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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 

bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak 

sunulmadığını beyan ederim. 

Şeyma BİLGE 

25.05.2020  
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ÖZ 

Ahlâk meselesi sürekli tanımlanan güncel bir meseledir. Farklı ahlâk tanımları, 

ahlâk nazariyeleri, ahlâkın farklı kaynakları bulunmaktadır. Nurettin Topçu da 

eserlerinde ahlâklılık meselesini ele almıştır. Ahlâkın sadece iyilik yapmak olmadığını, 

aynı zamanda kötülüğü engellemenin de önemli olduğunu söylemiş ve uysallık ile isyan 

arasındaki ince çizgiyi belirlemiştir. O, ahlâk meselesini de Fransa’da etkilendiği 

hareket felsefesindeki ‘hareket’ kavramı üzerinden açıklamaktadır. Hareket ile değişim 

mümkün olup ferdi sonuca götürecek olan da odur.  Ferdi yetersizliklerinde kurtaran 

isyan, onu kurtarıcı güce, yani Allah’a ulaştırmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: hareket, isyan, ahlâk, insan, Topçu  
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ABSTRACT 

The moral issue is a current issue that is constantly being defined. There are 

different definitions of morality, moral theories, different sources of morality. Nurettin 

Topçu also discussed the issue of morality in his thesis. He said that morality is not only 

good, but it is also important to prevent evil. And he determined that fine line between 

docility and rebellion. He will explain this moral issue through the concept of 'action' in 

the philosophy of action in which he was influenced in France. Change with action is 

possible. And that is what will lead the individual to the conclusion. The rebellion that 

saves him in his individual insufficiencies brings him to the saving power, Allah. 

Because the action is a composition of man and Allah. 

 

Key Words: action, rebellion, morality, human, Topçu 
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ÖNSÖZ 

Nurettin Topçu Avrupa’da ahlâk felsefesi alanında çalışmış ilk kişidir. İsyan 

Ahlâkı kitabıyla da günümüze kadar gelmiş hürriyet, adalet, sorumluluk gibi birçok 

önemli kavramı farklı bir bakış açısı ile ele alarak tekrardan bizlere göstermiştir. 

Blondel'in “L’action” kitabındaki hareket felsefesinden etkilenen Topçu, eserinde bu 

öğretinin izlerini taşımaktadır.  

Bizlerde Nurettin Topçu gibi önemli bir düşünürün hem genel fikirlerini hem de 

ahlâk felsefesine dair görüşlerini bu çalışmamızda aktarmaya çalıştık. İlk bölümde 

Nurettin Topçu’nun hayatını, eserlerini ve fikirlerini, ikinci bölümde ise İsyan Ahlâkı 

kitabının değerlendirilmesini ele aldık.  

Kitabın orijinalinin Fransızca olması ve felsefi öğretilerin çok detaylı olup özet 

olarak aktarılması zaman zaman aksaklıklara sebep olsa da gayret ve sabır ile en az hata 

ile bu süreci tamamlayabildik.  

Tez konumun tespitinden itibaren tüm çalışmam boyunca tavsiyeleriyle bana 

yön veren, uzaktan eğitim sürecinde dahi desteğini esirgemeden kıymetli vaktini bizlere 

sarf eden değerli danışman hocam Prof. Dr. İlyas Çelebi’ye ve lisans eğitimim boyunca 

yetişmemde emekleri olan, kendisinden istifade ettiğim tüm hocalarıma teşekkürü bir 

borç bilirim. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi desteğini üzerimden eksik etmeyen 

sevgili aileme ve arkadaşlarıma ise teşekkürü bir borç bilirim. 

Ümraniye-İstanbul, 2020                                                Şeyma BİLGE 
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GİRİŞ 

Ahlâk, kişilerin doğuştan getirdiği veya sonradan kazandığı birtakım davranış, 

huy ve tutumların tamamı şeklinde tanımlanmaktadır.  

Ahlâkla ilgili birçok nazariyelerle karşılaşmaktayız. Akılcı, deneyci, sosyal 

olmak üzere birçok farklı düşünceye sahip nazariyeler bulunmaktadır. Ahlâkı, 

alışkanlıkla özdeşleştiren tavırlar olduğu gibi, onu akılla özdeşleştirenler de var. 

Böylece onu salt bilgi olarak sunuyorlar veya sosyal gerçekçi ahlâkçılar gibi mutluluk 

ve faydayı sosyal dayanışmayla açıklayan gruplarda bulunmaktadır. 

Nurettin Topçu, yaşadığı dönemdeki zorluk ve sıkıntıları gözlemleri sonucu 

çevresindeki bozuluşlara bir açıklama getirme isteği sonucu doktora tezinde ahlâk 

felsefesi çalışıyor. Nurettin Topçu “iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma” ilkesiyle 

bu yola çıkmış. Ahlâk içerisinde iyiliği yapmak kadar, kötülüğü engellemenin de 

önemini göstermek istemiştir. Kötülük karşısında sessiz kalmak yerine, kötü olanın 

karşısında durmanın da bir erdem olduğu düşüncesiyle hareket etmiştir.  

Topçu’nun ahlâk felsefesi iki kavram üzerine inşa edilmiştir: Uysallık ve isyan. 

Uysallık kavramı, içinde bulunulan topluma, aileye veya gruba itaati, sosyal vazifeye 

uygun davranmayı ve itaati gerektiren ama bu şekilde vicdanları körelten bir tutumdur. 

Uysal insan daima çizilmiş sınırlar içerisinde bulunmaya zorlanmış bir haldedir. Bu hal 

Topçu’ya göre ahlâklı olanla uyuşmamaktadır. Çünkü ferdin hareketlerinin kendini 

gerçekleştirebilmek için hep daha iyiye yönelmesi ve böylece en iyiye yani Allah’a 

ulaşması demektir. Allah’a ulaşmak için de kendini aşabilmesi yani isyan etmesi 

gerekmektedir. 

 Nurettin Topçu bu çerçevede ahlâklılığı açıklarken yeni bir nizam kurmamış, 

var olan evrensel nizamın görülebilmesi için ahlâk felsefesini oluşturmuştur. Bunu 

açıklarken de M: Blondel’in hareket felsefesine dair görüşleri ile Mevlana, Yunus Emre, 

Hallac-ı Mansur gibi İslâm büyüklerinin görüşlerinden istifade etmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 Nurettin Topçu’nun Hayatı Eserleri ve Görüşleri 

Bu bölümde öncelikle Nurettin Topçu’nun kendi öğrencilerinden Emin Işık ve 

İsmail Kara hocaların yazmış oldukları makale, kitap, biyografi ve hatıralardan 

derlediğimiz bilgilerle hayatı hakkında bilgi vereceğiz. Ardından eserlerini zikredip 

daha sonra da editörlüğünü yaptığı Hareket dergisindeki makaleleri kapsamında 

fikirlerini ele alacağız. 

1.1. Nurettin Topçu’nun Hayatı 

Nurettin Topçu 7 Kasım 1909’da İstanbul Süleymaniye’de doğdu. İlk nüfus 

kaydında adı Osman Nuri olup Erzurumlu bir ailenin çocuğudur.1 Babası Ahmet Efendi 

Erzurum’da tahıl alım-satımı ile uğraşmış sonrasında işlerini genişleterek canlı hayvan 

ticaretine başlamış ve nihayetinde İstanbul’da bir han alarak buraya yerleşmiştir. Annesi 

ise Fatma Hanım Eğinli’dir.  

Nurettin Topçu altı yaşında Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi’nin ana kısmına 

yazılır. Burayı bitirdikten sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi’ne verilir. Bu 

mektebi birincilikle bitirir (1922).2 Sonra rüştiye tahsili için Vefa İdadisi’ne başlar. 

Nurettin Topçu’nun çocukluk yılları Balkan Harbi akabinde meydana gelen Harb-ı 

Umumî yıllarına denk gelmektedir. Rüştiyenin ilk yıllarında Harb-ı Umumî’den güzel 

haberler gelmeye devam ediyor ve gazetelerde Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığına 

dair bildiriler yazıyor, okullarda çok yakında İstanbul’daki işgalin de sona ereceğine 

                                                 
1 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, c.41, s.248 
2 Kara İsmail, “Ahlâk Davasına ve Muallimliğe Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu”, Erciyes 

Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Kayseri, 2016, c.4, s.7. 
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dair müjdeler veriyorlardı.3 Bu gelişmeler sevindiriciydi ama Nurettin Topçu rüştiyenin 

ilk yılında iken babası Ahmet Efendi vefat eder. Bu sebeple abisi okulu bırakıp 

çalışmaya başlar. Nurettin Topçu Vefa İdadisi’nde sınıflarını birincilikle tamamlar ve 

bu yıllarda felsefeye meyleder. Son sınıfta Arapça hocası Sıfırcı Salih Bey’den ikmale 

kalır ve bu durum onu hayli etkilemiştir. Bütün yaz çalışıp ikmali başarıyla tamamlar. 

Sınavı iyi geçse de aynı okula devam etmek istemez ve son sınıfta kaydını İstanbul 

Lisesi’ne aldırtır. 1927-1928 ders yılında edebiyat kısmını pekiyi derece ile bitirir.4 

Liseden mezun olan Nurettin Topçu, Avrupa’da eğitim görmek amacıyla girdiği 

imtihanı kazanarak Hamdi Akverdi, Vehbi Eralp, Ziya Somar, Enver Ziya Karal gibi 

ilim adamları ile Fransa’ya gider. Önce lise fark derslerini Aix Lisesi’nde tamamlarlar 

ve ardından Aix Fakültesi’nde eğitimlerine devam ederler.5 Nurettin Topçu ise 

rahatsızlığı sebebiyle daha ılıman bir bölgede yer alan Strasburg Üniversitesi’nde 

eğitimini tamamlar.6 Kendisinin tasavvufa yönelmesinde etkisi bulunan Louis 

Massignon7 ve Paul Molla ile burada tanışır. İleride Hareket dergisine ismini veren 

aksiyon (hareket) felsefesinin sahibi M. Blondel ile de Aix Üniversite’si zamanında 

tanışmıştır.8 

Lisansını 1933 yılında tamamlayan Nurettin Topçu, doktorasını da 2 Temmuz 

1934 yılında bitirmiştir. Lisans diplomasının yanında aldığı sertifikalar ve bitiriş 

tarihleri şu şekildedir (MEB’nın Türkçe’ye yaptığı tercüme ile): 

• Ruhiyat ve Bediiyat (Psikoloji ve Estetik, Haziran 1930) 

• Umumî Felsefe ve Mantık (İkinciteşrin 1932) 

• Muasır Sanat Tarihi (İkinciteşrin 1932) 

• İçtimaiyat ve Ahlâk (Haziran 1932) 

• İlk Zaman Sanat ve Arkeolojisi (İkinciteşrin 1933)9 

 

                                                 
3 Işık Emin, Nurettin Topçu, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s.23. 
4 Kara, Nurettin Topçu, 5. 
5 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s.249 
6 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.28. 
7 Hallac-ı Mansur üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı, bkz. TDV İslâm Ansiklopedisi, 

“Massignon” maddesi.  
8 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu” s.250 
9 Kara, Nurettin Topçu, s.7. 
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Strasbourg’da doktorasını hazırlayan Nurettin Topçu, “Uysallık ve İsyan” yani 

“Conformisme et revolte” adını verdiği tezini Sorbon’da başarılı bir şekilde savunur ve 

bu üniversitede felsefe doktorasını veren ilk Türk öğrenci aynı zamanda Avrupa’da 

Ahlâk felsefesi çalışan ilk kişi olur.10 Nurettin Topçu ve Molla Paul arasında geçen 

mektuplaşmalarda Topçu tezin asıl amacının “kötülüklerin bertaraf edilmesi için 

gösterilmesi gereken çabalar” 11 olduğunu belirtir. Nitekim tez savunmasında kendisine 

yöneltilen isyan ve Ahlâkın birbirine zıt şeyler olduğu ve tezin içeriği ile isminin 

çeliştiğine dair bir itiraz vardır. Bu itiraza Nurettin Topçu’nun cevabı ise tezinin 

konusunun sadece ahlâk kuralları ve bu kurallara nasıl uyulmasının gerekliliği değil, bu 

kurallara uymayanların nasıl uymaya mecbur edileceği meselesi olduğu şeklindedir. 

Öğrencisi Emin Işık, Nurettin Topçu’nun düşüncelerini şöyle aktarır: 

“Keşke bu adam bir Müslüman olsaydı da ben kendisine, İslâm inancında, “nehy-i ani’l-
münker” ilkesinin öneminden, “def’i mazarratın, celb-i menfaat” kadar, hatta daha fazla 
öncelik taşıdığından söz etseydim”12 

 Bu sebeple Türkçe’ye “İsyan Ahlâkı” olarak çevrilen “Uysallık ve İsyan” 

başlıklı doktora tezindeki görüşlerini bu tezimin 2. bölümünde aktarmaya çalışacağım. 

Doktorasından sonra Türkiye’ye dönen Topçu, Galatasaray Lisesi’nde felsefe 

öğretmeni olarak göreve başlamış; sosyoloji derslerini okutmuştur. Bu arada baba dostu 

Hüseyin Avni’nin kızı Fethiye Hanım ile iki yıl sürecek bir evlilik yapar. Galatasaray 

Lisesi müdürü Behçet Bey’in nüfuzlu ailelerin çocuklarını dersten geçirmesi teklifine 

karşı “Eğer bunlar çalışkan talebelerse elbette geçerler.” sözü üzerine düğün günü 

İzmir Lisesi felsefe öğretmenliğine tayin emri gelir.13 6 Mayıs 1936 – 31 Ekim 1937 

tarihleri arasında ise askerliğini tamamlar. 

