


1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Yeni veya ortak basım“  

namındaki TAHRİFATA  

REDDİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Önsöz 

TEVHİD gibi kâinatça en büyük hakikat.. 
Asa-yı Musa ( 64 ) 

 
Çünki bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette 

iki padişah bulunsa, karıştırır. 
Asa-yı Musa ( 236 ) 

 
*** 

 
  Risale-i Nur’un te’lifinde hâkim olan âmil, pekçok vukuat ve 

şâhitlerin şehadetiyle ve Müellifinin defalarca kat’i ikrariyle; 
İLHAMLAR VE SÜNUHATTIR.  

Evet, Risale-i Nur kitablarının nüsha farkları vardır, fakat kimse 
Müellifi Bediüzzaman Hazretlerin Ahirete irtihalinden sonra‚ „yeni 
Basım/ortak Basım“ namında Risale-i Nura yeni bir tanzim 
getiremez! 

Hz. Üstad’ın verdiği izin ve ruhsatların zaman ve zemini sadece 
ve sadece ONUN SAĞLIĞINDA ve ONUN TEFTİŞ NAZA-
RINDAN ve TASHİH ve TASVİBİNDEN GEÇMİŞ olması 
ŞARTIYLA kabul edilmiştir.  
     Öyle ise o ameliye, yani tasarruf meselesi ve ona dair sâdır olan 
izinler, münhasıran ve YALNIZ ONUN HAYATTA 
BULUNDUĞU ZAMANLARA MAHSUSTUR. Yoksa, Allah 
muhafaza buyursun,  Hz. Üstad’ın vefatından sonra da o işin 
devamını mesağ görmek, Risale-i Nurûn ulvî, safî, müemmen 
Nuraniyetinin uçmasını arzu etmek demektir.  

HEM İKİ TANE RİSALE-İ NUR YOK! 
"Eski basım" "yeni basım" diye isimlendirerek iki tane(!) Risale-i 

Nur külliyatının hem matbuatta hem internet ortamında 
(uygulamalar) neşredilmesini kabul etmiyoruz! 
 

 ‘Yeni Basım Risale-i Nur‘ adı altında tasarladıkları iş ve ameliye, 
bir TAHRİFTİR. Bu eğer faraza „iyi“ bir niyetle düşünülüyorsa... 
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Yoksa eğer bu unvan altında başka niyetler ve fikirlerle o işi 
düşünüyorlarsa, o zaman zâten zındıkların bir oyunu ve din 
düşmanlarının bir tuzağı olduğu hatıra gelir.  
 

HEM Hizmet Vakfı bünyesindeki Envar neşriyat tekrar eski sayfa 
Düzeni ile ESKİ BASIM’a geri dönmüş… 

fakat... 
Bu Broşür‘de belgeledğimiz TAHRİFLİ BASIMLARIN, TABI 

DEVAM ediyor! 
 
Hem TAHRİFLİ KİTABLARIN HEMDE ÜNSİYET ETTİ-

ĞİMİZ KİTABLARIN TABI? BU İŞTE SAMİMİYETSİZLİK 
HEM DECLİYET PARMAĞI VAR! (DECLİYET;Hak ile bâtılın 
telbisi) 

 
İKİ TANE RİSALE-İ NUR YOK! 

 
„Dileyen yeni basım dileyen ESKİ BASIM okusun“ demek; 

FETOCULARIN‚ dileyen orjinal dileyen sadeleştirilmiş okusun‘ 
CERBEZESİNİN bir başka versiyonu değilmi? 

 
 

 
Hazırlayanlar (Nurunbekcisi.com) 
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Şualar’dan ÇIKARTILAN YERLER: 
1. Hata-Savab Cetvelinin TAMAMI (S. 405-445) 

 2. 14. Şua’nın hususan süfyaniyete dair ve siyasetten men eden 
toplam 118 Sayfa mühim mektublar çıkartılmıştır. Çıkartılan 
metinlerden kasdi Tahrifatı gösteren kısımları neşrediyoruz: 

 

Şualar’dan çıkartılan 118 sayfa : 348 – 375 379 - 380 389 - 398 400 - 477  Süfyan ile alakadar mektublar çıkartılmış:  
 
hattâ rejimin sahibine adavet etse, onlara kanunen ilişilmez.  

Şualar – 350 
 
 

O risale yakın bir istikbalde gelecek bir rejimi ilmen kabul etmiyor 
diye bir suç olduğuna, dünyada adliyelerin bir kanunu bulunmasına 
ihtimal vermiyoruz. 
Şualar – 354 
 
Hem maslahat-ı hükûmet namına derim: Madem Beşinci Şuâ'ı hem 
Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize 
verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan 
açmamak, idarece zarurîdir.  

Şualar – 355 
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Biz o risaleyi, mahkemelerin ellerine geçmeden ve onu teşhirlerinden 
evvel gizlediğimiz gibi, Afyon hükûmet ve mahkemesi dahi onu 
medar-ı sual ve cevab etmemeli. Çünki kuvvetlidir, reddedilmez! 
Kable'l-vuku' haber vermiş, doğru çıkmış. Hem hedefi dünya 
değil, olsa olsa ölmüş gitmiş bir şahsa, müteaddid manalarından 
bir manası muvafık geliyor. Onun dostluğu taassubuyla o gaybî 
ihbarı ve manayı, resmiyete koymamayı ve bizi onunla muahaze 
etmekle daha ziyade teşhirine yol açmamayı, vatan ve millet ve 
asayiş ve idare hesabına ihtar etmeye vicdanım beni mecbur eyledi. 
Şualar – 355 
 
Beşinci Şuâ'ya dair suallerinde kanun hesabına değil, belki bir 
ölmüş şahsın dostluğu taassubu hesabına manasız ve lüzumsuz 
itirazları sebebiyle bu gelecek uzunca tafsilatı vermeğe mecbur 
oldum. 
Şualar – 358 
 
 
Fakat o küllî hakikatı bu asırdaki dehşetli bir şahsa tam tatbik 
etmişler.  
Şualar – 358 
 
 
"Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hâdise ile Süfyan 
olduğu bilinecek?"  

Şualar – 359 
 
ben Beşinci Şuâ aslının verdiği haberin bir kısmını, orada bir 
adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri 
bıraktım. Ve bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye, 
dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip yalnız imanı 
kurtarmak yolunda vaktimi sarfettim.  

Şualar – 359 
 
 
Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni 
ittiham etti, âdeta vatan haini yaptı. Ben de onu, orduyu 
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sevmemekle ittiham ediyorum. Çünki bütün şerefi ve manevî 
ganîmeti o dostuna verip, orduyu şerefsiz bırakıyor.  

Şualar – 360 
 
 
"O fenalıklar ve o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu 
onun ile mes'ul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüzbin evliya 
var. Ben bu orduya karşı kılınç çekmem ve size iştirak etmem." 
   O zâtlar benden ayrıldılar, kılınç çektiler, neticesiz Bitlis hâdisesi 
vücuda geldi.  

Şualar – 361 
 
 
Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? 
   Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i 
cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşere'ye ve 
Sahabe-i Kiram'a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat 
manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i 
şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler. 

Şualar – 363 
  
Ölmüş ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir şahsın hatırı nerede? 
Hükûmetin ve milletin bir hatırası ve Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli-i 
hâkimiyeti olan adalet kanunları nerede? 
Şualar – 366  
Eskişehir Mahkemesinde altı ay tedkikten sonra, sebebi de 
cem'iyetçilik, tarîkatçılık olduğu ve o evham bahanesiyle büyük 
reisin ona şahsî garazı ile onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik 
ettiği halde 

Şualar ( 372 )  
Ölmüş gitmiş, hükûmetten alâkası kesilmiş ve inkılabdaki bazı 
kusurata sebeb olmuş bir reise, sarihan tenkid ve itiraz da olsa 
kanunen bir suç olamaz. Halbuki sarahat değil, o kendi cerbezesiyle 
küllî beyanatımızı ona tatbik etmiş.  

Şualar – 390 
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Ayasofya'yı puthane ve Meşihat'ı kızların lisesi yapan bir 
kumandanın keyfî kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen 
tarafdar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz.  

