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rýna tekabül eden hicrî 1295’tir (Külliyât,
s. 835). Babasý yörede sûfî olarak tanýnan
Mirza, annesi Nûriye Haným’dýr. Ýlk öðre-
nimine kendi köyünde aðabeyi Abdul-
lah’ýn yanýnda baþladý ve çevredeki med-
reselerde eðitimine devam etti. Tahsil ha-
yatý onun zeki ve kabiliyetli bir öðrenci ol-
duðunu gösterir. Konularý çok hýzlý kavra-
yabildiði için hocalarý kendisinin dersleri
atlayarak takip etmesinden hoþlanmýyor-
du ve bu durum onun sýk sýk hoca deðiþ-
tirmesine yol açýyordu. Sonunda Doðuba-
yazýt’ta Þeyh Muhammed Celâlî’nin ders
halkasýna girerek 1892 yýlýnda henüz on
dört yaþýnda iken icâzet aldý. Kesintisiz
eðitiminin sadece üç ay olduðu, diðerleri-
nin daha kýsa sürdüðü kendi beyanýndan
anlaþýlmaktadýr. Dönemin medreselerinde
on beþ yýlda okunan 100’ü aþkýn kitabý üç
ay içinde mütalaa ettiðini bizzat kendisi
kaydeder (Külliyât, s. 834). Ýcâzet aldýk-
tan sonra tekrar Bitlis’e dönen Said Nursi
burada kýsa bir müddet Þeyh Emin Efen-
di’nin derslerine devam etti. Ardýndan Si-
irt’te Molla Fethullah Efendi ile görüþme-
ye gitti. Fethullah Efendi’nin yaptýðý imti-
handa sorularýn hepsini doðru cevaplandýr-
dýðý, bu arada Harîrî’nin el-Mašåmât’ýn-
dan verilen metni bir defa okuduktan son-
ra ezberden tekrarladýðý, bunun üzerine
hâfýzasý ve zekâsý ile ün salan diðer bir
Mašåmât yazarý Bedîüzzaman el-Heme-
dânî’ye atfen kendisine Bedîüzzaman la-
kabýnýn verildiði nakledilir (Emirdað Lâhi-
kasý, s. 76).

Bitlis Valisi Ömer Paþa tarafýndan kona-
ðýna davet edilen Said Nursi burada yak-
laþýk iki yýl ikamet etti. 1896’da Van Valisi
Hasan Paþa’nýn yanýnda kaldý. Ancak asýl
verimli dönemini sonraki Van Valisi Tâhir
Paþa’nýn zamanýnda geçirdi ve onun zen-
gin kütüphanesinde mevcut fen ilimlerine
ait yeni eserleri inceleme imkâný buldu.
Muhtemelen Ýstanbul seyahatlerinde de

bu alanda eserler okudu, böylece “fünûn-i
medeniyye” diye isimlendirdiði modern bi-
limlere ilgi duymaya baþladý (Mardin, Re-
ligion and Social Change, s. 75-76). Bir ya-
zýsýnda o zamanki çalýþmalarýndan bahse-
der (Erdem, s. 94-95; ayrýca bk. Külliyât,
s. 1858). Said Nursi’nin bu çalýþmalarý onun
zihninde medrese eðitiminde yenilik yap-
manýn zorunlu olduðu fikrini uyandýrdý. Zi-
ra gençliðinden beri “Medresetüzzehrâ”
adýný verdiði ve dârülfünun þeklinde ta-
sarladýðý bir medrese kurmayý düþünü-
yordu. Söz konusu medresede din ilimle-
riyle diðer ilimler birlikte okutulacak ve
zamanla ülkenin her tarafýnda yayýlacak-
tý. Bu amaçla medreselerde sadece dinî
ilimlerin okutulmasýnýn yetersiz olduðunu
savunmaya baþladý (Külliyât, s. 1956); bu
görüþlerini Sultan Abdülhamid’e sunmak
için Ýstanbul’a gitmeye karar verdi. Tâhir
Paþa kendisine sultanla görüþmesini ko-
laylaþtýracak bir mektup verdi. Þark ule-
mâsýný kendisine hayran býrakan Said Nur-
si, Ýstanbul’a geldikten sonra Fâtih Ca-
mii’nde vaaz vererek oradaki âlimlere de
kendini kabul ettirdi. Ancak doðuda bir
dârülfünun açtýrma teþebbüsünden iste-
diði sonucu alamadýðý gibi pervasýz davra-
nýþlarýndan dolayý aklî dengesinin yerinde
olmadýðý düþünülerek Üsküdar Toptaþý Akýl
Hastahanesi’ne sevkedildi. Doktor raporu
aksine hükmedince geri gönderildi. Zap-
tiye Nâzýrý Þefik Paþa tarafýndan kendisi-
ne ayda 1000 kuruþ maaþla memleketine
müderris olarak tayin edildiði bildirildi.
Said Nursi, Ýstanbul’a dilenmek için deðil
milletin eðitim düzeyini iyileþtirmek için
geldiðini söyleyerek maaþý reddetti (Zap-
tiye nâzýrý ile olan ilginç konuþmasý için
bk. Âsâr-ý Bedîiyye, s. 431). Bu olay üze-
rine bir müddet tevkif edildiði ve II. Meþ-
rutiyet’in ilânýnda serbest kaldýðý, Se-
lânik Hürriyet Meydaný’nda 26 Temmuz
1908 tarihinde istibdat aleyhinde bir ko-
nuþma yapmasýndan anlaþýlmaktadýr
(Külliyât, s. 1932-1935). Hayatý hakkýnda
fazla bilgi bulunmayan bu dönemde Ýtti-
hat ve Terakkî mensuplarýyla iliþki içine
girdiði tahmin edilmektedir. O zamanlar-
daki yazýlarýnda yer yer Ýttihat ve Te-
rakkî’den bahseden Said Nursi içlerinden
bazýlarýnýn ülkenin yönetilmesi ve dinî ha-
yatýn canlandýrýlmasýna yönelik çok yarar-
lý ilkeleri savunduðunu belirtir (a.g.e., s.
1553). Fakat daha sonra Ýttihatçýlar’ýn bu
amaçtan uzaklaþtýðýný görmüþ ve onlarla
olan iliþkisi sadece Enver Paþa ile sýnýrlý
kalmýþtýr.

ve Rubâ£iyyât-ý Ýbn Yemîn (Tahran 1318
hþ.), TârîÅ-i Mes£ûdî (I-III, Tahran 1319-
1332 hþ.), Lübâbü’l-elbâb (Tahran 1330
hþ.), Dîvân-ý Ezraš¢-yi Herevî (Tahran
1336 hþ.), Dîvân-ý Enverî (Tahran 1337
hþ.), Külliyyât-ý Ev¼adî-yi Ý½fahânî (Tah-
ran 1340 hþ.), SüÅanân-ý Man¾ûm-i Ebû
Sa£îd-i Ebü’l-ƒayr (Tahran 1349 hþ.), Dî-
vân-ý Kâmil-i Emîr ƒüsrev-i Dihlevî
(Tahran 1343 hþ.).

Çevirileri: ¬ülšarneyn yâ Æureþ-i Ke-
bîr (Tahran, ts., Mevlânâ Ebü’l-Kelâm Âzâd’-
dan); TârîÅ-i Türkiyye (Tahran 1316 hþ.,
Leon Lamouche’tan); £Aþš Çenîn Zâyil
mî Þeved ve Çend Dâstân-ý Dîger (Tah-
ran 1331 hþ., Lev Nikolaevich Tolstoi’dan);
Sergüzeþt-i Ýbn Sînâ (Tahran 1332 hþ.,
Abdülvâhid el-Cûzcânî’den); Ýliade (Tah-
ran 1334 hþ., Homeros’tan); Paul ü Vir-
jînî (Tahran 1335 hþ., Bernardin de Saint-
Pierre’den); Odissey (Tahran 1337 hþ.,
Homeros’tan); Ârzûhâ-yi Berbâd Refte
(Tahran 1337 hþ., Honore de Balzac’tan);
Ýbn ƒaldûn ve Tîmûr Leng (Tahran 1339
hþ., Joseph Walter Fischel’den). Saîd-i Ne-
fîsî ayrýca Fihrist-i KitâbÅâne-i Meclis-i
Þûrâ-yý Millî (VI, Tahran 1344 hþ.) ve Fih-
rist-i Â¦âr-ý Avrûbâßî der Bâre-i Ýbn Sî-
nâ (Tahran 1953) adlý kataloglarý yayým-
lamýþ, Mecelle-i Peyâm-ý Nev, Mecelle-i
Þarš ve Mecelle-i Felâ¼at u Ticâret baþ-
ta olmak üzere birçok dergi ve gazetede
makaleler yazmýþtýr (eserlerinin tam lis-
tesi için bk. bibl. Kasým Sâfî).
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Son dönem Osmanlý âlimi
ve Nurculuk hareketinin kurucusu.˜ ™

