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- Çorum’un 

- tik Sanat Okulu’ndan 
mezun oldu ve

- 1991’de Ankara Yenimahalle Mimar Sinan Lisesinden 
mezun oldu ve Gazi Üniver im-

1996’da “Yeni Çizgi 
Sanat Merkezi”ni kurdu. 

- - 2001’de 
Van ’da revini 

-
2002’de 

nda 2005’te “Plastik Sanatlar 

Lisans Tezi ile mezun oldu. 

- 2003–2004 Ankara Milli 
Resim Komisyonunda görevlendirildi. 
Ö
komisyonunda, 2003 –

üyeliklerinde

nde
çerçevesinde düzenlenen “Türk 

nda

- 2004-
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sinde 
2011’de 

-
Grafik 11, Türk Resim-
A

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ders 

2008’de Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine Resim 

bulundu. 

-

ülkede görev yap

- 2010’da

etmektedir.

-

-2-

-

- afik Sergisi, 

-

-

-

- e
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-

-

- 2001– -

-

- 2003-

- 15–

konulu Atöl

- 11–

- Rasim SOYLU’nun “Âsar-

-
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ÖNSÖZ

m Görsel Sanatlar ve 

m bu kitapta bir araya 

Görsel Sanatlar a devam 
ed
araya getirilecektir. 

özel 
olarak da görsel sanatlar 

sahip olan Risale-i Nur eserlerinde yer alan sanat ve görsel 
sanatlarla ilgili konular 

sevgilerimi sunuyorum.

Esat AKBAL
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Bir film seyrederken, bir müzik dinlerken, bir resme bakarken, 

ezi 

-i Nur eserlerinin 

-
Bedîiyye’de Estetik)

(http://rasimsoylu.tr.gg/ASAR_I-BEDiiYYEDE-ESTETiK.htm)
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-

Görsel Sanatlar anaokulu, 

-

Risâle-i Nurda genel olarak san'at 

• Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek 
ve göstermek ister.

n lezzet 

tezahür ediyor.

• Herkes kendi 

güzeldir.
• Çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, 

gibidir.
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• Bu kâinatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden 
e tazelenen kâinat, bütün 

tarif eder. 
-i Nur’da 

çekilmesi için anaokulundan üniversiteye kadar Görsel San'atlar 

herkes

bir konudur. Ancak bu teori ve felsefe boyutunun da sadece 

gerekmektedir. Bizim kültürümüze ve birikimlerimize ait 

ve onun en önemli eseri olan Risâle-

(http://www.yeniasya.com.tr/2008/06/17/egitim/default.htm)
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-i Nur ve Sanat 

y

çekilmesi için anaokulundan üniversiteye kadar Görsel Sanatlar 

Bugün ok

bir konudur. Ancak bu teori ve felsefe boyutunun da sadece 

gerekmektedir. 

gerekmektedir. Ancak böylelikle
-

Kur’an- -

Sanat- -Sanat Eseri
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bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan 

37).

Sözler, 10. Söz, Mukaddeme). 

619)

1. Sanat
2. Sanatkâr 
3. Sanat Eseri

-i Nur’daki 

sanatkâra giden bir yol izlenmektedir. 

ediyoruz ancak 
tabiattaki güzellikleri ve eserleri de sanat eseri olarak kabul edecek 



13

onun bir irade 

19-20).

Sûresi, 48).

üzerinde yürüyün…” (Mülk Sûresi, 15).
“…Demek, bir seyrangâh-

numunel
masraf ediyor, bu memleketi kurdu; elbette, hakiki hazînelerini, 

-

Nursi, S. Sözler, s. 54, 55).
“Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek 

-

göstersin.” (Nursi, S. Sözler, 11. Söz). 

san

mükemmellikleri hem kendisi bizzat görmek hem de bu 

iler açar, gösteriler düzenler, konserler verir. Kâinat 
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Kâinattaki güzellikleri ve nitelikli sanat eserlerini gören ve 

(Mânâ-i Harfî - Mânâ-

Sûresi, 101).

birdir, mutlak hâkimiyet sahibidir.” (Ra'd Sûresi, 16)

remezsin. Bir kere daha bak! 
Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar 

bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk Sûresi, 3, 4).

görendir.” (Mülk Sûresi, 19).

–20).
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“Evet, Kur'ân- -

güzel bir sûrette Sâniin cemâline delâlet ediyor’ der. Ve bununla, 
kâinat

Ammâ, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, hurûf-

- -i harfî ile, yani, Allah 
-i ismî ile, 

11.Söz) 

önemli gayelerinden biridir. Hem Kur’an’da hem de onun tefsiri 
olan Risale-

daha güzel olan kimdir?(Bakara, 138).
“O, sizi rahimlerd -i

2).
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(Rûm Sûresi, 22).
“Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü 

Sûresi, 49).

“Alla

Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim 
verenleriz!” (Mürselât Sûresi, 20-23).

