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"Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcuları, hem
ulemâyı, hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem
Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek
için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şeâir-i
İslâmiyeyi ihyâ…" İzah eder misiniz?
"İşte madem hakikat budur, yirmi beş seneden beri ehl-i ilmi, ehl-i
tarikatı ezen, ya kendilerine dalkavukluğa mecbur eden eski
partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı bu noktadan istifade
edip Demokratları devirmemek için, Demokratlar mecburdurlar ki
hem Nurcuları, hem ulemâyı, hem milleti memnun ve minnettar
etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek
için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şeâir-i İslâmiyeyi ihyâ
için mümkün oldukça tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir."
"Maatteessüf, bazı müfrit ve mason ve komünistler, Demokrat
aleyhinde olduğu halde kendini Demokrat gösteriyorlar ki,
Demokratları tahribata sevk etsin ve din aleyhinde göstersin, onları
devirsin."(1)

"Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki cereyana
siyasetlerince muarız oldukları için, onların az bir kısmı dine
verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı
kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan
kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin
lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını
dahi cidden îkaz edip 'Aman, çabuk hakikat-i İslâmiyeye yapışınız!'
ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti,
hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i İslâmı arkasında
ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i İslâmiye ile 400 milyon kardeşi
bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir
devleti kendine hakikî dost yapmak, iman ve İslâmiyetle olabilir."
"Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârları onlara hem haber
veriyoruz, hem İslâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz.
Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve
vatanda ve şimdi âlem-i İslâmda pek büyük faydası ve hizmeti
bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden kurtarıp neşrine hizmet
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etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler. Ve
selâmeti bulsunlar."(2)

Dünyanın iki blok olduğu dönemde, Rusya komünizm ile dinsizliği neşrediyor,
Amerika da diğer blokun başında komünizm ve dinsizliğe karşı dini ve dindarları
himaye ediyordu. NATO paktı tamamen komünizm tehlikesine karşı kurulmuş,
Amerika’nın başını çektiği, din lehinde bir paktır. Amerika, İslam alemi de dahil
semavi dinlerin hepsini himaye edip muhafaza etmek için elinden gelen gayreti o
dönemlerde göstermiş. Dönemin içindeki şartlar açısından meseleye bakacak
olursak mesele çok açıktır.
Üstad Hazretleri de o dönemin hükümeti olan Demokratlara, komünizm tehlikesine
karşı Amerika lehinde olmaları gerektiğini ihtar ve ikaz ediyor. Olayları tarihi
konjonktürü içinde değerlendirmemiz gerekir.
Dipnotlar:
(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 19. Mektup.
(2) bk. a.g.e., 129. Mektup.
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