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Son zamanlarda, Risale-i Nur Şâkirdlerinin, inandıkları Risale-i
Nurun, ihlâs, uhuvvet gibi eserlerindeki düsturlara bağlılıktan ayı
racak bir siyasî cereyan fırtınası esmekte olduğu üzüntü ile görül
mektedir. Üstadımızın hâl-i hayatında neşredilmiş Nur Risalelerin
deki siyasî efkârdan gelecek tehlikelere işaret buyurdukları husus
lar, madde madde, eserlerin adlarıyla beraber hülâsaları aşağıda sı
ralanmıştır.
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1 — sual : Neaen, ne dahilde, ne "hariçte bulühâh cereyanla
ra ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peyda etmiyorsun?
Ve Risale-i Nur ve Şâkirdlerini mümkün olduğu kadar o cereyan
lara temastan menediyorsun?... Halbuki, eğer temas etsen ve alâ
kadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, par
lak hakikatlarım neşredeceklerdi; hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara
hedef olmayacaktın!
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Elcevap : Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi :
Mesleğimizin esası olan «îhlâs» bizi menediyor. Çünki : Bu gaf
let zamanında, hususan tarafgirâne mefkûreler sahibi, herşeyi ken
di mesleğine alet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını da, o
dünyevî mesleğe bir nevî âlet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik-ı
îmaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye âlet ola
maz. Rıza-yı İlâhîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki
cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmmda bu sırr-ı ihlâsı
muhafaza etmek, dinini dünyaya âlet etmemek müşkilleşmiş. En iyi
çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i îlâhiyeye da
yanmaktır.
Emirdağ L : 38
2 — Ben bakıyorum ki; yirmiye karşı seksen adam, elinde to
puz tutuyor. Halbuki o bîçare ve mütehayyir olan seksene karşı
hakkıyla nur gösterilmiyor., gösterilse de; bir elinde hem sopa, hem
nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, «Acaba nur
la beni celbedip, topuzla dövmek mi istiyor?» diye telâş eder. Hem
de bazan arızalarla topuz kırıldığı vakit, nur dahi uçar veya söner.
îşte o bataklık ise, gafletkârane ve dalâletpîşe olan sefihane
hayat-ı içtimaiye-i beşeriyedir. O sarhoşlar; dalâletle telezzüz eden
mütemerridlerdir. O mütehayyir olanlar, dalâletten nefret edenler
dir, fakat çıkamıyorlar., kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar., mü
tehayyir insanlardır. O topuzlar ise, siyaset cereyanlarıdır. O nur
lar ise, hakaik-ı Kur’aniyedir. Nura karşı kavga edümez, ona karşı
adavet edilmez. Sırf şeytan-ı racimden başka ondan nefret eden
olmaz. îşte ben de nur-u Kur’anı elde tutmak için «Euzubillahi mineşşeytani vessiyaseti» deyip, siyaset topuzunu atarak, iki elim ile
Nura sarıldım. Gördüm ki : Siyaset cereyanlarında; hem muvafık