-
32).

Sûresi, 2, 3).
e vücud vermek, 

sûret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adâlet ve 

Mukaddime).
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-
tefsiri Risale-i Nur bize yol göstermektedir.

-Çirkinlik

Âlemlerin Rabbi 
Allah ne yücedir!” (Mü'min sûresi, 64).

dökülen meni

Sûresi, 4).

10.Söz, Hatime).
eylerde, hakiki bir hüsün 

ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona 
hüsn-ü bilgayr denilir.” (Nursi, S. Sözler, s.210).
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– Haram

n

32, 33).

zînet (yer)lerini göstermesinler... Gizledikleri zinetler bilinsin diye 

h
Sûresi, 13).

Sûresi, 95, 96).

(Sâffât Sûresi, 
125-126).

33).
-i edeb-i garb- - hevâkâr-

De’b-i edeb-i ebed-müddet-i Kur’ân- - -
• -

• vk-i süflî, 
-i ruhîyi 



19

bilmez. 
•

nazarla, Kur’ân’da olan letâif-i ulviyet, mezâyâ-
hem tadamaz.

• Kendindeki mihengi ona ayar e
meydan-

• -i

etmez.
• Belki zâlim nev-

-
hakiki bilmez. 

• -i hakikat 
maddesinde, kâinata san’at-

• -i Rahmânî sûretinde göremez. Belki tabiat 

• -

•
o ed
vermez. 

•
hayy-
veremez. 

•

•
-ü

mücerred t
•
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• Netice-

kalamaz.
•

• Hakperestlik hissi, hüsn-

• Kâinata tabiat cihetinde bakm -
-

• Mârifet-
gösterir. Her ikisi rikkatli birer hüzün de veriyor; fakat birbirine 
benzemez. 

• Avrupazâde edebse, fakdü’l-

•
bir hiss-i hüzn-
göstermez. 

• Sûrette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak 

• -i heyecanla git gide ilhâda kadar 

dönemez. 
•

-ahbabdan gelir; fakdü’l-
ahbabdan gelmez. 

•
san’at- -

• Kör kuvvetin yerine, inâyetli, hikmetli bir kudret-
medâr-

• Belki muhatab- -i

vermez. 
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• mahzunu vaz’ ediyor bir 
hüzn- -

•

• -i maâlî verir. 
-

• -
demek hüzn- -i tenzilî veren âlet zarar vermez. 

• -ü yetimî -

s. 676- 678).

-
tefsiri olan Risale-

Kaynaklar:

Kur’an-
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/default.asp

2001

www.risaleinurenstitusu.org/

(Risale- -II-III. 2013, Ankara. Risale Akademi 
Bilimsel Etkinlikler Serisi -

http://www.risalehaber.com/gorsel-sanatlar-egitimi-116867h.htm
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( -i Nur ve Sanat 

1.

- -
-

eyirci vb. temel görsel sanat 

2.
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“Rahmân

Ve onu gösteren güne. • Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve 

ve onu intizamla yaratana.” ms Sûresi: 1-7.)

- -

ve seyirci olarak), intizam, düzen, yaratma vb. kavram ve terimler 

i yol gösterici 

3.

- -
-

hissettirmektedir. Zaten eserlerinin 

Hikmet-

Hilkat-

Hakikat- nsanlara neden 
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çok 

Hem, kemâlâtça sanâyi-
- iz 

ulûm-

a.

b. adenler), elmas ve zümrüt 

c.
d. Garip sanatlar, güzel sanatlarda mükemmel ve çok 

e.
f. mayacak kadar çok bedi, garip, acayip, estetik bilimi 
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a.
b.
c. Gizli, kimsen

kullanabilmesi
d.
e. Görsel sanatlarla ilgili eseri ortaya koyarken bunun fen 

f. Eserlerini ortaya koyarken estetik bilimine hakim olmas

“Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek 
-

edip, göstersin. Tâ, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle 

Bir vechi, bizzat nazar-

Burada güzellik ve mükemmellik sahibi birisinin kendinde 

bilgisinin ilginç yönlerini insanlara göstermek isteyecektir.
yönüyle 
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ortaya koyarlar ve bu eserleri izlenmek üzere seyircilere sunarlar. 

menzillere taksim 

dest- -u
hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun 
âsâr- ak tekmil ettikten sonra, her 

Öyle sehâvetkârâne, san’atperverâne bir ziyâfet-i âmme ihzâr etti 
ki, güyâ her bir sofra, yüz sanâyi-i latîfenin eserleriyle vücud 

m

erleri 
seyircilerin önüne serer.

