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CORANA VİRÜS’E ÇARE
Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki
bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur.
Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük
kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun
ediyor—tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına
işareten bu darbımesel dillerde destandır ki, "Musibet zamanı çok uzundur; safâ zamanı
pek kısa oluyor."
...
Ey
şekvâcı
hasta!
Senin
hakkın
şekvâ
değil,
şükürdür,
sabırdır. Çünkü senin vücudun
ve âzâ ve cihazatın, senin mülkün
değildir. Sen onları yapmamışsın,
başka
tezgâhlardan
satın
a l m a m ı ş s ı n .
D e m e k
başkasının
mülküdür.
Onların mâliki, mülkünde istediği
gibi tasarruf eder.
Yirmi Altıncı Sözde denildiği gibi,
meselâ
gayet
zengin,
gayet mâhir bir san'atkâr, güzel
san'atını,
kıymettar
servetini
göstermek için, miskin bir adama
mode llik
v az i f e si ni
gördürmek
maksadıyla,
bir
ücrete
mukabil,
bir
saatçik
zamanda, murassâ ve gayet san'atlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun
üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envâ-ı san'atını göstermek için keser, değiştirir,
uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: "Bana zahmet veriyorsun, eğilip
kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip
kısaltmakla
güzelliğimi
bozuyorsun"
demeye
hak
kazanabilir
mi?
"Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
İşte, aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb
gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i
Hüsnâsının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde
seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzâk ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de hastalığınla
bil. Elemler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için,
onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler
bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli,
güzel mânâları bulursun.
...
1 SAYFA

www.meyvedergisi.com

Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıztırap çeken kardeşim! Bu dünya
eğer daimî olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevâlin rüzgârları esmeseydi
ve musibetli, fırtınalı istikbalde mânevî kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber
senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya birgün bize "Haydi, dışarı"
diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu
hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben
onu terke çalışmalıyız.
Evet, hastalık bu mânâyı bize ihtar edip der ki: "Senin vücudun taştan, demirden
değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu
bırak, aczini anla. Mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren." Kalbin
kulağına gizli ihtar ediyor.
Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Hususan meşru olmazsa, hem
devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle
ağlama; bilâkis hastalıktaki mânevî ibadet ve uhrevî sevap cihetini düşün, zevk almaya
çalış.
…
Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir
kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise, Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i
kübrâsında, her derde bir devâ istif etmiş. O devâlar ise dertleri isterler. Her derde bir
derman halk etmiştir. Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri
ve şifayı Cenâb-ı Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifayı da O veriyor.
Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır.
Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan
ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede
nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir.
Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir; sıkıntı yerinden
bir ferahlık verir.
A m m a
v e h m î
h a s t a l ı k
k ı s m ı
i s e ,
o n u n
en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür,
şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına
üşüşürler; aldırmazsan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir
hayale
ehemmiyet
verdikçe
büyür,
hattâ
bazan
onu
divane
gibi
kaçırır. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telâşına güler.
Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî
insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır.
Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını
daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider.
Bediüzzaman
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KOPYALAMA YENİ BİR CANLI YARATMA DEĞİLDİR
Prof. Dr. Âdem TATLI
Bazı ateistler, ilk kopyalanan koyun
Dolly’nin yeni bir canlı olduğu, bunu
kendilerinin yarattığını iddia ettiler. Daha
da ileri giderek bunun DNA’sı ile annesinin
DNA’sının aynı olduğunu, ikisinin de
benzer hareketler yaptığını, dolayısıyla
ikisinin tek ruhunun olduğunu ileri
sürdüler. Bunun hakikatinin ne olduğu ile
ilgili olarak gençlerden zaman zaman
sorular gelmektedir.
Her şeyden önce hayvanlar ve
insanların ruhu vardır. En kâmil ruh
insandadır ve şuur sahibidir. Bediüzzaman
ruhu şöyle tanımlar:

“Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u
haricî giydirilmiş, câmi, hakikattar, külliyet
kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir”.
“Ruha bir derece müşabih ve ikisi de
âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden
masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık,
fakat yalnız vücud-u hissî olmayan
nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat
edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki,
eğer o kanun-u emrî vücud-u haricî
giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu.
Hâlbuki o kanun daima bâkidir. Daima
müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve
inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir
etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse,
dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanunu teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde,
ölmeyerek bâki kalır.
İşte, madem en âdi ve zayıf emrî
kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile
alâkadardır. Elbette, ruh-u insanî, değil
yalnız beka ile, belki ebedü'l-âbâd ile
alâkadar olmak lâzım gelir. Çünkü, ruh
dahi Kur'ân'ın nassı ile, “De ki: Ruh,
Rabbimin emrindendir." ferman-ı celîli ile,
âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur
ve bir namus-u zîhayattır ki, kudret-i
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ezeliye ona vücud-u haricî giydirmiş”.
“Gayet kat'î bir hads ile, belki
müşahede ile sabittir ki, ceset ruhla
kaimdir. Öyleyse, ruh onunla kaim değildir.
Belki ruh binefsihî kaim ve hâkim
olduğundan, ceset istediği gibi dağılıp
toplansın, ruhun istiklâliyetine halel
vermez.
Belki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır,
libası değil. Belki ruhun libası, bir derece
sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılâf-ı
lâtifi ve bir beden-i misalîsi vardır.
Öyleyse, mevt hengâmında bütün bütün
çıplak olmaz; yuvasından çıkar, beden-i
misalîsini giyer”.
Demek ki ruh, hayat ve şuur sahibi,
nurani, harici bir vücuda sahip emrî bir
kanundur. Ruh gibi âlem-i emirden ve
iradeden gelen birtakım kanunların harici
vücut giymesiyle bir nevi ruha
benzeyeceğine veya ruhun vücud-u
haricisi çıksa o kanunlar gibi olacağına
dikkat çekilmektedir. Bunlar âlemde
cereyan eden yer çekimi kanunu, büyüme
kanunu, gelişme ve farklılaşma kanunu
gibi emirlerdir. İşte bitki hayatında ruh
yerine bu kanunlar hâkimdir.
Ceset ruhun evi veya yuvası gibidir.
Dolayısıyla ruh cesede bağlı değildir. Her
an o yuvayı veya evi terk edebilir. Fakat
ceset ruhla ayakta durmaktadır. Ruh
çıktığı zaman ceset de dağılır. Cesetten
ayrılan ruh bütün bütün çıplak
kalmamakta, bedenine uygun nurani bir
kılıf giymektedir.

Her Canlının Ruhu Ayrıdır
Her canlının ruhu ayrıdır ve kendine
hastır. Tek yumurta ikizlerinin bazı
konularda zaman zaman benzer davranış
gösterdikleri olur. Ama her birisinin ruhu
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ay rı dı r. Koyundan meydana gelen
kuzunun, koyunla aynı ruhu taşıdığını
söylemek, cahilliğin ifadesidir.
Normal kuzu ile, kopyalama kuzu
arasında biyolojik bakımdan sadece
babadan gelen kromozomlar yerine, anne
hücresindeki daha önce babadan gelen
kromozomlar vardır. Kaldı ki, iki canlı
arasında bütün genetik yapı tıpa tıp ayni
aynı olsa bile, ruhları ayrıdır. İki canlının
ruhu kesinlikle aynı olamaz. İki farklı
canlının ruhlarını bir kabul etmek
saçmalıktır. Bunun bilimle ve mantıklı
düşünce ile bir ilgisi olamaz.
Koyundaki kopyalama meselesi, tüp
bebek hadisesinin bir adım ötesidir. Bu
kopyalama konusunu anlamak için önce
kısaca tüp bebeğin ne olduğuna bir nazar
edelim.

Kanun-u İlahinin bir düsturu olarak,
normal şartlarda bir bebeğin teşekkülü
için, anne rahminde annenin yumurta
hücresi ile babanın sperminin
birleştirilmesiyle zigot hâsıl edilir. Bu tek
hücreli olan zigottan insan yaratılır.
Şayet normal şartlarda yumurta ile
sperm birleşemiyorsa o zaman tüp bebek
olayına müracaat edilir. Bunun için, anne
rahminden alınan yumurta, babadan
alınan sperm ile, anne rahminin sıcaklık
ve besin şartlarını ihtiva eden bir tüpte bir
araya getirilir. Böyle bir tüpteki sperm ile
yumurta hücresi birleşerek tek hücreli
zigotu hâsıl edilir. Kısa bir süre sonra bu
zigot, yumurtanın alındığı anne rahmine
yerleştirilir ve bu zigottan yaklaşık 9 ay
sonra bebek yaratılır.

Tüp bebek nedir?
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Demek ki, tüp bebek olayı, normal
şartlarda birleşemeyen sperm ve yumurta
hücrelerinin anne rahmi dışında bir araya
getirilerek zigotun hasıl edilmesi ve bu
zigotun tekrar anne rahmine konulmasıyla
normal zigot gelişiminin sağlanması
olayıdır.
Burada insanın rolü, sadece olumsuz
şartları ortadan kaldırarak, spermle
yumurtayı bir araya getirmek ve sonra
tekrar anne rahmine yerleştirmektir.
Sperm ve yumurta hücrelerinin
yaratılması ve zigotun teşekkülü, gelişip
f ark lı laşması , org an v e dok uların
teşekkülü, ruhun bedene gelmesi tamamen
insanın irade ve kontrolünün haricinde
olup, Allah’ın (Celle Celâlehu) ilim, irade ve
kudretinin eseridir.
Koyunda kopyalama olayı nedir?
Kopyalama hadisesi, tüp bebek
olayından az farklıdır. Bu ilk defa bir
koyunda denenmiştir. Bilindiği gibi,
hikmetin gereği olarak bir kanun-u
mukarreredir ki, canlılarda, yani hem
bitkilerde hem hayvanlarda ve hem de
insanlarda sperm ve yumurta hücrelerinin
kromozom sayısı belli bir devrede yarıya
indirilir. Böylece yumurta ile sperm
birleşince ikisinin toplam kromozomu,
normal hücrenin kromozomu kadar olur.
Kromozomlar, genetik yapının esası olan
DNA’lardan meydana gelmiştir.
K o y u n u n n ormal h ü cre le rinde
kromozom sayısı 54, sperm ve yumurta
h ü c re le ri nde 27’dir. Kop y alamada,
koyunun rahmindeki 27 kromozomlu
yumurta hücresi dışarıya çıkarılıp bir tüpe
konur. Bu yumurta hücresinin 27
kromozomlu çekirdeği çıkarılır. Bunun
yerine, koyunun 54 kromozomlu normal
hücresinin çekirdeği yerleştirilir. Artık bu
yumurta hücresi, spermle birleşmeden
kromozom sayısı 54 olmuştur. Bu 54
kromozomlu ve zigot adını alan hücre
tekrar koyunun rahmine yerleştirilir ve
5 SAYFA

normal gelişmeye bırakılır. Yumurta
hücresi bölünme yeteneğinde olduğu için,
spermle döllenmiş gibi gelişip
farklılaşarak normal sürede kuzuyu
yaratılır.
Burada araştırıcının rolü, sadece
yumurtanın çekirdeğini çıkarıp, onun
yerine normal vücut hücresinin
çekirdeğini koyarak bu hücreyi tekrar
koyunun rahmine yerleştirmek olmuştur.
Yumurta hücresinin ve normal hücrelerin
yaratılması ve zigotun gelişip
f ark lı laşması , org an v e dok uların
teşekkülü, ruhun kuzunun bedenine
gelmesi tamamen insanın irade ve
kontrolünün haricinde olup, Allah’ın (Celle
celâlehu) ilim, irade ve kudretinin eseridir.
Kaynaklar
1- Nursi, B. S. Sözler. Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları-600. Ankara, 3.baskı, s. 643.
2- İsrâ Sûresi, 85.
3- Nursi, B. S. Sözler. s. 644.
4- Nursi, B. S. Sözler. s. 642.
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On Birinci Şuâ , Beşinci Mes'ele
Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve
kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde, gençlik dahi
ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet
dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar
müjde veriyorlar.
Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika
hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri,
âhiret mes'uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve
günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o
lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Meselâ,
haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok
ârızalarla o cüz'î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin suiistimâliyle gelen
hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve
vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana
düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden
ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin suiistimalinden ve
taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve
ağlamalar ve esefler işiteceksin.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı
ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir
gençlik netice vereceğini, başta Kur'ân olarak çok kat'î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar
ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.
Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram
dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette,
gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım
ve elzemdir.

