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BENİM YAZDIĞIM KİTAP ALLAH’IN İPİDİR. ONA SARILAN DOĞRUDAN 

CENNETE GİDER DERSEM… 

İslam dinini sözde değil özde içine sindirmiş takva sahibi mütedeyyin 

Müslümanlar, muhtemelen aşağıda sunacağım örnekleri okurken haklı olarak 

çok kızacak ve tepki göstereceklerdir. 

Ancak; Aşağıda sunacağım örnekleri okumadan önce, İslam diniyle ilgili bazı 

kuralları hatırlatmak istiyorum: 

Nisa suresi 48nci ve 116ncı ayetler; “Allah kendisine şirk koşulmasını 

affetmez, onun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, 

gerçekten büyük bir günah işlemiştir” diyor. 

 Zümer suresi 65nci ayet ise; “…Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa 

çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun” diyor.   

Bürûc suresi 21 ve 22nci ayetler; “İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce 

bir Kur’an’dır… Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır” diyor.  

Bakara suresi 79 ayet; “Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle 

yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah 

katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay 

haline onların, kazanıp durdukları yüzünden” diyor. 

Yukarıdaki ayetleri bir bütün olarak düşünürsek; 

a. Yüce Rabbimiz, kendisine şirk (ortaklık) koşulmasını asla affetmez. 

 

b. Kuranı Kerimin anası, aslı ve aslını koruyan ana kitap (Ümmü’l Kitap, 

Kitabun Hafiz, Kitabın Meknun) Allah Katındaki (Arştaki) Levh-i 

Mahfuz’da korunmaktadır. 

 

c. Kuranı Kerim, Peygamber Efendimize (S.A.V) Allah tarafından 

Peygamberlere vahiy getiren Cebrail Aleyhisselâm (Melek) kanalıyla 

indirilmiştir. Yani Peygamber Efendimiz arşa çıkıp Levh-i Mahfuz’dan 

Kuranı Kerimi almamış, Cebrail isimli melek kanalıyla vahiy yoluyla 

Kuran’ı Kerim indirilmiştir. 
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d. Her kim ki, kendi elleriyle bir şey yazıp da işte bu Allah katındandır 

derse, şirke girmiş olur. Buna inananlar da bu şirke ortak olur ve 

affedilmez büyük günaha girerler. 

 

Şimdi, aşağıda sunacağım örnekleri Yüce Rabbimizin Kuran’daki emirlerinin 

ışığında değerlendirmenizi diliyorum: 

 

İslam dinini sözde değil özde benimsemiş takva sahibi sayın mütedeyyin 

Müslüman kardeşlerim, ben “Hikmet-i Nur” isimli bir kitap yazdım, bu öyle 

kutsal bir kitap ki; 

“ Kuranın gizli gerçekleri, Hikmet-i Nur birlikte bize iniyor. Peygamber 

devrinde Kuran’ın vahiy suretiyle inmesi gibi, her asırda Kuran’ın arştaki 

yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla Onun gizli gerçekleri 

ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor” dersem: 

a. Bana inanıp benim müridim olur musunuz? 

 

b. Bana; “Bre zındık, sen ne cüretle Kuran’ın gizli gerçeklerini bildiğini 

iddia edip, kendi ellerinle yazdığın kitabı bu Allah katındandır diyerek, 

kendi kitabını Kuran’dan daha üstün mertebeye çıkarıyorsun” der 

misiniz? 

 

c. Bana; “Bre zındık, Kuran’ın kendisi delildir. Allah kelamı Kuran’ın delile 

ihtiyacı mı var ki, sen kendi kitabını Kuran’ın kesin delili olarak 

gösteriyorsun” der misiniz? 

 

d. Bana; “Bre zındık, Kuran’a göre Aziz Peygamberimiz Muhammed 

Mustafa (s.a.v) son peygamberdir. Sen peygamber misin ki vahiy 

aldığını ve kitabını bu yolla yazdığını iddia ediyorsun” der misiniz? 

