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İki Cihan Saadeti İçin İlim, İman ve Ahlak Formatında
Kur'anî Yeni Bir Yol: Risale-i Nur
Her peygamber, Allah’?n izniyle, kendi asr?ndaki ra?betli meta ile mu’cize göstermi?tir. Hz. Musa (as), sihirle; Hz. ?sa (as),
t?pla; Hz. Muhammed (asm) ise belagatle ilgili mucizat göstererek, hem kendilerinin nübüvvetini ispat etmi?, hem de bizlere
kolayca kabullenebilece?imiz nebevî bir yolu takdim etmi?lerdir (Risale-i Nur Külliyat?, 19. Mektup, 18. ??aret, s. 442).
Bediüzzaman da bu sünnete ittiba ederek, mukteza-i asra mutab?k davranm??, post modernli?e bula?m?? peri?an bu aleme,
kolay, k?sa, selametli, ya?anabilir bir ?slam’?, Ehl-i Sünnet’in keyfe kafi versiyonuyla Kur’anî bir yol olarak
sunmu?tur. Eserlerini kendine hitaben yazmas?; O’nun okurlar? üzerindeki en önemli etkilerden birisidir. Bu risalelerinin
daha tesirli ve kal?c? olmas?n? sa?lam??t?r. Bediüzzaman, ev okullar? uygulamas? ile adeta bir Serbest Üniversite faaliyeti
yürütmü?tür. Yazd??? kitaplar?n evlerde okunup tart???lmas?n? ve kendisine mektuplar yaz?lmas?n? hararetle destekledi.
Kitaplar?n?n ço?unu mektuplara verdi?i cevaplardan olu?turdu. Böylece do?rular? savunmaya, tezini anlatmaya, uygulanacak
yöntemleri, hizmetinin usulünü ortaya koymaya çal??t?. Umudu ayakta tutmay? ba?arm??t?. Küfrün bel kemi?inin
k?r?ld???, “istikbal ink?lâplar? içerisinde en gür sedan?n ?slam’?n sedas? olaca??” her ziyaretine gelene vurgulad??? görü?ler
oldu. Dini ahlak ile soyut zevklerle de doyum sa?layan; zevk alma, sevme duygusunu rutin günlük i?lerinde bulabilen; toplumun
iyili?inden saadet duyanlar ortaya ç?kar.
Nursî, “tebli? de?il temsil zaman?” dercesine Risale- i Nur’un mesle?ini ?öyle ifade eder:
1. ?hlas-? tam ve terk-i enâniyyet.
2. Zahmetlerde rahmeti elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak.
3. Fani ayn-? lezzet-i sefihanede elim elemleri göstermek.
4. ?man?n ?u dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmas?n? ispat etmek.
5. Hiçbir felsefenin eli yeti?emedi?i noktalarda iman hakikatlerini ders vermek (?ualar, s. 302).
O, düzeltme faaliyetine “Ey nefsim” diyerek ba?lam??t?r. Kendisi söylemlerini ve peygamber ahlak?n? kusursuz ya?am??t?r. Her
?eyden feragat, hediye almamak, dünya mal?na de?er vermemek gibi özellikleri tavizsiz uygulamas?, bu asr?n Mevlânâs? gibi
ya?amay? ba?armas? O’nun aleyhindeki propagandaya ra?men güven duygusunu azaltmam?? art?rm??t?r. “Biz ahlak-?
?slamiye’nin ve hakaik-i imaniyenin kemalat?n? ef’alimizle izhar etsek sair dinlerin tabileri elbette cemaatle ?slamiyet’e
girecekler” sözü O’na aittir (N.Tarhan, 6. Uluslararas? Sempozyum tebli?i).
Risale-i Nur’da Medeniyet ve Saadet Telakkisi
Nursî, hissiyat-? insaniyenin ak?l ve fikre bask?n geldi?ini söyler. Hedonizm olarak da tan?mlayaca??m?z zevkçili?in, dünya
sevgisinin hayat?n birinci plana ç?kmas?n? deh?etli bir durum olarak görür. ?nsanlar k?sa vadeli zevklerle me?gul olup ölüm ve
ötesini dü?ünmüyor, Allah’? ak?llar?na, gönüllerine getirmiyorlar. Ho?ça vakit geçirip mutlulu?u yakalayacaklar?n? dü?ünüyorlar.
