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1. Anarşi 

2. “Şimdi İstanbul’da -daha dehşetli bir fikirde- 

anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım 

münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya 

ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 

imanî hakikatlarına ihtiyacı düşürmek 

desisesiyle diyorlar ki: "Her millet, herkes 

Allah’ı bilir." (E: 203) 

3. “Çünki anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet 

seciyelerini canavar hayvanların seciyesine 

çevirir." (Em: 159) 

4. “ve millet için bir vesile-i def’-i bela olduğu isbat 

edildiği halde ve yirmibeş seneden beri gizli, 

ifsadçı, anarşi hesabına çalışan komiteler 

desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevkedip 

çalıştıkları ve beş vilayette beş büyük mahkeme 

Risale-i Nur’un eczalarını inceden inceye tedkik 

edip medar-ı mes’uliyet bir tek nokta 

bulamayıp beraet verdikleri ve sonra da yirmi 

yerde yirmi adliye ayrıca alâkadar olup, mûcib-

i mes’uliyet bir cihet olmadığından suç yok 

diye karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de 

iki defa iadesine karar verdiği halde risalelerin 

iadesini ve tamam intişarını iktiza eden kanunî, 

hukukî esbab-ı mûcibe mevcud iken, beş 

seneden beri gizli komitelerin aldatmaları ve 

desiseleriyle ve bahanelerle Afyon 

Mahkemesi’nde beş senedir o mübarek 
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risalelerin sahiblerine teslimi te’hir 

edilmektedir." (Em: 180) 

5. “Çünki anarşi hiçbir hak tanımaz." (T: 653) 

 

6. Anarşidir 

7. “Dinin şiddetle men’ettiği şey, fitne ve 

anarşidir." (T: 653) 

 

8. Anarşik 

9. “Lâiklik, bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna 

göre, dinsizler ve din düşmanları, İslâmiyet 

aleyhinde her çeşit hücumları, taarruzları 

yapar, anarşik fikirlerini o hürriyet-i vicdan ve 

fikir bahanesiyle neşreder de; fakat bir İslâm 

âlimi o hürriyet-i fikir düsturuna istinaden bin 

yıldan beri İslâmiyet’in serdarı olmuş bir millet 

içinde ve o milletin bin yıllık an’anesine, 

kanunlarına ittiba’ ederek ve yine o milletin 

saadeti uğrunda, ahlâk ve namusun 

muhafazası yolunda dinî bir ders beyan etmesi 

lâikliğe aykırıdır diye suçlu gösterilir, devletin 

nizamlarını dinî inançlara uydurmak istiyor 

diye mahkur gösterilir." (Em: 138) 

 

10. Anarşilere 

11. “Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i 

İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye dairesinde 

mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî 
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kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, 

ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silâh edecekler 

diye kalbe ihtar edildi." (H: 79) 

 

12. Anarşiliğe 

13. “Vatan ve millet ve asayişin menfaatı hesabına 

bunu da hatırlatmak bir vazife-i vataniyem 

olması cihetiyle derim: Böyle bize ve Risale-i 

Nur’a az bir münasebetle taht-ı tevkife alınmak, 

gücendirmek yüzünden vatana ve asayişe 

dindarane menfaatı bulunan pekçok zâtları 

idare aleyhine çevirebilir, anarşiliğe meydan 

verir." (Ş: 355) 

14. “Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve 

bahanelerle sıkıştıran bir kısım resmî adamlar, 

vatan aleyhinde anarşiliğe meydan açıyorlar 

diye kuvvetli bir vehim hatırımıza geliyor." (Ş: 

355) 

15. “Hem beklerdim ki; "vatanımızda anarşiliğe 

inkılab eden komünist tehlikesine karşı Nurların 

hizmeti ne derecededir ve bu mübarek vatan 

bu dehşetli seyelandan nasıl muhafaza 

edilecek?” (Ş: 377) 

16. “Elbette o civanmerdler, inadını ve garazını ve 

adavetini, milletin selâmeti ve bu hapis 

istirahatı ve perde altında anarşiliğe 

çabalayan bolşevizmi aşılayanların 

ifsadlarından kurtulmak için, hiç menfaatı 
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bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok 

olan adavetini ve inadını feda etmeleri 

lâzımdır." (Ş: 501) 

17. “cihetine gidilmesini bir fütuhat-ı Kur’aniye 

kabul edip izhar-ı şâdümanî eylemek ve bu 

görüş ve nokta-i nazarını eserleriyle tefeyyüz 

ettiği bir Üstada mahremane arzetmek; vatan 

ve milletin anarşiliğe ve dolayısıyla bütün 

dünyayı titreten kızıl tehlikenin kucağına 

düşmemesini temenni etmek rejime bir hıyanet 

midir?" (Ş: 570) 

18. “Ve zaruret bahanesiyle, dilenciliğe ve 

hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan 

vermemektir." (K: 141) 

19. “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’iyen men’ettiği gibi; Risale-i 

Nur’u, hem şakirdlerini, bu zamana karşı 

alâkalarını kesmiş; hiç onlarla ne mübareze, ne 

meşguliyet yok." (E: 22) 

20. “Biz, bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir sedd-i 

Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’anî tesisine 

çalışıyoruz." (E: 31) 
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21. “Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten 

kuvvetli bir surette girmeğe çalışan anarşiliğe 

karşı sed çekmek." (E: 128) 

22. “Bin seneden beri âlem-i İslâmiyeti 

kahramanlığı ile memnun eden ve vahdet-i 

İslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyeti, 

küfr-ü mutlaktan ve dalaletten şanlı bir surette 

kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti 

ve Türkleşmiş olanların din kardeşleri; eğer 

şimdi, eski zaman gibi kahramancasına 

Kur’an’a ve hakaik-i imana sahib çıkmazsanız 

ve sizler gibi ehl-i hamiyet, eskide yanlış bir 

surette ve din zararına medeniyetin 

propagandası yerinde doğrudan doğruya 

hakaik-i Kur’aniye ve imaniyeyi tervice 

çalışmazsanız, size kat’iyen haber veriyorum ve 

kat’î hüccetlerle isbat ederim ki; âlem-i İslâmın 

muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir 

nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan 

Türk milletine bir adavet ve şimdi âlem-i İslâmı 

mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki 

anarşiliğe mağlub olup, âlem-i İslâmın kal’ası 

ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça 

parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan 

dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet 

verecek." (E: 218) 
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23. Anarşiliği 

24. “O dehşetli beladan birisi: Hristiyan Dinini 

mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren, şimalde 

çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı bu vatanı 

manevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i 

Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’anî vazifesini 

görebilir." (M: 482) 

25. “Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkası yoktur; 

fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın 

altı olan anarşiliği" (Ş: 281) 

26. “Mahkeme-i kübrada milyarlar ehl-i iman olan 

davacılar tarafından Kur’an hakikatlarına 

hizmet eden Nur talebelerini mahkûm ve 

perişan etmek isteyenlerden ve sizlerden 

sorulsa ki: "Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, 

komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği 

yetiştiren cem’iyetlerine müsamahakârane 

bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti 

anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlâksızlıktan ve 

vatandaşlarını ölümün idam-ı ebedîsinden 

kurtarmağa çalışan Risale-i Nur ve talebelerini, 

hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz!” 

(Ş: 376) 

27. “ve cem’iyetlerle ve siyasî cereyanlarla hiçbir 

alâkası olmayan Nur talebelerini, cem’iyetçilik 

ve siyasetçilik ile itham etmek; doğrudan 

doğruya kırk seneden beri İslâmiyet ve iman 

aleyhinde çalışan gizli bir zendeka komitesi ve 

bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi 
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bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek 

bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme 

cem’iyetçilik cihetinde bütün Nurcuların ve Nur 

risalelerinin beraetlerine karar vermişler." (Ş: 

396) 

28. “O dehşetli beladan birisi: Hristiyan dinini 

mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde 

çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı 

manevî istilasına karşı Risale-in Nur, sedd-i 

Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’anî vazifesini 

görebilir." (E: 102) 

29. "Kat’iyen size beyan ediyorum ki benim 

maksadım, bunun tab’ında, bu mübarek milleti 

ve vatanı manevî ve maddî anarşilikten 

muhafaza etmek ve asayiş ve inzibata manevî 

yardım etmek ve anarşiliği uyandıran haricî" 

(E: 105) 

30. “Risale-i Nur, binlerle benim bedelime 

konuşuyor, küfr-ü irtidadı kırıyor, anarşiliği 

bozuyor." (E: 154) 

31. “Hem Nur Risaleleri küfr-ü mutlakı kırdığı için, 

küfr-ü mutlakın altındaki anarşiliği ve 

üstündeki istibdad-ı mutlakı kırdığı cihetle, bir 

nevi siyasete teması var tevehhüm edilmiş." 

(Em: 36) 

32. “Nasılki ahkâm-ı şer’iyeyi tatbik ve tanzim ve 

icra etmek ve hürriyet-i fikirden neş’et eden 

manevî anarşiliği kaldırmak için gayet 

lâzımdır ki; ülema-i muhakkikînden bir heyet-i 
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âliye bulunsun ki, o heyet umumun emniyetine 

mazhariyetleriyle ve cumhur-u ülemanın onlara 

itimadıyla ümmet için bir nevi zımnî kefalet ve 

dava vekili hükmünde olmaları cihetinde 

icma’-ı ümmet hüccetinin sırrına mazhar 

oluyorlar." (Em: 89) 

33. “Bu üç-dört madde ile bizi ittiham edenler ve 

lüzumsuz, mahkemeleri bizimle meşgul eden 

gizli düşmanlarımız, şübhe yoktur ki; onlar ya 

siyaseti dinsizliğe âlet etmek istiyorlar veya 

komünist perdesi altında bu mübarek vatanda, 

bilerek veya bilmeyerek anarşiliği 

yerleştirmek istiyorlar." (Em: 159) 

34. “Bir seyahat münasebetiyle ve otomobili 

içinde İstanbul’a en mühim bir mes’ele-i 

imaniye için gitmesinden, şimdi İstanbul’un 

bazı resmî adamları yirmi cihette kanunsuz bir 

tarzda kanun namına Üstadımızı bir bardak 

suda fırtına koparmak nev’inden milyonlar 

fedakâr talebeleri bulunan bir zâta, sinek 

kanadı kadar bir ehemmiyeti olmayan bir 

mes’ele için resmî adamları yanına göndermek 

olan yüz cihette ehemmiyetsiz, manasız ve bir 

habbeyi yüz kubbe yapmak gibi bu şeye karşı 

Üstadımız diyor: "Madem iman hizmetinde 

ihlas-ı etemle, anarşiliği durdurmakla, asayişi 

muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektir." 

