
BEDİÜZZAMAN’IN ERKEN DÖNEM ESERLERİNDE USUL ARAYIŞI 

Bediüzzaman’la(1)) ilgili çalışmalarda Hz. Üstadın düşünsel yaşamı genellikle 

iki kategori halinde değerlendirilir. Eski ve yeni Said olarak tesmiye edilen bu 

dönemlendirme Bediüzzaman’ın hedef ve amaçlarını anlamada bize yardımcı 

olmaktadır. Eski Said denilen dönem; toplumsal planda fikirlerin üretildiği bir 

devredir. De facto olarak reel politiğin sorunlarına medya(gazetelere makale 

yazmak) ve siyaset (partilerin faaliyetlerine katılmak) yoluyla çözümler 

üretildiği bu dönem, Bediüzzaman’ın 1.Dünya savaşında Ruslara esir düşünceye 

kadar devam eder.1916 yılına tekabül eden esaret hayatının başlamasıyla birlikte 

Bediüzzaman, aktif siyaset hayatından çekilmek zorunda kalır. Zaten 1918 

yılında esaretten dönüşünde de savaş sona ermiş ve Osmanlı devleti tasfiye 

edilmek üzere küresel güçler tarafından bekleme odasına alınmıştır. 

(1)Bediüzzaman’ın kısa biyografisi: Bediüzzaman Said Nursî, 1878'de Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs 

köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki medreselerde eğitim gördü. Kendisinde görülen harikulade 

zekâ ve hafıza sebebiyle önceleri Molla Said-i Meşhur diye tanındı. Daha sonra "Zamanın Harikası" anlamında 

"Bediüzzaman" ünvanıyla şöhret buldu.Talebelik yıllarında temel İslamî ilimlerle ilgili 90 kitabı ezberledi. Her 

gece bunlardan birini tekrar ediyordu. Bu tekrarlar O'nu, Kur'an ayetlerini derinlemesine anlamasına birer 

basamak oldu ve her bir Kur'an ayetinin bütün kâinatı ihata ettiğini gördü.1900'lü yılların başında, doğuda 

Medresetü-z Zehra adında, din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir İslam Üniversitesi kurmak fikriyle 

ülkenin yönetim ve hilafet merkezi olan İstanbul'a geldi ve hayatı boyunca bu fikrini gerçekleştirmek için gayret 

gösterdi. Doğrudan istediği şekilde bir üniversite kuramamakla birlikte dünyanın her tarafına uzanan ilim evleri 

açılması ile Bediüzzaman'ın hayalini kurduğu ilim yuvaları farklı bir şekilde vücud buldu.1. Dünya Savaşı 

yıllarında doğu cephesinde gönüllü alay komutanı olarak hizmet etti. Savaş esnasında yaralanıp 2,5 yıl Rusya'da 

esir kaldı. 1917'deki Bolşevik İhtilali esnasındaki kargaşadan yararlanıp esaretten kurtuldu. Dönüşte, 

Genelkurmay'ın kontenjanından Osmanlı'nın en üst düzey dinî danışma merkezi olan Dar-ül Hikmet-il 

İslamiyye'de görev yaptı. İngilizlerin İstanbul'u işgali yıllarında onların aleyhinde Hutuvat-ı Sitte adıyla bir risale 

neşretti.Anadolu'da başlatılan İstiklal mücadelesine destek verdi.1925 yılında Van'da eğitim faaliyetlerinde 

bulunurken, o sırada meydana gelen Şeyh Said hareketi sebebiyle, bu harekete karşı çıktığı halde tedbir olarak 

önce Burdur'a, ardından Isparta ve Barla'ya gönderildi. Burada 8 yıl kaldı. Risale-i Nur isimli Kur'an tefsirinin 

çoğu bölümlerini burada yazdı. Eserleri ve fikirleri sebebiyle Eskişehir Mahkemesine sevk edildi.Sürgüne 

gönderildiği Kastamonu'da eserlerini yazmaya devam etti. 1943'te Denizli Mahkemesi'ne, 1948'de Afyon 

Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeler beraatla neticelendi.1950'de çok partili hayata geçildiğinde dini hak ve 

hürriyetler genişledi. Bediüzzaman, bu dönemde eserlerini matbaalarda bastırdı.Bediüzzaman Said Nursi, 23 

