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SAİD NURSİ'NİN KÜRT MESELESiNE 
YAKLAŞlM! VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

Arş. Gör. Ramazan KORKUT* 

ÖZET 

İslam'ı asrın"idrakine söyleten büyük İslam mütefekkiri Said Nurs!, İslam alemi
nin ve Kürtlerin toplumsal hastalıklarını ve sorunlannı hazık bir hekim hassasiyetinde 
teşhis ederek, Kur'an eczanesinde bu. hastalıkların tedavisine çalışmıştır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin ruhunu derinden analiz eden ve bundan 
hareketle; Kürtlerin bugününü ve yannını görüreesine konuşan Nursl'nin konuyla 
ilgili yaklaşımı ve çözüm önerileri büyük bir önem arz etınektedir. 

Kürt meselesine genel olarak ittihad-ı İslam ve ittiba-ı Kur'an çerçevesinde yakla
şan Said Nursl'nin Medresetü'z-Zehra mefküresi, din ilimleri ile sosyal ve fen bilim
lerinin bir arada okutıılduğu, Kürtçe'nin aktif olarak kullanıldığı çok dilli bir eğitim 

modelidir. Nurs!, her bir şubesini farklı bir ilde açmayı plapladığı bu medresenin fikri 
temellerini atıp projesini çizdikten soma, Osmanlı'dan aldığı maddi destekle bunU? 
inşasına teşebbüs etmiştir. Van'da temelini attığı bu medrese, I. Dünya savaşının çık
masıyla tamamına erememiş, ancak hayatı boyunca Nursi'nin özlemini duyduğu ve 
duydurduğu ideal bir mefkure olarak yaşamıştır. Said Nurs1, ömrü boyunca yaptığı 
bütün hizmetlerin aynı mefküreye de hizmet ettiğini söylemiş, geniş bir fikir dünya
sında manen yaşayan bu mefküre'nin hayatageçirilmesini istemiştir. 

Nursl'ye göre bir şeyin aslı, esası ve kalbi bozuksa, o şeyin teferruatıyla uğraşmak 
istenilen neticeyi vermez. Dolayısıyla bataklığın kaynağının tesbit edilınesi ve bizzat 
kaynağın kururulması gerekir. Bu açıdan Nurs1, Kürt sonınunun ana kaynaklannı 
"cehalet, fakirlik ve i/ıtilaf' olarak teşhis etıniştir. Bu toplumsal hastalıkların eğitim, 
san'at ve ittifakla çözüleceğini ifade etıniş ve bunun için harekete geçmiştir. Şüphesiz 

Nursl'nin tesbit ettiği hastalıklar, zamanında tedavi edilmemiş, bu hastalıklar zamanla 
kökleşerek güçlemniş ve sosyal bünyeyi zayıflatınıştır. 1908'deki bir makalesinde 
Kürtlerip. durumunu tahlil eden Nurs1, mevcut olumsuzluklardan istifade edileceğini 
ve' bu dıirumun Kürtler için istikbalde büyük darbelere zemin hazırladığını söylemiş
tir. Bölgenin geleceğini görüreesine konuşan Nursf, Medresetü 'z-Zehra mefkuresiyle 
müstakbel olumsuzluklara karşı önlem almaya çalışmıştır. Kürtlerin İslamiyet, inşa
niyet ve milliyet olmak üzere üç temel hayat cevherinin bulunduğunu, bunlan koru
ması gerektiğini ifade etıniştir. 

Bingöl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağah-İslam Hukuku Anabilim Dalı 
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Medresetü'z-Zehrii me:tkuresi, genel anlamda tüm İslam aleminin ve de Kürtlerin 
sonınlannı çözecek bir eğitim yaklaşımıdır. Çok dilli olan bu yaklaşıma göre, Kürtçe 
devlet bünyesinde ve himayesinde, eğitim sürecinde yaşayan ve kullanılan bir dil 
olmalıdır. 

Bildirimizde Kürt meselesine İslami bir yaklaşımı analiz etmeye çalışacağız. 

Temel çözüm yaklaşımımız Nursi'nin İslami ve insani yaklaşımı ışığında: Hastalık, 
dinsizlik, cehalet, zulüm, inkar ve anarşizm üreten bataklıklarm sağlıklı bir yaklaşımla 
kurutulması ve bunun için alınması gereken eğitim, san'at ve ittifak önlemleridir. 

Bir müfekkirin düşüncelerinin anlaşılması için hayatının da bilinmesi gerekir. 
Çünkü bir hayat biyogra:fisi; aynı zamanda düşüncelerin de biyogra:fisi sayılır. Bu 
nedenle detaylannı Tarhiçe-i Hayat isimli kitabına bırakarak, Nursi'nin hayatını, 
özellikle bu hayatın konumuza temas eden kısımlanna yeri geldikçe göz atacak ve 
fikirlerini hayatı bağlamında ele alacağız. 

1887'de Bitlis'in Hizan Kazasının İsparit Nahiyesine bağlı Nurs köyünde dünyaya 
gelen Said Nursi (rahmetullahi aleyh), 1960'ta Urfa İpek Palas otelinde hakkın rah
metine kavuşmuştur. Nursi'nin seksen yedi yıllık ömrü, ilmi ve arneli faaliyetlerle, 
İslam aleminin ve şanlı Osmanlı devletinin içinde bulunduğu olumsuz durumlardan 
kurtulması için çaba sarf etmekle geçmiştir. Nursi, İslam ümınetinin ve bu ümmetin 
yetimleri olan Kürtlerin de içinde bulunduğu olumsuz şartlara ve bu şartiann gelecekti 
olumsuz yansırnalanna karşı doğrudan ve dolaylı olarak tedbir mahiyetinde bir çaba 
sarf etmiştir. Bu uğıırda bütün hayatını dini, fenni ve sosyal ilimlere adamış, talebe
leriyle birlikte doğu cephesinde gönüllü alay komutanı olarak I. Dünya savaşına işti- · 
rak etmiş, Ennenilere ve Ruslara karşı kahramanca savaşarak esir edilmiş, nihayet 
Moskova'daki iki yıllık esaretinden kurtularak İstanbul'a dönmüş, bu süreçte İstan
bul'u işgal eden İngilizlerin planlannı akim bırakacak ve İslam alemini İtilaf devlet
lerine karşı muzaffer kılacak büyük ilmi ve arneli çalışmalar gerçekleştinniştir. İlk 
kırk yıllık hayatını eski Said dönemi olarak isimlendiren Nursi, Yeni Said olarak 
isimlendirdİğİ sonraki hayatını da, toplumun zayıflayan imanının güçlendirilmesi ve 
bu imanın hayata yansıması için iman hizmetine adamıştır. Hayatının ilk safalannın 
büyük kısmını Bitlis, Siirt, Doğubayazıt, Van ve diğer illerde Kürtler arasında geçiren 
Nursi ve başlattığı ilmi ve arneli yaklaşım sadece bir milletin değil, aynı zamanda bir 
ümmetin ve insanlığın ortak değeridir. Bu anlamda hemen belirtmek gerekir ki Nursi, 
İslam alemine gelen her bir darbenin öncelikle kendi kalbine indirildiğini hisseden 
yüce bir şahsiyet olarak, sadece Kürtlerin sorunlanyla değil, aynı zamanda bütün 
İslam aleminin ve insanlığın dertleriyle ve sorunlanyla uğraşmış; hayatını İslam ale
minin ve insanlığın ortak sorunlannı ve hastalıklannı Kur'an eczanesinde tedavi 
etmeye adamıştır. 

Bu anlamda, Said Nursi gibi çok büyük İslami bir dehanın Kürt meselesine yakla
şımının tam olarak anlaşılması ve ortaya konulması kolay bir iş değildir. Ancak "bir 
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şey tamamen elde edilmediği zaman tamamen de terk edilmez" kaidesinden hareketle, 
toplumumuzun kanayan bir yarasının iyileşmesi için Nursi'nin konuyla ilgili yaklaşım 
ve çözüm önerilerini alt başlıklar halinde anlamaya ve bundan hareketle bir sonuca 
ulaşınaya çalışacağız. Şüphesiz Nursi'nin konuya yaklaşımı ve çözüm önerileri, onun 
fikirlerini parçacı bir yaklaşımla değil, ancak bütüncül bir yaklaşımla ele almakla 
anlaşılabilir. Bu nedenle meseleye temas eden konulan alt başlıklar haline ele almayı 
uygun gördük. 

1. Said Nursi'nin Menfi Milliyetçilik (lrkçılık) Meflıumuna 
Yaklaşımı: 

Said Nursi konuyla ilgili yaklaşımını Kur'an ve Sünnetten İslam'ın ruhundan 
alarak doğrudan asnn idrakine sunmuş, ırkçılık ve menfı milliyetçilik zihniyetini 
tanımlamış, onun sebep ve sonuçlannı ele almıştır. Her konuda olduğu gibi bu konuda 
da onun yaklaşımını doğrudan onun sözleriyle aktarmak ve böylece yorumlamak daha 
doğru olacaktır. 

1.1 Said Nursi'nin Menfi Milliyetçilik Tanımı: 

Nursi, menfı milliyetçiliği, yani ırkçılığı şöyle tanımlamıştır: 

Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüd edip yardım eden gajlet, da!dlet, riya ve zul

merten mürekkeb bir macımdur. Bunun için milliyetçiler; iiıilliyeti mabud ittihaz edi
yorim·. Hamiyel-i İslamiye ise, nur-u fmandan in 'ikas edip dalga/anan bir ziyadır. 1 

Nursi'nin açıklaması doğrudan Kur'an ve hadisin ruhundan mülhemdir. Nursi ırk
çılığı "asabiyet-i cahiliye ", yani cahiliye dönemimden kalan, cahiliye vasfını taşıyan 
toplumlann lanetlenıniş bir özelliği olarak, onu Allah'a (cc), ahirete ve dine karşı 
lakayd ve gafıl, gösteriş amacı taşıyan zalimane karanlıklı bir zilıniyet olarak tanım
lamıştır. Gösteriş amacı gütınesi, ırkçı kimsenin psiko-sosyal bir aşağılık kompleksini 
ırkçılık ve menfı milliyetçilikle telafi etıneye çalıştığını, onun şeytan ahlakı aşağılan
mış mel'un bir zihniyet olduğunu hatırlatınaktadır. Nitekim ilk ırkçılığı şeytan Hz. 
Adem'den üstün olduğunu iddia ederken, kendisinin ateşten yaratıldığını, Adem'in 
(as) çamurdan yaratıldığını, ateşin çamurdan üstün olduğıınu ileri sürerken dile getir
miştir. Sonra bu zilıniyetinden dolayı lanetlenıniş ve aşağılanrnıştır. Zilıniyetinden 

dolayı aşağılandığını ve lanedendiğini gördükten sonra, insanlığı yoldan çıkarmak ve 
yeryüzünde fıtııe ve fesat çıkararak kan döktürrnek için elinden geleni yapacağına ant 
içmiştir.~Bu anlamda ırkçılık şeytan ahlakı, ırkçılık zihniyeti ise şeytana mensup aşa
ğıl~nrnışCÇe Ianetlenmiş bir zihniyettir. Irkçılığın akıbeti ise şeytanın amacına yardım 
etınektir. Bu sebeple Kur'an cahiliye asabiyetini insanoğluna yakıştırmayarak onu 
aşağılamış ve yasaklamıştır. 3 Hz. Peygamber cahiliye asabiyetini yasaklarken: 

1 Mesnevi-i Nfıriye, Zeylü'l-Hubab, s.l 12. 
2 A'raf, 7/12-13-16. 
3 Hucurat, 49/13. 
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"Asabi-yet (ırkçılık) davasına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dava yolunda 
mücadeleye girişen bizden değildir. "4 "Aziz ve Celfl olan Allah, sizden ca/ıiliyyet 
devrilıin kabalı-ğını ve babatarla öviinmeyi gidermiştir. Mii'min olan, takva salıibidir. 

Kajir olan ise, şakfdir. Siz, Adem 'in çocuklarısınız, Adem de topraktan yaratılmıştır. 
Bir kısım erkek-ler, bir kavim/e (kiifir olarak ölenler/e) öviinmeyi terk etsinler. Çünkü 

onlar, cehen-nem kömüründen bir kömürdürler, yahut onlm~ Allalı indinde, bunıu ile 
pislik yuvar-Iayan pislik böceğinden daha aş ağıdır/ar. " 5 

Nurs1'nin hadislerden hareketle kullandığı "Asabiyet" kavramı, Arapça kökenli 
bir kelime olup "A-sebe" kökünden türemiştir. "Asebe", bir kimsenin baba tarafindan 
akrabalarının oluşturduğıı topluluğa verilen isimdir. Asabiyet ise, sözlükte, baba tara
fından olan akrabalara aşırı düşkünlük, onların kayıniması doğrultusunda aşırı çaba 
göstermektir. Terim olarak, bir kimsenin baba tarafından olan akrabasını, yahut yay
gın şekliyle kendi kabilesine mensup birini, haklı-haksız bütün meselelerde başka
larına karşı korumayı, ona destek olmayı sağlayan kabilevi his ve gaYretlerini ifade 
eder. 

