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MİLLİYETÇİLİĞİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'YE
SORDUK...
- Allah insanları neden millet millet, kavim kavim yaratmıştır?
Bunun ne gibi faydaları olabilir?
“Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım, tâ birbirinizi
tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi
bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa, sizi kabile kabile yaptım ki,
yekdiğerinize karşı inkârla yabanî bakasınız, husumet ve adâvet edesiniz
değildir.”
"Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, tâ
takımlara kadar tefrik edilir. Tâ ki, her neferin muhtelif ve müteaddit
münasebâtı ve o münasebâta göre vazifeleri tanınsın, bilinsin tâ, o
ordunun efradları, düstur-u teâvün altında hakikî bir vazife-i umumiye
görsün ve hayat-ı içtimaiyeleri a’dânın 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 İslâmiye büyük bir ordudur; kabâil ve
tavâife inkısam edilmiş. Fakat bin bir bir birler adedince cihet-i vahdetleri
var: Hâlıkları bir, Rezzâkları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları
bir, vatanları bir-bir, bir, bir, binler kadar bir, bir..."
"İşte bu kadar bir birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar.
Demek, kabâil ve tavâife inkısam, şu âyetin ilân ettiği gibi, teârüf içindir,
teâvün içindir; tenâkür için değil, tehâsum için değildir." (Mektubat, Yirmi
Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas)

- Milliyetçilik fikrini siyasete alet eden şahıs ve kurumlara ne
dersiniz?
"Emevîler, bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için, hem âlem-i İslâmı
küstürdüler, hem kendileri de çok felâketler çektiler."
"Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için, Fransız ve
Almanın çok şeâmetli ebedî adâvetlerinden başka, Harb-i Umumîdeki hâdisât-ı
müthişe dahi, menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi."
"Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve
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ecnebî tahakkümü altında ezilen anâsır ve kabâil-i İslâmiye içinde, fikr-i milliyetle
birbirine yabanî bakmak ve birbirini düşman telâkki etmek öyle bir felâkettir ki, tarif
edilmez."
"Âdeta bir sineğin ısırmaması için, müthiş yılanlara arka çevirip sineğin ısırmasına
karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle, büyük ejderhalar hükmünde olan
Avrupa’nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara
ehemmiyet vermeyip, belki mânen onlara yardım edip, menfi unsuriyet fikriyle şark
vilâyetlerindeki vatandaşlara veya cenup tarafındaki dindaşlara adâvet besleyip
onlara karşı cephe almak, çok zararları ve mehâlikiyle beraber, o cenup efradları
içinde düşman olarak yoktur ki, onlara karşı cephe alınsın."
"Cenuptan gelen Kur’ân nuru var; İslâmiyet ziyası gelmiş; o içimizde vardır ve her
yerde bulunur. İşte o dindaşlara adâvet ise, dolayısıyla İslâmiyete, Kur’ân’a dokunur.
İslâmiyet ve Kur’ân’a karşı adâvet ise, bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve
hayat-ı uhreviyesine bir nevi adâvettir. Hamiyet namına hayat-ı içtimaiyeye hizmet
edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek, hamiyet değil,
hamâkattir!" (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas, Üçüncü Mesele)

- Milliyetçilik fikrini ön plana çıkararak ve sürekli onu tahrik
ederek, millete hizmet ettiğini düşünenlere ne dersiniz?
"Menfi milliyette fazla hamiyetperverlik gösterenlere deriz ki:"
"Eğer şu milleti ciddî severseniz, onlara şefkat ederseniz, öyle bir hamiyet
taşıyınız ki, onların ekserîsine şefkat sayılsın. Yoksa, ekserîsine
merhametsizcesine bir tarzda, şefkate muhtaç olmayan bir kısm-ı kalîlin
muvakkat, gafletkârâne hayat-ı içtimaiyelerine hizmet ise, hamiyet
değildir. Çünkü, menfi unsuriyet fikriyle yapılacak hamiyetkârlığın, milletin
sekizden ikisine muvakkat faidesi dokunabilir; lâyık olmadıkları o
hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. O sekizden altısı ya ihtiyardır, ya
hastadır, ya musibetzededir, ya çocuktur, ya çok zayıftır, ya pek ciddî
olarak âhireti düşünür müttakîdirler ki, bunlar hayat-ı dünyeviyeden
ziyade, müteveccih oldukları hayat-ı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı bir
nur, bir teselli, bir şefkat isterler ve hamiyetkâr mübarek ellere
muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini kırmaya hangi
hamiyet müsaade eder? Heyhat! Nerede millete şefkat, nerede millet
yolunda fedakârlık?" (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas, Yedinci
Mesele)

