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RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN HİZMET ÖLÇÜLERİ
ÖN SÖZ
“Size kat'iyyen ve çok emarelerle ve kat'î kanaatımla beyan
ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu
memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm'a ve dünyaya karşı gayet
şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini,
haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibrazıyla
gösterecektir.”(Emirdağ Lahikası-I, 43. Mektup)

Bu yazı, “RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİ”nin meşveret kararı ile hazırlandı.
Bu yazının neşredilmesinin üç ehemmiyetli gayesi vardır:
BİRİNCİSİ, Risale-i Nur Külliyatı'nda özellikle “Lahika Mektupları” içinde izah edilen
meseleler, iman hizmetlerinin tanzim ve tahkiminde, tatbik ve intişarında esas
alınması gereken hayatî hususiyette ölçülerdir. Bu ölçüler, ehl-i hizmetin mihenk
taşlarıdır; fikr-i istikametin kayyum değerleridir; inşallah, marziyat-i İlahiye’yi netice
verecek külli kaidelerdir ve hizmette ittiba edilmesi gerekli olan temel esaslardır.
Ülkemizde yaşanan son hadiseler, bu temel esasların ne kadar hayatî ehemmiyet
kesbettiğini gözlere göstermektedir. Bu sebeple, umum kardeşlerimizin “Lahika
Mektupları”nı, daha dakik bir gözle, daha derinliğine ve hakîmane bir bakışla
tefekkür ve tezekkür etmesi büyük faydalar temin edecek, hizmetimizin
istikametine daha ziyade kuvvet verecektir.
İKİNCİSİ, Risale-i Nur hizmetini henüz tanımayanlara ya da Hz. Üstad’ın meslek ve
meşrebini öğrenmek isteyenlere; Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin temel
esaslarını açıklamaya çalışmaktır. Ancak, bu kitapçık Risale-i Nur deryasından bir
damlacık hükmündedir. Daha derinliğine ve daha tahkiki araştırma yapanlar,
damlaya değil, deryaya müracaat etmelidirler.
ÜÇÜNCÜSÜ, Risale-i Nur, ehl-i hükûmetle uğraşmaz. Asayişe ilişmez. Müspet
hareketi esas alır. Mayası, uhuvvet ve muhabbettir. Hayatın sükûn ve istikrarına
kuvvet verir. Fitneye kapılar açmaz. İhtilafları körüklemez. Bu cihetle, bu kitapçık,
özellikle, “Değerler eğitimi” üzerinde çalışanlara; sosyologlara, siyaset disiplini
içinde araştırma yapacaklara, siyasi ve içtimai meseleler hakkında tahkik ve
tetkiklere girişeceklere bir ön referans niteliğindedir. Çünkü yaşanan hadiseler ve
istikbalde zuhur edebilecek benzeri olaylar, böyle bir çalışmanın zaruretini ortaya
koymuş, Risale-i Nur’daki düsturların ehemmiyetini, kadr ve kıymetini gözler önüne
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sermiştir. Bu nedenle, içtimai hayatın ahenk ve istikrarı için çalışanlar,
akademisyenler, siyasi danışmanlar, ehl-i hükûmet, bürokratlar ve bu sahada daha
derinliğine araştırma yapmak isteyenler, bu hizmet ölçülerini ciddi bir biçimde tetkik
etmelidirler.
Evet, beşeri dalaletten hidayete, zulümattan nura çıkaran, insanların nefislerini
tezkiye eden, akıllarına muallim, ruhlarına mürebbi, gönüllerine kandil olan,
milyonlarca insanı evliya, asfiya, mürşid ve müceddid makamına çıkaran Kur’an-ı
Azimüşşan hakkında binlerce tefsir yazıldı. Risale-i Nur da Kur’an-ı Azimüşşan’ın
manevî bir tefsiridir. Ondaki ulvî hakikatler, iman, marifet, ahlak, edep ve irfan
sahasında büyük fütuhat yapmış, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere kırktan fazla
dile çevrilmiş, hamiyetli ve gayretli insanlar tarafından Avrupa, Amerika, Afrika ve
Asya kıtalarına kadar ulaştırılmıştır. Şimdi dünyanın her tarafından gelen ses
Bediüzaman’ın sesidir.
Cenab-ı Hak, lütuf ve kereminden ahir zamanda Peygamber Efendimiz (sav)'in
büyük bir varisi ve asrın müceddidi olan Bediüzzaman gibi mümtaz bir şahsiyeti
insanlığın imdadına gönderdi.
“Ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı var.
Başka cereyanlarla alakam yok.” (Mektubat, On Altıncı Mektup)

diyen Bediüzzaman Hazretleri, altı bin sayfalık bir marifet hazinesi olan Risale-i
Nurlarla bir taraftan iman ve Kur’an hakikatlerini mukni delillerle izah ve ispat etmiş;
özellikle genç kuşakları her türlü menfi cereyanlardan, batıl itikatlardan, sefahat
ateşinden muhafaza etmeye çalışmış, diğer taraftan da neşrettiği lahikalarla Nur
talebelerinin hadiselere, dünya cereyanlarına ve siyasete bakış açılarını ortaya
koymuştur. Hem, iman hakikatlerinin neşir ve talim, tebliğ ve temsilinde uyulması
lazım gelen esasları; hem de sadakat ve kanaat, sebat ve metanet, ihlâs ve
uhuvvete medar düsturları, hakikat lisaniyle ve hikmet diliyle Risale-i Nur
Külliyatı'na dercetmiş, istifademize sunmuştur.
Bu düstur ve esaslar, mihenk taşları hükmünde her daim müracaat
edeceğimiz ölçü ve kıstaslardır. Ezcümle, Tarihçe-i Hayat'ta “Üstad Gelenlerle
Ne Konuşurdu?” başlığı altında ifade edilen şu cümleler, Hz. Üstad’ın meslek ve
meşrebini gayet açık bir biçimde ortaya koymaktadır:
“Hemen umumiyetle, Risale-i Nur hizmetinin yegâne maksadı olan
imanın kuvvetlenmesinin vatan ve milleti tehdit eden dinsizlik ve
komünistlik tehlikesine mâni olduğunu; şimdi en elzem vazifenin,
fertlere ve cemiyete düşen hizmetin imanı kurtarmak ve
kuvvetlendirmek bulunduğunu; zamanın en büyük dâvâsının
Kur'âna sarılmak olduğunu, Risale-i Nur bütün kuvvetiyle bu
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meseleye hasr-ı nazar ettiğinden, vatan ve millet düşmanları, gizli
dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte tahriklerde
bulunduklarını; 'Fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz.
Elimizde Nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak Nura
kâfi gelir.' diyerek, Nur'un din düşmanlarını mağlûp edeceğinden
müsbet hareket etmenin atom bombası gibi tesiri bulunduğundan,
Risale-i Nur'un siyasetle hiçbir alâkası bulunmadığını; mesleğimizin
en büyük esasının ihlâs olduğunu, rıza-i İlâhîden başka hiçbir
maksat ittihaz edilemeyeceğini, Nur'un kuvvetinin işte bu olduğunu;
ihlâsla, müsbet hareket etmekle inayet ve Rahmet-i İlâhiyenin
Risale-i Nur'u himaye edeceğini, ilâ âhir, beyan ederdi."
"Üstad'ın dersini ve sohbetini dinleyenleri işhad ederek diyebiliriz
ki:"
"Üstad'ın bir dersi, bir sohbeti, çok gençler için vesile-i necat
olduğu gibi, Risale-i Nur'a fedakârâne hizmet için de bir menba-ı
istinad olurdu. Nur'a hizmet eden fedakâr talebelerin ekserisi böyle
bir veya birkaç defa Üstad'ın dersinde, ikazında hazır bulunmuştur."
"Emirdağı'nda iken, Ankara'ya Nur hizmeti için gönderdiği bir
talebesi, hâl-i âleme bakarak, 'Bu insanlar ne zaman Nur
hakikatlarını dinleyecek, kalın zulmet perdeleri nasıl yırtılacak,
mânevî karanlıklar nasıl izale olacak?' diye ümitsizliğe düşer. Sonra
bir gün Emirdağı'na Üstad'ın yanına döndüğü zaman, o büyük Üstad
der: 'Vazifemiz hizmettir. Muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek,
Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Sen
orada: Bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye
ümitsizliğe düşme, merak etme! Kat'iyyen bil ki: Mele-i âlânın
hadsiz sâkinleri, bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için, hiç
ehemmiyeti yok. Kıymet, kemiyette değil, keyfiyettedir. Bazan bir
halis ve fedakâr talebe, bine mukabildir.' diyerek ye'sini
giderir.”(Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı, Üstad Gelenlerle Ne Konuşurdu)

Evet, Nur talebelerinin ifasına say ettiği “İman hakikatlerinin neşir ve talimi"
hizmetinde; muhatap olunan bazı hadisata ve onlara münasebattar suallere; mesleki Nuriye’ye uygun fikir ve hislerle bakmak ve cevap vermeğe muvaffak olabilmek
niyetiyle; Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'nda
bizzat ders vermiş olduğu bir kısım düsturları ve Risale-i Nur Hizmetinin temel
esaslarını, kardeşlerimizin nazar-ı dikkatine takdim ediyoruz.
Bu temel esaslar, hizmet ölçülerimiz şunlardır:
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1. Risale-i Nur talebeleri hükûmetin işine karışmaz, idareye ilişmez.
2. Risale-i Nur’un mesleği, hizmet-i iman ve dava-yı Kur’an'dır.
3. Risale-i Nur’un metodu müsbet harekettir.
4. Üstad Bediüzzaman Hazretleri talebelerini aktif siyasetten men etmiştir.
5. Risale-i Nur hizmeti şahıs eksenli değildir. Hizmette şahs-i manevi esastır ve
hizmetlerin tanzim ve tedbiri meşveret ile olur.
6. Risale-i Nur’un me’hazı, menbaı, Kur’ân-ı Azimüşşandır. Rehberi, Peygamber-i
Zişan Hz. Muhammed (sav)'dır. Çizgisi, Ehl-i sünnet ve’l-cemâatin cadde-i
kübrasıdır.
7. Risale-i Nur’un mesleğinin esası ihlas ve uhuvvettir.
8. Risale-i Nur, hizmetin icrasında ecir ve ücret istemez.
9. Hizmette riza-i İlahiye ve istikamet esastır, Risale-i Nur, hiçbir şeye alet edilemez.
10. Risale-i Nur hizmetinde kemiyet değil keyfiyet esastır.

RİSALE-İ NUR HİZMETİNDE TEMEL ESASLAR
“Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen
adam, hangi risaleyi açsa; benimle değil, hâdim-i Kur'an olan
üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders
alabilir.”(Kastamonu Lahikası, 18. Mektup: Ahiret kardeşlerimie mühim bir
ihtar.)

Bu başlık altında nazara vermek istediğimiz bir kısım hizmet ölçüleri, Risale-i Nur
Külliyatı'ndan iktibasla alınmış, bir araya getirilmiştir. Hemen ifade edelim ki,
maddeler halinde sıraladığımız bu ölçüler, bir hülasadır. Bu hülasa bilgiler, fevkalade
ehemmiyetli, bilinmesi ve tezekkür edilmesi lazım gelen mühim mihenk taşları
niteliğindedir. Daha derinliğine tetkik ve tahkik etmek isteyenler Risale-i Nur
Külliyatı'na müracaat etmelidirler.

