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Öz

Bu çalışmamızda Haldun Çancı tarafından hazırlanan “İslam Siyasal Düşüncesi 
Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” isimli doktora tezi-
nin tanıtım ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Çancı’nın doktora tezi Risale-i Nur’da-
ki milliyetçilik bahislerinin bir araya getirilip değerlendirilmesi bakımından oldukça 
zengin bir içeriğe sahiptir. Bu doktora tezi İslam siyasal düşüncesi çerçevesinde Said 
Nursi’nin milliyetçilik yaklaşımının ele alınması bakımından öncülük yapmakta ve 
yeni yapılacak çalışmaların başlangıcı olma özelliği taşımaktadır.
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Abstract

In this article, we introduce and evaluate Haldun Çancı’s doctoral thesis titled 
“Said Nursi and Nationalism as a Political Ideology within the Framework of the Is-
lamic Political Thought”. Çancı’s doctoral thesis has a very rich content in terms of 
bringing together and evaluating the nationalism bets in Risale-i Nur. It is a pioneer 
in terms of addressing Said Nursi’s nationalism approach within the framework of 
Islamic political thought and has the aspect of being the beginning of new studies.
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Giriş

Bu doktora tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal 
Bilimler Bilim Dalı’nda yapılmış olup 1998’de tamamlanmıştır. Ulusal Tez Merkezi’n-
de 74640 numarasıyla kayıtlıdır. Haldun Çancı tarafından hazırlanan tezin danışman-
lığı Prof. Dr. Nur Vergin tarafından yapılmıştır. Doktora tezi giriş ve dört bölümden 
oluşuyor ve 281 sayfalık bir hacme sahiptir.

Yazar birinci kısımda milliyetçilik konusunu ele almıştır; milliyetçiliğin teorik açı-
dan değerlendirilmesini, söz konusu düşüncenin kökenlerini, niteliğini, bu olgunun 
kendi unsurlarıyla olan bağlantısını, milliyetçilik karşısında din ve Türkiye’deki du-
rum hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.

İkinci kısımda İslam’ın temel başvuru kaynakları yani Kitap ve Sünnet çerçeve-
sinde kavmiyet olgusunu ele almıştır. Kur’an-ı Kerim’in ırk olgusuna bakışını, İslam 
inancının ırki anlamdaki farklılıklara yaklaşımını değerlendirmiştir. Bu çerçevede 
yani ayrımcılığı reddeden yaklaşımın pratiğine inmektedir. Bu pratiklerin ibadetler-
de, halifenin tespitinde, hukuk sisteminde, çalışma ve sosyal güvenlik ile hayatın ko-
runması konularında ve son olarak İslam bilginlerinin yaptığı çalışmalarda karşılığını 
ortaya koymaya çalışmıştır.

Bu bölümde ayrıca Kur’an-ı Kerim’in değişik renklere karşı tutumunu, kutsal kita-
ba göre eşitlik, üstünlük ve öncelik kriterlerini, ırk gerçeğine karşı İslam’ı, hadislerde 
kavmiyet olgusunu ve tüm bunların ekseninde milliyetçilik yaklaşımını değerlendir-
miş ve yorumlamıştır. 

Üçüncü kısımda ittihad-ı İslam’ı ele almıştır; bu düşüncenin tarihsel kökenlerini, 
zaman içindeki dönüşümlerini, temel dayanaklarını, Osmanlı devletinin son dönem-
lerinde gündeme gelen ittihad-ı İslam fikrini, Cemaleddin Afgani’nin yaklaşımını ele 
aldıktan sonra bu düşünce ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yaptığını görmek-
teyiz. Ayrıca özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde İslam ve milliyetçilik fikirleriyle 
ön plana çıkan kişilerin yaklaşım ve düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştır; Şeyhü-
lislam Musa Kazım, Babanzade Ahmet Naim, Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Ziya 
Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu’nun fikirlerini değerlendirmiştir.

Dördüncü kısımda ise Bediüzzaman Said Nursi’yi ve fikirlerini incelemiştir. İs-
lam’ın milliyetçiliğe bakışı ekseninde Said Nursi, Şerif Mardin’in gözüyle Said Nursi’ye 
genel bir bakışı, Nursi’nin hayatını, eserlerini, milliyetçilik anlayışını, yerel ve etnik 
tutumlar karşısındaki tavrını, Said Nursi’ye göre yerel unsurlar arasındaki ilişkiyi de-
ğerlendirmiştir. Yazar on beş sayfalık sonuç kısmıyla tezini tamamlamıştır.
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Tezin Özet Bölümü

Doktora tezi yazarı tarafından şu şekildeki özetle takdim edilmiştir: 

“Said Nursi’nin milliyetçiliği değerlendirirken başvurduğu en temel ölçüt, ‘ken-
dine özgü’ bir tarzda algıladığı ve bu algı çerçevesinde yorumladığı İslam dinidir. 
Nursi, bunun yanında bu ideoloji ile ilgili açıklamalarında tarihsel olgulardan da 
yararlandığı iddiasındadır.