(Em: 200) 
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35. “Serbestiyet kanunlarıyla dinsizlerin, 

komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği 

yetiştiren cem’iyetlerine müsamahakârane 

bakıp ilişmediğiniz halde; vatan ve milleti 

anarşilikten, dinsizlikten ve ahlâksızlıktan, 

vatandaşları ölümün idam-ı ebedîsinden 

kurtarmaya çalışan Risale-i Nur talebelerini 

hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz 

diye sizlerden sorulsa; ne cevab vereceksiniz, 

biz de sizlerden soruyoruz, diye o zaman 

onlara demiştim, o zaman o insaflı ve adaletli 

zâtlar bizi beraet ettirdiler.” (Nç: 179) 

 

36. Anarşiliğin 

37. “müttefikan tasdikleriyle beraber, bu derece 

bu noktada ısrarınıza çok hayret ve taaccübde 

bulunurken kalbime bu mana geldi: Madem 

hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı 

beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ve aile 

hayatından tâ kabile ve millet ve İslâmiyet ve 

insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve 

kuvvetli rabıta ve her insanın kâinatta gördüğü 

ve tek başına mukabele edemediği medar-ı 

zarar ve hayret ve insanî ve İslâmî vazifelerin 

îfasına mani maddî ve manevî esbabın 

tehacümatına karşı bir nokta-i istinad ve 

medar-ı teselli olan dostluk ve kardeşane 

cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevî 

cem’iyet ve uhuvvet, hem siyasî cebhesi 
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olmadığı halde ve bilhassa hem dünya, hem 

din, hem âhiret saadetlerine kat’î vesile olarak 

iman ve Kur’an dersinde hâlis bir dostluk ve 

hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve 

milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd taşıyan 

Risale-i Nur şakirdlerinin pek çok takdir ve 

tahsine şayan ders-i imanda toplanmalarına, 

"cem’iyet-i siyasiye" namını verenler, elbette ve 

herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış 

veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem 

insaniyete vahşiyane düşmanlık eder, hem 

İslâmiyet’e nemrudane adavet eder, hem 

hayat-ı içtimaiyeye anarşiliğin en bozuk ve 

mütereddi tavrıyla husumet eder ve bu vatana 

ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye ve dinî 

mukaddesata karşı mürtedane, mütemerridane, 

anudane mücadele eder." (Ş: 288) 

38. “Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdid 

eden anarşiliğin ifsad ve tahribin yegâne 

çaresi ancak ve ancak İlahî, semavî bir dinin 

ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, hakikat-ı 

İslâmiyettir." (B: 8) 

39. “Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdid 

eden anarşiliğin, ifsad ve tahribin yegâne 

çaresi ancak ve ancak İlahî, semavî bir dinin 

ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, hakikat-ı 

İslâmiyettir." (E: 8) 
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40. Anarşilik 

41. “Demek Risale-i Nur’un ekseriyet-i mutlaka 

eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya 

bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve 

millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet 

ederler." (Ş: 349) 

42. “bir kısım erkânını evhamlandıran ve adliyeleri 

aleyhimize sevkeden resmî ve gayr-ı resmî 

muarızlarımız, ya gayet fena bir surette 

aldanmış veya aldatılmış veya anarşilik 

hesabına gayet gaddar bir ihtilâlcidir veya 

İslâmiyete ve hakikat-ı Kur’an’a karşı 

mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır 

ki; bize hücum etmek için istibdad-ı mutlaka 

cumhuriyet namını vermekle, irtidad-ı mutlakı 

rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka 

medeniyet namını takmakla, cebr-i keyfî-i 

küfrîye kanun namını vermekle; hem bizi 

perişan, hem hükûmeti iğfal, hem adliyeyi 

bizimle manasız meşgul eylediler." (Ş: 378) 

43. “ittihamları yapanlar, anarşilik belki 

komünistlik hesabına bilmeyerek istimal 

ediliyor diye endişe ediyoruz." (Ş: 387) 

44. “Sedd-i Zülkarneyn’in tahribiyle, Ye’cüc ve 

Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; şeriat-

ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i 

Kur’anînin tezelzülüyle de Ye’cüc ve 

Me’cüc’den daha müdhiş olarak ahlâkta ve 
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hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir 

dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor." (K: 149) 

45. “Risale-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki; 

onların ilişmesi, anarşilik hesabına vatan ve 

millete ve asayişe düşmanlıktır." (K: 241) 

46. “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." (E: 21) 

47. “Çok emarelerle kat’î kanaatımız geldi ki; 

anarşilik hesabına bana ve bu Emirdağ 

kasabasına ve dolayısıyla bu vatana bir sû’-i 

kasd var ki, bir habbeyi kubbeler ve bir sinek 

kanadı kadar ehemmiyeti" (E: 29) 

48. “olmayan bir hâdiseyi dağ gibi gösterip, 

sükûnete muhtaç olan bu vatanda beni bahane 

edip, anarşilik hesabına ve bir ecnebi plânıyla 

bize, yani bîçare vatandaşlarımızı idam-ı 

ebedîden ve şübehat-ı uhreviyeden kurtarmağa 

çalışan Nur şakirdlerine, bütün bütün kanunsuz 

ve keyfî hücum edildi." (E: 30) 

49. “Bize ilişenler, anarşilik ve belki komünistliğe 

zemin ihzar ediyorlar." (E: 31) 

50. “Evet eğer eski hayatım gibi, izzet-i ilmiyeyi 

muhafaza etmek için hiçbir hakareti kabul 

etmemek olsaydı ve vazife-i hakikiyesi, sırf 

âhiret ve ölümün idam-ı ebedîsinden 
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müslümanları kurtarmak vazifesi olmasaydı ve 

bana ilişenler gibi sırf dünyaya ve menfî 

siyasete çalışmak olsaydı, on Menemen, on 

Şeyh Said Hâdisesi gibi bir hâdiseye, o 

anarşilik hesabına çalışanlar sebebiyet 

vereceklerdi." (E: 31) 

51. “Çünki bolşevizmin, müslümanlar içinde 

anarşilik mahiyetinde küfr-ü mutlak ve fikr-i 

tabiatla yerleştirilmesine mukabil, ancak ve 

ancak Risale-i Nur’un fevkalâde kuvvetli 

hakikatları çıkabilmesinden, milliyetperver ve 

vatanperver ve siyasetçiler ve dindarlar, Risale-

i Nur’un arkasına girmeğe ve onunla 

barışmağa ve onunla siper almağa bir yol 

açılıyor nazarıyla bakıyoruz." (E: 105) 

52. “Hattâ Risale-i Nur erkânlarına karşı da, 

benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü 

gösterip; zâhiren dindar ehl-i bid’adan bazı 

şöhretli zâtları gösterip; "Biz de müslümanız, 

din yalnız Said’in mesleğine mahsus değil" 

deyip, bize karşı perde altında cephe alan 

zındıklara ve anarşilik hesabına o safdil ehl-i 

diyanet ve hocaları âlet edip istimal ediyorlar." 

(E: 125) 

53. “Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü 

mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan 

istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder." (E: 

126) 
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54. “İki sene üç mahkeme, yirmi senelik hayatımın 

yüzyirmi eserinde, yüzyirmi bin Risale-i Nur 

şakirdlerinden mûcib-i ihtilâl ve medar-ı 

mes’uliyet ve vatan ve millet aleyhinde hiçbir 

şey bulmadıklarına beraetimizle ve Risale-i Nur 

eczalarının bütününü iade etmeleriyle 

gösterdiği cihetle, kat’iyen size beyan ediyorum 

ki; dinsizlik hesabına bizi ezen sizler; vatan ve 

millet, asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik 

lehinde ve müdhiş bir ecnebi hesabına beni 

sıkıştırıp, bir sarsıntı çıkarıp, o cereyanın 

müdahalesini istiyorsunuz." (E: 127) 

55. “söyleyen ve İslâmî kıyafeti kat’iyen ve aslâ 

tebeddül etmeyen ve kıyafetine ilişmek isteyen 

ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını 

yiyen Nevzad isminde Ankara valisine: "Bu 

sarık bu başla beraber çıkar" tarzında 

konuşarak boynunu göstermesiyle 

dokunulmayan bir zâta; hem Isparta, hem 

Eskişehir, hem Denizli Mahkemeleri dahi başını 

açtırmadıkları ve -son Afyon Mahkemesi 

müstesna- binlerce halk ve yirmi polislerin 

bulunduğu sıralarda bile başını açması ihtar 

edilmediği ve münzevi olduğu halde; o 

düşüncesiz memurların manasız ihanet için 

müdahale niyeti, doğrudan doğruya anarşilik 

hesabına vatan ve millete tehlike getirmeğe 

çalışmaktır." (Em: 19) 
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56. “Hâmisen: 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’anın hakikatlarına 

sarılmaktır." (Em: 54) 

57. “Ben de diyorum ki: On vecihle kanunsuz, bu 

kadar musırrane, hastalığım zamanda iktidarım 

harici beni mahkemeye vermenin sebebi, 

Rehber’in vatana, millete, asayişe pek büyük 

faydası olduğu için, anarşilik ve dinsizlik 

hesabına ilişiyorlar diye ihtimal veriyorum." 

(Em: 145) 

58. “İşte ben de yüzer âyât-ı Kur’aniyeye istinaden 

Kur’anın kudsî kanunlarının yerine, 

medeniyetin bozuk kısmından anarşilik 

hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına 

istibdad-ı mutlak manasında, Cumhuriyetteki 

hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında 

eşedd-i zulme âlet olabilen muvakkat bir 

rejime, değil yalnız ben, belki bütün ehl-i 

vicdan muhaliftir." (Em: 158) 

59. “Benim gibi kabir kapısında, gayet hasta, 

gayet ihtiyar, garib, fakir, münzevi, sünnet-i 

seniyeye muhalefet etmemek için otuzbeş 

seneden beri dünyayı terkeden bir adama bu 

tarz muameleler, kat’iyen şekk ve şübhe 

bırakmadı ki; komünist perdesi altında 

anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslâmiyet 

ve din aleyhinde müdhiş bir sû’-i kasd eseri 
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olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana hizmete 

niyet eden ve müdhiş haricî tahribata karşı 

cephe alan dindar meb’uslar ve Demokratlara 

dahi büyük bir sû’-i kasddır." (Em: 166) 

60. “Birincisi: Risale-i Nur’dan Sikke-i Tasdik-i 

Gaybî Mecmuası’nda yazılan kat’î yüzer 

işaratın ve emaratın delaletiyle ve çok 

hâdiselerin o delaleti tasdiki ile sabit olmuş ki: 

Risale-i Nur, manevî tahribata ve anarşilik ve 

bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluğa ve 

şükuk ve şübehata ve küfr-ü mutlaka karşı bir 

sedd-i Kur’anî hizmetini bi-hakkın îfa etmesiyle 

bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde 

muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadaka-i 

makbule hükmüne geçip İkinci Harb-i 

Umumî’nin belasına ve başka memleketlerde 

vuku’ bulan belaların bu memlekete girmesine 

mümanaatla manevî bir siper teşkil ettiği 

bedahetle aşikâr olmuştur." (Em: 179) 

61. “anarşilik hesabına, vatan ve millet ve 

İslâmiyet ve din aleyhinde müdhiş bir suikasd 

eseri olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana hizmete 

niyet eden ve müdhiş haricî tahribata karşı 

cephe alan dindar meb’uslar ve Demokratlara 

dahi büyük bir suikasddır." (T: 667) 

62. “Mesleksizlik, anarşilik sevilmez." (H: 91) 
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63. Anarşilikten 

64. “Sâlisen: Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı 

içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten 

kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: 

Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, 

emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir." (Ş: 

