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Giriş: 

Şeâir „şuur‟ kökünden gelen bir kelimedir. „Şiar‟ ve „meş‟ar‟ kelimesinin çoğuludur. Bu 

kelimler alamet, belirti manasına gelir. İslam alametleri, Müslümanlık adetleri ve islama ait 

kaide ve kurallar anlamına gelmektedir. İman alameti olan kelime-i tevhit ve kelime-i şahadet, 

Allah‟ı zikretmek anlamında besmele, hamdele, salvele, tekbir, tahmid, tehlil gibi zikir ifade 

eden kelimeler. Namaz, oruç, hac, zekât, kurban, cuma, cemaat gibi ibadetler ve cami, minare, 

sarık, başörtüsü gibi alametler ve bayram, ezan, selam gibi adetler “Şeâir-i İslam” sayılır. 

Bunlar Müslümanlıktan kaynaklandığı gibi Müslümanlığın da adetleridir ve hiçbir gayr-ı 

müslimin âdeti değillerdir. Şeâir için İslam âlimleri “Sünnet-i Hüdâ” tabirini de 

kullanmışlardır. Çünkü bunlar İslam alametleridir ve başka dinlerde bulunmaz.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Hac ibadeti için hazırlanan nişanlar ve Allah için kesilen 

kurbanlık hayvanlar için “Şeair” ifadesini kullanır. Bu manada Kur‟anda dört ayette “şeair” 

kelimesi geçer. İlk olarak Hac Suresinde yüce Allah “Kim Allah‟ın hükümleri olan şeaire 

saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerinin takvasından kaynaklanır”
1
 buyurarak şeâiri tarif etmiş 

hem şeairin Allah‟ın emrettiği ve yasakladığı hususlar olduğunu belirtmiş, hem de şeâire 

ancak imanın kemali olan takvalı olanların riayet edeceğini belirtmiştir. İkinci olarak hacdaki 

kurbanın şeâir olduğunu ifade etmiştir.
2
  Bakara suresinde ise “Safa ile Merve‟nin ve arasında 

yapılan sa‟yin şeâir olduğunu”
3
 belirtir. Mâide suresinde ise “Ey iman edenler! Allah‟ın 

koyduğu dini alametler olan şeâire, haram aylara, kurbana, Allah rızasını arayarak Kâbe‟ye 

yönelen kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin”
4
 buyurur. Bu ayette de „Şeair-i İslamiye‟ye 

tecavüz etmenin büyük cezayı gerektirdiğini ve ayetin sonunda “Allah‟ın azabının çetin 

olduğunu” ifade ederek anlatır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri „Şeair-i İslamiye‟yi izah sadedinde şöyle der: “Nasıl 

ki „hukuk-u şahsiye‟ ve bir nevi „hukukullah‟ sayılan „hukuk-u umumiye‟ namıyla iki nevi 

hukuk var. Öyle de mesâil-i şer‟iyede bir kısım mesâil eşhasa taalluk eder; bir kısım umuma 

umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara „şeâir-i İslâmiye‟ tabir edilir.”
5
  

Demek ki şeâir, umum Müslümanları ilgilendiren dini meselelerdir. Bu şeâir umuma 

taalluk ciheti ile umum ondan hissedardır. O şeâirin en cüz‟îsi, yani sünnet kabilinden bir 

meselesi en büyük mesele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. “Sünnet-i Seniyye içerisinde de 

en mühimi, İslamiyet alametleri olan ve şeâire de taalluk eden sünnetlerdir. Şeâir, âdeta 

hukuk-u umumiye nevinden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapması ile o cemiyet 

umumen istifade ettiği gibi, onun terki ile de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şeâire riya 

giremez ve ilân edilir. Nâfile nevinden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.”
6
  

Mesâil-i şeriatın bir kısmına “taabbüdî” tabir edilir. Yani ibadet olarak emredildiği için 

yapılır. Onlar aklın muhâkemesine bağlı değildir; emredildiği için yapılır. İlleti ve asıl sebebi 

emirdir. Emredildiği için emredildiği ve Peygamberimizin (sav) uyguladığı şekilde yapılması 

gerekir. Namazların kaç rekât kılınması, namazı ve orucu bozan şeyler, ezan, ibadet dilinin 

vahiy dili olması gibi hususlar bunlardandır. Dünyevî faydalar ve maslahatlar bunları asla 

değiştiremez. Emredildiği şekilde yapılır. Maslahatlar çok hikmetlerinden bazıları olabilir.
7
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Ayrıca “An‟ane-i İslâmiye” “Erkân-ı İslâmiye” gibi hususlar “Şeâir-i İslâmiye” 

hükmündedirler.
8
 Zira bunlar dinden kaynaklanmaktadır. Din ise Allah‟ın emirlerinin 

peygamberin sünnetine göre uygulanması sonucu oluşmuştur. Erkân zaten farzlar demektir. 

An‟ane-i İslâmiye ise sünnetin uygulanması ile gelenek haline gelen sünnet demektir. Bunlar 

da “Şeâir-i İslâmiye”yi oluşturmaktadır.  

 

1.  Şeâir-i İslâmiye’nin Önemi: 

Şeâir-i İslâmiye sünnet kabilinden de olsa çok önemlidir. Meselâ bayramlarda, yağmur 

namazında, hüsuf ve küsuf namazlarında, cemaatle kılınan namazlarda ve hacda milyonlar 

Müslümanın “Allahu Ekber, Allahu Ekber” diyerek hep beraber tekbir getirmelerini ve 

Allah‟ın büyüklüğünü ilan etmelerini nazara alındığı zaman “Şeâir-i İslâmiye‟nin, velev 

Sünnet kabilinden de olsa ehemmiyeti”
9
 anlaşılır. Şeâirden olan “Allahu Ekber” kelimesinin 

çok fazla tekrarının bir hikmeti de iman hakikatlerinin azametini dar kalpli, kısa akıllı ve kâsır 

fikirli insanların şeytanın desiselerine ve ehl-i dalâletin vesveselerine kapılmalarını 

önlemesidir. Çünkü insanın aciz kuvveti, zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük 

hakikatleri “Allahu Ekber” nuru ile görüp tasdik eder.
10

  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Besmele‟nin önemini anlattığı “Birinci Sözde” bütün 

mahlûkatın vird-i zebânı olan “Bismillah” ne kadar kıymettar bir Şeâir-i İslâmiye olduğunu, 

ne kadar kıymettar bir hazine-i kutsiye olduğunu anlatır.
11

 Bu bahisleri okuduktan sonra 

anlıyoruz ki “Bismillah ve Allahu Ekber” gibi kelimeler en mühim Şeâir-i İslamiye‟dendir. 