Görsel sanatlarla ilgili çok güzel bir sergi düzenlendikten sonra 
seyirciler davet edilir. Bu seyircilere de ikramlarda bulunmak üzere 
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“Sonra aktâr-
tenezzühe ve ziyâfete dâvet etti. Sonra, bir yâver-i ekremine 

bir dairede birer avânesi bulunuyor. Kendisi, en büyük dairede 

bulunuyor, diyor ki:”

sarayda bulunan bölümleri ve 

sanat ve süslerin ne 

bu üst düzey memuru ve rehberine görev 

görevlendirilir. Bu rehber kendi takipçileri ile beraber bütün 

ndirecek olursak: 
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“

ramlar ile 

hürmet ediniz.

istiyor; siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya 
z masnuât ve 

müzeyyenât üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hâtem, birer 

kendi eser-
siz dahi onu tek ve 
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ü

etmem

bizlere sevdirmek ister. Bizim onu sevmemizi bekler. Bir de 

“Daha bunun gibi, ona ve o makama münâsip sözleri 

Rehb
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‘Esselâmü aleyke yâ eyyühe’l-

güzelce dinlediler, iyic

cevâd-

Rehber de daha 

ve özel, tarif edi

Bir sergiye gelen seyircilerden bir
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-

tutup, öy

Bürün o güzel sanatlarla

tutup hapse atar.

ginin 

kendilerini kaybedenler olabilir. Bu durum sergiyi gezmeye 

duruma
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o hâkim-

vücududur. Çünkü, o bulunmazsa, bütün maksadlar beyhûde olur. 
Çünkü,

Demek, vücud-u üstad, vücud-

-

elbette o kasr, tebdil ve tahvil edilecek. 

kikatin yüzünü de gör.”

Birincisi: O sarayda görünen ve sözler

dinlemesidir. Rehberin va

hakikatin de gerçek yüzünü görebiliriz.
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Birincisi: Sergiyi seyircilere gezdirecek ve rehberlik yapacak 

irilecektir.

4. Hakikat

Bu bölümde temsili hikayede geçen yer, olay

bir Zât-

Melik- -
Rubûbiyetinde durup, gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi 

sahibidir.”
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- -i

âlemde, hele yaz mevsiminde, hele Barla bahçelerinde rahmet-i
- ocak ve 

-

hakikatte esmâ-i kudsiye-

-u kalem-i
kudrettir ki, Kadîr-

esteti

gizli

ki Cela

sergi kendine has özellikte düzenlenir ve süslenir. Sergideki estetik 
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ca içinde 

“Ve o üstad ise, seyyidimiz Muhammed Aleyhissalâtü 

Temsili hikayecikteki üstad, rehber ise gerçekte Peygamber 

Bu bölümü görsel sanat

-i im -
-

-
-

Temsilde sergileri seyretmeye ve kokteyl ziyafetine davet 
edilen misafirler ise gerçekte dünya misafirhanesi ve sergi 
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kikati duymayan, 

temsili hikayede

ilgilen

ilgilenir, yiyip- a

gezdiren 

“Birinci kafile olan süedâ ve ebrâr ise, zülcenâheyn olan 

Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenâb-

verdiler. Kendilerini envâ-
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birçok makam-

âmele sûretinde, saltanat-

gördüklerinden, tekbir ve tesbih vazifesini edâ edip, Allahuekber 
‘Allah en büyüktür, en yücedir.’ dediler. 

Sâniyen: Esmâ-i kudsiye-
v
görünmekle, Subhanallahi velhamdülillahi
kusur ve noksandan tenzih eder ve Allah’a hamd ederiz.’ diyerek 
takdîs ve tahmîd vazifesini ifâ ettiler. 

Sâlisen: Rahmet- har edilen 

Râbian: Esmâ-

vazifesine ba

Hâmisen: Mistâr- -
mektubât-

incelik ve nâzenin güzellikleri te -
Zülcelâl, Sâni-
girdiler. 

-i ubûdiyetle 
mezkûr makamâtta mezkûr vezâifi edâ ettikten sonra, Sâni-i
Hakîmin dahi muâmelesine ve

-

hayret içinde bir mârifet ile mukabele ederek, ‘Sen her türlü 

(Duâ)’ dediler: Sübhaneke ma arafnake hakka ma'rifetike "Senin 
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Birinci grup o üstad ve rehberi dinlediler. Rehber hem bir 

vazifeleri ve 

büyük ve kusursuz o
“Allah en büyüktür, en yücedir.” dediler.

her türlü kusur ve noksandan tenzih eder ve Allah’a hamd ederiz.” 

edilmesi görevini yerine getirdiler. 

sanat eserlerindeki 
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duyma vaziyetine girdiler.
Bu kâinata ve sanat 

gibi öncelikle Cela

"Senin tarif edicilerin, bütün sanat 
eserlerindeki mucizelerindir." 

isteklerini bildirmekle o rehber görevlendirilir. Aynen bunun gibi 

seyircilerine bildirmek üzere o seyircilerle rehber olarak tayin 

nda da namaz 
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Sergide kokteylde ikram edilen yiyecek ve içeceklerin 
görünen

kendilerinde bir borç olarak gördüler. 