I. RİSALE-İ NUR TALEBELERİ HÜKÛMETİN İŞİNE KARIŞMAZ,
İDAREYE İLİŞMEZ.
"... Hükûmetin işine karışmayacağız. Zira, hikmet-i hükûmeti
bilmiyoruz."(Divan-ı Harb-i Örfi, Üçüncü Cinayet)

“Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare
işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir.
Çünkü hâlisane hizmet-i Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi
geliyor.”(Şualar, On Dördüncü Şua)
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“Şimdi cem’iyetimiz bir hükûmet-i meşruta-i meşruadır. Hükûmet
içinde hükûmetin zararı görüldü.” (Hutbe-i Şâmiye, Cemiyetlere İhtar-ı
Mühim)

“... Hem de o kadar geniş daire, ahrara efkar-ı umumiyeden başka
serpuş olamadığından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim.
Reisimiz ancak hükûmettir.” (bk. Asar-ı Bediiyye, Nutuklar, s.479)

“Hem de istibdat zamanında bir batman itaat etmişsek, şimdi on
batman itaat ve ittihad lazımdır. Zira şimdi sırf menfaat göreceğiz.
Çünkü hükûmet-i meşruta, hakiki hükûmet-i meşruadır. Elhasıl,
ittifakta kuvvet var. İttihadda hayat var. Uhuvvette saadet var.
İtaat-ı hükûmette selamet var. Hablül metin-i ittihada ve şerit-i
muhabbete sarılmak zaruridir.” (bk. age., Nutuklar, s. 471)

“İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, kardeşlikte saadet ve hükûmette
selamet vardır. İttihadın ipini(zincirini) ve muhabbetin şeridini iyi
tutun ki, sizi beladan halas etsin.” (bk. age., Makaleler, s. 486)

“... Kur’an, hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki; haklı amire
itaat farzdır.”(Hutbe-i Şamiye, Kahraman Askerlerimize)

“Bu sebeple asayişi ihlal yolunda on cani yüzünden, doksan
masumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı adalet-i İlahiye ve
hakikat-ı Kur’aniye şiddetle men’ettiği için; biz bütün kuvvetimizle
bu ders-i Kur’aniyeye ittibaen asayişi muhafazaya kendimizi dinen
mecbur biliriz.”(Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı)
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“Birinci Hakikat: Mecmuda bir kuvvet bulunur, hiçbir ferd o kuvvete
malik olamaz. Bir kalın şerit ile eczasından ince bir telin kuvveti
gibi... Ey millet! Biz şimdi kalın şeridiz. Her kim muhalefet ve
hodserane ile bunu zayıf etse, umumun hakkına affonulmaz bir
cinayettir.” (Divan-ı Harb-i Örfi)

“Elfezleke: Millet hastadır. hükûmet de hekimdir. En fena zamanda
teslim-i nefs ettiğimiz halde, en menfaatli zamana ittiham ve
hodserane etmek; menfaat-ı umumiyeyi hedef-i maksad edenin karı
değildir. Kuvvet kanunda olsun. Yoksa istibdad münkasım olmuş
olur.” (bk. Asar-ı Bediyye, Nutuklar, s. 481)

“Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Asayışı muhafazaya müsbet bir şekilde yardım
ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle, bize zulüm deetseler hoş
görmeliyiz.” (Emirdağ Lahikası-II, 151. Mektup)

“Eski Said sükûtu terk ederek bazı gaddar memurların işkencelerine
karşı hiddet etmiş; hükûmete değil, belki vazifesini sû-i istimal
eden o memurlara itiraz eylemiş, mazlumane şekvasını
yazmış.”(Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı)

“... Fakat o risaleler, hükûmetle mübareze ve tenkid için değil, belki
bana zulmeden ve memuriyetini sû-i istimal eden bir kısım,
memurlara karşıdır...” (Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı)

“Evet Nurcular cem'iyet memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve
menfî ve şahsî ve cemaatî menfaat için teşekkül eden cem'iyet ve
komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları
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kemal-i sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda
eden milyonlar İslâm fedailerinin ahfadları, oğulları ve kızları, o
fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu hârika alâkayı gösterip
Denizli Mahkemesinde bu âciz bîçare kardeşlerine bu gelen cümleyi
onlar hesabına söylettirdiler: 'Milyonlar kahraman başlar feda
oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun.' diye onlar namına
söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek
Nurcularda hakikî, hâlis, sırf rıza-yı İlahî için ve müsbet ve uhrevî
fedailer var ki; mason ve komünist ve ifsad ve zındıka ve ilhad ve
Taşnak gibi dehşetli komiteler o Nurculara çare bulamayıp
hükûmeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve
dağıtmak istiyorlar. İnşâallah bir halt edemezler. Belki Nur'un ve
imanın fedailerini çoğaltmağa sebebiyet verecekler."(Şualar, On
Dördüncü Şua)

“Dediler: -İttihad’a şedid bir muarız idin. Neden şimdi sükut
ediyorsun?"
"Dedim: Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedefi hücumu, onların hasenesi olan azm ü sebattır ve İslamiyet
düşmanına vasıta-i temsim olmaktan feragatıdır. Bence yol ikidir:
Mizanın iki kefesi gibi; birinin hıffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben
tokatımı Antranik ile beraber Enver’e, Vezinelos ile beraber Said
Halim’e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir.”(Sünuhat)

“Sual: Nasıl iyilikten fenalık gelir?"
"Cevap: Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Bir dağdan
uçmak niyetiyle kendini havalandıran parça parça olur. Zira onların
istedikleri şey, ya bir hükûmet-i masumedir.. Halbuki şimdi şahs-i
vahid bile masum olamaz. Nerede kaldı; zerratı günahkarlardan
mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olsun. Demek nokta-i
nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccühüdür.” (Münazarat)

“Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete
girenlerden hiçbir kimse, istiklaliyetini ve ihlâsını muhafaza
edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına
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alacak, dünyevî maksadına âlet edecek. O hizmetin kudsiyetini
bozacak.”(Şualar, On Dördüncü Şua)

“Biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kudsî vazifeye
hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip, vaktimizi zayi'
etmemeliyiz. Çünki elimizde nur var; topuz yoktur. Biz tecavüz
edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi
nuranî müdafaadır.”(Emirdağ Lahikası-I, 21. Mektup)

II. RİSALE-İ NUR’UN MESLEĞİ, HİZMET-İ İMAN VE DAVA-YI
KUR’ANDIR.
“Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur’ana hizmet etmektir. Amma bizi
muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise,
o vazife-i İlahiyedir. Biz buna karışmayacağız. Mağlub da olsak,
kuvve-i maneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek. O
noktada kanaat etmek lazımdır.”(Emirdağ Lahikası-II, 50. Mektup)

"İhtiyar dünyada, benim hakikî vazifem, neşr-i esrar-ı Kur'aniyedir.
Bu memleketle, hamiyet-i İslâmiye noktasından alâkadarım. Yoksa
benim ne hanem var, ne evlâdım." (Emirdağ Lahikası-I, 4. Mektup)

“Çünki ben başka maksaddayım; başka noktalar benim kalbimi
doldurmuş, başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış.”
(Mektubat, On Altıncı Mektup)

“Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır,
başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır...”
(Emirdağ Lahikası-I, 34. Mektup)
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“Ey âhiret dostlarım! Benim Kur'an'a hizmetkârlığımdan teberri
edip kaçmayınız. Çünki inşâallah benden size zarar
gelmez...”(Mektubat, On Altıncı Mektup)

“Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda etim.
Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin,
yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin
Said feda olsun. Kur’anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti
de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını
selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım.
Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.” (Tarihçe-i
Hayat, Isparta Hayatı, Tahliller)

“Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık
cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok. O adamlardan ücret
mukabilinde iş görenler, belki kendini bir derece mazur görüyor.
Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirane, rakibane
vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek; gayet fena bir hatadır.
Çünki sâbıkan isbat edildiği gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâkadar
değilim; yalnız bütün vaktimi ve hayatımı, hakaik-i imaniye ve
Kur'aniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet
veren, rakibane ilişen adam düşünsün ki; o muamelesi zındıka ve
imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer.”
“... Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem
gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada
kazanılacaktır. Hem madem dünya sahibsiz değil. Hem madem şu
misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri var. Hem
madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem madem َﻻ
"[ﻳُﻜَﻠِّﻒُ ﺍﷲُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺍِﻻَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎAllah kimseye gücünden fazlasını yüklemez.”
(Bakara, 2/286)] sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem
zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar
ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki:
Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle
ömrünü telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane
sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle kabir kapısını
açıp saadet-i ebediyeye girsin.” (Mektubat, On Altıncı Mektup)
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“Hem bilirsiniz ki; hapiste size yazdığım gibi, benim îdamıma
hükmeden adamlar, beni işkenceyle tâzib edenler Risale-i Nur ile
îmanlarını kurtarsalar, şahid olunuz ki, ben onları helâl ediyorum.
Ve tarafgirlik damarıyla ihlâsa zarar gelmemek için, bu iki-üç
senede, dahilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas
etmedik ve kardeşlerimi de bir derece îkaz ettim.”(Emirdağ LahikasıI, 209. Mektup)

III. RİSALE-İ NUR’UN METODU MÜSBET HAREKETTİR.
Hayatı boyunca iman ve Kur’ân hizmetini her şeyin fevkinde gören, davasından
hiçbir taviz vermeyen, akıl almaz zulüm ve işkencelere maruz kaldığı halde, daima
müsbet hareket metodunu uygulayıp bedduayı bile menfi hareket sayan, kendisine
hapishanelerde yer hazırlayıp zulmedenlere bile hakkını helal eden ve talebelerine
de sabrı ve müsbet hareketi tavsiye eden Bediüzzaman Hazretlerinin, vefatından
önce umum Nur Talebelerine vermiş olduğu en son dersi ‘Müsbet Hareket’
olmuştur. Üstad Hazretleri bu mektubunda,
“... Benim Nur âhiret kardeşlerim, 'ehven-üş şerr' deyip bazı bîçare
yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket
etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil. Çünki dâhilde hareket
menfîce olmaz...”(Emirdağ Lahikası-II, 151. Mektup)

buyurarak, Nur talebelerinin her türlü menfi cereyanlardan şiddetle kaçınmalarını
tavsiye etmiştir. Üstadımızın en fedakâr talebelerinden biri olan Zübeyir Ağabey, bir
sohbette Üstad Hazretlerinin şu sözünü nakleder:
“Kim saçın teli kadar İslamiyet’e hizmet ederse, onu kucaklayın ve takdir
edin.”

Müspet hareket, Nur talebelerinin şiarıdır.
"Müspet hareket" mefhumunu kısaca ve bir derece daha şümullü ifade etmek
gerekirse, müspet, “ispat edilmiş” demektir. İspat edilen, ortaya konulan ve
istifadeye sunulana müsbet denir. İman müsbet, küfür menfî olduğu gibi, bütün
hayırlar, güzellikler müsbet, bunların zıtları ise menfîdir. Muhabbet müsbet, adavet
menfidir. İttifak müsbet, ihtilaf menfidir. Çalışmak müsbet, atalet menfidir. Ümit

page 10 / 47

müsbet, yeis menfidir. Güzel ahlak müsbet ahlaksızlık menfidir.
O halde, "müspet hareket" denilince, öncelikle insan kalbine iman hakikatlerini
hâkim kılmak ve bu iman temeli üzerine, başta ibadet ve güzel ahlak olmak üzere
hayrın, doğrunun, faydalının bütün şubelerini bina etmek anlaşılır.
“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir.
Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır: Vazife-i
İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren,
müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle
mükellefiz.” (Emirdağ Lâhikası-II, , 151. Mektup)

Bu cümlelerde müspet ve menfî hareketlerin en önemlileri nazarımıza
sunulmuş bulunuyor:
1. Rıza-yı İlâhî için çalışmak müspet; riya, gösteriş ve menfaat için çabalamak
menfîdir.
2. Hizmet-i imaniyye müspet; küfür ve dalâlete, isyan ve sefahate çalışmak
menfîdir.
3. Sebeplere teşebbüsten sonra Allah’a tevekkül etmek müspet; vazife-i İlâhiyyeye
karışmak menfîdir.
4. Asayişi muhafaza müset; kavga ve ihtilâl çıkarmak, huzur ve emniyeti ihlâl etmek
menfîdir.
5. Sabır ve şükür müspet; sabırsızlık ve isyan menfîdir.
Nur Külliyatı'nda "müspet hareket"in bu beş esası hakkında birçok bahisler vardır.
Bunlardan bir kısmını aşağıda takdim ediyoruz:
1. Birinci madde olan “Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi
yapma” (Emirdağ Lâhikası-II, RNK., 151. Mektup) ifadesinde geçen “Rıza-yı İlâhî”
meselesinin en güzel açıklaması İhlas Risalesidir. Bu risale dışında Nur'un birçok
derslerinde de bu husus üzerinde önemle durulmuştur. Bunlardan birkaç misal:
“Bu dünya darü'l-hizmettir; ücret almak yeri değildir. A'mâl-i
sâlihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki
meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, âhireti
dünyaya tâbi etmek demektir.” (Kastamonu Lâhikası, 91. Mektup)

“Nasıl ki Risale-i Nur'u ve hizmet-i imaniyeyi, dünyevî rütbelerine ve
şahsım için uhrevî makamlarına alet yapmaktan sırr-ı ihlâs şiddetle
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beni men ettiği gibi; öyle de, kendi şahsımın istirahatine ve dünyevî
hayatımın güzelce, zahmetsiz geçmesine, o hizmet-i kudsiyeyi alet
yapmaktan cidden çekiniyorum.” (Emirdağ Lâhikası-II, 9. Mektup)