Nursî’nin tarz?, modern insan?n lezzet olarak gördü?ü ?eyin içerisinde elemi gösterip his ve akl?n? devreye sokmakt?r.
Allah’?n istemedi?i tarzda ya?aman?n, maddi zevkler pe?inde ko?man?n elem verici, ürkütücü neticeleriyle yüzle?tirmektir (?man
ve Küfür Muvazeneleri, s. 8). Risale-i Nur, duygular?n denetimini, akl?n rehberli?ine veriyor. Ak?l yürütme yöntemleri ile zevk
tuzaklar?na insanlar?n dü?memesini, dini ya?ant?n?n insan? bu dünyada da mutlu etti?ini kan?tlama yolunu seçiyor. ?kinci
deh?etli hal olarak ?u tezi savunuyor:
“Eskiden fen ve ilim ile dalalete girip, inat ve temerrüd ile iman hakikatlerine kar?? ç?kana nispeten ?imdi yüz
derece ziyade olmu?.” (age., s. 10).

Bu tespitten sonra yazd??? eserlerde fen ve ilimlerle imani gerçekleri kan?tlama yolunu seçiyor. Allah’?n varl???n? tart??maya
aç?yor, ak?l yürütme yöntemleri ile “Vacib-ül Vucud” olmas? gerekti?ini savunuyor. Öldükten sonra dirilece?imizi, ikinci bir
hayat?n varl???n? ispatl?yor (N. Tarhan, 6. Uluslararas? Sempozyum tebli?i).
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Geri kalm?? olanlar?n peri?anl???n? art?ran yeni dünya nizam?, üstün olanlara da yaramad?. Ruhî tatminsizlik ve sosyal
rahats?zl?klar her ?eyi berbat etti. A?a?? gördükleri insan topluluklar?na zulüm, sömürü, adaletsizlik, ayr?mc?l?k, ac?mas?zl?k ile
muamele eden medenîler, sadece o zavall? topluluklar?n kaderini de?il, kendilerinkini de tayin etmi? oluyorlard?. Bencilli?i,
ba?arma h?rs?n?, ba?kalar?n? alt etme dürtüsünü, menfaat kayg?s?n?, içgüdüsel hazlar? “motivasyon” kayna?? sayanlar, o
motivasyonla ilkel ve geri olanlar? yaln?z ac?mas?zca sömürmediler; ayn? ac?mas?zl?kla kendi aile hayatlar?n?, sosyal ili?kilerini
de yürütmeye çal??t?lar. ?nsanl?k bir bütündür. Payla??lan de?erlerle insanl???n bütününü kapsamayan hiçbir nizam, dünyaya
huzur getiremez. Çünkü huzur ancak payla??l?rsa vard?r. (Zindan-? ataletin sebepleri için bkz., R.N.K., s. 1958). Bir taraf zulüm
görüyor, sömürülüyor ve adaletsizli?e maruz kal?yorsa, her iki taraf?n da huzuru yoktur. Bilinçli bir imanla ruhlara yerle?en ?slam
terbiyesi, kanun yerine geçmese de, kanundan beklenen içtimaî faydan?n do?mas?na yard?mc? olur. Dünya çap?nda
gerçekle?ecek böyle bir terbiye, insanl???n ihtiyac? olan huzurun temelidir. Bu bir hayal olabilir. Fakat insan, ancak inand???n?
hayal etmeli ve hayalinin gerçek olmas? için çal??mal?d?r. Nursî bunu yapan adamd?r. O, ne bir bilim adam?d?r, ne de bir
felsefeci ya da ilâhiyatç?d?r; o, daha çok bir terbiyecidir. Esaslar?n? aç?klad??? terbiye, Kur’an’a dayan?r. Bu terbiyede, dünya
saadeti, ahiret selâmetini temine çal???rken elde edilir. Bugün bütün dünyan?n Bat? medeniyetinin etkisine girdi?i, Bat?
medeniyetinin, eski medeniyetlerin miras?n? devrald???, rakip tan?madan ilerledi?i, etkileme gücünün büyük evrensel nitelik
kazand??? iddia ediliyor… ??te Nursî, Kur’an terbiyesini bu iddian?n kar??s?na ç?kar?r. Bat? medeniyetinin kötü taraflar?n?n
iyi taraflar?na galip geldi?ini ve bu yüzden, insanl?k için bir gelecek vaat etmedi?ini ileri sürer. Kur’an terbiyesine dayanan
hayat nizam?n?n insanl???n ümit ????? oldu?unu söyler.