349) 

65. “Sâniyen: Risale-i Nur şakirdlerinin değil 

emniyete ve asayişe zarar vermek, belki bütün 

kuvvet ve kanaatlarıyla milleti anarşilikten 

muhafaza ve emniyet ve asayişi temin etmek 

için çalıştıklarına delil ise, birinci esasta beyan 

edilmiş." (Ş: 365) 

66. “Hedefimiz ve proğramımız evvelâ kendimizi, 

sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, 

berzahî haps-i münferidden kurtarmak ve 

vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten 

muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile 

olan zendekaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi 

hakikatlarıyla kendimizi muhafazadır." (Ş: 365) 

67. “Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz 

olmadığı halde, kat’î bilsinler ki; bu 

memlekette, bu asırda, milleti anarşilikten, 

tereddi ve tedenni-i mutlakadan kurtaracak 

yegâne çaresi, Risale-i Nur’un esasatıdır." (K: 

131) 

68. “Çünki hizmetimiz, emniyet ve hürmet ve 

merhameti tesis ile hem asayişi, hem inzibatı, 

hem hayat-ı içtimaiyeyi anarşilikten 
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kurtarmağa çalışıp, sizin hakikî vazifenizin 

temel taşlarını tesbit ediyor, takviye ve teyid 

ediyor.” (K: 137) 

69. “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.." (K: 241) 

70. “Kur’an-ı Hakîm’in sırr-ı hakikatıyla ve 

i’cazının tılsımıyla, benim ve Risale-i Nur’un 

proğramımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini 

gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i 

hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-ı 

ebedîsinden iman-ı tahkikî ile bîçareleri 

kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi 

anarşilikten muhafaza etmektir." (E: 28) 

71. "Kat’iyen size beyan ediyorum ki benim 

maksadım, bunun tab’ında, bu mübarek milleti 

ve vatanı manevî ve maddî anarşilikten 

muhafaza etmek ve asayiş ve inzibata manevî 

yardım etmek ve anarşiliği uyandıran haricî" 

(E: 105) 

72. “Hem şiddetli sû’-i kasd eseri olarak 

zehirlenmeden hasta; hem gayet zaîf, yetmişbir 

yaşında ihtiyar; hem kimsesiz, acınacak bir 

gurbette; hem sako, hem fanila ve pabucunu 

satmakla maişetini temin eden fakir-ül hal; hem 

yirmibeş sene münzevi olmasından, binden 

ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir 

merdümgiriz, mütevahhiş; hem yirmi sene 
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hayatını ve eserlerini üç mahkeme ve Ankara 

ehl-i vukufu inceden inceye tedkikten sonra 

bil’ittifak beraetine ve eserleri vatana, millete 

zararsız olarak menfaatli olmasına karar 

verilmiş bir masum; hem eski harb-i umumîde 

ehemmiyetli hizmet etmiş bir evlâd-ı vatan; 

hem şimdi bu milleti, bu vatanı anarşilikten 

ve ecnebi ifsadlarından kurtarmak için, 

meydandaki tesirli âsârıyla bütün kuvvetiyle 

çalışan bir hamiyetperver; ve mahkemede 

yetmiş şahidle isbat edildiği gibi, yirmibeş 

senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen 

ve yedi sene harb-i umumîye bakmayan, 

sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli 

delillerle siyasetten bütün bütün alâkasını 

kestiğini isbat eden ve dünyanıza karışmadığını 

adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız 

adam; hem âhiretine ve ihlasına zarar 

gelmemek için şiddetle teveccüh-ü ammeden 

kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü 

zanlarından ve medihlerinden çekinen, 

beğenmeyen bu bîçare Said’e; başta Dâhiliye 

Vekili olan sen, Afyon Valisini ve Emirdağ 

zabıtasını musallat edip, her gün bir ay haps-i 

münferid azabını çektirmek ve tecrid-i mutlak 

içinde tek başıyla bir haps-i münferidde 

durmağa mecbur etmek, hangi maslahatınız 

iktiza eder?" (E: 143) 
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73. “Hem şiddetli sû’-i kasd eseri olarak 

zehirlenmeden hasta; hem gayet zaîf, yetmişbir 

yaşında ihtiyar; hem kimsesiz, acınacak bir 

gurbette; hem palto ve fanila ve pabucunu 

satmakla maişetini temin eden fakir-ül hal; hem 

yirmibeş sene münzevi olmasından, binden 

ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir 

merdümgiriz, mütevahhiş; hem yirmi sene 

hayatını ve eserlerini üç mahkeme ve Ankara 

ehl-i vukufu inceden inceye tedkikten sonra 

bil’ittifak beraetine ve eserleri vatana, millete 

zararsız olarak menfaatli olmasına karar 

verilmiş bir masum; hem eski harb-i umumîde 

ehemmiyetli hizmet etmiş bir evlâd-ı vatan; 

hem şimdi bu milleti, bu vatanı, anarşilikten 

ve ecnebi ifsadlarından kurtarmak için 

meydandaki tesirli âsârıyla bütün kuvvetiyle 

çalışan bir hamiyetperver; ve mahkemede 

yetmiş şahidle isbat edildiği gibi, yirmibeş 

senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen 

ve yedi sene harb-i umumîye bakmayan, 

sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli 

delillerle siyasetten bütün bütün alâkasını 

kestiğini isbat eden ve dünyanıza karışmadığını 

adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız 

adam; hem âhiretine ve ihlasına zarar 

gelmemek için şiddetle teveccüh-ü ammeden 

kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü 

zanlarından ve medihlerinden çekinen, 
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beğenmeyen bu bîçare Said’e; başta Dâhiliye 

Vekili olan sen, Afyon Valisini ve Emirdağ 

zabıtasını musallat edip, her gün bir ay haps-i 

münferid azabını çektirmek ve tecrid-i mutlak 

içinde tek başıyla bir haps-i münferidde 

durmağa mecbur etmek, hangi maslahatınız 

iktiza eder?" (E: 221) 

74. “Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmağa vesile 

olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu 

milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur." 

(Em: 24) 

75. “Sağ-sol tabiri yerine, hak ve hakikat ve 

Kur’an ve iman kuvvetine dayanıp bu vatanı 

küfr-ü mutlaktan, anarşilikten, zendekadan 

ve onların dehşetli tahribatlarından kurtarmağa 

çalışmalarını rahmet-i İlahiyeden bütün ruh u 

canımızla niyaz ve rica ediyoruz." (Em: 59) 

76. “Ben elli-altmış senedir küfr-ü mutlaka karşı 

imana hizmet etmek ve küfr-ü mutlakın neticesi 

olan anarşilikten milleti kurtarmak için bütün 

kuvvetimle iman hizmetindeki ihlasın neticesi 

olan asayişi muhafaza ile, bir cani yüzünden on 

masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, 

şerefimi, haysiyetimi hattâ lüzum olsa hayatımı 

feda etmekle herbir tazyikata, manasız, 

lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül 

ettim." (Em: 199) 

77. “Demek Risale-i Nur; beşeri anarşilikten 

kurtarmağa bir derece vesile olduğu gibi, 
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İslâm’ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve 

Arab’ı birleştirmeye, bu Kur’anın kanun-u 

esasîlerini neşretmeğe vesile olduğunu 

düşmanlar da tasdik ediyorlar." (Em: 244) 

78. “Panzehire zehir isnad etmek gibi, bu milleti 

ve gelecek nesilleri anarşilikten, dinsizlikten, 

ahlâksızlıktan muhafaza niyet ve harekâtına, 

sırf imansızlıktan neş’et eden bir dalalet 

divaneliğiyle vatana ihanet, gençliği irticaa sevk 

ve zehirlemek ithamını yapmak, ne kadar acı 

ve ehl-i insafı ağlatacak elîm bir vaziyet olduğu 

bedihîdir." (T: 455) 

79. “Serbestiyet kanunlarıyla dinsizlerin, 

komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği 

yetiştiren cem’iyetlerine müsamahakârane 

bakıp ilişmediğiniz halde; vatan ve milleti 

anarşilikten, dinsizlikten ve ahlâksızlıktan, 

vatandaşları ölümün idam-ı ebedîsinden 

kurtarmaya çalışan Risale-i Nur talebelerini 

hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz 

diye sizlerden sorulsa; ne cevab vereceksiniz, 

biz de sizlerden soruyoruz, diye o zaman 

onlara demiştim, o zaman o insaflı ve adaletli 

zâtlar bizi beraet ettirdiler.” (Nç: 179) 

80. “Fakat yedi renk sür’atle çevrilirse yalnız beyaz 

göründüğü gibi; o ayrı ayrı matlablardaki 

fesadâtı binden bire indiren ve avamı 

anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan 
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umum siyaseti, mu’cize gibi muhafaza eden 

lafz-ı şeriat yalnız göründü." (D: 24) 

 

81. Anarşinin 

82. “Manevî sahada, kalblerde ve dimağlarda 

anarşinin, bozgunculuğun kalkmasına 

çalışmaktadırlar." (T: 654) 

 

83. Anarşist 

84. “Anarşist ve komünist hesabına emniyeti, 

asayişi bozabilir, emniyeti ihlâl edebilir." (Ş: 

386) 

85. “Hem dininizi inkâr, hem ecdadınızı dalaletle 

tahkir eden ve Peygamberinizi (A.S.M.) ve 

Kur’anınızın kanunlarını reddedip kabul 

etmeyen yahudî ve nasranî ve mecusîlere, 

hususan şimdi bolşevizm perdesi altındaki 

anarşist ve mürted ve münafıklara hürriyet-i 

vicdan, hürriyet-i fikir bahanesiyle ilişmediğiniz 

halde ve İngiliz gibi hristiyanlıkta mutaassıb, 

cebbar bir hükûmetin daire-i mülkünde ve 

hâkimiyetinde, milyonlarla müslümanlar her 

vakit Kur’an dersleriyle İngiliz’in bütün bâtıl 

akidelerini ve küfrî düsturlarını reddettikleri 

halde onlara mahkemeleriyle ilişmediği ve her 

hükûmette bulunan muhalifler alenen 

fikirlerinin neşrinde, o hükûmetlerin 

mahkemeleri ilişmediği halde, benim kırk 
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senelik hayatımı ve yüzotuz kitabımı ve en 

mahrem risale ve mektublarımı, hem Isparta 

hükûmeti, hem Denizli Mahkemesi, hem 

Ankara Ceza Mahkemesi, hem Diyanet 

Riyaseti, hem iki defa belki üç defa Mahkeme-i 

Temyiz tam tedkik ettikleri ve onların ellerinde 

iki-üç sene Risale-i Nur’un mahrem ve gayr-ı 

mahrem bütün nüshaları kaldığı ve bir küçük 

cezayı îcab edecek birtek maddeyi 

göstermedikleri, hem bu derece za’fiyetim ve 

mazlumiyetim ve mağlubiyetim ve ağır şerait ile 

beraber ikiyüz bin hakikî ve fedakâr şakirdlere 

vatan ve millet ve asayiş menfaatinde en 

kuvvetli ve sağlam ve hakikatlı bir rehber 

olarak kendini gösteren Risale-i Nur’un 

elinizdeki mecmuaları ve dörtyüz sahife 

müdafaatımız masumiyetimizi isbat ettikleri 

halde, hangi kanun ile, hangi vicdan ile, hangi 

maslahat ile, hangi suç ile bizi ağır ceza ve pek 

ağır ihanetler ve tecridlerle mahkûm 

ediyorsunuz?" (Ş: 447) 

86. “Belki anarşist olur, daha istibdad-ı 

mutlaktan başka idare edilmez." (Ş: 516) 

87. “Karşımızdaki dinsiz anarşist ve millet ve 

vatan düşmanlarıdır." (Ş: 516) 

88. “Dini terkedip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir 

müslim; dalalet-i mutlakaya düşer, anarşist 

olur, daha idare edilmez." (E: 21) 
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89. “Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir 

kayıd altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, 

rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve 

tedbirle idare edilmez." (E: 219) 

90. “Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur." 