“Hem ihlâs ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden
olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa 'Benden ders
alıp sevap kazandırsınlar' düşüncesi, nefsin ve enâniyetin bir
hilesidir.” (Lem’alar, Yirminci Lem'a)

2. “Hizmet-i imaniye” Nur talebelerinin vazifeli oldukları kudsî hizmettir.
"Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden
gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir.
Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah
olsun, imanlar kurtulsun." (bk. age., On Altıncı Lem'a)

“Aziz kardeşlerim, siz kat’i biliniz ki; Risale-i Nur ve şakirtlerinin
meşgul oldukları vazife, rûy-u zemindeki bütün muazzam mesailden
daha büyüktür. Onun için dünyevî merak-aver mes’elelere bakıp,
vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz.”(Emirdağ Lahikası-I, 21.
Mektup)

3. Vazife-i İlahiyeye karışmamak: Bir hayrın tahakkukunda kulun vazifesi o
hususta gerekli bütün şartları yerine getirmek, sebeplere eksiksiz teşebbüs
etmektir. Zira neticeleri yaratmak Allah’ın vazifesidir.
“Cihad-ı mâneviyenin en büyük şartı da vazife-i İlâhiyeye
karışmamaktır ki, 'Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka
âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz.' "
“Celâleddin Harzemşah gibi, 'Benim vazifem hizmet-i imaniyedir;
muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakkın vazifesidir.' deyip
ihlâs ile hareket etmeyi Kur'ân'dan ders almışım.” (Emirdağ LâhikasıII, 151. Mektup)
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“Risale-i Nur şakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi velâyet makamına tercih
eder; keşif ve kerâmâtı aramaz ve âhiret meyvelerini dünyada
koparmaya çalışmaz ve vazife-i İlâhiye olan muvaffakiyet ve halka
kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstahak
oldukları şan ve şeref ve ezvak ve inâyetlere mazhar etmek gibi,
kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını
onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, 'Vazifemiz
hizmettir, o yeter' derler.”(Kastamonu Lâhikası, 168. Mektup)

4. Asayişi muhafaza etmek:
“Asıl mesele bu zamanın cihad-ı mânevîsidir. Mânevî tahribatına
karşı sed çekmektir. Bununla dahilî âsâyişe bütün kuvvetimizle
yardım etmektir...” (Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup)

“Risale-i Nur, tahkikî iman dersleri verir. Şâkirdlerini her türlü
fenalıktan alıkoyar. Kalblere doğruluk aşılar. Onu hakkıyla anlayan
artık fenalık yapamaz. Onun içindir ki, bugün memleketin her
tarafındaki Risale-i Nur talebeleri, asâyişin manevî muhafızı
hükmündedirler. Şimdiye kadar hiç bir hakikî Nur talebesinde
âsâyişe münafi bir hareket görülmemiş, âdeta Nur talebeleri
zabıtanın manevî yardımcısı olmuşlardır.” (İşârâtü’l-İ’caz, Bir
Müdafaa, Takriz)

“Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın
malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle
değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir şekilde mânevî tahribata
karşı mânevî, ihlâs sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad başka,
dahildeki cihad başkadır.” (Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup)
“Otuz kırk senedir bu hizmet-i imaniye için, benim hakkımda
habbeyi kubbe yapıp, bir bardak suda fırtına çıkarıp beni tâciz
ettikleri halde, sırf hizmet-i imaniyenin bir neticesi olan âsayiş için
sabır ve tahammül ettim.” (bk. age., 121. Mektup)
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“Bunda şek ve şüphe kalmadı ki; beni tahkir ve ihanet edip, hiddete
getirip, asayişi bozmak garazı takip ediliyor."
"Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki: Binler haysiyet ve şerefimi
bu vatandaki bîçarelerin istirahatına ve onlardan belâların def’ine
feda etmek için bana bir halet-i ruhiyeyi ihsan eylemiş ki; ben de,
onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere
karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin asayişine, hususan
masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve bîçare hastaların ve
fakirlerin dünyevî istirahatlarına ve uhrevî saadetlerine binler
hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım.” (Emirdağ Lâhikası-I,
13. Mektup)

5. Her bir sıkıntıya karşı sabırla ve şükürle mukabele etmek:
“Müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i
İlâhiyeye karışmamak hakikati için, bana karşı yapılan muamelelere
sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir,
Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi, sabır ve rıza ile
karşıladım.” (Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup)
“Bütün ihanet ve hakaretlerinize beş para kıymet vermem; âsayiş,
idare lehinde sabır ve tahammüle karar verdim.”(Emirdağ Lâhikası-I,
75. Mektup)
“... Bize ezâ ve cefâ edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre
kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur’a
sadakat ve sebat ile çalışmalarını tavsiye ederim.” (Emirdağ LâhikasıII, 69. Mektup)

6. Daire-i İslamiye içindeki mesleklere karşı uhuvvet-i İslamiyeyi esas
almak:
Üstad Hazretlerinin “Müspet Hareket” noktasında üzerinde hassasiyetle durduğu
önemli bir mesele de, İslâm’a farklı metotlarla hizmet eden Müslümanlar arasında
birlik ve beraberliği tesis etmektir. Bu ehemmiyetli nokta üzerinde çok tahşidat
yapmış ve meşreb farklılığının ihtilâfa dönüşmemesine azamî gayret göstermiştir.
Bu konuda takip etmemiz gereken yolun bir haritasını dokuz madde halinde bizlere
şöyle derse vermiştir:
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"1. Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin
muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve
başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin,
onlarla meşgul olmasın,"
"2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun,
medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet
bulunduğunu düşünüp ittifak ederek,"
"3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek
cihetinde hakkı ise, "Mesleğim haktır," yahut "daha güzeldir"
diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini
ima eden "Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "Güzel benim
meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,"
"4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki
izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle,"
"5. Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat
suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu
zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan
mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki
ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i
dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek,"
"6. Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için,
7. Nefsini ve enâniyetini,
8. Ve yanlış düşündüğü izzetini,"
"9. Ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlâsı
kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder." (Lem’alar, Yirminci Lem'a)

İkinci maddenin geniş açıklaması Uhuvvet Risalesi’nin tamamıdır. Bu
mevzuda diğer risalelerden de birkaç mesele nakletmekle yetineceğiz:
“Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır.”
(Hutbe-i Şamiye, Dördüncü Kelime)
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“... Biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur...” (Divan-ı
Harb-i Örfî, Hakikat)

“Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil,
belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i
sadâkatin şe'nidir.” (Şuâlar, On Üçüncü Şua)
“... Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve
tarafgirlik kaldırmaz.” (bk. age., On Dördüncü Şua)

“Tesanüd bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayrı ayrı
yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedîyle içtima etse, yüz on bir
kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç-dört hâdim-i Hak, ayrı ayrı ve
taksimü'l-a'mâl olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üçdört adam kadardır. Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin
faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak
derecede bir tefâni sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz
adam kuvvetinin kıymetindedirler.” (Barla Lâhikası, 120. Mektup)

“İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır:
Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına
sulhkârâne muamele etmektir.” (Mektûbat, Yirmi İkinci Mektup)

Üçüncü maddede yer alan “farklı meslek ve meşreb sahipleriyle
ittifak” konusunda Nurlardan üç önemli ders ve ikaz:
“... Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarikata mensup
Müslümanlar, şimdi bu acip zamanda, imanı bulunan ve hattâ fırak-ı
dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak; ve Allah'ı tanıyan ve âhireti
tasdik eden Hıristiyan bile olsa, onlarla medâr-ı nizâ noktaları
medâr-ı münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman, hem mesleğimiz,
hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un âlem-i
İslâmda intişarına karşı hayat-ı içtimaiye ve siyasiye cihetinde
mâniler çıkmamak için, Risale-i Nur şakirtleri musalâhakârâne
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vaziyeti almaya mükelleftirler.” (Kastamonu Lâhikası, 160. Mektup)

“... Madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalâlet ihtilâfdan istifade
edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve şeâiri bozarak Kur'ân ve iman aleyhinde
kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı cüz'î
teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını açmamak
gerektir.” (Emirdağ Lâhikası-I, 152. Mektup)

“Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir
defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda
taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade
sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir
muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan
kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirâne
alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî
kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs
kaçıyor?” (Lem’alar, Yirminci Lem'a)

Altıncı maddeden dokuzuncu maddeye kadar “hakkı batılın savletinde
kurtarma” üzerinde duruluyor ve bunun şartları üç madde halinde sıralanıyor. Ve
sonuna, bu şartların yerine getirilmesiyle ihlasın kazanılacağına vurgu yapılıyor.
Üstadımızın şu ifadeleri de bu noktaya kuvvet vermektedir:
“Haricî düşmanın hücumunda dahilî münakaşâtı terk etmek ve ehl-i
hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir
vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve Ehâdis-i Nebeviyenin
şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün
hissiyatınızla, ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette
meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, ihtilâfa
düşmeyiniz.” (bk. age., Yirminci Lem'a)

“İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini
almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz?
Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine
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karşı tesanüd ederek, el-ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur
iken; onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma
girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârane tarafgirlik
ve adavetkârane inad; hiçbir cihetle ehl-i imana yakışır mı?”
(Mektûbat, Yirmi İkinci Mektup)

IV. ÜSTAD BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ, TALEBELERİNİ AKTİF
SİYASETTEN MEN ETMİŞTİR.
Bu mevzuda Risale-i Nur Külliyatı'ından bazı nakiller yapmadan önce, yanlış
anlaşılmalara meydan vermemek için bir hususun önemle belirtilmesi gerekiyor.
Nur talebeleri, siyaset müessesesine ve milletimize bu yolla hizmet veren
siyasilere karşı değillerdir ve olamazlar da. Milletimize ve memleketimize bu yolla
hizmet etmeyi gaye edinmiş hamiyetli insanlara minnet ve şükran borcumuz vardır.
Nur Külliyatı'nda yer alan siyaset aleyhindeki metinlerin ana hedefi, iman ve Kur'an
hizmetinde bulunan Nur talebelerinin, kendi asli vazifelerini terk yahut ihmal edip,
siyasetle aktif olarak meşgul olmalarına mani olmaktır.
Üstad Hazretleri talebelerini aktif siyasetten men etmiştir. Nur talebeleri,
meşveret ederek bir siyasi partiyi oylarıyla desteklemenin ötesinde, siyasetle
doğrudan ilgilenmezler; bütün himmet ve gayretlerini iman hakikatlerinin neşir ve
ilanına hasrederler.
Nur talebelerinin aktif siyaset yapmalarının mahzurları, Risale-i Nur’un
muhtelif derslerinde çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
1. Ölçüsüzce yapılan siyaset, insanları “Allah için muhabbet etme ve yine Allah
için buğz etme” esaslarına zıt bir yola sevk edebilir.
Üstad Hazretleri Uhuvvet Risalesi'nde “müminlerde şikak ve nifakın, kin ve
adavetin” sebebini “tarafgirlik, inat ve hased” olarak beyan eder. Tarafgirlik, kendi
mesleğini, meşrebini veya partisini sevmekte ölçüyü kaçırıp, kendi tarafında
olmayan kimselere düşmanlık beslemek demektir. Üstad Hazretleri bu çok tehlikeli
tarafgirliği şöyle dile getiriyor:
"Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve
bilhassa harice ereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad
etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin ِﺍﷲ ﻰِﻓ ُّﺐُﺤْﻟَﺍ، ﻰِﻓ ُﺾْﻐُﺒْﺍﻟَﻭ
ِ“[ﺍﷲAllah için sevmek, Allah için buğz etmek.” (Buharî, Îmân: 1)] düstur-u
Rahmânî yerine (el-iyazü billâh) ِ ﻭَﺍﻟْﺒُﻐْﺾُ ﻟِﻠﺴِّﻴَﺎﺳَﺔ،ِﺍَﻟْﺤُﺐُّ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴِّﻴَﺎﺳَﺔ
(Siyaset için sevmek, siyaset için buğz etmek.) düstur-u
şeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve el-
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hannâs gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile
zulmüne rıza gösterip, cinayetine mânen şerik
eylemesin." (Kastamonu Lâhikası, 84. Mektup)

"Bir zaman, bu garazkârane tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki:
Mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i sâlihi,
tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı,
hürmetkârane medhetti. İşte siyasetin bu fena
neticelerinden ürktüm, ( ِﺔَﺎﺳَﻴِّﺍﻟﺴَﻭ ِﺎﻥَﻄْﻴَّﺍﻟﺸ َﻦِﻣ ِﺎﷲِﺑ ُﻮﺫُﻋَﺍŞeytanın ve
siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.) dedim, o zamandan beri hayat-ı
siyasîyeden çekildim." (Mektûbat, Yirmi İkinci Mektup)