Bitlis’in Hizan ilçesine baðlý Nurs köyün-
de dünyaya geldi. Dârü’l-hikmeti’l-Ýslâmiy-
ye Reisliði’ne sunduðu özgeçmiþine göre
doðum tarihi 1878 yýlýnýn Ocak-Mart ayla-
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I. Dünya Savaþý ile birlikte Said Nursi’-
nin dârülfünun giriþimi bir defa daha sek-
teye uðradý. Kendisi de bazý öðrencileriyle
birlikte savaþa katýldý ve Ýþârâtü’l-i‘câz
adlý tefsirini Pasinler cephesinde telif etti
(a.g.e., s. 1812). 1915’te bir milis gücü oluþ-
turarak kaymakam rütbesiyle orduya ka-
týldý. Bu sýrada ona düþmek üzere olan
Bitlis ve Muþ’un savunmasý görevi verildi.
Kurduðu 3-4000 kiþilik gönüllü milis alayý
ile Van, Bitlis ve Muþ’u Ermeniler’e ve Rus-
lar’a karþý korumaya çalýþýrken birçok ta-
lebesini kaybetti. Kendisi de Bitlis’te yara-
landý ve Ruslar tarafýndan esir alýnarak Vol-
ga nehri kýyýsýnda Kosturma’ya gönderil-
di. Ýki yýllýk esaretten sonra firar ederek
Almanya ve Avusturya üzerinden 1918 yý-
lýnda Ýstanbul’a döndü (a.g.e., s. 708). Bu
sýrada yeni kurulan Dârü’l-hikmeti’l-Ýslâ-
miyye’ye üye olarak tayin edildi. Ancak Os-
manlý Devleti savaþta yenilip ülke iþgale
uðrayýnca büyük bir ruhî sarsýntý geçirdi
ve bundan böyle Ýslâm âleminin kurtulu-
þu için aktif çalýþmalara giriþti. 1920’de Ýn-
gilizler Ýstanbul’u iþgal edince gazetelerde
halký iþgale karþý mücadeleye teþvik etti.
Bu sýrada Anadolu’da Kuvâ-yi Milliye ba-
ðýmsýzlýk mücadelesi baþlatmýþ, ancak Þey-
hülislâm Dürrîzâde Abdullah Bey bu ha-
reketin aleyhine fetva vermiþti. Said Nur-
si düþmana karþý savaþanlarýn âsi sayýla-
mayacaðý gerekçesiyle fetvanýn geçersiz
olduðunu savundu (a.g.e., s. 2335). Bu çý-
kýþý onun Ankara’da yeni kurulmakta olan
meclise davet edilmesini saðladý. Mecliste
istiklâl mücadelesinin kazanýlmasýnda hal-
kýn dinî duygularýnýn rolüne iþaret eden
bir konuþma yaptý (a.g.e., s. 1028).

Rus esaretinden sonraki Ýstanbul haya-
tý (1918-1922) Said Nursi’nin ayný zaman-
da deðiþim sürecine tekabül eder. Bu sý-
rada yazdýðý bazý yazýlarýna bakýlýrsa artýk
dünya hayatýndan çekilme isteði duydu-
ðu, zühd ve takvâ hayatý yaþamayý arzu-
ladýðý görülür. Nitekim Ankara’daki siyasî
faaliyetleri terketmesinde söz konusu tav-
rýn önemli etkisi olmuþtur. Said Nursi bu
dönemini “eski Said’den yeni Said’e inký-
lâp” diye nitelendirmiþtir (Külliyât, s. 705).
Böylece kendi hayatýný iki devreye ayýrmýþ
oluyordu: Eski Said dönemi (1878-1918),
yeni Said dönemi (1923-1950). Bundan
sonraki hayatýný ise üçüncü Said dönemi
olarak adlandýrmýþtýr. Ancak bu ayýrým fi-
kir ve görüþlerinde olan köklü bir deðiþim-
den kaynaklanmýþ deðildir. Kendisi bu dö-
nemlerin Ýslâm’a hizmet ederken takip et-
tiði yöntem ve tarzla ilgili olduðunu belir-

tir. 1923 baharýnda Van’a hareket eder-
ken siyasî mücadelelerden uzaklaþarak
kendini Ýslâm’a adayan talebeler yetiþtir-
meye karar verdi ve Erek daðýnda inziva-
ya çekildi. Bundan böyle hayatýný toplumu
ilim ve eðitim yoluyla dönüþtürme hede-
fine vakfetti. Çile ve eziyetlere katlanarak
Ýslâm’a hizmet etmeye çalýþan, kendini
ibadete veren ve mâneviyatý öne çýkaran
bir tutum içine girdi.

Van’da iki yýl kadar kalan Said Nursi, Þeyh
Said isyaný çýkýnca 25 Mart 1925’te Van’-
dan alýnarak Erzurum’a, buradan Karade-
niz yoluyla Ýstanbul’a getirildi, ayný yýlýn
yazýnda Burdur’a sürgün edildi. Burada
kendini “Risâle-i Nûr” adýný verdiði eser-
lerini yazmaya ve bu eserler doðrultusun-
da talebe yetiþtirmeye adadý. Bu ayný za-
manda sürekli sürgün, hapis ve mahke-
melerle geçecek hayatýn baþlangýcý oldu.
Nitekim Burdur’dan 1926 baharýnda Is-
parta’nýn Barla köyüne gönderildi. Barla’-
da kaldýðý sekiz yýl içinde eserlerinin bü-
yük bir kýsmýný yazdý. 1934 yazýnda Ispar-
ta’ya getirildi ve 27 Nisan 1935’te tutukla-
narak 100’den fazla talebesiyle birlikte Es-
kiþehir Hapishanesi’ne gönderildi. Tutuk-
lamalarda ileri sürülen suçlar genellikle giz-
li cemiyet kurma, rejim aleyhine çalýþma,
Cumhuriyet’in temel nizamlarýný yýkmaya
teþebbüs ve laikliðe aykýrý davranma gi-
bi iddialar olmuþtur. Said Nursi, Eskiþehir
mahkemesinde kendini bu iddialara karþý
savundu ve müdafaasýný Lem‘alar adlý ese-
rine dahil etti (a.g.e., s. 2148-2175). Bura-
dan Kastamonu’ya sürülen Said Nursi, bu
þehirde sekiz yýl kaldýktan sonra 20 Eylül
1943 tarihinde yapýlan bir aramada polisin
ele geçirdiði kitaplarýn kanuna aykýrý oldu-
ðu gerekçesiyle tutuklanarak Denizli’ye
gönderildi. Denizli’de Isparta, Kastamonu
ve diðer birçok ilden toplanan 126 tale-
besiyle birlikte yargýlandý. Ancak mahke-
menin tayin ettiði bilirkiþi heyetinin Risâ-
le-i Nûr hakkýnda verdiði raporda siyasî
bir faaliyetinin bulunmadýðý, tarikat ve ce-
miyetçilik yapýlmadýðý, yazýlarýn iman ve
Kur’an’a dair konulardan ibaret olduðu-
nun belirtilmesi üzerine talebeleriyle bir-
likte beraat etti (a.g.e., s. 2182).

1944 yazýnda Said Nursi bu defa Af-
yon’un Emirdað ilçesine sürgün edildi. Dört
yýl sonra tutuklanýp Afyon Hapishanesi’ne
kondu ve yirmi ay hapse mahkûm edildi,
ancak kararýn temyizinde beraat etti. Tek-
rar Emirdað’a nakledilen Nursi 14 Mayýs
1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gel-

Otuzbir Mart Vak‘asý’na kadar Said Nur-
si hürriyet fikri ve meþrutiyet yönetimi-
nin yerleþmesi için yoðun faaliyetlere gi-
riþti. Özellikle doðulularýn bu fikirlere ha-
zýr olmadýðýný düþünerek Ýstanbul’da öz-
gürlük ve katýlýmcý idare sisteminin yarar-
larýna dair konuþmalar yapmaya, aralarýn-
da üyesi bulunduðu Ýttihâd-ý Muhamme-
dî Cemiyeti’nin yayýn organý Volkan’ýn bu-
lunduðu gazetelerde yazýlar yazmaya baþ-
ladý. Bunlarda toplum hayatýnýn birlik ve
beraberliðe muhtaç olduðunu ve adem-i
merkeziyet fikrinin birliði bozacaðýný sa-
vundu (Âsâr-ý Bedîiyye, s. 453). Otuzbir
Mart Vak‘asý ile irtibatlandýrýlarak 1 Mayýs
1909’da tutuklandý, ancak “Dîvân-ý Harb-i
Örfî” adýyla yayýmlayacaðý müdafaasýný
(Külliyât, s. 1920-1928) yaptýktan sonra
beraat etti. Bunu takiben Ýnebolu üzerin-
den Rize’ye, buradan Batum ve Tiflis’e geç-
ti, oradan da 1910 yýlýnýn ilk aylarýnda Van’a
ulaþtý. Van’da Kürt aþiretlerini dolaþarak
onlarý meþrutiyet, hürriyet, istibdat, meþ-
veret ve þûra gibi kavramlarýn yaný sýra
özellikle o günün Ýslâmî meseleleri hakkýn-
da aydýnlatmaya çalýþtý.