 

e. Bana; “Bre zındık, Yüce Rabbimiz, Kuran’ın gizli gerçeklerini Aziz 

Peygamberimize açıklamadı da sana mı açıkladı, sen 

peygamberimizden daha mı üstünsün. Bu ne cüret” der misiniz?  
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f. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

 

Durun daha bitmedi. Lütfen kızmadan sabırla sonuna kadar okuyun belki 

yazdıklarımda bir hikmet vardır: 

 

Yazdığım “Hikmet-i Nurlar, ne Doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de 

Batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten 

inmiş Kuran’ın Doğunun da Batının da üstünde olan arştaki yerinden 

alınmıştır” dersem; 

a. Bana; “Bre zındık, sen kendi ellerinle yazdığın kitabı Kuran’ın arştaki 

(Allah katındaki) yerinden yani Levh-i Mahfuz’dan aldığını iddia 

ediyorsun. Aziz Peygamberimiz bile arşa çıkıp Kuran’ı Levh-i 

Mahfuz’dan almamıştır. Kuran, Cebrail isimli melek tarafından vahiy 

yoluyla peygamberimize indirilmiştir”  der misiniz? 

 

b. Bana; “Bre zındık, sen kimsin ve nesin, kendini peygamberimizden daha 

üstün bir mertebeye yükseltip Allah Katına (arşa) çıktığını iddia 

ediyorsun” der misiniz? 

 

c. Bana; “Bre zındık, sen kendi ellerinle yazdığın kitabını, Kuran’ın 

anasının korunduğu Levh-i Mahfuzdan aldığını söyleyerek, kendi 

kitabını Kuran’ın üstüne ne cüretle çıkarırsın. Yani Hikmet-i Nur’u 

okursanız Kuran’ı okumanıza gerek yok, çünkü Hikmet-i Nur Kuranda 

olmayan gerçekleri bile kapsıyor algısını nasıl yaratırsın ” der misiniz? 

 

d. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Durun kızmayın daha bitmedi: 

Benim yazdığım; “Hikmet-i Nur denilen 33 adet söz, 33 adet mektup, 31 adet 

lemalar, bu zamanda Kuran’daki ayetlerin ayetleridir. Yani onun gerçeklerinin 

göstergesidir. Onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Kuran 
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ayetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir” 

dersem;  

a. Bana; “ Bre zındık, ayetlerin ayeti demek Kuran’daki ayetlerin anası ve 

aslı demektir. Bu, kendi yazdıklarını Kuran ayetlerinden daha üstün bir 

mertebeye çıkarmaktır. Buna nasıl cüret edersin…” der misiniz? 

 

b. Bana; “Bre zındık, sen kendi ellerinle yazdıklarını Kuran’daki inanç 

sistemine gayet kuvvetli belge olarak ne cüretle gösterirsin. Kuran’ın, 

senin belgene ihtiyacı mı var” der misiniz? 

 

c. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Durun kızmayın daha bitmedi: 

Benim yazdığım kitaptaki ; “Sözler Şüphesiz Kuran’ın nurlu parıltılarıdır. 

Açıklamaya muhtaç yerleri eksik olmamakla birlikte, tümüyle kusursuz ve 

eksiksizdir. Hikmet -i Nur bu asırda en sağlam kulptur. Yani çok sağlam 

kopmaz bir zincir ve bir Allah’ın ipidir. Ona elini atan yapışan kurtulur” 

dersem; 

a. Bana; “Âli ımrân suresi 103ncü Ayet: Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, 

fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini 

hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp 

kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. 

Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size 

ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız” diyor, 

“Allah’ın ipi Kuran’daki İslam’dır, sen ne cüretle kendi ellerinle 

yazdıklarını Allah’ın ipi yerine koyuyorsun ve Müslümanları fırkalara 

bölüp parçalıyorsun” der misiniz? 

 

b. Bana; “ Bre zındık, sen kendi ellerinle yazdığın kitap için ona elini atan 

yapışan kurtulur demek hakkını nereden buluyorsun. Sen Allah ile ortak 

mısın ki senin kitabına elini atıp yapışan kurtulup cennete gidecek. 

