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1.Kitap Sevgisi 
Dünyada, İnsana en fazla haz veren koku, 

çocuğunun teninin kokusudur. Hakikaten hiçbir koku bu 

hayat başlangıcının kokusundan daha cana yakın değildir. 

Ama bu kokunun ardından hangi kokunun geldiğini 

sorarsanız, biz kitap kokusu deriz. 

Yıllarca, asırlarca beklemenin mahsulü olan, 

kendisine mahsus bir kokudan tutun da, henüz matbaadan 

çıkan bir kitabın kokusu... 

Bir zaman Fransız anketçilerinin pek hoşlandığı 

bir soru vardı ki bugün bile geçerliliğini devam 

ettirmektedir. Bugün o soruyu bize sorsalar; “Issız bir 

adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsanız,  yanınıza 

neler alıp götürürsünüz?” Cevabımız gayet kısa ve açık 

olarak; kitap olacak.  Ne olduğumuzu ve ne olmamız 

gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini anlatan eserler 

olacaktır.  

Kitapların, insan hayatında mühim bir mevkii 

vardır. Hele gittikçe teknolojinin hızla ilerlediği 

zamanımızda.  

İnsanlar toplu olarak yaşadıkları halde yine de 

mahlûkatın en yalnızıdırlar, kitapsız kalınca. Kitapsızlık 

ne hazin işkence. Derûnî hislerin ifadesinde dolan 

bardağın boşalmasında ve boş bardağın dolmasında 

kitapların rolü çok büyüktür. 

Çam Dağı’nın tepesindeki Çam Ağacının üstünde 

yalnızlığın göbeğindeki Üstad Bediüzzaman'ı 

düşünüyoruz. Yalnızlığa meydan okuyuşundaki esasını 

takip ediyor ve araştırıyoruz. Nihayet koltuğundaki kitabı 

ve sırtındaki eser yüklü çuvalı görüyoruz. Ve birden bu 

babdaki bütün meçhul düşüncelerim malum oluyor. 
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Renksiz hayatımızın “Elvan-ı seb' ası” dır 

kitaplar. Musikisîz hayatımızın “Kanun telleri” dir kitap. 

Rüyasız uykularımızın seheridir, kitap. Pasif veya 

monoton hayatımızdan aktifliğe ve değişkenliğe geçişin 

muharrikidir kitap 

İsterseniz bir deneyin, canınızın sıkıldığında 

kitapla baş başa kalmayı. Günün verdiği zihnî 

yorgunluğu geçirmek için bir kitabı elinize alınız veya 

kitap değişimi yapınız. Fıtrî hakikatleri anlatan eserlerle, 

eşyanın hakikatindeki sırları ifşa eden kitaplarla baş başa 

kalmayı hiç denediniz mi? 

Kitap bizim tamamlayıcımızdır. Bütün 

eksiklerimizi kitaplar ile itmam ederiz. Ama her kitabın, 

eksiklik giderdiği zannına kapılmamalıyız. Kitaptan ki-

taba farkın olduğu da bir gerçektir. Daima iyiye, 

faydalıya ve güzele teşvik eden kitapların var olduğu 

nasıl bir gerçekse, kötülüğe sevk eden kitapların varlığı 

da realitedir 

İnsansız dünya ile kitapsız ev arasında bir fark 

yoktur, bizce. 

Düşünce lem'ası insanda parlamaya başladığı ilk 

günden itibaren insan, eline geçirdiği hemen her şeye 

duygu ve düşüncesini çeşitli yollarla aktarmaktan geri 

kalmamıştır. 

Kitap, düşüncelerin mücessem ifadesidir. 

Fikirlerin kemâl noktası.. Koparılacak olgunluğa ermiş 

meyve... 

Milli ve manevi değerlerimize ters düşen çürük 

meyveler elbette mide bulandırır, rahatsız eder. Nasıl 

rahatsız etmesin ki ahlak dışı, fıtrat dışı, ecnebî eserlerin 

muhteviyatları 
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Robenson Crusoe'nun yalnız kaldığı adadaki 

büyük acısı acaba kitaptan uzak kalmak değil midir? 

Sözün kısası kitabı her yönüyle severiz. Kitaba 

karşı hassasiyet ve zafiyetimiz vardır. Hele kitaplar 

arasında saatlerin geçtiğinin farkında olmadan altın 

vakitler geçirmek, baklavadan daha tatlı, 

Anlatılana dalıp gitmekten, yapraklarına 

dokunmaktan mürekkebin ve kâğıdın kokusunu 

duymaktan, çevrilen yaprakların hışırtılarını dinlemekten 

hoşlanırız, haz duyarız. 