Mart 1960'ta Hakk'ın rahmetine kavuştu.( http://www.siverekilim.org.tr/bediuzzaman-said-nursi/kisa-

biyografisi.html) 

Bedizzaman’ın eski Said denilen dönemde telif ettiği eserler ilk defa derli toplu 

bir şekilde merhum Abdülkadir Badıllı tarafındanAsar-ı Bediyye(ilk 

eserleri)adıyla Latin harfleriyle yayınlanmıştır. Badıllı bu koleksiyonda şu 

eserlere yer vermiştir: 

-Nokta Risalesi 

-Şuââtü Mârifet-in Nebî 
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-Rumûz 

-İşârât 

-Tulûât 

-Hutuvât-ı Sitte 

-Sünûhât 

-Deva-ül Ye’s 

-Muhâkemat (Türkçesi) 

-Münâzarat 

-Hutbe-i Şâmiye 

-Teşhis-ül İllet 

-Divan-ı Harb-i Örfî 

-Nutuklar 

-Makaleler 

-Lemeât 

-Hakikat Çekirdekleri(1) 

-Hakikat Çekirdekleri (2) 

Ayrıca Badıllı bu derlemeye Bediüzzaman’ın talebelerinden merhum Müküslü 

Hamza’nın yazmış olduğu  “Tarihçe-i Hayat”ı da ekiyle beraber kitabın sonuna 

eklemiştir. Buradaki tasnif Mesnev-i Nuriye’nin yazılışına kadar olan bütün 

telifatı kapsamaktadır ki bu da 1921-22 li yıllara karşılık gelmektedir. 

Badıllı’nın Asar-ı Bediyyesinde yer alan eserlerin tarihsel sıralamasına göre 

içeriği ve ele aldığı konular değişiklik göstermektedir. Nokta Risalesi (Türkçe), 

1919, Hakikat Çekirdekleri (Türkçe), 1920, Sünuhat (Türkçe), 1920,Hutuvat-ı 

Sitte (Türkçe), 1920, Hakikat Çekirdekleri-2(Türkçe), 1921, Lemaat (Türkçe), 

1921, Tulûat-İşarat-Remiz-Şuaat (Türkçe), 1921adlı eserler Hz.Üstadın yeni 

Saide evrileceği döneme yakın olmaları hasebiyle 1916 dan dan önce yazılan 

eserlerinden farklılık arz etmektedir. 



Biz bu makalede eski Said’in siyasal ve toplumsal görüşlerinin “usul” açısından 

temel sabitelerinin olup olmadığının muhtasar tespitini yapmaya çalışacağız. 

“Usul” en basit ifadesiyle yöntem ve tarz demektir. Bediüzzamanın usul arayışı 

demekten kastımız tıpkı  “dinin asıl kâideleri, temel disiplinleri” demek olan 

“Usûlüddîn” denildiğinde anlaşılan temel sabiteler gibi eski Said’in eserlerinde 

de siyasal ve toplumsal açıdan bu kabil değişmez değerler olup olmadığının; 

eğer varsa derece ve boyutlarının ne olduğunun tespiti anlamındadır. Kuşkusuz 

bu manada eski Said’in sabitelerinin tespit edilmesi kapsamlı bir entelektüel 

biyografi çalışması gerektirecek derece çok bileşenlidir. İstanbul’a gelişindeki 

(1907) kent hayatında karşılaştığı sosyal ve düşünsel tesirler üzerinden bir usul 

tespiti yapmak çok daha isabetli bir yol olmakla beraber, Hz. üstadın 1890 lı 

yıllarda Mardin’de yaşadığı düşünsel değişimin mahiyetinin anlaşılması daha bir 

ehemmiyet kesp etmektedir. 

