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Öz

Kur’an,  gerek inançta, gerek ibadet ve ahlakta gerekse de diğer hususlarda hep 
iktisad üzere, yani, orta yol, denge ve ölçü üzere olmayı emretmiştir. Hz. Muhammed 
de hep orta yol üzere olmuş ve ümmetine de bu yolu tavsiye etmiştir.  Referansları 
Kur’an ve sünnet olan Said Nursi de eserlerinde kainat ve Kur’an’daki bu iktisadı esas 
almış, hem inançta, hem yaşam alanında,  hem ahlak ve ibadette hem de siyasette öl-
çülü olmayı, ifrat ve tefritten uzak olmayı dile getirmiştir. Nursi’nin Kur’an ve sünnete 
uygun yorumları, hedeflediği müsbet iman hizmetinin çok önemli ilkelerini vermek-
tedir. Nursi’nin bu konudaki görüşleri, mutlu bir fert, mutlu bir aile, huzurlu ve barış 
içinde yaşayan bir toplumun da temel prensiplerini ortaya koymaktadır.
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THE MODEST METHOD OF POSITIVE FAITH SERVICE: 
MIDDLE WAY OCCUPATION

Abstract
Qur’an has commanded to be in middle way, balance and measure, both in faith, in 

worship and morality, and in other matters. Hz. Muhammad has always been around 
the middle, and his ummah has also recommended it. Said Nursi, whose references 
are the Qur’an and the Sunnah, has based his work on the universe and the Qur’an in 
his works and expressed his intention to be moderate in both faith and in the field of 
life as well as moral and worship and politics. Nursi’s proper interpretations of the 
Qur’an and the Sunnah give very important principles of positive faith service. Nursi’s  
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views in this regard reveal the basic principles of a happy individual, a happy family,  
happy and peaceful society.

Key Words

Economics, middle way, ordinary ummah, straightness, straight path.

Giriş

İktisat kelimesi,  ifrat içinde olmamak, orta yolu tercih etmek, ölçülü, muvazeneli, 
adaletli olmak, israf etmemek gibi anlamlara gelmektedir. 

 İktisat Allah’ın kainata koyduğu ilahi bir kanundur. İktisad, Hakîm isminin kainat-
taki yansımalarıdır. Yüce Allah Hakîm isminin gereği olarak, her şeyde en hafif sureti, 
en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip etmiştir. Bu da Allah’ın 
yaratmasında israf, abesiyet faydasızlık gibi şeylerin olmadığını gösterir. İsraf Hakîm 
ismine zıttır, iktisad o ismin gereğidir ve temel prensibidir.1 Göklerin ve yerin bir he-
saba göre hareket ettiğini,2 her şeyin ölçü ile yaratıldığını bildiren3 ayetler de bu ma-
naya desteklemektedir.

 Yüce Allah, bütün varlıkların yaratılışlarında iktisad kanunu uyguladığı gibi, in-
sanların da iktisad üzere olmasını istemektedir. Bu yüzden Kur’an’ı Kerim ve Kur’an 
ahlakını en güzel şekilde tezahür ettiren Peygamberimiz’in (asm) sünneti bizi ifrat 
ve tefritten uzaklaştırmaya, orta yolu tutmaya, ölçülü, dengeli yani; iktisadlı olmaya 
teşvik etmiştir. Denilebilir ki, İslam dini,  ölçülü, dengeli olma ve bir orta yol dinidir. İs-
lam ümmeti Kur’an’da “vasat ümmet” olarak tarif edilmektedir. Said Nursi,  Kur’an ve 
hadislerin bu ölçüsüne uyarak eserlerinde insanın yaşam alanında olduğu gibi,  hem 
inanç ve davranış bakımından hem de siyasi tavır bakımından ölçülü, dengeli, orta yol 
üzere olmasının yollarını öğretmiştir. Nursi, konuyu sadece teorik düzlemde ele alma-
mış, bir de bir asra yaklaşan ömründe bu dengeli, ölçülü ve vasat olmanın en güzel ör-
neklerini sergilemiştir. Onun eserlerinde vasat olmak, itikadî, amelî ve ahlakî anlamda 
istikametli olmayı, siyasî anlamda da tarafgirlikten uzak olmayı ifade etmektedir. Bu 
tarz bir yaklaşım, asıl hedef olan müsbet iman hizmetine hiçbir şeyin engel olmama-
sını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir başka ifadeyle bu yaklaşımın kendisi müsbet iman 
hizmetinin en önemli prensibini oluşturmaktadır.
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A. Kavramsal Çerçeve