Bunlardan Cahiliye asabiyeti, ırkçılık anlamında kişinin, kabilesine tapareasma 
onu aşırı bir şekilde yüceltmesini, haksız meselelerde onu savunması anlamında 
ırkçılığı ifade eder. Nitekim yalancı peygamberlerden Müseylime-i Kezzab, kabilesini 
toplayıp, kendisinin hak bir peygamber, başa Hz. Muhammed'in ise peygamber 
olmadığına kimin şahitlik ettiğini sorunca; amcasının oğlu ayağa kalkarak: "Ben senin 
yalancı bir adam olduğuna, Muhammed'in (s) ise hak bir peygamber olduğuna şahi
tlik ediyorum; ancak benim kabilemin yalancı peygamberi, Mudar oğullarının Hak 

Peygamberinden daha sevimlidir, bu nedenle senin yanzndayım" demiş ve alışılmış 
bir cahiliye asabiyeti sergilemiştir. Dolayısıyla cahiliye asabiyeti, çamurdan olsun da 
bizden olsun zihniyetini ifade eder. Bu anlamda asabiyet-i cahiliye denilen ırkçı sap
maların temel yamlgılarından biri, menfi milliyetçi tutumlarından dolayı, batılı hakka 
tercilı etmeleri, kendi yanlışlarını başkalarının doğrularından üstün tutmalandır. Oysa 
Allah (cc) Kur'an-ı Kerimde bu yaklaşımı açıkça yasaklamıştır: "Allalı'a ve alıiret 
gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa

Allalı'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kal-
- \ 

bine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları des/eklemiştir. Onları içlerin-
den ırmaklar akan cennetiere sokacak, orada ebedi kalacak/ardır. Allalı onlardan 

razı olmuş, onlar da Allalı'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafinda 
olanlardır. İyibilin ki, latrtuluşa erecekler de sadece Allalı'ın tarafinda olanlardır." 

Cahiliye asabiyetinin karşısında ise Harniyet-i İslamiyye vardır. Bu ise imandan 
yansıyarak dalgalanan bir nurdur. İslami hamiyet, kişinin kendi milletini sevmesi, ge
nel olarak da bütün İslam milletlerini sevmesi ve gerek kendi milletinin, gerekse tüm 

4 Ebfı Diivud, Edeb, 112. 
5 Ebfı Diivud, Edeb, Hadis no:5116. 
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İslam aleminin faydası için çaba sarf etmesidir. Bununla ilgili bir diğer kavram da 
"lıamiyet-i milliye" kavramıdır. Bu da milli bir hamiyeti, gayreti ifade eder. Milli 
hamiyetin, ırkçılığa ve menfi milliyetçiliğe dönüşmemesi gerekir. Milli haınlyet, dini 
hamiyetİn yerine geçerse sorun olmaya başlar. Bu nedenle Nursi, milli hamiyetin, dini 
hamiyetİn yerine geçmemesini, aksine milli hamiyetİn dine hizmetkar olması gerek
tiğini şu sözleriyle ifade eder: 

" ... Benden sual ettiler ki: 

-Hamiyet-i diniye mi, yoksa harniyet-i milliye mi daha kuvvetli, 
daha lazım? 

Dedim: 

-Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet, bizzat 
müttehiddir; itibari, zahiri, iirızi bir ayrılık var. Belki din, milliyetİn hayatı ve 
rühudur. ikisine, birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman; harniyet-i diniye, 
aviim ve havassa şiimil oluyor. .. Harniyet-i milliye, yüzden birisine, yani 
menfaat-i şahsiyesirıi millete feda edene münhasır kalır. Öyle ise, hukUk-u 
umı1miye içinde harniyet-i dirıiye esas olmalı, harniyet-i milliye ona hiidim 
ve kuvvet ve kal'ası olmalı. Husfısan biz şarklılar, garblılar gibi değiliz. 

İçimizde, kalbierde hiikim, hiss-i dinidir. Kader-~ Ezeli, ekser enbiyiiyı şarkta 
göndermesi işiiret ediyor ki: Yalnız hiss-i dini, şarkı uyandırır, terakkiye 
sevkeder. Asr-ı Saadet ve Tiibiin bunun bir bürhiin-ı kat'isidir. 

Ey bu harniyet-i diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade eheınmiyet ver
mek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaş
lanın ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbiil tarafına bizimle beraber giden bütün 
mektepliler! Size de derim ki: 

Harniyet-i diniye ve İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamİyle 
mezcolmuş ve kabil-i tefrik olamaz bir hale gelmiş. Harniyet-i İslamiye, en kuvvetli 
ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuriinidir. Kınlmaz ve kopmaz bir urvetül
vüskadır, tahrip edilmez, mağlı1p olmaz bir kudsi kal'adır dediğim vakit.. 6 

Bu anlamda, kişinin milletini sevmesi, onun yücelmesi için çalışması fıtrata 
uygun meşru bir yaklaşımdır. Ancak bu milli harniyetİn dini hamiyetİn yeriİle geç
memesi, dini hamiyerin esas alınarak, milli hamiyerin ona hizmetkar olması gerekir. 
Çünkü din, milletin hayatı ve ruhudur. Din ile milliyet birdir, bir birinden ayrı
lamazlar. Din ile milliyetİn bir birinden ayrılması felaketleri, toplumsal bünyenin 
zayıflamasını ve çöküşünü de beraberinde getirir. Bu durumu Said Nursi şu sözleriyle 
izah eder: 

6 Tarihçe-i Hayat, Birinci Kısım, İlk Hayatı, s.l O 1. 
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"Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetİn İslii

rniyetle imtizaç etmiş. Ondan kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvsın! Bü
tün senin miiz!deki mefiihirin, İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefiihir, zemin 
yüzünde hiçbir kuvvetle silİnınediği halde, sen şeytanların vesveseleriyle, 
des!seleriyle o mefiihiri kalbinden silme!"7 

"Din ile hayat kabil-i tefrik olduğunu zannedenler felakete sebeb
dir/er. Şu jön-tiirkiin hatiisı; bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve 
İsliinıiyet ayrı ayrı zannetti. Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi. 
Saadet-i hayatı içinde göriiyordu. Şimdi zaman gösterdi, Medeniyet sistemi 
bozuktu, hem muzırdı; tecn"ibe-i kat 'iyye bize bunu gösterdi. "8 

Nurs!'nin dile getirdiği bu hitap, genel anlamda bütün İslam ümmetini ve bü
tün İslam milletlerini kapsamaktadır. 

Nursl'nin, menfi milliyetçilikle alakah gördüğümüz şu açıklamalan dikkate 
şayandır: 

"Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyyenin hayat-ı içtinıaiyye-i 

beşeriyyeye verdiği terbiye/er: 

Amma hilanet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyyede nokta-i istiniidı, 

"Kuvvet" kabUl eder. Hedefi, "menfaat" bilir. Diistur-u hayatı, "Cidal" 
tamr. Cemiiatlerin riibıtiisım, "Unsuriyyet, menfi milliyeti" tutar. Semeriitı 
ise, "Hevesiit-ı nefsaniyyeyi tatmin ve hiiciit-ı beşeriyyeyi tezyid"dir. Hal
buki: Kuvvetin şe'ni, "Tecaviiz"diir. Menfaatın şe'ni, her arzuya kafi gelme-· 
diğinden üstünde "Boğuşmak"tır. Diistur-u cidiilin şe 'ni, "Çmpışmak"tır. 

Unsuriyyetin şe 'ni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, "Teca
vüz" dür ... İşte bu hikmettendir ki: Beşerin sa ad eti sel b olmuştur. 

Amma hilanet-i Kur'aniyye ise, nokta-i istiniidı, kuvvete bedel "Hakk"ı 
kabiii eder. Gayede menfaate bedel, "Fazilet ve Rızii-yı İliihf"yi kabil! eder. Ha
yatta düstur-u cidal yerine, "Düstur-u teiivün "ii esas tutar. Cemiiatlerin rabıta
larında; unsuriyyet, milliyet yerine "Rabıta-i dini ve sınıfi ve vatan i" kabil! eder. 
Gayiitı; hevesiit-ı nefsiiniyyenin tecavüzii/ma sed çekip, ruhu maaliyiita teşvik ve 
hissiyyiit-ı ulviyyesini tatmin eder ve insanı kemaldt-ı insiinfyyeye sevk edip insan 
eder. Hakkın şe 'ni, "İttifak"tır. Fazfletin şe 'ni, "Tesaniid"diir. Düstur-u teavü
nün şe'ni, "Birbirinin imdadma yetişmek"tir. Dinin şe'ni, "Uhuvvet"tir, "İnci

zab"dır. Nefsi gemiemek/e bağlamak, ruhu kemdliita kamçılamakla serbest bırak
manın şe'ni, "Saadet-i Dareyn"dir. 9 

7 Mektı1biit, Yirmialtıncı Mektup, s.325. 
8 Sözler, Lemeiit,' s. 716. 
9 Sözler, On İkinci Söz, s.133; Ayrıca bkz.Hutbe-i Şamiye, s.l22. 
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Bu pasajlar derin bir anlam okyanusundan sızıp, ince bir tefekkür eleğinden 
süzülerek ışıldayan fıkir damlalan kıymetinde olup, gerçeği apaçık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Said Nursi'nin bu düşünceleri, Akifin: "Ulusun korkma! Nasıl böyle 
bir imanı boğar, Medeniyet dediğin! Tek dişi kalmış canavar" diyerek adeta duygu
lannın diliyle anlatmak isteyip de izah etmekte güçlük çektiği bir düşünce dünyasını 
aydınlatmaktadır. Biz bunlardan birinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri değerlen
dirmek istiyoruz. 

Dayanak noktasının kuvvet olması, adalet ve hukukun üstünlüğünün değil; güç
lüterin adaletini ~e hukukunu, hukuk üstünlüğü yerine gücün üstünlüğünü ifade eder. 
Güçlü olan haklıdır, anlayışını ifade eder. Güçsüz olan haksızdır, anlamına gelir. Bu
nun neticesi, hak ve hukuka riayet edilmemesi, adalet duygusunun rencide edilerek, 
toplumda adaletin, yerini zulme bırakması; bunun neticesinde meydana çıkan hak ve 
hukuk ihlalleri, toplumsal bünyenin adaleti kaybederek, dolayısıyla dengesini yitire
rek yıkılınaya yüz tutmasıdır. İslam'ın yaklaşımı ise, istinad noktasının kuvvete bedel 
hak olması, hakkın} ve adaletin güce üstün gelmesidir. Bunun neticesi toplumda ada
letin ve dengenin tesisi, toplumsal bünyenin güçlenmesidir. 

Medeniyetin hayat ilkesi, cidaldir. Büyük balık küçük balığı yutar. Bu anlayış ve 
zihniyetin neticesi çekişme ve çatışmalar ile,Joplumsal bir kaostıır. İslam'ın ise hayat 
ilkesi teavün, yardımlaşmadır. Büyük balık küçük bıtlığı_ yutar böylece küçük balık 
yok olmaz, büyük balığa yardım eder ve o da büyük balık olur. Bunun neticesi birlik, 
dirlik, düzen ve dayanışmadır. Nitekim varlık alemindeki düzen, bu teavün ilkesinin 
tezahürüdür. Sosyalhayattaki fesat ve düzensizlikler ise teavün ilkesinin yerine cidal 
ilkesinin benimsenmesidir. 

Medeniyetin kitleler arasındaki kurduğu bağ; ötekini yutarak beslenen unsuriyet 
ve menfı milliyetçiliktir. Burada Nursi'nin ikinci bir milliyetçilik tanımıyla karşı
laşıyoruz: "Alıeri yutmakla beslenen menfi milliyetçi/if(' Buna göre menfı milli
yetçilik, Allalı tarafından var edilen farklılıklan yok etmek, onlan yutarak eritmek ve 
sindirmek, onlara yaşama ve var olma hakkı tanımamaktır. Bunun neticesi ise müthiş 
bir tesadümdür. Kur'an medeniyetinin ise kitleler arasındaki rabıtası, unsuriyet ve 
milliyet yerine, rabıla-i dini ve vatani ve sınıfidir ki, bunun neticesi samimi bir 
kardeşlik, insaniann bir birinin elinden ve dilinden güven içinde olması, dış saldınlara 
karşı birlikte el ele vermek, Allah-ı Zülcelalin var ettiği farklılıklarm bir arada banş 
içinde vıp.: olınaya devam etmesi, alıer-i yutarak eritip sindirmenin olmaması gibi 
sonuçlaneOrtaya çıkarır. Böylece banş ve kardeşlik tesis edilir. Bu anlamda menfı mil
liyetçi zihniyet sapmalanyla toplumsal banşın, huzurun, düzenin, birliğin ve dirliğin 
sağlanması zordur. Düzen, birlik ve dirlik, toplumsal banş ve huzur, ancak alıeri yut
makla beslenen menfı milliyetçi ve ırkçı bir zilııiiyet teorisinden ve pratiğinden vaz
geçmekle mümkün olabilir. Bu nedenle hal-i hazırdaki medeniyet, insanlığın yüzde 
yirmisine saadet, mutluluk hakkı tanırken, yüzde seksenini ise sefalet ve şekavete 
malıkum etmiştir. Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkeler ise insanlığın eksensini saadete, 
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mutluluğa mazhar kılmıştır. Bu nedenle Kur'an ikliminin derinden derine işlediği 
Peygamber asn, saadet, mutluluk asn olarak isimlendirilmiştir. 

1.2 Said Nursi'nin Irkçılık Meflıumuna Yaklaşımı 

Yukanda alıntıladığınıız son kısımlar Nursi'nin ırkçılığa yaklaşımını, din ve 
milletin ayırt edilemez bir bütün olduğunu, Nursi'nin bu konudaki yaklaşımının bir 
kısmını ifade etınektedir. Bunun dışında ırkçılığa karşı olan menfi tııtumunu şu 

satırlardan anlamaktayız: 

"Hem, bütün arkadaşlarım ve Risale-i Nur eczaları şiilıiddirler ki: Ben 
eskidenberi milliyetimi İslamiyet biliyorum. Kiirdçüliiğe hiçbir vakit taraftar 
olmadım ve terviç etmedim. Ve daima derim ki: Avrupa, milletçi/ik fikriyle 
aniisır-ı İsliimiyeyi birbirinden aymnağa çalışıyor. Ben de, İslamiyet lıesa
buıa, milliyeti yalnız İslamiyet biliyorum. İsliimiyel noktasında balanışım. " 10 

"Dördüncü Desise-i Şeytaniye: Şeytanın telkini ile ve e/ıl-i d~ıliiletin 

ilkaiitiyle, bana karşı propaganda ile lıiicum eden ve miilıinı mevkileri işgal 
eden ba 'zı miilhidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik 
etmek için diyorlar ki: "Siz Türksüniiz. Miişiiallah Türklerde her nevi ulemii 
ve ehl-i kemal vardır. Said bir Kiirddür. Milliyelinizden olmayan birisiyle 
teşrik-i mesai etmek hamiyeı-i milliyeye münafidir?" 

