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MÜSBET MiLLiYET VE KÜRTLER
·Prof. Dr. Mustafa Yılmaz KILINÇ*

ÖZET
"Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım; ta birbirinizi tammalısınız
birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet
edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki; yekdiğerinize karşı inkar ile yabani
bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir" 1.
Şu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre müspet milliyete esas olan yardımlaşma ve
birbirini tanımadır. Zaten mümlnler birbirinin kardeşi<l:ir. Ayet bize emrettiği gibi
etnik kökeni ne olursa olsun mürnin olduğu müddetçe herkes birbirinin kardeşidir.
Mürninler birbirine elinden geldiği kadar yardım etmek mecburiyetindedirler. Allah
insanları ayrı kabile, aşiret ve milletten yaratması birbirine düşman olsunlar diye
değil, bir bütünün cüz'ü olması hesabıyla birbirlerini tamamlamak için yaratmıştır.
Nasıl ki bir ordu da fırkalar ve alaylar vardır. Herkesin vazifesi yardımlaşma
düsturuna göre birbirlerini tamamlasın diyedir. Yoksa aynı orduda alaylar birbirine
düşman olsunlar diye değildir. Aynen öyle de: heyet-i içtimaiye-i İslamiye büyük bir
ordudur, kabile ve taifelere bölümnüştür. Fakat cihet-i vahdetleri vardır. Halıkiarı bir
Rezzaklan bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, Kitaplan bir, Vatanlan bir, bir bir..
binlerce bir bir.

İşte bu kadar bir birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek
kabile ve taifeler ayrılması,şu ayetin ilan ettiği gibi, tanışma ve yardımlaşma içindir.
İnkar için değil, düşmanlık için değildir. İşte bu tebliğde İslamiyet'in verdiği uhuvvet
ve ihlas düsturlarıyla hareket edilerek, Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer Müslümanların birbirlerine hakiki kardeş olduğunu açıklayacağız. Esas gayenin Allah'ın rızası
olduğunu göstereceğiz. Rıza-i İlahi ölçüsü ile baktığımızda bütün Müslümanlar
"İslam Milliyeti"dir.

İnsanlık ancak İslaniiyet ile huzur bulabilir. Ve insanlan ancak İslamiyet gerçek
kareleş

edebilir. Bu fikirleri

tebliğimizde

ispat etmeye çalışacağız.

* Mühendislik Fakültesi Dekanı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, mykilinc@gazikent@edu.tr
1 Hucurat Suresi, B üncü ayet
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1. GENELKAVRAMLAR ve GİRİŞ
"Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkekle bir. dişiden yarattık; Sonra da birbirinizi tanıya
sınız diye milletiere ve kabilelere ayırdık." 2
İşte yılkandaki

·ayetle Allah (C.C.) insanlan tanışmak ve yardımlaşmak için
yarattığını beyan ediyor. Yaratan yaratırken sormamış sormuyor ki; İnsanlar yaratıl
malarından sonırnlu değil ama bu dünyadaki bütün fiil, söz ve her türlü davranışlarında mesuldürler ve hesap günü hesap verecekleridir. Demek başta özetlersek;
İnsanlar bu düny.ada Allah'ın nzasına Peygamber (A.S.M.) efendimizin sünnetine
uygun yaşarsa her iki cihan saadetine ulaşmış olur.
Dinimizde müspet milliyete müsaade vardır, fakat menfi milliyetçiliğe müsaade
yoktur. Her insanın fıtri olarak kendi Inilliyetini sevmesi gayet tabii olup bu güzeldir
ve müspet milliyettir. İnsanın kendi milliyetini ve kavmini sevmesinde ifrat etmesi
başka millet ve kavme veya ırka düşmanlığa dönerse, işte bu dinimizin kabul etmediği
menfi milliyetçilik olur ve çok zararlıdır.
Eğer insaniann milletine ve kavrnine olan muhabbeti onu İslam'a hadim yapı
yorsa, yani İslam'a hizmete sevk ediyorsa, bu müspet bir muhabbettir. Böyle sevgiye
müsaade vardır.