Muktesid kelimesi, Arapça “iktisad” kelimesinin ism-i failidir. Bu kelimenin masta-

rı, “kasd” kelimesidir. Kasd (القصد) kelimesi sözlükte, orta anlamına gelir. ِف  َقَصَد 
 :َقَصَد ف النَّفقة  .itidalli yürüdü, meşakkatsiz kolay bir şekilde yürüdü demektir: َمْشِيِه
İ�sraf etmedi, cimrilik de etmedi anlamına gelmektedir. َرُجٌل َقْصٌد  ne zayıf ne de şiş-

man adam demektir. الَقْصُد  yolun doğru olması manasındadır. يـَْقَتِصُد ِف أْمرِِه : işinde 

ifrat ve tefritten uzak durur, demektir. اِقـَْتَصَد ِف نـََفَقِتِه ،: Hesaplı ve dikkatli harcama 

yaptı, israf  ve cimrilik ortasında  hareket etti  anlamındadır.  اقـَْتَصَد فالٌن   : ne şişman, 
ne de zayıf oldu demektir. Dikkat edilirse, Muktesid kelimesinin çeşitli formlarının 
hepsinin ortak anlamı, ifrat ve tefritten, yani her türlü aşırılıktan uzak, orta yolda, 
dengeli, ölçülü ve muvazeneli olmayı ifade etmektedir. Bu yüzden Muktesid kelimesi 
de, iman, amel ve davranışlarında orta yolu tutan kişi” anlamına gelmektedir.

B. Kur’an ve Sünnette İktisad

Kur’an-ı Kerimde  “kasd” kökünün ve ondan türetilmiş bazı kelime formlarının 

kullanıldığı görülmektedir. Bir ayet-i Kerimede َوَعَلى اللِّ َقْصُد السَِّبيِل َوِمنـَْها َجآئٌِر َوَلْو 
 buyrulmaktadır. Ayet, “ doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun َشاء َلََداُكْم َأْجَِعنَي
eğrisi de vardır.  Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi”4 anlamına gelmektedir.  

السَِّبيِل  ,kendisinde eğrilik bulunmayan dosdoğru yol, hak yolu”, hidayet yolu“ َقْصُد 
İ�slam”,5 hakka giden yolu gösteren, yolun istikameti6 gibi manalara gelir. Tevbe sure-

sinde geçen “ وسفرا قاصداl”7 kolay yolculuk,8 vasat yolculuk,9 az ile çok arasındaki orta 
olan,10 anlamlarına gelmektedir. 

Bir başka ayette ise, فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن هللا 
buyrulmaktadır. Yani, “ Sonra bu Kitap’ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bı-
rakmışızdır. Onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, kimi de, Allah’ın 
izniyle, iyiliklere koşar. İ�şte büyük lütuf budur.”11 Ayette geçen kendine zulmeden kişi; 
günahkar mümin, kötülükleri ağır basan kimse, büyük günah işleyen, muktesid; iyilik 
te kötülük te yapan, sabıkun bil hayrat ise; masum veya amelleri ihlasla yapan ve onu 
kötülüklerden soyutlayan, iyilikleri kötülüklerinden çok olan vs anlamlarına gelmek-
tedir.12 Ayrıca Razi, ayette geçen muktesid kelimesinin, günahları ve sevapları eşit 
olan, içi ve dışı aynı olan, azalarının günah işlemekten alıkoyan muvahhid, küçük gü-
nahlar işleyen, Kur’an’ı şuurlu bir şekilde, bilerek, anlayarak okuyan kişi, daima öğ-
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renme işinde olan, hesaba çekildikten sonra cennete girdirilen, yaptığı günahlardan 
pişman olup tövbe eden, Kur’an ile amel eden kişi gibi manalara geldiğini bildirmek-
tedir.13 Görüldüğü gibi bu ayette muktesid kelimesi, müminin ibadet ve amel konu-
sunda orta bir vaziyette olması anlamında kullanılmıştır.