Topçu, İzmir’de bulunduğu süre içerisinde Hareket dergisini yayımlamaya 

başlamıştır. Derginin 4. Sayısındaki Nizam Ahmet ismiyle yayınladığı ve zımnen 

Cumhuriyeti kuran kadroyu tenkit eden “Çalgıcılar” isimli yazısından dolayı hakkında 

soruşturma başlatılmıştır. İzmir Lisesi müdürünün sunduğu raporda şu ifadeler yer 

almaktadır: 

                                                 
10 Kara, Nurettin Topçu, s.8. 
11 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.61. 
12 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.68. 
13 Kara, Nurettin Topçu, 10. 
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“Nurettin Topçu’nun bu sene talebe ile münasebetleri, bilhassa sene sonunda hoşa 
gitmeyecek vaziyette olmuştur. Hareket mecmuasındaki ‘Çalgıcılar’ makalesinin 
muhitte uyandırdığı menfi tesir dolayısıyla talebe ile münasebetli münasebetsiz 
zamanlarda gizli gizli konuşmalar yapmağa kalkmış ve idareyi haylice yormağa 
başlamıştır, idarenin sıkı kontrolüne de sebebiyet vermiştir. Adı geçen öğretmenin 
okuttuğu dersteki vukufu, talebe ile meşguliyeti bakımından çalışkanlığı çok iyi ve 
dikkatlidir. Değerli ve o nispette tehlikeli bir muallimdir. Hisleri ve fikirleri müspet 
değildir. Memleketteki bütün kıymetleri yıkan bir zihniyetle hareket ettiğine kani 
oldum.”14 

Bu rapordan sonra İstanbul Vefa Lisesine tayini çıkmış. Burada 4 sene 

çalıştıktan sonra da Denizli İsmet İnönü Lisesi’ne tayin edilmiştir. 4 Ekim 1944’te 

İstanbul Erkek Lisesi’ne tayini ile birlikte sürgün hayatı sona ermiş ve emekliliğine 

kadar 18 yıl süresince ufak görevlendirmeler hariç burada görev yapmıştır. Bu arada bir 

süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Hilmi Ziya Ülken’in kürsüsünde 

eylemsiz ahlâk dersleri vermiş. “Bergson” konusunda doçentlik tezi hazırlamış ama 

kurul kararı ile üniversiteye tayin edilememiştir. Ayrıca Nurettin Topçu 1960 ihtilaline 

kadar ek görev olarak uzun yıllar Robert College’da tarih öğretmenliği ve İstanbul 

İmam Hatip Okulu’nda psikoloji, felsefe, din psikolojisi öğretmenliği yapmıştır. 1960 

ihtilalinden sonra ek görevlerine son verilmiş. 1974’te ise yaş haddinden emekli 

olmuştur.15 

Çocukluk arkadaşı Sırrı Bey vasıtasıyla manevi arayışı neticesinde Nakşibendî 

tarikatından Hasib ve Abdülaziz Efendilerle tanışmış ve bu kişilerden hayatı boyu 

sürecek etkiler almıştır. Muhtemelen 1945 yılında Nakşî şeyhi Abdülaziz Bekkine 

Efendi’ye intisap ettiği düşünülmektedir. Topçu Celâlettin Ökten hocadan da İslâmî 

İlimler öğrenmiş ve İmam Hatip Okulları’nın kuruluşu sırasında derslerin tespiti ve 

programların hazırlanmasında Celâl Hoca ile mesai arkadaşlığı yapmıştır.16 

Hareket dergisinde ömrünün sonuna kadar yazılarını yayınlamıştır. Kesin 

olmamakla birlikte iki yüze yakın yazısı bulunmaktadır. Daha sonra bazı yazıları kitap 

olarak yayımlanmıştır. 

                                                 
14 Kara, Nurettin Topçu, 12. 
15 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s. 250 
16 Kara, Nurettin Topçu, 14. 
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Fikri faaliyetlerini ise Türk Kültür Ocağı, Türk Milliyetçiler Cemiyeti, 

Milliyetçiler Derneği ve Türkiye Milliyetçiler Dernekleri’nde sürdürmüş ve diğer 

cemiyetlerin de bazı faaliyetlerine katılmıştır. 

1975 Nisan’ında pankreas kanserine yakalanmış, 10 Temmuz 1975 günü 

hastanede vefat etmiştir. Ertesi gün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip 

Topkapı Kozlu Kabristanı’na defnedilmiştir.17  

1.2. Fikirleri 

Nurettin Topçu’nun Hareket dergisindeki yazılarına veya talebeleri tarafından 

onun hakkında yazılmış değerlendirmelere baktığımızda daima onu bir fikir adamı, 

hareket adamı, sosyolog ve ahlâk filozofu profilleri ile karşımızda görmekteyiz.  

Nurettin Topçu’nun hayatında 42 yıllık bir süreci kapsayan Hareket dergisindeki 

ideolojisinde de yine din, milliyetçilik, eğitim, sosyal nizam ve inkılap gibi kavramlara 

olan alışılmışın dışındaki bakışlarını görüyoruz. Bu ideolojisinin temelinde Fransa’da 

tanıştığı M. Blondel’in hareket felsefesinin etkisi görülmektedir.18 Hareket dergisi bu 

ideolojinin ışığında uzun yıllar faaliyet göstermiştir. 

 Bu kısımda ise kısaca Nurettin Topçu’nun genel görüşleri ele alınacaktır. 

1.2.1. Milliyetçilik Anlayışı 

Nurettin Topçu’nun milliyetçiliği ile Gökalp’in Türkçülüğü birbirinden farklı 

şeylerdir. Nurettin Topçu’nun milliyetçilik anlayışında ırkın yeri yoktur. O, bu konuda 

olumsuz tavır takınanlara karşı çıkarak “milli tarihimizin Müslüman Anadolu’nun tarihi 

olduğunu, Türk’ün bütün dehasının İslâm dini içinde ve onun sayesinde işlemiş 

bulunduğu” kabul edilen bir milliyetçilik anlayışına sahip olunması gerektiğini 

belirtmiştir.19 

Irkçı ve Turancı bir milliyetçiliğin ise bizim sosyal yapımıza uygun olmadığını 

bunun bir ütopya ve tuzak olduğunu söylemiş, Müslümanları Balkanlardan söküp 

çıkaracak haince bir plan olarak görmüştür. 

                                                 
17 Kara, Nurettin Topçu, 15. 
18 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hareket”, s.124 
19 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu” s.252 
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“Mademki, Allah bize bu vatanı ihsan etmiş, bizim vazifemiz burayı ihya ve 

imar etmektir.” diyerek “Anadoluculuk” anlayışının Anadolu’ya sahip çıkmak ve onu 

kalkındırmak olduğundan bahsetmiş ve önceliğimizin insan ve eğitim olması gerektiğini 

söylemiştir. Çünkü milli ve manevi değerlerini kaybetmiş halk yığınları, dünyanın en 

zengin toplumu da olsa hiçbir anlam ifade etmeyeceğini daima dile getirmiştir.20 Bu 

doğrultuda milliyetçiliği ve Türk milletini tarif için Malazgirt Savaşı ile başlattıkları bin 

yıllık tarih vurgusu yapar, vatan olarak Anadolu topraklarından bahseder ve bu 

fikriyatın temelinde Melikşah, Mevlana, Yunus Emre, Fatih ve Yavuz gibi büyüklerin 

bulunduğundan söz ederdi.21 

İnkılap anlayışına da yeni bir bakış getirmiş; inkılabı, yabancıları taklide 

düşmediğimiz tam tersine değerlerimizden güç aldığımız bir alan olarak şu şekilde 

yorumlamıştır: “Bizim rönesansımızın müjdecisi, bin küsur yıllık İslâm tefekkür ve 

ihtirasının metotlu düşünüş ve ilim zihniyetiyle birleştiği yerdeki aydınlıkta 

bulunacaktır.”22 

Nurettin Topçu, Türk Milliyetçiler Derneği üyelerinden biriydi ve dernek 

faaliyetleri ile de yakından ilgilenmekteydi. Gerçi dernekte Turancı milliyetçilikten, 

İslâmî milliyetçiliğe kadar birçok görüş bulunsa da kendisi kültürel milliyetçiliğin 

savunucusu idi.23 

1.2.2. Sosyalizm Anlayışı 

Nurettin Topçu aynı zamanda bir sosyolog idi. Lisans yıllarında aldığı İçtimaiyat 

ve Ahlâk sertifikası yanında bu alanda yazılmış yazı ve eserleri de bulunmaktadır. 

Nurettin Topçu ekonomi ve toplum düzeni konusunda aşırı sermaye birikimi ve 

aşırı sanayi gelişmesinin hareket fikrine aykırı oluşu ve cemiyet nizamını oluşturma, 

mistik yaşam, İslâm ahlâkı düşünceleri ve kul hakkı davasının bir sonucu olarak 

devletçi bir anlayışı benimsemiştir.24 Hegel’in “Devlet, ilâhî iradenin yeryüzünde 

gözükmesidir.” sözünden hareketle Topçu, “milletin şuuru, milletin gözüktüğü yer” 

                                                 
20 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.141. 
21 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s.251 
22 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hareket”, s.124 
23 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.147 
24 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hareket”, s.125 
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diye nitelediği devlet anlayışını ferdiyetin yüce Allah’a ve sonsuzluğa doğru hareketinin 

bir durağı, bir menzili şeklinde telakki etmiştir.25 Türk toplumunun komünizm, 

kapitalizm ve masonluk ağlarına düşmemesi için sosyalizmin gerektiğini, böyle bir 

sosyalizmin ise İslâm’ın ta kendisi olduğunu ileri sürmekte ve sosyalizmi “hak ile 

kudretin terkibi” olarak nitelemektedir.26  

Özetle, Batı’da ekonomi ve sınıf çatışmasına bağlı komünizmin tam tersine 

Nurettin Topçu ahlâk nizamını esas alan ve buna dayalı ekonomik paylaşımı gözeten bir 

ruhçu sosyalizmi, bir anlamda hümanist felsefeyi ama onun da bağlı olduğu bir yaratıcı 

düzeni savunur. İslâmî sosyalizm iktisadî değil ahlâkî endişe ve değerlere dayanır. 

Kendi menfaatinden evvel milletinin menfaatini düşünen milliyetçilik de bu sistemin 

yürütücü, harekete geçirici idealidir.27  

Topçu’nun sosyalizminin bir nevi faşizm olduğunu ileri süren kişiler de vardır. 

Lakin faşizm, insanı yok ederek devlete kul edici bir yaklaşımı sergilerken Nurettin 

Topçu insanı merkeze alan bir yaklaşım sergilemektedir ve bu ikisi arasında fark açık 

bir şekilde ortadadır. 

1.2.3. Dinî Meseleler Ve Tasavvufî Görüşleri 

Nurettin Topçu’nun tasavvufa bakışını ele alırken öncelikle din, ahlâk 

tanımlarını verip ardından dini meselelere ve tasavvufa bakışını ele alacağız.  

Din, ruhun beden üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlayan ve üstün ahlâkı hedef 

tutan manevî bir disiplin ve çok önemli bir rûhanî sistemdir. Din, başka hiçbir şeyle yeri 

doldurulamaz bir sosyal gerçeklik ve bir manevî hakikat olarak karşımıza çıkar.28 

İnsanlık tarihi dinin insan için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu hem sosyolojik hem de 

psikolojik olarak her devirde varlığını sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. 

Her dinin esasında ilâhi iradeye iştirak ve ona teslim oluş vardır. Bu halin gerçek 

gayesi, ruhun yükseltilmesidir. Buna ahlâklılık denir. Bütün dinler, insanların 

ahlâklarını yükseltmeye çalışmışlardır.29 Zira ahlâk esasında dinî olgunluktan ayrı bir 

                                                 
25 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s.253 
26 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hareket”, 125 
27 Şehsuvaroğlu Lütfü, Nurettin Topçu, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2019, s.62. 
28 Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s.158. 
29 Topçu Nurettin, İslâm ve İnsan, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s.45. 
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şey değildir. Ahlâk, hayvanî hayattan insanî hayata geçiştir. Bunu idare eden dinî 

hareket ise, İlahî hayata iştirak iradesidir. Her ikisi de içte derinleşme yoluyla 

sonsuzluğa yönelme ve bunda ruhun selâmetini arama idealidir.30 Ahlâklılık ise her 

birinin menfaatine ve her birinin saadetine hizmetkâr olmaktır. Bu yüzden ahlâk 

kahramanı olanlar peygamberler ve velilerdir.31 

Nurettin Topçu, din adamlarını ruhlara nizâm ve hayat aşısı veren bir doktor, 

halkın günlük hayat mücadelesi ve maddi dünyasındaki koşuşturmacasında onların ruhi 

dünyalarını aydınlatacak kişiler olarak tanımlamaktadır.32 Ama günümüzde önce İslâm 

davasının kendisinin sonra din adamlarının önemsizleştiğinden bahsetmektedir. Bu 

tutumdan vazgeçilmesi, ümmete hidayetin yolunun gösterilmesi için ise din adamlarının 

görevlerini yeniden ele almıştır.  

Her şeyden önce din adamları cemiyette hayatın her köşesine nüfuz etmeli, 

hayatın her sahnesinde vazife almalıdır, öyle ki mihrapla minberdeki vazifeler en 

sonuncu görevleri olsun. Bu görevleri ise Topçu şöyle sıralamıştır: 

Okuyacaksınız ve okutacaksınız, 

İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz,  

Dilencilik, büyücülük gibi zilletleri ve reziletleri sizler yok edeceksiniz, 

Cemaate İslâm nurunun özü olan hörmet ahlâkını aşılayacaksınız, 

Dernekler açacak, her yere yardım eli uzatacaksınız, 

Her içtimaî ve insanî vasıtaya el oyacaksınız,  

Kimsesizlerden profesörlere kadar herkese el uzatacaksınız, 

Şiddete düşman, rahmetle şefkate hayran olmasını bileceksiniz,  

Her ne gaye uğrunda olursa olsun para ve menfaat endişelerinden uzak 

duracaksınız, görevleriniz pek çoktur, ümmetin sefaletleri gibi sayısızdır. Ancak bu 

yollardan gidilerek ümmete rahmet kapıları açılacaktır.33 

                                                 
30 Topçu, İslâm ve İnsan, s.86 
31 Topçu, İslâm ve İnsan, s.85. 
32 Topçu, İslâm ve İnsan, s.63. 
33 Topçu, İslâm ve İnsan, s.77. 
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Bizi ancak ebediyetin mutlu yolcusu yapacak İslâm ahlâkının esasını ararsa ki 

onu mutlak varlığa aşk ile yönelişe buluruz. Mutlak varlıktan bütün kâinata sıçrayan aşk 

ise her sahada sevgi oluyor. Bu sevginin bize ulaştığı hal ise hörmet durumudur. 