ölçüm aletleri ile ölçme ve bilme 

Sanat seven ve 

tarif edicin bütün bu sanat eserlerinde
dediler.

edip, iyyake nestain ‘Ancak Sana kulluk eder, 
i: 5.) dediler.

Sonra, o Mün’im-

Dediler: Sübhaneke ve bihamdihi ‘Sana hamd ederek, Seni her 
türlü kusur ve noksandan tenzîh ederiz.’ (Duâ) 

‘Sen
-
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d ve 
medhinizi bildiriyorlar. Hem, rahmet ve nimetin manzum meyveleri 

-

kendini sev

dediler.
Sonra o gerçek nimet veren Mün’im-

kkür ve 

ve noksandan tenzîh ederiz.”

düzgün özet meyveleri ve ö

getiriyorlar.”

getirilemeyebilir. 

Allahuekber ‘Allah en büyüktür ve en yücedir.’ deyip, tâzim 
içinde bir aczle rükûa gidip, mahviyet içinde bir muhabbet ve 
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hayretle secde edip, mukabele ettiler. 

Sonra o Ganî-

edip, istemekle mukabele edip, ‘Ancak Senden 

Sonra, o Sâni-
-

istihsan ederek, B
-hayran olarak- Hayyealelfelah

Hem, o Sultan-
Rubûbiyetinin saltana
tevhid ve tasdik edip,

-
akirlik ve 

sergilerinde 
– -

Barekallah - - deyip 
gözlemleyerek, Amenna -
yok- -hayran olarak-

kendi Rububiyetinin- -
Vahdaniyetinin – -
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sanatkar
beslememiz, “ne kadar güzel” demek yerine “ne kadar güzel 

“Sonra, o Rabbü’l-

Daha bunlar gibi, gûnâgûn ubûd -
dünya denilen mescid-i kebîrinde, farîza-i ömürlerini ve vazife-i

-
-i imân ile, emn-i

emânet ile mücehhez emîn bir halîfe-i arz oldular. 

- -
- -i

-Selâma dâvet 

-
tarzda rahmetine mazhar etti; ve onlara ebediyet ve bekà verdi. 

-
eylesin, âmin.”

zeti olan namaz ile 
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sergi salonu ve büyük mescidinde ömrün gereklerini ve hayat 

edi mutluluk, 
-Selâma yani cennete davet 

sonsuzluk verdi.
Çünkü sonsuz ve daimi bir güzelli

-
-

bütün Vahdâniyetin delillerine 

ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esmâ-
ele ettiklerinden, az bir vakitte 

oldular.”

sonsuz cinayet

ilgilenip, yiyip-içse
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de huzurunu k

sonsuza kadar bir daha böyle sergilere davet edilmezler. 
Aynen bunun

sadece yiyip-

5.

“Evet, insana, sermâye-i ömür ve cihazât-

musunuz ki, vazife- -i medeniye ile güzelce 
muhâfaza- ne mi 

- - -i
rezîlenin, hevesât-

-

Biri: Cenâb- -i Hakikinin bütün nimetlerinin her bir 

-i kudsiye-
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getirmelisiniz. 

-
bulur; bununla, insan, insan olur.”

e

Zannediyor musunuz ki, hayat göreviniz sadece medeniyetin 

mide ve ü
Zannediyor musunuz ki, hayat makinesi içine konulan ince, 

n nefsin alçakça isteklerini tatmin için 

Birincisi: in her 

oluyla 

ve bununla insan, insan olur.
-
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ticarete gönderdi. 

ve hiddetle te’dib edilecektir.”

abilir:

k
ticarete gönderdi.

bisesinden 

Sermâye-i ömür ve istidad- hayvan gibi, belki 
- -i

maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa, sermâyece en âlâ hayvandan elli 
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Yoksa sermaye olarak en üst derece hayvandan elli derece yüksek 

-
-i saadetini bir derece anlamak istersen, bak; 

icmâli dokuz emirdir. 

Senin vücudunda konulan duygular 
terazileriyle, rahmet-

esmâ-i kudsiye-
-

• Üçüncüsü: -
esmâ-

hâr etmektir. 

• Dördüncüsü: Lisân- -
Rubûbiyetine ubûdiyetini ilân etmektir. 

onun iltifatât- -
cilvelerinin sana verdikleri letâif-

-i Ezelînin nazar-

Zevi’l- -
denil -

-
Vâhibü’l-Hayata arz-

• Yedincisi: Senin hay
-
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- - -u

ve cüz’î ilmin ve cüz’
-

• Sekizincisi: 

Rubûbiyetine dâir mânevî sözlerini fehmetmektir. 

• Dokuzuncusu: 
kudret- -i Rabbâniyenin derecât-

-i
in.”

1. Vücudumuzda konulan d

2.

i
3.

4.
Rububi

5.
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6.

göstermektir. 
7.