(Em: 59) 

91. “Çünki bir müslüman İslâmiyet dairesinden 

çıksa, mürted ve anarşist olur, hayat-ı 

içtimaiyeye zehir hükmüne geçer." (Em: 159) 

92. “Halbuki bir Müslüman kat’iyen komünist 

olamaz, anarşist olur." (Em: 206) 

93. “Fakat bir müslüman, Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ın zincirinden çıksa, 

dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, 

anarşist olur; ruhunda kemalâta medar hiçbir 

halet kalmaz." (Em: 244) 

94. “Netice itibariyle, zehirlemekten zevk alan 

akrep misillü ve anarşist ruhlu olmayan herbir 

ferd, bu davanın karşısında ancak sevinç 

duyar." (T: 22) 

95. “Kezalik şeriat-ı mutahharanın ve ittihad-ı 

Muhammedînin ism-i mukaddesi ki; fırkaların 

ağraz-ı şahsiye ve hilaf-ı Şeriat ile ektikleri 

tohum-u fesadı, bir milyon fişenk havaya 

atıldığı ve umum siyaset ve asayiş efrad elinde 

kaldığı ve ortalık anarşist gibi olduğu halde, o 

müdhiş fırtına mu’cize-i şeriatla kansız, hafif 

geçtiği halde, o mübarek nam ile, o müdhiş 
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fesadı binden bir dereceye indirmekle beraber; 

daima o ismi garaz sahiblerine siper göstermek, 

pek büyük ve tehlikeli bir noktaya, belki ukde-i 

hayatiyeye ilişmektir ki; dehşetinden her bir 

vicdan-ı selim titriyor, dağdar-ı teessüf oluyor." 

(D: 35) 

96. “Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla 

bakıyorum." (Mü: 17) 

97. “Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön 

Türkler nazarlarında dahi, mel’un, anarşist ve 

iğtişaşcı fırkasından addolunurlar." (Mü: 17) 

98. “(*) Ki, komünist ve anarşist manasıyla 

Kemalizm ve inkılab softaları ve dönmeleri 

görmüş gibi haber veriyor." (Mü: 17) 

 

99. Anarşistin 

100. “Hattâ şimdi de komünistlik içindeki 

anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır." 

(Ş: 588) 

101. Anarşistler 

102. “Âhirzamanda gelecek Ye’cüc ve Me’cücün 

komitesi, anarşistler olduğuna Kur’an işaret 

ediyor." (Em: 159) 

 

103. Anarşistlere 

104. “Veya ecnebi hesabına bu milletin can 

damarını kesmeye ve bozmaya çalışan el-

hannas bir zındıktır ki, hükûmeti iğfal ve 
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adliyeyi şaşırtır, tâ o şeytanlara, firavunlara, 

anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal 

ettiğimiz manevî silâhlarımızı kardeşlerimize ve 

vatanımıza çevirsin veya kırdırsın." (Ş: 288) 

 

105. Anarşistlerin 

106. “Partilerin cereyanları ve komünistlerin 

perdesinde anarşistlerin tahrikatıyla o evham 

genişlendi." (L: 258) 

107. “Bunun için, Risale-i Nur’un neşrine mâni’ 

olmaya çalışanlar, emniyet ve asayişin 

düşmanı ve vatan ve millet haini anarşistlerin 

hesabına bilerek veya bilmeyerek çalışanlardır." 

(T: 688) 

 

108. Anarşistlerle 

109. “Bin masum çoluk-çocuk, ihtiyar, hasta 

bulunan bir yerde, bir-iki düşman askeri 

bulunmak bahanesiyle, bombalarla onları 

mahvetmek ve tabakat-ı beşer cereyanları 

içinde, burjuvaların en dehşetli müstebidleri ve 

sosyalistlerin ve bolşeviklerin en müfritleri olan 

anarşistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar 

masumların kanlarını heder etmek ve bütün 

insanlara zarar olan bu harbi idame ve sulhu 

reddetmektir." (K: 208) 

110. “Evvelâ: Bir-iki hafta Hüsrev’in kalemiyle 

mektubunu almadığımdan ve Konya’ya 
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gönderdiğim mecmuaların cevabı 

gelmediğinden ve bir vekil-i dâhiliye başta 

olarak, düşmanlarımız anarşistlerle beraber 

beni emsalsiz tazyiklerinden ve buradaki 

münafıklar" (E: 152) 

 

111. Anarşistliğe 

112. “Aynen öyle de; Büyük Deccal, şeytanın 

iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını 

kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini 

idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve 

Ye’cüc ve Me’cüc’e zemin hazır eder." (Ş: 593) 

113. “Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı 

Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım 

ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile 

kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî 

ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve 

sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, 

hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri 

çözer; hevesat-ı müteaffine bataklığında, 

birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve 

ayn-ı istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli 

bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o 

insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka 

zabt altına alınamaz." (Ş: 593) 

114. “Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz 

anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar, 

Âyet-ül Kübra’ya müracaat etsinler." (Ş: 599) 
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115. “Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem 

hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve 

uhreviyesine pek çok faidesi bulunan bu 

Kur’an lemaatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i 

Nur’a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine 

çalışmaları elzemdir ki; geçen dehşetli 

günahlara keffaret ve gelecek müdhiş belalara 

ve anarşistliğe bir sed olabilsin." (E: 249) 

116. “Sâniyen: Benim bu seyahatlerimde kat’iyen 

siyasetle alâkamın olmadığına bir delil; kırk 

seneden beri siyaseti terkettiğimden, yalnız ve 

yalnız Kur’anın bu zamana tam muvafık bir 

tefsiri olan Risale-i Nur küfr-ü mutlakı kırdığı 

için anarşistliğe ve tahribatçı cereyanlara 

karşı sed çektiği gibi, Kur’anın Risale-i Nur’a 

verdiği dersinde bir kanun-u esasî olan $ sırrı 

ile; "Asayişe ilişmek; beş câni yüzünden doksan 

masuma zulüm etmektir" diye olan uhrevî 

hizmetimiz; vatan, millet ve asayişe de büyük 

bir faidesi olması ciheti ile, beni tecessüs eden 

veyahut da zahmet veren polis ve inzibatlara 

da helâl ediyorum." (Em: 239) 

117. “Onun için Kur’an-ı Hakîm, bu asırda bir 

mu’cize-i maneviyesi olarak Risale-i Nur 

şakirdlerine bu dersi vermiş ki; küfr-ü mutlaka, 

anarşistliğe karşı sed çeksin." (Em: 244) 
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118. Anarşistliği 

119. “Bu ricanın sonunda, Risale-i Nur talebeleri, 

iman-ı tahkikî kuvvetiyle, bu vatanın her 

tarafında anarşistliği durdurduğunu, umumî 

emniyeti ve asayişi muhafaza ettiklerini.." (L: 

425) 

120. “Öyle de: Süfyan’ın ve Deccalların 

fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve 

Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve 

canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana 

düşen insanların akıllarını başlarına getirmek 

hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat 

olacak, zîr ü zeber edecek." (Ş: 591) 

121. “Mel’unane fikirleri neşreden ve anarşistliği 

telkin eden kitablar bile kütübhanelerde açıkça 

tedkike tâbidir." (İ: 228) 

122. “Madem şimalde üç devlet Kur’anı kabul 

edip mekteblerinde ders vermeğe başlamışlar; 

ve madem Hindistan bu hükûmetten iki milyon 

liralık Kur’an-ı Kerim istedi; ve madem Zülfikar 

ve Asâ-yı Musa eczalarını iki sene üç 

mahkemeniz ve feylesof âlimleriniz onları 

tedkik ettikten sonra ittifakla beraetimize karar 

verip bu kitabları takdir ve tahsin etmişler; ve 

madem bu iki kitab, Kur’anın iki keskin kılıncı 

ve iki parlak hüccetleridir ve en muannidleri de 

teslime mecbur ediyorlar; ve madem bu iki 

eser, dehşetli ve tahribci anarşistliği 

yetiştiren, şimalden gelen dinsizlik cereyanına 
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karşı tam mukabele edebilir bir kuvvette 

olduklarına binler ehl-i tahkik ve ehl-i fen 

şehadet ediyorlar; ve madem şimdiki hükûmet 

Kur’an mekteblerini açıyor ve mekteblere dinî 

dersler vermeğe emretmiş; elbette bize karşı bu 

muamele, emsalsiz ve keyfî bir zulüm ve 

vatana ve millete ve asayişe ve hürriyet-i 

vicdana bir cinayettir." (E: 233) 

123. “Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, 

dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac 

ediyor." (Em: 24) 

124. “Komünistlik perdesinde anarşistliği netice 

verecek bir surette münafıklar, zındıklar 

vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler 

vasıtasıyla neşir ile aşılanmağa başlandığı için; 

şimdiki hayat, dinsiz olarak kabil değildir, 

yaşamaz." (Em: 243) 

 

125. Anarşistliğin 

126. “Evet komünist perdesi altında 

anarşistliğin, emniyet-i umumiyeyi bozmağa 

dehşetli çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve 

şakirdleri iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın 

her tarafında o müdhiş ifsadı durduruyor ve 

kırıyor." (L: 261) 

127. “(Haşiye-1): Komünistliği, dinsizliği, 

anarşistliğin esaslarını neşreden bazı 

ceridelere matbuat kanunları ilişmediği halde, 
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bu vatan ve milletin temel taşını muhafazaya 

pek tesirli bir surette hizmet eden Zülfikar ve 

Asâ-yı Musa mecmualarının makinelerine nasıl 

ilişebilir ve neden ilişirler?" (E: 187) 

128. “Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun 

kuvvet kazandığı bir devirde en mühim bir 

vazife, Nur’a hizmet etmek ve rıza-yı İlahîyi 

tahsil için onu isteyene vermektir." (T: 623) 

 

129. Anarşistlik 

130. “Alâmet-i kıyametten olan Ye’cüc ve 

Me’cüce ve Sedde dair, bir risalede bir derece 

tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada 

yalnız şunu deriz ki: Eskiden Mançur, Moğol 

ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden 

taifeler ve Sedd-i Çinî’nin yapılmasına 

sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine 

anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i 

beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri, rivayetlerde 

vardır." (S: 345) 

