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AF VE MÜSAMAHADA ÖLÇÜ

“Tolerans”  veya  “hoşgörü”  diye  de  ifade  edilen  ve  dinimizde  güzel  ahlâktan  olan 
müsamahayı; “dinî esaslardan taviz verip fedakârlık etme” şeklinde anlamak doğru değildir. 
Zira hukukullahtan, hukuk-u umumiyeden taviz vermeye ve müsamaha göstermeye kimsenin 
salahiyeti  yoktur.  Bu  hususta  Bediüzzaman  Hazretlerinin  şu  şiddetli  ifadeyi  kullandığını 
görüyoruz:

«Ey hitabet-i umumiye sıfatı ile, gazete lisanıyla konferans veren muharrir! Sen, 
kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilân etmeye hakkın 
var.  Fakat  şeair-i  İslâmiyeye  zıd  ve  muhalif  olan  herzeler  ile  İslâmiyeti 
lekelendirmeğe kat’iyyen hakkın yoktur.

Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? 
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Hangi  hakka  binaen  milletin  namına,  ümmetin  hesabına  İslâmiyet  hakkında 
hezeyanları savurarak dalaletini neşr ve ilân ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin 
gibi  dâll  zannetme.  Dalaletini  kime  satıyorsun?  Burası  İslâmiyet  memleketidir, 
Yahudi  memleketi  değildir.  Cumhur-u  mü’minînin  kabul  etmediği bir  şeyin 
gazete ile ilânı, milleti dalalete davettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. Bir adamın 
hukukuna tecavüze cevaz-ı  kanunî olmadığı halde,  koca bir milletin belki  âlem-i 
İslâmın  hukukuna  hangi  cesarete  binaen  tecavüz  ediyorsun?  Ağzını  kapat!..» 
(Mesnevî-i Nuriye sh: 89)

Evet,  müsamaha  (tolerans)  sözü,  birinin  şahsi  hatalarını  yüzüne  vurup  utandırmadan, 
başkalarının yanında onu mahcub etmeden, sabır ve anlayışla kusurunu telafi etmesine imkân 
sağlamak manasına gelir ki; bu, güzel ahlâktan olup şahsî hukuka bakar.

Nitekim  Hazret-i  Aişe  validemiz,  Efendimizin  müsamahasını  anlatırken  şahsî  hiçbir 
mes’elesinden,  uğradığı  zararlardan  dolayı  kimseleri  incitmediğini,  kimseden  intikam almaya 
kalkmadığını belirttikten sonra der ki:

“Allah’a ait bir hak ayaklar altında çiğnenirse onu hiç affetmez, hemen o 
kimseden Allah adına intikam alırdı.” (Müslim, Fedail, 79)

“Bid’at ve kötülüklere yol açıp doğru yoldan sapıtan önderlerden ümmetim için 
endişeleniyorum.” (Tirmizi, Fiten 51; Ebu Davud, Fiten 1; İbn-i Mace, Fiten 9)

Bir din adamının bid’alar içinde bulunması şöyle dursun, başkasının kendisi hakkında sû’-i 
zanda bulunmasına sebebiyet verecek hallerden şiddetle kaçınması icabeder.

Bilhassa bir cemaat namına umuma görünüp, o cemaatı ittiham altına bırakacak olan 
yanlış  ve  hatalı  hareketlerde  bulunmanın; cemaatın  şahs-ı  manevîsine  zarar  vereceğini 
hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«Bu  zamanda,  hususan  kırk-elli  sene  sonra  seyyie,  fenalık  işleyenin  üstünde 
kalmaz.  Belki  milyonlar  nüfus-u  İslâmiyenin  hukuklarına  tecavüz  olur.  Kırk-elli 
sene sonra çok misalleri görülecek.» (Hutbe-i Şamiye sh:55)

 Hakikatlı  bir latife:  Sultan  Süleyman-ı  Kanunî,  kesretli  kırk  çeşme sularını 
İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilaf-ı şeriat 
kanunları Avrupa'dan  getirdiğin  cihetle,  İstanbul'a  öyle  bir  bok  sıçtın  ki;  o 
getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse, yüz senede temizleyemez."

Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 161 )
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UMUM  HUKUKA TECAVÜZ  HO  GÖRÜLEMEZİ Ş

Risale-i  Nur eserlerinde afv ve müsamaha,  şahsî  ve umumî haklara  göre değerlendirilir. 
Şahsî  haklarda  afv  ve  müsamaha  güzel  karşılanırken;  umumî  haklarda  afv,  zâlime yardım 
mânasında vasıflanıp deniliyor ki:

«Bu  asırdaki  ehl-i  İslâmın  fevkalâde  safderunluğu  ve  dehşetli  canileri  de 
âlicenabane affetmesi ve birtek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve 
maddi  hukuk-u  ibadı  mahveden  adamdan görse,  ona  bir  nevi  tarafdar 
çıkmasıdır.Bu suretle  ekall-i  kalil  olan ehl-i  dalalet  ve  tuğyan,  safdil  tarafdar  ile 
ekseriyet  teşkil  ederek,  ekseriyetin  hatasına  terettüb  eden  musibet-i  ammenin 
devamına ve idamesine, belki  teşdidine kader-i  İlahiyeye fetva verirler;  biz buna 
müstehakız derler.

Evet elması bildiği (âhiret ve iman gibi) halde, yalnız zaruret-i kat’iye suretinde 
şişeyi (dünya ve mal gibi) ona tercih etmek ruhsat-ı şer’iye var; yoksa küçük bir 
ihtiyaçla veya heves ile veya tama’ ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir 
cehalet ve hasarettir, tokada müstehak eder. Hem âlicenabane affetmek ise yalnız 
kendine karşı cinayetini affedebilir.  Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa 
başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afuvkârane bakmağa hakkı yoktur, zulme 
şerik olur...» (Kastamonu Lâhikası sh:25)

Evet  «Ferd  mütekellim-i  vahde  olsa,  müsamahası  ve  fedakârlığı  amel-i 
sâlihtir; mütekellim-i  maal-gayr  olsa  hıyanettir,  amel-i  talihtir.»  (Mektubat 
sh:477)

Demek  ki  hukuk-u  âmmeye  ve  ahkâm-ı  diniyeye  taalluk  eden  suç  veya  haklarda 
müsamaha ve afv olamaz.

Zâlimlerin zulmü hukukta affedilmediği gibi, itikadiyatta da küfür cinayetinin affedilmiyeceği 
şöyle izah ediliyor:

«Nasıl  bin  masumların  hukukunu  çiğneyen  bir  zâlimi  cezalandırmak  ve  yüz 
mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin 
rahmettir.  Ve  o zâlimi  affetmek ve  canavarı  serbest  bırakmak,  birtek  yolsuz 
merhamete mukabil yüzer biçarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de: 
Cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-i mutlak, küfrüyle hem esma-i İlahiyenin 
hukukuna inkâr ile tecavüz; hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini 
tekzib ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkârane yüksek 
vazifelerini  inkâr  etmekle  hukuklarına  tecavüz  ve  kâinatın  gaye-i  hilkati  ve  bir 
sebeb-i vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i  İlahiyeye karşı  ubudiyetlerle 
mukabelelerini  ve  âyinedarlıklarını  tekzib  ile  hukukuna  bir  nevi  tecavüz  ettiği 
haysiyetiyle öyle azîm bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz.» (Şualar 
sh:230)
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Evet  «Kâfir  ve  münafıkların Cehennem’de yanmalarını  ve azab ve  cihad gibi 
hâdiseleri  kendi şefkatına sığıştırmamak ve tevile sapmak,  Kur’anın ve edyan-ı 
semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve 
gayet derecede bir merhametsizliktir.

Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat etmek, o 
biçare  hayvanlara  şedid  bir  gadir  ve  vahşi  bir  vicdansızlıktır.  Ve  binler 
müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın sû-i akibetine 
ve  müdhiş  günahlara  sevkeden  adamlara  şefkatkârane  tarafdar  olmak  ve 
merhametkârane cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana 
dehşetli bir merhametsizlik ve şeni’ bir gadirdir.» (Kastamonu Lâhikası sh:75)

O halde afv ve müsamahanın amel-i sâlihten sayıldığı makamları olduğu gibi, meşru olmayıp 
mes’uliyet getiren kısmı da vardır. Bu kısımları da şeriat tayin eder ve etmiştir.

EHL-  SEFAHETTEN UZAK DURMAK GEREK Rİ İ

Ehl-i  sefahetle,  sefih  yaşadıkları  müddetçe,  müsamahakârane  ihtilat  etmeyi  değil,  bilakis, 
onlara  muhalefetle  onlardan  uzak  durmayı  ders  veren  Bediüzzaman Hazretlerinin  eserlerinde 
mevzumuzla  alâkalı  hayli  ikazlar  vardır.  Ezcümle,  o ehl-i  sefahetin  lisan-ı  hal  ve  fiilleriyle 
yaydıkları o telkinat ve onlara karşı verilen cevablar şöyle nazara veriliyor:

«Hey arkadaş! Gel gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretlerine 
bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.» (Sözler sh:31) der.

Buna cevaben deniliyor ki:

«Eğer  arkamdaki  arslanı  öldürüp,  önümdeki  darağacını  kaldırıp,  sağ  ve 
solumdaki yaraları def’edip peşimdeki yolculuğu men’ edecek bir çare sende varsa, 
bulursan;  haydi  yap,  göster,  görelim.  Sonra  de:  Gel  keyfedelim.  Yoksa  sus  hey 
sersem!.» (Sözler sh:31)

Başka bir deyişle:

«Eğer ölümü öldürüp, zevali  dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı,  beşerden 
kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle dinleyelim. Yoksa sus.» (Sözler 
sh:32)

Bu hakikatı te’yid eden şu ifadeler de dikkat çekicidir:

«Medeniyet  tilmizleri,  müslümanları  ecnebi  âdetlerine  ittiba  ile  şeair-i 
İslâmiyeyi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur’an Nurcuları böylece müdafaada 
bulunurlar: “Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı  kaldırmaya 
iktidarınız  varsa,  pekâlâ,  dini  de  terk  ediniz,  şeairi  de  kaldırınız.  Ve  illâ  dilinizi 
kesin, konuşmayınız...”»                                            (Mesnevî-i Nuriye sh:219)
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«Hülâsa:  Ayık  olan  sana  tâbi  olmaz.  Ancak  siyaset  şarabıyla veya  şöhret 
hırsıyla veya  rikkat-i  cinsiye ile  veya  felsefenin dalaleti ile  veya  medeniyetin 
sefahetiyle sarhoş  olanlar  senin  meşreb  ve  mesleğine  tâbi  olurlar.»  (Mesnevî-i 
Nuriye sh:220)

Bediüzzaman Hazretlerinin diğer bir şiddetli ikazı da şöyle:

«Ey gururlu, mağrur gafil! Sana ne olmuş ki, müslümanları -ecanib tarzında- 
hayat-ı dünyeviyeye davet edersin? O hayat, uyku içinde bir lu’b ve heva içinde 
bir lehivden başka birşey değildir.