MARDİN 

İlgili kaynaklarda Bediüzzaman Said Nursî’nin Mardin’de geçirmiş olduğu 

hayat devresi ile ilgili olarak detaylı bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Bediüzzaman’ın hayatı konusunda, birinci elden bilgiye kardeşinin oğlu 

Abdurrahman Nursî tarafından yazılan ve yayınlanan‘’Bediüzzaman’ın Tarihçe-i 

Hayatı’’ adlı 1919 yılı basımı eserle ulaşıyoruz. Ancak bu eserde de 

Bediüzzaman’ın Mardin’de geçirmiş olduğu devrede yaşanan hadiselere ve 

sürgün olayının detayına ilişkin tarih bilgilerine ulaşamıyoruz.1958’de Nur 

Talebeleri tarafından yayınlanan Tarihçe-i Hayat’ta da, adı geçen eserdeki 

bilgiler hiçbir ilâve yapılmadan aynen aktarılmıştır. Her iki eserde de 

Bediüzzaman’ın Mardin’e geliş tarihi belirtilmemiştir. Ancak 1974’te basılan 

Necmettin Şahiner’in Bediüzzaman’ın kronolojik hayatının anlatıldığı eserde, 

Mardin hayatı ile ilgili olarak hayatta olan şahitlere dayanılarak iki hatıra 

nakledilmiş ve Bediüzzaman’ın Mardin’e geliş tarihi olarak da 1892 tarihi 

gösterilmiştir. Daha sonra Abdülkadir Badıllı tarafından hazırlanan üç 

ciltlik‘’Mufassal Tarihçe-i Hayat’’ta ise, bu tarih 1895 olarak kayda geçmiştir. 

Bizce de Badıllı’nın tesbit ettiği tarih daha sağlıklıdır. Çünkü Risâle-i Nur 

Enstitüsünce yapılan en son araştırmada Bediüzzaman’ın doğum tarihi 1878 yılı 

olduğuna göre ve Mardin’e 16 veya 17 yaşlarında geldiğine göre, geliş 

tarihi1894 veya 1895’tir. Bu tarih de H. 1312 yılına tekabül etmektedir. 

Şahiner’in1892 tarihini tespit etmesi Bediüzzaman’ın doğum tarihini 1876 yılı 

olarak kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. 



(http://www.risaletashih.com/index.php/basindan-secmeler/282-bediuzzaman-said-nursi-nin-mardin-hayati-m-s-

mardin) 

Mardin’deki hayatının detaylarını bilmemiz önem arz etse de Bediüzzaman’ın 

Münazarat kitabındaki bazı ifadelerinden ( usul arayışı bağlamında) vefatına 

kadar vazgeçmediği temel bir sabiteyi öğrenmemiz mümkün gözükmektedir. 

Önce kendi ifadelerini okuyalım: 

“Sual: İnkılâptan on sene evvel, hükûmete nihayet derecede mûteriz olduğun 

halde, hükûmete hücum edenlere dahi îtiraz ederdin. Hatta selâtin-i Osmâniyeyi 

ifratla senâ ederdin; hatta derdin: 'Muhtemeldir, Abdülhamid, muktedir değil ki 

dizgini gevşetsin, milletin saadetine yol versin. Veyahut hatâ bir içtihad ile 

olabilir, bir gayr-i makbul özrü kendine bulsun. Veyahut avanelerinin ve 

vehminin elinde mahpus gibidir.' Sonra birden bütün kabahati ona attın. Neden 

hem îtiraz, hem hücum ederdin; hem de bazılar(ın)a karşı müdafaa ederdin? 

Cevap: İnkılâptan on altı sene evvel, Mardin cihetlerinde, beni hakka irşad eden 

bir zâta rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi. Hem, ta o 

vakitte, meşhur Kemal'in "Rüyâ"sıyla1 uyandım. Lâkin maatteessüf, sû-i 

tesadüfle hükûmete itiraz edenlerden ehl-i ifrat ve ehl-i tefrite rast geldim.(2) 

(http://www.erisale.com/?locale=tr&bookId=15&pageNo=356#content.tr.15.506) 

(2)Sadeleştirme: Soru: Hürriyetten on sene önce hükümete son derece muhalif olduğun halde, hükümete hücum 

edenlere de karşı gelir, hatta Osmanlı sultanlarını ifrat ile överdin. Hatta derdin ki, “Abdülhamit’te bir ihtimal 

tam yetki yok ki milletin dizginini gevşetip onları serbest bırakamıyor veya bir içtihada binaen böyle hareket 

ediyor veyahut yanındakilerin aklına bakıyor, evhamla iş yapıyor.” Böyle derken, birden bütün kabahati ona 

atmaya başladın. Neden hem hücum ve itiraz edip hem de bazılarına karşı onu savunurdun? 