Yavuz Sultan Selim Han Mısır fethi dönüşü Medine'de fmamın hutbesinde Yavuz
Han'a "Hakim-i Haremeyn" deyince, Yavuz han onu düzeltmiş ''Hadim-i Haremeyn"
demiştir. Yani milliyet İslam'a hakim değil ancak hizmetçidir, hadimdir.
Bediüzzaman sık sık "Milliyetimiz müspet ve İslamiyet milliyetidir." demektedir.
Farklı milletiere mensup olma çatışma vesilesi değildir. İnsanın değeri, mensup

olduğu ırktan önce, sahip olduğu faziletlerdir. Milletinin İslam'a Kur'an'a ve imana
yaptığı

hizmetlerden dolayı ancak övünebilir. Yoksa hemen her milletten farklı derecelerde iyiler de, kötüler de çıkmıştır. Tarih buna şahittir. Osmanlının, son dönemlerde, parçalanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de birlik, beraberlik ve bütünlüğün
tam sağlanamamasındaki esas sebeplerio başında batının içimize soktıığu nifak ve
menfi milliyetçilik olmuştur. Neticede dinimizin birleştirici unsurlarm yok edilmesi
için içten ve dıştan hainlerin çok tesiri olmuştur. Ama Kimsenin gücü yetmeyecektir.
Allah bu milletten Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla ve diğer unsurlanyla, ümidini
kesmemiş_tir.

2

Hucurat Suresi, 49:13
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2. KÜRTLER ve OSMANLI
Osmanlı

Devletinden önce de Anadolu'da Kürtler Türkler arasında ilişkiler
Selçuklular ve Beyliklerde Kürtler zaman zaman iyi veya bazen kötü
ilişkiler inişli çıkışlı olmuştur. Kürtler en çok Osmanlılar döneminde rahat etmişlerdir.
Bu iyi ilişkiyi de idris-i Bitlis! (Mevlana Hakimeddin lakabı ile anılan) sağlamıştır.
idris-i Bitlist'nin babası alim bir zat olan Mevlana Seyh Hüsameddin Ali-ül Bitlisi'dir. idris-i Bitlis 1452-57 arasında Diyarbakır ve Bitlis'te doğduğu söylenen bir
Kürttü. Eğitimini babasının "İdrisiye Medresesi"inden aldığını ve Arapça Farsça bilolmuştur.

diğini yazmaktadırlar.

20 Nisan 1514'te İstanbul'dan sefere çıkan Yavuz Selim, 24 Ağustos 1514'te
Çaldıran'da Şah İsmail'i mağlup etti. Bu savaş sonunda Kürt aşiretleri özel biridareye
tabi oldu. Kürt derebeyliğinin temeli atıldı. Soner Yalçın'ın bir yazısından aşağıdaki
ifadeler alınmıştır:
"Çaldıran Savaşı 'ndan sonra Yeniçerilerin huzursuzluğu nedeniyte Amasya 'ya
dönen Yavui: Selim, Doğu Anadolu'da düzenin sağlanması görevini İdris-i Bitlist'ye
verdi.

Molla idris-i Bitlis! 25 Kürt aşiretini bir araya getirerek, onlan Yavuz Sultan
Selim Han'abiate ikna etti ve karar aldırdı.
İdris-i Bitlis! karan bildirmek için Amasya'ya Yavuz Selim'in yanına gitti.

Dedi ki, ''Yüce amaç, Safevi bölücü topluluklarını· parçalamaya ve Safevi bölücüleri darmadağın etıneye yol açacak tedbirleri almak olduğuna göre, bu durumda
Sultanlık Sarayı'nın adamlanndan, bütün yerli beylerin itaat edecekleri ve emirlerine
boyun eğecekleri birinin tayin edilmesi daha iyi olur. Böylece.bu iş en hızlı ve en iyi
şekilde tamamlanır."

O kişi Bıyıklı Mehmed Ağa oldu; Diyarbakır bölgesi Beylerbeyi yapıldı.İdris-i
Bitlis! menınundu.
Şakir

Epözdemir gibi tarihçiler bakın ne yazıyor: "O dönemlerde Doğu ve
bölgesi baştanbaşa Safeviierin işgali altındaydı. Bölge insanı ve beyleri
bu zulümden kurtıılmak için İdris-i Bitlist'yi beklemiştir."
Güneydoğu

İdris-i Bitlist'nin Selim Şah-namesi'nde yazdığına göre:

Ve binlerce insan, Sünni Kürt kimliğine bürünerek katliamlardan kurtııldu.
Bakınız; kişi kendini hangi kimlikte görüyorsa öyledir. Türk, Kürt, Yahudi,
Ermeni, Rum, Çerkez, Laz, Gürcü, Sünni, Alevi hepsi Türkiye Curnlıuriyeti'nin
saygın vatandaşlandır.