Buna binaen Üstadımızın; “siyaseti ve maddi mübarezeyi tam bırakmak ve hiç
karışmamak” prensibini bütün Nur Talebelerinin emir telakki edip hayatlarına
tatbik etmeleri ihlâs ve sadakatin bir gereğidir. Ancak, bir Nur talebesi siyaset
yoluyla dine ve vatana hizmet etmek istiyorsa, cemaat adına değil, kendi namına
siyasete girebilir.
2. Aktif siyasette, Nur hizmetinin dünya menfaatlerine alet edilme tehlikesi söz
konusu olabilir.
İman hizmeti siyaset üstü bir davadır ve bu hizmet yalnız Allah rızası için yapılır,
hiçbir şeye alet edilemez.
Üstad Hazretleri “Kur’an’ın vazife-i asliyesi, daire-i rububiyetin kemâlât ve
şuunatını ve daire-i ubudiyyetin vezâif ve ahvâlini tâlim
etmektir.” buyururlar. Kur’ân'ın bu asırda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur
Külliyatı da bu iki esas üzere gitmektedir. Bundan daha büyük bir dava olamaz ki
Nur hizmeti ona alet ve vasıta olsun.
Muazzez Üstadımızın bu konuda çok ikazları vardır. Bir kaçını nakletmekle iktifa
edeceğiz:
“İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta her şeyin fevkindedir,
hiçbir şeye tâbi ve alet olamaz.” (Kastamonu Lâhikası, 92. Mektup)

“Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki, kâinatta
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hiçbir şeye alet ve tâbi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve
maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlûp
edemez bir tarzda iman hakikatlerini ders versin. Umum ehl-i
imanın bin seneden beri teraküm etmiş dalâletlerin hücumuna karşı
imanları muhafaza edilsin."
"İşte bu nokta içindir ki, dahilî ve haricî yardımcılara ve ehemmiyetli
kuvvetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tâbi
olmuyor-tâ avâm-ı ehl-i imanın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin bazı
gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı
bâkiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından, fevkalâde kuvveti
ve hakikati, hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale
eylesin.” (Emirdağ Lâhikası-I, 41. Mektup)

“Hakikat-i İslâmiye bütün siyâsâtın fevkindedir. Bütün siyasetler
ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, İslâmiyeti
kendine alet etsin.”(Hutbe-i Şamiye)

3. Siyasî tarafgirlik iman hizmetinin sahasını daraltır.
Üstad Hazretleri siyasetten uzak bir iman hizmeti sergilemiş, bu sayede Kur’an
hakikatleri bütün kalplerde makes bulmuştur. Siyaset ve tarafgirlik olsa, bu ulvî
hakikatler sadece dar bir sahaya ulaştırılabilir, o saha dışında kalanlar bu nurlardan
mahrum olurlar. Nur Külliyatı'nda bu konu üzerinde de çok tahşidat yapılmıştır.
Numune olarak birkaçını takdim ediyoruz:
“Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler.
Çünki iman, mâl-i umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri var.
Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe
alır. Nur mesleğinde, mü'minlerin uhuvveti esastır.”(Emirdağ LahikasıI, 132. Mektup)
“İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost
düşman, derste fark etmez. Hâlbuki siyaset tarafgirliği, bu mânâyı
zedeler, ihlâs kırılır.” (Emirdağ Lâhikası-II, 30. Mektup)

“... Nur-u Kur'ân'ı elde tutmak için,

ِﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻭَﺍﻟﺴِّﻴَﺎﺳَﺔ
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(Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.) deyip, siyaset
topuzunu atarak, iki elimle nura sarıldım. Gördüm ki, siyaset
cereyanlarında, hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların âşıkları
var.” (Mektûbat, On Üçüncü Mektup)

“... Hem milletin her tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve
âmisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i
Nur şakirdleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî
mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.” (Şualar,
On Dördüncü Şua)

“... Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve
onların garazkârâne telâkkiyatlarından müberrâ ve sâfi olan bir
makamda verilen ders-i Kur'ân ve gösterilen Envâr-ı Kur'âniyeden
hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve itham etmemek
gerektir.” (Mektûbat, On Üçüncü Mektup)

4. Nur Talebelerinin aktif siyasetle meşgul olmaları, Nurlardaki ulvî
hakikatleri nazardan düşürüp kıymetlerini tenzil etmeye sebep olabilir.
İman hakikatlerinin ihlas ve sadakat ile ve hiçbir maddî ve manevî menfaat
beklemeden muhtaç gönüllere ulaştırılması esastır. Nurlarla verilen iman
derslerinin, bir siyasî partinin menfaati namına neşredildiğini vehmeden bir
kimsenin nazarında, o hakikatlerin gerçek değeri perdelenir. Üstadımız bu konuda
şöyle buyururlar:
“Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur'ân'ın elmas gibi
hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının
kıymetine indirmedim.” (Mektûbat, On Üçüncü Mektup)
“Hakaik-i imaniye ve Kur'âniye birer elmas hükmünde olduğu halde,
siyasetle âlûde olsaydım, elimdeki o elmaslar, iğfal olunabilen avam
tarafından, 'Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset
değil mi?' diye düşünürler. O elmaslara âdi şişeler nazarıyla
bakabilirler. O halde, ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara
zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer.” (Mektûbat,
On Altıncı Mektup)
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“Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti
ihlâs olduğundan ve dünyanın hiçbir şey'ine âlet olmadığı gibi,
tarafgirlik hissiyatına bina edilen cereyanlara, hususan siyasete
temas eden cereyanlarla alâkadar olmaz. Çünki tarafgirlik damarı
ihlâsı kırar, hakikatı değiştirir. Hattâ benim otuz senedenberi
siyaseti terkettiğime sebeb; mübarek bir âlim, tâkib ettiği
cereyanın tarafgirlik damarı ile salih ve büyük bir âlimi, onun fikrine
muhalif olmasından, tekfir derecesinde tahkir edip; kendi fikrine
muvafık meşhur ve mütecaviz bir münafığı gayet medih ve sena
etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek, tarafgirlik hissine
siyasetçilik karışsa böyle acib hatâlara sebebiyet veriyor diye ُﺍَﻋُﻮﺫ
ِ(ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻭَﺍﻟﺴِّﻴَﺎﺳَﺔŞeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a
sığınırım.) dedim. O zamandan beri siyaseti terkettim."
"O halimin neticesi olarak, sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki; yirmi
beş seneden beri bir gazeteyi ne okudum, ne dinledim ve ne de
merak ettim. Ve on sene Harb-i Umumîye bakmadım, bilmedim ve
merak etmedim. Ve yirmi iki sene bu işkenceli esaretimde,
tarafgirliğe ve siyasete temas etmemek için ve Nurdaki ihlâsa zarar
gelmemek için, müdafaatımdan başka istirahatım için hiç müracaat
etmediğimi bilirsiniz.”(Emirdağ Lahikası-I, 209. Mektup)

5. Siyaset yoluyla memleketin maddî kalkınmasını temin etmek, haricî
düşmanların hücumları engellemek gibi hizmetler de elbette gerekli ve önemlidir.
Ancak, bozulan kalplerin ıslahı, şüpheye düşmüş akılların ikna edilmesi, ifsad
olmuş veya bozulmuş ahlakın yeniden inşası gibi “kalbin tasfiyesine ve nefsin
tezkiyesine dönük faaliyetler” ancak iman ve Kur’an hakikatlerinin akıllara ve
kalplere hakim kılınmasıyla mümkün olur. Risale-i Nur ve onun fedakâr talebeleri bu
dehşetli asırda bu büyük vazifeyi en mükemmel şekilde yerine getirmişlerdir. Bu
mevzuda Üstadımız şöyle buyurur:
“Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden
gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir.
Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah
olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse,
galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık,
kâfirden daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah
etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır, nifaka inkılâp eder. Hem
nur, hem topuz-ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz.
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Onun için, bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğumdan,
siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım
geliyor.” (Lem’alar, On Altıncı Lem'a)

“Evet efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi rıza-yı
İlahî ve imanı kurtarmak ve şakirdlerinin ise, kendilerini ve
vatandaşlarını i'dam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferidden
kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet
ehemmiyetli bir hizmettir ve bu millet ve vatanı anarşilik
tehlikesinden ve nesl-i âtînin bîçareler kısmını dalalet-i mutlakadan
kurtarmaktır. Çünki bir Müslüman başkasına benzemez. Dini
terkedip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim; dalalet-i
mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez."
"Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda
varken ve an'anat-ı milliye ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaydlık
gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye
tâbi' olup millet ve vatanı anarşiliğe sevketmek ihtimalinin
düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi, yirmi sene evvel
beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan kat'iyyen
men'ettiği gibi; Risale-i Nur'u, hem şakirdlerini, bu zamana karşı
alâkalarını kesmiş; hiç onlarla ne mübareze, ne meşguliyet
yok.”(Emirdağ Lahikası-I, 7. Mektup)

Üstad Hazretlerinin, yukarıda ancak bir kısmını naklettiğimiz, çok önemli fikirleri,
İslam’a hizmet eden bütün meslek ve meşrep mensupları için geçerli olan umumî
kaideler ve düsturlardır.
Bu noktada bir hususun önemle dikkate alınması gerekiyor: Siyaset de diğer
meslekler gibi bir meslek olarak düşünülmelidir. Bir ehl-i ticaretin insanların
ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalıştığı gibi, bir siyasî parti ve mensupları da
memleketin yönetimine talip olmuşlardır, o konuda çalışırlar. Herkesin kendi iş
yerinde durup müşteri celbetmeye çalışması gibi onlar da partilerini kurmuşlar ve
faaliyet göstermektedirler. Nur talebeleri ve diğer İslamî meşrepler, meslekler,
cemiyetler, vakıflar ve dernekler insanların ruhlarının terakki ve tealisi üzerinde
mesai sarf etmektedirler. Bu çok hayırlı hizmete talip olanların yapacakları şey,
kendi sahalarında daha ileri gitmenin, daha çok insana ulaşmanın yollarını aramak,
daha fazla gencimize yardım ellerini uzatmaktır. Bu hizmeti ifa etmeyi kendilerine
vazife telakki edenler, başka dünyevî meslekleri icra edenlerin işlerine fazla
karışmadıkları gibi, siyasî faaliyetlere de aşırı ilgi göstermekle kendi aslî görevlerini
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ihmalden hassasiyetle kaçınmalıdırlar. Memleket yönetimiyle ilgili kanaatlerini
yahut kendilerince yanlış telakki ettikleri gidişata dair fikirlerini ise yetkililere ya
bizzat, yahut basın yoluyla iletmekle yetinmelidirler. Bunun ötesine geçtikleri
takdirde, yaptıkları hizmetler büyük zarar görebilir.