Bediüzzaman
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İBADET EDE EDE
YETİŞEN BİR GENÇ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet DİLEK

Hadis kitaplarından Buhârî ve
Müslim’in kaydettikleri Ebu Hüreyre
rivayetinde Hz. Peygamber, yedi sınıf
insanın kıyamet günü yaşanacak olan
büyük bir sıkıntıdan etkilenmeyeceklerini
haber vermektedir. Hiçbir gölgenin
olmadığı ve güneşin insanları kavurduğu o
dehşetli günde Allah, dünyada iken
yaptıkları bazı amellerine karşılık, Arşın
gölgesi altına almak suretiyle bu yedi sınıf
insana büyük bir mükâfat ihsan edecektir.
Hadiste sayılan yedi sınıf şunlardır;
1. Adaletli devlet reisi.
2. İbadet ede ede yetişen genç.
3. Gönlü mescitlere bağlı adam.
4. Birbirlerini Allah için seven, Allah
için görüşüp ayrılan iki kişi.
5. Güzel ve şerefli bir kadının zina
teklifini reddeden kişi.
6. Sağ elinin verdiğini sol elinin
duymadığı bir şekilde gizli sadaka veren
kimse.
7.
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Kimsenin görmediği yer ve

zamanlarda Allah’ı zikrederek gözyaşı
akıtan kimse.
Şüphesiz bu dünya imtihan yeri
olması sebebiyle kullar, yukarıda sayılan
özelliklerden bir veya birkaçıyla
karşılaşabilirler. Böylesi durumlarla
karşılaşıldığında nasıl hareket edilmelidir?
İstikametli davranış hangisidir? Bu tarz
davranışların mükâfatı nedir? gibi sorulara
hadiste cevap niteliği taşıyan önemli
bilgiler vardır. Bu anlamada denilmek
istenen şudur; Devlet reisi olan adaletli
olmalı, Gençlik, Allah yolunda ibadetle
geçirilmeli; Gönüller Allah’a ibadet edilen
mekân olan mescidlere bağlı olmalı;
İnsanlar birbirlerini Allah için sevmeli,
Zinadan her halükârda uzak durulmalı;
Sadaka sadece Allah rızası için verilmeli,
Gözyaşları riya için değil, Allah rızası için
dökülmelidir. Bu şekilde davranışta
bulunanların daha cennete gitmeden
mükâfatları kıyamet gününde verilmeye
başlamaktadır. Yukarıda sayılanlardan biri
de gençlerle ilgilidir. “Allah’a ibadet ede
ede yetişen genç” kıyâmet gününde arşın
gölgesi altında olacak ve o günün
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dehşetinden etkilenmeyecektir.
Şüphesiz insan ömrünün en güzel ve
hareketli dönemi gençlik yıllarıdır. Gençlik
dönemi nefis ve şeytanın daha çok
dinlendiği, kötü arkadaşların kişiyi en çok
etkilediği bir zaman dilimidir. Dinî
anlamda sorumlu olunmayan çocukluk
dönemi bitmiş artık iyilik ve kötülükler
kaydedilmeye başlamıştır. İnsanoğluna
verilen her nimetin hesabının sorulacağı,
mükellef olma vakti gelmiştir. Aklın değil
hissiyâtın, vicdanın değil hevânın hâkim
olduğu dönemdir. Şayet gençlik yılları
gelmeden o dönemde yapılacak vazifeler
hakkında önceden hazırlık yapılmamış ve
bilgi edinilmemişse şeytanın
aldatmalarına kanma ihtimali artacaktır.
Çocuklara ibadetlerin öğretilmesi ve
ö z e l l i k l e namaz ü ze rinde öne mle
durulması hep bu maksada yöneliktir.
Ergenlik dönemi gelmeden önce nefis ve
şeytanla mücadele edebilecek donanıma
sahip olmak önemli bir hazırlıktır.
İbadet, insanı kemale eriştiren bir
vesiledir. İnsan ibadetle olgunlaşır,
insanlık değerinin şuuruna varır. Ömrün
en güzel dönemlerinde kişiyi olgunlaştıran
ve ahlaken yükselten bir vesile olan
ibadetin yapılması Cenâb-ı Allah’ın
rızasını netice vermekte ve mükâfat olarak
yukarıda ifade edilen sıkıntılı dönemde
böylesi kullar rahmetle kuşatılmaktadır.
Hadislerde ibadetlerin, aynı zamanda
kabrin dehşetinden kulları koruma zırhı
olarak da karşımıza çıkacağı
anlatılmaktadır. Öte yandan gençlikte
serkeşlik ve başıboşluk hâkimdir. İbadet
ise itaate ve vazifeye alıştırmaktadır. Yine
ibadet, insanı her istediğini yapan, hevâ ve
hevesi doğrultusunda hareket eden değil,
Rabbinin isteklerini yapmaya çalışan bir
kul olmaya alıştırmaktadır.
Gençlerin imtihanı istikamet ve iffet
ekseni etrafındadır. Bu anlamda
Bediüzzaman Said Nursi Lem’alar adlı
eserinde gençler için şu ikazı yapar:

“Gençlik, eğer ehl-i kalb, ehl-i huzur ve aklı
başında ve kalbi yerinde bulunan
mü'minlerde olsa, ibadete ve hayrâta ve
ticaret-i uhreviyeye sarf edilse, en kuvvetli
bir vesile-i ticaret ve güzel ve şirin bir
vasıta-i hayrattır. Ve o gençlik, vazife-i
diniyesini bilip sû-i istimal etmeyenlere,
kıymettar, zevkli bir nimet-i İlâhiyedir.
Eğer istikamet, iffet, takvâ beraber
olmazsa, çok tehlikeleri var;
taşkınlıklarıyla saadet-i ebediyesini ve
hayat-ı uhreviyesini zedeler. Belki hayat-ı
dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki
sene gençlik zevkine bedel, ihtiyarlıkta çok
seneler gam ve keder çeker.”
Hadiste geçen “ibadet ederek yetişen
genç” ifadesini bazı hadis yorumcuları
“günahlarının az hasenâtının çok olması”
şeklinde anlamışlardır. Yani hayır, iyilik ve
istikamet tarafının; şer, kötülük ve
sapkınlık yönünden daha çok olması
demektir. Çünkü bir genç zaman zaman
günah işleyebilir, istikametini
kaybedebilir. Şeytan ve kötü arkadaşları
artık düzelme imkânın yok diyerek onu
iyice yoldan çıkarıp, günah çukuruna
tümüyle batırabilir. Tövbe ve istiğfar
kapısının devamlı açık olduğunu bilip
nedamet etmek suretiyle tekrar iffet,
istikamet ve hayrât yoluna dönme imkânı
her zaman vardır. O halde gençlik
dümenini hayra ve istikamete doğru
kırmalı, cennette ebedi gençlik mükâfatı
kazanma yolunda hareket edilmelidir. Bu
anlamda bazı rivayetlerde Hz.
Peygamber’in “Allah, tövbe eden genci
sever” buyurduğu ifade edilmektedir.
Cennette ebedi genç olarak yaşamının
yolu, dünyadaki geçici gençliği imanlı ve
istikametli olarak geçirmekten geçer.
Ömür tükenir, gençlik daha hızlı tükenir.
Nasıl geçtiğini bilmeden gençlik elveda,
ihtiyarlık merhaba deyiverir. Gençleri
cennete davet eden Peygamberimiz, bir
sözünde ihtiyarlık gelmeden gençliğin
kıymetini bilmenin onu ganimet olarak
8 SAYFA
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değerlendirmenin gerektiğine vurgu
yapmıştır.
İmanlı bir genç olarak başka
gençlerin de bu hayırlı yola gelebilmesi
için gayret eden duyarlı bir genç olmak
gerekir. Ashâb-ı Kehf, putlara tapan bir
kavmin içinde Allah'ın varlığına ve
birliğine inanan birkaç gençti. Bu
inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe
karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten
veya zorla din değiştirmekten kurtulmak
için mağaraya sığınmışlardır. Kur'ân-ı
Kerîm'de onlar için şöyle buyrulmuştur:

“Hakikaten onlar Rablerine inanmış
gençlerdi; biz de onların hidayetini
arttırdık.” (Kehf, 13).

Yirmi sekiz yaşında bir gençken
Zübeyir Gündüzalp, gençlerin imanlı
olabilmesi için var gücüyle gayret eden bu
uğurda mahkemelerde sorgulanan biridir.
İmanı nı k ay be de n bir genç onun
dünyasında nasıl bir etki bıraktığı şu
ifadesinden anlaşılmaktadır: “Teessür ve

ıztırap karşısında kalbden bir parça
kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi
karşısında o kalbin atom zerrâtı adedince
param parça olması lâzım gelir.” Yani bir
insan, üzüldüğünde ya da bir sıkıntıya
maruz kaldığında şayet kalbinden bir
parça kopsaydı, bir gencin imanının
kaybettiğini veya dinsiz olduğunu
duyduğunda kalbi paramparça olacak
derecede onda büyük bir etki bırakmalıdır.
Gençlik ve İbadet birbirini tamamlar.
Gençlikte ibadet çok hoş, ibadetin gençler
tarafından yapılması çok güzeldir. İmam
Gazzâlî, zühd ve takva sahibi Yusuf b.
Esbât’ın yanına gelen gençlere şu şekilde
tavsiye ettiğini aktarmıştır: “Ey gençler!

Hastalık gelmeden evvel sıhhatinizden
istifade edin. Ben, secde ve rükûu tam
mânâsıyla yapan kişiden başkasına gıpta
etmem; zira benim de aynı şekilde hareket
etmeme ihtiyarlık mâni olmaktadır.”
Burada Yusuf b. Esbât, ihtiyarlığında
istediği anlamda âdâbına riâyetle tam
9 SAYFA

secde edemediğini hatırlatmaktadır.
Son olarak Hz. Peygamber’in
vefatında henüz yirmili yaşlarında ve
sünnet aşığı bir genç olan Abdullah b.
Ömer’in, O’ndan yapmış olduğu şu rivayetle
bitirelim;

“Gençliğini Allah'a itaat yolunda
geçiren genci Allah sever.”
Kaynaklar
1- Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek, I,535.
2- Nursî, Saîd, Lem’alar, s.282.
3- El-Bâcî, el-Münteka, VII,23
4- Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I,279.
5- Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek, IV,341.
6- Nursi, Said, Şualar, s. 676.
7- Gazzali, İhyâ, I, 383.

8- Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, I, 65/1867.
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"Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü

ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder."
Mektubat
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İHTİLAF AHLAKI BAĞLAMINDA ÜÇ SORU, ÜÇ KAVRAM VE ÜÇ HÂDİSE
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
İ nsanoğ lu nu n ilk v asf ı h alif e
olmasıdır. Allah Teâla insanı kastederek
“onu yeryüzünde halife kılacağını
söylemiştir.” Bu hitaba “fesad çıkaracak,
kan dökecek bir varlık mı?” (Bakara Suresi
30) şeklinde verilen cevap halife vasfının
yol açacağı sorunları göstermektedir. Bu
arada “halife” ve “ihtilaf” kelimelerinin
aynı kökten türemiş olması da calibi
dikkattir.
Kur’ân’da nakledilen bu kıssa insanın
yeryüzündeki hayatına dair ipuçları
vermektedir. Anlaşılan odur ki; imtihan
y u rdu olan bu dü ny a ih t ilaf ların
yaşanacağı bir yer olacaktır. İnsanoğlu
birçok sınanmayla karşı karşıya
kalacaktır. Kazanmak ya da kaybetmek
arasında kalan insan ancak Allah’ı tanıyıp
ona hakkıyla kul olmakla bu imtihanı
başarabilecektir. Bu ise insanoğlunun
imtihanın temel nedenlerinden olan
ihtilafı rahmete çevirmesi ile
gerçekleşecektir. Aksi takdirde ihtilaf
yeryüzünde fesadın çıkmasına ve kan
dökülmesine neden olacaktır.
Bediüzzaman Said Nursi mücahede
hayatının daha ilk yıllarında İslam
dünyasının temel problemlerini tahlil
ederken ihtilafa dikkat çekmiştir. (Hutbe-i
Şâmiye, s. 88, 96; Münâzarât, s. 29; Sünuhat,
Tulûat İşârat, s. 82, 92, 98; Divan-ı Harbi
Örfi, s. 15.) Sadece sorunu tespit etmekle
yetinmeyen Nursi aynı zamanda bunu
nedenleri üzerinde durmuş, çözümüne
yönelik teklifler yapmıştır. Birçok konuda
olduğu gibi ihtilaf mevzuunda da vakıayı
kabullenerek bunu doğru yola kanalize
etmenin yollarını göstermiştir. Bunun için
öncelikle ihtilafın neliği ve nasıllığı
üzerinde durmuştur. İhtilaf etmeyin!
dememiş, kâinattaki birçok şey gibi
ihtilafın da iki yönü olduğu gerçeğinden
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hareket etmiştir. Zira müsbet ve menfi
olmak üzere iki tür ihtilaf vardır.
İhtilafın müsbet hali insanoğlunun
müşahede alanında geniş bir şekilde
s e r g i l e n m e k t e d i r . Kâinat ih t i laf ı n
olu şt u rdu ğ u g ü ze llik le rle dolu du r.
Kâinattaki ihtilaf Allah Teâlâ’nın birliğinin
ve kudretinin en önemli delillerinden
biridir. (Âl-i İmrân 190, Rûm 32 vd) Dillerin,
renklerin farklılığı, gece- gündüz, yaz- kış,
sıcak – soğuk gibi kâinatta gördüğümüz
birçok ihtilaf / farklılıklar hatta zıtlıklar
eşsiz bir ahenk oluşturmaktadır.
Beşeriyet âleminde de farklı ırklar,
erkek – dişi, zengin – fakir gibi birçok
ihtilaf vardır. (Hucûrât 13) Ancak burada
farklılıkların bir düzen oluşturması ya da
düzensizliğe / fesad yol açması insanlığın
seçimine bağlıdır. Zira beşeriyet âlemi
teşriî / teklifî emirlerin olduğu bir alandır.
Kevnî olanın aksine yeryüzünün sakinleri
sorumluluk sahibi olup imtihana tabii
varlıklardır. İnsanoğlu ya vahye kulak
verip, aklını kullanarak beşerî alandaki
ihtilafları kevnî âlemdekine benzer bir
ahenge dönüştürecek ya da bu ihtilaflar
y üzünden fesad ile karşı karşıya
kalacaktır. İşte bu durum ihtilaf ahlakının
bilinmesi ve yerleştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Zira bilindiği üzere ahlak
ancak iyi ve kötünün var olduğu alanlarda
söz konusu edilir.
İhtilaf ahlakının ilk prensibi ihtilafın
iki uçlu olduğunun bilinmesidir. Genellikle
olumsuz olarak itibar edilen ihtilaf hayra
medar olabilmektedir. Said Nursî bunu
izah ederken yine kâinat örneğinden
hareket etmiştir. Zira ihtilafın her zaman
münakaşaya, çekişmeye, çarpışmaya yol
açmayacağının müşahede edilebileceği en
güzel örnek kâinattır. İnsanoğlu kendini
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kuşatan kâinata baktığında ihtilaflar
içindeki eşsiz ahengi görünce bu konuda
tatmin olmakta ve bu konuda tam bir
idrake ulaşmaktadır.
Bilindiği gibi Said Nursi’nin olayları
çözümlerken başvurduğu yöntemin en
temel esası hadiseleri Kâinat kitabını
okuyarak anlamlı kılmasıdır. İhtilaf
hususunda da Nursî bakışlarımızı kâinata
çevirerek bir mukayese yapmıştır.
“Semanın sükût ve sükûneti ve intizam ve
ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir ki:
Sekenesi, zeminin sekenesi gibi değiller;
belki bütün ahalisi muti'dirler. Ne
emrolunsa onu işlerler. Müzahame ve
münakaşayı îcab edecek bir sebeb yoktur.
Zira memleket geniş, fıtratları safi,
kendileri masum, makamları sabittir. Evet
zeminde ezdad içtima etmiş, eşrar ahyara
karışmış, içlerinde münakaşat başlamış; o
sebebden ihtilafat ve ızdırabat düşmüş ve
ondan imtihanat ve müsabakat teklif
edilmiş ve ondan terakkiyat ve tedenniyat
çıkmış.” Sözler, s.177. Ayrıca bkz. Mesnevii Nuriye, s. 204-205.
Nursî, kevnî ve beşerî alanları
birbirinden ayrı gören paradigmaların
aksine tevhîdî bir bakışın tabii sonucu
olarak beşerî alanı anlamlandırırken kevnî
olandan istifade etmeyi başarılı bir şekilde
kullanmıştır. Bu paragrafta ortaya konulan
birçok veciz ifade arasında üzerinde
durulması gereken en önemli husus
tekvînî olanla teşriî olan arasındaki
farklılıktır. Kevnî âlem; düzeni ve sakinleri
itibariyle ihtilafın ahenge dönüştüğü bir
yer iken teşriî olan dünyada ihtilaf terakki
ve tedenniye vesile olmaktadır. O halde
ilahi iradenin ihtilafı rahmet vesilesi olsun
diye var ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Nitekim Kur’ân’ın ilk müfessiri, dinin
mübelliği ve mübeyyini Hz. Muhammed
(a.s) da “B e nim ü mmetimin veya
ashabımın ihtilafı rahmettir.” buyurarak
bunu açıkça dile getirmiştir. (Beyhâkî,
Risaletü’l-Eş’ariyye)

İhtilaf mevzuunu farklı yerlerde
işleyen Said Nursî’nin bu konuya
yaklaşımını biz Uhuvvet Risalesi olarak
bilinen Yirmiikinci Mektubun beşinci
vechindeki açıklamaları ışığında üç soru,
ü ç kavram ve üç misal şeklinde
inceleyeceğiz. İhtilaf hangi şartlarda
rahmet olur? İhtilafın getirdiği tarafgirlik
nasıl olursa mazlumlara melce olabilir?
Farklı fikirlerden hakikatin ortaya çıkması
için ne yapılmalıdır? sorularını ele alacak
bunları cevaplarken tarafgirlik,
garazkârlık, hak ve hakikat namına
hareket etmek gibi üç önemli kavrama
dikkat çekeceğiz. Son olarak da Nursî’nin
bu soru ve cevapları daha canlı ve anlaşılır
kılmak ve yaşadığımız hayatla irtibatını
kurmak için naklettiği üç olayı
alıntılayacağız. Söz konusu paragraflar şu
sual ile başlar:
أ م م
ْ “
“Eğer denilse: Hadîste َّ َُّتيتالالالال
اختالالالال
ْ رdenilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza
”َّأحمأة
ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum
avamı, zalim havassın şerrinden
kurtarıyor. Çünki bir kasabanın ve bir
köyün havassı ittifak etseler, mazlum
avamı ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir
tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem
tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukûlden
h ak ik at t amamı yla tezahür eder. ”
Mektûbât, s. 268.

İhtilafın faydalı yönlerine
odaklanılmış bu soruda altı çizilmesi
gereken yargıların başında ihtilafın
tarafgirliği gerektirici olmasıdır. Farklı
tarafların olduğu her toplumsal yapıda
grup mensupları kendi gruplarına karşı bir
bağlılık gösterirler. Bu tavır grup
aidiyetinin bir gereği olan tarafgirliktir.
Tarafgirlik ise iki uçludur. Bir yandan
yukarıda zikredildiği üzere mazlumu
zalimin zulmünden kurtarmak gibi
faydaları varken diğer yandan çoğunlukla
ferdî ve toplumsal bir hastalık olarak
birçok sıkıntının da kaynağıdır. O halde
ihtilaf ve tarafgirliğin menfi sonuçlara yol
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açmasının nedenleri teşhis edilmeli bunu
müsbet hale dönüştürmenin şartları
üzerinde düşünülmelidir.
Öncelikle esasatta ittifak etmek
şartıyla toplumda farklı yapıların varlığını
tabii karşılamak gerekir. Aynı şekilde bu
vasfa haiz grup mensuplarının kendi
gruplarına bağlılıkları, tarafgir olmaları da
belirli ölçülerde yadırganmamalıdır. Zira
hiç kimse doğru bulmadığı, haklı
görmediği bir yerde olmaz. Ancak bu haklı
duruş başkalarını ötekileştirici ve hakkı
tekeline alıcı bir şekle dönüşmemelidir.
Said Nursî bu konuda oldukça önemli bir
prensip vaz eder. “Sen, mesleğini ve
efkârını hak bildiğin vakit; "Mesleğim
haktır veya daha güzeldir" demeye hakkın
var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir,
م
demeye hakkın yoktur. َّ وعيالَُّار ِّاالالنَّعالَُّ ال
“
عي ال كَّ ليلالالةَّوأرأ الالَُّ أعيالالُأ َّارال د
ْ ْال
مال أ
ياََّم َْالاليََّار أ
”الْنو أن
sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin
hakem olamaz. Başkasının mesleğini
butlan ile mahkûm edemez.” (Mektûbât, s.
265)

hadisinde zikredilen rahmet müsbet
ihtilaftır. Yani her ihtilaf rahmet değildir.
İhtilafın rahmete dönüşmesi için fertlerin
ve cemaatlerin şu idrake sahip olmaları
gerekmektedir. Herkes gayretini kendi
mesleğinin tâmir ve revacına sarf
etmelidir. Başkasının / diğerlerinin /
ötekilerin meslek ve meşreplerini tahrip ve
i p t a l e t m e k için u ğ raşmamalı dı r.
(Mektûbât, s. 268) Bu yaklaşım
benimsendiğinde ihtilafın menfi sonuçlar
doğ u ran en önemli saiki ortadan

Benzer bir ifadesi ise şöyledir: “… haklı
h e r me sle k sah ibinin, başkasının
mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise:
"Mesleğim haktır yahud daha güzeldir"
diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin
haksızlığını veya çirkinliğini ima eden,
"Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut
"Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan
insaf düsturunu rehber etmek.” (Lem’alar,
s. 151)
Said Nursî’nin eserlerinde ihtilaf
ahlakına dair önemli değerlendirmeler,
çözüm teklifleri bulunmaktadır. İhtilaf
ahlakı eğitiminde bir yandan ihtilafın tabii
olduğunu öğretirken diğer yandan ihtilafın
menfi sonuçlarını izale edecek, müsbet
hale çevirecek prensipler zikretmiştir. Bu
bağlamda ele alçağımız üç sorudan
birincisi İhtilafın hangi şartlarda rahmet
olacağıdır?
أ م م
ْ “
ْ َّتيتالالالال َّر
أح أ
Nursî’ye göre ”َّمالالالالة
ُ اختالالالال
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kalkacaktır. Bununla beraber bu yaklaşım
ortak yaşama alanına sahip diğer fert ve
gruplarda var olan eksik ve kusurların
görülmemesi anlamına gelmemektedir.
Zira bu konu toplumsal bir sorumluluktur.
Mü’min bir kimse kardeşlerinde gördüğü
eksiklikleri tekmil eder varsa yanlışlarını
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ıslaha çalışır.
Toplumsal barışı bozan önemli
hususlardan birisi de görülen bir yanlış
düzeltilirken birbirine benzeyen ancak özü
ve sonuçları itibariyle farklı olan iki
davranışın birbirine karıştırılmasıdır. Bu
hataya düşmemek için bu noktada
müdakkikâne ayırımlar yapmak
gerekmektedir. Toplumsal alanı yaşanır
hale getirmek ve ıslah etmek isterken
“tahrip ve iptal” ile “tekmil ve ıslah”

birbirine karıştırılmamalıdır. Kendi
mesleğinin tamir ve revacına odaklanan
kişinin başkalarının davranışlarına karşı
yapacağı şey tahrip ve iptal değil tekmil ve
ıslah olmalıdır. Fakat bunu yapmanın da
bir usûlü ve üslûbu olmalıdır. Bunu
yaparken tahakkümvâri kendisini üstte

