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Said Nursî'nin Felsefi Mirası ve Yeni Avrasya
Topluluğunun Oluşmasıyla İlgili Problemler
20. yüzy?lda çok kültürlü toplumlarda birçok sorunun ortaya ç?kmas?na yol açan kültürleraras?
etkile?me ve anla?mazl?klar, 21. yüzy?lda daha yo?unla?abilirler. Bu süreçlerin teorik aç?dan izah
edilebilmeleri için, bir taraftan Avrasya toplulu?unun olu?mas?na yeni yana?malar?n aranmas?, di?er
taraftan da Said Nursî gibi dü?ünürlerin felsefi miras?n?n daha derin ?ekilde incelenmesi gerekiyor.
Eski SSCB’nin kültürel co?rafyas?nda çeli?kilerin olumlu ve yap?c? ?ekilde etkile?mesinin
düzenlenmesi son derece zordur. Bu zorlu?un nedenlerinden biri, Bat? Avrupa’daki de?er ve standartlara
takip edilmesine yönelik resmi görü?ün hayatiyetidir. Oysaki Rusya’daki çok uluslu toplum, uzun süren
tarihi temaslar sayesinde, günlük hayat?nda Do?u kom?ular?n?n yüzy?llarca edindikleri tecrübeleri daha
kolay olarak kavray?p alg?lar. Birçok de?i?iklik tüm ülkenin de?i?mesini te?vik eder. Ülkenin uzak
bölgelerinde rastgele gibi görünen bu de?i?iklikler, tahribatlar, bir bütünlük olarak, ülkenin yeni bir tipe
geçmesine yol açar. Bu durumda yöneticiler, tüm uyruklular?n?n tarihi tecrübelerini dikkate alarak, bu
tecrübeyi kendi hareketlerinin son hedefine ba?lamal?d?rlar.[1]
Avrasyac?lar?n belirtti?i gibi, “ülküye do?ru yol” d?? sosyal süreçlerin geli?mesinde de?il, her ?eyden
önce insan?n kendi iç ahlak?n? iyile?tirmesinde aranmal?ym??. Ayn? zamanda insanlar?n gönüllü
olarak bunu yapmalar? gerekti?ine dikkat verilmi?, Said Nursî de bunu birçok ifadesinde vurgulam??t?r.
Bu konunun görü?ülmesinde s?k olarak bir engel ortaya ç?kar ve söz konusu engel üzerinden
Avrasyac?l??a bir sürü duygusal ve ideolojik suçlamalar at?l?r. Ele?tirilerde iki ba?l?ca do?rultu
kaydedilebilir. Birincisi, Bat? yanl?s? olarak, Rus tarihinde Asya’n?n herhangi bir etkisini reddeder.
?kincisi, milliyetçili?e yönelik do?rultu, hem Bat?'y?, hem de Do?u’yu Rus özelli?ine kar?? ç?kan iki
güç olarak de?erlendirir. Dikkate de?er husus ?u ki, bu “fikir sava??” geçen yüzy?l?n 20’li
y?llar?nkinden daha yo?un ?ekilde devam etmektedir.
Yeni devir süresince Avrasya co?rafyas?nda medeniyet aç?s?ndan çok derin de?i?iklikler yer alm??t?r.
Büyük göçler s?ras?nda ve sonucunda Avrasya’da ortaya ç?kan etnojenetik ve etnokültürel durum,
Kuzey ve Güney Amerikalar, Avustralya ve Afrika’daki durumlara hiç benzemez. Örne?in, Kuzey
Amerika’daki yerliler, Amerikan ve Kanada kültürüne gittikçe geli?en adaptasyona ra?men, ba?ka bir
dünyay?, “yerli halk?n dünyas?n?” temsil etmi?lerdi. Bu kar?? koyma, birçok demokratik eyleme,
Amerika yerlilerinden resmi “özür dilemelere” ra?men, hala da mevcuttur. Kuzey Avrasya’da ise
“yerliler” ve “kolonistler” ya da “gelen halk” yoktur, bu alt k?tada yerliler hâkimdirler. Kuzey
Avrasya’da kalan tüm halklar?n illeri ve kültürleri, söz konusu halklar?n hala ya?ad?klar? yerlerden
kaynaklanmaktad?r.
20. yüzy?lda yer alan tarihi süreçlerin çe?itli?i, ?ehirlerin büyümesi, halklar?n göç kabiliyetinin artmas?;
etnik s?n?rlar?n?n de?i?mesine yol açm??t?r. Tüm tarihi ve kültürel bölgeler çokuluslu hale
gelmi?lerdir. Bu aç?dan Rusya’y? olu?turan cumhuriyet ve bölgelerde milletlerin eskiden beri
“yerlilere” ve “yerli olmayanlara” bölünmeleri zay?flayarak anlam?n? kaybederlerdi. Ancak böyle bir
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durum ortaya ç?kmam??, sonuçta Rusya’da ve BDT co?rafyas?nda anlams?z, zararl? ve s?k s?k feci
nitelikteki göç say?s? artm??t?r.