Çünkü “Envâr-ı İslâmiyet şeâiri içinde tecessüm etmiştir.”
12

 Câmiler, minâreler, dini 

öğreten medreseler ve okullar İslâmın parlamasına ve yayılmasına sebep olan önemli 

şeâirlerdendirler. Her minâre okunan ezanları ile, her mescit ve câmi cemaatle kılınan namazı 

ve Cuma‟sı ve okunan hutbesi ile devamlı olarak göze, kulağa, akla ve kalbe dini telkin 

etmektedir.
13

 Hatta kabir taşları ve üzerindeki İslâmi yazılar dahi dini telkin eden birer 

şeâirdirler.
14

  

      

2.  Şeâirin ihyası devletin görevidir. 

Akıl ve hikmetin prensipleri, hükümetin kanunları, kuvvetin iyi yönde kullanılması 

uyum içerisinde olması gerekir. Şayet böyle olmaz da devletin kanunları akla, hikmete ve 

toplumun inanç ve örflerine aykırı olursa netice vermediği gibi, halk üzerinde tesiri de olmaz. 

Faydalı sonuçlar da doğurmaz. Şeâir de bunlardandır. Devlet halkı iyiye yönlendirmek ve 

onlardan faydalı sonuçlar almak istiyorsa şeâir-i İslâmiyeyi de ihya etmeye çalışmalıdır.
15

 O 

zaman kendini halka kabul ettirir ve halkın da itimadını sağlar. Toplumu da iyiye ve hayra 

yönlendirmiş olur.   

Bundan dolayı Bediüzzaman 1922 Kasımında ısrarlı davetler üzerine geldiği TBMM‟de 

mebuslara karşı hitabesinde “Âlem-i İslâmı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü 

kazandınız; lâkin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, şeâir-i İslamiyeyi iltizam ile olur. Zira 

Müslümanlar İslâmiyet hasebiyle sizi severler”
16

 demiştir. Böylece TBMM‟nin en önemli 

görevlerinden birinin “Şeâir-i İslâmiyeyi ihya etmek ve bu şeâire hayatiyet kazandırmak” 

olduğunu vurgulamıştır.  
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Devletin kurumlarının da halkı her nevi zulüm ve sefahetten korumak, Ramazan‟ın 

hürmetini korumak gibi şeâir-i İslâmiyeyi muhafaza etmekle mükelleftirler.
17

  

 

3.  Şeâir-i İslâmiye Vahiy Dili ile Şeâir Olur, Tercemeleri ve Mealleri Değil: 

Şeâir-i İslâmiye olan vahiy ile bize bildirilen mukaddes kelimeler ile ortak bir dil olarak 

İslâmı temsil eden birer şeâir olur. Aksi takdirde İslâmı temsil etmez ve ortak bir dil olmaz. 

İslâmiyete ait bütün muhaverât-ı ehl-i İslâm, dini konuşmalar, sohbetler ve ifadeler o kutsal 

kelimelerin icmâlî ve özet manalarını ehl-i imana tekin etmektedir. Camilerdeki dini 

sohbetler, vaaz ve hutbeler, tüm dini kitap ve yazılar birer muallim hükmünde o mukaddes 

manaları ehl-i imana ihtar etmektedirler. “Bismillah, Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahü 

Ekber, Lâ ilâhe İllallah, Selamün Aleyküm” gibi mukaddes kelimelerin özet manalarını 

öğrenmek zor da değildir. Bu ifadeler ve kutsî kelimeler ortak bir dil olarak İslâmı temsil 

etmekte ve bu şekli ile şeâir özelliğini taşımaktadır. Bunun için tercümeleri ve değiştirilmeleri 

şeâire en büyük ihanet ve İslâma en büyük zarardır.
18

  

“Kur‟anın sözleri ve Peygamberimizin (sav) tesbihleri anlaşılsa daha iyi olmaz mı? 

Bunun için ibadette, selam, ezan ve dualarda aslı yerine tercümesi okunsa daha iyi olmaz 

mı?” şeklinde sorularla muhatap olmaktayız.  

Bediüzzaman bu suale de şöyle cevap verir: “Elfâz-ı Kur'âniye ve tesbihât-ı 

Nebeviyenin lâfızları câmid libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir; belki mürur-u zamanla 

cilt olmuştur. Libas değiştirilir; fakat cilt değişse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki 

gibi elfâz-ı mübarekeler, mânâ-yı örfîlerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise 

değiştirilmez.
19

  

Çünkü insanda sadece anlama aleti olan akıl ile tefekkür aleti olan hayal yoktur. 

Bunların dışında kalp, sır, zevk ve duygular ve bunların dışında hafâ ve ahfâ dediğimiz 

binlerce haletler vardır. Bunların tümünün hisselerini almaları ancak o kutsî kelimelerin 

asılları ve vahiy dili ile olur. Dolayısıyla akıl ve hayal için binlerce manevi duyguyu ihmal ve 

feda etmek çok yanlıştır.  O latife ve duygular taallüm ve tefehhüme, öğrenmeye ve anlamaya 

ihtiyaç duymazlar. Belki tahattura ve teveccühe, hatırlatmaya, yönelmeye ve teşvike ihtiyaç 

gösterirler. Ve cilt hükmündeki lâfızlar onlara kâfî gelir ve mana vazifesini de görürler. 

Bilhassa o Arabî lafızların kelâmullah ve tekellüm-ü ilâhî olduklarını hatırlamak dâimî bir 

feyze medardır.
20

    

İşte, şu hâlet gösteriyor ki, ezan gibi ve namazın tesbihâtı gibi ve her vakit tekrar edilen 

Fâtiha ve Sûre-i İhlâs gibi hakaikleri başka lisanla ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba-ı 

daimî olan elfâz-ı İlâhiye ve Nebeviye kaybolduktan sonra, o daimî letâifin daimî hisseleri de 

kaybolur. Hem her harfin lâakal on sevabı zayi olması ve huzur-u daimî bütün namazda 

herkes için devam etmediğinden, gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla insanların tâbirâtı ruha 

zulmet vermesi gibi zararlar olur. 

