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"Zındıka komitesi" ne demektir, insi midir cinni midir,
şeytanla bağlantıları var mı, bilgi verir misiniz?
Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un birçok yerinde zındıka komitesinden bahseder ki bu
komite hâlen ülke üzerinde çok etkili ve hükmünü icra etmektedir. Bu komite aynı
zamanda deccalın ya da deccalizmin şah-ı manevisini de temsil etmektedir.
Daha açık ifadesi ile şimdilerde bu komitenin Ergenekon terör örgütü olduğu bir
parça zuhur etti. Bunların şeytanla irtibatları şeytani yolları tutup kaldırmalarıdır.
Diğer ifadesi ile insi bir şeytana dönüşmüşler, fesattan ve kaostan zevk alır hâle
gelmişler.
Ayrıca Masonlar da bu komitenin diğer bir manası ya da şubesidir ki Risale-i Nur'da
bu husus şu şekilde nazara verilmektedir:
"Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir'de bir ayda
çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat
eylemişler, tâ hiddetimden ve işkencelerine karşı 'Artık yeter!..'
dememden bir bahane bulup, zâlimâne tecavüzlerine bir sebep
göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben, harika bir ihsan-ı İlâhî eseri
olarak şâkirâne sabrediyorum ve etmeye de karar verdim."(1)

"Yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı, hem casus bir
mahpus gönderilmiş. Tahrip kolay olmasından -hususan böyle
haylaz gençlerde- o herif, bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri
ifsad etmesiyle bildim ki, sizlerin irşad ve ıslahlarınıza karşı zındıka,
ifsada ve ahlâkları bozmaya çalışıyor."(2)

"İşte bunun içindir ki, komünist ve masonlar, kendi zehirli
fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mâni teşkil
ettiğini biliyorlar. Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri olmakla kuvvetli bir
iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya
okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye
kadar isnad ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde
taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki, bizi
korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan
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kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek, bu suretle millet ve
gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlâk sukutunu temin ederek
hükûmetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Ve
vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini
taşıyorlar."(3)

"Ben ve benim yanımdaki kardeşlerimin kuvvetli bir ihtimalle
kanaatimiz geliyor ki, masonlar ve zındıkların plânı ile bolşevizm
tarzında gençleri terbiye etmek için bir vakit bazı mektepler açıldığı
ve sonra değişen bu mekteplerle gençleri ifsada çalıştıklarına
mukabil, İslâmiyetin kahraman bayraktarı olan Türk milletinin
mâsum küçük yavruları, nuranî bir intibah ve bir hiss-i kablelvuku
ile Nurlardan ders almaları, gençlerin başına gelen o belâya karşı
bir mukabeledir ki, inşaallah o yavruların hem kendileri, hem
gençler, mason ve zındıkların şerlerinden kurtulmasına bir işarettir
ki, bu acip vaziyeti gösteriyorlar."(4)

"Demokratlara büyük bir hakikatı ihtar"
"Şimdi Kur’ân, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var:"
"Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan, yüzde otuz, kırk
adama zarar verebilir."
"İkincisi: Eskiden beri müstemlekâtların Türklerle alâkalarını
kesmek için, Türkiye dâiresinde dinsizliği neşretmek için, ifsad
komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on, yirmi adamı
bozabilir." (Masonluğa işaret ediyor)
"Üçüncüsü: Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek ve bir nevi
Purutluk mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde
hissesi olmayan bir kısım siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde,
belki binde birisini Kur’ân ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir."
"Biz Kur’ân hizmetkârları ve Nurcular, evvelki iki cereyana karşı
daima Kur’ân hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu
kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur
ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki,
Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karşı bize (Nurculara)
yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima o iki
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dehşetli cereyana mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi
az olan bir kısım garplılaşmak ve garplılara tam benzemek
mesleğini takip edenler ise, üçüncü cereyana bir yardım ediyorlar.
Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini
Purutlar ve Hıristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü, İngiliz iki
yüz sene zarfında tahakküm ettiği iki yüz milyon İslâmdan iki yüz
adamı Purutluğa çevirememiş ve çeviremez."(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. age.
(3) bk. age., On Dördüncü Şua, Zübeyir'in Müdafaası.
(4) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (76. Mektup)
(5) bk. age., (129. Mektup)
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