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Hayat bir faaliyettir. Faaliyet bir 

tekâmül içindir. İnsanın yaratılış amacı 

kendisine verilen kabiliyetleri geliştirmek ve 

tekâmül ettirmektir. Tekâmül ise zıtlıkların 

varlığı ile olur. Bu da mücadeleyi gerektirir. Bunun için zıtların bolca birbirine girdiği bir 

dünyadayız. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, sıcakla soğuk, ışıkla karanlık ve daha sayıya gelmez 

zıtlarla birlikte bunların da tonları olmasaydı, içinde yaşadığımız dünya bu kadar renkli, 

yaşanacak ve hayatın anlamını kavratacak bir nitelikte olmazdı. Evet, çirkin olmasaydı 

güzelin sonsuz çeşitlerine muhatap olamazdık.  

Varlık hayır ve şerden ibaret değildir. Yani hayır ve şer denilen iki kutuplu değildir. 

Hayır ve şer, adem ile vücut arasında sayısız şer ve hayrı ihtiva eden varlık ve oluşumlar 

vardır. Bu varlıkların her biri de, bulundukları konum ve değerlendirilme biçimi itibariyle, 

izafi ve göreceli olarak hüküm giyerler. 

Hayatın bu gerçeklerinden yola çıktığımız zaman hakikatlerin yanında “Hakaik-ı 

Nisbiye” dediğimiz gerçekler de vardır. Bu nisbi ve göreceli hakikatler ise zıtların birbirine 

girmelerinden, hayır ile şerrin karışmasından ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı “varlıklar 

zıtları ile bilinir” denilmiştir. (İşârâtü'l-İ'câz, 1998-İst, s.32–33)  

  

Nisbî Hakikatler Ehven-i Şer Kuralını Gerektirir: 

Hakaik-ı Nisbiye dediğimiz göreceli hakikatlerin ortaya çıkması ezeli hikmetin 

gereğidir. Bu gibi hakikatlerin ortaya çıkması ancak şerlerin vücudu ile olur. Hakaik-i nisbiye 

denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır. Ve kâinattaki nizam, ancak bu 

nisbi hakikatlerden doğmuştur. Ve bu nisbi, göreceli hakikatler gerçek hakikatlerden daha 

çoktur. Hatta bir zatın hakaik-i hakikiyesi yedi ise, hakaik-i nisbiyesi yedi yüzdür. Hayatta 

hayır asıl şer tebeidir, hayır külli şer ise cüz’idir. (Muhakemat, 44) Binaenaleyh, kubuh ve 

şerde şer varsa da kalildir. Malûmdur ki, şerr-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez. Terk 

edilirse, şerr-i kesir olur; zekât ve cihadda olduğu gibi. Evet, “Her şey zıddı ile bilinir” 

meşhur kaziyeden maksat, bir şeyin zıddı, o şeyin hakaik-i nisbiyesinin vücut veya zuhuruna 

sebeptir. Meselâ kubuh olmasaydı ve hüsünlerin arasına girmeseydi, hüsnün gayr-ı mütenahi 

olan mertebeleri tezahür etmezdi. (İşârâtü'l-İ'câz, (1998-İst) s.32–33 - Bakara Suresi, Ayet: 7) 

Bundan dolayı "Ara sıra vukua gelen şerr-i kalil için hayr-i kesir terk edilmez; terk 

edildiği takdirde şerr-i kesir olur."  

 

Hayatın Gerçeklerini Görmek ve Gerçekçi Olmak: 

Yaşanan hayatın gerçeklerini göz ardı edemeyiz. Toplumda yerleşmiş ve zamanla örf ve 

adet haline gelmiş olan alışkanlıklar vardır. Bu alışkanlıkları insan tabiatından kaldırmak ve 

yerlerine güzel olanlarını yerleştirmek çok zordur. Sigara gibi basit bir alışkanlığı kaldırmanın 

ne derece zor olduğu tarihi bir gerçektir.  

Bediüzzaman Said Nursi bunu şöyle ifade etmiştir: “Nekaisten müberra olmak cenan-ı 

cennetin mahsusatından ve her kemale bir noksan karışmak bu âlem-i kevn-ü fesadın 

muktezasından olmakla” dünyada pek çok ahkâm “Ehven-i Şer” kaidesine dâhildir. Âlemin 
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her halinde hayr-ı mahz ve mutlak hayır bulunmaz. Bunun için “Ehven-i Şer bir adalet-i 

izafiyedir.” (Münazarat, 1996, 123)  

İnsanların tabiatlarında olan ve umum insanlarca benimsenerek adet halini alan bir işi ve 

anlayışı birden kaldırmak, insan tabiatını değiştirmek gibi zor bir durumdur. İslamiyetin 

kölelik ile ilgili hükümleri bu nevidendir. Şeriat köleliği getirmemiştir. İnsanlık âleminde var 

olan kölelik müessesesini tadil etmiş ve tamamen hürriyete yol açabilecek bir surete 

indirmiştir. Bunun için öncelikle “adalet-i izafiye” ve “ehven-i şer” uygulanmıştır. 