Elcevab: Ey bedbalı ı miilhid! Ben Fe! illa/ı i 'l-hanıd nıüsliimanım. Her za
manda, lwdsf milletimin üç yüz elli milyon efriidı vardır. Böyle ebedi bir ulıu
vveti te 'sis eden ve dutilariyle bana yardım eden ve içinde Kürdlerin elese
riyel-i mutlakası bulunan iiç yüz elli milyon kardeşi, unsuriyet ve menfi milli
yet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel, Kiird niimım 
taşı)'an ve Kürd unsurundan addedi!en malıdud birkaç dinsiz veya mezhebsiz 
bir nıesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin dej'a isliaze ediyorum!.. Ey nıül
hid! Senin gibi alımaklar lazım ki, Macar ktifirieri veyahut dinsiz olmuş ve 
firenk/eşmiş birkaç Türkleri muvakkaten, dünyaca dahi fiiidesiz uhuvvetini 
kazanmak için; üç yüz elli milyon hakiki, nuriini menfaaldar bir cemiiatin 
baki ulıuvvetlerini terketsin. " 

"Eğer deseniz: Sana Said-i Kürdf derler. Belki sende unsuriyet-perverlik 
fila·i var; o işinıize gelmiyor. Ben de derim: Hey efendiler! Eski Said ve Yeni 
Said'in yazdıkları meydanda. Şiihid gösteriyorum ki: Ben ~! c.::ı,.ı;.. ~YI 
~t...J/1 fennan-ı kat'isiyle eski zamandan beri, nıenjf milliyet ve unsuriyet
perverliğe, Avrupa 'mn bir nevi firenk illeti olduğundan, bir zelır-i katilnaza
riyle balanışmı. Ve Avrupa o firenk illetini İslam içine atmış, tii tefrika versin, 
parçalasın, yutmasma hazır olsun, diye diişünür. O firenk illetine karşı, 

10 Müdafiialar, s.52. 
11 Manası: İslamiyet Cahiliye asabiyetini, ırkçılığını kesmiştir. 
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eskiden beri tedaviye çalışfığımı talebelerün ve bana temas edenler bili
yor/m·. " 12 

Said Nursi, Kur'an nazannda şeytan ahlakı olarak görülen, Kur'an ve sün
netin açık nasslannda aşağılanarak lanetlenen ve yasaklanan ırkçılık zibniyetini aşa
ğılamış, buna karşı önlem almaya çalışmıştır. Menfi ınilliyetçiliği İslam düşman

lannın, İslam ümmetini, İslam birliğini ve ınilletlerirıi bölüp parçalamak, çürütmek, 
sömürmek ve yönetmek için kullandığı öldürücü bir zehir olarak tanımlamış ve bunu 
tedavi etmeye çalışmıştır. Bunun bir diğer delili şu pasajlardır: 

"Emevfld bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdık/arı için, hem 
alem-i İsliinıı kiistürdüler, hem kendileri de çok felaketler çektiler. Hem 
Avrupa millet/eri, şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdük/eri için, Fransız 
ve Alman 'ın çok şeiimetli ebedf adavet/erinden başka; Harb-i Umılmf'deki 
hadisat-ı miidlıişe dahi, menfi milliyelin nev'-i beşere ne kadar zararlı oldu
ğzmu gösterdi. Hem bizde ibtida-i lıiirriyet'te, -Babil kal'asmm harabiyeti 
zamanında "tebelbiil-ü akvam" ta 'bir edilen "teşiiub-u akvam" ve o teşiiub 
sebebiyle dağılmaları gibi- menfi milliyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni ola
rak pekçok "kulüpler" namında sebeb-i tefrika-i kulılb, muhtelif mülteciler 
cem 'iyyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar, ecnebilerin boğazına 
gidenlerin ve perfşan olanların halleri, menfi milliyelin :zararını gösterdi. 

Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve bil·bi
rinden fakir ve ecnebi tahakkiimii altında ezilen andsır ve kabiiil-i İslamiye 
içinde, fikr-i milliyet/e birbirine yabanf bakmak ve birbirini düşman telak/d 
etmek, öyle birfelakettir ki, tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için, 
müdlıiş yılanlara arka çevirip, sineğin ısınnasına karşı mukabele etmek gibi 
bir diviinelikle; büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa 'mn doymak bilmez 
hırslarım, pençelerini açtıkları bir zamanda, onlara ehemmiyet vermeyip 
belki ma 'n en onlara yardım edip, menfi unsuriyet fikriyle şark vilayetlerin
deki vatandaşiara veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet besleyip onlara 
karşı cephe almak, çok zararları ve melıaliki ile beraber; o cenub efradları 
içinde düşman olarak yoktur ki, onlara karşı cephe alınsın. Cenubdan gelen 
Kur'an nılru var, İslamiyet ziyası gelmiş; o içimizde vardır ve her yerde 
bulunur. 

İŞjrç o dindaşlara adavet ise; dolayısiyle İsliimiyete, Kur'iina dokunur. 
İslam"iyet ve Kur'iina karşı adavet ise, bütün bu vatandaşların hayat-ı diin
yeviye ve hayat-ı uhreviyesine bir nevi adavettir. Hamiyet niimına hayat-ı 
içtimaryeye hizmet edeyim diye, iki hayatın temel taşlarını harab etmek; lıa
miyet değil, hamakattır I" 

12 Tarihçe-i Hayat, Üçüncü Kısım, Eskişehir Hayab, s.266. 
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Bu açıklamalardan, menfi milliyetçilik mensubu olduğu toplumun ve kendisini 
yutarak beslendiği toplumun dünya ve alıretine düşmanlıktır. Dünya hayatına hizmet 
ederken, iki hayatın temel taşlarını harap etınektir. Çünkü menfi milliyetçilik güçlen
diği oranda, din ile olan bağlar zayıflar. Toplumun dinden uzaklaşması bir felakettir. 
Çünkü dinsiz bir millet yaşayamaz. Bu durum İslam milletleri için böyledir. Çünkü 
onların dinleri Hak bir dindir. Hak'tan uzaklaşan batıla yanaşır. Hak'tan öteye batıl
dan başka bir şey bulunmaz. İslam milletleri bu konuda Avrupa'ya kıyaslanamaz. 
Çünkü onların Kitabı ve dini Kur'an'ın ifadesiyle tahrif edilmiştir. Dolayısıyla onların 
kendi dinlerinden uzaklaşmaları batıldan uzaklaşmaları anlamına gelir. Batıldan uzak
laşan ise Hakka yanaşır. Bu anlamda Nursi tarihi şahit göstererek, İslam milletlerinin 
en parlak dönemlerinin dinlerine en bağlı olduklan zamanlara, en zayıf dönemlerinin 
ise dinlerine olan bağlılıklannın zayıftadığı zamanlara denk gelmesinin; buna karşılık 
Avrupa'nın en karanlık dönemlerinin dinlerine en çok bağlı olduklan zamanlara, en 
parlak dönemlerinin ise dinlerinden uzaklaştıklan zamanlara denk gelmesinin bir 
rastlantı olmadığını ifade etıniştir. Bunu Said Nursi şöyle açıklamaktadır:. 

"Asya 'da uyanan akvam, fikr-i milliyete sarı/ıp, aynen Avrupa yı her 
cihetle tak! id ederek, hatta çok mukaddesatları o yolda feda ederek hareket 
ediyorlar. Halbuki her milletin kanıet-i kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins 
kumaş bile olsa; tarzr, ayrı ayrı olmak lazım gelir. Bir kadına, bir jandanna 
elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya, tango bir kadın libası giydirilmediği 
gibi .. "Körü körüne taklid dahi, çok defa maskaralık olur." Çünkü: 

Evvela: Avrupa bir diikkôn, bir kışla ise; Asya bir mezraa, bir cami hiik
nıündedir. Bir diikkôncı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile 
nıescid vaziyeti bir olmaz. 

Hem ekser Enbiyanın Asya 'da zuhitru, ağieb-i hükemamn Avntpa 'da 
gelmesi, kader-i ezelinin bir remzi, bir işaretidir ki; Asya akvamını intibaha 
getirecek, terakki ettirecek idare ettirecek; din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet 
ise, din ve kal be yardım etme! i, yerine geçmemeli. 

Saniyen: Din-i İslam 'ı Hıristiyan dinine kıyas edip, Avrupa gibi dine 
lakayd olmak, pek büyük bir hatadır. 

Evvela: Avnpa, dinine sahibdir. Başta Wilson, Loyd George, Venizelos 
gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıb olmaları şahiddir ki; 
Avrupa dinine sahibdir, belki bir cihette mutaassıbdır. 

Stilisen: İslamiyeti Hıristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfarıktır, o 
kıyas yanlıştır. Çünkı"i: Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medeni deği
ldi; taassubu terketti, medenfleşti. 

Hem din, onların içinde üç yüz sene muharebe-i dahiliyeyi intac etmiş. 
Müstebfd zalim/erin elinde avamı, fokarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıla oldu-
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ğundan; onların ı~mumımda muvakkaten dine karşı bir küsmek hiisıl olmuştu. 
İsliimiyette ise, tarihler şiilıiddir ki, bir defadan başka dalıili mulıarebeye 
sebebiyet vemıemiş. Hem ne vakit e/ıl-i İslam, dfne ciddi siilıib olmuş/arsa, o 
zamana nisbeten yüksek terakki etmişler. Buna şah id, Avrupa 'nın en biiyük 
iistadı, Endiiliis Devlet-i İsliimiyesidir. 

Hem ne vakit, cemaat-ı İsliimiyye dfne karşı liikayd vaziyeti almışlar, 
perişan vaziyete düşerek tedennf etmişler. 

Hem İslamiyet, viicub-u zekat ve lıımnet-i ribii gibi binler şefkatper
veriine mesiiı1 ile fokarayı ve aviinıı himliye ettiği; 

ı; uJ~ :>l5!1uJfo :>l5t lufo. :>l5t 

gibi keTimaliyle aklı ve ilmi 1stişlıiid ve fkiiz ettiği ve e/ıl-i ilmi himaye 
ettiği cilıetle; daima İslamiyet, fukaraların ve e/ıl-i ilmin kal' ası ve melce 'i 
olmuştur. Onun için, İsldmiyet 'e karşı küsmeye hiçbir sebeb yoktur." 

Aynı şekilde, İslamiyet menfı milliyetçiliğe, zulme ve anarşizme karşı oldu
ğundan, mazlumların İslamiyet'e küsmeleri için hiçbir sebep yoktur. Bunun tek 
sebebi varsa o da heva ve hevesten, İslam dairesinin dışına çıkmış olmaktan, dinsiz
likten başka bir şey değildir. Devamla Nurs!, menfı milliyetçiliğe karşı müssbet 
milliyetçiliği şöyle izah eder: 

"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimiifyenin ihtiyac-ı diilıilfsinden ileri geliyor; 
tedvüne, tesaniide sebebdir; menfaatli bir kuvvet te 'min eder; ulıuvvet-i 

İsliimiyeyf daha ziyade teyid edecek bir vasrta olur. 

Şu miisbet jikr-i milliyet İsldmiyet'e Jıiidim olmalı, kal'a olmalı, zırhı ol
malı.. yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyet 'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuv
vet var; alem-i bekada ve iilenı-i berzalıta o uhuvvet biiki kalıyor. Onun için, 
ulıuvvet-i milliye ne kadar da kavf olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. 
Yoksa onu onun yerine ikame etmek; aynı kal'anın taş/arını, kal' anın içindeki 
elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev 'ilıden ahma
kane bir cinayettir. 

İşte ey e/ıl-i Kur'an olan şu vatamn ev/adları! Altı yüz sene değil, belki 
Abbasffer zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakim 'in bayraktan olarak, 
biiti)n cilıana karşı meydan okuyup, Kur'iinı iliin etmişsiniz. Milliyetinizi, 
Kuiiana ve İsliimiyete ka/'a yaptımz. Bütün dünyayı susturdunuz, müdhiş 
telıiicümiitı defettiniz, tti 

1;. ;;J~i :...1 '. ,_ ·'~' •• :&ı i, ü".1.u.ı.ı .- !(;. ~-- --ı!., ,_.,ıı ı-.~i Lı)) 
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13 Akletmezler mi, düşünmezler mi? 
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Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa 'nın ve firenk-meşreb 
münafıklarm des/selerine uyup, şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olma
ktan çekinme/isiniz ve kor/ana/ısınız! .. " 

Ciiy-ı Dikkat Bir Hal: Türk milleti aniisır-ı İslômiye içinde en kesret/i 
olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müsliimandır. Sair 
unsurlar gibi, müslim ve gayr-ı müslim olarak iki kısma in/asam etmemiştir. 
Nerede Türk tôifesi varsa, Müsliimandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslü
man olmayan Türkler, Türklükten dahi çı/anışlardır (Macar/ar gibi). Halbuki 
küçük unsurlarda dahi, hem müslim ve hem de gayr-ı müslim var." 

