ve natüralizm cere-

yanlarını doğurdu. Bu iki felsefe ise varlığın ve dolayısıyla insanlığın absürt ve anlamsız ol-

duğu algısını netice verdi. Bu anlamsız algının propagandasını yapanlar, farkına varmadan 

kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Sonra Sartre gibi bazı zeki insanlar çıktılar. Hayır, var-

lık anlamsız ise de; insan anlamsız değildir. Çünkü insan beni, kendini anlamlı olarak var 

edebilir, dediler ve varoluşçuluk ismi ile yeni bir akım başlattılar. Fakat bunun yeniliği yine 

işe yaramadı. Çünkü bu fikirde sonsuzluk ve kutsallık değerleri olmadığı için yine tutmadı; 

insanlar bu sefer, hedonist ve madde bağımlısı oluyor. 
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Bu kısa izahattan şu üç önemli neticeyi anlayabiliriz: 

 

1) Mutasavvıfların vahdetül-vücud (varlığın birliği) ve insan-ı kâmil (hümanizm) tezleri ile 

çağdaş varoluşçuların tezleri, dünyalar kadar birbirinden farklıdır. Bunları Sadece İnsan kita-

bımda gösterdim. 

 

2) Bediüzzaman; “En büyük insan-ı kâmil Hz. Muhammed’dir. Çünkü o, bütün ilimleri ve 

bütün değerleri denge ve istikamet içinde yaşadı; hiçbir şeyi anlamsız ve hikmetsiz görmedi. 

Denge ve ilimler ile hayatı sırat-ı müstakim içinde yaşamakla sonsuzluk ve ebedilik için haki-

kati gösteren ve asla kapanmayan pencere ve kapılar açtı. Dolayısıyla Kur’an ve Hz. Mu-

hammed en büyük ism-i azamdırlar.” diyor. Evet, bu ifadeleri tekzip edecek hiçbir delil olma-

dı ve şimdi de yoktur. Fakat Müslümanlar iki yanlış davranışta bulunuyor: 

 

a) Dengeyi ve sırat-ı müstakimi hiç esas almıyorlar.  

 

b) Allah’ın ism-i âzamının bereketini ve sağlıklı sonuçlarını kazanmak için ilimleri özellikle 

fen ilimlerini kullanmadıkları gibi bazen karşı bile çıkıyorlar.  

 

Bir Ara Not: Sakın Müslümanlara çok çatıyorsun, demeyin. Ben Müslümanlara kızmıyorum; 

onlardan nefret etmiyorum; tam aksine onlara çok şefkatim var. Benim bu gibi serzenişler ile 

demek istediğim şudur:  

 

Birileri çıkıp eğer bu yazdıkların doğru ise neden Müslümanlar bu kadar sefildirler, demesin. 

Ve demeye hakkı da olmaz. Çünkü Avrupalılar sosyal ve siyasi hayatlarından dini ruhu dışla-

yınca nasıl önce materyalizme ve daha sonra absürtçülüğe girdiler. Müslümanlar da Hz. Mu-

hammed’in en büyük mucizesi olan dengeyi ve sırat-ı müstakimi kaybedince zihnî, sosyal ve 

kültürel anarşizm çukuruna düştüler. Maalesef çıkışın birinci yolu sadece ilim iken; herkes 

siyasete sarılıyor. Hâlbuki siyaset o fikrî ve dinî anarşizmi daha çok ajite ediyor. 

 

İnsan Hakkındaki İzahatın 3. Neticesi: Anlamı, sonsuzluğu ve soyut değerleri inkar eden her 

insan farkına vararak veya varmayarak kendine anlamsız ve absürt varlık diyor. Nefsi bunu 

kabul etmese de.. Çünkü varlıkta ve hayatta ne varsa insanda da vardır. Ve eğer insanda bilinç 

ve değerler varsa varlıkta ve hayatta daha çok vardır, diyebiliriz. 

 

Hulasa: Milyonlarca ilim adamları insan hakikatini araştırmış ve birer kitap yazmışlardır. 

Ama bunların içinde Bediüzzaman’ın insan tarifi en kapsamlısıdır diyebiliriz. İşin güzel tarafı, 

bu konuda tek bir sayfada bir cilt kitap kadar manaları gösterebilmesidir; şöyle ki: 

 

Hem madem gözümüzle (somut olarak) görüyoruz ve aklımızla (soyut olarak) anlıyoruz ki: 

 

İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli (kapsamlı) meyvesi.. 

Ve hakikat-ı Muhammediye (logos ve mantık) cihetiyle (yönüyle) çekirdek-i aslîsi, 

Ve kâinat Kur'ânının ayet-i kübrası (en büyük realitesi..26) 

Ve İsm-i âzamı taşıyan âyetü'l-kürsîsi (Allah’ı en büyük çapta gösteren belge..) 

 
26 Yani eğer insanlık olmazsa varlıkta ve hayatta hiçbir realite kalmaz. Ve eğer insan realitesi kabul ediliyorsa, 

ister istemez her şeyde realite vardır, diye kabul etmek zorunlu olur. 
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Ve kâinat sarayının en mükerrem (değerli ve kendisine ikram edilen) misafiri.. 

Ve o saraydaki diğer oturanlarda tasarrufa mezun (işlemeye izinli) en faal memuru.. 

 

Ve kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, varidat ve sarfiyatına (ge-

lir ve giderlerine) ve zer' (ekilmesine) nezarete memur.. Ve yüzer fenler ve binler san'atlar-

la teçhiz edilmiş en gürültülü ve mes'uliyetli (sorumlu) nâzırı (bakanı..) Ve kâinat ülkesinin 

arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi hali-

fe-i arzı.. 

 

Ve cüz'î-küllî (küçük-büyük) harekâtı (yaptıkları) kaydedilen bir mutasarrıfı (valisi..) 

Ve semâ ve arz ve cibâlin (dağların) kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrâyı (özgür 

akıl ve benliği) omuzuna alan (sorumluluğu üstlenen..) Ve önüne iki acip yol açılan, bir 

yolda zî-hayatın (bütün canlıların) en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı..  

 

Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllî.. Ve kâinat Sultanının ism-i âzamına (en 

geniş ve büyük yansımasına) mazhar ve bütün isimlerine en câmi (kapsamlı) bir aynası, ve 

hitabât-ı Sübhâniyesine (aşkın konuşmalarına) en anlayışlı bir muhatab-ı hassı.. (özel an-

layışa sahip dostu..) Ve kâinatın zî-hayatları (canlıları) içinde en ziyade ihtiyaçlısı (en çok 

muhtaç olanı..) Ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve niha-

yetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zî-hayatı (canlı..) Ve 

istidatça (yetenekçe) en zengini,.. Ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi (en çok acı çe-

keni) ve lezzetleri dehşetli elemlerle âlûde (bulaşık..) 

 

Ve bekaya (ebediyete) en ziyade (en çok) müştak (arzulu) ve muhtaç ve en çok lâyık ve müs-

tahak ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya 

lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen..  

Ve ona ihsanlar eden (iyilikler eden) zâtı perestiş derecesinde (taparcasına) seven ve sevdi-

ren ve sevilen çok hârika bir mu'cize-i kudret-i samedâniye (hiçbir şeye muhtaç olmayan 

aşkın İlahî gücün ortaya çıkardığı zirve bir mucize..)  Ve bir acûbe-i hilkat (benzersiz, hari-

ka bir varlık..) 

 

Ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi (dona-

nımları) şahitlik eden, böyle yirmi küllî (evrensel ve sonsuzluk içeren) hakikatlerle (gerçek-

lerle) Cenâb-ı Hakkın Hak ismine bağlanan:  İNSAN.. (Meyve Risalesinden..) 

  

Hak, realite ve hukuk demektir. Realite ve hukuk ise, güzellik ve adalet dediğimiz denge de-

mektir. Bu da başta sonsuzluk ve ebedî hayat olmak üzere bütün soyut ve manevî değerler 

demektir. Hakk ismi etimolojik olarak, gerçek ve gerçekleşen varlık demektir. Bunun zıt an-

lamı batıl kelimesidir. Bu da gerçek olmayan ve olamayan yanlış şey manasına gelir. Buna 

işareten Üstad 10. Sözün 11. Hakikatine Bab-ı İnsaniyettir; Hakk İsminin Tecellisidir, ismini 

vermiş. 

 

Altıncı Şifre: İsbat için İbrahim Suresinin İşaretleri 

 

Büyük mütefekkir René Guénon diyor ki; çağını tanımayan sağlıklı bilgi elde edemez. Ve 

eskiden beri rivayet edilir ki; çağını ve o çağın sorumlu liderini tanımayan cahiliyet ölümü ile 

ölür. Yukarıda belirttiğimiz gibi menfi-müsbet yönleri ile 19. ve 20. yüzyıllar bütün tarihten 
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daha fazla işlere meydan oldu. Bediüzzaman bunun farkındadır. Bütün asırlara hitap eden 

Kur’anın asrımıza özellikle dikkat çektiğini görmüş; bu asır, Kur’an ve iman için çok önemli 

bir asırdır, demiş. Kur’andan 33 ayetin işarî olarak bu asra baktığını gösteren Birinci Şuayı 

telif etmiştir. 

 

Bu 33 ayetten biri olan 29. Ayet, İbrahim suresinin ilk beş ayetidir. Bediüzzaman bu surede 

beş ayrı cümlenin özellikle bu çağımıza baktığını görünce; bu beş cümleyi 29’dan sonra gelen 

ayetler yerine koymuştur. Diğer beş ayeti Latin hurufatında neşretmemiştir. Başka bir mektu-

bunda ise İbrahim suresinin bu asra çok baktığını Risale-i Nurun küfür ve dalalet cereyanla-

rıyla manevî cihadını teşvik ettiğini söylüyor. İbrahim suresinin sıra numarası 14’tür. Hicri 

14. asır, Miladi 20. asra tekabül ediyor. İbrahim suresinin isbata yönelik bütün işaretlerini 

burada yazmak mümkün değil. Çünkü bu surenin tefsiri İşaratül-İ’caz büyüklüğünde müstakil 

bir kitap ister. Onun için biz sadece çağımızı tanımaya ve bu çağa göre bir isbat yapabilmeye 

yönelik 5-6 işareti yine şifreler bazında yazacağız. Şöyle ki: 

 

Birinci İşaret: Bu 14. surenin birinci ayetinde bizim konumuza ışık tutan dört anahtar kav-

ram var: Kitap.. Zulumattan nura çıkarmak.. Bi-izni Rabbihim..  Aziz ve Hamîd.. 

 

1) Kitap kelimesi der ki: Müslümanların söylemi, düzenli ve ilmî olmalı. Ontolojik ve felsefi 

konular ile beraber sosyal hayat sorunlarını ve hukuku da içermeli. Çünkü hayata hitap etme-

yen bir fikrin tutunma şansı pek olmaz. Kitap kelime ve etimolojik olarak bilim ve hukuk ma-

nasına gelir.  

 

2) Zulumattan nura çıkarasın. Görev kipi ile söylenilen ve emir manasında olan bu cümle 

diyor ki: Müslüman’ın söylemi ve isbat yöntemi mukayeseli olmalı. Varlığı, hayatı, hatta dini, 

kaderi ve musibetleri aydınlatmalı. Demek eğer bir söylem varoluş ve hayatı aydınlatamıyorsa 

o söylem, İslamî ve Kur’anî değildir.  

 

3) Bi-izni Rabbihim kalıbı, varlığı ve hayatı gelişmek ve rububiyet için yaratan Allah’ın izni 

ile manasına gelir. Demek İslamın isbata yönelik söylemi, sırr-ı imtihana aykırı olmamalı. Bu 

aykırılık da iki tarzda olur. Söylenilen söz eğer hiçbir ilmî ve iknaî nokta taşımıyorsa o söz 

gelişmeye elverişli değildir manasına gelir. Veya Allah’ı gösterir gibi çok açık da olmamalı. 

Ki kişi tercih yapmakla rububiyete ve gelişmeye mazhar olabilsin. Üstadın bu konudaki ölçü-

sü şudur: Yazılan ve söylenilen her mesele mutlaka bir mucizelik nüktesini içermeli. Eğer 

mucizevî bir mana içermiyorsa o bilgi doğru da olsa o, bu asırda yayınlanmamalı, diyor. 

Emirdağ I Lahikasında.. 

 

3) Aziz ismi Allah’ın sonsuzluğunu, aşkınlığını ve yetkinliğini bildiren bir kavramdır. Demek 

eğer dinî söylemlerde anlatılan Allah hakikati sonsuzluk ve yetkinlik manasına sahip değilse o 

söylemin Kur’anî ve İslamî olmadığı anlaşılır. Bu aşkınlık boyutu ile beraber anlatılan Allah 

hakikati duygusuz, belirsiz, saf soyut bir kavram da olmamalı. Allah’ın içkinliği yani hamîd 

oluşu (sonsuz nimetler sahibi ve mükemmel olması) gerçeği de anlatılmalı; gösterilmeli ve 

yaşatılmalı. Evet, Hamîd ismi nimet ve hayat yönüne bakar. 

 

İkinci İşaret: 5. Ayet, söylenilen hakikatlerin muhatabın kalbinde ve kafasında oturabilmesi 

için onun anadili ile olmalı diyor. Üstad işarî manada bu ayet Risale-i Nur’un Türkçe olmasını 

takdir ediyor ve ileride Kürtçeye çevrilecek diye işaret ediyor, diyor; Birinci Şuada. Evet, dinî 
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hakikatlerin insanlık âleminde oturabilmesi için dil ve iletişim çok önemlidir. Bu noktada in-

sanlık âlemi içinde İslam âlemi daha da önemlidir; bunlar içinde Türkler ve Kürtler daha da 

önemlidir. Şer cereyanları bu önemi bildikleri için bu iki noktaya çok fokuslanıyorlar. 

 

Üçüncü İşaret: Bu surenin 6-9. ayetleri, Hz. Musa’nın Yahudilere özel bir mesajını anlatıyor. 

Ey Benî İsrail, sakın dinden uzaklaşmayın, Firavundan yana ise asla olmayın. Maalesef, İslam 

Âlemi Yahudi milletinin Beni-İsrail (dindar-medeni millet olma) vasfını inkâr etti; onları ma-

teryalizm ve natüralizm Firavunun saffına itti. İslam Âlemi çağdaş bir Musa olarak bu yanlışı 

düzeltmeli. Yoksa dinî mesajların gücü ve isbatı dünyada daima kötürüm kalacaktır. Hz. Mu-

sa bu mesajda şükür hakikatine dikkatleri çekiyor. Şükür ise memnuniyet ve lezzet özellikleri 

ile hakikatin isbatına önemli bir delildir. Fakat maalesef materyalist medya bunları bozuyor. 

Çok ilginçtir ki; dünya medyasının çoğu Yahudilerin elindedir. 

 

Dördüncü İşaret: Bu 14. Surenin 10. Ayetidir: O topluma gelen elçiler, göklerin ve yerin 

Fatırı olan Allah’ın varlığı hakkında şüphe mi olur. O Allah ki, dinî sistemi, sizin gelişmeniz 

için gönderiyor. Yeryüzündeki egemenliğinizi kıyamete kadar uzatmak istiyor, dediler. Pey-

gamberlerin kendilerine geldiği o millet ise, siz elçiler bizim gibi birer beşerden başka bir şey 

değilsiniz. Ayrıca bizi geçmiş tarihimizden de koparmak istiyorsunuz. Siz bize çok güçlü apa-

çık bir delil getiriniz; yoksa biz size uymayacağız, dediler. 

 

Bu 10. ayette bizim konumuz olan isbat yöntemi ile ilgili dört anahtar kavram var; şöyle ki: 

 

a) Elçiler, çoğul olmakla işaret eder ki; 20. Asır gibi dönemlerde bireyden ziyade cemaatler 

bu isbat ve ikna görevini üstlenmeli. 

 

b) Allah’ta şüphe mi olur, cümlesinin grameri Allah’ın varlığında şüphe mi olur, tarzında tak-

dir edilir. Asr-ı Saadette Allah’ın varlığı tartışılmadığından bu cümle 20. Asra bakıyor, diye-

biliriz. 

 

c) Göklerin ve yerin Fatırı olan Allah.. Bu cümlede göklerin ve yerin Yaratanı değil de Fatırı 

denmesi, şu üç hakikat içindir. 

 

* Fıtrat kavramı varlıkların canlı ve bilinçli olduğunu bildirir. Demek nedensellik yöntemi ile 

yaratılmışlığı isbattan ziyade varlıkların mahiyetini, canlı ve şuurlu oluşlarını başka bir tabir 

ile marifeti anlatmamız gerekir. 

 

* Gökler metafizik, yer fizik varlığın ifadesidir. Bu dualiteli deyim der ki: Asıl önemli olan 

zıtların varlığı değildir; Bu zıtları dengelemek ve bu dengeden fıtrat denilen güzel ve canlı bir 

baharı çıkarmaktır.  

 

*Fıtrat hakikat ve ilim âleminde hikmet ile ifade edilir. Hikmet bütün ilim dallarını içeren bir 

kavramdır; der ki: Ey dinî değerlere inanmayan bilim çevreleri, sizin uğraştığınız bütün bilim 

alanları, Allah’ın fıtrat olarak varlığa sunduğu soyut ve somut sonsuz bir bilinçtir. Bu bilinçli 

ve anlamlı varoluş bir okyanustur. Siz ehl-i ilim nasıl bu fıtratın sahibini tanımıyorsunuz?! 

Dolayısıyla materyalizm çölünde susuzluktan boğuluyorsunuz.?!  
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d) Allah sizi gelişmeye çağırıyor, cümlesi inkâr içinde olan toplumlarda ilericilik fikrinin ta-

kıntı halinde olduğunu gösterir. Kıyamete (belirlenmiş ecele) kadar sizin iktidarınızı uzatır, 

cümlesi onların devletçilik takıntılarına işaret eder. Siz elçiler, bizim gibi bir beşerden başka 

bir şey değilsiniz, sözleri onların lafta da olsa eşitlikçi olduklarını; haliyle manevî ve ilmî üs-

tünlüğü görmediklerini gösterir. Bize apaçık bir delil (sultan-otorite) getirin, sözleri onların 

ilmî analizlerden ziyade otoriteye göre ölçme ve değerlendirme yaptıklarını ve imtihan sırrını 

bilmediklerini gösterir. 

 

Beşinci İşaret: İbrahim suresinin 24. ve 25. ayetleri, evrensel ve önemli bir temsili açıklıyor.. 

Şöyle ki:  

 

24. Ayet: Görmedin mi? Allah nasıl bir misal vermiş: O misal şudur: Çok hoş bir söz ki, çok 

hoş bir ağaç gibidir. Kökü öyle yerleşmiş ki hiçbir şey onu sökemez. Dalları ise gökyüzünde 

yayılmıştır.  

 

25. Ayet: Bu ağaç, Rabbinin izni ile her zaman ürününü verir. Allah sürekli olarak insanlar 

için örnekler veriyor ki; mesaj alsınlar. 

 

Üstad Kastamonu Lahikasında dört-beş delil ile kelimeten tayyibeten, ke-şeceretin tayyibetin 

ifadesi Risale-i Nura bakıyor diyor; bunu ebcedî değerler ile isbat ediyor. Nitekim O ağaç, 

Rabbinin izni ile her zaman meyvesini verir, cümlesi 1952 eder. Risale-i Nurun bu tarihte 

matbuat vasıtasıyla yayınlanmasına işaret eder. Bu cümle tenvin ve iki şedde ile beraber 2034 

eder. Bundan 20 yıl sonra.. Demek o zaman Risale-i Nurun anlaşılması daha geniş bir alanda 

ve daha net bir durumda olacaktır.. İnşaallah.. 

 

26. Ayet: Pis bir sözün de misali pis bir ağaç gibidir: Bu ağaç, hiçbir kökü (gerçeklik yönü) 

olmadığı ve yerden (sonsuzluk toprağından) koparıldığı için hiçbir yerde durmuyor (hiçbir 

fayda vermiyor..) 

 

Kelimetin habisetin ifadesi 1997 eder. Şecere-i habise deyimi 2040 eder. Mesel kelimesi, 570 

(19×30) eder; Mehdi, İsa, Kur’an ve Deccale bakar. O habis ağaç, yeryüzünden kopuktur, 

hiçbir yerde durmuyor, mealindeki cümle, tenvin ile beraber 2026 eder. 

 

Altıncı İşaret: Bu surenin 27. ayetidir; mealen şöyledir: Allah, iman edenleri, dünyada da 

ahirette de kavl-i sabit ile ayakta tutar. Zalimleri ise saptırır. Allah istediğini yapandır. 

 

Bu 27. ayetin de konumuz ile ilgili birkaç kelimesi var; şöyle ki:  

 

Kavl-i sabit asla değişmez, yanlışlanmaz ve yıkılmaz söz demektir. Bütün rivayetlerde ve 

tefsirlerde bu sözün La-ilahe illallah olduğu yazılıdır. Bu La-ilahe illallah sözünün bugünkü 

dildeki manası, sonsuz olmayan hiçbir şeye tapılmaz demektir. Bu mana der ki: Başta Allah 

ile ilgili olmak üzere dinî hakikatleri sonsuz olarak anlamalı ve anlatmalı. Sonsuz olmayan bir 

hakikat daima yıkılmaya mahkûmdur. Realite olarak asla isbat edilemez. 

 

Eğer dualiteli olan bir varoluşta nasıl sonsuzluk olur, diye sorulursa Cevap; İslam dini zıtları 

dengelediği ve eşitlediği için göreceli farklılıklar kalkar; varlık ve varoluş yine sonsuz olur. 

Mesela Müslümanlar dünya ve ahireti, bilim ve dini, ruh ve bedeni bir gördüğünden onlar 
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dünyada da ahirette de yıkılmazlar. Dengesiz gidenler demek olan kâfirleri ise Allah saptırır. 

Onları varlığın ana damarlarından koparır. Çünkü varoluş imtihan içindir; bu ise istikamet ve 

denge ile olur. Allah yasalar koymuş olsa da, sonsuz ve aşkın olduğundan o her şeyi yapabilir.  

 

Bu 27. ayette anlatılan istikamet ve imtihanı kazanmak için 27. Mektup olan Lahikalardaki 

düsturları esas almak gerekir. Evet, Risale-i Nur dünya denilen bu imtihan meydanında kavl-i 

sabittir, verimli bir ağaçtır. Dünyayı ve ahireti kurtarır; hurmanın hem meyve hem gıda olması 

gibi.. 

 

Bir gün Hz. Peygamber, bu 27. ayette anlatılan şecere-i tayyibenin ne olduğunu sahabelere 

sorar; kimse cevap vermez. Genç Abdullah İbn Ömer cevap vermek ister; fakat orada oturan 

babasından çekinir. Hz. Ömer bunun farkına varır; hayır, oğlum, gel söyle der. O, bu şecere-i 

tayyibe hurma ağacıdır, der. Resulullah da bu söylemi tasdik eder. (Zemahşeri, Keşşaf..) 

 

İşte bu rivayetin asıl manasını Miraç Risalesi olan 31. Sözde görüyoruz; mealen şöyledir:  

 

Bu âlem-i şehadet bir sahradır; din ve dinin anlattığı hakikatler, o sahra içinde birer vahadır; 

dini bilgiler, o vahadaki hurma ağacı gibidir; maneviyat o vahadaki ma-i hayat gibidir. Dün-

yanın çöl olması imtihan hakikati içindir. Yoksa gayb âlemleri sonsuz imkânlara sahip, tü-

kenmez hazinelerdir. Miraç ise bu hazinelerin farkına varılmasıdır. Ve geri gelip bunları in-

sanlığa müjdelemektir. 

 

Son İki Not: 1) Kavl-i sabit (sonsuzluk) ile isbat yapılır, mealindeki yüsbetû bil-kavlis-sabiti 

sözünün ebcedî değeri 2014 ediyor.. 2) Bir ağabey bir ay önce bana sen tefsir yapıyorsun. 

Hâlbuki bize izah, şerh, haşiye ve isbat lazımdır, demişti. Sonra bu yazıyı hazırlarken gördüm 

ki; Hicri 4. asra kadar izah, şerh, haşiye ve isbat manaları, tefsir ve tevil kavramı ile ifade edi-

liyormuş. 
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Yedinci Şifre: İnayet Delili ile İsbat 

(Risale-i Nurda İsbat ve Marifet yazımıza bir ektir) 

 

İnayet, itina, mana aynı kökü paylaşan kelimelerdir. İşin sahibinin o iş ile özene bezene olarak 

ilgilenmesi demektir. Mucize ve kerametlere de inayet denilir; çünkü bunlar, onları kanun 

üstü olarak yaratan Allah’ın özel ilgi ve alakasının ayet ve belirtileridir. İnayet veya Delil-i 

inayet kelimeleri Kur’anda geçmiyor. Onun yerine Allah’ın özel inayet ve alakadarlığını gös-

teren san’at27 ve ayet kelimeleri geçiyor. 

 

Eski kelamcılar ve felsefeciler, bu inayet delilinden maksat “kâinattaki düzen” demektir, diye 

söylemişlerdir. Yani: Madem kâinatta bir düzen vardır; elbette o düzeni tesis eden bir müessis 

vardır; o da Allah’tır. Üstad Bediüzzaman, bu inayet delilini düzen kavramından daha geniş 

bir şekilde ele alıyor. Kur’anın, eşyanın faydalarından, sanat ve nimet boyutlarından söz eden 

ve Allah’ın özel kasıt ve müdahalesini gösteren bütün Kur’an ayetleri bu delil-i inayeti doku-

yorlar. Bu ayetler içine; kâfirlere verilen özel azapları anlatan ayetler de giriyor. Çünkü o 

azaplar da, Allah’ın ekstra müdahalesinin göstergesidirler. 

 

İnsan konuşurken veya bir konuyu yazarken, söz ve cümlelerden ziyade mana ile ilgilenir. 

Mana, ilgilenilen asıl öz demektir. Üstad, 24. Mektupta bütün kâinat ve bütün hadiseler birer 

tekellümdür, birer kitabettir (birer konuşmadır; birer yazıdır) derken varlıkların ve olayların 

içlerindeki bu maksut ve hedeflenmiş manaları kast ediyor. 

 

Aslında vücut, varlık ve halk edilmenin en birinci özelliği Yunancada kozmos denilen düzen-

dir. Düzen olmazsa varlık ve yaratmak gerçekleşmez. Evet, varlığın simetrisi ve omurgası, 

sibernetik sistem denilen dengedir. Bununla beraber, varlıkta kaos yani düzensizlik de arızi 

olarak bir realitedir. Fakat bu durum geçicidir; daha güzel daha genel bir düzenin kurulması 

için kaotik durumlar altyapı oluyor. 

 

Hulasa: Bugünkü kâinat ve dünya düzeninin her aşamasında sürekli düşeş gelen bir durum 

gözlemleniyor. Fakat eğer bu her seferindeki oluşumlarda sürekli du-şeş gelmeseydi de du-çar 

gelseydi kâinat ve dünyamız karışık ve çirkin olmazdı. Çünkü var olmak, yaratılmak, o du-çar 

duruma göre düzene girerek yine Allah’ın esmasının hakikatlerine göre olurdu. Ve Allah’ın 

esması daima en güzeldir. Demek sistem ve varlık kozmos yani düzen olarak kendi öz yapı-

sında her zaman güzellikleri taşıyor. Yani Allah yaratmak ile kendi kutsal ve güzel isimlerini 

yaşıyor. Demek işler, dışarıdan müdahale tarzında değildir. 

 

Bu hakikate işareten Kur’an, bütün yaratma işlerinde Allah için Şahit değil de Şehit ismini 

kullanır. Şehit, yapılan işi bizzat kendisi yaşayarak yapan demektir. Kendisi bizzat yaşadığı 

için; hakikatin varlığına sığa-i mübalağa ile delil oluyor. Evet, yokluk, çirkinlik, kaotik du-

rum, varlıkta asıl değildir. Vücud, saf hayır ve güzelliktir; Allah’ın tenezzül edip somut olarak 

 
27 Kur’an münafıkların düzenlediği ince hilelere de sanat diyor. Evet, özellikle Medine münafıklarının yaptıkları 

hileler, çok özel ilgi ve ince hesaplar ile yapılıyordu. 
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kendini göstermesidir. Demek eğer varlık ve vücud var ise ve realite ise elbette hakikat ve 

güzellik de vardır. Hakikat ve güzellik, varlığın lazım-ı zatîsidir. (En temel özelliğidir. Nerede 

varlık varsa orada güzellik ve gerçeklik vardır.) Bu sonsuz vücud ve bilinç cennetlerinde ge-

zinip de hakikat ve güzelliği görmeyenlere yazıklar olsun. 

 

**** 

 

Allah’ı tam bilmediği halde Müslümanların halk kesimini şirk ile itham eden zahiri-meşrep 

radikal bazı yazarların ve genel olarak bütün ehl-i imanın sağlıklı bir tevhid inancına varma-

sı için şu özet iki notu altı ay önce yazmış idim. Makam münasebeti ile bu iki notu buraya 

alıyorum. 

 
1) İsa İncilde baba, oğul ve ruhul-kudüsün (aşkınlık âleminde Allah, kelam (vahiy) ve ruhun; 

âlemimizde tabiat, din ve sosyal değerlerin; insanda bilinç, ruh ve bedenin) birliğini savundu. 

(İslam, son iki kategoride Allah ismi yerine Rahman ismini kullanır. Çünkü Allah kelimesi; 

saf soyut ve sonsuz varlığın ve asıl bilincin ifadesidir.) Fakat eski çağların insan zihinleri, 

maddi âlemin, ruh ve bilincin mahiyetini bilmeyince; sonsuzluğu ve sonsuz birliği kavraya-

mayınca bu söz, üç ayrı tanrı algısına dönüştü; bin seneden fazla bir sürede bilimler, din ve 

insanlık parçalara bölündü. 

 

Hâlbuki varlık, sonsuz değerleri ile bir ve beraber olarak, sonsuz bir bilgisayar gibidir. Sonsuz 

derecede etkin olan bir yazılım söz konusudur. Enerji bu yazılımın somut boyutunu temsil 

eder. Bu yazılımın sonsuza dek gelişme isteği, sonsuz bir irade demektir. İlim ise bu yazılımın 

özünü ve gerçeğini ifade eder. Onun için İbn Arabî gibi büyük bilgeler; varlığın özü, Allah’ın 

en büyük ismi bilgidir, demişler. Kur’an, bu sonsuz varlık cennetini ve onun ruhu olan birliği 

kudret, ilim ve irade isimleri ile anlatır. Bediüzzaman, bu üç isim biri diğerini tazammun 

eder; her bir İlahî isim diğerlerini içerir, diyor. Demek başta insan olmak üzere bilinçli, bilinç-

siz hiçbir varlığın, ilahlık dava etme hakkı yoktur. Çünkü insan ve diğer somut varlıklar o 

sonsuz ve aşkın İlahî ben ve bilinç dosyasının yanında adeta hiç hükmündedirler. 

 

2)  Varlık, yaratılış ve Allah birbirinden ayrı değildir; yaratmak, Allah’ın kendini ve isimlerini 

yaşamasıdır. Kur’an Allah, her şeyde şehiddir, derken bu hakikate baktırıyor. Çünkü şehid, bir 

hakikati fiilen yaşayan demektir. Şahid ise dışarıdan gözlemleyen demektir. Kur’an Allah’ın 

şahitliğini sadece insanın yaptığı işlerde dile getirir; diğer işlerde Allah şahiddir, yerine Allah 

şehiddir, diyor. Bu önemli nükteyi bildikten sonra; dünya ve insan, kâinat içinde bir kum 

tanesi bile değildir; dolayısıyla sadece dünyamıza ve insana göre dizayn edilen dini literatür 

gerçek değildir, diyenlerin yanlışı ortaya çıkar. Dindarlar da dinî hakikatlerin evrenselliğini 

ve sonsuzluğunu anlar, varoluşsal kaygıları biter, dünyada dahi cennet hayatını yaşarlar. 

 

Üstad Bediüzzaman 24. Mektupta bu manada, Allah için lezzet-i mukaddese ve memnuniyet-i 

mukaddese deyimlerini kullanır. Fakat izn-i şer’î (dinî bir metin) olmadığı için biz bunu fazla 

açamayız, der. Bence burada anlatılan Şahit ve Şehit farkı, bir yarım delil olabilir. 

 

Hulasa: Varoluştaki bütün enerji, Allah’ın kudreti olduğu gibi, bütün formlar ve olaylar ve 

eşyanın asıl varlık sebebi olan yazılım ve programlar, Allah’ın ilmidir; yaşamak ve gelişme 

sürecinin ruhu ise, Onun iradesidir. Dışarıda hiçbir şey ve hiçbir gerçeklik yoktur ki, ateizmin 
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ve dinsizliğin sağlıklı bir değeri olsun. Allah, bu gibi şeylere izin veriyor ki, sonsuz varlık sis-

tematiği içinde insan denilen güzel ve önemli hakikat, özgürlük çerçevesinde gerçekleşsin.  

 

Bu bütüncül gerçeklik, Ortaçağda din ve bilimin ayrılığından önemli ölçüde zihinlerden kay-

bolduğu gibi; asrımızın bilim ve felsefesinin öncüleri olan Freud, Jung ve Adler’in ayrılığın-

dan da ayrıca darbe aldı. Çünkü Adler, sadece gücü gördü; Jung her şey bir dosya, yazılım ve 

arketiptir, dedi; özgürlüğü dışladı. Freud ise hayatta tek değer, insanın özgürlüğüdür; dolayı-

sıyla insan kendini, aile ve din obsesyonlarından kurtarmalıdır, diye iddia etti. Evet, bunlar ve 

bunların öncüleri olan Batılı feylesoflar, iki bin yıl önce İsanın anlattığı birliği göremediler, 

zihinler şizofren oldu. Bu şizofrenlik daha sonra topluma yansıdı.. Galiba buradan da biyolo-

jiye ve ekolojiye yansıyacaktır. Hayat, gerçekliğini kaybettiği gibi, ruhunu da kaybedip öle-

cektir. Eğer tevhid ve bütünlük ilacı, sisteme bir ruh olarak üflenmezse. 
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Risale-i Nur’da Mehdiyet Haritası 

 

Risale-i Nur’da; 5. Şua, Kastamonu Lahikası, Emirdağ Lahikası, 1. Şua, 14. Şua, 24. Söz, 15. 

Mektup dışında Mehdiyetle ilgili en geniş ve stratejik işaretler içeren bu 29. Mektup’un 7. 

Kısmıdır. Bu kısım üç sualin cevabı olarak yedi işarettir. Birinci sual mehdiyetin lüzumunu 

izah edip gerekçelerini gösteriyor. Yani “ümmetin fesadı hengâmında mehdiyet, içtimai bir 

hakikat olarak tecelli eder” mealindeki ifadede geçen “fesad”ın ne demek olduğunu açıklıyor. 

Burada dört işaretle ümmeti ifsad edenleri susturmaya çalışırken aslında anahtar kelimeler ile 

bu fesadın sebeplerini ve ıslah çarelerini anlatıyor.28 Bu kısmın başına konulan iki ayette de 

bu fesadın ıslahı için 10 adet çareye işaret ediliyor. Bu notların sonunda bunları tefsir etmeye 

çalışacağız. 

 

Hemen hatırlatalım ki; bu mehdiyet meselesini yani ümmetin fesadının sebeplerini; müsbet ve 

güzel bir şekilde o bozulmayı gidermek çarelerini bilmek, ciltlerce kitap ve araştırma ister. 

Onun için biz burada müstakil bir yazı veya şerh yazamayız. Sadece bu 7 İşaretin anahtar kav-

ramlarını bir miktar açmaya çalışacağız. Ki Müslümanlar bu karanlık ve karışık dönemde yan-

lış yollara ve yöntemlere başvurmasınlar. İşte Birinci İşaretin Anahtar Kelimeleri: 

 

1) “Şeair-i İslamiyeyi tağyir..” “Şeair” insanın geçmişini, kültürünü, sağlam inancını bilinçli 

ve doğal olarak ona hatırlatan ve yaşatan ritüeller, mabedler, kelime ve kavramlar gibi yüzler-

ce sosyal, dinî ve kültürel hakikati içeren geniş bir hakikattir. Bunların hiçbiri tarihte yapay 

olarak oluşmamıştır. Bunlar sosyolojik, psikolojik realiteler olarak gayet doğal verilerdir. 

Karşı düşman taraf, önce hedef aldığı toplumdan bunları kaldırmaya çalışır; beceremezse de-

ğiştirmeye veya içlerini boşaltmaya uğraşır. Böyle bir bozulmanın sosyolojik ismi “yabancı-

laşma”dır. Yabancılaşan biri varlığının can damarı olan o şeairi kendine düşman ve zararlı 

olarak görür. Pusulasını kaybetmiş asker gibi düşman tarafa katılır. İşte bu bahsin ikinci keli-

mesi bu yabancılaşma hastalığının ifadesidir. 

 

2) “Bütün olumsuzluklarda yabancıları körü körüne taklid etmek.” 

 

3) “Şeriat yabancı memlekete dar-ı harp, der.” Yani İslamiyetin yaşanmadığı, İslam şeairi-

nin olmadığı memleket dar-ı harptir. Yoksa bazılarının sandığı gibi dar-ı harp ille de kendisiy-

le savaşılan memleket demek değildir. 

 

4) “Diyar-ı İslam..”  Diyar, dar kelimesinin çoğuludur. Yani İslam memleketi bir tane olmak 

zorunda değildir. Farklı İslam devletleri olabilir.  

 

 
28 29 ve 4 sayıları, maddi bilimleri gösterdiği gibi; 7 sayısı da sosyal ve siyasi hadiselerin sisinden dolayı 

insanların dinin gerçek manasını kaybettiklerini, kesret ve maddiyat içinde boğulduklarını sembol ve remiz 

diliyle hatırlatıyor. Bu yedinci kısmın isminin de “İşarat-ı Seb’a” olması, insanların materyalizm ve dağılmaktan 

dolayı stratejik davranamayacaklarını bildiriyor. 
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Hulasa: Yabancılar için dinî metinler sonuna kadar tercüme edilebilir. Çünkü onlar o kelime-

lerin kutsallığını bilmediklerinden onlara o kutsal kelimelerin manaları gerekir. Fakat şeairin 

yaşandığı müslüman toplumlar için o kelimelerin kutsal ritüel özellikleri, bin kat o kuru ter-

cümelerden daha önce gelir ve daha faydalı olur. Burada Bediüzzaman böyle diyor. Fakat son 

Lahika mektuplarında, Türkiye’nin yabancılaştığını; dindar bir ailenin çocuğunu imana getir-

mek, bir gayr-i müslimi imana getirmekten daha çok zorlaştığını söylüyor. (Emirdağ Lahika-

sı) 

 

5) Bu 7. kısmın 2. sayfasında şeairin bir kısmı izah ediliyor: “İslami gelenek, İslam Tarihi, 

mabetler, mezarlar, ibadet ve inanç ile ilgili konuşmalar (Gündem.)” 

 

6) Yine bu sayfada yanlış yabancılaşmanın önemli bir şeklini veriyor: “Basit bir dünyevi 

gelir için her gün Fransızcadan29 elli kelime ezberleyen ve elli sene ömründe namazın kutsal 

kelimelerinden beş tanesinin manasını öğrenemeyen, insanlıktan çıkmış kadar yabancılaşmış 

bir hayvandır.” 

 

7) Böyle bir ortamda o kutsal lafızları tercüme etmek, ya tahriftir (yani yanlış anlamalara 

sebep olur) veya tehcirdir (yani o kutsal kelimeleri toplumdan sürgün etmektir.) 

 

Toplumu imha eden bu ve benzeri saldırıların iki ana sebebi vardır: 

 

a) Toplum içinde dinsizlik akımı var. Bunlar kendilerini açıklayamadıklarından bu şekilde 

dine saldırıyorlar. İlmini dünya ile satan bazı hocaları kullanıyorlar. Kuru ruhsuz mealler su-

nuyorlar. 

 

b) Irkçılık insanda tahripkârlığı doğurduğu gibi, imanı da zayıflatır. Ayrıca kendi kimliğine 

yabancı gördüğü Arapçaya karşı da düşmanlık besler. Böyleler kültür ve ilimden ziyade İs-

lamî literatürü dışlamak için tercümelere girişiyorlar. 

 

İkinci İşaret: 
 

Birinci işaretten anlaşılan şudur: Toplum ve ümmetin fesadı, önce kültürel ve literal olarak 

gerçekleşiyor. Bunun da iki temel sebebi var. a) Gizli dinsizlik; b) Irkçılık. Bu ikinci işaretin 

gösterdiği sebep ise, Avrupa’daki bozulma ve fesadın İslam dünyasına yansımasıdır. Mesele-

nin özü şudur: 

 

Avrupa’da Kilise sosyal hayatın, bilimin ve özgürlüklerin önünde beş yüz sene boyunca engel 

oldu. Halk, fakirler, bilim adamları ve en mühimi de bu kesimleri organize eden Mason loca-

ları Avrupa’yı önce sekülerleştirdiler, sonra laikleştirdiler. Sonra mutlak bir materyalizm orta-

lığı kavurdu. Bu akım iki sefer büyük dünya savaşının çıkmasına sebep oldu. Yani Avrupa 

1789 tarihli Büyük Fransız İhtilalinden ta 1920’lere kadar böyle bir süreci yaşadı. Bu süreç, 

bu tarihten sonra, önce İslam Dünyasını sonra Uzak Doğu’yu, daha sonra 3. Dünyayı sardı. 

 

Üstad Bediüzzaman, bu dalganın İslam Dünyasını sarmasının sebebinin, İslam dinini Hristi-

yan dinine kıyas yapmaktan kaynaklanan yanlış bir uygulama olduğunu söylüyor. Ve farklılık 

 
29 O zaman Fransızca moda idi. Veya Avrupa dilleri demektir. 
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noktalarını açıklıyor. Fakat bunu izah eden hakikatleri anlatırken, meselenin izahından şöyle 

bir netice çıkarabiliyoruz: İslam Dünyası, kendi elindeki zengin kanun ve prensiplerin mana-

larını bilmediğinden veya kullanamadığından, Kilisenin içine düştüğü bütün yanlışların içine 

düşmüştür. Neticede insanlık âleminde deccal görevini gören bu emperyalist, materyalist ve 

dinsiz akım, İslam Dünyasını da yutmuştur. İşte bu çok başlı deccale karşı Mehdiyetin uygu-

layabileceği şifre kavramlar şunlardır: 

 

1) İslamiyet, avamı ve fakirleri ezmemeli idi. Ki İslamın özünde asıl olan da budur.  2) Bilime 

ve düşünceye sonuna kadar kapılarını açmalı idi. Ki Kur’anın emri budur. 3) Benliğe, üst sı-

nıfların oluşmasına, burjuvaziye müsaade etmemeli idi. Ki Peygamberin hayatının yani sün-

netinin amacı budur. Hulasa: İslamiyet pratikte Katolikleştiği için bu gibi sorunlar onun da 

başına gelmiştir. Ve eğer bu yanlışını düzeltmezse galiba mehdiyet, ya hiç gelmeyecek veya 

gelirse de başarılı olamayacaktır. 

 

Üçüncü İşaret: Bu işaretten anlaşılan; anarşizm, dinsizlik ve kanunsuz yaşamak asla doğal 

değildir. Doğa ve ilahî sistem son derece düzen ve kaliteye dayanır. Dolayısıyla bu gibi geçici 

hastalıkları bir gün mutlaka dışlayacak veya sistem ölecektir. Küresel sermaye dahi bu gerçeği 

fark ettiğinden artık yasal yaşayan dindar medeni tüketiciler istiyor. Dolayısıyla dünyamızda 

büyük zararları olan ve geçen 200 yüzyılda etkin olan dinsizlik, despotizm ve ahlaksızlık mut-

laka ya temizlenecek veya mağlup duruma getirilecektir. Demek Mehdiyet ve ıslah meselesi 

alâküllihal hangi şekilde olursa olsun mutlaka gerçekleşecektir. (Bu 3. İşaretin metnini kitap-

tan okuyun!) 

 

Dördüncü İşaret: 

 
Birinci işaret kültürel yönden gelen fesad ve bozulmayı anlattı. 2. işaret siyasi yönden gelen 

ifsad akımını gösterdi. 3. işaret ekonomi ve kalkınma uğruna başımıza gelen manzarayı bil-

dirdi. Bu dördüncü işaret ise, sosyolojik yönden gelen kırılmayı gösteriyor. O da şudur:  
 

Uzun bir dönem yaşayan medeniyetlerde, din bir kuru araç ve vasıta haline gelir. Toplumsal 

bir yaşlanma ve cehalet görülür. Böyle bir toplumda bir kısım insanlar, cahil ve dindardır. 

Ama onun için millet ve medeniyet dinden önce gelir. Yani dini milliyetine feda eder. Böyle-

lere “Mümin-i gayr-ı Müslim” denilir. Bu kısım, dünyacı hocalardan ve cahil sofilerden olu-

şur. İkinci kısım insanlar ise, bilgili ve dinsizdirler. Fakat bunlar sosyolojik ve medeniyet ola-

rak dinin fonksiyonunu çok iyi bilirler. Dini, milliyete ve medeniyete bir araç olarak sever ve 

dine ona göre bakarlar. Yani inandıkları için değil; sadece ihtiyaç olduğunda dine sarılırlar. 

Bunlara “Müslim-i gayr-ı mümin” denilir. Bunların çoğu, ırkçılık adrenalini ile sarhoş olmuş 

siyasilerdir. Bu iki akım, din için tahripçi oldukları gibi, toplum için de asla kapanmayacak 

şekilde bölünmelere sebep olurlar.  

 

Bu 4. bölümde temel bir kavram olarak vurgulanan “bid’alar” zahiren güzel, gerçekte yapay 

ve sahte olan meseleler ve işler demektir. Ve din özellikle İslamiyet alternatifi olmayacak bir 

şekilde evrensel, doğal bir hakikattir. Bu gibi yapay meseleler onun yanında bölücü ve tahri-

batçı (yıkıcı) olmaktan öteye geçemezler. 
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Seksen sene önce yazılan, Türkiye’nin bugünkü bölünmüşlüğünü haber veren bu işaretteki 

uyarıları bugün gözlerimizle görebiliyoruz. Çünkü samimi dindarlar mehdiyeti ve ıslah hare-

ketini oluşturacak niteliklere henüz gelemedikleri gibi; çoğunlukla da bu milliyetçilik hastalı-

ğından kurtulmuş değiller. 

 

2.  Sual: Bu gibi bozulmaları önleyecek mehdiyet ve ıslah hareketi nasıl gerçekleşecektir? 

 

El-Cevap: Beşinci İşaret: Bu beşinci işarette 15 anahtar kavram var; şöyle ki: 
 

a) “Fesada girmiş âlemi ıslah edecek Mehdi…” Demek ahir zamanda bozulma sadece âlem-

i İslama has kalmayacaktır. Bütün dünya, dinî ve manevî değerlerinden soyunmaktan dolayı 

bozulmuş olacaktır. Mehdi sadece Müslümanlara değil; bütün dünyaya hitap edecektir. Onun 

için 19. sure olan Meryem suresinde Hz. Zekeriya (bugünkü İslamiyet) kemiklerinin (manevi-

yatının) ve saçlarının (bilim birikiminin) çok çok zayıfladığından dolayı kendine bir varis 

ister; bana (dine) ve Al-i Yakuba (insanî birikime) varis olsun; diye dua eder. İşte bundandır 

ki; Mehdi’ye Halifetü Resulillah değil de Halifetullah denilir. (Meryem suresi ile ilgili tefsi-

rimize bakabilirsiniz.) 

 

b) “Mehdi hakkında birçok sahih rivayet var..” Peki, buna rağmen neden bazı hocalar ve bir 

kısım muhaddisler, Mehdinin geleceğini inkâr ediyorlar. Cevap şudur: Emevi sultanları bu 

gibi rivayetler karşısında bir nevi deccal gibi göründüklerinden bu rivayetlerin yayılmasını 

yasak ettiler. 

 

c) “Cemaat-ı beşeriyenin büyük ifsatları…” Yani olumlu veya olumsuz ahirzamanın bütün 

akımları bütün beşeriyeti kuşatacak şekilde yayılacaklar ve lokal kalanlar eleneceklerdir. 

 

d) “Mehdinin bütün işleri harika (mucizevî) olsa hikmet-i ilahiyeye aykırı olur..” Demek 

her yönden harika bir Mehdi tasavvuru dinî ve ilmî olamaz; avamî bir hurafe olur; ehl-i ilmi 

ve ehl-i hakikati umutsuzluğa sevkeder. 

 

e) Mehdinin vasıfları: “En büyük bir müçtehid, en büyük bir müceddit, hem devlet adamı 

(hâkim) hem manevî bir mürşit, hem Mehdi…” Yani iki açıdan bu vasıflar gereklidir. Çünkü 

ümmet ve insanlık hem çok büyük bir bozguna uğramıştır. Hem de bu yıkılışı önlemek için 

ıslah niyetiyle fakat çok daha zararlı hareketler ortaya çıkmıştır. İşte bu iki nevi temizlik için 

bu vasıflara sahip bir mehdiyet zorunlu, sosyal bir ihtiyaçtır. Ayrıca ümmetin moral bulması 

için umut kaynağı ve manevî bir çaredir. 

 

  • Müçtehid demek, yeni bir hukuk anlayışı ortaya koyacak demektir. Bu vasıf, Emirdağ La-

hikasında “mürur-ü zamanla zedelenmiş olan şeriat-ı Muhammediyeyi ihya edecek” ifadesi 

ile geçiyor. • Müceddit.. Yani dinî literatürü ve dinî anlayışı yenileyecektir. • Devlet adamı 

(hâkim) olması, yeni bir siyaset anlayışı getirecek demektir. • Mürşit, arınma ve maneviyat 

alanında yeni bir yol ve yöntem gösterecek demektir. • Gerçek Mehdi... Yani yeryüzündeki 

bozguncu hareketleri temizleyebilmeli... 

 

Demek eğer bu beş temel vasıf birisinde yoksa o Mehdi değildir. Veya bu vasıfları icra ede-

cek olan mehdi, şahıs değil de bir cemaat olacaktır. Ki bu 5. İşaretin başındaki sorudan da bu 
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anlaşılıyor.  Maalesef Ortaçağın skolastik bataklığından çıkamayan birçok zevat Mehdiyet 

iddia etmekle dünya büyüklüğündeki bir meseleyi kirletmiş oluyorlar. 

 

f) “Mehdi Al-i Beytten olacak…” Ya neseben veya manen.. Yani İslamiyet ailesi içinden, 

İslama çok yakın bir çevreden olacaktır. 

 

g) “İsmi, Muhammed Mehdi olacaktır.”  Yani Hz. Muhammed gibi başta ilim ve inanç ol-

mak üzere bütün zıtları istikamet ve denge dairesinde birleştirecektir. Ve bu sayede yani bu 

mucizevî tılsım ile âlemin ifrat ve tefritini yani fesadını izale etmiş olacaktır. Yoksa zahiren 

ismi “Muhammed Mehdi” olsa, bu da hikmet-i ilahiyeye ve imtihan sırrına ters olur. 

 

h) “Mehdi hakkında hiç rivayet yoksa da esbap dairesi açısından onun gelmesi Allah’ın 

hikmetinin gereğidir.”  Çünkü kâinatta her zıt mutlaka eşit ayarda zıddını çağırır. Yani eğer 

büyük bir ifsad olmuşsa büyük Mehdi yani büyük ıslahatçı da mutlaka var olacaktır. Bu ger-

çeklik, diyalektik sürecin en temel kanunudur. Hikmet-i İlahiye denilen müsbet ilimler, daima 

bu kanun üzere çalışırlar ve ona göre çerçevelenirler. 

 

i) Sosyoloji bilimi açısından bu realite şöyle gerçekleşecektir: “Başta seyyidler olmak üzere 

İslamın yakın çevreleri bu evrensel bozgunculuğa bir gün elbette tepki göstereceklerdir.” 

 

j) Fakat bütün siyasi hareketler gibi bu kutsal birikim ve enerjinin israf edilmemesi için, yani 

ifrat ve tefrite ve teröre bulaşmaması için, manen onların lideri olan Mehdi, kendisindeki de-

rin ilim, hikmet ve anlayışla, o birikimi ve kutsal kuvveti hak ve hakikat yoluna yönlendire-

cektir. Diğer menfi güçler genellikle enerjilerini uygunsuz şekilde harcadıklarından seyyidler 

cemaatinin bu müsbet ve yapıcı gücü ile temizleneceklerdir. Yani herkes bencil, hedonist, 

sarhoş olduğundan ve kuru katı meseleler için uğraştığından, bütün kâinatı dahi kendine hedef 

için küçük gören, ilim ve maneviyat kanatları ile donanmış az bir kuvvet dahi çok mucizevî 

işler yapmaya sebep olabilir. Şöyle ki: 

 

Altıncı işaret: 

 
Bu işaret, o kadar kapalı ve özet bir şekilde verilmiş ki, ondaki şifreli bilgileri anlamak için 

diğer altı işaretin bilgisini ve anahtar kavramlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Şöyle ki: 
2. İşarette açıklandığı üzere güzellikleriyle, bozuklukları ile bu asrın yapılanmasının aslı ve 

çekirdeği olan Büyük Fransız Devriminin (1789) üç ana gücü vardı: İhtilalciler, inkılâpçılar 

ve feylesoflar (yani bilim adamları.) 5. Şua’nın 15. Meselesinde anlatıldığı gibi, ihtilalcilik 

başka bir tabir ile devrimcilik birçok sosyal ve kutsal değeri yıktığından önce Sosyalizme, 

sonra Bolşevizm’e, en sonunda da Anarşizme vardı. Hıristiyanlıkta Papa Allah’ın vekili ola-

rak toplumun ve devletin başı sayıldığından, başsızlık manasına gelen anarşizm, gerek bu 

özelliğinden ve gerek materyalizm felsefesinin egemenliğinden inkâr-ı ulûhiyete (yani bütün 

soyut ve manevî değerleri inkâr etmeye ve dışlamaya) dönüştü. 

 

[Bu kötü sonuç, sol blokta o kadar çok önem kazandı ki, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük değer-

lerine dayanan Fransız Devriminin zerresi bile solcu devletlerde kalmadı. İnsan yığınları den-

gesiz ve hırsız olan kapitalizmi arar oldular. Onun için 1920’lerde İslam Dünyası için dindar 
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sosyalizmi hoş karşılayan B. Said Nursi bütün gücüyle inkâr-ı ulûhiyet ve küfr-ü mutlak dedi-

ği şu deccalane cereyanı durdurmaya çalıştı.]  

 

Bu Fransız Devriminde ikinci büyük güç olan inkılâpçılar (reformcular) ise, hiçbir sınır tanı-

mayan, ırkçı ve son derece gücü kutsayan liberalizme dönüştü. Bu liberalizm, en sonunda 

çürümeye yani hedonizme vardı. İhtilalcilerden de eline imkân geçirenlerin son hedefi yine 

hedonizm oldu. Çünkü insanoğlu belli bir kutsal inanç ve ideal ile donatılmazsa, nefsin sınır 

tanımayan isteklerine esir olur. Üçüncü grup olan bilim adamları ise, gerek Kilisenin çare-

sizliğinden ve gerek hızlı teknolojik gelişmelerden dolayı mutlak bir materyalizm akımına 

dönüştü. Marks ve Freud’un felsefeleriyle bu akım daha sonra bütün dünya eğitim kurumları-

nı sardı. Haliyle soyuta ve sonsuza âşık olan insanoğlu bu materyalizm çukurunda boğuldu. 

Mason liderler30 bu üç akımın içinde önemli yerlere sahiptiler. Denilebilir ki, bütün maddi 

gelişmelere rağmen bugünkü sorunların ve çıkmazların sebebi onlardır. Suç onlarındır, diyo-

ruz. Fakat asıl suç, alternatif oluşturamayan Kilise ve İslam din adamlarınındır. 

 

Bediüzzaman bu 6. İşarette; evrensel, çağdaş, başta eğitim hayatı olmak üzere bütün alanları 

verimsiz ve bozuk bir hale getiren bu 200 yıllık Devrimin tahribatını önce yarım ve bir derece 

lokal iki çare ile tamir ediyor. Sonra 7. İşarette çok köklü evrensel ve gerçek bir çare öneriyor. 

Daha doğrusu böyle bir çareyi bulduğunu; Müslümanlar ve Hristiyanların (Mehdi ve Mesihin) 

bunu geliştirmesi gerektiğini söylüyor. 

 

İşte 1. Geçici Çare: 

 

İslam Dünyasında gerek sol akımların etkisiyle ve gerek materyalist bilimin tasallutuyla ve 

gerek siyasi gizli komitelerin faaliyetleriyle bütün zamanlara hitap eden İslam dinini ve İslam 

şeriatını inkâr eden, devletçi ve halkçı geçinen aslında burjuvazice yaşayan devletler olacaktır. 

Mehdinin kurduğu aydın bir cemiyet, bu devletleri yıkmadan tamir edecek; ihtilalcı, inkılâpçı 

ve materyalist bilim adamlarından oluşan süfyan komitesini dağıtacaktır. Tamir şu demektir: 

Devlet dinsizdir. Fakat o aydın cemiyet devlete kutsal değerler katacaktır. Devlet burjuvazi ve 

süfyaniyete (israfa ve rüşvete) dayalıdır. Fakat o nuranî cemiyet ona adalet ve istikamet vere-

cektir. 

 

 
30 Masonlar bugün için eskisi kadar etkin olmasalar da; ekonomide, siyasette ve bilimde onların zihniyeti çok 

büyük çapta egemendir. Onlar adeta muhteşem yüzyıllarını yaşıyorlar. (Bakara Suresi, 94–106. ayetler hakkında 

yazdığım tefsir notlarına bakabilirsiniz.) Masonlar Allah’a inanmakla beraber ve kendilerine has bir 

inisiyasyonları olduğu halde deisttirler. Yani vahye, peygamberliğe ve ahirete inanmazlar. Onun için semavî 

dinlere karşıdırlar. Bu 7. kısımda bu işaretleri bu şekilde tanzim eden Üstad B. Said Nursi Kastamonu 

Lahikasında onlar veya benzeri dinsiz komiteler için şu tarifi kullanmıştır: 

 

“Ve aynı senede, perde altında bilinmeyen ve küre-i arzın ekserini ve nev-i beşerin kısm-ı âzamını istibdadı 

altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen binler başından bir başı ve en müthişi olan o 

göçüp giden adam, tokat yediği aynı zamanda, daha sene tamam olmadan, o müthiş cereyanın bütün başları ve 

taraftarları öyle semavî müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar; kıyamete kadar 

azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyân-ı semaviyeye ve İslamiyet’e ettikleri cinayetlerin cezasını, çok geniş 

bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin pisliği ile dünyayı mülevves ettikleri için…” 

 

Burada sözü edilen umumi bela ve cezadan maksat 2. Dünya Savaşının yıkım ve tahribatıdır. Burada sözü edilen 

din düşmanı şahıslar, tamamıyla dinsiz olduğundan, Masonlar ise deist olduklarından 5. Şua’da İslam Deccalı 

için “Masonları aldatıp onların desteğini alır.” ifadesi geçiyor. 
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Bu 6. İşarette önemli bir kavram şudur: Fransız Devriminin İslam Âlemindeki devamı olan bu 

süfyanî (israfçı, dünyacı) komite, aslında İslamiyeti değil de İslamiyetin kutsal, semavî, ilahî 

bir düzen olduğunu inkâr ediyor. Başka bir tabir ile bu komitenin bir kısmı müslim-i gayr-ı 

mümindirler. Yani kültürel olarak müslümandırlar. Ama kutsal ve gaybi boyuta imanları yok-

tur. İman olmayınca insanda ve toplumda tek geçerli değer, nefis, bencillik ve hedonizm kalır. 

Böyle insanlara dinin literatüründe Yecüc-Mecüc denilir. 

 

Mehdinin bu aydın cemiyetinin elinde mucizekâr manevî kılıç var: Bunun da iki muhtemel 

manası var: 1- Din ve kutsallık, başlı başına manevî bir kılıçtırlar. Gerçek manada alternatifi 

yoktur. 2- Bu aydın cemiyet, bilim ve dil sayesinde dinin mucizeliklerini gösterip, dini hurafe 

sanan ve dolayısıyla dine karşı cephe alan çevreleri imana getirecektir. Yani âlem-i İslamdaki 

gizli dinsizlik akımı durdurulsa, âlem-i İslam ıslah olur. Mehdi gelmiş sayılır.  Evet, İslam 

dini özgün yapısıyla böyle bir yeteneğe sahiptir. 

 

2. Geçici Çare: 

 

“İnkâr-ı ulûhiyet (bütün kutsal değerleri) dışlamak niyetiyle, medeniyet ve mukaddesat-ı beşe-

riyeyi (başta ticaret, ibadet ve hürriyet olmak üzere 10 bin yıllık insanî birikimi) yıkan komü-

nizmi ve anarşizmi dağıtacak ve onların enkazını temizleyecek şöyle bir hareket Avrupa’da 

görülecektir: O hareketin ve cemaatin nitelikleri şunlardır: 

 

a) Hz. İsanın din-i hakikisini, (yani şefkati, kardeşliği, ruhaniliği) esas alacak. 

 

b) O din-i hakikiyi İslamiyet’in hakikati (yani başta madde-mana ve ilim-inanç bütünlüğü gibi 

değerler ile) birleştirmeye çalışacak. 

 

c) Hamiyetkâr ve fedakâr olacak.. (Evet, her şeye rağmen bütün insan hakları örgütleri yine 

Batıdan çıktı.) 

 

d) “Müslüman İseviler” ismine layık. (Yani bunlar Kilisenin hurafeleri dışında olacak.) 

 

e) Hz. İsanın riyaseti altında.. Yani onların tüzüğü ruhanilik, fedakârlık, antimateryalizm gibi 

değerlerden oluşacak. Veya Kilise bunları yönlendirecektir. 

 

Evet, özünde İncil ve İslam medeniyetine dayanan bugünkü olumlu Batı Medeniyeti, insanlığı 

komünizm belasından kurtarmıştır. Fakat kendi içinde gizli olan aşırı liberalizm ve sözde bi-

limsel materyalizm deccallerine karşı henüz savaşı kazanmış değildir. Çünkü Batının başta 

Kilise olmak üzere bütün müsbet kurumları ve İslam dininin önemli yazarları bu iki düşmana 

karşı savunma refleksinden gerçek cevap ve hamle girişimine geçemiyorlar.  

 

7. İşaret: 
 

Onun için B. Said Nursi, bu savunma refleksini bırakıp, hayat alanında, felsefede ve bilimde 

bu iki akıma karşı gerçekten alternatif olabilecek Risaleler yazdığını söylüyor. Burada üç Ri-

salenin ismini zikrediyor.. 30. Söz ile Sosyolojide ve Psikolojide (1. Mebhas;) Kimya ve Fi-

zikte (2. Mebhas); 24. Mektub ile Ontolojide ve Teolojide; 29. Söz ile Biyolojide ve Ruh-
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beden bütünlüğü konusunda birçok çare gösteriyor. Dindarların bunları geliştirmelerini bekli-

yor. Bu vazife, Emirdağ Lahikasında “Eğer beşer bütün bütün bozulmazsa ve vaktinden evvel 

Cenab-ı Hakk bir kıyameti koparmazsa; Mehdi, çok uzun tetkikat isteyen Risale-i Nurun ilmi 

hazırlıklarını kendine program yaparak nev-i beşeri, felsefe-i maddiye ve tabiiyye tasallutun-

dan kurtaracak.” şeklinde geçiyor. 

 

Burada bazı okuyucular ilk etapta kendisinin müsbet ilimleri eleştirdiğini anlayabilirler. Fakat 

durum kesinlikle öyle değildir. Muhakemat kitabı bu dediğimizin yüzlerce delilini gösteriyor. 

Bu 7. İşarette eleştirilen Avrupa’nın materyalist felsefesidir. Ve haksız olan bu felsefeye müs-

bet ilim nazarı ile bakıştır. 

 

Evet, maalesef Avrupa Kilisesi de İslam Diyaneti de Evrim, Sosyoloji ve Antropoloji ve mad-

de-ruh konusunda henüz materyalist Batı felsefesine alternatif oluşturacak bilgi ve veri taba-

nına sahip değiller. Alternatif bir varlık ve bilim anlayışını bilmiyorlar. Mağlubiyet psikolojisi 

içinde sadece savunmaya girişiyorlar. Hâlbuki Avrupa biliminin hiçbir verisini feda etmeden, 

dinin anlattığı bütün değerleri o çerçevede gösterebilirler. Savunma yerine bütün dünyayı ıs-

lah edecek bir aydınlanmaya sebep olabilirler. Fakat dil, fen ve özgürce düşünce olmadığın-

dan, taassuptan kurtulamıyorlar. Çare bulanları da sapık ilan ediyorlar. Hâlbuki tek bu bakış 

açısıyla kısa bir zaman içinde bütün dünya aydınlanabilir. Onun için rivayetlerde Mehdi çok 

küçük bir hareketle bu ıslah işini becerecektir, denilmiş. 

 

Bütün bu belirsizliklere rağmen son dönemlerde Ekolojide, DNA’da ve Kuantum Fiziğinde 

dindarların işini kolaylaştıracak sonsuz bir bilinç keşfedilmiştir. Fakat dindarların kendine has 

epistemolojik bir altyapıları ve birikimi henüz yoktur. Eğer bu handikap aşılırsa dünya yeni 

bir çağa girmiş olur. 
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“HUTBE-İ ŞAMİYE” 
 

“Devaül- Ye’s: Umutsuzluğun İlacı31” 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Bütün canlıların takdim ettikleri tebrikler ve senalar “Allah’ın rahmetinden umudunuzu kes-

meyin!” diyen Allah’a aittir. 

 

Salât, “Mekarim-i ahlakı (güzel ahlakı) tamamlamak için geldim.” diyen Muhammed’in üze-

rine olsun. 

 

Hamd ve salâvattan sonra: Ey Arab Kardeşlerim! Sizi irşad etmek için bu hutbe makamına 

çıkmadım. Çünkü bu haddimin üstünde bir şeydir. Tam aksine benim sizinle olan misalim, 

okula giden sonra akşamleyin babasına dönen ve dersini babasına arz eden bir çocuk misali 

gibidir. Evet, biz Kürtler, size nisbeten çocuklarız; siz ise bizim üstadlarımızsınız. 

 

Sonra ben bu zamanımızdan öğrendim ki: Ecnebilerin istikbale doğru kalkınmada uçmaları ile 

beraber bizi Ortaçağlarda durduran altı hastalık: Bunlar, umutsuzluğun hayat bulması, doğru-

luğun ölmesi, adavete muhabbet, nuranî rabıtayı (bağları) bilmemek, her tabakaya sirayet 

eden çeşit çeşit istibdad, himmet ve alakadarlığın şahsî menfaate hasredilmesidir.. 

 

İşte ben, tedavi için esas olan altı kelimeyi (prensibi) size söylüyorum. 

 

BİRİNCİ KELİME:  

 

Umut demek olan emeldir. Evet, kendi hesabıma Müslüman toplumları müjdeliyorum ki: İs-

lam’ın saadetinin, hassaten Osmanlıların saadetinin ve hassaten İslam kalkınmasının, onların 

uyanışıyla olan Arapların saadetinin fecr-i sadıkı (tan vakti) kesin olarak doğmuştur; umutsuz-

luğun babasına rağmen o saadet güneşinin doğuşu yakınlaşmıştır. 

 

Ben bütün dünyaya işittirecek şekilde diyorum ki: Gelecek İslam’ındır. Başka şekil olamaz. 

İstikbalin bizim olması şeklindeki paylaşıma razıyız. Müşevveş mazi (geçmiş zaman) varsın 

başkalarının olsun. Bu davamın birçok burhanı (aklî kesin delili) vardır. Burada birçok mu-

kaddimesi olan bir buçuk burhanı zikrediyorum. 

 

İşte İslamiyet gerçekten maddeten ve manen kalkınmaya yeteneklidir. Ama manen terakki ve 

kalkınma ciheti ise, işte bilin ki: Hakiki vukuatı kaydeden tarih hakikatin en büyük şahididir. 

 
31 Kitabın ikinci ismidir. Bu isimle iki sefer basılmıştır. (M.) 
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Bir Japon devlet adamının açıkça ifade ettiği gibi; tarih bize gösteriyor ki; İslam hakikatinin 

güçlenmesi oranında Müslümanlar medenileşiyor; İslam hakikatinin onlarda zayıflaması ora-

nında vahşileşiyorlar. Ve çamura düşüyorlar; (gelgitler yaşıyorlar). Diğer dinler ise tam tersi-

nedir. Onların zayıflamasında medeniyet artar ve güçlenmeleri ile vahşet artar. Şimdiye kadar 

zaman böyle geçmiştir. 

 

Yine tarih asla göstermiyor ki; bir Müslüman eski veya yeni bir başka dine muhakeme-i akli-

ye ile ve aklî delil ile ve o girdiği dini burhan ile İslamiyet’e tercih ederek girmiş olsun. Tak-

liden girmek ise onun bir değeri yoktur. Dinden çıkmak ise o başka bir meseledir. Bununla 

beraber, dininde şiddetle mutaassıp olan Rusya ve İngiltere gibi diğer dinlerin etbaları günbe-

gün fevc-fevc (dalga-dalga) kesin ve keskin deliller ile İslamiyet’e giriyorlar. Eğer biz İslam 

ahlakının güzelliklerini gösterebilirsek efvac efvac (kafile kafile) İslam’a gireceklerdir. 

 

Yine insan nevi, hassaten fünun-u medeniyenin ikazlarıyla uyandığından, dinsiz ve terk edil-

miş olarak yaşayamaz. Çünkü âlemin musibetlerinin ve dış düşmanların hücumu anında nok-

ta-i istinad ve ebede uzanmış, insanın sınırsız arzuları ve umutları için nokta-i istimdad ancak 

yaratanı tanımak ve kalb sadefindeki din-i haktır. 

 

Hulasa: Beşeriyet uyanmış ve insaniyet cevherini tanımıştır. Ve insanın ebede gideceğini 

öğrenmiştir. Dünyanın fani olduğunu, insanın sınırsız emellerine dar geldiğini bilmiştir. Öyle 

ki dünya, insanın bir hizmetkârı ve şairi olan hayali bile doyurmuyor. Eğer ona: “Ey hayal! 

Sana bir milyon sene ömür; sonra dönmemek üzere yok olursun denilse; müjdelenmek şöyle 

dursun, ebedi saadeti kaybettiğinden dolayı üzülür ve eyvahlar’la çağırmaya başlar. 

 

İşte bu nükte içindir ki; herkesin kalbinin en derinliklerinden din-i hakkı araştırma meyli 

doğmuştur. Vücud ve varlık buna şahittir. Yine birçok ayetin başları ve sonları, beşeriyeti akla 

yönlendiriyor. Düşünce ile meşveret etmeye teşvik ediyor. İşte bakın, nasıl “Neden bakmıyor-

lar! Bakınız! Biliniz! Neden bilmiyorlar! Neden akletmiyorlar! Neden mesaj almıyorlar! Ne-

den düşünmüyorlar! İbret alınız!” gibi sözler söylüyor. İşte ey akıl sahipleri siz de ibret alı-

nız! 

 

El-Hâsıl: Biz Müslümanlar, burhana (kesin aklî delile) tabi oluruz. Ruhbanı taklid etmek için 

burhan ile kuşanmayı terk edenler gibi değiliz. Evet, araya girmesiyle İslamiyet güneşinin 

tutulmasına sebep olan perde açılmıştır. O güneşin görünmesine engel olan maniler ortadan 

kalkmıştır. 

 

Bunun dışında, İslamiyet hakikatinin tamamen mazi (geçmiş zaman) kıtasını istila etmesine 

engel olan, yabancıların cehaleti, vahşeti ve taassubu idi. Bunlar, eğitim (marifet) ve medeni-

yet ile yok oldular. Yine bu engeller gibi, papazların taklid edilmesi, onların başı çekmesi 

vardı. Bunlar da hürriyet ve hakikati araştırma meyli ile giderildi. Yine bizdeki istibdad, ve 

şeriata muhalefetten dolayı kötü ahlakımız, İslam hakikatinin istilasına engeldi. İşte istibdad 

zail oldu.32 Ve hamiyet-i milliye sayesinde su-i ahlakımız da sarsıldı. 

 

Yine bu engeller gibi; bazı fen meselelerinin İslamî zahirî metinlerle çeliştiği tevehhüm edili-

yordu. İşte bu da gitti gidiyor; bir kısım İslam muhakkiklerinin himmeti ile. Ben de bu teveh-

 
32 Ben istibdadın zail olduğunu zannediyordum. Fakat… 
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hümü gidermek için bir kitap33 telif ettim. Evet, şimdi marifet ve medeniyet, hakikati araştır-

ma meylini, insafı ve insanî muhabbeti donatmış ve onları bu engellere yollayıp mağlup et-

miştir. Bu engelleri tamamen dağıtacaklardır.  

 

Fazilet odur ki; düşmanlar dahi onu kabul etsin. İşte Mister Carlyle Amerika’nın en meşhur 

feylesoflarından en yüksek sesiyle mealen şöyle diyor ki:  

 

“İslamiyet dönen cevval ateş gibi; kurumuş ağaç dalları gibi olan diğer dinleri yuttu. Bu yut-

mak İslam’ın hakkı idi. Çünkü diğer dinler -İslam’ın tasdik ettiği kısımlar hariç- yok hükmün-

dedirler. Ve en başta dinlenilmesi gereken söz Muhammed’in (a.s) sözüdür. Çünkü gerçek söz 

onun sözüdür. Eğer İslamiyet’in gerçekliğinden şüphe edersen, bedihi (ilmi) şeylerde de şüp-

he etmen gerekir.” (Özet ve parçalı olarak onun sözü burada bitti.) 

 

Avrupa ve Amerika’nın Bismarck ve bu Araştırmacı gibi zatların meyve vermesine dayanarak 

hiç çekinmeden derim ve iddia ederim ki: Avrupa İslamiyet ile hamiledir. Bir gün doğuracak-

tır. İşte ey kardeşlerim! Bu mukaddimeler (öncü hükümler) netice vermiyor mu ki; istikbalin 

yüksek dağlarındaki hâkim ve yönetici, İslamiyet olacak. Başka olamaz. 

 

Amma ikinci cihet ki, İslamiyet’in maddi kalkınmaya müsaitliği ise işte bilin: Âlem-i İslam’ın 

kalbinde karşı konulmaz beş kuvvet toplanmış ve birleşmiştir. 

 

Birinci kuvvet, bütün kemalatın üstadı olan34 ve 330 milyon insanı bir tek can gibi yapan, 

gerçek medeniyet ve doğru fenler ile mücehhez olan hakikat-i İslamiyettir. 

 

İkinci kuvvet, medeniyet ve sanayinin üstadı olan, alt yapı ve araçların mükemmelleşmesiyle 

mücehhez olan şiddetli ihtiyaç ve belimizi kıran fakirliktir. 

 

Üçüncü kuvvet, bütün yüksek değerleri öğreten, bütün istibdadları parçalayan, yüksek duy-

guları heyecana getiren; gıpta, kıskançlık ve tam uyanış ile mücehhez olan -ki biz tam bir se-

faletteyiz- ve yarış şevkiyle, yenilik arzusuyla, medeniyetin meyelanı ile donatılmış olan ve 

yüce değerlere meyil ile birleşen hürriyet-i şer’iyedir.  