- Milliyetçilik fikrinin müspet ve faydalı bir tarafı yok mudur?
Tamamen bu fikriyattan uzak mı durulması gerekiyor?
"Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir
kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara “Fikr-i
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milliyeti bırakınız” denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır:"
"Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine
adâvetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe
sebeptir."
(...)
"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne,
tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha
ziyade teyid edecek bir vasıta olur."
"Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyete hâdim olmalı, kal’a olmalı, zırhı olmalı; yerine
geçmemeli. Çünkü İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i
bekàda ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne
kadar da kavî olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine
ikame etmek, aynı kal’anın taşlarını kal’anın içindeki elmas hazinesinin yerine
koyup, o elmasları dışarı atmak nev’inden ahmakane bir cinayettir."(Mektubat, Yirmi
Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas, Üçüncü ve Dördüncü Mesele)

- Bazıları dini duyguları kullanarak milliyetçiliği ayakta tutmaya
çalışıyor. Bazıları da İslam’a hizmet ediyorum düşüncesi ile
milliyetçiliği ön plana çıkardığını iddia ediyor. Bu iki yaklaşımı
nasıl yorumlarsınız?
"Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış
olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet, mevhum, muvakkat, cüz’î, hususî, menfî,
belki esassız, garazkâr, zulümkâr, zulmanî unsuriyet toprağına dikilmez.
Onu oraya dikmeye çalışmak, ahmakane ve tahripkârâne, bid’akârâne bir
teşebbüstür."
"İkinci kısım milliyetçilere deriz ki:"
"Ey sarhoş hamiyetfuruşlar! Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır,
unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istilâ ediyor,
unsuriyet fikrini kırıyor, unsuriyet asrı geçiyor. Ebedî ve daimî olan
İslâmiyet milliyeti, muvakkat, dağdağalı unsuriyetle bağlanmaz ve
aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da, İslâm milletini ifsad ettiği gibi, unsuriyet
milliyetini dahi ıslah edemez, ibkà edemez."
"Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor;
fakat pek muvakkat ve âkıbeti hatarlıdır." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu
Mektup, Yedinci Kısım)

- Ülkemizde, ne yazık ki, yıllardır devam eden bir Doğu sorunu
vardır. Şimdilerde ülkenin en büyük sorunu olmuştur.
Milliyetçilik merkezli olan bu sorunun tedavisi adına ne gibi
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önerileriniz olabilir?
“O vilâyât-ı şarkiye, âlem-i İslâmın bir nevi merkezi hükmündedir; fünun-u cedide
yanında ulûm-u diniye de lâzım ve elzemdir. Çünkü, ekser enbiyanın şarkta, ekser
hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki, şarkın terakkiyatı din ile kaimdir. Başka
vilâyetlerde sırf fünun-u cedide okuttursanız da, şarkta herhalde millet, vatan
maslahatı namına, ulûm-u diniye esas olmalıdır. Yoksa, Türk olmayan Müslümanlar,
Türke hakikî kardeşliğini hissedemeyecek. Şimdi bu kadar düşmanlara karşı teavün
ve tesanüde muhtacız. (Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman'ın İlk Hayatı, İfade-i Meram)

- Hadiseye sadece dini açıdan bakıyorsunuz, din eğitimi
olmadan, çözüme ulaşılamaz mı?
Bu hususta size bir hakikatli misal vereyim:
“Eskiden, Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde, hamiyetli ve
gayet zeki o talebem, ulûm-u diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit
derdi: ‘Salih bir Türk, elbette fâsık kardeşimden ve babamdan bana daha
ziyade kardeştir ve akrabadır.’ Sonra, aynı talebe, talihsizliğinden, sırf
maddî fünun-u cedide okumuş. Sonra ben, dört sene sonra esaretten
gelince onunla konuştum. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki:"
“ ‘Ben şimdi, râfizî bir kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim.’ Ben
de
“ ‘Eyvah!’ dedim, ‘Ne kadar bozulmuşsun!’ Bir hafta çalıştım, onu
kurtardım, eski hakikatli hamiyete çevirdim."
“İşte, ey meb’uslar, o talebenin evvelki hali, Türk milletine ne kadar
lüzumu var! İkinci hali, ne kadar vatan menfaatine uygun olmadığını
fikrinize havale ediyorum. Demek -farz-ı muhal olarak- siz başka yerde
dünyayı dine tercih edip, siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de,
herhalde şark vilâyetlerinde din tedrisatına azamî ehemmiyet vermeniz
lâzım.” (Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman'ın İlk Hayatı, İfade-i Meram)