Diğer bir ayette ise, ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من 
 ,buyrulmaktadır. Yani, “Eğer onlar Tevrat’ı فوقهم ومن حتت أرجلهم منهم أمة مقتصدة
İ�ncil’i ve Rab’leri tarafından kendilerine indirilen Kur’an’ı gereğince uygulasalardı, el-
bette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu 
tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.”14

Tefsirlerimize göre, buradaki “ümmetün muktesidetün” ifadesi, Hz. İsa (as) hak-
kında hak olan sözü söyleyen kimseler, yani, onun Allah’ın Resulü, Meryem’e ilka ettiği 
bir nuru ve Allah’ın verdiği canlardan bir can olduğunu söyleyenler demektir. Ona 
Allah’ın oğlu diyenler, muktesid ümmet olmaktan çıkmıştır. Ayrıca muktesid ümmet, 
Müslüman, mümin ümmet,  Abdullah b. Selam gibi ehl-i kitaptan Müslüman olanlar, 
Allah’a itaat edenler15 anlamlarına da gelmektedir. Bu kavram, ifrat ve tefrit içinde 
olmayıp istikametli bir yol takip edenler manasını da taşımaktadır.16

 Bir başka ayette ise, َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 
-ifadesi,  “yürüyüşünde müte  َواْقِصْد ِف َمْشِيَك  buyrulmaktadır. Ayette geçen الَِْمرِي
vazı ol, kibirli yürüme, acele yürüme,17 yürüyüşünde itidalli ol18 demektir.

Görüldüğü gibi ayetlerde iktisad kelimesi çeşitli formlarıyla aşırıya gitmeme, vasat 
ve itidalli olma gibi anlamları kapsamaktadır. 

Kur’an-ı Kerimde ayrıca, iktisad kelimesi kullanılmadan da müminlerin orta yola, 
itidalli olmaya davet edildiği görülmektedir. Bu orta yolu ifade eden kavramlardan 
birisi, vasat kavramıdır. Zaten iktisad kavramının anlamlarından birisi de vasattır.  Ko-
nuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: 

“Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı şahitler olasınız. Peygamber 
de sizin üzerinize şahit olsun. Biz Peygambere uyanı, ökçesi üzerinde geri dönenden 
ayıralım diye, eskiden yöneldiğini (Kabe’yi) kıble yaptık. Bu, Allah’ın doğru yola iletti-
ği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. 
Şüphesiz Allah, insanlara Rauf(şefkatli) ve Rahim (merhametli) dir.”19

Vasat kelimesi, tıpkı iktisad gibi aşırılık ve noksanlık (ifrat ve tefrit) içinde olma-

mak, ayetteki  “ًأُمًَّة َوَسطا” ise,  din hususunda orta yolu tutan ümmet demektir.  Kur’an’a 
tabi olan, İ�slam dini üzere olan ümmet, vasat bir ümmettir. Bunlar, ruhbanlığı esas 
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alan ve hz. İ�sa ile ilgili haddi aşan sözler söyleyen Hıristiyanlar veya Allah’ın kitabını 
değiştirip peygamberleri öldüren Yahudiler gibi değildir. Müslümanlar Allah’ın onları 
nitelendirdiği gibi mutedildir. Çünkü Allah’ın en çok hoşlandığı iş, vasat olanıdır. Bu 
vasat “udul”, yani “dengeli” olarak da tefsir edilmektedir.20

Kur’an’da bu vasat ümmetin bazı özellikleri de bildirilmektedir. Peygamberimiz 
(asm) vasatı aşma çabasında olan sahabileri ikaz etmiş, onları vasat yola çağırmış, 
hatta konuyla ilgili ayet bile nazil olmuştur. 