Hakîm, Müdebbir bilmek gerekmektedir. 
8. n kendi özel dilleri ile 

–
-

9.
- -

y

rini 

emirlerdir. 

Esmâ- -

âlem-
kitâb-
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-i ta -
gibi emirlerdir. 

-
-i mektûbedir, kalem-

-i Hüsnâya 
delâlet eder.

-

Tecellî-i Ehadiyete, cilve-
-i mihrâkiyesi hükmünde bir 

câmiiyetle, Zât- -

-

-i
-

-i kudsînin meâl-
semavatü vezmin. Ez aceb küncem bi kalb-i mü'minin ‘Ben göklere 

r terazisi, bu büyük alemin 

-gücün gizli definelerini açacak bir anahtarlar 

mükemmelliklerinin en üst düzeyde yarat
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âle

-i Ezelinin-
-

muhabbetiyle-sevgisiyle kendimizden geçmektir, kalbimizin göz 

ki bizi en üst yarat

-
nefsâniyeye, geçici lezâiz-i dünyeviyeye sarf edip zâyi edersin. 

na. • Ve onu takip eden aya. • 
Ve onu gösteren güne. • Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve 

Sûresi: 1-10.) sûresindeki kasem ve cevab-
et.”
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temsili hikayecik ve g

• Ve onu gösteren güne. • Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve 
onu binâ edene. • Ve yeryüzüne

-10.)

merhamet et. Amin, âmin, âmin.” (Duâ)

6. Sonuç 

On Birinci sözdeki ayetlere, temsili hikayeye, hakikatlere ve 

sanatsever veya herhangi b

Bu yüzden ok
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(Risale- -II-III. 2013, Ankara. Risale Akademi 
Bilimsel Etkinlikler Serisi -
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isimli eserinde 33 

bir zât-

tertib eder.

sonr

etmek için herbir tabakada yeni yeni icâdlar, tebdiller, tahviller 
yap

görünür.”

ol



56

a

“Aynen öyle de, - -, Sâni-i Zülcelâl, 
Hâkim-i Hakîm, Adl-i Hakem gibi bin bir Esmâ-i Kudsiye ile 

- -i ekbe

-i hikmet ve 
kavânîn-i ilm-i ezelîsi ile vaz’ etti.

desâtiri ile tafsil ve tasvir etti.

inâyet düsturu ile tanzim etti.

tezyin etti.

Sonra, o kavânîn-i külliye ve desâtir-i umumiye 

Sonra, bu kanun-u küllînin tazyikinden feryad eden ferdlere 
Rahmânü’r-

Demek, o küllî ve umumi desâti
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hâceti için Ondan istimdâd eder, Ona bakabilir.

Sonra, her menzilden, her tabakadan, her âlemden, her 

ile belirledi.

düzenledi.

etti.

an isimlerini özel 

Sonra, her yerden, her bölümden, her âlemden, her gruptan, 
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pencereden devam edildi.

veriliyor ki; 
-i cinsinden herbirisine 

-
-

gayet parlak bir sikke- spat eder.

Herbir yüz, yüzer cihetle bir Sâni-
-i

Ey münkir! Hiçbir cihetle kàbil-
ve mecmûundaki parlak sikke-i Samediyeti hangi tezgâha havale 
edebilirsin?”
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mührünü hangi tezgâha veya hangi fabrikaya havale edebiliriz.
Üçüncü Pencere

r:
“Zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif tâifeden ibaret olan 

kemâl- çbirini 

-i Vâhid-i
Ehaddir.

Hadsiz bir kudret ve muhît bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet 
hadsiz derecede hârika 

umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birisine 
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Halbuki, ‘Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor 

ölçüyü ve idareyi gösteriyor.

k

sonsuz hikmet sahibi bir Sanatkâ

edemeyen ve tasarlayamayan birisi onlardan herhangi birisine 

istenen mesajlar verilemez hatta belki sanat eseri olarak bile kabul 
edilmez. A

sürüklenecektir.

Kur’anda geçen “Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor 

gezmeye, sergileri seyretmeye davet eden ayetlerdir.
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geçildi. Bu da d

havale edildi:
hususan zîhayat olanlar, def’î gibi, âni 

bir zamanda vücuda gelir. Halbuki, def’î ve âni bir sûrette basit bir 

gelirken, çok maharete muhtaç bir hüsn-ü san’atta, çok zamana 
muhtaç ihtimam
acîb san’atlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir sûrette halk 
olunuyorlar.

heyet, herbiri bir Sâni-i Hakîmin vücûb-
vahdet-i
tarzda nihayetsiz Kadîr, nihayetsiz Hakîm bir Vâcibü’l-Vücudu 
gösterir.

hatâ 
ederek, o Sâni-i Mukaddese tabiat ismini verip, Onun mu’cizât-
kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnad edip bin derece 
muhâli birden irtikâb etmek mi istersin?”