gören, diğerlerini ötekileştiren, ben
merkezli, tenkitçi bir yaklaşım yerine
“lütuf ile muamele” ve “kavl-i leyyin” tercih
edilmelidir. (Bkz. Mektûbât, s. 263) Böylece
farklı meşreplere sahip olmakla ortaya
çıkan tarafgirlik müsbet mecrasına
sokulmuş olur. Aksi takdirde ihtilaf menfi
sonuçlar verir.
Nursî, menfî ihtilafı “Garazkârane,
a d a v e t k â r a n e b i r b i r i n i n t a h ri b i ne
çalışmak” şeklinde tanımlamıştır. Burada
kullandığı üç kavram ihtilaf ahlakı
açısından oldukça önemlidir. Çünkü ihtilaf
ve beraberindeki tarafgirlik çoğu zaman
g ru p lar arası nda bir müsabakaya,
çekişmeye neden olabilmektedir. Nursî’nin
gökyüzü sakinlerinin halini tavsif ederken
kullandığı “Müzahame ve münakaşayı îcab
edecek bir sebeb yoktur. Zira memleket
geniş, fıtratları safi, kendileri masum,
makamları sabittir.” şeklindeki tasvirin
aksine beşerî alanda bir çekişme hali
vardır. Bunun çaresi de “garazkârane,
adavetkârane” duygu ve davranışlardan
uzaklaşarak maksatta bir olan kardeşinin
başarısını kendi başarısı gibi görüp onunla
iftihar edebilmektir.
ْ انمMü’minler sadece /
ْ النَ َّا
م ْؤي من أ
أنَّار م
“ ”َّ خال أن
ancak kardeştir”. (Hucûrât 10) âyeti de bu
şekilde davranmayı gerektirmektedir.
Mümin mümini sever ve sevmeli diyen
Nursî, mümine karşı adavetin büyük bir
zülüm olduğunu ifade etmektedir. Bu
esaslara riâyet edildiğinde ihtilafın menfi
sonuçları izale edilebilir. Nursî “Adavet
etmek istersen, kalbindeki adavete adavet
et; onun ref'ine çalış. Hem en ziyade sana
zarar veren nefs-i emmarene ve heva-i
nefsine adavet et, ıslahına çalış. O muzır
nefsin hatırı için, mü'minlere adavet
etme”’ (Mektubât, 263) diyerek bu hislerin
doğru mecrasını da göstermiştir.
Menfî ihtilafta bulunan diğer bir vasıf
ise tahrip düşüncesini tahrik eden
müsabaka, hased gibi duygulardır. Bunu
gidermenin çaresi ise dünya malına
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bakışın doğru hale getirilmesidir. “Yani:
"Dünya öyle bir meta' değil ki, bir nizaa
değsin." Çünki fâni ve geçici olduğundan
kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise,
dünyanın cüz'î işleri ne kadar
e h e m m i y e t s i z
o l d u ğ u n u
anlarsın!” (Mektubât, 267)
Nursî şayet bu anlayış hâkim
kılınmazsa ortaya çıkan durumun
vehametini de külli bir kâideyi zikrederek
ortaya koymuştur. Birbiriyle boğuşanlar,
müsbet hareket edemezler. Yani
başkalarına karşı garazkâr olmak ve
adâvet hissi beslemek beraberinde
boğuşmayı getireceği için bu bir tekmil ve
ıslah değil bilakis tahrip olacaktır. Tahrip
ise müsbet hareketin zıddıdır.
İhtilaf ahlakında ele alacağımız ikinci
soru; İhtilafın neden olduğu tarafgirliğin
müsbet hale nasıl dönüştürülebileceğidir?
İhtilaf ve tarafgirliğin mazlumları
zalimlerin zulmünden kurtarması gibi
faydalı yönlerinin ortaya çıkabilmesi için
bazı şartları haiz olması gerekmektedir.
“Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara
melce' olabilir. Fakat şimdiki gibi
g a r a z k â rane , ne f is h e sabı na olan
tarafgirlik, haksızlara melce'dir ki; onlara
nokta-i istinad teşkil eder.” (Mektûbât, s.
268)

Nursî’nin bu açıklamalarında
birbirine zıt iki kavram kullandığını
görmekteyiz. Buna göre tarafgirlik ya “hak
namına” ya da “garazkârane, nefis
hesabına” olmaktadır. Garazkârlık ve nefis
hesabına olursa haklılara, mazlumlara
melce olmaktan çıkıp haksızlara bir noktai istinad olur. Tarafgirlik saikine göre
tamamen farklı sonuçlar vermektedir.
Nursî teorik olarak ifade ettiği bu
yaklaşımın sonuçları pratik bir örnekle
daha anlaşılır hale getirmiştir. “…
garazkârane tarafgirlik eden bir adama
şeytan gelse, onun fikrine yardım edip
taraftarlık gösterse, o adam o şeytana
rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa
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melek gibi bir adam gelse, ona hâşâ lanet
okuyacak derecede bir haksızlık
gösterecek.” (Mektûbât, s. 268) Halbuki
tarafgirlik hak namına olsaydı böyle bir
yanlışa düşülmeyecekti.
İ h t ilaf ah lak ı bağ lamı nda e le
alacağımız üçüncü soru, farklı fikirlerden
hakikatin ortaya çıkması için ne
yapılmalıdır? İhtilafın müsbet yönlerinden
birisi de “tesadüm-ü efkârdan bârika-i
hakikat lemâen eder” vecizesiyle dile
getirilmiştir. Ancak burada da gözetilmesi
gereken bazı şartlar vardır. Her fikir
müsademesinden hakikat çıkmamaktadır.
Bunun da hak namına, hakikat hesabına
olması gerekir. Ayrıca kendisinden hakikat
lemean eden farklı fikirler, esasta ittifak
edip vesailde ihtilaf etmelidir. Fikirler
böyle olduğunda hakka ve hakikata hizmet
edebilirler. Zira aynı maksada farklı
vesilelerle yönelindiğinde hakikat birçok
açıdan farklı cepheleriyle aydınlatılmış
olacaktır. Bunun aksine “tarafgirane ve
garazkârane, firavunlaşmış nefs-i emmare
hesabına hodfüruşluk, şöhretperverane bir
tarzdaki tesadüm-ü efkârdan barika-i
hakikat değil, belki fitne ateşleri
çıkıyor.” (Mektûbât, s. 268)
Nursî bu hakikatı izah için şu misali
vermektedir. Maksadda ittifak etmeyen
fikirler hiçbir yerde buluşamazlar. Küre-i
Arz'da dahi nokta-i telakisi bulunmaz.
Ayrıca bu fikirlerin amacı hak namına
olmayınca da nihayetsiz müfritane gider.
Kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara
sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahittir.
Nursî bu üç soruyu açıkladıktan sonra
ihtilaf ahlakına dair bu prensiplerin nasıl
uygulanacağına dair bazı örnekler
aktarmıştır. Bu örnek olaylar teorik olarak
ortaya konan bu yaklaşımların
özümsemesi ve içselleştirmesi açısından
önemli olduğu için alıntılamak istiyoruz.
Bunlardan ilk ikisi yapılan bir işin “hak
namına” olmasının nasıllığını hissettirerek
anlaşılır kılmaktadır.
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Cây-ı ibret bir hâdise; Bir vakit, İmamı Ali Radıyallahü Anh, bir kâfiri yere atmış.
Kılıncını çekip keseceği zaman, o kâfir ona
tükürmüş. O kâfiri bırakmış, kesmemiş. O
kâfir, ona demiş ki: "Neden beni
kesmedin?" Dedi: "Seni Allah için
kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete
geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için
ihlasım zedelendi. Onun için seni
kesmedim." O kâfir ona dedi: "Beni çabuk
kesmen için seni hiddete getirmekti.
Madem dininiz bu derece sâfi ve hâlistir, o
din haktır." dedi.
Hem medar-ı dikkat bir vakıa: Bir
zaman bir hâkim, bir hırsızın elini kestiği
vakit eser-i hiddet gösterdiği için, ona
dikkat eden âdil âmiri onu o vazifeden
azletmiş. Çünki şeriat namına, kanun-u
İlahî hesabına kesse idi, nefsi ona acıyacak
idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat
merhamet de etmeyecek bir tarzda
kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir
hisse çıkardığı için, adaletle iş
görmemiştir.
Bunun ardından Cây-ı teessüf bir
halet-i içtimaiye ve kalb-i İslâmı ağlatacak
müdhiş bir maraz-ı hayat-ı içtimaîyi
zikreder.
"Haricî düşmanların zuhur ve
tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve
bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi
en bedevi kavimler dahi takdir edip
yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye
hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri
arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz
düşmanlar varken, cüz'î adavetleri
unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin
hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir
vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye
bir hıyanettir.

Medar-ı ibret bir hikâye: Bedevi
aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine
düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden
belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde;
Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir

kabile karşılarına çıktığı vakit; o iki
düşman taife, eski adaveti unutup omuz
omuza verip, o haricî aşireti def'edinceye
kadar, dâhilî adaveti hatırlarına
getirmezlerdi.” Mektûbât, s. 269.
Nursî bunları naklettikten sonra
ihtilafın rahmetinden gereğince istifade
edemeyen İslam dünyası ve mü’minlere
dönerek şöyle hitap etmektedir:
“İşte ey mü'minler! Ehl-i iman
aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne
kadar aşiret hükmünde düşmanlar
olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki
daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her
birisine karşı tesanüd ederek, el-ele verip
müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken;
onların hücumunu teshil etmek, onların
harîm-i İslâma girmeleri için kapıları
açmak hükmünde olan garazkârane
tarafgirlik ve adavetkârane inad; hiçbir
cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman
daireler ehl-i dalalet ve ilhaddan tut, tâ ehli küfrün âlemine, tâ dünyanın ehval ve
mesaibine kadar birbiri içinde size karşı
zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında
size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş
nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı
kuvvetli silâhın ve siperin ve kal'an:
U h u v v e t -i İ s l â m i y e d i r . B u k a l ' a -i
İslâmiyeyi, küçük adavetlerle ve
bahanelerle sarsmak; ne kadar hilaf-ı
vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı
İslâmiye olduğunu bil, ayıl!..”
“Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret
altına girmemek isterseniz, aklınızı
başınıza alınız! İhtilafınızdan istifade eden
ْ
ْ الالالنََّا
أ
الالالنَّار م
ان أkal'a-i
zalimlere karşı َّ خالالالال أن
م ْؤي منال
مال
kudsiyesi içine giriniz; tahassun ediniz.
Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de
hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.
Malûmdur ki; iki kahraman birbiriyle
boğuşurken, bir çocuk, ikisini de döğebilir.
Bir mizanda iki dağ birbirine karşı
müvazenede bulunsa; bir küçük taş,
müvazenelerini bozup onlarla oynayabilir;
birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehl
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-i i m a n ! İ h t i r a s l a r ı n ı z d a n v e
husumetkârane tarafgirliklerinizden
kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle
ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle
ْ مالالالالال ْؤيَُّ أ
َُّر ْل م
مالالالالال ْؤي م
اأ ْر م
alâkanız varsa, ََّنر مَ ْنيأالالالالالن
ْ
صالالن َّ أالال م ديَّض ْأه م
مْ م
ار أdüstur-u
َّالالَ مَّْض ْأهالالَن
âliyeyi
d ü s t u r -u h a y a t y a p ı n ı z , s e f a l e t -i
dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden
kurtulunuz!..” Mektûbât, s. 270.
Menfi ihtilaf ile müsbet ihtilafı ayıran
üç temel kavram vardır. Nefis hesabına
olan, garazkârane ve adavetkârane bir
tarafgirlik barındıran ihtilaf menfi ihtilaf
olup içtimâi bir hastalıktır. Toplumda
fesada yol açmaktadır. Bunun yerine hak
ve hakikat namına olan tarafgirliğe dayalı
ihtilaf ise tabii olup müsbet sonuçlar verir.
Burada da esasatta ve maksatta ittifak
edilmesi şarttır. Vesaildeki ihtilaf ise
tabiidir ve zararsızdır. Hakikatın farklı
cepheleriyle açığa çıkmasına sağlayan bir
sünnetullahtır.
ْ َّّلِلََََََّّّّّّو
ْ “و
م ه
أار مَ ْغ م
ح ْ م
أار م
Sonuç olarak: َّ ضَّفال
ْ
حالال د ه
ََََََََّّّّّّّّتر م
ََّّّلِل
هللاolan desatir-i âliye düsturu harekât olmazsa nifak ve şikak meydan
ْ ض َّف َّهللا َّو
ْ
م ه
ح ْ ال م
أار م
ار مَ ْغ مdemezse,
alır. Evet ö َّ َّّلِل
o düsturları nazara almazsa, adalet etmek
isterken zulmeder.” (Mektûbât, s. 268)
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"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var
Karanlığın ardında nice güneşler var"
Mevlana
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİLER İLE MÜCADELEDE
İNSANLIK ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ali KUYAKSİL
1. Giriş
Uzun
yıllar
boyunca
Ermeni
propagandası, dünya kamuoyuna 1915
yılında
Osmanlı
İmparatorluğunun
Ermenilere karşı soykırım yaptığını
aşılayarak sistematik bir kampanya
yürütmektedir. Her yıl 24 Nisan’da bu
konu, büyük devletler de dâhil olmak üzere
farklı
ülkelerin
parlamentolarının
gündemine alınmaktadır. Eğer bir devlet
savaş ortamında ve doğrudan savaş
bölgesinde içerideki ve dışarıdaki etnik
grupların olası silahlı eylemleri ile karşı
karşıya kalmış ise kendi nüfusunu
korumak için aldığı önlemler elbette
normal ve doğaldır.