 Peygamberimiz (asm) meşru olan lezzetleri bir kenara atmayı, gece gündüz iba-
det etmeyi, eşleriyle birlikte olmamayı kafalarına koymuş sahabileri ikaz etmiştir. 
Konuyla ilgili nazil olan ayetlerde, müminlerin Allah’ın helal kıldığı iyi ve temiz şey-
leri haram kılmamaları, sınırı aşmamaları, Allah’ın sınırı aşanları sevmeyeceği bildi-
rilerek, “Allah’ın sizin için helal ve temiz kıldığı rızıklardan yiyin ve kendisine iman 
etmiş bulunduğunuz Allah’tan sakının” buyrulmuştur.21 Ayetin nüzulüne sebep olan 
sahabilere Peygamberimiz (asm) kendisini örnek göstermiş, nefislerinin ve eşlerinin 
kendileri üzerinde hakları olduğunu, her gün oruç tutmamalarını, koku sürmelerini, 
eşleriyle birlikte olmalarını istemiş, kendisinin de bunları yaptığını bildirmiştir. Hat-
ta bunun üzerine insanları toplamış ve onlara bu konuda bir konuşma yapmıştır. Bu 
konuşmasında, kendilerine rahipler gibi olmalarını emretmediğini, İslam dininde et 
yemenin ve kadınlara yaklaşmanın haram olmadığını, ibadet yerlerine çekilip sadece 
ibadetle meşgul olmanın bulunmadığını bildirmiş, Müslüman ümmetin seyahatinin 
oruç, ruhbanlığının ise cihad olduğunu ifade etmiştir. Bu konuşmada Peygambermiz 
(asm) Müslümanları namaz kılmaya, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağırmış, 
onların hac ve umre yapmalarını, zekat vermelerini, ramazan orucunu tutmalarını 
emretmiştir. Birçok kavmin aşırı gitmekten dolayı helak edildiklerini hatırlatmıştır.22

Müslümanların dengeli bir ümmet olduğunu bildiren ve Müslümanları her türlü 
ifrat ve tefritten uzaklaştırmak isteyen Kur’an’da, dünya ve ahiret hususunda dengeli 
olunması da istenmektedir. İnsanın dünyada yaşıyor olması, dünyevi nimetleri de is-
temesini gerektirir. Dünyada yaşadığı halde sadece ahiret nimetlerini istemesi onun 
vasat, itidalli, dengeli olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu yüzden Kur’an’da 
bazı insanların sadece dualarında dünyalık olan şeyleri talep ettikleri, bu şekilde dua 
edenlerin ahiretten nasipleri olmadığı,23 bir kısım insanların da dünyada ve ahirette 
iyilik ve ateş azabından korunmak istedikleri, bunların büyük bir kazanç sahibi olduk-
ları bildirilmektedir.24

Dünyada hasene; sağlık, güvenlik, yeterlilik, salih evlat, salih-saliha eş, düşmanlara 
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karşı zafer, Allah’a ibadet ve itaat gibi hususlardır. Ahirette hasene ise; cennet, azaptan 
kurtulma, ebedî nimetler, Allah’ın cemalini görmek gibi hususlardır. Aslında hasene kav-
ramı cami bir kavramdır ve içine dünya ve ahiretteki bütün hayırlar, iyilikler girmektedir.25

Görüldüğü gibi Kur’an Allah’a yaptığımız dualarımızın bile dengeli olmasını iste-
mekte, sadece dünya, ya da sadece ahiret ile ilgili duaların dengeli ve vasat yol olma-
dığını bildirmektedir.