Toplum hayat?nda ili?kilerin istikrar? kurallara dayan?r. Kurallar?n kayna??, inanç ve ona ba?l? bir ahlak nizam?d?r. Hümanizm,
vahye dayal? dini reddedip, akl?n tek bilgi kayna?? oldu?unu ileri sürdü. Allah’?n emir ve yasaklar?n? tan?mayarak insan
iradesini, tek yetki kayna?? kabul etti. O, buna kar?? ç?km??t?r. Bat?’n?n iyi taraflar? vard?r amma bize daha çok Bat?’n?n kötü
taraflar? gelmi?. Oysa Bat?’n?n bilim ve fennine ihtiyaç vard?r. ?nanç, ahlak nizam?m?za ?üpheyle bak?ld??? için, mukaddesat?
feda ile dinin bir k?sm?ndan vazgeçmekle bilim, fen al?nabilir san?lm??. Kültürümüze, içtimaîyat? zedeleyen medeniyet
fantaziyeleri girmi?, bilim, fen girememi?tir. Türkiye’nin içine dü?tü?ü cehalet, sefahat ve aczden kurtulmas? için Nursî’nin
teklif etti?i yol, “mimsiz medeniyet” dedi?i Bat? medeniyetine özenmeyi b?rakarak, Kur’an medeniyetine yeniden dört elle
s?ms?k? sar?lmakt?r. Bu milletin ruhunda ancak ?slamiyet’in inanç ve ahlak nizam? feyz kayna?? olabilir. O’nun gayesi,
medeniyeti sars?lm?? bir toplumda, Kur’an medeniyetini ruhlara yerle?tirmek için bir terbiye çabas?n? ba?latmak, Kur’anî bir
imana eri?mek ve içtimaî hayat için de Kur’an’?n talim etti?i ahlak? haiz olmakt?r. (Y. Akp?nar, 4. Uluslararas? Sempozyum
tebli?i).
Risale-i Nur Kur’an Tefsiri midir?
Risale-i Nur, Kur’an-? Kerim’in de?erli bir tefsiridir ve ba?ka tefsirlerde bulunmayan özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin en
önemlisi de, Nursî’nin, kendisine yaln?z Kur’an-? Kerim’i üstat ve mür?it kabul etmesi; Kur’an-? Kerim’den ba?ka hiç bir
?eyi, hiç bir kitab? kaynak almamas?d?r.
“Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve ba?ka kitaplardan al?nmam??. Kur’an’dan ba?ka
me’haz? yok, Kur’an’dan ba?ka üstad? yok, Kur’an’dan ba?ka mercii yoktur.” (1. ?ua, 24 ayet; Sözler, s. 867).

Risale-i Nur, bildi?imiz di?er tefsirlere benzemiyor, nas?l onlara Kur’an tefsiri denir? Evet, tefsir iki k?s?md?r: Biri, âyetin ibaresini
ve lâfz?n? tefsir eder; biri de, âyetin mâna ve hakikatlerini izah ile isbat eder. Nursî’nin risaleleri bu ikinci k?s?m tefsirlerdendir
(Tarihçe-i Hayat, s. 143; A. Behçet, 2. Sempozyum tebli?i).
Günümüz âlimleri, Bediüzzaman’?n Risale-i Nur’la kelâm ilmini tecdid etti?ini, onu günün ihtiyaçlar?na cevap verir bir hale
getirdi?ini belirtirler.