V. RİSALE-İ NUR HİZMETİ ŞAHIS EKSENLİ DEĞİLDİR. HİZMETTE
ŞAHS-İ MANEVİ ESASTIR VE HİZMETLERİN TANZİM VE TEDBİRİ
MEŞVERET İLE OLUR.
“Evvelâ: Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez.
Edilse, hakikata zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda
bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve mübtela
şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye ehemmiyetli zarardır."
"Sâniyen: Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle
veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur'andan gelmiş, yalnız o
tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın
muhatabları ve ders-i Kur'anda arkadaşları olan hâlis ve metin ve
sadık zâtların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve
tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok
ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve
şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar.
Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa,
bir tekaddüm şerefi bulunabilir."
"Sâlisen: Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne
kadar hârika da olsalar, cemaatın şahs-ı manevîsinden gelen
dehasına karşı mağlub düşebilir. Onun için, o mübarek kardeşimin
yazdığı gibi, âlem-i İslâmı bir cihette tenvir edecek ve kudsî bir
dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye; bîçare, zaîf, mağlub,
hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan
muannid hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense, o
kusurlu şahıs ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa; o
yük düşer, dağılır.” (Emirdağ Lahikası-I, 39. Mektup)
“Hem bunu kat'iyyen ilân ediyorum ki: Risale-i Nur, Kur'anın
malıdır. Benim ne haddim var ki, sahib olayım; tâ ki kusurlarım ona
sirayet etsin. Belki o Nur'un kusurlu bir hâdimi ve o elmas
mücevherat dükkânının bir dellâlıyım. Benim karmakarışık
vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zâten Risale-i
Nur'un bize verdiği ders de, hakikat-ı ihlas ve terk-i enaniyet ve
daima kendini kusurlu bilmek ve hodfüruşluk etmemektir. Kendimizi
değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz.
Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene -fakat hakikat olmak
şartıyla- minnetdar oluyoruz, Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir
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akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu,
-fakat garaz ve inad olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete
yardım etmemek kaydı ile- kabul edip minnetdar oluyoruz.” (Emirdağ
Lahikası-I, 24. Mektup)
"Benim çok kusurlu şahsıma hüsn-ü zan ile verdiğiniz makamlar
cihetinde değil; belki vazifeye, hizmete bakıp o noktada
bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusurat ile
âlûde mahiyetim, benden kaçmağa bir vesile olur. Sizi
kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime
karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara
irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik
haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin,
kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetinize muhtacım.
Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize
istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet
kudsî ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehl-i imana
menfaatli bir hizmette, taksim-i mesaî kaidesiyle iştirak etmişiz.
Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde
ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.” (Emirdağ
lahikası-I, 40. Mektup)

“Fâni ve çürütülebilir bir şahsiyeti, bâzı cihetlerle birinci vazifede
pişdarlık eden Nur Şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsini temsil eden o âciz
kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakikî
ihlâsına ve hiçbir şeye, hattâ mânevî ve uhrevî makamata dahi âlet
olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi, ehl-i siyaseti de evhama
düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman, şahs-ı
mânevî zamanı olduğu için, böyle büyük ve bâkî hakikatlar, fânî ve
âciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez!” (Sikke-i Tastik-i
Gaybi, Parlak Fıkralar)

“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin
anahtarı, meşveret-i şer'iyedir. “ [ ْﻢُﻬَﻨْﻴَﺑ ﻯٰﻮﺭُﺷ ْﻢُﻫُﺮْﻣَﺍَﻭOnların
yönetimi, aralarında yaptıkları istişare iledir.” (Şûrâ, 42/38)] âyet-i
kerimesi, şûrayı esas olarak emrediyor. Evet nasılki nev'-i beşerdeki
'telahuk-u efkâr' ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih
vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve
fünununun esası olduğu gibi; en büyük kıt'a olan Asya'nın en geri
kalmasının bir sebebi, o şûra-yı hakikiyeyi yapmamasıdır."
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"Asya kıt'asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl
ferdler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt'alar dahi o şûrayı
yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki dörtyüz milyon İslâmın ayaklarına
konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak,
dağıtacak, meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden
tevellüd eden hürriyet-i şer'iyedir ki, o hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı
şer'iye ile süslenip, garb medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı
atmaktır."
"İmandan gelen hürriyet-i şer'iye, iki esası emreder:
َﺍَﻥْ ﻻَ ﻳُﺬَﻟِّﻞَ ﻭَ ﻻَ ﻳَﺘَﺬَﻟَّﻞ
ِﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﻟِﻠّٰﻪِ ﻻَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﻟِﻠْﻌِﺒَﺎﺩ
ِﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠّٰﻪ

ﻻَ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﺍَﺭْﺑَﺎﺑًﺎ

ٰﻧَﻌَﻢْ ﺍَﻟْﺤُﺮِّﻳَّﺔُ ﺍﻟﺸَّﺮْﻋِﻴَّﺔُ ﻋَﻄِﻴَّﺔُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻢ
Yani:
. İman bunu iktiza ediyor ki; tahakküm ve istibdad ile başkasını
tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül
etmemek.
. Allah'a hakikî abd olan, başkalara abd olamaz.
. Birbirinizi -Allah'tan başka- kendinize Rab yapmayınız!... Yani
Allah'ı tanımayan; her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet
tevehhüm eder, başına musallat eder.
"Evet hürriyet-i şer'iye; Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahîm tecellisiyle
bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır."
ِﻓَﻠْﻴَﺤْﻴَﺎ ﺍﻟﺼِّﺪْﻕُ ﻭَﻻَ ﻋَﺎﺵَ ﺍﻟْﻴَﺄْﺱُ ﻓَﻠْﺘَﺪُﻡِ ﺍﻟْﻤَﺤَﺒَّﺔُ ﻭَﺍﻟﺘَّﻘْﻮٰﻯ ﻭَﺍﻟﺸُّﻮﺭٰﻯ ﻭَﺍﻟْﻤَﻼَﻡُ ﻋَﻠٰﻰ ﻣَﻦ
ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﺍﻟْﻬَﻮٰﻯ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠٰﻰ ﻣَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﺍﻟْﻬُﺪٰﻯ
"Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin!. Şûra kuvvet
bulsun!. Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara
olsun. Selâm ve selâmet Hüda'ya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmîn…"
"Eğer denilse: Neden şûraya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve
beşerin, hususan Asya'nın, hususan İslâmiyet'in hayatı ve terakkisi
nasıl o şûra ile olabilir?"
"Elcevab: Nur'un Yirmi Birinci Lem'a-i İhlasında izah edildiği gibi;
haklı şûra ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüzonbir
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olduğu gibi, ihlas ve tesanüd-ü hakikî ile üç adam yüz adam kadar
millete fayda verebilir. Ve on adamın hakikî ihlas ve tesanüd ve
meşveretin sırrı ile, bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı
tarihiye bize haber veriyor. Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve
düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek cüz'î; hususan
dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla
elbette ve elbette o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere
karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i istimdad ile
beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı
içtimaiyesi de yine imanın hakaikından gelen şûra-yı şer'î ile
yaşıyabilir. O düşmanları durdurur, o hacetlerin teminine yol
açar.”(Hutbe-i Şamiye, Altıncı Kelime)

“İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini
almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz?
Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine
karşı tesanüd ederek, el-ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur
iken; onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma
girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârane tarafgirlik
ve adavetkârane inad; hiçbir cihetle ehl-i imana yakışır mı?"
"O düşman daireler ehl-i dalalet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün
âlemine, tâ dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size
karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile
bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı
kuvvetli silâhın ve siperin ve kal'an: Uhuvvet-i İslâmiyedir. Bu kal'a-i
İslâmiyeyi, küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak; ne kadar
hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslâmiye olduğunu bil,
ayıl!..”(Mektubat, Yirmi İkinci Mektup)

“Birincisi: İslâmiyet'in pek çok kanun-u esasîsinden birisi: ُﺭِﺰَﺗ َﻻ َﻭ
(ﻭَﺍﺯِﺭَﺓٌ ﻭِﺯْﺭَ ﺍُﺧْﺮَﻯEn’âm,, 6/164; İsrâ, 17/15; Fâtır, 35/18; Zümer,
39/7.) âyet-i kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cinayetiyle
başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz. Halbuki şimdiki siyaseti hazırada particilik tarafdarlığı ile, bir câninin yüzünden pek çok
masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti
yüzünden, tarafdarları veyahut akrabaları dahi şeni' gıybetler ve
tezyifler edilip, bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet
dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve garaza ve
mukabele-i bil'misile mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi
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tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların
parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve
Mısır'daki hissedilen hâdise ve buhranlar, bu esastan ileri geldiği
anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif,
yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa, pek
dehşetli olur."
"Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas
İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye
için, cânilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak
lâzımdır."
"Hem emniyetin ve asayişin temel taşı, yine bu kanun-u esasîden
geliyor: Meselâ: Bir hanede veya bir gemide bir masum ile on câni
bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve asayiş düstur-u esasîsi ile o
masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye
ilişmemek lâzım; ta ki masum çıkıncaya kadar."
"İşte bu kanun-u esasî-i Kur'anî hükmünce, asayiş ve emniyet-i
dâhiliyeye ilişmek, on câni yüzünden doksan masumu tehlikeye
atmak, gazab-ı İlahînin celbine vesile olur. Madem Cenab-ı Hak, bu
tehlikeli zamanda bir kısım hakikî dindarların başa geçmesine yol
açmış. Kur'an-ı Hakîm'in bu kanun-u esasîsini kendilerine bir nokta-i
istinad ve onlara garazkârlık edenlere karşı siper yapmak lâzım
geldiğini, zaman ihtar ediyor."
"İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i şeriftir: ِﺳَﻴِّﺪُ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡ
ْ“[ﺧَﺎﺩِﻣُﻬُﻢMilletin efendisi, onlara hizmet edendir.” (el-Mağribî, Câmiu’şŞeml, I/450, Hadis no: 1668; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II/463.)] hakikatıyla,
memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için
tahakküm âleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin
noksaniyetiyle ve ubudiyetin za'fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet
bulmuş. Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir hâkimiyet ve
müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz
namaz kılmak gibi, adalet adalet olmaz, esasıyla da bozulur ve
hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah
hükmüne geçemiyor ki, hak olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara
vesile olur. ..."
"Üçüncüsü: İslâmiyet'in hayat-ı içtimaiyeye dair bir kanun-u esasîsi
dahi bu hadîs-i şerifin ُﻪُﻀْﻌَﺑ ُّﺪُﺸَﻳ ِﻮﺹُﺻْﺮَﻤْﺍﻟ ِﺎﻥَﻴْﻨُﺒْﺎﻟَﻛ ِﻦِﻣْؤُﻤْﻠِﻟ ُﻦِﻣْؤُﻤْﻟَﺍ
“[ ﺑَﻌْﻀًﺎMü’minin mü’mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan bina gibidir.”
(Buharî, Salât: 88, Edeb: 36, Mezâlim: 5; Müslim, Birr: 65; Tirmizî, Birr: 18;
Neseî, Zekât: 67; Müsned, 4:405, 409.)] hakikatıdır. Yani, hariçteki
düşmanların tecavüzlerine karşı dâhildeki adaveti unutmak ve tam
tesanüd etmektir. Hattâ en bedevi taifeler dahi bu kanun-u esasînin
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menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife
birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dâhildeki
düşmanlığı unutup, hariçteki düşman def' oluncaya kadar tesanüd
ettikleri halde; binler teessüflerle deriz ki, benlikten,
hodfüruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dâhildeki
tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet
okutacak, muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi
hâdisatlar görünüyor. Hattâ bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif
bir büyük sâlih âlimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslâmiyet
aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve tarafdar olduğu için
hararetle sena ettiğini gördüm. Ve şeytandan kaçar gibi otuz beş
seneden beri siyaseti terkettim.”(Emirdağ Lahikası-II, 102. Mektup)

“Tahmin ederim, şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirdlerinden
-kalben ve ruhen ve fikren- daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünki kalb
ve ruh ve akılları iman-ı tahkikî nurlarıyla sıkıntı çekmezler; maddî
zahmetler ise, Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevablı, hem
ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada
inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle isbat
ediyorlar. Evet 'Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.' deyip,
metinane bu fâni zahmetleri bâki rahmetlere tebdile çalışıyorlar.
Cenab-ı Erhamürrâhimîn onların emsallerini çoğaltsın, bu vatana
medar-ı şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennet-ül Firdevs'te
saadet-i ebediyeye mazhar eylesin, âmîn!"(Şualar, On Üçüncü Şua)

“Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda
birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kâfi bir sebebdir
ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin
seyyieyi affettirir. Haşirde adalet-i İlahiye, hasenelerin seyyielere
racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüchanına
göre muhabbet ve afv muamelesini yapmak lâzımdır. Yoksa bir
seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilik ile
zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşâallah, birbirinize
sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz."(bk. age.)
"Sakın! Sakın! Şimdiye kadar mâbeyninizde ki fedakârâne uhuvvet
ve samîmâne muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize
büyük zarar olur. Bizler, birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda
etmeğe, hizmet-i Kur’aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde;
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sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakikî fedakârlar
birbirlerine karşı küsmeye değil, belki kemal-ı mahviyet ve tevazu
ve teslimiyetle kusuru kendine alır; muhabbetini, samimiyetini
ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup, tamir
edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa
kesiyorum.”(bk. age., On Dördüncü Şua)

VI. RİSALE-İ NUR’UN MEHAZI, MENBAI KUR’ÂN-I AZİMÜŞŞANDIR.
REHBERİ, PEYGAMBER-İ ZİŞAN HZ. MUHAMMED ALEYHİSSELATÜ
VESSELAMDIR. ÇİZGİSİ, EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAATİN CADDE-İ
KÜBRASIDIR.
“Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir
mucize-i Kur’aniyedir. Risale-i Nur, Kur’an’ın malıdır. Kur’an-ı
Hakîm’den süzülmüştür.” (Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı, Gelenlerle Ne
Konuşurdu?)

“Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'ân'ın bâhir bir bürhanı ve
kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'caz-ı mânevîsi ve o bahrin
bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o mâden-i ilm-i hakikattan
mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesi olduğundan,
onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'ân'ın şerefine ve
hesabına ve senâsına geçtiğinden, elbette Risale-i Nur'un
meziyetini beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, Kur'ân
izin verir. Benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir
cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz.” (Şualar,
Birinci Şua)

“... Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül
a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat
tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.” (Mektubat, Yirmi
Dokuzuncu Mektup, Altıncı Desise-i Şeytaniye)
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“... Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil; fakat her halde
hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve
esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince
fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir.
Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyla onlar
terkedilmez.”(Kastamonu Lahikası, (48. Mektup)

“Yazılan Sözler tasavvur değil tasdiktir; teslim değil, imandır;
marifet değil, şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir; iltizam
değil, iz'andır; tasavvuf değil hakikattır; dava değil, dava içinde
bürhandır.”
“Yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı
Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem; yalnız şiddet-i
ihtiyacımla talebdir ve gayet aczimle tazarruumdur. Derd benimdir,
deva Kur'anındır.” (Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Mahrem Bir Suale
Cevaptır)

“Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum; belki bir hakikatı
beyan etmek için derim ki: Sözler'deki hakaik ve kemalât, benim
değil Kur'an’ındır ve Kur'andan tereşşuh etmiştir. Hattâ Onuncu
Söz, yüzer âyât-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair
risaleler dahi umumen öyledir."
"Madem ben öyle biliyorum ve madem ben fâniyim, gideceğim;
elbette bâki olacak bir şey ve bir eser, benimle bağlanmamak
gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehl-i dalalet ve tuğyan,
işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek
âdetleridir; elbette sema-yı Kur'anın yıldızlarıyla bağlanan risaleler,
benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut
edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı."
"Hem madem örf-i nâsta, bir eserdeki mezaya, o eserin masdarı ve
menba'ı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor ve bu örfe
göre, o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir
müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime
mal etmek, hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler
kendi malım değil, Kur'anın malı olarak, Kur'anın reşehat-ı
meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum."
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"Evet lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, kuru çubuğunda
aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.”(bk. age.,
Yedinci Risale Olan Yedinci Mektup)

“İşte bunun gibi, ben de sesim yetişse, bütün Küre-i Arz'a bağırarak
derim ki: Sözler “güzeldirler, hakikattırlar; fakat benim değildirler,
Kur'an-ı Kerim'in hakaikinden telemmu' etmiş şualardır."
ٍ َّ ﻭَﻟٰﻜِﻦْ ﻣَﺪَﺣْﺖُ ﻣَﻘَﺎﻟَﺘِﻰ ﺑِﻤُﺤَﻤ- (ﻭَﻣَﺎﻣَﺪَﺣْﺖُ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺑِﻤَﻘَﺎﻟَﺘِﻰBen sözlerimle
ﺪ
Muhammed’i (a. s.m.) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum.) düsturuyla
derim ki:
ِ ﻭَﻟٰﻜِﻦْ ﻣَﺪَﺣْﺖُ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻰ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْﺍٰﻥ- ﻭَﻣَﺎﻣَﺪَﺣْﺖُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٰﻥَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻰ
"Yani,: 'Kur'anın hakaik-i i'cazını ben güzelleştiremedim, güzel
gösteremedim; belki Kur'anın güzel hakikatları, benim tabiratlarımı
da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.' "
"Madem böyledir; hakaik-i Kur'anın güzelliği namına, Sözler
namındaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyinedarlığa terettüb
eden inayat-ı İlahiyeyi izhar etmek, makbul bir tahdis-i
nimettir.”(bk. age.)

“Bir adam İbn-i Hacer’e nazar ettiği vakit, Kur’anı anlamak ve
Kur’an’ın ne dediğini öğrenmek vasıtasıyla nazar etmeli. Yoksa İbn-i
Hacer’in ne dediğini anlamak maksadıyla değil.”(bk. Sünuhat,
Kur'an'ın Hakimiyet-i Mutlakası)

“Hem bunu kat'iyyen ilân ediyorum ki: Risale-i Nur, Kur'anın
malıdır. Benim ne haddim var ki, sahib olayım; tâ ki kusurlarım ona
sirayet etsin. Belki o Nur'un kusurlu bir hâdimi ve o elmas
mücevherat dükkânının bir dellâlıyım. Benim karmakarışık
vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zâten Risale-i
Nur'un bize verdiği ders de hakikat-ı ihlas ve terk-i enaniyet ve
daima kendini kusurlu bilmek ve hodfüruşluk etmemektir. Kendimizi
değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz.
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Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene -fakat hakikat olmak
şartıyla- minnetdar oluyoruz, Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir
akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu,
-fakat garaz ve inad olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete
yardım etmemek kaydı ile- kabul edip minnetdar oluyoruz.”(Emirdağ
Lahikası-I, 24. Mektup)
“Evet dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını,
muammalarını hall ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup
ilzam eden ve Mi'rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak
zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrid ve en muannid
feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi isbat eden ve onların bir
kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette Küre-i Arz ve
küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi
ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir
elmas kılınçtır.” (bk. age., 23. Mektup)

“Hem ben itiraf ediyorum ki: Böyle makbul bir eserin mazharı
olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük
ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halketmek;
kudret-i İlahiyenin şe'nlerindendir ve âdetidir ve azametine delildir.
Ben kasemle temin ederim ki: Risale-i Nur'u senadan maksadım,
Kur'anın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyid ve isbat ve
neşirdir. Hâlık-ı Rahîmime hadsiz şükrolsun ki; kendimi kendime
beğendirmemiş, nefsimin ayıblarını ve kusurlarını bana göstermiş
ve o nefs-i emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış."
"Evet kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya
riyakârane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir
hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin,
âmîn!” (bk. age., 37. Mektup)

VII. RİSALE-İ NUR’UN MESLEGİNİN ESASI İHLAS VE UHUVVETTİR.
“Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım!
Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en
mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en
metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir
dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir
haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır."
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"Madem ihlasta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler
var.. ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar
mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar,
dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz
olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i
imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından
konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası
kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde
yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye
kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, devam
etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz. “[ ًﻴﻼِﻠَﻗ ﺎًﻨَﻤَﺛ ﻰِﺎﺗَﻳٰﺎِﺑ ﻭﺍُﺮَﺘْﺸَﺗ َﻻَﻭBenim
âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” (Bakara,
2/41)] âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup,
saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli,
hodfüruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i
cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum
kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin
hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine
hürmetsizlik etmiş oluruz.” (Lem’alar, Yirmi Birinci Lem'a)
“Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse
ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.
O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza
ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da
kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan
doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak
gerektir.”
“Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, şeyh ile mürid
mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır.
Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz 'Haliliye' olduğu için,
meşrebimiz 'hıllet'tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş
ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza
eder. Bu hılletin üss-ül esası, samimî ihlastır. Samimî ihlası kıran
adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder.
Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer
bulamaz."
"Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur'aniye olan şu
mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik
kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşâallah Risale-i
Nur yoluyla Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın daire-i kudsiyesine girenler;
daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara
sukut etmeyeceklerdir.”(bk. age.)
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“Bilirsiniz ki; kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi,
öyle yardımlara da vesile olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzumlu
eşyamı satıp, o para ile kendi kitablarımı yazan kardeşlerimden
satın alıyordum. Tâ, Risale-i Nur'un ihlâsına dünya menfaatleri
girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp, hiçbir
şey'e âlet edilmesin."
"Nurun hakikî şâkirdlerine, Nur kâfidir; onlar da kanaat etsin, başka
şereflere veya mânevî maddî menfaatlere gözünü dikmesin. Hem;
münakaşa, münazaa ve mesail-i dîniyede damarlara dokunacak
tarafgirane mübahase etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde
garazkârlar çıkmasın.” (Emidrdağ Lahikası-I, 209. Mektup, Gelenlerle Ne
Konuşurdu)

“Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârâne ittihad gittiği
vakit, manevi hayat da gider. “[ ْﻢُﻜُﻳﺤِﺭ َﺐَﻫْﺬَﺗَﻭ ﻮﺍُﻠَﺸْﺘﻔَﻓ ﻮﺍُﻋَﺎﺯَﻨَﺗ َﻻَﻭİhtilâfa
düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider.” (Enfal, 8/46)
Tesanüd bozulsa cemaatın tadı kaçar.”
“Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız!” (bk. Barla Lahikası, 120.
Mektup)

Şunu da ifade edelim ki, bir mümin kardeşinin kusurlarına ve eksiklerine
bakarak, ona kin ve adavet besleyen kişi insafsızlık etmiş olur. Hâlbuki insanların
birbirini sevmesi için birçok sebep vardır.
Evet, her insanın noksan tarafları, zafiyet noktaları ve bazı hoş olmayan hareketleri
olabilir. Ama asıl kemal, insanın önce kendi kusurlarını görmesi, onların izalesine
çalışması ve kalbindeki kin, nefret ve adavet gibi hisleriyle mücadele edip ıslah
etmesi ve yerlerine muhabbet ve uhuvveti yerleştirmesidir.
Mümin kardeşlerinin güzel taraflarına bakmamak, onların sadece kusurlarını ve
noksan taraflarını görmek şeytanın en büyük bir oyunudur.
“İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye
şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter.
Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine adavet
ederler."
"Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı
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ekberinde a'mal-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenatı seyyiata
galibiyeti/mağlubiyeti noktasında hükmeyler."
"Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazen bir
tek hasene ile çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada, o adalet-i
ilahiyye noktasında muamele gerekir. Eğer bir adamın iyilikleri
fenalıklarına kemiyyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam
muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymettar bir tek hasene
ile çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak lazımdır."
"Halbuki insan, fıtratındaki zülüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir
tek zatın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü’min
kardeşine adavet eder, günahlara girer."
"Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder,
göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir
seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü'min kardeşine adavet
eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.”
(Lem’alar, On Üçüncü Lem'a, Üçüncü Nokta)

İnsana yakışan hareket, kardeşlerinin kusurlarının izalesine çalışmak ve onları
kusurlarıyla sevmektir. Bir doktorun, hastasına değil hastalığa düşman olması ve
onun tedavisine çalışması gibi, insanlar ve özellikle aynı gayeye hizmet eden
müminler de birbirlerinin kusurlarının izalesine ve ıslahına çalışmalıdırlar.
“Mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır.
Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.” (Mektubat, Yirmi İkinci
Mektup)
“...Ey mü’mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasılki sen bir
gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum
bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir
adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semavata
işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, dokuz câni
olsa; yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz."
"Aynen öyle de: Sen, bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i İlahiye
olan bir mü’minin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi
dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı masume varken; sana muzır olan ve
hoşuna gitmeyen bir câni sıfatı yüzünden ona kin ve adavet
bağlamakla, o hane-i maneviye-i vücudun manen gark ve ihrakına,
tahrib ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni’ ve
gaddar bir zülümdür.” (bk. age.)
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"S-Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen
kimlerdir?"
"C-(*) Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın,
taklid hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan
milletinden menba'-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir
cem'iyettir. Benî-beşerde ona intisab eden; bir dirhem zararını bin
lira milletin menfaatına feda etmeyen.. hem de menfaatını ızrar-ı
nâsta gören.. hem de müvazenesiz, muhakemesiz mana veren.. hem
de meyl-i intikam ve garaz-ı şahsîsini feda etmediği halde,
mağrurane millete ruhunu feda etmek davasında bulunan.. hem de
beylik veya tavaif-i mülûk mukaddemesi olan muhtariyet veya
istibdad-ı mutlak manasıyla bir cumhuriyet gibi gayr-ı makul
fikirlerde bulunan.. hem de zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve
meşrutiyetin birinci ihsanı olan afv ve istiharat-ı umumiyeyi fikr-i
intikamına yediremediğinden herkesin asabına dokundurmakla tâ
heyecana gelip terbiye görmekle teşeffi isteyenlerdir."
(*): Burada mason ve dönmelerin ve bolşevizmi isteyenlerin
cem'iyetinden haber vermek içinde, bir çeyrek asır istibdad-ı
mutlakla hükmeden bir hâkimiyeti gaybî ihbar eder."
"S-Neden bunların umumuna fena diyorsun? Hâlbuki hayırhahımız
gibi görünüyorlar."
"C- Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan
görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir.
Fakat siz mehenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette
geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan
edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya
bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe
girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde
kalsın, mehenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız.
Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana
reddediniz gönderiniz.”(Münazarat)