131. “İşte bu mahiyette bulunan Nur talebelerini, 

emniyeti ihlâl ile ittiham edenler, herhalde ve 

gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış 

veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik 

hesabına hükûmeti iğfal edip bizleri eziyetlerle 

ezmeye çalışıyorlar." (L: 262) 
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132. “Zâhirî asayiş ve insaniyet altında, 

anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o 

hayat-ı şehriye zehirlenir." (Ş: 227) 

133. “Acaba mahkeme-i kübrada, bu üçyüz milyar 

davacıların karşısında sizden sorulsa ki: "Doktor 

Duzi’nin, baştan nihayete kadar serapa 

İslâmiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde 

ve firenkçe "Tarih-i İslâm" namındaki eseri ki, 

zındıkların kütübhanelerinizdeki eserlerine, 

kitablarına ve serbest okumalarına ve o 

kitabların şakirdleri kanununuzca cem’iyet 

şeklini almalarıyla beraber, dinsizlik veya 

komünistlik veya anarşistlik veya pek eski 

ifsad komitecilik veya menfî Turancılık gibi 

siyasetinize muhalif cem’iyetlerine 

ilişmiyordunuz?" (Ş: 286) 

134. “Hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin hususan 

millet-i İslâmiyenin üss-ül esası: Akrabalar 

içinde samimane muhabbet ve kabile ve 

taifeler içinde alâkadarane irtibat ve İslâmiyet 

milliyetiyle mü’min kardeşlerine karşı, manevî, 

muavenetkârane bir uhuvvet ve kendi cinsi ve 

milletine karşı fedakârane bir alâka ve hayat-ı 

ebediyesini kurtaran Kur’an hakikatlarına ve 

naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve 

bağlılık gibi hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla temin 

eden bu rabıtaları inkâr etmekle ve şimaldeki 

dehşetli anarşistlik tohumunu saçan ve nesil 

ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını 
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kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve 

medeniyet-i beşeriyeyi ve hayat-ı içtimaiyeyi 

bütün bütün bozmağa yol açan kızıl tehlikeyi 

kabul etmekle ancak Nur şakirdlerine medar-ı 

mes’uliyet cem’iyet namını verebilir." (Ş: 392) 

135. “ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumu 

saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve 

herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve 

milliyeti izale eden ve medeniyet-i beşeriyeyi ve 

hayat-ı içtimaiyeyi bütün bütün bozmağa yol 

açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak Nur 

şakirdlerine medar-ı mes’uliyet cem’iyet namını 

verebilir." (Ş: 540) 

136. “Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı 

ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi 

bozduğundan, elbette ektikleri tohumlar hiç bir 

kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik 

mahsulünü verecek." (Ş: 588) 

137. “Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise; hem 

mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve 

hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler 

olacak." (Ş: 588) 

138. “Harb-i Umumî ve komünizm altındaki 

anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı 

haliyle "Dünya fânidir, firaklarla doludur." (B: 

8) 

139. “Harb-i Umumî ve komünizm altındaki 

anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı 
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haliyle "Dünya fânidir, firaklarla doludur." (E: 

9) 

140. “Hem her tarafta Risale-i Nur’un fütuhatı ve 

hariçten gelen anarşistlik müdahalesi 

sebebiyet verdi zannederim." (E: 131) 

141. “Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik 

çıktığı için; hem Amerika, hem Avrupa 

devletleri Kur’ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar 

olmağa mecburdurlar." (Em: 54) 

142. “Elhasıl: Sekiz-dokuz ayda gazetelerin 

heyecan verici neşriyatıyla ve fırkaların 

cem’iyetlere fedai yazmakla ve inkılabı vücuda 

getiren zevatın tahakkümatıyla ve itaat-ı 

askeriyeye münafî olan hürriyet-i mutlaka 

efrada sirayetle ve âdâb-ı diniyeye muhalif 

zannettikleri şeyleri bazı dikkatsizlerin efrada 

telkinatıyla ve itaat bozulduktan sonra 

müstebidler, cahil mutaassıblar, dinde hassas, 

muhakeme-i akliyede noksan olanlar iyilik 

zannı ile o bataklık zeminde tohum ekmeğe 

başlamasıyla ve devletin umum siyaseti cahil 

efradın elinde kalmakla ve bir milyona yakın 

fişenk havaya atılmakla ve dâhil ve hariç 

müddeîler parmak vurmakla ortalık 

anarşistlik haline girdiğinden bu hâdisenin" 

(D: 38) 
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143. Anarşistlikten 

144. “Mahkeme-i kübrada milyarlar ehl-i iman 

olan davacılar tarafından Kur’an hakikatlarına 

hizmet eden Nur talebelerini mahkûm ve 

perişan etmek isteyenlerden ve sizlerden 

sorulsa ki: "Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, 

komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği 

yetiştiren cem’iyetlerine müsamahakârane 

bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti 

anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlâksızlıktan ve 

vatandaşlarını ölümün idam-ı ebedîsinden 

kurtarmağa çalışan Risale-i Nur ve talebelerini, 

hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz!” 

(Ş: 376) 

 

145. Anarşisttir 

146. “müttefikan tasdikleriyle beraber, bu derece 

bu noktada ısrarınıza çok hayret ve taaccübde 

bulunurken kalbime bu mana geldi: Madem 

hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı 

beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ve aile 

hayatından tâ kabile ve millet ve İslâmiyet ve 

insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve 

kuvvetli rabıta ve her insanın kâinatta gördüğü 

ve tek başına mukabele edemediği medar-ı 

zarar ve hayret ve insanî ve İslâmî vazifelerin 

îfasına mani maddî ve manevî esbabın 

tehacümatına karşı bir nokta-i istinad ve 

medar-ı teselli olan dostluk ve kardeşane 
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cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevî 

cem’iyet ve uhuvvet, hem siyasî cebhesi 

olmadığı halde ve bilhassa hem dünya, hem 

din, hem âhiret saadetlerine kat’î vesile olarak 

iman ve Kur’an dersinde hâlis bir dostluk ve 

hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve 

milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd taşıyan 

Risale-i Nur şakirdlerinin pek çok takdir ve 

tahsine şayan ders-i imanda toplanmalarına, 

"cem’iyet-i siyasiye" namını verenler, elbette ve 

herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış 

veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem 

insaniyete vahşiyane düşmanlık eder, hem 

İslâmiyet’e nemrudane adavet eder, hem 

hayat-ı içtimaiyeye anarşiliğin en bozuk ve 

mütereddi tavrıyla husumet eder ve bu vatana 

ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye ve dinî 

mukaddesata karşı mürtedane, mütemerridane, 

anudane mücadele eder." (Ş: 288) 

 

147. Anarşiye 

148. “Onlar bize o kadar zalimane ihanetlerde 

bulundukları halde; biz aslâ hislerimize 

kapılmayarak, gönüllerde emniyet ve asayişi 

temin yolunda, iman ve Kur’ana hizmet 

yolunda, gafletle anarşiye sapanları, düştükleri 

fevza gayyasından kurtarmak yolunda 

çalışmaktan bir an hâlî kalmadık." (T: 652) 
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149. “Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır, 

bozgunculuğa karşıdır, farmasonlara ve 

komünistlere karşıdır." (T: 652) 

150. “Hakikî bir Müslüman, samimî bir mü’min 

hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa 

taraftar olmaz." (T: 653) 

 

151. Anarşizmin 

152. “Fakat cem’iyeti yeyip bitirmekte, 

anarşizmin korkunç girdablarına 

sürüklemekte olan içtimaî verem gittikçe had 

safhaya girmekte; ikinci, derken üçüncü 

devreye vâsıl olmaktadır." (Ko: 172) 

153. Anarşi fikirli 

154. “Şimdi İstanbul’da -daha dehşetli bir fikirde- 

anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım 

münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya 

ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 

imanî hakikatlarına ihtiyacı düşürmek 

desisesiyle diyorlar ki: "Her millet, herkes 

Allah’ı bilir." (E: 203) 

 

155. Anarşilik hesabına 

156. “Demek Risale-i Nur’un ekseriyet-i mutlaka 

eczalarına ilişenler, herhalde bilerek veya 

bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve 

millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet 

ederler." (Ş: 349) 
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157. “bir kısım erkânını evhamlandıran ve 

adliyeleri aleyhimize sevkeden resmî ve gayr-ı 

resmî muarızlarımız, ya gayet fena bir surette 

aldanmış veya aldatılmış veya anarşilik 

hesabına gayet gaddar bir ihtilâlcidir veya 

İslâmiyete ve hakikat-ı Kur’an’a karşı 

mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır 

ki; bize hücum etmek için istibdad-ı mutlaka 

cumhuriyet namını vermekle, irtidad-ı mutlakı 

rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka 

medeniyet namını takmakla, cebr-i keyfî-i 

küfrîye kanun namını vermekle; hem bizi 

perişan, hem hükûmeti iğfal, hem adliyeyi 

bizimle manasız meşgul eylediler." (Ş: 378) 

158. “Risale-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki; 

onların ilişmesi, anarşilik hesabına vatan ve 

millete ve asayişe düşmanlıktır." (K: 241) 

159. “Çok emarelerle kat’î kanaatımız geldi ki; 

anarşilik hesabına bana ve bu Emirdağ 

kasabasına ve dolayısıyla bu vatana bir sû’-i 

kasd var ki, bir habbeyi kubbeler ve bir sinek 

kanadı kadar ehemmiyeti" (E: 29) 

160. “olmayan bir hâdiseyi dağ gibi gösterip, 

sükûnete muhtaç olan bu vatanda beni bahane 

edip, anarşilik hesabına ve bir ecnebi 

plânıyla bize, yani bîçare vatandaşlarımızı 

idam-ı ebedîden ve şübehat-ı uhreviyeden 

kurtarmağa çalışan Nur şakirdlerine, bütün 

bütün kanunsuz ve keyfî hücum edildi." (E: 30) 
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161. “Evet eğer eski hayatım gibi, izzet-i ilmiyeyi 

muhafaza etmek için hiçbir hakareti kabul 

etmemek olsaydı ve vazife-i hakikiyesi, sırf 

âhiret ve ölümün idam-ı ebedîsinden 

müslümanları kurtarmak vazifesi olmasaydı ve 

bana ilişenler gibi sırf dünyaya ve menfî 

siyasete çalışmak olsaydı, on Menemen, on 

Şeyh Said Hâdisesi gibi bir hâdiseye, o 

anarşilik hesabına çalışanlar sebebiyet 

vereceklerdi." (E: 31) 

162. “Hattâ Risale-i Nur erkânlarına karşı da, 

benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü 

gösterip; zâhiren dindar ehl-i bid’adan bazı 

şöhretli zâtları gösterip; "Biz de müslümanız, 

din yalnız Said’in mesleğine mahsus değil" 

deyip, bize karşı perde altında cephe alan 

zındıklara ve anarşilik hesabına o safdil ehl-i 

diyanet ve hocaları âlet edip istimal ediyorlar." 