Cevap: İnkılâp’tan on altı sene evvel Mardin’de iken, beni hakka irşat eden bir zata rastladım. Siyasetteki 

doğruları (asıl metinde “muktesit” olarak geçen bu sözcüğe  TDK “tutumlu” anlamı vermiştir. Bediüzzaman’ın kullandığı 

bağlamda “siyasetteki muktesit meslek” ifadesinde kanaatimizce ifrat ve tefritten azade olarak doğruyu takip etmek anlamı 

kastedilmiştir.) bana anlattı. Bir de hürriyetçi şair Namık Kemal’in istibdadı tenkit eden “Rüya“ adlı yazısını 

okuyup uyandım. Yalnız kötü bir tesadüf olarak, bazılarının fanatik bir şekilde Meşrutiyet Hükümeti’ne itiraz 

ettiklerine şahit oldum.(Balcı,2015) 

Siyasetteki muktesit mesleğin öğrenilmesini nasıl anlamalıyız? Siyasette 

tutumlu olmak ne demektir? Kaynaklara göre Bediüzzaman Mardinde şimdiki 

tabirle özgürlük mücadelesine başlamış ve bu meyanda halka istibdat rejiminin 

kötülüklerini anlatarak siyasi bir faaliyete dâhil olmuştur. Risale-i nur 

Enstitüsünün verdiği bilgiye göre Mardinde’ki( kaynaklara göre bu zat Selanikli 

Mehmet Enis Efendidir) siyasi otorite Bediüzzamanı bu faaliyetlerinden  ötürü 

Bitlis’e sürgün etmiştir.(3) 
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(3)Tarihçe-i Hayat’ta, “Molla Said çok genç yaşta iken siyasî hayata atılır, vatan ve millete hizmete başlar. İlk 

hayat-ı siyasiyesi Mardin’de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın pençe-i kahrıyla, elleri bağlı, muhafız 

nezaretinde Bitlis’e nefyedildi…” (Tarihçe-i Hayat, 1996, s. 39) denilmektedir 

Bu kısa malumattan sonra Bediüzzaman’ın erken dönem eserlerinin 

mütalaasında gördüğümüz ilk usul “mevcut düzenin sorgulanması ve bu 

bağlamda daha iyinin aranması” olmuştur. Münazarat’ta geçtiği üzere Hz.Üstad 

Mardin’de bulunduğu sıralarda biri Cemaleddin Afganî’ye diğeri Sünusî 

tarikatına bağlı iki dervişle karşılaşmış ve bu iki seyyahın İslâm Birliği 

düşüncesinden etkilenmiş, aynı vakitlerde Namık Kemal’in “Rüya” adlı 

makalesi de eline geçmiş hürriyet ve fikir mücadelesi meyanında bir 

“intibah(uyanış) yaşamasına vesile olmuştur. 

“mevcut düzenin sorgulanması ve bu bağlamda daha iyinin aranması” olarak 

tespit ettiğimiz bu telakki Hz. Üstadın geleneksel öğretime gösterdiği 

tepkilerden de anlaşılmaktadır. Hakkında yazılan Tarihçelere göre Bediüzzaman 

belli bir şartlanma dizgesine boyun eğerek ilim elde etmemiştir. Şartlanma 

dizgesi veya diğer tabirle eğitim sistematiği bireyin toplumsal çevresi içerisinde 

hazır bulduğu referanslar veya kültürel kodlardır. “ En genel anlamda 

alındıklarında, toplumdaki davranışlarımıza kılavuzluk eden kalıplar, kültürel 

mirasımızın birer parçasıdırlar. Gündelik hayatımızı düzenleme tarzımız, öyle 

rasgele bir işlem değildir. Hayatımızı şekillendiren kültürel çerçeveler kümesi 

içinde yeriz, içeriz, severiz, öldürürüz ve düşünürüz. Söz konusu çerçeveler, biz 

doğduğumuz zaman da vardılar; olgunlaşmamız da kendimizi bunlara 

uyarlamaktan ibarettir. ... Bu çerçevelerin düzensiz niteliğe sahip olduğumuzda 

var olan haliyle bir kültürel örüntünün yeniden üretimi, otomatik biçimde 

gerçekleşemez. Yanılgılar, çevredeki değişimlerle kendine özgü algılamalar, 

yorumlar ve denetleyici stratejiler, bu kararsızlığın kaynaklarıdır. İçinde faal 

olduğumuz kültürel ortamı değiştiren bir başka etmen ise, yabancı kültürlerin 

yaşamımıza girişidir. Bu dışsal güçler aramıza girip bizi yerleşik usullerimizi 

değiştirmeye zorladığında, bunlar karşısında ne yapacağımıza karar verme 

zorunluluğuyla karşı karşıya kalırız.”(Mardin,1992) 