(Münazarat, (1996-İst) 122–123)  

Birey ya da toplumlar, bir oluşumdan bir başka oluşuma geçişte, gerek psikolojik ve 

gerekse sosyolojik olarak çok zorlanırlar. Özellikle kötü alışkanlıklardan, insan fıtratına aykırı 

gelenek ve göreneklerden kopmak öyle kolay değil. İşte, Kur’an kötü alışkanlıklardan 

tamamen iyi olana geçişte “ehvenüşşer” metot yer yer kullanır. Genelin yaptığı bir işi, birden 

kaldırmaya kalksaydı, büyük bir dirençle karşılaşırdı. Bunu “çok evlilik”, “Köleliği 

kaldırmak” “İçkiyi yasaklamak” ve “Faizi kaldırmak” gibi uygulamalarda net olarak 

görüyoruz. Bediüzzaman, bu bağlamda, İslam ahkamının iki kısımdan ibaret olduğundan söz 

eder. Biri, hüsn-ü hakiki ve hayr-ı mahzdır ki, şeriat bunun üzerinde oturtulmuştur. Diğeri, 

şeriat muaddildir; yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehvenüşşer, adalete yakın 

ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikiyeye geçebilmek için zaman ve 

zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir. (Münazarat, (1996-İst) 122–123) İslam, uyguladığı 

bu insanî metotla toplumları hiç rahatsız etmemiş, ruhlarda ve toplumda bir büyük ınkılabı 

gerçekleştirmiştir.   

Elbette tebliğ metodunda dün olduğu gibi bugün de daha yumuşak bir üslup her zaman 

vardır ve olmalıdır. Bu, çok yönlü düşünmenin ve “ehvenüşşer” metodu ile insanlara 

yaklaşımın gereğidir.  

Ehven-i Şer, zulmü, daha büyük kötülükleri önlemeye çalışmak, gerçek adalete ve 

“hüsn-ü hakiki” dediğimiz gerçek güzelliğe geçişi sağlamaya yönelik bir faaliyettir. Adalet-i 

İzafiye ise, “Çoğunluğun selameti için, cüz’i zararları kabul eden, büyük zulüm ve 

haksızlıkları önlemek için az bir zarara rıza gösteren bir adalet-i nisbiyedir.”  

Bediüzzaman Said Nursi: “Şerr-i cüz’i için hayr-ı kesiri tazammun eden emri terk 

etmek, şerr-i kesiri işlemek demektir. Bu durumda ehven-i şerrin ihtiyarı elzemdir” 

(Muhakemat, 33)  diyerek bunu ifade etmiştir. Bu durumda “Ehven-i Şer” şerden kurtuluşun 

ifadesidir. Az bir zararı göze almakla çok büyük hayırlara kapı açılacak ise o şerre razı olmak 

gerekir. Hayrın olmadığı ve şerlerin istila ettiği bir durumda da hayra yol açmak, şerden 

kaçmak için yapılacak olan şey, ve uygulanacak metot ve bir çıkış yolu “ehven-i şerreyni” 

yani kaçınılması mümkün olmayan ikişerden daha hafif olanını seçmektir. Bediüzzaman’ın 

bir hatırasını ibretli olması açısından buraya almakta yarar görüyoruz: 

  Eğirdir Kaymakam Vekili İhsan Üstündağ 1930 yılında bir mesele için Eğirdir Mal 

müdürü, eczacı ve bir doktor ile Barla’ya giderler. Yolda giderlerken kendi aralarında 

konuşurlar. Eczacı, “Allah niçin şerleri yaratıyor?” diye itiraz eder. “Bunu Hoca efendiye 

sorarız” derler. Bediüzzaman’ı ziyarete giderler. Onlar daha sorularını sormadan 

Bediüzzaman sohbet esnasında şöyle der:  

“Şimdi size şerrin nasıl hayır olduğunu anlatacağım. Kangren olmuş bir parmağı 

kesmek şer değil; hayırdır. O parmak kesilmezse, el kesilir. O zaman daha büyük şer olur. 

Demek Allah bu şerri hayır için yaratmış. Siz eczacı veya doktorsunuz, bunları daha iyi 

bilirsiniz” şeklinde izah eder. Ayrıca; bir hindinin altına yumurta konsa, bunların çoğu 

bozulsa, azı hindi olsa, bu şerdir denilmez” şeklinde izahlar ile ehven-i şerrin hayır olduğunu 

anlatır. (Son Şahitler, 4: 300) 

Osmanlı’nın son döneminde “İslam Hukuku” alanında bir heyet tarafından 

hazırlanan Mecelle'de, "Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur" (Mecelle, md. 29) şeklinde bir genel 

kural vardır. Bu İslam Hukukunun önemli bir kuralıdır. Pek çok hüküm bu kurala bina 
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edilmiştir. Şöyle ki: “Dünya dar-ı hikmet ve imtihan meydanı olduğu için hayırlar ile şerler 

birbirine karışmıştır. Bazen hayrı bildiğimiz şeyde şer; şer bildiğimiz şeyde ise hayır vardır. 

(Bakara, 2:216; İsra, 17:11) Allah insanları hayır ve şerler ile imtihan etmektedir. (Enbiya, 

21:35) Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şer gibi görünen bazı işlerin altında hayırların 

bulunduğunu ifade ve ima etmektedir. Bunun en çarpıcı örneğini Hz. Aişe’ye (ra) atılan iftira 

meselesini açıklarken ortaya koyar. “Siz onu şer sanmayın, aslında bu sizin için hayırdır” 

(Nur, 24:11) buyurur. Hz. Aişe (ra) ile hakkında olan cüz’i bu hadise Müminler aleyhinde 

asılsız iddiaları ortaya atanlar ile ilgili hükümlerin nazil olmasına sebep olması ve 

mü’minlerin de bu gibi durumlarda neler yapmaları ve nasıl mukabele etmeleri hususunda 

uyarıcı hükümlerin ortaya çıkmasına vesile olması açısından hayır olmuştur. Sosyal hayatın 

işleyişi ve selameti açısından önemli hükümleri içeren bu durum, Hz. Aişe hakkında cüz’i şer 

olmakla beraber âlem-i İslamiyet ve insaniyet açısından pek çok hayırlara vesile olmuştur. 