Hörmet, ahlâk yapımızın ilk ve temel mayasıdır. Hörmetin en güzel tahlilini 

yapan Kant onu şöyle anlatıyor:  

Vicdan dediğimiz pratik akılda barınan ve kendini beğenme vehmini yok etmek 
suretiyle vicdanın önündeki engelleri ortadan kaldıran ahlâk duygusunun adı hörmettir. 
Hörmet duygusu, ferdî hisler karşısında vicdanı idare eden kanunun üstünlüğü 
tasavvurunu yine vicdan da doğurmaktadır. Bu sebepten vicdanın kanununa hörmet, 
ahlâkımızın kımıldatıcısı değil de ahlâklılığın ta kendisidir.34 

Dinin esası hörmet olduğu gibi, ahlâkımızın da temel duygusu odur. Bu sebeple 

bizi kurtaracak kuvvet, birbirimize karşı yaşatacağımız hörmet iradesi olacaktır. Hörmet 

ise evvela Kur’an’a olmalıdır. Onu satmak, güzel sesle teganniden önce Kutsal Kitap’ın 

ruhu ve manası üzerinde durmak asıl ibadettir. Daha sonra ilme hörmet edilmelidir. 

Batıdaki ilim kafir ilmi diye geçmiştekilerin yaptığı gibi inkâr edilmemelidir, 

öğrenilmelidir. Sonra eşref-i mahlûkat olan insana hörmet edilmelidir. Kendi 

hörmetimiz yine kendimizin ruh kuvveti ile imanın derecesini gösterir. Hörmetin en 

yüksek basamağında aşk bulunuyor. Aşk ise hörmetin vecd halinde yaşanmasıdır.35 

İlâhî emri bekleten ilk hareketlerin kaynağı, Peygamberin ruhunda kaynayan da aşk 

olmuştu. Hira dağında ilk vahyi karşılayan aşk, daha sonra Peygamberin ruhunu 

miracında İlâhi huzura çıkardı. Onun karşısında ruhun eğilişi de, hörmet halini 

doğuruyor. İbadet, bu tek varlığın huzurunda yaşadığımız sonsuza hörmet halidir. 

Müminin her hareketinde bulunması lâzım gelen ibadet, onun sonsuzluğa hayranlığı ve 

onunla bir olmak isteyen iradesine bağlılığıdır. Aşk içinde eşya ve varlıklar yüzünü 

değiştiriyor, her şey güzelleşiyor ve her şeyde bir şey görülüyor. Sonsuzun huzurunda 

hörmet, vecd ile buluştuğu zaman, eşya ve varlıkların ki gibi dileklerin çokluğu da 

ortadan kalkmış ve ruh yükünden kurtulmuştur. Kemâle eren hörmet hâlindeki insan 

nefsinde hiçliğe kavuşmuş halde hakikatteki bütünün huzurundadır. Bu temaşadaki 

halde “vahdet”den başka bir şey yoktur. Tasavvufun vahdet-i vücûd mesleği, ibadette 

                                                 
34 Topçu, İslâm ve İnsan, s.88. 
35 Topçu, İslâm ve İnsan, s.90. 



11 
 

kemâl halinde yaşanan birliğin, kâinatın izahına yeter bir prensip olarak tanınmasından 

başka bir şey değildir.36 

Topçu’ya göre yerleşik İslâm yorumunun birbirinden kopuk iki ayrı varlık 

biçimi olarak kabul etmesi, aynı şekilde Allah’ın iradesiyle insanın iradesini kategorik 

açıdan birbirinden ayırması dinî tecrübeyi zaafa uğratmış, insanın yücelmesinin önüne 

set çekmiştir. Bir olan varlığı Allah ve kâinat diye ikiye bölüp iki görme hali ruh için 

şaşalıktan başka bir şey değildir. Ancak fert fert eşya, şekiller ve tek tek varlıklar Allah 

olamaz (…) Vahdet-i vücûd gözünde Allah’ı kâinat dışına esirgemek O’nu dosdoğru 

tanımamaktır. (…) Hakiki İslâm inancına göre her şeyde gözüken Allah’ı her şeyde ayrı 

düşünmek tezada düşmektir.37 

Dini mistik tecrübeden çıkan bir de tasavvuf metafiziği yahut mistik nazariyat 

vardır. İslâm tasavvufu bu tarafıyla Kur’an’dan kalp ilmini çıkaran bir felsefedir. Özetle 

İlâhi varlığa iştirak denemesini yaparak ahlâklanma yoludur. İlâhî tecrübeyi kalp 

yolundan geçerek yapmak, İslâmın gerçeğini yaşamaktır. Mutasavvıflar için şeriati 

inkâr meselesi yoktu; sadece onun, kabuğu teşkil ettiğini ve dinin özünün içsel deneme 

ile yaşandığını kabul ettiler. Tasavvufun diliyle kaal ehli olanların hal ehli olan 

mutasavvıfları anlaması imkânsızdı. Çünkü tasavvuf tecrübesi, bu tecrübeyi 

yaşamayanların anlayışına kapalı bir sahadır.38 

1.3. Eserleri 

Nurettin Topçu’nun doktora ve doçentlik tezleri ile felsefe grubu için hazırladığı 

ders kitapları dışındaki eserleri çoğu sağlığında olmak üzere makalelerinden derlenerek 

hazırlanmıştır. Yayımlanmamış bazı makaleleri ve romanları ise Ezel Erverdi ve İsmail 

Kara tarafından tekrar yayıma hazırlanmış ve yirmi bir kitaplık bir külliyat halinde 

Dergâh yayınlarınca basılmıştır.39 Eserleri şu şekildedir:40 

1. Conformisme et revolte: Doktora tezidir. Fransa’da 1934’te yayımlanmıştır. 

1990 yılında ise Kültür Bakanlığı Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Daha 

                                                 
36 Topçu, İslâm ve İnsan, s.87-88. 
37 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s.251 
38 Topçu Nurettin, Mevlana ve Tasavvuf, İstanbul: Hareket Yayınları,  1974, s. 23. 
39 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nurettin Topçu”, s.251 
40 Kara, Nurettin Topçu, 18.  
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sonra Mustafa Kök ve Musa Doğan Türkçe’ye çevirip “İsyan Ahlâkı” olarak 

yayımlamışlardır. Nurettin Topçu’nun kendi, çevirisi bulunduktan sonra metin 

gözden geçirilmiş ve 2. baskıdan itibaren Topçu’nun çevirisi esas alınarak 

basılmıştır. 

2. Bergson: Doçentlik tezidir. 

3. Sosyoloji; Toplumbilim 

4. Psikoloji; Ruhbilim 

5. İnkılap-İrtica 

6. Çanakkale 

7. Din ile Kinin Mücadelesi 

8. Felsefe 

9. Son Hadiseler ve Biz 

10. Mantık 

11. Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlâk Görüşü 

12. Mehmet Akif 

13. Şehit 

14. Taşralı: Hareket dergisindeki hikayeleri ihtiva eder. 

15. Türkiye’nin Maarif Davası 

16. Komünizm Karşısında Yeni Nizam 

17. Ahlâk Nizamı 

18. Yarınki Türkiye 

19. Büyük Fetih 

20. Var Olmak 

21. Varoluş Felsefesi-Egzistansiyalizm: Daha sonra Varoluş Felsefesi – Hareket 

Felsefesi adıyla yayımlanmıştır. 

22. İradenin Davası 

23. İslâm ve İnsan 

24. Devlet ve Demokrasi 

25. Kültür ve Medeniyet 

26. Mevlana ve Tasavvuf 

27. Ahlâk: Ders kitabıdır. Orta 3 ve Lise 1. sınıflar için yazılmıştır. 

28. Milliyetçiliğin Esasları 
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29. Din Psikolojisi Bahisleri 

30. Reha (roman) 

31. Millet Mistikleri 

32. Amerikan Mektupları – Düşünen Adam Aramızda 

 

Kitapları arasında ders kitapları, birkaç roman olmak üzere çoğu Hareket dergisi 

süresince yazdığı fikir yazılarından ve bu dergideki serilerden oluşturularak 

hazırlanmıştır. Bu kitaplardan bazıları da vefatından sonra yayınlanmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İsyan Ahlâkı 

Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı kitabı Fransa’da Strasburg Üniversitesi’nde 

yaptığı doktora çalışmasıdır. Ortaokuldayken hocalarının teşvikiyle felsefeye merak 

duyan Topçu aynı zamanda üniversitesinde felsefe çalışan ilk kişi ve Avrupa’da Ahlâk 

Felsefesi çalışan ilk Türk olmuştur.  

Nurettin Topçu, Fransız filozofu Maurice Blondel’in hareket felsefesinden 

etkilenmiştir. Doktora tezi olan bu kitabı da aynı felsefi metot ve anlayış üzerine 

yazmıştır. Bu felsefenin kurucusu Blondel, L’action isimli eserinde insan hareketlerinin 

aile, toplum, devlet ve insanlık basamaklarından geçerek Allah’a doğru ilerlemede 

olduğunu ince tahlillerle ortaya koydu.41 Bu felsefesinde dinin tek başına bir hareket 

değil, hayatın tamamıyla irtibatlı bir hareket sistemi olduğundan bahsetti. Bu bağlamda 

din ve aklı birbirinden ayırmak yerine hakikate ulaşmanın imanla olabileceğini 

söyleyerek din ve felsefeyi birbirine yakınlaştırmaya çalışmıştır. 

Topçu da bu felsefe ile yeni bir nizam, yeni bir dünya görüşü oluşturmak 

istemiştir. Bunu da hepsinin temeli olan “ahlâk davası” ile yapacaktır. Böyle bir davanın 

gerçekleri olan insan, tabiat ve iktisat ise onun sadece bir ahlâk meselesi değil, bütün bir 

insanlık meselesi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle onun ahlâk davasının adı “isyan 

ahlâkı” olmuştur. 

İsyan Ahlâkı kitabı giriş, sonuç ve altı kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 

hürriyet problemi ele alınmıştır. Hürriyet kavramının tanımı yapılmış. Spinoza ve 

Bergson için hürriyet kavramlarını nasıl ele aldıklarını aktarıp gerekli yerlerde 

tenkitlerini söyleyerek hürriyetin mahiyetini açıklamıştır. İkinci kısmın başlığı insanın 
                                                 
41 Topçu Nurettin, İsyan Ahlâkı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s.25. 
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esirliği olup bu kısımda haz, dayanışma ve hâkimiyet kavramları ele alınmıştır. Üçüncü 

kısmın sorumluluk ideali adı altında sorumluluk kavramını anlamaya daha sonra insanın 

fiillerinden önce mi yoksa sonra mı sorumlu olduğu sorusuna cevap aramıştır. Bu 

çerçevede insanın sorumluluk şuurunun bir tahlili niteliğindedir. Dördüncü kısımda 

taklit ve inanç kavramları üzerinde durulmuştur. Beşinci kısım, inançtan imana geçişi, 

imanın onun bir uzantısı olduğundan bahseder. Estetik iman ve dini iman iki ayrı 

başlıkta ele alınarak özellikleri ve farklılıkları açıklanmıştır. Son kısımda ise isyan nedir 

ve kime olmalıdır, soruları çerçevesinde önce tanımlamalar yapılmış sonra isyan 

anlayışına yakın görüşlerden biracını görüşleri açıklanmış ve niye isyan olarak 

adlandırılmadıkları tartışılmıştır.  

Biz de bu değerlendirmede söz konusu altı kısmı inceleyip, açıklamaya 

çalışacağız. 

Öncelikle hareketi tanımlamalıyız. Hareket, iradenin eseri olan bir iç hâldir, dışa 

yayılmak isteyen bir iç kuvvettir. İnsanın kendi dışına çıkma gayreti, sonradan 

kazandığı bütün eğilimlerine, bütün uzvî alışkanlıklarına karşı mücadele etmekten 

ibarettir. O, ferdî iradenin adeta bir özeti gibidir.42 

Hareketler, her yeni bilgi ve yeni inançla birlikte hep daha iyiye, mükemmele 

doğru hareket ederler. Her hareket evrensel oluşa doğru ahlâklılığın bir parçası 

işlevindedir. Bu nedenle evrensel nizamın dışında gerçek ahlâklılık yoktur. Devlet, 

sanayi, iktisat vs. bunların hepsi insanları iyiliğe götürebileceği gibi kötülüğe de 

götürebilecek şeylerdir. Bu engeller insanın esaretinin farklı şekilleri karşımıza 

çıkmaktadır. Topçu ahlâkî hareketi açıklarken kişinin bu engelleri geride bırakarak 

evrensel iradeye yeniden kavuşmak üzere bir çeşit tabiat değiştirme ile bu esareti aşmak 

olduğunu ifade etmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
42 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.30 
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 2.1. Hürriyet Problemi  

Hürriyet, isyan için gerekli bir unsurdur. Aslında isyan bu hürriyetin 

habercisidir. Çünkü bir toplumda uysal insanların yanında isyan edenler varsa veya 

kişiler rahatlık ve zorluk arasında bir tercihte bulunabiliyorsa orada hürriyet vardır diyor 

Topçu. Çünkü hürriyet insanı esaretten kurtarıp onun kendini tanıması ve en iyiye 

ulaşması için lazımdır 

2.1.1. Spinoza’ya Göre Hürriyet 

Spinoza, mutlak anlamda hür bir irade var mıdır sorusuna şöyle cevap veriyor: 

“Ruhta bir yetenek vardır, o da zekâdır. Aslında, zihinde tam manasıyla birbirinden 

farklı yetenekler yoktur. Zihin, düşünme gücü (zekâ) anlamına gelir. Özetle, iradeyle 

anlayış yeteneği bir ve aynı şeydir.”43 Yani Spinoza için irade, mutlak ve hür bir 

yetenek değildir.  