“O, Kur’anî bir ilm-i kelâm? icad etmi?tir... O, ilm-i tevhidi, sadece seçkin bir k?s?m âlimlerin naklî ve aklî bir iman
olarak anlayabildi?i mücerred fikrî nazariyeleri, ya?anan bir hayat tarz? haline getirmeyi ba?ard?. Böyle bir imandan,
ak?l etkilenir, kalb ve ruh harekete gelir... Hâlbuki ilm-i kelâm kuru felsefî ekolden aç?kça etkilendi?i için içtimaî bir
terbiye mektebi olmay? ba?aramam??t?r. Bundan dolay? da, görüyoruz ki, son as?rlarda Müslümanlar?n mücerret
mânâda Allah’a imanlar?, kendilerini ahlak ve ya?ay?? bak?m?ndan dinlerinden uzakla?ma ve ba??bo?lu?a dü?me
felâketinden kurtaramam??t?r. Nursî ümmetin bünyesine s?zan tehlikeli hastal??? te?his etmeyi ba?ard?. Arkas?ndan
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da, halis bir Kur’anî metotla onu tedavi etti. Bu meyanda, Tevhit inanc?n? ihlâs, istikamet, fedakârl?k ve güzel ahlakla
dolu bir hayat tarz?na dönü?türdü...”(M. Abdülhamid, ‘Tefsir, Kelâm ve F?k?h Aç?s?ndan Bediüzzaman Said Nursî ve
Risale-i Nur’, Y. Asya Ne?r., s. 82-3).

O, dinin hakikatleri ile modern bilimleri bir araya getirmekte, iman hakikatlerini bilimin ?????nda ispat etmektedir. Bu husus,
Risale-i Nur’un “Kur’an’?n modern ça?a bakan cihetini tefsir, ?erh etmesiyle ili?kilidir. Risale-i Nur’da,

materyalist felsefenin üzerine dayand??? kavramlar olan “Tabiat”,“sebep-sonuç ili?kisi” en aç?k biçimde çürütülerek, materyalist felsefeye cevap verilmekte ve reddedilmektedir. O, tabiatç?l???n ve
di?er materyalist felsefelerin kendi bât?l fikirlerine temel olarak ald?klar? ve böylece “alt?nda
saklanmak istedikleri” yerlerde “envâr-? tevhidi gösteriyor”(Kastamonu Lahikas?, s. 174; ?. Vahide, 3.
Uluslararas? Sempozyum tebli?i).
Risale-i Nur, Kur’an hazinelerinin ça??m?za bakan bir tefsiridir. E?er Kur’an’? kâinat için bir rehber kitap olarak
anlayabiliyorsak, Risale-i Nur da Kur’an için bir rehberdir. Bu ça??n en deh?etli hastal???n?n inançs?zl?k oldu?unu do?ru bir
?ekilde te?his eden Risale-i Nur Müellifi, Kur’an’?n esas umdelerini, kendili?inden bir ?ey katmaks?z?n yine Kur’an ile tefsir
eder. Risale-i Nur ile di?er tefsirler aras?ndaki ba?l?ca fark, Risale-i Nur’un tahkikî îmana öncelik vermesi ve yirminci yüzy?l
insan? için mânâ ifade edecek bir ?ekilde konu?mas?d?r. Bildi?im kadar?yla, Risale-i Nur, insanlar?n îman ile ilgili olarak
kar??la?t?klar? problemleri tutarl? bir ?ekilde ele alan, Kur’an’a dayal? ve ?ümullü bir ir?ad külliyat? olarak hâlihaz?rda
yegânedir. O, inanmayanlara, inançs?zl?klar?n?n hiçbir fayda sa?lamad???n? gösterir; inananlara ise, imanlar?n? tekrar
de?erlendirmenin ve teyid ve takviye etmenin yollar?n? ö?retir. Bu husus son derece önemlidir; çünkü ?slam dünyas?ndaki
umumî gerilemenin sebebi, H?ristiyanl?kta oldu?u gibi birtak?m ilmî geli?melerin ortaya ç?kard??? doktrin yetersizli?i
de?il, Müslümanlar?n îmanlar?n? korumakta gösterdikleri zaaft?r. Bat?’n?n H?ristiyanl??? bir kenara iterek maddî geli?meyi