645 

Nursl'nin de ifade ettiği gibi, Araplar'dan alınan İslam bayraktarlığı, bin yıl
dan fazla bir süre Türkler tarafindan yürütüldü. Bu iş bir liyakat meselesidir. Arap
lar'dan devralınan bu liyakatin devam etmesi için, Türklere düşen İslam bayraktarlı
ğına devam etmeleridir. Bu İslam bayraktarlığı sürdürülmez ise, ayetin başındaki 
"sizden her kim dininden dönerse" hitabına masadak olunur ve İslam bayraktarlığı 
devam etmez, anlamına gelmektedir. Nursi'ye göre İslam bayraktarl;ğı, İslam'ın 
değerlerini yüceltmek ve bununla yücelmektir. Kur'an'ın dusturlanna tabi olmaktır. 
Türkler mazideki mefahirini İslam bayraktarlığıyla ortaya koymuş, bu bayraktarlık 
onlara tarih yazdırmıştır. Aynı seviyeye yine İslam bayraktarlığını kaldıklan yerden 
sürdürmekle ulaşabilirler. Bu anlamda bütün İslam milletlerindeki hamiyetin, dini 
harniyete hizmetkar olması gerekir. Milli hamiyetİn dini hamiyetİn yerine geçmesi, 
dini harniyet milli harniyete hizmetkar olması veya dinin hayattan çekilmesi iki dün
yanın temel taşlannı harap eder ve felaketiere neden olur. Bin yıldan beri İslam bay- . 
raktarlığı yapan Türk milleti, yetmiş iki milleti bir arada barış içinde yaşatan Devlet-i 
Al-i Osmanl'den de anlaşılacağı üzere, tarihte sergilediği bu İslam ve insanlık zafe
rini, şüphesiz yine İslam bayraktarlığına kaldığı yerden devam etmekle sürdüreb,ilir. 
Aynı şekilde diğer tüm İslam milletlerinin de yücelmesi ve İslam aleminde kardeş
liğin, banş ve adaletin, huzurun tesis edilmesi yine geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de Kur'an'ın dusturlanna tabi olmakla sağlanabilir. 

Said Nursl, ırkçılık ve menfi milliyetçilikte ileri gidenlere, bu vesileyle top
luma, millete ve insanlığa hizmet ederek, banş ve adaleti tesis edeceklerini iddia 
edenlere, kurtuluş için ırkçılıktan medet umanlara şöyle cevap vermektedir: 

14 Maide, 5, 54 (Anlamı: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, kendisinin onlan 
sevdiği onlann da kendisini sevdiği, mü'minlere karşı alçakgönüllü, kiifirlere karşı onurlu ve güçlü, 
Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasuıdan korkmayan bir topluluk getirecektir, Bu 
Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu ve nimeti geniş tir, O her şeyi hakkıyla 
bilendir.) 
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"Menfi milliyet/e ve unsuriyetfikrinde ifrat edenlerederiz ki: 

Evvelii: Şu dünya yüzü, husüsan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok 
muhaceretlere ve tebeddüliita ma 'rılz olmakla beraber; Meı*ez-i Hükiimet-i 
İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akviim-ı saireden pervane gibi 
çokları içine atılıp, tavattım etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahjı1z açılsa 
ancak Jıakfki unsuridr birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise, hakfki unsuriyet 
fikrine, hareketi ve hamiyeti bina etmek, ma 'nasız ve hem pek zararlıdır. 
Onun içindir ki: Menfi milliyetçiferin ve unsuriyetperverlerin reisierinden ve 
dine karşı pek liikayd birisi, mecbür olmuş, demiş: "Dil, din bir ise; millet 
birdir." Madem öyledir. Hakfki unsuriye/e değil; belki dil, din, vatan münii
sebatma bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri nok
san olursa, tekrar milliyet dairesine diilıildir. 

Siiniyen: İslamiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evliidının hayat-ı içti
miifyyesine kazandırdığı yüzer fiiideden iki fiiideyi misiii olarak beyan ede
ceğiz: 

Birincisi: Şu devlet-i İslamiye yirmi-otuz milyon iken, bütün Avrupa 'nın 
biiyük devletlerine karşı hayatı m ve mevcüdiyetini muhafaza ettiren, şu devle
tin ordusundaki Nur-u Kur' lindan g;len şu fikirdir: . "Ben ölsem şehidim, 
öldürsem gaziyim. "Kemal-i şevkileve aşk ile öflimüii.yüzüne gülerek istikbiil 
etmiş. Daima Avrıtpa yı titretnıiş. Acaba, dünyada basit fikir/i, siifi kalbii 
olan neferatın ruhunda şöyle u/vf fedakarlığa sebebiyet verecek, hangi şey 
gösterilebilir? Hangi lımniyet onun yerine ikame edilebilir? Ve hayatını ve 
bütün dünyasını severek ona fedii ettirebilir? 

İkincisi: Avrupa 'nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i 
İslfimiyeye bir tokat vurmuş/arsa; üç yüz elli milyon İsidım ağiatmış ve in/et
miş. Ve o miistemlekiit siihibleri, onları infetmemek ve sıziatmamak için elini 
çelaniş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek 
ma 'nevf ve diiimf bir kıtvvetüzzahr yerine hangi kıtvvet ikame edilebilir? Gös
teri/sin! Evet, o azfm ma 'nevf kıtvvetiizzahrı, menfi milliyet ile ve istiğnakii
rane hamiyel ile giicendinnemeli! 

Yedinci Mes 'ele: Menfi milliyet/e fazla ham iyet-perver/ik göstereniere 
derfz ki: Eğer şu milleti ciddf severseniz, onlara şefkat ederseniz; öyle bir ha
miyet taşıyımz ki, onların ekserfsine şefkat sayılsın. Yoksa ekserfsine merha
metsizcesine bir tarzda, şefkale muhtaç olmayan bir kısm-ı kalflin muvakkat 
gajletkiiriine hayat-ı içtimfifyyelerine hizmet ise, lımniyet değildir. Çiinkii: 
Menfi unsuriyet fila·iyle yapılacak hamiyetkiirlığm, milletin sekizden ikisine 
muvakkatfiiidesi dokımabilir. Liiyık olmadıkları o hamiyelin şefkatine mazhar 
olurlar. O sekizden altısı, ya ihtiyardır, ya hastadır, ya musfbetzededir, ya 
çocuktur, ya çok zafjtir, ya pek ciddf olarak iihiı·eti düşünür müttakidirler ki; 
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bunlar hayat-ı dünyeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayat-ı berzahiy
yeye ve uhreviyyeye karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler ve harniyetkar 
mübarek ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini 
kumağa hangi ha1niyet müsaade eder? Heyhat! Nerede millete şefkat, nerede 
millet yolunda fedakarlık? 

Türkçü/ük perdesi altına giren ve hakfkaten Türk düşmanı olan hamiyet
fiimş miilhidlere derim ki: Din-i İslamiyet milletiyle ebedi ve Jıakfki bir ulıu
wet ile, Türk denilen bu vatan e/ıl-i fmaniyle şiddetli ve pek hakfki aldka
damn. Ve bin seneye yakın, Kur'linın bayrağını cihanıncihat-ı sittesinin etra
fında galibane gezdiren bu vatan evlddlarına, İslamiyet hesabına miiftehirane 
ve tarafdarane muhabbetdarım. Sen ise ey Jıamiyet-fiimş sahtekarl Türk'ün 
mefdhir-i Jıakfkiye-i milliyesini unutturacak bir surette mecazf ve unsurf ve 
muvakkat ve garazkdrane bir uhuwetin var. Senden somyorum: Türk Milleti, 
yalnız yinni ile kırk yaşı ortasındaki gdfil ve heveskar gençlerden ibaret mi
dir? Hem onların menfaati ve onların hakkında ha1niyet-i milliye'hin iktiza 
ettiği hizmet, yalnız onların gajletini ziyadeleştiren ve ahldksızlıklara alıştı
ran ve menlıiyata teşci edenfirenk-meşrebdne terbiyede midir? Ve ihtiyarlıkta 
onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldiirmekte midir? Eğer harniyet-i 
milliye bunlardan ibiiret ise ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise; evet sen 
böyle Türkçii isen ve böyle milliyetperver isen; ben o Türkçü/ükten kaçıyo
mm, sen de benden kaçabilirsini Eğer zen·e miktar ha1niyet ve şuumn ve 
insafin varsa, şimdiki taksimata bak, cevab ver. Şöyle ki: 

Türk Milleti denilen şu vatan eviadı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i sald
hat ve takvadır. İkinci kısmı, musfbetzede ve hastalar tdifesidir. Üçüncü kıs
mı, ihtiyarlar sınıfidır. Dördüncü kısmı, çocuklar tdifesidir. Beşinci kısmı, 
fakirler ve zaijler tdifesidir. Altıncı kısmı, gençlerdir. Acaba bütün ewelki beş 
tdtfe Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mu? Acaba altıncı 
tdifeye sarhoşcas ma bir keyf vennek yolunda, o beş tdifeyi incitmek, keyfini 
kaçımıak, tesellilerini kırmak; lıa1niyet-i milliye midir, yoksa o millete düş
manlık mıdır? "Ellıülanü lil'ekser" sırrınca, eksere zarar dokunduran düş
mandır; dost değildir! 

Senden soruyomm: Birinci kısım olan elıl-i iman ve ehl-i takvanın en 
biiyük menfaati, firenk-meşrebdne bir medeniyette midir? Yoksa hakdik-i ima
niyenin nuriariyle saadet-i ebediyeyi düşünüp, müştak ve aşık oldukları tarik
i hakta sülilk etmek ve hakfki teselli bulmakta mıdır? Senin gibi daldiet-pişe 
lıamiyet-fiiruşların tuttuğu meslek; müttaki ehl-i imanın ma 'nevi nurlarını 
söndürüyor ve lıakfki tesellilerini bozuyar ve ölümü i'dam-ı ebedi ve kabri 
daimi birfirak-ı ldyezali kapısı olduğunu gösteriyor. 
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İkinci kısım olan musfbetzede ve hastaların ve hayatından me 'yus olan
ların menfaati; firenk-meşrebane, dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? . 
Halbuki o biçdreler bir nur isterler,· bir teselli isterler. Musfbetlerine karŞı bir 
mükdfat isterler. Ve onlara zulmedenlerden intikamlarını almak isterler. Ve 
yakın/aştıkları kabir kapısındaki dehşeti def'etmek istiyorlar. Sizin gibilerin 
sahtekdr hamiyetiyle, pek çok şefkale ve akşamaya ve tımar etmeye çok ldyık 
ve muhtaç o biçdre musfbetzedelerin kalbierine iğne sokuyorsunuz, başlarına 
tokınak vuruyorsunuz! Merhametsizcesine ümidlerini !arıyorsunuz, ye 's-i mut
laka düşiirüy_orsunuz! Hamiyel-i milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaal 
dokımduruyorsunuz? 

Üçüncü tdife olan ihtiyarlar, bir siiliis teşkil ediyor. Bımlar kabre yakınla
şıyor/ar, ölüme yaklaşıyor/ar, dÜnyadan uzak/aşıyor/ar, dhb·ete yanaşıyorlar. 
Böylelerin menfaati ve nunı ve tesel/isi, Hüldgu ve Cengiz gibi zdlimlerin 
gaddarane sergiizeşi/erini dinlemesinde midir? Ve dhil·eti unutturacak, dün
yaya bağlandıracak, neticesiz, ma 'n en sukut, zcilıiren terakki denilen şimdiki 
nevi hareketinizde midir? Ve uhrevf nur, sinemada mıdır? Ve hakfki teselli, 
tiyatroda mıdır? Bu biçcire ihtiyarlar lımniyetten Jıürmet ister/erken, ma 'nevf 
bıçakla o biçcireleri kesmek hükmünde ve "idam-ı ebedfye sevkediliyorsunuz" 
fikı·ini vermek ve rahmet kapısı tasavvur ettik/eri<ka~iı; kapısını ejderha ağzı
na çevinn ek, "Sen oraya gideceksin" diye ma 'nevf kıl! ağına iiflemek; hami
yel-i milliye ise, böyle hamiyelten yüz bin def' a "El 'iycizü Billcih! .. " 

Dördüncü tciife ki, çocuklardır. Bunlar~ hamiyel-i milliyeden merhamet 
isterler, şefkat bekler/er. Bunlar da za 'f ve acz ve iktidarsızlık noktasında; 
merlıametkcir, kudretli bir H cilıkı bilmekle nı/ı/arı inbisat edebilir, isti 'd cidiarı 
m es 'u dane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müdhiş ehvcil ve ahvcile karşı 
gelebilecek bir tevekkiilii fmanf ve teslim-i İsicim i telkinaliyle o ma 'siimlar 
hayata müştakane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyal-ı 
m edeniye dersleri ve onların kuvve-i ma' neviyesini kıracak ve ruhlarını sön
dürecek, nursuz suf maddi felsefi diistürların taliminde midir? Eğer insan bir 
cesed-i lıayvanfden ibeiret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu 
ma 'siim çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-imedeniye ta 'bir ettiğiniz 
ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu firengf usiil, onlara çocukçasına bir 
oyıqıcak olarak, diinyevf bir menfaatı verebilirdi. 

İC!adenılı:i o ma 'siim/ar hayatın dağdağa/arına atılacak/m~ mademki 
insandır/ar; elbette küçük kalbierinde çok uzun arzuları olacak ve kıiçiik 

kafalarında biiyük maksadlar tevelliid edecek. Mcidem hakfkat böyledir; onla
ra şefkati n muktezası, gdyet derecede fakı· ve aczinde, gciyet kııvvetli bir nok
ta-i istincidı ve tiikeiımez bir nokta-i istimdcidı; kalbierinde fman-ı billah ve 
lman-ı bil-cihiret süreliyle yerleştirmek lcizımdır. Onlara şefkat ve merhamet 
bununla olur. Yoksa, divcine bir vcilidenin, veledini bıçakla kesmesi gibi, 
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hamiyeı-i milliye sarhoşluğuyla, o biçare ma 'sumları ma 'nen boğazlamaktır. 
Cesedini beslemek için, beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nev 'in den, 
vahşiyan e bir gadirdir, bir zulümdiir. 