Hem ne oluyorsun ki, keyiflerine kâfi gelen helâl ve tayyibat dairesinden huruca 
teşvik  ederek,  dinin  ihmaline  veya  dinin  bazı  şeairinin  terkine  sebebiyet 
veriyorsun? Ve muharremat ve habîsat dairesine duhûle teşci’ ediyorsun?

Ey müvesvis! Bilir misin misalin neye benzer? O derece belâhet kesbetmiş bir 
sarhoşa  benzer  ki;  arslanı  attan,  darağacını  salıncaktan,  cerahatlı  yarayı  kırmızı 
gülden farketmez.» (Nurun İlk Kapısı sh:23)

B D’ALARA MÜSAMAHA CA Z DE LD Rİ İ Ğİ İ

İşte bu ve buna benzer daha pekçok şiddetli  ifadeler,  müsamahanın caiz olmayan kısmını 
apaçık şekilde bildirir.

Bir müslümanın yaşayışına örnek tutacağı tek hayat yolu da şöyle nazara veriliyor:

«Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb 
bulunmasın! Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

 Yani: “Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan etmiş, edeblendirmiş.” Evet 
siyer-i  Nebeviyeye  dikkat  eden  ve  Sünnet-i  Seniyeyi  bilen,  kat’iyyen  anlar  ki: 
Edebin  enva’ını,  Cenab-ı  Hak  habibinde  cem’etmiştir.  Onun Sünnet-i  Seniyesini 
terkeden, edebi terkeder. 

 kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edebsizliğe düşer.» (Lem’alar sh:54)
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TAK P ED LECEK YOLİ İ

Yine müsamahaya lâyık olmayanlara müsamaha göstermekle onların dalaletine ortak olmak 
gibi müdhiş bir netice vereceğini beyan eden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

²dediğim vakit, baktım ki: Mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet 
nuranî,  parlak  enbiya,  sıddıkîn,  şüheda,  evliya,  sâlihîn  kafilelerini  gördüm  ki, 
istikbal  zulümatını  dağıtıp,  ebede  giden  yolda  bir  cadde-i  kübra-yı  müstakimde 
gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak 
ettiriyor. Birden, fesübhanallah dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i 
selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak etmemek, ne kadar hasaret ve 
helâket  olduğunu  zerre  mikdar  şuuru  olan  bilmesi  lâzım.  Acaba  bid’aları  icad 
etmekle  o  kafile-i  uzmadan  inhiraf  eden;  nereden  nur  bulabilir,  hangi  yoldan 
gidebilir? Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, rehberimiz ferman etmiş ki:

Acaba bu ferman-ı kat’îye karşı ülema-üs sû’ tabirine lâyık bazı bedbahtlar hangi 
maslahatı buluyorlar?» (Mektubat sh:395)

«Bu şeairin  umuma taalluk  cihetiyle  umum onda  hissedardır.  Umumun rızası 
olmazsa onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz’îsi (sünnet 
kabilinden bir mes’elesi) en büyük bir mes’ele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. 
Doğrudan  doğruya  umum  âlem-i  İslâma  taalluk  ettiği  gibi;  Asr-ı  Saadet’ten 
şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın bağlandığı o nuranî zincirleri koparmaya, 
tahrib ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki, ne kadar 
dehşetli  bir hataya düşüyorlar.  Ve zerre miktar şuurları  varsa,  titresinler!..» 
(Mektubat sh:396)

İşte bid’at içindeki  yaşayışa bakan mezkûr şiddetli ifadeleri, gayr-ı meşru müsamaha lehinde 
yapılan telkinlere aldanıp meyledenler, nazar-ı dikkate almalıdırlar. Açık-saçıklığı ve o açık-saçık 
kız ve kadınlarla beraber bulunup, televizyonlarda nazar-ı umumiyeye göstermek ve bu bid’aları 
yayan ve destekleyenlere müsamaha ve dostluğu yaymak, dinin tahribine yardım değil midir?

Ezcümle: Bir hadîs-i şerifte şöyle buyuruluyor:

«(1) Yani: Bir kimse bir sahib-i bid’atı (yaşayışları İslâm âdab ve ahlâkına zıt olan kişileri) 
ağırlarsa, (dostluk ve hürmetkârlıkla karşılarsa) İslâm’ın yıkılmasına yardım etmiş olur.»

1 R.E. ci:2 sh.446 -6-



Bu ve benzeri hadîslerden anlaşılıyor ki;  dine zarar veren bid’atlar, milletçe takbih ile, 
revaç bulmasını önlemek yerine, hüsn-ü kabul ve müsamaha ile karşılanırsa, nefis ve hevese 
hoş gelen bid’at çabuk intişar eder ve dinî ve manevî hayatın temeli olan şeair zayıflar. Hattâ 
cemiyetçe, şeair hoş karşılanmamak gibi acib vaziyet doğar ki, bu durum âhirzaman fitnesinin 
dehşetli  vasfından  biridir.  Bilhassa  şeair  aleyhinde  ve  bid’at  lehinde  en  müessir  fiilî  bir 
propaganda  olan  Avrupaî  hayat  tarzını  takib  edip,  moda  ve  fantaziye  yoluna  sapmanın 
vehametinden  endişe  duymamak  mümkün  değildir.  Zira  bunun  neticesinde  fâsık-ı 
mütecahirler çoğalır.

Şeriatta  yasaklanan  günahları  ve  bid’aları,  insanların  gözü  önünde  ve  medenî  yaşayışın 
gereğidir deyip yaşayışlarıyla yaymaya çalışan fâsık-ı mütecahirler hakkında yapılan gıybet ve 
tenkidin caiziyetini anlatan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«O gıybet  edilen  adam fâsık-ı  mütecahirdir.  Yani  fenalıktan  sıkılmıyor,  belki 
işlediği seyyiatla iftihar ediyor; zulmü ile telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikâre bir 
surette işliyor.

İşte  bu  mahsus  maddelerde  garazsız  ve  sırf  hak ve  maslahat  için  gıybet  caiz 
olabilir.» (Mektubat sh:277)

HATALI  NE R YATA MÜSAMAHA GÖSTERMEK HATADIRŞ İ

Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«Haksızlığa  karşı  sükût  etmek,  hakka  karşı  bir  hürmetsizlik  olduğundan 
bilmecburiye  gayet  ehemmiyetli  bir  hakikatı  fâş  etmeğe mecburum.» (Şualar  sh: 
455)

«Madem İmam-ı A’zam gibi eazım-ı müçtehidîn hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmed 
İbn-i  Hanbel  gibi  bir  mücahid-i  ekbere,  Kur’anın  bir  tek  mes’elesi  için  hapiste 
pekçok  azab  verilmiş.  Ve  şekva  etmeyerek  kemal-i  sabır  ile  sebat  edip o 
mes’elelerde sükût etmemiş. Ve pek çok imamlar ve allâmeler, sizlerden pek çok 
ziyade azab verildiği halde, kemal-i sabır içinde şükredip sarsılmamışlar.» (Lem’alar 
sh:265)

Risale-i Nur’dan Sözler mecmuasında bizleri ikaz makamında deniliyor ki:

«İslâmiyet  düşmanları,  bir  taraftan  tamamıyla  yalan  propagandalarına  ve 
taarruzlarına devam ederken, diğer taraftan da Nur talebelerinin üstadları ve Risale-i 
Nur  hakkında  istidadları  nisbetinde,  istifade  ve  istifazalarından doğan minnet  ve 
şükranlarını ifade eden takdirkâr yazı ve sözlerden mürekkeb bir nevi müdafaalarını 
perdeler arkasından men’etmeye çalışıyorlar. Bunun için, safdil gördükleri dostların 
dostlarına veya dostlara samimî görünerek  “İfrata gidiyorsunuz” gibi, bir takım 
şeyler  söylettiriyorlar.  İşte  böyle  sinsi,  böyle  dessas,  böyle  entrikalı  çeşitli 
iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya ve susturmaya çalışıyorlar.

-7-



…Acaba  eblehlik  ve  safderunluk  olmaz  mı  ki:  Kur’an  ve  imanın  hunhar  ve 
müstebid zalim düşmanları;  Kur’an ve  İslâmiyet’i  ve  dini  Risale-i  Nur’la  küfr-ü 
mutlaka karşı müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bediüzzaman aleyhtarlığında, 
mütemadiyen uydurmalarla seslerini yükseltsinler de, biz hak ve hakikatı beyan ve 
ilân etmekte sükût edelim, susalım veya “Biraz susun” gibi birşeyle, paravanalar, 
perdeler arkasında icra-i faaliyet yapan o gizli dinsizlere bir nevi yardım etmiş veya 
desteklemiş  olalım?  Aslâ  ve  kellâ,  kat’â  ve  aslâ  susmayacağız  ve  hem 
susturamıyacaklardır. Durmayacağız ve hem durduramıyacaklardır.» (Sözler sh:768-
769)

Bediüzzaman Hazretleri,  yanlış  bir  düşünce  ve  harekete  karşı  müsamahakâr  davranmayıp 
te’dib ve tenkid makamında cevab verirken diyor ki:

«Mustafa  Sabri  ile  Musa  Bekuf’un  efkârlarını  müvazene  etmek  için  vaktim 
müsaid değildir. Yalnız bu kadar derim ki:      

“Birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor.” Mustafa Sabri gerçi müdafaatında Musa 
Bekuf’e nisbeten haklıdır, fakat Muhyiddin gibi ulûm-u İslâmiyenin bir mu’cizesi 
bulunan bir zâtı tezyifte haksızdır.