- Peki Batı illerini nazara aldığımızda, Türk milliyetçiliğini nasıl
değerlendirirsiniz?
"Türk milleti anâsır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında
olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi müslim ve gayr-ı müslim olarak iki
kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Müslümanlıktan
çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır (Macarlar gibi).
Halbuki, küçük unsurlarda dahi hem müslim ve hem de gayr-ı müslim var."
"Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslâmiyetle imtizaç etmiş;
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ondan kàbil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvsın. Bütün senin mazideki mefâhirin
İslâmiyet defterine geçmiş. Bu mefâhir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği
halde, sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefâhiri kalbinden silme."
(Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas, Dördüncü Mesele)

- Menfi milliyetçilik fikrinin bu vatan evladına vereceği zararları
biraz daha açmanız mümkün mü?
"Türk milleti denilen şu vatan evlâdı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i
salâhat ve takvâdır. İkinci kısmı, musibetzede ve hastalar taifesidir.
Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. Dördüncü kısmı, çocuklar taifesidir.
Beşinci kısmı, fakirler ve zayıflar taifesidir. Altıncı kısmı gençlerdir."
"Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden
hisseleri yok mu? Acaba altıncı taifeye sarhoşçasına bir keyif vermek
yolunda o beş taifeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak
hamiyet-i milliye midir, yoksa o millete düşmanlık mıdır? 'El-hükmü li’lekser' sırrınca, eksere zarar dokunduran düşmandır, dost değildir."
(Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım)

- Sizin hakkınızda ortaya atılmış ve her vesile ile birilerinin
gündeme getirdiği bir iddia vardır. Bediüzzaman Kürt’tür,
Kürtçülük yapmaktadır, Türk milleti ondan uzak durmalıdır. Bu
iddiaya ne dersiniz?
"Ben felillâhilhamd Müslümanım. Her zamanda kudsî milletimin üç yüz elli milyon
efradı vardır. Böyle ebedî bir uhuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve
içinde Kürtlerin ekseriyet-i mutlakası bulunan üç yüz elli milyon kardeşi, unsuriyet
ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel, Kürt
namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut birkaç dinsiz veya mezhepsiz
bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin defa istiâze ediyorum."
"O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyetfuruş
mülhidlere derim ki:"
"Din-i İslâmiyet milletiyle ebedî ve hakikî bir uhuvvet ile Türk denilen bu vatan ehl-i
imanıyla şiddetli ve pek hakikî alâkadarım. Ve bin seneye yakın, Kur’ân’ın bayrağını
cihanın cihât-ı sittesinin etrafında galibâne gezdiren bu vatan evlâtlarına, İslâmiyet
hesabına müftehirâne ve taraftarâne muhabbettarım."
"Sen ise, ey hamiyetfuruş sahtekâr! Türkün mefâhir-i hakikiye-i milliyesini
unutturacak bir surette mecazî ve unsurî ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin
var. Senden soruyorum: Türk milleti, yalnız yirmi ile kırk yaşı ortasındaki gafil ve
heveskâr gençlerden ibaret midir?"
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"Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet,
yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlâksızlıklara alıştıran ve menhiyâta teşcî
eden frenkmeşrebâne terbiyede midir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan
muvakkat bir güldürmekte midir?"
"Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaretse ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise,
evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyetperver isen, ben o Türkçülükten
kaçıyorum; sen de benden kaçabilirsin." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı
Risale Olan Altıncı Kısım)