bir zamanda aniden

metle yani bir 
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ile izah edebiliriz?

bahanesiyle sanki me

(Risale- -II-III. 2013, Ankara. Risale Akademi 
Bilimsel Etkinlikler Serisi - 5. Merak 
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-
(ENE-EGO) DUYGUSU

-
nda bir gaye ortaya 

etmektedir? Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye Gidiyoruz? Bizim 

etkinlikler düzenlenmektedir. 
-

“ben” duygusudur. Yunus Emre “

-ilim), irade (isteme-tercihte 

Yine de insandaki bu bilme-bilim-
unsun diye 
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-bilginin 

Birinci özellik yani yoktan yaratma insanda olmayan bir 

rak

bilgisayarlar vb. yapmakta ve birçok sanat eseri ortaya 

ortaya konulan bu eserler ka

erek 

-
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t

–
söylemiyorum-

içerisinde bi

insanlara z

(http://www.risalehaber.com/gorsel-sanatlar-egitimi-ve-ben-ene-ego-
duygusu-109850h.htm)
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GENELDE SANAT, ÖZELDE GÖRSEL SANATLAR VE 

-
Kerim, Hadis ve Sünnet ile Kur’an ve Hadis-Sünnetin bu 
bir yorumu olan Risale-

- k

Kur’an-

-

bölümünde bu 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/default.asp

Bismillahirrahmânirrahîm

muciz
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mü’minler -
-49

-

de i

tiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) 

- 110

temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf 
edenleri sevmez.

r. 

- 31-32-33

-191

-
194

” De ki: 
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-34

hiç

-61
De ki: “Gökle

-16
O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolu

-17

Hem binesiniz diye, hem de 
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Allah o su ile size; ekin, zey

z için 
denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara 

met 
edendir.

-4-5-6-7-
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

ra dikkat  
çekmek içindir.)

(http://www.risalehaber.com/bediuzzaman-ve-sanat-120226h.htm)
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(NOT: Nursi’nin Sözler isimli eserinde yer alan

edilmesidir.

disine hükmedemez, kendini kontrol edemez ve 
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benzemez. 

duymayan bir tabiat, görmeyen bir kuvvetten, enerjiden ilham 

kaynaklanan bir hüzündür.

estetik olarak ilahi bir güçle ortaya 
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ce, 

giden ve gelip ge
vermez.

verilerek bu tar

sanat ve sanat 

güzeldir, tem

(http://www.gorselsanatlar.org/gorsel-sanatlar-4-5-6-7-8-sinif-
dokumanlari/ogretmenler-ve-ogrenciler-icin-gorsel-sanatlar-resim-
egitimi-rehberi/)
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-

hizmetini sunan insanlara bir ücret ödüyoruz. Muzun ve gülün 

si 

z, 

durumunda olsay
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olurduk. 

mahareti v

izleyici olarak takdir etmemiz gerekmektedir.

Elcevap: Evet, o Mün’im- ar 

-i san’at olan ni’metler Ehad, Samed’in 
mu’cize-i kudreti ve hediye-i
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etmek fikirdir.” (Sözler, Sayfa 13)

istiyor:

1.

2.
ça

3.

izleyici oluruz.

(http://www.risalehaber.com/1.-soz-risalesine-kucuk-bir-serh-
denemesi....-131816h.htm)

(http://www.gorselsanatlar.org/gorsel-sanatlar-4-5-6-7-8-sinif-
dokumanlari/gorsel-sanatlar-sanat-eserinin-fiyati-ve-harika-i-sanat-olan-
nimetler/)
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YARATICILIK

1. Yoktan yaratma (ihtira ve ibda ile)
2.

ibd

o

v

sonsuz olarak bulunan bu özellikleri kavrayabilelim ve hakikatine 

e ya da 
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ellikler ile 

ibarettir. Ondan 

hiçbir güç ve kudreti yoktur. 
e bugün birçok 

heykeller, grafikler, markalar 

(http://www.gorselsanatlar.org/gorsel-sanatlar-4-5-6-7-8-sinif-
dokumanlari/yaraticilik-ile-ilgili-bir-sunum/)
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GÖRSEL SANATLAR VE HAVA

muyuz?

sesimizi duyurabiliyoruz. 
Bir de dünyada ne kadar dil varsa hiç birisi birbirine 

nlamasak da), 

-milyarlarca ve belki de 

bulunan milyonlarca-milyarlarca ses ve görüntü ile parazit 
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(gözümle 

de, 

lisânlara kemâl-

parç -i
serbestiyet (mükemmel bir serbestlik) ile cezbedarâne (çekici 

(

olmuyor. Ben aynelyakîn (gözümle görür derecede bildim)

Demek, ya herbir zerre (atom) ve herbir parça havada 
nihayetsiz (sonsuz) bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, irâdesi ve 
nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrâta (atomlara) hâkim-i