Spinoza’ya göre, “sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan ve hareket eden 

bir şey ‘hür’ kabul edilmektedir”.44 Spinoza hür kelimesinin zıddı olarak zorunlu 

kavramını kullanır. Çünkü O, determinist bir filozoftur ve onun için zorunluluk fikri 

esastır. Bu sebeple sadece Allah için hürriyet söz konusu olabilir. Çünkü ona göre, 

tabiatta olup biten her şey Allah tarafından tayin edilmiştir.  

Spinoza, hareketlerimizin dış sebeplerle belirlenmesinin hareket kabiliyetimizi 

azaltmasıyla birlikte burada iç belirleyiciler de vardır, diyor. Ve hürriyet için bu iç 

belirlemeyi anlamak ve dış tesirlerin gücünü iç tesirlerin gücüne indirgemek gereklidir. 

Çünkü hürriyetin kaynağı bizzat hareketlerin kendisidir. Ve eğer kişi zorunluluğu ne 

kadar çok bilirse ruhunun özgürlüğü de o derece çok olacaktır. Çünkü hürriyet, 

hakikatin bilinmesidir. 

Spinoza, Allah’ı İlâhî cevher kabul ederek bütün hareketleri O’na bağlamıştı. Ve 

bu hareketlerin bilinebilmesi için tabiatta hüküm süren kanunlar bilinmeli diyerek 

determinizme ulaşmıştı. Nurettin Topçu için insan hareketleri itibariyle tabiatın 
                                                 
43 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.41 
44 Arıcan Kazım, “Spinoza’nın Hürriyet Anlayışı”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Sivas 2000, c.4, s.401.  
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determinizmine karşı çıkar. Spinoza insanı zekâsıyla birlikte tabiatın bir unsuru haline 

getirmek fikrini Topçu tenkit eder. Çünkü hareket etmeyi istemek, tabiatta bir şeyi 

değiştirebileceğine kani olmak, varlığın kendiliğinden oluşuna direnmek demektir. 

Hürriyet, hareketin ortaya koyduğu bir olgudur.45 Spinoza’nın varlığın mutlak halde 

zekâ ile tanımlanabileceği görüşü insan hareketinin mahiyetine aykırıdır. 

2.1.2. Sezgi ve Hürriyet 

Bergson’un iddiası ruhî birtakım hallerin, zaman ve mekân gibi büyüklüklere 

indirgenemeyeceği yönündedir. İç haller, herhangi bir mekânla ölçülemez şeylerdir. 

Çünkü bu hallerdeki değişmeler mekânda değil, saf süre içerisinde gerçekleşirler. 

Bergson bu düşüncesinden hareketle kayıtsız hürriyet ve determinizmi 

eleştiriyor. Kayıtsız hürriyet, seçmiş olmadan önce başka türlü de seçilebilir iddiasında 

bulunuyorlar. Yani ortada henüz bir yol yok ve o halde herhangi bir yöne gidilebilir, 

diyorlar. Buna karşılık çağrışımcılık akımı ise, bir hareketin bütün şartları, meydana 

gelmeden önce verilmiş olduğu için hareket bu şartlar altında tayin edilmiştir, 

iddiasındalar ve kayıtsız hürriyet için, hareket tamamlandıktan sonra artık yolun 

çizilmiş olduğunu ve o yoldan bahsedilebileceğini söylüyorlar. 

Determinizme eleştirisi de deterministlerin hareketi önceden görme iddialarıdır. 

Bu da iki yanılgıyı beraberinde getirir. Birisi şuur hallerindeki nitelik ve yoğunluğu 

bilmemek, diğeri ise “şuurdaki somut gerçekliğin ve dinamik gelişmenin yerine, bu 

gelişmenin sona ermiş maddi sembolünün konulmasından ibarettir.” Bu iki yanılgı 

üçüncüyü de beraberinde getirir ve bu da saf süre yerine onun mekândaki sembolünün 

konulmasıdır.46 Bu da determinizmin zorunlu olarak sebeplilik kanununa başvurması 

demektir. Sebeplilikte olaylar arasında sübjektif bir çağrışım vardır. Ve bu olaylar için 

zaman göz ardı edilebilir. Zaman şuur için vardır, fakat ruhî olaylarla karşılaşılırsa o 

zaman, sürenin hareketi göz ardı edilemez.  

Özetle Bergson’cu görüşte hürriyetin farkına kendiliğinden oluştan doğan sezgi 

ile ulaşılabilmektedir. Buradaki hürriyet kavramını tanımlamamızı engelleyen ise bağlı 

                                                 
45 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.54 
46 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.59 
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olduğu sebepliliği tam olarak bilemememiz ve böylece sebepten sonuca 

geçemememizdir. 

2.1.3. Hürriyet Nedir? 

Determinizm ve hürriyet, aslında birbirlerine bağlı iki terimdir. Birisi olmadan 

diğerinin tarifi mümkün değildir. Hürriyeti ortadan kaldırırsanız hayatta bir 

kendiliğinden oluş, davranışlarda bir makineleşme kalır. Eğer determinizm kaldırılırsa 

makine hareketlerinin indirgenebileceği kayıtsız bir hürriyet kalır. Yani determinizm 

olmadan gerçek anlamda hürriyeti anlamak imkansızdır. Hürriyet, dıştaki 

determinizmin yerine benliğin determinizmini, bir iç determinizmini koymaktan 

ibarettir. Anlaşılması gereken asıl mesele ise açık bir şekilde benliğin hür olup olmadığı 

gerçekliğin bilgisini aşmaksızın onun sadece idrak eden bir âlet olup olmadığıdır. 

İmkânlar şuurunda bir hürriyet imkânı varken, hürriyet de imkânlar çokluğu vardır. Bu 

çokluk hareket ile birleşince zorunlu olarak hürriyet ortaya çıkmaktadır. Başka bir 

ifadeyle hürriyet saf bir nazariyenin bir meyvesi değil, o hareketin tam ortasında ve 

hareket tarafından ortaya konulmaktadır.47 

Hareket ederken insan hürriyeti yeni bir hayat şekline doğru götürebilmelidir. 

Hür olmak, bir hareketten sonra yeniden doğabilmek, yeni bir yola girmek, kendisini 

değiştirebilmektir. Çünkü bölümün başında da değindiğimiz gibi hareket hep daha 

iyiye, daha mükemmele doğru olmak zorundadır. Bu hareketler için dışarıdan izlenim 

almak gerekir. Bu sebeple de hareketler, zeki ve aydınlatıcıdırlar eğer izlenimler 

olmasaydı bir anlamda eksik kalmış olurlardı.  

Hareketler tabiî düzenleri gereği evrensel olmalıdırlar. Çünkü süreç içerisindeki 

engeller, oluşumlar hareketleri dar sınırlar içerisinde bırakabilir. Bu ise hareketin 

tabiatına aykırıdır. Daha mükemmele gitmek isteyen, onun sonsuz varlığında 

kaybolmak isteyen insan için bu kabul edilemezdir. Çünkü gerçekten hareket etmek, bir 

çeşit kendinden dışarı çıkmak, kendisine isyan etmektir. Zira kendinden dışarı çıkmak, 

orada yine kendini bulmak, âlemin sonsuz varlığı ile kendi varlığını birleştirmek üzere 

evrensel nizama doğru yol almak demektir. 

                                                 
47 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.70 
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“Birliğine daha çok kavuşmak için asla tek başına kalmak istemeyen” irade, 

evensel olmaya can atar.48 

Maurice Blondel’in söylediği gibi, 

“Hareket, insanla Allah’ın bir terkibidir; ne yalnız Allah, ne de yalnız insan onu 
değştirebilir, meydana getirebilir veya ne de yok edebilir. İnsanın tabiî hali 
değişmemektir. Ve değişmemek ise onun mukadderatının çaresiz ölümüdür.”49 

 

İnsanın hareketi de ‘eşyayı ve kendini değiştirmesi’dir. Bir anlamda isyandır. 

Hiç isyan etmemiş kişi, hiçbir zaman hareket etmemiş demektir. İsyanı anlamak için 

hürriyeti tanımladık. Süreci tanımlayarak isyanın mahiyetini ortaya çıkarmaya 

çalışacağız. 

2.2. İnsanın Esirliği 

İnsanı esir eden duyguların başında haz, dayanışma ve hâkimiyetten söz 

edebiliriz. Normal süreçte insan toplumda uysal bir birey olabilecekken, bu duyguların 

bozulmaları halinde fertler bu duygulara esir olabilmektedir. 

2.2.1. Hazzın Anlamı 

Hür hareket için evrensel olanı istemeli, sınırlarını aşmalıdır dedik. Bunun için 

de hareketin önceden inkâr edilmiş, reddedilmiş olması gerekmektedir. İrade kendi 

hürriyetinden önce onu kazanmak üzere esirliği istemelidir. Böylece ya tatmin olacak ya 

da tatminle birlikte harap olacaktır. Bu harap oluşu görmemek içinse yokluğu tercih 

edecektir. Yani nesneleri değil, kendi kendisini isteyecektir. Hareket için menfaatsizlik 

denen şey budur. 

Tabiat ise her canlı için hazzı harekete tâbi kılar. Bu ise mutluluk Ahlâkını 

tersine çevirmektedir. Eğer insan, hazzı hareketinin amacı yaparsa hareket onu sonsuza 

daha iyiye götürmek yerine onu başladığı noktada durdurmak ister. Bu ise hareketin yok 

edilmesi demektir. Ve her haz, zevk ve neşe hayata bağlı kaldığı sürece verimli olamaz. 

Her tatmin ise arkasında bir pişmanlık bırakır. Hayat, hareket ermek için gerekli 

                                                 
48 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.72 
49 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.73 
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imkânları bulamayınca kendi üzerine döner. Bu yüzden hareket için, hayattaki zevk ve 

hazlardan arınmalı ve irade eksikliklerini tamamlamak gerekmektedir.  

 

Başlangıçta, tabiat hazzı bir gaye olarak değil, hayat enerjisinin bir tamiri olarak 

istedi. Fakat haz hayatın gelişmesiyle değişti ve ona engel oldu. Ne zaman ki şuur, 

hazdan bezgin düştü, o zaman onunla zıtlaşmak, ona isyan etmek ve ondan kurtulmak 

isteyecektir. Böyle olunca da artık haz insanın esiri olduğu bir histen ziyade, harekete 

gereken enerjiyi sağlayan hayat kaynağı oldu. 

2.2.2. Dayanışma 

İnsanî dayanışma bir olgudur. İnsan sosyal bir varlıktır, tek başına yaşayamaz. 

Gruptan koparsa tehlike ve ölümle yüz yüze gelir. Bu yüzden dayanışma insanın 

vazgeçilmez bir gerçeğidir.  

Dayanışmanın iki çeşidini görüyoruz: Birincisi, insanın yaşamak için, 

başkalarıyla dayanışmayı hareket etmek gayesiyle kabul eder; bu pasif, boyun eğilen ve 

razı olunan bir dayanışmadır. İkincisinde ise insan, başkaları için, yeni güçlerle yeni 

dayanaklar meydana getirmek suretiyle dayanışmayı yaratmış olur. İnsan esir doğar; 

kendi hareketini yaratmak suretiyle hürriyetini kazanır, bu da başka varlıkların kaderini 

bu harekete bağlamak içindir.50 

Dayanışma herhangi bir gerçeklik olmadan önce ferdin bir idealidir, ferdin 

hareketlerinin genişletip yayılması için gereklidir. Ama dayanışma bir kere 

oluşturulduktan sonra artık insanı kendisine tabi olmaya mecbur bırakır. Yani bir 

iddiaya göre dayanışma hem bir mecburiyet, hem de bir vazifedir. Dayanışmanın 

temelinde adalet bulunur. Adaleti sağlamada en büyük yardımcı ise sosyal sözleşmedir. 

Sözleşmeler ile güç, otorite kavramı sınırlandırılırken, irade ve hürriyet hâkimiyeti 

düzenlenmiş olur. Dayanışma adaletten önce geldiği gibi, hürriyetten de önce 

gelmektedir. Bir anlamda dayanışma olgusunun kabulü insanın ilk esir oluşunun kabulü 

gibidir. Tabii iç güdüleri ve zevklerinin geliştirileceği bir dayanışma ortamı ile yalnız 

                                                 
50 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.83 
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kalma arasından dayanışmayı seçen bir fert, kendi tabiatının bir esiri olmuştur. Daha 

sonra da toplumdaki vazifelerini kabul etmek suretiyle ikinci bir esirlik söz konusudur. 

Çünkü dayanışmada, herkes herkese karşı borçludur. 

Topçu, dayanışmanın iki olumsuz sonucundan bahseder: birisi dayanışmanın 

ferdin hürriyetine olan saldırısı, diğeri ise onun asalak yaşamasına zemin 

hazırlamasından ibarettir. Bu insanın insan tarafından istismar edilmesidir. Toplumun 

bir kısmının iktidarı ele geçirmesi ile dayanışma artık sosyal yapı üzerinde bir 

hâkimiyet sebebi bir tehdit sebebi olabilir. 

Topçu burada eğer dayanışmadan kurtulamıyorsak, onu her türlü istemek mi 

gerekir, diye soruyor. 

Bu sorunun cevabı kişinin kendi hareketleridir, diyor Topçu. Çünkü hareketler, 

kendilerini tamamlayabilmek için evrensel âleme ulaşmak isterler. Bu sebeple zorunlu 

olarak dayanışmayı isterler. Ve bu süreçte artan her baskı ile kişi kendisini daha çok 

geliştirebilmelidir. Kişinin kendini geliştirmesi modern zaman için şahsi bağımsızlık 

olarak algılansa da asla toplumdan kopma olarak algılanmaması gerekir. Bu, ferdin 

karmaşıklaşan toplum yapısındaki etkisinin bir işaretidir. Gerçekte, ferdin sosyal 

yapının bir parçasını teşkil etmesinden ziyade, toplum ferdin bir parçasıdır.  

Sosyolojik araştırmalar toplumdaki bu karışıklığı ele aldığı zaman önceden 

sorumluluğun ortak olduğunu böylece ferdin kendi payının gözükmeyecek kadar 

belirsiz kaldığını gösteriyor. Ama artık toplumdan ferde geçiş, sorumluluğun gitgide 

ferdileştirilmesine neden oldu. Sosyoloji ilmi, dayanışmayı ferdi boyun eğmek zorunda 

kaldığı bir gerçeklik olarak tanımladı, bu sebeple de insan hareketleri arka planda ihmal 

edildi.  

