SAXD NURSÎ
Asrin xslam düäünürü
Saxd Nursî, xnsanin hemcxnslerxyle xyx
geçxnebxlmesxnxn sirrini yaratiliä gayesx ve hayat
prensxplerx esasina bawlar. Ona göre xnsan Allah’i
(c.c) bxlmek, xman etmek ve xbadet etmek xçxn
yaratilmiätir. Xnsanin hayatina anlam veren
dewerler olarak da, xlxm, meäruxyet, hürrxyet,
dürüstlük, ümxt, çaliämak, sebat gxbx kavramlari
görür. O, xman ve xbadetx xnsanin hem dünya hem
de ahxret saadetx ehemmxyetx açisindan, Kuran’in
tefsxrx olan, 6000 sayfayi aäan eserlerxnx xman
üzerxnde yowunlaätirir.
Saxd Nursî, „Xstxbdatin her nevxne karäiyim. Onu
nerede görürsem tokadimi vururum. Bence en
kötüsü xlmî xstxbdattir
xstxbdattir.. Ben ekmeksxz yaäarim,
hürrxyetsxz yaäayamam. Xman ne kadar gelxäxrse
hürrxyet de o kadar parlar
parlar.. Xäte asr-i saadet.“
Sözlerxyle hürrxyete olan büyük sevdasini xfade
etmektedxr.
Ordu adayi olarak devrxn tek Xslâm Akademxsx
„Darü’l-Hxkmetx’l-Xslâmxye“de görevden sonra,
Bxrxncx Dünya harbxnde mxlxs kuvvetlerx komutani
olarak harbe xätxrak etmxä, Xstanbul’un xägalxnde
xägalcx güçlere karäi aktxv mücadele vermxätxr.
1922 yili sonunda Ankara’ya davet edxlmxä,
TBMM’de merasxmle karäilanmiä ve daha sonra
mebuslara çawrisinda, yenx Türkxye’nxn
äekxllenmesxnde manevx dxnamxklerxn xhmal
edxlmemesxnx xfade etmxätxr.
1925’lx yillarda Türkxye’de uygulama alanina
gxren dxnx diälama, yasaklama polxtxkalarina karäi
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verdxwx eserlerxyle Xslam’in temel altyapisini
oluäturan prensxplerx açiklamaya yönelxk bxr tarz
gelxätxrdx. Yasaklamalarla dewxl, ancak xnsanlari
maddx ve manevx xlmen aydinlatmakla,
suxstxmallerxn önlenebxlecegxne dxkkatx çeken
Bedxüzzaman Saxd Nursî, gelxätxrdxwx Kurân’î tarz
xle akil, kalp ve duygu bütünlüwünü temxn ederek
xman hakxkatlerxnx anlatmiätir. Böylece kelam,
tasavvuf ve pozxtxf bxlxmlerx terkxp ederek
müslümanlara yepyenx bxr bakiä açisi sunmuätur.
Reforma, islaha ve düzeltmeye dayali bxr tavir
sergxleyen Nursî, asla husumete, kxne, kavgaya,
bölmeye ve bölünmeye dayali muhalefetx tercxh
etmemxätxr. Yikmak, yok etmek, yasaklamak,
tahrxp etmek gxbx kelxmeler onun mücadele
sözlüwünde yoktur.