- Sizin Kürtçülük yapmadığınızı nereden bileceğiz? Her ihtimali
hesaba katıp, size karşı tedbir almak ve gençleri sizden uzak
tutmak için şiddet kullanmak zorundayız?
"Eski Said ve Yeni Said’in yazdıkları meydanda. Şahit gösteriyorum ki, ben
menfi beri zamandan eski ,îsiyle‘kat ı-ferman َﺍَ ْﻻِﺳْﻼَﻣِﻴَّﺔُ ﺟَﺒَّﺖِ ﺍﻟْﻌَﺼَﺒِﻴَّﺔَ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔ
milliyet ve unsuriyetperverliğe, Avrupa’nın bir nevi frenk illeti
olduğundan, bir zehr-i katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa, o frenk illetini
İslâm içine atmış, tâ tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye
düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı,
talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar." (Mektubat, On Altıncı Mektup)
"Benim hakkımda tespit edilmeyen ve tespit edilse dahi bir suç teşkil
etmeyen ve suç olsa bile yalnız beni mes’ul eden bir madde yüzünden,
kırktan fazla Türkün en kıymettar gençlerini ve en muhterem ihtiyarlarını,
büyük bir cinayet işlemişler gibi bu belâya atmak, milliyetperverlik
midir?(...)"
"İşte, ey Türkçülük dâvâ eden mülhid zâlimler! Türk milletinin medar-ı
iftiharları olabilecek bu kadar zatları gayet âdi ve ehemmiyetsiz
bahanelerle -sizin tâbirinizle- benim gibi bir Kürt yüzünden perişan etmek,
tezlil etmek milliyetçilik midir? Türkçülük müdür? Vatanperverlik midir?
Haydi, o insafsız vicdanınıza havale ediyorum!"(Tarihçe-i Hayat, Eskişehir
Hayatı, Eskişehir Müdafaası)

- Son olarak şunu sormak istiyorum. Her şeyi getirip
milliyetçiliği dayandıranlara ve milliyetçiliği temel ölçü alanlara
ne dersiniz?
"Öyle ise ben derim: Hakikaten sizin harikulâde şecaate istidadınız vardır. Zira bir
menfaat veya cüz’î bir haysiyet veya itibarî bir şeref için veya 'Filân
yiğittir' sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya ağasının
namusunu isti’zam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere
değer olan İslâmiyet milliyetine, yani üç yüz milyon İslâmın uhuvvetlerini ve mânevî
yardımlarını kazandıran İslâmiyet milliyetine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-ı
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hayat etmezler mi? Elbette hayatını on paraya satan, on liraya binler şevkle satar."
"Maatteessüf, güzel şeylerimiz gayr-ı müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan
ahlâklarımızı da yine gayr-ı müslimler çalmışlar. Güya bizim bir kısım içtimaî ahlâk-ı
âliyemiz yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir
kısım rezâili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına
getirilmiş."
"Hem, büyük bir taaccüple görmüyor musunuz ki, terakkiyat-ı hâzıranın üssü’l-esası
ve belki din-i hakkın muktezâsı olan 'Ben ölürsem devletim, milletim ve
ahbaplarım sağdırlar.' gibi kelime-i beyza ve haslet-i hamrâyı gayr-ı müslimler
çalmışlar? Çünkü onların bir fedâisi der: 'Ben ölürsem milletim sağ olsun; içinde bir
hayat-ı mâneviyem vardır.'”
"İşte, en iyi haslet ki, dinimizin muktezasıdır: Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla,
fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki: 'Biz ölsek, milletimiz olan İslâmiyet
haydır, ilelebed bâkîdir. Milletim sağ olsun. Sevâb-ı uhrevî bana kâfidir.
Milletin hayatındaki hayat-ı mâneviyem beni yaşattırır; âlem-i ulvîde beni
mütelezziz eder.  ' ﺎَﻧِﻭﺯُﺭْﻮَﻧ ُﻡْﻮَﻳ ُﺕْﻮَﻤْﺍﻟَﻭdeyip, nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini
kendimize rehber etmeliyiz." (Münazarat, Şarktaki Aşâirle Muhavere)
"Rahmet-i İlâhiyeden ümit kesilmez. Çünkü, Cenâb-ı Hak, bin seneden beri Kur’ân’ın
hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem
ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat arızalarla inşaallah perişan etmez. Yine
o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir."(Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup,
Üçüncü Mebhas, Yedinci Mesele)
"Ey insan! Senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiâtta ve tahribatta eli gayet
uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-ü ihtiyarî namında bir iraden var. O
iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan Cennete
eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline
istiğfarı ver ki, onun eli seyyiâttan kısalsın ve o şecere-i mel’unenin bir
meyvesi olan zakkum-u Cehenneme yetişmesin."
"Demek, dua ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar." (Sözler,
Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas)
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