Dayanışmayı, ferdî hareketin karşısında bir engel olarak gösterildi. Ve onu 

istemekle kendi esirliğini istedi. İnsan âlemi kucaklayabilmek için, dayanışmanın 

altındaki o yükleri kucakladı ve bu sorumluluğu üstlendi. Ve bu yük altında insan, kendi 

gücü nispetinde, kendi hareketini yapmaya çalışacaktır. Böylece onun hürriyeti, ancak 
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kendisi için giderek genişleyen bir sorumluluk yarattığı ölçüde mümkün olacak ve 

gerçekleşecektir.51 

2.2.3. Hâkimiyet 

Hâkimiyet, dayanışmanın devamı ve zorunlu tamamlayıcısıdır. Hâkimiyet, 

dayanışma hareketinin mümkün olabilmesi içini ferdî iradelerin birbirlerine yaklaşması, 

belli bir tarzda birleşmesi, bir uyum içerisinde olmaları gerekmektedir. Bu uyum, 

birleştirici kuvvet ve güç ise devlet yapısının meydana getirecektir. Ve fertler bu devlet 

yapısı altında hürriyetlerini, hareket ve vazifelerini yerine getireceklerdir. 

J.J.Rousseasu, her ferdin devlet yapısında kendi hürriyetlerini koruyabileceği 

sosyal sözleşmeyi teklif etmektedir. Sözleşme, “ferdin herkes için şartlarının eşit 

durumda bulunduğu topluluğa bütün haklarını topyekûn devretmesi” demektir.52 

Kişinin dayanışması dilemesi demek sözleşmeyi bununla birlikte mecburen 

kabul etmek demek oluyor. Kişi, dayanışma içerisinde kalmak için buna razı olur. O, 

dayanışmayı istediği gibi, hürriyeti için hâkimiyeti de istemektedir. 

Demokrasiye halk hükümeti denilmektedir. Hâlbuki hükümet belirli bir kişi veya 

grubun hâkimiyetine dayanır. Devletin genel iradesi, fertlerin iradelerini devlete 

vermesiyle oluşur. Ama zorba haline gelmiş bir devlette, fert veya fertler devletin 

karşısında bulunurlar. Burada devlet toplumun iradesinin genel temsili olması 

gerekirken, devletin zorbalığı karşısında kalan fert, devlet tarafından temsil edilen 

toplumun bütünüyle çarpışmaktadır. Burada temsilde bir hata meydana geliyor. 

İdarecilerin gücünün artması halinde idare edilen tarafın direniş gücü azalıyor ve genel 

irade, ferdi iradeyi tehdit etmeye başlıyor. Artık fert, devlette temsil edilmiş değil; 

sadece tüm haklarını devlete devretmiş oluyor. Güçler dengesi sağlanamadığı için de 

mecburen halk, devlete boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve her gücünün artışıyla birlikte 

de hem daha bağımsız hem de daha baskıcı bir devlet modeli ortaya çıkıyor. Ve 

hâkimiyet insanın esir olduğu bir alan olarak tezahür ediyor. 

                                                 
51 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.90 
 
 
52 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.91 
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Nurettin Topçu, gerçekte ne olgu olarak ne de hak olarak devletten 

vazgeçebilmenin mümkün olmayacağını gösteriyor. Ona göre vazgeçmek istenemez ve 

istenmemelidir de. Çünkü onu ortadan kaldırmak demek, dayanışmayı ortadan 

kaldırmayı gerektirir ki; hâkimiyet, dayanışmanın zorunlu bir uzantısı ve tamamlayıcısı 

niteliğindedir. Bunun yerine Topçu devletlerin kişileri başka kişilerin saldırılarından 

koruyan bir güç olmasının yanında O, devleti kendi hareketi ve kişilerin hareketleri 

arasında vasıta olan bir düşünce olması için istemektedir. Yani devlet, adaleti 

sağlamalıdır ama bunu bilhassa öğretmelidir de. Devlet, dayanışma hareketinin şuuru 

olmalıdır. Devletin üstüne aldığı vazife insanî ve evrenseldir. Bu sebeple o, ferdî 

hareketi verimli kılmalı ve onun evrensele ulaşabilmesi gerekli güç ve enerjiyi 

sağlayabilmelidir. 

Nurettin Topçu ferdin hâkimiyeti sağlayabilmesini şu şekilde ifade ediyor: 

“Ferdin, yalnızca kendi hareketleri çerçevesinde ortaya çıkan dayanışmacı hareketlerden 
kendisini sorumlu sayması kâfi değildir. Dayanışmadan hâkimiyete geçmesi için bir 
adım daha atması lazımdır. Onun aklının, vicdanının erişebileceği bütün hareketlerden 
kendini sorumlu tutmalı ve onlar üzerinde hâkimiyetini kurmak istemelidir. Bizzat 
kendi hareketleri üzerinde hâkimiyetini kurmalıdır. İşte ferdin esirlikten kurtuluşu, 
böyle evrensel bir sorumluluk ideali içerisinde gerçekleşmiş olacaktır.”53 

 

2.3. Sorumluluk İdeali 

Sorumluluk kavramının ahlâkçılar tarafından yeterince incelenmediğini 

görüyoruz. Çoğu zaman sorumluluk, objektif ve hukuki bir olgu olarak ele alınmıştır. 

Hukukçular için sorumluluk, toplum nizamını ilgilendiren meselelerin sonuçlarından 

çıkarılırken; ahlâkçılar, fiilin kendisinden yola çıkmış ve onun ahlâkî şahıs ile 

münasebetini incelemeye çalışmışlardır. 

Spinoza sisteminde âlem tek bir cevhere bağlı olduğundan ve insan hareketleri 

de mutlak bir şekilde Allah’a bağlı olduğundan sorumluluğun yeri yoktur derler. 

Bergson’cu görüşte sorumluluğu sezgiye dayanmadığı için doktrinlerinde 

bulunmamaktadır. Üçüncü bir seçenek olarak Levy-Bruhl’ün ahlâki sorumluluk fikri 

“ıstırap ile ceza fikirlerinin eski çağlardan kalma çağrışımının” bir kalıntısıdır.54 

                                                 
53 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.95 
54 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.101 
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Sorumluluk kavramına baktığımızda hâlâ bu şekilde yani “irade ile kendi 

belirlemeleri arasındaki içten bir münasebet çerçevesinde” ve bazen de “fiillerle onların 

sonuçları arasındaki münasebetler” açısından tasavvur edilmektedir.55 

Bu iki anlayış birbirinden ayrılmaktadır. Kanuni sorumluluk ile sorumluluğu 

cezaya indirgerken, ahlâkî sorumluluk ise insanı iy ve kötü davranışlarından sorumlu 

tutacak kadar hür bir nazariyeye sahiptir. İnsan davranışlarında hür ise yani hareketinin 

getireceği kötü sonuçları önceden hesap edebiliyorsa o zaman kötü bir hareketinin 

sonucunda da cezalandırılması gerekir. Bu onun için bir telâfi olmaktadır. 

Telâfi olarak nitelendirilen cezaya baktığımızda ise onun ahlâkî bir yönü var 

mıdır, sorusu için Guyau,56 ceza haksız harekete eklenmiş yeni bir haksızlıktan başka 

bir şey değildir, der. Yani ceza mefhumu kanuni sorumluluk ile ahlâkî sorumluluk 

arasında sıkışmış kalmış ve detaylıca çalışılmamış bir konudur. 

Ahlâkî denilebilecek bir sorumluluğu Nurettin Topçu şöyle aktarıyor; kendi 

gerçeğini bizzat bu gerçeği yaşayanın şuurunda bulmalıdır, onun hakkında başkaları 

tarafından verilen bir hükmün sonucu olmamalıdır. Böylelikle ahlâkî sorumluluk hukuki 

sorumluluktan ayrılmaktadır.  

Sorumlulukta kesin bir emir varsa esirlikten o zaman söz edebiliriz. Sorumluluk 

hareketten öncedir ve hareketten sonra da artar. Sorumlu olan iradedir ve iradenin gücü, 

sorumluluğun ölçüsüdür. Çünkü hürriyetimizi belirleyen, onu zorunlu kılan ve inkâr 

edilemez kılan şey sorumluluktur. Fertler hareketten önce sorumludurlar ancak hareket 

ederken hür olurlar. Sorumluluk, fertlerdeki hürriyeti ortaya çıkaran şeydir bu nedenle 

hürriyet sorumluluğun şartı değil sonucu olmaktadır. 

2.3.1. Sorumluluk Şuurunun Tahlili 

Sorumluluk kavramı bize hayatî bir endişenin devamı olarak gözükmektedir. 

                                                 
55 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.101 
 

56 Guyau, (1888) Felsefe sorunlarının çözümünde toplumbilim yönteminin uygulanması 
gerektiğini iddia eden Fransız filozof ve ozan. Ahlâk felsefesinde de iki önermenin sahibidir. Biri 
‘yapabilecek gücn varsa yapmalısın’ diğeri ise ‘insanlar bir toplum içinde ve karşılıklı dayanışma 
durumunda bulunmalıdır. www.filozof.net/Turkce/edebiyat/edebi-sahsiyetler-kisilikler-
biyografileri/21096-jean-marie-guyau-kimdir 21.05.2020 

http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/edebi-sahsiyetler-kisilikler-biyografileri/21096-jean-marie-guyau-kimdir
http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/edebi-sahsiyetler-kisilikler-biyografileri/21096-jean-marie-guyau-kimdir
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Guyau için hareketlerin sebebi hayata verimlilik sağlamak ve yayılmaya 

meyletmek olduğuna göre sorumluluk, “diğer bütün güçlerden daha üstün nitelikte olan 

belirli bir iç kuvvetin şuuruna” götürüyor olmalıdır.57 Ve bunun için zorunlu olmayan 

bir hareket ile kişilerin hareket planlamalarını yapmaları gerekir.  

Yayılma, hayatın içinde bir kendiliğinden oluş halidir. Endişe ise gelişmekte 

olan hareketler içerisinde hür ve zeki bir varoluştur. Endişe, kendiliğinden var oluş değil 

aksine kişideki şuur hali dolayısıyla da bir kararlılık iradesidir. 

Yayılma ve endişe arasındaki önemli bir fark vardır. Yayılmada, şuur 

içerisindeki hiçbir baskı, hiçbir hareket meydana getirmeyen olağan bir haldir. Endişe, 

tam tersine fert için bir baskı merkezidir ve mecburen kişileri harekete götürür. Yani 

endişeler kişilerin şuurundaki sebepliliği harekete geçirerek onu birtakım sorumluluklar 

almaya sevk eder. Böylece kişilerde bu sorumluluk fikriyle birlikte hareket ederler. Ve 

en iyiye ulaşma yolunda sorumluluklarını ve hareketlerini artırarak buna devam ederler. 

Bir diğer soru ise sorumluluk anlayışının adalet ve merhametle nasıl bir irtibat 

kurduğu ile ilgilidir. Adalet kavramı, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi üzerine, bu ilkede 

dayanışma üzerine kuruludur. Dayanışmada sözleşmeyi gerektirir. Yani adaleti 

sağlamak için toplumdaki sözleşmeye uymak gerekmektedir. Bu hesaba göre de adalet, 

gerçek bir hareket yerine toplum menfaatleri için yapılmış bir hesap olmaktadır. 

Toplumdaki dayanışma ve düzeni sağlayan, adaleti temin altına almak isten ise 

devlet kurumlarıdır. Ama bazen devletlerde, şekli bir adalet görebiliyoruz. Şekli 

adaletler ise saf, sade bir eşitlik, insan vicdanına karşı bazen ahlâka ve de adalete karşı 

olabilir, bu yüzen şekli adalete gerçek adalet diyemeyiz. Eğer bir toplumda devlet 

gerçek adaleti sağlamıyor, şekli bir adaletten söz ediyorsa fertler evrensel sorumluluk 

iradesiyle birlikte bu devlete karşı çıkarak bunu engelleyebilmelidirler. Fertlerin bu 

hareketi basit bir hareket değil, kendilerinin vicdanlarına karşı da bir rahatlık, ferahlık, 

esneklik sağlamaktadır. 

Yukarıdaki soruya dönersek sorumluluk iradesinin hareketi katı ve şekli bir 

adaletin ötesinde ve hatta onu aşan bir harekettir. Ve içerisinde adalet ve merhameti 

barındırmaktadır.  

                                                 
57 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.105 



26 
 

2.4. Taklit ve İnanç 

Düşünce ve hareket birbirinin devamı niteliğindedir. İkisinden biri için pasiftir 

diyemeyiz, ikisi de aktiftir. Hareketler, insanın düşünüşünden önce de sonra da 

zekidirler. Düşünce hareketten sonra da devam eder. Ve hareket bitse dahi düşünceyle 

kişi yeni ufuklara ulaşmaya devam eder. Nurettin Topçu da bu konu hakkında şöyle 

diyor: “İşte bizim ‘sorumluluk yoluyla bilme’ diyeceğimiz şey, zekânın harekete 

bağımlı oluşundandır.”58 Bu bağlamda bilgi, bilmek, insana mahiyeti gereği bir 

sorumluluk yükler. Çünkü bilgi, sahip olmadır ve kişi de bilgiye sahiptir. Artık bilgi 

sadece süje ve obje arasındaki bir münasebetten ibaret değil ayrıca objenin süje 

tarafından benimsenmesi, düşüncenin bir türlü özümsenmesi ve eşyanın kendini kılması 

bir çeşit zihin işlemidir. “Bu inanç dediğimiz hakikî, gerçek bilgidir.” diyor Topçu.59 Ve 

inançlar taklitler yoluyla yayılır. Bu bölümde de bilginin muhtelif şekillerini ve inanç ile 

taklit arasındaki bağı inceleyeceğiz. 