Öyle ise, bu sahife-
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(gerçek bilgi), aynelyakîn (gözle görünen bilgi), ilmelyakîn 
-

-i mütenâhî (sonsuz) ilmi 
ve hikmetle ça -i kudret (kudret kalemi) ve kaderin 

-i mahfuzun (korunan 
-

-i mahv, ispat (Cenab-

(http://www.gorselsanatlar.org/sohbet/gorsel-sanatlar-ve-hava/)
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geometrik unsurlardan faydalan

kendini sevdirm

o sanatkardaki manevi güzellik ve mükemmelliktir ki ortaya 

gözleriyle de kendini görmek istemektedir.

ileri gelmektedir.

gözüyle görülebilsin diye sanat eserinin üzerinde sanatkara ait o 
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-i latîfinden 
( gayet 

( 1-
- sûret (resim) 

bir takdîr (karar verme) 
hudud 

hikmet pergeliyle dönüyor. 

hükmediyor. Öyle ise, ilim ve hikmet pergeli, kendini gösterecek. 

ne (resmine) 

âzâlar, san’atkârâne ve inâyetkârâne ( Lütuf ve himâyede 

Öyle ise, o ilim ve hikmet pergelini çeviren, arkada sun’ (1-
yapma. 2- -Tesir, etki, kudret. 4-San'at eseri.) ve inâyet 

gösteriyor. Öyle ise, sun’ ve inâyeti -i tahsin 
-

Elbe

âdetâ, o çiçek bir lûtf-
kerem-
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ânâ-
(harekete geçiren), teveddüd (kendini sevdirme) ve taarrüf (kendini 

sevdirmek, elbette meyl-i merhamet ve irâde-i ni’metten geliyor. 

Mâdem rahmet ve irâde-i ni’met, arkada hükmediyor; öyle 

Demek bu rahmet ve irâde-

ni’meti tahrik ediyor. 

izhâra (göstermeye) sevk eden, elbette o zâttaki mânevî cemâl 
(güzellik) ve kemâldir (mükemmelliktir) ki; tezâhür etmek (ortaya 

Yani, cemâl ve kemâl -çünkü bizzat sevilirler-

Cemâl, mâdem kendini sever; kendini aynalarda görmek ister. 

meyveler, o cemâl- -kendi 
kabiliyetlerine göre-

Aynen öyle de, Sâni-
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-

ediyor (düzenliyor), birer miktar-
veriyor. 

Onun ile, bunlara Mukaddîr (Takdir Eden, Belirleyen), 
anzim Eden, Düzenleyen) , Musavvir (Tasvir Eden, 

Resimleyen) isimlerini okutturuyor. 

-

-Gayeli Olan) ismini gösterir. 

-
- -

enler), 

hûrilerine bir hüsün ve zînet renkleri veriyor, ve hâkezâ, 

Bunlardan hareketle demek ki güzel bir çiçek ile güzel bir 

(http://www.gorselsanatlar.org/sohbet/guzel-bir-cicek-ve-guzel-bir-
kadinin-resmi-ve-heykeli-nasil-yapilir/)
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görmekteyiz.

vermektedir: 

erde, hakiki bir hüsün 

(olay), ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri 
cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-

parlak güzellikler ve intizamlar (düzenler, düzenlemeler) var. 

- -i Sübhâniyenin 
(Her kusurdan u

-i hayattan terhis etmekle 
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hâdiselerin perdel

çekirdekleri, zâhiri çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip 

tahavvüller birer mânevî 

hükmeder. 

a hükmeder. 

Meselâ, kudret-

edilmez. 

çok mahz- -
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Meselâ, âlet-i tenâsül-

durum olarak

-i hacâlet (utanma perdesi), insana bakan 
-

n-

etmez. 

- -

hikmetli san’at ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki, Sâniine 

teki 
-i

kudsiyedir (yüce kitabeler, ifadelerdir)." 
http://risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=S
ozler& Page=210

ele almak gerekmektedir.

(http://www.gorselsanatlar.org/resim/o-herseyi-en-guzel-sekilde-yaratti/)
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Hatta bazen de
antika olan bir sanat eseri müzayedelerde paha biçilemez fiyatlara 

a bir 

slemeler 

Yani 
merhameti, lütuf, ikram ve iyilikleri üzerimde görünüyor” gibi 

du

Çünkü Sanatkar unutulursa Sanatkara dönük olan manevi yönler de 
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sebepler veya 

mürde, 

hurda 
haline getirir.

(http://www.gorselsanatlar.org/gorsel-sanatlar-4-5-6-7-8-sinif-
dokumanlari/ogretmenler-ve-ogrenciler-icin-gorsel-sanatlar-resim-
egitimi-rehberi/)
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n Görsel Sanatlar/Resim 

bahsetmiyorlar.”

fenlerden her fen, kendi lisan-

Nurs
felsefe, dil bilimlerinden örnekler verir ve 

dürbünl -

ders verir.