Sonuçta Hz. Aişe (ra) ın temizliği ve yüksek ahlakının Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim 

dili ile ifadesinin de bireysel açıdan Hz. Aişe (ra) hakkında çok büyük hayra sebep olduğu ve 

mertebesini yücelttiği de açıktır. Ayrıca, Hz. Aişe’nin (ra) sabrının ve sıkıntısının mükâfatını 

görmesi noktasından da çok büyük hayrına sebep olmuştur.  

İnsan açısından ele alındığı zaman akıllı ile akılsız, âlim ile cahil ve dar görüşlü ile uzak 

görüşlü insanlar ancak hayırlar ile şerler arasında bulunan karışık durumlardan hayırlı 

sonuçlar çıkarabilmesi ile belli olur. Bunun için Hz. Ali (ra) “Akıllı ve bilgin hayrı ve şerri 

bilen değil, ehven-i şerri bilendir” demiştir.    

İslam hukukçularının Ehven-i Şer prensibini sadece hukuki anlamda ve ticaret hukuku 

gibi dar bir çerçevede tutmuş olmalarına karşın Bediüzzaman Said Nursi, hayatın gerçeklerini 

ve fıtratın sesini dikkate alarak bu kuralı askeri alanda cihada asker sevk etmek, tıbbi alanda 

kangren olmuş bir parmağı kesmek, sosyal alanda asgari müştereklerde birleşmek, siyasi 

alanda insan hak ve hürriyetlerini esas alan bir siyasi oluşumdan yana tavır almak gibi sosyal 

hayatın her alanında uygulanabilir bir kural olduğunu göstermiştir. 

Bediüzzaman bu prensibi uygularken her zaman iki sivri kutup olan ifrat ve tefriti değil 

daima vasat olan ve insanlığı yaratılış amacına götüren istikamet yolunu seçmiştir.  

 

Hukuk Alanında: 

Bediüzzaman, ehvenüşşerri bir çeşit adalet-i izafiye olarak görür. Hakiki adalet ile 

izafi/nisbi adaleti de, verdiği tarihi olaylarla birbirinden kesin olarak ayırır. Her ikisinin de 

uygulanma alan ve ölçülerinin olduğunu ortaya koyar. Ancak bu sosyal hayatın içinde geçerli 

olan bir kuraldır. Tamamen hayra ve hüsn-ü hakikiye geçmek için bir çıkış yolu olarak 

görürken hukuk alanında ve siyasi hayatta Ehven-i Şer kuralının pek çok su-i istimale sebep 

olduğunu göstererek “Ehven-i Şer” namına hareket edilemeyeceğinin altını çizer. Risalelerin 

değişik yerlerinde ele alınan bu iki kavrama, “birinin hatası ile başka birisi mesul olmaz” 

mealindeki Kur’an ayeti ışığında şu çarpıcı açıklığı getirir: “ Adalet-i hakikiye; bir mâsumun 

hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. 

Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, 

büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve 

hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir. Adalet-i izafiye ise, 

küllün selâmeti için cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer 

diye, bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır.” Bediüzzaman, “adalet-i mahzanın 

uygulanabildiği durumlarda, adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulüm olur” (Mektubat, 57) 

demekle de, “ehvenüşşer” adına izafi adalete kapı açmak için, hakiki adalete açılan kapıların 

bütünüyle kapanmış olmasını şart koşar. Adalet-i mahzadan taviz verilerek adalet-i izafiye 

namına “Ehven-i Şerdir” diyerek “Cemaat için fert feda edilir” prensibi zamanla su-i istimale 

uğramış ve zalim siyaset kendi siyasetine alet etmiştir. Böylece pek çok zulüm ve 

haksızlıkların kapısı açılmıştır. Bediüzzaman Zalim Yezid’in “Ehl-i Beyte” yaptığı zulümlerin 
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altında “Ehven-i Şer” düsturunun yanlış uygulamalarının bulunduğuna da dikkat çeker. 

(Emirdağ Lahikası, 1998-İst, s.182–183 ) 

Ferdin hukuku çok önemlidir. Bu bakış açısı da, Kur’an’ın her konuda insan merkezli 

olduğunun bir sonucudur. Bir tek insanın bile, hangi durumda olursa olsun, en küçük hakkı 

göz ardı edilemez ve edilmemelidir. “Bir gemide yüz cani ve bir masum varsa o masum 

kurtarılmadan o gemi batırılamaz, batırılsa zulümdür” “bir ferdin hakk-ı hayatı bütün insanlık 

için de olsa feda edilemez.” (Mektubat, 253–254) Tarih, bir cani için bir köyün ya da bir 

kasaba ve bir şehrin altı ütüne getirildiği günlere şahittir. Ne gariptir ki, çağımızda, bilginin en 

geçerli olduğu özgürlükler çağında, yani günümüzde, bu evrensel hak anlayışı 

özümsenemediği için, korkunç cinayetler altı milyar insanın gözü önünde işlenip durmaktadır. 

 

Ehven-i Şer Prensibi İyi Niyetle Uygulanır: 

Ehven-i şer düsturu iyi niyetle ve tamamen hüsn-ü hakikiye geçebilmek için tercih 

edilmelidir. Zaruri durumlarda ruhsat ile amel etmek de bir nevi “ehven-i şerri” ihtiyar 

etmektir. Ancak bu durumda da ölçü kaçırılmamalıdır. Mesela, zaruret ve maslahat vardır 

diye Farzlar ihmal edilemez, Vacipler terk edilemez, Şeair-i İslamiye hiçbir maslahat ile 

tağyir edilemez. Yine bundan dolayıdır ki, “Dar-ı harb ahkâmı dâr-ı islamda uygulanamaz.” 