 

Dördüncü kuvvet, şefkat ile mücehhez olan şehamet-i imaniyedir (imandan kaynaklanan 

kahramanlıktır.) Yani insan ne alçalmalı; ne de alçaltmalı, ne zillet ne de tezlil.. Bu ikisi hür-

riyetin iki temel taşıdırlar. 

 

Beşinci kuvvet, i’layı kelimetullahı emreden izzet-i İslamiyedir. Allah’ın adının yüceltilmesi 

demek olan bu i’lay-ı kelimetullah bu zamanda maddeten terakkiye ve hakiki medeniyete 

 
33 Muhakemat.. (M.) 
34 Öyleki ben Kur’an’ın üstadlığının işaretlerinden şöyle anlıyorum: İbret için anlatılan peygamberlerin mucize-

lerinde Kur’an, beşeriyetin mesaisinin neticelerinin benzerlerini gösteriyor ve istikbaldeki terakkiye parmak 

basıyor. O istikbal ki, geçmiş zamanın aynasıdır. Sanki Kur’an, beşeriyetin sırtını sıvazlıyor ve ona der ki: Bu 

peygamberlerin harikalıklarının benzerlerine seni ulaştıracak araçlar için çalış… Mesela “Gidişi bir ay gelişi bir 

ay olan bir mesafeyi bir günde kat’ et.” “Ey İsa, sen benim iznimle alacalıyı ve körü iyileştirirsin.” “Ondan 12 

çeşme fışkırdı.” “Ey ateş soğuk ve selametli ol.” “Eğer Rabbinin burhanını” yani Yakub’un suretini “görmesey-

di” “Ve ona demiri yumuşattık.. gibi” diğer mucizeleri buna kıyas et.  Nitekim denilmiştir ki; saat ve gemiyi 

beşeriyete hediye eden mucize elidir. 
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mütevakkıftır. Nasıl ki geçmiş zamanda taassubu parçalamak ve inadı kırmak için silaha mü-

tevakkıf idi. 

 

İyi bilin ki: Medeniyetten maksadımız, onun güzellikleridir. Sizin güzellik sandığınız mede-

niyetin günahları değildir. Evet, ecnebilerin medeniyeti fazilet ve hidayet üzere kurulmadı-

ğından tam aksine heva ve heves üzerine yerleştiğinden, medeniyetin günahları onun güzellik-

lerine galebe çaldı. Onun için onların medeniyeti ihtilal fırkaları ile kurtlu bir ağaç gibi oldu. 

Bu durum Asya medeniyetinin Avrupa medeniyetine galebe etmesine sebep olacaktır. 

 

Ne tuhaf! Bizim için geleceğe giden yol demiryolu gibi geniş ve sağlam olduktan sonra artık 

nasıl yeis ve umutsuzluğa düşersiniz. Sizler nasıl sandınız: İstikmal ve gelişme meyli ile âlem 

herkes için kalkınma âlemi iken özellikle bizim için alçalma ve tedenni dünyası oldu. 

 

İşte bakın: zaman düz bir çizgi gibi gitmiyor ki, başı ve sonu birbirinden uzaklaşsın. Tam ak-

sine gittikçe kalkınan helezonik ve yuvarlak bir harekette döner. Her kıştan sonra bir bahar 

gelir; her geceden sonra bir sabah doğar. 

 

Amma yarım burhan ise işte şudur: Fenlerin casusları ile yapılan tam bir istatistik ile sabit 

olmuş ki: Hayır, güzellik ve kemalat, varlıkta maksud-u bizzattır. Kâinat nizamında galib-i 

mutlak onlardır. Çünkü her bir fen, kurallarının külliyeti ve genişliğiyle daha mükemmeli 

düşünülemeyen bir düzen ve standartlık gösteriyor, onu keşfediyor. İstatistik ilmi netice veri-

yor ki: Şer, çirkinlik ve batıl cüzidir ve dolaylıdır. Yaradılış içine (birçok hikmet için) serpil-

miştir. Yine istatistik gösteriyor ki: Mahlûkatın en üstünü insanlıktır. Çünkü yaradılıştaki zin-

cirleme sebeplerin sırasını keşfediyor. Ve o sebepleri sanayisinde kullanıyor, fıtratı taklid edi-

yor.  

 

Yine istatistik ilmi bize bildiriyor ki: İnsanların en şereflisi ehl-i haktır. Yani İslamiyettir. 

Çünkü İslamiyet, bütün güzel ve gerçek hakikatlere şamildir. Ve ehl-i hak olan insanların en 

efdali Muhammed’dir (a.s). Onun yüksek ahlakı ve mucizeleri bunu gösteriyor. 

 

İşte durum bu olunca acaba nev-i beşer şekavetiyle bu fenlerin şahitliğini bozabilecek midir? 

Bu tam istatistiki delilleri yıkabilecek midir?! Hikmet-i ezelî ve İlahî meşiete karşı temerrüd 

gösterebilecek midir?  

 

En mükemmel düzen ile âlemi sağlamca kuran Allah’a yemin ederim ki: insanlık, kolaylıkla 

bu kâinattaki düzene muhalefet etmeyi hazmedemeyecektir. İnsanoğlu ancak asalak olmasının 

kabul edilmesi durumunda bu binlerce yıl şer ve kötülük üzerinde devam edebilir. Hâlbuki 

fıtratın halifesidir. 

 

İşte bu yarım burhan gösteriyor ki: Hayır ve din-i hakk, istikbalde bütün hayır ve fazileti içe-

ren galib-i mutlak olacaktır. Ki insan nevi diğer varlıklarla eşit olsun ve sırr-ı hikmet, beşeri-

yette tahakkuk ediyor, denilebilsin.  

 

 

 

 

 



91 
 

İKİNCİ KELİME:  

 

Bu konuda benim tecrübelerimin doğurduğu sonuç şudur ki: Yeis ve umutsuzluk İslam’ı inci-

ten en şiddetli hastalıktır. Bizi katleden de sadece odur. Yüksek ahlakımızı öldüren de odur. 

Manevi kuvvetimizi kıran bu beladır. Öyle ki kişi, başkasının tembelliğinden dolayı, umutsuz-

luğa düşer, gevşer. Başkasının kusurunu kendi kusuruna bahane yapar. 

 

İşte bizi katleden yeis ve umutsuzluktan kısasımızı alalım. “Umudunuzu kesmeyin” olan İlahî 

kılıç ile onu vuralım. “Tamamı elde edilemeyen tamamen terk edilemez” hakikati ile onun 

belini kıralım. 

 

Evet, yeis, toplumların kanseridir. Evet, yeis bütün kemalatın mâniidir. Ve “Ben, kulum beni 

nasıl sanırsa ona öyle muamele ederim” hadis-i kudsisine muhaliftir. Acizlerin niteliğidir. 

İslami kahramanlığın niteliği ve gereği olamaz. Özellikle büyük iftihar noktalarına sahip olan 

Araplara hiç yakışmaz. Umutsuzluk ve yeis, acizlikten neşet eder. 

Evet, biz sefil olduğumuzu sandık; sefilleştik. 

 

ÜÇÜNCÜ KELİME:  

 

Sancılı bir araştırma ve tahkikin doğurduğu bir şey de: Doğruluğun İslam’ın esasının esası 

olduğudur. Ve yüksek ahlakları birbirine bağlayan bir bağdır. Yüksek hissiyatın mizacı ve 

tutkalıdır. İşte onu diriltin ve onunla tedavi olun. Çünkü o hayatımızı ayakta tutandır. Evet, 

doğruluk İslam için hayat düğümüdür. Riyakârlık ise fiili bir yalancılıktan başka bir şey de-

ğildir. Münafıklık ise yalancılığın bir çeşididir. Yalan ise Yaratanın kudretine iftiradır. Küfür 

yalancılıktır. İman doğruluktur. 

 

Yalancılık ile doğruluğun arasındaki mesafe fersahlarcadır. Onlar doğu ve batı, ateş ve ışık 

gibi birbirinden uzaktırlar. Bu arada ilm-i hadisten size bir nükte söyleyeceğim. O da şudur: 

Sahabenin (radıyallahu anhum) rivayeti tezkiyeye (ibraya) muhtaç değil. Sahabenin tamamı 

doğru ve adildirler. Onların adilliği muhakkaktır. Onlar, kendilerinden sonraki çağlar gibi 

değildirler. Bu çağların adaleti tezkiyeye muhtaçtır. Bundaki sırr şudur: 

 

Sıdk ve doğruluk, Asr-ı Saadette bütün güzelliğini gösterince ve mertebesi yalancılıktan uzak-

laşınca ve sıdk âlemde acaip bir inkılab yapınca, Muhammed (a.s.m) sıdk ile ala-i illiyine 

yükselince, doğruluk değer kazandı. Şimdi Hürriyet-i Şer’iyenin değer kazandığı gibi.. 

 

Ve yalancılık, son derece çirkinliğini gösterince ve son derece sıdk ile araları açılınca ve ni-

hayet Müseylimetül-Kezzap alçalmanın en dip seviyesine düşünce yalancılık piyasada değer 

kaybetti. Şimdiki ajanlık gibi.. Artık o yalancılığı satın alacak kimse bulunamadı. Arada çok 

mesafe açıldı. Kizb ve sıdk arasındaki meydan çok genişledi. Doğruluk mücevheratı çok de-

ğer kazandı. Aldatma metaı olan yalancılık piyasadan çekildi. 

 

İşte kizb ile sıdkın durumu böyle olunca fıtratlarında yüksek şeyleri almak olan Araplar koşa-

rak doğruluğu satın almaya gittiler. Ve hak ile süslendiler, sahabenin adilliğine bayrağı dikti-

ler. Çünkü tabiatlarında her şeyin revaçlısını almak vardı. Onlar doğuştan iftihara meyilli idi-

ler. Nihayet zaman uzayınca iki zıd olan doğruluk ile yalancılık arasındaki mesafe bir parmak 
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kadar daralınca bir adam için doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor fark etmeyince teessüfle 

şimdi gördüğünüz gibi durumlar değişti, bozuldu. 

 

Evet, dikkat ile baksanız; siyasilerin yalancılığın zararlarını gidermek için zincirleme bir dizi 

kanun yapmak için mecbur kaldıklarını görürsünüz. 

 

Ey kardeşlerim, doğruluk, kurtuluşun bizzat kendisidir. Doğruluk kendisiyle yükselinecek 

İlahî sağlam iptir. Amma maslahat için yalan söylemek ise zaman onu nesh etmiştir, kaldır-

mıştır. Çünkü maslahat seferdeki meşakkat gibi sınırı belli değildir ki; hükme sebep ve illet 

olabilsin. Demek ya doğruluk veya susmak lazım.. 

 

DÖRDÜNCÜ KELİME:  

 

Bütün araştırma ve tahkikatın netice verdiği şey muhabbetin esas olduğudur. Yani sevgiye en 

layık şey sevgidir. Ve düşman olunmaya en layık sıfat, düşmanlıktır. Eğer bir şeye karşı ol-

mak istiyorsanız işte size düşmanlık. Çünkü o, en gaddar düşmandır. Evet, husumet ve düş-

manlığın zamanı geçti. Onda hiçbir fayda yoktur. Nefsinizin, biz düşmanın kötülüklerine 

düşmanlık ediyoruz gibi uydurmaları ile kanmayın. Hayır, siz gururunuz ve bencilliğiniz için 

düşmanlık ediyorsunuz.  

 

Sizler, husumet ve düşmanlığın mahiyetini bilmediğiniz için; düşmanlığın çakıl taşı gibi olan 

sebeplerine oranla dağlar gibi olan muhabbetin sebeplerini hakir görüyorsunuz, onları hafife 

alıyorsunuz, değerlerini indiriyorsunuz. 

 

Muhabbet ve adavet, ziya ve zulmet gibidirler; gerçekten birleşmezler. Ya muhabbet üstün 

gelir; adavet, şefkat, rahmet ve acımaya dönüşür veya adavet galebe eder; muhabbet, kavgaya 

ve işi kurtarmaya dönüşür. 

 

İşte muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet, milliyet, insaniyet gibi gerçeklerdir. Bunlar ise 

dağlardan daha büyüktür; çakıl taşı gibi olan adavetin sebeplerine oranla… Evet, düşmanlığın 

sebepleri, çakıl taşları gibi küçük ve hafif olan bazı kötülüklerdir. İşte kimin tabiatında bir 

Müslümana adavet ağır basarsa, o Uhud Dağını hafife alıyor ve Uhud Dağı çakıl taşından 

daha küçüktür, diyor. 

 

Hulasa, muhabbet İslam’ın mayası ve mizacıdır. Ben ehl-i adaveti mizacı bozulmuş bir çocuk 

gibi görüyorum ki; ağlamak ister; onunla ağlayabileceği bir sebep arar. Acaba su-i zan ve kötü 

düşünce fırsat buldukça neden hüsn-ü zan etmiyorsunuz?! 

 

BEŞİNCİ KELİME:  

 

Şura ve meşveret bize öğretmiştir ki; bireysel günah bu zamanda tek bir günah olarak kalmı-

yor. Belki binlerce günaha dönüşüyor. Ve münferid bir iyilik tek bir iyilik olarak kalmıyor. 

Belki binlerce kat artıyor. 

 

Bunun sırrı şudur: Şura (Meşrutiyet) bize milletin hâkimiyetini bildirdi: Milliyetimiz ise kat-

merlidir, sağlamdır.. İslamiyet, Osmanlılık ve unsuriyetten müteşekkildir. Milliyet, İslam’ın 
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ambalajı olduğu halde, bütün Müslümanları bir tek aşiret gibi yapan bir bağdır. Onları birbi-

riyle bağlar ve aralarını sağlamlaştırır, sanki hepsi nurani bir zincir ile birbirine bağlıdırlar. 

 

İşte nasıl bir aşiretten bir kişi bir cinayet işlese, kendi aşiretinin bütün efradını başka bir aşiret 

nazarında sanık durumuna düşürür. Sanki her birisi o cinayeti işlemiş ve o kişi bir iyilik gös-

terse, bütün aşiret efradı onunla iftihar eder, sanki her birisi, o iyiliği yapmıştır. 

 

Aynen bunun gibi: Seyyie ve kötülük bu zamanda kendi sahibine münhasır kalmıyor. Belki 

milyonların hukukuna tecavüze sebep oluyor. 

 

Ey buradakiler! Biz zarar vermiyoruz. İyiliğe de gücümüz yetmiyor, diye mazeret beyan et-

meyin. Aksine tembelliğiniz ve geri çekilmeniz bize çok büyük zarar veriyor.  

 

Yine bunun gibi, iyilik de kendi yapanında durmuyor. Belki milyonlarla insana sirayet ediyor. 

Onların hayat bağlarını güçlendiriyor. 

 

Ey kardeşlerim! Sanmayın ben sizin irşadınız için bu minbere çıktım. Tam aksine sizden hak-

kımızı istiyorum. Çünkü menfaatlerimiz size bağlıdır. Tembelliğinizde biz zarar görüyoruz. 

 

Ey Arap toplumları! Bunun ilk muhatapları sizlersiniz. Çünkü sizler üstadlarımızsınız ve ta-

rihte bize imam oldunuz. Sizler İslamiyet’in bekçilerisiniz. Günahınız çok çok daha büyüktür. 

İyiliğiniz de ona göre yüksek olur. 

 

Sakın himmetleri siyasetle meşgul etmeye teşvik ettiğimi sanmayınız. Çünkü sizler uzaktan 

siyasetin kenarındaki haşiyelerde ince hattı okuyamazsınız. Çünkü ben heyet-i içtimaiyeyi 

kardeş çarklar sahibi bir fabrika gibi tasavvur ediyorum. Bir çark yavaşlasa veya komşusuna 

tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. 

 

Bunu böyle bilin! Ben son derece üzüntü ile ve içim yanarak diyorum ki: Ecnebiler pahalı 

mallarımızı alıp karşılığında küçük ve çürük bir fiyat verdikleri gibi; aynen öyle de hak din 

kaynağında ve ocağında biten yüksek ahlakımızı çalmışlar; karşılığında kötü ahlaklarını bize 

vermişler.  

 

Mesela onlardan biri, “Ben ölsem milletim sağ olsun! Çünkü benim için o milletimin içinde 

bir hayat var.” İşte bu aslında din-i haktan doğan ve bizim olan bir sözdür. Kendi kalkınmala-

rı için bunu temel yapmışlar, onu bizden çalmışlardır. Bizden bir adam ise der: “Eğer ben 

susuzluktan ölsem, artık yağmur yağmasın. Eğer ben görmezsem; dünya istediği gibi olsun.” 

İşte bu ahmakça olan söz, dinsizlikten ve ahireti kabul etmemekten doğmuştur. Dışarıdan içi-

mize girebilmiştir. 

 

Ve bunun gibi, milliyet fikriyle her ferd bir millet gibi olur. Çünkü kişinin kıymeti, himmet ve 

alakadar olduğu şey nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Hâlbu-

ki yeteneğimizin büyüklüğüne rağmen dar görüşlülükten dolayı binimiz bir şahıs gibi oluyor. 

Evet, kimin himmeti nefsi ise o insan değil. Çünkü insan doğuştan medenidir. Kendi cinsini 

(nevini) düşünür. 
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ALTINCI KELİME:  

 

İslamiyet saadetinin anahtarı şura ve meşverettir. Ben şuranın hakikatleri konusunda bir ki-

tap35 telif ettim. İsteyen ona müracaat etsin. Evet, Asya’nın bahtını açan ve üç yüz milyon 

Müslümanın ayağına vurulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıtlarını çözen yine şura ve Meşruti-

yettir. 

 

Yani şehamet ve şefkat-i imaniyeden doğan ve adab-ı şeriat ile süslenen Hürriyettir. Yani 

iman gerektirir ki; kişi ne ezsin ne de ezilsin. Kim Allah’a kul ise o, kullara kul olmaz. “Bir-

birinizi Allah dışında rabler edinmeyin!” ayet-i kerimesi bunu emrediyor. 

 

“Evet, Hürriyet Rahman olan Allah’ın hediyesidir. Çünkü o imanın hasiyetidir.” 

 

“Yaşasın doğruluk! Ölsün umutsuzluk! Muhabbet devam etsin! Şura kuvvet bulsun! 

 

Kınamamız hevasına tabi olanadır. 

 

Selamımız hidayete tabi olanadır.” 

 

 

Bediüzzaman Said Nursi 

 

 
35 Münazarat (M.) 
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Sanat ve Kültür 

 

Bu başlık, insanlık ile ilgili konular içinde hakkında en fazla makale ve kitap yazılanların ba-

şında gelir, diyebiliriz. Biz birbiriyle ilişkili olan bu iki kavramı altı açıdan ele alacağız. Konu 

çok derin inceleme ve araştırma istediği için bu çalışmamız belki akademik bir makale olma-

yabilir. Fakat bu hayatî hakikati notlar bazında dahi olsa altı açıdan işleyeceğiz. İnşaallah bu 

notlar başta siyasiler olmak üzere insan ile ilgilenen çevreler için birer hakikat çekirdeği olur. 

 

1) Etimolojik ve Sözlük Açıdan Sanat ve Kültür 
 

Sanat, Arapça bir kelimedir; üstün ilgi ve itina ile yapılan ürün ve eylem demektir. Büyük 

dilbilimci Ragıb El-İsfehanî’nin de Ahlak Risalesinde az ve yetersiz de olsa farklarına değin-

diği gibi; Arapçada iş ve aktiflik kavramı için üç temel kelime var: Fiil, amel ve sanat.. Fiil 

mutlak manada iş ve aktiflik demektir; ürünün olup olmamasına bakılmaz. Amel kelimesinde 

ise, mutlaka bir ürün ve mamul olmalı. Eğer ürün ve mamul yoksa ona amel denilmez. O sa-

dece bir fiildir. Sanat ise, iş + mamul + özene bezene ve itina ile yapmak demektir. Eğer itina 

ile özenerek yapılmış bir şey değilse o sadece mamuldür; ona sanat denilmez.  

 

Bu itina ve özen ile yapılış içindir ki; sanat kelimesi sözlük olarak taklidi kolay olmayan hü-

ner ve beceri manasına geliyor. Nitekim Kamus-i Türkî sanat kelimesini hüner ve beceri diye 

çevirmiş. 

 

Modern Arapçada sanat kelimesi yerine fen kelimesi kullanılır. Çünkü hem Osmanlıcada hem 

modern çağdan önceki Arapçada fen; edebiyat, felsefe ve doğa ilimleri için kullanılıyordu. 

Bugün bile bu ilim dallarını işleyen fakültelere Fen Fakültesi deniliyor. Fen kelimesi etimolo-

jik olarak çeşitlilik manasına geliyor. Çünkü gerek yüksek itina isteyen sanayi dalları ve gerek 

çok yüksek itina ve ilgi isteyen bilim dalları çok çeşitlidirler ve çokça detay içeriyorlar. 

 

Evet, Osmanlıcada sanat, genelde sanayi manasında kullanılıyordu. Onlar, bugün sanat dedi-

ğimiz beceri alanlarını da sanayinin bir kolu olarak görüyordu. Yalnız bu ikinci kısma sanayi-

i bedia (sıfırdan icad edilmiş güzel beceriler) deniliyordu. Kamus-ı Türkî’nin belirttiğine göre; 

sanat kelimesinin ilk çoğulu sınaâttır. Marangozluk ve diğer ustalıklar için bugün kullanılan 

zanaat kelimesi, bunun değişmiş şeklidir. Sanat kelimesinin ikinci çoğulu ise sanayi kelimesi-

dir. 
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Avrupalılar, sanat için art diyorlar. Avrupa’nın kültür ve edebiyat merkezi olan Fransa bu 

kelimeyi aynen Osmanlıca sınaât kelimesine tekabül edecek şekilde kullandıklarını ve her 

bilim dalı kelimesinin başına art kelimesini koyduklarını merhum Şemsettin Sami’nin Kamus-

ı Fransevî’sinde görüyoruz. 

 

Kültür Kelimesinin Sözlük ve Etimolojik Manası: Kültür Avrupa dillerinden bizim kültürü-

müze geçen bir kelimedir. Etimolojik manası bilinçli olarak yapılan ziraat ve ekin demektir. 

Ki Osmanlıcada bu mana, tarla ve ürün demek olan hars kelimesi ile ifade edilmiştir. 

 

Kültür kavramı, sanat ve meslek manaları gibi medeni insanı, vahşi insanlardan ayıran önemli 

bir manadır. Büyük ihtimal ile bundan 12 bin sene önce ilk medenileşme ve sosyalleşme zi-

raat ve ekin ile olduğundan insanın öğrendiği ailevi ve toplumsal bilgi manasında bu kültür 

kavramı kullanılmıştır. Nitekim biyolojik olarak insan türü manasında kullanılan Homo Sapi-

ens kelimesi bazen kültürlü insan diye çevrilir. Homo Sapiensin asıl manası, soyut olarak dü-

şünen ve düşündüğünün farkında olan insan demektir. Homo kelimesi, medeni-i bittab’ (do-

ğuştan medeni olan) insan manasında sosyal ve düşünebilen canlı demektir. Sapiens kelimesi 

ise, bilgelik ve felsefe manasında olan sofia kelimesiyle akrabadır. 

 

Hulasa: Kültür kavramı insanlığın ve milletlerin geçim tarzlarından ta inançlarına kadar bü-

tün sosyal birikimlerini özellikle dil ve edebiyatlarını kapsar. 

 

Modern Araplar kültür manası için hars kelimesi değil de sekafet kelimesini kullanırlar. Bu 

kelime ise zekâ, beceri ve ustalık demektir. Anlaşılan bugünün Arabı, ekin manasına gelen 

eski birikimi değil de kültürün çağdaş seviyesini esas alıyorlar. Sözlüklerinde bu sekafet ke-

limesini, ilimlerde, estetik ürünlerde ve edebiyatta beceri ve ustalık şeklinde çeviriyorlar. 

 

2) İnsan, Sanat ve Kültür 
 

Kültür, sosyal ve düşünsel bir birikim olarak insanı hayvandan ayıran temel bir realite olduğu 

gibi; sanat da daha ileri derecede insanın sıradan bir hayvan olmadığını daha parlak bir şekil-

de isbat eder. Eğer insanlığın bu çok katlı yapısını genel olarak üç aşamada dile getirirsek; şu 

üç kelime ile ifade edebiliriz:  

 

a) Giyinme ve beslenme (mutfak) aşaması.  

b) Okuma-yazma ve öğrenim aşaması.  

c) Ölçülü, sanatlı ve güzel bir hayat biçimini benimsemesi. 

 

Evet, sanat ve kültür kavramları, o kadar çok ve önemli manaları içeriyorlar ki; insan gibi çok 

modlu, çok yönlü ve sonsuz istekleri olan bir varlığı temsil edebiliyorlar. Adeta onunla eşde-

ğerdirler. Çünkü sanat ve kültür olmadığı zaman insan hayvanlaşır. İnsanın kültür ve sanat ile 

olan varoluşsal ilişkisini şu beş kısa başlık altında şöyle ifade edebiliriz: 

 

a) İnsanın Dil Öğrenmesi: Dünyada 3000 tane dil varsa da hepsindeki mantık ve fonetik ya-

pılar aşağı-yukarı aynıdır. Dil öğrenme, eşyaya isim takma, soyut ve girift manaları belli ve 

örgülü bir gramer ile canlandırma, insanın (Âdemin) biricik mucizesidir. İnsanın sıradan bir 

hayvan olmadığının yani yeryüzünü Allah namına yönetebileceğinin belgesidir. İnsanın diğer 
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hayvanlardan çok farklı olarak 29-30 civarında harf ve ses çeşidini çıkarabilmesi için evrim 

sürecinde çene ve boğaz yapısı ekstra, bilinçli İlahî bir müdahale görmüştür. Demek dil ve 

edebiyat, başlı başına bir sanattırlar. Evet dil ve edebiyat, insanî varoluş ağacının kökü olduk-

ları gibi aynı zamanda o ağacın meyvesidirler. 

 

b) İnsanın Sanat ve Teknik Yapabilmesi: Teknik, bilgi ve sanat olarak insanın ikinci bir mu-

cizesidir. Bilindiği gibi teknik, insanoğlunun tahlil ve terkip yapabilme özelliğinin sonucu ve 

birikmiş şeklidir. Evet, insan adeta sonsuz bir bilinç içeren doğayı ve doğal nesneleri tahlil 

eder; yani önce çözer; onların yapılış sırrını ve nedenselliğini öğrenir; sonra onu taklid ederek 

terkib eder; yani o sıraya göre o doğal nesnelere benzer bir aleti monte eder. Bu şekilde mes-

leki sanatları öğrenmiş olur. Ve nihayet bu teknik birikim, insanı tabiata egemen kılar; dinle-

rin, insan yeryüzünde Allah’ın halifesidir, sözünü isbat eder. 

 

c) Sanat ve Soyut Boyut: Eskiden beri merak ederdim; insanlar nasıl oluyor da gidip 500 mil-

yon dolar verip bir tabloyu alıyor. Çünkü nicelik olarak bu tablo bir metre bez ve bir kilo bo-

yadan ibarettir. Sonra öğrendim ki; insanlar bu gibi paraları o tablodaki özene bezene yapılan 

işe, yani onun içinde hissedilip de tam görünemeyen soyut boyuta veriyorlar. Bu soyut yön ile 

bir nevi ebediyet arzularını tatmin etmiş oluyorlar.36 Evet, bu asırda ebediyet arzusunun tat-

mini çok önemli olmuştur. Çünkü insanın ebediyet arzusunu tatmin eden dinler, yanlış anla-

şıldıklarından ve yanlış anlatıldıklarından dolayı hayat alanlarının ve sosyal aktivitelerin hiç-

birinde egemen değiller. Cenaze merasimleri hariç.. 

 

d) İnsanın İlim Öğrenmesi ve Sanatkârlığı Doğuştan mı? Yoksa Sonradan mı ediniliyor? 

 

Bu konuda iki farklı görüş var. Biri insanın bütün yeteneklerinin doğuştan geldiğini iddia edi-

yor. Diğeri hayır, insan beyni boş bir sayfa gibidir; insan her şeyi sonradan öğreniyor, diyor. 

Her iki görüş de tek taraflı ve genellemeci oldukları için yanlıştırlar. Çünkü insanda üç beyin 

katmanı vardır; vejetatif kısım, limbik tabaka ve üst korteks. Vejetatif kısım insanın bitkisel 

hallerini organize eder; limbik kısım insanın hayvanî ve duygusal yönlerini düzenler. Bu iki 

kısımdaki bütün bilgiler, aşağı-yukarı doğuştan gelir. Onun için hayvanlarda –şartlanma du-

rumları hariç- öğrenim safhaları ya yoktur veya çok kısa bir zamanda oluyor. 

 

İnsan ise eğitimini tam olarak ancak 40 senede tamamlar.37 Çünkü insanı Âdem yapan, ona 

soyut değerleri ve bilgileri kazandıran beynin üst korteksi, adeta boş bir sayfa ve disk gibidir; 

insan sonradan bunu doldurur ve tekmil eder. Hemen hatırlatalım ki; bu üst korteks, beynin 

diğer kısımlarından tamamen müstakil çalışmıyor; diğer alt kısımları kendine temel (basic) ve 

altyapı olarak kullanıyor. 

 

Beynin alt ve derin davranışları doğal olarak çalıştığından ve üst korteks diğer bölümlere nis-

beten bir derece iradî ve yapay çalıştığından sanatla ilgilenen insanların çoğu, doğal oluşumla-

rı sanat saymıyorlar. Çünkü sanat, özenerek ve itina ile yapılan bir şeydir. 

 

e) Sanat ve İnanç: Hayvanlarda ve üç yaşına kadar çocuklarda gözlemlediğimiz gibi; soyut 

algı hemen hemen yok gibidir. Soyut algının en basit basamağı olan nedensellik bilgisi yok-

 
36 Şöhret ve ticaret için bu işi yapanlar bahsimizin dışındadırlar. 
37 Ahkaf Suresi, 15 
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tur. Maymun, karga ve bazı diğer zeki hayvanlar ile 5 yaşındaki çocuklarda iki veya üç basa-

maklı nedenselliğin bilgisi olduğu gözlemleniyor. Hâlbuki eğitimli, yetişkin bir insan, binler-

ce nedensellikleri ve soyut manaları kısa bir zaman içinde ve beraber olarak düşünebilir. 

 

Evet, çocuk beyni biyolojik olarak tam hazır bir insan ise de insandaki çocukluk dönemi ev-

rim sürecindeki hayvanlık dönemine tekabül ettiği için; çocuk soyut değerleri algılayamıyor. 

Onun için çocuk eğitimi ilk başta somut oyuncaklar ile yapılır. 

 

Antropoloji, Psikoloji ve Sosyoloji açıkça gösteriyor ki; gerek tarihte tür olarak ve gerek aile-

de birey olarak insanı, soyut düşünceye, sonra bilgiye, daha sonra sanat ve kaliteye yönelten 

ve yükselten insandaki inanç faktörüdür. Yani eğer inancı ve inancın biricik sonucu olan so-

yut değerleri insanların zihninden silerseniz; insan yine vahşi bir hayvan olur. Hemen hatırla-

talım ki ilk başlarda inancın eksik veya yanlış olması çok önemli değildir.  

 

Fakat insanın varlığı, ölümü ve hayatı, bireysel ve sosyal ilişkileri özellikle ahlakî (etik) de-

ğerleri iyi ve eksiksiz düşünmesi, bilmesi ve işleyebilmesi için evrensel, sosyal ve bütün doğ-

ru değerleri içeren bir din gereklidir, insan için. 

 

Mesela önemli üç örnek verelim: 

 

1) Tevratta özellikle Çıkış ve Sayılar bölümlerinde o kadar ince kurallar, estetik önermeler ve 

dini yaşamak için kurumların gerekliliği anlatılıyor ki; bir insanın o süreçten geçip de kaliteli 

bir hayata ve sanata sahip olmaması adeta muhal olur. 

 

2) İslam dini, diyalektik süreci kabul etmekle ve dinin en birinci emri olan sırat-ı müstakimi 

(iki farklı ucu dengeleyip orta yolu) ve varoluş simetrisinin ortasını esas almakla adeta savaş-

ları ve olumsuzlukları dahi sanata ve güzel ahlaka çeviriyor. 

 

3) Hıristiyanlık ise aslî günahı kabul eder. Bu aslî günahın manası şudur: İşlemekle yapılan 

iradî bir günah değil de yapısal bir mesele olan insanın hayvan olmasıdır. Bu aslî günah, 

Âdem yasak ağaçtan yedi; cennetten atıldı şeklinde ifade edilmiştir. Bu ontolojik gerçeği, 

sadece bir sefer gerçekleşen tarihî bir olay olarak görmek, dinin evrensel gerçeklerini hurafe-

leştirir. Nitekim Kilise, bu meseleyi böyle anladığı için; bilimselliği ve adaleti savunanlarca 

sürekli olarak eleştiriliyor. 

 

İşte burada Âdem, bütün insanlar, demektir. Ve yasak ağaç da hayvanlığın en birinci özelliği 

olan cinsel ilişki ile biyolojik nesil ağacının devam etmesi demektir. Evet, başta (yani çocuk-

lukta) bu ağaçtan yemek doğal olarak yasaktır. Fakat ergenlik ile insan bunu yiyor; onun so-

nucu olarak cennet gibi rahat olan çocukluk döneminden, hayat arenası olan sorumluluk dün-

yasına iniyor. Bunun sonucu olarak da İsa (din ve vahiy) geliyor; insanın o hayvanî boyutunu 

gideriyor; onu iman, ibadet ve manevi değerler ile yine eski cennetteki gibi melekleştiriyor. 

Dinin bu ontolojik ve psikolojik medenileştirmesi, soyut değerleri öğretmesi ve insanı melek-

leştirmesi yanında sosyolojik ve tarihî olarak da dinlerin özellikle Hıristiyanlık ve İslam dinle-

rinin, Avrupa ve Afrika’nın onlarca vahşi kabilelerini medenileştirmesi, yine tarihî bir gerçek-

tir. 
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Bireysel olarak agnostik takılan ve toplumun eski soyut değerlerini dolaylı da olsa kullanan 

bazılarını hariç tutarsak; sosyal olarak komünist ve materyalist bir hayat süren sol blokta sa-

nat, edebiyat ve kültürün yozlaşması ve daha sonra kıtlık çekmesi, bu dediklerimizin yüzlerce 

delilinden sadece biridir.         

 

3) Tabiat ve Sanat 
 

Materyalistler ve determinist natüralistler, doğadaki oluşumları sanat saymıyorlar. Hâlbuki 

doğada öyle bir güzellik, estetik ve ergonomik yapılar var ki; tabiatçılar (natüralistler) bile 

ona âşık oluyorlar. Materyalistler bu güzelliğe âşık olmazlar; çünkü onlar, materyalist diya-

lektikten başka hiçbir değer ve güzelliği göremiyorlar. 

 

Ömer Hayyam gibi filozoflar da bu güzelliği göremiyor. Çünkü onlar, varlığı determine ve 

varlığı yaratan Allah’ı mücib-i bizzat (zorunlu olarak yapan) olarak kabul ediyorlar. Fakat İbn 

Sina ve İbn Rüşd, astronomisiyle, biyolojisiyle, ekolojisiyle ve sosyal boyutları ile doğayı en 

üstün bir sanat olarak görüyorlar. Bunların delili de inayet hakikatidir. İnayet, Allah’ın özene 

bezene ve itina göstererek her şey ile ilgilenmesi demektir. Onlar bu ilgiyi Allah’ın varlığına 

delil yapıyorlardı. Buna delil-i inayet diyorlardı.         

 

Orta Çağın bilimsel altyapısı eksik olmasına rağmen bu büyük düşünürler, haklı idiler. Nite-

kim bu çağımızda insanlığın bütün bilimsel verileri, bunları doğruluyor. Çünkü bugün herkes-

çe biliniyor ki; varlığın üç sacayağı var: Enerji, yazılım ve evrim. Eski deyim ile kudret, ilim 

ve irade.. Kudret malzemeyi temsil eder; ilim o ham malzemenin yazılım ile nesneleşmesini 

temsil eder; irade ise bilinçli tercihlerle o nesne ve varlıkları mükemmelliğe ve güzel bir gö-

rünüşe doğru yönlendirmeyi temsil eder. 

 

Bugün için bütün oluşumların ve biyolojideki bütün mutasyonların daima mükemmele doğru 

gerçekleşmesi, geçmiş ve geleceği ile bütün varlık sisteminin sonsuz bilgi-işlem isteyen bir 

bilgisayar gibi (hem elektronik, hem mekanik, hem kuantum olarak) çalışması evrenin, dün-

yanın ve ekolojinin özellikle biyolojik âlemin en zirve sanat olduğunu gösterir. Ki dünyadaki 

bu oluşumlar, insanlığın birinci üstadıdır; ikinci üstadı da o oluşumların içindeki sonsuz bilin-

ci gösteren, yaşatan ve insanoğluna adeta bir evren kadar manevi genişlik ve kapasite veren 

dindir. Bazı dindarların zaafları cehaletlerindendir; bu mükemmel sistemi ve dinin varoluşla 

özellikle bilimsel verilerle eşit olduğunu bilmemelerindendir. Evet, dindarların ahlakî zaafları 

ve geri kalışları dinin özünden kaynaklanan bir şey değildir.  

 

Evet, doğa sonsuz boyutları ile ve sonsuz bilgi işlem hacmi ile son derece güzel ve anlamlı bir 

sanat ve yapıdır ki; yüzlerce bilim dalları, bu sanat ve yapının dile gelmiş şekilleridir. Özellik-

le Optik, Biyoloji ve Matematik dalları gayet güzel sanat numunelerini bize gösteriyor; dü-

şündürüyor ve yaşattırıyor. 

 

Sosyal hayat da tabiatın bir parçasıdır. Bunda İlahî inayet ve ilgiyi gösteren binlerce bireysel, 

manevi ve olağanüstü yaşamlar bir fenomen olarak tarih boyunca gözlemlenmiştir. Vahiyler 

ve din ise, bu İlahî ilginin en üstün şekilleridir. İşte bu sırdandır ki; vahiy metinleri –mana ve 

sanat olarak- çok yüksek bir dereceye sahiptirler. Bu metinlerin diğer insanî sözlere kıyası, 

son derece güzel ve leziz doğal bir elmanın plastik bir elma maketine kıyası gibidir. 
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Evet, inayet, itina ve mana aynı kökten geliyorlar. Nitekim insan yazarken ve konuşurken 

karşı tarafa iletmek istediği mana ile itinalı ve özenerek ilgilenir. Demek İlahî ilgi ve irade 

zamanlar üstü olduğundan vahiy metinleri, evrensel ve mana açısından çok yoğun oluyorlar; 

hiç yaşlanmıyorlar. 

 

4) Edebiyat Alanı Olarak Sanat ve Kültür 
 

Biyolojik boyutuyla 150 bin yıl öncelere dayanan Homo Sapiens (soyut düşünen insan) gerek 

göçebe olarak ve gerek yerleşik olarak 40-50 bin yıldır kültür ve beceriler üretiyor. Bu kültür 

ve becerilerin ölçülü ve estetik bir şekilde toplumlara özellikle yeni nesillere verilişine ve gös-

terilişine sanat denilir. Yani toplumların kültürel birikimlerini özenerek ve itina ile ele alıp 

güzel bir üslup ve şekil ile topluma sunmaya sanat denilir. 

 

Demek sanatın ve dolayısıyla kültürün asıl alanı ve dayanağı dil ve edebiyattır. Osmanlıcada 

edebiyata kısaca edep deniliyordu. Bu kelimenin kök manası (etimolojisi) ölçü demektir. Ni-

tekim müfredat manasına gelen literatür kelimesinin kök manası da ölçü demektir. Litre keli-

mesi bu kökten gelir. 

 

Topluma yönelik edebiyat ve sanat için üç alan vardır: Aşk ve güzellik, kahramanlık ve ce-

saret, hakikati dile getirmek ve göstermek.. 

 

Bu konuda İslam edebiyatı ile Avrupa edebiyatı önemli farklılıklar gösterir. Bu farklılıkları 

son derece derin bir analiz ile dile getiren bir parçayı izahı ile beraber buraya alıyorum.38 Şöy-

le ki: 

 

“Batı edebiyatı nefsanî arzu ve isteklerden doğmuş; üstün zekâya (dehaya) dayanır. Hâlbuki 

olgun insanların yüce zevklerini okşayan bir dil ve edebiyat, çocuksu bir algıya, ahlaksız bir 

karaktere sahip olan birine hoş gelmez; onu eğlendirmez. Bundan dolayıdır ki; zevki aşağı, 

sefih ve şehvanî bir hayat ile beslenen kişiler, ruhanî ve manevi zevkleri bilemezler. 

 

Avrupa’dan bütün modern dünyaya sızmış olan bugünkü çağdaş edebiyat, romanlara dayan-

dığı için yani yapay ve dünyevi olduğu için Kur’anın saf hakikat olan yüksek edebî incelikle-

rini ve haşmetli ifade üstünlüklerini göremez ve tadamaz. Dolayısıyla Avrupa edebiyatı 

Kur’an için mukayese ölçüsü olamaz. Çünkü edebiyat için üç alan vardır. Edebiyat bu üç alan 

içinde dolaşır; dışına çıkamaz: Aşk ve Güzellik, Kahramanlık ve Cesaret, Hakikat ve Gerçek-

liğin Gösterilmesi...  

 

Bakın Avrupa edebiyatı kahramanlık konusunda hakperest davranmıyor. İnsanların zalimleri-

ni ve gaddarlarını alkışlıyor. İnsanlara, güce tapının diye yanlış bir ilkeyi aşılıyor. 

 

Güzellik ve aşk noktasında hakiki güzelliği bilmiyor. Erotik bir zevki nefislere şırınga eder. 

Hakikati göstermek alanında kâinatı İlahî bir sanat olarak göstermez. Varlığı ve hayatı, İlahî 

rahmetin bir dekoru olarak görmez. Evreni bilinçsiz, sağır ve kör bir madde yığını olarak ele 

alır; bir daha bu bataklıktan çıkamaz. Kalkıp insan gibi değerli bir varlığı, kendilerince bu 

 
38 Lemeat 1920, Bediüzzaman Said Nursi 
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çirkin ve absürt tabiata âşık ettiriyor. Materyalizmi ve maddi değerleri tek dayanak olarak 

gösteriyor; insanı öyle bir çökertiyor ki insan bir daha ayağa kalkamıyor. Bu gibi haletlerden 

doğan insan sıkıntılarını kendi edebiyat ve eğlenceleri ile teskin etmek ister. Fakat hakiki çıkış 

yolu gösteremiyor. 

 

İsterseniz bu parçanın geri kalan kısmını müellifin şiirsel üslubundan okuyalım:39                                                                                                                                                                                                 

 

Tek bir ilacı bulmuş, o da romanlarıymış: Kitap gibi bir hayy-ı meyyit (canlandırılan ölü), 

sinema gibi bir müteharrik emvat (Hareket eden ölüler.) Meyyit hayat veremez. 

 

Hem tiyatro gibi tenasuhvari (reenkarne olmak gibi) mazi (geçmiş zaman) denilen geniş kab-

rin hortlakları gibi şu üç nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. 

 

Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış, dünyaya bir 

alüfte fistanını giydirmiş, hüsn- ü mücerret (saf ve soyut güzelliği) tanımaz. 

 

Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktristi karie (okuyucuya) ihtar eder. Zahiren der: “Se-

fahet fenadır, insanlara yakışmaz.” Netice-i muzırrayı (zararlı sonucu) gösterir. Hâlbuki se-

fahete öyle müşevvikane (teşvik ederek) bir tasviri yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim kala-

maz. 

 

İştihayı kabartır, hevesi tehyiç eder; (heyecanlandırır;) his daha söz dinlemez. Kur’andaki 

edebse (edebiyat ise) hevayı (keyfiliği) karıştırmaz. 

 

Hakperestlik hissi, hüsn- ü mücerret aşkı,  

cemalperestlik zevki, hakikatperestlik şevki verir. Hem de aldatmaz. 

 

Kâinata tabiat cihetinde bakmıyor. Belki bir sanat-ı İlahi, bir sıbga-i Rahmani (İlahî somut 

yansımalar) noktasında (çerçevesinde) bahseder; akılları şaşırtmaz. Marifet-i Sâniin (yüce 

sanatkâr olan Allah bilgisi) nurunu telkin eder, her şeyde ayetini (belgesini) gösterir.  

 

Her ikisi rikkatli (acıklı) birer hüzün de veriyor; fakat birbirine benzemez: 

 

Avrupazade edebse, fakdül-ahbaptan (dostların yokluğundan) sahipsizlikten neş’et eden (or-

taya çıkan) gamlı bir hüznü veriyor; ulvi hüznü veremez. 

 

Zira sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten (enerjiden) mülhemane aldığı bir hiss-i hüzn-ü 

gamdar (Üzüntü ve çöküntü duymaktır.) Âlemi bir vahşetzar (yabanilik yayan bir alan olarak) 

tanır; başka çeşit göstermez. 

 

O surette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar, hiçbir 

ümit bırakmaz. 

 

Kendine verdiği şu hiss-i heyecanla git gide ilhada (sapıklığa) kadar gider, ta’tile (tanrıyı 

devre dışı bırakmaya) kadar yol verir. Dönmesi müşkül olur; belki daha dönemez. 

 
39 Metindeki parantezler bizim tarafımızdan konulmuştur. 
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Kur’anın edebi ise, öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firakul-

ahbaptan (dostların ayrılışından) gelir; fakdül-ahbaptan gelmez. 

 

Kâinatta nazarı, kör tabiat yerine, şuurlu, hem rahmetli bir sanat-ı İlahi onun medar-ı bahsi. 

Tabiattan bahsetmez. 

 

Kör kuvvetin (enerjinin) yerine, inayetli, hikmetli bir kudret-i İlahi ona medar-ı beyan. Onun 

için, kâinat vahşetzar suret giymez. 

 

Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet-i ahbap (dostlar derneği;) her taraf-

ta tecavüp (ilişki ve yardımlaşma), her canipte tahabbüp (sevgi gösterisi) ona sıkıntı vermez.  

 

Her köşede istinas (tanışma ve huzur) o cemiyet içinde mahzunu vazediyor; bir hüzn-ü müşta-

kane; bir hiss-i ulvî (yüce duygu) verir, gamlı bir hüznü vermez. 

 

İkisi birer şevki de verir. O yabanî edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves olur 

münbasıt (kabarır;) ruha ferah veremez. 

 

Kur’anın şevki ise, ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî (yüksek istekleri) verir. İşte bu sırra bi-

naen, Şeriat-ı Ahmediye (İslam Hukuku) lehviyatı (anlamsız eğlenceleri) istemez. 

 

Bazı alât-ı levhi tahrim eder (yasak eder;) bir kısmı helal diye izin verir. Demek hüzn-ü 

Kur’anî veya şevk-i tenzilî veren alet zarar vermez. 

 

Eğer hüzn-ü yetimî (umutsuzluk ve karamsarlığı) veya şevk-i nefsanî verse, alet haramdır. 

Değişir eşhasa göre; herkes birbirine benzemez. 

 

5) Kur’anda Sanat Kavramı 
 

Kur’anda sanat kelimesi ve bu kökten türemiş kelimelerin toplam sayısı 20 adettir. Fakat ke-

limelerin sayısından ziyade içinde geçtikleri ayet ve sure bağlamları çok önemli bir bakış açı-

sını insana veriyor; bu kavram hakkında. 

 

İçlerinde bu kelime ve türevlerinin geçtiği bütün ayetleri gözden geçirdiğimizde az da olsa 

birbirinden farklı altı manada kullanıldığını görüyoruz. Eğer ayet, cümle ve surenin dizayn ve 

bağlamlarına dikkat edersek.. 

 

Birincisi, İslam sanatının mahiyetini ve temel dayanaklarını bize anlatan Ankebut suresi 45. 

ayettir. Şöyle ki: 

 

“Kâinatın temel bilinç yasalarından sana vahiy olunan kısımları oku. Namazı tam olarak kıl. 

Çünkü namaz aşırılıklardan ve çok iğrenç olan geri kalışlardan insanı alıkoyar. (Yani namaz 

dengedir.) Fakat sonsuzluğu ve ebediyeti idrak etmek (zikir) demek olan Allah bilgisi bundan 

daha önemlidir. Hiç şüphesiz Allah, yaptığınız sanatı (yani bir sanat olan hayat tarzınızı) çok 

iyi biliyor.” 
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Bu ayette beş cümle var. İlk dördü İslam’ın hayat ve sanat anlayışını dile getiriyor. Beşinci 

cümle ise bunları özetliyor. Şöyle ki: 

 

1. Cümle, düzen ve yasayı (kitabı) vahyi (destana dökülen bilinci) ve bunları anlayarak oku-

mayı gösteriyor. 2. Cümle, namazı ikame etmeyi; denge ve entegrasyonu dile getiriyor. 3. 

Cümle, aşırılıkların ve geri kalışların önünü kesiyor. 

 

[Bu değerlerin güzellikle sağlıklı bir hayat ve sanat için ne kadar önemli olduğunu işten anla-

yan herkes bilir.] 

 

4. Cümle, sonsuzluğu ve soyut manevi varlığı gösteriyor. Ki bu iki mesele sanatın ruhu ve 

aklıdırlar. 

 

İkinci grup ayetler, zalim ve mazlumların sanat ve hayat anlayışını gösterir. Şöyle ki:  

 

“Bereketli kıldığımız yeryüzünün doğularını ve batılarını, zayıf bırakılan millete miras bırak-

tık. Sabrettikleri için Beni İsraile (dindar-medeni millete) olan İlahî vaad tamamlandı. Fira-

vunun bütün medeniyeti, sanayisi, milleti ve yükselttikleri binalar yerle bir oldu.” (Araf, 137) 

 

“Siz her tarafa anlamsız bina ve heykeller yapıyorsunuz. Dünyada ebedî kalacak imişsiniz 

gibi özene bezene lüks evler ve yapıtlar yapıyorsunuz.” (Şuara, 128-129) 

 

Üçüncü kısım ayetlerde, sanat kelimesi hile manasında kullanılmıştır. Şöyle ki: 

 

“Onların çoğunu, kötü davranışlarda, düşmanlıklarda ve haram yemede yarıştıklarını görü-

yorsun. Neden manevi eğitim almış mürşidler (Rabbaniler) ve âlimler (ahbar) onları bu yan-

lış işlerden alıkoymuyorlar. Allah bunların yaptığı bu işi (yaptıkları bu sanatı) çok iyi bili-

yor.” (Maide, 62-63) 

 

[Evet, Medine’de Yahudi ve münafıkların yaptıkları hileler çok ince ayar ve özen istediği için 

ayet onların yaptıklarına sanat diyor.]  

 

“Bir köy vardı; güven ve huzur içinde idi. Sabah akşam rızıkları onlara geliyordu. Fakat on-

lar, bunu Allahtan bilmeyip (haram ve helal demeden) hile yapmaya başladılar. Nankörlük 

ettiler. Allah da bu yaptıkları sanat yüzünden onlara korku ve açlığı tattırdı.” (Nahl, 112) 

 

Dördüncüsü, Nur suresi, 30. ayettir. Burada Kur’an sanat kavramını olumsuz manada karşı 

cinse kur yapma ve çıplaklığı (erotizmi) teşvik etme manasında kullanmıştır. Şöyle ki: 

 

“Müslümanlara de ki: Gözlerini haramdan sakınsınlar, cinselliklerini korusunlar. Bu onlar 

için daha nezih ve daha temizdir. Hiç şüphesiz Allah, bu alanda yanlış yapanların sanatından 

çok iyi haberdardır.” 

 

Bu sanat kavramının beşinci kullanılışı, Allah’ın özenerek yaptığı yaratılış manasındadır. 

Şöyle ki: 
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“Sen dağları görüyorsun; onları donuk ve durgun sanıyorsun. Hâlbuki onlar bulutlar gibi 

hareket halindedirler. Bu durum, her şeyi sağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Hiç şüphesiz Al-

lah yaptıklarınızı biliyor.” (Neml, 88) 

 

Altıncısı: Kur’an bazen bütün bir hayatı ve bir süreci sanat sayıyor. Şöyle ki: 

 

“Ey Musa, nefsim (somut tecellilerim) için seni ve bu hayatını özenerek (sanatlı olarak) seç-

tim.” (Taha, 41) 

 

“Ey Musa, senin üzerine kendimden özel bir sevgi bıraktım ki benim gözetimim (sanatım) 

altında güzel bir hayat ve sanat ortaya çıksın.” (Taha, 39) 

 

6) Çağımızda Öne Çıkan Sanat ve Kültür Yapısı 
 

Sanat, insanın ikiz kardeşi olduğundan; düşünen, inanan, düzenli bir hayat yaşayan insanlar 

var oldukça elbette güzel sanatlar var olacaktır. Fakat hayatı ve varoluşu süsleyen bu güzel 

meslek, çağımızda diğer çağlarda olmayan 6-7 hastalık kapmıştır. Şöyle ki: 

 

1) Yazının başında değindiğimiz gibi; sanat özenerek ve itina ile yapılan bir iştir. Dolayısıyla 

önemli bir içeriği ve manası olmalı. Fakat çağımızda birçok kitap, film ve müzik ürünleri, 

estetik ve mana yüklü olması gerekirken, uyarma ve ajitasyon dışında bir fonksiyon taşımıyor. 

 

2) Çağımızdaki sanatların çoğu ya abartı ve aşırılık içeriyor veya yetersiz ve bodurdur. Mese-

la; korku işleyen filmler, hayatta ve gerçek durumda olandan belki on kat daha fazla korku 

veriyorlar. Ayrıca korkudan kurtulmanın çaresini de göstermiyorlar. Yaptıkları tek şey insan-

daki korku damarını fazlaca ajite etmek; bu sayede yarı ölmüşlük sayılan durgunluğu gider-

mektir.  

Aşk ve sevgiyi işleyen film ve kitaplar yine öyle; aşırı bir erotizm ile o durgun insanları şaşır-

tıyorlar. Bunlar bilmiyorlar ki ajitasyon da durgunluk gibi bir çeşit ölümdür. İsraf ve tükeniş-

tir. 

 

3) Çağımızda dinler hayatta aktif olmadıkları için sanat ve edebiyat çeşitleri içinde en fazla 

rağbet gören sürrealist çeşittir. Maalesef bu edebiyat, insanı realiteden ve hayattan koparan, 

onu havalandıran, bir yaprak gibi onu her tarafa savuran bir şeydir. Evet, sürrealist sanat ve 

edebiyat, insanı akıldan ve gerçeklikten koparan kurnazca bir tuzaktır. Evet, din de sürrealist 

edebiyat da insana sonsuzluk duygusunu hissettiriyor. Fakat din doğanın, insanın ve toplumun 

gerçek manada bir parçası iken belki kendisi iken; sürrealist edebiyatın doğallıkla ve bilimsel 

kanunlar ile hiçbir ilişkisi yoktur. Doğa ve varlığın yapısına tamamen aykırıdır. 

 

4) Çağımızda Nihilist felsefeler çok egemen oldukları için her şey, dolayısıyla varlık da hayat 

da aşk da güzellik de anlamsız kaldıklarından; absürtlük ve anlamsızlık, sanata ve edebiyata 

diğer çağlara oranla daha çok yansımıştır. 

 

Bazı dinî metinlerde hamd ve istiğfar beraber zikrediliyor. Hamdın manası: Sistem, hayat ve 

kâinat mükemmeldir. İstiğfarın manası: Var olan eksik ve kusurlar, insandan kaynaklanıyor. 

Onun için insan bağışlanma dilemeli. Maalesef bu varlık algısı bugün yok. Dolayısıyla hedo-
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nizmden başka insanın elinde hiçbir değer kalmıyor ki; o değerler sanata ve sahneye yansıtıl-

sın. 

 

5) Gerçek sanatın içeriği soyuttur ve hedef konusu sonsuzluğu hissettirmektir. Çağımızda 

materyalizm ve teknoloji (fabrikasyon) egemen olduğundan, soyutluk ve sonsuzluk manaları 

kaybolmuştur. Evet, karanlık ve aydınlığın zıtlığı gibi, materyalizm felsefesi ve hayat tarzı ile 

teknoloji ve fabrikasyon, insana nefes aldıran, sonsuz ve soyut değerlere zıttırlar. 

 

6) Bazı Fransız düşünürler, sanattaki bu soyut ve sonsuz boyut kaybolmasın diye; Sanat, sa-

nat içindir; sanatta onu kirletecek başka bir amaç ve çıkar beklentisi olmamalı, demişlerdi. 

Maalesef bu prensip bugün yanlış kullanılıyor. Nitekim Fransızların o güzel sözünden; Sanat, 

sanat içindir; onda mana ve içerik olmamalı; olursa uyarma özelliği gider. Çünkü bazen çıl-

gınlık ve absürt hareketler dahi sanat olabilir, yeter ki kitleleri ajite edebilsin, şeklindeki bir 

manayı anlıyorlar. 

 

Yazımızı bir fıkra ile bitiriyoruz: 1970’li yıllarda sol blok kendi aralarında Deniz Ticaret Bir-

liğini kuruyor. Sonra Sovyetler Birliği, sınırında deniz olmayan Çekoslovakya gibi ülkeler bu 

birlikte olmamalı, diye teklif veriyor. Çekoslovakya ise, Ruslara karşı Ama sizde de kültür ve 

adalet olmadığı halde Rusya Devletinde Kültür ve Adalet Bakanlıkları var, diyerek cevap 

veriyor.. 
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Güncel Bir Mesele 

(Âlem-i İslam Meselesi) 

 

İman, din ve İslamiyetten özellikle Müslümanlardan rahatsız olan bazı çevreler, dini zahiri, 

kabuk bir yapıdan ibaret bilen bazı yazarları tahrik ederek; Mevlana, İbn Arabî40 ve Bediüz-

zaman gibi dinî hakikatleri derinden izah eden direkleri düşürmek için saldırıya geçiyorlar. 

İşte son günlerde güya Bediüzzaman Bana arştan vahiy geliyor, demiştir şeklinde bir saldırı 

daha yapıldı. 

 

Değerli âlim hocamız Niyazi Beki, Risale-Haber sitesinde böyle bir iddiaya gayet mukni bir 

cevap vermiştir. Ben bu cevabı okuduktan bir saat sonra iyi bir okuyucum olan eski bir Baro 

Başkanı İbrahim Bey beni aradı; o da bu söylemi merak edip bana sordu. Bu gibi saldırıların 

nerelerden gelebileceğini tahmin ettiğimden; ona cevaben 4-5 yazıyı mail ile gönderdim ve 

telefonda meseleyi şöyle noktaladım:  

 

Dinî meseleler anlaşılmadığından bazı çevreler, o meseleleri hurafeler olarak anlatıyorlar. 

Dini, zahiri mealinden ibaret bilenler de gayrete gelip, o meseleleri ilmî ve edebî yönden tahlil 

ederek cevap vereceklerine bütün o meseleleri efendim, dinde böyle bir şey yok, diyerek tır-

panlıyorlar. Demek iki uçtakiler de yanlıştır..  Bediüzzaman işte bu iki ucu orta yola (sırat-ı 

müstakime) getirmek için uğraşıyor. Ve bana Arştan vahiy geliyor, gibi bir sözü de yoktur. 

 

Bediüzzaman’ın söylediği sözün doğru şekli ve manası şöyledir: 

 

“Resâili'n-Nur (Nur Risaleleri) baştanbaşa ism-i hakîm ve rahîmin mazharı olduğundan, bu üç 

ayetin âhirleri (sonları), ism-i hakîm ile ve gelecek yirmi beşinci ayet dahi, Rahmân ve Rahîm 

ile bağlamaları münasebet-i mâneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i 

mâneviyeye binaen deriz ki:    (Kitabın indirilişi) cümlesinin sarîh (açık) bir 

mânâsı; Asr-ı Saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübînin nüzulü (inişi) olduğu gibi mânâ-yı 

işârîsiyle de, her asırda o Kitab-ı Mübînin mertebe-i arşiyesinden ve mu'cize-i mâneviyesin-

 
40 Bediüzzaman, Mevlana Celaleddin hakkında üstadlarımdan biridir, diyor. İbn Arabî için de Bir mucize-i ulum-

i İslamiye diyor. İbn Arabî eğer keşfen gördüm, diyorsa; görmesi doğrudur; fakat bazen keşif, rüya gibi tabir 

isteyebilir; çünkü o ruh-u âli, asla yalan söylemez, diye söylüyor. İbn Arabî’nin varlık hakkındaki görüşlerini 

eleştirmesi ise, o görüşlerin bu asırda yanlış anlaşılmasından ve birçok su-i istimale açık olmasından dolayıdır. 

Üstad, o makama çıkamayanların böyle sözleri söylemeye hakları yoktur, diye uyarıyor. (6. Mektup, 28. ve 9. 

Lem’alar, Osmanlıca Lemeat, Evliya ve Arifin Bahsi) 
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den feyiz ve ilham tarîkiyle onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin bürhanları iniyor, nüzul 

ediyor diyerek, şu asırda bir şakirdini ve bir lem'asını (ışığını) cenah-ı himayetine (koruması 

altına) ve daire-i harîmine bir hususî iltifat ile alıyor..”  

 

Bu sözün anahtar kavramlarının izahı şudur:  

 

İsm-i hakîm ve rahîmin mazharı olmak… 
 

Hikmet, Allah’ın sıfatı olarak; her şeyi bilimsel kurallar üzere yaratmak ve bu çerçevede her 

şeye birçok fayda ve maslahat meyvelerini takmak demektir. Rahmet de Allah’ın bir sıfatı 

olarak karşı tarafın liyakatine hiç bakmadan ona kızmak şöyle dursun, onu ekstra nimetler ile 

donatmak demektir. İşte Risale-i Nur bu iki mazhariyetten dolayı onun bütün mesajları ilmî 

ve çok faydalı olduğu gibi; Risale-i Nur meşrebinde kızmak ve şiddet yoktur. O, düşmanına 

dahi iyilik ve sevgi ile muamele eder. Ve çağımızı kurtaracak bu iki özelliğin Risale-i Nura 

verilmesi, ekstra İlahî bir lütuftur. İslamiyetin maddi cihad yönü, her ne kadar mahiyet ve 

amaç itibarı ile rahimiyet’in tecellisi de olsa; zahiri itibarı ile çatışmalı diyalektik süreç demek 

olan rahmaniyet’in tecellisidir. 

 

Bediüzzaman bu diyalektik cihad sürecini ilmî deliller ile cihad etme olarak görüyor. Çünkü 

bu asırda maddi cihadı gerektirecek vahşet olmadığı gibi; iman-küfür çatışmasının yüzde dok-

sanı, ilim meydanında gerçekleşiyor. Evet, ilimlerdeki diyalektik süreç, diğer bütün sosyal 

çatışmalardan daha zor ve daha keskindir. 

 

Münasebet-i maneviye… Bu kelime bize der ki; İslam dini, orta yol denilen fıtrat dini olması, 

onu ism-i hakîmin bir tecellisi kıldığı gibi; onun her bir meselesini, bütün âlimleri şaşırtacak 

şekilde evrensel, ilmî hakikatler yapmıştır. Bu nokta ise, Kur’anın, bedevi bir ortamda yaşa-

yan ve hiçbir eğitim almayan Hz. Muhammed gibi bir insana verilmesi ism-i rahimin bir cil-

vesidir; ekstra ilahî bir mucizedir. Demek Risale-i Nur Ortaçağda oluşan diğer ekollerin bir 

yansıması değildir; İslam ve Kur’anın bu çağdaki bir yansımasıdır; ekstra İlahî bir ikramdır. 

 

Asr-ı Saadette Kur’an, vahiy suretinde kitab-ı mübinin nüzulü (inişi) olduğu gibi.. 

 

Bu derin cümlenin manası şudur: Kâinat açık, güçlü ve içinde sonsuz yasalar ve bilinç kat-

manları içeren bir kitaptır. Kur’an buna Kitab-ı Mübin diyor. Bu sonsuz yasalar ve bilinç 

katmanlı isabetli bilgiler, Asr-ı Saadette Kur’an olarak Hz. Muhammed’in kalbine inip insan-

lığa aktarılmıştır. Fakat bu kitap tarihsel değildir; zamanlar üstüdür. Yani: 

 

O kitabın mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden… Sürekli bir iniş vardır. 

 

Arş Allah’ın egemenlik alanı demektir; arş kâinatın ve varlığın tümü demektir. Arş, evvel, 

ahir, zahir ve batın isimlerinin tecellilerinin toplamıdır.. (Mesnevi-i Arabî) Allah evvel, ahir, 

zahir ve batındır. O her şeyi bilendir. Bu bilgisi ile her şeye gücü yetendir. (Hadid, 2-3)  

 

Demek bazılarının sandığı gibi Arş göklerin üstünde somut bir nesne değildir. Demek 

Kur’anın mertebe-i Arşiyeden inmesi, geçmiş ve geleceğiyle, zahir ve batını ile bütün kâinat-

taki bilgi ve bilincin Hz. Muhammed’in kalbine inmesi demektir. Demek Kur’an, zamanlar 



108 
 

üstüdür; zamanlar üstü olduğu için her çağda onun gizli katmanları ve güçlü gerçeklerinin 

delilleri (burhanları) Kur’ana hizmet edenlerin kalbine inmekle beraber; bu ikincil inişler, 

Kur’anın vahyi şeklinde değildir: 

 

Feyiz ve ilham yoluyla..  Gizli hakikatler..  Mertebe-i maneviye. 

 

Bu deyimlerin manası şudur: Kur’an bütün varlığın bilinci ve bilgisi olduğu için, bütün çağla-

ra hitap eden katmanları vardır. Bunların bir kısmı daha evvelki çağlarda gizli kalmıştır. Za-

manla bilginin gelişmesi ile bunlar, Hz. Muhammed’in mertebe-i maneviyesinin şemsiyesi 

altında olanlara, bilimsel burhanları (açık güçlü delilleri) ile inerler. Fakat bu iniş feyiz ve 

ilham alma tarzında oluyor. Demek Bediüzzaman’ın Bana Arştan vahiy geliyor gibi bir sözü 

yoktur. Bunu böyle anlayanlar ve aktaranlar ya koyu cahildirler veya karanlık niyetlere sahip 

oldukları için saldırıyorlar. 

 

Bediüzzaman’ın ilim ve hizmet stratejisi 

 
“Bu asırda ikinci dehşetli hal: Eski zamanda küfr-ü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve 

küfr-ü inadiden gelen temerrüd, bu zamana nisbeten pek az idi. Onun için, eski İslam muhak-

kiklerinin (ilmi konuları delilleri ile isbat eden âlimlerin) dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam 

kafı olurdu. Küfr-ü meşkuku (şüpheli dinsizliği) çabuk izale ederlerdi. Allah'a imân umumi 

olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve Cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefahetlerden 

(günahlardan), dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir 

kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. Eskide, fen ve ilimle dalalete 

girip inat ve temerrüdle hakaik-i imana karşı çıkana nisbeten şimdi yüz derece ziyade olmuş. 

Bu mütemerrid inatçılar firavunluk derecesinde bir gururla ve dehşetli dalaletleriyle hakaik-ı 

imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden, elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada 

onların temellerini parça parça edecek bir hakikat-i kudsiye lazımdır ki onların tecavüzatını 

durdursun ve bir kısmını imana getirsin. 

 

İşte Cenab-ı Hakka hadsiz şükürler olsun ki, bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak 

Kur'an-ı Mucizü'l-Beyanın bir mu'cize-i maneviyesi ve lemeatı bulunan Risale-i Nur, pek çok 

muvazenelerle, en dehşetli muannid, mütemerridleri, Kur'anın elmas kılıncı ile kırıyor.  

 

Ve kâinat zerreleri adedince vahdaniyet-i İlahiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delille-

ri gösteriyor ki; yirmi beş seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe 

etmiş ve ediyor. Evet, Risale-i Nur imân ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukaye-

seleri, bu mezkûr hakikatleri bilmüşahede ispat ediyor. Mesela, Yirmi İkinci Sözün iki maka-

mının bürhanlarına ve lem'alarına ve Otuz İkinci Sözün Birinci Mevkıfına ve Otuz Üçüncü 

Mektubun pencerelerine ve Asa-yı Musanın on bir hüccetine, sair muvazeneler kıyas edilse ve 

dikkat edilse, anlaşılır ki bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrid dalaletin inadını kıracak, 

parçalayacak, Risale-i Nurda tecelli eden hakikat-i Kur'aniyedir..” 

 

Üç anahtar kelimenin izahı 
 

Küfr-ü mutlak… ve Küfr-ü inadî… Dehşetli Dalalet … 
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Bu iki önemli kavramı anlamak için 19. ve 20. asırlara bir göz gezdirmemiz gerekir; şöyle ki: 

Bu iki asırda fen bilimleri, medeni inkişaflar ve teknoloji öyle çok geliştiler ki; dil ve deyim-

leri, eski sembol dili olduğu için dinî meseleler yanlış anlaşıldı. Bu problem ile beraber maddi 

izah tarzı ve maddi medeniyet, hayatın her alanında egemen olduğundan materyalizm, esas bir 

ideoloji oldu. Allah, ruhaniler ve melekler başta olmak üzere bütün kutsal, manevi ve soyut 

değerler inkâr edildi; çoğu yerde de yasak edildi. Bediüzzaman bu noktaya küfr-ü mutlak 

diyor. Bu ifade kelime olarak sınırsız inkâr demektir. Tam Türkçesi hiçbir mukaddes değeri 

kabul etmemek demektir. 

 

Bu mutlak küfrün her yere girmesinin ve buna karşı dinin bir varlık göstermemesinin ve mad-

di fenlerin eğitime egemen olmasının bir sonucu olarak Hedonist, Komünist ve Natüralist 

bloklar oluştu.  

 

Bunlar takım tutar gibi; kendi gruplarını taassup seviyesinde tutup benimsediler; yaygın bir 

şekilde propaganda yaptılar. Küfr-ü mutlak bu sefer hem toplumun her kesimine yayıldı; hem 

de küfr-ü inadi’ye dönüştü… 

 

“Dehşetli dalalet..” Yani hayat, bir nehir gibi ebediliğe ve sonsuz mükemmelliğe doğru akı-

yor. Bu nehrin akmasını sağlayan değer de sadece semavi dinlerdir. Fakat materyalizm ve 

bunun türevleri olan diğer akımlar, dinî gerçeklere saldırdığından, bu hayat nehri yolundan 

sapmıştır. Milyarlarca insan, ebedî ve manevi değerlerini kaybetmiştir. Dalalet sapmak ve 

kaybolmak demektir. Dehşetli dalalet ise, bütün çağlardan daha fazla bir şekilde küfür, dine 

saldırmıştır ve hayatı asıl mecrasından saptırmıştır, manasına gelir.  

 

Bütün bunlara mukabil Bediüzzaman, fen ilimlerini hiç inkâr etmemekle beraber o fenlerin 

gösterdiği sonsuz İlahî esma ve nitelikleri adeta gözlere gösteriyor. 

 

Ayrıca medeniyetin gelişmişliğini reddetmiyor; fenler İslam’ın malı olduğu gibi; hakiki me-

deniyet de İslam’ın ve dinin malıdır, diyor. Bediüzzaman’ın tek yaptığı şey, hedonist ve ma-

teryalist bir medeniyet olmasın, diye imanlı bir medeniyet ile imansız bir medeniyeti tekrarla 

karşılaştırıyor. Onların mahiyetlerini gösteriyor. O, bu önemli mukayeseye İman ve Küfür 

Muvazeneleri diyor. Risalelerin bu gibi özelliklerinden dolayıdır ki; Kur’an hakikati (ana 

konuları ve bunların izahı ve delilleri) Risale-i Nura yansımıştır, diyor. 

 

İşte Risalelerin bu gibi hizmetlerinin varlığı ve 2. Dünya Savaşından sonra materyalizmin ve 

komünizmin kırılması, DNA, Ekoloji ve başka alanlarda sonsuz bir bilincin varlığının fark 

edilmesi, bilim ehlini bir derece o küfr-ü mutlak ve küfr-ü inadi’den kurtardı. Fakat tam dindar 

olamadılar; sadece agnostik (bilinmezci) oldular. Çünkü bilimler, varlığı henüz tam çözebil-

miş değildir. Dinin yorum isteyen binlerce meselesi ortada duruyor.  

 

Bediüzzaman bu yetersiz sonucu ta o zamandan gördüğü için Risaleler bu azgın dinsizlerin 

tecavüzlerini durdurur ve bir kısmını imana getirir, diyor. İlim dünyasının çoğunu imana geti-

rir, demiyor.  

 

Hulasa: Eğer Nurcular Üstadlarının yolundan gitse, bilimsel bilgileri ve medeni gelişmeleri 

reddetmeden dinî gerçekleri isbat etmeye devam etseler; yorum isteyen (müteşabih) metinleri 

yorumlasalar; o agnostik bilim ve medeniyet çevreleri tam dindar olacaklardır. Fakat böyle 
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önemli bir görev, devam ettirilmediği için Müslümanların çoğu bilimleri ve medeni gelişme-

leri reddediyorlar. İslam Âlemi tarihte çok güzel ve geniş bir şekilde rönesansları yaşadı. Fa-

kat maalesef aydınlanmayı beceremedi. Bugün de beceremediği için yüzünü Ortaçağ skolâsti-

ğine çevirmiş; insanlar ve medeniyetler arasında çok büyük bir gerilim yaşanıyor. Galiba bir 

nevi kıyamet gibi, büyük sosyal bir deprem ile ancak kendine gelebilecektir. 

 

Evet, maalesef İslam âleminde çağa uygun bir aydınlanma olmadığı için ve Avrupa aydın-

lanması materyalizme dönüştüğü için, insanlık zahiren bilim ve aydınlık asrını yaşıyor. Fakat 

gerçekte çok karanlık bir dönemden geçiyor. Evet, insan varlığa, hayata, musibet ve ölüme 

sağlıklı ve kalbi tatmin edici bir açıklama getiremediği müddetçe en sıkıcı bir karanlık içinde 

ömür geçiriyor, demektir.  

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 
 

 

 

Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz 

 

Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden 

elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anlatmak bir cilt kitap ister. Onun 

için burada sadece bir kısım anahtar kelimelerinin şifrelerini vermeye çalışacağız. İnşaallah 

bu çalışma, hem Risalelerin dilini ve isbat mantığını anlaşılır hale getiren bir anahtar olur. 

Hem bütün insanî ve kutsal değerleri inkâr eden ve bunları çiğnemeye çalışan dinsizliğe ve 

materyalizme bir cevap olur. 