Kültürel durumun istikrar? ve dengesi, tarihi ve kültürel bölgelerde gerek halklar?n bar??ç? ve bar??ç?
olmayan uzun etkinle?me süreçleri, gerekse devlet gibi sosyo-politik kurumlar?n faaliyeti sonucunda
ortaya ç?kabilir. Bu durumda “hükümdar?n” rolü özel bir önem kazan?r. Uyruklular “liderin ismiyle
yolda bulunarak, liderin himayesi alt?nda bulundu?unu”[2] devaml? olarak hat?rlamal?d?rlar, hükümdar
ise uyruklular?n? korumal? ve onlar?n refahlar?n? sa?lamal?d?r.[3] Yaz?l? kaynaklar?n açt???
retrospektifte birçok bölgede ortak ekonomik çal??malarda i?birli?i peki?tirilmi?, ticaret geli?mi?, çe?itli
halklar?n temsilcileri aras?nda nikâhlar kurulmu?lard?.
18. - 20. yüz y?llarda Kuzey Avrasya’da hiç bir millet ortadan kaybolmam??, da??lmam?? veya yabanc?
ortamda asimile olmam??t?. Ayn? dönemde birçok di?er etnik bölgede hemen hemen her zaman etnik
unsurlar içeren anla?mazl?klar, isyanlar, sava?lar ortaya ç?km??lard?. Anla?mazl?klar sonucunda
milletler s?k olarak de?i?mi?, etnik topraklar ortadan kaybolmu?, demografik krizlere yol açm??, halklar
aras?ndaki ili?kilerde uzun süren gerginliklere neden olmu?tu. Son on be? y?lda sosyo-kültürel dengenin
ihlali sonucunda anla?mazl?klar Güney Kafkas, Kuzey Kafkas, Orta Asya, Kazakistan, Güney Sibirya
tarihi ve kültürel bölgelerinde ba? göstermi?tir. Di?er bölgelerde de ?u veya bu derecede gerginlikler
ortaya ç?km??t?r. Devlet tarihi kültürel bölgelerdeki denge ve istikrarl??? destekler veya desteklemez.
Etnik ve kültürel denge, her zaman istikrar?n önemli bir faktörü olu?mu? ve olu?maktad?r da. Ayn?
zamanda bu denge devletçe ve halkça yürütülen politikan?n en zor ve en ince taraf?d?r. Hemen hemen
be? yüzy?l Kuzey Avrasya co?rafyas?nda süren milletler ve devletleraras? etkinle?me sonucunda
edinilen tarihi tecrübe ve ça??m?z?n insanc?l ilkeleri, anla?mazl?klar?n güç kullan?larak çözülmesinden
vazgeçilmesi gerekti?ini, ihtilaflar?n önlenmesine yönelik stratejik siyaset hatt?n?n uygulanmas?n?n
kaç?n?lmazl???n?, halklararas? ili?kilerin düzenlenmesi için halklar?n geni? kamuoyu çevrelerinin
kat?lmas?n?n zorunlulu?unu göstermektedirler. Tüm bu faaliyetlerde, Avrasya tipi dü?ünürlerin özellikle
bu felsefi ak?nt?n?n parlak temsilcisi Bediüzzaman Said Nursî’nin manevi miras?ndan
yararlan?lmal?d?r. Felsefeci, sanki, Rusya’da böyle geli?melerin mümkün oldu?unu ve ülkedeki siyasi
durumun bu do?rultuda geli?ti?ini öngörmü?tür. Nursî, her ülkede yer alabilen de?i?ikliklerin 12 gerçek
alametini belirlemi?tir. E?er bu gerçeklere riayet edilmez ise, ülkenin parçalan?p ortadan kaybolmas?na
yönelik bir tehdit ortaya ç?kar; e?er bu gerçeklere riayet edilirse, ülke yenilenir, ülkenin ba?kenti ise
ebedi bir mahiyet kazan?r.[4]
Bu durumda Rusya’daki çok uluslu toplumda küreselle?meden kaynaklanan ve Bat?dan gelen
“çeli?kilerin birli?i” konsepti de?il, çe?itli millet ve dinlerin kar??l?kl? anlay??? için daha objektif “çok
çe?itlikte birlik” fikri daha olumlu etken rolünü oynayabilir. Bu fikir anla??lmazl?klar?n giderilmesi ve
kar??l?kl? anlay???n geli?tirilmesi yolunda eski Çin ve Hindistan’dan ba?layarak ta Risale-i Nur’daki
hümanist dü?üncelere kadar bir s?ra Do?u felsefecilerinin eserlerinde izlenebilir.