Beşinci taife, fakirler ve .zafjler taifesidir. Acaba, hayatm ağır tekillifini 
fakirlik vasıtasiyle elfm bir tarzda çeken fakirierin ve hayatın müdhiş dağda
ğa/anna karşı çok müteessir olan zafjlerin, hamiyel-i milliyeden hisseleri yok 
mudur? Bu biçare/erin ye 'sini ve elemini artıran ve sefih bir kısmı zenginlerin 
mel'abe-i hevesatı ve zlilim bir kısım kavf!erin vesile-i şöhret ve şekilveli olan 
firenk-meşrebane ve perde-birı/niine ve fir 'avnane medeniyet-perverlik nam ı 
altında yaptığınız harekatta mıdır? Bu biçare fıtkaralarm fakirlik yarasma 
merhem ise; unsuriyet filı.Tinden değil, belki İslamiyelin eczahane-i lattsiyesin
den çıkabilir. Zafjlerin kıtvveti ve mukavemeli, karanlık ve tesadii/e bağlı, 

şuursuz, tabii felsefeden alınmaz; belki hamiyel-i İslamiye ve kudsi İslamiyet 
milliyelinden alınır! .. . 

Altmcı taife gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer daimi olsaydı; menfi 
milliyet/e onlara içirdiğiniz şarabın muvakkat bir menfaatı, birfaidesi olurdu. 
Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu; ihtiyarlıkla elem/e ayılması ve o tatlı 
uykımun ihtiyarlık sabahında esejle uyanmasiyle, o şarabın humarı ve sıkın
tısı onu çok ağ! atııracak ve o lezzetli rii 'yanın zevalindeki elem, ona çok hazin 
teessiif ettirecek. "Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem miiflis ola
rak kabre gidiyorum; keşki aklımı başıma alsaydım. " dedirecek. Acaba bu 
taifenin lımniyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyf gör
mek için, pek uzun bir zamanda teessiijle ağlattınnak mıdır? Yoksa onların 
saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri; o güzel, şirin gençlik ni'meti
nin şülaiinii vermek süretinde, o ni 'm eti sefahel yolunda değil, belki istikanıet 
yolunda smfetmekle; o Jan i gençliği, ibiideıle ma 'n en ibka etmek ve o gençli
ğin islikanıetiyle Dar-ı Saadette ebedi bir gençlik kazanmakla mıdır? Zen·e 
miktar şuurun varsa söyle! .. 

Ellıasıl: Eğer Türk Mil/eti, yalnız altıncı taife olan gençlerden ibiiret olsa 
ve gençlikleri dilimf kalsa ve dünyadan başka yerleri bulunmasa, sizin Türk
çülük perdesi altındaki firenk-meşrebane lıarekiitımz, hamiyel-i milliyeden 
sayılabil irdi. Benim gibi hayat-ı dünyeviyeye az elıemmiyet veren ve unsuriyet 
fila·ini firengi illeti gibi bir maraz telakki eden ve gençleri nameşrü keyf ve 
hevesaftan men 'e çalışan ve başka memlekette dü~yaya gelen bir adama, "O 
Kürddür, arkasına düşmeyiniz. " diyebi/irdiniz ve demeye bir hak kazanabilir
diniz. Fakat mademki Türk namı altmda olan şu vatan ev/adı, sabıkan beyan 
edildiği gibi altı kısmıdır. Beş kısma zarar vermek ve keyflerini kaçmnak, 
yalnız bir tek kısma muvakkat ve diinyevf ve akibeti meş'üm bir keyfvemıek, 
belki sarhoş etmek; elbette o Türk Milletine dostluk değil, düşmanlıktır. Evet 
ben unsurca Türk sayılmıyorıtm; fakat Türklerin elıl-i takva tiiifesine ve 
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musfbetzede/er kısmına ve ihtiyarlar sınıfina ve çocuklar tiiifesine ve zafjler 
ve fakirler zümresine bütün kuvvetinıle ve kemal-i iştiyakla müşfikiine ve 
uhuvvetkiirane çalışmışını ve çalışiyorum. Altıncı tiiife olan gençleri dahi, 
hayat-ı dünyeviyesini zehirlettirecek ve hayat-ı uhreviyesini mahvedecek ve 
bir saat gütmeye bedel, bir sene ağlamayı netice veren harekiit-ı niimeşnla
dan vazgeçinnek istiyorum. Yalnız bu altı-yedi sene değil, belki yilmi senedir 
Kur'andan ahzedip Türkçe lfsaniyle neşrettiğinı asar meydandadır. 

Evet Lillalıi 'l-hamd, Kur' an-ı Hakfm 'in maden-i enviirından ikti b as edilen 
asar ile, ihti37ar tiiifesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor. Musfbetzede
lerin ve hattaların tiryak gibi en niifi' ilaçları, eczahane-i kudsiye-i Kur'a
niyede gösteri/iyor. Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet 
kapısı olduğu ve i'dam kapısı olmadığı, o enviir-ı Kur'aniye ile gösterildi. Ve 
çocukların nazik kalbierinde hadsiz mesiiib ve muzır eşyaya karşı gayet kuv
vetli bir nokta-i istiniid ve hadsiz ama! ve arzularına mediir bir nokta-i istim
diid Kur'an-ı Hakfm 'in madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bilfiil istifade 
ettirildi. Ve fukaralar ve zuafiilar kısmını en ziyade ezen ve müteessir eden 
hayatın ağır tekiilifi, Kur'an-ı Hakıln 'in hakiiik-i fmaniyesiyle hafijleştii·ildi. 

İşte bu beş tiiife ki, Türk Milletinin'·a/tı kısmından beş kısmıdır; menfaat
lerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki, gençlerdir. Qnlann iyilerine karşı ciddi 
uhuvvetimiz var. Senin gibi miilhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok! 
Çünkü ilhada giren ve Türkı'in hakfki bütün mefahir-i milliyesini taşıyan İsla
miyet milliyelinden çıkınak isteyen adamları Türk bilmiyoruz, Türk perdesi 
altına girmiş firenk telakki ediyoruz! Çünl.:ii; yüz bin defa Tiirkçüyüz deyip 
da 'va etseler, e/ıl-i hakfkatı kandıramazlar. Zfra fiilleri, harekat/arı, onların 
da 'va/arını telezih ediyor. 

İşte ey firenk-meşrebler ve propagandanızla hakfki kardeşlerimi benden 
soğıllmaya çalışan mülhidler! Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci tiiife olan 
ehl-i takva ve saliihatın nılnmu söndiirüyorsımuz. 

Merhamete ve tımar etmeye şiiyan ikinci tiiifesinin yaralarma zehir seıpi
yorsunuz. Ve lıünnete çok layık olan üçüncü tiiifenin tesellisini kırıyorsımuz, 
ye 's-i mutlaka atıyorsunuz. Ve şejkate çok muhtaç olan dördüncü tiiifenin 
bütün bütün kıtvve-i ma 'nevfyesini kırıyorsımuz ve hakfki insaniyelini söndü
rüy~ı:sunuz. Ve muiivenet ve yardıma ve ~eselliye çok muhtaç olan beşinci 
tiiifenin ümid/erini, islimdad/arını akfm bırakıp, onların nazarında hayatı, 

mevtten daha ziyade dehşetli bir sürete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayı/nıağa çok 
muhtaç olan altıncı tiiifesine, gençlik uykıtsu içinde öyle bir şarab içiriyor
sunuz Id; o şarabın humarı pek elfm, pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hami
yel-i milliyeniz ki, o lımniyet-i milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyor-
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sımuz. O Türkçü/ük menfaati, Türklere bu sılret/e midir? Yüz bin dej'a 
el 'iyazü b illa lı." 

651 

Said Nursl'nin bu açıklamalan, bütün İslam ümmetine ve bu ümmetiçinde 
men:fi milliyetçilik hastalığına yakalanan zihniyetiere yönelik bir hitaptır. Bu anlamda 
İslam coğrafyasında etnik farklılıkları problem ve sorun haline getirerek bunu bir 
çatışma, farklılıkları yok etme sebebi yapan tüm anlayışlar, bu hitapların muhatabıdır. 
Menfı milliyetçilik heva ve hevese yapışır. Gittikçe derinleşir ve bundan kurtıılmak 
oldukça zorlaşır. Men:fi milliyetçilik Kur'an eczanesinde tedavi edilmesi gereken 
bulaşıcı bir hastalıktır. 

"İslamiyet milliyet-i kudsiyesini bıralap -evvelkisi gibi- bir cani yüzünden 
yüz ma 'siimzm haklanı çiğneyebi fen, zahiren bir milliyetçilik ve h aldkatta 
ırkçılık damariyle, hem hiirriyetperver, dindar Demol.Tatlara, hem bütün bu 
vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükiimet aleyhi
ne, hem biç{u·e Türkler aleyhine, hem Demokratın takip ettiği siyaset çleyhine 
çalışarak ve serseri ve enfıniyetli nefislere gtiyet zevkli bir rüşvet olarak, bir 
ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde o zevkli faideden bin 
dej'a daha ziyade hakfki kardeşleri düşmanlığa çevinnek gibi acib tehlikeyi, o 
sarhoşluğu ile hissedemiyor. Mesela: İslamiyet 1nil!iyeti ile dört yüz milyon 
hakfki kardeşin, her gün 

dua-yı ımıilm fs i ile ma 'nevf yardım görmek yerine, ırkçılık dört yüz milyon 
mübarek kardeşleri, dört yüz serseriye ve ldubalilere yalnız dünyevf ve pek 
ciiz 'i bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike; hem bu vatana, hem hükü
mete, hem de dindar Demola·atlara ve Tiirkler'e biiyük bir tehlikedir ve öyle 
yapanlar da hakfki Türk değillerdir. Necib Türkler, böyle hatadan çekinirler. 
Bu ild taife herşeyden istifadeye çalışıp, dindar Demokratları devimıeye ça
lıştıkları ve çalıştırıldıkları, meydandaki asar ile tahaklatk ediyor. Bu acip 
tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı, !.:-ırk sahabe ile dünyanın kırk 
devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve bin dört yüz sene 
zarfında ve her asırda üç yüz, dört yüz milyon şakirdi bulunan hakfkat-ı 
Kur'dniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki diinyevf ve 
uln·evf saadet-i ebediyenin zevklerine o ctizibedar hakfkatla beraber nokta-i 
istinad yapmak, o mezla/r muarızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşman
larımza karşı en lazım ve elzem ve zarurf bir çdre~i yeganedir. Yoksa, o 
insafsız dahilf ve hm·icf diişmanlarınız, sizin bir cindyetinizi binler yapıp ve 
eskilerin de cindyetlerini ilave ederek, başkalarm başma yükledikleri gibi, 
size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telafi edilmeyecek 
bir tehlike olur. Cenab-ı Hak, sizleri, İsldmiyet lehindeki hizmetlerinizde 
muvaffak ve mezkur tehlikelerden muhafaza ey/esin diye, ben ve Nurcu 
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kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkiir hakikatı kabul etmenize muka
bil dua etineye karar vereceğiz. 15 

Sdlisen: Altlnış beş sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz 

müstemlekat nazırı Kur'anı elinde tutup konferans venniş. Demiş Id: "Bu, 

İsitimların elinde kaldıkça, biz onlara hakiki lıtikim olamayız, tahakkümümüz 
altında tutamayız. Ya Kur 'dm sukut ettimıeliyiz veyahut Müslümanları ondan 
soğutlnalıyız. " 

İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsad komitesi bu biçare, fedakar, ma 'sı/m, 

hamiyetktir millete zarar vermeye çalışmış/ar. Ben de altmış beş sene evvel bu 
cereyana karşı, Kur'an-ı Hakim'den istimdad eyledim. Hakikale karşı kısa bir 

yol ve birdepek büyük bir Dar-ül-fiinun-u İslamiyye tasavvuru ile, altlnış beş 
senedil~ ahiretimizi kıırtannak ve onun bir faidesi olarak hayat-ı dünyeviye
mizi de istibdad-ı mutlaktan ve dalaletin helaketinden kurtarmaya ve akvam-ı 
İslamiyenin ma beynindeki ulıuvvetini inkişaf ettinneye iki vesileyi bulduk: 

. Birinci Vesilesi: Risale-i Nur'dur ki; ulıuvvet-i lmaniyenin inkişafina kuv

vet-i lman ile hizmet ettiğine kat'i delil, emsalsiz bir nıazlünıiyet ve acizlik 

haletinde te 'lif edilmesi ve şimdi alem,d İslam 'ın ekserl yerlerinde ve Avrupa 
ve Amerika ya da te' sirini göstennesi ve ilıtilalçil~l:f! ve dinsiz felsefeye ve 

otuz seneden beri dehşetli bir sılret/e maddiyyım ve tabiiyyun gibi dinsizlik 

fikrine karşı galebe çalması ve hiçbir mahkeme ve elıl-i vukııf dahi onları 
cerlıedememesidir. İnşaallah bir zaman da, sizin gibi ulıuvvet-i İslamiyenin 

anahtarını bulan zat/ar, bu mu 'cize-i Kur'aniyenin cilvesini alem-i İslam 'a 
işittireceksin iz. 

İkinci Vesilesi: Alnnış beş sene evvel Cami-ül Ezher'e gitlnek istiyordum. 

