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Sait Nursi'nin Bölücülüðü

SAÝT NURSÝ'NÝN BÖLÜCÜLÜÐÜ Bu þahsýn bugünkü PKK zihniyetinden temelde ne farký var? Kürt Sait'in namý diðer Said
Nursi&rsquo;nin 1909 yýlýnda, Ýstanbul'da Vezir Han&rsquo;daki Ýkbal-i Millet matbaasýnda basýlmýþ bir eseri vardýr. Bunun a
&ldquo;Ýki Mekteb-i Musîbetin Þahâdetnâmesi Yahut Divan-i Harb-i Örfî ve Saîd-i Kürd-î&rdquo; dir. Kendisinin Saîd-i Kürd-î (Kü
olduðunu onayladýðý ettiði bu eserde, eserin yazarý olarak da kendisini &ldquo;Bedîüzzaman&rdquo; (Zamanýn harikasý) diye
sunmaktadýr. Eserin yayýncýsý da &ldquo;Kürdîzade Ahmed Ramiz&rdquo;dir. Bu 48 sayfalýk eserin &ldquo;hâtime&rdquo;
(sonsöz) kýsmý (44-48. sayfalar) Kürt Sait&rsquo;in içyüzünü göstermesi bakýmýndan çok ilgi çekicidir.
Ýþte Kürt ayrýlýkç
düþmaný, Kürdistan talepçisi Said-i Nursi yani Kürt Sait&rsquo;in gerçek yüzü :
&ldquo;Soydaþlarýma burada birkaç söz sö
bence bahis eksik kalýr. Ey Asurlular ve Ahemenidlerin cihangirlik zamanýnda, onlarýn öncüleri ve kahraman askerleri olan
arslan Kürtler! Beþ yüz yýldýr yattýnýz. Yeter artýk. Uyanýnýz. Sabahtýr. Yoksa vahþet ve gaflet sizi vahþet sahrasýnda yaðma e
Ýlâhi hikmet denilen âlem makinesinin nizamý ve telgraf hattý gibi bütün âleme dal budak salan Allah&rsquo;ýn nurlu kanununun
kurucusu olan ilâhî hikmet, ezel ufkundan kader parmaðýný kaldýrmýþ size emrediyor ki :
Ayrýlýk gayrýlýkla damla damla
gibi boþa giden hamiyet ve kuvvetinizi milliyet fikriyle birleþtirip kaynaþtýrarak zerrelerdeki küçük cazibelerden bir umumî ve millî
cazibe teþkiliyle Kürtler gibi büyük bir kütleyi dünya gibi döndürerek Ýslâm ve Osmanlý þevket güneþinin mevkibinde parlak bir yý
cazibesine uymakla muvazeneyi ve umumî ahengi muhafaza ediniz. Süphan ve Aðrý daðlarý gibi geleceðin yüksek daðlarýnýn
doruðunda ayaða kalkmýþ, nefse esir olmayý yasak etmiþ ve baþkasýna tecavüzü caiz görmeyerek þeriata dayanmýþ olan hürriy
yüksek sesle sizin gibi mâzinin en derin derelerinde gafil ve daðýnýk bir kavme, cehalet ve yoksulluða hücum için fen, sanat ve s
baþýna, ileri arþ emrini veriyor. Hakikat denilen tabakalar altýnda örtülü ve mahpus kalmýþ ve istibdadýn yok edilmesiyle omuzu
üstünde olan cehalet ve gafletin hafiflemesi sayesinde harekete gelip kalkmaya teþebbüs etmiþ bulunan hakikatler habercisi,
size her cihetle haber veriyor ki mahiyetinizde kaderin ektiði istidatlarý ve mukadderatýnýzý fiile çýkaran ve kavmi mahiyetinizde
saklanmýþ olan seciyenizi maarifin hayat suyu ile sulamanýn vaktidir. Yoksa kuruyup çürüyecektir. Ýhtiyaç denilen, medeniyetin
babasý ve ilerlemelerin kurucusu olan üstat, sillesini kaldýrmýþ, size hükmediyor: Ya hayat ve hürriyetinizi bu vahþet sahasýnda
yaðma ettireceksiniz yahut medeniyet alanýnda fen ve sanat balon ve trenine binerek istikbali karþýlayacak ve olgunluðun
kâbesine koþacaksýnýz.