Şualar – 394 
 
O ehl-i vukuf, Beşinci Şuâ'daki rivayetlerin bir kısmına zaîf ve bir 
kısmına mevzu' demişler ve tevillerinin bir kısmına yanlış demişler 
ki; bu Afyon'da aleyhimizde iddianame o tarzda yazılmış ve onbeş 
sahifede seksenbir yanlış yaptığını bir cedvelde isbat etmişiz. 
Muhterem ehl-i vukuf o cedveli görsünler.  

Şualar – 400 
 

60, 61, 62, 63. İstinad ettiği hadîsler zaîf ve hattâ mevzu olmakla 
beraber, tevilleri yanlış ve aslı yoktur. 
   C: Bütün ümmet bin seneden beri telakki-i bilkabul ettiği ve 
âlem-i İslâm içinde az bir kısım ulemanın başka tevillerle bir 
derece za'fiyetine hükmettiklerine mukabil, cumhur-u 
muhaddisîn ve ümmet-i Muhammediye kabul ettiği; 
âhirzamanda gelen bazı hâdiseler hakkındaki muhtelif 
rivayetleri tevil, yani mümkün bir ihtimal manasıyla bu zamanda 
vukua gelen ve gözle görülen hâdiselere tam mutabık çıkmasını 
beyana, dünyada hiçbir ehl-i ilim yanlış diyemez. Faraza o 
hadîslerden birisi mevzu da olsa; mevzuun manası, hadîs değil 
demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki, darb-ı mesel 
nev'inde ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilata yanlış 
diyenler, kaç cihette yanlış olduğu gibi, ümmetin telakkisine ihanet 
ve hadîsleri inkârdır. Ve "Süfyan'a dair hiçbir hadîs yoktur, varsa 
mevzudur." diyen müddeî hiç hadîs kitablarını okumadığı, belki 
Kur'anın surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde; biri bir 
milyon, diğeri beşyüz bin hadîsi hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbn-i 
Hanbel ve İmam-ı Buharî gibi müçtehidlerin, böyle küllî ve umumî 
bir tarzda cesaret edemedikleri halde, o müddeî küllî bir surette ve 
umumî bir tarzda "Süfyan hakkında hiçbir hadîs yoktur, varsa 
mevzu'dur." demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip 
büyük bir hatayı irtikâb etmiş. Farz-ı muhal olarak hadîs de 



9  

olmasa, ümmet-i İslâmiyede bir hakikat-i içtimaiye ve müteaddid 
defalar eseri görülmüş vaki' ve hak bir hâdise-i istikbaliyedir. 

Şualar – 415 
 

65. Süfyan ve bir İslâm Deccalı, Mustafa Kemal olduğu Beşinci 
Şuâ'da anlaşılıyor. 
   C: Beşinci Şuâ, küllî bir surette çok zaman evvel müteşabih bir 
hadîsin bir tevilini beyan etmesi ve itiraznamemde kat'î cevabı 
verilmesi; bu zahir yanlışı ve medar-ı mes'uliyet olması büyük hata 
olduğunu gösteriyor.  

Şualar – 417 
 

[Mahkeme aleyhimde yazmış. Halbuki onları ifratla ittiham eden bir 
fıkradır.]  
   Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle divan-ı riyasete 
girip: "Seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikir beyan edesin. 
Sen geldin namaza dair şeyleri yazdın, içimize ihtilaf verdin!" 
dediğini, Said'in de ona: "Namaz kılmayan haindir, hainin 
hükmü merduddur." dediğini, sonra Mustafa Kemal bir nevi 
tarziye verip hiddetini geri aldığını ve Mustafa Kemal'in hissiyatını 
ve prensiplerini rencide ettiği halde kendisine ilişmemesini ve bu 
cebbar kumandanların âdeta Eski Said'den korkmalarının Risale-i 
Nur'un ilerideki kahraman şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin hârika bir 
kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerameti olduğu yazılıyor. 

Şualar – 434 
 
"Ayasofya'yı puthane ve Meşihat'ı kızların lisesi yapan bir 
kumandanın keyfî, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen 
taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz." 
denilmektedir. 

Şualar – 435 
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Siyasete dair mektublar çıkartılarak Yeni Said‘in mesleği gizlenmiş 
 
Kur'ana dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlub 
olmaz, bu memlekete yazık olur. {(Haşiye): Dört defa mübareze 
zamanında gelen dehşetli zelzeleler, "Yazık olur" hükmünü isbat 
ettiler.} O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki 
saçlarım adedince başlarım bulunsa her gün biri kesilse, hakikat-i 
Kur'aniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka 
eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve 
geçemem. 

Şualar – 351 
 
Risale-i Nur'u müdafaa ettiği için, saded haricine çıktı denilmez.  

Şualar – 352 
 
Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilâç gibi bir hâcet-i zaruriyesi 
olan takvayı ve salahatı bu mazhar-ı enbiya olan Asya'da 
hükmeden ehl-i siyaset yasak etmez ve edemez biliyoruz.  

Şualar – 355 
 
Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve bahanelerle sıkıştıran 
bir kısım resmî adamlar, vatan aleyhinde anarşiliğe meydan 
açıyorlar diye kuvvetli bir vehim hatırımıza geliyor. 

Şualar – 355 
 
Hükûmet-i cumhuriye ne hal kesbettiğini bilmiyorum. El'iyazü 
billah, eğer dinsizlik hesabına, imanına ve âhiretine çalışanları 
mes'ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle 
girmiş ise, bunu size bilâ-perva ilân ve ihtar ederim ki: Bin canım 
olsa, imana ve âhiretime feda etmeğe hazırım. Ne yaparsanız 
yapınız! Benim son sözüm "Hasbünallahü ve ni'melvekil" olarak 
sizin beni i'dam ve ağır ceza ile zulmen mahkûm etmenize 
mukabil derim: Ben Risale-i Nur'un keşf-i kat'îsiyle i'dam 
olmuyorum 

Şualar ( 363-364 ) 
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"Elimizde nur var, siyaset topuzu yok."  

Şualar – 369  
Cem'iyet ise, uhuvvet-i İslâmiye cihetinde bir uhrevî kardeşliktir. 
Yoksa siyasî cem'iyet olmadığına, üç mahkeme hüküm vermişler, o 
cihette beraet ettirmişler.} 

Şualar – 372 
 
Bu sırada dâhilde o kadar dâhilî, haricî heyecanlı parti cereyanları 
varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdud birkaç arkadaşına 
bedel çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin 
hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek 
ve hükûmetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul 
olmamak için, bütün arkadaşlarına yazıp ki: "Sakın cereyanlara 
kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız!" dediği  

Şualar – 374 
 
Eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya 
karşı alâkamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz 
tahakkümler içinde hayat bana gayet ağır gelmiş, yaşayamayacağım. 
Hapsin haricinde, yüzler resmî adamların tahakkümlerini çekmeğe 
iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle 
tecziyemi taleb ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste 
kalmak bana lâzımdır.  

Şualar – 392 
 
Onun için hakikî Nur şakirdleri çekinmeyerek Kur'an 
hakikatlerine karşı kudsî alâkalarını ve uhrevî kardeşlerine karşı 
sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her 
bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden, mahkeme-i âdilenizde 
hakikat-i hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile ve 
yalanlarla kendilerini müdafaaya tenezzül etmiyorlar. 

Şualar – 392 
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Risale-i Nur'un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve 
düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik 
girmeyerek yapmağa mükellefiz. 

Şualar – 393 
 
elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları, benim mukabele edilmez 
müdafaanamem ve cerhedilmez itiraznamem-dirler. 

Şualar – 393 
 
 
Medar-ı hayrettir ki: Mısır, Şam, Haleb, Medine-i Münevvere, 
Mekke-i Mükerreme allâmeleri ve Diyanet Riyasetinin 
müdakkik hocaları o Nur mecmualarını tedkik edip hiç tenkid 
etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde, iddianameyi aleyhimize 
toplayan zekâvetli zât; Kur'anı yüzkırk suredir diye acib ve pek zahir 
bir yanlışı ile ne derece sathî baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerait 
içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimde ve 
aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber yüzbinler ehl-i hakikata 
kendini tasdik ettirdiği halde, daha Kur'anın kaç suresi var olduğunu 
bilmeyen o iddiacı zât "Risale-i Nur Kur'anın tefsirine ve hadîslerin 
teviline çalışmasıyla beraber bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme 
bakımından ilmî bir mahiyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir." 
diye tenkidi ne derece kanundan, hakikattan, adaletten ve haktan uzak 
olduğu anlaşılıyor. 