Evden dışarıya çıktığımız zaman yanımıza küçük 

boyda bir kitap almayı hiç unutmamalıyız. Ne olacağı 

bilinmez ki! Bakarsınız, kalabalık içinde insana ansızın 

yalnızlık çökebilir. 

Hâsılı kitap, denizde seyreden geminin pusulası, 

geceleyin çöldeki yolcunun kutup yıldızı, yalnızlıktan 

dem vuranların arkadaşı, dolanların boşalma boşalanların 

dolma vesilesi ve ifadesinde aciz kaldığımız efkâr ve 

hissiyatımızın gizli tüneli. 

                                                                    

Mehmet Çetin                                                               

12.03.1979-Eskişehir 

 

Yeni Asya 12.10.2016 

http://www.mehmetcetin.de/kitap-sevgisi/ 
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         2.Fikirden Tefekküre                                                                 
Masivadaki en büyük hakikatlerden birisi de 

eşyadır. Yani bütünüyle mevcudat. Bu hakikatin aslı ve 

menbaı ise eşyada tecelli eden Esma-i İlâhîye’dir. 

Dolayısıyla hakikatin kendisi Esma-i İlâhîye’dir. Bu 

tecelli burada bildiğimiz kadarıyla; dünya
1
 orada ise 

cennet ve cehennem şeklindedir. 

Bu bakış açısıyla hakikatler ebedidir. Zira menbaı 

ebedî olanın kendisi de ebedî olsa gerek. Edebiyat ise bu 

hakikatleri ifade etmektir. Fikir burada başlar. Hakikatin 

ifadesi bizde fikir olarak tezahür eder. O halde hakikatin 

kaynağı İlahî, fikrin menbaı ise beşerîdir.  

Evet, fikir hiçbir zaman hakikatin kendisi 

değildir. Hakikate işarettir. Tefekkür, hakikate yol alır. 

“Fikir tekâmül ettikçe yenileşir, yenileştikçe hakikate 

yaklaşır.”
2
 Şu halde fikir hakikatin bir nevi evladıdır.  

Fikrin ifadesi şahsîlik arz eder. Ancak umumi 

manada o fikir bütünüyle bize ait olmayabilir. Zira o fikir 

bir başka ifade şekli ile bizden öncekiler tarafından da 

ifade edilmiştir. Sadece bizim ifade tarzımızdır bize ait 

olan. Üslupta şahsîlik esastır. Hiç kimsenin üslubu bir 

başkasıyla aynı değildir.  

Fikrimizin bizden çalındığını ifadeden önce bizim 

de bir başkasından aldığımızı niçin unutuyoruz? 

Kadirşinaslığın, vefanın gereği olarak kimden aldığımızı 

tesbit etmek bizdeki terbiyenin ifadesidir. Şair Bakî: 

“Esrarımı Mesnevi’den aldım 

Çaldımsa da mirî malı çaldım.”  

                                                           
1
 Dünya kelimesinden muradımız görünen görünmeyen, bilinen ve 

bilinmeyen bu mevcudat, bu hayat, yani bu taraf... 
2
 Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, sh. 38 
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derken intihal
3
 yapmıyor, kaynağını açıkça söylüyor. 

Hayırla yâd et ki, hayırla yâd edilesin... 

“Güneş altında yeni bir şey yoktur.” Zira her şey 

zahirdir. Bir fikir, onu ilk bulanın değil, onu insanların 

hafızasına sımsıkı tesbit edenindir.  

Bediüzzaman, “Konuşan yalnız hakîkattir.” 

derken, bahsettiği hakikatleri kendisinden öncekilerin de 

neşrettiğini söyler. 
4
 

  Ancak burada Risale-i Nur’u orijinal kılan husus 

ifadedeki üslubun harikulade oluşudur. Risale-i Nurdaki 

üslubun hususiyeti ise şahsî şeylere ait olmadan Hak ve 

hakikati ifade etmektir. Zira “Said yoktur. Said’in kudret 

ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakîkattir, 

hakîkat-ı îmâniyedir.” 

Evet, hakîkat ifade edilirken “hiçbir şahsî, uhrevî 

ve dünyevî, maddî ve manevî bir şeye âlet edilmediğini 

bilmekle” mümkün olduğu hakikati zahirdir. O halde 

hakikatler inhisar altına alınamaz. Onlar mal-ı umumidir.  