24 Nisan 1915 yılında hükumet bu
girişimlerin üzerine Ermeni komiteleri ve
partilerini kapattı, 2345 aşırı milliyetçi
tutuklandı. İdari nitelikte olan koruyucu
önlemlerin alındığı gün soykırım günü
olarak ilan edildi. Aslında 24 Nisan
soykırım olarak değil, Taşnak, Hınçak ve
Ramgavar gibi örgüt ve cemiyetlerin
mensuplarının
tutuklanmasının
anılmasıdır.
Nitekim
ortaya
atılan
soykırım hususundan 27 Mayıs 1915 tarihli
Tehcir’den
çok
önce
bahsedilmeye
b a ş l a n m ı ş t ı
( h t t p s : / /
www.diplomatikstrateji.com).
Türkiye’yi bağımsız bir devlet olmaya
götüren
Millî
Mücadele’nin
kazanılmasında
Doğu
Cephesindeki
başarıların ayrı bir önemi vardır. Gerek
İtilâf Devletleri gerekse Bolşevik Rusya,
Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti
kurulmasını tasarlamışlardı. O ülkelerdeki
Ermeni topluluklarından gönüllüler ve
silahlar gönderilmiştir. Yıllarca Osmanlı
Ermeni tebaası ayaklanmalara teşvik
edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda
Rusya’nın yanında asker ve milis gücü
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olarak da görev almışlar Rus ordusuna
öncülük etmişlerdir.
Birinci Dünya Savaşı ve işgal yılları
Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi
Van için tam manasıyla yıkım olmuştur.
Ermenilerin Ruslarla birlikte hareket
ederek, Osmanlı Devleti’ne İhanet etmesi,
Van yöresinde yaşayan Türk-Ermeni,
Müslüman-Hristiyan hemen her kesimin
can ve mal kaybına uğramasına neden
olmuştu. Buradaki sosyal ve ekonomik
düzen bozulmuştu. Olaylar nedeniyle
burada
yaşayan
Müslüman
halk
memleketlerinden göç ettirilmişti. Van
Kalesi’nin güneyinde yer alan Eski Van
şehri tamamen yakılıp yıkılmıştı (Kardaş,
2017: 649).
Bitlis Osmanlı idari taksimatında bir
vilayet
merkezidir. Elbette
Osmanlı
dönemi Bitlis’inin sınırları içinde, bugün
birkaç vilayet merkezi bulunmaktadır.
Doğu
ve
Güneydoğu
Anadolu’nun
tamamını ve Orta Karadeniz’in iç kesimini
ihata eden geniş coğrafya Vilâyât-ı Sitte’yi
meydana getiriyordu. Bitlis, Ermeni
nüfusunun da yaşadığı; Ermeni meselesine
temel teşkil eden ıslahatların yapılacağı bu
altı vilayetten biridir. Bitlis ve çevresi
Ermeni Tedhiş örgütlerinin, Van’dan sonra
en çok önem verdikleri ve faaliyet
gösterdikleri bölgedir. Kanlı olaylara
tanıklık etmiş; katliamlar yaşamıştır. İlk
Ermeni hadisesi bu vilayetin sınırları
dâhilinde, Sasun’da meydana gelmiştir.
Tehcire temel teşkil eden Sevk ve İskân
Kanunu’nun hazırlanmasına sebep olan
altı vilayette Ermeni Terör örgütlerinin
faaliyetleridir.
Buralarda
yaşayan
Ermeniler, bu kanuna istinaden, Rus nüfus
sahasından uzaklaştırılmışlar ve Osmanlı
Devleti’nin
başka
bölgelerine
yerleştirilmişlerdir (Beyhan, 2017: XIII-XVI).
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Rusya’da Bolşevik İhtilali çıkınca Rus
ordusu bölgeden çekilmiştir. Said Nursi bu
ihtilalden dolayı oluşan karışıklıktan
faydalanarak Rusya’dan kaçıp, Varşova ve
Almanya üzerinden İstanbul’ a gelmiştir.
İhtilalin ardından Türk ordusu Kafkaslara
kadar
ilerlemişti.
Fakat
Mondros
Mütarekesi ile Osmanlı Devleti, Birinci
Dünya Savaşı öncesi sınırlara çekilmiştir.
Türk ordusunun terk ettiği yerlerden Kars
ve çevresi Ermeniler tarafından işgal
edilmiştir. Ermeniler, işgal bölgelerini
genişletmeye çalışmışlardı. Fakat 15.
Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa
emrindeki Türk ordusu Ermenilere karşı
harekâta başlamıştır. Kısa süre içinde
Ermeniler yenilgiye uğratılmış ve Gümrü
Antlaşması imzalanmıştır.
Milis gerektiğinde
kısa
sürede
seferber edilebilen sınırlı, askeri eğitim
görmüş yurttaşların oluşturduğu askeri
örgütlenmedir. Kimi zaman düzenli orduya
yardımcı olmak üzere, kimi zaman da sivil
halkın silahlandırılması ile oluşturulan
kuvvetler çoğunlukla bölgesel savunma
amacıyla
kullanılır.
Türk
Kurtuluş
Savaşındaki uygulamalar her iki duruma
da örnek teşkil etmektedir. 1776 Amerikan
Bağımsızlık Savaşı sırasında milisler hem
düzenli asker kaynağını hem de Amerikan
kuvvetlerinin
ana
gövdesini
oluşturmuşlardır.
Günümüzde
İsveç,
İsviçre, İsrail ve birkaç ülkede acil hizmet
için oluşturulan silahlı kuvvetlerin ana
gövdesini milisler oluşturmaktadır (Arda
ve Arkadaşları, 2003:416).
Ülkemizde Kurtuluş Savaşı sırasında
Kuvayı Milliye birlikleri bir Milis gücüdür.
Askeri olarak bir görevleri olmamasına
rağ me n
v at an ı
sav u n mak
iç in
oluşturulmuştur. Düzenli ordu kurulunca
lağvedilmiştir. Birinci
dünya savaşı
sonrasında da Rus işgali karşısında her
yöreden Milis kuvvetleri oluşturularak 15.
Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa
emrindeki
Türk
ordusuna
destek
olmuşlardır ve yörede öncülük etmişlerdir.

Ermenilere karşı harekâta başlamıştır.

Said Nursi günümüzde daha çok bir
İslam âlimi olarak bilinmektedir. Kitapları
ülkemizde, başta Diyanet İşleri Başkanlığı
ve ondan fazla yayınevi tarafından
basılmaktadır. Ayrıca dünyada birçok dile
çevrilmiş
ve
başka
ülkelerde
de
basılmaktadır. Said Nursi’de bölgede
yaşayan birçok aşiret lideri ve âlim gibi
Birinci Dünya Savaşı sıralarında Doğu
Anadolu Bölgesinde Rus ve Ermeni
saldırılarına karşı mücadele etmiştir.
Said Nursi o dönemde öncelikle,
orduda din görevlisi olarak görev almıştır.
Daha sonraları önce kendi öğrencilerinden
oluşan bir milis gücüne liderlik etmiştir.
Akabinde halktan katılanların artması ile
bu milis gücü alay seviyesine kadar
büyümüştür. Erzurum Pasinler, Van Gevaş
ve Bitlis yörelerinde Rus ve Ermenilere
karşı mücadelede bulunmuştur. Said Nursi
gönüllülerden oluşan alayı ile Van
tarafından kaçan sivil halkı Ermeni
çetecilerin ve Rusların katliamlarından
kurtarmıştır. Sonra Bitlis’in Ruslar ve
Ermeni çeteciler tarafından işgalini
geciktirerek Müslüman halkın tahliye
edilmesine yardımcı olmuştur. İslam savaş
hukukuna uygun olarak, Müslümanlarca
esir alınan binlerce Ermeni kadın ve
çocuklarının serbest bırakılıp ailelerinin
yanına gönderilmesi ile de bir kısım
Ermeni güçlerine insanlık dersi vermiştir.
Bundan sonra o yerlerde bir kısım Ermeni
çetecilerin
Müslüman
çocuklarını
öldürmelerinden
vazgeçmelerini
sağlamıştır. Bitlis kuşatması sırasında
haklın tahliyesi için zaman kazandırırken
esir düşmüştür.
2. Ermenilerin Ayaklanması
Rusların Yanında Yer Almaları

ve

Anadolu’da,
Bizans
ve
Roma
hâkimiyeti altında iken dinî ve siyasî
baskılara
maruz
kalan
Ermeniler,
Osmanlılar döneminde bu tür baskılara
maruz kalmadıkları gibi, ilk kez ibadet
özgürlüğüne de kavuşmuşlardı. Yüzyıllarca
20 SAYFA

www.meyvedergisi.com

Müslümanlarla sorunsuz bir şekilde bir
arada yaşayan Ermeniler, XIX. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren başta Rusya
olmak üzere İngiltere, Fransa ve son olarak
da Amerika tarafından Osmanlılara karşı
kışkırtılmaya başlandılar. Bu dönemde
Ermeni Sorunu ortaya çıktı ve halen de
varlığını devam ettirmektedir. Ayrıca, bu
dö- nemde Müslümanlar ile Ermeniler
arasında düşmanlık tohumları da ekildi. Bu
sorunun Ermeni halk kitlelerine tesirli
olmasında, Ermeni din adamları önemli
sebeplerden biridir. Bunlar aracılığı ile
Ermeni Kiliseleri, Ermeni ihtilalcilerin
talimgâhları haline gelmiş ve eğitim
merkezleri durumuna sokulmuştu. XIX.
yüzyılda karmaşık bir hal almış olan
Ermeni meselesi, farklı devletlerce kendi
çıkarları
doğrultusunda
çözülmek
istenmişti. Ayrıca, Batılı Devletlerin
kışkırtma
ve
yardımlarıyla
Ermeni
ayaklanmalarına zemin hazırlamak için
pek çok cemiyet de kurulmuştu. 1896
yılında başlayan Ermenilerin Birinci Van
İsyanı bir süre sonra bastırılmışsa da
Ermeni komiteciler 1914 yılına, yani Birinci
Dünya Savaşına kadar huzursuzluklar
çıkarmaya devam ettiler ve ikinci bir isyan
için hazırlıklar yaptılar (Oflaz, 2017: 458459).
Osmanlı Devleti’nin ölüm kalım
savaşı verdiği bir sırada Ermeniler gerek
cephede ve gerekse cephe gerisinde
düşmanın
işine
yarayacak
büyük
faaliyetler içerisinde bulunmuş ve bu
faaliyetlerini
ülke
geneline
yaymaktaydılar. Hatta Ermenilerin top
yekûn bir isyana hazırlandıkları sezilmeye
başlamıştı. Nitekim Ermeniler köylere
varıncaya
kadar
aşağıdaki
talimatı
yayımlamışlardır (Aktaran Serdar, 2017:
283 Halaçoğlu, 2001:42-43’ten):

1. Kim olursa olsun her Ermeni asli
ihtiyaçlarından bazılarını satmak suretiyle
silahlanmalıdır.
2. Seferberlik ilanıyla silah altına
ç ağ rı lan
E rme nile r
bu
çağ rıya
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uymayacaklar, Müslümanlar da dâhil
çevrelerindeki
halkı
da
orduya
katılmaktan men edeceklerdir.
3. Her ne surette olursa olsun silah
altına alınmış olan Ermeniler ordudan firar
edip Ermeni çetelerine ve gönüllü
birliklerine katılacaklardır.
4. Rus ordusu sınırı geçer geçmez
komitacılar, firariler ve çeteler Rus
ordusuna katılarak Osmanlı ordusuna
saldıracaklardır.
5. İkmal yolları ve telgraf hatlarını
kesmek suretiyle Osmanlı ordusunun iaşe
ve istihbaratını sekteye uğratacaklardır.
6. Cephe gerisinde iki yaşına kadar
olan Müslümanları gördükleri yerde ve her
fırsatta katledeceklerdir.
7. Müslüman halkın yiyecek, mal ve
mülkünü ele geçirecek veya yakıp
yıkacaklardır.