Bu sýrada doðuda bir dârülfünun kurma
düþüncesini yeniden gündeme getirdi. Bu
amaçla Diyarbekir, Urfa ve Kilis üzerin-
den Þam’a gitti. Þam’da kaldýðý süre için-
de önde gelen âlimlerle görüþtü. Emeviy-
ye Camii’nde hutbe okudu. Þam’dan Bey-
rut’a geçti, buradan tekrar Ýstanbul’a dön-
dü. Sultan V. Mehmed Reþad’ýn yanýnda-
ki heyet içinde Selânik, Üsküp, Priþtine ve
Kosova’yý kapsayan Rumeli seyahatine ka-
týldý (5-26 Haziran 1911). Sultan Reþad, Bal-
kanlar’ýn karýþýk durumuna çözüm getir-
mek amacýyla planladýðý bu seyahatin so-
nunda 19.000 altýn bütçe ile Kosova’da bir
dârülfünun kurulmasýna karar verdi. An-
cak I. Balkan Savaþý’nda Kosova kaybedi-
lince Said Nursi, Sultan Reþad’dan bütçe-
nin kendi dârülfünununa tahsis edilmesi-
ni istedi. Talebi kabul edilerek söz konu-
su para Medresetüzzehrâ’nýn kurulmasý-
na ayrýlýnca Said Nursi Van’a döndü. 1912
yazýnda Van Valisi Tâhir Paþa’nýn da katýl-
dýðý bir törenle Van gölü kýyýsýnda dârülfü-
nunun temeli atýldý. Ancak kýþ þartlarý do-
layýsýyla inþaata ara verildi. Ardýndan Tâ-
hir Paþa tedavi için Ýstanbul’a gidip orada
vefat etti; yerine gelen Tahsin Paþa, bina-
lar tamamlanýncaya kadar Van Kalesi’nde-
ki Horhor Medresesi’ni Said Nursi’ye tah-
sis etti. Böylece tekrar ilmî faaliyetlere dö-
nen Nursi buradaki zamanýnýn çoðunu ders
vermeye ayýrdý.
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varlýk boyutlarý itibariyle evrende hem in-
sana hem evrenin yaratýcýsýna yönelik he-
def ve gayeler bulunmaktadýr. Her iki tür
hedef ve gayeyi tek baþýna aklýmýzla bu-
lup çýkarmamýz mümkün olmadýðýndan bu
konuda dinin rehberliðine ihtiyacýmýz var-
dýr. Felsefe bunu sadece akýlla yapmaya
çalýþtýðýndan amacýna ulaþamamýþtýr. Hal-
buki varlýðýn yaratýcýya yönelik amacý O’nun
kendine has isimlerinin güzelliklerini ser-
gilemektir. Ýnsana yönelik amacý ise insa-
nýn Allah tarafýndan verilen kabiliyetlerini
ne kadar geliþtirebileceðini sýnamaktýr.

Said Nursi, varlýðýn mânalandýrýlmasýn-
da Kur’an metodu ile felsefe metodu ara-
sýnda þöyle bir ayýrým yapar: Kur’an varlý-
ða “ma‘nâ-yý harfî” ile, yani evrenin yara-
týcýsý olan Allah’ý düþünerek bakar. Bu yak-
laþýmla kâinatýn hakiki güzelliði ortaya çý-
kar. Felsefe ise varlýða Allah’ý hesaba kat-
madan “ma‘nâ-yý ismî” ile, yani varlýk adý-
na bakar, böylece onu yaratýcýsýndan so-
yutlayarak çirkinleþtirir. Said Nursi’ye göre
bu yaklaþým kâinata hakaret etmek de-
mektir, çünkü varlýklarýn her biri yaratýcý-
sýna iþaret eder. Bu sebeple dinsiz felse-
fe hakikatsiz bir safsatadýr ve kâinata bir
tahkirdir (a.g.e., s. 50).

Allah’ýn Varlýðý ve Ulûhiyyet Tasavvuru.
Allah’ýn varlýðýnýn ispatýnda “kitâb-ý kâinat”
adýný verdiði tabiattaki gaye ve nizam de-
lilini öne çýkaran Said Nursi ayrýca insan-
larýn iç dünyasýndaki inanma arzusu üze-
rinde durur. Ona göre kâinattaki her bir
varlýk yaratýcýsýnýn mevcudiyetine lisân-ý
hâl ile iþaret eder, bütün görünen var-
lýklar ilâhî âleme açýlan pencereler konu-
mundadýr. Bu inanç insanlarý iç huzuruna
erdirirken inkârcýlýk, insanlýðý yüzyýllarca
meþgul eden sorulara cevap veremediði
gibi bütünüyle evreni gayesiz ve anlamsýz
bir duruma düþürmektedir (Külliyât, s.
115-120, 1216, 2022). Said Nursi, Allah’ýn
varlýðýný inkâr eden ve her þeyi tesadüfe
baðlayan materyalizm tehlikesine dikkat
çeker. Bazý aydýnlarýn materyalist teorile-
rin bütün bilimlerin temelini teþkil ettiði-
ni ileri sürerek muhafazakârlarýn bile zi-
hinlerini çelip inançlarýný yýkmaya çalýþtýk-
larýndan þikâyet eder (a.g.e., s. 432, 677).
Varlýk dünyasýnda sebeplerin, aracý olduk-
larý sonuçlarý bizzat yapabilecek güce sa-
hip bulunmadýklarýný belirten Said Nursi
onlarýn ancak yaratýcýnýn kudretiyle hare-
ket edebildiðini vurgular. Eþyadaki sebep-
ler -insanlar tarafýndan genellikle sevilme-
yen ölümün çeþitli hastalýklar vasýtasýyla
gerçekleþtirilmesi gibi- zâhirdeki çirkinlik-

lerin Allah’a atfedilmemesi için konulmuþ
perdeler niteliðindedir (a.g.e., s. 1279). Sa-
id Nursi kelâmcýlarýn ulûhiyyeti ispatta kul-
landýklarý hudûs delilini eleþtirir. Kelâmcý-
lar, teselsül ve devrin imkânsýz olduðunu
savunmak suretiyle Allah’ýn varlýðýný ispat
etmeye çalýþmýþlardýr. Halbuki anlaþýlmasý
zor bu teorik takrirlere mukabil Kur’an’ýn
mahlûkatý ve onlardaki hikmetleri gözler
önüne seren yöntemi amaca daha kolay
ulaþmayý saðlar ve herkesi tatmin eder
(a.g.e., s. 503).

Said Nursi’ye göre kâinatta þer gibi gö-
rünen hadiseler Allah’ýn yaratmasýndaki
hikmet ve nizamý gölgelemez. Zira Allah
tarafýndan yaratýlan varlýklarda asýl mak-
sat mükemmellik, hayýr ve güzelliktir. Þer-
ler ve çirkinlikler, güzelliklerin ve hayýrlarýn
arasýnda cüz’î olarak yaratýlmýþtýr; bunlar
sadece güzelliklerin deðerini göstermeye
yardýmcý olmaktadýr. Çünkü izâfî gerçek-
liklerin anlaþýlabilmesi zýtlarýnýn bulunup
bunlarla karþýlaþtýrýlmasýyla mümkündür
(a.g.e., s. 1165). Buradan hareketle Said
Nursi, Ýslâm düþüncesinde vurgulandýðý
üzere kâinatta mutlak anlamda þerrin bu-
lunmadýðýný savunur (a.g.e., s. 813).

Said Nursi, kader ve buna karþý insan
iradesinin sýnýrý meselesini daha çok psi-
kolojik boyutuyla açýklar ve bunun ancak
yaþanarak anlaþýlabilecek bir iman konu-
su olduðunu söyler. Allah Teâlâ’ya öncelik
ve sonralýðýn izâfe edilemeyeceðini, O’nun
bütün olaylarý ayný anda kuþatmasýný zih-
nimizin algýlamasýnýn zor olduðunu vurgu-
lar. Mümin her þeyini Allah’a vererek öyle
bir duruma gelir ki sadece teklif ve me-
suliyet sebebiyle sýnýrlý (cüz’î) bir iradeyi
üstlenmek durumunda kalýr. Ýnsan böyle-
ce davranýþlarýnýn sorumluluðunun ken-
disine ait olduðunu bilir ve iyilik yapmaya
gayret gösterir. Said Nursi, Kur’an’a göre
insanlarýn kendi istekleriyle gerçekleþen
günahlarýndan dolayý sorumlu olduklarýný
belirtir. Ýnsanýn iyiliklerle övünmeye hak-
ký yoktur, çünkü iyilikleri isteyen Allah ve
gerçekleþmelerine yardým eden de O’nun
rahmetidir. Öte yandan kötü olan, söz ko-
nusu varlýklarýn yaratýlmasýndan ziyade in-
sanlarýn cüz’î iradelerini o yönde kullan-
malarýdýr (a.g.e., s. 204-209).

Nübüvvet. Ulûhiyyetin bilinmesi, yara-
týcýya karþý görevlerin anlaþýlmasý ve sos-
yal hayatýn adalet ilkesi doðrultusunda ol-
gunlaþmasý için nübüvvetin gerekli oldu-
ðunu söyleyen Said Nursi bu inanç esasýný
Hz. Muhammed’in þahsýnda çeþitli delille-

mesiyle kýsmen toplum içine döndü. Bu
dönemde sürekli dolaþarak görüþlerini in-
sanlara ulaþtýrmaya çalýþtý. 1952’de eser-
lerinden Gençlik Rehberi adýyla derlenen
kitap ilk defa Latin harfleriyle Ýstanbul’da
basýldý. Eserin laiklik aleyhine olduðu ge-
rekçesiyle Said Nursi bir daha mahkeme-
ye verildi, ancak Ýstanbul’a gelerek yaptýðý
savunma neticesinde beraat etti. Bu ara-
da Sebîlürreþâd gibi dergilerde yazý ve
mülâkatlarý çýktý. Ayrýca her gittiði yerde
özellikle üniversite gençleriyle görüþüp on-
lara Ýslâm’ý anlatmaya çalýþtý. Fakat yaþý-
nýn çok ilerlemesi sebebiyle bu faaliyetler
saðlýðýný etkiledi. Aðýr hasta olduðu halde
kendi isteðiyle Emirdað’dan Urfa’ya nak-
ledildi ve 23 Mart 1960 tarihinde vefat et-
ti. Urfa’daki mezarýna halkýn yoðun ilgisi
dolayýsýyla endiþelenen dönemin askerî yö-
netimi tarafýndan cesedi bilinmeyen bir
yere nakledildi.