Milliyet denilen mâzi derelerinde, hâl sahralarýnda ve istikbâl daðlarýnda çadýr kurmuþ olan Rüs
Selâhaddin-i Eyyubî gibi, herkesi baþkasýný haysiyet ve þerefiyle þereflendiren ve yüksek duygularýn timsali olan milliyet fikriniz
size kesin emirle emrediyor ki her biriniz umum bir milletin hayatýnýn mâkesi, saadetinin koruyucusu ve bütün milletin müþahhas
misali oldunuz. Þimdiki gibi bir þahýs deðil, bir millet kadar büyüyeceksiniz. Zira maksadýn büyümesiyle himmet de büyür ve millî
hamiyetin galeyanýyla ahlâk da yükselir. Kavimlerin saadetinin sebebi olan ve millî hakimiyeti temin ile hayat makinesinin
buharý olan hürriyetteki cüz'i iradeyi istibdadýn söndürmesinden kurtaran ve þer'î meþveretin mayasýyla mayalandýran meþru
meþrutiyet, sizi imtihan meclisine davet ediyor. Erginlik çaðýna vardýðýnýzý ve vâsîye ihtiyacýnýz olmadýðýný görmek istiyor. Ým
hazýrlanýnýz. Varlýðýnýzý birleþerek gösteriniz. Millî hamiyet ve þahsî fikir ve vicdanýnýzý milletin müþterek kalbi ve aklý gibi gö
sýfýr alacaksýnýz ve hürriyet þahadetnamesi elinize verilmeyecektir.
Mâzide daðýnýklýðýnýza sebebiyet veren birinizdeki
þimdi istikbalin medeniyet saadet hanesinde icat fikrine, þahsî teþebbüse ve hürriyet fikrine inkýlâp edecektir. Hattâ diyebilirim ki
baþkalarýnýn sükûtî medreselerine nispetle sizin gürültülü olan medreseleriniz bir ilmî mebuslar meclisini gösteriyor. Ýmam arkas
fatihalar okuduðunuz zamandaki semâvî ve rûhânî výzýltýlarýnýzda, mezhebî ve kavmî mahiyetinizdeki istidat, meþrutiyet sýrrýn
kaderin bir îmâ ve niþaný vardýr.
&lsquo;Ýnsan için çalýþmaktan baþka yol yoktur.&rsquo; sözünün öteki ifadesi, þahsî teþ
kurucu ve koruyucusu olan cesaret ve millî namus emrediyor ki, þimdiye kadar nasýl maddi þecaatte terakki ettinizse, þimdi de
akýl ve medeniyet meydanýnda millî namusu çiðnetmeyiniz. Millî duygularýn mâkesi olan, kýymetinizin ölçüsü olduðu halde ihma
gayet çapraþýk bulunan diliniz, tûbâ aðacý gibi bir aðacýn tecellisine müstatken, böyle kurumuþ, periþan ve edebiyatsýz kalmýþ
olduðundan, diliniz sizden millî hamiyete þikâyette bulunuyor. Ýnsanda kaderin sikkesi lisandýr. Anadil tabiî olduðundan, kelimele
zihne kendiliðinden gelir. Zihin çatallaþmaz, O zihne giren bilgiler taþ üzerinde oyulmuþ gibi bâki kalýr. Millî dille görünen her þey
gelir. Millî hamiyetin bir misalini size takdim ediyorum. O da Mutkili Halil Hayâlî Efendi'dir. Millî hamiyetin her þubesinde olduðu
gibi, dil alanýnda da dilimizin esasý olan elifbe, (alfabe) sarf (gramer) ve nahvini (sözdizimini) vücuda getirmiþtir. Hakikaten
Kürdistan madeninde böyle bir hamiyet cevherine rast geldiðinden, istikbalimizi onun gibi birçok cevherler ýþýklandýracaktýr.
bu zat bir hamiyet örneði göstermiþ ve tekemmüle muhtaç dilimize bir temel atmýþtýr. Onun izinden gitmeyi ve temeli üzerine bin
kurmayý hamiyet sahiplerine tavsiye ediyorum.&rdquo; Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî &ldquo;Türk milletindenim, diyen insanlar
her þeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuþmalýdýr. Türkçe konuþmayanlarýn, Türk kültürüne baðlýlýklarýný iddia etmelerine ina
olmaz.&rdquo; &ldquo;Türkiye Türklerindir !&rdquo; &ldquo;Ne mutlu &lsquo;Türk&rsquo;üm!&rsquo; diyene !&rdquo;
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