Şualar – 394 
 
Herbir hükûmette muhalifler var. Asayişe ilişmemek şartıyla, 
kanunen onlara ilişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve 
yalnız kabrine çalışanlar; elbette bin üçyüzelli senede, ecdadımızın 
mesleğinde ve Kur'anımızın daire-i terbiyesinde ve her zamanda 
üçyüzelli milyon mü'minlerin takdis ettiği düsturlarının 
müsaade ettiği tarzda hayat-ı bâkiyesine çalışmayı terkedip; gizli 
düşmanlarımızın icbarıyla ve desiseleriyle fâni ve kısacık hayat-ı 
dünyeviyesi için, sefihane bir medeniyetin ahlâksızcasına belki bir 
nevi bolşevizmde olduğu gibi vahşiyane kanunlara, düsturlara 
tarafdar olup onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür?  

Şualar – 394 
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Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulema-i 
İslâm, Kur'anın gayet hakikatlı bir tefsiri, yani hakikatlarının 
kuvvetli hüccetleri ve bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi ve 
şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir 
kuvvetli seddi olduğunu tasdik ettiklerinden, mahkemeniz bunun 
talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuk-u âmme noktasında 
tergib etmek bir vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz.  

Şualar – 396 
 
evham yüzünden, benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i 
Nur'u ve bu vatana ve bu millete fedakâr ve kıymetdar olan 
şakirdlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevî 
büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur.  

Şualar – 397 
 
Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence, ceza gibi ne gelse; 
-Risale-i Nur'a ve şakirdlerine benim yüzümden zarar gelmemek 
şartıyla, şimdiki mesleğim itibariyle- kabule karar vermişim.  

Şualar – 397 
 
Risale-i Nur'la mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu mağlub 
edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. 
Fakat şakirdlerini dağıtamazsınız. Çünki hakikat-i Kur'aniyenin 
muhafazası yolunda kırk-elli milyon şehid veren bu vatandaki geçmiş 
ecdadlarımızın ahfadlarına bu zamanda hakikat-i Kur'aniyenin 
muhafazası ve âlem-i İslâmın nazarında eskisi gibi dindarane 
kahramanlıkları terk ettirilmeyecek.  

Şualar – 398 
 
 
Dini ve terbiye-i Muhammediyeyi zehir diyen Saraçoğlu'nu bırakıp, 
hakikat-i Kur'aniyeyi güneş gibi gösteren ve nev'-i beşerin yaralarına 
tam tiryak olduğunu isbat eden Siracünnur ile münakaşa ederek, 
Nur'un o mecmuasının âhirine ilhak edilen bir risalede zayıf 
hadîslerin tevilleri var diye, o mecmuanın müsaderesine yardım 
etmek çıkmaz mı?  

Şualar – 404 
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Herkese okunmasının dahi sevab olduğunu söyleyerek iğfale 
çalıştıkları.. 
   C: Otuzüç âyât-ı Kur'aniyenin işaratına mazhar ve şimdiye 
kadar yüzbinler adama iman cihetinde tesirli hizmet eden ve pek 
çok gençleri ıslah eden Risale-i Nur'la iğfal edilmiş diyen, elbette 
nefs-i emmarenin iğfaline kapılmış ki, böyle hata ediyor. 

Şualar – 410 
 
 
64. İrsiyette kadın ve erkeğin müsavatı aleyhinde olduğu gibi medenî 
kanunları kabul etmediğinden inkılab aleyhindedir. 
   C: Otuz sene evvel medenî kanunlara istinad edip Kur'anın bir-iki 
âyetini tenkid eden ve Doktor Duzi'nin kitabını ifsad için neşreden 
bir-iki münafığa karşı bazı âyetlerin cerhedilmez bir tarzda 
tefsirini şimdi yazılmış gibi telakki edip medar-ı mes'uliyet etmek, 
Kur'anın o âyetlerini inkâr etmek hükmünde bir hatadır. 

Şualar – 416 
 
 
Şapkanın küfür alâmeti olması ve sayılması bir iman haline geldiği 
gibi.. 
   C: Kırk sene evvel İstanbul ulemasına verdiğim cevabı, 
mahkemede beyan ettiğim gibi; bütün ulema-i İslâmın istimal 
ettiği bir tabiri, yalnız bana isnad etmek ve bunu da bir iman haline 
geldiği ile tabir etmek, hem İslâmiyete, hem ehl-i ilme, hem bana 
karşı bir ittiham değil, divanecesine bir ihanettir. Ona iade ediyorum. 
   71. Medreselerin ve tekyelerin kapanmasından, ezan ve kamette 
"Allahu Ekber" denilmemesinden, bunlar âhirzaman alâmetlerinden 
sayıldığından, inkılab hareketlerine karşı bir kışkırtmak istediği 
anlaşılmıştır. 
   C: Kırk sene evvel bir-iki hadîsin tevilini beyan ettiğimi ve 
Diyanet Riyasetinin ulemasının yeni icadlarının fetvasına karşı 
onbeş sene evvel yazdığım bir risaleyi reddetmeyip bana 
ilişmedikleri halde, 

Şualar – 418 
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77. Bunların zaîf ve muzdarib olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şafiî 
değil mevzuu, mürseli de kabul etmediği halde, Said Şafiî iken 
bunları kabul etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır. 
   C: İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu 
hakikatın devamı kat'î bir delildir. Bu da hata içinde bir hatadır. Hem 
İmam-ı Şafiî mürsel ve zaîf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm 
çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa (hâşâ) ümmetçe kabul 
edilen hakikatlı hadîsleri ahkâmda değil, fezail-i a'malde ve 
hâdisat-ı İslâmiyede hüccetlerini ve delaletlerini kabul etmiştir. 

Şualar – 420 
 
88. İddiacı der: Nur tefsir değil, hem bazan akideye muhalif 
gider. 
   C: Tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlarını 
isbat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en 
kıymetdarı olduğuna ehl-i dirayet ve dikkat yüzbinler şahidler 
var. Ve Mısır, Şam ve Haremeyn-i Şerifeyn'in muhakkik 
âlimlerinin ve İstanbul ve sair yerlerin müdakkik hocalarının 
Nurları tasdik edip ilişmemeleri ve Said'in müddet-i hayatında 
mantıkî ve galibane mücadele-i ilmiyesi, iddiacının bu isnad ve 
ittihamını tekzib ve reddeder. 

Şualar – 425 
 
Evet sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak 
için yirmiüç sene işkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve 
siyasete girmemek için bütün dünyevî rütbelerinden yüzünü çeviren 
bîçare Said'i onlara benzetmek öyle soğuk bir hatadır ki;  

Şualar – 426 
 
Bir adam otuz sene evvel "Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase" 
deyip efkârında ve hayatında bir düstur yapan ve yirmibeş sene 
gazeteleri okumayan ve dinlemeyen ve on sene harb-i umumîyi 
bilmeyen, merak etmeyen, sormayan ve oniki sene zarfında 
hükûmetin erkân ve vükela ve meb'uslarının kimler olduğunu 
bilmeyen ve dünyanın en hoş mertebelerine hiç ehemmiyet 
vermeyen ve bu halini mahkemelerdeki bütün dostlarını şahid 
göstererek dava edip bir cihette isbat eden ve imanın cüz'î bir 
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hakikatına ve Kur'anın bir kudsî nüktesine dünya saltanatından 
ziyade ehemmiyet verip bütün hayatını öyle hakikatlara sarfeden 
ve dünya ahvalini âhiret işlerine tercih edenleri divaneler telakki eden 
o münzevi adamı; siyaset-i dünyeviye ile ve gizli entrikalar ile 
ittiham etmek ne kadar çirkin ve zalimane bir yanlış olduğunu, ceza 
verdirenlerin ve Posta Gazetesine ihbar edenlerin vicdanlarına havale 
ediyorum. 

Şualar – 430 
 
   Ey insafsız heyet! Eğer her asırda üçyüzelli milyonun kudsî ve 
semavî rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî 
hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın 
tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin 
dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve 
tevil kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur'aniyeyi inkâr etmek ve 
bütün İslâm müçtehidlerini ve umum şeyhülislâmları suçlu 
yapmak mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddid 
mahkemelerin beraetlerini ve af kanunları ve mahremiyet ve mahrem 
vechini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren ve ilmen 
muhalefeti memleketten ve hükûmetlerden kaldırabilirseniz, beni bu 
şeylerle suçlu yapınız. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet 
mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz. 