……Musa Bekuf ise, ziyade teceddüde taraftar ve asrîliğe mümaşatkâr efkârıyla 
çok yanlış gidiyor. Bazı hakaik-i İslâmiyeyi yanlış teviller ile tahrif ediyor. Ebu-l 
Alâ-i Maarrî gibi merdud bir adamı, muhakkikînlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi 
efkârına  uygun gelen  Muhyiddin’in Ehl-i  Sünnet’e  muhalefet  eden mes’elelerine 
ziyade tarafdarlığından, ziyade ifrat ediyor.» (Lem’alar sh:273)

Bu yazıda da muhatablar ehl-i diyanet oldukları halde hakikatın muhafazası hesabına 
şiddet var ve müsamaha yok. Hem de kıyamete kadar herkesin okuyup bileceği şekilde, yani; 
her zaman örnek alınacak tarzda kitapta yazılarak ortaya konulmuş bulunuyor.

Evet,  dinde  lâübalilik  ve  bid’ata  müsamahakâr  davranışlara  karşı  şiddetle  karşı  çıkmak 
gerektiğini ihtar eden Bediüzzaman Hazretleri, şu şer’î ölçüyü nazara verip der ki:

«Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir.» (Mektubat 
sh:478)

B D’ATKÂR REJ M, BU VATANDA TUTUNAMAZİ İ

Yine Bediüzzaman Hazretleri,  ilk  Büyük Millet  Meclisi’nde neşrettiği  beyannamesinde de 
şöyle diyor:

«Âlem-i  küfür,  bütün  vesaitiyle,  medeniyetiyle,  felsefesiyle,  fünunuyla, 
misyonerleriyle âlem-i İslâma hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği 
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halde,  âlem-i  İslâma  dinen  galebe  edemedi.  Ve  dâhilî  bütün  fırak-ı  dâlle-i 
İslâmiye  de,  birer  kemmiye-i  kalile-i  muzırra  suretinde  mahkûm  kaldığı;  ve 
İslâmiyet  metanetini  ve  salabetini  sünnet  ve  cemaatle  muhafaza  eylediği  bir 
zamanda,  lâübaliyane,  Avrupa  medeniyet-i  habise  kısmından  süzülen  bir 
cereyan-ı  bid’atkârane,  sinesinde  yer  tutamaz.  Demek  âlem-i  İslâm  içinde 
mühim ve inkılabvari bir iş görmek, İslâmiyetin desatirine inkıyad ile olabilir, 
başka  olamaz. Hem olmamış,  olmuş  ise  de  çabuk  ölüp  sönmüş…»  (Mesnevî-i 
Nuriye sh:100)

Reis-i Cumhur’a gönderilen bir istida’nın zeylinde de şu ifadeler var:

«Bana hücum eden garazkârların en esaslı sebebi; Mustafa Kemal’in dostluğu ve 
tarafgirliği  vesilesiyle  beni  eziyorlar.……  Evet  -mahkemede  isbat  ettiğim  gibi- 
“Şerefler, müsbet hayırlar, maddî-manevî ganimetler orduya, cemaata verilir, tevzi’ 
edilir;  kusurlar,  menfî  icraatlar  başa,  reise  verilir”  diye  bir  kaide-i  hakikatla, 
kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri 
ve şerefleri Mustafa Kemal’e verilmez. 

Belki  kusurlar,  hatalar  yalnız  ona  verilir  diye  beni  onu  sevmemekle  ittiham 
edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla ittiham edip onlara 
hain-i millet nazarıyla bakıyorum.» (Emirdağ Lâhikası-I sh:284)

EN SA LAM MANĞ İ

Mevzumuzu tam tenvir eden bir hadîs-i şerifte şöyle buyuruluyor:

 Yani: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.” (Ebu Davud, 
Sünnet 3, 4599)

Âlimler derler ki: “Allah için sevmenin gerekenlerinden biri, Allah’ın evliya ve asfiyalarını 
sevmektir. Onları sevmenin şartlarından biri de onların bıraktığı sünnete (İslâmî yaşayışlarına ve 
derslerine) uyup, onlarla yetinmek, bid’ata (İslâm ahlâkı ve adâbına zıt âdetlere) yer vermemek 
ve onların tavsiyelerine uymaktır.”

Fâsıklara, zâlimlere ve günahkârlara karşı meşru ölçüde buğzetmek “Allah için buğz” etmeye 
girer.

Taberanî Mu’cem-ül Kebir’de merfu olarak İbn-i Abbas’tan şunu kaydeder: “İman bağlarının 
en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevgi, Allah için nefrettir.”

Diğer bir rivayette de şöyle buyurulur:
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“Allah C.C., bir kula da buğzetti mi Cebrail Aleyhisselam’a: “Ben falancaya buğzettim, sen 
de buğzet!” diye seslenir. Ona Cebrail de buğzetmeye başlar. Sonra Cibril sema ehline nidâ eder:

“Allah  C.C.  falan  kimseye  buğzetti,  siz  de  buğzedin!”  Sonra  yeryüzüne  onun  için  buğz 
vaz’edilir.” konulur.» (Kütüb-ü Sitte 10. Cild sh:140-143)

Demek  müsamahanın  zıddı  olan  buğzetmek,  nefret  etmek,  yerine  göre  a’mal-i  sâlihadır, 
sevabdır. Bu hükümlerin tatbikî şekli de, imamların beyanlarıyla bilinir, şahsî anlayışlara itibar 
edilmez.

Bediüzzaman  Hazretleri,  idam  tehlikesine  rağmen,  Rusya’daki  esaretinde  Rus 
Başkumandanının  esirler  kampına  geldiğinde  ayağa  kalkmaması  ve  ona  hürmet  etmemesi  ve 
neden ayağa kalkmadığını soran Rus Başkumandanına verdiği şu cevab, mes’elemizde dikkate 
değer bir hâdisedir:

«Ben  müslüman  âlimiyim.  Kalbimde  iman  vardır.  Kendisinde  iman  olan  bir 
şahıs,  imanı olmayan şahıstan efdaldir.  Ben ona kıyam etseydim, mukaddesatıma 
hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim.» (Şualar sh:524)

Demek oluyor ki; din yolunda harb hilesi; yani kapalı yolları açmanın hakikî çaresi, aldatıcılık 
olan hileyi terketmek olduğunu nazara veren Üstad Hazretleri diyor ki:

«Biz ki hakikî müslümanız. Aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için, yalana 
tenezzül etmeyiz.» (Divan-ı Harb-i Örfî sh:32)

«S- Zâlim gâvurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli?

C-  Propaganda,  sâbıkan  tezyif  ettiğim zâlim cerbezenin  veled-i  nâmeşruudur. 
Ona mukabele, o yalancı silâhla olmamalı,  belki sıdk ve hak ile olmalı.  Bir tane 
sıdk, bir harman yalanı yakar.» (S.T.İşarat sh:91)

EFKATE LÂYIK OLMAYANLARŞ
«Bu âyet 2   ve 

usul-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan

yani, “Başkasının dalâleti sizin hidayetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onların 
dalâletleriyle meşgul olmayasınız”; düsturun mânâsı: “Zarara kendi razı olanın 
lehinde bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz.”

2  Mâide Sûresi, 5:105.                                                       -10-



Madem bu âyet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek razı olanlara acımaktan men 
ediyor;  biz  de  bütün  kuvvetimiz  ve  merakımızla,  vaktimizi  kudsî  vazifeye 
hasretmeliyiz.» (Emirdağ Lâhikası-I sh:44)

Bediüzzaman Hazretlerine sorulan bir suale verdiği şu cevab da çok manidardır:
«Sual: “Madem Kur’ân-ı Hakîmin feyziyle ve nuruyla en mütemerrid ve müteannid 
dinsizleri ıslah ve irşad etmeye, Kur’ân’ın himmetine güveniyorsun; hem bilfiil de 
yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad 
etmiyorsun?”

Elcevap: Usul-üşeriatin kaide-i mühimmesindendir: 

Yani, “Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.”» (Mektubat sh:362)

O  halde  herkese  müsamaha  ve  dostluk  yolu  açık  değildir.  Bu  açık  düsturları  nazara 
almayanların müvazene-i şer‘iyenin dışına çıkacakları da bedihidir.

Bediüzzaman  Hazretleri’nin  ehl-i  dalalete  acıması,  dalaletten  kurtulmaları  temennisi 
manasında olup onlarla ihtilat manasında olmadığını, hayatı boyunca yaşayışıyla gösterdiği gibi, 
şu ifadesi de aynı hali sarahatla gösterir:

«“Ey bedbaht! Ben seni i’dam-ı ebedîden kurtarmaya ve fâni hayvaniyetin en 
süflî ve elîm derecesinden bir bâki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen 
benim ölümüme ve i’damıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek 
kısa ve âhirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur.           

Ve benim ölümüm bir terhistir. 

Haydi defol; senin ile uğraşmam, ne yaparsan yap.” der. O zâlim düşmanına 
hiddet  değil,  belki  acıyor,  şefkat  ediyor,  keşki  kurtulsa  idi  diyerek  ıslahına 
çalışır.» (Şualar sh:272)

Ehl-i dalalete karşı muhalefetin, fakat mü’minler arasında da uhuvvetin esas olduğunu beyan 
eden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«İman,  mâl-i  umumîdir.  Her  taifede  muhtaçları  ve  sahibleri  var.  Tarafgirlik 
giremez.  Yalnız  küfre,  zendekaya,  dalalete  karşı  cephe  alır.  Nur  mesleğinde, 
mü’minlerin uhuvveti esastır.» (Emirdağ Lâhikası-I sh:180)

K  SINIF MUHATABİ İ

Bediüzzaman Hazretleri beyanat ve hitabelerinde muhatablarını  ekseriyetle iki  sınıf  olarak 
nazara verir. Bir sınıfı; dost ve medeni ve insaniyetperver görünüp aldatmaya çalışan ve azınlıkta 
olan müfsid münafıklardır. 