Ýtikadî Düþüncesi. Said Nursi’nin fikrî
mücadelesini Ýslâm düþüncesi içinde tec-
did veya ihyâ olarak bilinen geleneðin bir
devamý ve son dönem Osmanlý âlimleri ara-
sýnda görülen yenilik hareketinin bir par-
çasý þeklinde görmek mümkündür (Lea-
man, LXXXIX/3-4 [1999], s. 314-324). Onun
din anlayýþýnýn ilkeleri Ýþârâtü’l-i‘câz’da
Kur’an’ýn tevhid, nübüvvet, haþir, ibadet
ve adaletten ibaret olduðunu ifade eden
yaklaþýmýndan çýkarýlabilir. Said Nursi’ye
göre felsefe ve kelâmýn önemli bir sorunu
olan âlemin varlýðý ve yaratýlýþ amacý, insa-
nýn âlem içindeki konumu problemi ancak
Kur’ân-ý Kerîm’in hidayeti ýþýðýnda tatmin
edici bir izaha kavuþturulabilir. Kur’an’a
dayanan bir düþünür þunu anlar ki insan
geçmiþ zamanýn derinliklerinden gelen,
varlýk alanýna uðrayýp geleceðin güzellikle-
rine doðru yürüyen bir mahlûktur. Bu bü-
yük yolculuk sýrasýnda kâinat duraðý onun
sadece maddî boyutunu teþkil etmekte-
dir. Said Nursi’ye göre insanlýðýn nereden
gelip nereye gittiði gibi teorik sorularý fel-
sefe seslendirmiþ, Hz. Muhammed de kâ-
inatý yaratan ve idare eden gücün Allah
olduðunu bildirmiþtir (Külliyât, s. 1159).

Allah’a iman yaratýlýþýn gayesi olduðun-
dan insanýn âleme ve kendine bakýþýnýn
da temeli bu iman olmalýdýr. Çünkü iman
hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imaný
elde eden kimse kâinata bile meydan oku-
yabilir (a.g.e., s. 133). Günümüzde fen bi-
limlerine dayandýrýlmýþ gibi gösterilerek
geliþtirilen inkâr düþüncesine verilecek ce-
vaplarýn kesin ilmî delillere istinat etmesi
gerekir (a.g.e., s. 527). Ýçinde yaþadýðýmýz
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hayata doðru gittiði anlaþýlýr. Âhiretin var-
lýðý kabul edilmediði takdirde küçük bir
taþa büyük dað kadar hikmet ve gayeler
veya büyük bir daða çok az anlam ve gö-
rev yüklemek gibi bir durum ortaya çýkar.
Bu ise akýl sahiplerinin kabul edemeyece-
ði bir þeydir. Kâinattaki iþleyiþin âhirete
yönelik anlamlar içerdiðini ve ancak ebe-
dî bir hayatýn kabulü halinde fâni hayatýn
deðer kazanacaðýný vurgulayan Said Nur-
si, kozmik sistemin sadece kýsa bir ömür
için yaratýlmasýnýn hikmetle baðdaþma-
yacaðýný söyler. Yaratýlýþta israf ve abes iþ-
ler bulunmadýðýna göre sorumluluklarýný
yerine getiren insanlarýn hiçliðe atýlmasý
düþünülemez. Sonsuzluk arzusunun ger-
çekleþmeyip dünyadaki mutluluklarýn ya-
rým kalmasý yaratýlýþ hikmetiyle uyuþmaz.
Dünya hayatýndaki tecrübeler de göster-
mektedir ki selim yaratýlýþlarý bozulmayan
insanlarý tatmin edecek olan yegâne þey
ebedî mutluluktur. Allah’ýn rahmeti son-
suz olduðuna göre O bize kýsmî mutlu-
luklarý tattýrdýðý gibi tam mutluluklarý da
lutfeder. Bu da ancak meþakkatli dünya
hayatýnýn ardýndan âhiretin gelmesiyle ger-
çekleþebilir (Külliyât, s. 19-43).

Ýslâm Ýlimlerine Bakýþý. Said Nursi tef-
sir anlayýþýný Kur’an’ýn i‘câzýna dayandýr-
maktadýr. Ýþârâtü’l-i‘câz adlý eseriyle ye-
ni tefsir anlayýþý hakkýnda küçük bir ör-
nek sunmak istediðini belirten Said Nursi
kapsamlý bir tefsirin yazýmýný tek bir mü-
ellifin hakkýyla yerine getiremeyeceðini,
bunu ancak bir heyetin yapabileceðini dü-
þünür. Her müfessir, Kur’an’ýn küllî anlam
manzumesinden kendi uzmanlýk alanýna
uygun olanýný seçip almalýdýr (Külliyât, s.
160-203, 1155-1273). Said Nursi’nin âyet-
leri yorumlamadaki temel mesajý Kur’an’ýn
ve genel olarak Ýslâmî ilkelerin bilimle ça-
týþmasýnýn söz konusu olmadýðýný, bilim ve
dinin ayný hakikatlere ýþýk tuttuðunu or-
taya koymaktýr. Kur’an ona göre kâinat
kitabýnýn özlü bir tefsiridir. Bu sebeple Ba-
tý’dan gelen ve bilim adý altýnda inkârcý
düþünceleri savunan akýmlarýn tehdidi kar-
þýsýnda Kur’an’daki esaslarý akla uygun ve
bilimsel çerçevede insanlara aktarabilen
tefsirler ortaya konmalýdýr.

Said Nursi, tasavvufta sýkça kullanýlan
ve bazýlarý zayýf olarak bilinen hadisleri
eserlerinde zikretmektedir. Âhir zaman-
da gerçekleþecek olaylarla ilgili hadislerin
bir kýsmýnýn Kur’an’daki müteþâbih âyet-
ler gibi çeþitli mesajlar içerdiðini savunan
Said Nursi’ye göre bu tür hadisler tefsir
deðil te’vil edilmelidir (a.g.e., s. 883). Hadis

usulünde dikkat edilmesi gereken önem-
li hususlardan biri de Hz. Muhammed’in
þahsiyetidir. Onun görevi vahiyle gelen bil-
gileri insanlara ulaþtýrmaktýr, ancak vahiy
sarih ve zýmnî olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Hadislerin çoðu ikinci kýsma girer, bunlar
özleri itibariyle vahye ve ilhama dayanýr,
fakat ayrýntýlarý ve açýklamalarý Resûl-i Ek-
rem tarafýndan verilmiþtir. Hz. Peygam-
ber bir kýsým hadislerinde kendi kiþisel gö-
rüþlerini de beyan edebilir, özellikle bun-
lar günümüz bilgileri ýþýðýnda açýklamala-
ra tâbi tutulmalýdýr (a.g.e., s. 401).

Fýkýhla ilgili herhangi bir eser kaleme
almamakla birlikte Said Nursi risâlelerin-
de ibadetlerin ve Ýslâm’a uygun hayatýn
önemi ve anlamý üzerinde etraflýca dur-
maktadýr. Ona göre fýkýhta esas olan icti-
haddýr. XIX ve XX. yüzyýllarda Ýslâm dü-
þüncesinin en önemli sorunlarýndan biri de
ictihad kapýsýnýn açýk olup olmadýðý mese-
lesidir. Bu konuya eserlerinde geniþ yer
veren Said Nursi ictihad kapýsýnýn kapalý
olmasýnýn hiçbir devirde söz konusu ola-
mayacaðýný belirtir (a.g.e., s. 212-215, 1313-
1314). Ancak belli zamanlarda bu kapýdan
içeri girmek fayda yerine zarar verebilir.
Dinin zarûriyyâtýnda esasen ictihad söz
konusu deðildir. Fer‘î hükümler ise zaman
ve mekâna baðlý olarak deðiþebilir. Said
Nursi bunu dört mevsim örneðiyle açýkla-
maya çalýþýr. Mevsimlere göre bazý deði-
þikliklerin yapýlmasý gerekli olduðu gibi bir
þahsýn yaþayýþ devrelerinde de deðiþimler
olabilir. Bir hüküm bir zamanda faydalý
olurken baþka bir zamanda zararlý hale
gelebilir (a.g.e., s. 50). Bununla birlikte
Said Nursi günümüzde ictihad yapýlmasý-
nýn önünde bazý engellerin bulunduðunu
ve imanî meselelerin öncelikli konular du-
rumunda olduðunu düþünür.

Said Nursi eserlerinde kelâm, tasavvuf
ve felsefe gibi disiplinler hakkýnda da gö-
rüþler ortaya koymuþtur. Kelâmcýlarýn iman
konularýný ele almalarý sebebiyle filozofla-
ra nazaran Kur’an’ýn usulüne daha yakýn
olmakla birlikte hakikatleri bütünlük için-
de yansýtamadýklarýný söyler ve bu sebep-
le yazdýklarý sayfalarca eserlerin Kur’an’ýn
on âyetindeki mânayý bile kapsayamadý-
ðýný belirtir (a.g.e., s. 934). Öte yandan ke-
lâm vasýtasýyla elde edilen mârifetullah
tasavvuf ehlince eksik görüldüðü kadar ta-
savvuf mesleðiyle alýnan irfan da Kur’an’a
nisbetle o derece noksandýr. Çünkü ta-
savvufta Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî gibi þah-
siyetler maddî âlemin varlýðýný inkâr ede-
cek kadar ruhaniyeti vurgulamakta ileri

re dayandýrýr. Buna göre rabbimizi bize ta-
nýtan üç büyük öðretici vardýr: Tabiat, hâ-
temü’l-enbiyâ Hz. Muhammed ve Kur’ân-ý
Kerîm (Külliyât, s. 91-96). Said Nursi nü-
büvveti inkâr edenlere verdiði cevapta Hz.
Peygamber’in törelerine sýký sýkýya baðlý
inatçý Araplar’ýn kötü ahlâk ve âdetlerini
kýsa sürede deðiþtirdiðini, bunlarýn yerine
çok yüksek erdemler yerleþtirdiðini vur-
gular. Yýllarca süren uðraþlara raðmen ba-
sit bir alýþkanlýðý ortadan kaldýrmakta bile
zorlanan insanlarýn bu kadar kýsa bir süre
içinde büyük bir dönüþümü gerçekleþtir-
mesi mümkün deðildir. 100 filozofun 100
yýl çalýþýp yapamayacaðýný Hz. Muhammed
kýsa bir zamanda baþarmýþtýr (a.g.e., s.
93). Said Nursi, Resûl-i Ekrem’in nübüv-
veti baðlamýnda Kur’an’ýn eþsizliði yanýn-
da onun gösterdiði mûcizeleri de öne çý-
karýr. Hadis kitaplarýndan yaptýðý alýntýlar-
la mûcizeleri sýralarken özellikle onlar va-
sýtasýyla insanlara verilmek istenen me-
sajlar üzerinde durur (a.g.e., s. 387-447).
Peygamberlerin mûcizeleri hem nübüvve-
tin doðruluðunu halka ispatlamak hem de
insanlara maddî ilerlemenin imkânlarýný
göstermek gibi hikmetler taþýr. Yani pey-
gamberler ve nübüvvet kurumu, insan top-
luluklarýna sadece mânevî açýdan deðil ay-
ný zamanda maddî bakýmdan da yol gös-
terici katkýlarda bulunmuþtur. Nübüvve-
tin bu katkýsýyla toplumlar uygarlýk ve ilim
düzeyi açýsýndan da ilerlemiþtir (a.g.e., s.
101-109).