8. Terk edecekleri ev, hububat ve
kilise ve hayır kurumlarını yakıp, bunları
Müslümanların yaptığı propagandasını
yapacaklardır.
9.
Resmî
devlet
dairelerini
kundaklayarak,
Osmanlı
zaptiye
ve
jandarmalarını
pusuya
düşürüp
katledeceklerdir.
10. Cepheden yaralı dönem Osmanlı
askerlerini öldüreceklerdir.
11. Şehir, kasaba ve köylerde isyan
çıkaracaklardır.
12. Müslüman askerlerin ve sivil
halkın morallerini bozarak göçe mecbur
edeceklerdir.
13. Bomba, silah imal, tedarik veya
it h al
e de re k
bü t ü n
E rme ni le ri
silahlandıracaklardır.

14. İtilaf devletleri hesabına casusluk
ve rehberlik yapacaklardır.
15. Ermenilerin yaptıkları isyan, ihtilal
ve katliamın faturasını Müslümanlara
çıkararak, bunu iç ve özellikle dış
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kamuoyunda neşredeceklerdir.

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
beraber bağımsız bir Ermenistan hayaline
inanmış olan Kafkasya ve Osmanlı
Ermenileri savaş sonrasında kurmak
istedikleri devleti talep edebilmek için
İtilaf Devletleri yanında savaştılar. Kafkas
Ermenileri, Osmanlı Devleti’nin doğu
bölgelerinde yaşayan Ermenilerle birlikte
daha çok Rusya’nın yanında Kafkas
cephesinde Osmanlı’ya karşı savaştılar.
Çukurova
ve
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesinde yaşayan Ermeniler Fransızların
yanında savaşta yer aldı (Özşavlı, 2017:
372).
Taşnak, Hınçak ve diğer Ermeni siyasi
örgütlerinin çabalarıyla ortaya çıkan
Ermeni gönüllü hareketi ve Ermeni
Lejyonu I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı
Devleti’nin çarpışmak zorunda kaldığı
adeta beşinci düşman oldu. Zira sadece
Rus ordusundaki Ermeni asker miktarı yüz
binlerle ifade edilmektedir.
Osmanlı topraklarında kurulacak
bağımsız bir Ermenistan vaadi ve hayaline
inanmış bu yüzbinlerce Ermeni gönüllü
Osmanlı Devleti’ne karşı can feda bir
şekilde savaştı… Hem Taşnaklar hem
Hınçak,
Avrupa
ve
Amerika’da
düzenledikleri kampanyalarda bir yandan
gönüllü asker topladılar bir yandan da
bağış kampanyaları organize ederek
topladıkları binlerce doları cephede
Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan askerlere
gönderdiler. Amerika’dan gelen gönüllüler
yanlarında sandıklar dolusu silah da
getirdi (Özşavlı, 2017: 351).
3. Ermenilerin Zulüm ve İşkence
Yöntemleri
Osmanlı Devleti Ermeni isyanlarının
sebeplerini araştırmak üzere komisyonlar
kurarak
bölgeye
göndermiştir.
Bu
komisyonlardan birisi de Maraş ve
Zeytun’a
gönderilmiştir.
Başkanlığını
Ermeni bir hukukçunun yaptığı dört
kişiden oluşan heyet, isyan bölgelerini

teker teker gezerek ilgili herkes ile
görüşerek raporunu yazmıştır. Heyet 58
sayfadan oluşan raporunu sekiz ay
zarfında hazırlayabilmiştir. Titiz bir
çalışma ürünü olan raporda olayların
ortaya çıkış sebepleri, hangi tarafın hadise
çıkardığı, kaç kişinin öldüğü, yaralandığı,
nerelerin yakılıp yıkıldığı, nelerin gasp
edildiği teferruatlı bir şekilde ortaya
konulmuştur.
Ayrıca asiler tarafından başvurulan
işkence ve zulüm metotları da örnekleriyle
birlikte
açıklanmıştır.
Yine
Batılı
diplomatların ve misyoner grupların
Ermenilerin isyan çıkarmalarına katkıları
delilleriyle birlikte rapora derc edilmiştir.
Asilerin isyan çıkarmak için başvurdukları
yolların tamamı teker teker raporda yer
almaktadır.
Raporun
en
önemli
özelliklerinden biri Ermeni isyanlarını
araştırmak üzere yine bir Ermeni’nin
komisyon başkanı seçilmiş olmasıdır. Bu
da Osmanlı Devleti’nin niyetinin açık bir
göstergesidir (Pehlivanlı, 2017: 731).
Söz
konusu
rapordan
Ermeni
teröristlerin birçok işkence yöntemleri
geliştirdikleri
görülmektedir.
Bu
yöntemlerden
bir
kısmı
rapordan
özetlenerek aktarılacaktır (Pehlivanlı, 2017:
724-725):
İnsanları yakmak, kurşuna dizmek,
kadınları, erkekleri ve çocukları işkence
yaparak öldürmek gibi insanlık dışı
uygulamada
bulunmuşlardır.
Mesela
Zuytun ve Andırın’da Ermeni teröristler
isyan çıkararak bu vahşetlerin birçok
türünü uygulamışlardır. İsyan çıkardıkları
yerlerde kadınları yakmış, gebe kadınların
karınlarını
yarıp
çocuklarını
çıkarmışlardır. Bununla da kalmayarak
kinlerinin esiri olarak vahşetin zirvesine
çıkmaktan
utanmamışlardır.
Gerçekleştirmekten hayvani bir zevk
aldıkları
vahşetlerinden
bazıları
da
şöyledir.
Müslüman kadınların göğüslerini
kesip “al sana turunç” diyerek kocalarına
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vermekte ve onlara acı çektirmekten zevk
almaktadırlar. Dünyanın en masum
varlıklarından
çocuklara
karşı
da
vahşetlerini göstermekten utanmadıkları
da görülmüştür. Annelerinin kestikleri
memelerini çocukların ağızlarına sokmak
suretiyle emmeye zorlamaktadırlar. Yine
bazı küçük çocukları havaya doğru atıp
onlar korku içerisinde yere düşerken
hançer veya kılıçlarını altlarına tutup
parçalayarak
öldürmek
gibi
vahşi
davranışlarda bulunmuşlardır. Benzeri bir
vahşeti Sivas vilayetinin hafik kazasında
işlemişlerdir.

(…) "Sonra Dro'nun birlikleri geldi.
Sırada ilk olarak düz siyah saçlı ve iri gözlü
bir Müslüman kız çocuğu vardı. En fazla
oniki yaşlarında görünüyordu. Onu, biraz
önceki yağmadan dolayı istiflendikleri
çuvallardan yerlere saçılmış olan tahıl
tanelerinin üzerine yüz üstü yatırdılar.
Ermenilerden biri, çevreye fazla kan
sıçramaması için tüfeğini onun hemen iki
göğsünün arasına uzattı ve bu mesafeden
tetiği çekti. Ateş ettiği noktada, kurbanın
ev yapımı basma elbisesini ânında
kırmızıya boyayan
bir kan lekesi
oluştuğunu gördüm.

Burada 14 erkek, 2 kadın olmak üzere
16 Müslüman’ın burun, kulak, el ve ayak
gibi uzuvlarını kesmiş, türlü işkencelerle
vücudunun bazı yerlerini kesmişlerdir.
Başka yerlerde de birçok Müslüman’ın bu
şekilde şehit edildiği görülmüştür… Diğer
bir yöntemleri ise Müslümanları birbirine
bağlayarak kurşuna dizmektir. Ermeniler
Van’da Atuş Aşiretine mensup 4 kişiyi
şehit, 3 kişiyi yaraladıktan sonra her
zaman yaptıkları gibi şehitlerin cesetlerini
parçalamışlardır. İnsanları öldürmek kin
ve nefretlerini azaltmaya yetmemiş olacak
ki şehitlerin kalplerini vücutlarından
çıkarmışlar,
beyinlerini
oymuşlardır.
Benzeri bir vahşet ise Gevaş Kazasında
meydana gelmiştir. Burada çerçilik yapan
iki Müslüman’ı yakalayan Ermeni çetesi,
bunlardan birini öldürmeden gözlerini
çıkarmış ve derisini yüzmüş, diğerini ise
önce öldürmüş sonra cesedini vahşi bir
şekilde parçalamıştır.

Ardından sıra, on yaşında ya da daha
küçük bir Müslüman erkek çocuğuna geldi.
Üzerinde ham deriden bir ceket ve kısa bir
pantolon vardı. Saldırganlar tarafından
patika yola yüzüstü yatırıldı. Bu sırada,
taşıdığı kalaydan yapılma kap elinden
yuvarlanıp gitti. Onu da vurdular. Kurşun
çocuğun ense kökünün biraz altından girip
omurgasını parçaladı.

Yukarda tespit edilip anlatılanların
haricinde yabancıların hatıralarında da
benzer zulüm ve işkenceler yer almıştır.
Örneğin aşağıda anlatılacak olan olaylar,
dönemin ABD İstanbul Büyükelçiliği
memurlarından Robert Dunn'ın savaş
anıları, "Yaşayan Dünya: Kişisel Bir Öykü",
Crown Yayınevi, New York 1952, Sayfa
361’den
aktarılmıştır
(https://
www.yenisafak.com/gundem/iste -birnumarali-insanlik-dusmani-2690329):
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Bu
esnada,
çevremde
yetişkin
Müslüman köylülere yönelik kıyım da
bütün hızıyla devam etmekteydi. Fakat ben
bu manzaraya ancak belli bir süre
tahammül edebildim. Sonradan Dro'nun
yanındaki Ermeni albay köyden tek bir
canlının bile kaçmaya fırsat bulamadığını
ve hepsini teker teker öldürdüklerini
anlattı."
Aşağıdaki ibret verici satırlar, Doğu
Anadolu'daki Rus işgalinde görev alan
General Nikolayef'in Kafkas Cephesi
Komutanlığı'na çektiği, orijinali Rus devlet
arşivlerinde bulunan 1914 tarihli bir
telgraftan
aynen
alındı
(https://
www.yenisafak.com/gundem/iste -birnumarali-insanlik-dusmani-2690329):
"Ermeni destekçiler ellerine çalıntı
tüfekleri bir kez geçirdiler mi, askerlerimiz
onların taşkın tavırlarını engellemekte
büyük güçlüklerle karşılaşıyor. Milisler
sürekli bir saldırganlık psikolojisi içindeler
ve çevrelerinde gördükleri her türden
canlıya düşüncesizce ateş ediyorlar.
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Şimdiye kadar Müslüman halktan pekçok
kimseyi anlamsız yere öldürdüler ve bu
durum bölgede kalıcı bir güven ortamı
oluşturmakta büyük engeller çıkarıyor.
Ermenilerin yol açtıkları keyfî cinayetleri
engelleyebilmek
ve
yaşanan
tatsız
olayların sorumlularını yargılayabilmek
için Van'da tarafımızdan bir Savaş Konseyi
kurulmuştur. Bu kişilerin bir an önce
disipline edilmesi gerekmektedir."
Bu zulüm ve işkenceleri aktarmaktaki
gayemiz tarih boyunca kinin devam
etmesini sağlamak değildir. Aksine bu
insanlık dışı davranışları yapanların, bu
davranışları destekçi dış devletler ve
medya vasıtasıyla dünya kamuoyuna, bu
zulümleri
Müslümanlar
kendilerine
yapmışlar gibi göstermelerine karşı
gerçeklerin dile getirilmesinden ibarettir.
Ayrıca Müslümanların, İslam’dan ve
kültürümüzden
kaynaklanan
insanca
davranışları ile mukayese yapılmasına
vesile olmaktır.
4.
Bediüzzaman
Savaşında