ta, hem muhalifte o Nurların âşıkları var. Bütün siyaset cereyan
larının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onlann garazkarâne telâkkiyatlarmdan müberra ve sâfi olan bir makamda verilen ders-i
Kur’an ve gösterüen envar-ı Kur’aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kı
sım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve
zendekayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde
şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola...
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Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur’anm elmas
gibi hakikatlarmı propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parça
larının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetleri
ni her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor.
Mektubat : 50
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3 — Beşinci Esas : Risale-i Nur Şâkirdlerinin, mümkün oldu
ğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışma
mak bir düstur-u esasileridir. Çünkü : Hâlisane hizmet-i Kur’aniye,
onlara herşeye bedel, kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuv
vetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiç bir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsım muhafaza edemez. Herhâlde bir cereyan onun
hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek.
O hizmetin kudsiyetini bozacak, hem maddî mübarezede şu asrın bir
düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatasıy
la onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa mağ
lup düşecek. Hem dünya için, dinini bırakan veya âlet edenlerin na
zarlarında Kur’anm hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatları, bir
propaganda-i siyâsette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin
her tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçdırlar. Risale-i Nur şâkirdleri,
tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bı
rakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.
Şualar : 303
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4 — Saniyen : Risale-i Nurun bu kadar muarızlarına mukabil
en büyük kuvveti ihlâs olduğundan ve dünyanın hiçbir şeyine âlet
olmadığı gibi, tarafgirlik hissiyatına bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alâkadar olmaz. Çünki ta
rafgirlik damarı ihlâsı kırar, hakikati değiştirir. Hatta benim otuz
seneden beri siyaseti terkettiğime sebep, bir mübarek âlimin takib
ettiği cereyanın tarafgirlik damarıyla sâlih ve büyük bir âlimin
onun fikrine muhalif olmasından tefsik derecesinde tahkir edip ve
cereyanına ve kendi fikrine muvafık meşhur ve mütecaviz bir mü
nafığı, gayet medh ü sena etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. De
mek tarafgirlik hissine siyasetçilik de karışsa, böyle acib hatalara
sebebiyet veriyor diye «Euzubillahi mineşşeytani vessiyaseti» de
dim, o zamandan beri siyaseti terkettim.

O hâlin neticesi olarak, sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki, yirmibeş seneden beri bir gazeteyi ne okudum, ne dinledim ve ne de
merak ettim; ve on seiıe harb-i umumîye bakmadım, bilmedim ve
merak etmedim; ve yirmiiki sene bu işkenceli esaretimde tarafgirli
ğe ve siyasete temas etmemek için ve Nurlardaki ihlâsa zarar gel
memek için, müdafaatımdan başka istirahatım için hiç müracaat et
mediğimi bilirsiniz. Hem bilirsiniz ki, hapiste size yazdığım gibi, be
nim idamıma hükmeden adamlar, beni işkenceli tazib edenler, Ri

sale-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 cereyan
lara hiç temas etmedik ve kardeşlerimi de bir derece ikaz ettim.
Emirdağ L : 266
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5 — Nur Risalelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkalan yok
ve Risale-i Nur, rıza-yı İlâhîden başka hiçbir şeye âlet edilmediğin
den, mümkün olduğu kadar Risale-i Nurun mensubları, İçtimaî ve
siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebil-ür Reşat,
Doğu gibi mücahidler îman hakikatlarmı ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh ü canımızla onlan takdir
ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz; fakat siyaset noktasında
değü. Çünkü îman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakıl
maz. Dost - düşman derste farketmez. Halbuki siyaset tarafgirliği,
bu mânayı zedeler. îhlâs kırılır. Onun içindir ki, Nurcular emsâlsiz
işkencelere ve sıkıntüara tahammül edip, Nuru hiçbir şeye âlet etmedüer. Siyaset topuzuna el atmadılar. Hem Nur Risaleleri küfr-ü
mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakm altındaki anarşiliği ve üstüm
deki istibdat-ı mutlakı kırdığı cihetle, bir nevî siyasete teması var
tevehhüm edilmiş. Halbuki Nurun tercümanı, birtek mesele-yi îmaniyeyi dünya saltanatına değişmediğini mahkemelerde dava edip
yirmibeş sene tarz-ı hayatıyla ve emarelerle isbat etmiştir.
Emirdağ Lahikası 2 : 36
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6 — Elhasıl : Benim üe temas eden bütün dostlarım bilirler
ki; siyasete değil karışmak, değü teşebbüs; belki düşünmesi dahi
esas maksadıma ve ahvâl-i ruhiyeme ve hizmet-i kudsiye-i îmaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana Nur verilmiş, siyaset topuzu ve
rilmemiş. Bu hâlin bir hikmeti şudur ki : Hakaik-ı îmaniyeye müş
tak ve me’muriyet mesleğine giren birçok zatları, bu hakaika, endi
şeli ve tenkidkârane baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için
Cenab-ı Hak, kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir
nefret vermiştir kanaatmdayım.
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7 — Birinci Nokta ;
çeküdin? Hiç yanaşmıyorsun?»