Âhiret. Materyalist akýmlarýn ulûhiyyeti
reddetmesinin neticesi olarak ölüm son-
rasý hayatý da inkâr etmesi Said Nursi’nin
bu konuya daha çok yönelmesine sebep
olmuþtur. Haþrin aklî ispatýný yapmaya Ýbn
Sînâ’nýn bile cesaret edemediðini söyle-
yen Nursi, Rûm sûresinde (30/50) yeryü-
zünün kýþ mevsiminde ölü hale gelmesin-
den sonra rahmetinin eseri olarak Allah
tarafýndan canlandýrýlmasý gibi Cenâb-ý
Hakk’ýn ölüleri dirilteceði þeklindeki beyan-
dan ilham alarak Allah’ýn birer ismine da-
yandýrdýðý on iki yöntemle âhiret hayatýný
kanýtlamaya çalýþýr. Meselâ adl isminin ge-
reði olarak tam bir adaletin tecelli etmesi
beklendiði halde bu dünyada birçok kim-
se hak ettiði mükâfatý veya cezayý görme-
den hayata veda etmektedir. Bu durum-
da insan aklý mükâfat ve cezalarýnýn baþ-
ka bir yere ve zamana ertelendiðine hük-
metmek zorundadýr. Ayrýca bu dünyada
meydana gelen olaylar, saltanatlar, hýzla
akýp giden hayatlar vb. göz önüne alýndý-
ðýnda onlarýn daha mükemmel ve bâki bir
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devri, ücrete ve anlaþmaya dayalý düzene
geçiþle baþlayan ecir devridir. Nursi insan-
lýðýn ileride daha hür bir iktisadî ve içtimaî
düzene eriþeceðini savunur (Külliyât, s.
325). Ýnsanlýk bunu Ýslâm sayesinde baþa-
rabilecektir. Çünkü diðer dinler zamanla
tahrife uðramýþ ve insanlýðý gerçek anlam-
da mutlu edecek doðru yoldan yer yer
uzaklaþmýþtýr. Dinin özünde bulunan ger-
çek medeniyet, Kur’an’ýn yardýmlaþma il-
kesini esas alýp evrendeki âhenge ben-
zer þekilde insanlarý birbirine yakýnlaþtý-
rýr. Dine dayanmayan felsefe kaynaklý
medeniyet ise hayatý yalnýzca bir müca-
dele olarak algýlamaktadýr. Halbuki varlýk-
lar hayatlarýný mücadele içinde sürdürme-
ye çalýþsalardý ne toplumda ne de maddî
âlemde hayat mümkün olurdu (a.g.e., s.
322).

Dinin mesajlarýna kulak veren medeni-
yetler kendilerinin deðil Allah’ýn her þeye
mâlik olduðunu kabul eder. Gücü esas alan
bir toplum, devamlý diðerlerinin hakkýna
tecavüz eden bir iþlev gördüðü için fazile-
te dayalý olgunlaþmayý saðlayamaz. Vahyi
dýþlayan medeniyet kendi nefsini tatmin
etmek için eðlence ve sefahati teþvik eder-
ken vahiy kaynaklý medeniyet topluma hiz-
met alanlarýný, dolayýsýyla refah ve huzuru
ön plana alýr. Bu açýdan söz konusu me-
deniyet toplumdaki sýnýflar ve ýrklar arasý
farklýlýklarý iman, din, vatan gibi kavram-
larla birlikte mütalaa edip sürdürür ve mil-
liyetçi / ýrkçý çatýþmalarý önler. Bu sebeple
Nursi menfi milliyetçilik dediði ýrkçýlýðýn
Ýslâmiyet tarafýndan yasaklandýðýný özel-
likle vurgular (a.g.e., s. 500).

Vahye dayalý bir medeniyet anlayýþý ile
oluþan toplumun devlet þekli cumhuriyet
olmalýdýr. Cumhuriyet ise kendi ifadesiy-

le, “Adalet ve meþveret ve kanunda inhi-
sâr-ý kuvvetten ibarettir.” Adaletin vurgu-
lanmasý devletin bir hukuk devleti olma-
sý, meþveret ise halkýn demokratik katýlý-
mý þeklinde anlaþýlmalýdýr. Said Nursi gü-
cün sadece devlette yoðunlaþmasý ile de
otoritenin belli zümre, çevre veya ideolo-
jilere deðil sadece devlete dayanmasýný
kasteder. Ýstibdadý zorba rejimi olarak gö-
rür ve bu tür yönetimlere karþý çýkýlmasý
gerektiðini savunur (a.g.e., s. 1930). Bu-
nunla beraber maddî ve mânevî geliþ-
meye katkýda bulunmayan hürriyetin de
bir süre sonra esarete dönüþeceðini ve
meþrûluðunu kaybedeceðini düþünür. Zi-
ra sefahat ve kötülüðe yol açan hürriyet-
ler insaný nefsine ve hevesine esir eder,
dolayýsýyla baþkalarýna örnek olmasýný en-
geller (a.g.e., s. 1930).

Eserleri. Said Nursi her risâlesini deði-
þik zamanlarda farklý konular üzerine yaz-
mýþ ve bunlarý bir sýraya dizerek “Risâle-i
Nûr” adýný verdiði külliyatýný Sözler, Mek-
tûbât, Lem‘alar ve Þualar olmak üzere
dört temel eserden teþkil etmiþtir. Arap-
ça yazdýðý eserleri hariç diðerlerinin ne-
redeyse tamamý iki cilt halinde Risale-i
Nur Külliyatý adýyla yayýmlanmýþtýr (Ýs-
tanbul 1996). Külliyât içindeki eserleri
konularýna göre sýnýflandýrmak mümkün
deðildir. Bu eserlerde materyalizm ve po-
zitivizm gibi inkârcý akýmlara karþý halkýn
dinî inançlarýnýn korunmasý ve Kur’an’ýn
bilimsel teorilerin etkisindeki çaðdaþ insan-
larýn anlayacaðý biçimde yorumlanmasý he-
deflenmektedir. Bunlarýn çok azý belli ilim
dallarýna ayrýlmýþtýr. Ýþârâtü’l-i£câz fî ma-
²ânni’l-îcâz adlý Arapça eseri bunlardan
biridir (Ankara 1959). Mantýk konusunda
yine Arapça olarak kaleme aldýðý eserler
Gelenbevî’nin el-Burhân’ýna yaptýðý Ta£-
lîšåt ile (Ýstanbul 1993) Ahdarî’nin es-
Süllemü’l-mürevnaš’ý üzerine yazdýðý ri-
sâledir (Ýstanbul 1339, Âsâr-ý Bedîiyye için-
de, s. 474-512). Bunlara inanç konularýyla
ilgili el-Me¦neviyyü’l-£Arabiyyü’n-Nûrî
(Ýstanbul 2003) ve e½-Øayšalü’l-Ýslâmiy-
ye’yi de (Ýstanbul 1995) eklemek gerekir.
Külliyât içindeki temel eserleri þu þekil-
de sýralanmaktadýr: 1. Sözler. Ýman, iba-
det, ahlâk esaslarýný temsil ve tasvirler-
le anlatan, otuz üç bölümden oluþan bir
eserdir (s. 3-343). 2. Mektûbât. Said Nur-
si’ye sorulan sorulara ve gönderilen mek-
tuplara verdiði cevaplarýn bir araya geti-
rildiði, müellifin ihtilâflý konulara dair gö-
rüþ ve düþüncelerini içeren eseridir (s.
347-575). 3. Lem‘alar. “Lem‘a” adý veri-

gitmiþlerdir. Kur’an’ýn bilgi yöntemi kâina-
tý yokluða mahkûm etmez, onu baþý bo-
zukluktan çýkarýp insanlarýn hizmetine ve-
rir (a.g.e., s. 503). Dolayýsýyla felsefe ve ke-
lâm insanýn sadece akýl yönünü, tasavvuf
ise sadece kalp yönünü esas almýþtýr. Hal-
buki Kur’an insaný akýl ve kalpten ibaret
bir varlýk olarak ele alýr. Þu halde hakikat
ancak bu mesleklerin birleþtirilmesiyle tam
olarak anlaþýlabilir. Bununla birlikte Said
Nursi tasavvufun meziyetlerine de yer ve-
rir. Ona göre Ehl-i sünnet’ten bazý zâhir
ulemâsý ve bir kýsým siyaset düþkünü in-
sanlar, tasavvufta gördükleri bazý hatala-
rý bahane ederek böylesine zengin bir ha-
zineyi dýþlamak ve toplumun eðitiminde
yararlý olan bu kaynaðý kurutmak istemiþ-
lerdir; ancak iyiliðinin kötülüðünden çok
olmasý sebebiyle tamamen ihmal edilme-
si doðru deðildir (a.g.e., s. 561-569).