2.4.1. İnancı Hazırlayıcı Bilgi Şekilleri 

Düşüncenin iki şekli inancı hazırlamaktadır: Birincisi, zihnin ve objenin 

kaynaşması hali, ikincisi ise süje ile objenin birbirinden ayrılması yani düşüncedeki 

açıklık ve seçikliktir. Düşüncenin bu iki kısmı kişideki inancı hazırlar. Öncelikle bu 

kısımların özelliklerine bakalım. 

1. Sezgisel Düşünce 

• İzlenim ve Duygulanma Hali 

Bilginin en basit unsuru izlenimdir. Çünkü izlenim, kişinin zihnine objenin 

görüntüsünün yansımasıdır yani izlenim eşyanın bilgisinden önce gelir. Eşyanın 

görüntüsü ise beynimizde bir etki bıraktığı için izlenim bir duygulanma halidir.  

• Duyum ve Doğrudan Veri 

Duyum aslında günlük yaşantılar içerinde anlardan edindiğimiz bilgiler, bir nevi 

süje ile objenin karışımıdır. Duyumun kaynağı zekâ değildir. Duyumla birlikte 

duygulanma halinden düşünme faaliyetine geçiş başlar. Henüz düşünce duyuma 

                                                 
58 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.117 
59 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.118 
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karışmadığı için de şuurdan farklıdır. Henüz şuur için kendini hazırlamaktadır. Böylece 

gayret ve irade, şuurda değil duyumun kendisinde gözlenmektedir.  

Duyum, doğrudan doğruya verilmiş değildir. Bu yanılgının sebebi süjenin 

objeyle kaynaşmasındaki karışıklıklardan dolayı böyle algılanabilmektedir. 

• Kendiliğinden Oluş ve Sezgi 

Sezgi, ilk düşüncedir. Duyuma oldukça benzer lakin arşlarındaki fark ise duyum, 

zihnî unsurlara karışmış olarak bize sunulurken sezgi, onun kaynağındaki saflığına, aslî 

hakikatine indirgemektedir. Sezginin sadeliği de buradan gelmektedir.  

Bergson sezginin şu tanımını verir: “Krendisine has ve bundan dolayı izah 

edilemez unsurlarla birleşmemizi sağlamak için insanı eşyanın içine nüfuz etmeye sevk 

eden bir tür zihni sempati”.60 

Duyum için yukarıda süjenin objeye kaynaşması ve karışımı demiştik. Bu 

karışımda kendini kaybeden taraf süje olmaktadır. Karışık olmayan duyumlar da bize 

sezgiyi vermektedir. 

Sezgi hali uzun vadede bir alışkanlık olarak görülebilir ve bu da bir üstünlük 

iddiasına sebebiyet verebilir. Çünkü sezen kişi, kendisini bir sırra ermiş, ayrıcalıklı 

olarak hisseder. Bu hissettiği derunî aydınlanma, ruhun saf ve hür oluşu ile 

alışkanlıklardan ve menfaatlerden kurtuluşu anlamına gelmektedir. Yoksa mistik 

düşünceyle karıştırılmamalıdır. Topçu aradaki farkı şöyle açıklıyor: “Sezgi benliğin 

âlemdeki varlıklar ile karıştırılması olduğu halde, mistik düşünce aksine, varlıklar 

âlemini kapsayan benliğe ait birlik içerisinde eşyayı bir görüştür. Mistik aydınlanma, 

bilinecek varlık olan Allah’a ruhî yoldan kavuşma demektir.”61 

• Sanat ve Sezgi 

Sezgi ile düşünmek bir estetik düşünüştür. Çünkü sezgideki saflık, menfaatsizlik 

durumu sanata da yansıyacaktır. Ama bu yansıma düz bir şekilde değil birtakım işaret 

ve sembollerle gerçekleşecektir. Sanatta çokça sembolizm izleri görülecektir. 

                                                 
60 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.122 
61 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.124 
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Sezgiyi duymak, tabiatın bize nüfuz etmesidir. Bizi kendi bozulmuş 

gerçekliğimizden çıkarır ve kendi gerçeklik alanına taşır. Sanattaki incelik, sanatçının 

kendini daha iyi tanıyıp daha iyi tahlil etmesinden gelir, bu yüzden de sanat eserleri 

kişiler üzerinde derin duygular hissetmelerine sebep olur. 

2. Mantıkî Düşünce 

Sezgiyi ve inancı canlandırıp zenginleştiren ve onlara açıklık kazandıran 

düşünce mantıkî düşüncedir veya metotlu bilgidir. 

• Sezgi ve Zekâ Hareketleri 

Sezgi, kesinlik için zekâya ihtiyaç duyar. Çünkü o ancak bir teknik veya bilim 

yardımıyla mümkün ve nakledilebilir olur. Duyum ve zekâ iç içeler lakin zekâ 

duyumdaki aklı bozan şeyleri yok ederek, sezginin kesinliğe kavuşmasına yardımcı 

olur. 

• Metotlu Düşünce 

Her türlü mukayese, akıl yürütmeleri mümkün kılan şey mantıktır. Mantık, 

insandaki bilgileri düzenleyen, sınıflandıran bir araçtır. Ama bilmek daha farklıdır; o, 

benliğin evrendeki varlıklar üzerine etkisidir. 

• Sebeplilik Yoluyla Bilgi 

Eşyanın değişimleri arasındaki ilişkiyi açıklayan yoldur. Sebeplilik düşüncenin 

hareket sebebidir. Böylece düşünceler arasında devamlılık ve bütünlük sağlanmış olur.  

• Deney ve Bilim 

Bilimin görevi, doğanın nizamı ve ondaki ilişkileri akla uygun bir şekilde 

açıklayabilmektir. Bunu yaparken de duyumun verilerini düzenleyebilmek için deneyi 

kullanmaktadır. 

• Fikir ve Zekâ Hareketleri 

Pratik ve hayatî amaçlar doğrultusunda birleşmiş fikirlerden oluşan zekâ 

hareketlerinde zihnin işleyişi, münasebet yargısı üzerine konulur. 

• Aydın Görüş ve Kesinlik 
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Kesinlik şüpheyi ortadan kaldırır. Şüphe, şahsi kanaatlerden oluşuyordu, kesinlik 

ise evrensel ve şahsi olmayan bir apaçıklık üzerinden tanımlanır. Descartes’in 

tanımlarındaki açık ve seçik fikirleri kesinlik noktasında kullanılmış önemli 

kavramlardır. 

2.4.2. İnanç Nedir? 

İnanç, fikirlerin üstünde, onları hazırlayan ve düşüncemizin eşyanın gerçekliği 

üzerindeki etkisidir. Kişinin inancının olması demek, onun sezgilerinin yani arıtılmış 

duyumlarının olduğu anlamına gelmektedir. O varlıkların özümsenmesi, benlik 

tarafından benimsenmesi yani o ‘birlik içinde ayrılık’tır. İnanç, somut ve birleştiricidir. 

O, faaldir ve ancak hareket ederken gerçekleşir; bu, bir hareket halindeki bilgidir.62 

Topçu, inancımıza göre bilgi alanının ve inanç alanının birbirinden 

ayırmadıklarını söylüyor ve kendi inancımızın inceliklerini görebilmek için bazı diğer 

inançları ele alıp, mukayese edebilmeliyiz. 

Pascal’da İnanç Kavramı 

Pascal, üç çeşit inanmadan bahsediyor: Akıl, alışkanlık ve ilham. 

İlk olarak inanç, aklın kabulünde aranmalıdır. Bazen şüphe edip, bazen tabi 

olmayı bilmek gerekir. Pascal, hakikati ararken sadece akıldan bahsetmemiş, aynı 

zamanda kalbe, içgüdüye de yer vermiştir. Ama aklı da ikinci planda değil, önde 

tutmuştur. 

İnanmanın ikinci yolu, örf ve âdettir. Ona göre örf, dini uygulamalardır ve kişi 

aynı şeyleri tekrar ede ede onlar alışkanlık halini alırlar. Bu devamlı tekrarlar akıldan 

kalbe geçer sonra duyguya dönüşür ve sonunda bir inanma yolu olarak meydana gelir. 

Ve artık bu duygu, aklın da önünde bir güç olmuştur. 

İnanmanın üçüncüsü ve en etkilisi ise Pascal için, ilhamdır. İlhamdan tabiatüstü 

kurtarıcı lütuf kastedilmektedir. Bu bir ilahî lütuftur. Allah bizi inayetiyle inanmaya 

sevk eder. 63 İlahî lütuf içimizdeki boşluğun Allah’ın yardımıyla doldurulmasıdır. 

                                                 
62 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.133 
63 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.136 
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Pascal burada bilgi açısından değil, hakikat açısından inancı değerlendiriyor. İnancı 

ahlâkî ve dinî gerçeklere yükselme yolu olarak görüyor.  

Pascal, kalbe yer ayırsa da inanç ve aklı birbirinden ayırmaktadır, bizde ise tam 

tersi inanç düşüncenin temelindedir. İnsanın hareket sebebi Pascal gibi tabiatüstü değil, 

beşeri dünyadaki insan hareketleridir.  

Kant’ta İnanma ve Bilme 

Kant’ın felsefesinde bilmek çok önemli olsa da her zaman inanç bilgiden farklı 

ve daha üstte tutulmuştur. Teorik saf akıl yerini pratiğe bırakmıştır, ona tabi olmuştur. 

Kant inancı koyabilmek için bilgiyi ortadan kaldırdım diyor. Yani inanç teorik 

meselelerin ötesinde ve akıl için bir vazife görevindedir. Pascal’da inancın kaynağı üç 

taneyken Kant için vicdana kendini kabul ettiren ahlâk kanunudur. 

Fichte’ye Göre İnanma İradesi 

Gerçeklik, eşya üzerinde bir düşünüştür. Ve bu düşünüşü üç aşamada açıklıyor 

Fichte: Bilgilerin başlangıç noktası yani şuur altında olanlar, şuura yol açan sebepler ve 

son olarak şuur üstü düşüncelerdir. Düşüncenin kaynağında ise irade bulunmaktadır. 

Eğer iradem doğru bir şekilde düşünebilirse, hakikat zekâma gelecektir. Yani bir tür 

ilham var burada. Fichte inançla bilimi birbirinden ayırıyor. İnanç, bilginin tamamına 

sahip olandır. Bu noktada ve eşyaya gerçeklik veren de odur. Kısaca inanç, tabiatüstü 

bir metafizik olarak ortaya çıkıyor. 

Hamilton’a Göre İnanç 

Hamilton inancın temeline aklı koymuyor lakin aklın ilk şartı olarak inancı 

söylüyor. Başka bir deyişle inanç, bilgiden önce gelen bir kanaat oluyor.  

İnanç hem zorunlu bilgiyi içerirken hem de onun şuuru olmadan 

inanamayacağımızı söylüyor. Hamilton bu noktada inanç ve bilgiyi birbirine 

karıştırıyor. Hem de ikisini ayrıştırmaya çalışıyor. 

Bu noktada aklın inanca bağlama fikri bizi Hamilton’un görüşüne yaklaştıran 

şey diyor, Topçu. Ayrıldığımız nokta ise gerçek bilgiyi, gerçek ve tümel bir inanç haline 

getirmesidir. Ama bilgi düşüncenin iki unsurunun bir araya gelmesinden ibaret olan 
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karma bir meseledir. Ve bu ileride ikiliklere yol açacağı için bu noktada Hamilton’un 

görüşünden ayrılmaktayız.64 

 

 

Gerçek Bilgi Olarak İnanç 

Nurettin Topçu, bize göre inancın tanımını şöyle vermiş: 

“İnanç, benliğin eşya üzerindeki hareket ve etkisidir. O, gerçek, tam ve yaşanmış bir 
bilgidir. Bu benliğin eşyaya sahip olması, onunla birleşmesidir. İnanç, benliğin eşyanın 
hayatına alelâde bir katılması değil, o bizzat eşyaya sahip olmaktır; eşyanın hayatının 
benlikte, yani insanda yaşamasıdır. Hakikî bir bilgi, şahsî ve taklit edilmemiş bir bilgi, 
işte inanç budur.”65 

 

İnanç kişiye özgüdür. Ve iradenin payı oldukça fazladır. Kişi tecrübeleriyle 

farklılıkları görür, belli bir farkındalık seviyesine ulaşır. Bunun için kişinin benliği ve 

tabiatı oldukça önemlidir. Ve en sonda elde ettiği hakikate ise beden ve ruh olarak 

birlikte ulaşabilecektir, varlığının tümüyle bu mümkündür. 

2.4.3. İnancın Taklidi 

İnançlar sabit şeyler değildir, iletilebilir, yenilenebilir bir olaydır. Sosyolojik 

açıdan böyle olmasaydı zaten inanç sadece bir zaman içerisinde yaşanıp biterdi. 

Günümüzde ise bundan tarihi bir olay olarak bahsedilirdi. Ve eğer inançlar taklit 

edilebilir olmasaydı o zaman toplum ve medeniyetler de olmazlardı.  

Taklit dediğimiz şey bir toplumu meydana getiren şeydir, onun yaşamasını 

sağlar. Çünkü aslında taklitler bir inançtır, bir niyet, bir istek, bir arzu taklit edilir. 

Böylece o inanç ruhunu yaşatırlar. Ve inancın sonraki nesillere ve zamanlara aktarımı 

da gerçekleşmiş olur. Taklitlerdeki birliktelikler ve zıtlıklar sayesinde de toplum içi 

hareketler ve düzen kurulmuş olur.  

                                                 
64 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.143 
65 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.143 
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Peki, taklit bir başkası gibi inanmak anlamına da gelir mi? Tarihte kahramanlar, 

veliler veya ehli büyük adamlar daima taklit edilmişler ve bunun için herhangi bir talep 

ve zorlama da gerekmemiştir. İnanç, bir taklit edilme ve bunun şuurda devam etmesidir. 

Ama bundan önce kişide o kişi inanmak isteyen bir irade bulunmalıdır. İnsanların 

birbirlerini taklitten önce kendi içlerinde derinlerde gizli bir inanma iradesi ile birleşmiş 

olmaları gerekmektedir ki taklit gerçekleşebilsin. 