Cennetin tapusu senin elinde mi” der misiniz? 
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c. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Ey Müslüman kardeşlerim, durun kızmayın lütfen bu yazıyı kaldırıp çöpe 

atmadan sabırla okumaya devam edin, belki yazdıklarımda bir hikmet vardır: 

Benim yazdığım Hikmet-i Nur’daki; “Mübarek Sözler şüphesiz Kitabı Mübin'in 

nurlu lemeatıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll 

halinde kusursuz ve noksansızdır” dersem:  

a. Bana; “Bre zındık, Kitabı Mübin Kuran’ın kendisi demektir ve şüphesiz ki 

mübarektir. Senin kendi ellerinle yazdığın sözler Kuran’ın kendisi midir 

ve Kuran ayetleri midir ki mübarek olsun. Sen kendi kitabını Kuran’la 

eşdeğer ve hatta ondan daha üstün bir konuma getirmeye nasıl cüret 

edersin” der misiniz? 

 

b. Bana; “Bre zındık, Kusursuz ve noksansız olmak Allah’a mahsustur. Sen 

kim oluyorsun ki yazdıklarının kusursuz ve noksansız olduğu iddiasında 

bulunuyorsun” der misiniz? 

 

c. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

 

Ey Müslüman kardeşlerim, daha bitmedi. Lütfen okumaya devam edin: 

Benim yazdığım; “Hikmet-i Nur, gerçek İslam’a dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, 
başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kesin ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, 
imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve araştırmasını yapmanın en kısa ve en 
kolay yolu Hikmet-i Nur’dadır. Evet, onbeş sene yerine, onbeş haftada 
Hikmet-i Nur o yolu kestirir, hakiki imana ulaştırır. Hem madem ben sizlere 
kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz 
dahi Hikmet-i Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir” 
dersem: 
 

a. Bana; “Bre zındık, Kendi ellerinle yazdıklarını, gerçek İslam’a dair 
ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor diyerek, 
gerçek İslam’ın kaynağı olan Kuran’ı inkâr ediyordun” der misiniz?  
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b. Bana; “ Bre zındık, imanı kurtarmanın, kuvvetlendirmenin ve 
araştırmasını yapmanın en kısa ve en kolay yolu Kuran’dadır. Sen 
Kuran’ı inkâr edip, Kuran’ın yerine kendi yazdıklarını koyuyorsun” der 
misiniz? 
 

c. Bana; “Bre zındık, Hikmet-i Nur onbeş sene yerine, onbeş haftada 
hakiki imana ulaştırır diyerek, kendi ellerinle yazdıklarını Kuran’ın 
üstüne çıkarıyor, Kuran’ı ve Kuran’daki İslam’ı değersizleştiriyor ve 
inkâr ediyorsun” der misiniz? 
 

d. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Ey Müslüman kardeşlerim, daha bitmedi en önemli kısmına geldik. Lütfen 

okumaya devam edin: 

“Nur suresi 35nci ayette Allah benden ve yazdığım Hikmet-i Nur’dan 

bahsediyor. Nur suresi 35nci ayette benden ve eserimden özellikle söz 

edilmek istenmiştir. Benim özelliğimde bir başka kimse, kitabımın özeliğinde 

de bir başka kitap bulunmadığı için Allah’ın Nuruyla ancak ben ve kitabım 

anlatılmış olabilir” dersem: 

a. Bana; Nur Suresi 35nci Ayet “Allah, göklerin ve yerin Nur'udur. Onun 

nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir 

sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da 

nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, 

neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, 

dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah 

her şeyi bilmektedir” diyor.  “Bre zındık, görüldüğü gibi göklerin ve 

yerin nuru, Allah’ın bizzat kendisidir, bu surenin seninle ne alakası var” 

der misiniz? 

 

b. Bana; “ Bre zındık, benim özelliğimde bir başka kimse, kitabımın 

özeliğinde de bir başka kitap bulunmadığı için Allah’ın Nuruyla ancak 

ben ve kitabım anlatılmış olabilir diyorsun. Bu sözler, aziz 

Peygamberimizi ve Kuran’ı yok saymaktır” der misiniz? 
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c. Bana; “ Bre zındık, Sen kimsin ve nesin ki benim özelliğimde bir başka 

kimse yok, kitabımın özelliğinde başka kitap yok deme cüretini ve 

densizliğini gösteriyorsun” der misiniz? 