 -11-



Diğerleri  ise;  bu  müfsid  münafıkların  aldatmağa  çalıştığı  insanlardır.  Bunlar,  fâsıkların 
sözlerine  kapılmamayı  ders  veren  (49:7)  âyetin  ikazından  habersiz  olduklarından;  Üstad 
Hazretleri bunlara bazan ikazlı şiddet, bazan da irşadkâr ve yumuşak hitab eder. Bu hitabeleriyle, 
aldananları ikaz ve bizleri de onlara karşı vurdumduymazlıktan kurtarıp gayrete getirir.

İşte bu gibi hikmetler içindir ki; Kur’an’da böyle müfsidlere karşı pekçok şiddetli  ifadeler 
vardır. Her hareketinde Kur’an’a ittiba eden Bediüzzaman Hazretleri’nin de o yolu takib edeceği 
muhakkaktır. Bediüzzaman Hazretleri Kur’ an’ın şiddetli ifadelerine misal olarak diyor:

«Meselâ, Sûre-i                      de sekiz defa tekrar edilen şu       

âyeti, o sûrede hikâye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını, 
kâinatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyet-i âmmenin nâmına o binler hakikat 
kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek izzet-i Rabbâniye, o zâlim kavimlerin azabını ve 
rahîmiyet-i İlâhiye dahi enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini ders vermek için binler 
defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve iştiyak var ve îcazlı ve i’cazlı bir ulvî belâgattır.

Hem meselâ, Sûre-i Rahmân’da tekrar edilen    

âyeti ile 

Sûre-i Mürselât’ta    

âyeti, cin ve nev-i beşere, kâinatı kızdıran ve arz ve semâvâtı hiddete getiren ve 
hilkat-ı âlemin neticelerini 

bozan ve haşmet-i  saltanat-ı  İlâhiyeye karşı  inkâr ve istihfafla  mukabele eden 
küfür  ve  küfranlarını  ve  zulümlerini  ve  bütün  mahlûkatın  hukuklarına 
tecavüzlerini asırlara ve arza ve semâvâta tehditkârâne haykıran bu iki âyet, 
böyle  binler  hakikatlerle  alâkadar  ve  binler  mesele  kuvvetinde  olan  bir  ders-i 
umumîde binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celâlli bir îcaz ve cemalli bir 
i’câz-ı belâgattır.» (Şualar sh:246)

«Hem meselâ,

gibi tehdit âyetlerini Kur’ân gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla 
zikretmesinin hikmeti ise, 
                                                               -12-



Risale-i  Nur’da  kat’î  ispat  edildiği  gibi,  beşerin  küfrü,  kâinatın  ve  ekser 
mahlûkatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki,  semavatı ve arzı kızdırıyor ve 
anâsırı hiddete getirip tufanlarla o zâlimleri tokatlıyor.

âyetinin  sarahatiyle,  o  zâlim  münkirlere  Cehennem  öyle  öfkeleniyor  ki, 
hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayet-i âmmeye ve 
hadsiz bir tecavüze karşı  beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği  noktasında değil, 
belki  zâlimâne cinayetinin azametine ve kâfirâne tecavüzünün dehşetine karşı, 
Sultan-ı Kâinat kendi raiyetinin hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve 
zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle, fermanında gayet hiddet 
ve şiddetle o cinayeti ve cezasını değil bin defa, belki milyonlar ve milyarlarla tekrar 
etse, yine israf ve kusur değil  ki,  bin seneden beri  yüzer milyon insanlar hergün 
usanmadan kemâl-i iştiyakla ve ihtiyaçla okurlar.» (Şualar sh:250)

«Çok tekrarla  

deyip  tehditleri  ve  zulümlerinin  cezası  olan  musibet-i  semâviye  ve  arziyeyi 
şiddetle  beyanı,  bu  asrın  emsalsiz  zulümlerine,  kavm-i  Âd  ve  Semûd  ve 
Fir’avunun başlarına gelen azaplarla baktırıyor. Ve mazlum ehl-i imana, İbrahim ve 
Mûsâ Aleyhimesselâm gibi enbiyanın necatlarıyla tesellî veriyor.» (Şualar sh:244)

«İşte  enva’-ı dalalet derecatına göre az çok kâinatın yaratılmasındaki hikmet-i 
Rabbaniyeye ve dünyanın bekasındaki makasıd-ı Sübhaniyeye  zarar verdiği için, 
ehl-i  isyana ve  ehl-i  dalalete  karşı  kâinat  hiddete  geliyor,  mevcudat  kızıyor, 
mahlukat öfkeleniyor.» (Lem’alar sh:84)

«İşte  Kur’anın  tekrar  edilen  hakikatları  bu  kıymette  olduğundan,  tekraratında 
kuvvetli ve geniş bir mu’cize-i maneviye bulunmasına fıtrat-ı selime şehadet eder. 
Meğer maddiyyunluk taunuyla maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına mübtela ola…» 
(Şualar sh:252)

Yukarıda anlatılan iki sınıf muhataba bakan pek çok ifadelerden, nümune olacak iki ifade şekli 
aynen şöyledir:

«Müdafaatımın bütün safahatında gizli ve müdhiş bir komiteye karşı mübareze 
vaziyetini gösteren tarz-ı ifademdeki maksadım şudur:

Nasılki  Hükûmet-i  Cumhuriye  “Dini  dünyadan tefrik  edip bîtarafane kalmak” 
prensibini kabul etmiş;  dinsizlere,  dinsizlikleri  için ilişmediği gibi;  dindarlara da, 
dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin îcaba-tındandır. Öyle de; ben dahi bîtaraf ve 
hürriyetperver olması lâzım gelen Hükûmet-i Cumhuriyeyi, dinsizliğe tarafdar ve 
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entrikaları çeviren ve hükûmetin memurlarını iğfal eden gizli menfî komitelerden 
tefrik  edilip,  hükûmetin  onlardan  uzak  olmasını  istiyorum;  o  entrikacılarla 
mübareze ediyorum.» (Tarihçe-i Hayat sh:240)

«Efendiler! Otuz-kırk seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhad namına bu 
milleti  ifsad  ve  bu  vatanı  parçalamak  fikriyle,  Kur’an  hakikatına  ve  iman 
hakikatlarına  her  vesile  ile  hücum  eden  ve  çok  şekillere  giren  bir  gizli  ifsad 
komitesine karşı, bu mes’elemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz 
memurlara  ve  bu  mahkemeyi  şaşırtan  onların  Müslüman  kisvesindeki 
propagandacılarına  hitaben,  fakat  sizin  huzurunuzda  zahiren  sizin  ile  birkaç  söz 
konuşacağıma müsaade ediniz.

(Fakat  ikinci  gün beraet  kararı,  o dehşetli  konuşmayı geriye bıraktı.)» (Şualar 
sh:288)

«Ecnebi menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan 
bir gizli komite, bizim beraetimizi bozmak için, her tarafta habbeyi kubbe yaparak 
bir kısım memurları aleyhime evhamlandırdılar.» (Emirdağ L.I sh:17)

İşte  Bediüzzaman  Hazretleri’nin  şiddetli  hitablarını  mezkûr  ölçüye  göre  nazara  almak 
gerekiyor.

DDETL  TAHK R VE MUHALEFET ÖRNEKLERŞİ İ İ İ

Şiddetli  tahkire  lâyık  olanlara  karşı  kullanılan  şu  ifadelerin  muhatablarına  müsamaha 
göstermenin  ve  müsamahayı  herkese  teşmil  etmenin  taşıyacağı  manayı  anlamak  gerek. 
Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«1338’de Ankara’ya gittim. İslâm ordusunun Yunan’a galebesinden neş’e alan 
ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müdhiş bir zendeka fikri, içine girmek ve 
bozmak  ve  zehirlendirmek  için  dessasane  çalıştığını  gördüm.  Eyvah dedim,  bu 
ejderha imanın erkânına ilişecek! 

O vakit, şu âyet-i kerime bedahet derecesinde vücud ve vahdaniyeti ifham ettiği 
cihetle  ondan  istimdad  edip,  o  zendekanın  başını  dağıtacak  derecede  Kur’an-ı 
Hakîm’den alınan kuvvetli bir bürhanı, Arabî risalesinde yazdım. Ankara’da, Yeni 
Gün Matbaası’nda tab’ettirmiştim.» (Lem’alar sh:177)

İşte dinsizliğini  gizleyerek müslümanlar arasına sokulan ve zâhiren müslüman görünen bu 
cereyana karşı, iman esaslarının isbatının lüzumunu gören Bediüzzaman Hazretleri’nin yazdığı 
Tabiat Risalesi’ndeki bazı şiddetli ifadeleri görelim. Şöyle ki:
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«Bu  risalenin  sebeb-i  te’lifi;  gayet  mütecavizane  ve  gayet  çirkin  bir  tarz  ile 
hakaik-i  imaniyeyi  tezyif  edip,  bozulmuş  aklı  yetişmediği  şeye  hurafe  deyip, 
dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur’ana hücum edilmesidir. O hücum ise, şiddetli bir 
hiddeti  (kalbe)  kaleme  verdi  ki,  şiddetli  ve  galiz  tokatları  o  mülhidlere  ve 
haktan yüz çeviren bâtıl  mezheblilere yedirdi.  Yoksa Risale-i  Nur’un mesleği, 
nezihane ve nazikane ve kavl-i leyyindir.» (Lem’alar sh:176)

«Ey  ahmak-ul  humakadan  tahammuk  etmiş  sarhoş  ahmak! Başını  tabiat 
bataklığından çıkar, arkana bak; zerrattan, seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı 
lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sâni’-i Zülcelal’i gör.» 
(Lem’alar sh:185)

«Evet  o küfür; ahmakane,  sarhoşane,  divanece bir hezeyandır.» (Lem’alar 
sh:179)

«Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, “Bu fikri kabul etmem” diye 
kaçacaktır.» (Lem’alar sh:178)

«İşte  sen de  anla!  Bu öyle bir  fikirdir  ki;  senin zerratın adedince muhalat  ve 
hurafeler, içinde bulunuyor. 

