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RİSALE-İ NURLAR NEDEN MÜCEDDİDDİR?
- Neden asrımızın müceddidi Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserleridir?
Bunun dini müdafaa, Kur’ân-ı Kerim hakikatlerini ispat ve Sünnet-i
Seniyyeyi ihya vazifelerinin yanında pek çok sebepleri vardır. Her ne kadar
Bediüzzaman “Müceddid ve Mehdi” unvanını Risale-i Nurlara vermiş olsa
da bu hizmet şahsının gayreti, mücadelesi ve kalbini safi bir şekilde yüce
Allah’a teveccüh ettirerek ilhama mazhar olacak hale getirmesi
bakımından, şahsının ve şahsiyetinin varlığını inkâr itmek elbette mümkün
değildir. Bediüzzaman bir çekirdek olmuş, toprağa girip çürüdükten sonra
şahsı “Risale-i Nur” şahs-ı manevisi olarak tezahür etmiştir. Ehl-i dalalete
karşı “Ölümüm başınıza bomba olup patlayacak.” sözü böylece
gerçekleşmiştir.
Birincisi, iman hizmetidir. İnsanın yaratılış amacı Allah’ın birliğine ve ahiret
hayatına iman etmektir. Kurtuluşun sebebi ve saadet-i ebediyenin vesilesi imandır.
İmansız amel ve ibadet makbul değildir. İmanda şüphe ve tereddüt imanı giderir. Bu
asırda en büyük hastalık ve musibet imansızlık ve iman zafiyetidir. İman esaslarını
izah ve ispat eden Bediüzzaman ve Risale-i Nurlardan başka eser ve
Bediüzzaman’dan başka bir âlim bulunmamaktadır. Taklidî imanı tahkiki
hale getirmek için Risale-i Nur’u okumak yeterlidir.
İkincisi, Kur’ân ve Sünneti Müdafaasıdır. Bu konuda Risale-i Nur’dan daha
müessir başka eserleri bulmak zordur. İlk akla gelen kitaplar Risale-i Nur eserleridir.
İslam ve peygamber düşmanlarının bütün hücumlarına cevap vermiştir. Sünnet-i
Seniyye’nin önemi anlatılmış ve “her nevi bid’aların ilacının” sünnete sarılmak
olduğu ispat edilmiştir.
Üçüncüsü, hitabı umumidir. Her tabaka insana hitap etmektedir. Gençler,
hanımlar, ihtiyarlar, hastalar için risaleler yazılmıştır. İrşadı ve eğitimi insanların
bütün tabakalarını kapsamaktadır.
Dördüncüsü, irşadı sosyal hayatın bütün tabakalarını kapsamaktadır. Ehl-i
kitap, tarikatçılar, siyasiler, şia, ehl-i sünnet, materyalistler, vehhabiler, bid’atçılar,
mezhepler ve mezhebsizler, milliyetçiler, mü’iminler, münafıklar ve inkârcılar… Her
birine hitap ederek onların meselelerini açığa çıkararak çareleri göstermiş ve her
birini hak ve hakikate irşat etmiştir. Hiçbiri de Bediüzzaman’ın irşadına ve izahlarına
cevap verecek ilmi seviyeyi yakalayamamış ve acizliklerini kabul ederek boyun
eğmişlerdir.
Beşincisi, sosyal hayatta toplumun sıkınıtlarının “cehalet, zaruret ve
ihtilaf” olduğunu teşhis etmiş, bunlara karşı Kur’ân-ı Kerimden çareler sunmuş ve
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siyasilere yol göstermiştir.
Altıncısı, mü’minlerin arasındaki ihtilafların “ihlâs” eksikliği olduğunu
teşhis etmiş ve çarelerini göstermiştir. Hizmetin başarısının sırrının ihlâs
olduğunu izah ettiği gibi, Başarsızlığın sebeplerini de mü’minlerin ihlâstan
uzaklaşma olduğunu izah ve ispat etmiştir.
Yedincisi, cihad kavramına çağın gereği olarak Kur’an ve Sünnete uygun
Asr-ı Saadet bağlamında izahlar getirerek izah etmiştir. Cihadın amacının
imanı kalplere ve gönüllere yerleştirmek olduğunu, bunun da bu zamanda iman
hakikatlerini basın ve yayın yolu ile yaymak ve neşretmek olduğunu izah ederek
“manevî cihad” kavramını öne çıkarmış ve bunun prensiplerini ortaya koymuştur.
Sekizincisi, Avrupa’nın ilerleme ve Müslümanların geri kalma sebeplerini
teşhis etmiş, çarelerini göstermiştir. Bu konuda ulema, din adamları, siyasiler
ve eğitimcilerin neler yapması gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir. Mü’minlerin
geri kalmalarının en büyük sebebinin ümitsizlik hastalığı olduğunu teşhis etmiş ve
ehl-i imanın ümit vermiş ve hedefler göstermiştir.
Dokuzuncusu, siyasi kavramlara Kur’an Sünnet ve Asr-ı Saadetten açıklık
getirmiştir. Bu bağlamda, demokrasi, cumhuriyet meşrutiyet kavramlarının içlerini
doldurmuş ve olması gerektiği şekliyle ortaya koymuştur. Hürriyet, muhalefet, siyasi
partiler, seçim ve lâiklik gibi kavramları izah etmiştir ki bu şekilde izah eden bir
başka din bilgini yoktur.
Bütün bu hususlar, Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserlerinin müceddit olduğunu
anlamak için yeterlidir.
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