 

İşte: 

 

1) Bu Sözün sıra numarası: Risale-i Nurun sıra numaralarında önemli iki incelik var: Birin-

cisi aynı sıra numarayı taşıyan Risaleler, aynı konuyu işler. Mesela; 10. Söz haşri, 10. Mektup 

haşir meydanını anlatıyor. Kâinatın imam-ı mübin olarak nasıl öldüğünü ve kitab-ı mübin ola-

rak nasıl dirildiğini izah ediyor. 10. Lem’a, mahşer meydanındaki cezaları isbat ediyor. Bu 

Lem’ada mahşer meydanına misal Barla ve Isparta yöresi oluyor. Hizmet noktasındaki eksik-

likler ve yanlış yapmalar bu dünyada cezasız kalmadığına göre; dünyada yapılan umumî yan-

lışları özellikle imana ve Kur’ana olan saldırıları Allah mutlaka dünyada da ahirette de ceza-

landıracaktır, manasını veriyor. Ve mesela 22. Söz materyalizme cevap olduğu gibi; 22. Mek-

tup ve 22. Lem’a da böyledir. 22. Sözün konusunu burada görüyorsunuz. 22. Mektup mater-

yalizmin getirdiği adavet, bencillik ve hırsı anlatır. Bu asrın bu temel özelliklerinden dindarla-

rın da payını aldığını söyler. Dindarların bu ahlakî zaaflarının materyalizme kuvvet yerine 

geçtiğini hatırlatır.  22. Lem’a ise, asrımızın sözde eşitlik ilkesi sonucu oluşan sosyalist anla-

yışını ve fazilet gibi manevi üstünlükleri kabul etmeyişini yani ahlakî materyalizmi anlatır.  

 

Bu sayısal şifrelerin ikinci inceliği ise, her sayının sembol bir boyutunun olduğuna dayanır. 

Üstad Hz.leri bu sayılardaki risalelerin konusunu o sembolizme göre tayin etmiştir. Mesela 

18. Söz metafizik bilinç sembolüdür. 18. Söz, 18. Mektup ve 18. Lem’a bu boyuta yani gaybî 

bilince ve özel bilinç ile gerçekleşen kerametlere bakar. Ve mesela 4 ve 22 sayıları, madde ve 

materyalizm sembolüdürler. Her ne ise, bu iki özellik bütün Külliyatta hatta bütün Kur’an 

sure numaralarında geçerlidir. Fakat bu ince bir sır olduğu ve konumuz daha çok belirgin bir 

şekilde isbat hakikati olduğu için şimdilik burayı geçiyorum.. 

 

2) Bu sözün birinci makamının başında iki ayet var. Birisinde zikir, diğerinde fikir vurgusu 

yapılıyor. Zikir mesajı anlamak demektir; fikir ise basamaklar ile bir sonuca varmak demektir. 

Ve bu iki ayette insanlara sunulan temsillere vurgu yapılır. Bu iki nokta der ki; insan olmaya-

na yani soyut algısı olmayana bir şey anlatılmaz. Ve ona isbat yapılamaz. Bununla beraber, 

bazı insanlar soyutu anlamasa da o soyut mana, onlara temsil ile somutlaştırılabilir. Buna 

rağmen eğer anlamazsa artık onunla uğraşılmaz. Her iki ayette temsilin darbedilmesi vurgusu 

var. Bu da der ki: Her varlık, her nesne ve her olay darbedilen para gibi bir değerdir. Demek 
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eğer bir insan hiçbir değer bilmiyorsa ona bir şey anlatılmaz. Mesela muhatap paraya ve mala 

sahip olmanın bir değer olduğunu bilse yine ona bir şeyler anlatılabilir.  Evet, 30. Sözün ba-

şında anlatıldığı gibi insanı hayvandan ayıran ilk nokta, soyut değerleri anlamaktır; ikinci 

nokta, mülkiyet hakikati ile oluşan benliktir. Evet, sadece soyut algı ve benliği ölçü yapma 

sayesinde kıyas yapılarak isbat yapılabilir. 

 

3) Temsilde geçen iki kişinin kendilerinden geçmesi ifadesi der ki: Lezzet ve memnuniyet 

kavramları üzerinden gerçeklik yine bir derece isbat edilebilir ve anlatılabilir. 15 gün oldu 

geleli; artık mesulüz, ifadesi ise, başta sorumluluk olmak üzere ahlakî değerlerin Allah’ın 

varlığına delil olma gerçeğine işarettir.  

 

4) Bu 22. Sözün Birinci Makamı, burhanlar ile isbat yapar. İkinci Makam Lem’aları gösterir. 

Burhan, insanı, görmediği ve bilmediği bir sonuca vardıran veri, muhakeme ve deliller zincir-

lemesi sonucu varılan hakikat ve açık bilgi demektir. Eğer bu yolculuk eserden müessire git-

mek ise bu delile burhan-ı innî denilir. Yani eserin inniyetini (varlığının mahiyetini ve gerçek-

liğini) gösterip onunla eser sahibine varılır. Eğer müessirden eserin isbatına ve eserin mahiye-

tinin anlaşılmasına varılıyorsa ona burhan-ı limmî denilir. Mesela bir şey anlatıyorsun; karşı 

taraf neden bu böyledir, diye sorar ise (lime diyorsa) bu kaynağın ve bu nedenin, böyle bir 

sonucu doğurduğunu anlatırsın.. Bu, limmî delil ile isbat olur. 

 

5) Hem koca bir memleketi, bir şehir, bir saray şeklinde yapan ve harika şeylerle donatan, 

ifadesi, isbatta kullanılan delillerin sonsuzluğu, kanuniyeti, kutsallığı ve gerçekliği gerekir, 

diye bize sistemin yapısını ve temel özelliklerini isbatta kullanmamızı hatırlatıyor. 

 

6) Birinci Burhan: Birinci burhanda iki misal var. Biri çekirdek yani DNA.. Diğeri bunun 

açılımı olan ekolojik sistem. İkisinin de manasının bugünkü ifade ile anlatılması, küçük büyük 

her şeyde sonsuz, gizli bir bilincin işlediğidir. Bilincin varlığı materyalizmi susturur; bilinç 

alanının genişliği ise şirk ve ahlaksızlığı susturur. 

 

7) İkinci Burhanda, milyon yıllar önceden bilinçli bir şekilde altyapısı hazırlanan beslenme 

ve giyinme gerçeğinin geçmişini, bugününü ve bu iki açık hakikatin mahiyetlerini ve içlerin-

deki bilinci, amacı ve manayı gösterir. İkinci burhan, bu iki noktaya dikkatleri çekmekle insa-

nın sıradan ve hiçbir şey öğrenemeyen bir hayvan olmadığını dile getiriyor. Evet, kâinatın bir 

saray gibi olduğuna delil, tek bir Hidrojen elementinden 110 değerli elementi yaratmak; bir 

tek hücre ile bütün her şeyi şenlendirmek ve insanı en ala besinler ve giyim ile bu sisteme bir 

halife yapma gerçeğidir.. 

 

8) Üçüncü Burhan: Kâinat çok büyük olduğundan ondaki manevi yapılar ve soyut özellikler 

her zaman, herkese gösterilemeyebilir. Fakat her canlı, özellikle insan bütün varlığın küçük 

bir modelidir. Eğer canlı varlıklarda ve insan hakikatinde tesadüf ve kaos yoksa demek kai-

natta da yoktur. Bu hakikat şuna benzer: Bir bilgisayarda bilinçli ve manalı bir dosya eğer 

kendi kendine yazılmamış ise, bu bilgisayarın işletim sistemi asla kendi kendine olamaz, ma-

nasına gelir. Demek Üçüncü Burhan varlığın ve biyolojinin bu evrensel dilinin izahıdır. 

 

9) Dördüncü Burhan da der ki: Her varlık tek başına mükemmel bir dosya, bir mektup ve bir 

mesaj olduğu gibi; bütün geçmiş ve gelecek ile beraber o kadar mükemmel hareket ediyor ki; 

adeta bütün evren ve varoluş; bir tek canlı dosya gibi hareket ediyor. Sonsuz bir bilinci ve 
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gerçekliği gösteriyor. Demek dinlerin anlattığı, sonsuz ve aşkın bir Allah var. Yoksa her şey 

kaotik ve karanlık kalırdı. Belki madde ve sistem ilk adımını bile atamazdı. 

 

10) Beşinci Burhan, kâinattaki ve kâinat içindeki sonsuz varlıklardaki harika ve son derece 

güzel sanat hakikatini gösterir. Muhatabına manen der ki: Sen din ve manevi değerlerden an-

lamayabilirsin. Bari bu sanat hakikatini gör; onu anlamsız ve absürt görme. Çünkü insanda 

sanat sevgisi ve seyr-i bedayi, çok evrensel ve gerçekçi bir duygudur. 

 

11) Altıncı Burhan: Geçmiş ve geleceği ile sanat, hologram, muhafaza, besleme ve geliştirme 

sonra bu gelişen verileri ve bu verilerin yaptıklarını kayıt altına alma özellikleri ile varlık sis-

tematiğini ve temel özelliklerini gösteriyor. Bu harika özellikleri ile bu sistem sonsuz oldu-

ğundan ve o sistem içindeki bireysel varlıkların hiçbiri sonsuz olmadığından anlıyoruz ki: 

Sonsuz ve aşkın bir Allah var; o bu sistemi yaratmış ve devam ettiriyor. Demek bu sistemin 

her bir varlığı ve bu sürecin her bir anı ilk baştaki nedensellik delili gibi Allah’ın sonsuz kud-

retini, bilgisini ve iradesini isbat ettiği gibi; Onun aşkınlığını ve yetkinliğini idrak sahibi olan 

herkese gösterir. 

 

12) Yedinci Burhan, altıncısında anlatılan canlı sistemin tasviri ve zirve güzelliğinin göste-

rilmesidir. Ekoloji, gıda zinciri, uyum, doğurma, annelik gibi gerçekler çerçevesinde bu sis-

temin okunmasını sağlıyor. Sinema sanatını çağrıştırmakla bütün kâinatın çok anlamlı bir film 

olduğunu bildiriyor. 

 

13) Sekizinci Burhan, kâinattaki kimyasal boyutu delil yapıyor. Yedinci Burhanın ağırlıklı 

olarak Biyolojiyi delil yaptığı gibi.. Dokuzuncu Burhan ise Fizik dilini ve fizik âlemdeki 

sonsuz bilinç ve kudreti gösteren yapıyı anlatıyor. Evet, Biyoloji, Kimya ve Fizik kâinatın son 

derece anlamlı ve harika bir kitap olduğunu, dindar dinsiz bütün insanlara gösterebiliyor.. 

Biyo kelimesi, olmak demektir. Loji bilim ve mantık demektir.. Fizik yazılım ve kanun de-

mek; kimya ise, kutsal alan manasına gelir. Kimya; Fizik ve Biyoloji ortası bir alandır. Son-

suz, çift kanatlı ve bilinçli bir iradeyi gösterir.  

 

14) Onuncu Burhanı bugünün dili ve terminolojisi ile ifade edersek; buna Ontoloji (ilmül-

vücud, irfan) delili denebilir. Demek insanoğlu varlığı, varoluşu ve sistemi tanıdığında; isbat 

sahasında artık eline altın bir bilezik almış olur. 

 

15) 11. Burhan Hz. Muhammedi gösterir. Bu o kadar derin ve parlak mantıklı bir delildir ki; 

bu konuda Sosyoloji ve Sosyo-psikoloji ilim dallarını yıllarca çalıştırsak, bu delilin izahını 

bitiremezler. Üstad, bu delilin izahı için Şuaat-ı Marifetin-Nebi, 19. Söz ve 19. Mektubu yaz-

dım; fakat yine yetmedi, diyor.  

 

16) 12. Burhan, Kur’an ve vahyi delil olarak gösteriyor. Bunun mahiyetini anlamak için Psi-

koloji bilimini, kalbi, ruhu, bilinçaltı ve bilinçdışı dedikleri sonsuz ummanı incelemek gerekir. 

Başkası Kur’andan belagat, hukuk ve siyasi ilkeler konusundaki mucizeliği anlar.. Ben bu gibi 

mucizelikleri kabul etmekle beraber Kur’andan vahye geçerim; vahiyden bilinçdışı gerçeğine; 

oradan Allah’ın sonsuz soyut varlığını anlamaya geçerim. Vahiy denilen, Allah’ın ne ayn ne 

gayr olan kelamının varlığa ve hayata nasıl ruh, bilinç ve akıl olduğunu anlarım ve görür gibi 

inanırım. 

 



114 
 

22. Sözün 2. Makamının Anahtar Kavramları 

 
Bediüzzaman bu Makamda isbat delillerine Burhanlar yerine Lem’alar diyor. Lem’a parıltı 

demektir. Demek Allah’ın varlığı ve isimlerinin yetkinliği isbat istemez. Çünkü hayatta ve 

insanlık âleminde bunlar güneş gibi parlıyor. Bu ikinci makamın girişinde vurgulandığı gibi; 

eğer bu parıldamada bir miktar kapalılık kalıyorsa bu, imtihan hakikati içindir. Demek sebep-

ler, Allah’ın sonsuz aşkınlığına ve yetkinliğine sınır getirmedikleri gibi; o izzet ve aşkınlığı 

yanlış anlayacak olan gözlerden korumak içindir.. Üstad bu İkinci Makamın manasını Sözler 

kitabının telifinden 9 sene önce Arabî Mesnevide Lemeat ismi ile yazmış idi. Bu Arabî şekli 

daha öz olduğundan bu Lem’alar kısmını oradan takip etmeye çalışacağız. Şöyle ki: 

 

1) Birinci Lem’a: Bu Lem’anın izahına geçmeden önce bu İkinci Makamın başındaki dört 

ayete bakmamız ve manalarına dikkat etmemiz gerekir. İşte dördünün de ortak vurgusu; varlık 

sonsuzdur, varlığın kaynakları asla tükenmeyecek kadar boldur. Bu kaynakların başında asıl 

hazine ilimdir; soyut ve manevi alanlardır. Kudret ve enerji zahiren tükeniyor gibi görünse de 

aslında o da sonsuzdur. Her ne kadar entropi ile enerjinin tükeneceği sanılsa da hayat ve haya-

tın özü olan ilim ve bilinç o enerjiyi sonsuza denk yeniden topluyor. Evet ölüm enerjinin da-

ğılması ise, hayat tek kelime ile enerjinin geri kazanılması ve maksimum verim ile kullanıl-

masıdır.. Hulasa: Birinci Lem’a hayat hakikatini izah ediyor. Şöyle ki: 

 

Hayat her şeyin üzerine vurulan bilinçli ve sanatlı bir mühür ve tuğradır. Hayat hem varlığın 

gerçekliğini hem sonsuzluk hakikatini isbat eden ve taklid edilmesi asla mümkün olmayan 

mucizevî bir hakikattir. Hayatın mahiyetinin izahı, ilim ve bilinç ise, mekanik işletim yapısı-

nın izahı da şudur: Hayat bir şeyi her şey yapar, her şeyi bir şey yapar. Mesela Hidrojen ga-

zından 110 elementi ve bunlardan sonsuz denilebilecek kadar kimyasal mekanizmaları yaratı-

yor: Basit bir sudan milyonlarca canlı türleri, kentrilyonlarca canlı bireyleri ve onların farklı 

ve son derece sanatlı organlarını yaratıyor. Ve mesela insan ister binlerce farklı vitamin ve 

mineraller alsın, ister sadece ekmek ve peynir yesin, hepsinden de aynı vücut, aynı organlar 

yaratılıyor. Demek 1. Lem’anın özeti: Hayatın kendisidir. 

 

2) İkinci Lem’a: Hayat sonucu ortaya çıkan, 5 milyon tür ve onların sayısız bireyleri. Demek 

bir DNA’dan bu kadar çok ve sayısız örnekler çıkarmak yine sonsuz bir kudret, ilim ve irade-

yi gösterir. Demek 2. Lem’anın özeti zi-hayatlar demek olan canlılardır. 

 

3) Üçüncü Lem’anın konusu ise, hayat vermek demek olan ihya hakikatidir. Güneşin bütün 

şeffaf şeylerde yansıması ve her şeyde hiç bölünmeden, küçücük bir güneş olarak görülmesi 

gerçeğidir. Maddi-manevi nur hakikatidir. Evet, eğer bu canlandırma ve yaşatma gerçeği, 

sonsuz bir hazineden gelmiyorsa, hiçbir tür ve hiçbir canlı birey bir an bile varlığını devam 

ettiremez. Evet, Allah tabiat âleminde varlık okyanusunun güneşidir. Risale-i Nurda Şems-i 

Ezel ve Ebed olarak ifade ediliyor. Demek eğer zamanlar üstü (kadim) aşkın ve sonsuz bir 

hazine olmazsa kâinat var olamazdı; faraza var olsa da canlılık ve ihya hakikati olmazdı; olsa 

da devam etmezdi. Risale-i Nurda Allah’a Şemse-i Ezel ve Ebed denildiği gibi Sultan-ı Ezel 

ve Ebed de denilir. Bu ise, düzen ve ihyanın sosyal hayattaki yansımasının ifadesidir. 

 

4) Dördüncü Lem’a açıkça diyor ki: Varlık ve hayat eğer tabiata isnad edilse, sonsuz varlıklar 

adedince matbaa kalıpları ve harfleri gerekir. Hâlbuki varlık tabii bir şey değildir; sonsuz bir 
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bilinç ve irade ile olan bir yazılımdır. Evet, varlıklar ve olaylar kalem-i kudret ile Allah’ın 

sonsuz ilmi çerçevesinde yazılan bilinçli mektuplardır; tabiat matbaasından çıkma değiller. 

Demek her bir şey direkt olarak Allah’ın kudret kalemi ile yazılıyor. Çünkü her şeyin bir seri 

numarası vardır. 

 

5) Beşinci Lem’a: Bir şey kendi varlığını bir açıdan gösteriyorsa, Yaratanının varlığını yüz-

lerce yönden gösterir. 

 

Bu veciz ifadenin bugünkü teknik dil ile izahı, varlık holografiktir, şeklinde bir cümle olur. 

Bilindiği gibi holografik nesne bir açıdan kendini gösterse, diğer sonsuz varlıkları ayrıca gös-

terir. Holografik yapının izahı şudur: Her şey küçük ve büyük çapta kayıt edilir. Bu kayıtta 

küçük büyük farkı yoktur.  Demek bütün kâinat, bütün varlık bütün yönleri ile yok olmadan, 

en ufak bir eşya ve en küçük bir olay kaybolmaz. Aslında bugünkü bilimler hayatı, canlıları 

ve ihya hakikatini tam izah edemiyor. Çünkü insanlık, holografik yapıyı henüz tam keşfede-

medi. Demek eğer bu nokta anlaşılsa, hayat ve ihya da tam anlaşılacaktır. Benim kanaatime 

göre hücre ve DNA sistemi, holografi tekniğinin üç boyutlu bir uygulanışıdır. 

 

6) Altıncı Lem’a: Birlik sırrıdır. Birlik hem ihyadır, hem hayattır; hem sonsuzluk gerçeği-

nin isbatıdır; hem ilim ve iradenin somut yansımasıdır. 

 

Ayrıca birlik demek yazılım ve dosya oluşturmak demektir. Bu öyle bir ism-i azamdır ki; her 

şeyi isbat ve izah ediyor. Risale-i Nurda en birinci konu bu birlik hakikatidir, denilebilir. Ta-

savvufun en birinci ilkesi, çokluk ve kesret içinde boğulmadan vahdet ve birliği yakalamak ve 

yaşamak olması da bu sırrı gösteriyor.. Kur’anın da en birinci konusu şirk ve dağınıklığa (ah-

laksızlığa) cevap vermek olduğundan birlik, Kur’anın anlaşılması için de en birinci anahtardır, 

denilebilir. Din ve İslama inanmayan bazılarının meditasyon yapmaları, bu birlik sırrını teknik 

olarak kendi bireysel hayatlarında yaşamak istemeleridir. Evet, konsantrasyon bir birlik hali-

dir.. İslam’daki ismi zikirdir. 

 

7) Yedinci Lem’anın bir kelime ile izahı, kâinatın özellikle canlıların network ve sibernetik 

olarak çalışmasıdır. Bunun birinci özelliği, varlık sisteminin hem sistem olarak hem bireyler 

olarak sonsuz bir yardımlaşma içinde çalışması gerçeğidir. Kâinat diyalektik olarak yaratıldığı 

için paradoksal bir özellik taşır; yani görecelidir, yani varlığı hem var hem yok; Allah’a ve 

sonsuza entegre olarak var. Fakat bireysel ve sınırlı beni ile yok hükmündedir. Kâinattaki bu 

paradoksal yapının bir yansıması şudur: Varlıklar ve âlemler, bir yönden sonsuz bir mücadele 

ve yarış içindedirler; öte taraftan sonsuz bir kerem kanunu çerçevesinde birbirine yardım edi-

yorlar.. Demek bunun gibi binlerce zıt kanunu, intizam ve ölçü ile çalıştıran bir kuvvet, bir 

ilim ve irade sonsuzdur ve sadece ona tapılır. 

 

8) Sekizinci Lem’anın özet ifadesi ise, bütün her şeyin, sonsuz bir kemale doğru tekâmül et-

mesidir. Bu öyle güzel ve verimli bir kanundur ki; firesi ve istisnası asla yoktur, denilebilir. 

Demek birçok zıt kanunu irade ve ilim ile dengelemek ve çalıştırmak ile beraber, bütün bu 

diyalektik sistemi sonsuza dek geliştirmek, sonsuz bir rububiyetin eseridir. Kur’anda Allah 

isminden sonra en çok Rab isminin kullanılması bu mucizevî yapıyı ifade etmek içindir. 
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9) Dokuzuncu Lem’anın tek bir kelime ile ifade edilişi, sistem olarak da, birey olarak da her 

şeyin, sonsuzluğun varlığına delil olmasıdır. Bu hakikati göstermek ve yaşatmak için 16 say-

falık bir makaleyi bugünlerde yazdım. Risale Akademi’den okuyabilirsiniz. 

 

10) Onuncu Lem’anın konusu ve isbat materyali şudur: İdare hakikati, insanın hilafeti ve 

devlet gerçeğidir. Risalelerde varlık sistemi, güneş sistemine ve devlet sistemine benzetilir. 

Bu iki benzetme aslında doğru ve gerçektir. Fakat varlık sistemini en iyi temsil eden hayat 

ağacıdır. Onun için El-Hayy, Risalelerde en büyük ism-i azam sayılmıştır. Katre Risalesinde 

bu ağaç özelliği, hakikatin en açık bir delili olarak anlatılır. 

 

11) On Birinci Lem’anın özeti düzen gerçeğidir. Demek bu düzen gerçekliği, kaos ve rastge-

leliğe asla yol vermiyor ki insan şüpheye düşsün. 

 

12) On İkinci Lem’a, başta ölüm olmak üzere bütün soyut hakikatlerin şehadetini içeriyor. 

 

Evet, tarihte dört şahıs ölümün, hayattan daha çok Allah’ı gösterdiğini söyledi. Buda asıl eril 

varlık manasında buna Nirvana dedi. İsa yine asıl ve temel değer olarak ona ruh ve baba dedi. 

Mevlana bu eril âleme geçişe Şeb-i Arus (gerdek gecesi) dedi. Maddeyi ve bedeni feminen 

(nazik-nazenin) bir gelin diye gördü. Ebediyet ancak ölüm ile olur diye söyledi. Bediüzzaman, 

Ölüm bizim için Nevruz (bayram) günüdür, dedi. Hz. Muhammed ise, bu bilgileri tasdik et-

mekle beraber; O (a.s.m.) maddeyi, dünyayı ve hayatı bir bayram, bir Nirvana, bir düğün ola-

rak gördü ve gösterdi. Bir tekne suyu okyanus yapabildi. 

 

Bu Arabî Lemeat Risalesinde 13. ve 14. Lem’a da var. Fakat bunların izahı Katre Risalesinin 

tamamıdır. Bu iki Lem’ayı o Risaleye havale ediyoruz. Üstad Bediüzzaman bu Katre Risale-

sinde varlıkların 55 dil ile Allah’ın varlığını ve birliğini isbat ettiğini anlatır.. Ayrıca bu var-

lıkların Allah’ın sonsuz esma ve kemalatının varlığına nasıl şehadet ettiklerini gösterir. Ab-

dülmecid Ağabeyin tercümesinde bu 55 dilden sadece 30 dil tercüme edilmiştir; İhsan Kasım 

Ağabey, Arabî Mesnevide bu 55 lisanı tek tek numaralandırmış.. Abdülkadir Badıllı veya 

Ümit Şimşek Ağabeylerin tercümesinden bunları okur ve tesbit edebilirsiniz. 

 

Hulasa: 22. Söz, Sa’d-i Şirazî’nin dediği ve Üstadın Yirmi Altıncı Mektubun İkinci Mesele-

sinde aktardığı tespitin gerçekliğini gösteren pratize edilmiş bir derstir. Tespit şudur: Uyanık 

olanın nazarında her yaprak bir kitaptır. Yüce sanatkâr olan Allah’ın marifeti konusunda..  

 

Evet, Sa’d-i Şirazî kâinatı bir bostan ve gülistan olarak okuyabildi. Her varlıktan ve her olay-

dan bir kâinat kadar mana çıkarabildi. 

 

Önemli bir hatırlatma: İbn Arabî ve İbn Sina’nın varlık ile ilgili bilgileri bu asra uyarlansa, 

onlar ile de başta Allah’ın varlığı olmak üzere birçok dinî hakikat isbat edilebilir. Fakat maa-

lesef bu konuda yapılan ve yazılan bütün tezler, o bilgileri günümüze uyarlamak yerine bizi 

Orta Çağa götürüyor olduğundan İslam dünyasında bir aydınlanma olmadı. Aydınlanma, bil-

gileri test etme imkânına sahip olma ve varlığın işletim mekanizmasını bilme seviyesi demek-

tir. Bu seviye Batıda materyalize edildiği için erken öldü. Bizde ise hiç doğmadı.. Yani İslam 

dünyasında yirmi tane Rönesans oldu. Fakat aydınlanma hiç olmadı.. 
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Allah Kâf-Nûn Fabrikasında Yaratıyor 

 

Kaf-Nun, Arapçada emir kipi olan ve ‘ol’ manasına gelen ‘kün’ kelimesi demektir. Demek 

Allah kelimeler ile yaratıyor. Fakat Allah’ın kelimeleri, insanın fonetik sesleri gibi kelimeler 

değildir. Allah’ın kelimeleri başta enerji, yazılım (program) ve süreç gibi gerçeklerdir. Nite-

kim ‘kün’ kelimesindeki kâf, ‘kevn’i temsil eder; kevn ise varlık ve enerji demektir. Nun ise, 

(bütün sembolizm geleneklerinde bilindiği gibi) bilgi ve bilinç demektir. Modern tabir ile ya-

zılım ve program manasına gelir. 

 

Bilindiği gibi varlığın ve varoluşun üç sacayağı var. 

 

1) Enerji 

2) Yazılım (program) 

3) İrade (yönetim) 

 

Din bunlara kudret, ilim ve irade diyor. Kün kelimesindeki enerji ve ilmi karşılayan harfleri 

yani kâf ve nun’u gördük. İrade ve yönetimi ise ‘kün’ kelimesinin kendisi temsil ediyor. Çün-

kü kün (ol) bir emir kipidir. Emir ise iradeden gelir. 

 

Bu fabrikada olan işlerin iki tarzı var. Biri sıfırdan (halkın tabiri ile) yoktan var etmektir. Yani 

Allah kudretinin bir cilvesi olan enerjinin içine ilmini koyar veya ilmiyle tayin ettiği bir kalıba 

enerjiyi sürer; o şey de var olur. Buna ihtira (sıfırdan yaratmak) denilir. (26. Lem’a, 11. Rica 

ve Tabiat Risalesinin sonu) 

 

Bir de inşa var; Allah mevcut düzen içinde bir şeyin var olmasını dilediği zaman ona ol der; 

yani bütün sistemini o şeyin olması için yönlendirir; o şey de oluverir. Buna inşa denilir. De-

mek inşa, bütün sisteme egemen olmayı gerektirdiği için o da ihtira gibi bizim açımızdan zor 

ve önemlidir, denilebilir. Dolayısıyla herkes her zaman her ihtiyacını Allah’tan bilmeli, diye 

Kur’an emreder. Aslında bahar mevsiminde birçok şey, bütün ahval ve nitelikleri ile yeniden 

yaratılıyor. 

 

Allah ismi, ihtira’a bakar; Rahman ismi, inşa’a bakar. Rahim ismi ise ikisinin ortasına ve ola-

ğanüstülüklere bakar. 

 

Demek Allah’ı, varlığı, dini ve hayatı anlamak için üçlü sistemi bilmemiz gerekir. Mesela 

kudret, ilim ve irade; mesela enerji, yazılım ve süreç (tekâmül süreci.) Mesela kış, yaz ve ba-

har; mesela Musevilik, İsevilik ve İslam; mesela kader, irade ve ibadet ve mesela finans, idare 

ve proje.. 
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Besmelede işaret edilen bu sistemi tanımak ve ondan istifade etmek için Besmelenin başında-

ki ba harfine ve isim kelimesine dikkat etmek gerekir. Ba ile demektir; nedenselliği bilmemizi 

emreder. Yani neden ve sebep, bir harf kadar zayıf da olsa onu bilmemiz gerekir. 

 

İsim, her birisi Allah’ın yetkinliğinin somutlaşmış şekilleri olan bilim dalları demektir. İsim 

101 eder. Ba ise 2 eder. Bilimlerdeki ve nedenselliklerdeki diyalektik ve sibernetik yapılara 

bakar. 

 

Demek Besmeleyi anlasak ve ona yapışsak; o bizi, ilmin ve hayatın zirvesine (arşına) çıkartır. 

Demek Besmele ile işlere başlamak ve esma ile Allah’tan bir şeyler istemek hurafe değildir. 

Yeter ki işler sözde kalmasın; icraata geçilsin. Eğer icraat yapacak gücümüz yoksa bazen bir 

harf bile başarı için bir neden olabilir. 

 

Bir Ek: 
 

Başarının bir sırrı, Besmele hakkında olan Birinci Sözde iki nedene bağlanmıştır: 

 

1) Bir ism-i İlahiyi eline almak. 

 

2) Acz ve kuvvetteki, fakr ve rahmetteki diyalektiği (cem-i ezdadı) bilip gereğini yapmak. 

Şöyle ki: 

 

a) Mesela; bu dünyada kim Allah’ın birer ismi olan bilim dallarından birine tam yapışsa dün-

ya hayatını kurtarır. Ve mesela kim sonsuzluk, ebedilik ve bekanın ismi olan Allah manasını 

bilse ve kendine hayat şiarı yapsa o ölüm ve yokluğu yener. 

 

b) Fakat insan gibi sınırlı düşünen bir varlığın bu makama çıkması için cihad yani cem-i ez-

dattaki zorluğu yenmesi gerekir. Cem-i ezdad, Birinci Sözde şöyle sıralanmıştır: 

 

Şakilerin şerrinden kurtulmak → Muhtaç olduğu şeyleri elde etmek 

Düşmanlar → İhtiyaçlar 

Gurur → Tevazu 

Acz (zillet) → Kuvvet 

Fakr (rezalet) → Rahmet ve başarı 

 

Başka bir veçhe ile: 

 

Nişan (açıklık) → Vird (gizlilik)  

İbrahim (iman) → Musa (şeriat) 

Bitkiler → Taşlar 

Hararet → Salâbet (sertlik..)  

(Hararet katı şeyleri ya sıvılaştırır veya buharlaştırır.  

Dolayısıyla hararet ve salâbet zıt sayılırlar.) 

Her şeye dayanabilmek → Her şeyi yapabilmek 
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Besmele tevhid işareti olduğu için tevhidi elde eden bütün zıtları birleştirebilir; aczini kuvve-

te, fakrını zenginliğe dönüştürebilir. Demek zıtları bir yapıp insanî arşa uçmak gerekir. Yoksa 

atomların fırtınasına maruz olan bu dünya çölünde kör ve perişan oluruz. Allah hiçbirimize bu 

mühim imtihanı kaybettirmesin. 

 

Son Bir Hatırlatma: 
 

Cevher, Araz, Mal 

 

Başta yaratmak yerine imalat demeyi düşünmüştüm. Fakat imalat AYN harfi ile Allah için 

uygun bir tabir olmaz.. Ama mal kelimesinin kökü itibarı ile düşünüldüğünde uygun olduğu 

görülür. İmalat mal üretmek demek olur. MVL kökünden gelir. Mal, gerçek varlık değildir; 

eski tabir ile arazdır; yeni tabir ile fondur. Araz ve fon demek tek başına var olamayan başka 

cevherî (gerçek) bir varlığa dayanan şeydir. Kur’an, Dünya hayatı bir arazdır; bir fon ve 

renkliliktir. Gerçek hayat ve varlık ancak ahiret hayatıdır, diyor. 

 

Kadim Yunan felsefesinde kendi başına var olamayan ve var kalamayan varlıklara (renkler 

gibi) araz denilirdi. Metal ve taş gibi kendi başına var olan eşyaya da cevher denilirdi. Daha 

öncesinde ise, metallerin de ölümlü ve ebedi varlıklara göre fani oldukları bilindiğinden cev-

her kelimesi, asıl olarak ruh, melek ve manalar için kullanılırdı. 

 

Kur’an, eski manaya atfen ve yeni manayı tashihen şöyle diyor: 

 

“De ki: Bedenleriniz ister taşlardan, ister demirden olsun veya yıkılmaz büyük sandığınız 

başka şeylerden olsun, sizler mutlaka öleceksiniz. Bu takdirde onlar, ‘Bizi kim diriltecek’ di-

yecekler. Sen de ki: O bedenleri ilk sefer, kim denge üzere (fıtrat olarak) yarattı ise o dirilte-

cektir.  

 

Sen bu cevabı verince onlar, başlarını eğecekler ve ‘Ne zaman?’ diyecekler. Sen de ki: çok 

yakında dirileceğinizi umuyorum. Allah sizi çağırdığında Onun kemalatını göstererek dirile-

ceksiniz. Ve çok az kaldığınızı sanacaksınız.” (İsra, 50-52) 
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24. Mektubun Şerh ve İzahı 

 
Birinci Makam 
 

Yedi işaretiyle Mehdiyet hakkında olan 29. Mektubun 7. Kısmının izahında gördüğümüz gibi; 

Üstad Bediüzzaman Mehdiyet görevini, Müslümanların Avrupa’da çıkan materyalist bilim ve 

felsefesine karşı kendi bilim ve felsefelerini kurmaya bağlıyor. Ve bu hayatî meseleyi özellik-

le 30. Söz, 29. Söz ve 24. Mektuba havale ediyor. Geçen bölümlerde 29. ve 30. Sözlerle ilgili 

epistemolojik notları bir miktar gördük. Şimdi inşaallah bu Mektub’da bu boyutu gözlemle-

meye çalışacağız. Yani bu Mektub’daki derin irşadî derslerden daha çok bu Mektubun sağlıklı 

bir ilim ve Epistemoloji anlayışına nasıl anahtarlık yaptığını göreceğiz. Bunun için önce Mek-

tubun ana şemasını ortaya çıkarmaya çalışacağız; daha sonra detaylı bir şekilde bu ilmi ve 

epistemolojik boyutu izah etmeye çalışacağız. İşte:  

 

Baştaki soru ve cevabın detaylı tasviri bize diyor ki; materyalist bilim ve felsefe, kâinatın üç 

temel neden ve sebebi olan fail (yapan) sebep, maddi (malzeme olan) sebep ve gaî (amaç, 

erek) sebebi bilmemesi yanında; kâinatın, özellikle dünyada olan bitenlerin, özellikle canlılar 

âleminin, olabilecek en zirve seviyede trajik bir manzara arz etmesi bu asırda materyalizmi 

besliyor; başta İlahî değerler olmak üzere ferdi ve toplumsal bağlar çözülüyor.. 

 

Yani Avrupa bilim ve felsefesi, yapan sebep olan Allah’ı ve amaç sebep olan metafizik âlemi 

ve bu boyuttaki neticeleri bilmediği gibi; malzeme sebep olan kâinatın üç sacayağı olan kud-

ret, ilim ve iradeden sadece kudreti yani enerjiyi o da yarım olarak biliyor.. Bir de felsefe ve 

edebiyatları, varlık ve yaratılışın akışını absürt bir trajedi olarak yansıtıyor. Varlık ve yaradılı-

şın en güzel meyvesi olan insanlığı zehirliyor. 

 

Bediüzzaman bu soru ve cevap ile yaradılışın, hayat ve ölümün dış görünüşüyle bir trajedi 

olduğunu kabul ediyor.41 Fakat başka bilgileri ve başka boyutları göstermekle geniş, derin ve 

yüksek bir perspektifle kâinata, varlığa ve hayata baktırıyor. Manen şöyle diyor: Kâinat, çok 

boyutlu ve zahiren de olsa zıtlardan örülen muhteşem bir tablodur; gayet geniş, derin ve yük-

sektir; elbette bunun izahı ve açıklaması da böyle çok boyutlu olmalıdır. Fakat Avrupa tek 

gözle, sadece tek boyutu gördüğü için insanlık değerlerini zehirleyen deccal görevini görüyor. 

 

Cevapta geçen “Dai” yaptıran, isteyen sebep manasına gelir. Zihinlerin, “Varlığın bu trajik 

yapısı, Allah’ın Rahim, Hakîm ve Vedud isimlerine uymuyor” şeklindeki itirazlarına cevaben 

“Tam aksine bu üç isim varlığın bu şekilde akmasını diliyor” diyor. 

 

 
41 Bu kabulde yani kendi kendine sorduğu bu sualde ne kadar edebî ve yüksek derecede zıtlardan örülmüş 

simetrik bir üslup kullanıldığını görüyorsunuz. 
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Manen diyor ki: “Allah’ın sonsuz soyut yetkinliğinin bu şekilde somutlaşması bir rahmettir, 

bir şefkat ve tenezzüldür. Demek bu faaliyet ve hareket, Rahimiyet hakikatine uygundur. Ay-

rıca bu akışın, bu zahiri trajedinin sonsuz gaye, fayda ve hikmetleri var. Demek Hakîm ismine 

de uygundur. Ve nihai manada bu somut yaradılış nehri, bir aşk ve muhabbetin fışkırmasıdır; 

bir sevgi selidir. Bu ise mutlak güzellik ve kemaldir.” Metinde geçen Vedud ismi münezzeh, 

aşkın ve kutsal âşık manasına gelir. Aşkta ise her zaman bu aşkınlık ve münezzehiyet manası 

olmaz. 

 

Bu önemli soru ve cevaptan sonra bu öz manaları beş remizde anlatıyor. Ve ikinci makamda 

erek ve amaç gaye olan beş büyük fayda ve neticeleri gösteriyor. 

 

Üç bin yıldır, özellikle Aristo’dan beri insanlık felsefesi, bir şeyin olması için yukarıda anlat-

tığımız üç sebebi vazgeçilmez görürken42 bu çağdaş bilim, malzeme sebep ve nasıllık içinde o 

kadar çok boğuldu ki, asıl sebep ve gerektirici olan bilinçli diğer iki sebebi unuttu; en açık 

gerçekleri dahi göremez oldu. 

        “Suâl: Eâzım-ı Esmâ-i İlâhîyyeden (Allah’ın en büyük isimlerinden) olan Rahîm ve 

Hakîm ve Vedûdun iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye ve maslahatkârâne tedbir ve mu-

habbetdârâne taltif, nasıl ve ne sûretle müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile zevâl ve 

firak (ayrılış) ile musîbet ve meşakkat ile tevfik edilebilir (uyuşabilir?) Haydi, insan saadet-i 

ebediyeye gittiği için, mevt yolunda geçtiğini hoş görelim; fakat bu nazik ve nazenin ve ziha-

yat olan eşcar (ağaçlar) ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda lâyık ve hayata âşık ve be-

kaya (ebediyete) müştak olan hayvanat taifelerini (gruplarını) mütemadiyen hiçbirini bırak-

mayarak ifnalarında ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes 

aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tağ-

yirlerinde ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde 

ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var, hangi hikmet ve 

maslahat bulunur, hangi lütuf ve muhabbet yerleşebilir?!” 

       “Elcevab: Dâî ve muktazîyi gösteren beş remiz ile ve gayeleri ve fâideleri gösteren beş 

işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya uzaktan 

uzağa baktırmağa çalışacağız.” 

Bediüzzaman burada malzeme ve maddi oluşum sebebine muktazi sebep diyor. “Eşyanın özü 

ve asıl malzemesi başta kudret, ilim ve irade olmak üzere Allah’ın isimleridir” diye açıklıyor. 

 

Muktazi ise gerektirici sebep demektir. Bunun kelam ilmindeki ifadesi “illet-i tamme”dir. Bu 

ise sonucu zorunlu olarak netice veren neden demektir. Bu manasıyla daha çok maddi sebep 

manasına gelir. Dikkat edilirse görülür ki, bu Mektupta Üstad sürekli olarak muktazi sebep 

olarak Allah’ın isimlerini gösteriyor. Çünkü isim demek belirlenmiş somut varlık noktaları 

 
42 İbn Sina kitaplarında bu üç neden üzerinde ısrarla duruyor. Fail sebep olarak ilm-i ilahiyi, malzeme sebep 

olarak suret ve heyulayı ve amaç sebep olarak da varlığın, özellikle insan nefsinin kemale ermesini gösteriyor. 

Burada İbn Sina’yı tashih etmek gerekir.. Çünkü dai ve yaptıran sebep, Allah’ın rahmeti ve sevgisidir. İlim ve 

ilmin bir tecellisi olan suret (form) ve kudretin bir tecellisi olan heyula ise yapan değil de muktazi sebeplerdir. 

Kemal ise binlerce amaçtan sadece biridir; çünkü lezzet ve vücud gibi başka amaçlar da vardır. İbn Sina’yı böyle 

eksik bir kanaate vardıran şey, onun skolâstik bir feylesof olmasıdır. Çünkü skolâstikler, dinî ve ilmî bilgilerden 

ziyade felsefî ve hayalî spekülasyonlarla düşünüyorlar. (Talikat) 
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demektir. İbn Arabî bu muşahhas maddi noktalara Allah’ın isimleri diyor. Dini metinlerde 

geçen Esmaül-Hüsna denilen kelimelere de İsimlerin isimleri diyor. Fakat Bediüzzaman, es-

manın mahiyetindeki sonsuzluk boyutuna yanlış bir anlayış girmesin, diye bu maddi mükem-

mel mükevvenat için esmanın nakışları tabirini kullanıyor. Demek imam Gazali’nin ve diğer 

Müslümanların gerekçiliği mutlak manada inkâr etmesi eksik bir yaklaşımdır. 

 

Nitekim bu Mektubun başındaki iki ayet cümlesinin birincisi der ki: “Kâinat ve varlığın özü, 

somutlaşmış irade (meşiet) çerçevesinde Allah’ın fiili ve aksiyonudur.” İkinci cümle de der ki: 

“Allah her ne kadar bu meşiet kalıbı ve kanunları çerçevesinde yaratıyorsa da O, sonsuzluk 

ve yetkinliğin zirvesinde olduğundan her an, her zaman özel iradesiyle yeni şeyleri buyurur, 

istediği kararı alır.” 

 

Şimdi öneminden ve üslubunun güzelliği için bu sorunun metnini buraya aynen alarak; beş 

remiz ve beş işaret ile cevaplarının özetlerini yazacağız. Remizler daiyi yani bu işlerin böyle 

olmasını isteyen fail sebebi anlatıyor. İşaretler ise bu oluşumların sonundaki sonuç ve netice-

leri gösteriyor. Remiz kelimesi işaretin biraz daha kapalısı demektir. Evet, sonsuzluğu, Al-

lah’ın öz niteliklerini, varlığın özünü, yapısal yasaları bilmek, ahireti ve ölümün sonuçlarını 

görmekten daha derindirler. Onun için bu ilk beş cevabı remizler olarak isimlendirmiştir. 

 

İşte Birinci Remiz: (özet olarak) 

 

Bu remizden dolaylı olarak anlıyoruz ki; Avrupa bilimde özellikle nedensellikte çok ileri git-

tiği halde, olmamış (madum ve yok) şeylerin nedensellik istemediğini bilmiyor. Bu çok açık 

bir çelişki ve eksiklikleridir. Ayrıca bedavacılığın olmadığı gerçeğini, hayatlarının felsefesi 

yaptıkları halde, kâinatta kendilerinden başka bütün varlıkların kemal, lezzet ve kazanımlarını 

göremiyorlar. Kendilerinden başka her şey boş ve angarya çalışıyor, diye iddia ediyorlar.. 

 

Bu gibi açık yanlışların ontolojik sebebi şudur: Avrupa insanı Allah’ı inkâr edince kendini 

bilerek veya bilmeyerek Allah’ın yerine koydu. Ve sonsuz yetkinlikte olan Allah’ın asıl yetki-

leri olan üç niteliği kendi fani ve dar düşünen benlerine verdi. Şöyle ki: 

 

Allah sonsuz olduğundan ve her şeyi sonsuz bir derecede değerlendirdiğinden Ona göre ol-

mamış konum ve oluşların da bir hikmeti ve nedeni var. Yani adeta sonsuz nimetler içinde 

boğulan bugünkü insan, kendini tanrı gibi hissederek “Neden ben ölümsüz değilim? Milyar 

dolarım var, neden, trilyon yok? Neden sonsuz olamıyorum” diye haksızca itiraz ediyor. Çok 

sıkıntılar çekiyorum, diyor. 

 

Bu sıkıntı ve hayatın görevlerinin karşılığını ve ücretini fazlaca aldığı halde kendini kâinatın 

gerçek sahibi sandığından, mevcud nimetleri yeterli görmüyor. Kendi kendisiyle çelişiyor. 

Şöyle ki:   

“Yirmi Altıncı Söz’ün hatimelerinde denildiği gibi; nasıl ki bir mahir sanatkâr kıymettar bir 

elbiseyi murassa’ (cevherlerle süslü) ve münakkaş surette yapmak için, bir miskin adamı lâyık 

olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve maharetini göstermek için; o elbiseyi 

o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır; o adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vazi-

yetler verir.. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki, o sanatkâra desin: “Beni güzelleşti-
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ren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tağyir ediyorsun? Ve beni kaldırıp oturtup meşakkatle 

benim istirahatımı bozuyorsun?..” 

Aynen öyle de: Sani-i Zülcelâl her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek 

ve nukuş-u esmasıyla kemâlât-ı sanatını göstermek için; her bir şey’e husûsan zihayata, duy-

gularla murassa’ bir vücûd libasını giydirerek, üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar; 

cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi, ona lâyık bir tarzda bir ücret olarak; bir ke-

mal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. 

 
sırrına mazhar olan O Sani-i Zül-celal’e karşı hiçbir şey’in hakkı var mıdır ki, desin: “Bana 

zahmet veriyorsun. Benim istirahatımı bozuyorsun.”  

 

Bu paragrafta yapan sebep olarak sanatkâr; yapılan işin mahiyeti olarak sanat; işin ücret ve 

sonucuna da kemal, lezzet ve feyiz denmekle üç temel sebebe işaret ediliyor. 

 

Metinde geçen iki öz cümle: 

 

1) “Olabilirlikler (imkanat) ademdir (yokluktur.) Yokluk ise illet (gerçek neden) istemez.” 

 

[Hastalığa da illet denilir. Çünkü her hastalık bir (illete) maddi nedene dayanır. Veya maddi 

bir zarara sebep olur.] 

 

2) “Olabilirlikler nihayetsizdir (sonsuzdur.) Sonsuza ise illet (neden) olamaz.” 

 

Bu iki cümlenin hem insana hem de Allah’a bakan ikişer yönü vardır. Bize bakan yönüyle der 

ki; olmamış veya olmaması gereken şeyler o kadar çoktur ki; eğer bunlar neden isteyip olsa-

lar, siz onları değerlendiremezsiniz; ayrıca olmamış şeylerin oran olarak olumsuz olma ihti-

mali daha yüksektir. Bunlar olmadı, diye şekva değil; şükredin. 

 

Allah’a bakan yönüyle der ki; Allah’ın yetkinliği ve sistemi o kadar sonsuzdur ki; o bütün 

olumsuzlukları olumlu yapar; yokluk denilen durumları da hayra çevirir, kendi emir ve rah-

metini onlara neden yapar. Çünkü “Gerçek mülk sahibi Odur. O mülkünde istediği gibi işler 

yapar.” 

 

İki ayetin meali olan bu Arabî ibareye bakılırsa, Allah rast gele keyfine göre iş yapar, gibi bir 

mana anlaşılıyor. Fakat gerçekten öyle yapmıyor. Daima kaide ve kural, düzen ve hikmet dai-

resinde iş görüyor. Şöyle ki: 

 

Bu ibare 26 harftir. 13 ve 26 sayıları ise özel musibetlere ve kadere bakar. Remzen der ki; 

varlık bir yazılım, kader ve plandır. Kanun ve düzen altında yürüse de Allah’ın şerleri ve şey-

tanları yaratması gibi özel amaçlı işleri de var. Ve hepsinde de özel hikmetler ve amaçlar var. 

Çünkü bu kâinat bir mülktür; mülk ise verim ve ürün içindir.  

 

“Keyfe yeşa” kelimesinin zahiri meali, istediği gibi demek ise de, sayısal değeri 422 eder ki, 

kitap ve kütüp (kitaplar) kelimelerinin sayısal değerleri ile eşittir. İşareten der ki: Onun meşiet 
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ve isteği yasa, kural ve düzen çerçevesinde devam eder. Çünkü kitap kelimesi etimolojik ola-

rak yasa ve hukuk demektir. Yazılı ve sabit düzen manasına gelir.  

 

“Yetasarrafu” tasarruf eder, işler mealindeki kelimenin de sayısal değeri (şedde ile beraber) 

980’dir. Bu ise şeriat kelimesinin değeri ile eşittir. Diyalektik manayı hatırlatan ve sayısal 

değeri 98 olan birçok kelimeyi çağrıştırır. Hamim (çok sıcak) ve cehennem kelimeleri gibi.. 

Diyalektik yani zıtlar tarzındaki yaradılışın ifadesi olan “Rahman” kelimesinin de sayısal de-

ğeri 298’dir. 

 

“Mülkihi” 95 (19×5) eder. Fi 90 eder. Bunlar da tasarruf süreçlerini ve yapısını hatırlatırlar. 

Demek Allah mülkünün içine girmiyor. Sadece 9 ve 9’un katları olarak bir süreç başlatıyor. 

Demek zaman, hareket ve süreç onun işleyişinin suretidir. 

 

“Malikül-Mülk” (mülkün Sahibi) kelimesi ise 212 eder. Birlik ve üretim alanı olan çift yapılı 

diyalektik süreci hatırlatır. 

 

İkinci Remiz: 

 

Birinci remiz, varlığın muktezasını yani maddi neden ve illetini etraflıca anlattıktan sonra bu 

2. Remiz, dai yani fail ve yapan olarak Allah’ı açıklıyor. Şöyle ki: 

 

Burada iki grup anahtar kelimeler var: a) Faaliyet, hareket, lezzet, cemal ve kemal.. b) Şefkat, 

muhabbet, şevk, sevinç, lezzet ve memnuniyet… 

 

Bu iki grup kelimelerden birinci grup, materyalist Avrupa’ya diyor ki; sizler varlığı katı, kaba, 

anlamsız, isteksiz, karanlık bir kütle olarak görüyorsunuz. Hâlbuki gerçekte sayısız güzel so-

nuçları ile beraber, bu görünen haliyle dahi kâinat ve varlık, bir faaliyettir, bir harekettir, arzu-

lu bir coşkudur; lezzet alma ve olgunlaşmadır. 

 

Sizler bu değerleri, birey ve toplumsal yapınızın asla vazgeçilmez ilkeleri yaptığınız halde, 

bunları bilimlerinizde ve felsefenizde yok sayıyorsunuz. Demek sizler ya kendi kendinizle 

çelişiyorsunuz veya insanlığı aldatıyorsunuz. İkinci grup kelimeler de diyor ki: Siz ey Avru-

palılar, kendinizi tanrı yerine koyduğunuzdan kâinatın ruhu ve bilinci olan bu değerleri özel-

likle şefkat ve muhabbeti kâinatta inkâr ediyorsunuz. Bencil nefsinizde bu mücevherler olma-

yınca sanıyorsunuz ki, bunlar varlık ve kâinatta da yoktur. 

 

Hâlbuki bütün insanlığın bütün çağlarda kabul ettiği üzere, kâinattaki bu sonsuz faaliyet, de-

ğişim ve dönüşüm, sonsuz bir şefkat ve rahmetin, sonsuz hikmetlerle kendini yaşamasıdır. 

Haliyle o sonsuz olduğundan onun kendini yaşaması da sonsuz olacaktır. 

 

Ey materyalist Avrupa, sizler aşk ve sevgiyi tanrı yapıyorsunuz. Sonra bunların varlığını, 

kâinatın ruhu ve elektriği olduklarını inkâr ediyorsunuz. Kâinat hakkındaki bu sonsuz inkâr-

dan sonra, bencilleşmekle içinizdeki o sevgi ve aşk parıltısını dahi söndürüyorsunuz. 

 

Bu İkinci Remizde iki ayrı soru zihne geliyor.  
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1) Sizin bu ifadeleriniz Antropoformizme benziyor. Bu ise ilkel bir inanıştır, diye söylenebilir. 

2) Kâinat ve evren sadece Allah’ın sonsuz aşk ve sevgisinin coşkusu ise, benlik ve bilinç sa-

hibi diğer varlıklara haksızlık olmaz mı? diye sorulabilir. 

 

İşte Üstad, birinci soruyu burada ve İkinci Makamın mukaddimesinde şöyle cevaplıyor: 

 

Allah’ın bu muhabbet, aşk, lezzet ve şefkati, Onun sonsuz kudsiyetine (aşkınlığına) ve istiğ-

na-i zatisine (yetkinliğine) uygun bir şekildedir. Ayrıca bu gibi ifadeler, birer mecaz ve teşbih-

tirler; hatırlatma ve tefekkür vesileleridirler. 

 

Çünkü insan ölümlü ve fani ise de, insandaki bütün olumlu nitelikler, Allah’ın sonsuz varlığı-

nın birer numunesidirler. İnsanoğlu bu emanet numunelerle, dil hazinesinden birer kelime ile 

o hakikatlere işaret koyup ebediyet ve sonsuzluk yolunu buluyor. Hulasa bu terminoloji, bu 

kayıtlı ve şartlı tarzda ilkel bir inancın ifadesi değiller. Tam aksine felsefeye muhalif olarak 

Allah’ın canlı, yetkin sıfatlarını insanın özü ve dili üzerinden ifade etmektir. Dini terminoloji, 

bu konuda dahi mucizedir, diye göstermektir. Çünkü dinin bu terminolojisini beğenmeyen ve 

felsefelerine güvenen bilim adamları, bu sonsuz varlığa ya sağır, dilsiz ve bilinçsiz tabiat is-

mini veriyorlar. Veya sofestai (nihilist) olup varlıkta bilinç, gerçeklik ve güzellik yoktur, di-

yorlar. Veya Allah’ı “Bilinçsiz, iradesiz, yapmak zorunda olan bir ilke” diye kabul etmişler. 

Metinde geçen mucib-i bizzat deyimi, zorunlu olarak yaratan demektir. 

 

İkinci soruya da şöyle cevap veriyor: Eşyanın üç yönü ve üç benliği var: 

 

1) Kendilerine bakar. 2) Sistemdeki diğer varlıklara ve canlılara özellikle bilinç sahibi olanla-

ra bakar. 3) Varlıkların gerçek sahibi olan Allah’a bakar. Allah ise, sonsuz olduğundan asıl 

amaç bu son boyuttur. Fakat eşyanın birbirine ve kendi şahsi boyutlarına bakan yönleri, fayda 

ve hikmetleri de bir gerçektir. 

 

“Evet, bütün canlılarda faaliyette olan hayatın sayılamayacak ve kuşatılamayacak kadar gaye-

leri vardır. Bunlardan sadece biri o canlıya bakar. Canı veren ve besleyen Allah’a bakan gaye-

ler ise, Allah’ın nihayetsiz malikiyeti kadar çoktur. Demek yaratılma boyutunda büyüğün kü-

çük üzerine böbürlenmesi gerçek olamaz. Çünkü Allah’a bakan gayeler yönüyle ikisi de bir-

dir. Ve bu ikinci grup gayeler nazara alınsa, gerçekte abesiyet ve anlamsızlık bulunmaz. Abe-

siyet ve anlamsızlık ancak, gururlu, bencil insanın bakış açısında bulunur ki; o her şeyin kendi 

faydasına ve hevesine yönelik olduğunu iddia eder. Sanır ki, ona bakan boyuttan başka o can-

lıda hiçbir amaç yoktur. Evet, yeryüzünün sırtına serilmiş bu ziyafet, insan nev’i için bir ik-

ramdır, bir ödüldür. Fakat eğer yeryüzünü Allah için yönetebilirse ve yaptıklarıyla o ikrama 

layık olduğunu gösterebilirse!. Evet, bu ikram ve bu ödül sadece insanın nefsi ve istifadesi 

için değildir.”  (Arabî Mesnevi’den) 

 

Evet, eğer vahdetül-vücud düşüncesi esas olursa yukarıdaki bu sorunun haklı bir yönü ortaya 

çıkar. Fakat Allah’ın sonsuz birliğiyle beraber, bireylerin, türlerin diğer değişik varlıkların 

bilinçli özel ve özerk yapıları da bir gerçektir. Demek kâinatta çok boyutluluk, çok gerçeklilik 

esastır; farklı açılardan bakmak ve değerlendirmek doğru bir yaklaşımdır. 

 

Bu Üçüncü Remiz ile kâinatın bilmem kaç milyar ışık yılı mesafesinde adeta sonsuz galaksi, 

güneş ve uyduları içermesi yani kâinatın son derece büyük olması meselesi de çözülmüş olur. 
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Çünkü Allah ve Allah’ın esması sonsuz olduğundan onların yansıması ve somut biçimleri de 

elbette bir derece sonsuz gibi olacak. Yani Cenab-ı Hakk sonsuz bir şekilde kendini yaşıyor. 

Münezzeh ve mukaddes bir tarzda sonsuz lezzet alıyor ve memnuniyet hissediyor.  

 

Ayrıca her bir dağ, her bir gezegen, her bir güneş ve galaksinin de birer bilinçli ve özel özerk 

kişiliği var; onlara müekkel olan melekler tarafından temsil ediliyorlar. Dolayısıyla dinin çö-

zümleri ve izahları sadece dünya ve yer küre içindir, denilemez. 

 

Bununla beraber, biz henüz güneş sistemimizi dahi tam tanımıyoruz. En yakınımızdaki küre-

lerin kimyevî, jeomanyetik ve sibernetik dengelerinin formüllerini bilmiyoruz. Fakat her var-

lığın bir fonksiyonu, bir faydası ve çok yönlerden güzellikleri vardır, diyebiliriz. 

 

Üçüncü Remiz:  

 

İşte genel bir kanun ile ve bugünkü Fiziğin, Biyolojinin ve Psikolojinin son tespitleri ile diye-

biliriz ki; kâinatta yokluk ve eksi bir durum yoktur; yaradılış sadece sonsuz bir varlığın biçim 

ve durum değiştirmesidir. Kudretten ve somut varlıktan, ilme ve soyut varlığa geçiştir. Bir 

yönden varlıktan çıkmak gibi görünen bir durumdur; fakat onlarca yönden başka şekillerde 

varlık kazanmaktır. 

 

Bu 3. Remizde Avrupa bilim ve felsefesine iki acı hatırlatma var: 

 

a) Onlar entropiye tabi olan enerji açısından “Hiçbir şey yoktan var edilmiyor. Ve hiçbir var-

lık yok edilemez” diyorlar. Buna rağmen varlıkların özü ve ruhu olan ilim ve irade (yazılım ve 

süreç kazanımları) açısından neden hiçbir şey yoktan var edilemez ve yok olmaz, demiyorlar? 

diye sormak gerektir. Böyle bir sorunun cevabı olarak “Sadece materyalizmin körlüğünden 

böyle şaşırdılar. Ve insanlığı şaşırtıyorlar” denilebilir. 

 

b) İkinci hatırlatma ise şu ifade ile geçiyor: “Eğer ehl-i dalâlet ise; kendi elemiyle beraber, 

bütün mevcudatın helâketiyle ve fenâsiyle ve zahirî idamlarıyla; eğer o varlık zîruh (ruh sahi-

bi) ise o ruhlunun âlâmlariyle müteellim olur. Yâni onun küfrü, onun dünyasına adem (yok-

luk) doldurur, onun başına boşaltır; daha Cehennem’e gitmeden Cehennem’e gider.” 

 

Bu ifadenin açıklaması şudur: “Ey materyalistler! Sizin gittiğiniz yolda hiçbir değer, hiçbir 

güzellik, hiçbir fayda olmadığı gibi, sizin yolunuz sonsuz bir yokluk ve cehennemdir. Demek 

bu yola bilimsel yol, gerçeklik yolu, ideal buluş denilemediği gibi; etik açısından da bu yol 

mutlak kötülük, karanlık ve karamsarlık yolu olduğundan bu yolun sahiplerine normal insan 

bile denilemez.  

 

Ve eğer sizler dinî değerlerle bilim ve felsefî birikiminizi değerlendiremezseniz, insan olarak 

yaşayamayacağınız gibi; hayvan olarak da yaşayamazsınız. Demek herkesin küçük gördüğü 

çıkarcılık ve hedonizm gibi en alt değerler bile elinize geçemez. 

 

Ayrıca sizin bilimsel alan dediğiniz ortam ve içindeki varlıklar Allah’ın birer isminin somut 

yansımalarıdır. Siz bu değerleri kaynağından ve sonsuz tükenmez yapılarından koparmakla 

bir nevi gasıp ve hırsız sayılıyorsunuz. Halbuki kâinat gasp edilecek ve hırsızlanacak bir mal 
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değildir; sonsuz manalar taşıyan kitaplardır; sonsuz değerlerle dolu bir devlettir; burada 

kaos, anarşizm ve başıboşluk olamaz.” 

 

Dördüncü Remiz:  

 

Sizin yokluk, ölüm, çirkin ve anlamsız yapı dediğiniz şeyler, aslında varlıkların İlahî bir ba-

kanlığın organizasyonundan başka bir bakanlığın emri altına geçmesidir. Bir manayı ifade 

ettikten sonra başka manaları gösterime geçen sinema sahneleridir. Son derece şahane bir akış 

içinde büyük bir padişahın güzelliklerini yaşaması için bir resmigeçittir. 

 

Burada Üçüncü Remizden dolaylı olarak anlıyoruz ki; dinsiz insan, ailevî ve sosyal dokuyu 

muhafaza edemeyeceği gibi; kendi sağlığını da koruyamaz. Hele mana ve değerlere dayalı 

olan bilim ve felsefe adamı ise hiç olamaz. 

 

Dördüncü Remizden de dolaylı olarak anlıyoruz ki; dinsiz ve değersiz insan, devleti, eğitimi 

çeşitlilik demek olan serbest ticareti de tanımaz. Varlığın kategorilerini ve yükselişini kabul 

etmez; renk ve akıl körü bir aptal olarak yaşar. Hâlbuki kâinat ve bütün varlıklar, insana yüce-

lerden gönderilen manalı mektuplardır. Onun biricik görevi ve hedefi, bunları doğru okumak-

la yücelmek olmalı. 

 

Beşinci Remiz:  

 

Bu remzin iki nüktesi var. Birinci Nükte, insanın, yokluğu, kötülüğü, eksi dereceleri nasıl 

yenebileceğini, sonsuz bir şekilde ebedî bir hayatı ve mutluluğu nasıl elde edebileceğini gös-

teriyor.. 

 

İkinci nükte ise “Ben dindarca yaşarsam nefsime hiçbir şey kalmaz?” gibi bir korkuya ceva-

ben “Varlığın ve dünyanın ve hayatın bir boyutu da nefse bakar.” der. “İnsan, ebedî ve son-

suz olan ile geçici olanı birbirine karıştırmamalı!” diye hatırlatıyor. Aşağıda metni okuyabi-

lirsiniz.  

 

“Birinci Nükte: Madem Cenab-ı Hak var, her şey var; madem Cenab-ı Vâcibü’l-Vücûd’a 

intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü: Vâcibü’l-Vücûd’a nispetle her bir mevcûd, 

bütün mevcudata, vahdet (birlik) sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek; Vâcibü’l-Vücûd’a 

intisabını bilen veya intisabı bilinen her bir mevcut, sırr-ı vahdetle, Vâcibü’l-Vücûd’a mensub 

bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek her bir şey, o intisap noktasında hadsiz envâr-ı 

vücuda (varlık ışıklarına) mazhar olabilir. Firaklar, zevaller (yokluk ve ayrılışlar) o noktada 

yoktur. Bir an-ı seyyale (geçici bir an) yaşamak, hadsiz envâr-ı vücuda medardır. Eğer o inti-

sap olmazsa ve bilinmezse, hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünkü o 

halde alâkadar olabileceği her bir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. 

Demek kendi şahsî vücûduna, hadsiz ademler ve firaklar (yokluklar ve ayrılışlar) yüklenir. Bir 

milyon sene vücudda kalsa da (intisapsız); evvelki noktasındaki o intisâbdaki bir an yaşamak 

kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat demişler ki: “Bir an-ı seyyale vücûd-u münevver (ay-

dınlanmış varlık) milyon sene bir vücûd-u ebtere (kesik ve karanlık varlığa) müreccahtır; üs-

tündür..” Yani: “Vücûd-u Vâcib’e nispet ile bir an vücûd, nisbetsiz (bağlantısız) milyon sene 

bir vücuda müreccahtır.”  
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Hem bu sır içindir ki, ehl-i tahkik (gerçek bilgeler) demişler: “Envâr-ı vücûd ise Vâcibü’l-

Vücûd’u tanımakladır.” Yani: “O halde kâinat, envâr-ı vücûd içinde olarak melâike ve ruha-

niyat ve zîşuurlar (bilinçli dosyalar) ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa adem zulümatları (yok-

luk karanlıkları) firak ve zeval elemleri (acıları) her bir mevcûdu ihâta eder. Dünya, o adamın 

nazarında boş ve hali bir vahşetgâh suretinde görünür.” Evet, nasıl ki bir ağacın meyvelerinin 

her biri, ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var ve o nisbetle birer kardeşi, 

arkadaşı mevcut olduğundan, onların adedince arızî vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın 

başından kesilse, her bir meyveye karşı bir firak ve zeval hâsıl olur. Her bir meyve onun için 

madûm hükmündedir. Haricî bir zulmet-i adem (maddi bir yokluk karanlığı) ona hâsıl oluyor. 

Öyle de: Kudret-i Ehad-i Samed’e intisâb noktasında herşey için bütün eşya var. Eğer intisap 

olmazsa, her şey için eşyâ adedince haricî ademler (somut yokluklar) var. İşte şu remizden, 

imanın azamet-i envarına bak ve dalâletin dehşetli zulümâtını gör. Demek iman, şu remizde 

beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefsü’l-emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edebilir. 

Eğer iman olmazsa nasıl ki; kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madûmdur; öyle de iman-

sıza her şey madumdur, zulümatlıdır.” 

 

“İman, hakikat-i nefsül-emriyenin bir ifadesidir.” sözünün açılımı şudur: 

 

“Kâinatta sonsuz bir şekilde varlık, bilinç, güzellik, birlik, hayat ve saadet var. Eğer insan 

bunlara inansa, o güzel gerçekler onun dünyasına, onun ruh ve kalp yazılımına, onun ilişkide 

olduğu her şeye yansır. O da bunlarla gerçekten mutlu bir şekilde yaşar.. Çünkü bu kavramla-

rın varlığı gerçek olduğu gibi; iman ile insana yansımaları ile de gerçekten var oluyorlar. 

Fransız feylesoflarının en derin gidenleri bile “Varlık, ruh, kişilik ve insanın benliği varlıkla-

rın ve olayların insan aynasında yansımasıdır.” demişler. Yani insanın gerçek özü, et ve beden 

değildir; âlemin insan bilincine yansımasıdır, demişler.  

 

“Hakikat-i nefsül-emriye” işin özünde gerçekten var olan şey demektir. Evet, iman, kaynağı 

itibarı ile de, mahiyet olarak da, insana yansıması olarak da hakikat-i nefsül-emriyedir. 

 

Mesela sonsuzluğu anlamış bir imanlı, en tehlikeli ve trajik bir duruma karşı dahi “Allah’ım 

sen kâmil-i mutlaksın; senin sistemin de mükemmeldir. Dolayısıyla ben olmasam da benim 

yapacağım güzellikleri sen yaratırsın; eğer hak etmişsem veya fazlından, beni daha sonra o 

güzelliklere sahip kılarsın.” der.   

“İkinci Nükte: Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var. 

Birinci Yüzü: Esma-i İlâhîyyeye bakar, onların ayineleridir. Bu yüze zeval ve firak ve adem 

giremez; belki tazelenmek ve teceddüd var. 

İkinci Yüzü: Âhirete bakar, âlem-i bekaya nazar eder, onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde 

baki semereler ve meyveler yetiştirmek var; bekaya hizmet eder, fâni şeyleri baki hükmüne 

getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil, belki hayat ve beka cilveleri var. 

Üçüncü Yüzü: Fânilere, yani bizlere bakar ki; fânilerin ve ehl-i hevesatın maşukası (sevgilisi) 

ve ehl-i şuurun (bilinç sahiplerinin) ticaretgâhı ve vazifedarların (sorumluların) meydan-ı im-

tihanlarıdır. İşte bu üçüncü yüzündeki fenâ ve zeval, mevt ve ademin (ölüm ve yokluğun) 



129 
 

acılarına ve yaralarına merhem için, o üçüncü yüzün iç yüzünde beka (ebedilik) ve hayat cil-

veleri var.” 

                                                             **** 

 

İkinci Makam: 
 

Bir giriş (mukaddime) ve beş işarettir. Mukaddime iki (kısa) bölümdür. 

 

Birinci bölüm, “Gerek dinî bakış açısı için olsun, gerek bilimsel bakış açısı için olsun, kâinat-

ta ve varlıktaki olan biten durumların kanuniyetini yani düzenliliğini, soyutluğunu ve sonsuz-

luğunu bilmek ve görmek gerekir” diye dört somut kanunun dörder misalini veriyor: 

 

Birincisi: Ambalajlama ve ambalaj değiştirme kanunu.. 

 

 Mesela: Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor; o 

Sâni-i Hakîm aynı kanunla, her sene Küre-i Arz’ın libasını tecdid eder. Hem o aynı kanunla, 

her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Hem aynı kanunla, kıyamet vaktinde kâinatın suretini 

tağyir edip değiştirir. 

 

İkincisi: Çekim ve döndürme kanunu..  

 

Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevî gibi tahrik ederse; aynı kanunla Küre-i Arz’ı meczup ve 

semaa kalkan mevlevî gibi döndürüyor ve o kanun ile âlemleri böyle çeviriyor.. Ve manzume-i 

şemsiyeyi gezdiriyor... 

 

Üçüncüsü: Tamir ve tazeleme kanunu.. 

Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil 

ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid eder ve her mevsimde çok defa tazelendi-

rir. Aynı kanunla, zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdid eder, taze bir peçe üstüne çe-

ker. 

Dördüncü: Organize etme ve diriltme kanunu. 

 

Hem O Sâni-i Kadir, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanunla şu önümüzde-

ki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla Küre-i Arz’ı yine o baharda ihya eder ve 

aynı kanunla Haşirde mahlûkatı da ihya eder. 

 

Beşinci kanun ise bu dört kanundan önce tek bir örnek ile verildi. Böylelikle Üstad, 4+1 ka-

nununun numunesini sunmuş oluyor. İşte o birinci kanun: 

 

“Bir çiçek bu görünür varlıktan gider; fakat arkasına binler varlık çeşitleri bırakarak gider.” 

İşte bu durum her şeyde geçerli olan bir kanundur. 
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İkinci Mebhasta ve İkinci Mebhasın devamı olan Beş İşarette her şeyin 20–30 yönden nasıl 

binlerce vücud çeşitlerini arkasında bıraktığı, gayet tafsilatlı, güçlü ve akıcı bir üslup ile anla-

tılıyor. O kadar güzel anlatılıyor ki; ayrıca bir izah ve açıklamaya gerek kalmıyor.  

 

Biz burada bu 24. Mektubun ilme, felsefeye ve ilmin usulüne (epistemolojiye) bakan noktala-

rının açıklamalarına son veriyoruz. Fakat bu Mektubun iki önemli zeyli (eki) var. Dua bahsi 

ve Hz. Muhammed’in Allah’ın sevgilisi olma konusu.. Evet, eğer dikkatle bu iki ek okunsa 

görülecektir ki; bunlar ilim, epistemoloji ve felsefî manası itibarıyla bu Mektuba ek olmuşlar-

dır.  

İşte: 

 

Birinci Zeyl: Dua Bahsi 
 

Bu zeyl yani ek, özü itibari ile bize der ki: Kâinat, özellikle canlılar, özellikle insanlık âlemi, 

anlamsız, kaba, duygusuz, isteksiz, içine kapanmış karanlık bir âlem değildir. Başta insan 

olmak üzere her şey sonsuz bir istek ve aşk ile kemale, olmaya, manaya ve var olmaya koşu-

yor; maddi manevi varlığını devam ettirmek için adeta titriyor. 

 

Fizik ve Astronomi ilimleri, ilk patlamadan bugüne gelinceye kadar varlığın bu somut sıcak 

ve renkli dualarını artık dünya büyüklüğünde olan gözlerle görüyor. Biyoloji canlıların özel-

likle dölleme durumlarındaki bu sevimli dualarını belgeliyor. Din bu dua yani aşk ve istek 

gerçeğini binlerce Peygamber ve evliyada gözlemliyor. 

 

Eğer “Bediüzzaman, bu birinci eki neden böyle bir üslupla değil de, din dersi gibi anlatmış?” 

dersen cevap şudur: Onun birinci amacı imanı kurtarmak idi. İkinci amacı da toplumu ihya ve 

irşat edip materyalizmin yaralarını tedavi etmekti. Onun için ilmî yönü, 3. ve 4. sırada, ancak 

bağlantılar ile anlaşılabilecek şekilde anlattı. 

 

Böyle bir soru ve cevap, Hz. Muhammed’in Allah’ın sevgilisi olma bahsi için de geçerlidir. 

Şöyle ki: 

 

İkinci Zeyl: Sanat, Güzellik ve Sevgi Bahsi 
 

Bu ekte özetle beş temel kavram anlatılır. O temel değerlerle kâinatın ve varlığın anlamsız, 

ruhsuz olmadığını, son derece bilinçli ve güzel bir sistem olduğunu gösteriyor: 

 

1) Kemal ve güzellik 

2) Sevgi ve güzellik 

3) Sanat ve güzellik 

4) Sanat ve sevgi 

5) Ahlak ve güzellik 

 

Bu iki kutuplu beş temel değerin manası şudur: 

 

a) Başta Allah olmak üzere kâinat son derece mükemmel ve güzeldir. 
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b) Dolayısıyla Allah varlıkları gayet güzel olarak en zirve bir şekilde sever. 

 

c) Kâinatla ilişkisi, bilinç, ruh, aşk ve sevgi demek olan sanatkârın sanatıyla ilgilenmesidir. 

 

Bunun sonucu olarak sonsuz âlemler, çok büyük insanlar, sayısız güzellik gülleri ve binler 

âşık bülbüller yetişmiştir. Bu âlemlerin zirvesinde olarak dünya ve cennet var olduğu gibi o 

bülbüllerin en büyüğü de Hz. Muhammed’dir.  

 

Hz. Muhammed’in büyüklüğü ve zirve oluşu da son paragrafta beş kelime ile vurgulanıyor. 

 

1) Her sahada gerçekleri anlatan bir üstad-ı küll oluşu, 

2) En güzel ahlakta olması, 

3) Tek başına bütün dünyaya meydan okuduğu halde gayet güven ve rahat bir halde ömrünü 

tamamlaması, 

4) Kur’an gibi mucizeli bir eseri ortaya koyması, 

5) Allah’ın sanatını en gür ve en açık bir sada ile bütün kainata ilan etmesi; o sada ile kara ve 

denizi çınlatması.. 