VIII. RİSALE-İ NUR, HİZMETİN İCRASINDA ECİR VE ÜCRET
İSTEMEZ.
“Eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense, ölümü
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tercih ederdi. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde, kaidesini
bozmadı. Eski Said'in senin bu bîçare kardeşine irsiyet kalan şu
hasleti ise, tezehhüd ve sun'î bir istiğna değil, belki dört-beş ciddî
esbaba istinad eder."
"Birincisi: Ehl-i dalalet, ehl-i ilmi; ilmi vasıta-i cerr etmekle ittiham
ediyorlar. 'İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar.' deyip
insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzib
lâzımdır."
"İkincisi: Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba' etmekle mükellefiz. Kur'an-ı
Hakîm'de, hakkı neşredenler:  ِﺍﷲ ﻰَﻠَﻋ َّﻻِﺇ َﻯِﺮْﺟَﺍ ْﻥِﺇ... ﻰَﻠَﻋ َّﻻِﺍ َﻯِﺮْﺟَﺍ ْﻥِﺍ
ِ“[ﺍﷲBenim mükâfâtımı vermek ancak Allah’a aittir.” (Yunus, 10/72; Hud,
11/29; Sebe’, 34/47.)] diyerek, insanlardan istiğna göstermişler."
Sure-i Yâsin'de “[ َﻭﻥُﺪَﺘْﻬُﻣ ْﻢُﻫَﻭ ًﺮﺍْﺟَﺍ ْﻢُﻜُﻠَﺌْﺴَﻳ َﻻ ْﻦَﻣ ﺍُﻌﻮِﺒَّﺗِﺍDoğru yolda olan ve
sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere tâbi olun.” (Yasin, 36/21)] cümlesi,
mes'elemiz hakkında çok manidardır..."
"Üçüncüsü: Birinci Söz'de beyan edildiği gibi: Allah namına vermek,
Allah namına almak lâzımdır. Halbuki ekseriya ya veren gafildir;
kendi namına verir, zımnî bir minnet eder. Ya alan gafildir; Mün'im-i
Hakikî'ye ait şükrü, senayı, zahirî esbaba verir, hata eder."
"Dördüncüsü: Tevekkül, kanaat ve iktisad öyle bir hazine ve bir
servettir ki, hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o
tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezzak-ı
Zülcelal'e yüzbinler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni
minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine
istinaden, bâkiye-i ömrümü de o kaide ile geçirmesini rahmetinden
niyaz ediyorum."
"Beşincisi: Bir-iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat'î
kanaatım oldu ki; halkların malını, hususan zenginlerin ve
memurların hediyelerini almağa me'zun değilim. Bazıları bana
dokunuyor.. belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazan bana zararlı
bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almamağa manen bir
emirdir ve almaktan bir nehiydir."
"Hem bende bir tevahhuş var; herkesi, her vakit kabul edemiyorum.
Halkın hediyesini kabul etmek, onların hatırını sayıp istemediğim
vakitte onları kabul etmek lâzım geliyor.. o da hoşuma gitmiyor."
"Hem tasannu' ve temelluktan beni kurtaran bir parça kuru ekmek
yemek ve yüz yamalı bir libas giymek, bana daha hoş geliyor.
Gayrın en a'lâ baklavasını yemek, en murassa' libasını giymek ve
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onların hatırını saymağa mecbur olmak, bana nâhoş geliyor."
"Altıncısı: Ve istiğna sebebinin en mühimmi; mezhebimizce en
mu'teber olan İbn-i Hacer diyor ki: 'Salahat niyetiyle sana verilen
bir şeyi, sâlih olmazsan kabul etmek haramdır.' "
"İşte şu zamanın insanları hırs ve tama' yüzünden küçük bir
hediyesini pek pahalı satıyorlar? Benim gibi günahkâr bir bîçareyi,
sâlih veya veli tasavvur ederek, sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer
-hâşâ- ben kendimi sâlih bilsem; o alâmet-i gururdur, salahatin
ademine delildir. Eğer kendimi sâlih bilmezsem, o malı kabul etmek
caiz değildir. Hem âhirete müteveccih a'male mukabil sadaka ve
hediyeyi almak, âhiretin bâki meyvelerini dünyada fâni bir surette
yemek demektir.” (Mektubat, İkinci Mektup)

IX. HİZMETTE RİZA-İ İLAHİYE VE İSTİKAMET ESASTIR, RİSALE-İ
NUR HİÇBİR ŞEYE ALET EDİLEMEZ.
“Şimdi bu zamanda hiçbir şey'e âlet ve tâbi olmıyan ve her gayenin
fevkinde olan hakaik-i îmâniyeyi fıtrî ubudiyetle bilmiyenlere,
bilmek ihtiyacında olanlara te'sirli bir surette bildirmek, bu
keşmekeş dünyasında îmanı kurtaracak ve muannidlere kat'î kanaat
verecek bir tarzda, yâni hiçbir şey'e âlet olmıyacak bir tarzda bir
Kur'an dersi vermek lâzımdır ki; küfr-ü mutlakı ve mütemerrid ve
inadçı dalâleti kırsın; herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaat
da bu zamanda, bu şerait dahilinde dinin hiç bir şahsî, uhrevî,
dünyevî, maddî ve mânevî bir şey'e âlet edilmediğini bilmekle
husule gelebilir.” (Emirdağ Lahikası-II, 69. Mektup: Konuşan Yalnız
Hakikattir)

“... Risale-i Nur’un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile
alışverişi yoktur.” (Şualar, On Dördüncü Şua)

“...Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerine siper
edilmez. Çünkü, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle,
dünyevî maksatlar onunla kasten istenilmez. İstenilse, ihlâs kırılır, o
ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Yani, çocuklar gibi, döğüştükleri
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vakit Kur’ân’ı başına siper eder. Başına gelen zarar Kur’ân’a geldiği
gibi, Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal
edilmemeli."
"Evet, Risale-i Nur’a ilişenler tokatlar yerler; yüzer vukuat şahittir.
Fakat Risale-i Nur, tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kasıtla
tokatlar gelmez. Çünkü sırr-ı ihlâs ve sırr-ı ubudiyete münafidir.
Bizler, bize zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur’da
istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz.” (Kastamonu Lahikası, 168.
Mektup)

“... Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve
umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi’ ve dâhil olmaz. Belki
mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve
ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.” (Emirdağ
Lahikası-I, 103. Mektup)

“... Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır, bozgunculuğa karşıdır,
farmasonlara ve komünistlere karşıdır. Memleketin bütün zabıta
dairelerinden sorulsun, beş yüz bin Nur irfan mektebi talebesinden
birinin olsun nizam ve intizama aykırı Bir vukuatı var mıdır?
Yoktur."(Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, Üstad'ın Müdafası)

“Bazı emarelerle bildim ki; gizli düşmanlarımız, Nurların kıymetini
düşürmek fikriyle, siyaset mânasını hatırlatan Mehdilik dâvasını
tevehhüm ile, güya Nurlar buna bir âlettir diye, çok asılsız
bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler,
bu evhamlarından ileri geliyor. Ben, o gizli zâlim düşmanlara ve
onları aleyhimizde dinleyenlere derim: Hâşâ.. sümme hâşâ! Hiç bir
vakit böyle haddimden tecavüz edip îman hakikatlarını şahsiyetime
bir makam-ı şan u şeref kazandırmağa âlet etmediğime bu
yetmişbeş, hususan otuz senelik hayatım ve yüzotuz Nur Risaleleri
ve benim ile tam arkadaşlık eden binler zâtlar şehadet ederler."
"Evet; Nur Şâkirdleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini
göstermişim ki, şahsıma değil bir makam şan u şeref ve şöhret
vermek ve uhrevî ve mânevî bir mertebe kazandırmak; belki bütün
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kanaat ve kuvvetimle ehl-i îmana bir hizmet-i îmaniye yapmak için,
değil yalnız dünya hayatımı ve fâni makamatını, belki lüzum olsa
âhiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevî, bâkî mertebelerini feda
etmeği, hattâ cehennemden bazı biçareleri kurtarmağa vesile olmak
için, lüzum olsa Cenneti bırakıp Cehenneme girmeği kabul ettiğimi
hakikî kardeşlerim bildiği gibi -mahkemelerde dahi bir cihette isbat
ettiğim halde- beni bu ittihamla Nur ve îman hizmetime bir
ihlâssızlık isnad etmekle ve Nurların kıymetlerini tenzil etmekle
milleti onun büyük hakikatlerinden mahrum etmektir.” (Şualar, On
Dördüncü Şua)

“Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve
bilhassa siyasetli cemaatlara hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve
Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara
temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas etsen ve alâkadar
olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak
hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar sebebsiz sıkıntılara
hedef olmayacaktın!"
"Elcevab: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi:
Mesleğimizin esası olan 'ihlas' bizi men'ediyor. Çünki bu gaflet
zamanında, hususan tarafgirane mefkûreler sahibi, her şeyi kendi
mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve uhrevî harekâtını da o
dünyevî mesleğe bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik-i
imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye âlet
olamaz. Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki
cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlası
muhafaza etmek, dinini dünyaya âlet etmemek müşkilleşmiş. En iyi
çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i İlahiyeye
dayanmaktır."
"İçtinabımızın çok sebeblerinden bir sebebi de; Risale-i Nur'un dört
esasından birisi olan 'şefkat etmek', zulüm ve zarar etmemektir.
Çünki, ( ﻯٰﺮْﺧُﺍ َﺭْﺯِﻭ ٌﺓَﺭِﺍﺯَﻭ ُﺭِﺰَﺗ َﻻَﻭEn'am, 6/164; İsra, 17/15; Fâtır, 35/18;
Zümer, 39/7.)] Yani 'Birisinin hatasıyla, başkası veya akrabası
hatakâr olmaz; cezaya müstehak olmaz.' olan düstur-u irade-i
İlahiyeye karşı, bu zamanda ... (İbrahim, 14/34) sırrıyla şedid bir
zulüm ile mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir caninin hatasıyla,
değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder.
Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla
bir köye bomba atar. Hâlbuki bir masumun hakkı, yüz cani için feda
edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz
masumu birkaç cani için zararlara sokar. Meselâ: Hatalı bir adama
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müteallik, bîçare ihtiyar vâlide ve pederi ve masum çoluk-çocukları
ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin esasına
zıddır."
"Müslümanlar içinde tarafgirane cereyanlar yüzünden, böyle
masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet
veren vaziyetler, bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir. Cihad-ı
dinîde olsa, kâfirlerin çoluk-çocuklarının vaziyetleri aynıdır.
Ganîmet olabilir; Müslümanlar, onları kendi mülküne dâhil edebilir.
Fakat İslâm dairesinde birisi dinsiz olsa; çoluk-çocuğuna hiçbir
cihetle temellük edilmez, hukukuna müdahale edilmez. Çünki o
masumlar, İslâmiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, belki
İslâmiyet'le ve cemaat-ı İslâmiye ile bağlıdır. Fakat kâfirin çocukları,
gerçi ehl-i necattırlar; fakat hukukta, hayatta pederlerine tâbi' ve
alâkadar olmasından, cihad darbesinde o masumlar memluk ve esir
olabilirler.” (Emirdağ Lahikası-I, 18. Mektup)

“Risale-i Nur'un mesleği, sair tarîkatlar, meslekler gibi mağlub
olmayarak belki galebe ederek pek çok muannidleri imana
getirmesi; pek çok hâdisatın şehadetiyle, bu asırda bir mu'cize-i
maneviye-i Kur'aniye olduğunu isbat eder. O dairenin haricinde,
ekseriyetle bu memlekette bu hususî ve cüz'î ve yalnız şahsî
hizmet; veya mağlubane perde altında veya bid'alara müsamaha
suretinde ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam
olamaz diye, hâdisat bize kanaat vermiş.”
“Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var; tam bir
ihlas ve tam bir mahviyetle, sebatkârane Risale-i Nur'a şakird ol. Tâ
binler, belki yüzbinler şakirdlerin şirket-i maneviye-i uhreviyelerine
hissedar ol. Tâ senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp
küllîleşsin, âhirette tam kârlı bir ticaret olsun.”(bk. age., 34. Mektup)