Alem-i İslam 'ın nıedresesidir diye, ben de o mübdrek nıedresede bir ders 

almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı Hak ralınıetiyle bir fikir 
ruhuma verdi ki: Cami-iil-Ezher Afrika 'da bir medrese-i umümfye olduğu 

gibi; Asya, Afrika 'dan ne kadar biiyük ise, daha biiyük bir dar-iil-fiinım, bir 
İsitim üniversitesi Asya' da lazımdır. Ta ki İslam kavim/erini, mesela Arabis

tan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan 'daki millet/eri, men/ı ırkçı
lık ifsad etlnesin. Hakiki, müsbet ve kııdsf ve winlmf milliyet-i hakikiye olan 
İsfanıiyet milliyeti ile 

Kur'amn bir kanun-u esasisinin tam inkişafina mazhar olsun. Ve felsefe 

fiinımu ile u/üm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslamiyet 

15 Tarihçe-i Hayat, Sekizinci Kısım, Isparta Hayatı, s.62L 
16 Hucurat, 49/10 (Anlamı:Ancak mürninler kardeştir.) 
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hakdikiyi e tam müsalalıa etsin. Ve Anadolu 'daki ehl-i mekteb ve ehl-i medre
se birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye vilayat-ı şarkıyen in merkezinde 
hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan 'ın orta
sında Medreset-üz Zelıra ma 'n asında, Cami-iil-Ezher üsliibunda bir ddr-ül
fiinun; hem mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam ellibeş sene
dir Risale-i Nur'un haktiikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım. En evvel 
bunun kıymetini (Allah rahmet etsin) Sultan Reşad takdir edip yalnız binasını 
yapmak için yinni bin altun lira verdiği gibi, sonra ben eski harb-i umümfdeki 
esaretimden döndüğüm vakit, Ankara' da mevcud iki yüz m eb 'ustan yüz altmış 
üç meb 'usun imzası ile yüz elli bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde, 
aynı o üniversite için venneyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içinde 
idi. Demek, şimdiki para ile beş milyon liraya yakın bir tahsisat vennekle, ta 
o zamanda böyle kıyınetdar bir üniversitenin tesisine herşeyden ziyade ehem
miyet verdiler. Hatta dinde çok liikayd ve garblılaşmak ve an' anattan tecer
rüd etmek taraftarı bulunan bir kısım m eb 'us lar dahi onu imza ettiler. Yalnız 
onlardan ikisi dediler ki: "Biz şimdi u/üm-u an 'ane ve ulüm-u diniyeden ziya
de garblılaşmaya ve medeniyete muhtacız. "Ben de cevaben dedim: 

"Siz, farz-ı mu hal olarak, hiçbir cilıette ihtiyaç olmasa da ekser enbiyanın 
Asya' da, ş arkta zuhuru ve ekser hükemanm ve feylesojların garbda gelmele
rinin de/ii/etiyle; Asya yı hakfki terakki ettirecek, fen ve felsefenin te' siratın
dan ziyade hiss-i dinf olduğu halde, bu fitrf kanunu nazara almayarak gGl·blı
laşmak namtyle an 'ane-i İslamiyeyi bıraksanız ve liidinf bir esas yapsanız 
dahi, dört beş biiyük milletierin merkezinde olan vilayat-ı şarkıyede; millet, 
vatan selameti için dine, İslamiyet 'in Jıakaikına kat 'iyyen taraftar olmak, size 
lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyle-yeceğim: 

Ben Van 'da iken, hamiyetli Kürd bir talebeme dedim ki: "Türkler İslami
yete çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun?" dedim. Dedi: 
"Ben Müslüman bir Türk'ü, fdsık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki 
babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü: Tam fmana hizmet ediyorlar. " Bir 
zaman geçti (Allah rahmet etsin) o talebem, ben esarette iken, İstanbul'da 
mektebe ginniş. Esaretten geldikten sonra gördüm. Ba 'zı ırkçı muallimlerden 
aldığı aksül' amel ile, o da Kürdçülük damarı ile başka bir mesleğe gilmiş. 
Bana dedi: "Ben şimdi gayet fiisık, hatta dinsiz de olsa bir Kürd'ü, salih bir 
Türk'e tercih ediyorum." Sonra ben onu birkaç solıbette lı.-ıtrtardım. Tam 
kanaatı geldi ki: Türkler, bu millet-i İslamiyenin kalıraman bir ordusudur. 

Ey su al soran m eb 'us lar! Şarkta beş milyona yakın Kürd var. Yüz milyona 
yakın İran/ı ve Hintliler var. Yetmiş milyonArab var. Kırk milyon Kafkas var. 
Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere, bu 
talebenin Van 'daki medreseden aldığı ders-i dini mi daha lazım? Veya lut! o 
milletleri karıştımcak ve ırkdaşlarmdqn başka düşünmeyen ve u/ıuvvet-i 
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İsliimiyeyi tammayan suf ulUm-u felsefeyi o!..ımıak ve İsliimf ilimleri nazara 
almamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir? Sizden sorıt
yorum! 

İşte bu cevabımdan sonra, an 'ane aleyhinde ve her cihetle garblılaşmak 
fila·ini taşıyanlar, kalktılar imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim, Allalı 

kusurlarını afvetsin, şimdi vefat etmişler. 

Riibian: Madem Reis-i Cumhur gayet miilıim mesail-i siyasiye içinde şark 
üniversitesini en ehemmiyetli bir mes 'ele yapıp, hatta harika bir tarzda altmış 
milyon lir"anm o iiniversiteye saJfı için bir kanun çıkann ak derecesinde fevka
liide bir hizmet ile medresenin meddr-ı iftiharı ve kendisine büyük bir şeref 
verdiren bu medrese-i İsliimiyeye, eski hocalık hissiyatiyle başlaması, bütün 
şark hoca/arım minnetdar etmiş. Ve şimdi orta-şarkta sulh-u umümfnin te
me/taşı ve birinci kal'ası olan bu iiniversiteyi yine mesail-i azime-yi siyasiye 
içinde yeniden nazara alması; elbette bu vatan, bu devlete, bu 1iıillete bu azfm 
fiitdeli hizmeti netice verecek. U/üm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çün
kü hariçteki kuvvet tahribatı ma 'n evidir, fmansızlıkladır. O ma 'nevi tahribata 
karşı atom bombası, ancak ma 'nevi cilıetinde ma' neviyattan kuvvet alıp o 
tahribatı durdurab ilir. Madem el!ibf!ş sene bu mes 'e/eye bütün hayatını sar
fetmiş ve bütün dekaikı ile ve neticeleri ile.~ tedkik etmiş bir adam m bu 
m es 'el ed e re 'yi ni almak ve fila·ini sonnak liizım gelirken; Amerika 'da, Avru
pa 'da bu mes 'e/eye dair istişareye kendinizi mecbür bildiğinizden, elbette 
benim de bu mes 'elede söz söylemeye hakkım var. Hamiyelkar olan bütün bir 
millet niimma sizden bekliyoruz. " 17 

-

"San iyen: !rkçılık fila·i, Enzeviler zamanında biiyük bir tehlike verdiği ve 
hürriyetin başında "kulüpler" sürelinde biiyük zararı görülmesi ve birinci 
Harb-i Umümfde yine ırkçılığm isti'mali ile mübarek kardeş Arab 'larmmiic
ahid Türklere karşı zararz görüldüğü gibi, şimdi de ulıuvvet-i İsliimiyeye karşı 
isti 'mal edilebilir ve istirahat-ı umı1nıfye düşmanları gizli dinsizler, yine o 
ırkçılıkla biiyük zarar vermeğe çalıştık/arına emareler görüniiyor. Halbuki 
menfi hareketle başkasının zarariyle beslenmek, ırkçılığın seeiye-i jıtrfsi oldu
ğu halde; evvela başta Türk milleti diinyanm her tarafında müslüman oldu
ğundan onların ırkçılıkları İslamiyet/e nıezcolmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, 
Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan kısmı, Türklükten de çıkmış
lcH. Türk gibi Arab/arda da Araplık ve Arab milliye/i İslamiyet/e mezcolmuş 
ve olmak lazımdır. Hakiki milliyetleri İsliimiyettir. O kafidir. !rkçılık, bütün 
bütün bir tehlike-i azfmdir. Sizin bu def'aki Irak ve Pakistan 'la pek kıymetdar 
ittifakınız, inşaallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def'edecek ve dört beş 
milyon ırkçıların yerine, dört yüz milyon kardeş Müslümanları ve sekiz yüz _ 

17 Emirdağ Lahilmlan I-II, Mektup:440, s.490. 
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milyon sulh ve müsaleme-i umümiyeye şiddetle muhtaç Hıristiyan ve siiir din
ler sahibierinin dostluk/arım bu vatan milletine kazandınnaya tam bir vesile 
olacağına, ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorım/8 

"Yetmiş cinsten ve milletten bu memleketimizde bulunan müslüman kar
daşlarımızda böyle unsuriyyet ve cinsiyyet farkları nazara almmadığı halde .. 
hem Said Kürdliiğünü değil, bel/d memleketini ve akrabasını bırakıp rühunu 

ve hayatını bu millet-i İsliimiyeye ve dindar Türklere feda ettiği halde .. ve yir
misekiz sene işkenceler/e azab gördüğüne mukabil, o Türklerle olan samimi 
kardeşliğinde zerre kadar sarsılmayan bir adam hakf..:mda ve dünyada hiç-bir 
mahkemenin medar-ı mes'üliyet yapmadığı; ırkçılık hem haldki olmadığı ve 
İslamiyet kardeşliğine zarar olduğu için bütün kıtvvetiyle ırkçılıkla elli sene
den beri mücadele ederek bütün hayatı ve eserleriyle "İslamiyet milliyeti her 
şeye mukiibildir" demiş ve o kıtdsi milliyeti tutmuş. Hem "ırkçılığı bırakımz; 

dörtyüz milyon kardaşı kazandıran İslamiyet milliyetine giriniz" de!Jıiş. Dai
ma bu ders i vermiş. Şimdi böyle adama Afyon 'un siibık mahkemesi ceza verir
ken, "Onda Kürdliik damarı var" diye şiddet-i ceziiya sebeb göstermiş. Böyle 

bir muhiikeme elbette mahkümdur. Bizler böyle kanun niimına kanunsuzluk 
edenlerden zarar ve ziyanlarımızm fazminatını Mahkeme-i Kübriida ediyoruz 
ve edeceğiz. " 19 

2. Said Nursi'nin Kürt Meselesine Yaklaşımı ve Çözüm Önerileri 

655 

Kürtlerin ve topyekün milletin aydınlanması ve üzerindeki cehalet tozlannı. 
silkınesi için büyük gayret gösteren Bediüzzaman, bu amaçla birçok gazetede maka
leler yazmıştır. Bu makaleler içinde Kürtçe olarak yazılmış bir makale de mevcut
tur. Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi'nde 1908 yılında yayınlanan bu makale ile 
Bediüzzaman çok önemli bazı noktalara işaret etmiştir. Kürt Teavün ve Terakki 
Gazetesi, 5 Aralık 1908'de yayın hayatına başlamıştır. Haftalık olarak yayınlanan bu 
gazetenin Sorumlu Müdürü ünlü Kürt Şairi Süleymaniyeli Tevfik Bey, başyazarı ise 
Diyarbakırlı Ahmet Cemil Bey idi. "Şireta Bediüzzeman Mela Seide Kurdi" diye 
başlayan makale şöyledir20 : 

"Ey Geli Kurdan! lttifaqe de quwet, itti/ıade de heyat, di biraliye de seadet, 
hukiimete de selamet heye. Kapika fttihade ii şirita muhebbete qewf bigrin, da 
we ji belaye xelas ke. Qenc guhe xwe bi din e, eze tiştekf ji we re bibejim: 

Hım bizanİn ku se cewhere me hen e; hifta xwe ji me db.:wazin. Yek İsliimiyel 
e; ku lıezar lıezar xuna şelıidan buhaye we dane. .E duduyan insaniyete; ku 

18 Emirdağ Lahikalan I-II, Mektup:440, s.588. 
19 Müdafaalar, s.l 74. 
10 Asar-ı Bediiyye, Makaleler, s.467. 
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lazime em xwe nezera xelqe de bi xizmeta 'eqlf, ciwanmeranf ii insaniyeti xıve 
nfşanf dune bidin. 

E sisiyan milliyeta me ye, ku meziyete da me; e bere fat bi qenciya xwe sax 
in, em bi kare xwe, bi hifta millfyeta .nve, ruhe wan qebra wan de şad bikin. 
Piştfwe, se dijmine me hene, mexerab dikin: 

Yek feqfrtf ye; Çi! hezar hemmal e fstenbole delfle we ye. E du duyan cehalet 
ii bexwendinf ye; ku hezarji me da yek "qazete" nikarin bLnvfnin delila we ye. 
E sisiyan dijminf ii fxtilaf e; fat ev 'edawet, quweta me wunda dike, me jf 
musteheqf terb~ve dike ii hukümet jf ji beinsafiya xıve zulm li me dikir. Ku we ev 
seh kir, bizanin çara me ev e; ku em se şüre e/mas bi dest .xwe bigrin, ta fat em 
herse cewhere xwe ji des! xwe n ekin ii h ers e dijmine xwe ser xwe rakin. 

O şiire 'ewil: Me 'rife! ıl xwendine.E du duyan: lttifaq ii muhebbeta mi! If ye.E 
sisiyan: insan e bi nefsa ..\.ıve şuxla xıve b ike ü mina s efilan ji qudreta xelke Jıevf 
neke ıl pişta xwe nedete. O wesiyeta paşf: Xwendin, .nvendin, xwendin. .. 
Desthevgirtin, desthevgirtin, desthevgirtin ... Me la Se id 

Bediüzzaman Hazretleri'nin bilinen tek Kürtçe makalesinin Türkçe 
tercümesi ise şu şekildedir: 

.- . .,. 