Şualar – 431 
 
"Madem sizlerle -itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran- 
küllî bir muhalefetimiz var. Siz, dininizi ve âhiretinizi dünyanız 
uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde -tahmininizce- 
bulunan muhalefet sırrıyla, biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı 
dinimiz uğrunda ve âhiretimize her vakit feda etmeğe hazırız. 
Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir-iki sene zelilane 
geçecek hayatımızı kudsî bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize 
âb-ı kevser hükmüne geçer.  

Şualar – 434 
 
Fakat Kur'an-ı Hakîm'in feyzine ve işaretine istinaden, sizi titretmek 
için size kat'î haber veriyorum ki: Beni öldürdükten sonra 
yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile bu fâni cennetinizden ve 
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mahbubunuz olan dünyadan tardedilip ebedî zulümata çabuk 
atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin nemrudlaşmış 
reisleriniz gebertilecek ve yanıma gönderilecek. Ben de huzur-u 
İlahîde yakalarını tutup adalet-i İlahiye onları esfel-i safilîne 
atmakla intikamımı alacağım. 
   Ey din ve âhiretini dünyaya satan bedbahtlar! Yaşamanızı 
isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz, intikamım muzaaf bir surette 
sizden alınacağını biliniz, titreyiniz! Ben rahmet-i İlahiyeden ümid 
ederim ki, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm 
başınızda bomba gibi patlayıp, başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa 
ilişiniz. Yapacağınız varsa göreceğiniz de var." deniliyor ve bir âyetle 
bitiriliyor. 

Şualar – 434 
 
Risale-i Nur'un ekseriyet-i mutlaka eczalarına ilişenler, herhalde 
bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve millete ve 
hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet ederler.  

Şualar – 349 
 

Denilmiş: "Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun? 
   Elcevab:  

   Dokuz-on {(*): Şimdi otuz seneden geçti.} sene evveldeki Eski 
Said, bir mikdar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme 
hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve gördü ki; o yol meşkuk 
ve müşkilâtlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete 
mâni' ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi 
parmağına âlet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık 
olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb'us 
değilim, o halde siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana 
ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya 
fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok. 
Çünki mesail tavazzuh etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhude çene 
çalmak manasızdır.  

Şualar - 461 
 
Bu ektupları çıkar ak Risale-i Nura iliş ektir, hiya ettir. Bilerek ya da bilmeyerek! 
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Asa-yı Musa’dan ÇIKARTILAN YERLER: Risale-i Nurun ehemmiyetini beyan eden kısımlar 
ÇIKARTILMIŞ  

Onun nurundan uzakta kalanlar zulmette kalırlar. Zira her şey 
nur ile görünür, anlaşılır ve bilinir. 
   İşte şu hakikatın manevî ve sermedî güneşi olan Kur'an-ı 
Kerim'in nur tecellisine bu asrımızda Nur ismiyle müsemma olan 
Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi mazhar olmuştur. 

Asa-yı Musa – 246 
 
Risale-i Nur şimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam bir vuzuh ile 
isbat edemediği en muğlak mes'eleleri, gayet kolay bir şekilde en 
basit avam tabakasından tut da en yüksek havas tabakasına 
kadar herkesin istidadı nisbetinde anlayabileceği bir tarzda 
şübhesiz tam ikna' edici bir şekilde izah ve isbat etmesidir. Bu 
hususiyet, hemen hemen hiçbir ilim adamının eserinde yoktur. 

Asa-yı Musa – 247 
 

En meşhur İslâm feylesoflarından İbn-i Sina, Farabî, İbn-i Rüşd bu 
mes'elelerde bütün mevcudatı delil olarak gösterdikleri halde, Risale-
i Nur o hakikatları bir zerre ve bir çekirdek lisanıyla isbat ediyor. 
Eğer Risale-i Nur'un ilmî kudretini şimdi onlara göstermek mümkün 
olsa idi, onlar hemen diz çöküp Risale-i Nur'dan ders alacaklar 
idi. 

Asa-yı Musa – 247 
 

Risale-i Nur, insanın senelerce uğraşarak elde edemeyeceği bilgileri 
komprime hülâsalar nev'inden kısa bir zamanda temin etmesidir. 

Asa-yı Musa – 247 
 

Risale-i Nur, esas bakımından bütün ilimleri câmi' oluşudur. Âdeta 
ilim iplikleriyle dokunmuş müzeyyen bir kumaş gibidir. Ve şimdiye 
kadar hiçbir ilim erbabı tarafından söylenmemiş ve her ilme olan 
vukufunu tebarüz ettiren vecizeler mecmuasıdır.  

Asa-yı Musa – 247 
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Yüzlerce seneden beri insaniyet aleyhine, İslâmiyet zararına 
mütecaviz fikir neşreden ehl-i küfrün tahriblerini tamir için 
ortaya atılan Risale-i Nur'un -sizlerin mektubunuzdan- gençlerin 
arasına yayıldığını sezdik.  

Asa-yı Musa – 249 
 

Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun kuvvet kazandığı bir 
devirde en mühim bir vazife, Nur'a hizmet etmek ve rıza-yı 
İlahîyi tahsil için onu isteyene vermektir. Bu en baş ve en 
ehemmiyetli, en kıymetli ve mübarek vazifemizden bizi döndürmek 
isteyen en ağır hücumlar dahi, bizlerin hızını arttıracaktır. 

Asa-yı Musa – 249 
 

Bilhâssa ve bilhâssa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki; en 
başta ve en evvel Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak 
okumak ve o muazzam eser külliyatındaki Kur'an ve iman 
hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla, o hârika 
eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimet-i uzmaya 
nâil olan her genç ve herkes; bire yüz bin kuvvetinde, kendine, 
vatan ve milletine faideli olur. Vatan, millet, gençlik ve Âlem-i 
İslâm çapında hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. 

Asa-yı Musa – 249 
 

Risale-i Nur'un bu asırdaki makbuliyetine işaret eden deliller 
fazlasıyla mevcud olduğuna göre, insaf sahibi her mü'min 
kardeşimiz, onun tabiî bir yardımcısıdır. 

Asa-yı Musa – 250 
 

Hem madem, Risale-i Nur bu asra has hususiyetler taşıyor. Hem 
madem binlerce âlimlerin takdirleriyle karşılanıyor. Hem madem 
Kur'anın dellâllığını yapan kahraman Üstad, eşine rastlanmayacak bir 
mükemmeliyetle, dürüst adımlarla, hakikî prensiplerle, bütün 
hayatını iman ve İslâmiyete vakfetmiş, dünyevî hiçbir menfaat 
aramadan sırf Allah rızası uğruna çalışmıştır. Hem madem bütün 
kuvvetiyle Nur talebeleri de iman ve İslâmiyete Ehl-i Sünnet 
dairesinde hizmet için hayatlarını dahi çekinmeden veriyor ve süflî 
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menfaat peşinde değildirler. Ve madem yüz binlerce Nur talebeleri 
bütün tazyik ve tehdidlere rağmen bu hakikati fiilen isbat etmişler. 
Hem her talebe, bugün cereyan eden bâtıl felsefenin akidelerine 
hakikî, mantıkî cevablar vermek üzere yetişmişler ve yetişiyorlar. 
Hem her ihtiyacımıza Kur'an cevab veriyor, onda lâzım olan her 
hakikat sarih olarak vardır. Ve madem Kur'an en güzel şekilde ders 
veren Allah'ın hediyesi, bir nuru ve rahmetidir... 

Asa-yı Musa – 250 
 

Öyle ise, bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikatı ders veren ve 
hakikî surette gençliğin ve avamın anlayabileceği bir şekilde 
bildiren Risale-i Nur'u,  

Asa-yı Musa – 250 
 

Hem kim hakikat peşinde koşuyorsa, Risale-i Nur'dan ders 
alması lâzımdır. Ve Nur yolunda giden her münevver, hakikî 
saadete kavuşacak ve yeryüzünün mahiyetini derkedecektir diye, biz 
Ankara Nur talebeleri dahi ittifak ediyoruz. Ebedî hayat hazinesini 
gösteren Kur'an-ı Hakîm'in nuru olan Risale-i Nur, elbette bir zaman 
dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir. 