Bir din (İslam) ile bir siyasal ideoloji (milliyetçilik) arasındaki etkileşimi su yü-
züne çıkarmanın en geçerli yöntemi, öncelikle o dinin temel başvuru kaynakları 
açısından söz konusu ideolojiyi değerlendirmek, sonra da o ideolojinin tarihsel ve 
düşüncel dönüşüm sürecinde söz konusu dinle olan temasını tespit etmektir. 

Bundan başka, zihinsel kurgusunu bu iki olgudan biri üzerine bütünüyle yapı-
landırmış bir düşünürün, yorumcunun ya da kuramcının diğer olguyu değerlendi-
riş tarzı ve bakış açısı da aynı oranda açıklayıcıdır.

İşte Said Nursi, milliyetçilik hakkında fikirler ileri sürmüş ve bunu din pers-
pektifinde yapma iddiası taşımış biri olması sıfatıyla bu noktada belirli bir işleve 
sahiptir.” 

Genel Bilgiler

Çancı, tezinin giriş kısmında; on dört asırlık bir geçmişe sahip olan İslam dini ile 
iki asırlık bir geçmişi olan milliyetçilik arasındaki etkileşimi ortaya çıkarabilmek için 
teorik olarak tahlil yapıldıktan sonra örtüştükleri ve ayrıştıkları noktaların tespit edi-
lebileceğini ifade etmiştir. Devamında ise şu sorularını sormuştur:

“(…) İkisi arasında benzer ayrışım ve kesişim noktaları nelerdir? Milliyetçilik 
ile din kesin olarak birbirlerinden ayrı ve birbirine zıt olgular mıdır? Eğer böyle 
ise bunun gerekçeleri nelerdir? Yoksa hem dindarlık hem de milliyetçilik tek bir 
kişilikte herhangi bir çelişkiye neden olmadan aynı anda var olabilir mi? Eğer bu 
mümkünse bunun gerekçeleri, sınırları ve ölçüsü nelerdir?” 

Yazar modern dönemde meydana gelen gelişmelere kısaca değindikten sonra ça-
lışmasının “Milliyetçilik, İslam’ın milliyetçilik konusundaki bakış açısı ve Said Nur-
si’nin milliyetçiliği değerlendiriş tarzının üçlü bir karşılaştırması üzerinde” yoğunla-
şacağını belirtmiştir. Ayrıca “İslam dininin genel bakış açısı ve bu bakış açısının çeşitli 
algılanış biçimleri çerçevesinde, modern bir siyasal ideoloji olan milliyetçiliğin ne 
şekilde değerlendirildiğini anlamak ve açıklamak temel hedef olarak” belirlenmiştir.

Milliyetçilik konusunda birtakım önermeleri bulunan “İslam âlimi” Said Nur-
si’nin “din ve milliyetçilik” çerçevesi dâhilinde ortaya çıkan birtakım sorunlara karşı  
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sağladığı bakış açısı ve çözümlerinin ele alınarak değerlendirileceğini de belirtmiştir. 
Yazar bu konularla ilgili olarak Said Nursi’nin bakış açısının kritik edilip değerlen-
dirmeye alınması gerektiği düşüncesinde olduğunu da ifade etmiştir. Nursi’nin hem 
karşıtlarının hem de tarafgirlerinin olduğunu, toplumun belirli bir kesimini önemli 
ölçüde etkilediğini dile getirmiştir. Bu etkinin; davranışların şekillenmesi, dinsel bi-
çimlerinin belirlenmesi, siyasal tercih ve davranışlarının şekillenmesine kadar geniş-
lediğini belirtmiştir.

Yazar, Nursi hakkında yapılan bilimsel çalışmaların az olduğunu, kendi çalışması-
nın kısmen de olsa bu boşluğun doldurulmasına bir katkı oluşturma amacı taşıdığını 
dile getirmiştir. Çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi veren Çancı; birinci kısımda milliyet-
çiliğin analizinin yapıldığını, ideolojik düşüncenin kökenlerine inilerek din olgusu ile 
olan bağlantısının Türkiye özelinde ele alınacağını belirtmiştir. İkinci bölümde İslam 
dinin temel kaynakları olan Kur’an ve sünnete göre milliyetçilik konusunun incelene-
ceğini, İslam dininin farklılıklara yaklaşımının tespit edilerek ayrımcılığı hedefleyen 
ideolojilere karşı dinin tutumunun belirlenmeye çalışılacağını, ayet ve hadislerle ilgili 
farklı yorumlar üzerinde durulacağını yazmıştır. 