 Kur’an iman, davranış ve dua konusunda vasat, yani orta yolu takip etmeyi tavsiye 
ettiği gibi,  yaşam alanındaki harcamalarda da vasat olmayı tavsiye etmektedir. Kur’an 
müminleri hem cimrilikten, hem de pişman olacağı bir israf ile harcama yapmaktan 
uzaklaştırmak istemektedir.26 Kur’an göre, Rahman olan Allah’ın kulları, infak ettik-
leri vakit israf etmezler, hasislik yapmaz, hakkını da kısmazlar. İkisi arası orta bir yol 
takip ederler.27

Hadis-i şeriflerde de, aşırı gitmekten uzaklaştırmaya, itidalli olmaya teşvik edildiği 
görülmektedir. Peygamberimiz (asm) aşırı ibadet etmek isteyen kişilere “Ey insanlar, 
takat getireceğiniz işleri yapın. Siz usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. 
Allah’a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olandır”, ve “orta yolu tutun, güzele ya-
kın olanı arayın, sabah vaktinde, akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında 
ibadet edin. Ağır ağır hedefe varabilirsiniz. Unutmayın ki sizden hiç kimseye yaptığı 
amel cenneti kazandırmayacaktır” diyerek, “Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse 
kendisi de dahil kimsenin cennete giremeyeceği”ni28 beyan etmiştir. 

“Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yar-
dımcı bulur” (Nisa 123) mealindeki ayet nazil olduğu zaman, Müslümanları çok ciddi 
bir kedere sevk etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şöyle tavsiye etti: “Amelleri-
nizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü’mine musibet nevinden her ne ulaşır 
ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına ba-
tan bir diken olmuş fark etmez.”29

Bir başka hadislerinde ise Allah Resulü (asm) itidalli olmayı, yani ortaya yol üzere, 
ölçülü ve dengeli olmayı, teenni ile davranmayı ve hal ve gidişin iyi olmasını peygam-
berliğin yirmi dört cüzünden bir cüzü olduğunu30 bildirerek, insan hayatında itidalli 
olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Diğer taraftan Peygamberimiz (asm) “İktisat eden darlık çekmez”31 buyurmuştur.
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C. Risale-i Nur’daki İktisad (Orta Yol) Mesleği ve Bunun Kur’an Açısından  
Değerlendirilmesi

İktisat kavramı Risale-i Nurda farklı şekillerde kullanılmaktadır. Kur’an ve sünneti 
kendisine referans olarak kabul eden Said Nursi, iktisatta da aynı yolu takip etmiştir.

a. İktisadın Sırat-ı Müstakim Anlamı

Said Nursi, İşaratu’l-İ’caz isimli tefsirinde, Fatiha suresinde zikredilen “Bizi sıra-
tı müstakime ilet” mealindeki ayetin tefsirinde önceki müfessirlerin görüşlerine de 
uygun olarak, Kur’an’ın istediği orta yol Müslümanının nasıl olması gerektiğini açık-
lamaktadır. Taberi, sırat-ı müstakimim, cennet yolu, İslam, Kur’an, Allah’ın dini gibi 
anlamlara geldiğini bildirmektedir.32 İbn-i Kesir de tefsirinde benzer ifadeler kullan-
maktadır. Zemahşeri ayeti ele alırken, sırat kelimesinin anlamı üzerinde durmuş, sin 
harfinin kelimedeki “tı”dan dolayı sad harfine dönüştüğünü ifade etmiş ve “buradan 
kastedilen şey, hak yoldur, o da İslam dinidir” ifadesini kullanmıştır.33

Razi, alimlerin ahlakı ifrat, tefrit ve vasat olarak üç mertebeye ayırdıklarını, ifrat ve 
tefritin kötü olduğunu, ama vasat olanın adalet ve doğruluk olduğunu ifade etmekte-
dir. Ona göre insan delilleriyle Allah’a tanıdıktan sonra hidayete ermiş bir mü’min ola-
cağını, bu hale eriştikten sonra insanın şehvet, gazab ve mal harcama gibi hususlarda 
adalet olan orta olan yolu bulması gerektiğini bildirmektedir. Mümin “ihdinassıratal-
mustakim” dediği zaman bütün ahlak ve amellerde Allah’tan orta yolu talep etmekte-
dir. Sırat-ı Müstakim peygamberlerin yoludur34 ve doğru yoldur.35