İmam-ı Azam “Lâ İlâhe İllallah tevhide alem ve isimdir” demiş. Bediüzzaman buna 

ilaveten der ki,  “Kelimât-ı tesbihiye ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların 

ekseriyet-i mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi, mânâ-yı lügavîsinden 

ziyade, mânâ-yı örfî-i şer'îsine bakılır. Öyleyse değişmeleri şer'an mümkün değildir. Her 

mü'mine bilmesi lâzım olan mücmel mânâları, yani muhtasar bir meâli ise, en âmi bir adam 

dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslâmiyetle geçiren ve kafasını binler mâlâyâniyatla 

dolduran adamlar, bir iki haftada, hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimât-ı mübarekenin 

meâl-i icmâlîsini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl "akıllı 
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adam" denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur menbalarının 

mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir.” 

Hem Sübhânallah diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenâb-ı Hakkı takdis ettiğini 

anlar. İşte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer mânâsına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl 

noktasında bir defa taallüm eder. Hâlbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i 

taallümünden başka, lâfızdan ve lâfza sirayet eden ve imtizaç eden meâl-i icmâlî, çok nurlara 

ve feyizlere medardır. Bahusus, tekellüm-ü İlâhî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o kudsiyetten 

gelen feyizler ve nurlar çok ehemmiyetlidir. 

Elhasıl: Zaruriyât-ı diniye mahfazaları olan elfâz-ı kudsiye-i İlâhiyenin yerine hiçbir şey 

ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat ifade etseler de, 

daimî, ulvî, kudsî ifade edemezler. Amma nazariyât-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, 

değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihatle ve sair tedris ve talim ve vaazla o ihtiyaç 

mündefi' olur, 
21

 ihtiyaç giderilir.  

 

4.  Şeâir-i İslâmiye Olan İbadetler: 

Topluma mal olmuş ve Hukuk-u Amme hükmüne geçmiş olan ibadetlere şeâir dendiğini 

daha önce ifade etmiştik. Bu ibadetleri teker teker ele alıp inceleyelim.  

a) Besmele, Fatiha ve İhlâs Suresi şeâirin en mühimlerindendir.  

Her şeyden önce kâinatın dili ve mevcudatın vird-i zebânı olan “Bismillah” şeâir-i 

İslâmiye‟nin en büyüklerinden ve birincilerindendir. Peygamberimize (sav) ilk nâzil olan 

Besmele ile beraber Fâtiha suresidir. Bismillah ise her hayrın başıdır.
22

 Her hayırlı işe 

besmele ile başlamamız gerektiği ve besmelesiz işte hayır olmadığı Peygamberimizin (sav) 

hadisleri ile sabittir. Bunun için her hayırlı işin başında besmele çekmek sünnettir.
23

 Fatiha ve 

Sure-i İhlâs da bütün Müslümanların her zaman okuyup tekrar ettikleri ve çocuklarına ilk 

olarak ezberlettikleri surelerdir. “Besmele” çeken, “Fatiha” ve “İhlâs Suresi” okuyan herkesçe 

malumdur ki Müslümandır.
24

 Bunların faziletine dair pek çok hadisler vardır. Bunun için asla 

tercümeleri okunmaz ve tercümeleri asla Kur‟an sayılmaz. Belki çok eksik bir mealidir 

denilebilir ve mücmel bir manası sayılabilir. Tercümesini okumak da bir nevi ilim sevabı 

kazandırsa da her harfinin mukabili olan on, yetmiş, yedi yüz misli ibadet sevabı 

kazandırmaz. Zaten tercümesini kendi dilinde okuyanlar da onu okuyanın Müslüman 

olduğunu anlamaz.  

b) Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhit şeâirdir. 

Kelime-i şahadet İslam kapısıdır. Her müslüman bu kapıdan İslam binasına girer. İlk 

sözü ve son nefesteki sözü “Lâ İlâhe İllallah” olan kişinin Cennete gireceğine dair 

Peygamberimizin (sav) müjdesi vardır.
25

 Herkes bilir ki kelime-i tevhidi ve kelime-i şahadeti 

söyleyen Müslümandır. Kelime-i Tevhit tevhit dini olan İslâmın en önemli sözüdür. “Lâ İlâhe 

İllallah” mücerret “Allah birdir” demek değildir. Bütün şirk çeşitlerini reddetmek vardır. Bu 

kelimede kâinatın tüm varlıklarının şahadetini tazammun eden külli bir mana da vardır ve “Lâ 

İlâhe İllallah” diyen bütün mevcudattır. Dolayısıyla tercümesi olmaz. Tercümesini söylemek 

bütün mevcudata muhalefet etmek hükmüne geçer. Bunun için şeâirin en büyüklerindendir.  

c) Namaz Külli ve Umumi bir Şeâir-i İslâmdır. 

Bediüzzaman hazretleri namazın en önemli ve diğer İslam alametlerini içine alan külli 

bir Şeâir-i İslam olduğunu ifade eder.
26

 Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra 
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ise namazdır.
27

 Namaz insanın kâmil manada kulluk vazifesi olduğu için günde beş defa 

emredilmiştir.
28

 Namazın manası tesbih, tazim ve şükürdür. Bunun için namazın ezkar ve 

harekâtında bu üçü bulunmaktadır.
29

 Ayrıca namaz bütün ibadetlerin envaını şamil bir 

fihriste-i nuranîyedir.
30

 Namaz içinde kelime-i şahadet vardır, yeme içme namazı bozduğu 

için oruç vardır, Kâbe‟ye yöneldiği için hac vardır, zamanını namaza ayırdığı için zekât 

vardır. Kıraat farz olduğu için Kur‟an okuma vardır. Abdest aldığı için temizlik vardır. 

Örtünmek farz olduğu için tesettür vardır. Dua, istiğfar ve salâvat vardır. Hem ayakta 

bitkilerin, rükûda hayvanatın ve secdede cemâdatın, teşehhütte insanların ibadetlerini temsil 

eder ve bütün meleklerin ibadetlerinin bir fihristesidir.  Bütün diğer ibadetler namazı kılmak 

içindir. Namaz asıl ve esastır. İbadet olduğu için ibadet dili olan Arapça dışında namaz 

kılınmaz. Bütün bu sebeplerden dolayı namaz şeâirin en mühimlerindendir.    

d) Kur’an Okumak Şeâir-i İslâmdır: Allah kelamı olan Kur‟an-ı Kerimi okumak bu 

ümmetin en mühim ibadetlerindendir.
31

 Bu okuma ibadet için okumadır. İlim için okuma 

Şeâir sayılmaz. Çünkü bu şekilde inanmayanlar da okuyarak ne demek istediğini öğreniyorlar. 

Mü‟minin Kur‟an okuması iki şekilde olur. Birincisi ilim öğrenmek için okumak. Bu okuma 

şekline mealini ve tefsirini okuma girer. Bu şekilde Kur‟an okumanın ilim sevabı vereceği 

açıktır. İkinci okuma şekli ise ibadet niyeti ile, ibadet için okumadır. Bu şekilde okumanın her 

harfine en az on sevap verilir.
32

 Ve bu okuma ibadet ve vahiy dili olan Arapça aslı ile olur. 