''Ey Kürt hallı.ı! İttifakta lwvvet, ittihatta hayat, kardeşlikte saadet, 
hükümette selamet vardır. İttihat bağım ve muhabbet şeridini sağlam tutun. 
Ta Id sizi beladan kurtarsın. İyi kulak verin, size bir şey söyleyeceğim: 

Biliniz ki, üç cevherimiz vardır; bizden muhafaza/arım isterler. Birincisi 
İslamiyet'tir ki, binler ve binlerce şelıidin kanları ona paha ve bedel olmuş
tur. İkincisi insaniyeltir ki, ha/km nazarında a!.ıllıca lıizmetlerle yiğitliğimizi 
ve insanhğımızı dünyaya göstereliln. 

Üçüncüsü milliyetimizdir ki, bize üstün meziyetler vermiştir. Bizden 
öncekiler iyilikleri ile yaşıyorlar. Biz kendi gayretimiz/e milliyelimizi muhafa
za ederek onların ruhunu kabir/erinde şad etmeliyiz. Bunun ardından, bizim 
üç düşmanımız var; bizi harap ediyorlar. 

Biri fakirliktir. İstanbul'daki lark bin lıaınal bunun delilidir. İkincisi, 

cehalet ve okumamışlıktır ki, içimizden binde bir kişinin bile gazete okuya
may~Şı, bunun bir delilidir. Üçüncüsü, düşmanlık ve ilıtilaftır ki, bu dahili 
düş1~anlık, latvvetimizi kaybettiriyor, bizi terbiyeye müstahak /alıyor ve hükü
met de, insafsızlığından bize zulmediyor. Siz eğer bunları işittiyseniz, biZiniz 
bizim yegane çaremiz şudur ki: 

Biz, üç elmas lalıncı elimize alalım. Ta ki bu üç cevlıerimizi elimizden 
çıkarmış olmayalım; bu üç düşmanı üstümiizden atalım. Birincisi adalet, 
maarif ve olaana lalıcıdır. İkincisi, ittifak ve milli muhabbettir. Üçüncüsü, 
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herkes kendi işini bizzat kendi(si yapsın, sefiller gibi başkasının kudretinden 
ümit beklemesin ve sırtını hiçbir vasiye dayamasın. Son olarak da: Okumak, 
okumak, okumak! .. El el ele vennek, .el ele vermek, el ele vermek! .. . 21 
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Said Nursl'nin Kürt sorununun kaynağı olarak gördüğü "cehalet, fakirlik ve 
ihtilaj' hususlanru değerlendirmemiz yerinde olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki 
cehalet, çok boyutlu bir meflıumdur. Okuma yazma bilmernek bir cehelet olduğu gibi, 
sadece okuma yazma öğrenmekle cehaletin kalkacağım ileri sürmek zor görünmek
tedir. Nursl'ye göre Allah'ı, alıreti ve İslam dinini bilmernek ve buna göre yaşama
mak cehaletin en karanlık olanıdır. Bu anlamda dini bilmernek kadar dinsizliği de 
cehalet kapsamında saymak gerekir. Nitekim bir ifadesinde: "Mahiyet ve istidat itiba
rıyla herşey i/me bağlıdır. Ve bütün u/üm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nunt ve 
ruhu marifetullahtır ve onun üssü'I-esası da iman-ı billiihtır" 22 demekle, bu hususu 
ifade etmiş, çeşitli vesilelerle Allah'ı bilmeyen ve tanımayan bir ilmi yaklaşımın, ilim 
olarak görünse bile aslında bir tür cehalet olduğıınu ifade etmiş ve bütün ilirolerin 
Allah'ın varlık ve birliğinin, isism ve sıfatlannın bir tecellisi olduğunu ve Allah'ı isim 
ve sıfatlanyla tarif ettiğini ıspatlamıştır. 23 Nitekim İmam Azam Ebu Hanife, fıkıh 
ilmini tarif ederken onu: "Kişinin (dünya ve alıreti açısından) lehine ve aleyhine olanı 
bilmest' şeklinde tarif etmiştir. Dolayısıyla cehalet, kişinin lehine ve aleyhine olanı 
bilmemesidir. Bu anlamda cehalet, sadece Kürt sorunun değil, bütün insanlığın bir 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine fen bilimlerinden ve sosyal bilimlerden 
mahrumiyet de bir tür cehalettir. Bu anlamda Nurs1 cehaleti çok boyutlu bir meflıum 
olarak ele almış, bunun giderilmesi için çok yönlü bir eğitim modeli ileri sürmüştür. 
Bu eğitim modeli, din ilimleriyle fen ilimleri ve sosyal bilimlerin bir arada okurul
duğu çok dilli bir eğitim modelidir. Bu ilimler kabil-i tefrik olamazlar. Bunu Said 
Nurs1 şöyle izah eder: "Vicdanın ziyası, uliim-u diniyedir. Aklın nuru, fiinun-u mede
niyedir. İkisinin imtizaczyla hakikat tecellf eder. O iki cenah ile taZebenin himmeti 
pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevel
lüd eder. " 24 Bu anlamda, fen ve sosyal ilimierin olmadığı din ilimleri taassuba, din 
ilimlerinin ihmal edilmesi ise fen ilimlerinin şüphe, tereddüt ve inkarcılığa kapı açma
sına neden olur. Bu anlamda talebeye her ikisinin bir arada verilmesi gerekmektedir. 
Bu anlamda dini tedrisattan tecrit edilmiş eğitimin veya fenni ve sosyal bilimlerden 
tecrit edilmiş bir eğitim cehalet hastalığını tam anlamıyla ortadan kaldıramaz. Bu 
nedenle alınan mesafeye ve gelinen noktaya rağmen Küt sorununun cehalet ayağı 
veya kaynağı henüz tam anlamıyla kurutulmuş değildir. Çünkü verilen dini eğitim 
yeterli bir düzeyde değildir. Bu konuda eğitimde isteğe bağlı olarak dini eğitimin güç
lendirilmesi olumlu bir gelişmedir. Çünkü toplumda huzur, birlik ve düzenin tesis 

21 Asar-ı Bediiyyye, Makaleleer Kısmı, s. 467-468. 
22 Sözler, s.286. 
23 Bkz. Asay-ı Musa, Altıncı Mesele, s.23. 
24 Asar-ı Bediiyye, Müniizarat, s.361. 
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edilmesi, sevgi ve merhametin güçlendirilmesi adaletin tesisiyle mümkün olur. Dini 
duygunun ve inancın güçlendirilmesi, sevgi ve merhamet unsurunu güçlendirirken 
kin, nefret, haset, tarafgirlik ve menfi milliyetçilik unsurunu zayıflatır. Biı durum 
beraberinde kardeşliği güçlendirir. Zira Kur'an'ın açık ifadeleriyle25 sevginin ve mer
hametin kaynağı inanç ve din duygusudur, neticesi ise kardeşlik, barış ve huzurdur. 
Sahip olunan ortak iman güçlendikçe insanlar arasında kardeşlik ve adalet mef-huİnu 
da güçlenir. Düşmanlık ve menfi milliyetçilik zehirinin pan zehiri sevgi ve merha
mettir. Nitekim İslam'dan önce kızını diri diri toprağa gömerken, kazdığı çukurdan 
elbisesine sıçrayan çamur karşisında: Babacığım elbisen kirlendi" diyerek temizleyen 
kızına merhamet ~tmeyecek kadar kalbi taşlaşmış olan Hz. Ömeri, İslam'a girişinden 
sonra bir kanncanın bile hayat hakkına riayet edecek kadar sevgi ve adalet timsali 
haline getirmekle kalbini dirilten; Arap cahiliye ve vahşet toplumundan bütün Millet
Iere rehber diplomat ve medeniyet üstadları yetiştiren İslam faktörüdür. Ölmüş olan 
kalpleri diriiterek onlara sevgi ve merhamet çiçekleri açtıran ve açtıracak olan yine 
Allah' a ve Ahirete iman çerçevesinde inanç faktörüdür. Zira İslam haksız yere bir 
canın öldürülmesini, bütün insanlığın öldürülmesine eş değer tutarak, failierini dün
yada kısasa, alıretle ise ebedi cehenneme mahkum etmiştir. 26 Bu anlamda toplumda 
dinin zayıflaması, zayıflatırması sevginin, dolayısıyla kardeşliğin zayıflaması ve top
lumun ğayr-ı meşru bir yola suluk etmesine''neden olur. Aynı şekilde toplumun den
gesini ve düzenin sağlayan adaletin de tam anlamıyla ta1ıakki.ık etmesi, sosyal bünyeyi 
yıkılınaktan kurtarır. Bunun yolu da sevgi ve merhamet unsuru olan din duygusunun 
ve inanç unsurunun güçlendirilmesidir. Sevginin, merhametin, adalet ve kardeşliğin 
tam anlamıyla tesis edildiği bir atmosfer anarşi üretmez. Said Nursl'nin eğitim yakla
şımı çok dilli bir eğitim yaklaşımıdır. Kurmayı planiayarak temellerini attığı Medre
setü'z-Zehra'da Arapçanın vacip, Kürtçe'nin caiz, Türkçe'nin lazım kılınmasını plan
lamıştır. 27 Bu durum eğitimin yapıldığı yerde bölgenin mahalli dilinin kullanılır hale 
getirilmesini, böylece kültürün varlığına ve devamına imkan tanınması anlamına gelir. 
Çünkü kültürel varlığın cesedi dildir. Çok dilli olınası, diller arası ortaklıktan yarala
narak İslam ümmetinin biJ.:lik şuurunu güçlendirmektir. Kürtçe'nin eğitim sürecinde 
devlet bünyesinde yaşahlınası, bundan kaynaklanan sorun merkezli bahaneleri zayıf
latacakhr. Zira din ilimleriyle fen ve sosyal ilimierin mezci, farklı dillerin bir arada 
kullanılması suretiyle farklılıkların barış ortamında varlıklarını sürdürmesine yardımcı 
olacak, böylece dini ve kültürel açılardan bir birliktelik ve yakınlaşma sağlanacaktır. 
Bunun te~si, bir milletin eğitim sürecinde dilini kaybetmesi, kültürel bir öz benliğin ve 
varlığın ait olmadığı bir dille ifade edilmesi, öz benliğin ve kültürel varlığın eğitim 
yoluyla soi:ıa erdirilınesi anlamına gelir. Oysa eğitimin manevi ve insani değerler 
kazandırırken aynı zamanda öz benliği ve kültürü de geliştirmesi gerekir. Başka türlü 

25 Enfal, 8/63. 
26 Nisa, 4/92-93. 
27 Asar-ı Bedüyye, Münazarat, s. 360. 
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eğitimden istenilen netice istenilen düzeyde alınamaz. Bu durumu Said Nursi şöyle 
ifade eder: 

"Hem de "!isan-ı maderzad" (anadil) denilen, eşia-i hissiyal-ı milliyenin 
môkesi (milli hissiyat ışığmın yansıdığı) ve semerat-ı edebin şeceresi (edebi
yat meyvelerinin ağacı) ve ab-ı hayat-ı maarifin cedavili (eğitime· hayat veren 
suyun arkı) ve kıymet ve tekemmiiliiniiziin mizan-ı itidali ve doğrudan dağnt
ya herkesin vicdanına karşı menfez açmakla hayt-ı şuaı gibi tesiratı i/ka edici 
lisanmız, iecere-i tuba (cennetin tuba ağacı) gibi bir şecerenin tecellisine 
miistaid (elverişli) iken, böyle kurumuş ve perişan kalmış ve medeniyet lisanı 
olan edebiyattan nakıs kalmış olduğundan, !isan-ı teessiifle sizden hamiyel-i 
milliyeye arz-ı şikayet ediyor. 

İnsanda kaderin sikkesi lisandır. İnsaniyelin sureti (psiko-sosyo-kiiltiirel 
varlığı) ise sahife-i lisanda (dil sayfasında) nakş-ı beyan tersim ediyor (dil 
aynasına yansıy01). Lisan-ı maderzôd ise tabii olduğundan, e/faz _(lafizlm) 
davet etmeksizin zihne geliyor. Alış veriş yalnız mana ile kaldığından zihin 
çatallaşmaz ve o /isa1ıa giren maarif(eğitim) nakşun ale '!-hacer (taş üzerine 
yazılmış) gibi baki kalır. Ve o ziyyi /isan-ı milli (anadilin kıyafeti) ile görü
nen her ne olur ise menus (cana ve kabule yakın) olur. İşte hamiyel-i millinin 
bir misalini size takdim ediyorum ki, o da Matki/i Molla Halil Hayaif Efen
di 'dir ki, lımniyet-i millinin her şubesinde olduğu gibi, bu şube-i !isan meyda
nında da "kasb-ı sebki" (önceliği) ihraz ey/emiş. Ve lisanımızm esası olan 
elif-ba ( alfabeJ ve s mf ve nahvini vucuda getinniş. Ve hatta diyebilinn ki: 
Asr-ı lımniyet ve gayret ve fedakarlık ve zuafa imtizac ederek vucud-u mane
visini teşkil etmiştir. Hakilcaten Kürdistan madeninden böyle bir cevlıer-i 
lımniyete rast gelindiğinden, bizim istikbalimizi onu gibi ümidinden bir çok 
cevahir ışıklandıracaktır. 

İşte bu zat, şayan-ı iktida ve numune-i lımniyet göstermiş ve muhtec-ı 
tekemmül !isan-ı mi/fimize dair bir temel atmış. Onun eserine gitmeyi ve 
temeli üzerine bina etmeyi ehl-i lımniyete tavsiye ediyonan"28 

"Millet-i Osmaniye meyanmda milhim bir unsur teşkil eden Kürdistan 
alıalisinin alıvali hükılmetçe malum ise de, hizmet-i mukaddese-i ilmiyeye 
dair bazı metalibat arzetmeye müsaade dilerim. 