(E: 125) 

163. “söyleyen ve İslâmî kıyafeti kat’iyen ve aslâ 

tebeddül etmeyen ve kıyafetine ilişmek isteyen 

ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını 

yiyen Nevzad isminde Ankara valisine: "Bu 

sarık bu başla beraber çıkar" tarzında 

konuşarak boynunu göstermesiyle 

dokunulmayan bir zâta; hem Isparta, hem 

Eskişehir, hem Denizli Mahkemeleri dahi başını 

açtırmadıkları ve -son Afyon Mahkemesi 

müstesna- binlerce halk ve yirmi polislerin 
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bulunduğu sıralarda bile başını açması ihtar 

edilmediği ve münzevi olduğu halde; o 

düşüncesiz memurların manasız ihanet için 

müdahale niyeti, doğrudan doğruya anarşilik 

hesabına vatan ve millete tehlike getirmeğe 

çalışmaktır." (Em: 19) 

164. “İşte ben de yüzer âyât-ı Kur’aniyeye 

istinaden Kur’anın kudsî kanunlarının yerine, 

medeniyetin bozuk kısmından anarşilik 

hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına 

istibdad-ı mutlak manasında, Cumhuriyetteki 

hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında 

eşedd-i zulme âlet olabilen muvakkat bir 

rejime, değil yalnız ben, belki bütün ehl-i 

vicdan muhaliftir." (Em: 158) 

165. “Benim gibi kabir kapısında, gayet hasta, 

gayet ihtiyar, garib, fakir, münzevi, sünnet-i 

seniyeye muhalefet etmemek için otuzbeş 

seneden beri dünyayı terkeden bir adama bu 

tarz muameleler, kat’iyen şekk ve şübhe 

bırakmadı ki; komünist perdesi altında 

anarşilik hesabına vatan ve millet ve 

İslâmiyet ve din aleyhinde müdhiş bir sû’-i 

kasd eseri olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana 

hizmete niyet eden ve müdhiş haricî tahribata 

karşı cephe alan dindar meb’uslar ve 

Demokratlara dahi büyük bir sû’-i kasddır." 

(Em: 166) 
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166. “anarşilik hesabına, vatan ve millet ve 

İslâmiyet ve din aleyhinde müdhiş bir suikasd 

eseri olduğu gibi, İslâmiyet’e ve vatana hizmete 

niyet eden ve müdhiş haricî tahribata karşı 

cephe alan dindar meb’uslar ve Demokratlara 

dahi büyük bir suikasddır." (T: 667) 

Fitne 

1. "(Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha 

aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir 

muhaveredir.)" (S: 142) 

2. “Risale-i Nur nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve 

fesadı kaldırıp; kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, 

tesanüd ve teavünü yerleştirir.” (S: 765) 

3. "Ve şeytanî ve menfur plânlar tatbik etmişler ve 

iğfalatta bulunmuşlar; iblisane, sinsî metodlar 

takib etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar 

ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve 

yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesad ve tefrika 

tohumları saçmışlardır ki; bunlar İslâm’ın 

bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük 

tahribatlar yapmıştır." (S: 770) 

4. "Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen 

fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif 

ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; 

"İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" " (M: 100) 

5. "Hattâ insan suretine girmiş bir şeytanın 

tedbiriyle, Kureyş içine fitne düşmemek için, 

her kabileden lâakal bir adam içinde bulunup, 
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ikiyüze yakın, Ebu Cehil ve Ebu Leheb’in taht-ı 

hükmünde olarak, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm’ın hane-i saadetini bastılar.” (M: 158) 

6. "Fakat tarafgirane ve garazkârane firavunlaşmış 

nefs-i emmare hesabına hodfüruşluk, 

şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü 

efkârdan barika-i hakikat değil, belki fitne 

ateşleri çıkıyor.” (M: 268) 

7. "Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir 

fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, 

hem çok işarat-ı Kur’aniye aynı tarihiyle haber 

veriyorlar.” (Ş: 332) 

8. “İkinci tevili: O fitne zamanında, harblerde 

erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir 

hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar 

bulunmasından kinayedir.” (Ş: 586) 

9. "Bin üçyüz ellidört (1354) tarihine yetişirsen 

Mevlâ-yı Azîminden, o zamanın ve o asrın 

fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar." 

" (Ş: 736) 

10."Çünki kendisine verilen nimete karşı küfran 

ederek $ diyecek, yani nefsine isnad ettiği o hal 

ve o şey, kendisi için bir fitne olduğu halde 

ben kendi ilim ve iktidarımla buldum ve 

kazandım diyecektir." (BMs: 314) 

11."elîm fakat meraklı bir vaziyet almış ki; insanın 

ulvî latifelerini ve kalb ve aklını, nefs-i 
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emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o 

fitne ateşlerine düşürttürüyor." (K: 105) 

12."Yirmi sene zarfında yirmi fitne ve mehalik-i 

azîmeye düştüğü halde, bir hıfz-ı gaybî ile 

Hazret-i Şeyh’in dediği gibi mahfuz kalmış.” 

(St: 143) 

13."Belki Said isminde bir müridim mühim bir 

hizmette bulunacak, fitne ve belalardan izn-i 

İlahî ile ve Şeyh’in duasıyla ve himmetiyle 

mahfuz kalacak." (St: 146) 

14."O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden, 

Allah’ın izniyle ve havl-i kuvvetiyle onun 

muhafızıyım.” (St: 152) 

15."Amma fitne ateşleri âfet halini alan bu 

zamanda, cam ile elmasın beraber satıldığı bir 

çarşıda bu mübarek Nurları, yani şânında $ 

buyurulan Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hakikî 

tefsirleri olan Risalet-ün Nur’un hakaretten 

sıyaneti için, hem $ sırr-ı tenvirini Rahîm ve 

Kerim Rabbimiz irade ve takdir buyurmuş." (St: 

182) 

16."Dinin şiddetle men’ettiği şey, fitne ve 

anarşidir.” (T: 653) 

17."Nasılki az ihmal ile tavaif-i mülûk temelleri 

atılmakta ve onüç asır evvel ölmüş olan 

asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitne ikaz 

olunmaktadır.” (H: 93) 
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18.“Sekizinci Vehim: Ehl-i ittihad-ı İslâm olan 

buradaki cemaata, manen gibi sureten de 

intisab edenlerin ekserisi avam, bir kısmı da 

meçhul-ül hal olduğundan, fitne ve ihtilafı îma 

ediyor." (H: 99) 

19."O halde asırlardan beri ehl-i İslâm arasına 

girmiş ve yerleşmiş olan kötü itikad ve ihtilafları 

kaldırarak, hüküm süren fitne ve fesadı, nifak 

ve şikakı dahi kökünden kurutup sevad-ı azam 

olan bu ümmet-i merhume-i Muhammediyeyi 

(A.S.M.) büyük bir kütle ve bir fırka-i naciye 

halinde Kur’anın cenah-ı re’fet ve rahmeti 

altında inşâallah tâ subh-u mahşere kadar nur-

u Kur’anla saklayacaksın." (Ko: 98) 

20.Fitne-engiz 

21."Hem Hazret-i Ali’nin hilafetinin teehhür 

etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet muhtelif 

akvamın birbirine karışmasıyla, Peygamber 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ın haber verdiği gibi, 

sonra inkişaf eden yetmişüç fırka efkârının 

esaslarını taşıyan o akvam içinde, fitne-engiz 

hâdisatın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi 

hârikulâde bir cesaret ve feraset sahibi, Hâşimî 

ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet 

lâzım idi ki, dayanabilsin.” (M: 99) 

22.Fitneden 

23."Bu fitneden hem hadîs, hem Hazret-i Ali 

Radıyallahü Anh sarih bir surette aynı tarihiyle 

işaret ediyorlar.” (Ş: 332) 
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24."Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i 

Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden 

istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra $ vird-i 

ümmet olmuş." (Ş: 584) 

25."Hem bütün her asırda gelen meb’uslar, veliler 

keşfiyatlarında, "Birisi gelecek, şarktan bir nur 

zuhur edecek" diye Risale-i Nur’un şahs-ı 

manevîsini ve Üstadımın şahs-ı manevîsini ve 

talebelerin şahs-ı manevîsini görüp, bütün 

ümmet-i Muhammed’e (A.S.M.) Risale-i 

Nur’un faziletini, ehemmiyetini, kıymetini ve 

emr-i Peygamberî ile bütün ümmet virdlerinde 

azab-ı kabirden ve âhirzamanda gelecek 

fitneden, Deccal’ın şerrinden istiaze etmelerini 

ve yapacağı maddî ve manevî tahribatını 

Risale-i Nur tamir yaptığını görmüşler.” (B: 

143) 

26."Ashab-ı Kehf efendilerimiz beş veya sekiz 

delikanlı -asrımızdaki tahammül edilmeyen 

fenalık gibi- o asırda fenalıktan, fitneden 

kaçarak mağaraya iltica ettiler.” (B: 157) 

27.Fitnedendir 

28."Biri şerden, diğeri fitnedendir.” (St: 155) 

29.Fitnekâr 

30.“İsevîlik Dini ve o dinden gelen âdât-ı 

müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir 

hükûmet ile, resmî ilânıyla, zulmetli pis 

menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım 
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edip terviç eden diğer bir hükûmet ki, yine 

hasis menfaati için İslâmlarda ve Asya’da 

dinsizliğin intişarına tarafdar olan fitnekâr ve 

cebbar hükûmetlerle muharebe eden evvelki 

hükûmetin şahs-ı manevîsi temessül etse ve 

dinsizlik cereyanının bütün tarafdarları da bir 

şahs-ı manevîsi tecessüm" (K: 80) 

31.Fitnekârlık 

32.Siyasetinin hassa-i mümeyyizesi; fitnekârlık, 

ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı 

irtikâb etmek, yalancılık, tahribkârlık, hariçte 

menfîliktir." (STİ: 82) 

33.Fitneler 

34.“Hem ferman etmiş ki: $ diye, "Hazret-i Ömer 

sağ kaldıkça, içinizde fitneler zuhur etmez!" " 

(M: 108) 

35."$ ile istikbalde en mühim bir fitnenin vukuu 

hazırlanırken kemal-i merhamet ve şefkatinden 

İslâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu 

feda edip teslim-i nefs ederek Kur’an okurken 

mazlumen şehid olmasını tercih eden Hazret-i 

Osman’ı da haber verdiği gibi, $ saltanat ve 

hilafete kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği 

halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve 

iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda 

devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan 

Hazret-i Ali’nin (R.A.) istikbaldeki vaziyetini ve 

o fitneler içindeki harbleriyle mes’ul 
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olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı İlahî 

olduğunu haber veriyor." (L: 31) 

36."Evet o kadar acib fitneler ve dağdağa-i 

siyaset içinde, gece ve gündüzde Zeynelâbidîn 

gibi bin rek’at namaz kılan ve Taus-u Yemenî 

gibi, kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını 

eda eden çok mühim pek çok zâtlar, $ sırrını 

göstermişlerdir." (L: 31) 

37."Şu ihbarda hafî bir îma daha var ki: Sahabeyi 

tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, en büyük 

bir mükâfatın va’di, makamca lâzım geldiği 

halde, $ kelimesiyle işaret ediyor ki: İstikbalde 

Sahabeler içinde fitneler" (L: 32) 

38."Yalnız vazife-i risalete taalluk eden bir hikmeti 

şudur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, gayb-aşina ve istikbal-bîn nazar-ı 

nübüvvetle otuz kırk sene sonra Sahabeler ve 

Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan 

döküleceğini görmüş.” (L: 94) 