Evet empati şart. Kardeşliğe mecburuz. (Gerçek kardeşlik İSLAMİYETLE ancak
mümkün olacaktır)
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Salt yaşanan
edemeyiz.

acılar

üzerinden siyasal rant elde etmeye

çalışarak yarını inşa

Sorunun kardeşlik temelinde çözülmesi isteniyor ise her türlü teröre övgüler
düzmeye son vermek gerekiyor. Artık beyaz sayfa açmak şarttır." 3
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz "Şark Meselesinin Tarihi Esaslan" makalesiyle tarihi
Kürt-Osmanlı ilişkilerini idris-i Bitlisi'nin bu birleştirici faaliyetlerini, Kürt Aşiretle
rinin nasıl Yavuz Sultan Han'a biat ettiklerini, Osmanlı Arşiv belgeleri ile ortaya
koymuştur. Doğudaki Kürt ve Türkmen aşiretleri Osmanlı Devlerine iltihak ederek
çok kazançlı olmCışlardır.
Çaldıran Zaferini (1514) takip eden 1516 yılında Yavuz SULTAN Selim Han
kendisine Doğu Anadolu'nun fethedilmesini tavsiye eden meşhur alim ve tarihçi
idris-i Bitlisl'ye Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin Osmanlı Devletine ilhakı biatleri
için vazife vermiştir. O da bu vazifeyi başanyla tamamlamıştır.

Molla İdris vasıtasıyla gönderilen bu arizanın süretini, Koca Müverrih'in Bedayi'
eserindeki şekliyle aynen naklediyoruz:

adlı

"KÜRT BEYLERİNİN SULTAN SELİM'E GÖNDERDİKLERİ
ARİZA" (Sadeleştirilmiş özet metin) '

"Can ü gönülden islam Sultaruna biat eyledik. İlhadlan zahir olan Şii Safevilerden
ve Safevi Tesirinde olanlardan teberri eyledik. Safeviierin neşrettiği dalalet ve
bid'atleri kaldırdık ve ehl-i sünnet mezhebi ve Şafi'i mezhebini icra eyledik. İslam
Sultanının namı ile şeref bulduk ve hutbelerde dört halifenin ismini yada başladık.
Cihada gayret gösterdik ve İslam Padişahının yollannı bekledik. Duyduk ki, Padişah,
Zülkadriye Eyaletine gitmiş; bunun üzerine biz de Mevlana idris-i Bitlisi'yi
makamımza gönderdik. Hepimizin arzusu şudur ki;
Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. Bizim beldelerimiz Şii
Safevi diyanna yakındır, komşudur ve hatta kanşıktır. Nice yıllar bu mülhidler, bizim
evlenınizi yıkmışlar ve bizimle savaşmışlardır. Sadece İslam Sultaruna muhabbet
üzere olduğumuz için, bu inancı saf insanlan o zalimlerin zulümlerinden kurtarınayı
merhametinizden bekliyoruz. Sizin inayetleriniz olmazsa, biz kendi başımıza müstakil
olarak bunlara karşı çıkamayız. Zira Kürtler, ayrı ayrı kabile ve aşiret tarzında
yaşamaktadırlar. Sadece Allah'ı bir bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak
halinde~; Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. Sünnetullah
böyle cari: olmuşdur. Ancak ümitvanz ki, Padişah'dan yardım olursa, Arap ve Acem
Irak'ı ile Azerbeycan'dan o zalimlerin elleri kesilir. Özellikle Diyarbekir ki, İran
memleketlerinin fethinin kilidi ve Bayındırhiin sultanlannın payıtahtıdır, bir yıldır, Şii

Soner Yalçın,"DTP Tarihte Kaç Kez Kuruldu?",http://www.odatv.com!n.php?n=dtp-tarihte-kac-kezkuruldu-1212091200.

3
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Safevi askerlerinin işgali altındadır ve 50.000'den fazla insan öldürmüşlerdir. Eğer
padişalıın yardımı bu müslümanlara yetişirse, hem uhrevi sevap ve hem de dünyevi
faydalar elde edileceği muhakkakdır ve bütün müslümanlar da bundan yararlanacaktır. Baki ferman yüce dergiihındır."