Çünkü peygamberimiz (sav) “Elif bir harf, Lâm, bir harf ve Mim bir harftir. Her harfine en az 

on sevap vardır”
33

 buyurarak manası bilinmeyen müteşabih ayetin harflerini sayarak 

manasının bilinmesi için değil, ibadet için okunmasını ifade etmiştir. Hz. Ali (ra) 

peygamberimizden (sav) işiterek bize bildirdiğine göre “Kur‟an-ı Kerimi abdestsiz ezber 

okumanın her harfinin on sevabı, abdestli ezber okumanın yirmi sevabı, abdestli Kur‟anı ele 

alarak adabına uygun okumanın elli sevabı, namazda okumanın ise her harfinin yüz sevabı 

vardır.” Güzel sesle açıktan Kur‟an okumak başkalarını da teşvik edeceği ve dinleyenlere de 

sevap kazandıracağı için daha sevaplıdır. Bu okuma şekli de yine vahiy dili olan Kur‟anın 

Arapça aslından okumadır. Mealini ve tefsirini okumak Şeâir olmadığı gibi her harfinin en az 

on adet sevabını da vermez. Bu şekilde Kur‟ân okumak ibadet ve Şeâir nevine girmez.  

e) Din Eğitimi Şeâir-i İslâmdır: Din bir eğitim müessesesidir. Yüce Allah hiçbir şey 

bilmeden dünyaya gelen insanlara peygamber ve kitap göndererek onları eğitmektedir. Din 

eğitimle ve doğru bilgilerle ayakta durur. Dinin kuvvetlenmesi dini bilginin yaygın olması, 

dinin zayıflaması da dini bilginin azalması ve insanların yanlış bilgilerle kafasını doldurması 

iledir. Dinin ayakta kalması doğru ve sahih bilgilerledir. Bunun için dini doğru şekilde 

öğretecek olan din eğitimi lazımdır. İslam dini Kur‟an eğitimi veren Kur‟an Kursları ve 

Camilerdeki eğitimler ile beraber, medresedeki dini eğitime önem vermiştir. Dini yıkmak 

isteyenler de işe din eğitimini kaldırmakla başlamışlardır. Bunun için Bediüzzaman “Din 

Eğitimini” şeâirden sayar.
34

 Din eğitiminin yasaklandığı dönemi hatırlatan Bediüzzaman “Din 

Eğitimini yeniden canlandıran Demokratları şeâir-i İslam olan din eğitimini yeniden başlattığı 

ve Ezanı aslına çevirdiği için Kur‟an, vatan ve İslâmiyet namına destekler.
35

 

f) Namaz Tesbihâtı ve Tesbihatın Kelime ve Kelamları Şeâirdir: 

Bütün Müslümanlar bütün zamanlarda ve her namazın arkasında sünnet ve “Tarikat-ı 

Muhammediye” nevinden olan “Sübhanallah” “Elhamdülillah” “Allahu Ekber” ve “Lâ ilâhe 

                                                 
27

 Tarihçe-i Hayat, 128 
28

 Nisa, 4:103; Rum, 17–18 
29

 Sözler, 44–45 
30

 Sözler, 45 
31

 Tirmizi, Fezail-i Kur‟an, 25 
32

 Tirmizi, Fezail-i Kur‟an, 16 
33

 Tirmizi, Fezâil-i Kur‟an, 16  
34

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 405 
35

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 422 
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İllallah” kelimeleri şeâir-i İslâmiye olup terk etmek ve başka lisan ile ifade etmek çok 

zararlıdır. Her vakit namazdan sonra 33 (Otuz üçer) defa okumak çok ehemmiyetlidir.
36

 Her 

kelime külli ve umum mevcudatın sebeb-i vücudu olan önemli ibadetleri ihtiva etmektedir. 

Bunun için bilhassa Arafat‟ta hacıların ve Bayram günlerinde tüm Müslümanların “Teşrik 

Tekbirleri” olarak okunması vaciptir. Azamet-i ilâhiyeyi ilana medardır.
37

 Yine bu kelime ve 

kelamlar ibadetlerin ve namazın çekirdekleri hükmündedir.
38

 Her bir kelime bir nevi ibadetin 

temsilidir. “Sübhanallah” tesbihin, “Elhamdülillah” hamdin, “Allahu Ekber” tekbirin, “Lâ 

ilâhe İllallah” ise tehlilin ve tevhidin ifadesi ve alemidir. Kâinattaki tüm varlıkların ibadetleri 

de tesbih, tekbir, tehlil ve tahmidden ibarettir.  

g) Oruç, iftar ve sahur şeâirdir: 

Ramazan-ı şerifteki oruç erkân-ı hamsenin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiye‟nin 

azamlarındandır.
39

 Ramazan orucu, iftar ve sahur da şeâirdir. Bunun benzeri hiçbir dinde 

yoktur. Bilhassa Peygamberimiz (sav) “Sahur yapınız”
40

 buyurarak bunun ümmetine has bir 

şiar olduğunu belirtmiştir.   

h) Cami, Cemaatle Namaz, Cuma, Minare, Ezan ve Kamet Şeair-i İslamdır: 

Cami ve cemaat İslama hastır. Cuma namazının toplu olarak kılınması da en büyük 

şeâir-i İslamdır. Bütün bunlar dini ve İslamı temsil etmektedirler.
41

 Bilhassa ezan içerisinde 

Tevhidi ve Allah‟ın büyüklüğünü kâinata ilan eden kelime ve cümleleri ile insanları Allah‟a 

ibadetin esası olan namaza davet etmesi ve kelime-i şahadeti içine almış olması ile çok 

kuvvetli ve en önemli şeâir-i İslâmdır.
42

 Bundan dolayı asla başka dilde okunmaz ve 

tercümesi ezanın aslını tutmaz. Hatta Bediüzzaman “Âhirzamanda Allah Allah diyecek 

kalmaz” hadisini izah ederken “Allah Allah deyip zikreden tekyeler, zikirhâneler, medreseler 

kapanacak ve ezan ve kâmet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir”
43

 

şeklinde izah etmektedir. Ezanın aslını değiştirerek “Allahu Ekber” yerine “Tanrı Uludur” 

demek şeâir-i İslâmiyeye yapılacak olan en büyük ihanettir.  