Hakikatin ifadesinde fikir ortaya çıkıyor. Fikir, 

tefekkürle kemale yol alır. Bir sonraki fikir bir 

öncekinden daha kâmildir. Bu da tefekkürdeki kemalin 

izahıdır.  

Dolan bardak boşalmaya başlar. Zihnimizin fikir 

üretmesi, dolmasıyla mümkündür. Akledebilmek, fikir 

yürütebilmek için malzeme yani bilgi gerekir. Hayali 

binayı hakiki kılan malzemelerdir. Bilgi malzemesi ile 

hayalimizdeki hakikatleri öğrendiğimiz bilgilerle akıl 

yürüterek, kendi üslubumuzla fikrimizi söyleriz. Bu 

                                                           
3
 İntihal, çalma, başkasının malını kendine mal etme. Bir eseri 

kısmen veya tamamen kendisine mal etme, başka bir şairin sözünü     

  benimsemektir. 
4
 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, sh. 1049 
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ancak zata mahsus bir tarzdır. Elbette herkesin tarzı, 

üslubu kesinlikle farklı olacaktır.  

Evet, “mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme 

bağlıdır.”
5
 İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla kemale 

ermek için gelmiştir. Kemale ermenin yolu ilim ve dua. 

Okumak, müşahede etmek, dinlemek, yaşamak ve 

seyahat etmek ilim kazanmanın yollarıdır. İlim fikrimizi 

besler. Fikir tefekkürle mükemmeliyete yürür.  

Bütün bunlar; etrafındaki eşyayı hayret ve takdirle 

seyreden insanı Rabbini aramaya, marifet etmeye, iman 

etmeye, muhabbet etmeye sevk eder.    

                                                                      

Mehmet Çetin  

10.01.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir   

 

Yeni Asya 06.11.2010 

http://www.mehmetcetin.de/fikirden-tefekkure/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, Sh. 504 
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    3.Dost   
Lugat nasıl tanımlama getirirse getirsin dost, adı 

üstünde “dost” bir kelime. Dört harfli...   

Dört taraftan saran bir sıcaklık var bu kelimede. 

Öncelikle karşıdan tüm cana yakınlığı ve samimiyetiyle 

karşılar. İnsanın geleceğidir bu cephesiyle. Ümit verir, 

neşe verir ve nihayet hayat verir, dost.
6
  

 Gözün arkada kalmaz, arkanda dostun olduğu 

zaman. Zira dost, her şeyi ile arka cephende her an 

destekler. Neyi var neyi yoku ile.  

 Hangi işi yapacak olsan yardımcıdır. Adeta sağ 

elindir, sağında. Sağ ele destek olarak sol yanında duran 

sol eli ile hatalarına karşı hatırlatıcı, düzeltici, affedicidir, 

dost. 

 İşte dost sadece bu dört özelliği ile değil açığa 

vurmak istemediği diğer hususiyetleriyle de vardır dost, 

gizli saklı.  

 Zira samimiyet onun temel özelliği olduğu için 

menfaat bozar onu. Yaptığını karşılıksız olarak yapması 

onu zaten dost makamına çıkarır. 

 İnsanlık tarihinde “Halillullah” ünvanıyla tanınan 

Hz. İbrahim’i (as) o yüce makama çıkaran herhalde bu 

“dost” olmalıydı. Zira lügat, “Allah’ın dostu” olarak tarif 

eder.  

 Mancınıkla ateşe atılır. Gökyüzünden ateşin 

ortasına düşerken Allah’ın “Yetiş ya Cebrail! Halil’ime 

yetiş!” emri üzerine İbrahim (as) “Hasbünallahü 

veni’mel-vekil” –Allah güzel bir vekil-dir- cevabı ile 

“Halillullah” basamağının zirvesindedir. Diğer melekler 

                                                           
6
 Dostum Yaşar Subaşı’ya ithafen yazılmıştır. 
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gelir. Onlara da aynı cevabı verir.  “Allah bana yeterlidir. 

Ben işimi O’na havale ettim..”  

Allah, böyle samimi dostunu ateşin ortasına değil 

güller bahçesine indirir. Zira O Allah’tır.      

 Miraca çıkmıştır, Efendiler Efendisi (asm). 