Birinci

Dünya

Bediüzzaman 1914 Aralık ayında
açılan Rus cephesinde III. Ordu vaizi olarak
görev aldı. Bu tayinde doğudaki manevi
şöhreti kadar İttihat ve Terakki üst
yönetimi
ile
hürriyet
döneminde
geliştirdiği yakınlık etkili olmalıydı.
Kafkas cephesinde iki ay kadar şiddetli
çatışmalar yaşandı. Meşhur Sarıkamış
taarruzu yapılmadan önceki günlerde, III.
Ordu’nun 15 km kadar geri çekilmesi
üzerine, yöre halkından toplanan Aşiret
Süvari Alayları, ailelerini kurtarmak fikri
ile dağılmışlardı (www.risalehaber.com).
Said Nursi’nin Birinci Cihan Harbine
iştirakini kardeşi Molla Abdülmecit Efendi
aşağıdaki gibi anlatmaktadır (Badıllı, 1990:
306): “… Van’dan Erzurum cephesine giden
yirmibeş bin mevcutlu fırkaya vaiz tayin
edilerek Kafkas cephesine gitmişve
fevkalade
başarılı
hizmetlerde
bulunduğuna dair Van Valisi Tahsin/
Bey’in kendisine verdiği vesikada, bilhassa

şu cümle kayıtlıdır: ‘Van fırkasının görmüş
olduğu hizmet, tamamıyla Said Kürdi’nin
(Nursi) maddi ve manevi himmetiyle
olmuştur’. Abdülmecid Efendinin bu
beyanını ispat eden vesika 1918’de Dar’ül
Hikmet-ül İslamiye’ye aza olarak tayin
edildiği zaman, kendisinin hal beyanında
da yer almıştır.
Necmeddin Şahiner’in “Hür Adam”
gazetesi sahibi Sinan Omur’dan bir hatıra
da mealen şöyledir (Badıllı, 1990: 311):

Birinci Cihan harbi çıktığı zaman biz
İstanbul’da Muallim Mektebinde idik. O
zamanlar onbeş yaşlarında idim. Bizi
askere aldılar. Milis ve Gönüllü alayı
kumandanı olan Bediüzzaman Hazretlerini
ilk olarak 1331-1915 senesi Ağustos’unda
Süphan dağında gördüm. Beyaz bir atın
üzerinde, oradan buraya atını koşturup
askerlerinin moral
ve
maneviyatını
yükseltiyordu. Başında siyah bir sarık,
omuzunda apoletleri vardı.
Milis teşkilatını kurmasını Enver
Paşa teklif etmişti. Daha önceleri de
Bediüzzaman ve Enver Paşa’nın dostlukları
varmış. Bediüzzamanın topladığı gönüllü
alayıdört-beş bin kişilik idi.
Milis Alay Kumandanı Bediüzzaman
Hazretleri, erzak ve silahlarını ordudan
almıyordu.
Kendi
kendilerini
idare
ederlerdi. Harp esnasında daima ordu ve
askerin önünde bulunurlardı. Gönüllü
alayı, keçe külahlı idi. Ruslar keçe
külahlılar deyince, dehşete düşerlerdi.
Gönüllü alayı beyaz pelerine giyerler ve
karla araziye ularlardı. At üstünde bile
attıkları kurşun boşa gitmezdi. Çok süratli
bir şekilde hareket ederlerdi. Atlarına
binerken, yay gibi fırlayıp binerlerdi.
Kürtçe ‘Hazırbın’ emrini alır almaz, şimşek
gibi düşman üzerine saldırırlardı."

Arşiv vesikalarına yansıdığı kadarıyla
Molla Said'in sıradan bir mücadelenin
ötesinde Rus ve Ermenileri endişeye sevk
eden bir komutan olduğu gözlenir. Rus
birlikleri komutanları bölgesel anlaşma
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yapmak için Molla Said'i muhatap almaları
onun bölgedeki askeri güç içerisindeki
yerini anlamak bakımından önemlidir
(Sönmez, 2019: 260).
5.
Bediüzzaman’ın
Ermenilerle
Mücadelesi ve Ermeni Esir Çocuklara Tavrı
Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat isimli
kitabın içerisinde ilk hayatı kısmında,
“Bediüzzaman
Said
Nursi’nin
Alay
Kumandanı Olarak Vatan ve Millete
Fedakârane Hizmetleri” başlığı altında
Birinci Dünya Savaşına Kafkas cephesinde
katılması, Erzurum, Van, Bitlis ve Muş
arasındaki çatışmaları, esir düşmesi ve
eserat hayatı ile esaretten kurtulup
İstanbul’a gelmesi ve Barla hayatına kadar
olan kısım hakkında bilgi verilmektedir.
Aşağıda hayatının esaretten önceki kısmı
özet olarak aşağıda verilmiştir.
Bediüzzaman Kafkas Cephesinde
Enver Paşa ve fırka kumandanının
hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i
cihadiyeyi
yaptıktan
sonra,
Rus
kuvvetlerinin ilerlemesinden dolayı Van'a
çekildi. Van'ın tahliyesi ve Rusların
hücumu sırasında, bir kısım talebeleriyle
Van Kal'asında şehit oluncaya kadar
müdafaaya kat'î karar verdikleri halde, geri
çekilen Van Valisi Cevdet Beyin ısrarıyla,
Vastan
kasabasına
çekildi.
Vali,
kaymakam, ahali ve asker Bitlis tarafına
çekilirken, bir alay Kazak süvarisi Vastan
üzerine hücum etmişti. Molla Said,
Van'dan kaçan ahalinin mal ve çoluk
çocuklarının düşman eline geçmemesi
için, otuz-kırk kadar kaçamamış asker ve
bir kısım talebeleriyle o Kazaklara karşı
koymuş
ve
hepsinin
kurtulmasını
sağlamıştır.
Hattâ, hücum eden Kazaklara dehşet
vermek için, geceleyin onların üstündeki
yüksek bir tepeye hücum tarzında çıkıyor;
gûya büyük bir imdat kuvveti gelmiş
zannettirerek,
Kazakları
oyalayıp
ilerletmiyordu. Böylelikle, Vastan'ın Rus
istilâsından kurtulmasına sebep olmuştur.
O muharebe zamanlarında sipere döndüğü
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vakit, kıymettar talebesi Molla Habib ile
İşârâtü'l-İ'câz namındaki tefsirini telif
ediyordu. Bazen avcı hattında, bazen at
üzerinde, bazen da sipere girdikleri zaman,
kendisi söylüyor,
Molla Habib
de
yazıyordu. İşârâtü'l-İ'câz'ın büyük bir kısmı
bu vaziyette telif edilmiştir (Nursi, Tarihçei Hayat, 1994: 107; Nursi, İşârâtü'l-İ'câz, 7884).
O muhabereler esnasında Ermeni
fedailer bazı yerlerde çoluk- çocuğu
kesiyorlardı. Buna karşı Ermenilerin
çocukları da bazı yerlerde öldürülüyordu.
Bediüzzamanın
bulunduğu
nahiyede
binlerce Ermeni çocuğu toplattırılmıştı.
Molla Said Askerlere: “Bunlara ilişmeyiniz”
diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk
çocuğu serbest bıraktı… Bu hareket
Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup,
Mü slü manları n
ah lak ı na
h ay ran
kalmışlardı... ve: “Madem Molla Said Bizim
çoluk çocuğumuzu kesmedi, bize teslim
etti. Biz de bundan sonar Müslümanların
çoluklarını kesmeyeceğiz” diye ahdettiler…
Bu suretle o havalideki binler masumların
felaketten kurtulmasını temin etmiş oldu
(Badıllı, 1990: 307; Nursi, Tarihçe-i Hayat,
1994: 111).
Bir müddet sonra, Ruslar Van ve Muş
tarafını istilâ edip, üç fırka ile Bitlis'e
hücum ettiği sırada, Bitlis Valisi Memduh
Bey ile Kel Ali, Bediüzzaman'a, “Elimizde
bir tabur asker ve iki bin kadar gönüllünüz
var; biz geri çekilmeye mecburuz” dediler.
Bediüzzaman onlara, “Etraftan kaçıp gelen
ahalinin ve hem de Bitlis halkının malları,
çoluk ve çocukları düşman eline düşecek.
Biz mahvoluncaya kadar dört-beş gün
mukavemete mecburuz,” demesi üzerine,
onlar, “Muş'un sukut etmesi dolayısıyla
otuz topumuzu askerler bu tarafa
kaçırmaya çalışıyorlar. Eğer sen, o otuz
topu gönüllerinle ele geçirebilirsen, birkaç
gün o toplarla mukabele ederiz ve ahali de
kurtulur" dediler.
Bediüzzaman, “Öyle ise ben, ya
ölürüm veya o topları getiririm” diyerek üç
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yüz gönüllünün başına geçti. Geceleyin,
Nurşin tarafına, topların getirildiği cihete
gitti. Topları takip eden bir alay Rus
Kazağına,
kendi
muhbirleri
“Bitlis'i
müdafaa eden gönüllü kumandanı üç bin
adamla ve dağdaki meşhur Musa Bey bin
kişiyle topları kurtarmaya geliyorlar”
diyerek pek ziyade mübalâğa ile ihbar
etmeleri üzerine, Kazak kumandanı
korkmuş, ilerleyememişti. Bediüzzaman da
beraberindeki
üç
yüz
gönüllüyü
rastgeldikleri toplara birer ikişer taksim
edip
Bitlis'e
gönderir;
kendisi
ise
ilerleyerek topları birer birer kurtarıp, en
son topu da üç arkadaşıyla birlikte ele
geçirir. Bu şekilde, otuz topun Bitlis'e
gelmesini temin eder. O toplarla üç-dört
gün asker ve gönüllüler düşmana
mukabele edip, bütün ahali ve cihazat ve
mallar kurtulur…
Geceleyin vali ve kumandan Kel Ali ve
ahali kurtulduktan, gönüllüler ve askerler
çekildikten sonra, bir kısım fedakâr
talebeleriyle Bitlis'te bakiye kalan bir
kısım biçareler için kendilerini feda etmek
fikriyle kaçmazlar. Sabahleyin düşmanın
bir
taburuyla
müsademe
ederler;
arkadaşlarının çoğu şehit olur…Sonra bir
ayağı kırık bir halde, Ruslar esir edip, Van,
Celfa, Tiflis, Kiloğrif, Kosturma'ya sevk
ederler Nursi, Tarihçe-i Hayat, 1994: 113).
TiflisDahiliye Nâzırı Talat Paşa tarafından
60 lira (mukabili 1254 mark) gönderilmiştir.
İki yıldan fazla bir zaman Kosturma’da
sürgünde kalmıştır. Sonra firar edip
kurtularak İstanbul’a dönmüştür (Çelik,
2000).
6. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Bediüzzaman Said Nursi, Osmanlı
Devleti'nin birçok cephede savaşmak
zorunda kaldığı Birinci Dünya Savaşı'nda
geri planda kalarak gelişmeleri izlemek
yerine, bizzat talebeleriyle Rus ve
Ermenilere karşı mücadele etmeyi tercih
etmiştir. Başlangıçta Enver Paşa'nın bilgisi
dahilinde Kafkas cephesine katılmış, orada
bir süre savaştıktan sonra, Rus ordularının