ı)  Hutbe, Şeâir-i İslamdır: 

Hutbe şeâir-i İslâm olduğu için
44

 ibadet dili olan Arapça okunması esastır. Çünkü hutbe 

makamı “Vahy-i İlâhi”nin tebliğ makamıdır.
45

 Vahy-i İlâhi ise Arapçadır. Dolayısıyla Arapça 

okunması ile şeâir-i İslamı temsil etmiş olur. Zaten malum olan din-i İslâmın rükünleri ve 

haram ile farz olan hususları ders alamaya değil, tezkire muhtaçtır. Tezkir, yani hatırlatma ise 

vahiy dili ile daha müessirdir. Çünkü mü‟minler ancak Allah‟ın emri ve Resulün sünneti 

olduğu için dinin emirlerine imtisal ederler. Yoksa başkaları söylediği için değil. Bu 

hatırlatma ise vahiy dili ile daha çok etki eder.  

i) Selam Şeâir-i İslamdır: 

Miraç gecesinde yüce Allah peygamberinin külli ve umumi olan selamına “Esselâmü 

Aleyke Eyyühe‟n-Nebiyyü” demekle bütün ümmeti öyle diyeceklerine işaret ve manevi emir 

ve ferman ve kabul hükmünde mukabele etmiştir. Ümmetin de namazlarında bunu tekrar 

ederek okumaları o selâm-ı ilâhideki emir ve fermana bir imtisaldir.
46

 Dolayısıyle selam 

sadece karşılaşınca söylenen iletişim cümlesinden ibaret değildir. Miracı ve Peygamberimizin 

yüce Allah ile konuşmasını hatırlatan Allah‟ın iman edenlere olan selamet, emniyet ve 

                                                 
36

 Nursi, Bediüzzaman Said, Kastamonu Lâhikası, (2001-İstanbul) s. 72–73 
37

 Nursi, Bediüzzaman Said, Şualar, (1997-İstanbul) s. 210–211 
38

 Nursi, Şualar, 212 
39

 Nursi, Mektubât, 387 
40

 Müsned-i Ahmed, 4:132 
41

 Nursi, Mektubat, 420 
42

 Nursi, Mektubat, 386 
43

 Nursi, Şualar, 503 
44

 Nursi, Sözler, 445 
45

 Nursi, Sözler, 445 
46

 Nursi, Bediüzzaman Said, Emirdağ Lâhikası, (2001-İstanbul) s. 350–351 



 7 

rahmetinin ifadesidir. Hayır ve iyi dileklerin Allah katında en makbul olan şekli olmakla 

şeâir-i İslam olmuştur.  

j)  Sarık ve Başörtüsü Şeâir-i İslâmdır: 

Şapka ve serpuş firenklerin kıyafeti ve âdeti olduğu gibi sarık da Müslümanların âdeti 

ve kıyafetidir. Bediüzzaman “Ahirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında „Hâzâ 

Kâfir‟ yazılmış bulunur” hadisini açıklarken Süfyanın kendi başına Frenklerin serpuşunu 

koyup herkese giydireceğini söyler.
47

 Müslümanların sarığını çıkararak şapka giydirmek 

elbette bid‟attır ve sarığı yasaklayarak serpuşu giydirmek şeâir-i İslamı ortadan kaldırma 

amacı içindir.  

Peygamberimizin (sav) İncilde geçen vasıflarından birisi de “Sahibü‟t-Tac”dır. Evet, 

"Sahibü‟t-Tac" ünvanı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur. Tac, "amâme," 

yani sarık demektir. Eski zamanda, milletler içinde, milletçe umumiyet itibarıyla sarık ve agel 

saran kavm-i Araptır. İncilde Sahibü‟t-Tac, kati olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

demektir.
48

 Peygamberimizin (sav) de mühim bir sünneti ve şeâir-i İslam olan sarığı çıkarmak 

için çok büyük baskılar yapılmıştır. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin sürgünden sürgüne 

gönderilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de budur. Hatta Emirdağ‟da “Dışarı çıkmak 

yasak. Başına bere koyamazsın, sarık saramazsın”
49

 diye baskılar yapılmıştır. Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri sarığı çıkarmamak için “Bu sarık bu başla beraber çıkar”
50

 diyerek 

boynunu göstermiş ve asla sarığını ne mahkemede ne de bir resmi kurumda çıkarmamıştır. 

Başörtüsü ise Kur‟anın farz bir emri olarak açık şeâirdir. Şeâir-i İslama karşı mücadele 

eden ehl-i dalâletin “Başörtü yasağında ısrarının en önemli sebebi de budur. Tesettür ile ilgili 

ayetler 625–627 senelerinde Peygamberimizin (sav) vefatından beş veya yedi sene önce nazil 

olmuştur. Bundan sonra Sahabe hanımları erkeklerle bir arada aynı mecliste bulunmadılar ve 

Resulullah‟a (sav) soracakları soruları da hanımlarına sorarak öğrenmeye başladılar. Yüce 

Allah Kur‟an-ı Kerimde “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü‟minlerin hanımlarına 

söyle evlerinden çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar”
51

 emretti. Daha sonra   

“Mü‟min kadınlara söyle, gözlerini haramdan korusunlar, namusları ve iffetlerini muhafaza 

etsinler, görünen kısımlar (el ve yüz) müstesna ziynetlerini teşhir etmesinler ve başörtülerini 

yakalarının üzerine kadar örtsünler”
52

 buyurdu. Böylece tesettür emri gelmiş oldu. Bundan 

sonra Sahabe hanımları ve tüm Müslümanlar bu emre uygun hareket etmeye başladılar. 

Tesettür emrinden önceki Peygamberimizin (sav) tatbikatını esas alarak hareket etmek doğru 

değildir. Çünkü esas olan Allah‟ın emrine uygun ve rızasına muvafık hareket etmektir. 