(Mektubat, 420) 

Bediüzzaman Said Nursi içtihadın gerekliliği ve şartları üzerinde dururken 

dünyevileşmeye dikkat çekerek bu zamanda kötü alışkanlıklardan ve dünya hayatının rahatı 

için “ehven-i şer” prensibi ile dini içtihatların yapılmasına karşı çıkar. “Laubaliler ruhsatlarla 

okşanılmaz” der. Bilhassa hikmet ve maslahat için Allah’ın emirlerinden taviz 

verilemeyeceğini belirtir. Dinin amacının ahiret saadetini kazanmak olduğuna dikkat çekerek 

dünyanın rahatı ve saadeti için fetvaların verilemeyeceğini, verildiği taktirde bunun dini 

olmayacağını ifade eder. "Zaruret haramı helâl derecesine getirir" kuralının genel bir kural  

olmadığına da dikkat çeken  Bediüzzaman Said Nursi “su-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru 

sebeplerle zaruret olmuşsa, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür 

teşkil edemez” der. Meselâ, bir içki müptelâsı, zaruret derecesinde müptelâ olsa da diyemez 

ki, "Zarurettir, bana helâldir." (Sözler, 2001-İst, s. 444–445 vd.) 

 

SİYASAL HAYATTA EHVEN-İ ŞER KURALI  
 

1. Yanlışlar “Ehven-i Şer” Kuralı ile Savunulamaz: 

Bediüzzaman, “ehvenüşşer” kalkanına sığınarak 

yapılacak yanlışlara dikkat çekmekle beraber iman davasını 

özümseyen bir insanın sosyal hayatta davranış biçiminin, her 

zaman müspet hareket etmek, asla menfi hareket etmemek 

olduğunu söyler. Müslümanlar arasında yıkıcı ve karıştırıcı, 

anarşik ve huzur bozucu menfi hareket olmaz. Toplumsal 

hayatın köşe taşlarından olan siyasete de, “Madem 

siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekârdır; "ehvenüşşer" olarak 

bakınız. Daha "âzamüşşer"den kurtulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız 

dokunsun” (Emirdağ Lâhikası, 458) şeklinde bir ölçü getirir.  

Burada “az müsaadekâr olmak” nisbî bir hakikati içeren bir tutumdur. Buna karşı 

çıkıldığı takdirde, daha büyük olumlu tutumlardan mahrum kalınır. Bize bir adım yaklaşanlara 

en azından zararımız dokunmamalıdır. Mesleğimiz de tecavüz değil, her zaman müdafaadır. 

Günümüzde, Risale-i Nur kültürünü özümseyenlerin en önemli görevi de, muhabbet 

fedailiğidir; husumet değil. Bediüzzaman, dâhildeki cihada da, sosyal hayata uyum 

anlamında, “Hem dahildeki cihad-ı mânevî, mânevî tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî 

değil, mânevî hizmetler lâzımdır. Onun için, ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i siyaset 
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de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok...” diyerek farklı bir yaklaşım sergiler. 

Günümüzde inançlı insanların çok yönlü düşünüp toplumun ve insanlığın huzur ve güveni 

için asla anarşiye girmemek ve toplumun huzurunu bozacak davranışlara kaçınmak için 

“müspet hareket etmeye çağırır. (Emirdağ Lâhikası, 458) Bu bakış açısından 

değerlendirildiğinde, “ehvenüşşer” yaklaşımı, sosyal barışa katkı sağlayan önemli bir kuraldır. 

Bediüzzaman’ın Siyasi Partilere yaklaşımı şahıs odaklı değil fikir odaklıdır. 

Bediüzzaman’a göre yanlış fikre ve siyasi düşünceye hizmet eden iyi insan bilmeyerek 

kötülüklere ve şerlere sebep olabileceği gibi, doğru fikre ve siyasi düşünceye hizmet eden 

kusurlu bir adam da sonuçta çok iyi hizmetlere ve hayırlara sebep olmaktadır. Bediüzzaman 

bu düşüncesini “Çok iyiler var iyilik zannı ile fenalık ediyorlar” (Münazarat, 51 ) şeklinde 

açıklar.  

Bediüzzaman’a göre siyasi hayatta parti tercihi yapılırken önemli olan şahıs tercihi 

yapmak değildir, önemli olan sonuçta ülkeye ve millete hizmet ile sonuçlanan fikir ve siyasi 

ekoldür. Hz. Ali (ra) ve İbn-i Sina gibi büyük fikir adamlarının dediği gibi “Siz gerçeği 

şahıslara göre değil, şahısları fikirlere göre tanıyınız ki gerçeği bulabilesiniz; önce hakkı 

tanıyın ki hakperesti de tanıyasınız” ölçüsüdür. 

Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman “yanlış siyasi tercih” ile “Siyasilerin yanlışlarını” 

kırmızıçizgilerle birbirinden ayırmıştır. Siyasi tercihin mutlaka doğru tercih olmasında ısrarını 

sürdürürken, siyasetçilerin yanlışları üzerinde siyaset yapılmasına karşı çıkmıştır.      

Bediüzzaman “Siyasetçilerin yanlışlarına “Ehven-i Şer” olarak bakınız. Azamüşşerden 

kurtulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun” der. (EL–458) Çünkü 

bu asırda İslam terbiyesi bozulmuş, insanlar dinden ve ahiret duygusundan uzaklaşmış, 

nazarlar dünya saadetini elde etmeye yönelmiş ve bundan dolayı siyasetin cinayetleri 

çoğalmıştır. Din adına da siyasete girilse dini siyasete alet etmeye mecbur kalma durumu ile 

karşı karşıya kalınacaktır. (EL- 386) Bu durum ise sonuçta “azam’üş-şer” ile 

sonuçlanmaktadır.  Öyle ise bu bozuk cemiyette imana güç vermek lazımdır. İnançlarda 

düzelme olmalıdır ki düşüncelerde ve davranışlarda düzelme söz konusu olsun. İman kâmil 

olmayınca ibadet ve ahlak ile ilgili hususlarda mesafe alma imkânı olmamaktadır. Bu hususta 

yapılacak her çaba boşa emekten öteye gitmemektedir.  Bunun için yapılacak en müspet ve 

doğru tercih bilhassa siyasette iyiye götüren yola girmektir.   