ilerleyerek Anadolu'yu istila etmeye
başlaması üzerine, Van ve Bitlis yöresinde
gönüllüler ve talebeleriyle onlara karşı
koymuştur.
Bediüzzaman
şiddetli
çatışmalardan sonra, birçok yakınını ve
talebelerini kaybetmiş, ama yılmamıştır.
Yine
bu
mücadelelerinden
birinde
yaralanmış ve Ruslar tarafından esir
alınmıştır. Molla Said esir alındıktan sonra,
Tiflis'e götürülmüş orada bulunduğu sırada
onun hizmetlerini takdir eden Dahiliye
Nazırı Talat Paşa tarafından kendisine
para gönderilmiştir (Sönmez, 2006: 260).
Yapılan araştırmalar sonucunda elde
edilen neticeler aşağıda kısaca maddeler
halinde belirtilmiştir:
1.
Yüzyıllarca beraber yaşayan
Müslüman ve Ermeni halklarının Rus ve
Batılı
Devletlerin
kışkırtmasıyla
yaşadıkları olaylar, bu halkların arasını
açmıştır.
İlerde
kolay
kolay
onarılamayacak
hasarlara
sebebiyet
vermiştir.
Bu
olumsuz
atmosferin
günümüze kadar devam etmesine neden
olmuştur.
2. Ermeniler, en küçük köylere kadar,
önce Osmanlıya silahlı isyan, savaş
çıktıktan sonra da Rusya’nın yanında yer
alma düşüncesini psikolojik harekât olarak
yaymışlardır.
3. Ermeni çetecilere karşı Said Nursi
Medrese öğrencilerini silahlandırmış ve
eğitmiştir.
4. Said Nursi Orduya önce vaiz ve
imam olarak katılmıştır. Daha sonra Enver
Paşanın teklifi ile orduya yardımcı olacak
milis kuvvetini kurmuştur.
5. Sayıları 4000’ i aşan milis
kuvvetleriyle, Van, Bitlis ve Varto arasında
askeri güçlere öncülük etmiştir. Ayrıca
Rusların istilasından önce sivil halkın
tahliyesine yardımları olmuştur.
6. Müslümanlar tarafından esir alınan
binlerce Ermeni çocuğunun Onların
Müslüman çocuklarını
katletmelerine
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karşın, ailelerine teslimini sağlaması
insanlık dersi açısından güzel bir örnek
olmuştur.
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Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyyesinde
en cem'iyyetli merkez ve en esaslı
zenberek ve dünyevî Saadet için bir
Cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise;
aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi,
küçük bir dünyasıdır.
Sözler
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DEĞERLER EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ ÜZERİNE
Doç. Dr. Cihad YAŞAROĞLU
Ebeveyn ya da eğitimci olarak “biz ne
yetiştirmek istiyoruz? ” sorusunu
kendimize sorarak başlamak istiyorum.
Evet biz ne yetiştirmek istiyoruz? Bitki mi
ya da hayvan mı yetiştirmek istiyoruz?
Yoksa yetiştirmek istediğimiz insan mı?
Yetiştirmek istediğimiz türe göre ne
yapmamız gerektiği de farklılaşmaktadır.
Bitki yetiştirmek istiyorsak, bu konuda ne
yapmamız gerektiği ile ilgili araştırmalar
yapar, tecrübelerden faydalanır ve elde
etmek istediğimiz semereyi alıncaya kadar
çaba harcarız. Bazen bunu bir zorunluluk
gereği, bazen ise hobi olarak yaparız.
Demek ki ulaşmak istediğimiz amaca, elde
etmek istediğimiz semereye göre çabamız
da farklılaşmaktadır. O halde ebeveyn,
eğitimci ya da konu ile ilgilenen birisi
olarak bu soruya verebileceğimiz en makul
cevaplardan birisi de “insan yetiştirmek
istiyoruz” olabilir.
İnsan yetiştirmek istiyoruz. Öyleyse
yetiştireceğimiz insanda hangi özelliklerin
olması gerektiğini kabul ediyoruz? Hani
özelliklere sahip olmasını arzuluyorsak
ona göre bir eğitim vermek zorunluluğu
doğuyor. O halde kendimize “nasıl
yetiştirelim” sorusu ile ikinci bir soru
sormalıyız. Çocuğumuzun çok iyi bir
meslek sahibi olmasını istemek gibi doğal
bir hakkımız var. Bazen iyi meslek erbabı
ancak ahlaki noktada yanlış olarak
nitelendirdiğimiz bazı olumsuz özelliklere
sahip kişilerle karşılaşmaktayız. Bu hale
nasıl geldikleri üzerinde düşünmek
gerekir. Bu kapsamda, toplum olarak hoş
görmediğimiz ve yanlış olarak
nitelendirdiğimiz tüm kötü fikir, duygu ve
davranışları sıralayabiliriz. Öyleyse
gelecek nesilleri iyi bir meslek sahibi
olması gibi, iyi, ahlaklı, insanlara hüsnü
misal olacak bir insan olarak da
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yetiştirmemiz gerekmektedir. Yetiştirmek
istediğimiz iyi bir insan ise, o zaman
insana yakışır bir eğitim vermeliyiz. Yani
çocuğumuzun büyüdüğü zaman nasıl bir
insan olmasını istiyorsak ona göre bir
eğitim sunmalıyız. İşte bu eğitimin adına
değerler eğitimi ya da karakter eğitimi
diyebiliriz. Farklı isimler verilse bile,
temelde ahlaklı, değerlerine bağlı insanlar
yetiştirmektir. Karakter eğitiminin en
temel vurgularından birisi de özellikle
ahlaki değerler vurgusu yapıyor olmasıdır.
Değer kelimesi, birey, grup ya da
toplum olarak önemsenen şeyleri kapsar.
Aile olarak önemsediğimiz, hayatımıza
tatbik etmek istediğimiz kıstaslar, bizim
değerlerimizi oluşturur. Örneğin doğruluğa
ne kadar önem veriyoruz? Söz ve fiillerimiz
ile doğruluğu ne kadar yansıtabiliyoruz?
Doğruluktan yana ne kadar taraftarlık
sergileyebiliyoruz? Eğer cevabımız önem
verdiğimiz, fiiliyatta sergilediğimiz ve
doğruluğa taraftar olduğumuz şeklinde ise
o halde neslimizi de bu yönde yetiştirme
gayretinde olur ve bu değeri tercih
ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu örnek sorular,
sorumluluk, hoşgörü, saygı, sevgi, kanaat,
sabır gibi diğer değerler için de sorulabilir
ve bizim açımızdan ne derece tercih sebebi
olduğu ortaya konulabilir. Yani önem
verdiğimiz, tercih ettiğimiz değer aynı
zamanda çocuklara kazandırmak için çaba
gösterdiğimiz değerleri oluşturmaktadır.
Kendimiz bir an daha önce hiç
görmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir
ortamda gözlerimizi açtığımızı düşünelim.
Hiçbir tabela, yazı sembol tanıdık değil, o
yerde bulunan insanları hiçbir şekilde
tanımıyoruz ya da onla da bizi tanımıyor,
konuşulanları da anlayamıyoruz. Şu hali
ile o ortama adapte olma, oraya uygun bir
hayatı yaşama, ihtiyaçları giderme için bir
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ortak dil öğrenme nasıl gerçekleşecek?
Adeta hiç tanımadığımız bu ortama eğitim
dediğimiz sosyalleşme ile uyum
sağlayabiliriz. Bu örnek kadar olmasa da
dünyaya gelen bir bebeğin zaman dilimi
içerisinde ortama uyum sağlaması da
öğrenerek, tecrübe ederek, yetişkinler
refakatinde öğrenebilmektedir. Bu hususu
Said Nursi, insanoğlunu, “dünyaya

gelişinde, her şeyi öğrenmeye muhtaç ve
hayat kanunlarına cahil” olarak
nitelendirmektedir. Bu durum insan için
bir eksiklik ya da zaaf değil, tam tersine
öğrenme potansiyelini ortaya koyma adına
güzel bir tasvirdir. Öğrenmesi gereken
onca şey içerisinde maddi dünyanın
öğrenilmesi kadar manevi unsurların da
öğrenilmesi bir zaruret arz etmektedir ki,
bunu kısmen değerler eğitimi ile
karşıladığımızı söyleyebiliriz. Bu
noktadaki en büyük rehberlik de ebeveyne
ve eğitimcilere düşmektedir. Özellikle de
ilk ve en tesirli öğretmenlerimiz olan
anneler bu konuda çok özel bir önem arz
etmektedir. Çünkü karakter eğitimi anne
ile başlamaktadır. Annenin sevgisi, şefkati,
merhameti ile başlamaktadır. Sonraki
zamanlarda öğrenilecek pek çok şey için
bu dönem bir temel teşkil etmektedir.
Annelerimiz ileri düzey matematik, fen ya
da ilmi bilgilere sahip olamayabilirler, bu
konularda öğrencilerin akademik
başarılarına katkı sağlamada yetersiz
kalabilirler. Ancak her anne, çocuğunun
karakterine katkı sağlayacak potansiyele
sahiptir.
Bu konuda ebeveyn ya da eğitimci
olarak ilk dikkat edilmesi gereken
hususların başında, çocuklarımıza olumlu
ve ulaşılabilir hedefler koyma, telkinatta
bulunurken müsbet mana ile yaklaşma
gelmektedir. Örneğin çocuğa yapılmaması
gereken fiili değil, ne yapmasını istiyorsak
o fiili söylemeli veya telkin etmeliyiz.
Çocuklarımıza değerleri nakşederken
olumsuz örnekler, şahıslar, olaylar
üzerinden hareket etmemeliyiz. İyi, doğru

olan, bizim için toplum için değer taşıyan
hedeflere yöneltmeliyiz. Adeta verdiğimiz
telkinatın başarılı olabilmesi için
U n u t u l m a m a l ı dı r k i çocu k , b i z i m
bıraktığımız bu boşluğu maalesef olumsuz
kimi özelliklerle doldurabilmektedir.
Çocuğumuzun düşe kalka, el yordamı ile
iyiyi veya doğruyu öğrenmesi yerine,
önüne ideal hedefler koyarak şahsiyet
oluşumuna yardımcı olmalıyız. Çocuğun
yapmaması gerekenler üzerinden değil,
yapması gerekeneler üzerinden olumlu
kişilik özellikleri kazandırmaya gayret
göstermeliyiz. Çocuğun alemini değer
yüklü fikirler, olaylar, şahsiyetler ile
meşgul etmemiz lazım. Olumlu şeylerle
meşgul edilmeyen, belli hedefler tayin
edilmeyen kişiler, olumsuz özelliklerle
karşılaşacak ya da kötü gelip onu
bulacaktır.
Anne babalar olarak en çok dikkat
etmemiz gereken diğer bir husus da
çocukların erken yaşlarda öğrenme
biçimlerinin rol modelleri esas alarak
gerçekleşmesidir. Çocuk söylenenler
kadar, yapılanları, fiiliyatı da kayda
almaktadırlar. Anne babanın ne yaptığı ne
söylediği, nasıl yaşadığı, değerler eğitimi
açısından son derece önemlidir. Doğruluğu
sözle dürüstlüğü özle göstermeliyiz. Tıpkı
“Children see, children do” (çocuklar görür,
çocuklar yapar) sözünde olduğu gibi. Bu

konuda Mühendislik ve Teknoloji Kurulu
tarafından İngiltere’de 10 ila 16 yaş arası
bine yakın çocukla yapılan bir araştırmada
çocukların dörtte birinin rol modele sahip
olmadıklarını belirtmişlerdir. Başta bu veri
dramatik bir sonuç gibi görünmese de asıl
sorun bundan sonra başlamaktadır. Hayata
dair alınabilecek kariyer, tercihlerde
çocuklar ebeveyn veya öğretmenler yerine
Youtuberlar’a soru sormaktadırlar.(Knight
R., www.independent.co.uk adresinden 5
Eylül 2019 tarihinde alınmıştır.) Yani
teknoloji çağında, bilgi bombardımanı
içinde hangi bilginin doğru ya da yanlış
olduğunu zor ayırt edebileceğimiz bilgiye
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erişimin kolay olduğu bu dönemde rol
model olamadığımız çocuklarımız bu
eksikliği sosyal mecralarda tamamlamaya
çalışacaklardır.
Son olarak da öğrenciler üzerine
yapıştırdığımız etiketlere dikkat etmemiz
lazım. Etiket, ürünün özelliklerini
yansıtmaktadır. O halde çocuklarımıza
hangi etiketleri yapıştırmamız lazım?
Hangi etiketle etiketlemişsek, çocuk bizi
mahcup etmemek adına elinden geleni
yapacaktır. Çalışkan olarak
nitelendirdiğimiz bir çocuk, çalışkanlığını
hakkını verebilmek için elinden geleni
yapacak, kendisine olan saygısı yüksek
olacaktır. Tersi de mümkündür. Tembel
olarak etiketlediğimiz çocuk yine bizi
mahcup etmeyecektir. Hatta biraz nükteli
bir şekilde ifade etmek gerekirse
“insanoğlu gazla çalışan bir varlıktır”
denilebilir. Yani olumlu özellikler
atfederek takdir gören bir çocuk (yetişkin
için de geçerlidir) olumlu özellikleri
sergilemek için çaba harcayacaktır. Burada
da dikkat edilmesi gereken en önemli
husus da gerçekçi, yapılabilir hedefler
üzerinden çocuğumuzu motive etmeye
çalışmamızdır. Çocuğun yaşına ve
seviyesine uygun amaçlar koymamız
gerekmektedir. Öyleyse çocuklarımıza bir
etiket yapıştıracaksak, Bediüzzaman’ın
ifadesiyle mutlaka bu etiketin olumlu
olmasına dikkat etmeliyiz. “Evet, fena bir

adama 'İyisin, iyisin' desen iyileşmesi ve
iyi adama 'Fenasın, fenasın' desen
fenalaşması çok vuku bulur.” tespitini bu
bağlamda tekrar hatırlamakta fayda var.
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