Hz.üstad çocukluğunda Kürdistan genelindeki geleneksel tedris usulleriyle 

problem yaşamış ve tabir caiz ise itaat eksenli bir eğitim-öğretim yapısına 

kendisini teslim etmemiştir. Bu bağlamda Mardin’deki sisteme muhalif tavrını 

hâsıl edende –kanaatimizce- bu “sorgulayıcı” zihin yapısı olmuştur. 

Bediüzzamanın resmi biyografisin de (tarihçe-i hayat) yer alan bazı hadiseler 

mevcut düzenin sorgulanmasına misal olarak ta okunabilir: 



“…Bunun üzerine ciddî bir şevk ile tahsili gözüne aldı ve bu niyetle nahiyeleri 

İsparit Ocağı dâhilinde bulunan Tağ Köyü'nde Molla Mehmed Emin Efendi'nin 

medresesine gitti. Fakat fazla duramadı. Halet-i fıtriyeleri îcabı, daima izzetini 
{(Haşiye): Molla Said'de küçük yaşta görülen bu izzet, nefse muhabbetten gelmiyordu. Kader-i İlahî, istikbalde 

i'lâ-yı Kelimetullah vazifesini inayetiyle vereceği bir abdine, o vazifeyi bihakkın îfası için lâzım olacak 

hasletlerden biri olan izzet-i ilmiyeyi vermişti. Molla Said, henüz o zaman bunun mahiyet ve hikmetini belki 

bilemiyordu; fakat zaman gösterdi ki, şimdi muhteşem bir ağaç mahiyetini alan Risale-i Nur'un muazzam ve 

geniş hizmetinin levazımatından olan izzet-i ilmiyeyi Cenab-ı Hak Molla Said'in ruhunda tâ o zaman küçük bir 

çekirdek olarak dercetmişti. } koruması ve hattâ âmirane söylenen küçük bir söze dahi 

tahammül edememesi; medreseden ayrılmasına sebeb oldu. Tekrar Nurs'a 

döndü. Nurs'ta ayrıca bir medrese olmadığından dersini büyük biraderinin 

haftada bir defa sılaya geldiği günlere hasrederdi. Bir müddet sonra Pirmis 

karyesine, sonra Hizan Şeyhi'nin yaylasına gitti. Burada da tahakküme 

tahammülsüzlüğü, dört talebe ile geçinmemesine sebeb oldu. Budört talebe 

birleşip, kendisini daima taciz ettiklerinden bir gün Şeyh Seyyid Nur 

Muhammed Hazretlerinin huzuruna çıkıp, izhar-ı acz ile arkadaşlarını şikayet 

etmeyerek şöyle dedi: 

 -Şeyh efendi, bunlara söyleyiniz, benimle dövüştükleri vakit, dördü birden 

olmasınlar, ikişer ikişer gelsinler. 

 Seyyid Nur Muhammed, küçük Said'in bu mertliğinden hoşlanarak: 

 -Sen benim talebemsin, kimse sana ilişemez! buyurdu. 

 Bu hâdiseden sonra "Şeyh Talebesi" diye yâd edildi. Burada bir müddet 

kaldıktan sonra, biraderi Molla Abdullah ile beraber Nurşin köyüne geldiler. 

Yaz olması dolayısıyla, ahali ve talebelerle birlikte Şeyhan yaylasına gittiler. 

Orada biraderi Molla Abdullah ile bir gün döğüşmüş. Tagî Medresesi müderrisi 

Mehmed Emin Efendi, küçük Said'e: 

 -Ne için kardeşinin emrinden çıkıyorsun? diye işe karışmış. 