Ey muannid muattıl! Sen de utan, bu dalaletten vazgeç!» (Lem’alar sh:181)

«Hâlık-ı  Kâinat’ın san’atını,  mevhum, ehemmiyetsiz,  şuursuz bir tabiata veren 
insan,  elbette  yüz  defa  hayvandan  daha  hayvan,  daha  şuursuz  olduğunu 
gösterir.» (Lem’alar sh:182)

Evet  «Tabiiyyunların  fikr-i  küfrîleri,  ne  derece  daire-i  akıldan  hariç  saptığını 
kıyas  et.  Ve  tabiatı  mûcid  zanneden  insan  suretindeki  ahmak  sarhoşlar 
“mütefennin ve akıllıyız” diye dava ettikleri halde, akıl  ve fenden ne kadar uzak 
düştüklerini ve mümteni’ ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi kendilerine 
meslek ittihaz ettiklerini gör, gül ve tükür!» (Lem’alar sh:183)

«İşte  kâinatı  dolduran  bu  yüksek  sesleri  ve  kuvvetli  şehadetleri  işitmeyen  ve 
kulak  vermeyen,  ne  derece  sağır  ve  ahmak  ve  cani  olduğu  elbette  anladınız.» 
(Şualar sh:603)

«İşte  muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler,  Cenab-ı  Hakk’ın 
hayvanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imareti için 
halketmiştir. Mü’min ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir 

vâhid-i  kıyasî  yapıp,  akibetinde  müstehak  oldukları  Cehennem’e  teslim  eder.» 
(Lem’alar sh:121)

Risale-i  Nur  Külliyatı'ndan  çok  az  aldığımız  mezkûr  şiddetli  ifadeler,  herkese  müsamaha 
göstermek yolunu açmak istemekle istikamet-i şer’iyeyi aşanların hareketlerini nakzediyor.
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G ZL  VE DAH LÎ FSAD PLÂNIİ İ İ İ

1952’lerde Bediüzzaman Hazretleri, İstanbul’da Eşref Edip Fergan’la yaptığı bir mülâkatında 
verdiği beyanatta şu hususa dikkat çekti:

«Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike 
içeriden  geliyor.  Kurt,  gövdenin  içine  girdi.  Şimdi  mukavemet  güçleşti. 
Korkarım ki  cem’iyetin  bünyesi  buna  dayanamaz,  çünki  düşmanı  sezmez. Can 
damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cem’iyetin basiret 
gözü  böyle  körleşirse,  iman  kalesi tehlikededir.  İşte  benim  ızdırabım,  yegâne 
ızdırabım budur.» (Tarihçe-i Hayat sh:628)

Mezkûr gizli ifsad tarzı, İslâma en çok zarar veren bir fesad hareketidir.

Hulûl plânı denen bu gizli ve içten ifsad yoluyla ve zâhiren Nurcu ve dost görünerek has 
Nurcuların  alâkalarını  geniş  daire  mes’elelerine  çekip,  Risale-i  Nur’un  hizmet  düsturlarından 
uzaklaştırmak plânından teyakkuz için deniliyor ki:

«Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki, Nur talebelerinin 
kefenleri boyunlarındadır. Onları Risale-i Nur’dan ve üstadlarından ayırmak kabil 
değildir.  Bunun  için  şeytanî  plânlarını,  desiselerini  değiştirdiler.  Bir  zayıf 
damarlarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. 
O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost 
suretine  girerek,  bazan da  talebe  şekline  girerek  derler  ve  dedirtirler  ki:  “Bu da 
İslâmiyete hizmettir, bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i 
Nur’a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir.” gibi bir takım kandırışlarla sırf 
o Nur talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve 
başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur’a çalışmaya vakit bırakmamak 
gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi 
şeylerle  aldatmaya  veya  korkutmakla  hizmetten  vazgeçirmeye  gayret  ediyorlar.» 
(Tarihçe-i Hayat sh:690)

«Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi, adliyeyi 
ve siyaset  ve idareyi  zâhirî  dinsizliğe  âlet  edip,  bize hücumları  akîm kaldığı;  ve 
Risale-i  Nur’un  fütuhatına  menfaati  olan  eski  plânlarını  bırakıp,  daha 
münafıkane  ve  şeytanı  da  hayrette  bırakacak  bir  plân  çevirdiklerine  dair 
buralarda emareleri göründü. 

O plânların en mühim bir esası; has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fütur 
vermek, mümkün ise Risale-i Nur’dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acib 
yalanları  ve  desiseleri  istimal  ediyorlar  ki,  Isparta  ve  havalisi,  Gül  ve  Nur 
Fabrikasının kahraman şakirdleri gibi, çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve 
metanet  lâzım ki  dayanabilsin.  Bazı  da  dost  suretinde  hulûl  edip,  korkutmak 
mümkünse,  habbeyi  kubbe  edip  evham  veriyorlar.……Hattâ  bazı  genç 
talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar.» (Emirdağ 
Lâhikası-I sh:125)
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Bediüzzaman  Hazretleri,  Demokrat  Partisi  devrinde  dine  dost  meb’uslarına  yazdığı 
ikaznamesinde, millî ahlâkı ifsad edenlere müsamahakârane dost olunmasını değil, onlara karşı 
cephe alınmasını tavsiye eder ve der ki:

«Komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac 
ediyor.  Ve bu dehşetli  tahrib edicilere  karşı,  ancak ve  ancak hakikat-ı  Kur’aniye 
etrafında  ittihad-ı  İslâm  dayanabilir.  Ve  beşeri  bu  tehlikeden  kurtarmağa  vesile 
olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız 
odur.  Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad 
edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir.» (Emirdağ 
Lâhikası-II sh:24)

Yeri gelmişken ehemmiyetli bir hususa dikkat çekeriz ki; bu “hoşgörü”yü hararetle yayanlar, 
gerek  Türkiye’de,  gerek  İslâm  dünyasında  insanlığın  temel  prensiplerini,  din  ve  vicdan 
hürriyetlerini açıkça çiğneyip müslümanlar üzerinde yapılmak istenen zulüm ve tecavüzlerde 
ya  fail  veya  müşevvikidirler. Veya  en  azından,  seyirci  kalırlar  Bu  zulümkâr  hâdiseler 
karşısında insan sevgisi ve hoşgörüden hiç bahsetmezler. Hattâ öyle durumlarda şefkat ve 
müsamahakârlığı  nazara vermek,  bunlara göre suç işlemek demektir.  O halde bunların 
samimiyetlerine  inanmak  mümkün  olur  mu? İşte  bunlar  bu  tarz  tutarsız  hareketleriyle, 
ifsadçılık mesleklerinde acemilik yapıp; milletin uyanmasına ve bu acib cereyan mensublarının 
daha çok tanınmasına yol açıp kendi aleyhlerinde çalışıyorlar.

G ZL  MÜFS D D NS ZLER N ÇYÜZÜİ İ İ İ İ İ İ

Bu gizli  ve  sinsi  müfsidlerin  zâhiren  medenî  görünen  zilletli  içyüzlerinin  hakikî  çehresi, 
“Mesnevî-i Nuriye” adlı eserde tasvir edilirken deniliyor ki:

«Hayalin ile Nurşin Karyesi’ndeki Seyda (K.S.) hazretlerinin meclisine git. Ve o 
zatın sohbet-i kudsiyesi ile orada izhar edilen İslâm medeniyetine bir bak! O zat-ı 
kerimin irşadıyla, fukara elbisesine bürünmüş sultanları ve insan libasını giymiş 
melaikeleri gör.

Sonra bu hakikatı müvazene etmek üzere Paris’e de git. Ve onların büyüklerinin 
localarına gir, bak! Göreceksin ki, onlar insan elbisesine bürünmüş birer akrep 
veya benî Âdem suretine girmiş birer ifrittirler.» (Mesnevî-i Nuriye  Tercüme: A. 
Badıllı sh:179)

Münafıkların ve şer cereyanlarının ifsadlarıyla bozulan insanlar, tefessüh ettikçe hayvaniyet 
derecesine düşüyorlar ki, buna “mesh” denir.

Sünuhat adlı eserde, asrımızdaki sefih medeniyetin beş menfi esasından birisi olan “heva” nın, 
beşerin mesh-i manevisine 3 sebeb olduğu ifade ediliyor ve zamanın bozuk ve fâsık medeniyetinin 
neticesi nazara verilirken deniliyor ki:      -17-
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«Cazibedar  hizmeti,  heva  ve  hevesi  teşci’ ve  arzularını  tatmin  ve  metalibini 
teshildir.O  heva  ise  şe’ni,  insaniyeti  derece-i  melekiyeden,  dereke-i  kelbiyete 
indirmektir. İnsanın mesh-i manevisine sebeb olmaktır. Bu medenilerden çoğu, eğer 
içi  dışına  çevrilse,  kurt,  ayı,  hınzır,  maymun postu  görülecek gibi  hayale  gelir.» 
(S.T.İşarat sh:40)

«Biçare insan! Bil  ki,  kıymet ve ehemmiyet,  kemmiyette ve aded çokluğunda 
değil, çünki insan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılab eder. İnsan, bazı 
frenkler ve frenkmeşrebler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki ettikçe, daha şiddetli 
bir hayvaniyet mertebesini alır.» (Lem’alar sh:120)

Kur’anda, lâyık olanlara bakan pekçok şiddetli âyetlerin ilhamıyla yazılan bu şiddetli ifadeler; 
Bediüzzaman Hazretlerinin hâşâ ifratkâr sözleri diye mi değerlendirilecek?

Ehl-i sefahetin menfî hayatlarını okşarcasına onlara müsamaha göstermek ve onlarla ihtilat ile 
nazar-ı  âmmeye  görünerek  fâsık-sâlih  herkesi  meşruiyet  vasfında  eşitlermiş  gibi  göstermek 
manasına gelmez mi?