 

5.  Şeâirin İhyası: 

Topluma ait ibadetlerden sayılan şeâir-i İslamı ihya etmenin en müessir yolu kuvvetli 

imana sahip olmaktır. İnanan ve Allah rızasını isteyen herkes elbette şeâir-i İslam olan 

hususlara azami riayet edeceklerdir. Ancak toplumda hâkim olması maddi ve manevi gücün 

uyumu ile doğru orantılıdır. Toplumda müsmir ve müessir olması buna bağlıdır.
53

  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri gerek Meşrutiyet döneminde gerekse Cumhuriyet 

döneminde daima “Şeâir-i İslâmiye”nin ihyası için çalışmıştır. 1909 yılında Hürriyetin 

ilânından sonra hürriyeti yanlış yorumlamamak ve meşrutiyeti de “Meşrutiyet-i meşrua” 

olarak kabul etmek lazım geldiğini iddia etmiş, aksi takdirde “Hürriyet-i şer‟iye ile kabul 

edilmezse çabuk elimizden kaçacak ve müstebit bir idareye yerini terk edecektir”
54

 diyerek 

                                                 
47

 Nursi, Şualar, 502 
48

 Nursi, Mektubat, 171 
49

 Nursi, Tarihçe-i Hayat, 400 
50

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 266 
51

 Kur‟an-ı Kerim, Ahzab Suresi, 33:59 
52

 Kur‟an-ı Kerim, Nur Suresi, 24:31 
53

 Nursi, Sözler, Lemaat, 647 
54

 Nursi, Tarihçe-i hayat, 46 (Haşiye ile beraber) 
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gazetelerde makaleler neşretmiştir. Ne yazık ki Bediüzzaman‟a kulak verilmeyerek “Şeâir-i 

İslamiye‟ye aykırı pek çok ecnebi âdeti içimize girerek Osmanlı‟ının yıkılmasına sebep 

olmuştur. Münazarat‟ta izah ettiği gibi hürriyet şeriat namına kabul edilmiş olsaydı ülkemizde 

hürriyet gittikçe parlayacak ve tam bir hürriyet ortamına kavuşmuş olacaktık. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Cumhuriyet döneminde de Şeâirin ihyası için 

çalışmış ve “Dinsiz bir millet yaşayamaz”
55

 diyerek dinin ve imanın müdafaasını yapmıştır. 

Bütün mahkeme müdafaaları buna şahittir.   

Bediüzzaman 1922 Kasım‟ında ısrarlı davetler sonucu geldiği Ankara TBMM‟de 

meclisin en önemli görevinin şeâiri ihya etmek olduğunu söylemiş
56

 ve Meclis Başkanı 

Mustafa Kemal‟e riyaset odasında iki saat konuşarak “Şeâir-i İslâmı tahrip etmenin bu millet 

ve vatan ve âlem-i İslam hakkında büyük zarar tevlit edeceğini, eğer bir inkılâp yapmak icap 

ediyorsa, doğrudan doğruya İslâmiyet‟e müteveccihen Kur‟anın kutsî kânun-u esasisi 

noktasından yapmak gerektiğini”
57

 anlatmıştır. Ancak dinlenilmemiş ve aradan geçen 80 sene 

zarfında ülkemizin ve âlem-i İslamın durumu ortadadır. Din ve vicdan hürriyeti ve temel hak 

ve hürriyetlerde Osmanlı‟ının gerisine gidildiği için ekonomik ve teknik anlamda da tüm 

dünyanın gerisinde kalmıştır. Din bizi geri bırakıyor diyerek şeâir-i İslâmı tahrip etmek bize 

çok pahalıya mal olmuştur. Dinin emirlerine imtisal etmediğimiz zaman ve şeâir-i İslâma 

aykırı hareket edildiği zaman dünyada terakki mümkün olsaydı bu gün dünyada Japonya ve 

Almanya‟nın ilerisinde olmamız gerekirdi. 

Ne var ki Cumhuriyet döneminde bilhassa 1930–1945 yıllarında “şeâir-i İslam” cebren 

kaldırılmaya çalışılmıştır.
58

  

 

6.  Şeâirin İzharı İzzet-i Diniyeyi Göstermektir:  

Ezan, kamet, cemaatle namaz ve Cuma namazı gibi ibadetler ile Kur‟an-ı Kerimi yüksek 

sesle okumak, zikir ve evrad gibi hususları açıktan yapmak halka duyurmak sevabına 

noksanlık getirmediği gibi, zekâtın açıktan verilmesi gibi, farz olan hususları açıktan yapmak 

dinin izzetini göstermek demektir ve açıktan ifası gizlemekten daha sevaplıdır. Hatta İmam-ı 

Gazali gibi “Hüccetu‟l-İslam” lakabı ile meşhur olmuş ve her dediği dinde hüccet ve delil 

olarak görülmüş olan büyük bir allame “Bazen izhâr, çok defâ ihfâdan daha ziyade efdal olur” 

demiştir. Çünkü aşikâr yapmakta, ya istifade eder veya taklit etmek veya gafletten uyanmak 

veya dalalette ve sefahatta muannit ise değil riya belki gizli yapmaktan çok ziyade efdal 

olur.
59

 Yine “vazife-i diniye itibariyle nâsa hüsn-ü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği 

yüksek tavırlar ve vaziyetler, hodfuruşluk ve riya sayılmaz. Bir imam imamet vazifesinde 

tesbihatları izhar eder ve isma eder, işittirir, hiçbir cihette riya olmaz. Meğer o adam, o 

vazifeyi, kendi enânieyetine tâbî edip istimal ede.
60

  

 

7. Şeâiri Terk Etmek Maddi ve Manevi Felâketlere Sebeptir: 

Bediüzzaman Ahir zamandan haber veren Asr Suresinin tefsirini ve izahını yaparken 

“Yemin olsun o asra ki insanlar hüsrandadırlar”
61

 ayetinde ayetin makam-ı cifrisi 1324 olup 

“Hürriyet inkılâbı ile başlayan tebeddül-ü saltanat ve Balkan ve İtalyan Harpleri ve Birinci 

Harb-i Umuminin mağlubiyetleri ve muâhedeleri ve şeâir-i İslâmiye‟nin sarsılmaları ve bu 

memleketin zelzeleleri ve yangınları ve İkinci Harb-i Umuminin zemin yüzünde fırtınaları 

                                                 
55

 Nursi, Tarihçe-i Hayat, Afyon Müdafaası, 481 
56

 Nursi, Tarihçe, 125 
57

 Nursi, Tarihçe, 130 
58

 Nursi, Tarihçe, 602 
59

 Nursi, Şualar, 270 
60

 Nursi, Kastamonu Lâhikası, (1998-İstanbul) s. 141 
61

 Kur‟an-ı Kerim, Asr Suresi, 104:1–2 
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gibi semavî ve arzî fırtınaları hasaret-i insaniyenin”
62

 şeâir-i İslamın sarsılmasından 

kaynaklandığını ifade eder. 