 Bulundukları medrese, meşhur şeyh Abdurrahman Hazretlerinin olması 

dolayısıyla, hocasına şu yolda cevab verir: 

 -Efendim, şu tekkede bulunmak hasebiyle, siz de benim gibi talebesiniz. 

Şu halde burada hocalık hakkınız yoktur! diyerek, gündüz vakti bile herkesin 

güçlükle geçebileceği cesim bir ormandan geceleyin geçerek Nurşin'e 

gelir.(Risale-i Nur Okuma, Tarihçe-i Hayat,s.30- 31 )  

“Bayezid'de Şeyh Mehmed Celalî Hazretlerinin nezdinde yaptığı bu hakikî ve 

ciddî tahsili, üç ay kadar devam etmiştir. Fakat pek gariptir. Zira Şarkî Anadolu 



usûl-ü tedrisiyle, "Molla Câmî"den nihayete kadar ikmal-i nüsah etti. Buna da 

her kitabdan bir veya iki ders, nihayet on ders tederrüs etmekle muvaffak oldu 

ve mütebâkisini terkeyledi. Hocası Şeyh Mehmed Celalî Hazretleri ne için böyle 

yaptığını sual edince Molla Said cevaben: 

 -Bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitablar 

bir mücevherat kutusudur, anahtarı sizdedir. Yalnız sizden şu kutuların içinde ne 

bulunduğunu göstermenizin istirhamındayım. Yani bu kitabların neden 

bahsettiklerini anlayayım da, bilâhere tab'ıma muvafık olanlara çalışırım, 

demiştir. 

 Maksadı ise, esasen kendisinde fıtraten mevcud bulunan icad ve teceddüd 

fikrini medrese usûllerinde göstermek ve bir teceddüd vücuda getirmek (Haşiye): 

Yirmiüç senede te'lifi tamamlanan ve yüz otuz kitabdan müteşekkil "Risale-i Nur" adlı eserleriyle, İlm-i Kelâm 

sahasında bir teceddüd yaptığı görülmüştür. Evet, kendisi on beş sene tahsili lâzım gelen ilmi üç ayda elde 

etmesi, gaybî bir işarettir ki: "Bir zaman gelecek, onbeş sene değil, bir sene bile ilm-i iman dersini alacak 

medreseler ele geçmeyecek. İşte o zamanda müştaklara onbeş senelik dersi onbeş haftada ellere verebilecek 

Kur'anî bir tefsir çıkacak ve Said onun hizmetinde bulunacak." Evet, tam zuhur etti ve aynen görüldü. Risale-i 

Nur, otuz senelik müthiş bir zamanda gizli dinsiz ve ifsat komitelerinin hücumlarına rağmen iman hakikatleri 

derslerini yüzbinler nüshalarıyla her tarafta neşrettiler ve binler kalemlerin gayretleriyle matbaalara ihtiyaç 

bırakmadan Kur’an’ın bu yeni dersleri yayıldı; milyonlarca insanın imanlarının takviyesine vesile oldu. 

Anadolu'daki Risale-i Nur'un faaliyeti, iman hizmeti ve makul yüksek dersleri, herkesin nazar-ı dikkatini 

celbetti. Mahkemeler ve tetkikler yoluyla Cenab-ı Hak, Nurları ehl-i siyaset ve hükûmete de okutturdu ve 

mektepliler arasında yayıldı, genç İslâm ve iman fedakârları çoğaldı ve bunun büyük bir neticesi olarak, küfr-ü 

mutlakın ve dalaletin hücumu önlendi, geri çekildi. Yer yer bütün vatanda din lehinde cereyanlar başladı. İzn-i 

İlahî ile, âlem-i İslâm ve insaniyete doğmaya başlayan İslâmî saadetin fecr-i sadıkını gösterdi, Elhamdülillahi 

Rabb-il Âlemin)ve bir sürü haşiye ve şerhlerle vakit zayi' etmemekti. Bu suretle 

alelusûl yirmi sene tahsili lâzım gelen ulûm ve fünunun zübde ve hülâsasını üç 

ayda tahsil ve ikmal etmiştir. 