...
Resim/Görsel Sanatlar Dersi: 

(Mülk Suresi), 1-4. Ayetler
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gücü yetendir.

Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?

Sonra tekrar 

Çünkü bir gü

eserleri ol

Müzik Dersi:

zamanda fizik biliminin de konusuna girmektedir. Ancak burada 
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duy

r. Demek ki bütün sesleri 

ve 

....

iniz:
http://risaleakademi.org/?page=3&YaziID=233

(http://www.gorselsanatlar.org/gorsel-sanatlar-4-5-6-7-8-sinif-
dokumanlari/ogretmenler-ve-ogrenciler-icin-gorsel-sanatlar-resim-
egitimi-rehberi/)
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-

•
neler biliyorsunuz?

•
•
•
“

-i mahiyetine (mahiyetindeki 
-i mizan ve intizamla (tam bir 

düzen ve ölçü ile) biçilip hüsn-ü san’atla (güzel san’atla) tertip 

–meselâ
oynat –, hem 

-i
Hakî

-
-i Alîm-

ederler.” http://erisale.com/#content.tr.1.905 (Nursi, S. Sözler, 

1. e nedir? 
Söyleyiniz.

2.
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3.

4.
örnekler veriniz.

Uygulama 

•
•
•

•

desen olarak çiziniz.
•

•
•
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(Sözler, Otuz 

(Sözler, 

(Sözler, Otuz Birinci 

sanat – –
sanat eseri – sergi – seyirci a

-Türkçe Yeni Lûgat’ta; 

“isbât”
ni 

verilmektedir.

gerekir. Çünkü hiçbir sanat eseri kendi kendine, tesadüfen ortaya 

Pencerenin g

Bu çi

kmektedir. 
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en veya 

“Bu sergile

-i
mânevîsini beyan ediyorlar. Hüsn-ü mahfîsinin letâifinden 
bahsediyorlar.

Demek onun pek mühim, hayret verici kemâlât ve cemâl-i

Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, 

Mahfî, nazirsiz cemâl ise, görünmek ve görmek ister. Yani, kendi 
cemâlini iki vech ile görmek; biri muhtelif âyinelerde bizzat 

Hem o daimî cemâl, mü
devam-
olamaz. Zira, dönmemek üzere zevâle mahkûm olan bir seyirci, 
zevâlin tasavvuruyla, muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti 
tahkire meyleder. Çünkü in
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Demek bir seyrangâh-
http://erisale.com/#content.tr.1.85

Nursi’ye ait Onuncu Söz’ün Dördüncü Suretinde geçen bu 

-i san’at- -

ilânât- -1 Mehâsin-i rububiyetin 
-i

Zülcelâlin kusursuz k
gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzâr-

Demek, bu âlemin Sâniinin pek mühim ve hayret verici ve gizli 

Çünkü gizli, kusursuz kemâlât ise, takdir edici, istihsan edici, 

Daimî kemâlât ise, daimî tezahür ister. O ise, takdir ve istihsan 
edicilerin devam-

-2

misilsiz, mânevî bir cemâlin mehâsinini bildirir. Ve nazirsiz, hafî 
diyor. -3 O münezzeh hüsün, o 

mukaddes cemâlin cilvesinden, esmâlarda, belki her isimde çok 

cemâ

bakmak için, görünmek de ister. Demek, iki vech ile kendi cemâline 

mü

Demek, hüsün ve cemâl, görmek ve görünmek ister. Görmek 
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vücudunu ister. Hüsün v
-

mahkûm olan bir seyirci, zevâlin tasavvuruyla muhabbeti adavete 
döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü, hodgâm 

ve inkâr ile mukabele e

Madem o nihayetsiz sehâvet, cûd, o misilsiz cemâl, hüsün, o 

-i dünyada görüyoruz, herkes 

doymadan gider. Demek bir seyrangâh- r.

-i
Zülcelâline kat’î delâlet eder. Sâni- -i
kudsiyesi, dar-

-1

ir 

murassâ bir meyve, elbette gayet san’atperver, mucizekâr ve 
hikmettar bir Sâniin mehâsin-

-2

Evet, durub-u emsaldendir ki, bir dünya güzeli, bir zaman 

adam kendine teselli vermek için, “Tuh, ne kadar çirkindir!” der, o 

üzüm a
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-3

Âyine-

Belki o cemâller, bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemâl-i mukaddesin 
http://erisale.com/#content.tr.1.107

iler açar ki seyirciler gelsinler 

KAYNAKLAR

-Türkçe - -
Edebi-

http://erisale.com/#content.tr.1.924

http://erisale.com/#content.tr.1.379

http://erisale.com/#content.tr.1.769
Sözler, Onuncu Söz, Dördüncü Suret
http://erisale.com/#content.tr.1.85
Sözler, Onuncu Söz, Dördüncü Hakikat
http://erisale.com/#content.tr.1.107






