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"Reddetmek", "kabul etmemek" ve "amel etmemek"
ifadelerinin aralarındaki farkı izah eder misiniz?
Reddetmek, devlet otoritesine karşı kuvvet ve silah ile baş kaldırmak ve devlet
kanunu güç ile ilga etmek anlamında kullanılmıştır. Üstat bizim rejimi reddedecek
ne gücümüz var, ne de Risale-i Nur'un hareket tarzı ve usulü buna müsaade eder,
diyerek, böyle bir mücadele tarzını benimsemediğini deklare etmiş oluyor. Zaten
böyle bir mücadele tarzı dahilde, yani vatan sathında Ehl-i sünnet ekolünce de
tasvip görmemiştir. Bu yüzden Ehl-i sünnet alimlerinin büyük imamları çok cefa ve
çile çekmesine karşın, mevcut iktidara karşı güç ile mukabele etmemiştir. Üstelik
nüfuzu ve taraftarlaının çok olmasına rağmen.
Kabul etmemek, rejimi ve siyasi otoriteyi eleştirip söz ve fikir olarak
reddetmektir. Yani güç ve kuvvete baş vurmadan, rejime muhalefet etmektir. Bu da
ya siyaset ile olur ya da fikri bir mücadele tarzında olur. Üstat, rejime karşı siyasi bir
yapılanma ile değil, fikren muhalefet etmiştir. Ve tarihte en otoriter rejimlerde bile
fikri muhaliflerin bulunduğunu söyleyerek, kendi durumunun normal olduğunu
savunmuştur. Şimdiki dünya konjöktöründe siyasi ve fikri muhalefet, demokrasinin
bir parçası, bir lazımı haline gelmiştir. Üstad'ın döneminde ise militarist ve diktatör
bir rejim hakim olduğu için, masum ve meşru fikri muhalefetinden dolayı çok eza ve
cefa çekmek zorunda kalmıştır. Tarih ve gelecek nesil o dönemi utanç ve nefret ile
hatırlayacaktır.
Amel etmemek ise, rejim ve siyasi otoritenin keyfi ve köksüz uygulamalarını
hayata geçirip tatbik etmemek demektir. Yani rejimin zorla dayattığı bir yaşam
tarzını, muhalif kişilerin yaşamamak ile tepki vermesidir.
Mesela kanun zoru ile şapka giydirmeye karşı, giymemek ile mukabele etmek, buna
örnek olarak verilebilir. Bir çeşit, bu keyfi uygulamaya karşı eylemsizlik ile
muhalefet etmektir. Üstat münzevi yaşam tarzı ile yeni rejimin haksız ve köksüz
uygulamalarını reddetmiştir.
Üstat yeni rejimi hem fikren, hem de eylemsizlik şeklinde kabul etmemiştir. Tabi
yeni rejimin her yönünü ve her tarafını değil, sadece dine, insan fıtratına muhalif
olan uygulamalarını reddetmiştir. Yoksa Üstat cumhuriyet, hukukun üstünlüğü,
adalet, insan hakları, modern insanların müspet kazanımlarını daima kabul edip
desteklemiştir.
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