 

İlk dört konuyu burada açmak haddimiz değil; ayrıca her dört konu için de onlarca cilt kitap 

yazılmıştır. Fakat son görevin ispatı ve açıklaması için düşündüm, bu manayı tam yansıtacak 

bir rivayet ve siret kaydı bulamadım. 

 

Gerçi Cevşen’de kapalı da olsa bu görevin icra edilişinin yüze yakın numunesi var. Fakat da-

ha sonra bu evrensel görevin asıl yeri Kur’an olmalı, diye düşündüm. Numune olarak Ra’d 

suresine bakmak istedim. Karşıma Nahl suresinin ilk sayfası çıktı. Kâinatın hem sanat hem 

bilinç hem fayda hem güzellik yönlerini anlatmada gayet açık ve kolay bir üsluba sahip bu ilk 

sayfayı okudum. Yalnız bu sayfa tek başına bu gayemiz için yeter, diye karar verdim. İşte size 

bu ilk sayfanın tefsiri..  

 

Evet, varlıkta ve hayatta gerçekliğin sanat ve güzelliğin var olduğunu ispat edip göstermek 

peygamberlerin en birinci görevidir. Bakın, Hz. İsa bu asli görevi şöyle anlatmıştır: “Kimse 

şüphelenmesin, diye benim krallığım uhrevidir; ben bu şekilde yaşamakla yani dünyayı ve 

faydacılığı terk etmekle gerçekliğin ve güzelliğin şahidiyim..” (Yuhanna İncili) 

 

Demek: Eğer sevgi varsa, sanat görünüyorsa, ilahî inayet demek olan yasalar ve mucize kabul 

ediliyorsa; gerçekliği arama durumu varsa, güzel ahlak ve etik davranış uygulanıyorsa, bilim, 

bilim olabilir, felsefe insanları aydınlatabilir.. 

 

Şimdi, bilim ve felsefenin en birinci konusu olan gerçeklik, güzellik, sorumluluk, gelişme ve 

faydalanma ilkelerini anlatan, gösteren ve yaşatan Kur’anın 14 ayetinin tefsirine geçiyoruz: 

 

[Bütün varlığı ve hayatı sanat olarak gören ve bütün hayatı sanat olarak yaşayan Hz. Mu-

hammed, Allah’ın sanat, inayet ve ilgisini ve varlığın başıboş, karanlık ve kaos olmadığını 

Kur’anın sadasıyla şöyle seslendiriyor: Nahl, 16/1–14] 

 

1. Ayet: “Allah’ın düzen ve kanun tarzında varlığı ve hayatı idare etmesi, özel olarak ilgilen-

mediğine ve onları sanat olarak yaratmadığına delil değildir. Özellikle, varlığın ve hayatın 
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değerini inkâr eden, birliği ve bilinci bozan şirk ve büyük günahların olması durumunda mü-

dahale eder.” Manasında birinci ayetin açık meali şöyle diyor: 

 

“Allah’ın özel emri olan azap emri ve uyarı metinleri geldi. Bir an önce gerçekleşsin diye 

acele etmeyin. O bölücülük, bilinçsizlik ve maddilik demek olan şirkten çok münezzeh ve çok 

yücedir.” 

 

2. Ayet: “Mesela: O her zaman özel emri demek olan ruh ve vahyi meleklerle kullarından 

istediğine indirir ki, Allah’ın ben ve bilincinden başka hiçbir şeye bağlanmasınlar. Onun ya-

salarını çiğnemekten sakınsınlar.” 

 

3. Ayet: “Allah, ruh ve vahiy gibi özel emirleri yanında, gökleri (metafiziği) ve yeri (fiziği) 

yasal ve düzenli olarak, yani belirli sabit bir realite ile yaratandır.” 

 

[Fakat bu sabit yasalar ve somut realiteler Onun ortağı değiller. Çünkü Onun sonsuz birlik ve 

bilinç manasına gelen yetkinliği ortak edinmekten çok yücedir.] 

 

4. Ayet: “Allah’ın bu özel ve düzenli iki çeşit icraatı yanında üçüncü bir kategori olarak in-

sanı bir spermden yaratmıştır. Ama bir de bakıyorsun Allah’a meydan okuyan açık bir düş-

man kesilmiştir.” 

 

[Yani insanın yaradılışı kanunidir. Fakat hayat ve faaliyeti serbesttir. Bu da sonsuz varlık ve 

yaradılış sisteminin bir gereğidir.] 

 

5. Ayet: “Serapa nimet olan hayvanları da Allah yaratmıştır. Onlarla ısınıyorsunuz; sizin 

için onlarda başka nice faydalar var.  Ve onlardan yiyorsunuz.” 

 

[Bu üç nimet çeşidi genel olarak her zaman geçerli ise de, hayvan hayatının üç dönemini anla-

tıyor: İlk dönem ki onlar petrol ve gaz oldular. İkinci dönem ki özellikle kırsal kesimde hay-

vancılığın bin bir faydasını anlatır. Bu dönemde hayvan adeta hayatın her şeyi demektir. Nite-

kim faydalar manasına gelen “menafi” kelimesinin sayısal değeri 241’dir. Bu da dolar ve lira 

kelimelerinin sayısal değeri ile eşittir. 

 

Üçüncü dönem ki, şehircilik ve modern hayat dönemidir. Bu dönemde her şeyleriyle nimet 

olan hayvanlardan sadece yemek ile istifade ediliyor. Demek eğer böyle bir yoruma gidilmez-

se ayetin belagati görünmez… İki kelime boşta kalır.] 

 

6. Ayet: “Ayrıca sizler, hayvanları akşam eve getirirken ve sabah onları kıra bırakırken son 

derece güzel bir manzara seyredersiniz..” 

 

[Bu modern çağda da bu güzellik ve terapi kanununun bir numunesini, insanların sabahleyin 

işe gidişlerinde ve akşamleyin rahatlamak için eve dönüşlerinde ve trafiğin düzenli akışlarında 

gözlemliyoruz. Trafik diyorum; çünkü bugün için arabalar, yine hayvan enerjisine (petrole) 

bağlıdırlar. Ayetin sabah çıkışını serbestlik ve akşam dönüşüne rahatlık manasına gelen “se-

rahat ve iraha” kelimelerini seçmesi de ilginçtir.] 
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7. Ayet: “Ayrıca bu hayvanlar, sizin çok meşakkatlerle ancak varabileceğiniz memleketlere 

bütün ağırlık ve yüklerinizi taşıyorlar. Hiç şüphesiz; Allah son derece özel şefkat ve özel rah-

met sahibidir.” 

 

[Yani Allah size özel olarak acımış, bu araçları emrinize vermiş. Artık siz de bu hayvanlara 

şefkat edin, acıyın; çok ağır yükler yüklemeyin. Bu son asırda da milyonlar yıl önceden hay-

van fosil enerjisini size taşıyan tabiata acıyın, onu israf etmeyin, onu kirletmeyin.] 

 

8. Ayet: “Atları da, katırları da, eşekleri de o yaratmıştır. Ki; onlara binesiniz. Ve size süs 

olsunlar. Ayrıca Allah, sizin henüz bilmediğiniz şeyleri de daima yaratıyor.” 

 

[Katır, at ile eşeğin ortak yavrusu olduğundan “katırlar” kelimesi ortada anlatılmıştır. Ayrıca 

at, Arap devletlerini, eşek Fars devletlerini, katır ise Arap ve İran kültürünün bir melezi olan 

Türk devletlerini remzen hatırlatıyor. Melezlik de bilinçli bir yaratmadır, tesadüfî değildir, 

diye hatırlatıyor. İlginçtir ki; atlar kelimesinin sayısal değeri 671’dir. Katırlar kelimesinin 

sayısal değeri 1071’dir. Eşekler kelimesinin de sayısal değeri 295’tir. Evet, Araplar miladi 

olarak bu tarihte İslamiyet devletinin yükünü taşımaya başladıkları gibi; Türkler de bu tarihte 

İslam devletinin yükünün altına girdiler. İranlılar ise Hicri 290’lı yıllarından itibaren Abbasi 

devletinin yükünü paylaştılar. Fakat Araplar ve Türkler kadar cihanşümul olamadılar.] 

 

9. Ayet: “Bir yola, bir hedef ve projeye yönelmek de, ondan vazgeçmek de Allah’a aittir. O 

isteseydi, hepinizi her işte başarılı kılardı. Fakat imtihan gereği, çeşitlilik ve renklilik murat 

etmiştir. Bu ise Onun özel iradesini ve sanatını gösterir; tesadüfî karışık bir durum değildir.” 

 

10. Ayet: “O özel bir şekilde size gökten su indirmiş; onun bir kısmı içilir; bir kısmından da 

bitki ve ağaç olur; onunla hayvanlarınızı otlatırsınız.” 

 

[Bu ayette; işarî ve çağrışım metoduyla su deyiminden vahiy diye anlayabiliyoruz. İnsanın 

bitkisel, hayvanî ve insanî beyin katmanlarını da anlayabiliyoruz. Ayrıca şehircilik, ziraatçılık 

ve hayvancılık mesleklerini de görebiliyoruz.] 

 

11. Ayet: “Allah o su ile ekini, zeytini, hurmaları ve üzümleri yeşertir. Ve başka nice meyve-

leri de… Bunda düşünen bir toplum için büyük bir belge ve ayet vardır.” 

 

[Ve bu vahiy suyu ile başta Orta Doğu’da ekine dayalı olan imparatorlukları yarattığı gibi, 

zeytine dayalı olan dindar Roma ve Bizans’ı ve hurmaya dayalı olan Arap imparatorluklarını 

ve üzüme dayalı olan Türk imparatorluklarını yaratmıştır. Demek Biyolojik âlem güzel ve 

sanatlı olduğu gibi, sosyolojik âlem de öyledir.] 

 

12. Ayet: “Size gece ve gündüzü de birer hizmetçi etmiştir. Güneşi ve ayı da size hizmetçi 

etmiştir.” 

 

[Yani bütün zıtlar, sizin faydanızadır. Varlık zıtların simetrik yapısından doğan bir sanat tab-

losudur. Evet, gece ve gündüzün farklılıkları, değişim ve döngüleri, sonsuz faydalar içeriyor. 

Ay ve güneş de büyüklükleri, uzaklıkları ve enerjileri ile açıkça gösteriyor ki, bunlar insanın 

emrine verilmiş iki hizmetçidir.] 
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“Fakat yıldızlar Allah’ın özel emriyle düzendeler. Bunların hepsi insan için değildir. İşte eğer 

insan düşünürse ve bu zıtların imtihan için olduğunu anlayıp kazanmak üzere riski yenebilirse 

bunlar içinde sonsuz belgeler ve ayetleri görebilir.” 

 

[Tefekkür, gerçeği araştırmak demektir. Akıl ise zıtların sistemini bilip kazançlı tarafı seçe-

bilmektir.] 

 

13. Ayet: “Sizin için yeryüzünde ektiği nice şeylerin renkleri farklıdır. Bunda zikir eden bir 

toplum için önemli bir belge vardır.” 

 

[Bu 13. ayet kelimeleriyle biyolojik ve sosyolojik kalite ve sanat kanununu bize bildiriyor. 

Çünkü yerde yarattıkları denmeyip de tohum olarak ektiği ifadesi, tohumların mutasyonu ile 

olan renklerin değişikliği, biyolojik yapılara ve bu yapıların çeşitliliğine ve nasıl gittikçe kali-

te kazandıklarına dikkatimizi çekiyor. Bunda zikir eden, yani mesaj alan, bilgi üreten, biyolo-

jik yasaları sosyolojiye uyarlayan bir toplum için önemli bir ayet ve belge vardır.] 

 

[Bu 11, 12 ve 13. ayetlerde sırası ile kalite ve kazanç sürecine işaret vardır: Önce fikir ve dü-

şünce; sonra riski yenip başta iman olmak üzere gerçeği kazanma (akıllı olma;) sonra ibadet, 

zikir ve bilgiye geçmek.. Daha sonra şükür makamında hayatı yaşamak ki bu gelen 14. ayette 

bu şükrün en lezzetli ve ideal şekli sunuluyor.] 

 

14. Ayet: “Yalnız Allah’tır denizi emrinize veren. Ki ondan taze et yiyesiniz. Onun mücevher-

leri ile süslenesiniz. Ondan suyu yararak giden gemileri göresiniz. O gemilerle Allah’ın ekst-

ra bir ihsanı olan ticaretin kâr ve gelirini isteyesiniz. Ve en sonunda sizden umulan memnuni-

yet demek olan şükür vazifesini yerine getiresiniz.” 

 

[Bu ayetin mana denizi çok geniştir; hepsini kuşatamıyorum. Fakat sağlık açısından beş 

önemli şarta açıkça işaret ettiğini görebiliyoruz; şöyle ki: 

 

1) Deniz ve sağlıklı çevrede yaşamak.. 

2) Deniz yiyecekleri ile beslenmek.. 

3) Güzel ve bakımlı giysi ile moral bulmak.. 

4) Seyahat, özellikle deniz seyahati ile hava değişikliği.. 

5) Sağlıklı bir kazanç elde edip kaygı ve endişeyi silmek. 

Demek dünya ve tabiatın belirli kanunlarla yönetilmesi, özel ilgi, ruh, mana ve estetik demek 

olan sanat eseri olmasına aykırı değildir. 
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29. Söz’ün Anahtar Kelimeleri 

(Ruh ve Melek Gerçekleri) 

 
1) “Besmele” 

 

Allah’ın ismi, onun sonsuz ve soyut varlığının, somut nokta yansıması demektir. O da Rah-

man demektir.  

 

Yani Allah kelimesi, O’nun sonsuz ve soyut varlığını gösterirken, Rahman kelimesi, O’nun 

somut ve sayı olarak yine bir derece sonsuz varlığı demektir. Ki, bu somut varlık, tabiatın 

yasaları ve varlıkları olarak görünür. 

 

Rahim ise, Allah ile Rahman arasındaki, yani sonsuz soyut ve somutların ara türü varlıklar 

demektir. Ki, olağanüstü ve özel bütün yansımaları içerir.   

 

Peygamber Efendimiz (A.S.M.) buyurmuş ki, “Kâinat, Rahman’ın nefesidir.” Yani üfürmesi-

dir. Evet kâinat, bir ceviz tanesi kadar bir enerji idi. İçine Allah’ın somut yönünü gösteren 

Rahman’ın yazılımı, yasaları (üfürüğü) girince bu günkü galaksiler, güneşler ve dünyalar var 

oldu. Fakat tez-antitez ve sentez gibi, soyut sonsuz varlığın ve somut sonsuz varlığın ortasında 

ara–geçiş olarak, Rahim ismi giriyor. Gerçek canlılığın ve başarının ve en güzel varlığın odak 

ve dengeli noktasını gösteriyor. 

 

2) “Melekler ve ruhlar âlem-i şehâdete (görünen âleme) zorla inerler. Onların bu inişi Rab-

lerinin izniyledir.”43 

 

Evet melekler ve ruhanîler, geçmiş ve geleceği içine alacak şekilde birer bilinç ve yazılım ve 

bir nevi süreç olduklarından bu âlem-i şehâdetin üç boyutlu görüntüleri içine girerken zorla-

nıyorlar. Çünkü onlar geçmiş ve geleceği içine alan 4. boyutun varlıklarıdırlar.  

 

Fakat âlem-i şehâdetin anlık varlık skalasının gelişmesi ve yetişmesi için, zorlanarak da olsa, 

Rahimiyet gereği olarak, o melekler ve ruhanîler bu âleme inerler.  

 

“Ruh, Allah’ın Rubûbiyet’inin (geliştirmesinin) bir yönetimidir.”44 

 

Evet kozmosta, tabiatta, yasalar olduğu gibi; yasalar üstü, olağan üstü gerçekler de var. Hatta, 

o mevcud yasaların, düzenli ve verimli olmaları için yine o yasalar, ekstra bir emir ve yöneti-

me muhtaçtırlar. Mesela, beynimiz vücudumuza göre bir derece olağan üstü kalıyor. Onun her 

davranışı kurala bağlanamıyor. Ve atmosfer, toprağa göre yine bir derece olağan üstü kalıyor.  

 

 
43 Kadir Sûresi 
44 İsra Sûresi 
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Teşbihte hata olmasın, fizik dünya ve bedenimiz, parçaları sabit olan bir makine gibi farz 

edilse; beyin ve atmosfer ve çağlar üstü süreçler, onların yazılımı ve ruhu veya kollektif ma-

nevi bilinçleri (melekler) sayılırlar. 

 

3) “Meleklerin ve ruhların varlığı, insan ve hayvanın varlığı kadar kesindir.” 

 

Yani, nasıl ki biyolojik dünyada, gelişme sonucu olarak, hayat, bitkilerden hayvana, oradan da 

insana yükselmiştir, işte bugünkü ekolojik düzende hayvanların ruhları, geliştirilerek ölümle-

rinde birer ruhanî varlık oldukları gibi, insanların ruhları ve kader yazılımları da bir nevi me-

lek oluyorlar. Haliyle kötü insanların ruhları ise şeytan oluyorlar.  

 

Yani kâinatta asla israf yok. Varlık ve kozmos daima gelişme içindedir. İşte eğer insan, insan-

lık dünyasındaki soyut değerleri inkâr etmiyorsa elbette bilir ki, bu değerler ve bu sonsuz bi-

linç bir üst seviyeye çıkınca melek gibi olur. Allah’ın halis bir kulu olur. Yani umûmî sistem 

ile entegre olup ebedî bir hayatı kazanır.  

 

Hayvanlar ise, soyut değerleri olmadığından onlarda gelişme olmaz. Sadece ruhları kalır. Fa-

kat onların da türleri, ekolojik bilince ve soyut bir kısım yasalara sahiptir. Onlar da tür olarak 

ebedî kalıyorlar.  

 

Onun için B. Said Nursî 17. Lem’a’da, “İnsanın her bir ferdi hayvanların bir türü gibidir. 

Onların tür olarak ve madden yaşadıkları geçmiş ve geleceği, her bir insan ferdi akıl ve bilinç 

ile manen yaşıyor. Dolayısı ile insanın ferdleri, hayvanların türleri gibi, ebedî kalacaklar-

dır.” diyor. 

 

4) “Hakikat ve hikmet bunu ister.” 

 

Osmanlıca olan bu “Hakikat “kelimesi, “Ontoloji” demektir. 

 

Evet varlığın somut vücûtta görünmesi için mutlaka bir yazılıma, bir plana ihtiyacı vardır. İşte 

o yazılımların, o kader planlarının dindeki ismi “Ruh ve Melekler” dir.  

 

Bu mesele şöyle özetlenebilir: “Eğer varlıkta bir hakikat, bir realite varsa, ki, insanların 

%99’ u var diyor; işte o hakikat ve realite, yazılım ve süreçteki gelişme sayesinde oluyor. Ve 

gelenekte bu gerçeğin ismi, melek, ruh ve cindir.” 

 

Bu hakikati, yani ontolojik gerçeği şöyle de özetleyebiliriz: 

 

“Nerede fizikî varlık varsa, mutlaka onu var kılan, bir yazılım, bir hayat, bir program vardır.” 

 

“Hikmet” kelimesi ise, burada kimya, fizik gibi “fen ilimleri” demektir. Yani nasıl ontoloji, 

meleklerin ve ruhların varlığını gerekli görüyorsa, fenler dahi onların varlığını yine gerektirir 

ve gözlere de gösterir.  

 

Hikmet kelimesi, Osmanlıca’da, fen, mantık, felsefe ve bilimsel sistem ve yararlılık manaları-

na gelir. Burada ise sadece fen manasında kullanılmıştır. Bir kısım dinî sözlüklerde bu keli-
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meye başka manalar verilse de, bunlar ilmî bir izah sayılmazlar, tam tersine duygusal yakış-

tırmalardır.  

 

Bir gün dindar bir doktora şöyle bir evrensel tespiti anlatmıştım. Demiştim ki;  

 

“Değil bu çetrefilli ve binlerce yazılım programlarını içeren bu kâinat, belki bir atomda dahi, 

ruhu, ilmi, iradeyi gösterebilirim.” 

 

“İşte bir atomun enerjisi, kudrettendir. İçinde çok çok bilgi isteyen planı, ilimdendir. Ve o 

atomun asla yerinde durmayıp ve gittikçe gelişme gösteren evrim ve gelişme yönü de, irâdeyi 

(gelişme isteğini) gösteriyor.”  

 

“Ve B. Said Nursî, kudret, ilim ve irâdeye bin sayfa ayırdığı halde, Nurcular, bu gerçeği bil-

miyorlarsa, kendilerini ve gelişmemişliklerini kınasınlar.” 

 

Evet, kimya, fizik ve astronomi fennen, varlık içindeki canlılık ve bilinçliliği bize gösteriyor-

lar. 

 

Ayrıca, mikro âlemde değil de, makro âlemde, termodinamiğin 1. yasasının tersine çalıştığını 

bize bildiriyorlar. 

 

Mesela, fizik kurallarına göre, kozmos ve içindeki enerji, gittikçe zayıflar, entropiye uğrar.  

 

Fakat, uzayda ve biyolojide, bu yasa tersine işliyor. Şöyle ki: 

 

Uzayın sıfır çekimli bir alanında, enerji ve toz bulutları dağılmıyor. Üst üste tortulanıp yeni 

bir yıldız ve yeni bir güneş oluşturuyor. Birkaç yüz yılda bitmesi gereken madde, yeni bir 

atom santrali oluyor. Ve adeta sonsuza dek var kalıyor. 

 

Çünkü, o güneşin ömrü bitse de, patlayıp dağılsa da, yine bu sefer ondan yeni gezegenler ve 

daha bir çok ürün elde edilebilir.  

 

Biyolojide de, eğer beynimizdeki “yaşlan” emri ve yazılımı olmasaydı, insanoğlu ebediyen 

yaşayabilir denebilirdi. Çünkü fizik, enerjiyi dağıtsa da; biyoloji, onun tam aksine enerjiyi 

geri topluyor.  

 

Demek fenler dahi kâinatın içindeki yazılımı, kaderi ve ruhu görebilirler. 

 

5) “Şeriat bunlara melekler, ruhlar ve cinler diyor.”  

 

Burada şeriattan maksat, hukuk, fıkıh ve yasa demek değildir. Dinin geleneği ve terminolojisi 

demektir.  

 

Evet gelenek ve dinin kendisi değişmez. Fakat yasaları, şeklî hukuku zamanlara göre değişe-

bilir.  
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Hz. İsa’nın (AS) “Ben şeriatı değiştirmeye gelmedim, onu yaşatmaya geldim” sözü de, bu 

gelenek manasındadır. Yoksa o bir takım Tevrat yasalarını değiştirdi. 

 

Evet, fizik dünyanın bilinçli bir yazılımı olduğu gibi ve bedenin beyninde insan hayatı ile ilgi-

li binlerce yazılım ve program olduğu gibi, toplumların da bir ruhu, bilinçli bir planı olur ki, 

din, buna şeriat (akışkan ve verimli kanun ve gelenek) diyor. 

 

6) “Ara sıra boşaltılan dünya.” 

 

Bu ifadeden 2 doğru mana çıkartabiliriz: a) Yeryüzü, her sene ve her 100 sene veya her 1000 

senede üzerindekileri boşaltıp değiştiriyor. b) Veya 1 milyar yıl ömre sahip olan biyolojik 

dünya ara sıra kesintiye uğrayıp yeniden biyolojik gelişmesini tamamlıyor. Dinozorların dev-

rinin bitmesi gibi.. 

 

7) “Burçlar sahibi olan süslü saraylar.” 

 

Bu sözde müellif, meleklerin ve ruhların varlığına delil olacak 2 temel ve olağan üstü sayıla-

bilecek gerçeğe işaret ediyor.  

 

“Burç”, “kalenin savunma siperleri” demektir. Evet varlıkta, özellikle biyolojik dünyada son-

suz bir bilinci gösteren savunma mekanizmaları gözlerle dahi görünüyor.  

 

“Süslü saraylar” kelimesi de, kâinattaki sonsuz güzellik bilincini bize gösteriyor. Hicr ve 

Saffat Sûrelerinde “gök” anlatılırken bu 2 yasa özellikle vurgulanmıştır: Savunma yasası ve 

güzellik yasası... 

 

Bunun bir izahı şudur: “Eğer farz-ı muhal dünyamızdan başka biyolojik bir gezegen yoksa 

dahi, uzayda gözlenen bu 2 yasa galaksilerin varlığının hikmeti olarak yeter.” 

 

Bu bilgiye şöyle bir ilave yapsak.... 

 

a) Varlık, özellikle ateşli, güneşli küreler, yokluk âlemlerini temizliyor. Ve kendine has güzel-

likler içeriyor.  

 

b) Saf somut olmadığı gibi, saf soyut da olmadığından, uzaydaki bütün fizikî yapılar, soyut 

meleklerin binekleridirler. Veya şeytanların yuvalarıdırlar. Ki, o şeytanların bilinci, meteorlar-

la taşlanıyor. Yani bir nevi savunma var.  

 

c) Ve bu savunmaya ilave olarak da, sonsuz güzel manzaralar var. Ayrıca biz uzayın milyon-

lar sene önceki halini görüyoruz. Yani bizim için oraları bir nevi metafiziktir.  

 

8) “Varlık nûrunun nûru olan canlılar...”, “Canlıların ziyâsı olan zî-şuûr.” 

 

Ziyâ, direkt gelen ışığın ismidir. Güneşin ziyâsı denilir, güneşin nûru denilmez.  

 

Nûr ise dolaylı gelen ışık demektir. Ay’ın nûru gibi. (Yûnus Sûresi: 5) 
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Burada müellif demek istiyor ki, vücût ve varlık, Allah’tan dolaylı olarak bize gelen bir güzel 

realitedir. Ve bu varlık, ikinci planda bize canlılık nuru olarak yansıyor. Ve bu canlılık nurun-

dan da şuurlu varlıklar direkt olarak geliyorlar, görünüyorlar. 

 

9) “Kâinat bir kitaptır, bir saraydır, okunması, bilinmesi gereklidir. Bu iki temel görev de 

ancak sonsuz melekler ve ruhlar tarafından yapılabilir. Sadece insanın gücü buna yetmez.”  

 

Bu cümlelerin manası açıktır. Fakat bu mana dışında birkaç nükteyi daha çağrıştırıyor.  

 

“Kitap” (Yani eğer manası varsa, metafizik boyutu varsa, kitaptır.) Demek kâinatın içinde 

kader, yazılım, bilinç, melek ve ruhlar varsa, kâinat vardır. Yoksa, kâinat yok sayılacak. 

Kâinatı böyle tanımayan kâfirlerin, sonsuz bir yokluk acısını çektikleri gibi... 

 

“Saray” meleklerin kâinat sarayında yaptıkları bilinçli işleri çağrıştırır. Onların dünyasında 

dahi nisbî bir hiyerarşinin varlığını hatırlatır.  

 

Ayrıca Hz. Süleyman’ın (AS), kitap ve saray (güç) ile cinleri ve ruhanîleri çalıştırdığını çağ-

rıştırıyor. (Neml Sûresi; Süleyman kıssasına bakınız!)   

 

Evet, ruh ile bedeni, madde ile manayı, dünya ile ahireti sentezleyerek tam ve son derece gü-

zel bir bilinç ve yönetim sahibi olduğundan, Kur’an, ilk olarak Besmele’yi, Süleyman kullan-

dı, diyor. Çünkü Besmele, soyut ile somutun sentezidir.  

 

10) “Hüsn-ü san’at; gıdâ-yı ervah, kût-u kulûb.” 

 

Burada meleklerin ve ruhların varlığına hem ontolojik, hem de ekolojik bir delil getiriliyor.  

 

Bilindiği gibi ekolojide hiçbir hayvan veya bitki türü boşuna yaratılmamıştır. Bütün bunlar bir 

gıda zinciridir. Ve her nevi bitki ve hayvanın varlığı, onunla beslenen başka bir türün varlığı-

na delildir.  

 

İşte aynen bunun gibi, kâinatta, son derece güzel sanatlar, son derece besleyici manevî değer-

ler, bilgi ve bilinç katmanları, bilinçli insanların, meleklerin ve ruhların varlığını gösterir ve 

gerektirir.  

 

11) “Nur denizi, karanlıklar okyanusu.” 

 

Demek, nasıl toprakta ve suda onların şartlarına göre sürekli canlılık oluyorsa, evreni doldu-

ran ışıktan hatta karanlıklardan da -çünkü o da, siyah bir enerjidir- nice bilinçli melek ve ruh-

lar yaratılmıştır.  

 

Bir not: “8000 metre okyanus derinliğinde bizim şartlara göre canlılık olmamalıdır. Fakat, 

yeni yeni keşfedildi ki, orada 5 milyona yakın tür canlı yaşıyor. Bunlar ışık görmedikleri için 

elektrik ile yaşıyorlar. Ve onlara sürekli, karbon karı gıda olarak oraya yağıyor.” 

 

12) “Vücûdun kemâli (zirve hali) hayat iledir.” 
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Yani nerede varlık varsa, mutlaka orada gelişme vardır. Ve nerede gelişme varsa, orada hayat 

ve bilinç vardır.  

 

Demek melekleri ve ruhları inkâr etmek, bütün uzayı ve içindeki küreleri inkâr etmek demek-

tir.  

 

13) “Hayat, mevcûdâtın keşşâfıdır.”  

 

Yani maddî parçacıklar ve maddî atomlar arasındaki datalarda, bilinç ve canlılık mutlaka var-

dır. Ve gerçek bilinç ve varlık, o kuantite parçalar değil de, aralarında oluşan bilinç ve bilgi-

dir.  

 

İşte hayat dediğimiz realite budur. Ve bununla ancak varlığa varlık diyebiliriz. Yoksa kozmos, 

tamamıyla karanlık, sağır ve dilsiz bir yığın olarak kalır. Bu da, Sartre gibi feylesofların mide-

sini bulandırır. 

 

Hayat birliktir, bütünlüktür, varlığa monadları ile ebediyet verir. Sonsuz olan Allah’ın (bütün 

değerlerin) göründüğü bir noktadır. İşte onun için sadece maddî birtakım reaksiyonlarla izah 

edilemiyor; hayat.  

 

14) “Dağ ve arı kıyaslanması, nisbet içindir.” 

 

Yoksa dağın da -ileride anlatıldığı gibi- bir kişiliği, bir benliği, kollektif bir bilinci ve meleği 

vardır. Onun camit sayılması, arıya oranladır. Evet bir arı, bir saat içinde yaklaşık olarak 100 

trilyon bilgi-işlem gösterir. Demek hayatta, öyle bir bilinç ve ruh ve ışık var ki, azı-çoğu fark 

etmez. Bu sonsuz uzayda sadece dünyamızda dahi biyolojik hayat olsa, yine bütün kozmosa 

göre yetecek bir nur, bir bilgi, bir ürün elde edilir. 

 

15) “İnsan aklı ile metafizik ve yüksek âlemlere çıktığı gibi o âlemler de, onun ruh aynasına 

misâfir olarak gelirler.” 

  

Yani bazılarının sandığı gibi, insan ruhu bedenden ayrılıp o âlemlere gitmiyor. Böyle bir şey, 

ruhu nesnelleştirir, maddîleştirir, kıymetini öldürür.  

 

Sadece insan, ruhunun bir fonksiyonu olan akıl ve hayaliyle oralara gider. Onlar da, sonsuz 

bilgi-işlem hacmine sahip olan insan ruhuna yansırlar. İnsan da, kendisinin oralara gidip gez-

diğini sanır. 

 

16) “Hayatın en aşağı tabakası olan bitkiler ve en üst tabakası olan insanlar...” 

 

Demek Bediüzzaman, biyolojik evrimi kabul ediyor. Yoksa bu orantılamayı yapmazdı.  

 

Ayrıca, 28. Mektub’un 6. Risalesi’ne, Muhâkemât’ın 2. Mukaddimesi’ne, 16. Söz’ün 2. Şua-

sı’na bakın. O, sadece tesâdüfü reddediyor. Tekâmül ve gelişmeyi, aynen biliyor ve aynen 

bildiriyor.  

 

17) “Zamân-ı Âdem’den beri embriyonun nasıl gelişip büyüdüğü bilinmemiştir.” 
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Burada “Zamân-ı Âdem” den maksat, insanların dil ve ilmi öğrenip çevresindeki varlıkları 

incelediği dönem demektir. Yoksa tarihin başında bir âdem var oldu. Nesli sonra vahşileşti, 

demek değildir.  

 

Bedîüzzaman bu sözleri yazdığında, DNA, mutasyonlar, embriyo hücresinin dönemleri tam 

bilinmiyordu. Ve o gün için hayat gerçekten bir muamma idi. Ondan sonra, epey şey keşfedil-

di. Fakat onun kullandığı ve “Ukde-i Hayat” dediği kök hücrenin gelişimi bugün dahi mu-

ammadır. “7 günlük ve birbirinden asla farkları olmayan bir yığın kök hücrenin, nasıl olur 

da, bir kısmı göz, bir kısmı kulak, bir kısmı kalp, bir kısmı beyin oluyor, henüz bilinmiş değil-

dir. Galiba tam da bilinemeyecektir. Çünkü, o kök hücrelerde 1 milyar yıllık bilinç ve tecrübe 

sonsuz bir bilgi işlem olduğundan bizim daracık bilgimize girmiyor.” 

 

18) “Hayat, rûhun ziyâsıdır. Şuûr, hayâtın nûrudur.” 

 

Yani canlılık dediğimiz realite, bir ruhun, bir yazılımın maddeye girip, onu organize edip, 

birlik içinde yönlendirmesidir. Eğer bu bilgi ve yazılım ona girmezse, o madde asla canlı 

olamayacaktır. Hayat ışığı, maddenin karanlık yüzünü aşıp bize görünemeyecektir.  

 

Ve şuur ise ruhun, maddî beyinden nesnelere yansıyan bir fonksiyonudur. Nesnelerin ve olay-

ların farkına varmaktır. 

 

Evet şuur, beynin soyutlama ve duyma fonksiyonlarının işlevidir. Fakat eğer bu beyin, 1 mil-

yar yıl içinde yasalaşan ruha bir temel yazılım olarak, beynin temelini ve çalışma yasasını 

tayin etmezse, beyinde birlik ve hayat olamayacağı gibi, şuur da olmayacak.  

 

Hayvanlarda şuur yani farkına varmak var. Fakat soyutlamayı yapamadıkları için, akılları ve 

düşünüp karar verme yetenekleri yoktur.  

 

19) “İtkan-ı Muhkem... İnsicâm-i ahkem.” 

 

Yani, kozmosta ve varlıkta son derece bir kalite olmak ile beraber, son derece bir akışkanlık 

ve ilerleme var.  

 

Bu iki temel özellik de gösterir ki, varlıkta asıl olan ruh ve bilinçtir. Yoksa kör ve sağır mad-

deden bu kadar kalite çıkamaz ve bu bilinçli akışkanlık olmaz, işler, tıkanır, durur.  

 

20) “Nâr, nûru yakmaz.” (Yani ateş ışığa ve ışığın bilincine zarar vermez.) 

 

Evet bizim biyolojik varlığımız, ağırlıklı olarak karbondan olduğu için, bilincimize en çok 

zarar veren veya başka bir tâbir ile, en çok bize acı veren şey ateştir. Onun için, kâfirler ve 

bilinçsizler için Kur’anda çokça kullanılmıştır.  

 

Fakat helyum ve hidrojenden oluşan güneşteki canlılık ateşten zarar görmediği gibi, bilakis 

oradaki ateş, nûra ve nûrun temsil ettiği canlılığa destek ve medet verir.  

 

Evet 5 milyon C° sahip olan güneş, bir insan gibi, ateşte şarkı söylüyor.  
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21) “Manalardan da melekler ve ruhlar yaratılır.” 

 

Mesela, soyut olan hıyânet manası, o âlemde yılan olarak gözükür.  

 

Sevgi manası  →  Çiçek olarak, 

Zina eylemi → Alev olarak,  

Haram mal → Domuz eti olarak,  

Çekiştirme → Çiğ et olarak gözükür. 

 

Bu misalleri bine kadar çoğaltabiliriz.  

 

22) “Hem şu perişan bir hane gibi olan dünyadaki hayat şartları o yıldızlarda bulunmuyor.” 

 

Evet, karbon ve oksijen eksenli canlılık, galiba sadece bizim gezegenimizde var. Fakat bu 

durum o âlemlerde, başka canlılık şekillerinin olmadığını göstermez.  

 

Eğer dense, melekler ve ruhlar 4 boyutludurlar. Onların 3 boyutlu maddeye ihtiyaçları yok.  

 

Cevaben deriz ki, boyutlar ve varlık katmanları birbirinden tamamen kopuk değiller. Ayrıca 

yazılım ve bilinç olarak soyut olan melekler ve ruhlar, yine de, varlıklarını tamamlamaları için 

somut ve aktif kürelere ve maddî oluşumlara muhtaçtırlar. Evet hayat hayattır, fakat yine de 

yapısal farklılıklar vardır.  

 

23) “Bitki yerine börek, balık yerine baklava yerler...” 

 

Evet, börek de, bir bitki olan buğdaydan ve ıspanaktan oluyor. Ve baklava da, balık fiyatına 

besleyici bir gıdadır. Fakat bu son ikisinde değişik bir yapılanma vardır.  

 

Yani varlık, her yerde aynı varlıktır; hayat her yerde hayattır, birliktir, bilinçtir; sadece yapısal 

farklılıkları vardır.  

 

Demek köyünden başka yerleri görmeyen dolayısı ile, pâdişâhı ve orduyu inkâr eden bedevî 

gibi cahilce davranıp, realiteleri inkâr etmememiz lazım. 

 

24) “Bittecrübe madde asıl değildir...” 

 

Yani, edilgendir, pasiftir, kırılmaya, dağılmaya elverişlidir. Onun bu durumu, deneylerde de 

açıkça gözüküyor. Demek, maddeyi madde yapan, ona birlik ve düzen veren, mana ve ruhtur.  

 

Eğer denilse, madem ruh ve mana bu kadar güçlü ve değerlidirler. Neden madde yaratıldı?  

 

El-Cevap: Ruhun ve mananın tekemmülü için... Evet, madde Züleyhâ’sı, Yûsuf’a âşıktır. 

Fakat Yûsuf’u kuyunun derinliklerinden çıkartan ve ona Mısır ülkesinin azizliğini verdiren 

de, Züleyhâ’dır. Fakat meşru olmak şartı ile...  
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25) “Madde, yönetici olamaz.” 

 

Yani, işçileri ve parayı, bilginin ve projenin yerine koyan şirketler, batmaya mahkûmdurlar.   

 

26) “Madde, bir köpük ve bir sûrettir.” 

 

Yani kâinat çalkalanmış; yüksek ısılar meydana gelmiş, ondan atomlar ortaya çıkmıştır. 

 

Buradaki “suret” kelimesinden maksat, mananın somut bir şekli olan fotoğraf demektir. Yok-

sa Aristo’nun heyulaya karşı kullandığı sûret ise, form yani nesnelerin, özü ve manası ve ruhu 

demektir.   

 

 27) “Madde, tenteneli bir perdedir.” (Başta geçmiş ve gelecek olmak üzere diğer âlemleri 

örtüyor.)  

 

Evet bir atomu, bir top kadar büyütsen, elektron ile protonun birbirinden uzaklık oranı İstan-

bul ile Yalova kadar olur.  

 

Ayrıca bu aralarda, saf bilinç ifade eden ve her bir parçası ayrı imzayı gösteren daha nice par-

çacıklar var.     

 

28) “Eski feylesoflar, her türün bir mâhiyeti, (ortak bilinci ve meleği) var, demişler.” 

 

Evet bu, gerçekten övülecek bir tespittir. Çünkü ekoloji ilminin araştırmalarından çok sonra 

her türün, evrensel bir bilinci ve değişen hayat şartlarına karşı, o bilinç ile direnmeleri veya 

değişmeleri ve gelişmeleri var olduğu anlaşıldı.    

                       

29) “Bazı feylesoflar da meleklere On Akıl ismini vermişler.”    

 

Bu On Akıl kavramı, insanlık düşünce tarihinde epey problem olmuş bir iddiadır.   

 

Benim anladığım kadarı ile, bu feylesoflar, bu kelimeden şunu kastetmişlerdir:     

 

“Kâinatta, edilgenlik, etkenlik, ilinti, bağlantı, konum, zaman gibi 10 temel bilinç ve yasa var. 

Maddî dünya onların üzerine yaratılmış ve şekillenmiştir. Ve tasavvuf tâbiri ile, kâinatta, bi-

linç, mana, birlik, aşk, güzellik gibi, Nûr-u Muhammedî değerleri önce yaratılmışlardır.” 

 

Her ne ise ikisi de kâinatta, bilinç, hayat ve metafizik yönlendirmenin esas olduğunu gösterir. 

Hatta İbn-i Rüşd gibi bazı feylesoflar, insanların derin bilinçlerini çalıştırdıklarında, kâinatın 

logosu ve mantığı olan Akl-i Faal ile irtibata geçileceğini ve bu mertebenin de, bir nevi pey-

gamberlik olduğunu söylemişler. 

 

Ve manada, fikirde, bilinçte fakir olan materyalist feylesoflar da, bu gibi etkinliklere, “Kuvâ-

yı Sâriye” (Kinetik Enerjiler) demişlerdir. 

 

30) “Kâinatta geçerli olan tabiat yasaları tamamıyla soyut olduklarından, onları temsil eden 

ruhanî ve melekî güçler olmadan, varlığı yönetemezler.” 
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Çünkü saf soyut ve somut yoktur. Ve bu kanunlar, tamamıyla soyutturlar.  

 

Demek, melekler -ki, kelime ve kavram olarak güçlü varlıklar demektirler- Allah’a asla isyan 

etmezler. Onların iradesi yok gibidir.  

 

Demek, ruhlar ve cinler, meleklere göre bir derece irâde sahibidirler, serbest hareket edebilir-

ler.  

 

Demek, eğer metafizik, yani geçmiş ve gelecek boyutlar inkâr edilmeden, bir hoca çıkıp bitki-

ler, bulutlar, dağlar, çiçekler birer melektir, dese, yanlış dememiş olur.  

 

Müellif de, 2. Şua’da, “Kâinat bana, büyük ve cismanî bir melek olarak göründü” diyor. 

 

31) “Bütün insanlar bir ümmettir, vahye muhataptır. Melekler de, bir ümmettirler. Tekvînî 

vahye muhataptırlar.” 

 

İnsanlar, isyan edebilir. Fakat diğerleri, kerim kullar olduklarından, asla isyan etmezler.  

 

32) “Bu melek bilinci ve varlığı, binlerce defa insanlara gözükmüştür.” 

 

Eğer biz bu şâhitliği inkâr edersek, pozitif bilimleri de inkâr etmemiz gerekir. Çünkü bu olay-

lar, birer zorunlu ilke ve tespittirler. 

 

Jung gibi, 80 sene maddî ilimlerde çalışan bir pozitivist adam dahi, bu müşâhedeleri inkâr 

edememiştir. İşi, ayrıca denemek için bütün Afrika ve Hint Bölgeleri’ni yıllarca gezmiştir.  

 

Eğer bu meseleyi Onun terminolojisi ile izah etmeye çalışırsak, teknik olarak şudur:  

 

“Ekolojik dünyada sonsuz bir bilinç ve şuur olduğu gibi, insanın beyninde de, bütün geçmiş ve 

geleceği içine alacak şekilde bir yazılım ve bilinç vardır, zamanın akması ile çağlar ötesi 

olaylar arasında da bu şekilde bir bilgi ve bilinç gerçekleşir. Ve insanın duyularına -rüyada 

olduğu gibi- somut bir kişilik, mesela Hızır, olarak gözükür. Ve bunlar, bu yansımalar maddî 

dünya kadar, belki daha fazla gerçektirler.” 

 

33) “Cüz’îyât (bireysel nesneler) gibi, külliyâtın da (kollektif tüzel benliklerin ve kişiliklerin 

de) manevi bir kişilikleri vardır...” 

 

Yani ne kadar data, o kadar bilinç... Ve ne kadar organizasyon, o kadar bilinç ve benlik ve 

kişilik.  

 

Dolayısı ile bu manada, her devletin, her dağın, her kayanın bir bilinci, bir kişiliği var. Mircea 

Eliade’nin tesbit ettiği gibi, insan, derin bir bilince sahip ise, bunlarla konuşabilir ve onların 

selamını alabilir.  

 

Bu külliyâtın 4 şahsî varlığının ismi şöyledir: 
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1- Cebrâil (Allah’ın sisteminin bilgi işlem ve aktarma memuru.) 

 

2- Mikâil (Allah’ın bitkiler ve hayvanlar üzerinde müekkel olan çobanı.) (Müka, ıslık demek-

tir. Dolayısıyla Ona çoban dedik.) 

 

3- Azrâil (Ruhları koruyan, görevli.) “Azrâ”, “Koruyan”, “İl” de, “Allah” demektir.  

 

4- İsrâfil (Allah’ın emri ile, kıyametleri ve dirilişleri gerçekleştiren meleği.) 

 

34) “Varlık, birdir ve Bir’e döner. Fakat gelişmek ile manalar üretmek için, ikiye ve ikililiğe, 

yani dualite ve diyalektiğe, yani kanun-u tegayyür ve tekâmüle girer, görevini bitirir, yine 

birliğe döner.” (İnce Remizli Bir Nükte’nin özeti..) 

 

İşte Marksist bazı insanlar, gelişmedikleri için bu dualiteyi esas ve gerçek varlık sanıyorlar. 

Ve akılları gözlerine indiğinden, somut maddeden başka bir şey göremiyorlar.  

 

Ve kalkıp Hz. Ali’yi de kendilerine kıyas ediyorlar.  

 

Hâlbuki Hz. Ali, tevhidin zirvesinde ve soyut değerleri algılamada o kadar büyük bir makama 

sahiptir ki, Emevîler’in bütün maddî saltanatlarına beş para değer vermedi.  

 

Ayrıca o büyük manevi önder, metafizik ve manevi âlemleri de, fizik dünya kadar, açıkça 

gördüğünden bir rivâyete göre “Gözlerimle görmediğime inanmam” diyebilmiştir.  

 

Evet, onun bu asrı gördüğüne bir delil de, onun, Celcelûtiye ve Ercûze kasideleridir. İsteyen 

bu iki kapıdan o âlemlere girebilir, Kur’anın binler ayetinde girilebildiği gibi...  
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29. Söz’ün Kelimeleri ile İlgili Üç Önemli Soru 

 
1) Ben bu kelimelerle ilgili notları yazdıktan sonra, bir hoca kardeşimiz, “Üstad, “Beden ru-

hun evidir, elbisesi değildir. Ruh bedenden çıkınca, yeni ve latif bir elbise giyer.” dedi. “Bu 

sözü aç” söyledi. Cevaben dedim ki; 

         

Evet, ruh’un bedenden ayrı, nurani, sinir sistemi içinde bir bedeni var. Ölümde ruh bu beden-

den çıkar, yeni astral (necmi, nurani) bir elbise giyer… Teşbihte hata olmasın: Bilgisayar, 

yazılımın bedeni değildir, evidir. Yazılımın bedeni bir disk veya silikondan yarı şeffaf bir 

maddedir. 

 

Ayrıca Üstad bu ifade ile gayet evrensel, ilmî bir meseleye ışık tutar. Şöyle ki: 

 

“İnsanın ruh’u, onun barındığı ev ile bölge ile coğrafya ile hatta kâinat ile bir ilişki ve bilgi 

alışverişi içindedir…” İnsan rüyalarında, evini özellikle çocukluk dönemindeki barınağını, 

köyünü, çağını özellikle görür. Bu durum, ruh’un aslının ilim ve yazılım olduğunu, zamanla 

zenginleştiğini, kâinatta saf maddenin olmadığını bize bildirir. 

 

2) Yaklaşık yedibin yıldır insan hayatın mahiyetini merak edip araştırıyor. Fakat İslam mane-

viyatçılarından başka hiç kimse sağlıklı bir cevap verebilmiş değildir. İşte bu büyük beyinler-

den birisi de Bediüzzaman Said Nursi’dir. O demiş ki:  

 

“Hayat bir cilve-i vahdettir.” Yani kâinatta bilgi ve birlik esastır. O bilginin ve birliğin son-

suz yansımalarından biri de, trilyon atomları birleştirip hücre yapıyor. Trilyon hücreler, yine 

bir birlik ve plan içinde birleşiyor, beden oluyor; ve yine trilyon canlılar birleşir, ekolojik 

canlılık meydana gelir, ve yine trilyon yıldız birleşir, kâinat serapa canlı olur. 

 

Zaten bu büyük ve canlı beyinler, canlı ile cansızın arasında ayrım yapmazlar, hayat umumi-

dir, derler. 

 

Ve Bediüzzaman Said Nursi, Sünühat kitabında “Küremiz canlıdır, yumurta kadar küçülse 

âsâr-ı hayat görülür.” demiştir. 

 

Evet, dünyamız nispeten, iletişim ve ulaşım olarak bir köy kadar küçüldü. Ve nispeten özel-

likle ekolojik olarak canlı olduğu ortaya çıktı. 

 

3) “İnsan, fikren ve aklen o muhtelif âlemlere gittiği gibi, o âlemler de onun ruh aynasına 

misafir olarak gelirler.” 

 

Evet, insanlık tarihinde en büyük bilişim ve ruhanî seyr u sülük olan miraç hakikati dahi, böy-

le olmuştur. Yani Hz. Muhammed, (A.S.M.) bedenen ve ruhen bütün geçmiş ve geleceği ay-

nel–yakin yaşadı. Daha önce aldığı vahiyleri ve namaz gibi farzları da yine bu sefer aynel–
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yakin yaşadı. Üç boyutlu âlemde hiçbir yere gitmeden, miraç –geçmiş ve geleceğiyle–

gerçekleşti. Bu hakikatin Risale-i Nur’da beş delili vardır. 

 

a) “Mirac’ın aslı velayettir. Seyr u Süluktür. Metafizik âlemin ahalisi olan meleklere göste-

rilmiş bir mucize-i Ahmediyedir.” (Demek üç boyutlu dünyada bir iş ve eylem değildir.)  (31. 

Söz) 

 

b) “O gerçekten işiten ve bilendir.” (17/1) ayeti Hz. Muhammed’e de (A.S.M.) bakar. (O bu 

hakikatleri tam işitti ve gördü.) demektir. 

 

c) “O kamervari olarak bu âlemleri gördü, yaşadı.” (Yani nasıl kamer, kendinden ışık ver-

miyor, ışığı alıp veriyor. Hz. Muhammed de, (A.S.M.) bu gaybi âlemlerin nurani işlerini, ay-

na-i ruhunda yansıttı. Yani onları gördü ve yaşadı… Yoksa üç boyutlu âlemde fizik olarak o 

kadar iletişimi görmesi yani gezmesi, fıtrata da, akla da, Sünnetüllah’a da, mucize kanununa 

da aykırı olur. Anlaşılmaz bir hurafe olur. 

 

d) Ruhani insanlar ve melekler, yaşanmış geçmişi geri geri gidip yaşayabilirler. Fakat Hz. 

Muhammed (A.S.M.) geleceği de, ahireti de bu miraç gerçeğinde yaşadı gördü. Ruhani âlem-

de de mucizeliğini gösterdi. 

 

e) “31. Söz olan Risale’de devamlı olarak “külli mirac” deniliyor. Evet, Hz. Muhammed 

(A.S.M.) bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün abidler, bütün insanlık hatta bütün varlık 

namına, geçmiş ve geleceği ve eşyanın künhünü gören gaybî seyr u sülük seyahati yaptı. Var-

lığın ve her şeyin değeri birden binlere çıktı. Bu konu için mirac suresi olan 17. Sureyi ve 31. 

Sözü okuyun. Siz de değerinize değer katın. 

 

İşte miraçın aslı velayettir. Ve velayete yani Allah’a kurbiyete göre, günde elli farz namaz da 

kılsak yine azdır. Fakat Musa’ya (şeriata) göre ancak beş vakit kılınabilir. Demek bu hadis–i 

şerif sahihtir. 
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Psikolojik Açıdan Ene Bahsinin Anahtar Kavramları 

 

Daha önce Süleyman Hayri Bolay’ın “Bediüzzaman’ın Felsefeye Bakış Açısına Eleştiriler” 

adlı tebliğine verdiğim cevapta bu 30. Söz’ün Birinci Maksadını uzunca açıklamıştım. Fakat o 

çalışma cevap niteliğinde kaldığından ene ve benliğe ait olan bu maksat, temel kavramlar ola-

rak bir derece kapalı kalmıştı. Şimdi inşaallah bu birinci maksadı bu boyutuyla ele alacağız. 

Ve çok önemli olan bu ene (benlik) bahsini daha çok Psikoloji bilimi açısından irdelemeye 

çalışacağız. Çünkü bu maksadın yazılışının birinci amacı, Müslümanlar için sağlam bir Psiko-

loji epistemolojisini oluşturmaktır. İşte bu 30. Söz’ü anlatan ilk cümlede beş anahtar kelime 

var; şöyle ki: 

 

“Tılsım-ı kâinatı keşfeden Kur’an-ı Hakîmin mühim bir tılsımını halleden…” 

 

Evet, eski insanlar kâinatı ve varlığı bir büyü yani tılsım olarak biliyorlardı. Büyü ve tılsımın 

ise iki temel özelliği var:  

 

Bilinmezlik ve korku vermek.. Bu iki nokta ise insan benliğini ve psikolojisini öldüren ve 

zehirleyen iki ejderhadır. Buna karşı, Kur’an ise kâinatı ve varlığı keşfediyor; açıyor. Yani 

son derece bilinçli yasa ve kurallar çerçevesinde çalıştığını anlatıyor. Ve bu açılımını iki şeyle 

gerçekleştiriyor: a) Okuma- yazma (kıraat) ile..  b) Hikmet, bilim ve anlayış ile.. (Bir daha bu 

canlı cümlenin kelimelerine bakın..) 

 

Fakat kâinatı ve varlığı anlamakla iş bitmez. Çünkü Kur’an ve Kur’anın temsil ettiği din de 

başlı başına birer tılsımdırlar. Onun mahiyetini anlamak ve onun en büyük davası olan insan-

ların imtihan için yaratıldığının esprisini çözmek ve yaşamak, açılması ve anlaşılması çok zor 

bir meseledir. Fakat bu zorlukla beraber insan, benliğinin mahiyetini bilmekle, maddeyi ve 

zerreyi tanımakla bu sorunun çözümünü başarır. Demek insanda sağlıklı bir psikolojinin ger-

çekleşmesi için şu beş temel şart gerekir: 

 

  a) Bilinmezleri azaltmak 

  b) Keşif ve başarı ile yol almak 

  c) Kültür ve bilimde ehil olmak 

  d) Dini bilmek 

  e) Dini halletmek..  yani yaşamak.. 

 

Bu ve benzeri alanlardaki başarı da, bütün bu sistemlerin özü ve meyvesi olan ve ene denilen 

benin mahiyetini (öz yapısını) ve ene tohumu üzerine gelişen sonuçları bilmekle ancak olur. 

İşte benlik ile ilgili Kur’anın önemli bir ayeti: 
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“Biz, sonsuz İlahî varlık sistemi olarak, özel ve özerk bir yetkiye sahip olan benliği emanet 

olarak göklere, yere ve dağlara sunduk. Onlar o benliği taşımaktan kaçındılar; ondan şiddet-

le korktular. İnsan ise onu yüklendi. Fakat insan, bunun sonucunda çok zalim ve cahil oldu.” 

(33/72) 

 

Ayetin tefsirine geçmeden önce ben ve benlik hakkında kısa bir ara izah vermemiz gerekiyor; 

şöyle ki: Ben organize olmuş; sınırları belli, özerk ve bilinçli yapı, demektir. İnsanın yüzün-

deki ben veya başka nesnelerdeki benek kelimesi de bu kökten türemiştir.. Çünkü ben ve be-

nek, neticede birçok küçük belirti ve datanın birleşmesinden oluşmuş, belirginleşmiş bir orga-

nizmadır. Onun için Arapçada bu ben manasındaki “ene” kelimesi “inna” olarak yazılır.45 

Yazı olarak işareten der ki; “ben” dediğimiz gerçeklik aslında birçok data ve farklı nesnelerin 

oluşturduğu organizmanın kollektif bilinci ve ruhudur. Burada hemen iki soru sorulabilir:  

 

1) Allah dediğimiz sonsuz ve soyut olan vacip varlığın benliği yok mu? Ve eğer benliği varsa, 

onun sonsuz varlığı sınırlanmıyor mu? 

 

2) Göklerin, dağların ve yerin de kendilerine göre benlikleri var. Bunu insana tahsis etmenin 

ne anlamı var? 

 

Birinci sorunun cevabı şudur: Asıl benlik, yetkin bilinç ve ruh, sonsuz ve soyuttur; bu da Al-

lah’a mahsustur. Benliğin bu gerçek boyutu Taha 15. ayette şöylece ifade edilmiştir: “Ben 

benim, ben Allah’ım, sonsuzum46..” Fakat bu yetkin ve aşkın ben, ehadiyet tarzında yani lokal 

bir biçimde tecelli edince, o da kendine birçok farklı somut datayı beden olarak edinir. Onun 

için ayette “Ben emaneti, göklere, yere ve dağlara arz ettim” denmeyip de “Biz arz ettik” de-

niliyor. 

 

İkinci sorunun cevabı ise şudur: Kâinatta her varlığın, her nesnenin hatta her olayın da bir 

beni, bir bilinci, bir ruh ve formu vardır. Bugün bilim, eşyanın bu boyutuna “yazılımlı dosya-

lar” diyor. Fakat bu dosyaların hiçbiri insan benliği gibi özel, özerk ve serbest çalışma ile son-

suz derecede denilebilecek kadar iyilik ve kötülük yapamıyor. 

 

Evet, varlık ve yaradılış son derece güzel olan bir cennettir. Ve bu cennette her nevi nimet 

olduğu gibi emaneten de olsa serbestiyet ve özgürlük tarif edilmeyecek kadar büyük bir ni-

mettir. Fakat insan bu emanete hıyanet edince sonsuz bir şekilde zalim olur; sistemin diğer 

varlıklarının hakkını çiğnemiş olur. Ve emaneti kendi öz mülkü olarak gördüğü zaman da 

büyük bir cehalete ve yanılgıya düşer. Onun için ayetin sonunda, İnsan çok zalim ve çok cahil 

oldu, denilmiştir. 

 

Demek insan psikolojisinin temel yapısı, asıl ve sağlıklı varlığı özgürlüktür. Bütün kâinat in-

sanoğluna bu hediyeyi vermek için seferber olmuş; yememiş içmemiş, insan denilen evladına 

bırakmıştır. Onun için ayet: “Biz, insana özgürlük emanetini sunduk..” diyor. Yani çoğul ifa-

desini kullanıyor. 

 

 
45 Arapçadaki ene de, Türkçedeki ben de 52 ediyor. Bu sayının rakamlarının toplamı da, çıkarması da, çarpımı da 

çokluk ve birlik ifade eder. 
46 “Lailahe illa ene”nin tam çevirisi ben sonsuzum, şeklinde olur. Manası da şudur: Sonsuz olmayan bir şey, 

ibadete layık değildir.” 
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Ayette “gökler”den maksat metafizik âlemler; “arz”dan maksat fizik varlık; “dağlar”dan kasıt 

da devlet gibi tüzel benliklerdir, diye farklı bir mana da verilebilir. Bu mana, gerçek devletin 

cansız varlıklar gibi masum olması gerekir, diye bir işaret olur. Ayette anlatılan cansız varlık-

ların çekinmesi ve çokça korkması, yapıları gereğidir. İnsanın ve şeytanların emaneten özgür-

lüğe sahip olması ise, izin iledir. Yoksa gerçek manada Allah’ın ortağı yoktur ve olamaz… 

Böyle bir iddiaya girişen kişi ve benlik, en kısa zamanda selekte olur; meğer imtihan gereği 

olarak Allah ona izin verirse. İlginçtir ki; İnsan emaneti yüklendi cümlesinin harfleri 13’tür. 

Bu sayı ise özerklik, ehadiyet ve özel izin işaretidir. 

 

Şimdi benlik bahsi olan bu Birinci Maksadın anahtar kelimelerinin izahına geçiyoruz. İşte:  

 

“Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine…” 

 

Bu sözün açık anlamı, bu ayetin bir anlam ve kavram hazinesi olduğudur. Çağrışım yöntemiy-

le ikinci manası ise, insanın ilk olarak mülkiyet ve stok yapma kavramı ile benlik kazandığını 

ve muhtemelen bu mülkün de ilk başta parlak mücevherler olarak gerçekleştiğini hatırlatıyor. 

 

“Emanetin müteaddid vücuhundan…” 

 

Demek bu emanet kavramının birçok manası var. Bunlardan bir mana da ene ve benliktir. 

Diğer manalar ise vahiy alma, devlet kurma, akıl, mülkiyet ve benzeri katmanlardır. Hepsinde 

de bu kâinat kitabı, Kur’anı tasdik ediyor. Evet, bu emanetleri yüklenmekte yegâne varlık 

insandır. 

 

“Ene zaman-ı Âdemden şimdiye kadar…” 

 

Yani yüz bin sene yaşayan homosapiens insan, ancak âdem olduktan yani mülkiyet, kanun ve 

soyut kavramları öğrendikten sonra bu emanet yükünün altına girmiştir. Geri kalan yılları ise 

ya hayvaniyet veya masum çocukluk (tufuliyet) dönemidir. İnsanoğlu bu ilk dönemde emaneti 

üstlenmediği için sorumlu değildir. Fakat bu sorumlu ikinci dönemin bir senesi, o eski masum 

dönemin bin senesine bedeldir. 

 

“Ene bir dalı nimetler ve mutluluklar meyve veren; diğer dalı, zehirler ve acılar doğuran bir 

ağacın çekirdeğidir. Birinci dalı, nuranidir; yayılmaya elverişlidir. İkinci dalı maddidir, bü-

yüklüğü dehşet vericidir.” (mealen) 

 

Demek bu evrensel çekirdek çift sarmallıdır. Demek ikili diyalektik yapı evrenseldir ve gerek-

lidir. Demek en sağlıklı psikolojik yapı, diyalektik süreçten geçmekle ancak gerçekleşir; ikin-

ci şartı ise nimet ve mutlulukla beraber insanın ilmen aydınlanmasıdır. Üçüncü şartı ise acı ve 

zehir de olsa, maddi yapıyı görmek ve yaşamaktır. Fakat eğer nuranî boyut olmadan insan, bu 

maddi yapının dehşeti altında kalırsa; ya zehirlenir, acı çeker veya üste çıkar, zehirlenir ve 

çokça acı çektirir. 

 

Bu özet tanımdan sonra, giriş sayılan bu iki sayfada “Neden böyle bir benlik yaratılmıştır?” 

gibi bir soruya cevap olabilecek yedi temel kavram var; şöyle ki: 
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1) “Her biri gizli bir define olan Allah’ın isimlerini açmak..” (Yani onları aklen bilmek, kal-

ben hissetmek ve fiilen işletmek için..) 

 

[Mesela bütün temel kavramlar, bütün bilim ve sanat dalları Allah’ın birer isminin somut yan-

sımalarının alanıdır. Benlik ve özgürlük olmazsa bunlar ne bilinir; ne de istifade edilir. Burada 

insana düşen tek vecibe, emanetçi iken kendini gerçek sahip ve malik sanmamasıdır. Metinde 

vurgulandığı üzere “ene” yani insanın kendini kâinattan müstakil olarak hissetmesi, insanı 

kâinatı anlamaya götürür. Fakat Allah’ın isim ve sıfatlarını anlaması için aktif olması gerekir. 

Ki enenin bu aktif haline “enaniyet” denilir. ] 

 

2) “Âlemin kapıları zahiren açık görünür; fakat gerçekte kapalıdır.” (Bu kapalı kapıları aç-

mak için..) 

 

[Yani insanoğlu benlik ile ve benin müspet gelişmesiyle fizik-metafizik bütün varlığı anlar, 

benlik anahtarıyla o kapalı kapıları açar.] 

 

3) “Mutlak (sonsuz) ve muhit (her şeyi kuşatan) ve hudutsuz (sınırsız, dolayısıyla tanımsız) 

olan Allah’ın bütün sıfatlarını (niteliklerini) bildirecek, gösterecek bir ölçü olmak için..” 

 

[Yani ene ile sonsuzluk ve sonsuz nitelikler kazanılır. Çünkü bir şeyi bilmek ve görmek onu 

kazanmak gibi bir durumdur. Evet, insan, sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü anlamadan, onu kendi 

âleminde yaşamadan, insan psikolojisini ezen ve zehirleyen üzüntü ve korku şeytanından asla 

kurtulamaz.] 

 

4) “Binler gizli haller, nitelikler ve duygular enede saklıdır.” 

 

[İşte bundan dolayıdır ki; Cenab-ı Hakk “Ben yere ve göğe sığmadım. Fakat mümin kulumun 

kalbine sığdım..” diye buyurmuştur.] 

 

5) “Benlik, insanın kalın varlık kordonundan bilinçli bir teldir.” 

 

[Yani insanın maddi geçmiş varlığının bir birikimi olan bedenin içinde benlik, sadece bilinçli 

bir tel (kıl) gibi durur. Biz bu tele bilinç diyoruz. Diğer kalın vücut katmanlarına da bilinçaltı 

veya bilinçdışı diyoruz. Ki, bu katmanlarda bütün hayvanî ve bitkisel duyu ve cihazlar vardır. 

 

Demek tam soyut olmasa da, bitki olsun, hayvan olsun; bütün canlılarda bilinçli bir ben bir 

ego var. Bu ilk aşamada insanoğlu henüz çıplaklık döneminde dahi olsa, diğer hayvanlardan 

farklı olarak kendi kendini bilme bilincine sahiptir. Ve bu bilgi onun için bir benlik oluşturur: 

Kendini aynada görünce bu benim der.. Hayvanlar ise o kalın varlık kordonuna sahip de olsa-

lar; onlarda henüz o bilinçli tel filizlenmiş değildir. Demek Freud’un bu aşamaya sadece “id” 

demesi eksik bir tanımdır. Çünkü burada dahi benlik diyebileceğimiz bir seviye vardır. Ki; bu 

aşamaya İslam literatüründe “nefs-i emmare” (her şeye saldıran kişilik) deniliyor. Bu katman, 

biyolojik hayatın bütün geçmiş birikimine sahip olduğundan biyolojik ilkelliğin ifadesi demek 

olan çok büyük bir ejderha veya çok büyük bir balık ile temsil edilir. “Yunus kendini kınarken 

Hut (büyük balık) onu yuttu.. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı, (varlık sistemini pak ve nezih 

görmeseydi) Kıyamet gününe kadar onun karnında kalacaktı.” (Saffat, 142–144) 
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Neden insan gibi zarif bir varlığa hayvan diyorsun, demeyin. Çünkü insanın özgün tanımı 

“İnsan düşünen hayvandır” şeklinde sunulur. Ve gerçek insanlık, kendisinin bu hayvanî duy-

gularını iptal edip kesmesi değil de, onları soyut ilkeler emrinde kullanmaktır; diye semavi 

dinlerden öğreniyoruz. Bu hayvaniyet boyutu yanında 6. ve 7. maddelerde anlatılan iki üstün 

boyut daha var ki; gerçek insanlık ancak budur. 

 

6) “Benlik, mahiyet-i beşeriyenin kaftanından ince bir iptir.” 

 

[Yani insaniyetin varlık boyutu benlik sahibi olacak kadar soyut algılama seviyesine çıkınca 

düşünceler, dert ve kederler onun beynini geliştirmiştir. Bunun üzerine hayvanî boyut ve onun 

baş sebebi olan hayvanî hormonların salgılanması azalmış; bunun bir sonucu olarak tüyleri 

dökülmüştür. Beşer tüysüz varlık demektir. Metinde geçen mahiyet-i beşeriye deyimi ise, bu 

soyut düşünce ve onun getirdiği çıplaklık kavramı ve bunun sonucu olan örtünme hakikati 

demektir. 

 

Bu ifadede psikolojik yapının temel öğeleri olan beş şeye işaret var: 

 

a) Mahiyet (öz soyut yapı..) Bu nokta, hem insan psikolojisinin öz yapısıdır. Hem insanı ger-

çek insan yapan yani onu mahiyetleri öğrenebilen bir varlık kılan temel bir kavramdır. Öyle ki 

mantık ilminde mahiyetleri başka bir tabir ile makuleleri bilmeyen insana akıllı denilmez. 

 

b) Beşer, çıplak ten sahibi demektir. İşareten der ki: Çıplaklığı ve buna paralel olan soyut so-

nuçları; örtünmeyi ve örtünmenin manasını bilmeyenin psikolojisi sağlıklı olmaz.. Böyle biri, 

kendisini ya hayvan olarak hisseder. Veya bedenini satmaya çalışan bir esir durumuna düşer. 

 

c) Kaftan, süslü ve statü bildiren giysi demektir. Demek giysi ve giysinin iki temel özelliği 

olan süs ve statü, insanın eksiklerini ve ayıplarını örtmenin dışında, insan psikolojisinin üç 

temel ayağıdırlar. 

 

d) Ayrıca bu kaftan tabiri, insanın yeryüzünün yöneticisi kimliğini bize gösterir. 

 

e) İnce bir ip deyimi de, insanın kimlik ve benliğinin zarafet, sanat ve sanayi boyutunu hatır-

latır. 

 

Demek Freud’un dediği gibi örtünmek toplumun baskısı sonucu olan bir iş değil de beş açıdan 

insan benliğini ve kişiliğini gösteren bir gerçekliktir. Ayrıca bu temel izahlar bize bildiriyor 

ki; insanın varlığını ve benliğini oluşturan bütün bu katmanlar ve aşamaların hiçbiri fazla ve 

yersiz değildir. Ve eğer ölçülü ve sanatlı bir biçimde kullanılsalar, hiçbiri herhangi bir hastalı-

ğa sebep olmazlar. Tam aksine bunlardan bazılarının (özellikle çocukluk ve gençlik dönemin-

de) olmaması, kişide benlik ve kişilik kırılmalarına, dolayısıyla hastalıklara sebep olur. 

 

7) “Ve benlik, şahsiyet-i âdemiyetin (soyut insanî kişilik) kitabından bir eliftir.” 

 

[Yani insan varlığının ve benliğinin, bilinçaltı ile ifade edilen birinci birikim aşaması üzerine, 

bireysel benlik denilen beden, elbise ve zihinsel (mahiyet) boyutunun yanında, bir de tama-

mıyla soyut, kültürel kişilik olan sosyal benlik boyutu var. Bu boyutta insanî değerler (âdemi-
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yet,) kitap (yasa ve hukuk) ve soyut bir nam (isim ve statü) ortaya çıkar. Elif soyut manasıyla 

değerlere, harf manasıyla kitaba ve alışkanlık manasıyla da sosyal dokuya işaret eder. 

 

Freud bu üçüncü aşamaya süper ego diyor. Beşeriyet boyutuna da ego diyor. Alt basamakların 

birikimine de id diyor. Ve adeta, ego ve süper egoyu suçlar gibi; neden idin bütün isteklerine 

yol verilmedi, diye dinleri ve insanlığı suçluyor. 

 

Hâlbuki gerçek manasıyla din (yani takıntı tarzında değil;) idi de, egoyu da, süper egoyu da 

bir nefis (can) kabul eder. Her nefsin kendine has hakları vardır, der. Bütün varlık katmanları 

arasında adaleti sağlar; sağlıklı bir beden, sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir sosyal hayat kurar. 

Ve der: Varlığın biyolojik boyutu gerçek olduğu kadar, soyut ve sosyal boyutu da o kadar 

belki daha fazla gerçektirler. 

 

Şöyle ki: Varlığı, benliği, ve benliği oluşturan insan bilincinin bu yedi temel görevini bilen ve 

ona göre yaşayan kişi nefsini (benliğini) arındırır; “Benliğini arındıran kesinlikle kurtulur” 

(91/9) ayetinin manasına misal olur. Emanet olarak ona verilen benliğin sorumluluğunu yeri-

ne getirir. Onun benliği her şeyin anlamlı ve manalı olduğunu gören bir mercek olur. İnsan 

ruhunu ezen bilinmezlik ve absürtlük sıkıntılarından kurtulur. Allah’ı ve onun gereği olan 

ebedilik ve sonsuzluğu yakalar. Gerçek manasıyla mülk de, övgü de, yargı da, merciiyet de 

bunların hepsinin Allah’a ait olduğunu kabul eder47. 

 

Burada Arabî ibarede geçen bu dört kelimede insan benliğinin gelişmesinin dört aşamasına 

işaret eder: 

 

  a) İlk önce, bu tarla, bu eşya benimdir, diye söylenmek ve sahiplenmekle gelişen mülkiyet 

kavramı.. (özellikle gençlerde..) 

 

  b) Güzel hayat yaşamak ve onun sonucu övgü istemek.. (özellikle çocuklarda..) 

 

  c) Yargılamak ve yönetmek.. (özellikle orta yaşta..) 

 

  d) Merciiyet makamı olmak.. (özellikle yaşlılarda..) 

 

Eğer benlik bu görevlerini yapmazsa, kendini gerçek malik ve sonsuz sanırsa (yani yanılgılar 

yaşarsa, o zaman “Nefis ve benliğinin o katmanlarını arındırmayıp, onları desise ve hilelerle 

örten kişi ise o, büyük bir hayal kırıklığına uğrar.” (91/10) ayetinin altına girer. 

 

Evet, hayal kırıklığına uğrar; çünkü bu tarzdaki bir ene ve benlik, kendini ebedî ve tanrı sanır; 

ona göre yaşar; bir de ne görsün!. Yokluk kuyusuna düştüğünü, üstü süslü, altı kirli olduğunu 

görür. Bakın, Kur’an kâfirleri tarif ederken genellikle Habitat a’malühüm (Bütün işleri patla-

yıp boşa gitti.) tabirini kullanır. Habitat kelimesi canlı bir bedenin şişip patlaması demektir. 

Evet, küfür insan benini esas aldığından onu sonsuza dek geliştirmek zorundadır. Bu ise tabia-

tı gereği benin patlaması ve heba olması demektir. Ve bu en büyük hayal kırıklığıdır: En çok 

sevdiğin bir şeyin en parlak ve büyük olduğu bir anda patlayıp yok olması durumudur. 

 
47 Bu sözde, sırası ile insan benliğini ve insaniyet tarihini oluşturan amillere işaret var: Mülkiyet ve ekonomi; din 

ve inanç; hukuk ve devlet; ideoloji ve sosyal akımlar. 
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Evet, insan benliği ince bir elif, bir kıl kadar zayıf ve vehmî bir varlık iken mahiyeti bilinmez-

se, ona göre yaşamazsa, yanılgı ve desiseler toprağı altında gelişir, gittikçe kalınlaşır. İnsanın 

bütün varlığına yayılır; koca bir ejderha gibi gerçek insan boyutunu yutar. O insan bütün var-

lık ve duygularıyla adeta benlik kesilir. Sonra diğer bütün insanların ve milletinin benlik ve 

değerlerine dayanıp dünya büyüklüğünde bir ben olur; sonsuz olan ve sonsuz bilinç taşıyan 

Allah’ın emirlerine karşı kendi bencil ilkeleriyle karşı koyar ve eli ulaşamadığı diğer varlıkla-

rı da sebeplere verir; kâinatın sonsuz birliğini bozar; sayısız malikleri kabul etmekle büyük bir 

şirke düşer; hadsiz bir zulüm işlemiş olur.. “Şirk en büyük zulümdür.” ayetinin mealine misal 

olur. 