Çancı, üçüncü kısımda İslam birliği yani ittihad-ı İslam kavramı üzerinde durula-
rak, kökenleri, dönüşüm süreci, temel dayanak noktalarının işleneceğini belirtmiştir. 
Son kısım ise Said Nursi ile ilgilidir. Bu bölümde Nursi’nin, yazmış bulunduğu eserler 
çerçevesinde milliyetçilik konusundaki yorumlarının işleneceği kaydedilmiştir. 

Önemli bir hacme sahip olan çalışmanın üzerinde ayrıntılı olarak durmak için hem 
zamana hem de daha fazla emeğe ihtiyaç vardır. Daha ayrıntılı bilgiyi meraklılarına 
bırakıp yazarın çıkardığı sonuçlar üzerinde durmaya devam edelim. 

Haldun Çancı Tarafından Yapılan Tespitler, İleri Sürülen İddia ve Yorumlar-
dan Kısa Örnekler

“Risale-i Nur’larda herhangi bir konunun ne şekilde açıklandığının sağlıklı bir 
şekilde anlaşılabilmesi için, bu ‘külliyat’a ve onun herhangi bir konu hakkındaki 
açıklamalarına tümdengelimsel yöntemle yaklaşılması en doğru yol gibi görün-
mektedir.” (s. 191)

“Said Nursi’nin her şeyden önce milliyetçilik düşüncesini içinde bulunduğu-
muz çağ açısından oldukça önemli bir olgu olarak algıladığı anlaşılmaktadır. İnkâr 
ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bu olguyu Nursi en temelde ‘müsbet’ ve 
‘menfi’ olmak üzere iki kısma ayırmaktadır.” (s. 192)

“Nursi’nin ‘müsbet’ milliyet olarak tasvir ettiği olgu sosyal yaşamda gerek-
li olan bireylerin birlikteliği gereksinmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu  
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birliktelik esası İslamın kardeşlik esasları gereğince ırkçılığa dayanmamalıdır. Bu-
nunla birlikte bu milliyetçilik anlayışında temel unsur dindir…” (s. 196)

Hucurât suresinin 13. ayetinin Nursi tarafından yapılan yorumunu Mektubat adlı 
eserden alıntı yaparak aktaran yazar şu ifadelere yer vermiştir:

“(…) Irk olgusu bir realite olarak kabul edilmekle birlikte bu olguya dayalı ola-
rak geliştirilecek ırkçılık düşüncesi dışlanmaktadır. Irklararası farklılık olgusunun 
yardımlaşmayı, dayanışmayı ve tanışmayı sağlamaya yönelik bir olgu olduğu vur-
gulanmaktadır.” (s. 197)

“Nursi ırkçı düşüncenin belli bir coğrafyada barış içinde yaşayan çeşitli etnik 
grupları birbirine düşürerek iç barışı da tehdit ettiğini düşünmektedir.” (s. 200)

“Nursi, hem Birinci hem de İkinci Dünya Savaşları’nın nedeni olarak ırkçılığı 
görmekte ve ortaya çıkan büyük yıkımın sorumlusu olarak tespit etmektedir. Öte 
yandan Nursi, ırkçılığın, İslam dininin en temel ilkelerinden biri olarak gördüğü 
adaletin sağlanması konusunda da sorun çıkardığını düşünmektedir.” (s. 202)

“Nursi’nin milliyetçilik konusunda olmasa da ırkçılık konusunda net bir tavır 
sergilediği anlaşılmaktadır. Ancak ırkçılık konusundaki bu net tavır, milliyetçilik 
konusunu açıklığa kavuşturma noktasında yeterli bir veri oluşturmaktadır. Bu ko-
nuda daha net tutum tespit edebilmek için Nursi’nin bazı siyasal konularla ilgili 
yazdığı ve çeşitli resmi kişilere gönderdiği mektuplara bakmak yararlı olacaktır.” 
(s. 204)

“Nursi’ye göre ister adı ırkçılık, ister milliyetçilik isterse vatanseverlik olsun 
Müslüman unsurları birbirine düşman kılacak her türlü tutum ve davranış zarar-
lıdır. Nursi direkt olarak İslam’ın özüne aykırı gördüğü bu olguya dolaylı yoldan 
kendisi de karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda aynı mantıkla hareket edilecek olursa 
Nursi’nin yukarıda sözü edilen düşmana neden olmaması durumunda yine adı her 
ne olursa olsun bu çerçevede hiçbir milliyetçi ideolojinin karşısında yer almadığını 
da söylemek mümkündür.” (s. 207)