Said Nursi tasavvuf eðitimi ve gelene-
ðine olumlu bakmakla birlikte zamanýn ta-
rikat zamaný deðil, imaný kurtarma za-
maný olduðunu belirterek eserlerini daha
çok akaid ve usûlü’d-dîn konularýyla bað-
lantýlý görür. Ýslâm ilimlerinin gelenek te-
melinde dengeli olarak yenileþmesini sa-
vunan Nursi, Mûsâ Cârullah ve Þeyhülis-
lâm Mustafa Sabri Efendi gibi örnekleri bu
konuda ifrat ve tefrit içinde bulunmakla
niteler (a.g.e., s. 740).

Toplum ve Siyasetle Ýlgili Görüþleri. Sa-
id Nursi’ye göre insanlýk beþ temel süreç-
ten geçmiþtir. Bunlar geçerli kuralýn güç-
ten ibaret olduðu vahþet devri, toplumun
kýsmen düzen kazandýðý bedeviyet devri,
insanlýðýn yerleþik düzene geçerek mülk
edinme hakkýný elde ettiði memlûkiyet
devri, diðer insanlarý esir ederek onlarý da
mülk edinme seviyesine getirdiði esaret
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cek birikime sahip olmamasýydý. 1990’lý
yýllardan itibaren üniversitelerde baþlatý-
lan çalýþmalarla Said Nursi’nin etkisi bilim
çevrelerinde hissedilmeye ve özellikle ya-
kýn geçmiþte düzenlenen bilimsel toplan-
týlarda onun fikirleri akademik çevreler
tarafýndan tartýþýlmaya ve deðerlendiril-
meye baþlanmýþtýr. Birçok üniversitede
eserleri ve hayatý üzerinde yüksek lisans
ve doktora tezleri hazýrlanmýþ, bazý yaban-
cý üniversitelerde adýna kürsüler kurulmuþ-
tur.

Said Nursi’nin takipçilerince benimsenen
Nurculuk, Cumhuriyet döneminde doðup
geliþen dini ihyâ hareketidir. Baþlangýcý ve
geliþim süreci itibariyle Ýslâm’la ilgili diðer
ihyâ hareketlerine benzerliði göze çarp-
maktadýr. Ancak bu hareket ayný zaman-
da bir toplum hareketi olarak deðerlen-
dirilebilir. Adýný Risâle-i Nûr’dan alan Nur-
culuk iç yapýsý, tarihî seyri ve toplumsal
boyutu açýsýndan tahlil edilebilir. Hareke-
tin iç yapýsýný oluþturan en önemli özellik-
leri Nursi’ye göre “uhuvvet, ihlâs, acz-fakr-
þefkat-tefekkür” anlayýþý olup bunlar ta-
savvufta da ön plana çýkan ilkelerdir. Sa-
id Nursi’nin ifadelerinde Kur’an talebeliði
veya nur talebeliði olarak takdim edilen
harekette imandaki tevhid kalplerin tev-
hidini, ayný þekilde inanç birliði de toplum-
sal birliði gerekli kýlar.

Kardeþliði pekiþtirmek amacýyla ortaya
konan bu dört ilkeden birincisine göre her-
kes kendi benimsediði yolu ve Ýslâm’a hiz-
met yöntemini savunma hakkýna sahiptir.
Þu halde her müslüman, “Mesleðim hak-
týr veya daha güzeldir” diyebilmelidir; fa-
kat kimsenin, “Hak ve doðru yalnýz benim
mesleðimdir” demeye hakký yoktur. Ýkin-
cisine göre müslümanýn her söylediðinin
doðru olmasý gerekir; ancak her doðru söy-
lenemez, çünkü hitap edilen kimse sami-
mi olmadýðý takdirde sözler yanlýþ anlaþý-
labilir. Üçüncü ilkeye göre kötülük de yap-
salar diðer müslümanlara karþý düþman-
lýk duygusuna sahip olunmamalýdýr. Has-
mýný maðlûp etmek isteyen kimse onun
kötülüðüne karþý iyilikle mukabelede bu-
lunmalýdýr. Dördüncüsüne göre müminle-
re karþý beslenen düþmanlýðýn sebepleri-
nin ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Zira düþ-
manlýðýn sebepleri genelde nefsin arzu-
larýna maðlûp olmaktan kaynaklandýðýn-
dan büyük oranda yok edilmeleri müm-
kündür. Bununla birlikte Said Nursi’ye gö-
re özellikle bilimsel düþüncede birlik ge-
rekmez. Nitekim hadislerde de bu tür ih-

tilâf rahmet olarak nitelendirilmiþtir. Müs-
lüman bir ilim adamýnýn nazariyesine sýrf
kýskançlýk yüzünden muhalefet etmek ilim
ahlâkýna yakýþmaz. Dolayýsýyla fikir ayrýlý-
ðýnda esas unsur hakikat sevgisi olmalýdýr
(Külliyât, s. 470-472). Said Nursi’nin ikinci
olarak vurguladýðý ihlâs Ýslâm’daki takvâ-
nýn temelidir. Nursi ihlâsý toplumsal bir
hareket olarak Nurculuðun vazgeçilmez
þartý görür. Kulluðun göstergesi ve uhrevî
hizmetlerin kaynaðý olan ihlâsýn yanýnda
Nursi, talebelerine mânevî hayatlarýnda
acz ve fakr sayesinde kendilerini yaratýcý
karþýsýnda mutlak ihtiyaç içinde hissetme-
lerini tavsiye eder. Ayrýca þefkatle iman
hakikatlerini baþka insanlara ulaþtýrmayý
hayatýn gayesi olarak bilmelerini, tefek-
kürle de her alanda yaratýcýyý anlamalarý-
ný ve O’nun eserleri karþýsýnda düþünme-
lerini öðütler (a.g.e., s. 210-212).

Risâle-i Nûr hareketinin temeli 1926
yýlýnda Said Nursi’nin sürgünde bulundu-
ðu Isparta’nýn Barla köyünde atýlmýþtýr. Se-
kiz yýlý aþkýn bir süre kaldýðý Barla’da eser-
lerini telif ederken ortaya koyduðu dünya
görüþü çerçevesinde talebe yetiþtirmeyi
düþünmüþ, talebelerinin sayýsý arttýkça ýs-
lah hareketi olarak bir cemaat fikri zih-
ninde þekillenmiþtir. Bu sýrada talebeleri
yeni telif edilen eserleri elle yazarak ço-
ðaltmaya çalýþýyor ve bunlarý Türkiye’nin
her tarafýna yayýyordu. Burada iken ve
daha sonra kaldýðý yerlerde talebeleriyle
yaptýðý yazýþmalar cemaatin oluþumu hak-
kýnda ipuçlarý vermektedir. Lâhika türü
eserlerinde yayýmlanan mektuplar hareke-
tin üç aþama geçirdiðini göstermektedir.
Ýlk aþama 1926’dan 1934 yýlýna kadar sü-
ren Barla’daki kuruluþ dönemi, ikinci aþa-
ma 1935’ten vefatýna kadar olan geliþ-
meleri içine alan oluþum dönemi, üçüncü
aþama 1960-1980 arasý geliþim dönemiy-
le 1980’li yýllarýn sonundan itibaren þekil-
lenen yeni dönemdir.

Teþekkül döneminde talebe olarak Ri-
sâle-i Nûr dairesine ilk dahil olan kiþinin
Hulusi Yahyagil olduðu belirtilir. Barla’da
Said Nursi ile tanýþýp talebeliðe girenler
arasýnda Refet Barutçu, Hüsrev Altýnba-
þak, Hâfýz Ali ve M. Tahir Mutlu gibi tale-
beleri de vardýr. Bunun dýþýnda Muhacir
Hâfýz Ahmed, Sýddýk Süleyman Kervancý,
Tevfik Göksu, Abdullah Yavaþer, Sabri Ar-
seven, Osman Yýldýrýmkaya, Abdullah Kula
ve Ali Ertürk gibi birçok insan Said Nur-
si’nin etrafýnda kümeleþmeye baþlamýþtýr.
Talebelerin görev ve hedefleri Nursi tara-