Asa-yı Musa – 250 
 

Madem İslâm âlimleri -hadîs-i şerife göre- dünya ikbal ve 
heveslerinin peşinde koşmadıkça, peygamberlerin en emin 
vârisleridirler. Biz de Risale-i Nur'u, onun tam vârisi biliyoruz. 
Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi, hakikî vâris olmanın esasını 
yaşamış ve yaşıyor.  

Asa-yı Musa – 251 
 

Dünya, ekserî feylesofların ve âlimlerin dediği gibi, yepyeni bir 
oluşun eşiğindedir. Dünya, nurunu arıyor. Hakikat şâiri Mehmed 
Âkif: 
   O nuru gönder İlahî asırlar oldu yeter! 
   Bunaldı milletin âfâkı bir sabah ister.  
diye, işte bu nura işaret ettiği, bugün bizce bir hakikattır. 

Asa-yı Musa - 251 
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Evet Üstadımız Hazretleri! Risale-i Nur'u okuyan her idrak sahibi 
anlıyor ki; Risale-i Nur gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın 
beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp, tenvir ve irşad 
edecektir. 

Asa-yı Musa – 252 
 

Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, âlem-i İslâm ve 
bütün beşeriyetin ihtiyacına cevab verecek bir külliyat olarak 
te'lif edilmiştir. Bugün tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felâket 
içerisinde çırpınan beşeriyet için, halaskâr olarak Risale-i Nur'a 
sarılmaktan ve ne bahasına olursa olsun, Risale-i Nur'un nuranî ve 
parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir 
kurtuluş çaresi yoktur.  

Asa-yı Musa – 252 
 

Hem şu hakikat zahir ve bahirdir ki: Bir kimse allâme dahi olsa, 
Risale-i Nur'un ve müellifinin talebesidir. Risale-i Nur'u okumak 
zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan 
enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur Külliyatını okumazsa, büyük 
bir mahrumiyete düçar olur.  

Asa-yı Musa – 252 
 

zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi 
olan dinsizlik ve ilhadı, Bedîüzzaman ortadan kaldırmağa inayet-i 
Hak ile muvaffak olacaktır. 
   Bizim bu kanaatımız, safdilane veya tahminle değildir; ilmî ve 
delile müstenid bir tahkik iledir. Bunun için, muarız olan dahi bu 
hakikatı kalben tasdik edecektir.  

Asa-yı Musa - 253         
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Sözler' deki TAHRİFAT 
Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

İkincisi: Ahali, o üstadın 
sözünü kabul edip 
dinlemesidir. Demek, vücud-u 
üstad vücud-u kasrın dâîsidir 
ve ahalinin istimaı, kasrın 
bekasına sebebdir. Öyle ise 
denilebilir ki: Şu üstad 
olmasaydı, o Melik-i Zîşan şu 
kasrı bina etmezdi. Hem yine 
denilebilir ki: O üstadın 
talimatını ahali dinlemedikleri 
vakit, elbette o kasr tebdil ve 
tahvil edilecek. 
Sözler [Y] ( 135 ) 

İkincisi: Ahali, o üstadın 
(A.S.M.) sözünü kabul edip 
dinlemesidir. Demek, vücud-u 
üstad (A.S.M.) vücud-u kasrın 
dâîsidir ve ahalinin istimaı, 
kasrın bekasına sebebdir. Öyle 
ise denilebilir ki: Şu üstad 
(A.S.M.) olmasaydı, o Melik-i 
Zîşan şu kasrı bina etmezdi. 
Hem yine denilebilir ki: O 
üstadın talimatını ahali 
dinlemedikleri vakit, elbette o 
kasr tebdil ve tahvil edilecek. 
Sözler ( 122 ) 

Bâtılı iltizamdır, bîtarafane 
değildir.  
Sözler [Y] ( 203 ) Bâtılı iltizamdır, bîtarafane 

muhakeme değildir.  
Sözler ( 184 ) 

Şeytan döndü ve dedi ki: 
Sözler [Y] ( 204 ) Şeytan döndü, yine dedi ki: 

Sözler ( 185 ) 
 

hâşâ sümme haşa bir yıldız 
böceği hükmünde tasannucu  
Sözler [Y] ( 205 ) hâşâ bir yıldız böceği 

hükmünde tasannu'cu  
Sözler ( 186 ) 
 

Kur'an Kelâmullah olmazsa, 
arştan ferşe düşer gibi sukut 
eder.  
Sözler [Y] ( 206 ) 
 

Kur'an Kelâmullah olmazsa, 
arştan zemine düşer gibi sukut 
eder.  
Sözler ( 187 ) 
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Ilimsiz birtek insanın fikrinin 
tasniatı olsun 
Sözler [Y] (206) 

Ilimsiz bir tek insanın 
sahtekâr, âdi fikrinin 
tasniatı olsun 
Sözler (187) 

olan ümmet-i 
Muhammediyenin (A.S.M.) 
mukaddes bir kumandanı  
Sözler [Y] (207) 
 
 

olan ümmet-i 
Muhammediyenin (A.S.M.) 
mukaddes kumandanı  
Sözler ( 187 ) 
 
 

umum efradın derecatına  
Sözler [Y] ( 207 ) 
 

umum o efradın derecatına  
Sözler ( 187 ) 
 

Âlem-i insaniyetin semasında 
yıldızlar  
Sözler [Y] ( 208 ) 
 

Âlem-i insaniyetin 
semavatında yıldızlar  
Sözler ( 188 ) 
 

Belki yerde en yalancı birinin 
malı olduğunu kabul etmek 
lâzım gelir. Sözler [Y] (207) 

Belki yerde yalancı birinin malı 
olduğunu kabul etmek  
Sözler ( 188 ) 
 

Ekser insanlara ve insanın 
meşhur âkıllerine Kur'anı ve 
Muhammed'i inkâr ettirdim ve 
kandırdım. 
Sözler [Y] (207 ) 
 

Ekser insanlara ve insanın 
meşhur âkıllerine Kur'anı ve 
Muhammed'i inkâr ettirdim. 
Sözler ( 188 ) 

Kur'an Kelâmullah olmazsa; 
arştan düşse, orta yerde 
kalamaz.  
Sözler [Y] ( 207 ) 
 

Kur'an Kelâmullah olmazsa; 
arştan düşse, ortada kalamaz.  
Sözler ( 188 ) 

-hâşâ, yüzbin defa hâşâ-, 
Allah'tan korkmaz ve bilmez 
ve yalandan çekinmez 
Sözler [Y] ( 207 ) 
 

-hâşâ, yüzbin defa hâşâ- 
sahtekâr, Allah'tan korkmaz 
ve bilmez  
Sözler ( 188 ) 
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haysiyetini tanımaz,  yüz 
derece muhali birden irtikâb 
etmek  
Sözler [Y] ( 207 ) haysiyetini tanımaz, 

insaniyetin âdi 
derecesinde farzetmekle 
yüz derece muhali birden 
irtikâb etmek  
Sözler ( 188 ) 

çok muhalatı intaç eden küfür 
ve inkârı,  
Sözler [Y] ( 208 ) çok muhalatı intaç eden inkâr 

ve küfrü,  
Sözler ( 188 ) 
 

sâbık hüccetlere karşı bunu 
sen diyemezsin ve 
diyemezdin ve 
diyemiyeceksin. Ö 
Sözler [Y] (209) 

sâbık hüccetlere karşı bunu sen 
diyemedin ve diyemezsin ve 
diyemiyeceksin. Ö 
Sözler ( 189 ) 
 

Allah'tan korkmaz yalandan 
çekinmez  bir vaziyette 
farzedib;  
Sözler [Y] ( 208 ) 
 