Bugün Avrasya ideolojisi çerçevesinde çok farkl? siyasal ve manevi ak?nt?lar?n mevcut oldu?undan,
bahse konu ideolojinin üzerinde mutab?k kal?nm?? birli?e varmas?ndan söz edilemez. Öte yandan
ba?l?ca fikirlerin nesilden nesile belli ölçüde geçti?i görülmektedir. Bu süreçte geçmi? zamanki
dü?ünürlerin idelerinin incelenmesi ba?l?ca rol oynamaktad?r. Bu ideler aras?nda Said Nursî’nin manevi
miras? en önemli yerlerin birini almaktad?r. As?l Said Nursî’nin fikirleri, bugünkü hayat?n birçok olup
bitenlerinin daha derin ve etrafl? bir ?ekilde anla??lmas? ve de?erlendirilmesine imkân vermektedir.
Sonuçta dünya toplumunun önüne ç?kan en güncel görevlerin çözülmesi ve bu toplumca geli?me
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yollar?n?n seçilmesi gerçekçi bir ?ekilde etkilenebilir.
Gerçekten, Rusya’n?n bir Avrasya devleti olarak ilerlemesi, devlet politikas?n?n ne kadar dengeli
olmas?na, Rusya Federasyonu’nu olu?turan milli cumhuriyetlerin daha geni? özerklik haklar?na
kavu?tu?unun devletçe kabul edilmesine ve cumhuriyetlerin kendi ç?karlar?n?n devletin genel
ç?karlar?na uydurabilmelerine ba?l? olacakt?r.
Ayn? derecede önem ta??yan ba?ka bir mesele, gerek insan haklar? alan?nda, gerekse ekonomik alanda
toleransl? politikan?n milli cumhuriyetlerin makamlar?nca güdülmesidir.
?unu anlamak gerek ki, tüm dünyan?n gelece?i ve bilhassa yukar?da aç?klanan özellikler aç?s?ndan
Rusya’n?n gelece?i, çok kültürün varl???n?n kabul edilmesine ba?l?d?r. “Çok kültürlülük” ise,
halklar?n, kültürlerin ve dillerin tam olarak, gerçek ?ekilde hak e?itli?i gibi alg?lamaktay?z.
?ki Dünya sava??n?n ya?and???, jeopolitik alanda devletlerin birbirine kar?? koyduklar? ve kaynaklar
için rekabetin gittikçe daha artt??? 20. yüzy?l geli?meler ?????nda, insanl???n tarihindeki bu feci
olaylar? ya?am?? olan Said Nursî’nin b?rakt??? miras?n ara?t?r?lmas?, olu?makta olan yeni çeli?ki
sisteminden tek mümkün ç?kar yol gösterebilir. Dünya kapsam?nda kapitalist ile sosyalist sistemler
aras?ndaki kar?? koyman?n ortadan kald?r?lmas?yla jeopolitik birlikler için “Bat?-Do?u”, “KuzeyGüney”, “H?ristiyan-?slam” gibi yeni medeni nedenler ortaya ç?karlar. Bu aç?dan Rusya ve Türkiye
tüm dünyaya gerçekçi insanc?l politikas?n?n örneklerini sergilemelidirler. Böyle politikan?n ön sebebi,
iki ülkenin “dünyan?n ortas?ndaki konumu”dur. Ülkelerimizin Avrasya’daki tarihsel görevi, kar??
kutuplarda bulunan kültürler aras?nda olumlu ili?kilerin düzenlenmesidir.
Bugün eski SSCB co?rafyas?nda merkezle?tirmenin zay?flanmas? sonucunda kültürleraras? ili?kilerin
önemi her düzeyde gittikçe artmaktad?r. Çünkü bu ili?kilerde yeni Avrasya toplulu?unun olu?mas?n?
te?vik eden geleneksel ve modern faktörler bir araya gelmektedirler. Bu ko?ullarda Bediüzzaman Said
Nursî gibi dü?ünürlerin felsefi miras? sadece teorik de?il, pratik de?er de kazanmaktad?r.
Bildirimizde Bediüzzaman Said Nursî’nin miras?n?n bir parças? olan Sözler eserine de?indik. Bugün
eski SSCB co?rafyas?nda merkezle?tirmenin zay?flanmas? sonucunda kültürleraras? ili?kilerin önemi
her düzeyde gittikçe artmaktad?r, çünkü bu ili?kilerde yeni Avrasya toplulu?unun olu?mas?n? te?vik
eden geleneksel ve modern faktörler bir araya gelmektedirler.
Söz konusu ko?ullarda Nursî gibi dü?ünürlerin felsefi miras? sadece teorik de?il, pratik de?er de
kazanmaktad?r.

[1] Sözler, Dokuzuncu Söz.

[2] Sözler, Birinci Söz.
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[3] Sözler, Be?inci Söz.

[4] Sözler, Onuncu Söz.
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