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ABSTRAK 

Imron Rosadi: Pengaruh Tasawuf Risalah Nur Terhadap Pemikiran Gülen 

Tentang Pergerakan Gülen (Studi Literatur Pemikiran Gülen) 

Dunia kontemporer dengan berbagai macam media muncul membuat manusia 

membalikkan pikiran kepada kehidupan yang dihiasi oleh banyak hal yang membuat 

manusia sedikit demi sedikit melupakan Allah Swt. Dunia terlihat bagaikan labuan 

kehidupan utama sampai manusia lupa bahwa dirinya akan kembali ke haribaan Tuhan 

yang Maha Esa. Disisi lain ada juga orang-orang yang hanya memperdulikan dirinya secara 

pribadi dengan selalu membalikkan wajahnya ke hadapan Tuhannya tanpa mau 

memperdulikan orang lain yang tidak mengerti tugas utamnya hidup di dunia. 

Maka dari itu, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menyampaikan mengenai 

pengaruh tasawuf di zaman kontemporer. Penelitian ini berjudul Pengaruh Tasawuf 

Risalah Nur Terhadap Pemikiran Gülen Tentang Pergerakan Gülen (Studi Literatur 

Pemikiran Gülen), dimana Said Nursi sebagai pengarang kitab Risalah Nur merupakan 

salah seorang inspirator bagi berkembang pesatnya pergerakan Gülen yang tersebar di 

berbagai penjuru dunia. Muhammad Fethullah Gülen atau yang lebih sering disapa sebagai 

Hocaefendi mengadopsi tasawuf Risalah Nur dengan selalu menugaskan para muridnya 

untuk selalu membaca Risalah Nur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerangka tasawuf yang terdapat 

dalam kitab Risalah Nur yang dikarang oleh Said Nursi juga untuk mengetahui pergerakan 

Gülen, serta sisi pengaruh Risalah Nur terhadap pergerakan Gülen yang sampai saat ini 

secara terus menerus berkembang pesat di hampir seluruh penjuru dunia. Kerangka teoritis 

dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya hidup bertasawuf di zaman kontemporer 

ini. Hidup bertasawuf bukan berarti hidup dengan menghindari pentingnya bersosialisasi, 

tapi justru bersosialisasi itu penting untuk membimbing manusia yang lain untuk 

menempuh perbaikan hubungan dengan Allah Swt melalui perbaikan iman, maka penting 

hidup bersosialisasi namun tetap dibarengi dengan tasawuf itu sendiri. 

Skripsi ini secara umum menggambarkan mengenai konstruksi tasawuf Risalah 

Nur dan akibatnya terhadap pergerakan Gülen. Sebagai seorang tokoh yang menuntun 

cemaatnya, dalam membangun hubungan dengan Allah Swt, Nursi mengkonstruk tasawuf 

ke dalam empat jalan, dengan terlebih dahulu memperbaiki iman, berlanjut dengan 

ma’rifatullah, Nursi mengkonstruk ma’rifat tersebut ke dalam empat jalan yaitu: al-‘ajz 

(menampakkan kelemahan), al-faqr (ketiadaan), asy-syafaqah (rasa kasih sayang) dan at-

tafakkur (bertafakkur). Selanjutnya diperkuat dengan mahabbatullah dan dikembangkan 

dengan al-ladzzah al-ruhiyah keempat konsep tasawuf tersebut melahirkan khidmah iman 

dan al-Qur’an sebagai wujud dari pelayanan bagi masyarakat. Dan Gülen mengadopsi 

konsep tasawuf Nursi juga mengadopsi konsep khidmah/hizmet yang hingga pada saat ini 

pergerakan ini berkembang pesat selama kurang dari satu abad melahirkan banyak media 

di berbagai penjuru dunia, ratusan sekolah, koran zaman, bank asya, dan yang lainnya 

muncul dari pergerakan ini. 

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan mendeskripsikan 

tasawuf Risalah Nur dan Pergerakan Gülen kemudian menganalisis mengenai sejauh mana 

tasawuf Risalah Nur memberikan pengaruh terhadap berkembang pesatnya Pergerakan 

Gülen yang sampai saat ini terus menerus berkembang di berbagai penjuru dunia termasuk 

di indonesia sebagai negara berkembang. 