len otuz üç baþlýktan meydana gelen eser
peygamberler, sünnet-bid‘at, dualarýn hik-
meti, kanaat, ihlâs, tabiatçý materyaliz-
min reddi, hastalýk-ihtiyarlýk gibi konu-
larý ihtiva eder (s. 579-827). 4. Þualar.
Kur’an’ýn i‘câzý ve âyetlerinin hikmetleri,
Allah’ýn varlýðý, esmâ-i hüsnânýn tecellile-
ri gibi konularýn yanýnda bazý hadiselerle
ilgili ebced ve cefr hesaplamalarý, Risâ-
le-i Nûr’un özellikleri ve bu eserlerle ilgili
mahkemelerde yapýlan müdafaalarý içe-
rir (s. 831-1152). 5. Ýþârâtü’l-i‘câz (trc.
Abdülmecid Nursi, s. 1155-1274). Bakara
sûresinin ilk otuz üç âyetini ihtiva eden
Arapça tefsirinin Türkçe tercümesidir. 6.
el-Me¦neviyyü’l-£Arabiyyü’n-Nûrî (Mes-
nevî-i Nûriyye adýyla Türkçe’ye trc. Abdül-
mecid Nursi, s. 1275-1408). Aðýrlýklý olarak
isbât-ý vâcib delilleri ve tevhid konularýnýn
âyet yorumlarýyla iþlendiði Arapça eseri-
nin çevirisidir. 7. Barla Lâhikasý (s. 1409-
1567). 8. Kastamonu Lâhikasý (s. 1571-
1676). 9. Emirdað Lâhikasý. Said Nursi’-
nin bu yerlerde mecburi ikamete tâbi tu-
tulduðu yýllarda talebelerini çeþitli konu-
larda bilgilendirmek üzere yazdýðý mektup
ve risâlelerinden oluþmaktadýr (s. 1677-
1915). 10. Sikke-i Tasdîk-i Gaybî. Said
Nursi’nin ve bazý talebelerinin Hz. Ali, Ab-
dülkadir-i Geylânî ve Risâle-i Nûr eserleri-
ne atfettikleri mânevî iþaret ve keramet-
leri konu edinir (s. 2061-2107). 11. Tiryak.
Said Nursi’nin kendisi ve eserlerinin mâ-
ruz kaldýðý muameleleri anlatan küçük bir
risâledir (s. 2344-2356). Bunlarýn dýþýnda-
ki eserleri Osmanlý döneminde basýlan ve
daha çok siyasî ve sosyal içerikli risâleleri-
dir: Dîvân-ý Harbî-i Örfî (s. 1917-1935),
Münazarât (s. 1939-1958), Hutbe-i Þâ-
miyye (s. 1961-1982), Muhâkemât (s.
1985-2038), Sünûhât (s. 2041-2054), Hu-
tuvât-ý Sitte (s. 2057-2058), Tulûât (s.
2333-2338), Ýþârât (s. 2338-2341) ve Ru-
mûz (s. 2342-2344). Bu eserlerin ayrý cilt-
ler halinde çeþitli baskýlarý mevcuttur. Os-
manlý döneminde yayýmlanan eserleri ayrý-
ca Âsâr-ý Bedîiyye içinde basýlmýþtýr (nþr.
Abdülkadir Badýllý, Ýstanbul 2004).

Etkileri ve Nurculuk Hareketi. Said Nur-
si, Türkiye’de büyük bir kitleyi etkilemiþ
olmasýna raðmen onun Ýslâm ve Batý dün-
yasýndaki tesiri baþlangýçta oldukça az ol-
muþtur. Bunun önemli sebeplerinden bi-
ri, Nursi’nin vefat ettiði 1960 yýlýndan 1980’-
li yýllara kadar eserlerinin ve talebelerinin
takibe uðramasýdýr. Diðer bir sebebi de ta-
lebelerinin onun görüþlerini yayabilecek ve
bunlar üzerine yeni görüþler geliþtirebile-
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Said Nursi talebelerinin özelliklerini sa-
yarken onlarýn kendisine sahip çýktýklarý-
ný, yazdýðý risâlelere sarýldýklarýný, hayat-
larýnýn gayesi olarak Kur’an ve iman hiz-
metini öne çýkardýklarýný, ayrýca kendi mâ-
nevî tecrübesini aynen uyguladýklarýný be-
lirtir (a.g.e., s. 1413). 1951 yýlýna kadarki
belgelerde Nursi’nin cemaati için Nurcu-
luk adýnýn kullanýlmadýðý görülmektedir.
Talebelerinden Bayram Yüksel, katýldýðý
Kore savaþý hâtýralarýnda önceleri “nur-
cu” yerine kendisine “Bedîüzzamancý” den-
diðini söyler (Þahiner, Son Þâhitler, III, 40).
Dönemin gazetelerinde Said Nursi’nin yo-
lundan gidenler “Risâle-i Nûrcular” adýyla
da anýlmýþ, bu adlandýrma zamanla kýsal-
týlarak “Nurcular” þekline dönüþmüþtür.
Risâle-i Nûr hareketi için kullanýlan adlar-
la ilgili olarak Hulusi Yahyagil, Said Nursi’-
yi son ziyaretinde okuduklarý bir metinde
Nurculuk adý geçtiðinde baþka anlamlara
çekildiði için Said Nursi’nin bu ifadeden
hoþlanmadýðýný, “Kur’an þâkirtleri” veya
“tilmizleri” denmesinin daha uygun olaca-
ðýný söylediðini, bu sebeple “nurcu” yerine
þâkirt ve tilmizi kullanmayý tercih ettikleri-
ni nakleder (a.g.e., I, 318). Ancak Said Nur-
si’nin vefatýndan sonra bu hareket Nur-
culuk adýyla þöhret bulmuþtur.

Kendilerinin bir cemiyet, dernek, siyasî
parti veya tarikat üyesi olmadýklarýný vur-
gulayan hareket mensuplarý tek amaçla-
rýnýn üstatlarýndan aldýklarý düsturlarý hal-
ka anlatmak olduðunu belirtirler. Said Nur-
si’den sonra cemaatin bir liderinin olma-
yýþýyla ilgili sorunlar ortaya çýkmaya baþ-
layýnca 1970’li yýllarýn sonu ve 1980’li yýl-
larýn baþý itibariyle cemaatte bazý önem-
li þahsiyetler etrafýnda gruplar oluþmaya
baþlamýþ, bunlar Türkiye sathýnda önem-
li birkaç merkezde yoðunlaþarak faaliyet-
lerini sürdürmüþtür. Bu merkezler daha
çok Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Erzurum’-
dur. Nursi’nin Barla’da sürgünde iken ilk
talebelerinden olan Hüsrev Altýnbaþak ce-
maatten ayrýlan ilk grubu temsil etmek-
tedir. Henüz 1960’lý yýllarýn baþýnda ayrý-
lan Hüsrev Efendi, Risaleler’in eski harf-
lerle yazýlýp çoðaltýlmasýný vurguladýðý için
takipçilerine “Yazýcýlar” denmiþtir. Cema-
at içerisinde fazla takipçi bulmayan bu
grup çok küçük kalmýþ ve ilk dönem olu-
þan cemaat ruhuna sadýk kalarak gele-
neksel anlayýþ içerisinde varlýðýný sürdür-
meye çalýþmýþtýr. Said Nursi’nin yanýnda
yetiþen diðer bir talebesi Bayram Yüksel,
Ankara’da kendi anlayýþý doðrultusunda
bir tarz ortaya koyduðu gibi yýllarca Said

Nursi’ye hizmet eden Zübeyir Gündüzalp
de Ýstanbul’da kendi yaklaþýmýný temsil
etmekteydi. Ayný þekilde onun yakýn tale-
belerinden Mustafa Sungur bütün Türki-
ye’yi dolaþýp hareketin lidersiz olarak sa-
dece Risâle-i Nûr eserlerinin önderliðinde
yayýlmasýna çalýþmýþtýr. Bu yayýlma özel-
likle üniversite ve okur yazar çevrelerinde
yoðunlaþýyordu. Hareketin temsilcileri, Ri-
sâle-i Nûr derslerinde onun fikirlerini ve
hayata bakýþýný yeniden yorumlayarak bu
eserlerde sunulan Ýslâmî deðerleri yayma-
ya gayret ediyordu. Ancak bazan eserlerin
okunmasýnda deðiþik yöntem denemele-
rine gidilmesi cemaatin tepkisine yol aç-
mýþ, içe kapanma olarak yorumlanabile-
cek bu cemaat psikolojisinde yeni açýlýmýn
Ýslâm’la uyumundan çok Risâle-i Nûr ilke-
lerine aykýrý olup olmadýðýnýn sorgulanma-
sý ön plana çýkmýþtýr. Bu durum Ýslâm’ýn
ihyâsý amacýyla kaleme alýnan bu eserle-
rin aslýnda vasýta iken bazý mensuplar ta-
rafýndan gaye olarak algýlanmasýna sebep
olmuþtur.

Cemaatin diðer bir özelliði eserlerin
okunmasýnda titizlik gösterilmesi, böyle-
ce Risâle-i Nûr metinlerinin içselleþtirilme-
sidir. Bu baðlamda “ders yapma” adý al-
týnda yürütülen okumalar medrese veya
dershane olarak tabir edilen evlerde ger-
çekleþtiriliyordu. Önce küçük evlerde baþ-
layan dershaneler sonralarý Türkiye’nin dört
bir yanýna yayýlmýþtýr. Derslerde özellikle
cuma ve cumartesi geceleri toplumun çe-
þitli kesimlerinden oluþan cemaat mensup-
larý bir araya gelir. Risâle-i Nûr metinleri
merkeze alýnarak gerçekleþtirilen dersler,
bazan sadece birinin kýsa açýklamalarý ba-
zan da müzakere ve sohbetler þeklinde
yapýlýr. Dersler baþlangýçta þahsî evlerde
olurken daha sonra tamamen bu iþe tah-
sis edilmiþ evler oluþturuldu. Bu evlerde
Anadolu’nun her tarafýndan gelen öðren-
ciler kaldýðýndan bunlar ders yapmanýn dý-
þýnda öðrenci evi iþlevini de görmektedir.
Bu arada harekete mensup bazý kiþilerin
1971 yýlýnda Millî Nizam Partisi’nin kuru-
luþunda yer almasý, buna karþý daha ýlým-
lý görünen çoðunun Adalet Partisi’ni oyla
desteklemesi ilk tartýþmalarý ortaya çýkar-
mýþ ve daha sonra siyasî yaklaþým ve yön-
tem farklýlýklarýndan kaynaklanan bölün-
melere yol açmýþtýr. Söz konusu bölünme-
ler muhtelif gruplarýn kendi meþrep ve
kabiliyetlerine göre yeni bir yol belirleme-
leri ve faaliyetlerini farklý alanlara taþýma-
larýna sebep olmuþtur. 1980 yýlýndan son-
ra ise geliþim sürecinin hýz kazanmasý ile

fýndan titizlikle gösteriliyor ve zaman za-
man çaðrýlarak kendilerine özel dersler ve-
riliyordu. Ayrýca Türkiye’nin her tarafýnda
birçok kimse yazýlan eserleri okuyarak ve-
rilen mesajlardan etkileniyordu.