M MS Z MEDEN YET N ALÇAK VAH ETİ İ İ İ Ş İ

Halbuki  Bediüzzaman Hazretleri  deniyet  ve  rezalet  manasında  bir  tabir  olarak  kullandığı 
“mimsiz”  medenilere  dostluk  şöyle  dursun,  şiddetle  hitab  ederek  milletin  ikazına  çalışmıştır. 
Meselâ O, şöyle demektedir:

«Ben  hakikî,  menfaatli  medeniyete  karşı  değil,  belki  kusurlu  ve  zararlı 
“mimsiz” tabir ettiğim medeniyete karşı otuz-kırk seneden beri i’caz-ı Kur’anı esas 
tutup, o medeniyetin muhalif noktalarını aşağı düşürüp, medeniyetin aczi ile i’caz-ı 
Kur’anı isbat etmek esası üzerine; matbu’ ve gayr-ı matbu’ Arabça ve Türkçe çok 
kitablar yazdım.» (Tarihçe-i Hayat sh:255)

Bediüzzaman Hazretlerinin mimsiz medeniyetten; yani bu medeniyete bağlı olanlardan uzak 
durmasının sebebi hakkında bir sual:

«Sen eskiden şarktaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit, onları medeniyet ve 
terakkiyata  çok  teşvik  ediyordun.  Neden,  kırk  seneye  yakındır,  medeniyet-i 
hazıradan “mimsiz” diyerek hayat-ı içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun?

Elcevab: Medeniyet-i hazıra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak 
hareket  ettiği  için seyyiatı  hasenatına;  hataları,  zararları,  faidelerine  racih geldi.» 
(Emirdağ Lâhikası-II sh:99)

«Havarik-ı  medeniyet  namı  altındaki  ihsanat-ı  İlahiyeyi,  bu  mimsiz,  gaddar 
medeniyet  hüsn-ü istimal  ile  şükrünü eda edemeyerek tahribata  sarfedip küfran-ı 
nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i hayatiyeyi kaybettirdi. 
Ve  en medenî tasavvur ettiği insanları, en bedevi ve vahşi derekesinden daha 
aşağıya indirdi.» (Kastamonu Lâhikası sh:72)     -18-



«Adalet-i  İlahiye,  İslâmiyet’e  ihanet  eden  mimsiz  medeniyete  öyle  bir  azab-ı 
manevî  vermiş  ki,  bedeviliğin  ve  vahşiliğin  derecesinden  çok  aşağı  düşürtmüş.» 
(Kastamonu Lâhikası sh:22)

«Avrupa’nın  insaniyetperver maskesi altında vahşi reislerinin  sağır kulakları 
çınlasın!..  Ve  bu  vicdansız gaddarları bize  musallat  eden o  insafsız  zâlimlerin 
görmeyen gözlerine  sokulsun!  Ve bu asırda,  yüzbin cihette  “Yaşasın Cehennem” 
dedirten  mimsiz  medeniyetperestlerin  başlarına  vurulmak  için  yazılmış  bir 
arzuhaldir.» (Mektubat sh:429)

«Sizin cebren böyle ehl-i imanı mimsiz medeniyete sevketmekteki maksadınız, 
eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise, kat’iyyen biliniz ki; 
hata  ediyorsunuz,  yanlış  yola  sevkediyorsunuz.  Çünki  itikadı  sarsılmış,  ahlâkı 
bozulmuş yüz fâsıkın idaresi  ve onlar  içinde asayiş  temini,  binler  ehl-i  salahatın 
idaresinden daha müşkildir.» (Lem’alar sh:122)

«Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, 
mebzul metaı yapmış.» (Sözler sh:27)

«Mimsiz medeniyetin pisliği ile dünyayı mülevves ettikleri için, aynı istihracın 
gösterdiği tarihte, o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavî tokat indi ki, en 
karanlık vahşetten daha aşağı indirdi.» (Kastamonu Lâhikası sh:87)

«Şimdi  ise  terbiye-i  İslâmiye  yerine  mimsiz  medeniyet  terbiyesi  yüzünden, 
ondan belki yirmiden belki kırktan bir çocuk, ancak peder ve vâlidesinin çok 
ehemmiyetli  hizmet  ve  şefkatlerine  mukabil  mezkûr  vaziyet-i  ferzendaneyi 
gösterir. Mütebâkisi endişelerle şefkatlerini daima rencide ederek, o hakikî ve sadık 
dostlar  olan peder ve vâlidesine vicdan azabı  çektirir  ve âhirette  de davacı  olur: 
“Neden  beni  imanla  terbiye  ettirmediniz?”  Şefaat  yerinde,  şekvacı  olur.» 
(Kastamonu Lâhikası sh:253)

«Bir mes’ele daha var. O da çok ehemmiyetlidir.  Hükm-ü Kur’ana göre, bu 
zamanda mimsiz medeniyetin îcabatından olarak hacat-ı zaruriye dörtten yirmiye 
çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla hacat-ı gayr-ı zaruriye, hacat-ı zaruriye 
hükmüne geçmiş. 

Âhirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve 
maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.» (Emirdağ Lâhikası-II sh:242)

Zamanın  medeniyeti  ve  medenileri  hakkında  mezkûr  şiddetli  ifadeler  ve  tavsifattan,  bu 
medenilere hoşgörü namı altında yaklaşanlara da mes’uliyet hissesi çıkar.
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Aynı mevzuda Lemaat’ta yarı-manzum tarzda mimsiz medeniyet hakkındaki ifade şöyledir:

«Cazibedar hizmeti: Heva, hevesi teşci’, teshil; hevesatı, arzuları tatmin; bundan 
çıkar sefahet.

O heva,  hem heves,  şe’ni  budur  daima:  İnsanı  memsuh eder,  sîreti  değiştirir. 
Ma’nevi meshediyor, değişir insaniyet.

Şu medenilerden çoğunun, eğer içini dışına çevirirsen, görürsün: başta maymunla 
tilki, yılanla ayı, hınzır; sîreti olur suret.

Gelir hayali karşına, postlarıyla tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki âsârı...» 
(Sözler sh:712)

«Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve 
insafsızcasına  intikam  fikirlerine  ve  şeytancasına  mugalatalara  ve  diyanette 
lâübalicesine hareketlere müsaid bir zemin ise; herkes şahid olsun ki, o saadet-
saray-ı medeniyet tesmiye olunan böyle mahall-i ağraza bedel, vilayat-ı şarkıyenin 
hürriyet-i  mutlakanın  meydanı  olan  yüksek  dağlarındaki  bedeviyet  ve  vahşet 
çadırlarını tercih ediyorum. 

Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbestî-i kelâm ve 
hüsn-ü  niyet  ve  selâmet-i  kalb,  Şarkî  Anadolu’nun  dağlarında  tam  manasıyla 
hükümfermadır.» (Divan-ı Harb-i Örfî sh:46)

«Sakın  mimsiz  medenîlere  müsamaha-yı  diniye  ile  ve  kendinizi  onlara 
benzeterek yanaşmayınız.» (Mesnevî-i Nuriye Ğ Tercüme: A.Badıllı: sh:252)

İşte  Bediüzzaman Hazretleri,  Kur’ana  ittibaen yukarıda  nümunelerini  gördüğümüz şekilde 
daha  pek  çok ders  ve  ikazlarıyla,  efkâr  ve  hissiyat-ı  milliyemizin  muhafazası  ve  insaniyetin 
mimsiz medeniyete bulaştırılmaması için çalışılmasını istemiş ve lisan-ı hal ve kaliyle telkinlerde 
bulunmuştur. Elbette ki; talebelerinin de bu yolu takib etmeleri icab eder.

MÜBAREZE KANUNU TEKÂMÜLE VES LED Rİ İ

Hak ve  bâtılın  karşı  karşıya  gelmesiyle  meydana  gelen  mübareze  kanunu  neticesi  olarak 
ebrarın eşrardan nefretle uzak durmaları,  sahabeler devrinde en ileri derecede olduğundan, bu 
devrin ebrarı olan sahabelerin üstün bir kemalât kazandıklarını, sonraları ise mübareze kanunu 
zayıflamakla yani bir nevi müsamahakârlıkla ebrar ve eşrar arasındaki mesafenin azalarak içiçe 
girdiğini  ve  ebrarın  eşrara  karışmasıyla  eşrarla  ünsiyet  meydana  gelip  ahlâk-ı  içtimaiyenin 
bozulmasına yol açıldığını beyanla asrımızın dikkatini çeken Hazret-i Üstad diyor ki:
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«Sahabeler,  ekseriyet-i  mutlaka  itibariyle  kemalât-ı  insaniyenin  en  a’lâ 
derecesindedirler. 

Çünki o zamanda, o inkılab-ı azîm-i İslâmîde hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer 
ve bâtıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında 
öyle bir ayrılık ve kizb ve sıdk mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki, küfür ve 
iman  kadar,  belki  Cehennem ve  Cennet  kadar  beynleri  uzaklaştı.……Halbuki  o 
zamandan sonra, git gide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki mesafe azala azala, 
omuz-omuza  geldi.  Bir  dükkânda,  ikisi  beraber  satılmağa  başladığı  gibi,  ahlâk-ı 
içtimaiye bozuldu.» (Sözler sh:489)

İşte ehl-i dünyaya ve fâsıklara müsamaha ve dostluk göstermek, tekâmül sebebi olan mezkûr 
mübareze kanununa zıttır. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:

«Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve 
birbirine mütecaviz ve müdafi’ bir vaziyet verip,  hikmetli  ve menfaattar bir nevi 
mübareze  suretine  getirip,  ondan  zıdları  birbirinin  hududuna  geçirip  ihtilafat  ve 
tegayyürat meydana getirmekle kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u 
terakki ve tekâmüle tâbi’ kıldığı için; o şecere-i hilkatın câmi’ bir semeresi olan 
insan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı 
insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek 
için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.» (Lem’alar sh:80)

Demek, teslimiyetli müslümanlar arasında zararlı olan mübareze, ahyar ve eşrar arasında şer’î 
şartlara göre olursa tekâmüle vesiledir. Fâsıklarla dostluk ise, mezkûr hikmet-i Rabbaniyeye 
muhalif bir harekettir. …

Evet, müslüman; küfre, nifaka, fıska ve dalalete muhalif ve İslâm’a tarafdardır. Kur’anda bu 
hakikat tekrar be-tekrar nazara verilmiştir. Kur’anın bu derslerini bu asrın insanlarına izhar edip 
neşreden  Bediüzzaman  Hazretleri,  meşru  ve  yerinde  olmayan  müsamaha  şeklini  red  ile 
müslümanlar arasında uhuvvet ve tesanüde, ittifaka götüren afv ve müsamahayı terviç etmiştir.