 

d. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Ey Müslüman kardeşlerim, sabrınızı daha fazla zorlamadan size son bir şey 

daha söyleyeceğim. Lütfen okumaya devam edin: 

“Çeşitli hadisler, Hazreti Ali’nin kasidesi, Caferi-i sadık ve Muhyiddin ibn Arabî 

benden bahsediyor. Bir hadiste Peygamberiniz; “Ben Muhammed’im, ben 

Ahmed’im” buyurmuştur. Eğer ebcet hesabı yaparsanız:  

Muhammed kelimesi( ayna karşısında)Muhammed diye gözükür = Hikmet 

Muhammed kelimesinin sayı değeri 92’dir (Ayna karşısındaki değeri) de 92’dir 

 Muhammed 92--------------------------Muhammed 92= Hikmet’in değeri 184’tür. 

2 

184 

Görüldüğü gibi ben cisim ve ruh olarak Peygamberin aynasıyım” dersem: 

a. Bana; “ Bre zındık, bu ne utanmazlık. Yalan yanlış hesaplarla sen 1 

Hikmet 2 Muhammed’e bedel anlamını çıkaran bir hesabı nereden 

uyduruyorsun. Sen kendini aziz Peygamberimizle mukayese etme 

cüretini nereden buluyorsun” der misiniz? 

 

b. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

Bütün bunlara ilave olarak; 

“Hikmet-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve 

imanla kabre giriyorlar ve Cennete gidecekler” dersem: 

a. Bana; “ Bre zındık, bu ne cüret, sen Allah’ mısın ki, kimlerin imanla 

kabre gireceğine ve cennete gideceğine karar veriyorsun” der misiniz? 
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b. Bana; “ Bre zındık, sen tepeden tırnağına kadar şirke batmışsın, bizi de 

şirkine ortak etmeye çalışma” der misiniz?  

İslam dinini sözde değil özde içine sindirmiş takva sahibi mütedeyyin 

Müslüman kardeşlerim, biliyorum bana çok kızdınız. Belki tansiyonlarınız 

yükseldi. Yukarıda sunduğum örnekleri ve sözleri, ben hâşâ sümme hâşâ asla 

söylemem ve söyleyemem. Çünkü Yüce Rabbimden ve şirke girmekten 

korkarım.  

Verdiğim örnekler Nur Cemaatinin kurucusu Said Nursi’nin yazdığı Risale-i Nur 

Külliyatı’ndan alınmıştır. Ben sadece; Risale-i Nur yerine Hikmet-i Nur ve 

Bedîüzzaman yerine Hikmet kelimelerini koydum.  

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Şualar; 1nci Şua, 24ncü ayet ve ayetler 3ncü 

nokta’da yazılı orijinal sözler: 

 “Kur’an’ın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor! Tenzil’ül Kitab 

cümlesinin sarih bir manası asrısaadette vahiy suretiyle Kitab- ı Mübîn’in 

nüzulü olduğu gibi, manayı işarîsiyle de, her asırda o Kitb-ı Mübin’in mertebe-

i arşiyesinden ve mu’cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli 

hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor…” 

İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

“Kuranın gizli gerçekleri, Risale-i Nurla birlikte bize iniyor. Peygamber 

devrinde Kuran’ın vahiy suretiyle inmesi gibi, her asırda Kuran’ın arştaki 

yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla O’nun gizli gerçekleri 

ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor.” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833.de geçen orijinal 
sözler;  
 
 “Resailin Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın 
felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur 
değildir. Belki semavî olan Kur'an'ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek 
mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” 
 
İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 
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“ Risale-i Nurlar, ne Doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de Batının 

felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş 

Kuran’ın Doğunun da Batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Şualar, Birinci Şua, Yirmi ikinci Ayet ve 

Ayetlerde geçen orijinal sözler:  

“Resâil-in Nur denilen otuz üç aded Söz ve otuz üç aded Mektub ve otuz bir 

aded Lem'alar, bu zamanda, Kitab-ı Mübin'deki âyetlerin âyetleridir. Yani, 

hakaikının alâmetleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır. Ve o 

âyetlerdeki hakaik-i îmaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir.” 

İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

“Risale-i Nur denilen 33 adet söz, 33 adet mektup, 31 adet lemalar, bu 

zamanda Kuran’daki ayetlerin ayetleridir. Yani onun gerçeklerinin 

göstergesidir. Onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Kuran 

ayetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Barla Lahikası, Yirmi Yedinci Mektub ve 
Zeyilleri, c. II, 1415. de geçen orijinal sözler: 
 
“Mübarek Sözler şübhesiz Kitabı Mübin'in nurlu lemeatıdır. İçinde izaha 
muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll halinde kusursuz ve 
noksansızdır” 
 
İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

“Mübarek sözler Şüphesiz Kuran’ın nurlu parıltılarıdır. Açıklamaya muhtaç 

yerleri eksik olmamakla birlikte, tümüyle kusursuz ve eksiksizdir.” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Şualar, onbirinci şua, c.l.s.985 de geçen orijinal 
sözler: 
 
“ Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir “urvet-ül vüska”dır. Yani çok sağlam, 

kopmaz bir zincir ve bir “hablullah” yani Allah’ın ipidir.” 

İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

 “ Risale -i Nur bu asırda en sağlam kulptur. Yani çok sağlam kopmaz bir zincir 

ve bir Allah’ın ipidir. Ona elini atan yapışan kurtulur” 
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İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Kastamonu Lâhikası, 73’te geçen orijinal sözler: 
 
“Risale-i Nur, hakaik-ı İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere 
ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, îmanı kurtarmak ve 
kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i 
Nur’dadır. Evet, onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, 
îman-ı hakikîye îsal eder. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, 
başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur’a kanaat 
etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir.” 
 
İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

 “Risale-i Nur, gerçek İslam’a dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere 

ihtiyaç bırakmıyor. Kesin ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve 

kuvvetlendirmek ve araştırmasını yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i 

Nur’dadır. Evet, onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, 

hakiki imana ulaştırır. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, 

başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur’a kanaat 

etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Sikke-i Tasdik-i Gaybî (Arap harfleriyle teksir), 
s.60, sat. 14-17.’de geçen orijinal sözler: 

Bu bölümde Said Nursi; Ebced ve cifri hesaplar yaparak Kur’ân’ın 33 ayetinde 
ve Nur suresi 35nci Ayette, elektrikten ve kendisi ile eseri Risale-i Nur’dan 
bahsedildiğini iddia ediyor ve şunları söylüyor: 

“Şu âyet-i nuriyenin mânâca çok tabakatı ve vücûh-u kesiresi vardır. Ve o 

tabakalardan ve vecihlerden işârî ve remzî bir veçhi, mânâca ve cifirce nurlu 

bir tefsiri olan Risalei’n-Nur ve Risaletü’n-Nur’a dört-beş cümlesiyle on 

cihetten bakıyor. Ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde 

dahi, mucizâne elektrikten haber veriyor…  

Resâili’n-Nur Müellifi Risaletü’n-Nur’un mübarek şecere-i kudsiyesi olan 

Kur’ân’ın basamakları olan ulûm-u Asabiyeyi tedrise başladığı aynı tarihe tam 

tamına tevafuk ederek remzen bakar…  

İşte bu kadar mânidar ve müteaddit tevâfukat-ı Kur’âniyenin ittifakı yalnız bir 

emâre, bir işaret değil, belki kuvvetli bir delâlettir. Belki elektrikle beraber 

Resâili’n-Nur’a münasebet-i mâneviyesiyle bir tasrihtir. Bu âyetin münasebet-
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i mâneviyesinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki: İhbar-ı gayb nev’inden 

mucizâne hem elektriğe, hem Risalei’n-Nur’a işaret ettiği gibi, ikisinin 

zuhurlarına ve zaman-ı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilâf-ı 

âdet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor…” 

İşte Türkçe sadeleştirilmiş özet şekli: 

Bu ifadelerle Said-i Nursi demek ister ki: “Allah Nur’undan söz ederken; 

elektriği, Risale-i Nur’u ve beni anlatmak istemiştir. Bu ayette benden ve 

eserimden özellikle söz edilmek istenmiştir. Benim özelliğimde bir başka 

kimse, kitabımın özelliğinde de bir başka kitap bulunmadığı için Allah’ın 

Nuruyla ancak ben ve kitabım anlatılmış olabilir. Kitabım da bir nurdur ben de 

bir nurum. Çünkü ben herkesin ancak 15 yılda okuyabildiği kitapları, sadece 3 

ayda okuyup öğrendim…” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Tılsımlar Mecmuası, Sf: 205 Tılsımların zeylinin 
zeyli, ayn-ı hakikat bir kerameti gaybiye’de geçen orijinal sözler: 
 