Razi’nin ayetin tefsirinde açıkladığı konu, “ahlak ve erdem” başlığı altında Eski 
Yunan Filozofları tarafından dile getirilen bir konudur. Örneğin Aristoteles, tek tek 
erdemler için genel ilkenin “doğru olan ortayı bulmak” olduğunu söylemektedir. Ona 
göre iştah ve isteklerimiz bizi hep kötü olan aşırılıklara doğru itip sürükler. Doğru 
görüş ise, bize iki aşırılığın ortasındaki doğruyu buldurur. Doğruyu yapa yapa edinilen 
alışkanlık da, hep bu doğru istenci, iradeyi ayarlar. Ona göre, cesaret, delice atılganlık 
ile korkaklığın; cömertlik, müsriflik ile cimriliğin; ölçülü olma, dizginsizlikle düşün-
cesizliğin; adalet, haksızlık yapma ile haksızlığa katlanmanın; dengeli oluş, deli gibi 
kızıp köpürme ile vurdumduymazlığın arasında bulunan “doğru orta”dır.36

Bazı Müslüman felsefeciler de bu konuya ele almışlardır. Onlardan birisi olan İbn-i 
Miskeveyh Tehzibu’l-Ahlak isimli eserinde, insanda bulunan öfke, akıl ve şehvet duy-
gularına bir sınır konulması gerektiğini bildiriyor. İnsanın öfke duygusu istikametli 
olursa, bu insanın şecaat ve hilm sahibi olur. Şehvet duygusu itidalli olursa, iffetli ve 
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cömert olur. Akıl duyusu mutedil olursa, ilim ve hikmet sahibi olur. Bu duyuları is-
tikametli bir şekilde kullanmakla, hikmet, iffet ve şecaat ahlakları oluşur. Bunların 
tamamından ise adalet(denge, muvazene) ahlakı ortaya çıkar.37

Nursi, ayeti ele alırken, Razi gibi, bunun ifrat ve tefriti değil, vasatı kastettiğini, 
vasatın ise adalet ve sırat-ı müstakim olduğunu ifade etmektedir. Ancak, ondan fark-
lı olarak, insanda üç kuvvenin olduğunu, bunların ifrat, tefrit ve vasat mertebelerini 
açıkça zikretmekte, üçünün vasat mertebesinden ise sırat-ı müstakim ve adalet ortaya 
çıktığını, ifrat ve tefritlerden ise zulümler çıktığını ifade etmiştir. Said Nursi, konuyu 
izah ederken, değişken olan insan bedenine yerleştirilen ruhun yaşayabilmesi için, 
şehvet, gazap ve akıl kuvvelerinin verildiğini bildirmektedir. Bu üç kuvvetin, diğer 
hayvanlarda olduğu gibi insanda sınırlandırılmadığına dikkat çeken Nursi, bunların 
şeriatla sınırlandırıldığını, çünkü şeriatın ifrat ve tefritten uzaklaştırıp orta yol olan 
vasatı emrettiğini bildirmektedir. Ona göre, faydalı olan şeyleri almak için verilen şeh-
vet kuvvesinin ifrat mertebesi fucurdur. Fucur, haram ve helal ayırımı yapmadan her 
şeye saldırmak demektir. Tefrit ise humuddur. Bu da, ne helale, ne harama iştihası ol-
mak demektir. Vasatı ise, iffettir. İffet de, helali kabul etmek, haramdan kaçınmak an-
lamına gelir. Akıl kuvvesi ise, fayda ile zararı birbirinden ayırt etmek için verilmiş-tir. 
İfratı cerbezedir, hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar aldatıcı bir zekayı ifade eder. 
Tefriti gabavet ve beladettir ki ahmaklık demektir, bir insanın iyi ile kötüyü, faydalı 
ile zararlıyı ayırt edememesidir. Vasatı ise hikmettir. Hikmet de, hakkı hak olarak bi-
lip uymak, batılı batıl olarak bilip ondan içtinap etmektir. Gazap kuvvesinin de, ifratı 
tehevvürdür. Bu da maddi manevi hiçbir şeyden korkmamak demektir. Tefriti(nok-
san olanı), cebanettir ki, korkulmayacak şeylerden bile korkmak demektir. Vasatı ise 
şecaattir; İslam’ın namusunu ve Allah’ın kelamını yüceltmek için canını feda edecek 
bir cesarete sahip olmak demektir. Görüldüğü gibi, bunlardan üçü vasat olan, “iffet, 
hikmet ve şecaat” adalet ve istikamet, geri kalan altısı ise zulümdür.38