Sxvxl xtaatsxzlxkte bxr ömür boyu dowrulari
haykirmada sebat etmxätxr. Hegemonyaya karäi
dxrenmxä, önemlx olanin meäru muhalefet
olduwunu vecxz bxr äekxlde xfade etmxätxr, bu da
xdeal anlamda bxr demokrasxdxr.
O, bütün eserlerxnde, “Dünya hayatinin fanxlxwx,
gelxp geçxcx olduwu, kavga ve çekxämeye
dewmedxwx“ üzerxnde durmuätur. Harplerde
kazanan taraf olmadiwini belxrtxr ve özlü bxr
cümleyle ‘Xnsanlik xçxn esas olan sulhtur’ der ve
kaçinilmaz harplerxn xnsanliwin uyaniäina vesxle
olmasini temennx eder. Nxtekxm 2. Harp sonrasi
temelx atilan ve hizla gelxäen bariäi, eäxtlxwx, xnsan
hak ve hürrxyetlerxnx ve hukukun üstünlüwünü
esas alan prensxplerx xdeal anlamda yeterlx
olmasa da, ümxt verxcx bulmuätur.
Elbette kx batinin dewerlerx, xnsanliwin eäxtlxk,
xnsan hak ve hürrxyetlerx ve hukukun üstünlüwü
anlaminda benxmsedxwx ortak dewerlerdxr. Ancak,
Nursî ‘Saadet odur kx, xnsanin hem dünyasini hem
de manevxyati xçxne alir’ tesbxtx xle Bati

medenxyetxyle yetxnmeyxp, ebedx saadetx de xçxne
alan daha xlerx bxr xnsanlik projesx hedeflemxätxr.
Tevazu ve mahvxyet hayatinin ayrilmaz bxr
parçasidir. Ona göre hakxkx zengxnlxk dünyevx
dewerlerde dewxl, ruh ve gönül zengxnlxwxndedxr.
Onun Kur’ânî paradxgmaya dayali düäünce
sxstemxne göre, evren ve xçxndekxler okunmasi
gereken büyük bxr kxtaptir. Eserlerxnxn her
satirinda kaxnatin ve xçxndekxlerxn sesxnx, bxrlxk ve
beraberlxwx sembolxze eden varliklar arasindakx
yardimlaämayi, âhenk ve nxzami görmek
mümkündür.
Onun çok engxn ve derxn äefkat anlayiäi
hayatinda hakxm bxr düstur olarak belxrxr
karäimizda. Hayati boyunca çektxwx onca
sikintiya ve çxleye rawmen, o hep affedxcx olmuä,
hakkinda xdam talebxyle dava açanlar xçxn bxle
hxdâyet temennxsxnde bulunmuätur.
Nursî der kx “Bxzxm düämanimiz cehalet,
zaruret (yoksulluk) ve xhtxlaftir. Bu üç düämana
karäi xlxm, sanat ve xttxfak sxlahiyla cxhat
edecewxz.“ Görülüyor kx, Nursî xnsanlarla dewxl,
xnsanliwa zarar veren cehalet, yoksulluk ve xhtxlaf
gxbx kavramlarla mücadele etmxätxr.
O, ‘muhabbete muhabbet, husumete
husumet’ dxyerek sevgx sifatinin sevxlmesx
gerektxwxnx ve nefret sifatinin da sevxlmemesx
gerektxwxnx xnsanliwa öwütlemxätxr.
Onun mücadele ettxwx bxr konu da xmansizlik
cereyanidir. Zxra o, xmanin xnsanlik xçxn büyük bxr
saadet unsuru olduwuna xnanir. Xmana ve
xnsanliwa hxzmet xçxn “dxger dxnlerle münakaäaya
sebep olan konulari bxr tarafa atip, beraber
çaliämanin gereklxlxwxnx“ öwütler.
Xslam ulemasi yüzyillar boyu xnsanin temel
sorulari olan “Ben kxmxm, nereden gelxp, nereye
gxdxyorum, vazxfem nedxr?“ gxbx konulardan
zxyade hep diä alem ve sxyaset üzerxne

