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Gelenekselci ekole mensup
sûfî düşünür.

™

18 Haziran 1907’de İsviçre’nin Basel
şehrinde doğdu. Asıl adı Frithjof Schuon
olup Katolik kökenli Alman bir aileye mensuptur. Müzisyen ve şair olan babasının etkisiyle çocukluğunu ezoterizm, mitoloji ve
şiirle iç içe bir muhitte geçirdi. Bu dönemde en yakın okul arkadaşı, sonraki yıllarda
da birlikte olacağı Titus Burckhardt’tı.
Babasının 1920 yılında vefatına kadar
ailesiyle birlikte Basel’de kaldı. Ardından
kardeşi ve annesiyle birlikte Mulhouse’a
taşınarak Fransız vatandaşı oldu. Ana dili
Almanca’nın yanında Fransızca da öğrendi. Mulhouse’da geçirdiği üç yılın ardından
okulundan ayrılıp tekstil tasarımcılığına
başladı. Bir buçuk yıl süren askerlik hizmeti sonrasında Paris’e yerleşti.
Gelenekselci (traditionalist) ekolün
önde gelen ismi Abdülvâhid Yahyâ’nın

(René Guénon) yazılarıyla 1924 yılında
tanıştı. Gerek mektuplarında gerekse yazılarında 1928’den itibaren İslâm’a yönelik
ilgisinin arttığı görülmektedir. 1930’da
Paris Camii’nde Arapça dersler aldı. Ayrıca Paris’te geleneksel sanata dair incelemelerde bulundu. Bu esnada Abdülvâhid
Yahyâ ile yazışmaya başladı.
İslâm âlemiyle doğrudan ilk teması 1932
yılında Cezayir’e gidişiyle başladı. Burada
başta Şâzeliyye’nin Derkåviyye kolu şeyhlerinden Ahmed el-Alevî olmak üzere kimi
sûfîlerle tanışarak İslâm geleneğine ve tasavvufa dair ilk elden bilgiler edindi. Müslüman olduktan sonra Ahmed el-Alevî’ye
intisap etti ve Îsâ Nûreddin Ahmed ismini
aldı. 1935’te Kuzey Afrika’ya yaptığı ikinci
seyahatte önce Cezayir’e, ardından Titus
Burckhardt’ın o sıralar ikamet ettiği Fas’a
geçti. Uzun süredir kendisiyle mektuplaştığı Abdülvâhid Yahyâ’yı 1938’de Kahire’de
ziyaret etti. 1939’da Bombay’a gitti, fakat
II. Dünya Savaşı çıkınca orduya katılmak
üzere Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Savaşta Almanlar’a esir düştüyse de bir fırsatını bulup İsviçre’ye geçerek oraya yerleşti
ve bir zâviye açtı. Gördüğü mistik bir vizyon (müşâhede) sonucunda Derkåviyye’nin
Aleviyye koluna ait Meryemiyye şubesini
kurdu. 1949 yılında İsviçreli bir ressam
olan Catherine Feer ile evlendi. Geleneksel
bir topluluk olmaları sebebiyle Amerikan
yerlilerine ilgi duyan Îsâ Nûreddin, eşiyle
birlikte ilki 1959, ikincisi ise 1963’te olmak üzere iki defa Amerika’ya gitti. Güney Montana ve Dakota’daki Sioux ve Crow
kabilelerine kabul edildi. 1980 Ekiminde
Indiana-Bloomington’a yerleşerek faaliyetlerini burada devam ettirdi. Takipçileri
arasında Titus Burckhardt, Martin Lings
(Ebûbekir Sirâceddin), Charles le Gai Eaton (Hasan Abdülhakîm) ve Seyyid Hüseyin Nasr gibi tanınmış entelektüellerin de
bulunduğu Îsâ Nûreddin, 5 Mayıs 1998’de
Bloomington’da vefat etti ve evinin bahçesine defnedildi.
Îsâ Nûreddin’in mensup olduğu gelenekselci ekole göre, Batı’da Aydınlanma
sonrasında hüküm sürmeye başlayan
dünyevîliğin panzehiri, bütün dinlerin
özünde bulunan hâlidî ya da ezelî hikmettir. Ârif, hakîm ve filozofların erişebileceği bu hakikati kavramsallaştırmada
Îsâ Nûreddin, “ezelî metafizik hikmet”
ya da “hakikat” (sophia perennis) tabirini tercih etmiştir. Ayrıca herhangi bir
bozulmaya uğramadan kalan bu hakikat
için “ezelî din” (religio perennis) kavramını kullanmak suretiyle kavramın ibadet ve
hakikate erme tecrübesini de kapsadığını