İşte  bu  derslerde  anlatılan  zararlara  düşmemek  için,  mimsiz  medeniyet  ehline 
müsamahakârlıkla yanaşmamak gerektiğine dikkat çeken Hazret-i Üstad şu ikazda bulunuyor:

«Ey uykuda iken kendini ayık zannedenler! Sakın mimsiz medenîlere müsamaha-
yı diniye ile ve kendinizi onlara benzeterek yanaşmayınız. Güya zannedersiniz ki, 
bizim  ile  onların  arasında  bir  köprü  vazifesini  görüp  de  muvasalayı  temin 
edecekmişsiniz  ve  aramızdaki  pek  derin  dereyi  dolduracakmışsınız,  kellâ!.. 
Yanlış düşünüyorsunuz.…… Belki ya onlara iltihak edersiniz veyahut dalaletin en 
uzak  derekesine  düşüp  İslâmiyetten  uzaklaşırsınız.»  (Mesnevî-i  Nuriye 
Tercümesi.Badıllı sh:251)
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D NDEN TAV Z VERMEKLE D NE H ZMET OLUR MU?İ İ İ İ

 

Bediüzzaman Hazretleri daha çok zamanımıza bakan ehemmiyetli bir mektubunda eğer ehl-i 
dünyaya müsamahakârlıkla yanaşıp onlarla temas kurmuş olsaydı, binlerce adamın Risale-i Nur’a 
girip  eserlerini  neşredeceklerini  ve  mahkemelerle  eziyetler  de  vermeyeceklerini  fakat  buna 
rağmen o ehl-i dünyaya yanaşmamak gerektiğini ifade ile ders verir ve der ki:

«Aziz, sıddık kardeşlerim!

[Hem manevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet tahtında bir 
cevabdır.]

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.……En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve 
tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır.» (Emirdağ Lâhikası-I sh:38)

Evet,  bid’alara  müsamaha  ile  sağlam  bir  hizmetin  yapılamıyacağını  beyan  eden  Hazret-i 
Üstad, dikkatleri Risale-i Nur mesleğine çeker ve der ki:

«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.» (Emirdağ Lâhikası-I sh:63)

İşte bütün bu beyanlar, Risale-i Nur’un mesleğini sarahaten gösteriyor.

«Hürmete lâyık muhterem zatlar olduğu gibi, hürmete lâyık olmayanlar ve müsamahakârlıkla 
kendilerine yaklaşılmayacak olanlar da vardır. Ezcümle bir hadîste şöyle buyurulur:

Yani:  Üç kimseye hürmet yapılmaz: Fıskı açık işleyen fâsık, hevasına uyan kişi,  zâlim 
hükümdar.» (Ramuz-ul Ehadîs sh:267)

Bütün ders ve ikazlarını Kur’andan ve hadislerden alıp zamanımızın anlayışına ve ihtiyacına 
uygun bir şekilde ilhamen izah eden Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine hitaben diyor ki:

«Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yalnız bize ve 
Risale-i  Nur’a  menfaati  için  değil,  belki  tahkikî  imanın  dairesinde  olmayan  ve 
nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları bir hakikata dayanmağa 
pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, 
çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci’, 
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bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat 
eder  ki;  bir  hakikat  var,  hiç  bir  şeye  feda  edilmez,  ehl-i  dalalete  başını  eğmez, 
mağlub olmaz diye kuvve-i  maneviyesi  ve imanı kuvvet  bulur,  ehl-i  dünyaya ve 
sefahete iltihaktan kurtulur.» (Şualar sh:320)

Bu beyanda da, avam mü’minlerin moda ve medenîlik namı altında aşılanan sefahetten uzak 
durmaları için ehl-i sefahete karşı duran ve salabet-i diniyeye sahib ve emin bir hizbullahın 
elzemiyeti nazara veriliyor. 

Ve  dine  hizmette  önde  görünenlerin,  müsamaha  ile  ehl-i  sefahete  ve  Avrupaî  hayata 
yanaşmalarından doğacak dehşetli tereddinin felaketine de dikkat çekiliyor.

Bu ve benzeri derslerden anlaşılıyor ki; dine zarar veren bid’atlar, milletçe takbih ile, revaç 
bulmasını önlemek yerine, hüsn-ü kabul ve müsamaha ile karşılanırsa, nefis ve hevese hoş gelen 
bid’at çabuk intişar eder ve dinî ve manevî hayatın temeli olan şeair zayıflar. Hattâ cemiyetçe, 
şeair  hoş  karşılanmamak gibi  acib  vaziyet  doğar  ki,  bu  durum âhirzaman fitnesinin  dehşetli  
vasfından biridir.

Bediüzzaman’ın ehl-i dünyaya yanaşmaması ve müsamaha göstermemesi hakkında bir sual ve 
cevabı:

«Ehl-i dünya diyorlar ki: Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, 
neden bize küsüp karışmıyorsun?

Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın; biz muarızlarımızı ezeriz?

Elcevab: Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne 
sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum.» (Mektubat sh:68) 

diyerek müsamahakarlık tavrını göstermemektedir.

Hazret-i Üstad hükûmete müracaat etmemesinin sebeblerinden birini anlatırken de der ki:

«Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil; çünki onlar da 
bilirler  ki,  siyasete  karışmıyorum,  siyasetten  kaçıyorum.  Belki  bilerek  veya 
bilmeyerek  zendeka  hesabına,  benim dine  merbutiyetimden  beni  tazib  ediyorlar. 
Öyle ise onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve meslek-i zendekayı 
okşamak demektir.» (Mektubat sh:74)

EHL-  SEFAHET  HO  GÖRENLER,  D NDARLARINİ İ Ş İ  
NEFRET N  KAZANIRİ İ

Ehl-i  sefahetin  teveccühünü kazanmak için onlara müsamahakarlık tavrıyla  hoş  görünmek 
ehl-i hidayetin nefretine sebeb olduğunu ders veren Hazret-i Üstad, şu ikazı nazara verir:
«Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım! Bu hubb-u cah cihetinden 
gelen dessas ehl-i dünyanın hafiyelerine veya ehl-i dalâletin propagandacılarına veya 
şeytanın şakirtlerine deyiniz ki:     -23-



“Evvelâ rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır 
ki,  insanların  teveccühü  ve  istihsânı,  ona  nisbeten  bir  zerre  hükmündedir.  Eğer 
teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı 
ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek birşey değildir. Çünkü 
kabir kapısında söner, beş para etmez.””

Hubb-u câh hissi  eğer susturulmazsa ve izale edilmezse,  yüzünü başka cihete 
çevirmek lâzımdır.» 

dedikten  sonra  bunu  izah  eden  bir  misal  verilir  ve  misalin  ifade  ettiği  hakikat  da  şöyle 
açıklanır:

«İşte, aynen bu misal gibi, âlem-i İslâm ve Asya, muazzam bir camidir. Ve içinde 
ehl-i iman ve ehl-i hakikat, o camideki muhterem cemaattir. O haylâz çocuklar ise, 
çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlâksızlar, frenkmeşrep, milliyetsiz, dinsiz 
heriflerdir. Ecnebî seyircileri ise, ecnebîlerin naşir-i efkârı olan gazetecilerdir. Herbir 
Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide, derecesine göre bir mevkii 
olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çevrilir.

Eğer  İslâmiyetin  bir  sırr-ı  esası  olan  ihlâs  ve  rıza-yı  İlâhî  cihetinde,  Kur’ân-ı 
Hakîmin ders verdiği  ahkâm ve hakaik-i kudsiyeye dair harekât ve a’mâl ondan 
sudur  etse,  lisan-ı  hali  mânen  âyât-ı  Kur’âniyeyi  okusa,  o  vakit  mânen  âlem-i 
İslâmın herbir ferdinin vird-i zebânı olan

duasında  dahil  olup   hissedar  olur  ve  umumuyla  uhuvvetkârâne  alâkadar  olur. 
Yalnız,  hayvânât-ı  muzırra  nev’inden  bazı  ehl-i  dalâletin  ve  sakallı  çocuklar 
hükmündeki bazı ahmakların nazarında kıymeti görünmez. Eğer o adam, medar-ı 
şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen 
nokta-i  istinad  telâkki  ettiği  Selef-i  Sâlihînin  cadde-i  nuranîlerini  terk  edip, 
heveskârâne, hevâperestâne, riyâkârâne, şöhretperverâne, bid’akârâne işlerde 
ve harekâtta bulunsa, mânen bütün ehl-i hakikat ve ehl-i imanın nazarında en 
alçak mevkie düşer. » (Mektubat sh:413)

MÜ’M NLER N EBEDÎ DÜ MANLARIİ İ Ş

Ehl-i sefahete müsamahakârlık yolunda şeairden taviz verip bid’alara kapı açmanın getireceği 
zararlı  neticelere  dikkat  çekip  ikaz  eden  Bediüzzaman  Hazretleri,  Birinci  Büyük  Millet 
Meclisi’nde dağıttığı beyannamesinde diyor ki:

«Bilirsiniz  ki  ebedî  düşmanlarınız  ve  zıdlarınız  ve  hasımlarınız,  İslâmın 
şeairini  tahrib  ediyorlar. Öyle  ise  zarurî  vazifeniz,  şeairi  ihya  ve  muhafaza 
etmektir.  Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, za’f-ı 
milliyeti gösterir. Za’f ise düşmanı tevkif etmez, teşci’ eder…» (Mesnevi-i Nuriye 
sh:102)
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Yine Bediüzzaman Hazretleri diyor:

«Ey kardeş bil ki! Kâfirler, hususan Avrupalılar ve bilhassa İngiltere şeytanları ve 
Firenk  iblisleri,  müslümanlara  ve  ehl-i  Kur’ana  ebedî  can  düşmanı  ve  daimî 
muannid hasımlardır.

Çünki Kur’an-ı Hakîm; Kur’an’ı ve İslâmı inkâr eden kâfirleri ve onların abâ ve 
ecdadlarını  i’dam-ı  ebedî  ile  mahkûm ediyor.  Evet  o Kur’anın kat’î  nususuyla o 
kâfirler ebedî bir surette i’dama mahkûm ve Cehennem’de sermedî mahbusturlar.