mesaxlerxnx teksxf etmxätx. Oysa “Xman ve temele
axt“ meseleler halledxlmeden ve doyurucu
cevaplar bulunmadan afakx meselelere yönelmek
bunalimin derxnleämesxnx sonuç verxyordu. Xslam
dünyasinin sxyasx düzenleme ve projelerden
zxyade ve fakat onlari da xhmal etmeden zxhnxyet
düzenlemesxne xhtxyaci vardi. Problemxn çözümü
Kur’ân’in çawlar üstü mesajinin günümüze bakan
yönünü ortaya çikarmakti.
Bedxüzzaman Xslam dünyasinin karäilaätiwi en
köklü ve yikici krxze (fen xlxmlerxnden
kaynaklanan dxnsxzlxk veya dxnde laubalxlxk,
irkçilik, xstxbdat) karäi Kuran’dan xlxm ve mantik
yoluyla çözümler göstererek mxlyonlarin xmaninin
kurtulmasina vesxle olarak, aäiri akimlarin önüne
çikip, kaos ve anaräxnxn xnsanlari xfsat etmesxne
engel olmuätur.
Xnsanliwin ortak problemlerxnxn yani sira
yaäadiwi toplumun özel problemlerxne de ewxlen
Bedxüzzaman‘a göre: Bati maddecxlxwe
saplanmiä, Dowu xse eskxyen kurumlarini
yenxleyxp, xman eksenlx bxr yapilanmaya
dönüätürememxätx. Osmanli Devletx de ayni
açmazda tükenxyordu.
Devlet ve mxllet äeklen Xslâma bawli olmakla
bxrlxkte mânâ plâninda Xslâmdan kopmuätu.
Bati’yi da anlayamamiäti.
Asil problem buydu. Qözümü xse: “Tahkxkx
(araätirmaya dayali) xman“ gelxätxrdxwx metodun
özü ve özetxydx.
Sira “tahkxkx xman“ eksenxnde gelxäxp çawin
teknolojxsxyle zengxnleäecek xnsanlar yetxätxrmeye
gelmxätx. Bunun da yolu ewxtxmden geçerdx.
Insanlari okumaya öwrenmeye teävxk ettx yazdiwi
eserlerle xsteyen herkesxn autodxdak temel dxnx
konulari xdrak etmelerxne, kapi açti.
“Vxcdanin iäiwi dxn xlxmlerxdxr
xlxmlerxdxr,, aklin nuru fen
xlxmlerxdxr
xlxmlerxdxr.. Xkxsxnxn bütünleämesxyle hakxkat tecellx
eder
eder.. Ayriätiklari vakxt, bxrxncxsxnde taassup
(tutuculuk), xkxncxsxnde hxle, äüphe dowar
dowar“ dxyordu.

Xman tevhxdx, tevhxd teslxmx, teslxm tevekkülü,
tevekkül saadet’x dareynx (xkx dünya) xktxza eder,

dxyen Nursî dxnde xfrat ve tefrxte kaqmamayi
yewler. Tenbellxwx red eder.

Atalet sikintiyi, sikinti sefahetx, sefahet
fakxrlxwx ve bedbahtliwi dowurur. Aklin,
mantiwin qaliätirilmasi üzerxnde durarak: Bu
dünya tecrübe meydanidir. Akla kapi aqilir,
fakat xhtxyar elden alinmaz ve xnsanda
hxssxyat galxp olsa, aklin muhakemesxnx
dxnlemez, der (L80).
‘Kaxnat fevkalade xlahx bxr eserdxr ve
Kuran’a göre okunursa, xnsana sonsuz
saadete götüren bxr ufuk aqar’ dxyor
Bedxüzzaman eserlerxnde.
Ne dersxnxz, gelxn hep bxrlxkte okuyalim!
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Kuran’i ve Hz. Muhammed’x (s.a.v.)
qawimizin xnsanlarina orxjxnal bxr äekxlde,
sunan Xslami depolxtxze ederek,
müslümanlara dxnamxzm kazandiran, bu
yenx mxsyonun öncüsü dxyor:
“Xslamxyet güneä gxbxdxr; üflemekle
sönmez. Gündüz gxbxdxr
gxbxdxr,, göz yummakla
gece olmaz. Gözünü kapayan, yalniz
kendxne gece yapar
.“ TH 71
yapar.“
“Äerxat yüzde doksan dokuz ahlak,
xbadet, ahxret ve fazxlete axttxr
axttxr.. Yüzde bxr
nxsbetxnde sxyasete müteallxktxr
.“ TH 59
müteallxktxr.“