Büyük inançlı adamlar istemeseler dahi, insanlar üzerindeki etkilerini 

göstermeseler dahi insanlık, onlardaki zenginliği tanımaktadır. Çünkü inanç için taklit 

belirli bir ölçüde istenmiştir, tekrarlar ise ferdin iradesiyle alakalıdır. Zayıf inançlar, 

güçlü inançları hep taklit etmek isteyeceklerdir. Özetle diyebiliriz ki fertler, inanç için 

taklide ihtiyaç duyarlar ve taklitler de harekete geçebilmek için, o işe başlayabilmek için 

inanca ihtiyaç duyarlar. 

Taklitler 3 çeşittir: Birincisi, bir meclis ortamında farklı kültür ve değerlerden 

insanların bir araya gelip, ortak bir fikirde buluşmalarıdır. Yani önceleri kozmopolit bir 

ortamın artık tek bir ortak düşünceyi taklit ediyor hale gelmeleridir.  

İkincisi, şekil olarak taklit edilen uygulamalardı. Yani bir toplumdaki kılık 

kıyafet, yeme alışkanlıkları, tüketim alışkanlıklarının toplum içerisinde taklit 

edilmesidir. 

Üçüncüsü ise kişiler arasında istem dışı veya yarı şuur halinde gerçekleşen taklit 

olaylarıdır. Mesela, bir toplumdaki gülme seslerinden dolayı kişinin de gülmeye 

başlaması gibi. Veya yeni katıldığınız bir ortamda herkes sürekli gökyüzüne bakıyor 

diye senin de gökyüzüne bakma ihtiyacının oluşması gibi. 

Birinci şekildeki taklitler arasında bir inanma söz konusudur. Toplumdaki nizam 

ve değişiklikler bu inanç çevresinde gerçekleşeceği için taklitler canlı ve uzun süreli 

olabilecektir. İdeal olan taklit budur. İkinci şekil, toplumda yerleşmiş bir olgu halini 

almıştır ve çoğu zaman bilinçsizce yapılan taklitlerden oluşur. İnancın burada herhangi 

bir rolü yoktur. Hayatın zaruretleri karşısındaki sıradan hareketlerdir. Bu yüzden 

uysallıktır. Üçüncüsü ise tamamen bulunulan bağlama göre kişinin hareketlerine şekil 

vermesidir. İnanç burada da yoktur, sadece taklitten oluşmaktadır. 
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Bu iç şekille toplum hayatının kişinin ferdi hareketlerine olan yansımalarını 

görmüş olduk. Aslında sosyolojizmin kişilerdeki etkisi, toplumdaki konumunu gösterdi. 

Her ne kadar toplum içinde nizam oluşmuş gibi görünse de aslında, kişileri uysallığa 

itti. Onların daha iyiye doğru hareketlerini sınırlandırmış oldu. Fertler eğer kendilerine 

dönmek, kendisinin ne olduğunu tanımak istiyorsa bu sosyal uysallıktan uzaklaşıp 

yeniden harekete geçmesi gerekmektedir.   

 

2.5. Mistik İman 

İman, inancın devamı ve uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. İnanç, özne ve nesne 

arasındaki ilişkiye sahip olup onun benimsenmesiydi. İman ise inançtan mahiyet olarak 

farklı bir şey değildir, sadece derece olarak farklıdır. Çünkü artık imanda bir süreklilik 

aranır. İnancın devam etmesi önemlidir. Ve kişinin hayatına hâkim olması beklenir.  

Bu kısımda imanın niçin mistik olduğu soruluyor. İlk sebep kişinin hayatında 

kendi varlığına dönüşü, kendini bulma isteği ve böylece düşünceye ulaşmasından 

dolayıdır. Peki insan, niçin kendini gerçekleştirmek, kendini bulmak ister. Bunun 

arkasındaki tek sebep ise “yegâne zorunlu”, yani kendi varlığımız için aranan zorunlu 

varlıktır. Diğer sebep ise onun aklın sınırlarının üstünde olması ve aklı geride bırakan 

bir iç aydınlanmayı başarmasından dolayıdır. 

Anladığımız şekliyle imanın mistikliğinin fideizmle bir alakası yoktur. İman 

hakkındaki mistik anlayışımız, hiçbir esrarı gerektirmez; o, kesinlikle bir ihtiyaç olarak 

değil, fakat insanın bütün varlığı ile ruhu ve bedeni ile zekâsı ve hareketi ile ulaştığı bir 

sonuç olarak ortaya çıkar.66 

2.5.1. Estetik İman  

Topçu, estetik iman konusunda amacının estetizm içerisinde bir iman bulmak 

olmadığını dile getiriyor. Sanat faaliyetlerinin dünyadaki şekil ve objelerle veya din dışı 

nesnellerle irtibatlı olduğunu ama bu din dışı şeylerden geçerek sanatçının farkında 

                                                 
66 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.159 
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olmaksızın bir mistik imana ulaştığı iddiasında, bu nedenle de sanata dair bazı bölümleri 

ele alacağız.  

Öncelikle inanç için sezginin yeterli olamayacağını söylemiştik. Çünkü herkeste 

bulunmaz. Bu bakımından sanatçılar farklıdırlar. Sanat eserine bakan kişinin birçok 

duygu hissetmesi, mana arayışları bulunsa da sanatçı bu hissiyatı esere bizatihi veren 

kişidir. Bu sebeple sanatçılarda sezgiden de derinde bir aşk vardır. Yani aslında sanat, 

eşyada değil, insandadır. Sanatçıdaki bu derin hissiyatın esere yansıması, kişideki 

sezgiden imana geçişi ve bu geçişi oluşturan bir mistik imanın varlığına 

benzetilmektedir. 

Sanatta da bizimkinden farklı bir mistiklik anlayışı mevcuttur. Bu mistikliği dini 

mistiklikle beraber anlamaya ve ifade etmeye çalışacağız. Edgar Poe’ye göre: 

“(Şiirin) bizi sürüklediği ve duygularımızla farkına varamadığımız, ancak temaşa ile 
tanıdığımız varlıkta, mevcut anlayışımızın ötesine geçen, ebedi olan bir şey vardır. 
Orada, hayatımızın ölümle nihayetlenmediğine dair sade bir alamet değil, belki hissi bir 
teminat vardır. Tam olarak tanımlayamayacağımız, fakat hissettiğimiz ölümsüzlük 
vaadi, işte şiirin ihtiva ettiği ve bize armağan ettiği şey; o bizi, mistik hayatın ta içine 
sokar.”67 

 

Bu anlayış, estetik hayat ile dini hayat arasında bir karışıklık veya denklik 

fikrine ulaştırır. Başka bir ifadeyle sanatkârlar dindar olmak zorunda değillerdir ve sanat 

ile din öz itibariyle farklı şeylerdir. Ama buna rağmen sanatın derinindeki güç ile dini 

hayattaki güçler benzerlik ifade etmektedir. Peki, bu nasıl bir benzerliktir?  

İnsandaki bedeni hayat dünyevi arzularla doludur, ruhi hayat ise ulûhiyete özlem 

duyar. İnsan iradesi de bu ikisi arasında yani hayat ve ölüm arasında kalmaktadır. 

Mistiğin ilerleyişine engel olan bu ikiliği yıkarak ruhu, İlâhî varlıkla birleştirmenin yolu 

çile çekmeden ibarettir. Sanatkâr için bu, sanatın artık tatmin etmemesi ve onun 

sonsuzluğunu istemesinden ibarettir. Sonsuzluğun arzusu sanatkârda sebebini bilmediği 

bir itme ile gerçekleşirken din mistiğinde kişi bir metot ve gaye ile buna ulaşmak ister. 

Ama nihayetinde çile ehlinde görülen hastalıklar ile sanatkârda görülen vesvese ve can 

sıkıntıları işte bu mistikliğin sonucudur. 

                                                 
67 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.167 
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Temaşa ise hem sanatkârda hem de mistikte beraber görülür, Mevlana gibi, 

Yunus Emre gibi. Onlar hem mistik faaliyet hem de estetik hayat gösteren kişilerdir. 

Vecd fenomenine bakarsak o, hem mistik vecdde hem de sanatkârın vecdinde 

her türlü arzuya karşı bir kayıtsızlık olarak ortaya çıkar. Bu vecdin ilk aşamasıdır. İkinci 

aşamada zihni hayat kaybolur ve ruhta benzersiz bir sevinç görülür. Son aşamada ise bu 

sevinç de kaybolur ve mutlak bir kaygısızlık hali kalır. Bu hal ölmeden önce ölme 

halidir. Bu dini mistiğin ana parçası değildir. Sadece Tanrı’nın bizde hazır oluş 

durumuna erişmek için sunduğu bir yoldan ibarettir. Bu hazır oluşla mistisizm, ruhun 

Allah’la birleşmesinin gerçekleştiği hedef olabilecektir. 68 

2.5.2. Dini İman 

Sanat, sonlu âlemde sonsuzluğu bulamayacak hareketlerinin hayal gücüne 

dönüşmesinden ibarettir. Dini mistik, sanatkâr gibi hayal peşinde olmayan, her türlü çile 

çekme egzersizleri uğrunda iradi güçlerini kendinde dileyici olan Varlığı istemek için 

kullanır.69 

İlk olarak Bir olana iman, inançlarımız ve bilgilerimiz doğrultusunda oluşur ve 

aklı alışılmışın dışına götürür. Yani bilgilerimizin ve hareketlerimizin tabiatüstünde de 

varlığının devam ettiğini gösterir. Çünkü irade kendi kendine yeterli olmayacaktır, Bir 

olana ihtiyaç duymaktadır. İradenin bu hareketi sebebiyle din, mahiyeti ve Allah 

hakkında bilgi içerdiği için mistikliğin alanına dâhil olur. 

Ne zaman ki dinde cansız şekillere ve objelere karşı bir boyun eğme olur, 

mistiklik tekrar ortaya çıkar. Bu anlamda o, dini en üst kemaline ulaştırmaya çalışandır. 

Mistikliğin ve dinin özü, ruhun Allah’la özdeşleşmesi, farklılıkta bile aynîleşmesidir. 

Allah’ın huzuruna ulaşmak için kullanılan metot ikisinde de aynıdır. Dini ritüellerle 

aynı amaca hizmet ederler. İslâm’daki dua ve oruç, çile çekme ile aynı gayeyi taşır, ikisi 

de mümini İlâhî huzur haline hazırlar.70 

                                                 
68 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.175 
69 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.181 
70 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.183 
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Bu bağlamda peygamberler ve veliler büyük mistiklerdir. Onlar hem kendileri 

Allah’ın huzuruna ulaşmaya çalışırken hem de insanlara yol göstermeye çalışan ahlâkî 

hayatın insan-üstü varlıklarıdırlar. 

Kaynağı bakımından en gelişmiş ve son din olan İslâm’a baktığımızda İslâm 

mistikliği Kur’an’dan doğmuştur. Kur’an, ilahi hikmet için mümine oruç tutmasını, dua 

etmesini, az uyumasını söylemektedir. Böylece müminin zühd hayatı yaşamasını 

emretmektedir. Zira İslâm’ın peygamberi Hz. Muhammed’de samimi ve sürekli bir 

zühd hayatı yaşamaktaydı. 

Nurettin Topçu, din ve mistik ilişkisinden bahsederken eğitim hayatında 

görüşlerinden etkilendiği Hallac-ı Mansur’dan da çokça örnek vermektedir. Ve 

meseleye onun fikirleri dâhilinde çoğu yerde açıklamalar getirmektedir. Hallac-ı 

Mansur, ruhun bedenî arzulardan geçince kişinin ulûhiyete yaklaştığını böylece kişi, 

yaratanla bir birliktelik yakalayınca Allah’ın emirlerinden başka bir şey görmediğini, 

her işinin her hareketinin artık sadece Allah için olduğunu söylemektedir.  

Hallac’ın bu söylemlerinden İslâm’daki sufilere kadar her iki toplulukta 

Kur’an’ın nassları doğrultusunda hareket etmektedirler. Görüşlerini Kur’an’daki 

emirler, oruç, dua gibi ibadetler ve Peygamberimizin yaşayışının örnekliği üzerine 

oluşturmuşlardır. Zamanla farklı çevrelere yayılan bu sufilerin nazariyeleri sadece bir 

düşünüş olarak kalmamış aynı zamanda pratik hayatta yerini almış ve farklı 

coğrafyalara yayılmıştır. Ne zaman ki fertlerdeki benlik şuuru kaybolmuş İslâm’da bir 

çöküş başlamıştır. Bu çöküşü düzeltecek olan, kişilerin vicdanıyla tarihin içine düştüğü 

bu girdaptan kurtaracak olan çare ise kendi kimliğimizi, benliğimizi tekrardan 

hatırlamamız ve hem maddi sahada hem manevi sahada savaşmamızdır. İktisat, aile, 

ahlâk, millet gibi konulardaki buhranı kaldırıp, ferdi kendi varlığının üstüne yükselten 

dini-mistik hareket ile bu savaşı kazanmamız gerekmektedir.71 

2.6. İmandan İsyana 

İrade, henüz Allah’ı arzulamadan önce her şeyi tabiatta aradı. Kendi kendine 

yetersizliğini gördü ve tabiatüstü varlığa bağlandı. Bunun içinde hareketler tabiatüstüne 

doğru bir atılıştır. 
                                                 
71 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.188 
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İmanda görülen benlik ve Allah’la arasındaki ikilik, iradi hareketin 

yetersizliğinden doğan şuur ile onun kendi kendini tabiatüstü bir âlemde tamamlama 

atılışı arasındaki ikiliktir.72 

Bu atılış bizim hareketlerimizdeki eksikleri tamamlamak üzere Allah tarafından 

gerçekleşmektedir. Onun bize karşı isyanıdır. İsyan, Allah’ın kişideki hareketidir. 

Hakiki hürriyette O’na aittir. Kişilerin isyanı da bu hürriyetin teyidi için önce kendi 

tabiatlarına karşı olmalıdır ki sonrasında daha mükemmele yönelebilsin. 

Fertler isyanını Allah’a doğru gerçekleştirebileceği gibi ters bir istikamette de 

olabilirler. Bu bölümde öncelikle diğer istikametlerin neler olduğunu inceleyip kendi 

isyanımızın hakikatini bulmaya çalışacağız.  