"ARZ-I HAL-İ ÜMERA-i EKRAn" (Asıl metin)
"Can ü gönülden Sultan-ı İsliima bl'at eyledik ve Kızılbaş-ı ziihir'ül-ilhaddan
teberri eyledik. Memiilik-i Kürdistan ki, bir aylık yola karib meınleketlerdir, bid'at ve
dalalet-i Kızılbaşı kaldırıp gerü iiyin-i sünnet-i cemii'at ve mezheb-i Şafi'iyi icra
eyledik...... Sultan-ı İslam ile müşerref edüb hutbede çihar-ı yiir-ı iziimı yiid edüb
kudı1m-ı mevkib-i hümiiyı1na intiziir üzere idük ki, ... ü leşker zafer-şi'ar olub meyiln-ı
meydan-ı ciliiidda sa'y ü içtihad göstere idik. Çünki Sultan-ı İslamın Alaüddevle
memleketine avdetleri mesmı1'ımız oldu; müttefik'ül-kelam olub dil'i-i devletleri olan
Mevlana İdris'i rikab-ı kamyablanna gönderdük. Cüınlernizin matlı1bı budur ki,
Bu muhlis bendelere takviyet ve imdad buyuralar. Zira ki, bizim mesakin ve
kurb-i civan vardır; belki muhtelittir. Nice yıllardır ki,
bu mülhidler, şimşir-i sitem ile bünyiidımız kazmışdır. On dört sene bizimle azim
cenk ü cidal ederler. Mücerred Sultan-ı İsliima muhabbet üzere olduğumuz içün eğer
bu taife-i piik-i'tikadı ol ziiliınlerin cevr ü sitemlerinden halas-ı inayetleri olmazsa,
kendümüz istiklal üzere ol kavme mukavemete tilkat edemeyüz. Zira ki, Ekrad-ı
mülı1k tavaif ve akvam ve aşair.,.i muhtelifiitdır. Allah Te'iila'yı bir bilüp Muhammed
ümmeti olduğıımuzda müttefikleriz. Sair husüsda birbirierimize mütaba'at mümkün
değildir. Sünnettillah böyle cari olmuşdur. Lakin ümidvarız ki, Hüdiivendigiir'dan.
imdad olursa, Bilad-ı Irak-ı Arab ve Acem ve Azerbeycan'dan ol sitenıkarlann elleri
kesilüb intiza' oluna. Hususan Arnid-i Mahrüse ki, kilid-i fütı1h-ı Memalik-i İran ve
pay-ı taht-ı Selatill-i Bayındırhanl'dir, şimdi bir yıldır ki, ol şehrin ahatisi Sultan-ı
İslamın merhameti ümidiyle malıslir-ı leşker-i Kızılbaşdır ve elli binden mütecaviz
nüfUs anda helılk olmuşdur. Eğer bu sene de Sultanın nazarı bizim hiilirnize olub bu
bilad-ı müslümalliye i'ane ve iğaseleri erişürse, ümiddir ki, mesübiit-ı uhrevi ile
enva' -ı :fiitı1hiit ve fevaid-i dünyeviyyeye müsta'kib ve mestetbi' olacaklardır ve
cemahir-i mü'rninan andan müstefid ve müntefi' olacaklardır. Baki ferman Dergah-ı
Mu'allanındır(3]. " 4
biladımızın bilad-ı Kızılbaşa

3. İSLAM KARDEŞLİGİ VE BİRLİK-BERABERLİK
Kur'an ve sünnet ırkçılık fikrini reddetrniştir. Resulullah, Peygamber, efendirniz
(A.S.M.) ulvi cihadını şirk ve küfür yanında ırkçılığa, menfi rnilliyetçiliğe karşı da
yapmıştır.