Şu cihan-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta, sair ihvan gibi 
yekaheng-i terakki olmak için himmet-i hükümetle Kürdistan'ın kasaba ve 
kurasında mekôtib tesis ve inşa huyurulmuş olduğu ayn-ı şükranla m eş hud ise 
de, bundan yalnız !isan-ı Türkfye aşina etfal istifade ediyor. Lisana aşina 
olmayan evlôd-ı ekrad yalnız medaris-i ilmiyeyi maden-i kemalôt bilmeleri ve 

28 İçtimai Dersler, İki Melcteb-i Musibetin Şehadetnamesi, s. I 91. 
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mekdtib muallimlerinin !isan-ı malıalliye adem-i vukujlar cihetiyle maariften 
mahrum kalmaktadır. Bu ise vahşeti, keşmekeşi; dolayısıyla garbın şematetini 
davet ediyor. Hem de alıalinin valışet ve tak/id hdl-i ibtidasında kalmaları · 
cihetleriyle ev ham ve şükUkun tesiratma hedef oluyor. 

Eskiden beri lıer bir vechile ekrad'ın madtınıında bulunanlar, bugün 
onların lıiil-i tevakkıifta kalmalarından istifade ediliyor. Bu ise e/ıl-i lıami
yeti diişiindiiriiyor. Ve bu iiç nokta, Kiirdler için miistakbelde bir darhe-i 
miidlıişe /ı azırlıyor gibi e/ıl-i basireti dağdar etmiştir. 

Bunun çaresi:" Numune-i iıntisal ve sebeb-i tevfik ve terğib olmak için, 
Kürdistan'ın nikat-ı muhtelifesinden, biri Artuş aşairi merkezi olan Beytüş
şebab cihetinde; diğeri Motkan, Be/kan, Sason vasatında; biri de Sipkan ve 
Haydaran vasatında olan nefs-i Van'da, medrese nam melufuyla ulUm-u dini
ye ve fonun-u ldzıme ile beraber, hiç olmazsa ellişer talebe bulunmak ve 
araca medar-ı maişetleri hükUmet-i seniyyece tesvid edilmek üzere üç ddrü't
tdlim tesis edilmelidir. Bazı medarisin dahi ihyası maddi ve manevi Kürdis
tan'ın hayat-ı istikbaliyesini temin eden esbab-ı mühimmesindendir. Bununla 
maarifin temeli teessiis eder. Ve bu mebde-i teessiisten ittihad takamır ede
cek, ihtildf-ı dahiliden dolay mahv olan kuvve-i cesimeyi hiikUmetin eline ver
mekle harice smfettirmek için hakkıyla müstahak-ı adaleLve kabil-i mede
niyet oldukları gibi, cevher-i fitriyelerini göstereceklerdir. 29 

Bu açıklamalannda da anlaşıldığı üzere Nursi, ana dil konusunda geri kal
mışlığın doğurabileceği sorunlara karşı önlem almaya çalışmıştır. Ana dilde yapılan 
eğitimin taş üzerine yazı kazmak kadar kalıcı ve tesirli olduğıınu, eğitimi daha faydalı 
hale getireceğini söylemiştir. Milli harniyet ve fedakarlığı kaleme bağlamıştır. Nite
kim Allah-ı Zülcelal insanlığa öğretici, açıklayıcı ve uyarıcı olarak gönderdiği pey
gamberleri, kavimlerine açıklayıcı olmaları için onları kavimlerinin ana diliyle gön-

; derdiğini ifade etrniştir. 30 Bu anlamda eğitim sürecinde Kürtçe'nin yaşayan ve gelişen 
bir dil haline getirilmesi için ahlan adımlar yerinde ve doğru adımların, farklılıkları 
bir arada yaşatma adına banşı, huzuru, birlik ve dirliği güçlendireceği konusundaki 
umutlar güçlüdür. Said Nursi'nin eğitim anlayışı dini, fenni ve sosyal ilimlerin bir 
arada okutulduğu çok dilli bir eğitim yaklaşımıdır. Nursi, şarktaki eğitimin bire bir 
olan eğitim sisteminin halka ve daire şekline geçmesini, şimdiki tabiriyle sımf siste
mine dönüşmesini istemiştir. Çünkü bire bir eğitim uzun zamanda az sayıda insam 
çok iyi yetiştfime üzerine planlanmıştır. Böylece geniş halk kitlesi bu eğitimden mah
rum kalmıştır. Oysa eğitimin halka tamim edilmesi veya en azında o dönem için hal
kın eğitim ihtiyacına cevap verecek çok sayıda öğretici yeritirrnek için sınıf sistemine 

19 İçtimai Dersler, Makaleler, s.588-589. 
30 İbrahim, 13/4. 
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geçilmesini ileri sürmüştür. 31 Aynı zamanda, eğitimde Türkler ve Kürtler tarafından 
benimsenmiş olan Kürt Müderrislerin veya istinas için mahalli dile aşina olan 
müdef!islerin seçilmesini ileri sürmüştür. Bu durum Eğitim sürecinde Kürtçe'nin aktif 
olarak kullanılması anlamına gelir. 

Kürt sorununun ikinci kaynağı ihtilaftır. İhtilaf müsbet ve menfi olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Müsbet ihtilaf, varlığın özünde, tabiatında var olan doğruda Allah 
(cc) tarafından takdir edilen ihtilaftır. Dillerin, renklerin, düşüncelerin ve uğraşların 
farklılığı, tabiattaki farklılıklar bu türdendir. Bu anlamda bir ihtilaf rahmettir. Menfi 
ihtilaf ise, farklılıkl~nn sorun olduğu ihtilaf türüdür. Farklılıklann çatışmaya dönüş
tüğü ve biri diğerini ortadan kaldırmaya çalıştığı ihtilaf biçimidir. Böyle bir ihtilaf 
zarardır. Said Nursl'nin ele aldığı mezmum ihtilaf, menfi ihtilaftır. İslam alemi, farklı 
mezhep ve etnik yapılardan oluşur. Bu farklılıklann bir arada banş içinde yaşaması 
İslam alemini güçlendirir. Fitne, fesat, ırkçılık, ötekileştirmek, ve alıeri yutmakla var
lığını eritmek suretiyle beslenen menfi milliyetçilik ve tefrika gibi zehirlerin İslam 
alemine atılması, ırkçı bir zihniyet sapmasları, İslam toplumlanndaki farklılıklan 
çatışmaya dönüştürür. Bunun neticesinde İslam toplumlannın bünyesi zayıflar, ayak
ta durmakta güçlük çekerler. Bunun soncunda İslam toplumlan en küçük sınırlara 
kadar bölünür, parçalanır, çürütülür ve sömürülerek yönetilir; İslam toplumlanndaki · 
farklılıkların çatışmasından istifade edilir. Mezhepsel ve etnik, ırkçı ve menfi milli
yetçi her türlü saplantı ve ideoloji kimden olursa olsun desteklenir ve körüklenir. Bun
dan kurtuluşun yolu, ırkçı ideoloji ve saplantılann zayıflamasıdır. Şüphesiz bu da top
lumda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin güçlendirilmesi ve toplumun aydınlatılma
sıyla olur. Birleştirici ve bütünleştirici, kaynaştıncı ortak değer din ve inançtır. Farklı
lıklann doğru bir dini anlayış ve duygu ile inanç etrafında kenetlenmesi gerekir. 
Farklılıklan çatışmaya dönüştüren teori ve pratikleri tespit ederek toplumun bunlardan 
tecrit edilmesi gerekir. Farklılıklan banş içinde bir arada yaşatmanın teori ve pratiği 
tespit edilmeli ve hayata geçirilmelidir. 

Cehalet ve ihtilafın en yoğıın ve ileri seviyesi ırkçılık ve menfi milliyetçilik 
ruhunu taşıyan yaklaşımlar, ideolojiler, bu çerçevedeki teorik ve pratik tecrübelerdir. 

Sorunun bir diğer kaynağı fakirliktir. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik, cehalet 
ve ihtilaflann neden olduğu Kürt sorununun finansmanıdır. 

1920'de Paris'te Şerif Paşa ile Ermeni Heyeti reisi Bağos Nubar Paşa ara
sında Kürdistan ve Ermenistan arasında bir ittifak anlaşmasının imzalandığı, bu 
konuda Kürtler'den görüş alındığı kaydedilmiştir. Buna cevaben Said Nursi, dört 
buçuk asırdan beri Osmanlı İslam birliğinin fedakar, cesur ve kahraman taraftarlan 
olarak yaşamış Kürtler'in, henüz beş yüz bine yakın şehitlerinin kam k:urumadan, 
şişlere geçirilen yerimlerinin gözleri oyulan ihtiyarlanmn hatıralannı teessür ile yad 
ederlerken, İslamiyetİn zaranna olarak tarihi ve hayati düşmanlanyla ittifak anlaşması 

31 Asar-ı Bediiyye, Munazarat, s.361. 
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yapmak suretiyle dinlerine olan bağlılıklarına aykın olarak ayrılıkçı bir talebi tasdik 
etmediklerini ifade etmiş ve bunu gazete lisanıyla ilan etmiştir. Buna en büyük cevap 

, Kürt aşiret reisierinden çekilen ret telgraflandır. Kürtler İslam camiasından ayrılriıaya 
asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia edenler, Kürtler adına söz söylemeye 
selahiyettar olmayan beş-on kişiden ibarettir. Kürtler İslamiyet nam ve şerefi için beş 
yüz bin kişi feda etmişlerdir. Kanlanyla Hilafet makanuna olan bağlılıklanın ıspatla
mışlardır. Ermenilerin maksadı Kürtleri aldatmaktan başka bir şey değildir. Kürtleri 
kullanarak ileride onları kendilerine tabi ve alet konumuna getirmeyi planlamakta
dırlar. Kürtçülük dav~sı, pek manasız bir davadır. Çünkü onlar her şeyden önce Müs
lümandırlar. Hem de dini bağlılık ve sadakatleri taassub derecesinde bulunan hakiki 
Müslümanlardadırlar. Dolayısıyla Ermenilerle aynı ırktan olup olmadıkları onları bir 
dakika bile meşgul etmez. İslam, İslam kardeşliğine aykırı ve zıt olan kavmiyet, 
ırkçılık davasım men eder. Bu tarihi bir gerçektir. Kürtlerin asıl ve nesepleri ne olursa 
olsun, milli vicdanlan İslam'dan ayrılmaya asla müsait değildir. Bununla birlikte 
Kürtlerin necip Arap kavmiyle alakadar olduklan tarilıçe sabittir. İslamiyet herhangi 
bir ırkın diğer bir unsur-ı İslam aleyhine olarak menfı bir surette intibah has ıl etmesini 
kabul etmez. Binaenaleyh, Kürtleri İslamiyetten ayırmak isteyenler, esasat-ı İslami
ye'ye muhalifhareket ediyorlar. ... 32 

SONUÇ 
C>' .- ••• 

Kürt sorununun çözülebilmesi için cehalet, ilıtilaf ve fakirlik illetlerine karşı, 
eğitim, ittifak ve sa'nat (her türlü ekonomik tedbir)in yanı sıra, bölgede din ilimlerinin 
fen ve sosyal bilirnlerle mezcedilmesi, dinin toplumda alabildiğine güçlendirilmesi, 
güvenlik ve özgürlük sınırları dahilinde, İslam kardeşliği, birlik ve beraberlik temelin
de Kürtlerin dil, kültür ve edebiyat alanlannda varlıklarını yaşatabilmeleri için gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, dışlayıcı değil kucaklayıcı, insani 
bir yaklaşımın esas alınması, dini zayıflatan, yok sayan ve farklı kültürleri dışiayarak 

1 ötekileştiren her türlü yaklaşım ve anlayıştan vazgeçilmesi gerekir. Zira bu toplumun 
birleştirici ve bütünleştirici mayası,kardeşliğin birlik ve beraberliğin kaynağı İslam 
dinidir. Menfı milliyetçiliğin ise her türlüsü, ötekileştirici ve ayrıştırıcıdır, sorunun 
temel kaynaklarından biridir. Dolayısıyla din duygusunu güçlendirmek, menfı milli
yetçilik duygusunu ise zayıftatmak ve bu doğrultuda bir anlayış ve yaklaşımla hareket 
etmek, farklılıkların bir arada ve barış içinde var olmalarına zemin hazırlamak gere
kir. Bu anlaıp.da sonınun kaynağına inilir ve gerekli bütün tedbirler alınırsa bu soru
nun çöZüleceğinden zerre kadar şüphemiz bulunmamakta ve bu konuda çok güçlü bir 
umut taşımaktayız. Sonuç olarak Said Nursi'nin özetiediği şekilde bitirmek istiyonız: 
Marlz (hasta) bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reç'etesi; ittiba'-ı Kur'andır. 
Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli salıibsiz bir kavmin 
reçetesi; ittihad-ı İslamdır. Gerçekten temel sonınumuzun, aslına iniliiıce Kur'an'ı ve 

32 Asar-ı Bediiyye, Makaleler, s. 549. 
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Hz. Muhammedi anlamamak, getirdikleri evrensel ilkeleri hayata hakim kılmaktan 
uzaklaşmak, olduğu açıkça ortadadır. Bunu telafi etmek ise her zaman mümkündür. 

KAYNAKÇA 

1. Kur'an-ı Kerim 
2. Ebu Davud 
3. Said Nurs!, 

---- Asay-ı Musa. 

----Asar-ı Bediiyyye. 

--- Emirdağ Lahikalan I-II. 

---- İçtimai Dersler. 

---Mektfibiit,. 

----Mesnev!-i Nfiriye, 

---- Müdafıialar, 

----Tarihçe-i Hayat, 