Ezan ve din eğitimi gibi önemli şeâirin terki bilhassa Müslümanlar için büyük tehlikeleri 

beraberinde getirdiği gibi duaların kabulüne de en büyük engeldir. Nitekim Bediüzzaman 

hazretleri Çaprazzade Abdullah Efendi‟nin 1935 yılında sorduğu “Bu Ramazanda Ehl-i 

Sünnet ve Cemaat için bir ferec ve fütuhat olacağını ehl-i keşfin haber verdiğini ancak böyle 

bir fütuhatın görülmediği, bilakis daha da büyük baskıların oluşmasının sebebini” sorması 

üzerine verdiği cevabında “Ramazan-ı Şerifte camilere şeâir-i İslâma muhalif olan “Türkçe 

Ezan ve Kamet” gibi bid‟aların girmesinin duanın kabulünü engellediğini anlatır. Çünkü 

hadiste belirtildiği gibi nasıl “Sadaka belayı def eder” camilere bid‟aların girmesi ve şeâirin 

terk edilmesinin de duaların kabulü için gereken şartları engellediğini ifade eder.
63

  

Aynı şekilde bireysel olarak da şeâire muhalif ve bid‟a sayılan herhangi bir faaliyet içine 

girmek inanan bir kişi için şefkat tokadına sebep olduğunu Bediüzzaman talebelerinden 

örnekler vererek anlatmaktadır.
64

 Şayet şefkat tokadından meseleyi anlayıp hatasından 

dönmezse o zaman bu zecr tokadına dönüşmektedir.  

 

8. Bediüzzaman Risale-i Nur’lar ile Şeâir-i İslâmı İhya Etmiştir: 

Bediüzzaman “Risale-i Nur ile yalnız cüz‟i bir tahribatı ve bir küçük haneyi tamir 

etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları 

bulunan bir muhit kal‟ayı tamir ediyor. Bilhassa avâm-ı mü‟minin istinatgahları olan İslâmi 

esasların ve cereyanların ve Şeâirin kırılması ile bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umumiyi 

Kur‟anın i‟câzı ile ve geniş yaralarını Kur‟anın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor.
65

  

Bediüzzaman hayatını şeâir-i İslâmı ihya etmek için feda etmiştir. Bütün ömrü boyunca 

bunun için çalışmıştır. Şeâirin başında ise “İman hakikatlerini” asrın idrakine uygun ispat ve 

izah etmektir. Sonra da namaz ve diğer dinin rükünleri ve şeâirleri gelmektedir. Mahkemede 

de bunların müdafaasını yapmıştır. “Her asırda üç yüz elli milyonun kutsî ve semâvî rehberi 

ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan 

Kur‟an-ı Mu‟cizü‟l-Beyanın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcât ve zikrullah ve ilm-i dinin 

dersi ve neşri ve şeâir-i diniyenin muhafazası”
66

 için çalıştığını mahkeme müdafaalarında 

daima savunmuştur.  

Bediüzzaman “Mesnevi-i Nuriye” isimli eserinde Müslümanları dünyanın lehviyatına 

çağırarak “Şeâir-i İslamı” terk ettirmeye çalışan ehl-i dalalet ve ehl-i küfre karşı iman 

hakikatlerini müdafaa eder ve felsefe talebeleri ile Kur‟an talebelerinin durumlarını misallerle 

ortaya koyar.
67

 İlk olarak telif etmiş olduğu “Nurun İlk Kapısı” isimli eserinde de gerek 

“Üçüncü Ders”te
68

 gerekse sonunda “Dünya hayatı sizi aldatmasın”
69

 ayetinin izahında şeâir-i 

İslama darbe vuranlara ve onlara aldanan ehl-i imana gerekli dersleri vermiştir. Bütün Sözler 

ve risaleler hep “Şeâir-i İslamı” ihya etme amacına yönelik olarak yazılmıştır.  

Ahir zamanda gelecek olan Mehdi‟nin (ra) vazifesinin de “Şeâir-i Dini İhya” etmek 

olduğunu müteaddit mektuplarında ve eserlerinde izah etmiştir.
70

  

 

 

 

                                                 
62

 Nursi, Kastamonu Lâhikası, 157 
63

 Nursi, Lem‟alar, 154–155 
64

 Nursi, Lem‟alar, (Şefkat Tokatları) s. 98 
65

 Nursi, Şualar, 163 
66

 Nursi, Şualar, 374 
67

 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (1998-İstanbul) s. 183, 185 
68

 Nursi, Nurun İlk Kapısı, (1994-İstanbul) s. 32–33 
69

 Nursi, Nurun İlk Kapısı, 139–143 (Ayet Fatır, 35:5; Lokman, 31:33) 
70

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 231 



 10 

9.  Bu Zamanda Şeâire Hizmet Matbuat Lisanı İle Olur: 

Şeâir-i İslama en büyük zarar verenlerin medya dediğimiz “Hitabet-i Umumiye 

Sıfatına”
71

 haiz basın ve yayın kuruluşları olduğunu belirleyen Bediüzzaman hazretleri 

“Şeâir-i İslâmiyeye zıt ve muhalif olan herzelerle İslâmiyeti lekelemeye kat‟iyyen haklarının 

olmadığını” haykırır. Kendisi de matbuat dili ile dini nasihatlerde bulunmuştur.  Daha sonra 

şeâiri ihya etmek amacı ile “Matbuat âlemi ile tezahüre başlamayı” talebelerine 

emretmişlerdir.
72

 Bediüzzaman‟ın “Matbuat” dediği ve “Hitabet-i Umumiye Sıfatına haiz” 

toplumun tüm kesimlerine hitap eden günümüzün Medyası olduğu kesindir. Bu zamanda 

şeâirin ihyası için üzerinde önemle durulması gerekir.  

 

10.  Şeairi İhya Edenlere Yardımcı Olmak: 

Bediüzzaman hürriyetçidir. Sultan Abdulhamid‟in politikasını ve mecbur kaldığı 

istibdadını tenkit ettiği halde “Hamidiye Camiinde her Cuma gününde bulunması, Şeâir-i 

İslâmiye‟ye elden geldiği kadar müraat etmesi ve dâima Yıldız dairesinde manevi üstadı 

kabul ettiği bir şeyhi var olduğu gibi çok hasenatı için bütün hayatında onun padişahlar içinde 

bir nevi veli hükmüne geçtiğine kanaat ederek”
73

 kendisinden daima sitayişle bahsetmiştir. 