İşte ey ehl-i Kur’an! Size ebedî düşman olan ve hiç bir surette size muhabbet ve 
meyletmelerine  imkânı olmayan kimselere  nasıl  meyl ve muhabbet  ediyorsunuz? 
Madem öyledir.

  deyiniz.» (Mesnevî-i Nuriye Tercümesi: A.Badıllı sh:179)

Bu kısımda açıkça görülüyor ki; herkese müsamaha göstermek, Risale-i Nur’a ve meşruiyete 
uygun düşmüyor. Gizli din düşmanlarının; mimsiz, sefih medeniyete tedricen alıştırmak ve hayat 
tarzlarını aşılamakla millî ahlâkı bozup İslâmî hayatı unutturmağa çalışmalarına karşı müsamaha 
göstermeyen ve onlara sert mukabelede bulunan Bediüzzaman Hazretleri bir müdafaasında şöyle 
der:

«Elbette  1350  senede,  ecdadımızın  mesleğinde  ve  Kur’anımızın  daire-i 
terbiyesinde  ve  her  zamanda  350  milyon  mü’minlerin  takdis  ettiği  düsturlarının 
müsaade ettiği tarzda hayat-ı bâkiyesine çalışmayı terkedip; gizli düşmanlarımızın 
icbarıyla  ve  desiseleriyle  fâni  ve  kısacık  hayat-ı  dünyeviyesi  için,  sefihane  bir 
medeniyetin  ahlâksızcasına  belki  bir  nevi  bolşevizmde  olduğu  gibi  vahşiyane 
kanunlara, düsturlara tarafdar olup onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün 
müdür?» (Şualar sh:394)

Bediüzzaman Hazretleri’nin ehl-i sefahete müsamaha ile yaklaşıp taviz vermediği, Tarihçe-i 
Hayat eserinde şöyle nazara veriliyor:

«Şeair-i  İslâmiyenin  cebren  kaldırıldığı  ceberut  devrinde,  dünya  hatırı  için 
kendini mecbur zannederek o kudsî şeairden fedakârlık yapanların ve din zararına 
hareket edenlerin ve İslâmiyete muhalif  fetvalara ve bid’alara mecbur edilenlerin 
çokluğu zamanında; Bediüzzaman ne lisan-ı halinde, ne lisan-ı kalinde ve ne de 
fiiliyatında  o  kadar  zulümler  çektiği  ve  idamlarla  tehdid  edildiği  halde  en 
küçük  bir  değişiklik  bile  yapmamıştır.  Bilakis  “Ecel  birdir,  tegayyür  etmez… 
Ölüm, bu âlem-i fenadan âlem-i bekaya ve âlem-i nura gitmek için bir terhistir.” 
deyip  mücadeleye  atılmış;  bid’aları  tanıtan  ve  durduran  ve  şeair-i  İslâmiyeyi 
muhafaza eden ve Sünnet-i Seniyeyi ihya eden eserleri perde altında otuz seneden 
beri  neşretmiş ve  muhitinde,  âdeta  Devr-i  Saadet’in  bir  cilvesini  yaşatmıştır.  Bir 
Sünnet-i  Seniyeye  muhalif  hareket  etmemek  için,  işkenceli  bir  inzivayı  ihtiyar 
etmiştir. 
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Otuz seneden beri milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdad-ı mutlak, 
Bediüzzaman’ı  hiçbir  cihetten  hiçbir  vakit  hükmü altına  alamamış,  bilakis  zâlim 
müstebidler ona mağlub olmuşlardır.» (Tarihçe-i Hayat sh:694)

Siyasi  liderlerin  ekserisi,  dinî  şahıslardan  bazılarını  “hoşgörü  sahibidir  ve  insanseverlikte 
üstündür” gibi medihlerle kendi sahalarına çekip maksadlarına âlet etmek isterler.

Bediüzzaman Hazretleri diyor:

«Biçare bir kısım âlimler ve ehl-i takva insanlar, çoluk çocuğunun maişet derdi 
için bid’alara fetva verdiler veya tarafdar göründüler.» (Hanımlar Rehberi sh:26)

Halbuki  yedi  kebairden  birisi,  «…dine  zarar  verecek  bid’alara  taraftar  olmaktır.» 
(Barla Lâhikası sh: 335)

Kur’anın her dersine riayet eden Bediüzzaman Hazretleri anlatıyor:

«Büyük  me’murlardan  bir  kaç  zat  benden  sordular  ki:  “Mustafa  Kemal  sana 
üçyüz lira maaş verip, Kürdistan’a ve vilayat-ı şarkıyeye, Şeyh Sünusi yerine vaiz-i 
umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden 
kesilen yüzbin adamın hayatlarını kurtarmaya sebeb olurdun!” dediler.

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o 
adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene 
uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece 
iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi 
olmayan ve sırr-ı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi.» (Şualar sh:289)

Evet kendisine hürmet edilen bir şahsiyet, hâkim olan menfî cereyana dost olursa, kendine 
itimad  edenlerin  hüsn-ü  zanlarını  o  cereyanın  lehine  çevirir  ve  kuvvet  verdirir.  Böylece  o 
cereyanın şerlerine âlet ve ortak olur ve merhamet-i İlahiyeye ters düşer. Gafil olmayan samimi 
müslümanların nazarında da itimadı kaybeder ve dinî hizmette manevî tesiri kırılır.

Eğer bu şahsiyet bu cereyanın haricinde kalıp İslâmî hayatı takvadarane ve merdane yaşayıp 
Kur’an hakikatlarını  tavizsiz olarak neşretse,  bu sebeble de o menfî  cereyan bu şahsiyete 
tahakküm edip dokunsa,  kendisine hürmet edenler bu şer cereyanını tanıyıp aldanmaz ve 
dine  taraftarlıkları  ciddiyet  kazanır.  Hattâ  inayet-i  İlahiye  tecelli  edip  kuvvetli  bir  dinî 
hizmet faaliyeti meydana gelir.

Hürriyet diye tabir ettiği meşrutiyetin, yani; İslâmî bir cem’iyetin ve idaresinin tahakkuku ve 
devamı, sefahet ve bid’atlardan uzak durmak ve adab-ı şeriata riayet etmekle mümkün olacağını 
hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri bir hitabesinde diyor ki:

«Ey ebna-yı vatan! Hürriyeti sû’-i tefsir etmeyiniz, tâ elimizden kaçmasın. Ve 
müteaffin olan eski esareti başka kabda bize içirmekle bizi boğmasın. (Hâşiye) Zira 
hürriyet,  müraat-ı  ahkâm  ve  âdâb-ı  şeriat  ve  ahlâk-ı  hasene  ile  tahakkuk  ve 
neşvünema bulur. Sadr-ı evvelin yani sahabe-i kiramın o zamanda âlemde vahşet ve 
cebr-i  istibdad  hükümferma  olduğu  halde,  hürriyet  ve  adalet  ve  müsavatları  bu 
müddeaya bir bürhan-ı bâhirdir.…… 
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Elhasıl:  Zünub  ve  mesavi-i  medeniyeti,  hudud-u  hürriyet  ve  medeniyetimize 
girmekten seyf-i şeriatla yasak edeceğiz. …… Bizim âdât-ı milliyemiz İslâmiyet’te 
neşv ü nema bulduğu için iki cihetle sarılmak zarurîdir.» (D.H.Örfî sh: 68 ilâ 73)

Buraya kadar görülen ve cüz’î nümuneler olarak nakledilen bütün ifade, beyan ve ikazlarda 
lâyık olmayanlara karşı müsamaha değil, şiddetli ihtar ve te’dibler vardır. Ve şeairin muhafazası 
esas  alınır. Eğer  fâsık-sâlih  tefrik  edilmeden  müsamaha  göstermek  meşru  olsa  idi, 
Bediüzzaman Hazretleri o geniş şefkatiyle herkese müsamaha yolunu açardı. 

HAK K  SEYY D, ER ATIN VE SÜNNET N MUHAFIZIDIRİ İ İ Ş İ İ

Bediüzzaman  Hazretleri  Âl-i  Beyt’in  büyük  şahsiyetleri  ve  temsil  ettikleri 
seyyidler cemaatı Âlem-i İslâm’ın kemalat-ı maneviyesinde ve İslâm’a tarafgirlikte 
ve muhafazasında nümune-i imtisal olduklarını nazara verirken diyor ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm «Ümmet-i Muhammediye’de de (A.S.M.) 
vezaif-i azime-i İslâmiyet-te ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Benî-İsrail gibi, 
Aktab-ı âl-i Beyt-i Muhammediyeyi (A.S.M.) görmüş. Onun için

demesiyle emrolunarak, Âl-i Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikatı 
teyid  eden  diğer  rivayetlerde  ferman  etmiş:  “Size  iki  şey  bırakıyorum,  onlara 
temessük  etseniz,  necat  bulursunuz.  Biri:  Kitabullah,  biri:  Âl-i  Beytim.  Çünki: 
Sünnet-i Seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef 
olan Âl-i Beyt’tir.» (Lem’alar sh:21)

«Evet Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da, 
yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünki İslâmiyete fıtraten, neslen 
ve cibilliyeten tarafdardırlar. Cibillî tarafdarlık; zaîf ve şansız hattâ haksız da olsa 
bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, gayet hakikatlı, gayet şanlı bütün silsile-
i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata 
tarafdarlık; ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedahe hisseden bir zat, hiç 
tarafdarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle 
Din-i İslâm lehinde edna bir emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. 
Çünki fıtrî tarafdardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.» 
(Lem’alar sh:22)
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NET CEİ

Kur’anda; kâfir, münafık, fâsık ve onlara benzer insanlara bakan: (4:89), (9:23, 73), (58:22), 
(60:1,  2)  ve  emsali  pek  çok  âyât  vardır.  Bu  âyetler  mezkûr  evsaftaki  insanlara  dostluğu 
yasakladığı  gibi  makamlarına  göre  onlara  muhalefet  etmeyi  de  ihtar  eder.  Yani  dinimizde 
memduh olan müsamaha ve afv, liyakata göredir, mutlak değildir. Bu liyakatı da ancak büyük 
imamlar  tayin  ederler  ve  etmişlerdir.  Şahsî  anlayış  ve  meyillere  göre  ve  tevillerle  hareket 
edilemiyeceği de zâhirdir.

En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir.

İşarat-ül İ'caz ( 22 )

-28-