Tarihçe-i Hayat : 210
Denilmiş :

«Ne için

siyasetten

Elcevap : D okuz-on sene evveldeki Eski Said, bir miktar sir
yasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim
diye beyhûde yoruldu., ve gördü ki; o yol meşkûk ve müşkilâth ve
bana nisbeten fuzuliyâne, hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarlı
bir yoldur. Çoğu yalancılıkla bilmiyerek ecnebî parmağına âlet ol
mak ihtimâli var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya mu
halif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve mebus değilim, o
hâlde siyasetçüik bana fuzulî ve malâyanî bir şeydir. Bana ihtiyaç
yok ki, beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikir
le veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok.
Çünki mesâil tavazzuh etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhûde çene
çalmak mânasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak üe muhale
fet etsem, husulü meşkûk bir maksad için binler günaha girmek ih
timali var. Birinin yüzünden çoklar belâya düşer. Hem on ihtimâl
den bir - iki ihtimâle binaen günahlara girmek, masumları günaha
atmak; vicdanım kabul etmiyor diye Eski Said, sigara üe beraber
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gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti.
Buna kat’î şahid, o vakitten beri sekiz senedir bir tek gazete ne
okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri çıksın söy
lesin. Halbuki sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said
okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim hâlime nezaret
ediliyor. Siyasetvârî bir tereşşuh gören söylesin. Halbuki benim gibi
asabi ve «înnemel hîletü fî terk-il hiyel» düsturuyla en büyük hile
yi hilesizlikte bulan pervasız, alâkasız bir insanın, değil sekiz sene,
sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu olsaydı;
tedkikata, taharriyata lüzum bırakmıyarak top güllesi gibi sada
verecekti.
Mektubat : 63
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8 — H a m i s e n : Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan
zendeka ve dinsizlik ve anarşilik ve maddiyyunluğa karşı yalnız ve
yalnız tek bir çare var. O da Kur’amn hakikatlarma sarılmaktır.
Yoksa koca Çini, az bir zamanda komünistliğe çeviren musıbet-i be
şeriye; siyasî, maddî kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-ı Kur’aniyedir.
Emirdağ Lâhikası 2 : 56
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9 — Sakın sakın!.. Dünya cereyanları; hususan siyaset cere
yanları ve bühassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın?
Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan etmesin!
«Elhubbu fillah ve-1 - buğzu fillâh» düstur-u rahmanî yerine el’iyâzü
billâh «Elhubbu fissiyaseti ve-1 - buğzu fissiyaseti» düstur-u şeytânî
hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeşine adavet; ve elhannas
gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlık ile zulmüne rıza
gösterip, cinayetine şerik eylemesin.
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Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder; ve asabî ruh
ları azab içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyen
adam, siyaseti bırakmalı.
Kastamonu Lâhikası : 108

Şu maddelere göre bizlerin siyaset topuzuna, çeşitli propagan
dalara katılıp bir vesile-i halâs ümidiyle sarılmamız, hem Üstadı
mızın öğütlerine muhalif ve hem de memleketimiz için ve halkı
mızın efkârına- Risale-i Nur ve o eserlere bağlılık iddia edenlere
karşı şüphe ile baktıracak ve telâfisi mümkün olmayacak zararlara
kapı açmak mânasmı doğurur.

Muhterem ve mübarek Risale-i Nur Şâkirdleri ve Kur’anm til
mizleri, seçilecek yolu tâyin ve takdir ederler, ümidindeyiz. Şu sa
tırlar onları yalnız kuvvetli gördüğümüz muhtemel tehlikelere kar
şı ikaz mahiyetindedir. Ihlâslı, basiretli, sabırlı hizmet bizlerden;
muvaffakiyet her hâlü kârda eltaf-ı İlâhiyedendir.
Ve minellahittevfik
Hulûsî

Hüsnü

Ahmed

Said

N o t : Şahısların fikir hürriyetine müdahale niyetimiz yoktur.
Bu fikirler ve arzular seçim gününde sandıklara atılacak reylerle
yerine getirilmiş olur, kanaatmdayız.