 

Çünkü zulüm dengesizlik demektir. Ve varlığın bütün katmanları ancak denge ile var oldu-

ğundan, zalimlere en büyük ceza olan yokluk cehennemi bütün boyutları ile yedirilir. Evet, 

fizik demek denge demektir; biyoloji demek denge demektir; sağlık demek denge demektir. 

Böylece incelerseniz her şeyin mayasının denge olduğunu görürsünüz. 

 

Ve bu konumdaki bir benlik, karanlıklar içinde olduğundan kendi duygu ve ölçeklerini kulla-

namadığından, kâinattan ve bilimlerden gelen sayısız verileri dahi göremez; sınırsız bir ceha-

let içinde kalır; her şey onun nazarında anlamsız ve ruhsuz olur. İşte bundandır ki; “Bu kadar 

okumuş insanlar, nasıl böyle yanlış düşünür?” diye insanların çoğu şaşırır. 

 

Bu haldeki eneye saf bilgi ve kesin manalar da gelse, sınırsız bir absürtlüğe dönüşür. Çünkü 

zayıf ve sınırlı varlığını sonsuz ve yıkılmaz gören birinin bakışının rengi ve mahiyeti; ya şirk-

tir. Yani sayısız tanrıları kabul etmektir. Veya ta’tildir. Yani bir tanrıyı kabul ettiği halde onu 

niteliksiz ve aksiyonsuz görmektir. (Ta’til inancının modern karşılığı deizmdir.) Veya Allah’ı 

inkârdır. Bu üç aşama küfür tarihinin üç aşamasını bize hatırlatır; önce putperestlik ve şirk; 

sonra deizm; en sonunda da inkâr ve hiçbir değer kabul etmemek… Demek küfür gittikçe 

gerileşen bir irtica hareketidir. 

 

Burada giriş bitti. Şimdi bu benlik çekirdeği üzerinde gelişen, sosyal hayat bostanındaki sonuç 

ve gelişmeleri göreceğiz. İşte: 

 

Ene ve benlik bir yazılım, bir çekirdek, sanal ve farazî bir dosya da olsa, bütün insanlık âle-

mini saran iki şıklı bir ağacın aslı olmuştur. Ondan iki büyük akım (cereyan) çıkmış; birey, 

sınıf ve toplum bazında her seviyede kendi mahiyetini muhafaza eden iki fikir zinciri ve şece-

resi her tarafa dal budak salmıştır. 

 

Biri peygamberlik ve onun pratik şekli olan dindarlık şeceresi ve zinciridir. Diğeri ise felsefe 

ve onun pratik şekli olan hikmet zinciridir. Her iki akım ve zincir gerçekliğin “ben” ile biline-

ceğini söylemekte müttefik.. Fakat felsefe benin kendine özgün, müstakil, yetkin bir şey oldu-

ğunu iddia ediyor. Ve benin en işlevsel cihazı olan aklı esas alır; onu yeterli ve yetkin görür. 

Peygamberlik de aklı ve beni gerçeklik ölçüsü olarak kabul eder. Fakat asıl gerçekliğin insan 

beni kadar, zayıf ve sınırlı olamayacağını söyler. Beni ancak gerçekliği öğrenme aracı olarak 

kabul eder. Hulasa; felsefe, kendini müstakil sanan beni amaç olarak görür. Peygamberlik ise, 

onu ancak araç olarak kabul eder. Ve sonsuz gerçekliğe geçmek için sonsuz bilgi dağarcığı 

olan kalbi ve kalp yoluyla gelen vahyi esas alır… 

 



155 
 

Bilginin ve gerçekliği öğrenmenin iki yolu olan bu akımlar, tarihte bazen ittihad ve imtizaç 

eder (birleşir ve homojen olurlar.) Bu dönemlerin ismi asr-ı saadettir. İşte Zülkarneyn.. İşte 

Süleyman.. İşte Muhammed.. Bunlar bütün zıtları, barış ve dengeleme demek olan İslam ha-

kikati içinde birleştirip insanlık âlemine güzel baharları getirmişlerdir. Fakat bu bahar süreçle-

ri az olmuştur. Genelde iki akım ayrı ayrı gitmişlerdir. Bu durunda gerçeklik ve güzellik sade-

ce peygamberlik ve dindarlık (diyanet) tarafında kalmıştır. Çünkü benliğin canlı olması ve 

gelişmesi için üç temel gücü ve duyusu var:48 

 

Kuvve-i şeheviye veya cazibe gücü: Beslenmek için kendisine lazım olan şeylere karşı iştahla-

nıp onları içine cezp etmek gücü.. (İştah ve şehvet aynı kökten gelir.) 

 

Kuvve-i gadabiye: Organizmasını ve birliğini bozacak şeylere karşı kızarak saldırıya geçip, 

benliğini yıkacak şeyleri defetme gücü.. 

 

Kuvve-i akliye: İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt eden düşünce ve akıl gücü demektir. 

 

İşte Allah’ı, sonsuzluğu, ebediyeti kabul etmeyen ikinci benlik ve bunun ilk meyvesi olan 

felsefe, akıl alanında insanlık tarlasında, dehriyyun, maddiyyun ve tabiiyyunları yetiştirmiştir. 

 

Dehriyyun, her şey, her olay bilinçsiz ve kör bir süreçtir; cebri ve karanlık bir varoluş ve kör 

bir kaderdir, diyen akımın adamları demektir. Maddiyyun, gerçeklik, katı kaba maddeden ve 

maddenin hareketinden ibarettir, diyen akımın adamları demektir. Tabiiyyun ise, tabiatçılar 

demektir. Yani bunlar bir düzeni görüyor; içinde önemli bazı şeyleri hissediyorlar. Fakat bu-

nun sonsuz, ilahî bilinçten kaynaklandığını kabul etmiyorlar; kendi benliklerini yine nihai 

yetkin kaynak olarak görüyorlar; aydınlanamıyorlar; ebediyeti kazanamıyorlar. 

 

Dehrilik, küfrün ilkel biçimidir; maddecilik onun ikinci aşamasıdır; tabiatçılık ise son şeklidir. 

Eğer buradan sonsuz İlahî bilinci anlamaya çıkabilseler zaten imana gelmiş olurlar. 

 

Kuvve-i gadabiyede benlik ve felsefe, Nemrudları, Firavunları ve Şeddatları doğurmuştur. 

[Nemrud Doğu sembolü, Firavun Batı sembolü, Şeddat Ortadoğu sembolü olarak seçilmiştir.]  

 

“Evet, Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dayelik (analık) edip emziren, eski Mısır ve Ba-

bil’in, ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında (civar bölgelerde) sihir 

telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, aliheleri (tapınak heykellerini) eski Yunan kafasında 

yerleştiren ve esnamı (putları) tevlid eden (doğuran) felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet, tabia-

tın perdesiyle Allah’ın nurunu görmeyen insan, her şeye bir ulûhiyet (tanrılık) verip kendi 

başına musallat eder.” 

 

Felsefenin asıl aldığı benlik, kuvve-i şeheviyede sayısız sanem ve tanrıları doğurmuştur. Bun-

lar, kendilerini insanların tanrıları ve biricik sevgilileri olarak gösterip, insanların bütün gelir-

lerini, sevgilerini ve ibadetlerini sömürmüşlerdir. Şöhret saikasıyla insanların bütün manevi 

 
48 İşaratül-İ’caz’da ruhun bedende kalması için ona bu üç kuvvet verilmiştir, deniliyor. Burada ise benlik için 

deniliyor. Çünkü ruh, nefis ve ben kavramları bir açıdan aynı şey; diğer açıdan nitelik ve görev farkları olan öz 

ve özgün duyulardır. Mesela nefis için ruhun somut şeklidir, benlik için ruhun bilinçli boyutudur, denilebilir. 
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yeteneklerini ezip öldürmüşlerdir. Her tarafa, her köşeye bu haksız ve zalim sömürünün taş-

laşmış somut biçimleri olan putlarını dikmişlerdir. 

 

Demek küfür ve benlik toplumlarında ancak milyonda bir insan psikolojisi zirveye çıkar, geli-

şir. Diğer insanlar ise, ezik ve kök seviyesinde kalır. Ki, zirveye çıkan o bireyler dahi, kendi-

lerini ölümden, yokluk ve tesadüf karanlıklarından kurtaramadıkları için, Cebbar da olsalar, 

kendi benlikleri, korkak ve acizdir.. 

 

Peygamberlik ve din ise, Allah’a sonsuz manevi kulluk kapısını açar; bütün bu beşeri zulüm 

kapılarını kapatır. Çünkü dinde manevi meziyet ve fazilet dışında herkes eşittir; herkes kar-

deştir; herkes sadece Allah’a kulluk eder. İşte gerçek kişilik gelişmesi ancak bu ortamda ger-

çekleşir. 

 

Evet, peygamberliğin kabul ettiği benlik, akıl ve düşünce dalında enbiya ve elçiler, evliya ve 

gerçekçi âlimler (sıddıklar) çıkarmıştır. 

 

Dafia ve savunma dalında49 adil yöneticileri, melek karakterli melikleri (kralları) meyve ver-

miştir. 

 

Cazibe ve iştah dalında; güzel ahlakı, masum ve nezih güzelliği, cömertlik ve ikram hakikatle-

rini netice vermiştir. 

 

Şimdi burada benliğin bu iki farklı veçhini (yönünü) esas alan nübüvvet (peygamberlik) ve 

felsefenin ilkelerini mukayese edeceğiz; işte: 

 

1) Peygamberliğin benliğe bakış ilkesi, saf ibadettir. İbadet ise kölelik ve esaret manasında 

değildir. Metinde anlatılan maddelerde insanın sonsuz bir hakikate bağlı olduğunu anlaması 

ve ona göre yaşaması demektir. Evet, ibadet kelimesi etimolojik olarak asla esaret manasında 

değildir. Sadece önemli bir merciye mutlak manada tabi olma ve uyma manasındadır; şöyle 

ki: 

 

  a) Benlik bu vecihte başkası için hizmet eder. (Dolayısıyla bencillik ve iş endişesinden kur-

tulur.) 

 

  b) Mahiyeti harf gibidir; başkasının manasını bildirir. Bu da nasıl olursa olsun; her durumda 

ve her biçimde gerçekleşir. (Dolayısıyla ben şöyle düştüm, şöyle oldum, diye hayıflanmaktan 

kurtulur.) 

 

  c) Bu yönde; benliğin varlığı başka sabit bir varlık ile ayakta kalır. (Dolayısıyla yok olaca-

ğım, diye endişe etmez.) 

 

  d) Mülkiyet hakkı sanaldır..  (Dolayısıyla kayıplardan dolayı üzüntü çekmez.) 

 

  e) Hakikati (kendini gerçekleştirmesi) gölgeseldir. (Eksinin artıya ayna olması tarzındadır. 

Bu da insanın eksiklik ve kusuru nispetinde gerçekleşir.) 

 
49 Dinde gazap ve kızgınlık yok. Evet, kuvvet bazen kullanılır; o da sadece dafia oluşturmak ve savunmak için.. 
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  f) Görevi, bilinçli bir şekilde Allah’ın esma ve sıfatlarına ölçü olup onları bilinçli (şuurlu) 

olarak yaşamaktır. Her ismi bir bilimdalı olarak yaşayıp yeryüzünü bir irfan mektebi yapmak-

tır. 

 

Peygamberliğin bu birinci ilkesinin özeti, iman ve ibadet kavramının gerçek manasıdır. Fakat 

burada; İnsan böyle yaşarsa, fizik varlığı ve dolayısıyla bilimleri öğrenemez; dünyadan, ha-

yattan ve gerçeklikten kopar! gibi bir iddiaya karşı şöyle beş madde ile cevap veriliyor ki; bu 

beş madde, peygamberliğin ikinci ilkesini oluşturuyor: 

 

  • Mümin insan, varlığın ve niteliklerin her safhasında sonsuz bir birliğe inandığı için, diğer 

insanlardan yüz kat daha fazla bilimlere yatkın ve yakındır. Çünkü bilim demek birlik ve dü-

zen demektir. 

 

  • Tabiat denilen bilimsel alanı, Allah’ın doğal şeriatı olarak görür. İnanç ve ibadet ilimlerin-

de bilgili olduğu kadar; fen ilimlerinde de en az o kadar bilgili olması gerektiğini anlar. 

 

  • Tabiatın İlahî bilinçli kanunlar mecmuası olduğunu ispat eder. [Burada her kanun bir bilim 

dalı demektir. Tabiatta onlarca bilim dalı olduğundan, biz bu kanunlar mecmuası deyimini 

“Bilimler Ansiklopedisi” diye çeviriyoruz.] 

 

  • Tabiatın Allah’ın kudret ve enerjisinin bir kullanım mistarı (çizelgesi) olduğunu fiilen gös-

terir. [Yani mümin kişi, tabiat âlemi gibi enerjiyi en verimli tarzda kullanır. Bu tutum ise, bi-

limlerde zirve bir konumun belirtisidir.] 

 

  • Beşincisi ise, mümin kişi Allah’ın esma ve sıfatlarını bilimsel olarak kullanır; onları sadece 

sözcüklerde bırakmaz.  

 

[Ki birinci ilke olan ibadetin son görevi olarak bu noktaya dikkat çekilmişti. Demek en büyük 

ibadet ilim öğrenmek, öğretmek ve onu uygulamaktır. Peygamberlik yolunda insan, bilimleri 

ve bilimlerin araştırma alanı olan sebepleri, birer perde olarak gördüğünden, bilim ehli olmak, 

sonsuz derecede etkin ve yetkin olan Allah’a inanmaya engel değildir. İşte metindeki “esbabı 

birer perde-i kudret bilir.” ifadesi bu manayı anlatmak içindir. Demek gerçek dindar kişi, bu 

beş şartı yerine getirendir. Eğer getirmiyorsa ona dindar demek yanlıştır.] 

 

Eğer “Her iki durumda da insanlar ölüp gidiyorlar. Bir fark kalmıyor!!” gibi iddialı bir soru 

gelirse cevap şu gelen paragraftır. Bu da peygamberliğin üçüncü ilkesini oluşturur: 

 

“Peygamberliğin ve diyanetin tuttuğu şu parlak nuranî, güzel yüz, canlı ve anlamlı bir çekir-

dek hükmüne geçmiş ki, Halik-ı Zülcelâl, bir şecere-i tuba-i ubudiyeti (ebediyete entegre ol-

ma sistemini) ondan halk etmiştir ki; onun mübarek dalları, âlem-i beşeriyetin her tarafını 

nuranî meyvelerle tezyin etmiştir. Bütün zaman-ı mazideki zülumatı (geçmişin bütün karan-

lıklarını) dağıtıp, o uzun zaman-ı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber (en büyük 

mezar) ve yokluk ülkesi olmadığını, belki istikbale ve saadet-i ebediyeye atlamak için ervah-ı 

âfilîne (gayb alemine geçen ruhlara) bir medar-ı envar (aydınlanma ve nurlaşma sebebi) ve 

muhtelif basamaklı bir mirac-ı münevver (nuranî yükseliş basamağı) ve ağır yüklerini bırakan 
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ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nuranî bir nuristanı (ışık ülkesi) ve bir bos-

tanı (yeşerme ve yeniden canlanma alanı) olduğunu gösterir..” 

 

Demek peygamberliğin birinci esası ibadet; ikinci esası ilim; üçüncü esası ise ruhanileş-

mek, ermek ve olmaktır. 

 

Buna mukabil felsefenin ise şu üç ilkesi var: 

 

1) Benlik sadece kendini anlatır. [Demek eğer bu anlatım eksikse ki, doğal olarak herkesin 

birçok eksiği var; o zaman kendinden nefret eder. Evet, bu nefret mümin olmayan herkeste 

var. Fakat değişik perdelerle bastırılıyor.] 

 

Üstad bu manayı ikinci bir ifade ile şöyle açıyor: Felsefeye göre, benlik sadece kendine çalı-

şır. [Dolayısıyla yani ben içe baktığı için kendini asıl ve sonsuz bilir, çalışması ise, dışarıda 

kaldığından yaptıklarını küçük ve geçici olarak görür. Bu ise, büyük bir şikâyet ve memnuni-

yetsizliğe (şükürsüzlüğe) sebep olur.] 

 

2) Felsefe benliğin sabit ve özünde var olduğunu; asıl değer ve gerçeklik ölçüsü olarak onu 

görmek gerektiğini iddia eder. 

 

[İşte sırf bu iddiadan dolayıdır ki; bugünkü Batı bilimleri, zirve olacak kadar geliştikleri halde 

bir düzen, bir gerçeklik, gerçek bir ilim oluşturamamışlardır.] 

 

3) Felsefe, olmak ve ermek gerçeği konusunda narsizm denilebilen hubb-u zatiyi ve makyaj 

denilebilen tekemmül-ü zatiyi önerir. 

 

[Narsizmle, bencillik ve makyaj ile insanın ne kadar olgunlaşabileceğini artık siz düşünün. 

Hubb-u zati, yalnızca kendini sevmek; tekemmül ise niceliksel olarak güzelleşmek ve geliş-

mek demektir.] 

 

Eğer “İddia ettiğin bu durum, çağdaş felsefe içindir. Eski felsefe böyle değildi?” dense50 Üs-

tad cevaben şöyle diyor: 

 

“Hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dâhileri olan Eflatun ve Aristo, 

İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar “İnsaniyetin gayetü’l-gayatı (en zirve amacı) teşebbüh-ü 

bi’l-Vâcibdir yani Vâcibü’l-Vücuda (sonsuz derecede yetkin ve gerçek varlık olan Allah’a) 

 
50 Eski edebiyatta yazının gelişmesi içinde hatıra gelebilecek sorular yazılmadan, konu bölünmeden direkt olarak 

onlara cevap verilirdi. Böyle sorulara mukadder sualler denilir. İşte bu sanatın edebî yönden birkaç faydası var. 

 

a) Belli bir soru yazılmakla konu daraltılmıyor. Çünkü cevap olacak yazı kısmının bu soru gibi başka sorulara da 

cevap olacak yönleri vardır. 

 

b) Konuyu evet, hayır şeklinde daraltmadan, düşünceyi genişletmek, yazılan parçanın genişliğine ve derinliğine, 

dikkatleri çekmek için bu yöntem seçilir. Aksi takdirde o kadar çok detay yazılır ki; ana hedef kaybolur. 

 

c) Okuyucuyu basit bir dinleyen makamında alıp, metnin sahibi ve düşünürü seviyesine yükseltmek için. 

 

d) Yazıda ve sözde tasarrufa gitmek için..  Bu ise doğal ve öz bir davranıştır. 
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benzemektir” deyip firavunâne bir hüküm vermişler. Ve enaniyeti (benliği) kamçılayıp şirk 

derelerinde serbest koşturarak, esbapperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok 

enva-i şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderiç olan acz ve zaaf, fakr 

ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, 

şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar.” 

 

Bu paragrafın özeti ise şudur: Felsefenin bu iddiası, fikirde, inançta, sosyal hayatın bütün 

katmanlarında şizofrence yaşamak olduğu gibi; olgunlaşma ve gerçekten var olmayı kazanma 

yollarını kapamak demektir. Çünkü böyle bir iddia, sınırlı bir şeyin sonsuz olduğunu söyle-

mek gibi bir şeydir. Gerçekliğin zıddına dönüşmesi demektir. 

 

İşte küfrün, felsefenin ve şirkin bu iflasına karşı peygamberlik, temel bir çare ile beraber bu 

gelen beş adabı uyguluyor: 

 

Asıl çare: “Allah’ın isimleri (ahlakı) ile ahlaklanmak yani onları yaşamak ve secaya-yı hasene 

ile (güzel karakterlerle) tahalluk etmekle (yaşamakla) beraber: 

 

1) Aczini (çaresizliğini) görüp Allah’ın yetkin kudretine sığınmak.. [Demek sonsuz bir çare 

var. Herhalde bilim ehli çaresizliğin ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu biliyorlar.] 

 

2) Zayıflığını görüp Allah’ın kuvvetine (gücüne) dayanmak.. 

 

3) Kıtlığını görüp sonsuz İlahî rahmete güvenmek.. [Psikolojide güven duygusu özellikle çok 

önemlidir.] 

 

4) İhtiyacını görüp, Allah’ın gınasından (bolluğundan) istimdat (medet istemek..) 

 

5) Kusur ve yanlışını görüp af dilemek, Allah’ın kutsallığına ve kemalatına sığınmak.. 

 

[Demek pısırıklık, çaresizlik, çöküş, fakir kalmak dindarlık değildir. Çünkü görüldüğü gibi 

dindarlık, gerçekleri görüp onların gereğini yapmaktır. Eksileri görüp bu sayede sonsuz artıla-

ra geçmektir.] 

 

“Böyle diyorsun; fakat medeniyetlerin çoğu felsefeden başlamışlar; onun ilkeleri sayesinde 

gelişmişler..” şeklindeki bir iddiaya karşı Üstad şöyle üç noktayı nazara veriyor: Diğer muka-

yeseleri ise 12. Söz’e havale ediyor. 

 

*Rakipsiz görünen şu medeniyetin geçmişte de, şimdi de kuvve-i şeheviye alanında bel kemi-

ği ve temeli sayısız sanemler (putlar) ve âliheler (tapılan figürlerdir.) Yani kim güçlü olmuşsa 

put olmuş ve tanrı edinilmiştir. Çünkü beşeri anlayış ve felsefede kuvvet ve güç müstahsendir 

(güzel görünür.)51 Evet, bir medeniyet ki, zulmü alkışlıyorsa ve cebbarlara (diktatörlere) tapı-

yorsa, o medeniyet olmasa daha iyi… 

 

 
51 Bundandır ki; insanların çoğu, genellikle güçlü düşmanlarını severler. 
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Bu medeniyet, ekonomi ve siyasette (kuvve-i şeheviye alanında) birçok put edindiği gibi; sa-

nattaki sonsuz soyut ilahî güzelliği inkâr ettiği için, güzel olan her şeyi de put edinir. Sonsuz 

güzellik kaynağını görmez, belirli ve dar bir noktada boğulur. 

 

Bu medeniyet, kuvve-i şeheviyenin cinsellik sahasında ise “Herkese satılan, muzahraf (kof,) 

hodfruş (bedeni satan,) gösterici (teşhirci,) riyakâr (samimiyetsiz) bir hüsnü (maddi güzelliği) 

istahsan ettiği (beğendiği) için riyakârları alkışlamış; tanrıça kesilen (sanem misal) o güzel-

leri kendilerine tapanlara kul ve köle ettiriyor. Yani o sanem-misaller perestişkârlarının heve-

satlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakârane gösteriş ile ibadet gibi 

bir vaziyet gösteriyorlar.” 

 

Gerçekten bugünkü medeniyetin çarşısı da, ekranı da kasaplar deresinden çok farklı değildir. 

Bu medeniyetin backgroundı ise sahtekârlık, kokuşmuşluk ve fuhuş bataklığıdır. 

 

*Kuvve-i gadabiye dalında ise, ne kadar canavar, despot cebbar varsa hepsi bu medeniyetin 

çocukları olarak ortaya çıkmıştır. 

 

*Akıl ve düşünce dalında ise, o kadar çok farklı kafalar çıkmış ki; bu kadar bilimlere rağmen 

insanlık adeta şizofren olmuştur. Üstad bu noktayı Felsefe, beşerin beynini bin parça etmiştir, 

diye özetliyor. Ve ardından dört misal ile felsefe ve peygamberliğin bir kısım sonuçlarını 

açıklıyor: 

 

Birinci netice, bireysel hayat alanındadır: Peygamberlik topluma önem verdiği gibi her bire-

yi de bir toplum kadar önemser. Ölümlü ve fani olan bireyi şu düstur (prensip) ve kaide ile 

kurtarır; ona ebedî bir hayat sağlar. 

 

“Her birisi sonsuz ve ebedî bir hazine olan Allah’ın isim ve sıfatlarının yaşanmış şekilleri 

olan Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın.” 

 

[Metinde geçen Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak onun soyut olan isim ve sıfatlarının halk ol-

muş, karakterize olmuş somut şekillerini yaşayın, uygulayın, demektir. Bunun manası şudur: 

İnsan soyut ve sonsuz olan Allah’ın niteliklerine giremez. Fakat o niteliklerin hulki (somut) 

boyutları olan kâinattaki gerçeklikleri yaşarsa, kâinat sistemi kadar bir varlık kazanır. 

 

“Peki, her halükarda insan fanidir, bu çare de onun derdine deva olamaz” gibi bir soruya karşı 

şöyle deniliyor: 

 

“Cenab-ı Hakka (yüce gerçeklik olan Allah’a) alçak gönüllülük ile yönelin; çaresizliğinizi, 

sonsuz fakrınızı ve faniliğinizi bilip Onun ebediyet dergâhına abd olunuz (entegre olup, bağ-

lanınız.) Bu sonsuz aczinize ve faniliğinize biricik çaredir.” 

 

Buna mukabil felsefe, insanın bu faniliği ve çaresizliği için şu kaideyi öneriyor: “İnsan nefsi 

ve beni özgün bir varlıktır. En sonunda tanrı gibi soyut (vacip) bir noktaya gelir. Dolayısıyla 

her insan tanrı gibi olmaya çalışmalıdır.” 

 

Ve Üstad bu paragrafın son cümlesinde bu prensibin yanlış olduğunu şöylece özetliyor: 

“Ebediyet konusunda her yönden çaresiz (aciz) olan ve çok az bir güce sahip (zayıf) bulunan; 
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sonsuz ihtiyaçlarla müptela olan insanın mahiyeti (öz yapısı) sonsuz güç ve enerjiye, sonsuz 

bolluk ve imkânlara sahip, sonsuz etkinlik ve yetkinlikte bulunan Allah’ın mahiyetini asla elde 

edemez..” 

 

[Olsa olsa, acz ve fakrın acıları içinde kıvranan saf bir ruh olarak kalır. Onun için Üstad, baş-

ka risalelerde; ispritizmacılığı ve saf ruhanileşmeyi tavsiye eden bazı tasavvuf akımlarını, 

“Bunlar İslamî değildir, bunlar felsefenin bir ürünüdürler” diye uyarıyor.] (27. Söz’ün Zeyli 

ve Emirdağ II) 

 

Bir daha hatırlatalım; Allah’ın ahlakı demek, İlahî hakikatlerin, kâinatta ve madde âleminde 

şekil almış müşahhas hakikatler, demektir. Halk ve ahlak şekil almış somut varlık ve karakter 

demektir. Yoksa hâşâ! Allah, sonradan olan ahlaklanmak gibi bir kavramdan münezzehtir. 

 

İkinci netice, toplumsal hayat alanındadır: Peygamberlik, galaksilerden ay ve güneşe kadar, 

bitkilerden hayvanlara, hatta beslenme hücrelerine ve bedene kadar her sahada yardımlaşma 

prensibinin, kerem (ödül) kanununun, ikram yasasının geçerli olduğunu söyler. Felsefe ise 

toplumsal hayatta yegâne yasa, mücadele prensibidir, der. “Hayat bir mücadeledir” diye hü-

küm koyar. 

 

Burada Üstad, satır arasında bu prensibi kabul eder, fakat çok dar bir alanda bunun geçerli 

olduğunu söyler. Bu da sadece zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını 

(ruhî yazılımlarını) su-i istimallerinden (kötüye kullanmalarından) kaynaklanıyor; der. 

 

[Evet, Üstad kendisi de Münazaratta “Hayat bir cidaldir” der. Her millet kendi özgün adet ve 

dillerini korumakla beraber, siyasette ve iktisatta diğer milletlerle rekabet etmeli, diye söyler. 

Fakat burada maksadı, müspet manadaki yarıştır. Ki; Kur’anda bu mana dört yerde müsabaka 

(yarış) kelimesi ile geçiyor. Evet, yarış ve müsabaka, milletler arasında da, dinler arasında da 

geçerlidir. Evet, müspet manada milliyetçilik ve rekabet, insanı evrensel değerlere ve evrensel 

teavün ve yardımlaşmaya götürür.] 

 

Üçüncü misal, tevhid (başka bir tabir ile ontoloji) alanındadır: İşte peygamberlik; içinde ve 

özünde birlik olan her şey, ancak sonsuz birliğe sahip olan Allah’ın eseri olabilir; der. Çünkü 

her bir şeyde birlik olduğu gibi, bütün kâinatta da sonsuz bir birlik vardır. Bu ise sonsuz bir 

düzen ve bilimsellik demektir. Bu ise Allah’ın varlığının ve birliğinin apaçık ayetidir. 

 

Eski felsefe (yani Aristo ise) aşırı ruhanileri ve hiçbir düzen ve değeri kabul etmeyen sofestai-

leri susturmak için, kâinattaki nedensellik ve nasıllık ilkesine çok önem verdi. Bunun sonu-

cunda deist oldu. Yani bir Allah var; fakat bu, sadece ilk temel yasayı (akl-i evveli) yaratmış-

tır. “Birden ancak bir çıkar” dedi. (Yani Allah soyut olduğu için ancak soyut temel yasayı 

yaratmıştır.)  Ki Aristo ve onu esas alan Meşşai akımı, yaratma da demiyorlar, sudur (çıkış) 

diyorlar. Aristocu akım, bu ilkeden dolayı ve güya bilimsel gitmek gerekir, diye, yüzde yüz 

olarak sebepleri esas alırlar, İlahî iradenin, sonsuz yetkinliğin bir neticesi olan mucize ve ke-

rameti, inayet ve kastı inkâr ederler.  İslam feylesofları olan Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd de 

bu akımdandırlar. Onun için Gazali böyleleri tekfir ediyor. Fakat bunlar kâfir değiller. Çünkü 

bunların Meşşai kimlikleri yanında başka İslamî kimlikleri de vardı. Mesela İbn Rüşd, yüksek 

derecede fıkıh ve tefsir bilir. Aristo’nun Şarihi olarak deist görünse de, fakih ve müfessir nite-
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liğiyle, Allah’ın inayetini kabul ediyor, kasten her şeyi yarattığını söylüyor. Eş’arilerin hudus 

ve imkân teorilerinin Allah’ın aşkınlığına yakışmadığını iddia ediyor. 

 

Farabi ve İbn Sina da, Meşşai kimlikleri yanında Plâtoncu, İsmaili ve hatta Karmati kimliklere 

sahiptirler. İslam felsefesinin Meşşai ekolünü temsil ettikleri gibi, İslam felsefesinin ve bir 

çeşit İslam tasavvufunun adamları olan İşrakiyyun grubunu da temsil ediyorlar. Onun için 

burada Üstad “Feylesofların yüksek kısmı olan İşrakiyyun böyle karıştırsalar, nerede kaldı, 

maddiyyun ve tabiiyyun gibi aşağı kısımları! Bunların ne kadar karıştıracaklarını siz kıyas 

edin..” diyor. İşte bu farkı bilmeyenler, Bediüzzaman neden burada bu ismi, yanlış kullanmış-

tır? Burada İbn Sina batmış, diyor; İktisad Risalesinde ise, ona övgüler yağdırıyor, diye itiraz 

ediyorlar. 

 

Dördüncü misal, bizzat felsefî alanda yani eşyanın hikmet ve amaçlarını tespit etme saha-

sındadır; şöyle ki: 

 

“Her şeyin, her zî-hayatın (canlının) neticesi ve hikmeti, kendine ait bir ise, Saniine (sa-

natkârına) ait neticeleri, Fâtırına (yaratanına) bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta 

bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri vardır, tarzındaki mahz-ı haki-

kat (saf gerçeklik) olan düstur-u hikmet nerede? Felsefenin “Her bir zî-hayatın neticesi kendi-

ne bakar veyahut insanın menfaatlerine aittir” diye, koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir 

meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız, abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmet-i mu-

zahrefe (faydasız kof felsefelerinin) düsturları nerede? Şu hakikat, Onuncu Sözün Onuncu 

Hakikatinde bir derece gösterildiğinden kısa kestik.” 

 

İşte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. (12. Sözde, 17. Lem’ada ve Lemeatta 10 

misal daha veriliyor, diye hatırlatalım.) 

 

Biraz da İslam âlemindeki benlik ve felsefenin kısa tarihçesine bakalım. İşte İslamiyet metin-

lerinin mucizevî manaları mürur-u zamanla kaybolunca, başta İbn Sina ve Farabi olmak üzere 

İslam âlimleri, felsefenin bilimsel parlaklığına kapıldılar. Çünkü onlara göre dinî metinler, 

avama ancak hitap ediyordu; varlık ve oluş için hiçbir bilimsel izah getirmiyordu. Felsefe ise 

aklı, bilimi ve bilim kisvesine bürünmüş izahları esas alıyordu. Haliyle dinden soğuyup, felse-

feye sığındıklarından iman konusunda sıradan bir avam gibi kaldılar. Hatta İmam Gazali, on-

ların bir kısım ilkelerini delil getirerek onları tekfir etmiştir. 

 

İslam’ın 2. yüzyılında Kelam ilminin büyük âlimleri olan Mutezile imamları, felsefenin şekli 

güzelliğine tutulup, ciddi bir biçimde felsefe ile ilişki içinde olduklarından, aklı hâkim edin-

diklerinden (tek geçerli ve zorunlu değer olarak aklı kabul ettiklerinden) iman konusunda gü-

nahkâr, bidacı bir mümin derecesinde kaldılar. Aklı hâkim tutmalarının manası şudur: Allah, 

akla göre hükmetmek zorundadır, dediler. Mutezile imamları İbn Sina ve Farabi kadar dinî 

metinleri dışlamadıklarından, onlar için sadece “felsefeye temas ettiler” diyor. 

 

[Zaman gösterdi ki; İbn Sina ve Farabinin tutuldukları felsefenin biçimsel parlaklığı ve Mute-

zilenin tutuldukları felsefenin şekli süsü ve Eş’arilerin kullandığı bazı felsefî prensipler; kof, 

boş ve binlerce yönden yanlışlanabilir spekülasyonlardır, öz manalarını kaybetmiş, köhneleş-

miş, Aristo’nun ve Platon’un tortularıdır. Maalesef bugünkü Batı bilimine karşı bir çare üre-
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temeyen sözüm ona çağdaş Müslümanlar, yine bu müteaffin felsefeyi bir daha kullanıyorlar. 

Müslümanların kendi mucizevî kaynaklarına geri dönmelerini bilmeden engelliyorlar.] 

 

“Edebiyat alanında ise İslam edebiyatçılarının meşhurlarından ve karamsarlıkla bilinen Ebul-

Ala El-Maarri; ve yetimane ağlayışıyla (psikolojik çöküntü) ile anılan Ömer Hayyam, nefsi 

okşuyor ve nefse tam zevk veriyor, diye felsefeden beslendikleri için birçok âlim ve kamil 

insanlar tarafından edepsizlik ve edebiyatsızlıkla suçlanmışlar. Bunlar dinsiz oldukları gibi 

dinsizleri yetiştiriyorlar, diye reddedilmişlerdir.” 

 

[Maalesef bugün için İslam dünyası da, dış dünya da edebiyat ve sinema konusunda henüz bu 

çukurdan çıkmış, değildir.] 

 

İşte dinin metinlerinin mucizevî manalarının kaybolmasıyla, felsefenin her sahada her şeyi 

tasallutu altına almasıyla ve dünya edebiyatı tamamıyla hedonist ve zevk-perest gitmesiyle 

insan ve insanlık en son şu hale gelmiştir: 

 

“Hem meslek-i felsefenin esasat-ı fasidesindendir ki; ene, kendi zatında hava gibi zaif bir ma-

hiyeti olduğu halde, felsefenin meş’um (uğursuz) nazarıyla mana-yi ismî cihetiyle baktığı 

için, güya buhar-misal o ene temeyyü edip (sıvılaşıp) sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata te-

vaggul (aşırı dalmak) sebebiyle güya tasallub ediyor (katılaşıyor.) Sonra gaflet ve inkâr ile o 

enaniyet tecemmüd eder (donar.) Sonra isyanla tekeddür eder, şeffafiyetini kaybeder. Sonra 

gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar; nev-i insanın efkârıyla şişer. Sonra sair insanları, hatta esba-

bı kendine ve nefsine kıyas edip, onlara -kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde- birer fi-

ravunluk verir. İşte o vakit Halık-ı Zül-celalin evamirine (emirlerine) karşı mübareze vaziye-

tini alır, “Çürümüş kemikleri kim diriltebilir” der, meydan okur gibi Kadîr-i Mutlakı acz ile 

ittiham eder. Hatta Halık-ı Zül-celalin evsafına müdahale eder; işine gelmeyenleri ve nefs-i 

emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkâr veya tahrif eder.”  

 

Felsefenin çağımızda vardığı bu vahim durağın neticesinde, insanlık âleminde şu beş sakat 

inanç biçimi ortaya çıkmıştır: [Bu beş hastalığın tespiti, bizim bu bahse bir ilavemiz değildir. 

Burada iktibas ettiğimiz bu paragraftan sonraki iki sayfanın muhtasar özeti ve icmali bir açık-

lamasıdır. Böyle bir mana Üstadın buradaki sözlerinin nazm-ı maanisinden anlaşılıyor. Şöyle 

ki:] 

 

1) Allah’a inanır, fakat onun gücünün sonsuzluğunu bir türlü kabullenemez. Dine inanır, fakat 

işine gelmeyeni ya reddeder veya tahrif eder. Çünkü yozlaşmış bir mecburiyetten dolayı Al-

lah’a ve dine inansa da, benliğinin firavunane serbestiyetine aykırı olacak şeyleri asla kabul 

etmez. 

 

2) Allah’ın sonsuz gücünü ve sonsuzluğunu ilmen görse de Onun soyut olan iradesini redde-

der. Allah mucib-i bizzattır; mecburiyetten ve otomatik olarak yapıyor; yegâne irade benim ve 

benim temsil ettiğim milletimindir, der. 

 

3) Allah birçok şeyi bilse de, küçük şeyleri özellikle bireysel işleri, özelikle beni bilemez, diye 

kendi benine dokunulmazlık koyar. 
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4) Bazı şeyleri Allah yaratmışsa da, diğer bazı şeyleri tabiat ve bazı şeyleri de insan yaratır, 

diye düşünsel ve psikolojik olarak kendini kaosa ve karanlığa atar. 

 

5) “Hem, Onuncu Sözde isbat edildiği gibi, Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kâinat bütün 

hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütüb-ü semaviye bütün âyâtıyla göster-

dikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp haşri nefyedip (yok sayıp) ruhlara bir ezeliyet isnad 

etmişler. [Metinde maddi dirilişin delileri olarak geçen dört cümlenin izahı şudur: 

 

a) “Cenab-ı Hakk, bütün esmasıyla..” [Yani kâinatta her biri bir isim (bilim alanı olan) mü-

şahhas olarak da var olan ve yansımaları görünen; her biri, tükenmez birer hazine olan Al-

lah’ın bütün isimleri, cismanî dirilişi gerektiriyor.] 

 

b) Kâinat bütün özellik ve gerçekleriyle yine bu cismanî dirilişi gerektiriyor. Mesela varlığın 

tükenmezliği, gelişmesi, güzelliği, soyut ve somut bütünlüğü ve mutlaka bir meyve verme 

özelliği kâinatın binlerce olan gerçekliklerinden sadece beş tanesidir. 

 

c) Bütün peygamberler, araştırma ve gözlemlerine dayanarak cismanî dirilişin gerçek olduğu-

nu söylemişlerdir. 

 

d) Kâinatın gerçek bilinci ve ruhu olan vahiy sonucu gelen semavi kitaplar, haşri ve dirilişi 

açıklıyorlar. 

 

Bu dört şahide rağmen, dindar oldukları halde feylesoflar, felsefenin dar ve kısa görüşlü ne-

densellik ve nasıllık ilkelerine yaslandıkları için “Haşir (cismanî diriliş) aklın ölçülerine göre 

değildir. Sadece ruhlar ölümsüzdür, ezelidir.” demişlerdir. 

 

Bunların piri olan Aristo ise, bireylerin değil de türlerin cismanî dirilişini kabul ediyor. Buna 

mukabil Üstad, birkaç yerde “İnsanın her bir ferdi, fikir ve yapısının çokça genişlemesiyle, 

adeta bir nev (tür) gibi olduğundan insanın her bir ferdi, bizzat haşr olacaktır..” diyor. (17. 

Lem’a 3. Nota) 

 

İşte felsefe bu ve buna benzer binlerce yanlış ilke ve çürük değerlere dayandığından en so-

nunda mutlak dinsizlik cereyanına dönüştü. Birey bazında da, toplum bazında da, hatta tabiat 

bazında da Allah’a karşı gelen, Allah’ın sistemini bozan ve zehirleyen bir yapı halini aldı. 

Kur’anın dilinde bu yapının ismi çok çok azgın manasına gelen Tağuttur. 

 

“Evet, şeytanlar, güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz feylesofların akıllarını havaya kaldı-

rıp, dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük âlemde ene, büyük âlemde tabiat gibi tağutlar-

dandır.”  Bu uzunca cümle Bakara 256. ve Hacc 31. ayetlerin mealidir. 

 

Bundan sonra Üstad, keşfen gördüğü felsefenin mahiyetini kaleme almıştır; bu manevi keşif 

ve seyahatini, Fatihanın sonundaki ayetin çok manalarından bir manasının tefsiri olarak sunu-

yor. Bu manevi seyahati okumak isteyen metinden okusun. Biz burada bu keşifte geçen 4–5 

sembolün yorumunu verip yazıyı bitireceğiz. 

 

Risale-i Nur literatüründe, Vaka-i Hayaliye deyimi, ehl-i velayetin keşif dediği şeydir. Çünkü 

ehl-i velayetin keşif dediği gerçeklik, hayal duygusunun fazlaca gelişmesi sonucu olarak gö-
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rünen sembolik imgelerdir.. Nitekim kendisi de bu deyimi “hadise-i misaliye” ve “rüyaya 

benzer bir olay” ifadeleriyle açıklıyor. 

 

Metinde geçen sahra-i azime gerçeği, ucu bucağı olmayan bu varlık alanıdır. Burada bilin-

mezliklerden dolayı her taraf karanlıktır, hayat sıkıcı ve boğucudur. İnsana nefes aldıracak bir 

maneviyat esintisi, onu aydınlatacak bir marifet ışığı, hayatını devam ettirecek bir inanç bura-

da görünmüyor. Mecburen bu sahayı geçip, başka bir yüzde bu üç şeyi temin etmek gerekiyor. 

 

İşte ilk yolda, katı karanlıklı maddeyi geçip, maddenin öteki yüzünde bu üç şeyi temin etmek 

ve onlardan faydalanmak için bir tünele girmekle başlıyor. Bu maddi küre felsefeciler için, 

tabiiyyat ve ilahiyat dedikleri metafizik konulardır. Yolculuk da tabiat ve maddenin ötesinde 

gerçeği keşfetme yolculuğudur. 

 

Feylesoflar, bu sahada çok derin gitmişlerse de neticede maneviyat, irfan ve imanı bulama-

mışlardır. İbn Sina ise, gerek dindarlığından ve gerek aşırı zekâsından, bu sahada çok cazip 

ilke ve sözleri varsa da, bu felsefî bakış açısından neticede o da bir şey bulamamıştır. Bediüz-

zaman da bu yolda gitmiş. Fakat Kur’andan aldığı bilgi (lamba) ve manevi güç (alet) ile kur-

tulmuştur. 

 

Bu birinci yol tabiatçılar ve maddeyi inceleyenler yoludur. İslam feylesofları bu yolda İşra-

kiyyun sayılırlar. Fakat Aristo talebeleri olarak kaldıklarından, maneviyat ve ruhaniyatta üstad 

olan Eflatun ve Sokrat seviyesine çıkamamışlardır. Çünkü Aristo Eflatun’un öğrencisi de olsa, 

kendi zamanına göre bilimselliği ve nasıllığı dolayısıyla esbabı esas aldığından, gerçeğe ula-

şamamıştır.  

 

Dallin, saplananlar demektir. Çünkü birinci yolun yolcuları, maddeye ve tabiata saplanmışlar. 

Evet, buradan gerçekliğe ve aydınlanmaya yol var. Fakat bu büyük kütleyi geçmek çok zor-

dur. Genellikle buradan gidenler, boğulurlar.  

 

İkinci yol, akıl, ilim ve fikir gibi araçlarla yola çıkanların yoludur. Bunlar, varlığı sadece dış 

yönüyle incelerler. Bu yolda da çok badireler var. İnsanın başına birçok bela gelir. Onun için 

bunlara “Gazaba uğrayanlar” diye işaret edilmiş. 

 

Üçüncü yol ise, vahyin gösterdiği yoldur. Herkese açık, en kolay ve verimli yoldur. Bu yolun 

yegâne aracı olan vahiy ekstra bir nimet olduğundan bu yolun yolcularına “Kendilerine özel 

olarak nimet verilenler” denmiştir. 

 

Bu üçüncü yolun sahipleri için hazırlanan araçları tarif ederken, uçak, araba ve zembil diye üç 

araç çeşidi anlatılır… Kuvvet ve yeteneğe göre onlara binilir. Bu da İslam âlemindeki, arif, 

âlim ve sofilere işarettir. 

 

Son Bir Hatırlatma: 

 

Üstad Lemeatta “Felsefe yolunda binde bir kurtulan olur; Eflatun, Sokrat gibi.” der. Burada 

ise iki yerde Eflatun’u Aristo ile beraber zikreder ve onun da battığını söyler. Bu farkı araş-
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tırmak gerek.. Fakat büyük bir ihtimalle Plotino ile Eflatun dizgi de birbirine karıştırılmıştır.52 

Ki; bu Plotino ile Eflatun dediğimiz Platon birbirine karıştırılmasın diye bazen Eflatuna “Efla-

tun-ı ilahi” deniliyor. Plotino ise yeni Eflatunculukla yani Eflatun ile Aristo’yu birleştirmekle 

meşhurdur. Fakat kendisi felsefe öğrencisi olduğundan, ağırlıklı olarak Aristo’ya meyletmiş-

tir. Çünkü Aristo felsefenin piridir.  

 

İşte bu farkı ya böyle açıklayacağız. Veya bir kardeşimizin dediği gibi; Eflatun ve Sokrat’ın 

kurtuluşu esbap yolundadır. Madde ve tabiat konusunda ise hiçbiri kurtulmamıştır, diyeceğiz. 

Ki, metinden de böyle bir ayrım anlaşılıyor. 

 

Burada bir ara (mukadder) sual varid oluyor. Fakat metin ile birebir uyumlu olmadığından 

Üstad o soruyu ve cevabını ayrı bir dipnotta açıklamıştır; şöyle ki: 

 

“Eğer desen: “Sen necisin, bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun? Sen bir sinek gibi olup da 

kartalların uçmalarına karışıyorsun?” Ben de derim ki: Kur’an gibi bir üstad-ı ezeliyem var-

ken, dalâlet-âlûd felsefenin ve evham-âlûd aklın şakirtleri olan o kartallara, hakikat ve marifet 

yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı 

isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan bin defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle, 

onları gark eden madde, ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın, onun kanununu ve 

evamirini hamil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler gö-

rebilir..” 

 

Bu notun özet manası ise şudur: Üstad bu haşiyede: “Felsefe, küçük insan zihninin düşüncesi 

ve mantığı ise, Kur’an ve Kur’anın temsil ettiği vahiy, kâinatın aklı, ruhu ve mantığıdır” de-

mek istiyor.. 20. Mektupta da izah ettiği gibi; fen ve bilimleri felsefeye değil de vahye ve 

Kur’ana ilhak ediyor. Çünkü bilimler, müşahhas bir vahiy, ilim ve hikmet olan kâinat kitabı-

nın tefsiridirler. Taşıdıkları sonsuz bilinç ile kâinatın ruhu ve mantığıdırlar, denilebilir. 

 

 

  

 

 
52 Demek bu tahlile göre bu kelime Eflotin şeklinde dizilmeli. 
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Otuzuncu Söz’ün İkinci Maksadının Anahtar Kavramları 

(Tahavvülat-ı Zerrat (Atomların Dönüşümü) Bahsi) 

 
Otuzuncu Söz’ün iki maksadı (ana konusu) var. Birincisi elif ile ifade edilen benlikten ve ben-

liğin mahiyet ve sonuçlarından söz eder. İkinci maksad, nokta ile ifade edilen atomların ta-

havvülatından (dönüşümlerinden) söz eder. Ehl-i tasavvuf noktayı, sonsuzluk ve soyut ger-

çeklik sembolü olarak kabul ettiğinden; elifi de şekil ve boy almış nesnelerden kinaye olarak 

bildiğinden elif noktadan çıkmıştır; nokta elifin aslı ve kaynağıdır derler. Bediüzzaman ise 

asıl olan ruh ve bilinçtir; bu mücerred vacip varlık tecelli eder, madde ve beden olur, der. Ona 

göre nokta ve noktanın temsil ettiği atomlar elif ile ifade edilen ruh ve bilinçten kaynaklanı-

yor. Bu tartışma, ta Hz. İsa zamanında bile vardı. O zamanın materyalistleri aynen bugünkü 

çağdaş materyalistler gibi sadece maddeyi gerçeklik kabul ettiklerinden ve ruh ile benlik, 

maddenin bir arazı ve fonksiyonudur, diye iddia ettiklerinden Hz. İsa onlara şöylece seslendi: 

 

“Maddenin, saf bilinç olan ruhtan çıkması bir mucizedir. Fakat eğer sizlerin iddia ettiğiniz 

gibi ruh ve benlik denilen bu mucizevî gerçeklik, katı-kaba maddeden çıkmışsa bu daha da 

mucizedir.” (Hz. İsa Thomas İncili) 

 

Evet, Hz. İsa da Bediüzzaman da önce ruhu, benliği ve bilinci esas alırlar. Maddeyi ve somut 

nesneleri onun bir tecellisi ve somut hali olarak görürler. Fakat ehl-i tasavvufun nokta dediği 

ile materyalistlerin nokta ve atom dedikleri arasında sonsuz farklar var. Biri somut atom de-

mek iken diğeri boyutsuz sonsuz soyut varlık demektir. Onları birbirine kıyas etmemek gere-

kir. Nitekim ehl-i tasavvufun Vahdetül-Vücudu ile (varlığın birliği tezi) materyalistlerin Vah-

detül-Vücudu yine sonsuz derece birbirinden farklıdır. Biri mana namına maddeyi inkâr eder; 

diğeri madde namına manayı inkâr eder. Kur’an ise “İster Rahman (somut) deyin, ister Allah 

(soyut) deyin; soyutluk ve somutluk Onun güzel niteliklerinden sadece iki niteliktir.” diyor.  

(17/110) Bu konuda da mucize olduğunu gösteriyor. 

 

30. Söz.. 2. Maksad 
 

Üç sayısı ve onun türevleri çokluk ve kesretin sembolüdür. 2 sayısı ise, başta soyut-somut 

olmak üzere ikili yapının remzidir. Üstad Bediüzzaman 31. Söz’de “Harekât-ı zerrat, kesretin 

en çok yayıldığı alandır” diyor. 

 

“Zerre” en ufak somut nesne, ekilebilir temel çekirdek, rüzgârla uçuşan hafif şeyler manasına 

gelir. 

 

“Tahavvülat” halden hale dönüşümler demektir. Bu deyim o tarihlerde normal kimyevi reak-

siyonlar ve atomların yer değiştirmesi manasında kullanılırdı. Fakat kelime manasıyla bu ifa-

de, kuantum parçacıklarının değişim ve dönüşümlerini de kapsar. 
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Üstad Bediüzzaman bu maksadın başında yazılan ayet için (34/3) iki sefer hazine tabirini 

kullanıyor. Demek başta bu ayetin genel yapısına bakmamız lazım ki, açıklamalarda bunun 

nasıl bir hazine olduğunu görelim: 

 

Ayetin Kısa Bir tefsiri: 

 

“Gerçek bilgi onlara geldiği halde; küfür ve inkârda aşırı giden o kimseler “Kıyamet bize 

kesinlikle gelmez” dediler. Sen vahiy diliyle de ki: “Evet her şeyi geliştiren, her varlığı bir 

nokta-i kemale doğru yürüten Rabbime and olsun! Kıyamet kesinlikle size gelecektir. Rabbim, 

bütün gaybı (özellikle geçmiş ve geleceği) bilendir. Ne göklerde ne de yerde miskal-zerre bir 

şey Ondan kaybolmaz. Miskal-zerreden küçük de, ondan büyük şeyler de Rabbimden kaybol-

maz. Büyük-küçük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır.” (34/3) 

 

Bu ayette dikkat etmemiz gereken 5 önemli nokta var: 

 

a) Eğer bu kâinatta herhangi boyutta bir gerçeklik varsa mutlaka ahiret ve diriliş olacaktır. 

Çünkü ahiret ve diriliş olmadan hiçbir gerçeklik gerçek olarak kalmıyor. 

 

b) Kıyametin bir ismi olan saat kelimesi zaman demektir. Remzen der ki; Kâfirler, maddede 

ve mekânda boğulduklarından, zamanı ve manayı göremiyorlar. Evet, sırf bu çağdaş körlüğü 

gidermek ve bu kaybı önlemek için dindar bir bilim adamı olan Whitehead “Süreç Teolojisi” 

diye bir çalışma yapmıştır. 

 

c) “Gaybı bilen” ifadesi der ki; maddeden ve görünür âlemden önce, görünmeyen ve ilmen 

var olan bir hakikat var ki, o şablona göre madde ve mekân şekilleniyor.  

 

d) “Miskal-zerre” deyimi atom ağırlığınca demektir. Ayetin devamında “Bundan daha küçük 

şeyler de var. Ve bunların hepsi Kitab-ı Mübinde yazılıdır” deniliyor. İşte 1400 sene önce 

atom altı varlıklara bir işaret! Ayrıca atom ağırlığından sonra atomdan daha küçük deyimi de 

nötronların ağırlığının olmadığını ifade ediyor. 

 

e) Ayet önce ilme vurgu yapıyor. İlim, öncü İmam-ı Mübindir. İlim her şeyin manevi kalıbı-

dır. Fakat tam soyutluk var olmadığından o ilmin kendilerine ruh olduğu atomlar ve atomların 

hareketleri ikili yapıyla yani 0–1 sistemiyle Kitab-ı Mübinde kayıtlıdır. Yani bir şey enerji ve 

somut boyut olarak varsa, onun mutlaka sibernetik sistem içinde yeri vardır. Yerinin olması 

ise, onun matematiksel olarak yazılı ve kayıtlı olması demektir. 

 

Şimdi bu ikinci maksadın izahına geçiyoruz: 

 

“Zerre sandukçasındaki cevher..” 

 

Yani atomun proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısı küçücük bir sandık gibidir. O sandık 

içinde önemli ve büyük bir ölçüde enerji cevheri yerleştirilmiştir. İlim bugün hala bu kadar 

küçük bir yerde nasıl bu kadar çok enerji, bilinçli ve planlı bir şekilde yerleştirilmiş, diye me-

rak ediyor. İsviçre’deki Cern tesisleri bu merakın bir sonucudur. Bediüzzaman 30. Söz’ün 

İkinci Maksadı bu cevheri gösterir derken, enerjiyi bilir ve tanırsanız, atomu da bilirsiniz, 
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demek istiyor. Fakat fizik ilmi her gün yeni bir enerji çeşidini keşfetmekle bu konuda henüz 

yeni okula giden bir öğrenci gibi duruyor. 

 

“Nakkaş-ı Ezeli..” Bilindiği gibi, fizikte en son kabul gören teori, sicim teorisidir. Bu teorinin 

özeti şudur: Evrende 11 boyut var. Âlemimiz ise üç boyutludur. Diğer boyutlardan işe ve ola-

ya göre bu üç boyutlu âleme enerji sicim olarak akıyor. Ve sayısız farklı nesne ve olaylar ve 

farklı alanlar var olduğundan bu sicimler de çoktur. Bildiğimiz birkaç tanesi, ışık, ısı, çekim 

ve elektromanyetiktir. 

 

Üstad Bediüzzaman “Ezeli” kelimesiyle enerjinin üç boyutlu zaman ve mekânın dışından 

geldiğine işaret ediyor. 14.  Lem’ada bu sicimlere (ki galiba 10 adettirler) atkı ipleri tabirini 

kullanıyor. Katre Risalesinde kudret diğer esma ve sıfatları da tazammun ediyor, diyor. Bura-

da Cenab-ı Hakk ikili sistemle kâinatı bir ilim ve yazılım kitabı yaparken ondalık sistemin bir 

işareti olan bu atkı iplikleriyle de şu kâinatın nakışlarını ve dekorlarını dokuyor veya kâinat 

kitabını, kudretin ölçülü sicimleri diyebileceğimiz kuvvet (enerji) mürekkebiyle yazıyor, de-

mek istiyor. 

 

Bilim adamlarını henüz ilmen tam ispat edilmediği halde sicim teorisine yönlendiren gerçek-

lik Newton ve Einstein’ın teorilerinin kâinatta her işte ve her yerde geçerli olmayışıdır. 

 

İbn Arabî kâinattaki somut varlıklara esma-i ilahiye, diyor. Üstad Bediüzzaman ise esmaya 

atkı ipleri; varlıklara da nakışlar ismini takıyor. Esma içinde bir ism-i azam olduğu gibi; na-

kışlar içinde de bir nakş-ı azam vardır; o da insandır, diye söylüyor.  

 

Hulasa: Zahiren karışık görünen bütün fizikî ve kimyevî hareketler, bütün enerji çeşitlerini 

kullanan ilahî kudret kaleminin, varlıkları yazarken veya dokurken ortaya çıkan titreşim ve 

dolaşımıdırlar. Osmanlıca deyimiyle zerratın ihtizazatı ve cevelanıdırlar. Bu iki kelimede de 

dikkat çeken iki özellik var: İhtizaz titreşim demek; cevelan ise dolaşım demektir. Bu iki özel-

lik ise fizik ve kimya faaliyetlerinin iki temel vasfıdırlar. 

 

“Maddiyyun ve Tabiiyyun” 

 

Maddiyyun materyalistler, kâinatta maddeden başka bir gerçeklik yoktur, diyenler demektir. 

Tabiiyyun ise naturalistler ve doğacılar demektir. Yani doğada, harika birçok şey açıkça gö-

rünüyor. Dine inanmayan bilim adamları bu harikalıkları maddeye veremeyince, bunlar doğa-

nın yapısından kaynaklanıyor, diyorlar. Fakat bu bilim adamları, tabiattaki harikalıkların İlahi 

sonsuz ilim, kudret ve iradenin eseri ve meyvesi olduğunu göremediklerinden; varlığı, yaratı-

lışı hayat ve ölüm sorununu çözemediklerinden kâfir sayılıyorlar. Hâlbuki bunlar bu güzel 

tabiat tablosundaki işlerden, sonsuz soyuta ve Allah’ın sonsuz esmasına çıkabilseler, tabiatı 

“Allah’ın Rahmaniyetinin bir boyası”53 olarak görseler, oradan sonsuza çıkabilseler, safiyane 

bir imandan daha makbul bir imanı elde ederler. Buradan anlaşılıyor ki, eğer insan sonsuza ve 

ebediyete iman etmezse, korku ve üzüntülerine çare bulamaz. Dolayısıyla ehl-i necat sayıl-

maz. 

 

 
53 Arabî Mesnevi-i Nuriye 
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Bu tabiat meselesinden anlaşılan diğer bir mesele de Kur’anın bir mucizelik nüktesidir. Bilin-

diği gibi müşrikler Allah’a inanıyordu. Fakat deist idiler. Yani Allah’ın varlıklarla ilgilenme-

diğini, vahiy göndermediğini iddia ediyorlardı. İşte şirkin bu sönük iddiasına karşı Kur’an 

somut varlıklardaki bilinci, özellikle vahyi anlatırken daha çok Rahman ismine vurgu yapı-

yor.54  Rahmaniyet ile ifade edilen bu somut ilahi boyutu şöyle açıklıyor: 

 

“Ancak hiç ölmeyene tevekkül et (yaslan.) (Demek ölümlülere yaslanılmaz.) Onu tesbih et 

(Onun sisteminin temizliğini ve kutsallığını gör. Demek kirli işler yapanlar tesbih ve kutsan-

maya layık değiller.) Ve Ona hamd et. (Bütün nimet ve güzelliklerin Ondan olduğunu bil ve bu 

nimetleri şükür dairesi içinde yaşa. Demek başta hayat olmak üzere nimetleri, mükemmel 

nitelikleri yaratamayana tapılmaz.) 

 

Evet, imtihan ve özgür irade gereği bazen eksiklikler ve yanlışlar olur. Fakat bunlar yine 

Onun sistemine bağlıdırlar. Dolayısıyla günahları ve eksikleri, sonsuz sistemi içinde değer-

lendiren gerçek bilgi sahibi sadece Odur.” (25/58) 

 

“O gökleri ve yeri (metafizik ve fiziği) ve hayat gibi ara varlıkları altı günde (dönemde) yara-

tan ve onları düzenli olarak yönetendir. (Arşa hâkim olandır.)55 O Rahmandır. (Yani sonsuz 

soyut bilgiyi pratize edendir.) Artık habir (bilgiyi en üst seviyede somutlaştıran) olarak sadece 

Onu bil.” (25/59) 

 

“Müşriklere, sadece Rahmana secde edin, denildiğinde, Rahman da nedir? dediler.”56  Sonra 

Rahmanı inkâr edercesine, sırf sen istedin, diye biz böyle bir şeye mi secde edeceğiz? dediler. 

Ve bu ilahi emir, onların nefretini daha da arttırdı.” (25/60) 

 

Evet, insan bilmek istemediği şeyden nefret eder. Ayrıca eğer o şeyle yüzleşirse nefreti daha 

da artar. 

 

Bakın bu materyalist ve naturalistler, bütün fizikî ve kimyevî olayları (atomların hareketini) 

tesadüf oyuncağı, karışık (kaos) ve manasız tevehhüm ediyorlar. Bu cümlede dört önemli 

deyim var:  

 

“Tesadüf” rastgelelik, rastlantı demektir. Bugün ilim, özellikle Biyoloji ilmi ispat etmiştir ki, 

rastgelelikle bir şeylerin olma ihtimali sıfıra yakın bir şeydir. Fakat burası uzun detayların 

anlatılmasına müsait olmadığından burada bu ihtimaliyat hesaplarını başka yüzlerce belgesel 

ve ilmi kitaba havale ediyoruz. 

 

Ayrıca tesadüf kelimesi, etimolojik olarak inci sadeflerinin birbirine tam denk gelmesi de-

mektir. Evet, insan bazı olayları rastlantı sanıyor. Fakat iyice dikkat ederse, içinde bir mana 

incisinin saklı olduğunu görür. 

 

 
54 19. ve 25. surelere bakınız. 
55 Arş, taht yani gerçek idare alanı demektir. 
56 Yani sonsuz bilgi sahibi olup sonsuz bir şekilde bu bilgileri somutlaştıran Âlim ve Habir Allah’ı bile herhangi 

bir nesne gibi sandılar. “Rahman da kimdir?” diyeceklerine Rahman da nedir? diye bilgisizliklerini ve materya-

listliklerini gösterdiler. 
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“Karışık” kelimesi bugün bilim dünyasında kaos ile ifade edilir. Acaba bu materyalistler ve 

naturalistler hiç düşünmüyor mu?!..  Bu güzelim ve düzenli evrene, bu kozmosa biz iftira edi-

yoruz; ona kaos, diyoruz, diye korkmuyorlar mı?! 

 

“Tevehhüm” delilsiz ve bilgisizce girilen kuruntu demektir. 

         

“Manasız” anlamsız, faydasız ve fonksiyonsuz demektir. Acaba böyle şeyler evrende var mı? 

Dünyamızda böyle şeylerin olmadığını, dindar-dinsiz herkes biliyor. Fakat bu sonsuz uzayda 

bu büyük galaksi ve güneşlerde de gerçek böyle midir? Bu sayfayı yazmadan önce TV’de 

gezegenlerdeki fırtınalarla ilgili bir belgesel seyrettim. Gördüm ki biz dünyadaki fırtınaları 

dahi tam bilmiyoruz. Dış âlemdekiler hakkında ise daha yeni yeni bir şeyler sadece görüyo-

ruz. Yani yorumlama seviyesinde henüz değiliz. Fakat şöyle 4–5 not düşebiliriz: 

 

1) Evvela kara madde, kara enerji ve kara deliklerin içyapısı hariç bugünkü bilim, ana hatla-

rıyla kâinat kitabının ana alfabesini okuyabiliyor. Bu alfabe de ana hatlarıyla şunlardır: “Isı ve 

ısının dereceleri, kütle çekimi ve bu çekimin mertebeleri, ışık ve ışığın çeşitleri; elektrik ve 

elektriğin çeşitli fonksiyonları; kimyevi reaksiyonlar ve bunların türevleri..” 

   

İşte bakın sonsuz bir bilinç, birlik ve sanat çerçevesinde beş on kalemlik bir emirler toplamı 

ile bu evreni bir kitap, bir beden, bir tablo gibi yaratmıştır. Ve bunları canlı kılmıştır; yani her 

an onları yeniliyor. 

 

2) Bu harika tablonun bir cümbüşü, bu manidar kitabın bir satırı da bizim güneş etrafındaki 

gezegenlerimizdir. Bunların da dünya gibi, atmosferleri var. Bunlarda yüzyıllık fırtınalar ve 

çok güçlü şimşekler oluyor. Saatte 2000 km hızında tayfunlar gerçekleşiyor. 

 

Bu küçücük satırda gözümüze çarpan, son derece güzel manzaralar, dünyaya göre son derece 

büyük ve süratli hareketlerdir. En önemlisi de dünyamızı dış tehditlerden koruyan birer kalkan 

vazifesini görüyor olmalarıdır. Dünyaya gelecek, saldıracak sayısız meteorları güçlü çekimle-

riyle üzerlerine alıyorlar. Güneş sisteminin dengesini kuruyorlar. Kim bilir, nice gizli ve bi-

linçli melek ve ruhanilere meskenlik ve araçlık yapıyorlar. Melekler soyut, bilinçli varlıklar 

olduğundan somut varlıklara ihtiyaç duyarlar. 

 

3) Bu gezegenlerde henüz biyolojik bir ize rastlanmadı. Fakat sırf fizik ve kimya bazında dahi 

olsa bunların da evrim kanunundan geri kalmadıkları görülüyor. 

 

4) Evet insanoğlunun bildikleri, bilmediklerinin yanında henüz çok az bir orandır. Fakat insa-

nın bildiği ve gördüğü kısmın çok güzel ve harika olduğu kesindir. Evet, varlık cennetinde 

absürt, işlevsiz, faydasız hiçbir şey yoktur. Kur’an, cenneti tarif ederken “Altlarından nehirler 

akan cennetler” deyimini tekrarla ve ısrarla kullanır. Evet, varlık katmanları ve sahaları çok-

tur; hepsinin de altında zaman nehrinin değişik boyutları akar. Varlığı temizler ve güzelleşti-

rir. Varlıkta artı-eksi, yaşam-ölüm, soyut-somut sahneleri sürekli yenilenir ve yeni güzellikler 

gösterir. “Cehennem ise dar ve sıkıntılıdır. Orada insanlar ne yaşar, ne de ölürler.”  Yani 

yokluk, durağanlık ve soğukluk birer cehennem gibi ise varlık, ışık ve ısı birer nimet ve cen-

net gibi görünürler. 
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5) Uzaydaki yıldızlar özellikle gezegenler, sanki ileride dünyaya alternatif olabilecek yedek 

evler ve meskenler gibi duruyorlar. Her ne ise, kısa aklımız ve yeni bilimlerimiz henüz bu 

sahada yeterli birikime sahip değiller. Biz de dünyamıza geri gelip, sadece canlı skala denilen 

biyosfer cennetini inceleyelim: 

 

İşte canlılar âleminde her zerre (atom ve molekül) işe başlarken Allah’ın adıyla işe başlıyor. 

Çünkü çok büyük işler beceriyor. Allah’ın adıyla başladığını şuradan anlıyoruz: Giriştiği iş 

ancak bütün evreni, bütün kimyevî yapıları, bütün geçmiş ve geleceği elinde tutabilen birinin 

işi olabilir; DNA’daki atomların yaptığı iş gibi. Hemen hatırlatalım ki biz dindarlar, bu sonsuz 

bilince, kudret ve iradeye Allah diyoruz. Yoksa her şey Allah’ın bir yansımasıdır; negatiflik 

ve eksiklik dışında Ondan ayrı bir şey yoktur. 

 

Ve bütün atomlar, yaptıkları işin sonucunda Elhamdulillah derler. Yani Allah’ın sonsuz gü-

zelliklerini, nitelik ve nimetlerini gösterirler. Hamd Allah’ın nimetlerini ve güzelliklerini dile 

getirmek ve onları yaşamak demektir. 

 

Bismillah dediklerinin örneği çekirdeğin DNA’sıdır. Evet, dört yüz bin defa büyütüldükten 

sonra ancak görülebilen bu kimyevî dizge, dağ büyüklüğünde bir ağaca dayanak oluyor; o 

ağacı manen sırtında taşıyor. 

 

“Elhamdulillah” dediklerinin örneği de nar ve mısırdır.  Buradaki hamdın dili şudur: Bu can-

lı çekirdekler, bütün akılları hayrete bırakan, hiçbir aklın yapamayacağı güzel sanat eserlerini 

netice verirler. Evet, güzellikleri hiç tartışılmaz. Sanat ise özel ilgi demektir. Ve bu canlıların 

her birisi üzerinde sonsuz ilgi ve bilinçli müdahale izleri görülüyor. Dolayısıyla bazı yazarla-

rın doğal şeyleri sanattan saymamaları bir gaflet ve cehalettir.  Ayrıca bu canlılarda yararlı 

güzel nakışlar da vardır. Yani nar ve mısırı böyle güzel ve faydalı bir şekilde yaratmak için 

bütün geçmiş ve geleceğe hâkim olmak ve her değişiklikte sonsuz bir yetkinlik isteyen tercihli 

bir müdahale yapmak gerekir. Demek bizim de güzel şeyler yapmamız için sonsuz ilahi sis-

teme entegre olmamız ve faydalı, estetik ürünler vermemiz gerekir. Yoksa GDO’lu ürünler 

gibi, sistemi kanser ederiz. 

 

Eğer doğada bu işlerin işletim mantığı nedir? diye sorulursa cevap şudur: 

 

“Atomların hareketleri İmam-ı Mübinin düsturlarına (temel yasalarına) ve dikte etmesine 

göre Kitab-ı Mübinden kopya edilerek zaman denilen Levh-i Mahv ve İsbatta (silmek ve yaz-

mak şeridinde) kudret (enerji) ürünlerini yaratmaktan gelen harekât ve manalı bir titreşim-

dir.” 

 

Şimdi bu üç temel kavramı açıklayalım: “İmam-ı Mübin” kelime olarak açık ve temel öncü 

demektir. Eşyanın geçmiş ve geleceğinin düzenini sağlar. İlim ve ilahî buyrukların bir ismidir. 

Bu hakikat daha çok gaybî olduğundan elbette ilmin gözlemine tamamıyla gösterilemez… 

Fakat üç noktada bazı özellikleri gösterebilir: 

  

DNA… Bütün DNA’lar, canlıların geçmiş ve geleceğini gösterir, düzenler. Adeta o dominant 

nükleik asit dizgesi bir düstur (anayasa) gibi çalışır. Ve lisan-ı haliyle (dizgelik diliyle) canlı-

nın düzenli yaratılması için bir dikte ediş programı olur.. Metinde geçen “imla” deyimi, yaz-
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dırma ve dikte etmek demektir. DNA’daki bu komut özelliği kök hücrelerde dahi bir süre de-

vam eder.. 

 

Bu DNA dizgeleri, adeta soyut olan ilahî ilim ve iradesinin somut görüntüleridir. DNA mole-

külleri böyle olduğu gibi, kâinattaki bütün konumlar, bütün şekil ve biçimler de ilahî ilmin ve 

iradenin somut noktalarıdır, fakat insanoğlu bugün için bu sonsuz genomu çözmüş değildir. 

İnsan genomunun bir kısmını dahi ancak 30 sene içinde 2006’da açıklayabildiler. 

 

“Kitab-ı Mübin” ise şu üç özelliği ile dikkatimizi çekiyor: 

 

  a) Gayb âleminden daha çok, gözle görülen bu şehadet âleminden oluşur. 

 

  b) Eşyayı yaratmakta tasarrufa medar (kaynak ve sebeptir.) Enerji kullanma tüzüğüdür. 

 

  c) İlahî kudret ve iradenin bir ismidir. 

 

İmam-ı Mübin için DNA’yı misal verdik. Yani bugünkü ilim bugün için o kütüğün işleyişini 

sadece DNA’larda görebiliyor. Fakat bazı büyük evliyalar, her şeyin şekil ve fizyolojisinden 

birçok manalar çıkarabilmişler. Kitab-ı Mübin için ise ilmi bir misal versek, bütün fiziki ve 

kimyevî yasalar, onun birer satırıdırlar. Ve psikolojide arketip denilen kalıplar da o kitabın 

birer babıdırlar. Ki Kur’an, tarihin değişmez yasalarına daima “Bunlar Kitab-ı Mübinin ayet-

leridir..” diyor. 

 

Kitab-ı Mübin kudret ve iradenin ismidir; bu görünen âlem ondan kopyalanarak yazılıyor, 

denildi. Evet, sonsuz bir enerjiye bilinçli bir irade ve müdahale ile şekil veren, onu olabilir en 

tasarruflu şekilde kullanan bir kitap (yasa) vardır. Çünkü yasa olmadan kâinat yaratılmaz. 

Olsa da devam etmez. Demek bu görünen âlem, görmediğimiz yasalardan kopyadır. Fakat her 

an itibarî değişiklikler göstermekle sonsuz bir iradenin de belgesidir. 

 

Hulasa, İmam-ı Mübin evrenin mimari projesi ise, Kitab-ı Mübin onun mühendislik işlerini 

idare eden bir defteridir. Bu iki projenin bilgileri zaman denilen misali bir şerit üzerinde yazı-

lıyor. Halk dilinde bu şeridin ismi yaz-boz; kevn u fesad tahtası olarak geçmiş. Hâlbuki bunun 

doğru ismi –ki bu Söz’de bu açıkça vurgulanmış- Levh-i Mahv ve İsbattır. Yani önce silmek, 

ayıklamak sonra yaratılanları onun üstünde tesbit ve isbat etmek tablosu. 

 

Bu derin ilmî gerçeğin izahı da şudur: Zaman denilen bu sayfada adeta sonsuz imkanat (olabi-

lirlikler) var. İşte İmam-ı Mübinin yasa ve yönetmelikleriyle, bu olabilirliklerin çoğu silinir, 

faydalı ve hikmetli güzel olanları somut olarak yaratılır, sinema gibi gözlere gösterilir. 

Kur’an, asla Allah yazar, bozar demiyor. Allah istediğini siler, istediğini de sabit yapar; yani 

somutlaştırır, der.. Bu imkanat modern tabirle olabilirlikler ilkesi çok derin bir meseledir, ilim 

yeni yeni bunun farkına varmıştır. 