Allahsız ferdiyetçilikten, Allah’a yönelmiş bir şahsiyetçiliğe yöneleceğiz. Bunu 

da İslâm mistisizminin isyanı içerisinde ‘ene’l Hakk’ diyerek insanda Allah’ın isyanı 

sözünün sahibi Hallac ile birlikte açıklayacağız.   

2.6.1. Stirner’in Anarşizmi 

Stirner, ferdi varlığın bencilliğini her şeyin ötesinde görür ve dışarıdan her türlü 

etki onu sınırlandırmak ister ve endişe ile de bencillik dışında her şeye karşı koyar. 

İnsana, devlete, topluma ve tabiata her şeye karşı koyar. Çünkü bunların gerçek 

olmadığını düşünür, sadece benlik gerçektir. Bu yapılar Allah veya insanlık tarafından 

ortaya konmuş olsa da bencildirler ve ben kendileri için bencil olan bir devlete veya 

topluma hizmet etmektense, ben kendim bencil olurum. Böylece daha hür, daha mutlu 

olabilirim, diyor. Benden daha üstün olan yine benim kendi benliğimdir ilkesine 

dayanıyor. 

Stirner’in takındığı bu tavır, her aşkın ve hâkim hareketi, insandaki her sosyal ve 

hatta ruhî ve şuurlu hareketi inkârdan ibaret olan anarşizm tavrıdır.73 Selamete bu 

bencillik tavrıyla oluşabileceğini düşünür. Bu yüzden diğer her şeyden kendini koparır. 

Sadece kendini tanıyan bir benlik kalır ortada. Ama bu tavır bizim aradığımız Allah’a 

doğru olan harekete zıt ve ondan uzak kalmıştır. 

                                                 
72 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.192 
73 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.200 
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2.6.2. Rousseau’nun İsyanı 

Stirner, selameti mutlak bir bencillikte aramıştı; Rousseau ise somut ve yaşanmış 

tecrübede arayacak.  

O,  önce hayatın gerçeklerinde, sonra beşeri aşk içinde arayıştaydı ama sefaletten 

başka bir şey bulamadı. Rousseau, başkalarının gücüne muhtaç kaldığını biliyordu ve 

kendisini sadece o olduğu için sevecek birisini aradı hep. Aslında bölümün başında 

bahsettiğimiz Allah’ın kuldaki isyanı yani onu tamamlamasıydı. Ve böylece aradığı 

sevgiyi bulabilirdi. Ama Rousseau bu muhtaçlığı hürriyetsiz ve güçsüz kalmak olarak 

gördü. Rousseau istemişti ama inanmamıştı. Bu yüzden de artık hayatı, hayat tecrübeleri 

küçülmüş, huzursuz ve sefil hissettiği toplumdan uzaklaşmıştı. Toplumdaki üniversite 

ve kliniklerde onu delilikle suçlamaya başlamıştı. Farklı olduğunu düşünüyordu, bu 

farklılığın bir yansımasını görmeye inancı çok fazlaydı ve bu yüzden sürekli gururuna 

yenik düşüyordu.  

Benliğin âlemin özünü oluşturduğu ve diğer her şeyin arızi olduğu fikri 

sebebiyle gururda benliğe tapınma vardır. Bu nedenle benlik hür kabul edilir. Toplumda 

ise esaret vardır. Bu noktada Roussea’nun güzel bir yaklaşımı vardır: Yapmacık 

hareketler yanıltır hem dostlukta hem de düşmanlıkta. Rousseau toplum ve insanlar 

arasındaki eşitsizlikleri, zorbalıkları gördüğü için aslında isyanı yüceltilen bu topluma 

karşıdır. Bu noktayı anarşizme kadar uzatmaz. Benliğin içinde bulunacağı bir nizam 

arar. Bu nizamı ise tabiatta buluyor. Tabiatta ise Allah’ı keşfediyor ve benliği bu nizama 

bağlıyor. Eğer mutlu olmak istiyorsak bu nizama bağlı kalmalıyız diyor. Şayet insanın 

ahlâkı toplum tarafından bozulmasaydı, tabiattaki nizam bize şefkat ve ilahi lütuf 

sağlayacaktı. 

Rousseau’da kurtuluş meselesi çözümünü tabiatın kendiliğinden oluşuna kalbin 

bir çeşit teslimiyetiyle bulur. Bu tabiatla aynı zamanda kendi uluhiyetini de ilham 

ediyor.74 Yani ruh huzura erince, aynı zamanda ilahi mutluluğa da ulaşmış oluyor. Ama 

Rousseau insanlarla ilişkisini düzene sokamadığı için tabiatla da bir düzen 

yakalayamadı. Ve ömrü boyunca gururla mücadele etti. 

                                                 
74 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.207 
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Rousseau’nun isyanı, bizzat kendisiyle mücadele ihtiyacı duyan ferdiyetçiliği 

içerisinde sonuçsuz kalmıştır; bu isyan hedefine ulaşmamıştır; bizim anlayışımıza göre, 

eğer Rousseau hareket adamı olsaydı, onun isyanı, tabiatüstü bir âlemin hareketine karşı 

bir uysallık olacaktı.75 

2.6.3. Schopenhaur’un İsyanı 

Schopenhaur’in 3 iddiası bulunmaktadır:  

1. İrade varlığın özüdür ve her varlık yaşama iradesinin tezahürüdür. 

Schopenhaur dünyayı tüm her şeyiyle iradeye indirgemiştir. Yani hayatın ilkesiyle 

iradenin ilkesi özdeş oluyorlar, bütünlük yakalıyorlar. İradenin ne geçmişi ne geleceği 

var; o zamanın dışındadır. Yani fertler de zaman dışı türün zamandaki ifadesidir. Bu 

yüzden fertler ölse dahi türler ölmezler.  Tür, bizatihi varlık olarak iradenin 

görünüşlerini temsil etmektedir. Yani irade, varlığın yaşamdaki bir tezahürü ve yegâne 

cevheri olmaktadır. O dünyanın ilk sebebidir. 

2. Kötülük varlığın özünü teşkil eder ve o yaşama isteğinin fiili hale 

gelmesinden ibarettir.   

İradeyi kötülüğün kaynağı olarak görür. Dolayısıyla hayatta acıdan ibaret 

olmaktadır. İrade ve hayatın karşısındaki engeller hep ıstıraba sebep olmaktadır ancak 

irade hedefine ulaşırsa tatmin olabilir. Schopenhaur, bizim dünyamız var olanların en 

kötüsüdür, der. Çünkü varlık, var oluş kendisi bir kötülüktür ve bu yüzden de var 

olmaması gerekmektedir. 

3. Kurtuluş yaşama isteğinin inkârında ve nirvana denilen yokluğa sığınmadadır. 

Schopenhaur, madem dünya kötü ve asıl olan var olmamak, bundan kurtuluş için 

insanın içindeki var olma eğilimini en aza indirmelidir, diyor. Yani çevresinde karşı 

bilinçsiz bir yaşam olmalıdır, yaşama arzusu azaltılmalıdır.  

                                                 
75 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.210 
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Budizm’deki nirvana için akıl ve bilgelik hiçliği öğütlemektedir, bu 

Schopenhaur’da da bu dünyanın inkârı demektir. O’na göre kurtuluş, yaşama iradesinin 

bizzat kendisine karşı isyanından nirvana’ya sığınmaktan ibarettir.76 

2.6.4. Allah’ın İnsanda İsyanı 

Ben Hakikatim’in Manası (Ene’l Hakk) 

Bu kısma kadar sezgiden inanca, inançtan imana doğru bir yol çizdik. Mistik 

imanda iki çeşit bilgiden bahsettik: kendisi hakkında olan ve Allah’la hakkındaki 

bilgiler. Kendisi hakkında olan bilgi, kişinin hareket ederken yetersiz oluşunu 

gösterirken, ulûhiyet hakkındaki bilgi ise onun yegâne güç olduğunu bizlere 

göstermektedir. Bu yegâne gücü Schopenhaur kötümser olarak ele alırken, Hallac 

iyimser olarak yaklaşmıştır.  

 

Hallac-ı Mansur’un mistikliği, Allah’ın iradesine boyun eğmek için bedene bağlı 

iradeden, bencil ve hayvani benlikten tam olarak sıyrılmaya yöneliktir.77 Böylece insan, 

kendini aşıp tabiatüstü bir varlığı isterken aslında yine kendi kendisini istemiş 

olmaktadır. Yani sonunda Allah’la özdeşleşmektedir. 

Mistisizm tavrı içinde barındırdığı uysal ve anarşist yapıdan ziyade, isyan 

tarafını öne çıkarmaktadır. Böylece harekete geçebilmektedir. Yegâne güç karşısındaki 

boyun eğme hali ise gerçek bir uysallıktır, toplum içerisindeki uysallık gibi değildir. 

Allah’a boyun eğmekte, kişinin kendi benliğine karşı isyan etmesidir. Ve bu isyanla 

birlikte bir birliktelik, iştirak, görüyoruz.  

Fert içinde bulunduğu uysallık ve anarşist yapının çatışması sonucu isyana 

yöneliyor. Yoksa ikisinden birini seçip ya uysal ya da anarşist bir sistemde kalacaktı. 

Sonuç ise ya hatalı bir ferdiyetçilik veya hatalı bir sosyolojizm olacaktı. İnsan, isyanla 

birlikte Allah’a doğru hareket etti ve böylece şahşiyetçiliğe doğru bir yönelim kaydetti. 

Peki Ene’l Hakk diyen, İslâm mistisizmin önemli isimlerinden Hallac-ı 

Mansur’un bu söylediği ne anlama gelmektedir? 
                                                 
76 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.215 
 
77 Topçu, İsyan Ahlâkı, s.218 
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Hallac-ı Mansur, kendi yetersizliğinin farkına varmış ve kendisiyle iç 

mücadelesinin sonucu, hareketlerini en iyiye, en mükemmele yönlendirmiştir. Kendi 

yetersizliğini tamamlamak için isyan eden Hallac, bir anlık da olsa adeta Allah’ın 

varlığında kaybolmuştur. Tasavvuftaki ifadesi ile “Vahdet”78, birliğin sırrına ermektir. 

Hallac-ı Mansur’da isyanında uluhiyete vararak Allah’la birleşmeyi gerçekleştirdiği 

anda “Ene’l Hakk” yani ben hakikatim demiştir. Mistik, Allah’ın varlığına ve kendisinin 

yetersizliğine şahit olmuş Hallac’a isyanın üst noktasını yaşatmıştır. Hallac’ın sonraki 

hayatı da hep bu en mükemmeli arayışla geçmiştir.  

İsyan hareketi içindeki Hallac’ın bu fikri, insanlara iman hareketleri içerisinde 

öncülük ediyor ve ilahi lütfu ne kadar istediklerini sorgulatıyor. Bu isyan hareketinde 

sabit bir karar üzerinde olunmazsa o güçte bizi yıkabilir.  

İnsanın kurtuluşu için bu yolda aile, toplum, insanlık hepsi birer yol 

göstericiydiler aslında. Gelenek, ferdi iradenin rehberiydi. Bozulmamış bir sosyal 

sözleşme de uysallık sizi toplum ve aile de uyumlu birer birey olmanızı sağlar. Ama 

sonuç olarak bu uysallığı da kaybetmeden yegâne güce olan hareketimizi tamamlamak 

için isyan kaçınılmaz olmaktadır.  

 

 

 

  

                                                 
78 Vahdeti Vücûd: Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, 

âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi. Hallac’ın Ene’l Hak sözünü söylediği anda 
vahdet-i vücûd ile açıklanmaktadır. bkz. TDV İslâm Ansiklopedisi, “Vahdet-i Vücûd”, c.42, s.431-
435. 
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SONUÇ 

Nurettin Topçu, milliyetçilik, hürriyet, sorumluluk kavramlarına yeni boyutlar 

getirdiği gibi kendi ahlâk anlayışını da bu kitabında sitemli bir şekilde ele almıştır. O 

isyan ahlâkı ve hareket felsefesindeki kavramları ve metotları kullanarak ahlâkı 

açıklamış ve bunu din ve tasavvuf açısından değerlendirip temellendirmiştir. Bunu 

gerçekleştirirken de Mevlana’dan, Hallac-ı Mansur’un görüşlerinden istifade etmiş, 

onların yaşantılarını anlayıp, bunu kendisi için bir öğreti haline getirmiştir.  

Topçu için ahlâk ile nefsi sevmekle övünen insanî tabiatımızın üstüne bizi 

yükselterek Allah’la birlikte yapılan isyanı yaşarız.79 Ahlâk anlayışı içinde ileri 

sürülmüş isyan ahlâkı, her şeye hayır demek, her söyleneni kabul etmemek ya da her 

şeye kayıtsız, sorumsuz ve anarşist bir tavır sergilemek yerine düşüncelerini ve 

davranışlarını medenice ortaya koyabilmek, sonra bunların arkasında durmak, daha 

sonra da bu fikirlerini şahsiyetli bir şekilde savunabilmektir.80 Bahsettiğimiz hareket 

budur. Ve bu hareket ile kişi isyana ulaşır. İsyan, kendinden geçmesini sağlayıp onu 

daha üstün olan nizama götürendir. Böylelikle insanın hareketi ile Allah’ın hareketinin 

birleştiği bu süreçte insanın en başta yola çıkmış olduğu ahlâk meselesi, din meselesi, 

Allah’ta çözüme kavuşmuş olur.  

Nurettin Topçu’nun etkilendiği ve evrensel nizamdaki ahlâklılığı göstermek için 

bu yola çıkış sebebi olan Blondel’in “Hareket, insan ile Allah’ın bir terkibidir.” sözü ile 

Hallac-ı Mansur’un “Ene’l Hakk” sözünün etkileri olduğu açıktır. 

  

                                                 
79 Gündoğani Ali Osman. “Ahlâk Filozofu olarak Nurettin Topçu”, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül 

Dostları Buluşması, Muğla 2014, ss.226 
80 Aydoğdu, Hüseyin. “Ahlâk Filozofu ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitütsü Dergisi, Erzurum 2009, s.40, ss.459 
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