Allah'tan korkmaz bir vaziyette 
farzetmek;  
Sözler ( 189 ) 

yüzbin kerre hâşâ- yerde  ve 
Allah'tan korkmaz 
Sözler [Y] ( 209 ) yüzbin kerre hâşâ- yerde 

sahtekâr ve Allah'tan 
korkmaz 
Sözler ( 189 ) 
 

tasavvur edip, -hâşâ hâşâ- bir 
sahtekârın  
Sözler [Y] ( 208 ) 
 

tasavvur edip, -hâşâ sümme 
hâşâ- bir sahtekârın  
Sözler ( 189 ) 
 

bizzarure hâlis hak ve safi 
hakikat  
Sözler [Y] ( 208 ) 
 
  bizzarure hak ve hâlis ve 

safi hakikat  
Sözler ( 189 ) 
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Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

erkân-ı imaniye gibi o kıssaları 
tekrar etmesi; değil israf belki 
mu'cizane bir belâgattır ve 
hâdise-i Muhammediye bütün 
benî-Âdemin en büyük 
hâdisesi ve kâinatın en 
azametli mes'elesi olduğunu 
ders vermektir. 
Sözler [Y] ( 513 ) 
 

erkân-ı imaniye gibi o kıssaları 
tekrar etmesi; değil israf belki 
mukteza-i  belâgattır ve 
hâdise-i Muhammediye 
(A.S.M.) bütün benî-Âdemin 
en büyük hâdisesi ve kâinatın 
en azametli mes'elesi olduğunu 
ders vermektir. 
Sözler ( 459 ) 
 

ve Padişah-ı Ezelî'nin şiddetli 
ve inadları kıran tehdidlerini, 
her vakit Kur'anı okumakla 
tahattur edip, nefsin 
tuğyanından kurtulmaya 
çalışmak hikmetiyle, Kur'an 
gayet mu'cizane tekrar eder  
Sözler [Y] ( 512 ) ve Padişah-ı Ezelî'nin şiddetli 

ve inadları kıran tehdidlerini, 
her vakit Kur'anı okumakla 
takdir edip, nefsin 
tuğyanından kurtulmaya 
çalışmak hikmetiyle, Kur'an 
gayet mu'cizane manidar 
tekrar eder  
Sözler ( 459 ) 

tevhid gibi kâinatça en büyük 
hakikat ve tesbih ve takdis 
gibi, mahlukatın rububiyete 
karşı üç muazzam 
vazifesinden en ehemmiyetli 
vazifesi  
Sözler [Y] ( 508 ) 
 

tevhid gibi kâinatça en büyük 
hakikat ve mahlukatın 
rububiyete karşı tesbih ve 
tahmid ve takdis gibi üç 
muazzam vazifesinden en 
ehemmiyetli bir vazifesi  
Sözler ( 454 ) 
 

bütün ümmetçe okunan 
Kur'anın üçyüzbin harfinin 
herbirisinde on sevabdan tâ 
yüz, tâ bin hasene  
Sözler [Y] ( 513 ) 
 

bütün ümmetçe okunan 
Kur'anın üçyüzbin hurufunun 
herbirisinde on sevabdan tâ 
yüz, tâ bin hasene  
Sözler ( 460 ) 
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bir hüccet ve o cüz'î hâdise-i 
şer'iyeyi küllîleştiren ve 
imtisalini iman-ı billah ile 
temin eden bir cümle-i 
tevhidiye ve esmaiye ve 
uhreviyeyi zikreder.  
Sözler [Y] ( 509 ) 
 

bir hüccet ve o cüz'î hâdise-i 
şer'iyeyi küllîleştiren ve 
imtisalini iman-ı billah ile 
temin eden bir cümle-i 
tevhidiye ve imaniyeyi ve 
uhreviyeyi zikreder.  
Sözler ( 455 ) 
 

şehadetiyle milyonlar, belki 
milyarlar fıtrî ve reddedilmez 
duaları makbul olan suleha-yı 
ümmeti her gün o zâta salât ü 
selâm ünvanıyla rahmet 
duaları  
Sözler [Y] ( 513 ) şehadetiyle milyonlar, belki 

ruhanilerle beraber 
milyarlar fıtrî ve reddedilmez 
duaları makbul olan suleha-yı 
ümmeti her gün o zâta (A.S.M) 
salât ü selâm ünvanıyla rahmet 
duaları  
Sözler ( 460 ) 

ve fermanında ona tebaiyetle 
ve sünnetine ittiba ile 
şefaatine mazhariyeti en 
ehemmiyetli bir mes'ele-i 
insaniye göstermiş  
Sözler [Y] ( 513 ) 
 

ve fermanında ona tebaiyetle 
ve sünnet-i seniyyesine ittiba 
ile şefaatine mazhariyeti en 
ehemmiyetli bir mes'ele-i 
insaniye göstermiş  
Sözler ( 460 ) 
 

ve yüksek ve i'cazlı bir îcaz ile 
ifade ve tekrar ederek  
Sözler [Y] ( 508 ) 
 

ve yüksek ve i'cazlı bir îcaz ile 
tekrar edib ifade ederek  
Sözler ( 455 ) 
 

öyle bir hakikattır ki, 
milyonlar defa tekrar edilse 
yine ihtiyaç var. 
Sözler [Y] ( 507 ) 
 

öyle bir hakikattır ki, 
milyonlar defa tekrar edilse 
yine ihtiyaç vardır. 
Sözler ( 453 ) 
 

O makama gayet mutabık olur, 
mertebe-i belâgatı 
yükseklenir. 
Sözler [Y] ( 511 ) 
 

O makama gayet mutabık olur, 
mertebe-i belâgatı yükselir. 
Sözler ( 457 ) 
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değil yalnız cinn, ins, melek ve 
zîhayatı, belki kâinatı, 
semavat ve arzı minnetdar 
eylemesi  
Sözler [Y] ( 513 ) 
 

değil yalnız cinn, ins, melek ve 
zîhayatları, belki kâinatı, 
semavat ve arzı minnetdar 
eylemesi  
Sözler ( 459 ) 
 

kâinatın netice-i hilkati 
hesabına gadab-ı İlahî ve 
hiddet-i Rabbaniyeyi 
gösterecek  
Sözler [Y] ( 453 ) 
 

kâinatın netice-i hilkati 
hesabına gazab-ı İlahî ve 
hiddet-i Rabbaniyeyi 
gösterecek  
Sözler ( 453 ) 
 

Meselâ: Birtek âyet iken yüz 
ondört defa tekerrür eden 
"Bismillahirrahmanirrahîm" 
cümlesi 
Sözler [Y] ( 507 ) 
 

Meselâ: Birtek âyet olub  yüz 
ondört defa tekerrür eden 
"Bismillahirrahmanirrahîm" 
cümlesi 
Sözler ( 453 ) 
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Mektubat'daki TAHRİFLER 
Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

O şifrenin miftahı, o abd-i 
hastadır, hem onun 
veresesindedir.  
Mektubat [Y] ( 442 ) 
 

O şifrenin miftahı, o abd-i 
hâs’dadır; hem O´nun 
veresesindedir.  
Mektubat ( 390 ) 
 

Ehl-i tarîkatın müfrit bir 
kısmı evliyası Sahabeye 
tercih, hattâ Enbiya 
derecesinde görmekle 
vartaya düşer.  
Mektubat [Y] ( 516 ) 
 

Ehl-i tarîkatın bir kısım müfrit 
evliyasını Sahabeye tercih, hattâ 
Enbiya derecesinde görmekle 
vartaya düşer.  
Mektubat ( 454 ) 
 

 

"Havuz" "zayıf" "kale" "altın" "keşke" "mukaddime" "amame" gibi 
kelimelerin niçin SADELEŞTİRİLDİĞİ sorusuna Hizmet Vakfının 
verdiği CEVAB:  

‘‘Edebiyatçılarla yapılan imla ve parağraf çalışması esnasında 
standartlaştırılan kelimelerdendir. Çünki evvelce külliyatta hem 
zaif hem zayıf, hem havz hem havuz, hem kal'a hem kale, hem 
keşki hem keşke, hem mukaddime hem mukaddeme, hem ımame 
hem amame kelimeleri bulunuyordu; bunlar hep tek imlaya 
getirildi.’’ (17.08.2016)  
 

Evet, bazı ibareler belki EDEBİYAT denilen şeye tam muvafık 
düşmüyormuş. Bunda da isabet var. Çünki EDEBİYAT satılmıyor, 

Kur'an'dan nurlar gösteriliyor. Bu fakir kardeşiniz bu 
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Sözler'i okuduğum zaman, üstadımı temsil eder bir hâl alıyorum. 
Tabiratınızla, şivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli geliyor 

ki, tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayı azîm 
bir günah işliyor telakki ediyorum.  