 

Bir ihtimal yazar-bozar ifadesindeki yazar kelimesi, Cenab-ı Hakk o olabilirlikler içerisinden 

birini takdir eder manasındadır. “Bozar” kelimesi de o şeyin o misali varlığını bozar, yani 

onu somut-maddi bir varlık yapar demek olur. Bağ bozmak ifadesinde olduğu gibi.. 
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Bununla beraber birinci şekildeki mana ve ifade daha gerçektir. Çünkü olmaması gerekenleri 

silmek, olması gerekenleri yaratmak kadar zordur. Nitekim bilgisayar anti-virüs programları 

en çetrefilli ve zor yazılımlardır. 

 

Bu mukaddimenin haşiyesinde işaret edildiği gibi zaman, olabilirlik ilkesiyle bir sayfa ve bir 

tablodur.. Olmuşluk ilkesiyle bir mürekkeptir. İnsan rüyada olabilirlik ilkesine göre olacak 

şeyleri görür. Fizikçiler de ikinci ilkeye bakarak, hareket ve fizik varsa zaman vardır; yoksa 

zaman diye bir şey yoktur, diyorlar. 

 

Mukaddimeyi inşaallah özetle anlatabilmişsek şimdi geçiyoruz; bu maksadın 3 noktasının 

anahtar kavramlarına.. İşte Birinci Noktanın iki mebhası var. Birinci Mebhas, kâinat ve mad-

deyi tanımamızı sağlar. İkinci Mebhas ve İkinci Nokta, ilmin ve hikmetin geniş katmanlarını 

bize öğretir. Üçüncü Nokta ise irade ve yönetim gerçeğini bize gösterir. Yani eğer bizler ilim, 

kudret ve irade denilen varlığın üçlü sacayağını anlasak kimya ve fiziğin konusu olan harekât-

ı zerratı da anlarız. 

 

Birinci Noktanın Birinci Mebhası 
 

“Her zerre, hem hareketlerinde; hem durgunluğunda Allah’ın birliğini gösteren iki ışık saçı-

yor.” 

 

Evet, eğer atomların birer birer veya molekül bazında hareket imkânları olmasaydı ve bununla 

beraber toprak gibi katı halleri olmasaydı; eğer sayısız amaçlar taşıyan kimya elementlerinin 

katı, sıvı ve gaz halleri olmasaydı, kâinatta özellikle dünyada, özellikle biyolojik âlemde hiç-

bir iş yapılmazdı. İşte bütün kâinata bu yararlı halleri verebilmek için bütün her şeye egemen 

olmak gerekir. 

 

“Atomlar, Allah’ın ilim ve kudretiyle hareket etmezse, her şeye hâkim olup o şeylere söz ge-

çirmesi gerekir.” 

 

Bu cümle başta da izah ettiğimiz ilim, kudret ve irade üçlüsüne dikkatimizi çekiyor. Bu üç 

temel vasfın modern isimleri ise enerji, yazılım ve gelişme sürecidir.. Burada önce ilim gelir. 

İlim, enerjinin içine yazılım ve program olur. Onu irade ile gelişmeye tabi tutar. İşte yaratılış 

mekanizması budur. Fakat bu mekanizmada monotonluk ve tekdüzelik yoktur. Çünkü: 

 

“Eşyanın iç düzenleri ve teşekkül (oluşum) kanunları birbirinden çok farklıdır.” 

 

Yani kanunların ve düzenin varlığıyla beraber, her işte, her şeyde bizzat ilahî irade egemendir. 

Yoksa sistem işlemez; işlese de çok fire ve yanlışlar ortaya çıkar. Burada incir kabuğunun 

çuha kumaşına benzetilmesi ve nar kabuğunun şeker fabrikasına benzetilmesi dikkatimizi 

çekiyor. Ayrıca hava zerresinin öğrenciye, toprak zerresinin bahçıvan (mandal) veya kapıcıya 

benzetilmesi ilginç birer misaldir. Avrupa’yı misal vermesi ise onların materyalistliklerine bir 

atıftır. 

 

Evet, hava daha çok emir ve yönetim âlemidir. Toprak ise daha çok koruma (hıfz) âlemidir. 

Canlılar gıdalarını daha çok hava ve sudan alırlar. Toprak ise sadece menşe (kaynaktır) ve 
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medardır. (Sadece sebeplik yapar.) Onun için metinde hava zerresi için “öyle eserler yapar 

ki…” ifadesi kullanılırken, toprak için menşe ve medar deyimini kullanmıştır. 

 

Üstad burada maddeyi ne hor görür, ne de onun hiçbir fonksiyonu yoktur, der. Maddeye sade-

ce sonsuz bir ilim ve irade katar. Evet, madde kör ve sağırdır. Onda ilim ve irade, göz ve ku-

lak olmazsa hiçbir şey yapamaz. Demek atomların hareketleri ilim ve iradeye dayalı olunca 

kâinat, büyük ve ruhlu bir insan olur. Veya sonsuz manalar gösteren bir kitap haline gelir. İşte 

varlığın, değişim ve dönüşümün gerçek izahı budur. Ayrıca bu değişim ve dönüşümün, bu 

fizikî ve kimyevî âlemin başka binlerce faydası ve hikmeti vardır; işte bazıları: 

 

İkinci Mebhas: 

 

Birinci Noktanın Birinci Mebhası Allah’ın kudretinin sonsuzluğunu ve yetkinliğini anlatır.  

Kudretin nasıl işlediğini gösterir; İkinci Mebhas ise Kudretin neden işlediğini bize izah eder. 

Nasıllık bilimin konusudur. Onun için Birinci Mebhasta bilimsel yönler gösterildi. Nedensel-

lik ise hikmet ve felsefenin konusudur. Ve bu konuda iki felsefe var: Biri materyalist felsefe; 

biri de Kur’an-ı Hakimin hikmeti.. 

 

Bu İkinci Mebhas hemen başta materyalist felsefenin şu dört özelliğine dikkatimizi çekiyor: 

 

a) “Akılları gözlerine inmiş materyalistler..” (Yani hiçbir soyut değeri görmeyenler.) 

 

b) “Hikmetsiz hikmetleri”57 (Yani bunların ilim ve felsefesinde hiçbir fayda, hiçbir anlam 

yoktur.) 

 

c) “Abesiyete dayanan felsefelerinin en birinci ilkesi rastgeleliktir.” Onun için bunlar varlıkta 

hiçbir sanat ve mana görmezler. Fakat kendileri de varlık ağacının bir parçası olduklarından 

onlara göre diyebiliriz ki: d) “Bu materyalistlerde hiçbir hikmet ve mana yoktur. Bunlar kar-

makarışık şizofren şahıslardır.” 

 

Kur’anın hikmeti ise şu gelen beş temel amacı gösterir. Birinci ilkesi de şu ayettir: “Hiçbir 

şey yoktur ki; tesbih ve hamd ediyor, olmasın.” (17/44) Yani varlık cennetinde her şeyin bi-

rinci ilkesi, yaratılış yolunu ve sistemini kirletmemektir. (Tesbih kutsama ve temizlik demek-

tir.) İkinci ilkesi de görevlerinde daima faydalı ve güzel şeyleri meyve vermektir. (Hamd, 

nimetleri ve güzellikleri izhar etmek manasına gelir.) 

 

İşte yaratılış kervanının, değişim ve dönüşüm fabrikasının beş temel amacı: 

 

Birincisi: Varlığı vacip (sonsuz yetkinlikte, madde ve mekândan münezzeh, bütün varlıkların 

gerçek nedeni, soyut ve kutsal) olan Allah, somut varlıkları icad etmiştir. Bu icatlarını yeni-

lemek (tecdid) ve tazelendirmek (rektifiye etmek) için atomları görevlendirip harekete getiri-

yor. Her bir ruh ve formu birer model yaparak onlar üzerinden sürekli yeni varlıklar yaratıyor. 

Onları birer kitap yaparak çoğaltıyor. Her bir gerçekliği sonsuz şekillerde gösteriyor. Kâinatı 

nano teknoloji gibi kâinatlar doğuran bir fabrika yapıyor. 

 

 
57 Hikmet kelimesi dört manaya gelir: felsefe, mantık, bilim ve yararlılık ilkesi. 
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İkincisi: Gerçek mülk sahibi olan Cenab-ı Hakk, bu âlemi özellikle yeryüzünü bir fidanlık ve 

bir tarla yapmıştır. Başka bin bir gaybi âleme sonsuz kudret mucizelerini yetiştiriyor. İşte bü-

tün fizikî ve kimyevî oluşumlar, bu fidanlığın verimli olması içindir. 

 

Üçüncüsü: Her biri bir bilim dalının hakikati ve sonsuz araştırma alanı olan ilahî isimlerin 

icraat ve faaliyeti için atomlar tahrik edilip son derece düzen içinde görevler yapıyorlar. Bazı-

larının zannettiği gibi, zerrelerin dolaşımları bir savurganlık veya rastlantı değildir. Her şey 

bir esmanın somut şeklidir. Ve eşyadaki itibari (göreceli) değişiklikler isimlerin sonsuz nüans-

larını (az farkla değişik manalarını) gösterir. 

 

Dördüncüsü: “Dünya ahiretin tarlasıdır” hükmünce sayısız, metafizik âlemlere malzeme ve 

zahire ve ziynet yetiştirmek için dünya bir bostan ve bir tarla olup atomlar onda çalışan birer 

görevli askerlerdir. 

 

Beşincisi: Allah’ın son derece yetkinlikte olan kemal, cemal ve celal gibi öz nitelikleri vardır. 

Bunlar ise sonsuz faaliyet ister. O da sonsuz güzel ve vücudî ürünler vermek ister. Bu da son-

suz bir tahrik ve görevlendirme ister. Demek bu kainat sahasında sonsuz atomların, sonsuz 

hareketleri bir rastlantı ve kaos değildir. Metinde anlatılan sayısız manaları ve ürünleri sonuç 

vermek için bir görevlendirmedir. 

 

Üçüncü Noktada altıncı uzun bir hikmet daha anlatılacaktır. O da bütün atomlar, bu kâinat 

kışlasında eğitim görmek, gelişmek ve başka bir âleme yani ahirete malzeme olmak için hare-

kete ve göreve gelmişlerdir, diye anlatılacaktır. Ve altı kanun ile bu evrensel hikmet ispat edi-

lecektir. 

 

Eğer “Burada anlatılan beş hikmet neden sadece yeryüzündeki hareket ve faaliyetle sınırlı 

olarak anlatılıyor?” dense cevap şudur: 

 

Aslında burada anlatılan bu altı hikmet bütün kozmos için de geçerlidir. Fakat bunları dünya-

daki varlıklarda özellikle canlılarda görüp göstermek daha rahat olur. Ayrıca materyalistlerle 

Kur’an arasındaki tartışma konusu dünyadaki faaliyet ve canlılık üzeredir. Yoksa Kur’an 

ayetleri her şeyi bu göreve dâhil ediyor. 

 

 

İkinci Nokta: 
 

Biz burada bu Noktanın metnini az açıklama ile aynen alacağız; çünkü bu noktanın nihai ko-

nusu ilm-i ilahidir. Yani Birinci Noktanın Birinci Mebhasının konusu kudret idi; kudret do-

laylı olarak nedensellik ve bilimsellik demektir. Bu İkinci Noktanın konusu ise ilimdir.58 İlim 

ise sonsuz bir iletişim ve yazılım demektir. Nitekim Üstad, metinde “Her zerrede Allah’ın 

vacip varlığına ve birliğine iki inkâr edilmez delil (şahit) vardır.” diyor. 

 

 
58 Üçüncü Noktanın konusu ise, iradedir. Ki bu irade ile kâinatın özellikle atomların özellikle canlılardaki atom-

ların nasıl maddeten ve manen geliştirildiğini, ödüllendirildiğini ve başka bir âleme malzeme olmak için hazır-

landırıldığını göreceğiz. 
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Evet, Allah’ın vacip vücudu maddi olmayan varlığı demektir. Ki bu da sonsuz soyut ve ilmi 

bir varlıktır. Allah’ın birliğine delil de, bütün atomların sonsuz bir bilgi ile birbiriyle haberle-

şerek, paslaşarak hareket etmeleridir. Her ne ise sözü fazla uzatmadan bu ilim noktasını aynen 

okuyalım; Üstadın seksen dört yıl önce bilişim ve sibernetik teknolojiyi ve iç içe yazılım dos-

yalarını nasıl gördüğünü görelim. İşte: 

 

“Her bir zerrede, Vâcibü'l-Vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık vardır. Evet, zer-

re, acz ve cümûduyla (güçsüzlük ve donukluğuyla) beraber, şuurkârâne büyük vazifeleri yap-

makla, büyük yükleri kaldırmakla, Vâcibü'l-Vücudun vücuduna katî şehâdet ettiği gibi, ha-

rekâtında nizâmât-ı umumiyeye (genel düzenlere) tevfîk-ı hareket edip (ayak uydurup) her 

girdiği yerde ona mahsus nizâmâtı mürâât etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle 

Vâcibü'l-Vücudun vahdetine (sonsuz birliğine) ve mülk ve melekûtun mâliki olan Zâtın eha-

diyetine (her yerde hazır ve nazır olduğuna) şehâdet eder.. Yani, zerre kimin ise, gezdiği bü-

tün yerler de onundur.  

 

Demek, zerre -çünkü âcizdir, yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur- bir 

Kadîr-i Mutlakın ismiyle, emriyle kâim ve müteharrik olduğunu bildirir. Hem kâinatın 

nizâmât-ı külliyesini bilir bir tarzda tevfîk-ı hareket etmesi ve her yere mânisiz girmesi, tek 

bir Alîm-i Mutlakın kudretiyle, hikmetiyle işlediğini gösterir.  

 

Evet, nasıl ki bir nefer; takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, tümeninde ve hakeza her 

bir dairede birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi olduğunu ve o nispetleri, o vazifeleri 

bilmekle tevfîk-ı hareket etmek nizâmât-ı askeriye tahtında tâlim ve tâlimât görmekle bütün o 

dairelere kumanda eden bir tek kumandan-ı âzamın emrine ve kanununa tebâiyetle oluyor; 

öyle de, her bir zerre, birbiri içindeki mürekkebâtta (birleşik oluşumlara) birer münasip vazi-

yeti, ayrı ayrı maslahatlı birer nispeti, ayrı ayrı muntazam birer vazifesi, ayrı ayrı hikmetli 

neticeleri bulunduğundan elbette o zerreyi o mürekkebâtta bütün nispet ve vazifelerini 

muhâfaza edip netice ve hikmetleri bozmayacak bir tarzda yerleştirmek, bütün kâinat kabza-i 

tasarrufunda olan bir Zâta mahsustur..  

 

Meselâ, Tevfik'in göz bebeğinde yerleşen zerre, gözün âsâb-ı muharrike ve hassâse ve şerâyin 

ve evride59 gibi damarlara karşı münâsip vaziyet alması ve yüzde ve sonra başta ve gövdede, 

daha sonra heyet-i mecmûa-i insaniyede (bütün insanların) her birisine karşı birer nispeti, bi-

rer vazifesi, birer faydası kemâl-i hikmetle bulunması gösteriyor ki, bütün o cismin bütün 

âzâsını icad eden bir zât o zerreyi o yerde yerleştirebilir.. Bilhassa rızık için gelen zerreler, 

rızık kafilesinde seyr ü sefer eden o zerreler o kadar hayret-fezâ (hayret verici) bir intizam ve 

hikmetle seyr ü seyahat ederler ve öyle tavırlarda, tabakalarda intizam-perverâne geçip gelir-

ler ve öyle şuurkârâne ayak atıp hiç şaşırmayarak gele gele tâ beden-i zîhayatta dört süzgeçle 

süzülüp rızka muhtaç âzâ ve hücrelerin imdadına yetişmek için kandaki küreyvât-ı hamrâya 

yüklenip bir kanun-u keremle (ücret ve ödül yasasıyla) imdada yetişirler.. Ondan bil-bedâhe 

anlaşılır ki, şu zerreleri binler muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden, elbette ve elbette bir 

Rezzâk-ı Kerîm, bir Hallâk-ı Rahîmdir ki, kudretine nispeten zerreler, yıldızlar omuz omuza 

müsâvidirler.  

 

 
59 Asab-ı muharrike kasları çalıştıran sinirler demektir. Hassase, duyan sinirler demektir. Evride toplardamarlar; 

şerayin ise atardamarlar demektir. Küreyvat-ı hamra alyuvarlar; küreyvat-ı beyza ise akyuvarlar demektir. 
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Hem, her bir zerre öyle bir nakş-ı sanatta işler ki, ya bütün zerrâtla münâsebettar, her birisine 

ve umumuna hem hâkim ve hem herbirisine ve umumuna mahkûm bir vaziyette bulunmakla, 

o hayret-fezâ sanatlı nakşı ve hikmetnümâ nakışlı san'atı bilir ve icad eder; bu ise, binler defa 

muhâldir veya bir Sâni-i Hakîmin kanun-u kader ve kalem-i kudretinden çıkan harekete me-

mur birer noktadır..  

 

Nasıl ki, meselâ, Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mîmarının emrine ve sanatına tâbi olmaz-

larsa, her bir taşı, Mîmar Sinan gibi dülgerlik sanatında bir mahareti ve sâir taşlara hem 

mahkûm, hem hâkim olmak, yani "Geliniz, düşmemek, sukut etmemek için başbaşa verece-

ğiz" diye bir hüküm sahibi olması lâzımdır; öyle de, binler defa Ayasofya kubbesinden daha 

sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuâttaki zerreler, Kâinat Ustasının emrine tâbi ol-

mazlarsa, her birine Sâni-i Kâinatın evsâfı kadar evsâf-ı kemâl verilmesi lâzım gelir.. 

 

Feyâ sübhânallah! Zındık maddiyyun gâvurlar, bir Vâcibü'l-Vücudu kabul etmediklerinden, 

zerrât adedince bâtıl âliheleri kabul etmeye mezheblerine göre muztar (mecbur) kalıyorlar. 

İşte şu cihette, münkir kâfir, ne kadar feylesof âlim de olsa, nihayet derecede bir cehl-i azîm 

içindedir, bir echel-i mutlaktır. (Cehaletine sınır yoktur.)”  

 

Üçüncü Nokta: 
 

Bu Noktada anlatılan gerçeklik kâinat kadar büyük bir göz ister ki; onu görelim: O gerçeklik 

de şudur: “Her şey, her zerre, maddeten ve manen gelişme, tekâmül ve aydınlanma sürecinde 

birer öğrenci birer memur, birer zakir olarak çalışıyorlar.” 

 

Evet, atomlar kara bir enerjiden hidrojene, oradan her birisi bir güzellik ve sanat harikası olan 

diğer elementlere, oradan cennet hurileri gibi olan canlılar seviyesine gelmekle ve bu eğitim 

yolculuğunda acayip fizikî, kimyevî ve biyolojik özellikler ve manevi yetenekler kazanmakla 

anlaşılıyor ki, atomlar ebedi sonsuz güzel bir âleme doğru evrimleşiyorlar. Bu iddianın gözle 

görülecek derecede delili gayet açık olan şu sekiz evrensel yasadır: 

 

1) Kanun-u Rububiyet.. Yani canlı, cansız her şey gelişiyor ve güzelleşiyor. Demek atomlar 

da gelişmek ve güzelleşmek yasası dışında olamazlar. 

 

2) Her şeyin bir görevi ve fonksiyonu vardır. Ve hiçbir görev ücretsiz değildir. İşte bakın bü-

tün canlılar üreme görevinde ne kadar büyük ve lezzetli ücretler alıyorlar. Bu ücretin dinî 

edebiyattaki ismi kerem ve ikramdır. 

 

3) Cenab-ı Hakk yarattığı hiçbir şeyi yok etmiyor. Bu Onun rahmetinin gereğidir. Yani rah-

met yasasının gereği her şey baki ve ölümsüzdür. Demek atomlar da bekaya mazhar olmak 

için ahirete doğru gelişiyorlar. 

 

4) Her şeyde birçok fayda ve hikmet var. Hiçbir şey israf edilmiyor. İşte bu israfsızlık ve ya-

rarlılık yasası gösterir ki; atomlar, özellikle canlıların atomları israf edilmeyecektir. 

 

5) Yoksa büyük bir adaletsizlik olur. Ki kâinatta ve varlıkta asla bunun adı bile geçmiyor. 

Çünkü adaletsizlik demek yokluk demektir. 
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6) Atomlar zahiren cansız görünüyorlar. Fakat atom üstü olan canlılarda ve atom altı denilen 

kuantum parçacıklarda sonsuz bir bilinç ve bilgi görünüyor. Bu da bütün kâinatı kuşatan bir 

bilinç ve ilim kanununu gösterir. Demek atomlar çok daha güzel bir âlemde malzeme olacak-

lar. 

 

7) Çünkü her şey gittikçe güzelleşiyor. Kâinatta güzellik diye bir kanun gerçekliği var. Evet, 

“Ahiret dünyaya göre çok canlıdır. Ve dünya bir gün başka bir dünyaya dönüşecektir.” ayet-

leri bu kanunların birer delilidirler. Kanun sonsuz olup her yerde her zaman geçerli olan soyut 

gerçeklik demektir. Üstadın gösterdiği misaller ise sınırlı olduğundan “Burada şu kanunun 

ucu görünüyor” der. Kanunun gerisini ilmî istatistiklere ve akla havale eder. 

 

Eğer “Ahiret çok uzaklardadır; yıldızların ve dünyanın çekim gücü, bırakmaz ki, atomlar baş-

ka bir âleme gidebilsinler” diye sorulsa cevap şu 8. Kanun olan kayyumiyet kanunudur. Bu 

kanun der ki; maddeye çekim gücü veren Allah’tır. Allah istediği zaman bu kanunu kaldırır. 

İşte bakın biyolojik bir kanunla atomları ve hayvanları, su ve buharı yerden koparıp yükselti-

yor. Teknolojik bir kanun ile insanı uzaya çıkarıyor. Demek çekim gücü sırf düzen ve intizam 

içindir. Yoksa her şey yerinde sabit dursun, hiç gelişmesin diye değildir. 

 

“Demek bütün canlı cisimler o gezgin zerrelere sanki birer mektep, birer kışla, birer misar-

firhane-i terbiye (tekye) hükmündedirler.” İşte bu evrensel sonsuz hikmetler içindir ki, canlı-

lar beslenmeye ve rızka muhtaç edilmişler. Yoksa canlıların da durgun, sabit, sakin bir vücu-

du olabilirdi. 

 

El-Hâsıl (Yani bu İkinci Maksadın Özeti şudur:) Birinci Söz’de denildiği ve ispat edildiği gibi 

her şey bismillah der. İşte bütün varlıklar gibi, her atom ve atomların her bir taifesi (her bir 

element) ve mahsus bir grubu (molekül) lisan-ı hal (davranış dili) ile bismillah der; Allah na-

mına hareket eder. Ve hareketinin sonunda her sanatlı nesne gibi her atom ve her element 

davranış diliyle “Bütün nimetler ve güzellikler, bütün âlemleri geliştiren Allah’a mahsustur” 

der. Sanatlı, nakışlı varlıklarda kudret kaleminin küçük bir ucu gibi kendilerini gösterirler. 

Belki de her birisi son derece harika bir fonograf olan varlıkların seslerini, ibadetlerini ve dua-

larını dile getiren bir iğne ucu gibi görünüyorlar. Bu İkinci Maksadın sonunda zikredilen ayet 

ise çok manidardır. Şöyle ki: 

 

“Onların varlık cennetinde istek ve arzuları, ey Rabbimiz, sen sübhansın; tek maksadımız 

sensin. Yani senin sisteminde hiçbir tıkanıklık ve kirlilik olmadığı gibi; her şey sana bağlan-

makla sonsuz bir şekilde sana ibadet ediyor. Ve onların oradaki hayatları selam, barış ve 

denge iledir. Ve en son istekleri, bütün âlemleri geliştiren Allah’ın güzelliklerini ve nimetleri-

ni görüp, yaşayıp göstermektir.” 

 

“Bu meşhud (görülen) nizam (düzen) ve mizan (denge) Allah’ın müşahhas tecellisinin ifa-

desi olan Rahmaniyetin iki tutamıdır. (Allah bu iki kabza ile kâinatı idare ediyor.) Bu dü-

zen ve denge aynı zamanda Kitab-ı Mübin ve kâinat kitabının iki bölümüdürler. Kur’an ise 

bu iki kitabın tercümanı; o iki bölümün fihristi ve o iki tutamın özetidir.” 

 

Zühre Risalesi 
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Dirilişin Delilleri 
 

 

İşaratül-İ’caz ve onun mukaddimesi olan Muhakematta bildirildiği üzere Kur’an’ın dört ana 

maksadı vardır: Tevhid, Haşir, Nübüvvet ve Adalet. Bu dört maksadın her birisi bir surede 

başa gelir, diğer üç maksat surenin konusu ile alakasına göre bu birinci maksadın ardından 

sıralanırlar. 

 

İşte bu temel kaideye göre konumuz olan Rum suresine baktığımızda Haşir birinci maksat 

olmuştur. Tevhid ikinci maksat, Adalet üçüncü maksat ve Nübüvvet dördüncü maksat olmuş-

tur. 

 

Üstad Bediüzzaman Said Nursi haşir hakkında 9. Şua’ı yazmak istemiş. Ve bu Rum suresinin 

17–25. ayetlerini tefsir etmeyi niyet etmiştir. Fakat bu 9 ayet ile ilgili tefsirde sadece bir mu-

kaddimeyi, 9. Şua’nın mukaddimesini yazmıştır. 

 

Bu kardeşiniz 96’da bu Rum suresini tefsir ederken bir derece bu dokuz ayetin nüktelerine 

yönelmiştim. Fakat o zaman kuvvetim yetmedi; bu dokuz ayetin haşir hakkındaki delil ve 

burhanlarını açamamıştım. Ve bu zaafımı, haşir ve diriliş ile ilgili bu surenin diğer ayetleriyle 

kapatmaya çalışmıştım.  Şimdi bu Kurban Bayramı’nda bu 9 ayeti beş yönden tefsir etmeye 

çalışacağız. Haşir ile ilgili bazı burhan ve hüccetlerini deşmeye uğraşacağız. 

 

Bu beş tefsir yönü şunlardır: 

 

1) Bu ayetlerin her birisinde bir veya iki numune olarak cem-i ezdat; başka bir tabir ile diya-

lektik ve imtihan süreci; başka bir tabir ile müşahhas yaratmaya dayalı olan Rahmaniyet ve 

hayatiyet boyutu vurgulanıyor.60 

 

2) Bu ayetlerin her birisinin, hatta her cümlesinin manaları birer evrensel kanun olarak ifade 

ediliyor. 

 

3) Bu ayetlerin bilimsel nükteleri, bugünkü veriler çerçevesinde gayet net olarak okunabiliyor. 

 

4) Bu üç boyut yanında ayetlerin ve kelime ile cümlelerinin işarî manalarına işaret etmeye 

çalışacağız. 

 

5) Harf ve ayet numaralarındaki ahenk ve düzene bakacağız. Ayetlerin birbiriyle olan müna-

sebetlerine değineceğiz. Çünkü bu ayetlerin her biri bir makamdır; insan bunlarla ilerleyince 

sonsuzluğun ve dirilişin kanuniyetini görür ve yaşar. İşte birinci maksadı haşir olan bu sure, 

asıl vurguyu 11. ve 12. ayette yapıyor. 

 

11. Ayetin Özeti: “Allah sonsuz ve soyut ilme sahip olduğundan varlıkta ve hayatta modeller 

yaratır. Sonra onları tekrarlar. Birinci safha tedrici ve tekâmül ile oluyor. 2. safha hızlıca; 

 
60 Yorumları farklı da olsa bu diyalektik yapı, dindar dinsiz herkes tarafından kabul edilir. Bediüzzaman ise, 29. 

Söz’de, Remizli Nükte başlığı altında bu süreci şu beş kanun ile ifade ediyor: “Cem-i ezdad kanunu → kanun-u 

mübareze →kanun-u tağayyür → kanun-u tekâmül → kanun-u imtiyaz.” Yani zıtların birliği yasası, çatışma 

yasası, değişim yasası, dönüşüm ve gelişme yasası ve en sonunda bu zıtların birbirinden ayrışması ve yeni bir 

âlemin kurulması yasası. 
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adeta ol diyor; oluveriyor. İşte Allah’ın yaratma kanunu bu şekilde çalışıyor. (16. Sözün 2. 

Şua’ının terzi misalini hatırlayın.) 

 

Allah bu varlık ve canlıları tekrarlarken ilk modeller israf edilmiyor. Allah’ın katı ile ifade 

edilen gayb âlemine geçiyorlar.” 

 

12. Ayet: “Ve kıyamet koptuğu gün, bir model ve imtihan meydanı olan dünyada suç işleyen, 

bir şeyler üretmeyen, o âleme hazırlık yapmayan mücrimler tamamıyla mahrum kalacaklar.” 

 

13. Ayet: “Bu gerçekte bir varlıkları olmayan o eş koştukları putları, onlara asla destek ol-

mayacaktır. Onlar o gün o putları inkâr edeceklerdir. Bir gerçekliklerinin olmadığını göre-

ceklerdir.” 

 

[Evet, dünya imtihan ve gelişme meydanı olduğundan burada her şey iç içe ve bir derece giz-

lidir. ] 

 

14. Ayet: “Fakat kıyamet koptuğu gün her şey ayrışacaktır; her şey net olarak görülecektir.” 

 

15. Ayet: “İman edip yararlı işler yapanlar, bahçe içinde parlayacaktır.” 

 

16. Ayet: “Gerçekleri görmeyenler, ayet ve belgelerimizi, ahiret ile karşılaşmayı yalanlayan-

lar ise; işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.” 

 

Bu altı ayetin her birisinden birer nükte: 

 

a) Eski müfessirler “Allah yaratmaya başlar sonra onu iade eder” cümlesini “Dünyada yara-

tır; ahirette iade eder” diye anlamışlardır. Fakat ayetin dizaynı ve ayetin nihayetinde ahireti 

ayrıca “Sonra ona döneceksiniz” cümlesiyle ifade etmesi bu tarz manayı dışlıyor. 

 

b) Dünya hayatının manasını bilmeyenler ve ona göre bir şeyler üretmeyenler yani bu yaradı-

lış sistemine karşı suçlu olanlar, ahirette tamamıyla mahrum olurlar. 

 

c) Onlar dünyadaki göreceli kaos ve şirk sisteminden faydalanacaklarını sanıyorlar. Fakat 

gerçekte şirk ve kaos olmadığından ellerine hiçbir şey geçmeyecektir. 

 

d) Bu kaos zannı ve şüphesi, imtihan ve gelişme için iç içe geçen göreceli zıtların varlığından 

kaynaklanıyor. 

 

e) Fakat küllî bir iman ile ve sağlıklı olarak sisteme bir şeyler üretmekle (amel-i salih ile) bu 

yanlış zan silinir. Bu 15. ayette iki kavrama dikkat çekiliyor. Amel-i salih ve iman… Amel-i 

salih, insanın hayatını yemyeşil ekolojik çevre kadar bilinçli yapar. İman ise, insanın ruh dün-

yasını ilim ve aydınlık ile parlatır: “Ravza: Bahçe.. Hibir: İlim ve mürekkep” 

 

f) Bu 15. ayette haberde onlar zamiri, 16. ayette ise “işte bunlar” işaret zamiri kullanılmakla 

birincilerin soyut manevî varlıklarına, ikincilerin somut maddî vücutlarına işaret içindir. 

 

Bir Ara Hatırlatma: 

 

[Bu dokuz makamın altı ayetinde “İşte onun belgelerinden biri de..” mealinde “we min aya-

tihi” geçiyor. Zahiren Allah’ın varlığının ve birliğinin ayetleri diye anlaşılıyor. Fakat Üstad 
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Bediüzzaman zamiri haşre, bir önceki ayette geçen likaül-ahireti lafzına yönlendiriyor. Ve bu 

dokuz ayeti haşir için birer basamak olarak görüyor. Çünkü Allah’ın esması ve haşir birbirinin 

lazımı ve mültezimidir.] 

 

İşte Makamat-ı Haşriyeden: 

 

 

Birinci Makam: 

 

17. Ayet: “İşte madem Allah’ın sistemi bu şekilde hakkaniyet ve gelişmek içindir; iyi bilin ki, 

Allah bütün göreceli kusurlardan ve eksikliklerden münezzehtir. Siz de akşamladığınızda ve 

sabahladığınızda onu tenzih edin..” 

 

Bu 17. ayette 12 adet mucizevî mana nüktesi var: 

 

a) Başta “fe” talil içindir. Der ki; madem dünyadaki göreceli kusurlar, imtihan ve gelişmek 

içindir ve madem bu kusurların bir kısmı insanların bile bile yanlış tercihlerinden ve ih-

malkârlıklarından kaynaklanıyor ve bir kısmı da müşahhas yaradılışın istidadî (yetenek) yapı-

sındandır; elbette hakiki varlığı soyut ve sonsuz olan Allah ve Allah’ın zamanlarüstü olan 

sonsuz sistemi bütün kusur ve eksikliklerden münezzehtir. 

 

b) “Sübhanallah” kalıp ifadesi, hem bir vurgu ve emirdir; hem de “Onu tenzih edin” gibi bir 

fiilin mefulüdür. Bu takdirde “hine” onun zarf mefulü olur. 

 

c) “Allah” sonsuz soyut (mücerred) vücudun ifadesidir. Ve bu mana ile gerçek münezzehiyet 

boyutunu hatırlatır. Ve onun için sübhanarrahmanı değil de sübhanallahı kullanılıyor. 

 

d) “Hine” (bir an..) Yani siz insanlar varlığı ve zamanı kısa bir andan ibaret bildiğiniz için 

zahiren bazı çirkinlikleri görüyorsunuz. 

 

e) “Akşamladığınız zaman…” Yani özellikle ölümleri, ihtiyarlıkları ve batışları çirkin görü-

yorsunuz. Fakat Allah’ın sonsuz sistemini ve manevî soyut değerleri düşünürseniz, bunların 

gerçek batış ve kayıp olmadığını anlarsınız. 

 

f) Bu ayet numarasıyla ve ilk cümlesinin 17 harfiyle remzen der ki; batış ve ölüm aslında 

âlem değiştirmekten ve başka bir boyutta gelişmekten ibarettir. (17 rakamı âlem değişikliğinin 

sembolüdür. 17. Sureye ve 17. Söze bu nazarla bakın.) 

 

g) “Ve sabahladığınızda…” Ayet önce batışı ve akşamı zikretmekle diyor ki: Önce firak ve 

ayrılış; sonra varlık ve sabahlayış. Yani yeni bir âlemde var olmak ve yeni bir sabahla uyan-

mak için bir önceki âlemden ayrılış ve kopuş gerekir. 

 

h) Çok ilginçtir ki; “Akşamladığınız zaman” deyimi ile “Sabahladığınız zaman” deyimi, 

farklı lafızlar olduğu halde sayısal değerleri eşittir: (624) 

 

i) Bu tarih Müslümanların yerinden yurdundan kopup Medine’ye hicret etmelerinin ve Be-

dir’de büyük bir savaşı başarmalarının tarihidir. Ki risk olarak bu iki sene Müslümanlar için 

bir batış ve yok oluş gibi idi. 
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j) Ve eğer ikinci cümleyi birincisine bağlayan “we” harf-ı atfı sayılırsa 630 eder ki, Müslü-

manların her ay yeni bir zafer sabahı ile aydınlandıkları yıllara bakar. Eğer bu ayet tamamıyla 

hesap edilse; 1521 ediyor ki; İslam dini için tam bir bitiş tarihi olabilir. Fakat bu dönemden 

sonra yeni bir dönemin sabahı gelecektir. Haşir baharı çiçekler açacaktır. 

 

k) Ayet toplam olarak 27 harftir. Matta İncili 27. bapta asılan Hz. İsa’nın ölümüne ve 27. 

Mektuptaki manevî inayetlere bakar. Osmanlı hattına göre ise 28 harftir. Gayb âlemine ve 

dirilişe ince bir remiz olur. 

 

[Evet, hayat ve varlık doğuş ve batıştan, cemal ve celal tecellisinden ibarettir. Kesintisiz ve 

daimidir. Demek ölüm yokluk değildir.] 

 

l) Akşamlamak ve sabahlamak sonsuz diyalektik bir sürecin genel bir adı olduğu gibi: Bu iki 

deyimin eşitliği bize der ki; gerçek manada akşam ve sabah yoktur: Sadece sizin bünyenizde 

ve beyninizde sabah ve akşam oluyor. Onun için ayet “Sabah olunca, akşam olunca” demeyip 

“Sizler akşamladığınızda ve sabahladığınızda” diyor. 

 

 

İkinci Makam: 

 

18. Ayet: “Göklerde (metafizik âlemlerde) de, yerde (fizik âlemde) de bütün hamd, kemalat ve 

nimetler onundur. Gecenin kapkaranlığında ve gündüzün tam ortasında da bütün hamd ve 

kemalat ve nimetler onundur.” 

 

Bu ayette ise beş büyük nimete vurgu var: 

 

1) “Nimet ve hamd sadece onundur” Yani kemalat ve nimetler eğer sonsuz ve kesintisiz iseler 

ancak kemalat ve nimet sayılırlar. Sonsuzluk ise Allah’a mahsustur. 

 

2) “El-hamd” kelimesi 83 ediyor. Bu da bir ömür (bin ay) demektir. Demek en büyük kema-

lat ve nimet uzun yani bereketli bir ömür yaşamaktır. 

 

3) “Göklerde” (gaybî âlemlerde) ifadesi öne alınmakla der ki; asıl nimetler, asıl ömür gayb 

âlemindedir. 

 

4) “Ve yerde” deyimini kullanırken harf-i cerrin tekrar edilmemesi işaret eder ki; yeryüzü 

adeta tümüyle nimettir. Ve bütün her şeyiyle Allah’a hamd ediyor; onun kemalatını dile geti-

riyor. 

 

5) “Ve geceleyin.” Burada harf-i cerr kullanılmadan gecenin ve karanlığın mutlak olarak 

hamd ve nimet olarak gösterilmesi, büyük bir hakikate işarettir. Evet, vücut, aydınlık, gündüz 

ve gençlik anıdır, kısadır. Ölüm, karanlık ve sonsuzdur; soyut âlem ise gerçek ve sonsuz var-

lıktır; kesintisi yoktur. İşte bu ince sır için Kur’an geceyi ve karanlığı mutlak zikretmiş, gün-

düzlemeyi ise “bir an” ile kayıtlamıştır. 

 

Bu “Gündüzlediğiniz an” ifadesi 1635 ediyor. Miladi olarak Osmanlının gündüzünü gösterir. 

Ve Hicri olarak da yeni bir âlemin kapısının açılmasını müjdeler. Ve “bir an” kelimesi 68 

etmekle insanın gündüzünün ancak bu kadar olduğunu bildirir. 
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Üçüncü Makam: 

 

19. Ayet: “Allah sonsuz soyut ilmiyle ölüden diriyi çıkartıyor. Ve diriden de ölüyü çıkartıyor. 

Ve ölümünden sonra arzı diriltiyor. İşte siz de bu şekilde diriltilip arzdan çıkartılacaksınız.” 

 

Bu ayette de diriliş ile ilgili beş nükte var: 

 

1) Sonsuz birlik ve bütünlük çerçevesinden bakılırsa her şey diyalektik yapıya sahip olmakla 

beraber aslında birdir. Her diri, ölü bir yan taşırken, her ölü de dirilmeye elverişli bir yön ta-

şır. 

 

2) Dolayısıyla, Allah kâinat ve varlık fabrikasını çalıştırmak üzere potansiyel zıtların yerini 

sürekli değiştiriyor: Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor. 

 

3) Dirilik, organizasyonun bilgi işlem hacminin fazlalığından ortaya çıkan bir parlamadır. 

Ölüm de bu hacmin durgun halidir. Üstad Bediüzzaman’ın tabiri ile “Hayat bir birlik (vahdet) 

cilvesi ve yansımasıdır.” 

 

4) Fakat varlığın yazılımı ve içindeki mukadderat, gittikçe yoğunlaşmaya ve bu birlik yasa-

sından daha fazla pay almaya yöneliktir. Ve böyle bir hedefe aşkla koşmaktadır. Örneğin, 

daha önce cansız olan yeryüzü milyonlarca çeşit şekillerde canlı oluyor. 

 

Ve insanın kıyametteki dirilişi de bu gelişme kanunu üzere olacaktır. Yani insan bu dünyada 

tam canlı sayılmaz; çünkü binlerce kayıt altında tutsaktır. Demek insan ölümle başka bir 

âlemde daha çok bilgi işleme sahip olup gerçek canlı olarak dirilecektir. “Gerçek canlı âlem 

ahiret yurdudur” ayetinin manasını yaşayacaktır. 

 

5) Gerçek canlı manasındaki “El-Hayy” kelimesinin sayısal değeri 49’dur. Ve ayetin son 

fezleke cümlesi hariç; yani diriliş ameliyesinin çeşitlerini anlatan cümlelerinin harflerinin 

toplamı da 49’dur. Bu sayı ise bize canlılığın formulünün yapısını hatırlatır. 4 maddeyi ve 

dört biyolojik elementi ve dört elementten oluşan gen dizaynını gösterirken, 9 da canlanma 

süreçlerini ve doğurganlığı bildirir. Evet, bu işaret bize 36. sure olan Yasin suresinin diriliş 

delillerini hatırlatır. (Bu yazının sonundaki bölüme bakınız.) 

 

Ve bugün için İslam dünyası ölüdür, kış mevsimini yaşıyor. İnşaallah 20–25 sene sonra dirile-

cektir. Buna bir remiz de “İşte siz de böyle dirileceksiniz” cümlesinin sayısal değerinin 2035 

etmesidir. 

 

 

Bir Ara Hatırlatma 

 

Bu 17. 18. ve 19. ayetlerin birincisi varlıkta çirkinlik ve kirliliğin olmadığını yani tesbih et-

meyi bildirirken; ikincisi hamd ve nimetleri gösterir. Üçüncüsü ise Allah’ın kudretinin son-

suzluğunu yani Allahu Ekber’i bildirir. Bu üç kelimenin namazda asıl olmaları ise namazın da 

manevî bir diriliş olduğunu göstermek içindir. Üstad Bediüzzaman’ın bu ayetleri namazla 

ilgili 9. Söz’ün başına koymasının ne kadar manidar olduğu anlaşılıyor.  
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Dördüncü Makam: 

 

20. Ayet: “Ahiret ve haşrin ayet ve belgelerinden biri de Allah’ın siz canlıları topraktan ya-

ratmasıdır. Çok sonra sonuç olarak siz insanlar tüysüz (beşer) ve yayılmaya elverişli gelişen 

bir tür oldunuz.” 

 

Bu 20. ayette ancak 20. asırda bilinebilmiş sekiz mucizeli gerçek vardır: 

 

1) Ahiretin ve ebediyetin en güçlü ve görünür delil ve belgesi varlıkta, hayatta ve dinî metin-

lerin dizaynında sonsuz bir bilinç, sanat ve inayetin var olduğudur. Bunların en bariz ve açığı 

19 mucizesidir. Ki, “We min ayatihi” (onun belgelerinden biri ) ifadesinin 19’un 27 katı (513) 

olmasıdır. 

 

2) 20. asırda bilinen bir gerçek de başta bitkiler olmak üzere bütün canlıların genler ve bu 

genlerin bilinçli değişimleri ile gerçekleştikleridir. Yani Allah bu genler yazılımıyla bütün 

türlere ve onların trilyonlarca bireyine özel ve yararlı form ve şekil veriyor; Kur’anın tabiri ile 

onları halk ediyor. 

 

3) Yine bu asırda bilinen bir gerçek de bütün canlıların temel elementlerinin topraktan olma-

sıdır. Ayette sizleri topraktan yaratıyor, diye çoğul olarak ifade edilmesi ve bütün canlıların 

rızık kanunu ile topraktan yaratılması ve bu cümleden ayrı olarak insanın yaratılmasının anla-

tılması, ilk insan topraktan, biz de ondan yaratıldık vehmini reddediyor. 

 

4) “Sümme” (çok sonra) ifadesi de canlılık ağacının milyar sene gelişip en sonunda insan 

türünü meyve vermesi gerçeğini bildiriyor. 

 

5) Bu tekâmül sürecinin çok uzun bir dönemde gerçekleştiğine işareten sümme kullanılmıştır. 

Fakat ondan hemen sonra ve adeta süresiz ardışıklığın ifadesi olan müfacaet “iza” edatı kul-

lanılmıştır. Çünkü insan türünün tüylerini dökmesi, ten (beşer) olması ani bir değişiklikle ol-

muş ve bu dönemin ardından; 

 

6) İnsan türü klan ve kabile hayatına başlamıştır. “Entüm” hitabını anlayacak seviyeye 

tekâmül etmiştir. 

 

7) “Beşer” (çıplak, tüysüz mahlûk) demektir. İnsanoğluna bu ismin verilmesinin etimolojik 

sebebi de budur. Mübaşeret kelimesi de açık tenin tene dokunması manasında bu kökten tü-

remiştir. İşte bu tüysüz, çıplak canlı mahlûk, bize şu üç gerçeği gösterir: 

 

  a) İnsanoğlu çıplaklığını örtecek sanayiye başlayacak, diye o günden düğmeye basılmıştır. 

 

  b) Türler içinde sadece insan utanma duygusuna sahip olacak, din ve kanun ile kendini ve 

ailesini örtecek diye müjdeliyor. Zaten müjde (tebşir) kelimesi bu kökten gelir. Çünkü insan 

müjdeli haber alınca yüzü ve teni sevinçten parlar. 

 

  c) Muhtaç, çıplak, zavallı, yetim bir tür olmasına rağmen o bu dezavantajları avantaja, ilme, 

yerleşim imkânlarına dönüştürüp yeryüzünün yegâne temsilcisi olmuştur. 

 

8) Neşir kavramı yayılma, diriliş, kültürel hayata geçme hakikatlerinin ifadesidir. Özellikle 

öldükten sonra diriliş manasında kullanılır. Evet, insanoğlunun yeryüzüne yayılması, medeni-
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yet kurması, yeni dirilişlere geçmesi daima sınırlı fakat keskin sosyal ölümlerden sonra ger-

çekleşmiştir. Ki; bunların önemli bir numunesi 20. asrın dirilişidir. İşte bu “Beşerün tenteşi-

run” cümlesi 1908 ediyor. Hürriyetin senesi ve 20. asrın başı. 

 

Beşinci Makam: 

 

21. Ayet: “Haşir ve dirilişin bir delil ve belgesi de Allah’ın sizlere sizin cinsinizden eşler ya-

ratmasıdır. (Eşey üreme.) Ki; onlara doğru huzur ve sükûnet bulasınız. Ayrıca aranıza kuv-

vetli sevgi (meveddet) ve şefkat (rahmet) yerleştirmiştir. İşte burada düşünen bir toplum için 

nice belge ve ayetler vardır.” 

 

Bu 21. ayet diriliş hakkında 12 delil sunmak ile beraber, dirilişin temeli olan var oluşla ilgili 

12 esas bilgiyi bize bildiriyor: 

 

1) Ayet 20 ile 25’te altı sefer “Onun belgelerinden biri de” ifadesinin tekrar edilmesi ve yük-

lem (haber) olan bu kelimenin başa gelmesi işareten der ki, bu delil ve belgelerin her biri müs-

takildir, özelliklidir; hemen görünebilir ve anlaşılabilir. 

 

2) “Sizin için yaratmış..” Yani somut varlıklar ve sınırlı canlılar fanidirler; sonsuz ihtiyaç 

içindedirler. Fakat Allah onlar için karşı cinsler yaratmış, onları bu şekilde sonsuz sistemine 

bağlamış, adeta bu eşleri onlar için sonsuz bir ayna ve makes yapmıştır. Onları bu sayede yal-

nızlık ve fanilikten kurtarmıştır. 

 

3) “Sizin cinsinizden…” Evet, zıtlar ve eşler eşeylik ve üreme kanunu sayesinde bir derece 

ebedileşiyorlar. Erkek kadında kendi maddi canlılığını (animasını) görür; kadın erkekte ma-

nevî eril yönünü gözlemler; maddiliğini ve edilgenliğini o mana ile tamamlar. İşte eğer canlı-

ların eşleri kendi cinslerinden olmasaydı; bu sonsuzluk ve aşk kapısı ve kanunu olmayacaktı. 

 

4) “Eşler” yani kadınlar için erkek eşler; ve erkekler için kadın eşler. Arapçanın eril dil yapısı 

buradaki eşitliğe aykırı değildir. “Nefislerinizden” ifadesi 251 ediyor. Eşitliğe, birliğe ve 5’li 

sisteme bir işarettir. 

 

5) “Ki onların yanında sükûnet bulasınız…” Bu cümle yaradılışın ilk iki harfi olan artı-eksi 

kanununun zirvedeki ifadesidir. Burada erkek artı elektrik verir. Kadın eksi elektriğiyle 

sükûneti sağlar. Eğer iş tersine dönerse, sistem çöker. 

 

Ayrıca bu beş madde bize der ki: 

 

1. Eğer varlıkta bir ayet ve gerçeklik varsa; 

2. Eğer yaratma sonsuz bir bilinç ve yazılım içeriyorsa;  

3. Eğer aşk ve nefis gibi manevî duygular ve ihtiyaçlar varsa; 

4. Eğer eşeylik kanununun bir başka çeşidi olan dünya-ahiret ikiliğine inanıyorsanız;  

5. Eğer artı-eksi kanununun sayısız mucizeliklerini görüyorsanız;  

bilin ki, mutlaka ahiret olacaktır.  

 

6) “Allah aranızda sevgi ile şefkat kılmıştır.” İşte bu başlı başına diriliş ve ebediyetin delili-

dir. Çünkü canlı organizma bencildir. Fakat Cenab-ı Hakk, gen bazında bir mucizevî kılışla 

bu bencil bireyleri fedakâr ve verici kılmıştır. Bu İlahî müdahale bir derece soyut olduğundan 

ve özel bir işlem olduğundan yaratma ile değil de “kılmak” ile ifade edilmiştir. Tıpkı insan 
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biyolojisi söz konusu olunca “Allah insanı yarattı” diyor. Fakat soyut olan, insanın yeryüzün-

deki hilafeti için “Allah bir halife kıldı” deniliyor. 

 

7) “Aranızda…” yani yokluk yok; hiçbir şey boşluğa ve yokluğa düşmüyor. Sadece artıdan 

eksiye, erkekten kadına, dünyadan ahirete, şehadet âleminden gayb âlemine geçişler oluyor. 

 

İşte bu var oluş kanununun akılcılığındandır ki; erkek kadını sever (meveddet;) ona bağlanır; 

biyolojik ve medeniyet olarak bir derece ebedileşir; kadın da şefkat ve rahmetiyle hayatı bir 

cennet yapar. Bu iki kavram için konumuz olan 9. Şua’nın mukaddimesini okuyun. 

 

Meveddet kelimesi 55 ediyor. Rahmet kelimesi ise 253 ediyor. 

 

8) Meveddet ve aşk varlığın kopmaz bir şekilde bir bağa tutunup ebedileşme iradesinin hab-

lül-metinidir; kopmaz bir kulpudur. Acaba hangi şeytan, hangi vesvese ve evham bu kulpu 

koparabilir; insanlara ahiret ve ebedilik yoktur, dedirtebilir.  

 

9) Rahmet, şefkat, aşk, sanat gibi dört manevi direk üzere kurulu olan ebediyet ve ahiret arşını 

kim kımıldatabilir. 

 

10) Muhakkak bu yüce hakikatlerde düşünen bir toplum için nice ayetler ve belgeler vardır. 

Bu kanunların ve bu gerçeklerin çok açık ve net olduklarına işareten uzaklık ve görünürlük 

zamiri olan “zalike” kelimesi kullanılmıştır. Ve sosyal hayatta yaşayan (kavim olan) yani 

vahşi olmayan herkes bunları az bir düşünce ile görebilir, diye ayet fezleke yapmıştır. 

 

11) Kavim (sosyal kollektif ruhlar ve kişilikler) bir derece soyut; ve maddi dünyadan daha 

çok gelişmiş olan ahiretin küçük numuneleri olduğu gibi, soyut idrak demek olan fikir gerçeği 

de ahiretin açık bir merdivenidir. Evet, var oluş kavmi varlık memleketinde yokluğa yer ver-

meyecektir. 

 

12) Fikir Gerçeği.. Fikir kelimesi etimolojik olarak yeri deşmek ve derinliklerdeki besin ve 

değerli şeyleri çıkarmak demektir. Kavram olarak da derinlemesine düşünmek, sebep ile so-

nuçların birbiriyle olan ilişkilerini ve bunların etkinlik ölçüsünü hesap edebilmektir. Mantık 

ilmindeki ıstılah manası ise şudur:  

 

“Fikir, benzerini ve taklidini yapmak için yaradılış sistemindeki zincirleme sebeplerin sırasını 

ve tesir derecelerini keşfetmek demektir. Yani insanoğlu önce sistemi çözer, yapısını öğrenir. 

Sonra sanat kabiliyeti ile yaradılış sisteminin kopyasını yapmak için onu geri monte eder. 

Yani önce yaradılıştaki birbirini netice veren sebepler zincirini ortaya çıkarır; sonra o zinciri 

kendi yapay sanatına aşılar.” 

 

Demek eğer varoluştaki sonsuz nedensellik ve yararlılık (adalet ve hikmet) keşfedilse bu var-

lık ailesinin ebedilik ve mutluluk ile hamile olduğu gerçeği fikir ultrasonuyla görülecektir. 

 

Altıncı Makam: 

 

22. Ayet: “Diriliş ve ahiretin delil ve belgelerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, ses-

leriniz ve renklerinizin değişikliğidir.” 

 

Bu 22. ayet, diyalektik varlık âleminden sekiz numune ile sekiz evrensel kanuna işaret ediyor. 

Şöyle ki: 
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1) Ayet numarası 22; harflerinin toplamı 66’dır. 

 

2) Gökler (metafizik âlemler) ve yer (fizik âlem) diyalektiği yanında birlik ve çokluk diyalek-

tiği de vardır. 

 

3) Göklerin ve yerin yaratılması yaradılışın ilk temeli; insanların ses telleri ve yüz farikaları 

ise yaradılış ve kesret âleminin son noktası. İkisi de özel ilahî mühürler taşır; varlıkta hatta en 

çok dağılan noktalarda bile tesadüfe ve kaosa yer olmadığını bildirir. 

 

4) İhtilaf kelimesi 1111 eder. “Elvan” kelimesi 88 eder. “Âlimîn” kelimesi 201 eder. 

 

5) Ses, kulağa ve soyut manaya ve duyguya hitap eder. Renk, göze, somut nesneye ve akla 

hitap eder. Demek her şeyin bir karşı boyutu olduğu gibi dünyanın karşı kutbu olan ahiret de 

en az dünyanın varlığı kadar gerçektir. Evet, azap ve nimet gerçekleri birer evrensel yasadır-

lar. Her yerde, her âlemde bir iz ve sonuçları ve numuneleri vardır. Bu diyalektik kanuna karşı 

gelen kişi, 1’i kabul edip de sıfırı reddeden ilkel insana benzer. 

 

6) İnsanlar kan gruplarında az farklarla birbirine denk gelecek şekilde yaratılmışlar ki, hem 

birbirine faydalı olsunlar hem de nesillerini kaliteli bir şekilde devam ettirsinler. Ya ses telleri 

ve yüz hatları da böyle olsaydı acaba aile ve sosyal hukuk çökmez mi idi? 

 

7) Diyalektik süreç ve kesretin en geniş sahalarında özel İlahî mühürleri görebilmek için ilim 

ve araştırma gerektiğinden bu 22. ayette iş ilme ve âlimlere havale edilmiştir. Fakat 21. ayetin 

konusunda sade bir düşünce dahi yettiğinden ve ayetin konusu daha çok soyut gerçekler oldu-

ğundan emir tefekkür için idi. Evet ilim için ölçülebilir ve sayılabilir somut (niceliksel) veriler 

gerekir. 

 

8) Ses ve renklerin kromozomlarda ve genlerde ayarlandığına işareten ayetin harfleri baştan 

fezlekeye kadar, 46 harftir. Ve bütün ayetin 66 (Allah kelimesi ile eşit) harf olması yaradılışın 

Allah’ın somut rahmaniyet tecellisi olduğunu bildirmek içindir. Evet, O’nun soyut varlığı da 

diyalektik somut tecellisi de muhteşemdir. 

 

Yedinci Makam: 

 

23. Ayet: “Dirilişin delil ve belgelerinden biri de sizin geceleyin ve gündüzleyin uykunuzdur. 

Sonra dirilip Allah’ın nimetlerini aramanızdır. Bu konuda dinleyip itaat eden bir toplum için 

nice ayetler vardır.” 

 

[Bu ayette de gece ve gündüz, uyku ve çalışma diyalektiği vurgulandığı gibi; ruh ve bedenin 

beslenme malzemeleri de dile getiriliyor. Şöyle ki: 

 

1) Ruh soyut, sonsuz ve gizli malzemelerle beslenir. Bunun da tek yolu metafizik âlemle irti-

bat sağlamasıdır. Evet, insanın somut duygularının kapanmasıyla gerçekleşen bu soyut âleme 

geçiş yani uyku hakikati, ahiret âlemine açılan çok kanatlı bir penceredir. 

 

2) Bu sonsuz âleme geçişin başka bir penceresi de, peygamberlerin o gayb âleminden vahiy 

almalarıdır. Gayet sahih rivayetlerle sabittir ki, Hz. Muhammed Kur’an vahyini alırken yarı 

uykulu bir duruma geçerdi. Bu ikinci nüktenin iki küçük işareti şudur: a) Bu ayetin numarası 
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vahiy sürecinin tarihi olan 23’tür. b) “Ve sizin geceleyin uyumanız” cümlesi 19 harftir. Ki bu 

sayı vahyin sembolüdür. 

 

3) “Gece ve gündüz uyumanız” ifadesi, varlık sisteminin çalışmasını gösteren bir anahtardır. 

Der ki, gecenin karanlığı veya gündüzün sıcaklığı gibi, en ufak bir değişimin tetiklemesiyle 

bir âlem kapanıp başka bir âlemin açılması gibi; çok küçük bir tetikleme ile sibernetik varlık 

sistemi ahiret ve cennet çiçeği açacaktır. 

 

4) “Sizin Allah’ın fazlından (doğal yapıdan ayrı) olarak beslenme imkânlarını aramanız” 

deyimi de dirilişin net ve açık bir belgeseli ve gözlemlenebilir bir yönüdür. Evet, tabiatta avcı-

lık yapmaktan ekim işine geçmeniz, ekim işinden sanayiye geçmeniz bildirir ki; hayat kesinti-

sizdir.  

Ve her safhasında kendine uygun bir beslenme aracı bulur. Evet, odun bitince kömür başladı; 

kömür yetmeyince petrol devreye girdi; şimdi de petrol yetmiyor, güneş enerjisi devreye giri-

yor. 

 

5) “Bunlarda dinleyip itaat eden bir toplum için nice belgeler vardır.”  Evet, ibadet ve itaatle 

metafizik âleme bağlanan ve o maneviyat deryasından beslenen milyonlarca abid, salih, evliya 

ve ruhanî insan, Allah’ın, ahiretin ve ebediyetin canlı şahitleridirler. 

 

Sekizinci Makam: 

 

24. Ayet: “Allah’ın ahireti getireceğine dair delillerden biri de; Allah’ın size korku ve umut 

için şimşeği (elektriği) göstermesidir. Ve gökten su indirip, onunla cansız toprağı ihya etme-

sidir. Aklını kullananlar (riski yani fayda ve zararı hesap edenler) için bunda nice belge ve 

ayetler vardır.” 

 

Bu ayette de haşre ve dirilişe delil olabilecek sekiz temel bilgi vardır: 

 

a) “Allah size gösteriyor…” Yani mesela elektrik her yerde ve her şeyde var olduğu, fakat her 

zaman görünmediği gibi; varlık sisteminde de hatta her şeyde iyilik ve kötülüğe yarayan, 

dünya ve ahirete bakan iki farklı yön vardır. 

 

b) Mesela elektrik artı-eksi uçlar olunca görünür. Mesela şimşek ve yıldırım ölüme sebep 

olduğu gibi hayata, rızka ve yeni bir bahara da sebep oluyor. 

 

c) Ve mesela insanın korku ve umut arasında gidip gelmesi ve bu temel duygusunu din ile 

dengelemesi onun imtihan için dünyada olduğunu ve bu imtihanın da meyvelerinin ve ürünle-

rinin ancak ahiret pazarında olacağını bildiriyor. 

 

d) “Ve peyderpey bir su indirir.” İşte sizlere göre kaos sayılan atmosfer hareketlerinin hik-

metli bir sonucu olan yağmurun serpilişi ve yayılışı dahi gösterir ki, sizce kaos sayılan ölüm 

ve kıyamet de böyle bir rahmet yağmuru tarafından bahara çevrilecektir.  

 

e) “Gökten.” Yani yer ve gök; aşağı ve yukarı; cansız ve canlı gibi zıtlar sayısız bir şekilde 

dünyanın ve şehadet âleminin karşı kutbu olan ahirete delil ve temeldirler. 

 

f) Elbette bilirsiniz ki; canlılık su gibi başat bir sebep ile olmuyor. Çünkü canlılık sonsuz bil-

gi-işlem isteyen kasıtlı bir yazılım ve kaderdir; ancak sonsuz bir ilim ve kasıtlı müdahale ile 

olabilir. Dolayısıyla suyu bulur, kendimizi kıyametten kurtarırız gibi bir zanna kapılmayın. 
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g) Arapçada “fevt” tükeniş ve bitiş demektir. Mevt ise sadece durgunluk manasına gelir. Mev-

tin sayısal değeri 446’dır. Maddi hayatın kromozomlarda durgunluğuna remzeder. “Fevt” ise 

486 eder. Demek Kur’an “O su ile (mevtinden sonra) ölü toprağı canlandırır” derken bu gizli 

biyolojik gerçeğe işaret ediyor. 

 

h) “Bunda aklını kullananlar için nice belgeler vardır.” Akıl, varlığın ve olayların bu iki yö-

nünü bilip riskli yönünü atlayıp karlı yönünü kazanma duygusu demektir. İlim, verileri gör-

mek ve değerlendirmek demektir. “Zekâ” ise zihin keskinliği manasına gelir. 

 

Bu ayet işari manada der ki: “Hayat bir dünya çölü gibidir. Din o çölü canlandıran bir su gibi-

dir. Burada rekabet ve yarış vardır. Burada diken ve güller de vardır. Burada kazanmak ve 

kaybetmek de vardır. İşte kim aklını kullansa o, sonsuz bir hayat bulur; Hızır gibi yaşar; kim 

de aklını kullanmazsa veya yanlış kullansa, o korkulara ölümlere mahkûm olur; yerlerde sü-

rünür. 

 

Dokuzuncu Makam: 

 

25. Ayet: “Ahiret ve haşrin delillerinden biri de gök ve yerin Allah’ın emriyle kıyam etmesi-

dir. Sonra Allah sizi yerden çağırınca sizler hemen o emre itaat ederek çıkarsınız.” 

 

Ben bu ayeti tam tefsir edemiyorum. Çünkü bunda bilimsel kanunlara, hayatın yasalarına vur-

gudan daha çok Allah’ın emrine yani kanunlar üstü bir gerçeğe vurgu yapılıyor. Öyleyse biz 

de sadece bu emir gerçeğine bakmaya uğraşacağız ve emrin ne demek olduğunu anlamaya 

çalışacağız. Ve bu sonsuz bilinmez gerçeği anlamak için de yine bu ayetin 9 kelimesinden 

yardım almaya bakacağız. 

 

1) “Onun ayet ve belgelerinden biri de..” Yani kâinatta ve varoluşta her ne kadar belli kanun 

ve kurallar geçerli ise de, o kanunlar üstünde Allah’ın bilinçli emir ve yönetimini gösteren 

nice ayet, mucize ve belge vardır. Varlık ve varlığın şah damarları olan bu kanunlar kör tesa-

düfün ve sağır maddenin sonucu değillerdir; sonsuz İlahî kudret tarafından seçilmiş ve onun 

sonsuz iradesiyle devam ettiriliyorlar. 

 

2) “En tekume” (varlığın kıyam edip kabarması ve görünmesi..) Yani sonsuz dümdüz pasif ve 

görünmez ölçülmez bir enerji ve kuvvetin patlaması ve kâinat olarak kabarması, o sonsuz 

yetkinliğe sahip olan ilahî emrin bir tecellisidir. Emir olduğu için de hiçbir zaman kural ve 

kaide olmayacaktır, yani bilimsel olarak izah edilemeyecektir. 

 

3) “Sema” (Yüksek gaz ve boşluk katmanları) Yani bu yoğun enerjinin kabarıp madde ve 

anti-madde, artı ve eksi olması; daha sonra bunların düzenli gaz bulutları olması; ve farklı 

galaksi ve güneş sistemlerinin oluşması için aralarının açılması, yine o sonsuz ilahî emrin 

bilinçli müdahalesiyledir. Mesela bu gaz katmanlarından biri olan atmosferimiz; kimyevî 

oranları ile, denge ve işlevselliğiyle, fizikî oranlarıyla adeta madde olmaktan çıkıp canlıları 

koruyan bir ruh ve nefes oluyor. 

 

4) “Yer..” Evet, sonsuz olabilirlikler içeren bu dağınık gaz kütlelerinin bilinçli ve faydalı 

oranlarda yoğunlaşıp güneş ve gezegenler olması sonsuz bir kudret, izzet ve ilim ile ancak 

olabilir. 
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Bizim beşiğimiz olan yeryüzü kimyevî oranları ile, coğrafî biçimleri ile, manyetik yapısıyla, 

güneşe olan mesafesinin harikalığıyla, büyüklük ve küçüklük oranıyla, özellikle su ve canlıla-

rı ile adeta bir cennet gibidir. Evet, canlılık için bu güzel beşiği böyle özene bezene süsleyen 

bir rahmet ve ruh elbette dirilişi ve ahireti daha kolay yapacaktır. 

 

5) “Onun emriyle..” Mesela devletlerde para ve devletin yetkinliği, mevcut yasalar üstünde 

ekstra bir iradeyi gösterir. Evet, emir kelimesinin 241 etmesi; lira ve dolar kelimelerinin de 

241 etmesi bu manevî güce ince bir letafet katar. 

 

6) “İza..” Zaman, süreç teolojisi, varlığın geçmiş ve gelecek koordinatlarının ifadesi… 

 

7) “Allah sizi çağırınca..” (Deaküm) Allah’ın çağırması süreçler içinde olduğundan ani ve 

beşeri bir çağrı gibi anlaşılmamalı. Mesela Firavuna karşı Musayı çağırmış. Bu süre ancak 

135 ayetlik Taha suresinde özetle anlatılıyor. Ki, “Sizi çağırınca” kelimesinin sayısal değeri 

135 ediyor. (Geçen hafta bu sure ile ilgili tefsir notlarımızı hatırlayın.) 

 

8) “Yerden bir davet..” Yani Allah’ın emri bizim dillerimiz gibi belli seslerden ibaret değil-

dir. Onun emri, yerin hububatı yeşertme yazılımı gibidir. Aslında bu emrin asıl kaynağı Al-

lah’ın iradesidir; fakat yerin karnı insanı doğurmak isteyince adeta “Yerden bir çağrı” oluyor. 

 

9) “Sonra sizler beraber çıkarsınız.” İşte size misal: trilyonlarca bitki ve hayvanın baharda, 

toprak içinden birden çıkıp dirilmeleridir. 

 

Bu son cümlenin sayısal değeri 2452’dir. Bu sayıların toplamı ise 13 ediyor. Bu 25. ayetin 

harfleri ise 65 (135) ediyor. Bu 13 sayısı ise özel iradenin, determinizmin üstünden ekstra 

müdahalelerin sembolüdür. 13. Sure ile ilgili tefsir notlarına bakınız. (Vahiy ve Medeniyet 

adlı kitabımızda bu notlar basılmıştır.) 

 

10. Delil: Bu gelen 26. ve 27. ayetlerin mealidir:  

 

26. Ayet: “Metafizik âlemlerdeki ve fizik dünyalardaki bütün bilinçli ruhlu varlıklar Al-

lah’ındır ve Ona bağlıdırlar; Ondan besleniyorlar.”  

 

Bu 26. (132) ayetin “kanitun” kelimesi 607 ediyor. Olağanüstü bir kaderin varlığına remze-

diyor. 

 

27. Ayet: “Yaratma modellerini (canlıları) yapan sonra onları tekrarlayabilen (diriltebilen) 

tek kuvvet Allah’tır. Ki ikinci tekrar Onun kudreti açısından daha kolaydır. Çünkü ne (gökler-

de) metafizik âlemlerde ve ne de yerde (fizik âlemde) Ona örnek olabilecek hiçbir şey yoktur. 

Çünkü o sonsuzdur ve sonsuz bir olur. Dolayısıyla yüce sonsuz bir misal ancak Allah’ındır. O 

Azizdir (sonsuz kudret ve yetkinliğe sahiptir.) Fakat yaratırken belli hikmetler için sınırlı ve 

ölçülü yaratır. Yani izzetiyle beraber hakimdir.” 

 

Bu tefsir notlarının baş kısmında ele alınan 11. ayet ile bu 27. ayet kelime bazında birbirlerine 

benziyorsa da, manaları farklıdır. Manaları ve cümle dizaynları farklı olduğundan, anlamsız 

kuru bir tekrar var denilemez. Aralarındaki bariz fark da şudur: 

 

11. ayet, dünyada başta yaratılan mütekâmil modellerin hayatın mucizevî yapısı çerçevesinde 

iade edilmelerini, yenilenmelerini ve daha sonra Allah’ın katı ile ifade edilen gayb âlemine 

malzeme olarak gönderilmelerini bildiriyor. Bu 27. ayet ise, bütün varlığın ve bütün dünyanın 
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mükemmel bir sistem olduğunu; daha sonra Cenab-ı Hakk’ın ahiret âlemlerinde bu sistemi 

iade ettiğini, dirilttiğini söylüyor. 

 

Ve ahiret âlemi imtihan ve esbab dünyası olmadığından; orada hikmetten ziyade kudret ve 

izzet iş gördüğünden bu varlık sisteminin yeniden iadesi ve diriltilmesi Allah için daha çok 

kolaydır, diye ayet cümleleri dizilişleriyle açıkça ifade ve isbat ediyor. 

 

Evet, baştaki yaradılış da, o yaradılışın iadesi ve yenilenmesi de sonsuz kudret ve izzete sahip 

olan Cenab-ı Hakka mahsustur. İşte eğer insan bu kopmaz sonsuz hakikatten koparsa, Allah’a 

iman ve ahirete iman ile ifade edilen nokta-ı istinad ve nokta-ı istimdadı yitirirse kendini yok-

luk cehennemine atmış olur. 

 

Hulasa: Allah bütün varlık sisteminin ruhu, bilinci ve gerçek sahibi olduğundan hikmeti ge-

reği nasıl tecelli ederse, o varlık güzel olur, nimet olur; rahmet olur. Hani bir kitap var: “Her 

şey olabilir.” Bu kitap sözünde durmayan siyasileri hiciv için yazılmıştır. Yani sözünde dur-

mayanlar her türlü kötülüğü yapabilir. Fakat Allah gerçek varlık ve gücü temsil ettiği, gerçek 

varlık da hak, doğru ve hayr-ı mutlak olduğu için o nasıl yaratırsa yaratsın; onun bütün 

mahlûkatı ve âlemleri güzeldirler, nimet ve rahmettirler. 

 

Demek eğer bir insan bu varlık âleminin gerçekliğinin dışına çıkabilse, başka bir tabir ile şey-

tanlaşsa, varlık sarayında hiçbir nimet, hiçbir güzellik, hiçbir rahmet ve şefkat yoktur, dese 

onun ahireti ve ebediyeti ve hayatın nimet oluşunu inkâr etmesini anlayabiliriz. 

 

Fakat sade insan olan birinin varlık âlemine karşı böyle bir iftirada bulunmasının kabul edile-

bilir bir izahı olamaz. Böyle biri için, ancak içine şeytan girmiş deriz. Ona: Önce aklındaki 

şeytanı bu 27. ayet ile çıkar; sonra 27 bölümlük İsanın manevî kilisesine gir; ruhunun içindeki 

şeytanı kov; ve var kuvvetinle bu varlık ve nimet sofrasına kon; beslen ki, yokluk Cehenne-

mine yuvarlanmayasın. 

 

Bir Not: Başta sadece bu 9 ayetin gösterdiği 9 makamı yazmayı düşünüyordum. Fakat konu 

ile bölünmez bir bütünlük arz eden diğer 8 ayeti de yani 17 ayetin tefsirini yazmış olduk. İn-

şaallah bu notlar, bizim için farklı bir âlemin varlığına intikal etmeye sebep olur; küçük, dar 

dünyamızı genişletmeye vesile olur. 
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1908’de İlan Edilen Hürriyete Hitap 

 

Ey din ve hukukun üstünlüğünü esas alan Hürriyet! Öyle müthiş ama güzel ve müjdeli bir 

sada ile çağırıyorsun ki; benim gibi bir Kürdü; uyuşukluk ve cehalet katmanları altında yatmış 

iken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve bütün millet, esaret hapishanesinde kalacaktık. 

Sen, ebedî olarak yaşayacaksın, diye seni müjdeliyorum! 

 

Eğer, hayatımıza ebediyet suyunu içiren dinin kutsal ilke ve hukukunu kendine hayat kaynağı 

yapsan ve o cennet içinde gelişsen bu mazlum millet, eski zamana oranla bin derece kalkına-

cak, diye müjde veriyorum.. Eğer bu millet, senin ilkelerini gerçek bir şekilde kendine rehber 

yapsa; kişisel amaçlar ve istibdad döneminden intikam almak için seni araç yapmakla lekele-

mezse… 

 

Ne yücedir o Allah ki; bizi vahşet ve despotizm denilen mezardan çıkarıp, milli birlik ve milli 

muhabbet cennetine girmeye çağırıyor. 

 

Ya Rabbi! Bu Hürriyet ilanı öyle müthiş bir kıyamet (değişim) ve öyle güzel bir diriliştir ki; 

Ölümden sonra dirilmek haktır, gerçeğinin küçük bir misalini bu zor ve imkânsızlıklar zama-

nında bizim gözlerimize gösteriyor. Şöyle ki: 

 

Asya kıtasının ve Rumeli’nin topraklarında gömülmüş olan antik medeniyet, canlanmaya baş-

lamış. Menfaatini umuma zarar vermede arayan ve istibdadı (despotik yönetimi) arzu edenler, 

haşirde çaresizlikten dolayı keşke toprak olup kurtulsak diyen kâfirler gibi, Ya leyteni küntü 

turaben, demeye başladılar. Yeni demokrat Hükümetimiz, mucizevî ve olağanüstü bir nimet 

gibi doğduğundan inşallah yaradılışı mucizevî olan Hz. İsa gibi ilk senesinde egemenliği tam 

ele alacak; biz millet olarak İsa gibi, Beşikte iken konuşmaya başladı, sırrına mazhar olacağız. 

 

Tevekkül ederek ve sabırla otuz sene boyunca tuttuğumuz sükût orucunun sevabıdır ki; hiçbir 

azap çekmeden kalkınma ve medeniyet cennetinin kapılarını bize açmıştır. 