Siyasette doğru tercih ise İslam’ın da özünde olan “İnsan Hak ve Hürriyetlerine” yol 

açan Demokratikleşme yönünde çaba sarf etmek ve bunu kendisine rehber edinen siyasi 

düşünceye güç vermektir. Haklı tarafa yardımcı olmak ve manevi destek vermektir. 

Bediüzzaman hazretleri bunun için “Demokratlar komünistlik ve dinsizliğe karşı bize 

yardımcıdır.” (EL–423)  Bunun için “Ehven-i Şer olarak desteklenmelidir.” (El- 424) 

demiştir. “Biz hayırız Ehven-i şer şerdir” diyerek siyasal anlamda meydana çıkanların nasıl 

“Azamü’ş-Şerre” sebep oldukları da zaman içinde görülmesi ile Bediüzzaman’ın bu konudaki 

haklılığını tescil etmiştir. Bediüzzaman’ın “Ehven-i Şer olarak görüp destek verdiği 

Demokratik misyon gerçekte şer değil, kamil manada gerçek  “İnsan Hak ve Hürriyetlerinin 

kullanımına yol açan ve “Hürriyet-i Şer’iyeye vesile olacağını” da ifade eder.   

Bediüzzaman Sosyolojik olarak insanlığın “vahşet ve bedevilik, memlükiyet, esirlik ve 

ecirlik devri” gibi dört devir geçirdiğini ve beşinci olarak içinde bulunduğumuz dünya 

siyasetinde geliştirilmesine çalışılan “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” (Mektubat, 2004, 353) 

dediğimiz İnsan Hak ve Hürriyetlerinin kâmil manada kullanılmasına imakan tanıyan bir 

döneme girildiğine dikkat çeker. Bu döneme paralel olarak siyasetin su-i istimal ettiği 

“Adalet-i İzafiye” düstur ile “toplumum selameti için fert feda edilir” uygulamasının bundan 

böyle doğru olamayacağını ve geçerliliğini kaybettiğini ifade eder.  

Siyasilere yazdığı mektuplarında Bediüzzaman Kur’an-ı Kerimin “Birisinin günahıyla 

başkası muaheze ve mesul olmaz” (En’am, 164; Emirdağ Lah, 1994, 387) prensibinin 

uygulanmasına çalışılması gerektiği üzerinde durur. “Küllün selameti için ferdi feda eden, 
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ferdin hukukunu nazara almayan” anlayışın insan hak ve hürriyetlerinin önem kazandığı, 

hürriyet rüzgârlarının estiği zamanımızda geçerliliğini yitirdiğini vurgulamıştır. Çünkü 

“Adalet-i mahzanın tatbik imkânının bulunduğu durumlarda adaleti izafiyeye gidilmesinin 

zulüm olduğu” (Mektubat, 57) gerçeğine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla ehven-i şer hesabına 

adalet-i izafiyenin uygulanmaya devam etmesi zulmün devamına sebep olacaktır. Öyle ise 

siyasiler Demokratikleşmeye önem vermeli ve “ferdin hak ve hürriyetlerinin kamil manada 

uygulanmasına çalışmaları gerekir. Böylece Kur’anın hedef gösterdiği hürriyet ve adalet 

ortamı sağlanır. 

 

2. İyi ve Kötü Kavramları: 
Sosyal hayatta iyi ve kötü kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış değildir. Ortada karmaşık 

bir durum vardır. Kötü bildiğimiz hadiselerin ve olayların altından iyi sonuçlar çıktığı gibi, iyi 

olarak gördüğümüz ve bize iyi gözüken pek çok hadiselerin sonuçları iyi olabilmektedir. 

Sonucu önceden kestirmek güçtür. Bunun için sosyal hadiseleri değerlendirirken peşin 

yargılar insanları çoğu zaman yanıltmaktadır. İki tam sayı arasında sonsuz sayı olduğu gibi, 

iki renk arasında bile sonsuza yakın farklı tonlar vardır.  Gerçekler detaylarda gizlidir. Sosyal 

hayatta ehven-i şer prensibini uygulamak sosyal hayatı ve bu hayatın girift yönlerini ve 

detayları iyi bilmeye bağlıdır. 

Ehven-i şer, bu imtihan dünyasında hayrı ve şerrin karışık olduğu bir âlemde ifrat ve 

tefrit ortasında maksada götüren vasat bir mertebe ve bir yoldur. Bilhassa hayırlı ve şerli 

insanların bulunduğu toplumu idare edenlerce, mutlak adalete yol açacak olan ve adaleti 

sağlayacak olan prensip “Ehven-i Şer” prensibidir. Adalet-i mahzanın mümkün olmadığı bir 

vasatta idarecileri mutlak zulümden koruyacak olan prensip yine “ehven-i şer” prensibidir. İyi 

bir idareci, işinde ve idaresinde ehven-i şer prensibi ile hareket eder. Bundan dolayıdır ki Hz. 

Ali (ra) “Akıllı hayrı ve şerri bilen değil, ehven-i şerri bilendir” demiştir.  