Görüldüğü gibi Nursi, sırat-ı müstakimi vasat yol, itidalli yol olarak ele almış, insa-
nın ifrat ve tefritten uzak bir şekilde yaşamasının zorunluluğuna dikkat çekmiştir. İşte 
insanın iktisad üzere olması, bir bakıma da bu istikametli yolu anlatmaktadır. 

b. İnançta İktisad

Nursi, aynı ayetin tefsiri çerçevesinde,  inançta iktisadı, yani, doğru ve orta yolu da 
ortaya koymaktadır. Ona göre, Fiillerin yaratılması meselesinde ehl-i sünnet mezhebi 
vasatı temsil etmektedir. Cebriye ve Mutizele ise ifrat ve tefriti (aşırılığı ve noksanlığı) 
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temsil etmektedir. Buna göre, mutezile kulun kendi fiilini kendisinin yarattığını iddia 
etmektedir. Cebriye ise, insanın iradesini ortadan kaldırmakta, kulun fiillerini Allah’ın 
yarattığını iddia etmektedir. Ehl-i sünnet ise (örneğin Maturidiye mezhebi) küllî ira-
denin Allah tarafından yaratıldığını,  insanın fiillerinin kendisine verilen cüzi irade 
tarafından oluşturulduğunu söylemektedir. İşte, Nursi, diğer iki görüşü ifrat ve tefrit 
olarak görürken, bu görüşü ise vasat olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla fiillerin 
yaratılması meselesinde “iktisad”ın nasıl olacağını göstermektedir. İtikadda ise,  tev-
hid mezhebi vasat, Muattıla ve müşebbihe mezhepleri ise ifrat ve tefrittir.  Muattılaya 
göre Allah’ın sıfatları kadim değildir. Çünkü sıfatların kadim olması, başka varlıkla-
rın Allah ile birlikte kadim olmasını gerekli kılar. Müşebbihe mezhebi, Allah’ın zatını 
yaratıklara benzetmektedir. Sıfatlarının, bilhassa da fiilî sıfatlarının hadis olduğunu 
iddia etmektedir. Bu mezhep müteşabih ayetleri zahiri manasına göre yorumlamakta, 
bu yüzden Allah’ı insana benzetmektedir. Ehl-i sünnet ise bu ifrat ve tefritten uzak 
orta bir yol benimsemiştir.  Ehl-i sünnete göre Allah hiçbir varlığa benzemez.  İşte bu 
yaklaşım, “ehl-i sünnetin inançta iktisad” yani; orta yol görüşünü benimsediği görül-
mektedir.

c. Yaşam Alanında İktisad

Ahlak ve inanç konusunda orta yolda bulunma anlamında iktisad içerisinde ol-
mayı önemseyen Said Nursi,  yaşam alanında nasıl iktisadlı olunacağını da İktisad 
Risalesi isimli eserde ele almaktadır.  Bu risalede, Kur’an’daki ölçülere uygun olarak 
insanın israf ve cimriliğe kaçmadan nasıl yaşayacağı örneklerle anlatılmaktadır. Buna 
göre, iktisad israfın zıddıdır. İktisadı şükür, nimetlere saygı, bereket kaynağı olarak 
nitelendiren Nursi, israfın ise vahim neticeleri olduğunu dile getirir. Ona göre iktisad, 
ilahi hikmete uygun hareket etmek, israf ise o hikmete zıt hareket etmektir. Bu yüzden 
israf eden bunu cezasını çeker.