“Said Nursi’nin hem ırkçılığın zararlarını hem de ‘millet-i İslamiye’nin öne-
mini vurgulayan görüşlerinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun henüz ayakta olduğu 
döneme ait olanlarının mantığını ve amacını anlamak o kadar da zor değildir. 
Zira Osmanlı’ya ait yapı birçok milletten oluşan ve son döneminde de her milli 
bütünlüğün kendi ulusal bağımsızlığını elde etmesi anlayışının tehdidi altında-
ki bir yapıdır. Osmanlı son dönemi aydınlarının birçoğu gibi, Nursi de bu soruna 
karşı bir takım çareler önermiştir. Bu görüşlerin Cumhuriyet dönemine ait olan-
ları ise, temelde yine aynı kaygıdan hareket etmekle birlikte bu kez ulusal sınırlar  
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içerisindeki farklı unsurların arasında doğabilecek sorunların önlenmesine yöne-
liktir demek çok ta yanlış olmaz.” (s. 210)

“Nursi’yi İttihad-ı İslam konusunda birçok diğer İslamcı düşünürden ayıran 
husus, O’nun özellikle 1925’ten sonraki eserlerinde, birçok İslamcının İslam birli-
ğinin gerçekleşmesi noktasında oldukça merkezi bir rol atfettiği hilafet kurumun-
dan bahsetmemesidir. Çağdaş İslamcı düşünürlerin birçoğu tarafından hilafetsiz 
bir İttihad-ı İslam düşünülemezken Nursi için Müslümanlar ‘belirli bir siyasal dü-
zenin uyrukları olarak değil, bireyler ve bir cemaatin üyeleri olarak’ önem taşı-
maktadır. Öte yandan Nursi, bir siyasal rejim olarak Cumhuriyet’ten yanadır. Bu 
bağlamda da halifeliğin, Cumhuriyet rejimi içerisindeki temsili kurumların tüzel 
kişiliği ile kaynaştırılması gerekliliğine inanmaktadır. Nursi için önemli olan, İslam 
toplumunu yönetecek ve yönlendirecek liderden daha çok, tüm içsel dinamikleriy-
le birlikte İslam toplumunun kendisidir.” (s. 213)

“Uluslararası örgütlenmelerin dünyayı gitgide yeniden şekillendirmeye baş-
ladığı günümüzde yeni yeni tartışılmaya başlanan ulus devlet sürecinin sonuna 
gelindiğine dair tezlerden yıllar önce Said Nursi yine ilginç bir biçimde benzer bir 
argümanı ortaya koymakta o dönemin enternasyonal yapılanması olan sosyalizm 
ve komünizmin, ulus devletin kurucu ideolojisi olan milliyetçiliği aşındırdığını 
söylemektedir.

Nursi bu düşüncenin bireyler ve toplumlar için geçici bir cazibe meydana ge-
tirdiğini sıkça vurgulamaktadır. Ona göre bu düşünceye sahip olanların hamiyet-i 
milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattir… Irkçılığın sebep olduğu sınırlı 
kardeşliğin içinde aslında o zevkli faideden bin defa daha ziyade, hakiki kardeşleri 
düşmanlığa çevirmek gibi bir tehlike barındırır.” (s. 225) 

Sonuç

Yazara göre İslam’ın ırkçılık karşısındaki tavrı nettir. Ancak bu tavır ve tutum Müs-
lümanların günlük hayat pratiklerine her zaman yansımamış, modern dönemde din, 
dinlerin mensupları gibi milliyetçilik konusu Müslümanlar için de önemli bir sorun 
teşkil etmiştir. Çancı, Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerindeki milliyetçilik kavramı ve 
yansımaları üzerinde durduktan sonra Hıristiyanlık dininin de ırkçılığa karşı olduğu-
nu yazmıştır. Toynbee’nin görüşlerine yer veren yazar “Yüzyıllar boyunca her ırktan 
Müslümanlar birbirleriyle kaynaşmışlar, hiç çekinmeden aralarında yaptıkları evlilik-
lerle akraba olmuşlardır. Bu durum İslam’ın da ırkçı düşüncelere sahip olmadığının 
kanıtıdır” tespitlerini Toynbee’ye dayandırarak ifade etmiştir. 

Hem İslam’ın hem de Hıristiyanlığın ırkçılık ideolojisine karşı tutumlarına rağmen 
söz konusu dinlerin mensupları arasında farklı sebeplerden kaynaklanan çekişme ve 
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mücadeleler de dikkati çekmiştir. Modern dönemle birlikte Müslümanlar birbirlerin-
den ayrı ulus devlet halinde yaşamakta, ayrıca birbirleriyle mücadeleleri de müşahe-
de edilmektedir. Dolayısıyla milliyetçiliğin insanlar üzerindeki etkisi ve siyasi hari-
taların şekillenmesi başta olmak üzere farklı zihniyetlerin ortaya çıkmasındaki rolü 
önemli ölçüde görülmektedir. 
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