Nurculuk hareketinin ikinci aþamasý giz-
li cemiyet kurma, rejim aleyhine hareket
etme ve rejimin temel esaslarýný yýkma-
ya teþebbüs etme gerekçeleriyle cemaat
mensuplarýnýn toplu olarak tutuklamala-
ra mâruz kaldýklarý dönemdir. Bu aþama-
da hareket yavaþ yavaþ kendine has özel-
likler geliþtirmeye baþlamýþtýr. Bu deðiþim
sürecinin önemli etkenlerinden biri, Said
Nursi’nin talebeleriyle birlikte dýþlanmasý-
na ve toplumdan soyutlanmasýna baþlan-
masýdýr. Önceki dönemde toplum dýþýna
itilen sadece Nursi’nin kendisiyken bundan
sonra onun peþinden gidenler de ayný âký-
bete uðramýþtýr. Dýþlanmaya karþý direnç
oluþturabilmek için topluluk liderleri etra-
fýnda bilinçlenmeye, karizmatik bir üstat
etrafýnda kenetlenmeye çalýþarak “cema-
at” kimliði kazanmaya baþlamýþtýr. Bu ya-
pý Nursi’nin mensuplarý arasýndaki mek-
tuplaþmalarda açýk þekilde görülmekte-
dir.

Said Nursi’nin gün geçtikçe çoðalan ta-
lebelerinin meydana getirdiði grup kimli-
ði mensuplarýna ayný zamanda bir cema-
at psikolojisi kazandýrmýþtýr. Bireyin top-
lumsal kimliðinin etkisiyle sergilediði ruh
halleri ve olaylara karþý takýndýðý tavýr ce-
maat psikolojisini temsil etmekteydi. Risâ-
le-i Nûr hareketini þekillendiren önemli et-
kenlerden biri de mensuplarýnýn sýký bir
siyasî ve adlî takip süreci yaþamasýdýr. Ha-
reket bu süreçte varlýðýný sürdürme diren-
ci kazanmýþtýr. Bu direnci saðlayan etken-
lerin baþýnda Said Nursi’nin eserlerinde
ortaya konan ortak dünya görüþüyle ara-
larýndaki birlik ve beraberlik ruhu gelmek-
tedir. Ayrýca Nursi’nin þahsýna yapýlan te-
veccühlere raðmen onun her þeyi eserleri
ve talebelerine mal etmesi de cemaat þu-
urunun geliþmesine katkýda bulunmuþtur.
Nitekim yazýlarýnda dönemin cemaat dö-
nemi olduðunu, þahsýnýn bir öneminin bu-
lunmadýðýný, kiþilerin kendisine deðil eser-
lerine bakmalarý gerektiðini sýkça vurgu-
lamýþtýr. Öte yandan ülkede materyalist ve
pozitivist düþüncelerin yayýlmasý sebebiy-
le inanç esaslarýna yönelik yoðun hücum-
dan dolayý Said Nursi’nin imaný kurtar-
maya vurgu yapmasý da halkýn cemaate
olan ilgisini arttýrmýþtýr (a.g.e., s. 1571-
1579).
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Ýlimleri ve Tefsir Açýsýndan (Ýstanbul
1999); Abdülkadir Harmancý, Ýlm-i Kelâm
ve Risale-i Nur (Ýstanbul 2000); Ibrahim
M. Abu-Rabi, (ed.) Islam at Crossroads:
On the Life and Thought of Bediuzza-
man Said Nursi (Albany 2003); Þükran
Vahide, Islam in Turkey: An Intellectual
Biography of Bediuzzaman Said Nursi
(Albany 2005); Ian Markham ve Ýbrahim
Özdemir (ed.), Globalization Ethics and
Islam: The Case of Bediuzzaman Said
Nursi (Aldershot 2005) ve Abdullah Mah-
mud Tantavî, Bediüzzaman’a Göre De-
ðiþim ve Yeniden Yapýlanma (Ýstanbul
2006).

Nurculuk hareketi üzerine Eþref Edip
Fergan’ýn Bediuzzaman Said Nur ve
Nurculuk (Ýstanbul 1963), Bekir Berk’in
Türkiye’de Nurculuk Davasý (Ýstanbul
1975), Ýhsan Iþýk’ýn Bediüzzaman Said
Nursi ve Nurculuk (Ýstanbul 1990), He-
kimoðlu Ýsmail’in 100 Soruda Bediüz-
zaman Said Nursi: Risale-i Nur Külli-
yatý ve Risale-i Nur Talebeleri (Ýstan-
bul 1993), Ahmet Vehbi Ünlü’nün (der.)
Bediüzzaman’ýn Ýlk Talebelerinden
Hatýralar (Ankara 1997), Zekeriya Kitap-
çý’nýn Bediüzzaman Said Nursi ve
Anadolu Ýman Hareketi: Kuva-i Milli-
ye Ruhunun Yeniden Ayaða Kaldýrýl-
masý (Konya 1998), Hulki Cevizoðlu’nun
Nurculuk: Dünü Bugünü (Ýstanbul 1999),
Nevzat Kösoðlu’nun Bediüzzaman Said
Nursi: Hayatý, Yolu ve Eseri (Ýstanbul
1999), Abdullah Albayrak’ýn Sosyal De-
ðiþim Sürecinde Risale-i Nur Hareketi
(Ýstanbul 2002) gibi eserler zikredilebilir.
The Muslim World dergisi de Said Nur-
si hakkýnda bir özel sayý yayýmlamýþtýr
(89/3-4 [1999]).
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Ebû Osmân Saîd
b. Osmân b. Affân
el-Kureþî el-Ümevî

(ö. 61/680-81)

Hz. Osman’ýn oðlu,
Emevîler’in Horasan valisi.

˜ ™

Annesi Mahzûm kabilesinden Velîd b.
Abdüþems’in kýzý Fâtýma’dýr. Medine’de ye-
tiþti. Ýlk yýllarý hakkýnda bilgi bulunmamak-
la birlikte kaynaklarda onun valiliði önce-
sinde önemli bir kiþi olduðuna dair bilgi-
ler yer almaktadýr. I. Yezîd’in veliaht tayin
edildiðinin Medine’de duyulmasý üzerine
halk arasýnda halifeliðin Saîd b. Osman’ýn
hakký olduðu söylenmeye baþlanýnca Mu-
âviye’nin onu çaðýrýp sorguya çektiði, bu
sýrada Muâviye’ye halifelik makamýna ba-
basý sayesinde oturduðunu hatýrlattýktan
sonra kendisinin veliahtlýða Yezîd’den da-
ha lâyýk olduðunu söylemekten çekinme-
diði rivayet edilir (Belâzürî, Ensâb, VI, 246).
Diðer kaynaklarda bu görüþmenin Saîd’in
halifeden valilik isteðinde bulunduðu sý-
rada yapýldýðý bildirilmiþtir. Buna göre 56
(676) yýlýnda Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn hu-
zuruna çýkan Saîd babasýnýn kendisine yar-
dýmlarýný hatýrlatarak ondan Horasan va-
liliðini istedi. Teklifinin kabul edilmesinin
ardýndan bölgeye gitti ve ayný yýl içinde
Ceyhun nehrini geçerek Semerkant üze-
rine sefer düzenledi. Ordusunda daha son-
ra Horasan’da valilik yapan Mühelleb b.

Risâle-i Nûr eserleri Türkiye dýþýnda da
okuyucu kitleleri kazanmaya baþlamýþtýr.
Kurulduðundan bugüne kadar geçirdiði
yaklaþýk yetmiþ beþ yýllýk süre içinde Risâ-
le-i Nûr hareketinin bir bilgi geleneði oluþ-
turduðu söylenebilir. Ancak bunun Ýslâm
medeniyeti içerisinde yeni bir düþünce ge-
leneðine dönüþüp dönüþmeyeceði henüz
belli deðildir.

Farklý gruplar halinde varlýðýný sürdü-
ren Risâle-i Nûr cemaati 2000’li yýllardan
sonra bazý farklý açýlýmlar ve deðiþik yak-
laþýmlarla yenileþme imkâný bulmuþ,
böylece hizmet içi farklýlýklara alýþmýþtýr.
Sonuç olarak bilimsellik günümüzde en
önemli sorun olarak Risâle-i Nûr hareke-
tinin önünde durmaktadýr. Bunun farkýn-
da olarak bu dönemde bazý yeni oluþum
ve faaliyetler ortaya çýkmýþtýr. Said Nur-
si’nin fikir ve eserlerinin bilimsel açýdan
ele alýnmasý için sarfedilen bu tür gayret-
ler, ulusal ve uluslararasý düzeyde yapýlan
toplantýlar, akademik sempozyumlar ve
makale, kitap türünde yayýnlar bu ihtiya-
cý gidermeye çalýþmaktadýr. Risâlelerin
baþka dillere tercüme edilmesine yönelik
çalýþmalar da bunlar arasýnda sayýlabilir.
Söz konusu geliþmeler ýþýðýnda günümüz-
deki Nurculuk hareketinin Ýslâm mede-
niyeti içindeki diðer ihyâ hareketleriyle
benzer özellikler taþýdýðýný ve ayný sorun-
larla karþý karþýya kaldýðýný, bununla bir-
likte yeni açýlýmlarla hayatiyetini sürdür-
düðünü söylemek mümkündür.
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