Bunun üzerine hocalarının; "hangi ilim tab'ına muvafık" olduğu sualine 

cevaben: 

-Bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum. Ya hepsini biliyorum veyahut 

hiçbirisini bilmiyorum, der.( Risale-i Nur Okuma, Tarihçe-i Hayat, s.33-34) 

Yukarıda yer verdiğimiz misaller sarahaten Hz.Üstad’ın içine doğduğu 

toplumsal yapıyı eleştirme cesareti ve anlayışında olduğunu göstermektedir. Bu 

tavrının en somut tezahür ettiği metinler 1911 tarihli “Münazarat” ve 

“Muhakemat” kitaplarıdır. Bediüzzaman Münazarat’ta eleştirel düşüncenin 

örnekleri meyanında mevcut toplum yapısındaki dönüştürücü ve kısıtlayıcı güç 

kaynaklarını analiz etmiş ve bu çerçevede; şeyh, ağa, seyyid, paşa vesaire gibi 



sıfatların(veya toplumsal rollerin) içini dolduran algıları yeni bir anlayışla tefsir 

ederek eleştirel bir üslupla da gerçekte nasıl olmaları gerektiğini göstermiştir. 

Yukarıda tespit ettiğimiz ilk usul olan “mevcut düzenin sorgulanması ve bu 

bağlamda daha iyinin aranması”  anlayışının kökeninde bazı yaklaşımlara göre” 

düşünmenin en gelişmiş ve en ileri biçimi” olarak gösterilen “eleştirel düşünme” 

bulunmaktadır. 

Eleştirel düşünmenin bizatihi düşünme eyleminin en gelişmiş ve en ileri biçimi 

olması onun saplantısız, nesnel ve derinlemesine düşünme anlamına geldiği 

anlayışından kaynaklanmaktadır.” Eleştirel düşünme yoluyla nitelikliyi 

niteliksizden, doğruyu yanlıştan ayırt edebiliriz. Eleştirel düşünme başıboş bir 

düşünsel etkinlik değil, sorunların özüne inen, çeşitli açılardan irdeleyen, 

anlamaya çalışan, gerekirse karşı çıkabilen bir düşünce biçimidir. Eleştirel 

düşünmeyi zevkli kılan sadece bize tattırdığı özgürlük duygusu değil, aynı 

zamanda bir şeyi yakalama, keşfetme heyecanıdır (http://www.felsefeekibi.com, 

2002) 

Cüceloğlu “İyi Düşün Doğru Karar Ver” adlı kitabında eleştirel düşünmeyi 

“kendi düşünce sürecimizin bilincinde olarak, başkalarının düşünce süreçlerini 

göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde yer 

alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize zihinsel süreç” olarak 

tanımlamıştır. 

Cüceloğlu’nun “çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif 

ve organize zihinsel süreç” olarak tanımladığı tenkitçi tavır Hz.Üstad’ta 

Mardin’de mevcut düzene muhalefet şeklinde tecelli etmiştir. “sorunların özüne 

inen, çeşitli açılardan irdeleyen, anlamaya çalışan, gerekirse karşı çıkabilen bir 

düşünce biçimi” olarak tamınlanan eleştiri faaliyeti Bediüzzaman’ın erken 

dönem telifatında numayandır. Bu nazarla Hz.Üstadın erken dönem telifatı 

entelektüel bir okumaya tabi tutulursa gerek açık gerek işari olarak hemen bütün 

yazılarında mevcut yapı ve düşünceleri sorguladığı anlaşılacaktır. 

Bu bağlamda Muhakemat’ta ifade edildiğine göre;  ehl-i din, İslam’ın özünü bir 

bakıma terk ederek sadece kabuğuna hasr-ı nazar etmiş ve bunun sonucunda da 

Kur'an zamanla kısmen anlatılmaz hale gelmiş, teşbih, mecaz ve istiare gibi 

edebi sanatlar gözden kaçmış, yanlış anlayışlar  ve su-i edep ile İslam’ın hakkı 

ifa edilememiş, israiliyyat usulüne  ( ana kaide ve hakikatlerine), hikayeler 

akaidine ve mecazlar ise gerçeklerine karıştırılarak kıymeti takdir edilemediği 



gibi, hürmeti de yerine getirilememiş,  İslam da ceza olarak ( Müslümanları 

dünyada cezalandırmak için) onları zillet ve sefalette bırakmıştır.(Ünal,2005) 

Dah öncede ifade ettiğimiz gibi Hz.Bediüzzaman’ın o dönem telifatında “mevcut 

düzenin sorgulanması ve bu bağlamda daha iyinin aranması” şeklinde formüle 

etiğimiz usul (metodoloji) o derece hakimdir ki hemen her ifadesinde bu 

görülebilir. Makalenin hacmini genişletmemek düşüncesiyle o dönem 

telifatından örnekler vermekten sarf-ı nazar ediyoruz.  