4

Ahmet Akgündüz,"Şark Meselesinin Tarihi Esaslan",lıttp://ıvıvw.osmanli.org.tr/yazi-2-74./ıtml.
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Bediüzzaman Hazretleri milletimizin birlik ve beraberliğinin ancak İslam kardeş
ile mümkün olabileceği,kavmiyetçiliğin ise, nifakı alevlendirmekle bölünmeye,
parçalanmaya sebep olduğu inancındadir.
liği

"Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalalet, riya ve
zulmetten mürekkeb bir macundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mabud ittihaz
ediyorlar. Harniyet-i İslamiye ise, nur-u imandan in'ikas edip dalgalanan bir ziyadır."
5

Evet, İslam kardeşliği, birlik ve beraberliği tesis ve temin eden en kuvvetli, en
ve ezelden ebede kadar devam eden rabıtadır. Binaenaleyh her mürnin ve
müslümamn bu rabrtaya ihtimam göstermesi ve bunu muhafaza etmesi hem dinen,
hem aklen, hem de vicdanen vaciptir. Bilhassa bu asırda zalim düşmaniann tasallutu
hengamda ırkçılık yüzünden te:frikaya düşmek erbab-ı şuur sahiplerinin kan olmasa
gerektir. ihtilaflar halledilerek İslam kardeşliği fiilen tahkim edilmezse maazallah
bütün müslümaniann ebedi esarete mahkUm olarak dünya ye ahiret saadetini
kaybetmeleri tehlikesi vardır. İşte bundan dolayı vahdet ve ittihactın teminine çalış
mak en büyük bir cihaddır.
şümullü

Eğer kavmiyetçilik, beşeri kemalata çıkaracak düsturlara haiz olsa idi, Cenab-ı
Hak onu yasak etmezdi. Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür, insanın yaratılışındaki
maksadr idrak ve mahiyetine takılan uM hislerin veçlatifelerin hikmetlerini, sırlannı
talim; ancak İslamiyet'le kabildir, kavmiyetçilikle değil buyurarak bu tehlikeye dikkat
çeker.

"Cami-ül Ezher Afrika'da bir medrese-i umurniye olduğu gibi; Asya, Afrika'dan
ne kadar büyük ise, daha büyük bir darülfüntın, bir İslam üniversitesi Asya'da lazım
dır. Ta ki İslam kavimlerini, mesela Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan,
Kürdistan'daki milletleri, menfi ırkçılık ifsad etmesin. Hakiki, müsbet ve kudsi ve
umumi milliyet-i hakikiye olan İslamiyet rnilliyeti ile Kur'anın bir kanun-u esasisinin
tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulum-u diniye birbiriyle banşsın
ve Avrupa medeniyeti, İslami-yet hakaikıyla tam musalaha etsin. Ve Anadolu'daki
ehl-i mekteb ve ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye vilayat-ı
şarkıyellin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem
Türkistan'ın ortasında Medreset-üz Zelıra manasında, Cami-ül Ezher üslı1bunda bir
darülfünun; hem mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam ellibeş senedir
· Risale-i':Nur'un hakaikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım. 6
,J.

-~-:--

Üstad Hazretleri bu tehlikeyi önlemek gayesiyle dilli ve fenni ilimlerin birlikte
okutırlacağı Medresetü'z-Zehra narrum verdiği bir İslam üniversitesi kurmaya çalış-

5
6

Said Nursi,Mesnevi-i Nur(ye,5.Baskı,İstanbul:Envar Neşriyat,2008,s.ll2
Said Nursi,Emirdağ Lahikası-II,6.Baskı,İstanbul:Envar Neşriyat,2009,s.224.
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mış

ve bu arzusunu zamanın padişahına kadar
patlak vermesiyle bu teşebbüs akim kalmıştır.

ulaştırmıştır.

Fakat cihan harbinin

Hakikaten Üstad Hazretleri'nin bu gayesi o gün tahakkuk edebilseydi her
mustarip eden bugünkü dehşetli tablo ile karşı karşıya kalınmayacaktı.

müslümanı

Nitekim Osmanlılar eğitim sistemlerinde İslam ruhunu hakim kıldıklanndandır ki,
bugünkü ırkçılık ve bölücülük tehlikesine hiçbir zaman maruz kalmamışlardır.
Bilindiği gibi İslamiyet pek büyük ve mukaddes bir saadet menbaıdır; ulvi bir

feyiz
İslam

kaynağıdır. Cenab-ı

Vacibü'l Vücud Hazretleri dünya ve ahiret saadetini beşere
dini ile bahşetmiştir.