 

[Otuz senelik oruç ile Sultan Abdülhamid’in 30 yıllık istibdadını kast ediyor. Azapsız olarak 

cennete girmek ile de kan dökülmeden gerçekleşen Hürriyet ve Meşrutiyetin ilanını kast edi-

yor. İstibdad dar dünyada sıkıntılar çekmek gibi ise, kalkınma ve medenileşme ona nispeten 

cennet gibidir, diye ifade etmek istiyor.] 

 

Milli egemenliğin güzel bir temeli ve başlangıcı olan dindar bir anayasa cennet bekçisi gibi; 

bizi o kalkınma ve medeniyet cennetine girmeye çağırıyor. 

 

Ey yüzlerce sene zulme ve sefalete maruz kalmış olan vatandaş kardeşler! Gidelim, o cennete 

girelim. Bu kalkınma ve medeniyet cennetinin birinci kapısı, ittihad-ı millidir; (bütün Osman-

lı milletlerinin birlik ve beraberliğidir.) İkinci kapısı, muhabbet-i millidir: (Türk, Kürt, Arap, 

Müslüman ve ehl-i kitap bütün vatandaşların bir alt kimlik olarak birbirini sevmekle kendi iç 

ihtilaflarını kaldırıp bölgelerinin bütünlüğünü ve canlanmasını sağlamasıdır.) Üçüncü kapısı, 
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eğitim ve bilimlerdir. Dördüncüsü, insanlığın temel bir özelliği olan bireysel ve toplumsal 

girişimciliktir. Beşincisi, ahlaksızlık ve günahları terk etmektir. Diğer kapıları sizin zihninize 

havale ediyorum. Bütün bu önemli kapılardan girmeniz gerekir. Çünkü böyle yüce bir maka-

mın ikram çağrısına cevap vermek zorunlu (vacip) bir görevdir. 

 

[Bediüzzaman, burada ey Müslümanlar, değil de, ey iman edenler, ey bir Allah’a inananlar, 

ey vatandaşlar ifadelerini kullanıyor. Çünkü 30 milyonluk Osmanlı nüfusunun 10 milyonu 

diğer dinlerden idi. Ve 9 milyondan fazlası Hıristiyan idi. İttihad Terakkinin oluşumunda, 

Hürriyet ve Meşrutiyetin ilanında bunların da katkısı çok oldu. Çünkü Abdülhamid idaresi 

bunlara iyi davranmıyordu. Hürriyet ve Meşrutiyetin ilanı ile onlar belli haklara kavuştular. 

 

Bizim ehl-i kitap ve başkaların gayr-ı müslim dediği bu insanların çoğu İttihadçı idi. Çünkü 

bunlar Abdulhamid’in idaresini istemedikleri gibi; herhangi bir dağınıklıkta başlarına gelecek 

durumu da biliyorlardı. Fakat İngiltere, Osmanlı bitsin, Ortadoğu onlara kalsın, diye bu birbi-

rinden farklı insanları önce tahrik etti. Sonra, Osmanlı bitince onları yarı yolda bıraktı. Bence 

bu insanlar, özellikle Rum ve Ermeniler Türklere kızacaklarına İngiliz ve Fransızlara kızsın-

lar..] 

 

Bu büyük inkılâbın başlangıcı mucize gibi olağanüstü olarak başladığı için; bunun sonu da 

pek güzel olacaktır, diye bize umut ve işaret oluyor. Şöyle ki: 

 

Bu Hürriyet inkılâbı, başta insan düşüncesinin ağır zincirlerini parçalamakla kalkınma kapasi-

tesinin önündeki engelleri altüst ederek Hükümetimizi ölüm çukuruna düşmekten kurtardı; bu 

mazlum millette var olan insanlık denilen öz cevheri ortaya çıkardı; onu özgür kılarak olgun-

luk ve kalkınmışlık Kâbesine gönderdiği gibi; bu inkılâbın sonu da şöyle olacaktır: 

 

Otuz seneden beri medeniyetin kötülükleri denilen, sarayda ve millette bin bir çeşit günahlar, 

eğlenceler, israflar ve na-meşru (yasak) olan lezzetler, Abdülhamid hükümetinin gitmesine 

sebep olduğu gibi; medeniyetin mutlak egemenliğine de son verebilir. Fakat bunlar maddeten 

zararını hissettireceğinden hükümetteki ve medeniyetteki o karanlık bulut milletimizin umumi 

arzusuyla çekileceğinden; din ve şeriat denilen güneş ve onun bir yansıması olan medeniyet 

ayı, gökyüzünde berrak ve saf olarak Asya’yı ve Rumeli’ni aydınlatacaktır. Asya’nın ve Ru-

meli’nin içinde sakladığı kalkınmışlık ve medeniyet tohumları canlanacak; Hürriyet yağmuru 

ile gelişecek, bin bir güzellik ile Asya’yı ve Rumeli’ni süsleyecektir, diye uğurlu bir işareti 

bize gösteriyor. 

 

Bu Hürriyet, Peygamberin bir mucizesidir; Allah’ın bu mazlum millete bir yardımıdır ve Ce-

miyet-i Milliyenin (İttihad Terakki’nin) niyet-i halisasının bir kerameti ve neticesidir ki; mut-

luluk ve özgürlük madeni olan bu milli bütünlük, birlik ve sevgi, elimize meccanen geçti. 

Başka milletler, milyonlarca canı feda etmekle ancak bunu elde edebildiler. 

 

Ölmüş olan milli ve yüce hissiyat ve eğilimlerimiz ve İslamî güzel ahlakımız, yerküre denilen 

bu meczup ve cevval mevlevinin kulağında çınlıyor. Özgürlük ve adalet sadası, bütün milleti 

sevince boğmuş; acayip bir şekilde onu harekete getirip İsrafil suru gibi milleti canlandırıyor. 

Ey vatandaş kardeşler! Sakın ahlaksızlık ve günahlarla ve dinde la-kaydlık ile o milleti bir 

daha öldürmeyiniz. Çünkü şeriatın kutsal ilkeleri üzerine kurulu olan Anayasa (Kanun-u Esa-
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si) Azrail hükmüne geçip, bütün bozuk fikirleri, rezil ahlakları, şeytanî desiseleri ve dalkavuk-

lukları öldürdü. 

 

[Yani sizler böyle kutsal bir anayasaya bağlı olursanız; bu gibi mikroplar sizin toplumunuzda 

yer bulamayacaktır. Eğer Anayasaya göre yaşamazsanız, o mikroplar sizi hasta edip özgürlü-

ğünüzün ölmesine sebep olacaktır. Bir daha istibdadın zindanına girersiniz.] 

 

Ey milliyetçi vatandaş kardeşler! İsraflar ile din ve şeriata muhalefet etmekle ve yasal olma-

yan lezzetler ile tekrar o istibdat ve despotizmi diriltmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda 

idik; çürüyorduk. Şimdi bu milli birlik ve demokrasi ile ana rahmine geçtik; orada gelişece-

ğiz; yüz küsur sene geri kaldığımız kalkınmışlık mesafesini Peygamberin mucizesi ile toplu-

mun tren ve demiryolu olan kutsal Anayasa kanununu uygulayarak fikren de demokrasi ve 

meşveret denilen buraka binerek dehşet içeren bu geri kalmışlık çölünü kısa bir zaman içinde 

geçeceğiz.. Diğer medeni milletler ile omuz omuza yarışacağız. Çünkü bizim bu dönemde 

altyapı imkânları tamamlanmıştır. Onlar öküz arabasına binmişler, yola gitmişler. Biz ise bir-

denbire tren ve balon (şimdi de uçak ve araba) gibi imkânlara bineceğiz, geçeceğiz. Belki, 

bütün güzel ahlakı içine alan İslamiyet gerçeği ile doğal yeteneklerimiz ile iman gücünün ve 

açlığın sağladığı kolay sindirme imkânı ve yardımı ile fersah fersah61 onları geçeceğiz. Nite-

kim birkaç yüz yıl önce onlardan çok çok daha önde idik. 

 

[Sultan Abdülhamid 1876’da bir Anayasa yaptırıp, Osmanlı Saltanatı Meşrutiyete (yani ana-

yasal ve seçimli meclis yönetimine) geçti. Fakat daha sene tamam olmadan Abdülhamid Ana-

yasayı rafa kaldırdı ve Meclisi feshetti. Buna rağmen Osmanlı aydınları özellikle İttihad Te-

rakki Cemiyeti 33 yıl boyunca, Meşrutiyet düzeninin bir daha gelmesi için çalıştılar. Nihayet 

1908’in Temmuzunda Hürriyet ve Meşrutiyet ilan edildi. 

 

Bediüzzaman burada anayasa ve meşveret ifadeleri ile bu ikinci Meşrutiyeti kastediyor. Yap-

tığı benzetmeden de anlaşıldığı gibi; anayasa bir toplumun verimli, düzenli ilerlemesi için 

demiryolları ve tren gibidir. Bugün demokrasi denilen meşveret ve meşrutiyet sistemi ise ha-

vayolları ve burak (en hızlı hava aracı) gibidir. Evet, bir memlekette anayasa ne kadar otur-

muşsa ve demokrasi ne kadar ileri gitmiş ise o memleket o kadar oturaklı ve ilerlemiş olur.] 

 

Öğrenciliğin bana yüklediği görev ve Hürriyetin bana verdiği diploma (izin) ile hatırlatıyorum 

ki: Ey vatan çocukları! Hürriyeti kötüye yormayınız. Ki elimizden kaçmasın ve kokuşmuş 

olan eski esareti başka bir kapta bize içirmekle bizi boğmasın. 

 

[Bu öngörü doğru çıktı, mealinde: Evet (Cumhuriyet ismi altında) daha dehşetli bir istibdad 

ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler, diye 1955’te bir dipnot yazmıştır.] 

 

Evet, Hürriyet ancak ahkâm ve yasaları uygulamak; şeriat ve dinin güzel ahlak ve adabını 

yaşamak ile gerçekleşir ve gelişir. 

 

[Bediüzzaman’ın Şeriat kelimesi ile kastettiği İslam dininin bizzat kendisidir. Yoksa Ortaça-

ğın kısır, aşırı ve yanlış fetvalarını kast etmiyor. Nitekim başta İbn Rüşd ve İbn Sina olmak 

 
61 Fersah 1250 kilometre civarında bir mesafe ölçüsüdür. Burada mesafenin uzunluğundan kinayedir.  
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üzere İslam feylesoflarının çoğu, şeriat kelimesi ile bizzat İslam dinini kastetmişlerdir. Çünkü 

şeriat kelime olarak anayasa ve dinin temel yol ve yöntemleri demektir.] 

 

Evet, ilk nesil Müslümanların yani Sahabe-i Kiramın; o zamanda dünyada vahşet, cebir ve 

istibdad egemen olduğu halde; tam bir hürriyeti, adalet ve eşitliği uygulamaları benim bu da-

vama apaçık bir delildir. Yoksa hürriyeti; serbestçe günahlar işlemek; yasal olmayan lezzetleri 

tatmak, her şeyde aşırı gidip israflar yapmak; başkasına tecavüz etmek; insanın nefis ve dürtü-

lerini serbestçe uygulamaya koymak diye yorumlarsak ve onu öylece uygulasak bir padişahın 

başımıza sardığı esaretten çıkmakla; insan nefsinin esareti altına girmek demektir. Bu ise mil-

letimizin henüz çocukluk seviyesinde olduğunu ve henüz reşit olmadığını ve aklının gelişme-

diğini gösterdiğinden, parçalanmış olan eski yönetimin baskısını hak ettiğini ve hürriyete la-

yık olmadığını gösterir. Zira sefih olan (reşid olmayan) kişinin; serbestçe yaptığı işler engel-

lenmeli, diye hukukta bir kaide var. 

 

Ayrıca bu milletin çok geniş ve çok parlak olan bu dindarane Osmanlı Hürriyetine layık ol-

madığının bir delili olur. Çünkü çocuklara geniş elbise oturmaz. Ve ayrıca çok şanlı ve güçlü 

olan milli birliğimizi, bozulmuş ve kokuşmuş yaşantılardan dolayı çok fena bir hastalığa he-

def edecektir; dolayısıyla birliğimiz darmadağın olacaktır. Çünkü dindar, olgun ve vicdanlı 

insanların hürriyet yorumu böyle değildir. Haliyle onların yol ve yöntemi de farklı olacaktır. 

Ve böylece millet bölünmüş olacak. 

 

Biz Osmanlı milleti erkek bir milletiz. Bizim merdane milli bedenimize kadınların elbisesine 

benzer, sefahet, hevesat ve israfat yakışmaz. 

 

[Bu kitapta bu üç kelime çokça geçiyor. Bugünkü Türkçe ile tam karşılıkları şöyledir: Sefa-

het; kelime olarak aklın hafifliği demektir. Terim olarak; bir insanın utanmadan, önüne gelen 

her türlü günahı ve zararlı işleri işlemesi; demektir. Böyle insanlar, hukuki işlerde kontrol 

altında tutulur; sorumluluk isteyen ticaret gibi hukukî işleri geçersiz sayılır. Hevesat, insanın 

dürtüleri ile düzensiz olarak yaptığı işler demektir. İsrafat ise, başta tüketim olmak üzere insa-

nın yaptığı her türlü aşırılıklar demektir.] 

 

İşte işin doğrusu bu olduğu için aldanmayalım. Huz ma-safa, da’ ma-keder.. (Durulmuşu al, 

bulanığı bırak..) kuralını kendimize prensip yapalım. Şöyle ki: 

 

Yabancılardan sosyal kalkınmamıza yardım edecek bütün fenleri, ilimleri ve sanayileri mem-

nuniyetle alacağız. Fakat medeniyetin günah ve kötülükleri olan yabancıların kötü gelenek ve 

göreneklerini almayacağız. Avrupa’da birçok medeni güzellik var olduğundan ve bu güzellik-

ler, o kötü gelenek ve görenekleri örttüğünden, o kötülüklerin çirkinliği oralarda fazlaca orta-

ya çıkmıyor. Biz ise, o gelenek ve görenekleri aldığımız vakit; medeniyet konusunda talı’ımız 

kötü olduğundan ve bu konuda yanlış bir seçim yaptığımızdan biz elde edilmesi zor olan me-

deniyetin güzelliklerini bırakmak zorunda kalacağımızdan ve çocuk gibi; heva ve hevese uy-

gun olan medeniyetin günahlarını kazanacağımızdan muhannes veya mütereccile (kadınlaş-

mış erkek veya erkekleşmiş kadın) gibi oluruz.. Yani erkek kadın gibi giyinip kadınlar gibi 

süslense muhanneslik olur. Ona yakışmaz. Himmeti yüce olan erkek altın ve gümüş takılarla 

kof bir şekilde süslenmiş, cilveli hanım gibi olmamalı. 
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[Bediüzzaman’ın, Ortaçağın köhne yapılarından kurtulmak için söylediği bu ve benzeri nutuk-

larını delil gösterip onu modernizm ile itham edenler, yerden göğe kadar haksızdırlar.  

 

Çünkü bu paragrafta açıkça göründüğü gibi; kendisi dini ve şeriatı esas aldığı gibi; moder-

nizmi medeniyetin bir günahı ve seyyiesi olarak görüyor. 

 

Medeniyet kelimesi, şehir demek olan medine kelimesinden gelmedir. Medine kelimesi ise 

deyn ve din (borç ve düzen) kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla Medine, hukuk ve inancın 

egemen olduğu kalabalık nüfus topluluğu demektir. Şehir manasına gelmesi yönüyle onun zıt 

manası kırsal ve çöl hayatı (bedevilik) kavramlarıdır. Hukuk ve inancın egemen olduğu toplu-

luk manasına gelmesi yönüyle medeniyet kavramının zıddı vahşet kelimesidir. 

 

İngilizcede medeniyet manasına kullanılan civilizastion kelimesinin karşıt kavramı ise milita-

rizm(askerî idare)dir. Nitekim Osmanlıcada askeri idareye Harb-i Örfi denilir. Çünkü Harbin 

olduğu yerde hukuk tam egemen olamıyor. Ve orada bir çeşit vahşet vardır, manasını verir. 

Demek Arapçadaki ve İngilizcedeki her iki kelime, birbirinden farklı da olsalar bir noktada 

birleşiyorlar.] 

 

Hulasa: Medeniyetin günah ve kötülüklerinin (kötü gelenek ve göreneklerinin,) hürriyet ve 

medeniyetimizin sınırları içine girmemesi için din ve şeriatın kılıcını bekçi yapacağız. Ki; 

medeniyetimizin gençliği ve şebabiyeti şeriatın hayat suyu ile korunmuş olsun. Medeniyeti 

kazanmada Japonlara uymamız gerekir. Çünkü onlar Avrupa’dan medeniyetin güzelliklerini 

almakla beraber, her kavmin varlığının özü ve direği olan milli geleneklerini korudular. Bizim 

milli geleneklerimiz İslamiyet içinde gelişip hayat bulduğundan iki yönden onlara sarılmamız 

gerekir. 

 

Ey milliyetçi vatan çocukları! Milli ve demokrat (ahrar) bir cemiyetimiz olan İttihad Terakki, 

ruhlarını feda etmekle saadetimize bir yol açtılar. (Hürriyet ve Meşrutiyeti ilan ettiler.) Biz de 

millet olarak bir kısım sefaheti (günahları) ve lezzetleri bırakmakla o cemiyetimize yardım 

edeceğiz. Zira Hürriyet nimeti sofrasına beraber oturuyoruz. Bozuk fikirliler, yani Hürriyet 

ismi altında istibdat ve zulümler yapmayı arzu edenler, ebedî bir ölümü hak eden, geçmiş za-

manın karnı içinde gömülen istibdadları ve zamanın coşkulu seli içinde yuvarlanan zulümleri 

bir daha görmemek için, Hürriyetin ilan edildiği tarih kesitinde,62 geçmiş ve şimdiki zaman 

arasında demir bir sed çekmek istiyorum. Şöyle ki: 

 

Bu büyük inkılâp, doğurduğu Hürriyeti, Meşveret-i Şeriyenin (Muhafazakâr Demokrasinin) 

terbiyesine verse; bu milletin tarihteki güç ve egemenliğini bir daha diriltecektir. Hürriyet tam 

zamanında doğdu; eğer şahsi kindarlıklar denilen veba hastalığına yakalanmazsa… Evet, 

mevcud durum ve zamanın zorlukları göz önünde bulundurulduğunda Hürriyetin tamamen 

gelişmesi için ona hizmet etmenin gerekliliğini görüyoruz. Ve bu hizmet zorunludur. Yapay 

ve seçmeli olamaz. Yapay ve seçmeli bir duruma bırakılsa çok pahalıya mal olur. 

 

Geçmişteki birçok tazyikler ve umutsuzluk veren durumlara rağmen yok olmayan İslam mil-

liyetçiliği, o kadar çok galeyana gelmiş ki; onun doğurduğu Hürriyet, güya ana rahminde ol-

gunlaşma yaşına kadar gelmiş ki; doğup varlık sahasına ayak basar basmaz anında egemenli-

 
62 Hürriyetin ilanının 3. gününde bunu söylüyor. 
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ğini ilan etti. Ve onlarca karşı güce rağmen hiç sarsılmadı ve delinmedi. İşte bu Hürriyet Bel-

kıs’ın egemenlik tahtı gibi beş hakikat üzerine kurulacaktır: 

 

Birinci Hakikat: Birlik ve beraberlik üzere kurulacak. Milletin tümünde olan güç hiçbir 

bireyde tek başına var olamaz. Kalın bir şeridin oluşturduğu güç, her bir telde var olmadığı 

gibi… Veya kamuoyunu arkasına alan şimdiki hükümetimiz ile tek bir sultanın fikrine dayalı 

olan eski hükümetimiz gibi.. 

 

Ey millet! Biz şimdi kalın bir şerit gibiyiz. Kim millete muhalefet etmekle veya başa buyruk 

gitmekle bu şeridi zayıflatsa o umumun hukukuna karşı öyle bir cinayet işler ki; asla af olu-

namaz. 

 

İkinci Hakikat: Geçmiş zamanda yani vahşetin üstün geldiği vakitte; dünyada egemen olan 

ve vahşetin ürünü, yıkılmaya ve alçalmaya mahkûm olan güç ve cebrin saltanatı (egemenliği) 

idi. Bunlar yani güç ve cebir (zorbalık,) hangi devletin kan dolaşım sistemi olmuş ise, o devlet 

biyolojik hayata sahip olan sultanı gibi doğal bir ömür ile sınırlanmış ve yıkılış ecelinin pen-

çesine verilmiştir.. Böyle devletlerin tarihi eskimiş kendisinden sadece birkaç satır kalmış 

kitaplar gibi o devletleri dillendiriyorlar. Onların kalıntıları baykuşların yuvası gibi onların 

bitişini bağırarak söylüyorlar. 

 

Fakat medeniyetin üstün geldiği bu zamanda dünyanın egemen sultanı, ilim ve eğitimdir. Me-

deniyeti doğuran ve gittikçe gelişen ve ölümsüz olan bu ilim ve eğitim hangi devletin canı ve 

yöneticisi olmuş ise, o devlet ve hükümeti, doğal biyolojik ömür bağından ve yıkılış ecelinden 

kurtarmış ve dünya durdukça o devlete yaşama yeteneğini vermiştir. Avrupa denilen kitabın 

sayfaları bu gerçeği açıkça gösteriyor. Buna bir misal isterseniz eski hükümetimize ve yeni 

hükümetimize bakınız. 

 

Eğer denilse: Şimdiye kadar Osmanlı saltanatının zayıf hükümetlerini sıradan adamlar idare 

edebiliyordu. Fakat bu kadar büyük ve güçlü bir şekilde olmasını umut ettiğimiz Osmanlının 

Meşrutiyet ile idare edilecek olan yeni hükümet ve devletini omuzlarında taşıyacak harika ve 

dahi adamlar lazım iken; acaba Asya ve Rumeli tarlası böyle mahsulât verecek mi? 

 

Buna cevap: Eğer başka inkılâplar başa gelmezse evet! 

 

[12 sene önce İngilizlerin Osmanlı Devleti’ni yıkacağını ve bir daha dirilmemesi için modern 

bir devlet ismi altında başka bir inkılâp yapacağını, tam teçhizatlı olan İttihad Terakki’nin 

Osmanlı Devleti’ni yönetmelerine imkân vermeyeceğini şartlı olarak haber veriyor.] 

 

Ve Üçüncü Hakikate Dikkat Et: 
 

Şöyle ki: Osmanlının geçmiş dönemlerinde; insan sonsuz yeteneklere sahip iken o kadar dar 

ve sınırlı bir alan içinde hareket ediyordu ki; güya insan iken hayvan gibi yaşıyordu. Onun 

ahlak ve fikirleri hayatının o dar dairesi gibi; alçalmış ve sınırlanmış idi. Şimdi eğer bu dindar 

Hürriyet adil bir şekilde yaşasa; insan düşüncesine konulan o ağır zincirleri parçalamakla kal-

kınma yeteneğinin önüne konulan engelleri alt üst ederek insanın o dar dairesini dünya kadar 

genişletebilir. Hatta benim gibi köylü ve sıradan bir adam, Ülker Yıldızı kadar yüce olan 
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umumi yönetimi nazara alacak; emel ve arzularının filizlerini oraya bağlayacak; onun her bir 

iş ve davranışı idareyi etkileyeceğinden onun himmeti Ülker Yıldızı kadar yükselecek; onun 

ahlakı o derecede mükemmelleşecek; onun fikirleri bütün Osmanlı memleketi kadar genişle-

yecektir.. Dolayısıyla çok güçlü olarak umut ediyoruz ki: 

 

Bu güçlü ve zengin Asya ve Rumeli tarlası, İbn Sina’ları, Bismark’ları, Decart’ları, Teftaza-

ni’leri inşaallah geri bırakacak birçok genci ürün verecektir. Ayrıca bu Osmanlı toprakları 

bütün bilinen peygamberlerin ortaya çıktığı yer ve geçmiş birçok medeni devletin oluşum 

beşiği ve İslamiyet güneşinin doğduğu alan olduğundan; iman, medeniyet ve İslamiyet’in 

insanların fıtratına ektikleri kemalat, Hürriyet yağmuru ile gelişse; her bir bireyin yeteneği ve 

aydınlanmış fikri, tuba ağacı gibi her tarafa dal budak salacaktır.. Sabah, akşamdan ne kadar 

güçlü ise Doğuyu, Batıdan o kadar güçlü yapacaktır. Eğer tembellik parazitleri ile ve kindarlık 

zehirleri ile kurutulmaz ise!. 

 

Dördüncü Hakikat: İslam’ın parlak ve canlı şeriatı, zamanlar üstü âlemden geldiği için 

ebede kadar hükmedecektir. Çünkü varlıkta ve kâinatta gelişme meyli vardır. Bu meyil bütün 

kâinatı bir ağaç gibi yapmıştır. Bu ağacın bir dalı da insanlıktaki kalkınma eğilimidir. Bu eği-

limin ürünü ve meyvesi olan insandaki bin bir yetenek, fikirlerin birliğinden ve insanî biri-

kimlerden ortaya çıkan sonuçlar ile besleniyor ve gelişiyor. İşte insanlığın bu durumu ne ka-

dar gelişse ve büyüse İslam şeriatı da canlı bir varlık gibi o kadar genişliyor. Ve insanın o 

gelişmelerine intibak ediyor. Demek şeriatın bu yapısal özelliği, onun ezelden gelip ebede 

gideceğine apaçık bir delildir: Asr-ı Saadet ve ilk yüzyılın hürriyet, adalet ve eşitliği, −özellik-

le o vahşi zamanda− kesin bir delildir ki; İslam şeriatı, eşitliği, adaleti ve gerçek hürriyeti bü-

tün gereksinimleri ile kapsıyor. Hz. Ömer, Hz. Ali ve Selâhaddin-i Eyyubi-i Kürdi’nin icraat-

ları bu davam için açık bir delildir. Demek kati olarak diyebilirim ki; şimdiye kadarki eksikli-

ğimiz, gerilememiz ve kötü durumumuz şu gelen dört sebepten kaynaklanmıştır: 

 

1) İslam şeriatının ahkamına riayet etmediğimiz için.. 

 

2) Bazı yağcı hocaların o şeriatı isteklerine göre yorumladıklarından.. 

 

3) Kabukta kalan ve özü bilmeyen cahil hocaların veya hoca kesilen cahil halkın yersiz taas-

suplarından.. 

 

4) Kötü talihimizden dolayı kötü bir seçim yaparak elde edilmesi zor olan Avrupa’nın güzel 

gelişmelerini bıraktık; çocuk gibi heva ve hevese uygun olan medeniyetin günahlarını ve kö-

tülüklerini papağan gibi taklit ettiğimizden bu kötü sonuç ortaya çıkıyor. 

 

Memurlar gerçekten görevlerini tam olarak yerine getirse; memur olmayanlar zamanın zorun-

lu ihtiyaçları için çalışsa; aşırı eğlence ve günahlara vakit bulmayacaklardır… Bu iki kısım 

insanımızdan herhangi bir kişi, günahlara daldığında toplum içinde zararlı bir mikrop suretine 

giriyor. 

 

Beşinci Hakikat: Geçmiş zamanda, toplumsal bağlar, geçim gereçleri, medeniyetin faydalı 

ürünleri, şimdiki kadar dallanıp çoğalmadığından; az bir adamın düşüncesi, devleti idare et-

mek için yarı yarıya yeterli oluyordu. Amma bu zamanda toplumsal bağlar, o kadar çoğalmış 
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ve geçim gereçleri o kadar artmış ve medeniyetin meyveleri o kadar çeşitlenmiş ki; ancak 

milletin kalbi gibi olan Mebuslar Meclisi ve Ümmetin düşüncesi makamında olan Meşveret-i 

Şer’i (dindarane demokrasi) ve medeniyetin kılıç ve gücü yerinde olan fikir özgürlüğü, devleti 

taşıyabilir; idare ve terbiye edebilir.. Bu gerçek için iyi bir örnek, eski müstebid hükümet ile 

yeni demokrat hükümettir. 

 

Üçüncü hakikatte anlatılan bireysel sorumluluğun bana yüklediği görev ile, ve hürriyetin (öz-

gürlüğün) bana sağladığı serbestlik ile üç şeyi hatırlatıyorum: 

 

BİRİNCİSİ: Bir cismin bütün atomlarının çözülmesi ve yeni atomlardan teşekkül etmesi mu-

hal olacağından, devlet denilen bedenin bütün eski memurlarını görevden alması ve yeni me-

murlar ataması, muhal olmazsa da çok zordur. Dolayısıyla yeteneği pis ve kabil-i ıslah olma-

yan adamları, devletin bedeni zaten def-i hacet gibi dışarı atacaktır. Fakat kabil-i ıslah olanlar 

güneş daha Batıdan doğmadığı (kıyamet daha kopmadığı) için tevbe kapısı açıktır. Onlar eski 

yaptıklarından pişman olup, yeni ve faydalı memurlar (bürokratlar) olabilirler. Bunların dene-

yimlerinden istifade edilmeli. Bunların yerini dolduracak adamların yetişmesi için kırk sene 

gerekir. Böyle yapmayıp da bütün memurların aleyhine dil uzatmak, onları rezil göstermek, 

bozulmuş olan yanlış fikirler ve ahlaktan dolayı bu şanlı olan milli birliğimizi bir hastalığa 

hedef yapacaktır. 

 

İKİNCİSİ: Ben Kürdistan dağlarında büyümüş idim. Hilafetin merkezi olan İstanbul’u çok 

güzel düşünüyordum. Bundan yedi sekiz ay önce saadet yurdu olan İstanbul’a geldiğimde 

gördüm ki; insanların birbirinden nefret etmesi ve yabanileşmesi sebebiyle İstanbul, medenî 

bir elbise giymiş vahşi bir adama benziyor. Şimdi ise milli birlik ve milli sevgi sebebiyle me-

denî bir âdem olmuş; fakat elbisesi yarı medenî yarı vahşi olarak görünüyor. 

 

Daha önce Kürdistan’da iken oranın kötü durumunun sebebi, Osmanlının bir uzvu olan Kürt-

lerin hastalığıdır, diye zannediyordum. Ne zaman ki; hasta olan İstanbul’u gördüm; nabzını 

tuttum; tahlil yaptım, anladım ki; merkezdeki hastalıklardır her tarafa sirayet ediyor. Merkez-

deki bu hastalığı tedavi etmeye çalıştım; karşılığında Delidir, tımarhaneye götürülsün, şeklin-

de taltif edildim. 

 

İstanbul’daki idareyi tedaviye çalıştığım gibi; gördüm ki; hakiki medeniyeti oluşturan İslami-

yet, maddi yönden şimdiki medeniyetten çok geri kalmıştır. Güya İslamiyet kötü ahlakımız-

dan dolayı bize darılmış; geçmiş zamana dönüp gidiyor ki, bizi Asr-ı Saadete şikâyet etsin. Bu 

maddi gerilemenin sebebi, saltanatın istibdadından başka, halkın mürşid ve muallimi olan, 

medresedekiler, mekteptekiler ve tekyedekilerin fikir, yol ve yöntemlerinin birbirinden farklı 

ve muhalif olmalarıdır. Hâlbuki bu üç kurumun da maksadı bir; fakat yol ve yöntemleri farklı 

gidiyor. Adeta hepsi de 

 

İfadelerimiz farklı farklı.. 

Fakat senin yüce güzelliğin birdir.. 

Bütün ifadeler, o güzelliği bildirir.  

 

Şiirinin manasını taşırlar. 

 



201 
 

Mektep, medrese ve tekyenin bu fikir farklılığı, İslam ahlakının esasını sarsmış; milli birliği 

çatallaştırmış; medeni kalkınmayı geri bıraktırmıştır. Zira medresedekiler, dinde aşırı gidip 

mekteplileri tekfir edip tekyedekileri sapık gösteriyor. Mektepliler ise din konusunda ihmalkâr 

davranıp diğerlerini cahil ve ilimde güvenilmez sayıyor. 

 

Bunun çaresi, bu üç kurumu birleştirip birliği sağlamak; her üçünün fikirleri arasındaki mahi-

yet ve gaye birliğini gösterip onları barıştırmaktır. Ki bütün taraflar dengeye gelip musafaha 

etsinler; birleşip; kalkınma ahengini bozmasınlar. 

 

ÜÇÜNCÜSÜ: Ben vaizleri dinledim. Nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kalbimin 

katılığından başka üç sebep buldum: 

 

Birincisi: Zamanımızı geçmiş çağlara kıyas ederek; söylemek istedikleri davayı sadece parlak 

bir surette ve mübalağalı olarak anlatıyorlar. Vaizliğin tesiri için vaizler, dediklerini ispat et-

meyi ve hakikat araştırıcılarını ikna etmeyi ihmal ediyorlar. Hâlbuki vaazda lazım olan ispat 

ve iknadır.. 

 

İkincisi: Bir şeyi çok sevdirmek veya nefret ettirmek için aşırı gittiklerinden başka dinî konu-

ları önemsiz göstermiş oluyorlar. Haliyle dinî konular arasındaki ahenk ve dengeyi koruyamı-

yorlar. 

 

Üçüncüsü: Beliğ bir ifadenin gereği olan muhatabın durumuna uygun; yani zamanın zorunlu 

yaptığı bazı yeniliklere muvafık (denk;) yani muhatabın hastalığına ve ihtiyacına göre vaaz 

vermiyorlar. Güya insanları eski zamanın köşelerine çekip sıkıştırıyorlar; sonra konuşuyorlar. 

 

Sözün özeti: Büyük vaizlerimiz hem araştırmacı âlim olmalı ki; çağdaş insanları ispat ile 

ikna edebilsinler. Hem ince düşünen bilge (hekim) kişiler olmalı ki; dinî konular arasındaki 

dengeyi bozmasınlar. Hem ikna edici hatip olmalıdırlar ki; zamanın gereğini yerine getirip, 

yeni dönemde ortaya çıkan sorunlara uygun söz söylesinler. Her meseleyi din ve şeriatın tera-

zisiyle (ana konuların ahenk ve dengesini korumakla) tartsın. Vaizlerimizin böyle olması mut-

laka şarttır. 

 

[Hürriyet ve Meşrutiyetin ilanına yönelik söylenilen bu nutkun bu bölümüne medrese, mektep 

ve tekyeler meselesini özellikle vaizler ile ilgili noktayı izah etmesinin üç sebebi var. Şöyle 

ki: 

 

1) Sarayın başından savmak dışında Bediüzzaman’a deli demesinin en önemli sebebi onun o 

günün vaiz ve hocalarına benzemeyişidir. 

 

2) Bediüzzaman bu ve benzeri nutukları ile Osmanlıyı yenileyip çağdaş bir cihan devleti 

yapmak istiyordu. Fakat başta dinî kurumlar olmak üzere, dindar kesim kendilerini yenileye-

mediklerinden ve her yeni şeye karşı savaştıklarından, bu, Bediüzzaman’ın o cihan devleti 

idealinin önünde en aşılmaz engel idi. O buradaki analizleri ile bu gibi engelleri kaldırmaya 

çalışıyor. 
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3) Hürriyet ve Meşrutiyet ilan edilir edilmez, dinî konuda ciddi bir bilgiye sahip olmayan bir 

kesim, bu iki kavram ille de Avrupa gibi olmaktır, diye yorum yapıyorlardı. Bunlara mukabil 

Bediüzzaman ve İttihad Terakkinin dindar kesimi, bu kavramları İslam dini çerçevesi içinde 

düşünüyorlardı. Fakat Avrupa gibi düşünen kesimleri haklı çıkartacak şekilde hoca ve vaizle-

rin gericiliği, ortamı tıkıyordu. Bunlar hem Osmanlının dirilişi için tek çıkar yol olan Hürriyet 

ve Meşrutiyete karşı idi; hem de Avrupa hayranlarını haklı çıkartıyordu. İşte Bediüzzaman bu 

iki sayfa ile bunlara cevap yetiştiriyor. Zaten bu nutkun başında “Bu Nutkun her bir parçası 

ayrı bir konu; aralarındaki bağlantıları sizler aklınızla, kalbinizle kurun.” demiş idi. 

 

Bundan sonra bu farklı farklı konular için -özellikle asra hitap edebilen bir din ve şeriat mese-

lesi- şöyle beş-on sloganvari söz ile bu nutku bitiriyor.] 

 

Yaşasın Parlak (kusursuz, canlı) Şeriat! Yaşasın ilahi adalet (kutsal hukuk!) Yaşasın milli 

birliğimiz! Ölsün ihtilaf! Yaşasın milli sevgi! Gebersin kişisel kinler ve intikam fikri! Yaşasın 

somut cesaret olan askerler! Yaşasın somut güç olan Ordularımız! Yaşasın somut akıl ve ted-

bir olan dindar Cemiyet-i Ahrar.63 Yaşasın yaraları tedavi etmek düşüncesinde olan halife-i 

Peygamber. 

 

[Burada halifeden maksat Sultan Abdülhamid’dir. O, Hürriyet ve Meşrutiyet ilan edildiğinde 

şiddete başvurmamakla, birçok sosyal yarayı kanatmadan geçiştirmiş oldu. Metinde geçen 

gebersin intikam fikri, önemli sosyolojik bir gerçeği bize hatırlatıyor; şöyle ki: İnkılâp ve dev-

rimler, yenilikleri getirip, eski idarelerin sorunlarını çözmeye çalışacağına; genellikle eski 

yönetimden intikam almaya yönelik işlere girişirler. Bu ise onları hedeflerinden saptırır; dola-

yısıyla başarısızlığa mahkûm eder.] 

 

Bu nutkum Kürdistan dağ ağacının meyvesi olduğu için hazmı zordur. Dikkatlice çiğneyiniz 

ta ki hazım olsun. Yoksa helal etmeyeceğim. 

 

Eğer, siz de iki gazetecinin sözlerimi tahrif ettiği gibi, okursanız; Allah hepimize acısın. Bu 

nutku birden, hazırlıksız olarak, ayakta millete hitaben (irticalen) söylemişim. Fakat her bir 

kelime ile farklı bir meseleyi kast ediyorum. Dikkat ediniz ki; 

 

Nice sağlam ve doğru işi ayıplayan bulunur. Fakat onun afeti, kendi hasta anlayışıdır, sözüne 

örnek mana olmayasınız. 

 

Vesselam. 

 

Meşhur Kürd Hoca 

Bediüzzaman Said Nursi 
 

 

 

 
63 Bununla İttihad Terakkinin dindar kesimini kastediyor. O gün ahrar kelimesi bugün demokrat kelimesine 

tekabül ediyor. Dindar kelimesi ile İttihadçıların kâfir olmadıklarını ifade etmek istiyor. 
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Medresetüzzehra ve Bediüzzaman’ın Eğitim Modeli 

 

Eğitim eski Türkçeden uyarlanan bir kelime olduğu için, kelime manası bugünkü insanımızın 

zihninde tam belirginleşmiyor. Asıl manası yetişme ve gelişme demektir. Üstad: Kürtler, yal-

nızca medreseyi menba-ı kemalat (yetişme ve gelişme kaynağı olarak) biliyor; onun için ço-

cuklarını mektebe (okula) değil de medreseye veriyorlar, demekle64 bu hakikate işaret ediyor. 

Ve yalnızca bunun içindir ki, kendisi açmak istediği üniversiteye Medresetüz-Zehra ismini 

veriyor. Münazarat kitabında geçtiği üzere, Darul-Mualliminin geçici olarak bu Medresetüz-

Zehranın merkezi olmasını istiyor ki; Darul-Mualliminden ona fen ilimleri aksın, ondan da 

Darul- Muallimine ahlak ve dinî ilimler sirayet etsin.65 

 

Bitlis ve onun iki kanadı olan Van ve Diyarbakır’da birer şubesinin açılmasını düşündüğü bu 

üniversite teşebbüsü, Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla akim kaldı. Ankara Hükümeti ve 

Meclisinden bu üniversitenin kurulması için karar çıkardı ise de, Ankara’da baştakilerin nihai 

manada medreseleri kökten kaldırma niyetlerini görünce, o kararı da Ankara’yı da o günkü 

kadroları da bırakarak Van’a gidip inzivaya çekildi. Daha sonra sürgünde Risale-i Nurları 

yazıp Nur Cemaatini kurunca, bütün memleketi yaygın bir üniversite olarak görmek istedi. 

Risale-i Nurun bunu sağlayacağını umut etti. Cemaatin bu üniversite projesini fiili olarak da 

kuracağını söyledi.66 Evet, bütün hayatına baktığımız zaman, Bediüzzaman için, ilim ve eği-

timin en birinci gündem olduğunu görürüz. 

 

Evet, Üstad eski eserlerinde tarif ettiği gibi; insan biyolojik boyut olarak bir hayvan nevidir. 

Ona nev-i beşer diyoruz. Ve nev-i beşerin kemalata (gelişme ve yetişmeye) sahip olması için 

iki temel değer vardır. Biri fünun-u medeniye.. Diğeri hakikat-i İslamiye.. Üstad, Nutuk ve 

Muhakematta Bizim iki değerimiz vardır. Biri medeniyet ki; küçük insanlıktır. Diğeri ise, din 

ve İslamiyettir ki, büyük insanlıktır, diyor.67 

 

Yani insanı âdem yapan iki değer vardır. Bu iki değer Al-i İmran suresi ayet 59’da şöyle ifade 

edilmiştir: 

 

“Allah katında (soyut âlemde) İsa’nın (dinin) misali, âdemin (dil ve medeniyetin) misali 

gibidir. Onu topraktan yarattı. Allah bir şeye ol der; o şey tedricen oluverir.”68 

 

 
64 İçtimai Dersler, Zehra Y. sh. 507 ve sh. 141 
65 İçtimai Dersler, Zehra Y. sh. 142 
66 Kastamonu Lahikası, Sözler N. Sh 47 
67 Muhakemat, Zehra Y. sh. 35; İçtimai Dersler, Zehra Y. Sh 12-20 
68 “Allah Âdeme ol, dedi. O da oluverdi” denmesi gerekirken Kur’an bu 59. ayette “Allah ona ol dedi. O da 

sürekli oluveriyor” demiştir; bu ise yanlıştır.” diyerek Arapça bilen bazı Hıristiyanlar, Kur’anı karalamak 

istemişlerdir. Ayetin tarihi değil de evrensel bir hakikati anlattığını anlamamışlardır. Hâlbuki bazı Apokrif 

İncillerde Âdem İsa sayesinde ekmek yapmayı öğrendi, mealinde bilgiler var. Evet, gerçek medeniyet ve düzenli 

hukuk içinde yaşamak, sanayi ve ticareti geliştirmek ancak semavi dinler ile gerçekleşmiştir. 
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Bu hakikati şöylece de tarif edebiliriz: İnsanı hayvanlık derekesinden ademiyet mertebesine 

yükselten akıl ve inanç (kalp) değerleridir. Ayette İsa vahyin ismidir; Âdem de dil ve medeni-

yetin adıdır. Medeniyet ve dil maddi âlemle ile ilgilidir, tedricidir. Yani topraktandır. Vahiy 

ve din ise manevi ve anidir. Üstad Bediüzzaman bu temel hakikati, Aklın nuru (aydınlanma-

sı) fünun-u medeniyedir. Kalbin ziyası (ışığı) ulum-u diniyedir, şeklinde veciz olarak ifade 

ediyor. 

 

Demek üniversiteden de, kadrolardan da, eğitim ve öğretimden de önce bize lazım olan akıl 

ve kalbimizin açılmasıdır. İslam tarihinde başta Mutezile imamları olmak üzere İbn Haldun 

gibi dahiler bu mesele üzerinde çokça durmuşlar.69 Yani insanlara ezbere bilgiler vermeden, 

onlara dinî inançları öğretmeden önce, hayvandan farklı olan insanın, ilkellikten çıkıp soyut 

değerleri algılayabilir duruma gelmesi problemi üzerinde durmuşlar. Çünkü soyut değerleri 

algılamayan insan, dinî bilgileri de fenni malumatı da asla kavrayamaz. Risalelerden anladı-

ğımız kadarıyla Üstad Bediüzzaman, bu zihinsel açılım için şu yedi çareyi öneriyor: 

 

Birinci Çare: Mebadinin (temel bilgilerin ve şartların) hazırlanması 
 

Eski âlimlerin çoğu, zihnin açılması ve mücerred (soyut) gerçekleri algılayabilmesi için gra-

mer ve dil bilgisinden sonra Mantığın okutulmasını şart koşuyorlardı.70 Ancak dilbilgisi gibi 

temel bilgilerden ve Mantıktan sonra; Belagat, Usul ve diğer yüksek ilimler okutulurdu. Çün-

kü gramer ve dilbilgisi ile okuma yazma sağlanıyordu. Eski mantık ile de tür, cins, eşyanın 

farklı özellikleri, dilin farklı fonksiyonları, kıyas ve muhakeme elde edilirdi; az da olsa bir 

kâinat ve varlık tasavvuru oluşuyordu. 

 

Üstad Kızıl İcaz’da; eğer insan modern fenleri bilirse, Mantığın sağladığı seviye elde edilir; 

klasik mantığa ihtiyaç kalmaz, diye işaret ediyor.71 Çünkü bugün ana hatları ile Fizik, Kimya, 

Biyoloji, Astronomi gibi bilgileri ve yüksek matematik formüllerini bilenlerin kafasında bir 

varlık tasavvuru oluşur: Aldığı dinî ve dünyevî bilgileri az çok test eder; soyut düşünmeyi 

becerir. Demek önce dilbilgisi, sonra fen ilimleri veya mantık ilmi okutulmalı; sonra yüce dini 

bilgiler verilmeli. Demek ilköğretimde ciddi olarak din eğitimi verilemez. Ancak dinî ve ah-

lakî edebiyat verilebilir. Çünkü soyut algılamayı beceremeyenler avam sayılırlar. Onlar, göz-

leriyle düşünürler. Eğitim almamış avam veya küçük yaştaki çocukların soyut hakikatleri öğ-

renemedikleri, ilmî ve pedagojik bir gerçektir. Nitekim Üstad aşiretler için Münazarat’ta şöyle 

diyor: 

 

“Sizler avam olduğunuzdan, (yani) hayalinizle düşünür, gözünüzle algıladığınızdan somut 

temsil, burhandan (teorik açık delilden) daha çok sizi ikna eder.”72 

 

İkinci Çare: 
 

Dilin sarf, nahiv, belagat ve benzeri özelliklerini bilmek, insan zihninin açılması için birinci 

temel bir basamaktır. Evet, insanı âdem yapan ilk alamet âdemin ilimlerle eşyanın mahiyetini 

 
69 Mukaddime 2. cilt, 6. Fasıl, 2. Bölüm 
70 Şualar, Sözler Y. sh. 616; Muhakemat, Zehra Y. sh. 18 
71 Saykal’ül-İslamiyet, Sözler Y. sh.180 
72 İçtimai Dersler, Zehra Y. sh. 84 
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öğrenip onlara münasip işaretler olarak isimler koymasıdır. İnsanın ilk mucizesi, soyut algının 

iki ayağı olan ilim ve dildir. Üstad Kızıl İcaz’da bu dil mucizesinin gelişim tarihini şöyle anla-

tır: 

 

“İlmi bir gerçek olarak bunu iyi bil: Lisan (dil) insan gibi, pek çok dönemler yaşamış; tavır-

dan tavra dönüşmüş, çağlar boyunca terakki etmiştir (kalkınmıştır.) 

 

İşte eğer şimdi, şimdiki anın barındırdığı geçmiş zamanın seli içinde parçalanan dilin yıkıntı 

ve tortularına bakabilsen, dilin yaşam tarihini ve onun kaynağını görürsün. İşte dilin var ol-

maya doğru filizlendiği ilk dönem, sadece zayıf bir fonetiği yansıtan bir kısım harf tanecikleri 

devresidir ki, bu harf tanecikleri genel sesler içinde gizlenmişti; çoğu tabiat seslerini taklit 

ederek ifade gücüne erişiyordu. 

 

Sonra duygu, istek ve manaların netleşmesiyle bu ses habbecikleri, hece diline doğru kalkın-

mıştır. Sonra niyet ve isteklerin çoğalmasıyla hecelerden birleşik dil yapısına doğru basamak-

ları çıkmıştır. Uzak Doğu Dilleri bunun canlı belgeleridir. 

 

Sonra, insanoğlunun maksatlarının dallanmasıyla, türetilmiş şeklindeki dil demek olan sarf 

haline yükselmiştir. Sonra, ince duyguların imtizaç ve birleşmesinden, görünmez gayelerin 

birbirini desteklemesinden dolayı, dil, nahvî (gramer dili) seviyesine uruç etmiştir (yükselmiş-

tir.) İşte bu seviye, şimdiki ilmî Arapça dilidir ki, vecizelerin vecizelerini bile yapabiliyor. 

Uzun yapı imkânıyla beraber, en az enerji ile ifadeye müsait bir dildir. 

 

Ve sonra, mecaz kelimelerin mürur–u zamanla gerçek kelimelere dönüşmesiyle, iştirak (bir 

kelimenin birkaç manaya gelmesi) doğmuştur. Bunun yanında, kelimeler arasındaki münase-

betlerin unutulması ile sıfat ve türetilen kelimelerin camid yani türetilemeyen kelimeler haline 

gelmesiyle teradüf (birkaç kelimenin aynı manaya gelmesi) doğmuştur. Diğer gelişmeleri bu-

na kıyas et! Demek diller ve kelimeler arasında olan münasebetler bu canlı doğurganlığın 

neticesidir.” (Kızıl Îcaz)73 

 

Dilin tam verimli bir araç olması için; dil gelişmesinin en üst seviyesi olan Hermenötiği de 

bilmek gerekir. Bizim kültürümüzde bu seviyeye tevil ve tefsir makamı denilir. Hermenötik 

kelimesi, bilge peygamber demek olan Hermes kelimesinden gelir. Bu Peygamberin bizim 

kültürümüzdeki ismi İdris’tir. İdris kalıbı, mübalağa ve çok fazlalık bildiren bir kiptir. Çokça 

ilim ve ders öğrenen ve öğreten demektir. Tevrat’taki ismi, Nuh’un kardeşi demek olan Eh- 

nuh’tur.74  Nuh imanı ve dini temsil eder; İdris de ilmi ve sanatı temsil eder. 

 

Demek temel metinleri tevil ve tefsir edemeyen, yetişmiş bir âlim sayılmaz. Nitekim tevil 

kelimesi, söz konusu olan meselelerin ve kelimelerin en baştaki kökenine inip bugünkü mana-

larına nasıl yükseldiklerini bilmek ve ona göre o metni yorumlamak demektir. 

 

Üçüncü Çare: 
 

 
73 Saykal’ül-İslamiyet, Sözler Y. sh. 199 
74 Taberi ve Nesefi gibi İslamî tefsirlerde Ehnuh olarak geçen bu kelime, Tevrat- Tekvin 5. Bapta Enoş olarak 

geçiyor. Bu ise İbranicede çok ders veren, çok ilim sahibi olan demektir. 
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Üstad Bediüzzaman Ta’likat kitabının başında ifade ettiği gibi: Herhangi bir ilme başlayan 

birisi için sekiz ana başlığı bilmesi önemlidir ki; o ilimde serpilmiş olan soyut öz bilgileri alıp 

kendine mal etsin; kuru ezber bilgilerin hamalı olmasın.. 

 

- Okuduğu ilmin içindekilerini, 

- Özet olarak konuların açıklamasını, 

- Okuduğu ilmin ismini (hangi bilim dalına ait olduğunu,) 

- Temel konusunu, 

- Amacını, 

- Ve o ilmin tanımını bilmek yanında; 

 

- Herhangi bir yönden o ilmin değerini (ya konu, ya amaç, ya delil (gerçeklik) veya varlık 

çeşidi itibarı ile..) Yani bu ilim, çizim midir, sözel midir, zihnî midir, yoksa maddiyatla ilgili 

midir? diye bilmeli.. Ki kişi öğrenirken neyi elde ettiğini gereği gibi takdir etsin. Onu kendine 

mal etsin, onda tasarruf etme salahiyetini kazanmakla onu verimli kullanabilsin.75 

 

Böyle bir bilinç ile eğitim yapılsa, öğrenilen bilgiler verimsiz teorilerden çıkar, en kısa za-

manda üretime geçer, çağımızın en büyük problemlerinden olan kaynak ve enerji israfı önle-

nir. Maalesef bugün okudukları fakültenin hangi iş sahası ile ilgili olduğunu bilmeyen veya 

okuduğu ilim dalına uygun iş yapmayan yüz binlerce öğrencimiz var. 

 

Dördüncü Çare: 
 

Bilgi mertebelerini ayırt etmek gerekir: Yani öğrencinin, neyin zorunlu bilgi, neyin muhtemel, 

neyin mümkün bilgi olduğunu ve imkânın çeşitlerini bilip bunları birbirinden ayırt etmesi ve 

karıştırmaması gerekir. 

 

Evet, Üstad Bediüzzaman’ın ve onun gibi büyük imamların hayatlarından gayet net olarak 

anlıyoruz ki; bir insanın yetişmiş bir âlim olması için veya en azından kendisine ulaşan bilgi-

leri test edebilmesi için üç temel konuda gayet ciddi bir eğitim almış olması gerekir: 

 

a) Grameriyle, edebiyatıyla tevil ve tefsir ilmiyle dile hâkim olmak; kendi konusunda anlaşı-

labilir derecede kitap yazabilmek. 

 

b) Fiziğiyle, Kimyasıyla, Biyolojisiyle kâinatı, insanı ve hayatı tanımak; sistemin nasıl çalıştı-

rıldığını bilmek. 

 

c) Aldığı temel bilgi kuralları ile aklın ve mantığın prensipleri çerçevesinde özgürce düşüne-

bilmek. 

 

Eğer bu üç sahada altyapı yeterli değilse, kişi neyin gerçek olduğunu, neyin yanlış olduğunu, 

neyin mümkün, neyin mümkün olmadığını ayırt edemez. Bildiği doğru bilgiler de diğer safsa-

ta bilgiler ile karışıp o kişinin kafasında, ailesinde veya cemaatinde tamamen ilmî bir anar-

şizm hâkim olur. Birçok hastalık bundan türer. 

 

 
75 Saykal’ül-İslamiyet, Sözler Y. sh. 243 
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Üstad böyle bir hastalık oluşmasın diye akla, mantığa ve usul kaidelerine çok dikkat çeker. 

İşte bu kaidelerden sadece bir tanesi için şöyle buyurur: 

 

İmkânın çeşitleri var. İmkân-ı akli, imkân-ı örfi, imkân-ı adi gibi kısımları var: Mesela muci-

zenin olması aklen mümkündür, olabilir. Fakat mucizenin örfen yani genel geçer bir olabilir-

lik yönü yoktur. Mucize tamamıyla benzersiz bir olaydır. Demek gözle görmek derecesinde 

kesin ve güçlü (burhani) bir delil yoksa ihtimalen herhangi bir mucizeye inanmak, ilmî kural-

lara aykırıdır.76 

 

Ve mesela kerametin olmasının aklen de örfen de olabilirlik yönü var. Mesela bir insanın kırk 

gün aç kalmasının birçok örfi (yaygın) numunesi var. Dolayısıyla kerametleri mucizeler gibi 

anlatmak, peygamberlerin mucizelerini keramet gibi görmek yanlıştır. 

 

Sıradan bir olabilirlik demek olan imkân-ı adinin başka bir ismi, imkân-ı zatidir. Mesela Ka-

radeniz’in pekmez kesilmesi sıradan bir olabilirliktir. Ne aklen, ne ilmen, ne dinen bir delili 

yoktur. Demek imkân-i adiye inanmak safsata ve şeytan vesvesesidir.77 (12. ve 13. Lem’alar) 

 

Maalesef; dil ve bilimlerdeki yetersizliklerden bugün birçok dindar dahi, ilimler çerçevesi 

içinde imkân-ı adi sayılan birçok şeye ihtimal verebiliyor. Ve mesela; ya ortamdan dolayı 

veya tahnitten dolayı kabirlerdeki bazı bedenlerin çürümemesini mucize olarak anlatıyorlar. 

Ve gerçekten mucize olan sünnetullah çerçevesinde izahı bulunan birçok olayı harika diye 

anlatıyorlar. İnsanları dinden ve mucizeden soğutuyorlar. Evet, maalesef aslı hiç olmayan 

birçok olay, bugün çok ucuzca ve bilgi açısından hiçbir riski taşımadan mucize olarak kabul 

ediliyor. 

 

Beşinci Çare: Zihinleri derin düşünceye ve derin araştırmalara alıştırmak.  

 

Üstad bu konuda şöyle diyor: 
 

“Muhakkik olan âlim, gavvas (dalgıç) gibi olmalı. Tarihin derinliklerine girip aldığı bilgileri 

gözüyle görmüş gibi almalı; o bilgilerin üstüne konan zaman ve zeminin tozunu silmeli, par-

lak bir hakikat olarak o bilgileri almalı.” (Muhakemat)78 

 

Ve Medrese âlimlerinin demir leblebi dediği Kızıl İcaz kitabının girişinde, bu kitabın çok ka-

palı ve veciz yazılmasının sebebini şöyle anlatır: 

 

“Sathî zihinleri dikkate alıştırmak için her nasılsa eskiden böyle bir eser yazmıştım. Mademki 

yazılmış, neşir de olunsun. Hiç olmazsa “i’lem”le başlayan mebahise (bilimlerle ilgili bölüm-

lere) bakılsın.”79 

 

Önemli Bir Uyarı: 
 

 
76 Lem’alar, Sözler Y. sh. 65 
77 Lem’alar, Sözler Y. sh. 76 
78 Muhakemat, Sözler Y. sh. 22 
79 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 164 
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İlim hazmedilmesi gereken bir gıdadır. Fakat aceleci zihin koşarken gerçekleri görmeden 

kayıp gidiyor. Yani gerçeklerin yanından geçerken ya onları almıyor; ya da onları alıyor; 

fakat o gerçekler o zihnin elinde parçalanıyor. Dolayısıyla o zihni gerçekler canlanmadan, 

genişlemeden, o zihnin çemberinden kaçıyorlar. Sonra zihin döner, canlılığını kaybeden o 

parçaları hafızada toplar. Fakat o bilgiler canlı olmadığı için sindirilmiyorlar ve gelişmiyor-

lar. Tam aksine bundan dolayı bazen zihin kusar veya hafıza bozulur. Evet, zihnin sathiliği 

bizdeki en büyük hastalıktır.  

 

İşte zihinleri dikkate ve derin düşünceye alıştırmak için bu gibi zor bir eseri yazarak, siz oku-

yucularımı taciz etmiş oldum.80 

 

Demek medreselerde eğitim çok yoğun olmasına rağmen, derin düşünce ve dikkat için Üstad 

bunu yeterli görmüyor. Evet, Medreselerde eğitim çok yoğun olarak veriliyor; şöyle ki: 

 

a) Öğrenci, yarın alacağı dersi biliyor ve hocadan ders almadan önce, o dersi mütalaa ediyor. 

 

b) Hoca, bireysel ve toplu olarak dersi belli bir sorumlulukla öğrenciye takrir ediyor. 

 

c) Öğrenci bu safhadan sonra, aldığı dersi ya mütalaa eder veya arkadaşları ile o dersi müza-

kere eder. 

 

d) Dersin konusundan direkt veya dolaylı sorular çıkartılır, o sorular hoca ile ve öğrenci arka-

daşlarla müzakere edilip ortaya konulur. 

 

e) Öğrenci aldığı dersin özet metnini ezberler.. Ve yaklaşık üç sene boyunca bu ezberleri tek-

rar eder. 

 

Burada çok önemli bir mukadder soru hatıra geliyor, cevabı da şudur: Bu kadar köklü bir eği-

time rağmen Ortaçağ kültürünün iflas etmesinin sebebi, dinî ilimleri ve pozitif bilimleri birbi-

rinden ayırmasıdır. Çünkü insandaki akıl ve kalbi, madde ve manayı temsil eden bu iki taraf, 

zihinde büyük bir diyalektik meydana getirir; beyin aldığı eğitimin üzerine binlerce mesele 

daha bina eder, keşifler yapar. Demek tek taraflı gidildiği zaman tam ve sağlıklı olarak hiçbir 

şey elde edilemez. 

 

Zihnin Açılması İçin 

Altıncı Çare: 
 

İnsanın beyni bütün varlığı kuşatabilecek kadar geniş bir bilgisayar gibidir. Bunun açılması 

için iç ve dış birçok anahtar var. Bunların başında düşünce ve tefekkür gelir. Bu tefekkür, 

sıradan bir öğrencinin seviyesinden tut bütün varlığın hikmetini ve çalışma sistematiğini çö-

zen bir feylesofa kadar mertebeler ve basamaklar içerir. 

 

Tefekkür ve felsefe Bediüzzaman’ın zihnî açılımlarında çok öncelikli ve önemli bir yer tutar. 

O, aslında öğrenciliği döneminden ta vefat edeceği seneye kadar; felsefe ve tefekkür ile içli 

dışlı idi. Birçok kişi bunu tam bilmiyor. Çünkü onun dünyasında ve kitaplarında bu tefekkür 

 
80 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 226 
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ve felsefenin birçok farklı ismi vardır. İlm-i hakikat, ilm-i hikmet, hikmet-i cedide, bütün ehl-i 

aklın ittifakı, hikmet-i İslamiye, hikmet-i Kur’aniye gibi isimler altında seksen senesini ilme 

adadı. Zaten felsefe, ilim aşkı demektir. Ki Üstad gerçekten bütün hayatını ilme ve tefekküre 

adamıştı.81 

 

Onun karşı olduğu felsefe, sadece felsefe-i maddiye ve felsefe-i tabiiyye idi.82 Yani o, sadece 

Materyalizme ve Natüralizme karşı idi. Materyalizm Allah’a inanmamak ve insanlık âleminde 

hiçbir kutsal değeri kabul etmemektir. Bediüzzaman’ın tabiri ile inkâr-ı ulûhiyet ve küfr-ü 

mutlaktır. Materyalistler; kuru, ruhsuz, bilinçsiz bir maddeyi tanrı yerine koyar. Natüralistler 

ise kör ve sağır bir tabiatı tanrı olarak kabul ederler. Hâlbuki dinin kabul ettiği Allah, işiten ve 

görendir; sonsuz ilim, kudret ve irade sahibidir. 

 

Hulasa: İnsan zihninin açılması için en birinci bir anahtar olan tefekkür ilimlerle, dil ve ede-

biyat ile zikir ve ibadet ile gelişir. İnsan sonsuz ve soyut olan kavramlar ve manalar bahçesin-

de bir arı ve kelebek gibi olur. Zihni karartan absürtlük ve nihilizm çamurundan kurtulur; ger-

çek insan olarak; varlık âleminin ruhu ve aklı olur. Hulasa: Bediüzzaman’ın felsefeye yönelik 

eleştirileri, felsefe ve ilmin özüne değil de, felsefeyi ve beşeri düşünceyi vahye tercih edenlere 

yöneliktir.83 Çünkü insanın yaptığı işler, doğal şeylere oranla ne kadar eksik kalıyorsa, insanın 

beşeri düşüncesi olan felsefe de, kâinatın ruhu ve mantığı olan vahye göre o kadar eksiktir. 

 

Yedinci çare: İman ve İmanın Türevleri 

 

Evet, iman, ilim ve tefekkür gibi soyut bir değerdir; insanın soyut algı duyularını tam açar. 

Çünkü imanda başka hiçbir şeyde olmayan şu dört temel özellik var: 

 

a) İmanî hakikatler, sonsuz ve ebedî olduklarından her şeyden daha çok insanın zihnini açar-

lar. Çünkü sonsuzluk, soyut kavramların en zirvesidir. 

 

b) İman hakikatleri, gaybî ve kanuniyet boyutları itibarı ile bizim dünyamıza oranla çok soyut 

sayılırlar. 

 

c) Ayrıca onları algılamak için akıl ve fikrin son derece çalıştırılmaları gerekir. 

 

d) Başta zihin olmak üzere insanın bütün yeteneklerini imha eden korku ve üzüntünün yegâne 

çaresi, soyut ve sonsuz bir imandır. Demek iman hakikatlerini sınırlı ve somut bilen Zahiriler-

de zihin geriliği vazgeçilmez bir durumdur. Evet, maddiyata fazlaca dalanların zihni dar olur, 

mealindeki hakikat, Risalelerde tekrarla geçiyor. Bakın Üstad insanî eğitimin bu son safhasını 

ve zihnî açılımın son çaresini şöyle âlimane ve âşıkane bir üslup ile nasıl açıklıyor: (20. Mek-

tup, Mukaddime)84 

 

“Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billâhtır.” 

 

 
81 Lem’alar, Sözler Y. sh. 298 
82 Mektubat, Yeni Asya N. sh. 60 
83 Sözler, Zehra Y. sh. 548, 673, 679 
84 Mektubat, Yeni Asya N. sh. 218 
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Bu cümleyi bugünkü bilimler çerçevesinde şöylece çevirebiliriz: 

 

“Kesin olarak ilmen sabittir ki; kâinat denilen bu yaradılış sürecinin bir gayesi, amacı ve nihai 

neticesi vardır. Çünkü yaratılmış her şey özellikle yaradılış süreci demek olan hilkat ve varlık, 

ilimlerin dilleriyle gösterdikleri güzellik ve düzen aynasında sayısız faydaları ve hikmetleri 

gözlerimize gösteriyorlar. 

 

Ve çünkü varlık ve yaradılış, bilinçli bir yazılım ve programdan ibarettir. İslam dini somut 

yaradılışa hilkat diyor; yaradılışın bu bilinçli yazılım ve program yönüne de fıtrat diyor. 

 

İşte bugün gayet net olarak görüyoruz ki; hilkat ve fıtrat, gittikçe zekâya, bilince, soyut algı ve 

manalara doğru gelişiyor. Ve bu gelişmenin en büyük ve nihai zirvesi, sonsuz yetkinlikte olan 

soyut ve sonsuz bir yaratanın varlığının bilinmesidir. Ki, bu sonsuz İlahî varlık başta insanlık 

âlemi olmak üzere bütün sistemin ruhu ve bilincidir. İslam buna Allah’a iman diyor.” 

 

“Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki 

marifetullahtır.” Bu cümleyi de şöylece tercüme edebiliriz: 

 

Varlığın, hilkatin ve fıtratın en son ve güzel meyvesi insandır. Bu gerçeği dindar-dinsiz herkes 

kabul ediyor. Bu güzelliğin gerekçesi de insanlık âleminde soyut bilinç ve zekânın var olma-

sıdır. Soyut bilinç ve zekânın en yüksek şekli de insanın Allah’ı bilmesidir. Çünkü Allah’ın 

varlığı ve onun bin bir özelliği olan isimleri gerçek manada soyutturlar. Bütün bu sonsuz, so-

yut ve kutsal yetkinlikleri bilmenin ve onlardan istifade etmenin dinî ismi, iman-ı billâh için-

deki marifetullahtır. Yani inandığın İlahı tamamen tanımaktır. 

 

“Cin ve insin (insanlar ve cinlerin) en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah için-

deki muhabbetullahtır.” 

 

[Evet, en büyük mutluluk, en tatlı hayat, en keskin aşk ve sevgi, insanın bu bilgilerle bildiği 

Allah’ı sevmesidir. Çünkü bir şeyi sevmek, onunla özdeşleşmek, onun gibi olmak demektir.] 

 

“Ve ruh-u beşer için en halis sürur ve kalb-i insan için en safi sevinç, o muhabbetullah 

içindeki lezzet-i ruhaniyedir.” 

 

[Yani insanı gerçekten yetiştiren, bu üç cümledeki soyut üç gerçek olduğu gibi; insanı madde-

ten yetiştiren lezzet dahi gerçek ve üzüntüsüz bir şekilde ancak bu iman, marifet ve muhabbet-

le elde edilebilir. Demek bu dört yönden yetişen bir insanın değil sadece zihni, belki onun 

bütün duyuları ve yetenekleri yüzde yüz gelişir ki; gerçek eğitim ve öğretim budur.] 

 

Bu yedi çareye ilaveten iki pratik ders:  

Birinci ders, bir sonraki makalede de geçtiği için tekrar olmasın, diye buraya almadık.. 

 

İkinci Ders: Üstadın Beyin ve Zihin Hakkındaki İzahları 

 

1) Fikir, yaradılıştaki zincirleme sebeplerin sıralanışını ve etkileşimlerini keşfeden bir duygu-

dur. Fikir bunları keşfeder ki, yaradılışı taklit etsin. Yani önce çözümler, nasıl yapıldığını öğ-
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renir. Sonra o çözümlediklerini bir daha monte eder; sonra onları sanayi olarak üretir. Yani 

birbirini netice veren zincirleme sebepleri önce ortaya çıkarır; sonra onları kendi sanatına aşı-

lar.85 

 

2) Kur’an yaradılıştaki İlahî yasaların bir benzeridir. O yasalar ki; ne değiştirilebilir, ne de 

dönüştürülebilir. Bu yasalar, büyük insan olan kâinatın büyük mantığı ve logosudurlar.  

Kâinat denilen bu büyük insanın düşünce gücü ise, insan nevidir.86 

 

3) İdrak denilen durum gerçekleşirken, nefiste bir eylem olur; nefis bununla idrak edilen şeyle 

ilişkiye geçer; ondan bir etkilenme olur; ondan bir durum doğar; ondan bir suret hâsıl olur. 

Nefiste hâsıl olan bu surete ilim (bilgi) denildiği gibi malum (bilinen) da denilir. O suret zih-

nin bir niteliği ve boyası olması hasebiyle ona ilim denilir. O suret zihin denilen aynanın içine 

girmesi açısından; yani zihnin mazrufu (içeriği) olması açısından, ona malum denilir.87 

 

4) Kavl-ı Şarih (tanım.) Bu kavram eşyanın yetişme ve gelişme kökenlerini ve üzerlerinde 

geliştikleri basamakları araştırır; eşyayı çözümler, kökenlerini ve yolda edindikleri esas nite-

liklerini bildirir.”88 

 

[Mesela; insan, düşünen ve konuşan bir hayvandır, ifadesi tam bir haddir; (tam bir tanımdır) 

kavl-ı şarihtir. İnsanın aslını ve en son çıktığı noktayı gösterir.] 

 

5) Hüccet (delil..) Bu hakikat, olayların birbiriyle olan akrabalık bağlarını ortaya çıkaran bir 

bilgedir. Varlık zincirlerinin birbiriyle olan münasebetlerini gösteren bir iptir. Hayatın, büyük 

hakikatinin kökeninden ta son meyvelere kadar nasıl çıktığını gösteren bir modeldir.89 

 

6) Teemmül  (Amacı ve emeli hedeflemek.) Teemmül, maksut hedefi ve istenilen maddeyi 

elde etmek için mevcut bilgilerin ve eşyanın tertip ve dizilişlerini keşfetmeyi istemek.. Bunun 

için hemen ardından zihni, gaflet verici şeylerden soyutlamak.. Bunun ardında aklı soyut nok-

taları algılamak için yoğunlaştırmak.. Bilinmeyeni bilmek için bilinenleri destek yapmak.. En 

sonunda saf soyut noktaları incelemek.. Sonra çıkan suret ve fotoğrafı elde etmek için hareke-

te geçmek.. Zeka ve zihni destek yaparak, düşünülen mevcut malzeme ve detayları sıraya 

koymak.. Ortaya çıkan mevcut sıralamayı elde etmek demektir. Teemmülün tarifi bu iken, 

Mantıkçılar, bu sıralamayı tam bilmediklerinden meseleyi darmadağın etmişlerdir.90                                                                              

 

[Demek teemmül, tefekkürden çok farklı bir girişimdir. ] 

 

7) Kalp.. Kalpten maksat, Latife-i Rabbaniyedir ki; hissiyatının alanı vicdandır; fikirlerinin 

aynası da beyindir. Burada kalpten maksat göğüsteki kozalağımsı cisim değildir. Latife-i 

Rabbaniyeye kalp denilmesi ise, şu benzetmeye binaendir: Maddi kalp bedene hayat suyu 

olan kanı yaydığı gibi, Latife-i Rabbaniye de insanın ruhuna ve maneviyatına gerçek hayat 

nuru olan imanı yayıyor. Nitekim maddi kalp durduğu zaman insan bedeni donduğu gibi; ma-

 
85 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 173 
86 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 177 
87 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 178 
88 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 180 
89 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 181 
90 Kızıl İcaz, Envar N. sh. 179 
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nevi kalpten de bu iman nuru gittiğinde, kendisiyle bütün mevcudata karşı direndiği o manevi 

beden, hareketsiz bir leş olur; karanlığa düşer..91                                     

                                  

8) İlim Mertebeleri: Beyinde ilim (öğrenme) basamakları, hem değişiktir; hem birbiriyle iç 

içedir. Beyinde birbiri içinde mertebeler var. Her birisinin hükmü ve neticesi farklı.. İnsan 

önce hayal eder; buna tahayyül denilir. Sonra, hayal ettiği şeyin fotoğrafını çeker; buna da 

tasavvur denilir. Sonra karar verme, o şeyin doğru olup olmadığını düşünme aşaması gelir; 

buna taakkul (akletme) denilir. Akletmeden sonra zihin o şeyin doğruluğunu (eğer doğru gö-

rüyorsa) kabul eder; buna tasdik denilir. Eğer o şeyin doğruluğundan tam emin ise bu sefer o 

şeyin bilgisini kalbine koyar; buna iz’an denilir. Eğer başkasının da o şeyi bilmesini istiyorsa 

o şeyi bu sefer herkese gerekli görür; buna iltizam denilir. Eğer o insanın inandığı şeyin bir-

çok delili varsa ona inanmaya itikad denilir. Delili yoksa ona sadece iltizam denilir. Salâbet 

itikattan gelir; taassup iltizamdan kaynaklanır; uygulama isteği (imtisal) ise, izandan kaynak-

lanır. Tasdikten iltizam kaynaklanır; akletmede tarafsızlık olur; tasavvurun hiçbir özelliği 

(faydası veya zararı) yoktur. Hayal etmede ise, eğer kişinin onu toparlamaya gücü yoksa saf-

sata ortaya çıkar.92  (Lemeat)  

 

 

 
91 İşaratül-İ’caz, Tebliğ Y. sh. 106 
92 Sözler, Zehra Y. sh. 886 
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Medreset’üzzehra’nın Tarihçesi 

 

Üstad Bediüzzaman 1878’de doğmuştur. O tarihlerde Bitlis yöresinde ilim, medrese ve tekye 

hayatı çok yüksek bir derecede aktif ve üretken idi. İlim ve zekâ en değerli meta idi. Zeki bir 

öğrenci adeta milli bir kahraman gibi algılanırdı. Bu tarihten ta Birinci Dünya Savaşının so-

nuna kadar çok âlim ve meşayih yetişti.  

 

Bu âlim ve şeyhler, kollektif bir his ile bütün dünyayı fethedeceklerini sanıyorlardı.93 Bu his, 

Üstad Bediüzzamanda daha ileri bir derecede vardı. Üstad bu duygunun irşadı ile medresede 

geçen 15 yılın daha verimli geçmesi için bir çare aradı. İki yıllık temel gramer derslerinden 

sonra, medreseyi altı ayda bitirme yöntemini başarı ile elde etti.  