“En ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alâkadar mühim bir
memur yanıma geldi. Ona dedim ki:"
"Bu onsekiz senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete
okumadım; bu sekiz aydır, bir defa cihanda ne oluyor, diye
sormadım; üç senedir buradan işitilen radyoyu dinlemedim; tâ ki
kudsî hizmetimize manevî zarar gelmesin."
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"Bunun sebebi şudur ki: İman hizmeti, iman hakaikı, bu kâinatta her
şeyin fevkindedir; hiç bir şeye tâbi' ve âlet olamaz. Fakat bu
zamanda ehl-i gaflet ve dalalet ve dinini dünyaya satan ve bâki
elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i
imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi' veya âlet telakki
etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek
endişesiyle, Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti bize kat'î bir surette siyaseti
yasak etmiş."
"Sizler ey ehl-i siyaset ve hükûmet! Evham edip bizlerle
uğraşmayınız. Bilakis teshilât göstermeniz lâzım. Çünki hizmetimiz,
emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayişi, hem
inzibatı, hem hayat-ı içtimaiyeyi anarşilikten kurtarmağa çalışıp,
sizin hakikî vazifenizin temel taşlarını tesbit ediyor, takviye ve teyid
ediyor."(Kastamonu Lahikası, 92. Mektup)

“Harice göndermek için İstanbul'a gönderdiğimiz bir kısım nüshalar
daha gönderilmemesinin sebebi, hacca gitmek için pek çoklar
rağbet göstermediklerinden ve 'Hududa fazla dikkat ediliyor ve bir
bahane ile çevriliyor.' diye, elinde olan emanet bulunan, hacca
gidecek olan zât, bize yazmış ki: 'Bunu posta ile doğrudan doğruya
Mekke-i Mükerreme'de Mehmed Ali Mâlikî, Vaziye Mahalle-i Şamiye
adresiyle gönderilsin.' diye münasib görmüş; onu, bahane ile
hududdan çevrilmemek için beraber götürmemiş. Çok da isabet
olmuş. Çünki benim ve Nur şakirdlerinin namına şimdi bu
mecmuaları göndermek, herhalde inkişafa başlayan İslâm birlik fikri
ve ittihad-ı İslâm siyaseti, Risale-i Nur'u kendine bir kuvvet, bir âlet
yapmağa çalışacaktı ve bizleri siyaset-i İslâmiyeye bakmağa mecbur
edecekti. Halbuki Risale-i Nur'un mesleğindeki sırr-ı ihlas; iman,
Kur'an hakikatlarından başka hiçbir şeye âlet, tâbi' olmadığı..."
"Hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakikî ihtiyacını
hissedip ve yarasının tedavisi için Risale-i Nur'u aramasının
lüzumu..."
"Hâlbuki gönderilecek o mübarek merkezler, şimdilik Nurlara hakikî
ihtiyacını değil, belki âlem-i İslâm'ın hayat-ı diniyesine ait
cihetlerinden düşünmeğe mecbur olması..."
"Hem Nur mesleğinde benlik ve gösteriş, bir nevi şöhretperestlik
merdud olduğundan, bu enaniyet zamanında insanlara kendini
satmağa çalışmak ve beğendirmek, bir anda Nur şakirdleri böyle
büyük bir imtiyaz gibi bu eserlerle meşhur mevkilere kendilerini
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göstermek bir nevi gösteriş olması cihetiyle, Kader-i İlahî Nur
şakirdlerini tam ihlasın muhafazası için şimdilik müsaade
etmiyor.”(Emirdağ Lahikası-I, 196. Mektup)

“Büyük Cihad'ın ve Sebilürreşad'ın neşrettiği gibi ben ilân etmişim
ki; dine, imana hizmeti ve Risale-i Nur'u değil dünya siyasetine,
belki kemalât-ı manevîye ve makamat-ı âliyeye âlet edemediğim
gibi.. herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve Cehennem'den
kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emr-i İlahî ve rıza-yı İlahîden
başka hiçbir şeye âlet etmemek, bu zamanda Nur'un hakikî kuvveti
olan sırr-ı ihlas-ı hakikîyi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki:
Sıddık-ı Ekber (R.A.) dediği olan 'Mü'minler Cehennem'e gitmemek
için Allah'tan isterim, benim vücudum Cehennem'de büyüsün ki,
onların yerine azab çeksin.' diye söylediği kudsî fedakârlığının bir
zerresini ben de kendime kazandırmak için, iman ile Cehennem'den
birkaç adamın kurtulmaları için Cehennem'e girmeyi kabul ederim
demişim.”(Emirdağ Lahikası-II, 93. Mektup)

“... Bu zamanda ehl-i îman öyle bir hakikata muhtaçtırlar ki;
kâinatta hiçbir şey'e âlet ve tâbi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz
ve maksad onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlûb
edemez bir tarzda îman hakikatlarını ders versin. Umum ehl-i
îmanın bin senedenberi teraküm etmiş dalâletlerin hücumuna karşı
îmanları muhafaza edilsin."
"İşte bu nokta içindir ki, dâhilî ve hâricî yardımcılara ve ehemmiyetli
kuvvetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tâbi
olmuyor.. tâ avâm-ı ehl-i îmanın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin
bâzı gayelerine basamak olmasın; ve doğrudan doğruya hayat-ı
bâkıyeden başka hiçbir şey'e âlet olmadığından, fevkalâde kuvveti
ve hakikatı, hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin."
"Amma, mânevî ve makbul ve zararsız ve bütün ehl-i hakikatın
istedikleri nurânî makamlar ve uhrevî rütbelerden, hâlis
kardeşlerimizden hüsn-ü zanla verilen ve ihlâsınıza zarar gelmediği
halde eğer kabul etsen, reddedilmiyecek derecede senedler,
hüccetler bulunduğu halde; sen, değil tevazu ve mahviyetle, belki
şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatırını
kırmakla o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun?"
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"Elcevap: Nasılki ehl-i hamiyet bir insan, dostların hayatını
kurtarmak için kendini feda eder; öyle de, ehl-i îmanın hayat-ı
ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için, lüzum
olsa (hem lüzum var) kendim, değil yalnız lâyık olmadığım o
makamları, belki hakikî hayât-ı ebediyenin makamlarını dahi feda
etmeye, Risale-i Nur'dan aldığım ders-i şefkat cihetiyle terkederim.
Evet her vakit, hususan bu zamanda ve bilhassa dalâletten gelen
gaflet-i umumiyede; siyaset ve felsefenin galebesinde; ve enaniyet
ve hodfüruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar herşey'i
kendine tâbi ve basamak yapar. Hattâ dünyevî makamlar için dahi
mukaddesatını âlet yapar. Manevî makamlar olsa, daha ziyade âlet
eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara
kendini yakıştırmak için, bazı kudsî hizmetlerini ve hakikatları
basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp, neşrettiği
hakikatlar dahi tereddüdler ile revacı zedelenir. Şahsa, makama
fâidesi bir ise, revaçsızlıkla umuma zararı bindir.” (Emirdağ Lahikası-I,
41. Mektup)

“Şimdi şark tarafında yeni bir hâdise: Bir şeyh tarafından, kendi
müridleri ve halifeleri vasıtasıyla din lehinde, eskiden beri meşhur
olmuş Şeyh Ahmed namında türbedar-ı Nebevî tarafından
vasiyetname-i Peygamberî (A.S.M.) namında bir eser, o havalide
gezmiş, intişar etmiş. Oralarda çalışan kahraman Salahaddin'i bir
derece ihtiyata sevkedip, bütün siyasetlerin fevkinde ve siyasetlere
tenezzül etmeyen Risale-i Nur cereyanı, öyle siyasete temas
edebilen cereyanlarla iştiraki görünmemek için, daha ziyade ihtiyat
ve tevakkufa mecbur olmuş. Bugün, beş ay Ankara'ya bir vazife ile
gitmek için buraya geldi. Bir hafiye onu takib edip o da arkasından
girdi. Ben o casusa, Salahaddin kalktıktan sonra dedim ki:"
"Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirdleri, değil dünya
siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u âlet
edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. Biz, ehl-i dünyanın
dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevehhüm etmek
divaneliktir."
"Evvelâ: Kur'an bizi siyasetten men'etmiş; tâ ki elmas gibi
hakikatları, ehl-i dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin."
"Sâniyen: Şefkat, vicdan, hakikat, bizi siyasetten men'ediyor. Çünki
tokada müstehak dinsiz münafıklar onda iki ise, onlarla müteallik
yedi-sekiz masum, bîçare, çoluk-çocuk, zaîf, hasta, ihtiyarlar var.
Bela ve musibet gelse, o sekiz masumlar o belaya düşecekler. Belki
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o iki münafık dinsiz, daha az zarar görecek. Onun için, siyaset
yoluyla, idare ve asayişi ihlâl tarzında neticenin husulü de meşkuk
olduğu halde girmek, Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkat,
merhamet, hak, hakikat şakirdlerini men'etmiş."
"Sâlisen: Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükûmet ne
şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşedd-i ihtiyaçla muhtaçtırlar.
Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun
dindarane, hakperestane düsturlarına tarafdar olmak gerektir.
Meğer ki, bütün bütün millete, vatana, hâkimiyet-i İslâmiyeye
hıyanet ola. Çünki bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve
siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas
olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir:"
"Birincisi; merhamet,
İkincisi, hürmet,
Üçüncüsü, emniyet,
Dördüncüsü, haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek,
Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir."
"İşte Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit, bu beş esası
temin edip, asayişin temel taşını tesbit ve temin eder. Risale-i Nur'a
ilişenler kat'iyyen bilsinler ki; onların ilişmesi, anarşilik hesabına
vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. İşte bunun hülâsasını o
casusa söyledim. Dedim ki: Seni gönderenlere böyle söyle."
"Hem de ki: 'On sekiz senedir bir defa kendi istirahatı için hükûmete
müracaat etmeyen ve yirmi bir aydır dünyayı herc ü merc eden
harblerden hiçbir haber almayan ve çok mühim makamlarda çok
mühim adamların dostane temaslarını istiğna edip kabul etmeyen
bir adama, ondan korkup, tevehhüm edip, dünyanıza karışmak
ihtimaliyle evhama düşüp tarassudlarla sıkıntı vermekte hangi
mana var? Hangi maslahat var? Hangi kanun var? Divaneler de
bilirler ki, ona ilişmek divaneliktir.' dedik. O casus da kalktı gitti.”
(Kastamonu Lahikası, 155. Mektup)

X. RİSALE-İ NUR HİZMETİNDE KEMİYET DEĞİL KEYFİYET
ESASTIR.
“Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye bir kudsî
vazifedir; hem kemmiyet, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem
muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri ebedî, daimî, sabit hizmeti imaniyeye nisbeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz."
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"Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli
makamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla fevkalâde hüsn-ü zan
ile müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat
ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki
etmeliyiz." (Kastamonu Lahikası, 58. Mektup)

“Nur Talebeleri içinde çok muhtelif tabakalar var. Yedi-sekiz
yaşındaki, câmilerde Kur'an okumak için elifbayı ders almakta olan
çocuklardan tut, tâ seksen-doksan yaşındaki ihtiyarlara varıncaya
kadar kadın-erkek; hem bir köylü, hammal adamdan tut, tâ büyük
bir vekile kadar ve bir neferden, büyük bir kumandana kadar
taifeler Nurcularda var. Bütün Nurcuların bu çok taifelerinin
umumen bütün maksadları, Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve
hakaik-i imaniye ile nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları ilm ü
irfan ve hakaik-i imaniyeyi neşretmektir. Bundan başka bir şeyle
iştigal ettikleri bilinmiyor. Yirmi sekiz seneden beri dehşetli
mahkemeler dessas ve kıskanç muarızlar, bu kudsî hizmetten başka
onlarda bir maksad bulamadıkları için onları mahkûm edemiyorlar
ve dağıtamıyorlar."
"Ve Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya
kendilerini mecbur bilmiyorlar. 'Vazifemiz hizmettir, müşterileri
aramayız, onlar gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar.' diyorlar.
Kemmiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî ihlası taşıyan bir adamı,
yüz adama tercih ediyorlar.” (Emirdağ Lahikası-II, 100. Mektup)

“Hakikat-ı ihlâs, benim için şân ü şerefe ve maddî ve mânevî
rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men'ediyor. Hizmet-i
nuriyeye, gerçi büyük zarar olur; fakat, kemiyet keyfiyete nisbeten
ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-ı ihlâs ile,
herşey'in fevkınde hakaik-ı îmaniyeyi on adama ders vermek, büyük
bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli
görüyorum. Çünki: O on adam, tam o hakikatı herşey'in fevkınde
gördüklerinden sebat edip, o çekirdekler hükmünde olan kalbleri,
birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam, dünyadan ve felsefeden
gelen şüpheler ve vesveseler ile, o kutbun derslerini, 'Hususî
makamından ve hususî hissiyatından geliyor' nazariyle bakıp,
mağlûb olarak dağıtılabilirler diye, hizmetkârlığı, makamatlara
tercih ediyorum.” (Emirdağ Lahikası-I, 41. Mektup)
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