Barla Lahikası ( 62 ) 
Onuncu ve Yirmisekizinci ve 
Yirmidokuzuncu Sözler'de 
gayet kat'î bir surette isbat 
edilmiştir. Şurada yalnız bu 
kadar deriz ki: Meyvenin 
vücudu dal kadar ve neticenin 
silsile kadar ve mahzenin 
mahsulât kadar ve havuzun 
ırmak kadar ve tecelligâhın, 
rahmet ve kahrın vücudları 
kadar kat'î ve yakîndir. 
Mektubat [Y] ( 11 ) 
 

Onuncu ve Yirmisekizinci ve 
Yirmidokuzuncu Sözler'de 
gayet kat'î bir surette isbat 
edilmiştir. Şurada yalnız bu 
kadar deriz ki: Meyvenin 
vücudu dal kadar ve neticenin 
silsile kadar ve mahzenin 
mahsulât kadar ve havzın 
ırmak kadar ve tecelligâhın, 
rahmet ve kahrın vücudları 
kadar kat'î ve yakîndir. 
Mektubat ( 10 ) 
 

Bu parça altın ve elmas ile 
yazılsa liyakati var 
Mektubat [Y] ( 156 ) 
 

Bu parça altun ve elmas ile 
yazılsa liyakatı var 
Mektubat ( 140 ) 
 

"Yâ Rab! Bu senin habibinin 
amcasıdır. Onun yüzü 
hürmetine yağmur ver."  
Mektubat [Y] ( 160 ) 
 

 "Yâ Rab! Bu senin habibinin 
amucasıdır. Onun yüzü 
hürmetine yağmur ver."  
Mektubat ( 143 ) 
 

İbadetin faydası, âhirete bakar.  
Mektubat [Y] ( 338 ) 
 

İbadetin faidesi, âhirete bakar.  
Mektubat ( 301 ) 
 

Tâc, amame yani sarık 
demektir.  
Mektubat [Y] ( 188 ) 
 

Tâc, ımame yani sarık 
demektir.  
Mektubat ( 170 ) 
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Yoksa onu onun yerine ikame 
etmek; aynı kalenin taşlarını, 
kalenin içindeki elmas 
hazinesinin yerine koyup, o 
elmasları dışarı atmak 
nev'inden ahmakane bir 
cinayettir. 
Mektubat [Y] ( 364 ) 
 

Yoksa onu onun yerine ikame 
etmek; aynı kal'anın taşlarını, 
kal'anın içindeki elmas 
hazinesinin yerine koyup, o 
elmasları dışarı atmak 
nev'inden ahmakane bir 
cinayettir. 
Mektubat ( 324 ) 
 

"Keşke şu saltanata bedel 
Muhammed-i Arabî 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 
hizmetkârı olsaydım. O 
hizmetkârlık, saltanatın pek 
fevkindedir." 
Mektubat [Y] ( 192 ) 
 

"Keşki şu saltanata bedel 
Muhammed-i Arabî 
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 
hizmetkârı olsaydım. O 
hizmetkârlık, saltanatın pek 
fevkindedir." 
Mektubat ( 174 ) 
 

Fakat sıkıntılı mağara 
zahmetini, zayıf vücuduma 
yüklemedi. 
Mektubat [Y] ( 51 ) 
 

Fakat sıkıntılı mağara 
zahmetini, zaîf vücuduma 
yüklemedi. 
Mektubat ( 46 ) 
 

Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, 
mukaddimat-ı ihzariye 
hükmüne geçmiş.  
Mektubat [Y] ( 423 ) 
 

Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, 
mukaddemat-ı ihzariye 
hükmüne geçmiş.  
Mektubat ( 374 ) 
 

 

Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını 
hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeği 
muvafık görmediğim için …  

Şualar ( 99 )  
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Lem'alar'daki TAHRİFAT 

 

Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

O kale-i metin, o hısn-ı 
hasîn ise şeriat-ı 
Muhammediye (asm) ve 
sünnet-i Ahmediyedir 
(asm). 
                           
Lemalar[Y] - 83 O kal'a-i metin, o hısn-ı hasîn ise, 

Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) 
ve Sünnet-i Ahmediyedir 
(A.S.M.). 
                                                
Lemalar - 71 

Çünkü halk ve icad, umum 
neticelere bakar. Bir şerrin 
vücudu, çok hayırlı 
neticelere mukaddime 
olduğu için o şerrin icadı, 
neticeler itibarıyla hayır 
olur, hayır hükmüne geçer. 
                           
Lemalar[Y] - 89 

Çünki Halk ve Icad; umum 
neticelere bakar. Bir şerrin 
vücudu, çok hayırlı neticelere 
mukaddeme olduğu için,  
                                                 
 
 
 
Lemalar - 76 

Halbuki onun harabiyeti ve 
ademi ve inhidamı, bir 
rüknün ademiyle hasıl olur.  
                            
Lemalar[Y] - 85 Halbuki onun harabiyeti ve ademi 

ve in'idamı, bir rüknün ademiyle 
hasıl olur.  
          
Lemalar - 73 

Aziz, sıddık kardeşlerim 
Hoca Sabri, Hâfız Ali, 
Mesud, Mustafalar, Hüsrev, 
Re'fet, Bekir Bey, Rüşdü, 
Lütfüler, Hâfız Ahmed, 
Şeyh Mustafa vesaire... 
                       Lemalar[Y] - 
122 Aziz sıddık kardeşlerim Hoca 

Sabri (R.H), Hâfız Ali (R.H), 
Mes'ud (R.H), Mustafalar (R.H),  
Husrev, Re'fet, Bekir Bey (R.H), 
Rüşdü, Lütfüler (R.H), Hâfız 
Ahmed (R.H), Şeyh Mustafa 
(R.H), vesaire...  
                                           
Lemalar - 103 
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Şualardaki TAHRİFAT  

14. Şuadan 118 sayfa ÇIKARTILMIŞTIR!               
348 - 375, 
379 - 380, 
389 - 398 
400 - 477 

 

Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

 
YOK !    
(Şualar [Y] S.41) 
 

[Üçüncü Şua olan bu Münacat 
Risalesi, mezkûr âyetin bir nevi 
tefsiridir.] 
                                                      
Şualar ( 43 ) 
 

 
 
 
YOK !    
(Şualar [Y] S.41) 
 

[Bu Risale-i Münacat, hem vücub-
u vücud, hem vahdet, hem 
ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, 
hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i 
rahmet, hem umumiyet-i 
hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem 
şümul-ü hikmet gibi en mühim 
esasat-ı imaniyeyi hârika bir îcaz 
içinde fevkalâde bir kat'iyyet ve 
hâlisiyet ve yakîniyet ile isbat 
eder. Haşre işaratı ve bilhâssa 
âhirdeki şiddetli işaratı çok 
kuvvetlidir.] 
                                                     
Şualar ( 43 ) 
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Asa-yı Musa’daki TAHRİFLER 

Üstadın tanzimi bozularak Kitab’ın son kısmndaki TAKRİZLER (24 
Sayfa) çıkartılmış!  
 

Asa-ı Musa (S.246 – 270) 
 

 

Emirdağ Lahikasın’daki TAHRİFLER 
 

Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

 
YOK !    

(E.L.1 [Y] ; S.121) 
 

Vallah, ezelden bunu ben eyledim 
ezber 
 Risale-in Nur'dur vallah o son 
müceddid-i ekber.  
Emirdağ Lahikası-1 ( 122 ) 

 
 

YOK !    
(E.L.1 [Y]; S.119) 

 

Fışkırdı Risale-i Nur, ufuktan  
Nur-u Risalet  
Ol nur-u Risalet verecek Emn ü 
adalet 
     
Emirdağ Lahikası-1 ( 119 ) 

 
YOK !   

 (E.L.1 [Y]; S.121) 
 

Nur çehreni açsan, atarak perdeyi 
yüzden 
 Söyler bana ruhum yine  ما
  ازددت يقيًنا
Emirdağ Lahikası-1 ( 122 ) 

 
 

Afvet beni ey afvı büyük, lütfu 
büyük Risale-in Nur 
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YOK !    
(E.L.1 [Y]; S.122) 

 

Bir dem bile hem eyleme senden 
beni ya Rabbena mehcur 
 
Emirdağ Lahikası-1 ( 123 ) 
 

 
 

YOK !    
(E.L.1 [Y]; S.122) 

 

Dergâhını aç, et bize ihsan, yine ey 
nur-u Risalet 
Biz dertli kuluz, kıl bize derman, 
yine ey nur-u hakikat  
Emirdağ Lahikası-1 ( 123 ) 

 

 

Mesnevi-yi Nuriyedeki TAHRİFLER 
Diyanet (2015)  
ENVAR (2015) (1959 Basım) 

ve Eski basım ENVAR 
 

ebrar u sadıkîn onun 
kelimesine müttefik ve 
kelâm-ı nutkuyla nâtıktırlar.  
                                  