39.“Allahu a’lem bissavab, bunun bir tevili şudur 

ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, 

meftun eder.” (Ş: 584) 

40.Fitnelerden 

41."Bu rakam ise, ümmetinin başına gelen dinî 

fitnelerden yalnız birtek zamanı ve Hicaz ve 

Irak’ı misal olarak gösterir.” (Ş: 331) 

42."Lüzumsuz, zararlı, onların kusurlarını beyan 

etmek, emrolunan muhabbet-i âl-i beytin 
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muktezası değildir ve lâzım da değildir, diye 

Ehl-i Sünnet Velcemaat, sahabeler 

zamanındaki fitnelerden bahis açmayı 

men’etmişler.” (E: 204) 

43."Risale-i Nur bizi fitnelerden uzaklaştırıyor, 

tarîk-ı müstakime, Kur’an yoluna intisab 

ettiriyor.” (Hn: 154) 

44.Fitnelere 

45."Hem istikbalde Hazret-i Ali (R.A.) elîm 

hâdisata ve dâhilî fitnelere maruz kalacağını 

nazar-ı nübüvvetle görmüş, Hazret-i Ali’yi 

(R.A.) me’yusiyetten ve ümmetini onun 

hakkında sû’-i zandan kurtarmak için $ gibi 

mühim hadîslerle Ali’yi (R.A.) teselli ve ümmeti 

irşad etmiştir." (L: 23) 

46."$ ise bin üçyüz altmışbir (1361), eğer $ daki 

okunmayan "ye" sayılmazsa bin üçyüz ellibir 

(1351) tarihini; eğer şeddeli "nun" asıl itibariyle 

bir "lam", bir "nun" sayılsa yine bin üçyüz 

otuzbir (1331) tarihini ve harb-i umumî âfetinin 

feryad u fizar içindeki yangınını göstererek 

Cehennem ateşinde zefir ve şehik eden ehl-i 

şekavetin azabını haber verip, ehl-i imanı 

fitnelere düşüren şakîlerin hem dünyada, hem 

âhirette cezalarına işaret eder.” (Ş: 697) 

47."Sen şark ve garba gideceksin; çok fitnelere 

ve şerlere girip, umumunda esbab-ı âdiyenin 

fevkinde bir tarz ile kurtularak mahfuz 

kalacaksın.” (St: 142) 
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48."Baktılar, ben öyle fitnelere âlet olamıyorum 

ve öyle her cihetçe vatana, millete, dine zararlı 

olan akîm teşebbüslere hiçbir meylim yoktur, 

anladılar ki o vakit plânlarını değiştirdiler.” (T: 

227) 

49.“Elcevab: Risale-i Nur’dan ders alan, elbette 

çok masumların kanını ve hukukunu zayi’ eden 

fitnelere girmez ve bilhassa tecrübeleriyle, 

mükerreren akîm ve zararlı kalan fitnelere 

hiçbir cihetle yanaşmaz.” (T: 233) 

50."Ve bu on senedeki on fitnelere, Risale-i 

Nur’un şakirdlerinin ondan birisi, belki aslâ 

hiçbirisi karışmadığı gösterir ki, risaleler bu 

fitnelere zıd ve asayişi temine medardırlar.” (T: 

233) 

51.Fitneleri 

52.“Âlem-i İslâm için en dehşetli asır altıncı asır ile 

Hülâgu fitnesi ve onüçüncü asrın âhiri ve 

ondördüncü asır ile harb-i umumî fitneleri ve 

neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle 

makam-ı ebcediyle altıncı asra ve evvelki cümle 

gibi $ kelimeleri ile bu asra, Sultan Abdülaziz 

ve Sultan Abdülhamid devirlerine îma eder." 

(Ş: 721) 

53.“$ Bil ey, Mehdi ve kıyametin yakınlığı ve 

istikbal melhameleri (yani harb ve fitneleri) 

gibi mes’elelerin rivayetlerindeki ihtilaflardan 

vesveseye düşen arkadaş! " (BMs: 566) 
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54."O fitneleri bahsetmekte o hakikî sahabelere, 

Talha ve Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i 

Mübeşşere’ye dahi tarafgirane bir inkâr, bir 

itiraz kalbe gelir.” (E: 205) 

55.Fitnelerin 

56."İşte aynen öyle de: Risale-i Nur’a verilen 

ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, 

hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye 

(A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği 

tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın 

fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet 

istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin 

savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması 

noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet 

kesbetmiş ki: Kur’an ona kuvvetli işaretle iltifat 

etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü 

üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı 

Azam (K.S.) kerametkârane ondan haber verip, 

tercümanını teşci’ etmiş.” (M: 466) 

57."Hem Hazret-i Ömer (R.A.) sağ kaldıkça 

fitnelerin zuhur etmeyeceğini; hem Sehl İbn-i 

Amr’ın (R.A.) mühim bir vazifesini…" (M: 495) 

58."İşte aynen öyle de: Risale-i Nur’a verilen 

ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, 

hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye 

(A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği 

tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın 

fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet 

istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin 
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savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması 

noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet 

kesbetmiş ki; Kur’an ona kuvvetli işaretle iltifat 

etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) üç 

kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam 

(R.A.) kerametkârane ondan haber verip 

tercümanını teşci’ etmiş.” (Ş: 748) 

59.“Sahabelerin bir kısmı, o harblerde adalet-i 

izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer’iyeyi düşünüp 

tâbi’ olarak, Hazret-i Ali’nin (R.A.) takib ettiği 

adalet-i hakikiye ve azimet-i şer’iye ile beraber 

zâhidane, müstağniyane, muktesidane 

mesleğini terkedip muhalif tarafa bu içtihad 

neticesinde girdiklerini, hattâ İmam-ı Ali’nin 

(R.A.) kardeşi Ukayl ve "Habr-ül Ümme" 

ünvanını alan Abdullah İbn-i Abbas dahi bir 

vakit muhalif tarafında bulunduklarından, 

hakikî Ehl-i Sünnet Velcemaat, $ bir düstur-u 

esasiye-i şer’iyeye binaen $ $ diyerek o 

fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz 

görmüyorlar.” (E: 206) 

60.Fitnelerinden 

61."İşte bu hakikat içindir ki; ehl-i hakikat, başta 

Eimme-i Erbaa ve Ehl-i Beyt’in Eimme-i İsna 

Aşer olarak Ehl-i Sünnet, mezkûr hakikata 

müstenid olan kanun-u kudsiyeyi kendilerine 

rehber edip, İslâmlar içinde o eski zaman 

fitnelerinden medar-ı bahs ve münakaşa 
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etmeyi caiz görmemişler; menfaatsiz, zararı var 

demişler." (E: 205) 

62.Fitnelerine 

63."Âhirzamanın fitnelerine yetişip" (St: 164) 

64.Fitnelerini 

65."$ deyip, Cengiz ve Hülâgu’nun dehşetli 

fitnelerini ve Arab Devlet-i Abbasiyesini 

mahvedeceklerini haber vermiş.” (M: 104) 

66.Fitneleriyle 

67."Öyle de: Süfyan’ın ve Deccalların fitneleriyle 

bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve 

Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa 

giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen 

insanların akıllarını başlarına getirmek 

hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat 

olacak, zîr ü zeber edecek.” (Ş: 591) 

68.Fitneli 

69."Bu dağdağalı ve fitneli zamanda, ona 

mensub bir kısım Kur’an hizmetkârlarına teselli 

verip, teşci’ ve teşvik etmek suretinde bir 

meşhur kasidesinin âhirinde beş satır içinde 

onbeş cihetle aynı haberi veriyor.” (L: 445) 

70.Fitnenin 

71.“Hem Ezvac-ı Tahiratına demiş: "İçinizde birisi, 

mühim bir fitnenin başına geçecek ve 

etrafında çoklar katledilecek." " (M: 98) 

72.“Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî 

Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı 



~ 57 ~ 

 

fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? " (M: 

100) 

73."Hem Hazret-i Hasan (R.A.) ile Hazret-i 

Muaviye’nin (R.A.) muharebe ve musalahasını; 

hem Hazret-i Ali (R.A.) ile Hazret-i Zübeyr’in 

(R.A.) muharebe edeceğini; hem ezvac-ı 

tahiratın içinden birisinin mühim bir fitnenin 

başına geçeceğini; hem Hazret-i Ali’nin (R.A.) 

katlini haber vermiş.” (M: 494) 

74."Hem Hazret-i Hüseyin’in (R.A.) Kerbelâ’da 

katlini; hem zâtından (A.S.M.) sonra Âl-i Beyti, 

katl ve nefye maruz kalacaklarını; hem Hazret-i 

Ali’nin (R.A.) hilafetinin te’hirini; hem hilafet ne 

için Âl-i Beyt-i Nebevî’de takarrur etmediğini; 

hem asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli 

fitnenin hikmetini; hem ehl-i İslâm, umum 

devletlere galebe çalacaklarını; hem Hazret-i 

Ebu Bekir (R.A.) ve Hazret-i Ömer’in (R.A.) 

mahiyet-i hilafetlerini; hem müşrik Kureyş 

reislerinin nerede katlolunacaklarını; hem bir 

ay uzun mesafede Mûte Harbi’nden aynen 

haber verdiğini; hem Hazret-i Hasan’ın (R.A.) 

hilafetini; hem Hazret-i Osman’ın" (M: 494) 

75."$ ile istikbalde en mühim bir fitnenin vukuu 

hazırlanırken kemal-i merhamet ve şefkatinden 

İslâmlar içinde kan dökülmemek için ruhunu 

feda edip teslim-i nefs ederek Kur’an okurken 

mazlumen şehid olmasını tercih eden Hazret-i 

Osman’ı da haber verdiği gibi, $ saltanat ve 
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hilafete kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği 

halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve 

iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda 

devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan 

Hazret-i Ali’nin (R.A.) istikbaldeki vaziyetini ve 

o fitneler içindeki harbleriyle mes’ul olmadığını 

ve niyeti ve matlubu fazl-ı İlahî olduğunu haber 

veriyor." (L: 31) 

76.“ifadesi gibi hem İstanbul’un iki harîk-ı kebiri, 

hem harb-i umumînin dehşetli yangınını 

Cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır 

diye işaret eder." (Ş: 697) 

77.“Fitnenin narı hemen oldu sana berd ü 

selâm" (BMs: 645) 

78.“Beşincisi: Müellif cazibedar bir fitnenin esiri 

olmak ihtimali olan bir nesli, Risale-i Nur’dan 

meded umanlara verdiği cevablarla 

kurtaracağına kanidir.” (Em: 133) 

79."O altıncı asrın âhirlerinde Hülâgu felâketi gibi 

feci’, dehşetli meşhur fitnenin çok elîm ve feci’ 

ve kuburdaki emvatı ağlattıracak derecede 

dehşetli bir nev’i, şu ondördüncü asırda 

bulunuyor.” (St: 148) 

80."Bütün bu dehşet-engiz plânları çeviren o 

müdhiş fitnenin menbaları, şimdiki dinî 

inkişafın muarızı ve düşmanları olan haricî 

dinsiz cereyanların reisleri ve adamları idi.” (T: 

159) 
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81."Fitnenin, bozgunculuğun en müdhiş 

düşmanı.” (T: 627) 

82.“Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana göründü 

ki; o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, 

kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor.” (G: 16) 

83.“Ben bir gün sokağa bakarken, o fitnenin 

tesirli bir nümunesini hissettim.” (G: 17) 

84."Dedim: "Bu bîçareler kendilerini, bu mıknatıs 

gibi cezbedici fitnenin ateşinden 

kurtaramazlar." " (G: 17) 

85.Fitneniz 

86."deyip, "Ne vakit size Fars ve Rum kızları 

hizmet etti; o vakit belanız, fitneniz içinize 

girecek, harbiniz dâhilî olacak; şerirleriniz başa 

geçip, hayırlılar ve iyilerinize musallat 

olacaklar!" " (M: 107) 

87.Fitnesi 

88."Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir 

fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, 

hem çok işarat-ı Kur’aniye aynı tarihiyle haber 

veriyorlar.” (Ş: 332) 

89.“Sekizinci Mes’ele: Rivayetler, Deccal’ın 

dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, 

bütün ümmet istiaze etmiş." (Ş: 585) 

90.“Âlem-i İslâm için en dehşetli asır altıncı asır ile 

Hülâgu fitnesi ve onüçüncü asrın âhiri ve 

ondördüncü asır ile harb-i umumî fitneleri ve 

neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle 
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makam-ı ebcediyle altıncı asra ve evvelki cümle 

gibi $ kelimeleri ile bu asra, Sultan Abdülaziz 

ve Sultan Abdülhamid devirlerine îma eder." 