Nasılki

bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlai:a, bölüklere, ta
tefrik edilir. Ta ki; her neferin muhtelif ve müteaddid münasebatı ve o
münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin.. ta, o ordunun efradlan, düstur-u teavün
altında, hakiki bir vazife-i umumiye görsün ve hayat-ı içtimaiyeleri, a'dai]In hücumundan masun kalsın. Yoksa tefrik ve inkısam; bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin,
bir tabur bir tabura karşı muhasamet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin
değildir. Aynen öyle de: Heyet-i içtimaiye-i İslamiye büyük bir ordudur, kabail ve
tavaife inkısam edilmiş. Fakat binbir bir birler adedince cihet-i vahdetleri var. Halık
lan bir, Rezzaklan bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitablan bir, vatanlan bir, bir,
bir, bir.. binler kadar bir, bir...
takımlarakadar

İşte bu kadar bir, birler; uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek

kabail ve tavaife inkısam, şu ayetin ilan
tenakür için değil, tahasum için değildir!.. 7

ettiği

gibi, tearüf içindir,. teavün içindir.. ·

4. ANADOLU BAYRAKTARLIGI
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Said Özdemir Ağabey'e şöyle diyor: "Kim
Anadolu'dan, hizmetten kaçarsa cihaddan kaçmış gibidir. Ben Mekke'de dahi
olsaydım Anadolu'ya gelirdim."
Üstad hazretleri, bu müslüman Türk milletinin asırlarca İslam'a ettiği harika
hizmetleri takdir etmekle birlikte, onların ırkçılık afet ve fitnesine düşmesinden de
endişe duyar ve şöyle hitapta bulunur:

"İşte ey ehl-i Kur'an olan şu vatanın evlatlan:
Altıyüz sene değil, belki Abbasiler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı
Hakim'in bayraktan olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan
etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslam'a kala yaptınız. Bütün dünyayı susturdu-

7

Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbul:Envar Neşriyat,2009,s.32Z.
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nuz. Müthiş tehacümatı defettiniz. Ta; ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi
Avrupamn ve Frenk-meşrep münafıklannın desiselerine uyup şu ayetin evvelindeki
.
hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniZ ve korkmalısınız... ". 8
Mezkfir ayet-i kerime'nin meali şöyledir: "Allah, öyle bir kavim getirecektir ki,
onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever". Üstad Hazretleri bu ayet-i kerime'ye
Türklerin masadak olduğunu şöylece ifade buyurmuştur:
"Ben de bu beyan-ı İlahi karşısında düşündüm; bu kavmin bin yıldan beri alem~i
İslam'ın bayraktarlığım yapan Türk milleti olduğunu anladım. Bu kahraman millete

hizmet yerine v~ dörtyüzelli milyon (şimdi milyarlar) kardeş bedeline birkaç, akılsız
kavmiyetçi kimsenin peşinden gitmem."
Bediüzzaman Hazretleri saf ırk nazariyesinin geçersiz olduğu ve milli berabermümkün olamayacağı kanaatindedir. Bu kanaatini aym risalede şöyle
dile getirir:
liğinin ırkçılıkla

"Şu

dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere
ve tebeddülata maruz olmakla beraber, merkez-i hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil
olduktan sonra, akvam-ı saireden pervane gibi çoklan içine atılıp, tavattıın etmişler.
İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir.
Öyle ise, hakiki unsuriyet fikrine hareketi ve harniyeti bina etmek, manasız ve hem
pek zararlıdır". 9
İslam tarihini inceden ineeye tahkik ve tedkik edersek bütün kavimlerde nice

nevvar

dimağlann,

kahraman namdar kumandanlann, nice alimierin ve velilerin

yetiştiğini görürüz. İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Azam gibi zatlan hangi kavim ve ırktan

olursa olsun ilim irfan ve kemalatsahibi bütün Müslümanlar sever ve hürmet gösterir.
Bunun sebebi onlann ırklan, nesep ve kavimleri değil, kemalat ve faziletleri ilim ve
irfanlan, takva ve salahatlarıdır. Bunlar dünyada sevilclikleri gibi ahirette de sevilir,
tazim edilirler.
Bediüzzaman Hazretleri kavmiyetçiliği daima bir Frenk illeti olarak görmüş ve bu
ilietin doğuracağı vahim neticeyi şu şekilde ifade etmiştir. "Fikr-i milliyet bu asırda
çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir
surette uyandırı~orlar. Ta ki parçalayıp, onları yııtsunlar." 10
Dış ~aynaklı ırkçılık fitnesinin İslam alemini parça parça etmekle yetinmeyip

me'rnleke'timizde de bölücü emellerinin tahakkukuna aralıksız devam ettiğini gören
Üstad Beôiüzzaman Hazretleri, bu husustaki endişesini mezkfir nsalesinin bir yerinde
şöyle dile getirir:

Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbul:Envar Neşriyat,2009,s.324.
Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbui:Envar Neşriyat,2009 ,s.326.
10
Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbul:Envar Neşriyat,2009,s.326.
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"!rkçılık fikri, Emeviler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında
'klüpler' suretinde büyük zararı görülmesi ve birinci Harb-i Umumi'de yine ırkçılığın
istimali ile mübarek kardeş Arapların kardeş Türkler'e karşı zararı görüldüğü gibi,
şimdi ae uhuvvet-i İslamiye'ye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umurniye düşman
ları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar verıneye çalıştıkianna emareler görünüyor."11
Zaı:;nan,

Bediüzzaman Hazretlerinin o günkü endişesini bugün haklı

çıkarınıştır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri hakiki ve daimi uhuvvetin ancak İslam kardeşliği
ile mümkün olabileceğini şöyle ifade eder:
"İslamiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; alem-i bekada ve alem-i
berzahta o uhuvvet baki kalıyor. Onun için uhuvvet-i milliye ne kadar da kavi olsa
onun bir perdesi hükmüne geçebilir, yoksa onu onun yerine ikame etmek aynı kalanın
taşlanın kalanın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup o elmasları dışarı atmak
nevinden ahmakane bir cinayettir" 12

Bediüzzaman Hazretleri dini rabıta yerine milli rabıtaların esas
adalete bedel zulme düşüleceğini bu risalede şöyle beyan etmektedir:
''Unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı takip
adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyetperver bir hakim
adalet edemez". 13

alımnası

halinde

etmediğinden
milletdaşını

zulmeder,
tercih eder,

Şimdi soralım bayrak nerede düştü nerede kalkacak? Bayrak düştüğü yerden
Anadolu'dan kalkacak. Bunu biz demiyoruz bunu birçok ulema, evliya, asfiya ve
bilhassa Bediüzzaman söylüyor, yani Said-i Kürdi söylüyor. Ey Kürt kardeşlerim,
Arap kardeşlerim, Türk kardeşlerim ve Müslüman kardeşlerim! Bayrak yavaş yavaş
kalkmaya başladı. Anadolu'da kalkan bu bayrağın etrafında, binniyet bilkast,
toplanmayanlar ahirette çok pişman olacaklardır. Küçük, basit ve ahirete fayda
etmeyen hesapları bırakıp bu bayrağı tutan, sahip çıkanlara destek olup İslam'ı
yüceltelim. İslam'ın bayrağının, Kur' anın hükmünü dünyaya kabul ertirelim inşallah.

Peygamber Efendimizin (A.S.M.) sünnetinde efendimiz kime

bayrağı verınişse

arkasında gidilir. Hatta on sekiz yaşında Üsame Bin Zeyd'e, bir kölenin oğlu,

Efendimiz Bayrağı verıniş, yani başkumandan yapmış. Hatta Hz. Ömer dahi emrinde
idi.

Said Nursi,Emirdağ Lahikası-II,6.Baskı,İstanbui:Envar Neşriyat,2009,s.222.
Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbui:Envar Neşriyat,2009,s.323.
13
Said Nursi,Mektubat,6.Baskı,İstanbui:Envar Neşriyat,2009,s.54.
11
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S. SONUÇ
İnsanlığın kurtuluşu İSLAM'la olac;aktır. İslam milliyeri bütün Müslümanlan içine
alıyor. Bediüzzaman'a göre İslam'ın bayrağı Anadolu'dan dalgalanacak ve bütün

Müslümanlan o bayrak altında birlik ve beraberliğe getirecektir. Hem İslam alemi
hem dünya insanlığı huzura, adalete, insanlığa kavuşacaktır.
Bütün Müslümanlan Anadolu'nun İslam bayrağı altında birlik ve beraberliğe
yakında kavuşacağımızı ümit ediyor ve yazımızı dua ile bitiriyoruz:
"Rahmet-i İlahiyeden ümid kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin seneden beri
Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşıann
muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatirıi, muvakkat iinzalarla inşaallah perişan
etmez. Yine o nuru ışıklandınr ve vazifesini idame ettirir... " An:).in. 14
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