Mesnevi[Y] - 22 ebrar u sadıkîn onun gelmesine 

müttefik ve kelâm-ı nutkuyla 
nâtıktırlar.  

Mesnevi - 22 
Nefsin en mühim bir hastalığı 

da şudur ki küllü cüzde, 
büyüğü küçükte görmek 

istiyor.  
Mesnevi[Y] - 76 Nefsin en mühim bir hastalığı 

da şudur ki küllü cüzîde, 
büyüğü küçükte görmek istiyor.  

Mesnevi - 78 
Remiz  
Mesnevi[Y] - 75 Remz  

Mesnevi - 76 
Evet, pis bir mendilin 
deliklerinden semanın güneş 
ve yıldızlarına, cennetin gül 
ve çiçeklerine bakılırsa o 
deliklerdeki pislik ne bakana 
ve ne de bakılana bulaşmaz.  

Mesnevi[Y] - 94 Evet, pis bir menzilin 
deliklerinden semanın güneş ve 
yıldızlarına, cennetin gül ve 
çiçeklerine bakılırsa o 
deliklerdeki pislik ne bakana ve 
ne de bakılana bulaşmaz.  

Mesnevi - 96 
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YOK Ömrün geçti, şuurun söndü, bir 

lem'a kaldı. 
                                              
Mesnevi - 96 
 

Her şeyde kabiliyetinin 
liyakatine göre bir kemal-i 
itkan vardır.  
Mesnevi[Y] - 111 
 
 

Her şeyde kabiliyetinin 
liyakatine göre bir kemal-i 
ittikan vardır.  
Mesnevi - 111 
 

haysiyetini tanımaz,  yüz 
derece muhali birden irtikâb 
etmek  
Sözler ( 207 ) haysiyetini tanımaz, 

insaniyetin âdi 
derecesinde farzetmekle 
yüz derece muhali birden 
irtikâb etmek  
Sözler ( 188 ) 

Böyle bir vaziyete düşen bir 
adamın çare-i necatı, tazarru 
ve istiğfar ile o lekeyi izale 
edebilir. 
Mesnevi[Y] - 113 Böyle bir vaziyete düşen bir 

adamın çare-i necatı, tazarru ve 
istiğfardır Bu suretle o lekeyi 
izale edebilir. 
Mesnevi - 113 

Sonra ikisinin de ratkanlığını 
yani yapışıklıklarını izale ve 
fetk ettik.  
Mesnevi[Y] - 121 
 

Sonra ikisinin de 
yapışıklıklarını izale ve fetk 
ettik.  
Mesnevi - 121 
 

Mesela: 
ى   -1    ا ق  د   ن ا ل  ا ح

ٰه ا ا  د ا ج  ا
 
       Ademden çıkıp vücuda 
gelmek.  
ى   -2    ا ق  ال   ز ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا  قاء ا  ا
 

Meselâ: 
د  -1    ج ى ا ا ق  د   ن ا ل  ا ح  
 
Ademden çıkıp vücuda gelmek. 
 
قٓاء  -2    ى ا ا ق  ال   ز ن ا ل  ا ح  
Zevale gitmeyip bekada 
kalmak. 
نف  -3    ى ا ا ق  مض   ن ا ل  ا ح  
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       Zevale gitmeyip bekada 
kalmak.  
ى   -3    ا ق  مض   ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا  نف ا  ا
 
       Mazarratı def', menfaati 
celb.  
ى   -4    ا ق  ائ   م ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا  مطا ا  ا
 
       Musibetten uzak olup 
matluba nâil olmak.  
ى   -5    ا ق  ى   ا م ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا  اد ا  ا
 
       Maâsiye düşmemek, 
ibadete devam etmek.  
م   -6    ن ى ا ا ق  نق   ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا   ا
 
       Azaba maruz kalmamak, 
nimete mazhar olmak.  
ى   -7    ا ق  م   ظ ن ا ل  ا ح
ٰه ا ا  ن ا  ا
 
       Zulmete düşmemek, nur 
ile tenevvür etmek.  
   Ve hâkeza her bir makamda 
insanın letaifine göre takyid 
ve tefsir  

Mesnevi[Y] - 142 

Mazarratı def', menfaati celb. 
ى   -4    ا ق  ائ   م ن ا ل  ا ح

مطا  ا
 
Musibetten uzak olup, matluba 
nâil olmak. 
ى   -5    ا ق  ى   ا م ن ا ل  ا ح
اد  ا
 
Maasiye düşmemek, ibadete 
devam etmek. 
م  -6    ن ى ا ا ق  نق   ن ا ل  ا ح  
 
Azaba maruz kalmamak, 
nimete mazhar olmak. 
ن  -7    ى ا ا ق  م   ظ ن ا ل  ا ح  
 
Zulmete düşmemek, nur ile 
tenevvür etmek. 
 
   Ve hâkeza her bir makamda 
insanın letaifine göre takyid ve 
tefsir edilebilir. 
  --*  

Mesnevi-i Nuriye - 141 
Hakikat noktasında terhisle 
müferrah olup Sultan'ın 
ziyaretine ve padişahın 
payitahtına dönmesi  
Mesnevi[Y] - 154 Fakat Hakikat noktasında 

terhisle müferrah olup Sultan'ın 
ziyaretine ve padişahın 
payitahtına dönmesi  
Mesnevi – 153 
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bu sanatı ve bu kerr u ferr 
harbini ve  
Mesnevi[Y] - 166 
 

bu kerr u ferr harbini ve  
Mesnevi - 165 
 

Ezcümle: Riyayı şan ve şeref 
ile telvis etmiş.  

Mesnevi[Y] - 190 Ezcümle: Riyayı şan ve şeref ile 
iltibas etmiş.  

Mesnevi - 188 
Cenab-ı Hak kâinatı teşkil 
eden zerratı, şeriat-ı 
fıtriyesine musahhar ve mutî 
ve evamir-i tekviniyesine de 
münkad ve mümtesil 
kılmıştır.  

Mesnevi[Y] - 192 Cenab-ı Hak kâinatı teşkil eden 
zerratı, şeriat-ı fıtriyesine 
musahhar ve mutî ve evamir-i 
tekviniyesine de münkad ve 
mümessil kılmıştır.  

Mesnevi - 190 
Vahdetü'ş-şuhud halkı ise 
bütün mevcudatı -kürek 
cezalılar gibi- nisyan 
zindanında ebedî hapse 
mahkûm ediyorlar. 

Mesnevi[Y] - 210 Vahdetü'ş-şuhud halkı ise bütün 
mevcudatı -görerek cezalılar 
gibi- nisyan zindanında ebedî 
hapse mahkûm ediyorlar. 

Mesnevi - 208 
Lâkin Sâni'-i Hakîm lütfuyla, 
latîf sanatıyla seni "cüz"lükten 
"küll"üğe çıkartmıştır. 
 

Mesnevi[Y] - 217 Lâkin Sâni'-i Hakîm lütfuyla, 
latif san'atıyla seni cüzlükten 
küllîliğe çıkartmıştır. 
 
     Mesnevi-i Nuriye - 215 
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Resimlerle TAHRİFLER 
 Emirdağ Lahikası  

Mühim Hakikatler sansürlenmiş: 
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42  

Tarihçe- i Hayat 
 

Paragraf EKLENMİŞ! 
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İşarat-ul İ’caz  
Ayet Ayetlikten çıkartılmış: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



44  

Mana zıddına değiştirilmiş: 
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Mektubat 
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Sinsice SADELEŞTİRME  
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Lem‘alar 
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Sinsice SADELEŞTİRMELER ! 
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Android uygulamalarındaki  

eski Basımlarda TAHRİF ediliyor: 
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Lem’alar’ın Fihristin’te bulunan neredeyse tüm Ayetlerin başındaki 
Besmele-i Şerif kaldırılmıstır. Numune olarak bu TAHRİFİ belgeleyen  bir 
resim yüklüyoruz: 
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Şualar  
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[Üçüncü Şua olan bu Münacat Risalesi, mezkûr âyetin bir nevi tefsiridir.] 
Şualar ( 43 ) 

 
Üstad Hazretleri bir gayr-ı münteşir Mektubunda bizzat bu cümlenin 
yazılmasını emir buyurduğu halde onu çıkartanlar mesuldürler!   
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Mesnevi-i Nuriye 
 

MANA DEĞİŞMİŞ! 
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