Şer ikiye ayrılır: Birincisi mutlak şerdir. Buna sonuçta şer ile biten hayırlı gibi görünen 

iyi işler de dâhildir. İşler sonuçları ile değerlendirilir. Yani şerre götüren ve sonu şer ile biten 

hayırlı iş de mutlak şerdir. Bütün kötülükler iyi niyetten ve iyi gibi görünen kötü fiillerden 

çıkar. Cehennemin yolunu yapan hep iyi niyet taşlarıdır. Şeytanın hayırlı gibi görünerek 

ibadet etmesi onu hayırlı yapmadı, bilakis şerrinin çoğalmasına ve başkalarına sirayet 

etmesine yardımcı oldu. Kendisinin de enaniyetini ve kendine güvenini artırarak şer işlemeye 

cesaret verdi. Akıllı insan işin sonunu gören ve hayır gibi görünen işlerin sonucunu anlayarak 

ondan vazgeçendir. Bediüzzaman “Nice iyiler var ki iyilik zannı ile kötülük işlerler” dediği 

husus bu olsa gerektir.  

İkincisi ise “Ehven-i Şerdir.” Bu, görünüşte şer gibi de olsa sonunda hayırla neticelenen 

ve baştaki zararı kat kat telafi edecek olan iyi sonuçlar doğuran şerdir. Rahatın zahmette ve 

meşakkatte olması buna en güzel örnektir. Cihada asker sevk etmek ve kangren olmuş 

parmağı kesmek de sonu hayırla biten bir şerdir.  

Kâinatta genellikle “ehven-i şer” kuralı hâkimdir. Her şeyde hayra ve şerre sebep 

olabilecek unsurlar vardır. Bu unsurlar genellikle izafi hakikatlerdir. Bunun için bir şey 

hakkında hayırdır veya şerdir diye kesin hüküm vermek yanlıştır. Neye göre ve kime göre 

şerdir veya hayırdır deme durumu söz konusudur. Bundan dolayı Bediüzzaman “Ehven-i şer 

bir adalet-i izafiyedir” demiştir.  

Kur’an-ı Kerimin nüzulü tedricilik kanunu ile olmuştur. Bunun hikmetlerinden birisi de 

insanların seciyelerine işlemiş olan kötü alışkanlıklardan “ehven-i şer” metodu ile yavaş yavaş 

vazgeçirmektir. Peygamberimizin (sav) aşamalı olarak içkiyi ve faizi yasakladığı, köleliği 

aşamalı olarak kaldırdığı bir gerçektir. Burada tamamen hayra giden yolda bir müddet 

“ehven-i şer” metodunu uyguladığını görmekteyiz.   

Ehven-i şer sosyal hayatta bir esneklik ve rahatlık sağlar. Az müsadekar olmak nisbî bir 

hakikattir. Ancak bu iyi niyetle hayra yol açmak için uygulanan bir prensiptir. Eğitimde 
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öğretmen öğrenme ortamında öğrencilerin hatalarına göz yumar ve öğrenmeyi sağlamak için 

yapılan yanlışları müsamahakâr davranır. İbadet hayatında da mükemmele gitmek elbette ilk 

aşamada yapılan yanlışları müsamaha ile karşılamaktan geçer. İnsan yanlış yapa yapa nihayet 

doğru yapmayı öğrenir. Yanlış yapma korkusu ile hareket edildiği takdirde hiçbir zaman iyiye 

ulaşamayız. Öğrenme ortamında müsamahanın yeri çok mühimdir. İşte bu aşamada “Ehven-i 

şer prensibi” ister istemez uygulanmaktadır.    

 

 

 

ÖZET: 

Siyasi hayat, toplumu iyiye veya kötüye yönlendirme, tüm toplumu ilgilendiren 

hususlarda kararlar alma ve kanunlar çıkarma mekanizmasıdır. Bundan dolayı gerçekte çok 

önemlidir. Alınan yanlış bir karar ve çıkarılan bir kanun iyi olsun kötü olsun bireysel 

sonuçlardan çok ülkenin tüm insanlarını etkilemektedir. İnsanların arasında hukuk 

prensiplerinin adil uygulanması ve adil kanunların yapılması çok mühimdir. Toplumda nisbi 

hakikatler, mutlak hakikatlerden çok fazla olduğu için “adalet-i mahza” dediğimiz mutlak 

adaleti sağlamak çok müşküldür. Bundan dolayı çoğu zaman bir nevi ehven-i şer olan “adalet-

i izafiye” düsturları uygulanmış ve “toplumun selameti için fert feda edilir, umumun 

maslahatı namına ferdin hukuku nazara alınmaz” denilmiştir. Bu prensibin su-i istimalinden 

pek büyük zulüm ve haksızlıkların kapısı açılmıştır. Ehven-i şer namına “cemaatin selameti 

için fert feda edilir” denilerek pek çok cinayetler işlenmiştir.  

Saltanat ve monarşinin kendini muhafazaya çalışması zamanla istibdadı netice 

vermiştir. İstibdat ise toplumda ahlakı bozmuş ve pek çok fesat şebekelerinin oluşmasına, 

insanların istidat ve kabiliyetlerinin sönmesine sebep olmuş, insanlık cevherinin işleme ve 

kabiliyetlerini inkişaf ettirme ortamı olan hürriyet ortamını bulamamış olması da terakki 

yerine tedenniyi netice vermiştir.  