sa?lad??? bir gerçektir; ?slam dünyas?nda ise, dinin ihmâli ancak gerileme ile neticelenmi?tir - öyle bir gerileme ki, hâlâ bizimle
beraberdir ve bizi terk etmeye de pek niyeti yoktur. Y?llar süren ara?t?rma ve kar??la?t?rmalar?m sonunda inanc?m odur
ki, Risale-i Nur, kâinat? oldu?u gibi gören, îman hakaik?n? oldu?u gibi takdim eden, Kur’an’? Resulullah’?n murad etti?i
gibi tefsir eden, modern insana musallat olmu? as?l tehlikeli hastal?klar? te?his edip kal?c? tedâviler sunan, kendi içinde
yeterli ve ?ümullü ?slamî eserdir. Kur’an’?n nûrunu aksettiren, kâinat? ayd?nlatan ve insan?n varl???na mânâ kazand?ran Risalei Nur gibi bir eser görmezlikten gelinemez. Çünkü modern insan ile felâket aras?nda sadece ?slam (Yarat?c?ya teslimiyet) vard?r
ve inan?yorum ki, ?slam’?n gelece?i de Risale-i Nur ile onu takip eden ve onun ir?âd?ndan ilhâm alanlara ba?l?d?r (C. Turner, 2.
Uluslararas? Sempozyum tebli?i).
Sonuç Yerine
Bu eserlerde ?uurlu bir iman ve Kur’an hizmeti, kendi iman?n? kurtarmak ve ba?kalar?n?n iman?na kuvvet verecek tarzda
çal??mak hedeflenir. Dinin tekliflerini insanl???n ortak maddî ve manevî nihaî hedefleri olarak görür. Bunlar?n politize
edilmesini, ba?ka maksatlara alet edilmesini kesinlikle reddeder. Risale-i Nur talebeleri; Risale-i Nur’u okuyan, bilinçli, ilmî tav?r
sahibi Müslümanlard?r. Herhangi bir tarikata mensup de?illerdir.
Risale-i Nur, iman, ahlak ve ibadet baz?nda bir ?slam’?, f?trata en uygun ?ekilde insanl??a sunmak amac?n? güder. O’nun için
ba?ka gayeler söz konusu de?ildir. Modern hayat?n vazgeçilmez unsurlar? olan müspet ilimleri ve müspet felsefeyi reddetmez.
Bilakis onlar? imanî ve ahlakî geli?imin bir parças?; insanl???n zenginli?i olarak görür.
Risale-i Nur talebelerinin demokrasi, laisizm ve sekülerizm ile menfi bir u?ra??s? yoktur. Onlar? toplumun, insanl???n geli?me
tarihi içinde bulunan araçlar olarak görür. Ancak ilmî tavra ayk?r? yanl?? uygulamalar ve sapmalara kar?? aklî ve ilmî delillerle
tenkitlerini ortaya koyar. Risale-i Nur, di?er dinlerle müspet diyalogu seçer. Ço?u yerde onlar? geni? mânâda ?slam’?n içinde
görür. Varsa, asl?ndan uzakla?m?? yönleri, yanl?? uygulamalar? ilmen ortaya koyar. Risale-i Nur, hiçbir kimseyi, klasik KâfirMüslüman tan?mlar?yla de?erlendirmez; dost-dü?man tavr?n? buna göre belirlemez; insanî ili?kilerin menfi etkilenmesine
müsaade etmez. Bat?’ya, Avrupa veya Amerika’ya, H?ristiyan ve Yahudi’ye ?slam ad?na menfi bir pozisyon almaz, lanetlemez.
Ancak analiz ve sentezci bir tav?rla yanl?? fikir ve icraatlara kar?? tenkidini en aklî ve ilmî delillerle ortaya koyar.
Risale-i Nur, bütün müspet ?slamî hizmet guruplar?n?n, Ehl-i Sünnet me?rebi dâhilindeki, Risale-i Nur’un prensiplerine uyan
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faaliyet ve fikirlerine destek olur. Bu s?n?rlar ve prensipler d???ndaki radikal hizmet guruplar?yla hiçbir ili?kisi yoktur.
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