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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 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 
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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 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 
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ifsadlarından kurtulmak için, hiç menfaatı 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) 

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 
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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) 

 

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 
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İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zendeka 

komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi 

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 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 
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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) 

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 
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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 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) 

 

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 
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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 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) 
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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 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) 

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) 
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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) 

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 
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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) 

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) 

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) 
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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 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 
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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 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) 

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, 
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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: 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, 
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lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim." (Em: 

199) 

77. “Demek Risale-i Nur; beşeri anarşilikten kurtarmağa 

bir derece vesile olduğu gibi, 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 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) 

 



Anarşi / 17 

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 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) 
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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) 

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 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) 
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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 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, 
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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 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) 

115. “Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı 

dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok 
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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) 

 

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

esaslarını neşreden bazı ceridelere matbuat kanunları 

ilişmediği halde, 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) 

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 
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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 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) 
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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 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) 

 

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 
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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 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 



Anarşi / 27 

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) 

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) 

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 
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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) 

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) 
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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 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) 

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) 