İnsanlık zamanla monarşinin istibdadından kurtulma çaresini bulmuş ve buna 

“Demokrasi” adını vermiştir. Demokrasi insanlık cevherinin işlemesine en müsait ortam olan 

hürriyet ortamını sağlayan bir idari sistemdir. İnsanlık için esas olan hürriyettir. İnsanlığı 

maddi ve manevi olarak mahveden ise her nevi istibdattır. İstibadı netice veren istibadın 

devamını sağlayan dayanaklar ise “birisinin hatası ile başkasını mesul etmek” ve “toplumun 

selameti için fert feda edilir” zalimane prensiplerdir. Hâlbuki peygamberimizin Allah’tan 

getirdiği ve insanın hürriyetine yol açan temel ölçü ise “Hürriyet-i hakiki” ile “Adalet-i 

mahza” olan “Birisinin hatası ile başkası mesul olmaz” “Bir ferdin hukuku bütün insanlık için 

bile olsa feda edilemez” prensipleridir.   

Kur’anın insanlığa gösterdiği ve peygamberimizin (sav) insanlığa açtığı ve uyguladığı 

“Adalet-i mahza”nın uygulanması ile insanlığa örnek olarak sunduğu “Asr-ı Saadet” 

ortamının çok uzağındayız. Peygamberimizin mübarek sözleri ile “Hilafet otuz sene” 

insanlığa bir saadet dönemi yaşatmış, sonrasında ise bir nevi aldat-i izafiye ve ehven-i şer olan 

saltanat dönemine geçilmiş ve suri bir hilafet ile 1400 sene bilfiil padişahlık ile toplumlarda 

kısmi bir adalet sağlanmıştır. 19 Asırda saltanat tamamen istibdada ve zulme yönelince 

insanlık ona karşı adat-i izafiye olan ve hürriyet ortamını sağlayarak insanlık hak ve 

hürriyetlerini sağlayan “Demokrasi” prensiplerini geliştirmiştir. Böylece demokrasi “Adalet-i 

mahazaya” zemin hazırlayan “Ehven-i Şer” bir sistem özelliği göstermiştir. İstibdadın 

karşısında Demokrasi “Ehven-i şer” durumuna dönüşmüştür. Bediüzzaman bunun için 

“Demokratları” ehven-i şer olarak desteklemiştir. Burada Bediüzzaman’ın şahıs odaklı değil, 

fikir odaklı bir siyasi çizgi takip ettiğini görmekteyiz.  

Bediüzzaman siyasilere yazdığı mektuplarında hep “Birinin hatası ile bir başkası mesul 

olmaz” “bir ferdin hukuku tüm insanlık için de olsa feda edilemez” prensiplerinin tatbikini 

ister. Demokrasinin temel felsefesi olan “halka hizmet” düsturunu memuriyete kadar 
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genişleterek peygamberimizin (sav) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisi 

çerçevesinde değerlendirmiş ve “Memuriyet ağalık değil, halka hizmettir” şeklinde 

değerlendirerek bu şekilde uygulanması gerektiğini ve demokratlığın bu prensibe dayanması 

gerektiğini ders verdiği görülecektir.  

Zamanımızda “Hürriyet-i hakikiye” giden yolun demokrasiden geçtiğini vurgulayan 

Bediüzzaman bu zamanda saltanatın zalimane düsturu olan “cemaatin selameti için ferdin 

hukuku nazara alınmaz” prensibinin geçerliliğinin kalmadığını, açıklar. Demokrasi 

döneminde saltanat döneminin ehven-i şer kabul ettiği bu prensibin geçerliliğini yitirdiğini, 

zulüm ve haksızlılara sebep olduğunu vurgulayarak artık ehven-i şerrin bu prensip değil, 

demokratik prensipler olduğunu vurgulamıştır. (Asay-ı Musa, 79)  

 

 

EK: 1 

 

EHVEN-İ ŞER, ŞER MİDİR? 

 
“Akıllı hayır ile şerri ayıran değil; ehven-i şerri ayırabilendir.”  

Hz. Ali (ra) 

 

Hilkatte hayır asıl ve esas, şer ise tebeidir. Hayır 

külli, şer ise cüzidir. (Muhakemat, Dokuzuncu mukaddeme, 

s.44)  Şerler de hayırları göstermek ve fark ettirmek içindir. 

Çünkü her şey zıddı ile bilinir. Karanlık olmazsa ışık 

bilinmez, soğuk olmazsa sıcaklık fark edilmez, ölüm olmazsa 

hayatın değeri anlaşılmaz.  

 

Adalet, hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmak, yani zulüm ve haksızlığa 

engel olmaktır. Peygamberimiz (SAV)  “Zalime de, mazluma da yardım ediniz” buyurdular. 

Sahabeler: “Zalime nasıl yardımcı olalım” diyince: “Zulmüne engel olmak, onu zulümden çekmekle” 

buyurdular. (Buhari, İkrah, 7) Ehven-i Şer, zulmü önlemeye çalışmaktır. Bu ise bir adalet-i izafiyedir.  

Adalet-i İzafiye ise, “Küllün selameti için, cüz’i zararları kabul eden, büyük zulüm ve haksızlıkları 

önlemek için az bir zarara rıza gösteren bir adalet-i nisbiyedir.”  

Bediüzzaman: “Şerr-i cüz’i için hayr-ı kesiri tazammun eden emri terk etmek, şerr-i kesiri 

işlemek demektir. Bu durumda ehven-i şerrin ihtiyarı elzemdir” (Muhakemat, 33)  der. Adalet-i izafiye 

küllün selameti için cüz’ü feda eder, cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehven-i Şer diye bir 

nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye 

gidilmez; gidilse zulümdür. (Mektubat, 57) 

 

Ehven-i Şer: Şerden kurtuluşun ifadesidir. Hayrın olmadığı ve şerlerin istila ettiği bir 

durumda hayra yol açmak, şerden kaçmak için yapılacak bir eylemdir. İki şerli işin en az zararlısını 

tercih etmektir. Bu durumda ehven-i Şer, şer değil, bir nevi adalet-i izafiyedir. 