Bediüzzaman’ın erken dönem eserlerinin mütalaasında gördüğümüz ikinci usul 

; “ zamanın getirdiği kayıt ve imkânların muhakkak hesaba katılması” 

hakikatidir. Bu usul; zamanı ve çağın şartlarını iyi okuma manasına gelmekte, 

İslam’ın ve Kur’an’ın hakikatlerinin bu meyanda aktüel bir şekilde tefsir 

edilmesiyle tezahür etmektedir. 

“Zamanın hükmü” olarak ta tesmiye edilen bu durum çerçevesinde Bediüzzaman 

zamanın icaplarından gafil olmayı ve bunların getirdiği imkân ve problemleri 

gözardı etmeyi çok hayatî bulur ve şöyle der:  

“…Her bir zamanın bir hükmü vardır. Şu zaman, bazı ihtiyarlanmış âdâtın 

mevtine ve neshine hükmediyor. Mazarratlarının menfaatine olan tereccuhu, 

(faydanın veya faydalının zararlı olanın önüne geçerek, tercih sebebi olması) 

idamına fetva veriyor.”( Münazarat, s 64)  

Bediüzzamanın erken dönem telifatında yer alan düşüncelerine göre “zaman, 

doğrusal değil, dairesel-çevrimsel olarak tecrübe edilir; beşeriyetin düşüş ve 

yükselişleri de zaman denizinde nöbetleşe akıp gitmektedir: 

 “Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve 

müntehâsı birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire 

içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimini gösterir. Bazen 

tedennî içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her 

geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı 

olacak inşallah.”( Risale-i Nur Külliyatı-2, Hutbe-i Şamiye, s. 1965) 

Yine aynı şekilde Bediüzzamanın beşeriyet devirlerini tasnifteki sıralamasına 

göre de insanlık öncelikle, beşerin çocukluk devrine tekabülü diyebileceğimiz 

vahşet ve bedeviyet devrini, sonrasında memlûkiyet ve kölelik devirlerini, daha 

sonrasında ise ecir devrini ve en sonunda da günümüze yakın malikiyet ve 

serbestiyet devrini yaşamaktadır. Yani hâlihazırdaki durum itibariyle “zamanın 

hükmü” malikiyet ve serbestiyet denilen şahsî mülkiyet ve özgürlüktür. 



Yin“ zamanın getirdiği kayıt ve imkânların muhakkak hesaba katılması” olarak 

göstermeye çalıştığımız usul bağlamında hayatın dinamik bir yapıda olduğu 

düşüncesi, Bediüzzaman Hazretleri’nin temel fikirlerindendir. Zira vücut 

(varlık) saf hayır olduğu gibi, adem (yokluk) da saf şerdir: 

 ”Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i 

mahz olan ademe yakındır ve ona gider.”( Lem’alar, s. 10-11. ) Beşeriyetin 

tedricî gelişmesi ve zamanın çevrimsel olarak tecrübe edilmesi, dinamik hayat 

anlayışına uyduğu gibi, bu devingenlik hâli de zamanın hükmüne uygunluk arz 

eder: “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir.”( Münazarat, s. 95) 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bu iki usul muvacehesinde Bediüzzaman’ın 

erken dönem telifatının mütaala edilmesini son derece ehemmiyetli görüyoruz. 

Makale çerçevesinde denizden bir damla misali bazı örnekler vermeye çalıştık. 

Biz haddizatında  “BEDİÜZZAMAN’IN ERKEN DÖNEM ESERLERİNDE 

USUL ARAYIŞI” konusunu kitaplık çapta bir mesele olarak görmekle beraber 

Bediüzzaman’ın entelektüel biyografisinin hazırlanması son derece kapsamlı 

açılım ve bileşenlerden müteşekkil olduğu için belki ancak heyetlerin 

himmetiyle başarılabilecek bir konudur diye düşünüyoruz. 
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