“Muhammed (92) Âyine karşısına koyarak Muhammed (92); Bedîüzzaman 
(184)’dır… Binâenaleyh bu Zât (Said Nursî), cismaniyet noktasında mir'at-ı 
Peygamberî’dir…” 
 
İşte Türkçe sadeleştirilmiş şekli: 

“ Ebcede göre Muhammed adının sayı değeri 92’dir. Ayna karşısına koyarsak, 

aynada da 92 görürüz. 92+ 92 = 184 eder. Bedîüzzaman adının sayı değeri ise 

184’tür. Bundan dolayı, bu kişi (Said Nursi) cisim olarak Peygamberin 

aynasıdır…” 

İşte size, Risale-i Nur Külliyatı; Şualar, Sayfa 601’de geçen orijinal ve Türkçe 
sadeleştirmeye ihtiyaç olmayan sözler: 
 
“Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve 
imanla kabre giriyorlar ve Cennete gidecekler’ diye müjde veriyorlar. Evet, 
bazı vakit olur ki, bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, 
binler derece kıymet alır.” 
 
Said Nursi’nin yazdığı Risale-i Nur Külliyatından, bunun gibi yüzlerce örnek 
verebilirim. İnanmazsanız, açın Risale-i Nur Külliyatını önünüze ve alın elinize 
Osmanlıca-Türkçe bir lügat, bakın neler göreceksiniz.  
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Bu noktada önemli olan soru şu; Fethullah Gülen Cemaati başta olmak üzere, 
Said Nursi’nin yüz binlerce takipçileri var. Bu insanlar, söz konusu yazıların 
şirk ve Yüce Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah olduğunu 
bilmiyorlar mı?  
 
Eğer bilmiyorlarsa; İslam dinini sözde değil özde özümsemedikleri için ister 
bilsinler ve isterse bilmesinler şirke ortak oluyorlar diye düşünüyorum. Çünkü 
hiçbir mürit, ben şeyhimin veya hoca efendimin kitaplarını alıp okumadım. 
Sadece bana söylenenlere inandım mazeretine sığınamaz. Veya Kuran’a göre 
ben bunların şirk olduğunu bilmiyordum diyemez.  
 
Eğer bilerek ve isteyerek bunu yapıyorlarsa; o zaman Kuran ve İslam maskesi 
arkasına gizlenerek, başka bir şeylere ulaşmayı amaçlıyorlar ve başka bir 
şeylere hizmet ediyorlar demektir. 
 
Sonuç olarak; “Kuranı ve Kuran’daki İslam’ı kendimize uydurmaya 
çalışmayalım, biz Kuran’a ve Kuran’daki İslam’a uyalım.” Çünkü Kuran ve 
Kuran’daki İslam’a uyan takva sahibi mütedeyyin Müslümanlar: 
 

a. Başkalarının yatak odalarını gözetleyip ve konuşmalarını dinleyip, 
bunları kaydetmezler. Bunları kesip biçip ve yeniden montajlayarak 
sahte suç delilleri üretmezler. 
 

b. İsimsiz ve imzasız mektuplarla, başkalarına iftira atıp masum insanların 
zindanlarda çürümelerine sebep olmazlar. 
 

c.  İsimsiz ve imzasız mektuplar ile sabıkalı gizli tanıkların yalan yanlış 
ifadelerine dayanarak, hukuku bir zulüm aracına dönüştürüp adaleti 
katletmezler. 
 

d. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki camileri dolaşıp, ağızlarını Allah, 
Peygamber, din ve iman laflarıyla eğip bükerek para toplamazlar ve 
topladıkları paraları ceplerine atarak zimmetlerine geçirmezler. 
 

e. Din tüccarı sahtekârları sorgulayıp cezalandırmaya çalışan savcıları 
görevden alıp, üstüne üstlük haklarında dava açmazlar. 
 

f. Müslüman bir komşu ülkedeki iç karışıklıklara müdahale edip, muhalif 
bir kanada silah takviyesi yaparak daha çok Müslüman’ın birbirlerini 
katletmelerine sebep olmazlar. 