İnsanların aklına şöyle bir soru gelmektedir. Acaba, şerlerin kaynağın olan ve şerleri 

işlemeye vesile olan şeytanın yaratılması şer değil midir? 

Bediüzzaman Said Nursi (ra) bu suale cevap vermektedir: “Hâşâ, halk-ı şer, şer değil, kesb-i 

şer şerdir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı kesiri intaç eden bir şer terk edilirse, o vakit şerr-i 

kesir irtikab edilmiş olur. Cihada asker sevk etmek ve kangren olmuş parmağı kesmek. Hâlbuki 

zahiren şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerr-i kesir olur. (Mektubat, 47) 

Mecellede “Ehven-i Şerreyn (Kaçınılmaz iki şerden hafif olanı) ihtiyar olunur” (Mecelle, 

29) der. Çünkü iki şerle karşılaşınca hafif olanı işlenerek büyüğünün çaresine bakılır. (Mecelle, md. 

28) ve “Daha şiddetli olan zarar, daha hafif olanı ile izale olunur” (md. 27) demektedir. Bu ve benzeri 

prensiplerle, akıl ve mantığın rahatlıkla kabul edebileceği bir sistem dâhilinde genelde hukuki hayata 

bir esneklik ve istikrar kazandırılmasına ve adil bir dengenin kurulmasına çalışılmıştır. (H. Yunus 

APAYDIN Şamil İslam Ansiklopedisi, 2:83) 
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İslam ahlakının bozulduğu ve siyasette yalanın ve yalancılığın revaçta olduğu günümüzde 

“Ehvenüşşerreyn bir adalet-i izafiyedir.” (Münazarat, 39) İslam’ın ahkamı iki kısımdır. Biri, şeriatın 

üzerine bina edildiği hüsn-ü hakiki ve adalet-i mahz olan ahkâm-ı asliyesidir. İkincisi ise gayet vahşi 

ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-i şer ve muaddel ve hüsn-ü hakikiye geçebilmek için zaman ve 

zeminden alınmış bir surete ifrağ etmektir.”  (Münazarat, 122) Ehven-i Şer ise şerr-i mahza olan hüsn-

ü hakikiye geçmek için takip edilen yol ve usuldür. Bu ise şer değil, hayırdır. Adalet-i izafiyedir. 

Zulümden hüsn-ü hakikiye geçişin ifadesidir. 

  Eğirdir Kaymakam Vekili İhsan Üstündağ 1930 yılarında bir mesele için Eğirdir Mal 

müdürü, eczacı ve bir doktor ile Barla’ya giderler. Yolda giderlerken kendi aralarında konuşurlar. 

Eczacı, “Allah niçin şerleri yaratıyor?” diye itiraz eder. “Bunu Hoca efendiye sorarız” derler. Belediye 

Başkanına misafir olurlar. Üstad Bediüzzaman’ı ziyarete giderler. Onlar daha sorularını sormadan 

Üstad Bediüzzaman sohbet esnasında şöyle der:  

“Şimdi size şerrin nasıl hayır olduğunu anlatacağım. Kangren olmuş bir parmağı kesmek şer 

değil; hayırdır. O parmak kesilmezse, el kesilir. O zaman daha büyük şer olur. Demek Allah bu şerri 

hayır için yaratmış. Siz eczacı veya doktorsunuz, bunları daha iyi bilirsiniz” deyince, eczacının yüzü 

kireç gibi olur. Ayrıca; bir hindinin altına yumurta konsa, bunların çoğu bozulsa, azı hindi olsa, bu 

şerdir denilmez” şeklinde izahlar ile ehven-i şerrin hayır olduğunu izah eder. (Son Şahitler, 4: 300) 

 

Siyasete Ehven-i Şer Noktasından Bakılmalı, Niçin? 

“Siyasetçilerin yanlışlarına “Ehven-i Şer” olarak bakınız. Azamüşşerden kurtulmak için, 

onlara zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun.” (EL–458) 

 

Neden Ehven-i Şer: İslam terbiyesi bozulmuş, siyasetin cinayetleri büyük, dini siyasete alet 

etmeye mecbur. (EL- 386) Bu ise azamüşşerdir.  Çünkü bu bozuk cemiyette imana güç vermek lazım. 

İman kâmil olmayınca ibadet ve ahlak ile ilgili hususlarda mesafe alma imkânı katiyyen olmaz. Bu 

hususta yapılacak her çaba boşa emekten öteye gitmez.  Bunun için yapılacak en müspet ve doğru 

tercih bilhassa siyasette iyiye götüren yola girmektir.  Misal: Bir öğrencinin pekiyi alması idealdir. 

Öğrenci çok zayıf durumda ise ondan pekiyi alması beklenilmez, o zaman ideal olan zayıfını 

kurtarmak için çalışarak geçer not almasını sağlamaktır. Bu ise ehven-i şerdir. İyiye ve Pekiyiye bu 

şekilde gidilebilir. Buna şerdir denemediği gibi ehven-i şere de şerdir denilemez. 

Bediüzzaman hazretleri bunun için “Demokratlar komünistlik ve dinsizliğe karşı bize 

yardımcıdır.” (EL–423)  Bunun için “Ehven-i Şer olarak desteklenmelidir.” (El- 424) buyurur.  

“Biz hayırız, even-i şer şerdir” diyerek meydana çıkanların nasıl “Azamü’ş-Şerre” sebep 

olduklarını gördük.  Demek ki bu durumda ehven-i şer, şer değil hayra giden yolu açmak olduğu 

tebeyyün etti. 

     Bizim düşmanımız cehalet olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Cehalet ise bilmemek değil, 

yanlış bilmek olduğu daha iyi görülmektedir. 

 

 