Bediüzzaman ayrıca Osmanlı‟nın son döneminde dinin zayıflaması ve bunun sonucu 

olarak ahlakın bozulması ve devletin yıkılmasının temelinde Şeâir-i İslâm‟ın lâkaytlığı 

olduğunu belirtir. Yani Bediüzzaman‟a göre Osmanlının zayıflamasının sebebi, İslâmın Şeâir 

olarak gördüğü meselelerde kayıtsız kalmasıdır. Şeâir-i İslâmın za‟fa uğramasının sebebini de 

Meşihatın, yani Diyaneti temsil eden Şeyhülislâmlık makamının zayıflaması ve sönmesi, yani 

değerini kaybetmesinden kaynaklandığını ifade eder. Diyanetin güçlenmesinin “Şura”lar ile 

alınan kararlar ve verilecek fetvalara bağlı olduğunu ifade ile bir nevi İcma ve Cumhur-u 

Ulemaya dayanan Meşihat/Diyanet kararlarının bir tek ferdin vereceği fetvadan daha kuvvetli, 

bağlayıcı ve müessir olabileceğini bunun da Diyanete değer katacağını, bunun da Şeâir-i 

İslâmiye‟nin imtisaline sebep olacağını izah eder.
74

   

Yine Bediüzzaman Şeâir-i İslâmı ihya eden Demokratları takdir eder ve Reis-i Cumhur 

Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes‟e yazdığı mektubunda “Ezan-ı Muhammedi ve 

Din Dersleri gibi Şeâir-i İslâmiye ile Kur‟ana hizmet etmelerini ve eskilerin Kur‟an zararına 

tahribatlarını tamire başlamalarını”
75

 takdir eder. Kendilerine yardımcı olduğunu söyler.
76

  

 

11. Demokratlar Şeâir-i İslamiye’ye Hizmet Ettiler: 

Milletin arzusu ile Ezan-ı Muhammediyi serbest okumasıyla
77

 ve Din dersleri
78

 okullara 

konulması gibi Şeâir-i İslâmiye‟nin serbestiyetine Demokratların vesile olduğunu söyleyen 

Bediüzzaman
79

 yazdığı mektuplarında demokratlara “hakâik-ı imaniyeyi nokta-i istinad 

yapmalarını”
80

 tavsiye eder. “Şeâir-i İslâmiye”ye ve dindar millete büyük cinayetleri 

yapanların Demokratları kendilerinden daha dinsiz, daha canî göstermek istediklerine dikkat 

çekerek
81

 uyanık olmaya çağırır. 

                                                 
71

 Nursi, Mesnevi, 76; Hutbe-i Şamiye, (1993-İstanbul) s. 91 
72

 Nursi, Mektubat, 464 
73

 Nursi, Münâzarat, (1996-İstanbul) s. 151 
74

 Nursi, Sünühat, (1996-İstanbul) s. 49–54 
75

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 270 
76

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 442 
77

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 537 
78

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 405 
79

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 271 
80

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 387 
81

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 395; Tarihçe-i Hayat, 553 
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Şeâirin ihyasına çalıştığı için Bediüzzaman “Kur‟an ve İslâmiyet ve vatan hesâbına 

bütün kuvvetiyle, talebeleriyle ve dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmasını 

muhafazaya çalışmıştır.
82

  

Bediüzzaman Said Nursi “Şeâir-i İslâmiye”ye ve “Siyaset-i İslâmiye”ye darbe vuranlar 

on iki, on üç, on dört, on altı sene zarfında büyük darbe yiyeceklerini” de söyler.
83

 Kapalı olan 

bu ifade pek çok şekilde anlaşılabilir. Ancak gerçek olan şu ki gerek siyaset dairesinde, 

gerekse dar dairede şeâire darbe vuranların darbe yedikleri bir gerçektir. 

Bediüzzaman hazretleri şeâiri ihya eden “Demokrat nâmındaki Ahrarlar, yâni 

hürriyetperverlerin muvaffakiyetine çok dua ettiğini” söyler. Yine Ahrarların “İstibdâd-ı 

mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer‟iyeye vesile olacaklarını”
84

 da müjdeler. 

 

12. Şeâir-i İslamiyeye Muhalif Adetler Bid’adır:  

Bid‟a, Şeâir-i İslâmiye yerine ikame edilen adetlerdir. Allah‟ın emirleri ve peygamberin 

sünneti kaldırılarak yerine yeni adetler konulur. İşte farzın ve sünnetin yerine konulan bu yeni 

adetlere bid‟a adı verilir. Bid‟aların en tehlikelisi inanç ve anlayışta ortaya çıkan yeni 

adetlerdir. Bunun için Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat anlayışı dışındaki görüşlere “Ehl-i Bid‟a ve 

Dalalet” denilmiştir. Şeâir dini güçlendirirken bid‟a insanları dinden uzaklaştırır.  

Bediüzzaman hazretleri 1947 yılında kendisini hapse atanlara şöyle seslenir: 

“Hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimâiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik 

göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği 

cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli 

milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette 

anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur‟anın hizmetinde 

emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar 

belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikatı verip, o 

dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden; bu 

zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz.”
85

  

Bu bid‟aların başında müstehcenlik, başörtüsü yasağı, kadın-erkek arkadaşlığı 

gelmektedir. Açık-saçık resimler bunu meşru hale getirmek için teşvik edilmektedir. Bunun 

için Kur‟an “Sanemperestliği ve bir nevi onun taklidi olan suret-perestliği de men‟eder.”
86

  

 

Sonuç: Dinin topluma ve hayat-ı içtimaiyeye bakan yönü Şeâir-i İslamiye 

denilmektedir. Şeâir topluma ait bir ibadet olduğu için şahsi farzlardan daha önemlidir. Şeâir-i 

İslamiyeyi ihya etmek ahir zamanda gelecek olan Mehdi‟nin de en mühim görevidir. 

Peygamberimizin (sav) sünnetini ihya etmenin de yoludur. Dine yapılacak en önemli hizmet 

de Şeâir-i İslâmiye‟yi ihya etmektir. “Ümmetin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetimi 

ihya ederse yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir”
87

 hadisinde belirtilen sünnetler şeâire 

taalluk eden sünnetlerdir. Bu açıdan şeâirin ihyası en önemli din hizmeti sayılmaktadır. 

Şeâirin en önemli kısmı ise hakâik-i imaniye ve diniye olan kısmıdır. İman ve Kurân 

hizmetinin temeli budur. Ehl-i dalaletin imanın esaslarına hücum ettiği bir zamanda hakâik-i 

imaniyeyi akıllara ve kalplere kabul ettirecek şekilde iman dersi vermek şeâirin ihyası için 

olmazsa olmazıdır. Bu açıdan imana yapılacak hizmetin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu zamanda 

iman hizmetinin ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 

                                                 
82

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 422 
83

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 181  
84

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 267 
85

 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 20 
86

 Nursi, Sözler, 374 
87

 Nursi, Lem‟alar, 101(Feyzu‟l-Kadir, 9:171; Cem‟u‟l-Fevâid, 1:29) 