13 
 

 

g. Mesela, bir gecede kanunları değiştirerek mısır ithalatındaki vergiyi 
yarıya indirip, evlatları yüzlerce ton mısır ithal eder etmez, yine bir 
gecede gümrük vergisini %100 arttırmazlar. 
 

h. Kelime-i Tevhit olarak bilinen “La ilahe illallah, Muhammedün 
resulullah” (Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed (s.a.v.) O’nun 
elçisidir) cümlesindeki “La ilahe illallah” demek yeterlidir 
“Muhammedün resulullah” demeye gerek yoktur diyerek, Hıristiyanlık 
ve Musevilikle uyumlu Peygambersiz bir İslam yaratmaya çalışmazlar. 
 

i. Sahip oldukları gazete ve televizyonlarda sürekli Said Nursi ve Risale-i 
Nur reklamı yaparak bunları kutsamazlar. 
 

j. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gibi haçlı projelerine ortaklık ederek, 
kendi ülkesinin kuruluş temellerini dinamitlemezler. 
 

Şimdi, İzmirlileri “Maneviyatı ve irfanı noksan olmakla suçlayan” Diyanet İşleri 
Başkanına resmen ve alenen soruyorum;  
 

a. Bedîüzzaman olarak bilinen Said Nursi’nin yazdığı Nur Külliyatı; Kuran’a 
ve Kuran’daki İslam’a uygun mudur? 
 

b. Verdiğim örnekler Şirk midir yoksa değil midir? 
 

c. Bedîüzzaman Said Nursi’ye inanan takipçileri ve Fethullah Gülen 
Cemaati müritleri şirke ortak oluyorlar mı yoksa olmuyorlar mı? 

 
Her şey için fetva veren ve siyasi yandaşlık yapmaktan çekinmeyen Diyanet 
İşleri Başkanlığı; Allah rızası için bu sorulara açık ve net cevap vererek,  
Müslümanları aydınlatmak ve İslam’a hizmet etmek zorundadır. 
 
Ayrıca, bu ülkenin sözde anlı şanlı İlahiyat Profesörleri de kıvırtmayıp mertçe, 
Allah rızası için yukarıdaki sorulara açık ve net cevaplar vererek milleti 
aydınlatmak mecburiyetindedirler. 
 
Kuran’ı ve Kuran’daki İslam’ı kendimize uydurmak o kadar çığırından çıktı ve 
moda oldu ki; 
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a. İtalyan sevgilisiyle evlenebilmek için din değiştirip Hıristiyanlığa geçen 
bir manken, bir müddet sonra İtalyan kocası tarafından şutlandıktan 
sonra, tekrar Müslümanlığa geçip podyumlarda tesettür modasının 
reklamını yapıyor. Kendisine soru soran televizyon muhabirine, milletin 
gözünün içine bakarak, Allah nasip ederse umreye gideceğini söylüyor.  

 
b. İslami hassasiyetini öne sürerek rencide olduğu iddiasıyla pek çok kişiyi 

mahkemeye veren birisi de; en çok Said Nursi’nin yazdığı Nur 
Külliyatı’nı sevdiğini söylüyor. 
 

c. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Profesörleri ise “Kadın sanatçıların 
seslendirdiği şarkıları” dinlemenin caiz olup olmadığını tartışıyor. 

 
Kuran’ı ve İslam’ı kendimize değil biz Kuran’a ve İslam’a uyarsak ve dinimizi 
siyasetin ve maddi çıkarların pisliğine alet etmezsek;  
 

a. Kimse kimseye iftira atmaz, 
  

b. Kimse kimseyi gözetlemez,  
 

c. Kimse sahte bilgi ve belge düzenlemez,  
 

d. Kimse hukuk adına adaleti katletmez 
 

e.  Ve hep birlikte daha hoşgörülü, daha çağdaş, daha adaletli, daha 
yalansız ve dolansız bir ülkede huzur içinde yaşarız diye düşünüyorum. 

 
Selam ve saygılarımı saygılarımla… 
 
Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 
 
hikmetyavas@gmail.com 
 
NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 
yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 
önerilir. 
 
http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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