(Ş: 721) 

91.“Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü 

oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi 

olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor.” (G: 

23) 

92.Fitnesinde 

93.“Endişeli Sual: Bu âhirzaman fitnesinde, açlık 

ehemmiyetli bir rol oynayacak.” (K: 140) 

94.“Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü 

oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi 

olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor.” (G: 

23) 

95.Fitnesinden 

96."Cenab-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar 

fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin, 

âmîn..." (S: 147) 

97."İşte aynen öyle de: Risale-i Nur’a verilen 

ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, 

hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye 

(A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği 

tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın 

fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet 

istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin 

savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması 

noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet 
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kesbetmiş ki: Kur’an ona kuvvetli işaretle iltifat 

etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü 

üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı 

Azam (K.S.) kerametkârane ondan haber verip, 

tercümanını teşci’ etmiş.” (M: 466) 

98."Meselâ: İslâm içinde birkaç deccal geleceğine 

dair rivayetlerden birisi bu hadîs-i şerif, sarih 

bir surette Cengiz ve Hülâgu fitnesinden 

haber verir." (Ş: 401) 

99."Ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen 

şübehatı izale edecek, Kur’anî bir bürhanı 

müjde veriyorlar." (Ş: 687) 

100."İşte aynen öyle de: Risale-i Nur’a verilen 

ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, 

hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye 

(A.S.M.) ve şeair-i Ahmediyeye (A.S.M.) ettiği 

tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın 

fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet 

istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin 

savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması 

noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet 

kesbetmiş ki; Kur’an ona kuvvetli işaretle iltifat 

etmiş ve Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.) üç 

kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam 

(R.A.) kerametkârane ondan haber verip 

tercümanını teşci’ etmiş.” (Ş: 748) 

101."Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı 

onun fitnesinden sakınmak için şiddetle 

haber vermiş." (K: 187) 
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102."O fitne ve bela asrının her şer ve 

fitnesinden, Allah’ın izniyle ve havl-i 

kuvvetiyle onun muhafızıyım.” (St: 152) 

103.Fitnesini 

104."kadar o galebe devam ile beraber, perde 

altında yine o ehl-i dalalet fırkaları, siyaset 

yoluyla Hülâgu Cengiz fitnesini İslâmların 

başına getirdiler.” (Ş: 332) 

105.Fitnesinin 

106.“Nasıl bu sure, beş cümlesinden dört cümlesi 

ile bu asrımızın dört büyük şerli inkılablarına ve 

fırtınalarına mana-yı işarî ile bakar; aynen öyle 

de, dört defa tekraren $ -şedde sayılmaz- 

kelimesiyle âlem-i İslâmca en dehşetli olan 

Cengiz ve Hülâgu fitnesinin ve Abbasi 

Devleti’nin inkıraz zamanının asrına dört defa 

mana-yı işarî ile ve makam-ı cifrî ile bakar ve 

parmak basar.” (Ş: 269) 

107.Fitnesiyle 

108."Göreceksin nasıl şâir-i sâhir emel ve ye’si 

tecsim etmekle hayatlandırarak nemmam olan 

ihlafın fitnesiyle bir muharebe ve 

muhasamayı temsil eyledi.” (Mu: 89) 

109.Fitneye 

110."Eğer o katl, bir adavetten ve bir kinli 

garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye 

vesile olmuş ise; çabuk barışmak elzemdir.” (Ş: 

487) 
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111."çok meyyal olmasından seve seve o fitneye 

atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest 

erkekler dahi, nefsine mağlub olup o ateşe 

sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar.” (Ş: 585) 

112."Bediüzzaman, cazibedar bir fitneye esir olan 

gençlerin din hakikatlarıyla ve Nur’un imanî 

dersleriyle kurtulacaklarına kani’dir.” (Em: 137) 

113.Fitneyi 

114.“BİRİNCİ SUAL: "Sahabeler, velilerden 

büyük oldukları halde; Sahabenin içindeki 

fitneyi çeviren müfsidleri neden nazar-ı 

velayetle keşfedemediler? " (M: 490) 

115."Hazret-i Ali’yi (R.A.) ümmet nazarında tathir 

ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyn’i (R.A.) 

ta’ziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan’ı 

(R.A.) tebrik etmek ve musalaha ile mühim bir 

fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm 

faidesini ilân etmek ve Hazret-i Fatıma’nın 

zürriyetinin tahir ve müşerref olacağını ve Ehl-i 

Beyt ünvan-ı âlîsine lâyık olacaklarını ilân 

etmek için o dört şahsa kendisiyle beraber 

"Hamse-i Âl-i Abâ" ünvanını bahşeden o abâyı" 

(L: 94) 

116."Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, 

belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan 

çıkarmak içindir.” (Ş: 589) 

117.“Yedincisi: Fitneyi ateşlendiren ve talim 

eden irtidadkâr bir şahs-ı manevînin mevcud 
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olduğunu ve bu manevî şahsın hayaline 

göründüğünü söylemekte, fakat kim olduğunu 

bildirmemektedir.” (Em: 133) 

118.“Âlem-i İslâm’ı alâkadar eden ve bin üçyüz 

yıllık ümmetin, dehşetli tehlikesinden istiaze 

ettiği (Allah’a sığındığı) bir zamanı ve fitneyi 

ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış 

bulunuyordu.” (T: 145) 

119.“Bütün fenalıkları, günahları, ahlâksızlığı, 

rezaleti, fesad ve fitneyi imha edecek 

nurdur…" (T: 660) 

120."diye düşünürken; birden, o fitneyi 

ateşlendiren ve talim eden irtidadkâr bir şahs-ı 

manevî önümde tecessüm etti.” (G: 17) 

121."İşte şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi 

kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek 

lâzımdır." (STİ: 87) 

122.Fitne-i âhirzaman 

123.“Altıncı Mes’ele: Rivayette var ki: "Fitne-i 

âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse 

nefsine hâkim olmaz." " (Ş: 584) 

124."Bu âhirzaman çok çalkalanıyor, bu fitne-i 

âhirzaman acib şeyler doğuracağını ihsas 

ediyor." (B: 339) 

125."Mezkûr fıkrasını küllî âyete bir nevi hususî 

tefsir yaparak, kasidesinde kerametkârane 

bahsettiği fitne-i âhirzaman içindeki 

şakirdlerini görüp, o zamanın şakîlerinin 
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şerrinden muhafaza edildiği ve burada 

münacatında dahi o kasidenin mealine 

bakıyor." (St: 159) 

126.“Sual: Sen bu zamanın hâdisatına, fitne-i 

âhirzaman diyorsun.” (St: 164) 

127.Fitne-i âhirzamanda 

128."Halbuki bu fitne-i âhirzamanda, bu 

gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri 

pek mühimdir ve medar-ı şükrandır." (B: 142) 

129.Fitne-i âhirzamandaki 

130.“Allahü Zülcelal Kur’an-ı Keriminde, 

Peygamber-i Zîşan hadîs-i nebevîlerinde, 

Ciharyar-ı Güzin, Sahabe-i Kiram ve Âl-i Beyt 

namlarına, Hazret-i Ali ve evlâdından Hazret-i 

Gavs kaside-i mübarekelerinde, fitne-i 

âhirzamandaki en mühim ve Kur’anî 

harekete remz, delalet, işaret, belki sarahatle 

parmak bastıklarını Risale-i Nur naşiri, bütün 

eserlerinde gösterir ve derslerinde tekrar tekrar 

söylerse, tereddüd ve şübheye zerre kadar 

mahal ve hak kalır mı? " (B: 304) 

131.Fitne-i âhirzamanın 

132.“Ey âlem-i İslâmın dünya ve âhirette selâmeti 

için Kur’anın feyziyle ve Risale-i Nur’un 

hakikatıyla ve sadık şakirdlerin himmetiyle 

mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve 

ey fitne-i âhirzamanın şu dağdağalı ve 

fırtınalı zamanında Hazret-i Eyyub 
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Aleyhisselâm’dan ziyade hastalıklara, dertlere 

giriftar olan ve Kur’anın nuruyla ve Risale-i 

Nur’un bürhanlarıyla ve şakirdlerin gayretiyle 

âlem-i İslâmın maddî ve manevî hastalıklarını 

Hakîm-i Lokman gibi tedaviye çalışan…" (Ş: 

274) 

133.“Elcevab: Evvelâ: Fitne-i âhirzamanın 

müddeti uzundur, biz bir faslındayız." (St: 164) 

134.“Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana 

göründü ki; o fitnenin en dehşetlisi ve 

cazibedarı, kadınların yüzsüz yüzünden 

çıkıyor.” (G: 16) 

135.Fitne-i azîme 

136."Evet Hürriyetten yirmi-otuz sene sonraya 

kadar, yirmi fitne-i azîme içinde fevkalâde bir 

surette Gavs’ın o müridi mahfuz kalmıştır.” (St: 

153) 

137.Fitne-i diniye 

138."Yani, fitne-i diniye ateşini ya tahribattan 

vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak.” 

(Ş: 735) 

139.Fitne-i diniyeyi 

140."Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli 

sarsıntılar olması hengâmında, Buharî, Müslim, 

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafiî, İmam-ı Mâlik, 

İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Gazalî 

ve Gavs-ı Azam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi 
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pekçok eazım-ı İslâmiye imdada yetişip o 

fitne-i diniyeyi mağlub ettiler.” (Ş: 331) 

141.Fitne-i mühimmeden 

142."Evet, bu tarihten şimdiye kadar çok fitne-i 

mühimmeden, bir himayet-i gaybî ile mahfuz 

kaldığımı "tahdîsen linni’me" ilân ediyorum." 

(St: 155) 

 