 

Medresetüzzehra mantalitesinin ilk adımı budur. İkinci adım medreselerde yarış ve imtihan 

edilme sistemini tetikletmek üzere gittiği her yerde sorularla ve imtihan edilmekle talebelerin 

ve hocaların damarına dokunduracak şekilde zor problemleri çözüyordu. Fakat bu yarıştırma 

gayretleri, onun Bitlis’te göz hapsinde kalmasını netice verdi. O da Bitlis Valisinin evine ka-

panarak orada kelam, tefsir ve diğer yüksek ilimlerle ilgili bütün temel kitapları inceleyip 

okudu, kendine mal etti.94 

 

Bitlis Valisi Ömer Bey’in evinde kaldığı bu iki yıllık dönem, Medresetüzzehra yaşamının 

üçüncü adımı oldu. Ondan sonra Van Valisi Tahir Paşanın evinde bu önemli çekirdek dönemi 

dört yıl daha devam ettirdi. Fakat burada daha çok fen ilimleri ile ilgilendi.95 Tarih 1898’dir. 

Horhor’da medrese açar. 1907’ye kadar sayıları 15 ila 100 arasında değişen talebelere ders 

verir. Bu dönemde medrese ilimleri ile beraber fen ilimlerini de ders verip vermediğini bilmi-

yoruz. Fakat o dönemde Horhor medresesinin öğrencilerinden olan kardeşi Abdülmecid ve 

Hamza’nın ileri derecede fen ilimlerini bildiklerini anlıyoruz. Ayrıca Osmanlı arşivinde 1912 

tarihli, Van Valisi Tahsin Bey üzerinden, Horhor medresesinin bir üniversiteye dönüştürülme-

si için Sultan Reşad’a bir dilekçe gönderildiğini biliyoruz. 

 

Bundan önce 1907’de Tahir Paşanın referans mektubu ile İstanbul’a gelir; Bitlis, Diyarbakır 

ve Van’da birer Medresetüzzehra’nın resmen açılması için Sultan Abdülhamid’e verilmek 

üzere mabeyne bir dilekçe verir. O günün Saray iktidarı, Bediüzzaman’ın İttihadcılarla olan 

ilişkisini haber aldığından ve Saray, yeniliklerden korktuğundan Üstadın bazı olağanüstü dav-

ranışlarını bahane ederek onu tımarhaneye hapsettirir. O ise tımarhanede iken beni serbest 

bırakın gibi bir dilekçe vermiyor. Yine oradaki yetkililere Medresetüzzehra aşkını anlatıyor. 

Bu aşama Medresetüzzehra’nın dördüncü adımı oluyor. 

 

 
93 Üstad Bediüzzaman, Emirdağ Lahikasının başında Bitlis yöresinin bu durumunu ve onların bu ortak hissini 

zikrettikten sonra; manası önceden bilinmez bu duygunun Risale-i Nur şeklinde gerçekleştiğini iki mektup ile 

izah ediyor. (Emirdağ L. Sh. 52) 
94 Emirdağ L. Sh. 257 
95 Tarihçe-i Hayat, Sh. 45 
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İşte Üstadın, Sultan Abdülhamid’in görevlendirdiği doktorlar üzerinden iktidara söyledikle-

ri:96 

 

İstanbul’a gelip âlimlerle tartışmamı, benim deli olduğuma yormuşlar. Hâlbuki ben tartışma-

yı sadece şunun için yaptım: 

 

Gördüm ki; askeriye, mülkiye gibi dallara oranla medreseler gelişmemiştir; (adeta Ortaçağda 

kalmışlardır.) Bunun da sebebi medreseler, okuma yazma ve ilim öğrenebilme yeteneğini, 

ilmin kendisini öğrenme yerine koymuşlar. (Dolayısıyla medreselerde ilimler yok gibi olmuş.) 

 

Ayrıca öğrencilerin birbiriyle tartışmaması, imtihan ve sorgulama sisteminin olmayışı öğren-

cilerde isteksizlik, bilgisizlik ve tembelliği doğurmuştur. İnsanı hayrette bırakan fen ilimleri, 

dinlenmeyi netice veren eğlendirici faaliyetler ve asıl maksat olan İlahî ilimler hiç tahsil 

edilmemiş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 

 

Bu düşüşün de çaresi ya yüce bir ideal olmalı; veya zorlayıcı maddi veya manevi bir istek 

verilmeli. Veya her bir talebeye sadece bir iki bilim dalı verilmeli ki; derinlik kazansın, yüzey-

sel kalmasın. Çünkü her bir ilmin ona özel bir çerçevesi var. O çerçeve bilinmeden, bazı ta-

rafları yırtık olan bir fotoğrafa bakmak gibi olur.97 

 

Medresetüzzehra’nın beşinci aşaması, eğitim ve öğretimin üç önemli alanı olan mektep, med-

rese ve tekyeleri ıslah etmek idi. Bu da iki şekilde yapılacaktı: 

 

a) Mekteplerde yüksek derecede imanî ilimleri okutmak; medreselerdeki skolastik dersleri 

kaldırıp dinî dersler ile beraber yüksek derecede fen ilimlerini okutmak.. Tekyelere de yetkin 

ve derin âlimleri tayin etmek. Bu sistem eğitim bütün Osmanlı memleketindeki bütün okul, 

medrese ve tekyelerde uygulanacaktı. Adeta bütün memleket bir Medresetüzzehra olacak idi. 

 

b) Kürtler çok geri kaldığından ve Kürdistan’da kayda değer bir modern okul olmadığından; 

diğer bölgelerden farklı olarak Kürdistan’da somut bir Medresetüzzehra kurulmak isteniyor-

du.. Bu hem mektep, hem medrese hem de tekye gibi iş görecek idi. Ve bütün Kürdistan için 

numune bir uygulama olacaktı. Bu beşinci aşamayı Üstadın yazıları içinde şöylece görebiliyo-

ruz: 

 

“İstanbul’a geldiğimde her şeyin ileri derecede kalkındığı bu çağda gerçek medeniyeti oluştu-

ran İslamiyet medeniyetinin şimdiki çağdaş medeniyete oranla kalkınmadığını gördüm. Bunun 

da en büyük sebebi şudur: 

 

İslam medeniyetinin üç büyük şubesi var. Mektep, medrese ve tekye… Üçünün de hedefi bir; 

fakat söylemleri farklı.. Mektebliler, medreseliler ve tekyedekilerin fikirleri birbiriyle çelişi-

yor; meşrep ve tarz-ı irşadları çok farklı. Ehl-i medrese ehl-i mektebi bazı zahiri metinleri 

tevil ettiklerinden imanları zayıftır, diye itham ediyorlar. Ehl-i mektep ise, ehl-i medreseyi fen 

ilimlerini bilmiyorlar, diye eksik ve güvenilmez, sayıyor. Ve ehl-i medrese ehl-i tekyeyi ehl-i 

bida diye kabul ediyorlar. 

 
96 Bu konuşma, çok net olarak Üstadın nasıl bir Medresetüzzehra’yı planladığını gösteriyor. 
97 Asar-ı Bediiyye, sh. 428 
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İşte bu fikir ayrılığı ve meşrep farklılığı, İslamî ahlakı öyle sarsmış ki; İslam âlemini medeni 

kalkınmalardan geri bırakmıştır.” 

 

[Maalesef 105 yıl geçmesine rağmen durum daha da kötüleşmiştir. Çünkü ehl-i mektebin ço-

ğu dinsizliğe kaydı. Ehl-i medrese ve ehl-i tekye ise fenni bilgileri hiç kale almıyor. Türki-

ye’nin ilahiyat fakülteleri güzel bir çare olabilirken, öğretim görevlilerinin ileri seviyede 

Arapça ve fen ilimlerini bilmemelerinden bu toplumsal kanser gittikçe yayılıyor. İş, Taliban 

tarzı medreselere ve dini gericilik bilen laik bir kesimin güç kazanmasına yarıyor.] 

 

“Bu hastalığın tek çaresi, üniversitelerin sayısal fakültelerinde yüksek derecede, tahkikli bir 

şekilde din ilimleri okutulmakla beraber; Medreselerde, Ortaçağın felsefe, mantık ve fıkıh 

anlayışı yerine gerekli olan yeni fen ilimleri tahsil edilmeli; kelam, tefsir ve hukuk asrın anla-

yışına uygun olarak verilmelidir. Tekyelerde de şeyh makamına oturanlar, deniz gibi bol ilmi 

olan âlimlerden seçilmeli. 

 

Halk kesiminin öğretmenleri olan vaizler ise, mektep, medrese ve tekye maarifine bihakkın 

sahip olan âlimlerden seçilmeli..”98 

 

Bir Not 
 

Medresetüzzehra’nın beşinci aşamasını anlatan bu dilekler ve tavsiyeler, 1908’in başlarında 

kaleme alınmıştır.99 6-7 ay sonra Meşrutiyet ve Hürriyet ilan edildi. Bu sefer Medresetüzzehra 

projesinin muhatapları İttihad Terakkinin ileri gelenleri oldu. Bu arada Üstad gerek şifahi ola-

rak ve gerek yazılı olarak eğitim konusunda tekrarla Kürtleri uyarıyor; işte o uyarılardan 

önemli bir pasaj şudur: 

 

“Hem de “hakikat” denilen tabakat altında mestûr ve mahbus kalmış; ve tabaka-i istibdadın 

mahv ve ref’iyle omuzu üstünde olan tabaka-i cehil ve gafletin tahfifiyle ihtizaza gelmiş ve 

kıyama teşebbüs etmiş olan muhbir-i hakaik size her cihetle haber veriyor ki: Mahiyetinizde 

dest-i kaderin ektiği istidadatı ve mukadderatınızı fiile çıkaran ve mahiyet-i kavmiyenizde 

saklanmış olan secayanızı ab-ı hayat-ı maarifle iska etmek vaktidir. Yoksa kuruyacak, yahud 

tefessüh edecektir.” 

 

Bu veciz parçanın tercümesi şöyledir: 

 

“Ey Kürtler, sizin el atmanız gereken altı hakikatten biri olan varlık ve hayatın gerçekliği, 

sizin için şimdiye kadar onlarca tabaka altında gizli ve mahpus kalmış idi. O gerçekliğin üs-

tünü örten istibdad tabakasının kalkması ve yok olması ile o hakikatin omuzu üstünde olan 

cehalet ve gafletin hafiflemesiyle uyanan ve ayağa kalkan, her şeyi anlamlı kılan ve gerçekliği 

bildiren o hakikat her yönden size bildiriyor ki: 

 

Sizin mahiyetinizde kaderin ektiği birçok yetenekler var. Çok güzel mukadderatınız ve karak-

terleriniz var. İşte bu yeteneklerinizi, mukadderatınızı ve karakterlerinizi hayat suyu olan ma-

 
98 Nakşî tarikatında tam âlim olmayana şeyhlik ve halifelik payesinin verilmesi yasaktır. 
99 Asar-ı Bediiyye, sh. 429 
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arif (eğitim ve öğretim) ile sulama vakti gelmiştir. Eğer sulamazsanız bütün o güzel yetenek ve 

karakterleriniz kuruyacak veya bozulacaktır.”100 

 

Altıncı adım olarak: 1909’da Divan-ı Harb-i Örfide; Abdülhamid yandaşlığı ile ve isyanı 

çıkaranlara yardım etmekle suçlanırken aynı mahkemede birinci olarak Kürtler için Medrese-

tüzzehra’yı istiyor; ikinci olarak bu metodun İstanbul’da da icra edilmesi gerektiğini dile geti-

riyor.. Bu ana maksadını belirtmekle, suçlamaları reddetmiş oluyor. 

 

Kürdistanda Medresetüzzehra’nın kurulması için: 

 

“Ben Kürdistanda Kürdlerin hal-i perişanını görüyordum. Anladım ki: Dünyevi saadetimiz, 

bir cihetle fünun-u cedide-i medeniye (medeni ülkelerde geçerli olan çağdaş fenler) ile ola-

caktır. O fünunun da gayr-ı müteaffin (bozulmamış) bir mecrası ulema ve bir menbaı da med-

reseler olmak lazımdır. Ta ulema-i din (din âlimleri) fünun (çağdaş fenler) ile ünsiyet peyda 

etsinler (fenlere alışsınlar.) 

 

Zira Kürdlerin zimam-ı ihtiyarı (iradelerini yönlendiren güç) ulema elindedir. O (eğitim) sai-

ki (amacı) ile devr-i istibdada (Abdülhamid döneminde) Dersaadet’e geldim. Saadet teveh-

hümüyle! O vakitte şimdi (İttihadçılar döneminde) münkasım olmuş (her tarafa yayılmış) ve 

şiddetlenmiş olan istibdadlar, umumen Sultan-ı Mahlu’a (azledilen Sultana) isnad edildiği 

halde; onun Zabtiye Nazırı (İçişleri Bakanı) ile bana verdiği maaş ve ihsan denilen rüşvet ve 

hakk-ı sükûtu kabul etmedim, reddettim. Milletimin namını lekedar etmedim. Aklımı feda et-

tim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana101 boyun eğmedim. Başka sivrisinekler102 

beni cebr ile değil, muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. Bir buçuk senedir burada 

Kürdistan’da neşr-i maarif (eğitim ve öğretimi yaymak) için çalışıyorum. Ekser İstanbul bunu 

bilir.” 

 

İstanbul’daki Medresetüzzehra için: 

 

“Daire-i İslam’ın merkezi ve rabıtası olan nokta-i Hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve 

sultan-ı sabık, sabık kusuratını (geçmişteki eksikliklerini) derk ile (anlamakla) nedamet ede-

rek (pişman olduğundan) kabul-ü nasihata istidad kesbetmiş (nasihati dinleyebilir) zannıyla 

ve “Aslah tarik (en iyi yol) musalahadır” mülahazasıyla (barıştır düşüncesiyle) şimdiki en 

çok ağraz ve infialata mebde ve tohum olan suret-i garazı (intikam alma şeklini) daha ahsen 

suretle (daha iyi bir şekilde) düşündüğümden, sultan-ı sabıka (Sultan Abdülhamid’e) ceride 

(gazete) lisanıyla söyledim ki: 

 

‘Münhasif (sönmüş olan) Yıldız’ı dar-ül fünun et (üniversite yap) ta Süreyya kadar î’la ol-

sun!.. Ve oraya seyyahlar (turistler) ve eski zebaniler (bürokratlar) yerine, melaike-i rahmeti 

(öğrencileri) yerleştir! Ta cennet gibi olsun!.. Ve Yıldız’daki milletin servetini, milletin baş 

hastalığı olan cehaleti tedavi için millete iade et! Zira senin idarene millet mütekeffildir. Bu 

ömürden sonra ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden, sen dünyayı terk et! Zekat-

 
100 Asar-ı Bediiyye, sh. 433. (Büyük bir ihtimal ile Üstad bu nutku, 1908’de Hürriyetin ilan edildiği günlerde 

söylemiştir.) 
101 Sultan II. Abdülhamid 31 Mart Vakasını kansız olarak geçirip tahtından vazgeçtiği için Üstad Şefkatli Sultan 

diyor. 
102 İttihadçılara bakıyor. S.N. (Yani siz İttihadcılar, Sultan Abdülhamid’e oranla sinek gibi kalıyorsunuz.) 
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ül ömrü (ömrünün onda birini) Ömer-i Sani (Ömer İbn Abdülaziz) yolunda sarf eyle (har-

ca!)..” 

 

[İttihadcılar döneminde Yıldız Sarayı üniversite olacağına yine turizm için terk edildiğinden, 

Üstad mahkemede İttihadçılara şöyle sesleniyor:] 

 

“Şimdi muvazene edelim: Yıldız, eğlence yeri olmalı veya darülfünun.. ve içinde seyyahin 

(turistler) gezmeli veyahud ulema tedris etmeli? Ve mağsub olmalı (gasp edilmeli,) veyahut 

mevhub olmalı?! (Millete hibe edilmeli?!) Hangisi daha iyidir? Eshab-ı insaf hükmetsin.” 

 

31 Mart Vakası üzerine Üstad İstanbul’u terk ediyor; önce Anadolu’yu sonra Kürdistan’ı daha 

sonra Arabistan’ı (Irak, Suriye ve Lübnan’ı) geziyor. Bu gezisi sırasında Hutbe-i Şamiye, 

Muhakemat ve Münazarat kitaplarını yazıyor.. Bu kitaplarını basmak ve Sultan Reşad’ın Bal-

kan seyahatine katılmak için Beyrut’tan deniz yoluyla İstanbul’a geliyor. 

 

Van’da kurulacak Medresetüzzehra için Sultan Reşad’dan ve İttihadçıların Hükümetinden 

karar çıkarıyor; 19 bin altın tahsisat alıyor. 1913’te Edremit’te temeli atıyor. Fakat 1914’te 

Birinci Dünya Savaşı çıkınca işler donmuş oluyor. 

 

1918’de esaretten kurtulup İstanbul’a gelir; fakat İngiliz işgali ve hükümetin çok sıkıntılar 

içinde olması söz konusu olduğundan Medresetüzzehra’yı hiç gündeme getirmiyor. Fakat 

1911’de yazdığı Münazarat kitabında uzunca bir bölüm içinde bu önemli projesini İttihadcıla-

ra kitap yoluyla arz ediyor; yol ve yöntemini gösteriyor. Münazarat’taki metin şöyledir: 

 

“Eyyühe’l-avâm! (Ey halk kesimi!) Şimdi Allahaısmarladık, siz durunuz; havas (okumuş ve 

devleti idare edenler) ile konuşulacak bir dâvâm var. Hükûmet ve eşraf ve İttihad Terakkiye, 

(mason olmayan kısmına) karşı bir mühim meselem var.  Ey tabaka-i havâss! Biz, avâm ve 

ehl-i medrese, sizden hakkımızı isteriz.  

 

Sual: Ne istersin?  

 

Cevap: Sözünüzü, fiiliniz tasdik etmek (sözünüz ile yaptıklarınız birbirini tutsun.) Başkasının 

kusurunu kendinize özür göstermemek.. İşi birbirine atmamak.. Üzerinize vâcip olan hizmeti-

mizde tekâsül (tembellik) etmemek. Vasıtanızla zâyi olan mâfâtı (boş geçen şeyleri) telâfi et-

mek.. Ahvâlimizi dinlemek, hâcetimizle (ihtiyacımız ile) istişare etmek.. Bir parça keyfinizi 

terk etmek ve keyfimizi sormak istiyoruz. 

 

Elhasıl: Kürtlerin ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihad ve Terakki mânâsın-

daki hissemizi isteriz. Üzerinizde hafif, yanımızda çok azîm (önemli) bir şey isteriz.  

 

Sual: Maksadını müphem bırakma, ne istersin?  

 

Cevap: Câmiü’l-Ezher’in kızkardeşi olan Medresetü’z-Zehrâ namıyla dârülfünunu mutazam-

mın (üniversite manasını içeren) pek âli bir medresenin Kürdistanın merkezi hükmünde olan 

Bitlis’te ve iki refikasıyla (benzer iki üniversite daha) Bitlis’in iki cenahı olan Van ve Diyar-
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bakır’da tesisini isteriz. Emin olunuz, biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakînen biliyoruz 

ki, içtimaî (sosyal) hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş’et eder.103  

 

Sual: Nasıl? Ne gibi? Niçin?  

 

Cevap: Ona bazı şerait ve varidat ve semerat vardır. (O üniversitenin bazı şartları, kaynakla-

rı ve ürünleri olacaktır.) 

 

Sual: Şeraiti nedir?    Cevap: Sekizdir: 

 

Birincisi: Medrese nâm melûf ve menus ve cazibedar ve şevk-engiz, itibarî olduğu halde 

büyük bir hakikati tazammun ettiğinden, rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle 

tesmiye. 
 

 İkincisi: Fünun-u cedideyi, ulum-u medaris ile mezc ve derc.. Ve lisan-ı Arabî vacib, Kürdî 

caiz, Türkî lazım kılmak.” 

 

S- Şu mezcde ne hikmet var ki, o kadar taraftarsın; daima söylüyorsun? 

 

C- Dört kıyas-ı fasid104 ile hâsıl olan safsatanın zulmetinden muhakeme-i zihniyeyi halas 

etmek, meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylaneye ettiği mugalâtayı izale etmek… 

 

S- Ne gibi? 

 

C- Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla 

hakikat tecelli eder. İki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakitte; 

birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.”105 

 

Medresetüzzehra hakkında olan şu iki şartın izahı şudur: 

 

Evvela: İsmi Medresetüzzehra olmalı. Çünkü yöre halkı medreseyi seviyor, o isme alışmış. 

Bu isim göreceli bir şey de olsa onlar için büyük bir teşvik olur. 

 

İkinci Olarak: 

 
a) “Fünun-u cedide..” Yani bu eğitim metodunda bütün modern fenler yani ispat edilmiş, 

belgelenmiş Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bütün bilim dalları olmalı. Bunlardan bazıları eksik 

olursa iş tamam olmaz. Veya eski felsefenin fenni malumatı esas alınsa yine sistem kurul-

maz.106 

 
103 Yani Osmanlı tebaası olan bütün milletler, Osmanlıyı ve Türkleri bıraksa da biz Kürtler Türklerden asla 

ayrılamayız. 
104 İşte o kıyaslar; maneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda dahi hüccet tutmak. Hem de bazı 

fünunda meşhur olanların, başkasında da sözünü hüccet tutmak. Hem de fünun-u cedideyi bilmeyen ulemanın 

sözünü, ulum-u diniyede dahi kabul etmemek. Hem de fünun-u cedidede mehareti için gurura gelip, dinde 

nefsine itimad etmek. Hem de selefi halefe, maziyi hale kıyas edip haksız itirazda bulunmak gibi fasid 

kıyaslardır.   (Abdülmecid) 
105 İçtimai Dersler, Zehra Y. sh. 142 
106 Âsâr-ı Bediiyye, İttihad Y. sh. 425 
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b) Ulum-u medaris (Medrese ilimleri) ile mezc.. 

 

Başka yerde dinî ilimler derken burada medrese ilimleri ifadesini kullanması, gerçekten araş-

tırılmış ve tahkik edilmiş dinî bilgileri kastettiği içindir. Çünkü medrese geleneği, tekye gele-

neğinden farklı olarak mantık, usul ve ilmî deliller üzerinde duruyor. Onun için Üstad, tekye-

ler mutlaka mütebahhir âlimlere bırakılmalı, diyor.107 

 

c) Dinî ve fennî ilimleri mezc ve derc etmek.. Mezc, kimyevî bir deyimdir; o iki ilim çeşidini 

kaynaşmış ve belirli oranlarda yapmak demektir. Sudaki oksijen ve hidrojen gibi.. Derc ise, 

homojen ve belirli oranlarda yapmak demektir..  

 

d) “Arapça vacip, Kürtçe caiz, Türkçe lazım kılmak.” 

 

[Yani çok dilli bir eğitim programı ile olmalı. Ki öğrenciler evrensel düşünebilsin. Burada 

vacip, olmazsa olmaz demektir. Lazım, ekonomik ve idari yönden çok gerekli demektir. Caiz 

de serbest olan yani yasak olmayan demektir. Caiz kılmak ise, izin verilen şeyin mutlaka ol-

ması demektir. Olsa da olur, olmasa da olur demek değildir. Çünkü caizdir, ifadesi ile caiz 

kılmak ifadesinin manaları farklıdır.] 

 

Sual: Neden dinî ve fennî bilimleri bir yapmayı bu kadar önemsiyorsun?! 

 

Cevap: Bu birleşme olmadığı için dört yanlış fikir ortaya çıkıyor. Bu ise safsata karanlığını 

doğuruyor. Bu ortamın belirsizliğinde bazı insanlarımız feylesof gibi bilgili olur; dinden uzak-

laşır. Dindar kesim ise dinini ancak çocuk seviyesinde öğrenebiliyor; dolayısıyla mukallit 

kalıyorlar.  Feylesofane bir seviyede olan ve dindar olmak istemeyen birinci grup, bu dindar 

mukallitleri yanıltabiliyorlar. 

 

Sual: Nasıl oluyor? 

 

Cevap: Başta vicdan olmak üzere insanın bütün duygu ve algılarını aydınlatan dinî ilimlerdir. 

Bu kalbi ve vicdani aydınlık, aslında aklı da aydınlatır. Fakat araya doğal ve sosyal birçok 

engel giriyor. O ziyanın ışığının nuru akla yansımıyor. Medeni fenler bu sosyal ve doğal en-

gelleri ortadan kaldırır; ölçülü ve sebeplere göre düşünen akıl aydınlanır. Akıl ve vicdan, din 

ve ilim tam imtizaç edince (kaynaşmış olunca) varlığı ve insanı hiçlik karanlığından kurtaran 

hakikat ortaya çıkar. Her iki ilim, öğrencinin himmetini ve gayretini kanatlandırır; insan yüce-

lere çıkar. Hâlbuki bunlar bugün ayrı ayrı gittiği için dindar insan mutaassıp olmuş, ehl-i fen 

de bencillik ve şüpheler içinde kıvranıyor. 

 

Üçüncü şart: Zülcenaheyn (din ve fen ilimlerini iyi bilen) ve Kürtlerin ve Türklerin mutemedi 

olan Ekrad ulemasının (Kürt âlimlerinin) veya istinâs etmek (alışmak) için lisan-ı mahallîye 

âşina olanları müderris (öğretim görevlisi) olarak intihap etmektir (seçmektir.)  

 

Dördüncüsü: Ekradın istidatları ile istişare etmek (Kürtlerin yeteneklerini göz önünde bulun-

durmak) onların sabavet ve besatetlerini (çocuk gibi olan seviyelerini) nazara almaktır. Zira 

 
107 A.g.e, sh.485 
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çok libas var; bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi, ya cebirle, ya heve-

satlarını okşamakla olur.  

 

Beşinci şart: Taksimü’l-a’mâl (iş bölümü) kaidesini (kuralını) bitamamihâ (tam olarak) tatbik 

etmek; tâ şubeler (din ve fen fakülteleri) birbirine medhal ve mahreç (alan ve veren) olmakla 

beraber, her bir şubeden mütehassıs çıkabilsin.  

 

Altıncı şart: Bir mahreç (mali kaynak) bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü (istikbalini) te-

min etmek; hem de mekâtib-i âliye-i resmiyeye müsavi tutmak (diğer üniversitelere denk tut-

mak) ve imtihanları, onların imtihanları gibi müntiç (diplomayı netice veren) kılmak, akîm 

(kısır) bırakmamaktır.  

 

Yedinci şart: Dâru’l-muallimîni (Osmanlıdaki eğitim fakültelerini) muvakkaten şu dârül-

fünun (üniversite) dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir. Tâ ki, intizam ve tefeyyüz ondan 

buna geçsin ve fazilet ve diyanet, bundan ona geçsin; tebâdül (bilgi ve ahlak takası) ile herbi-

ri ötekine bir kanat verip zül-cenaheyn (çift kanatlı) olsun. 

 

Sekizinci şart: Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi (bireysel eğitimi) halka 

ve daireye (sınıf eğitimine) tebdil etmek… 

 

 (.Çünkü zaman bu âdeti silip imha etmiştir)  إِنَّ ٰهِذِه َعادَةٌ دََرَس َعلَْيَها الدَّْهُر َودََرَب  

 

Sual: Varidatı nedir?  

 

Cevap: Hamiyet ve gayret..  

 

Sual: Sonra?  

 

Cevap: Şu medrese, çekirdek gibi bil-kuvve bir şecere-i tûbâyı (daimi bir hayat ağacını ta-

zammun eyliyor. Eğer hamiyet ve gayretle yeşillense, tabiatıyla maddî hayatını (giderlerini) 

cezb ile (kendine çekmekle) sizin kuru kesenizden istiğna edecektir.  

 

Sual: Ne cihetle?  Cevap: Çok cihetle..  

 

Birincisi: Evkaf (vakıflar) hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medâris (medreseleri 

birleştirmek) tarikiyle (yoluyla) bir mühim çeşmeyi akıtacaktır.  

 

İkincisi: Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şâfiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetü’z-

zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil’istihkak ken-

dine münhasır edecektir. Bâhusus (özellikle) zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.  

 

Üçüncüsü: Şu medrese neşredeceği semeratla, tamim edeceği ziya ile, İslâmiyete edeceği 

hizmetle ukul yanında (fikirlerde) en âlâ bir mektep olduğu gibi, kulûb yanında (kalblerde) en 

ekmel bir medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir. Nasıl med-

rese, öyle de mektep, öyle de tekke olduğundan; İslâmiyetin iânât-ı milliyesi olan nüzur ve 

sadakat (hayırseverlerin yardımları) kısmen ona teveccüh edecektir (yönelecektir.) 
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Dördüncüsü: Mezkûr tebâdül (adı geçen takas) için Dârü’l-Muallimîn ile imtizaç ettiğinden, 

Darü’l-muallimînin varidatı (bütçesi) bir derece tevsi (genişletilmek) ile muvakkaten ve âriye-

ten (emaneten) -eğer mümkünse- verilse, bir zaman sonra istiğna edecek, o âriyeyi (emaneti) 

iade edecektir.  

 

Sual: Bunun semeratı (ürünleri) nedir ki, on (belki elli beş) seneden beri bağırıyorsun? 

  

Cevap: İcmali: 108Kürt ve Türk ulemasının istikbalini temin.. Ve maarifi, Kürdistan’a medrese 

kapısıyla sokmak ve Meşrutiyet ve Hürriyetin mehasinini (güzelliklerini) göstermek ve ondan 

istifade ettirmektir. 

 

Sual: İzah etsen fena olmaz.  

 

Cevap: Birincisi: Medarisin (medreselerin) tevhid (birleştirilmesi) ve ıslahı (geliştirilmesi..)  

 

İkincisi: İslâmiyeti, onu paslandıran hikâyat (hikâyelerden) ve İsrailiyat (Yahudi efsanelerin-

den) ve taassubat-ı bârideden (anlamsız tassuplardan) kurtarmak. Evet, İslâmiyetin şe’ni me-

tanet, sebat, iltizam-ı hak olan salâbet-i diniyedir. Yoksa cehilden (cehaletten,) âdem-i muha-

kemeden (düşüncesizlikten) neş’et eden (ortaya çıkan) taassup değildir. Bence taassubun en 

dehşetlisi, bazı Avrupa mukallitlerinde ve dinsizlerinde bulunur ki, sathî şüphelerinde muan-

nidane ısrar gösteriyorlar. (Taassup) burhan (güçlü deliller) ile temessük eden (tutunan) 

ulemânın şânı (özelliği) değildir.  

 

Üçüncüsü: Mehâsin-i Meşrutiyeti (demokrasinin güzelliklerini) neşir için bir kapı açmaktır. 

Evet, aşâirde (Kürt aşiretlerinde) Meşrutiyeti (demokrasiyi) incitecek niyet yoktur. Fakat is-

tihsan edilmezse (beğenilmezse) istifade edilmez; o daha zararlıdır. Hasta, tiryakı (ilacı) ze-

hir-alûd (zehirli) zannetse, elbette istimal etmez.  

 

Dördüncüsü: Maarif-i cedideyi (çağdaş fenleri) medreselere sokmak için bir tarik (yol) ve 

ehl-i medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-ı fünun açmaktır. Zira mükerreren söylemi-

şim: Fena bir tefehhüm (anlayış) meş’um bir tevehhüm (uğursuz bir kuruntu) şimdiye kadar 

(bu önemli işin önüne) set çekmiştir.109  

 

Beşincisi: Yüz defa söylemişim, yine söyleyeceğim: Ehl-i medrese, ehl-i mektep, ehl-i tekyenin 

musalâhalarıdır. Tâ, temayül ve tebadül-ü efkâriyle (kaynaşma ve fikir alışverişiyle) lâakal 

(hiç olmazsa) maksatta ittihad eylesinler. Teessüfle görülüyor ki, onların tebâyün-ü efkârı 

(farklı düşünceleri) ittihadı tefrik ettiği (birliğimizi tehdit ettiği) gibi; tehâlüf-ü meşâribi (fark-

lı yönelişleri de) de terakkiyi tevkif etmiştir (kalkınmayı durdurmuştur.) Zira herbiri mesleği-

ne taassup, başkasının mesleğine sathiyeti (yüzeysel bakması) itibarıyla tefrit ve ifrat ederek, 

biri diğerini tadlil (sapık görüyor;) öteki de berikini techil eyliyor (cahil sayıyor.)  

 

Elhasıl: İslâmiyet hariçte temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi 

zaviye, salonu dahi mecmaü’l-küll, (herkesin birleştiği saha) biri diğerinin noksanını tekmil 

 
108 Şu Medresetü’z-Zehrâ’ya dair mebâhisi, Hürriyetin üçüncü senesinde nutuk suretiyle Bitlis’te, Van’da, 

Diyarbakır’da, daha birçok yerlerde ahaliye ders verdim. Umumen dediler: "Hakikattir, hem mümkündür." 

Demek diyebilirim ki, ben bu meselede onların tercümanıyım. S. N. 
109 Yüz yıl geçmesine rağmen bu sed hala yerinde duruyor. 
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için bir meclis-i şûrâ olarak, bir kasr-ı müşeyyed-i nuranî timsalinde (sağlam, aydınlık bir 

saray şeklinde) arz-ı dîdar edecektir (kendini gösterecektir.) Ayna kendince güneşi temsil etti-

ği gibi, şu Medresetü’z-Zehrâ dahi o kasr-ı İlâhîyi (kutsal sarayı) haricen (somut olarak) tem-

sil edecektir.” 

 

Münazarattaki kapsamlı ve sorulu cevaplı bu dilekçe Medresetüzzehra için yedinci ve önemli 

bir adım olmuştur. Yine bu yılda yazdığı Muhakematta ve 1916’da yazdığı İşaratül-İcazın 

mukaddimesinde ifade ettiği gibi; Medresetüzzehra’nın mantalitesini yeni bir tefsir yazmak 

ile de gerçekleştirmek istemiştir. 

 

Evet, dil ve edebiyatta uzman ve her birisi bir bilim dalında mütehassıs olmakla beraber, bü-

tün diğer ilimlerin ana hatları ile çerçevesini bilen bir heyetin, kamuoyuna (efkâr-ı ammeye) 

ve ilim dünyasına hitaben yazacakları bir tefsir, önemli ölçüde Medresetüzzehra’nın yerini 

dolduruyordu. Nitekim daha sonra Risale-i Nur Külliyatı önemli bir şekilde bu manadaki bir 

Medresetüzzehra’yı fiilen uyguladı, diyor. Üstadın ilimlerdeki bakış açısını tam görmek için 

Muhakematın Unsurul-Hakikatini ve Risale-i Nurun 29. Söz, 24. Mektup ve 30. Söz gibi ilmi 

parçalarını tam ve dikkat ile okumak gerekir. 

 

Muhakemattan ve İşaratül-İcazdan anlaşılan odur ki; Medresetüzzehra’nın öğrencilerinin hem 

dilde, hem fenlerde hem de düşüncede yetkin ve ehliyetleri olmaları gerekir: 

 

Eğer Risale-i Nurun ilk dönem talebeleri bu üç özelliğe sahip değillerdi; Üstad Lahikalarda 

sürekli olarak neden onları Medresetüzzehranın erkânları olarak gösteriyor; gibi bir soru soru-

lursa; şöyle beş gerekçeli bir cevap verilir: 

 

1) O ağabeyler, her ne kadar, yazarçizer değiller ise de; onlar sosyal olarak zihnen büyük bir 

değişim ve dönüşüm yaşadılar. 

 

2) Bu erkânlar, Medresetüzzehra’nın nihai amacı olan iman ve ahlakı kurtarma görevinde 

tamamen vazifelerini ifa ettiler. 

 

3) Bin bir zorluk, yasaklar ve sıkıntılara rağmen Risale-i Nur gibi 7000 ilmî keşfi içeren bir 

külliyatı gelen nesillere aktarmayı başardılar. 

 

4) Bütün bunlarla beraber, Üstad bu ağabeylere Medresetüzzehra’nın talebeleri demiyor; 

erkânları diyor.110 Bu ise bir vakfın mütevelli heyeti gibi bir manaya geliyor. Demek başta 

ağabeyleri olmak üzere Risale-i Nur Talebeleri, Medresetüzzehra’yı inşa edecekler; içinde 

talebe-i ulum yetiştirecekler. 

 

 
110 Sadece üç-dört yerde farklı geçiyor; şöyle ki Kastamonu Lahikası, sh. 195’te “Medresetüzzehranın talebeleri 

sanki şimdiki Nur talebeleridir veya bu Nur talebeleri, istikbalde gelecek olan Medresetüzzehranın talebelerinin 

dümdarlarıdırlar” gibi bir ifade geçiyor. Emirdağ 338’de “Medresetüzehranın Nur talebeleri ifadesi var. Bu da 

Risale-i Nur boyutu itibarı ile Medresetüzzehra talebeleri demektir. Emirdağ 433’de ise Medresetüzzehranın 

fedakâr talebeleri ifadesi var. Bu da kendilerini Risale-i Nura ve Medresetüzzehranın kurulmasına adayanlar 

(vakıflar) demektir. Mederesetüzzeharnın şakirtleri kelimesi de birkaç sefer geçiyor. Fakat şakirt buralarda çırak 

demektir. 
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5) Risale-i Nur talebeleri, sadece Nur Cemaatinden ibaret değiller. İslam Dünyası Nur Cemaa-

tine girmeden büyük ölçüde Risalelerden istifade etmiştir. Haliyle bu hizmet saff-ı evvel olan 

ağabeylerin ihlâslı gayretleri ile olmuştur. 

 

Hulasa: Risale-i Nur dairesinde Medresetüzzehra şartlarını tam taşıyan kişiler yoksa da şahs-ı 

manevi olarak Nur Cemaati bu ilmî ve içtimai vazifeyi manen ifa etmiştir. Şimdi sıra gelmiş 

maddeten de o görevi yerine getirmelerine.. 

 

*** 

 

Yine sadede dönüyoruz: Münazarattaki bu uzun dilekçeden önce de Üstad Hz.leri bütün nutuk 

ve yazılarında Medresetüzzehra’nın öneminden söz ediyor; âlem-i İslam’ın kurtuluşu için tek 

çare olduğunu söylüyor. 

 

Mesela: 26 Temmuz 1908’de Hürriyete Hitap nutkunda medeniyet ve maarifin birbiri ile olan 

şiddetli alakasına değindiği gibi; 19 Kasım 1908’de, daha önce karşı olduğu Hamidiye Alay-

larının kaldırılmamasını istiyor. Her bir alayın, fenleri tahsil eden bir okula dönüşmesi için 

İttihadçılara basın yoluyla hitap ediyor.111 

 

Sene başında Sultan Abdülhamid’e sunduğu dilekçeyi 2 Aralık 1908’de Şark ve Kürdistan 

Gazetesinde yayınlıyor.112 

 

12 Aralık 1908’de Kürtlerin elindeki 400 bin silahlı gücün hükümetin eline verilmesi ve zayi 

olmaması için Kürtlerin medrese ve ulema eliyle fen ilimleri vasıtası ile medenileşmelerinin 

gerektiğini söylüyor. Çünkü Kürtler dört yanlıştan dolayı fenlerden mahrum kalmışlar. Bu ise 

onların geri kalmasına sebep olmuştur, diyor ve bu dört yanlışı şöyle açıklıyor: 

 

1) İlim ve fenlerin aslında İslam’ın malı olduğunu bilmiyorlar. Çünkü zahiren bu fenlerin ya-

bancılardan bize geldiğini görüyorlar. 

 

2) Kürtler avam seviyesinde kaldıklarından bazı İslamî hikâyeler ile müteşabihatın fenlerle 

çatıştığını sanıyorlar. Çünkü avam, bu hikâyeler ve müteşabihatı akide olarak algılıyor ve 

gerçek zahiri manalar ile biliyor. 

 

3) Bu çağdaş fenler medresedeki eğitim usulüne muhaliftir, diye Kürtler medrese adetlerini 

bırakmak istemiyorlar. 

 

4) Kürtler, İslamiyeti yalnız zahirine göre ve taklidi olarak algılıyorlar. Ehl-i mektep fenler 

vasıtası ile feylesof gibi davranıp onların o çocuksu inançlarına karşı geldiklerinden Kürtler 

yeni çağdaş fenlerden ürküyorlar.113 

 

 
111 İçtimai Dersler, sh. 505-506 
112 İçtimai Dersler, sh. 507-508 
113 İçtimai Dersler, sh. 512 
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Yine aynı meseleyi ve o dört yanlışı Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına söylediği hitapta da dile 

getiriyor. Bu hitap, 19 Aralık 1908; 26 Aralık 1908 ve 9 Ocak 1909’da üç parça olarak Kürt 

Teavün ve Terakki Gazetesinde tefrika edilmiştir.114 

 

24 Mart 1909’da Volkan Gazetesinde yayınladığı Bediüzzaman’ın Efkârının Programıdır 

isimli uzun makalenin ikinci maddesini yine Medresetüzzehra’nın eğitim mantığına ayırmış-

tır.115 

 

Bütün bu yayınlardan ve ısrarlı dilekçelerden sonra İttihadçıların Hükümeti, Sultan Reşad’ın 

Kosova ziyareti münasebeti ile Medresetüzzehra’nın Van’da açılmasına karar verir; ve 19 bin 

altın tahsisat ayırır. Van’da Medresetüzzehra’nın temeli atılır. Fakat Birinci Dünya Savaşının 

başlaması ile bu iş temel seviyesinde kalır. 

 

Bundan sonra 1923’te Ankara’daki B.M. Meclisinin 200 mebusundan 163’ünün oyu ile 150 

bin banknot tahsisat ayrılır. Fakat Üstad o günün liderler kadrosunun dine, İslama, Osmanlıya 

ve medreselere olan kinlerini görünce Van’a kaçar. 

 

Burada Risale-i Nurun temelleri atılır. Sonra 1926’da Isparta’da Risaleler yazılır. Bu ara hiç 

Medresetüzzehra bahsi geçmiyor. Ta 1938’de Münazarat eline geçince bu konuya yeni bir 

konsept içinde değinir.  

 

“Münâzarât nâmındaki eserde, bâzı latîfe sûretinde bâzı kayıtlar, haşiyecikler bulunur. O eski 

zaman telifinde zarîfü't-tab talebelerine bir mülâtefe nevindendir. Çünkü onlar o dağlarda 

beraberinde idiler; onlara ders sûretinde beyân ediyormuş. Hem bu Münâzarât risâlesinin 

ruh ve esâsı hükmünde olan hâtimesindeki Medresetü'z-zehrâ hakîkati ise, istikbâlde çıkacak 

olan Risâle-i Nur'a bir beşik, bir zemin ihzâr etmek idi ki, bilmediği, ihtiyârsız olarak ona 

sevk olunuyordu. Bir hiss-i kablelvukû ile o nûrânî hakîkati bir maddî sûrette arıyordu.  

 

Sonra, o hakîkatin maddî ciheti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşad, on dokuz bin 

altın lirayı Van'da temeli atılan o Medresetü'z-zehrâ'ya verdi, temel atıldı. Fakat Birinci 

Harb-i Umûmi çıktı, geri kaldı. Beş altı sene sonra Ankara'ya gittim, yine o hakîkate çalıştım. 

İki yüz mebustan yüz altmış üç mebusun imzalarıyla, o medresemize yüz elli bin banknot iblâğ 

ederek, o tahsisât kabul edildi. Fakat binler teessüf, medreseler kapandı, onlar ile uyuşama-

dım, yine geri kaldı. Fakat Cenâb-ı Erhamürrâhimîn, o medresenin mânevî hüviyetini Isparta 

vilâyetinde tesis etti; Risâle-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşaallah, istikbâlde Risâle-i Nur şâkirt-

leri o âlî hakîkatin maddî sûretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar.”116 

 

Bu mektuptan sonra genellikle Nur Cemaatinin ileri gelenlerinden Medresetüzzehra’nın 

erkânları, diye söz ediyor. Bu tarz ifadeler, Kastamonu ve Emirdağ lahikalarında sıklıkla ge-

çer. 

 

 
114 İçtimai Dersler, sh. 523 
115 İçtimai Dersler, sh. 539 
116 Kastamonu L. Sh. 47 
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Medresetüzzehra’nın onuncu adımı, 1954’de Demokrat Partinin başta Van’da planladığı son-

ra bazı çevrelerin tazyiki ile Erzurum’a kaydırılan üniversitedir. Bu üniversitenin ismi başta 

Doğu üniversitesi idi; fakat yine bazı çevrelerin tahrikiyle ismi Atatürk Üniversitesi oldu. 

 

Bu konuda şu iki paragraf bize birçok şey anlatır: 

 

“Mâdem Reisicumhur (Celal Bayar) gayet mühim mesâil-i siyasiye içinde Şark Üniversitesini 

en ehemmiyetli bir mesele yapıp hattâ harika bir tarzda altmış milyon liranın o üniversiteye 

sarfı (harcanması) için bir kanun çıkarmak derecesinde fevkalâde bir hizmetle medresenin 

medâr-ı iftiharı ve kendisine büyük bir şeref verdiren bu medrese-i İslâmiyeye, eski hocalık 

hissiyatıyla başlaması, bütün Şark hocalarını minnettar etmiş.. Ve şimdi orta şarkta sulh-u 

umumînin temel taşı ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yine mesâil-i azîme-i siyasiye 

(önemli siyasi konular) içinde yeniden nazara alması, elbette bu vatana, bu devlete, bu millete 

bu azîm, faydalı hizmeti netice verecek. Ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çünkü ha-

riçteki kuvvet tahribatı mânevîdir, imansızlıkladır. O mânevî tahribata karşı atom bombası, 

ancak mânevî cihetinde mâneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir.  

 

Mâdem elli beş sene bu meseleye bütün hayatını sarf etmiş ve bütün dekaikiyle (incelikleriyle) 

ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lâzım ge-

lirken, Amerika'da, Avrupa'da bu meseleye dair istişareye kendinizi mecbur bildiğinizden, 

elbette benim de bu meselede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkâr olan bütün bir millet 

namına sizden bekliyoruz.”117 

 

İsmi Doğu Üniversitesi idi, Atatürk Üniversitesi oldu. Van’da düşünülmüş iken Erzurum’a 

kaydırıldı.  

 
“Muhalif bir partinin şiddetli ve tenkitçi bir mensubu tarafından, Yeni Ulus Gazetesinin 

1.4.1954 tarihli nüshasında yazılan Atatürk Üniversitesi hakkındaki makaleye cevap hükmün-

de o üniversitenin hakikatini beyan ediyoruz. Şöyle ki:  

 

Şimdi Atatürk Üniversitesi namı verilen bu darülfünunun küşadına (açılmasına) Üstadımız 

Said Nursî 50 seneden beri büyük bir gayretle çalışmıştır. Üstadımız İttihatçılara muhalif 

olduğu halde onlar ve Sultan Reşad, bu Darülfünunun inşası için 19 bin altın tahsis etmiş, 

Van'da Üstadımız temellerini atmıştı. Fakat Harb-i Umumînin vukuuyla geri kalmıştı. Sonra 

devr-i Cumhuriyetin iptidasında üstadımız Said Nursî'nin Ankara'da Meclis-i Meb'usana iste-

nilmesiyle, Üstadımız tekrar teşebbüse geçmişti. Orada Üstadımız o zamanın idaresine tam 

muhalif ve siyaseti bütün bütün terk ettiği ve bazı cihetle de muhalif olduğunu ve "Dünyanıza 

karışmayacağım" dediği ve hatta Mustafa Kemal'e "Namaz kılmayan haindir" dediği ve onun 

teklif ettiği büyük servet, maaş, Şark Vaiz-i Umumîliği gibi büyük tekliflerini kabul etmediği 

halde, Şark Darülfünununun tesisi için 150 bin banknotun 200 mebustan 163 mebusun imzası 

ve Mustafa Kemal'in tasdikiyle verilmesine karar verilmişti.. Demek ki, Şarkın en mühim me-

selesi o zaman o üniversiteydi. Şimdi yirmi derece daha ziyade ihtiyaç var. Nihayet yine Üs-

tadımızın maddî ve mânevî gayret ve teşvikleri neticesiyle yapılmasına bu hükûmet-i İslâmiye 

zamanında karar verildi. Bu Şark Üniversitesinin o cihanşümul kıymet ve ehemmiyetini, de-

nizden damla takdim eder gibi iki üç nokta olarak arz ederiz:  

 
117 Emirdağ II, sh. 197 
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Birincisi: Bu darülfünun hem İran, hem Arabistan, hem Mısır ve Afganistan, hem Pakistan ve 

Türkistan ve Anadolu'nun merkezinde bir kalb hükmündedir. Ve hem bir Camiü'l-Ezher, hem 

bir Medresetü'zzehradır.  

 

İkincisi: Şimdi umum beşerde (insanlık âleminde) sulh-u umumî (evrensel barış) için, yani 

beşerin ifsad edilmemesi için çareler aranıyor, paktlar kuruluyor. Ve madem bu hükümet-i 

İslâmiye musalâhat-ı umumiye (dünya barışı) ve hükûmetin selâmeti (iktidarda kalması) için, 

Yugoslavya'ya, tâ İspanya'ya kadar onları okşayarak dostluk kurmaya çalışıyor.  

 

İşte bunların çare-i yegânesinin bir delili olarak gösteriyoruz ki, tesis edilecek Şark Darülfü-

nununun ilk müteşebbisinin bir ders kitabı olan ve ulûm-u müsbete ve fenniye ile ulûm-u ima-

niyeyi barıştıran ve bu otuz seneden beri bütün filozoflara meydan okuyan ve resmî ulemaya 

dokunduğu ve eski hükûmetle resmen mübareze ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve 

tahsine mazhar olan ve mahkemelerde beraat kazanan Risale-i Nur'un bu vatan ve millete 

temin ettiği âsâyiş ve emniyettir ki, İslâm memleketlerinde, hususan Fas'ta, Mısır ve Suriye ve 

İran gibi yerlerde vuku bulan dâhilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir.. Nasıl ki bu 

vatan ve millette Risale-i Nur -emniyet ve âsâyişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade 

esbap bulunmasına rağmen- âsâyişi temin etmesi gösteriyor ki, o Doğu Üniversitesinin tesisi, 

beşeri müsalemet-i umumiyeye (dünya barışına) mazhar kılacaktır. Çünkü şimdi tahribat 

mânevî olduğu için ona mukabil tamirci mânevî bir atom bombası lâzımdır.  

 

İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci 

mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat'î bir delil olarak, üniversitenin mebde' ve 

çekirdeği olan Risale-i Nur'un bu otuz sene içerisinde Avrupa'dan gelen dehşetli dalâlet ve 

felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risale-i Nur 

tamirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.  

 

Üçüncüsü: Evet, Şark Üniversitesi bir merkez olarak âlem-i İslâmı ve tâ bütün Asya'yı alâka-

dar edecek bir mahiyet ve ehemmiyette olduğundan, altmış milyon değil, altmış milyar da 

masraf yapılsa elyaktır.  

 

Yeni Ulus gazetesi muhalif olduğu için, bu meseleyi perde ederek yeni iktidarın bazı büyük 

memurlarından bu meseleye çalışanlara bir nevi irtica süsünü vermek istiyor. Hâlbuki bu 

mesele en yüksek terakkî ve sulh-u umumînin medarıdır. Bu müessese bu hükûmet-i İslâmiye-

ye bazı şeâir-i İslâmiyeden Arabî ezan-ı Muhammedî ve din dersleri gibi pek çok kuvvet vere-

cek. Belki bu hükûmetin istikbalde, tarihlerde kemâl-i takdir ve tahsinle yâd edilmesine en 

parlak bir vesile olacaktır. ”118 

 

Bediüzzaman’ın Talebeleri 

 

 

Başta Erzurum ve Van Üniversiteleri olmak üzere Doğudaki üniversiteler, memlekete ve böl-

geye binlerce fayda ve güzel ürünler vermiş olsa da Üstad Bediüzzaman’ın 70 yıl boyunca 

beklediği ilimlerin birliği ve kaynaşması henüz gerçekleşmiş değildir. Çünkü şimdiki üniver-

sitelerde medreselerdeki gibi derin ve köklü bir dilbilgisi verilmediği gibi; fen derslerinde de 

 
118 Emirdağ II, sh. 154 
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okunan ilimlerin sağlıklı bir fotoğrafı kazanılmıyor: Bunda kadro yetersizliği ve daha çok 

detaylarda boğulma etkin olduğu gibi; ilim merakından ve aşkından ziyade diploma ve stan-

dart bir geçim elde etme gibi zaaflar da bu hayati konuda rol oynamıştır.. Ayrıca doğudaki 

üniversitelerin gerekli bilimlere göre değil de laik Türkiye Cumhuriyeti’nin mantalitesine 

göre dizayn edilmesi bu noktada işi akim bırakmıştır. 

 

Hâlbuki Üstadın belirlediği hedef, fen fakültelerinde bir medrese hocası kadar imanî ilimleri 

öğretmek ve medreselerde köklü bir şekilde fen ilimlerinin tahsil edilmesi idi. 

 

Nur Talebeleri, kuruluşlarından 30-40 sene sonra bu üniversitelerin tam bir Medresetüzzehra 

olmadığını anladılar ve uzun bir zamandan beri arayış içindedirler. Fakat Cemaatin ehl-i fen 

kesimi dil ve tevili bilmediği ve ehl-i medrese kesimi de fen ilimlerini bilmedikleri için, ta-

mamı ile tevilden kaçmaları ve cemaat liderlerini körü körüne taklit etmeleri, Üstadın bekle-

diği bu canlı hedefi yine elimizden kaçırmıştır. 

 

Evet, Risale-i Nur’un imanî hakikatleri isbat etmekten hemen sonra gelen müteşabihatı tevil 

etme görevi ihmal edilmiştir. Bu müteşabihat detayları ile beraber, binden fazla iken, Üstad 

Bediüzzaman’ın numune olarak tevil ettiği 30-40 misalden başka, Cemaat onun vefatından 

sonra bir müteşabih ayeti veya hadisi dahi tevil etmeye yanaşamamıştır. Demek Medresetüz-

zehranın müşahhas olarak kurulmasından önce Nur Talebeleri mevcud elemanları ile ilmî 

kurultaylar organize etmeli; ilmî şura meclislerini tertip etmeli. İmkânları çerçevesinde biri-

kimlerini takas edip çekirdek bir kadro yetiştirmelidirler. Ki o çekirdekten bir Medresetüzzeh-

ra çınarı çıkabilsin. 

 

Her şeyden önce Cemaat dil seferberliğini başlatmalı. İkinci olarak mütehassıs ehl-i fen yetiş-

tirilmeli; bunlar aynı zamanda dil ve edebiyatta, hatta felsefede uzman olmalı. Üçüncü adım 

olarak Risale-i Nurda serpiştirilmiş olan 7000 ilmî nokta ve nükteyi müzakere etmeli. 

 

Bütün bunlardan sonra bir usul kitabı olan Muhakemat başta olmak üzere Risale-i Nurdan 

sağlıklı bir epistemoloji çıkarmaları gerekir. Epistemoloji, insanın öğrendiği bilginin doğrulu-

ğunu test edebilmesidir. Gerçekten başta İslam âlemi olmak üzere dünyadaki bütün dindarlar, 

edindikleri dinî, sosyal ve fennî bilgileri test etme imkân ve altyapısından mahrumdurlar. 

Çünkü arada zaman ve dil farkı var. Bu zaaftan dolayı fen ilimleri, materyalistlerin ve natüra-

listlerin egemenliğinde kalıyor. Demek tek çare Medresetüzzehra modelidir. 

 

Şimdilik bu kronolojik notları burada noktalayıp Muhakematta bulunan 300’den fazla ilmî 

usul ve epistemoloji prensiplerinden sadece beşini buraya alıp beraber müzakere edelim; ve 

bunları kendimize öncü ve temel kaideler yapalım; şöyle ki: 

 

Birincisi: 

“Bir metinde gerçek mana budur, demenin bir belgesi, bir test edicisi olması gerekir. O bel-

geyi ve o test edici noktayı bize gösteren, dinin ana konularının dengesinden ortaya çıkan 

soyut güzelliktir. Bir metin için bu mecazdır, diyebilmek için o mecazi mananın, belagat ilmi-

nin şartları çerçevesi içinde olması gerekir. Bu iki prensip esas alınmazsa ve bunun sonucu 

olarak mecaz olan metinleri gerçek mana budur, diye dayatmak ve hakikat olan bilgileri me-

caz diye görmek ve göstermek cehaletin hükümferma olmasına güç verir. (……) Orta yolu 



228 
 

gösterecek, ifrat ve tefriti önleyecek sadece şu dört mihenktir: 1) Dinin temel konularının 

mantalitesi.. 2) Belagat ilmi.. 3) Mantık ilmi.. 4) Hikmet (fen ilimleri)dir.” 

 

Üstad Muhakematın 5. Mukaddimesinde bu bilgileri bize verdikten sonra aynı kitabın 1. Ma-

kalesinin 8. Meselesinde ise: “Mecaz için farklı karineler olabilir; mesela bir metnin mecaz 

olduğuna dair metnin akıl yönünden muhal olması karine olabileceği gibi; metin dışından 

başka maddi bir delil veya sıradan bir delil veya metnin bağlamı o metnin mecaz olduğuna 

karine olabilir.. Ayrıca Kur’anın başka ayetlerinde geçen bazı hakikatler de diğer ayetlerin 

mecaz olması için karine olabilir” diye söylüyor. 

 

Ve bazen de, bazı ayet ve hadislerin mecaz olduğu kabul edildiği halde tercümede maksut 

mana esas alınmaz da meal esas alınır. Dolayısıyla mecaz olan o ayet ve hadislerin mucizevî 

güzelliği ve belagati yine kaybolur,119 diye dinî neşriyatın yazar ve yayıncılarını uyarıyor. 

 

İkincisi 
 

İslam âleminde bugünkü bilimlere uygun olarak varlık ve hayat algısı oluşmuyor. Çünkü 

Müslüman âlimler her bir bilim dalından bir parça biliyorlar. Bilimsel bir fotoğraf ortaya çık-

mıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir varlık ve hayat algısı oluşmuyor. İşte Üstad bu çıkmaz sorunu 

şöyle tasvir etmiştir: 

 

“Nasıl ki, başka âlemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa: Hâlbuki ne insanı 

ve ne insanın gayrısı (insandan başka canlıların) tam suretini (fotoğrafını) görmemiş; belki 

her birisinden bazı âzasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir 

sureti tasvir etmek isterse; meselâ, insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı 

yüz ve burun ve amame (sarık) gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali yahut nazarına tesa-

düf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, arslanın başı bir hayvanın sureti 

yapsa; nasıl ki imtizaçsızlıkla kabil-i hayat olmadığı için şerait-ı hayat (hayat şartları) böyle 

ucubelere müsait değildir, diyecekler ve nakkaşı müttehem (ittiham) edecekler.. Şimdi bu kai-

de, fenlerde (bilim dallarında) aynen cereyan eder (geçerlidir.) Çaresi odur ki: Bir fenni esas 

tutup sair malûmatını avzen ve zenav (havuz veya havza akan arklar) gibi yapmaktır.” 
 

Yani eğer kişi bir ilmi esas alırsa esas aldığı ilmi havuz gibi yapmalı; diğer ilimleri de o havu-

za akan arklar gibi yapmalı. Ve eğer kişi malumatını esas alırsa, o malumatı, her birisi bir 

kanal olan muhtelif ilimlerden beslenmeli. 

 

Üçüncüsü 
 

İslam âlemi Ortaçağın kültürel birikimini dinî birikim sanıyor; din ve varlık hakkında çağımı-

za uygun olarak bilim birikimini ve epistemolojisini oluşturamıyor. İşte Üstad bu sorun için 

de şöyle bir çözüm öneriyor:120 

 

 
119 Asar-ı Bediiyye, sh. 211-216 
120 Demek Medresetüzzehra’nın müfredatının ilk dersi Muhakemat kitabıdır. Zaten bu kitap Risale-i Nurun 

mukaddimesi ve girişidir. Cemaatin en büyük zaafı da Muhakematı anlamadan Risale-i Nuru okumalarından 

kaynaklanıyor. 
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“Geçmiş çağların derelerinde egemen olan garaz, düşmanlık ve üstün gelme arzusunu doğu-

ran faktör; duygusallık, arzular ve güç idi. O zamanın insanlarını irşad için şiirsel ve duygu-

sal hitabeler yeterli idi. Çünkü duyguları okşamak, insanların eğilimlerini etkilemek için vaiz 

ve hatip tarafından iddia edilen konuyu süslü ve parlak olarak göstermek.. Veya gündemdeki 

o konuyu korkunç göstermek ve parlak tasvirlerle hayale hoş göstermek güçlü ve açık delilin 

yerini tutar idi. Fakat bu asrın insanlarını o eski insanlar gibi görmek, zaman içinde gerisin 

geriye gitmek; bu asrın insanlarını o eski asırların köşelerine zorla sokmak gibi bir şey olur.. 

Hâlbuki bu asrın insanı delil ister; konuyu parlak göstermek ile aldanmaz. 

 

Çünkü bu asır ilim asrıdır. İlmin hakikatleri şimdiden geleceğin dağlarına yağmur veriyor. Ve 

bu hakikatler; özgür fikir ve akıl, hakikat arayışı ve felsefe tarafından daimi olarak destekle-

niyorlar.”121 

 

Dördüncüsü 
 

“Kendinde muhalefet etmeyi gerekli görmek;  

“Soğuk taassup.. 

“Daima üstün gelme duygusunu taşımak.. 

“Tuttuğu taraf ve tutunduğu kuruntuya mutlaka bir bahane bulup kendini mazur göstermek.. 

“Arzusuna uygun olan zayıf tarafı güçlü göstermek.. 

“Başkasını eksik göstermekle kendinin mükemmel olduğunu ilan etmek.. 

“Başkasını sapık ve yalancı ilan etmekle, güya doğruluğunu ve doğru yolda olduğunu ispat 

etmeye çalışmak, gibi sefil ve süfli davranışların kaynağı olan kendini beğenmişlik ve bencil-

lik ilmî tartışmalarda başkasını yanıltarak öyle ahlakî bir çöküntüye sebep olurlar ki; bunu 

ancak Allah’a şikâyet etmek gerekir..”122 

 

Beşincisi 
 

İlmi aktarmadaki ve eğitimdeki istibdad ve anarşizmi kaldırmak.. Üstad bu problem için de 

şöyle diyor: 

 

“Bir adam(ın) müstaid (yetenekli) ve kabil olduğu (yapabileceği) şeyi terk ve ehil olmayan 

şeye teşebbüs etmesi, şeriat-ı hilkate (doğal şeriata) büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı (işin 

gereği) o dur ki, istidadı, san'atta intişar ve tedahül (sanatın içine ve özüne nüfuz etmek) ve 

san'atın mekayisine ihtiram (sanatın ölçülerine saygı) ve muhabbet (kendi işini sevmek) ve 

nevamisine temessül ve imtisal (o işin ve ilmin kurallarını uygulamaktır;) elhasıl, fena fi's-

sanat olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder (o 

işin ve ilim dalının en güzel şeklini değiştirir.) Ve nevamisini incitir (o ilim ve mesleğin kural-

larını çiğner.) Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle, teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'a-

tın suretini çirkin eder. Zira bil-kuvve olan meyil ve bil-fiil olan san'atın imtizaçsızlığı için (iş 

ve eğilim uyuşmadığından ortada) bir keşmekeş (yalpalanma) olur.  

 

Bu sırra binaen, pek çok adam meylü'l-ağalık ve meylü'l-âmiriyet ve meylü't-tefevvukla müte-

hakkim (zoraki bir sultan gibi) geçinmek istediğinden, ilmin şanından olan teşvik ve irşad ve 

 
121 Muhakemat, Sekizinci Mukaddime 
122 Asar-ı Bediiyye, sh. 191 



230 
 

nasihat ve lûtfu terk edip, kendi istibdad ve tefevvukuna (zorbalık ve üstünlüğüne) vesile-i 

cebir ve tânif eder (zorbalık ve şiddet aracı yapar..)  İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. 

Buna binaen (bundan dolayı) vezaif (görevler) ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris 

(medreseler) bununla indirasa (tamamen silinmeye) yüz tuttu. Buna çare-i yegâne, daire-i 

vahide (bir tek fakülte) hükmünde olan müderrisleri, darülfünun (üniversite) gibi çok devaire 

(fakültelere) tebdil ve tertip etmektir (dönüştürüp düzenlemektir.) Tâ, herkes sevk-i insanîsiyle 

hakkına gitmekle, hikmet-i ezeliyenin emr-i mânevîsini meyl-i fıtrîsiyle imtisal edip (doğal 

eğilimiyle uygulayıp) kaide-i taksimü'l-a'mâl (iş bölümü kuralı) tatbik edilsin.”123 

 

[Burada sanat ilim ve o ilim dalı neticesinde ortaya çıkan iş mesleği demektir. Osmanlıcada 

sanat daha çok sanayi ve meslek manasında kullanılır. Tiyatro ve sinema gibi sanatlara da 

bedayi’ ve edep ilmi denilirdi.] 

 

Bir Hatırlatma: Günümüzde modern üniversitelerde, bundan önceki dört maddede anlatılan 

sıkıntılar devam ettiğinden maalesef üniversitelerde yine ilmî istibdad var; asistanlar köle gibi 

kullanılıyor. İlim almaktan ziyade; asistan, hocanın şahsi işleri ile ve bürokrasinin meşguliyet-

leriyle dünya kadar vakit zayi ediyor. Ayrıca kişi istediği dalı kazanamayınca ve ilgilendiği 

bilim dalında bir güzellik, sanat ve gerçeklik göremeyince kısa bir zaman sonra ilimden ve 

eğitimden tiksinir. Üniversite sadece geçim için girilen açık bir hapishane haline gelir. 

 

Yeni Said’in Bilimlere Bakış Açısı 
 

Üstad Bediüzzaman, ömrünün sonuna kadar, eski eserlerinde planını yaptığı Medresetüüzehra 

hedefini ve gayesini takip ettiğine göre; onun o eski eserlerde fenlerle ilgili anlattığı ve söyle-

diği bütün kaideler bugün için de geçerlidir; diyebiliriz. Ayrıca Yeni Said’in en önemli eserle-

rinden biri olan 20. Söz’ün II. Makamında şöyle buyuruyor. 

 

“Allah, Âdeme (insanlığa) bütün esmayı (bilimleri) öğretti..” mealindeki acip ayet, insanoğ-

lunu kapsamlı yaratılan yetenekleri ile Allah’tan elde ettiği bütün bilimsel gelişmeleri, fenler-

deki yükselmeleri ve sanayi (teknik) harikalarını, “İsimlerin öğretilmesi” başlığı altında anla-

tıyor. Bu ince ve yüce anlatımda şöyle bir işaret var ki: 

 

Bütün gelişmelerin, bütün ilimlerin, bütün kalkınmaların, bütün fenlerin yüce bir gerçekliği 

var. Bu gerçekliklerin her birisi Allah’ın bir ismine dayanıyor.124 Eşya ve eşyayı inceleyen 

fenler, ilimler ve sanatlar, birçok farklı yansımaları olan o İlahi isme dayanmakla tam mü-

kemmel bir gerçek olur. Yoksa yarım yamalak bir form olarak eksik bir gölge olarak kalır. 

 

Mesela: Mühendislik bir fendir. Onun gerçekliği ve zirve noktası Allah’ın Adl125 ve Mukaddir 

isimleridir. (…….) 

 

 
123 Asar-i Bediiyye sh. 194 
124 İbn Arabî, somut olarak yaratılan varlıkların her biri Allah’ın bir ismi(belirtisi)dir, diyor. Yaratan Rızık veren 

gibi sözcükler ise isimlerin isimleridir, diyor. (İbn Arabî, Ansiklopedisi isim maddesi) 
125 Burada Adl hakikati, adaletten ziyade bütün her şeyin ölçüsünü ve dengesini sağlayan sibernetik yazılımların 

kaynağı demektir. Ki en büyük denge insanoğlunun ruh ve bedenindeki dengedir. Mahkemeler de sosyal dengeyi 

sağladıklarından yargıya da adalet denilir. 
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Mesela: Tıbb bir fendir. Hem bir ilimdir hem bir sanattır. Onun da nihayeti (zirve hali) ve 

hakikati (gerçekliği) Hakim-i Mutlak’ın (sonsuz ilim ve yararlılık ilkesine sahip olan Allah’ın) 

Şafi ismine dayanıp, eczahane-i kübrası (Allah’ın en büyük eczanesi) olan rûy-i zeminde (yer-

yüzünde) Rahimane cilvelerini edviyelerde (ilaçlarda) görmekle tıbb, kemalatını bulur, haki-

kat olur. 

 

Mesela: Hakikat-ı mevcudattan (varlıkların gerçekliğinden) bahseden (söz eden) Hikmetü’l-

eşya (felsefe bilimi) Cenab-ı Hakkın (Celle Celaluhu) “İsm-i Hakîm”inin tecelliyat-ı kübrası-

nı (sonsuz yansımasını) müdebbirane eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve 

o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet (gerçek bir felsefe) olabilir. Yoksa ya 

hurafata inkılab eder (anlamsızlığa ve yanlışlara dönüşür) ve malayaniyat olur veya felsefe-i 

tabiiye misillü (bütün gerçekleri ve kutsal değerleri inkâr eden tabiat felsefesi gibi) dalalete 

yol açar.  

 

Bütün bu gerçeklere rağmen, 29. Mektubun 7. İşaretinde anlatılan Yeni Said’in Avrupa fen ve 

felsefesine karşı metodunu değiştirdiğine dair parçaya ne diyeceğiz?” gibi bir soruya karşı 

şöyle beş yönden cevap veririz. 

 

a) Bu 7. İşarette anlatılan şey Avrupa’nın felsefesidir; insanlığın mal-i umumisi olan bilimler 

ve fenler değildir. 

 

b) Avrupa, varlık ve hayat algısına bilimler süsünü veriyor; bencil materyalist ve natüralist 

hayat prensiplerini müsbet fenler olarak gösteriyor. Yeni Said bu yanıltmaya karşı geliyor; 

yoksa fenler ve ilimlere karşı asla menfi bir söz söylemiş değildir. 

 

c) Eski Said ve benzeri İslam muhakkikleri önce bu yanıltıcı prensiplerini müsellem kabul 

edip sonra o prensiplerle İslami hakikatler arasını bulmak istiyorlardı. Bu ise İslamiyetin zahi-

ren mağlubiyetini ve geride kalışını netice veriyordu. 

 

d) Yeni Said ise fen ve ilim gerçeklerine uygun olarak Kur’andan resen öyle bir hikmet ve 

bilimsel bakış açısı buldu ki; Avrupa’nın felsefe ve prensiplerinin eli henüz o noktalara yeti-

şememiştir. 

 

Risale-i Nurun Mehdiyet makamını anlatırken şu 7. İşareti şöyle şerh etmiş idim. Bu münase-

betle bu Yedinci İşaretin metnini ve onun şerhini buraya alıyoruz. Allah’tan umuyoruz ki; 

Risale-i Nur Talebeleri, hikmette ve anlayışta Avrupa’yı geçtikleri gibi, fenlerde de onları 

geçsin. 

 

YEDİNCİ İŞARET: 

 

Diyorlar ki: "Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet hakkındaki mücahedâtın, şimdi-

ki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslâmiyeti müdafaa eden mütefekkirîn tarzında gitmiyor-

sun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden mânevî mücahidîn-i İslâmiye tarzında 

hareket etmiyorsun?" 

 

Elcevap: Eski Said ile mütefekkirîn kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupaiyenin 

düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze ediyorlar, bir derece on-
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ları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâyetezelzel teslim edi-

yorlar; o suretle, İslâmiyetin hakikî kıymetini gösteremiyorlar. Adeta, kökleri çok derin zan-

nettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe 

az olduğundan ve İslâmiyetin kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan, o mesleği terk 

ettim. 

 

Hem bilfiil gösterdim ki, İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki, felsefenin en derin esasları 

onlara yetişmez, belki sathî kalır. Otuzuncu Söz, Yirmi Dördüncü Mektup, Yirmi Dokuzuncu 

Söz bu hakikati burhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte, felsefeyi derin zanne-

dip, ahkâm-ı İslâmiyeyi zâhirî telâkki edip, felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve mu-

hafaza edilmek zannediliyordu. Hâlbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara yetiş-

sin?! 

 

Bu 7. İşaretin İzahı 

 

Evet, Üstad B. Said Nursi’nın bu savunma refleksini bırakıp, hayat alanında, felsefede ve bi-

limde bu iki akıma karşı gerçekten alternatif olabilecek risaleler yazdığını görüyoruz. Üstad 

burada özellikle üç risalenin ismini zikrediyor.. 30. Söz ile Sosyolojide ve Psikolojide (1. 

Mebhas;) Kimya ve Fizikte (2. Mebhas); 24. Mektub ile Ontolojide ve Teolojide; 29. Söz ile 

Biyolojide ve Ruh-beden bütünlüğü konusunda birçok çare gösteriyor. Dindarların bunları 

geliştirmelerini bekliyor.  

 

Emirdağ Lahikasında, Mehdiyet bahsinde: Eğer beşer bütün bütün bozulmazsa ve vaktinden 

evvel Cenab-ı Hakk bir kıyameti koparmazsa; Mehdi, çok uzun tetkikat isteyen Risale-i Nurun 

ilmi hazırlıklarını kendine program yaparak nev-i beşeri felsefe-i maddiye ve tabiiyye tasallu-

tundan kurtaracak, şeklinde bilimler konusunda yapacağımız elzem bir görevi bize gösteri-

yor.. 

 

Burada bazı okuyucular ilk etapta Üstadın müsbet ilimleri eleştirdiğini anlayabilirler. Fakat 

durum kesinlikle öyle değildir. Muhakemat kitabı ve Yeni Said’in ilmi kitapları bu dediğimi-

zin yüzlerce delilini gösteriyor. Bu 7. İşarette eleştirilen Avrupa’nın materyalist ve natüralist 

felsefesidir. Ve haksız olan bu felsefeye müsbet ilim nazarı ile bakıştır. 

 

Evet, maalesef Avrupa Kilisesi de İslam Diyaneti de Evrim, Sosyoloji ve Antropoloji ve mad-

de-ruh konusunda henüz materyalist Batı felsefesine alternatif oluşturacak bilgi ve veri taba-

nına sahip değiller. Alternatif bir varlık ve bilim anlayışını bilmiyorlar. Mağlubiyet psikolojisi 

içinde sadece savunmaya girişiyorlar. Hâlbuki Avrupa’da gelişen bilimlerin hiçbir verisini 

feda etmeden, dinin anlattığı bütün değerleri o çerçevede gösterebilirler. Savunma yerine bü-

tün dünyayı ıslah edecek bir aydınlanmaya sebep olabilirler. Fakat dil, fen ve özgürce düşünce 

olmadığından, taassuptan kurtulamıyorlar. Çare bulanları da sapık ilan ediyorlar. Hâlbuki sa-

dece bu bakış açısıyla kısa bir zaman içinde bütün dünya aydınlanabilir. Onun için rivayetler-

de Mehdi çok küçük bir hareketle bu ıslah işini becerecektir, denilmiş. 

 

Bütün bu belirsizliklere rağmen son dönemde Ekolojide, DNAda ve Kuantum Fiziğinde din-

darların işini kolaylaştıracak sonsuz bir bilinç keşfedilmiştir. Fakat dindarların kendine has 
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epistemolojik bir altyapıları ve birikimi henüz yoktur. Eğer bu handikap aşılırsa dünya yeni 

bir çağa girmiş olur. 

 

İnşallah! Dünyanın ömrü oldukça Medresetüzzehra ve ilgili faaliyetler devam edeceğinden 

burada konuyu bitirmeden yazıya şimdilik son veriyoruz. 

 

 

 