İktisat edenin, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmeyeceğini bildiren 
Nursi’ye göre, iktisad hem bereketin kaynağı, hem de güzel geçimin sebebidir. ikti-
sad etmeyen, zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye adaydır. Nursi’ye göre, 
iktisad etmek, cimrilik olmadığı gibi, israf da değildir. İslam’ın ölçüleri içinde cömert-
liktir.39
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d. Siyasette Muktesid Meslek

 Said Nursi, Münazarat isimli eserinde ismini vermediği bir zatın kendisine siya-
sette muktesid mesleği gösterdiğini40 bildirmektedir. Onun bu konudaki görüşleri, 
Kur’an ve sünnetin ve onlara tabii olan ehl-i sünnetin iktisad, yani orta yol, vasat çizgi-
sinden gittiğini göstermektedir. Said Nursi, siyasette tarafgirliğin yanlış olduğunu dile 
getirir. Zaten onun metodunda siyaseti bir tebliğ aracı olarak kullanmak yoktur. Dün-
ya siyasetiyle meşgul olmanın zararlarını, hem Asay-ı Musa isimli eserinde, hem de 
lahika mektuplarında açıklamıştır. O, sadece iman konusuna yoğunlaşmış, insanları 
düştükleri bataklıktan kurtarmak için sadece nur göstermek gerektiğini bildirmiştir. 
Bu yüzden dini siyasete alet yapmanın doğru olmadığını, bunun dine aleyhtarlık mey-
lini uyandıracağını dile getirmiştir. Bediüzzaman, bir siyasi partiyi ehvenüşşer olarak 
telakki edip desteklemekle birlikte, hiçbir zaman siyasî bir tarafgirlik içinde olmamış-
tır. Hem iktidara, hem de muhalefete kendi inanç ve prensipleri doğrultusunda eleş-
tiriler getirmiş, yapılan güzel icraatları da takdir etmiştir. Ona göre göre Risale-i Nur 
mesleğinden giden kimseler de,  şefkate ve ihlasa zıt olan ve insanı tarafgirliğe sevk 
eden siyasi yaklaşımlardan uzak durmalıdır. İnsanın bu dünyada en önemli meselesi 
iman ile yaşamak ve kabre girmek meselesidir. Hem iktidarda hem de muhalefetteki 
partilerde bulunan insanların da bu imana ihtiyacı vardır. Siyasi tarafgirlik ile yaklaş-
mak,  insanlara saf İslam’ı ve imanı tebliğ etmenin önündeki en büyük engeldir.

Sonuç

İktisad Allah’ın Hakîm isminin gereği olarak kainatta var ettiği bir kanundur. Buna 
göre, Allah bu kainattaki zerrelerden güneşlere kadar bütün varlıkları yaratmasın-
da israf etmemiştir. Yarattığı her şeyi de bir denge, ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. 
Hiçbir şey başıboş olmadığı gibi faydasız ve anlamsız da değildir. Yüce Allah kainatta 
koyduğu bu düzen, ölçü ve dengenin yaratmış olduğu insanın hayatında da olmasını 
istemiştir. Kainat ile insan arasındaki ahenk ancak bu şekilde kurulabilir. Bu yüzden 
Kur’an, gerek inançta, gerek ibadet ve ahlakta gerekse de diğer hususlarda hep iktisad 
üzere, yani, orta yol, denge ve ölçü üzere olmayı emretmiştir. Referansları Kur’an ve 
sünnet olan Said Nursi de eserlerinde kainat ve Kur’an’daki bu iktisadı esas almış, 
hem inançta, hem yaşam alanında, hem ahlak ve ibadette hem de siyasette ölçülü ol-
mayı, ifrat ve tefritten uzak olmayı dile getirmiştir. Nursi’nin Kur’an ve sünnete uygun 
yorumları, hedeflediği müsbet iman hizmetinin çok önemli ilkelerini vermektedir. 
Nursi’nin bu konudaki görüşleri, mutlu bir fert, mutlu bir aile, huzurlu ve barış içinde 
yaşayan bir toplumun da temel prensiplerini ortaya koymaktadır. 
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