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Risale-i Nur Risale-i Nur Mütalaası Risale-i Nur Hizmeti
Soru
Tenkid Etmemek
"Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde
faziletfüruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik etmemektir." ifadesindeki "tenkit
etmemek"ten ne anlamalıyız? Hiç bir şekilde tenkit edilmeyecek mi?

Cevap
"Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, kardeşlerinizden hariç
dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben
mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum.
Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta her biriniz ötekinin faziletlerine
naşir olunuz." (Barla Lahikası)
"Bu şiddetli maddî ve manevî kıştaki galâ ve varlık içinde kaht ve derd-i maişet fukaralara
ağır basması cihetinde, ekseri fakir-ül hal olan Risale-i Nur şakirdlerinin bu dehşetli hale
karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her
zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna
bakmaması, birbirini tenkid etmemesi, Risale-i Nur'un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına
mükellef ve muhtaçsınız. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz. Yoksa az bir
za'f gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derd-i maişet
zaruretine karşı iktisad ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-i dünyeviye, çok
ehl-i hakikatı, ehl-i tarîkatı dahi bir nevi rekabete sevkettiği için endişe ederim. Risale-i Nur
şakirdleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşâallah yine zedelemez. Fakat
herkes bir ahlâkta olamaz. Bazıları meşru' dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli.
Zarurete düşen bir şakird, zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine hasr-ı vakit eden
rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmek de, Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir."
(Kastamonu Lahikası)
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"Ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un elmas kılınçlarına mukabele edemedikleri için, şakirdleri
içinde derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek; -meşrebler
veya hissiyatları muhalefetinden- zayıf damarları bulup şakirdler içindeki tesanüdü sarsmak
istediklerini hissettim ve anladım. Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin.
İnsan hatadan hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karşı
itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit deyiniz ki: "Biz değil böyle cüz'î hukukumuzu,
belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası
olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya,
enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir." deyip nefsinizi susturunuz! Medar-ı niza' bir
mes'ele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha
ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir." (Kastamonu Lahikası)
"Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid
etmemek, kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î vehissî şeyleri
medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber,
Nur'un şakirdliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve afvetmek ve benim çok sevdiğim iki
kardeşim -benim hatırım için- birbirini tenkid etmemek lâzım geliyor."(Kastamonu Lahikası)
Üstadımızın yukardaki ifadelerinden mutlak olduğu anlaşılıyor. Fakat bir kusur varsa ne
yapmalı. O zaman münasib bir şekilde gücendirmeden ikaz edilmeli ve lutufla ıslahına
çalışmalı ve dua etmelidir. Çünki tenkit ihlası ve birliği bozuyor.
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