Döndüğünde; yatağının sıcaklığı bile soğumamış. Aldığı 

abdest suyunun dalgaları leğende durulmamış. Kudüs’te 

bütün peygamberlere namaz kıldırmış. Semanın 

tabakalarını geçerken büyük peygamberlerle görüşmüş. 

Ve nihayet “Cemalullah ”la müşerref olduktan sonra 

insanlara “namaz” gibi en büyük bir hediyeyi getirmiş. 

İşte tüm bunları Mekke müşrikleri günlerce yalanladılar. 

Ama o günlerde onun dostu Mekke’de değildi. Ticaret 

için dışarıda idi. Nihayet gelince müşrikler heyecanla 

etrafını sardılar; “Senin arkadaşın bir gecede Mescid-i 

Aksa ’ya, oradan semanın yedi tabakasına ve Allah ile 

görüştüğünden bahsediyor...” dediler. O büyük dost ise: 

Tüm bunları O mu söylüyor? Dedi. Müşrikler sevinçle 

hep bir ağızdan: “Evet” dediler. İşte o büyük dostu 

“Sıddık” yapan ifade: “Evet söylediklerinizin hepsini O 

söylemişse siz şahit olun ki O, doğruyu söylemiştir. Ben 

O’nun Resulullah olduğuna iman ediyorum.” İşte o 

büyük dost: Hz. Ebubekir “Sıddık” idi (ra). En sıkıntılı 

zamanında en sevinçli zamanında hep o dost 

Resulullah’ın (asm) yanında.  

 Dostluklar zannedilmesin ki dünyevi. Sadece 

dünya hayatında kalıcı. Allah için yapılan samimi 

dostluklar ahirette de devam edecek. Zira “Kişi dostuyla 

cennette beraber olacak.” müjdesi bize bu gerçeği ifade 

eder.  

 Aile hayatına dostluğun yer etmesi saadetin 

ziyadeleşmesine sebep olur. Menfaate dayanmayan aile 
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hayatı içerisine bir de dostluğun çimentosunu 

karıştırdığınız zaman o aile yapısı hakikaten çok sağlam 

olur. Ama tüm bunların temelinde samimiyetin olduğunu 

kesinlikle unutmamak gerekir. Eskiler buna “İhlas” der.  

 Ticaretin bozmadığı, menfaatin etkilemediği, 

siyasetin, taraftarlığın, taassubun, vs yıkamadığı dostluk 

pırlanta kadar saf, pırlanta kadar değerli, pırlanta kadar 

dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

 

Mehmet Çetin 

17. Ekim. 2007. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 10.11.2010 

http://www.mehmetcetin.de/dost/ 
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       4. Nâ’büdü ’deki Üç Taife 
                                                                                          

  Na’büdü Mütalâaları-1 

  Üstad Bediüzzaman, 29.Mektub’da “Kur’ân-ı 

Hakîm’in esrarı bilinmiyor;” tarzındaki suale cevabı 

sıralarken Fatiha’nın 5. kelimesinde bizi fevkalâde 

“seyâhat-i hayâliye”
7
 ile tefekkür ettirir. Bu “seyâhat-i 

hayâliye namını verdiği, esasında ise  “nurlu bir hâli”, ve 

“hakikatli bir hayâli”
8
 şeklindeki ifadeleri ile mevzuun 

tenviri için hâli bir izah, tesbit, teşhis ve nihayet işaret 

eder.
9
 Bu manaları tesbit edip işaretini yapar, arzu 

edenlere de ancak hâl ile yaşanabileceğinin izahını yapar.  

 İman hakikatleri ekseriyetle “hâli ve vicdanî” dir, 

yoksa “ilmî ve nazarî” değillerdir.
10

 İnsan, hareketlerini 

nizâm altına almayı evvelâ vicdanında hisseder, muhâtab 

olur, sonra iradesini istimal ederek, kuvvadan fiile 

çıkararak ef’ali ile aksettirir.  

Dinin, sualin ve teklifin muhatabı insandır. İnsan 

ise dinini evvelen vicdanında ve hâlinde yaşar. Bu 

hakikat insanın, dinini yaşamasında olduğu gibi, günlük 

hayatının bütün muamelelerinde nafizdir. 

                                                           
7
 Şualar, B.S. Nursi, sh.956 

8
 Mektubat, B.S. Nursi, sh. 667 Ayrıca bu ifade de başlı başına bir 

mevzu teşkil eder. Yani ne demek hakikatli bir hayâl? Hakikat ile 

hayâli yan yana, bir arada nasıl düşünebiliriz? Hakikatten mi hayâle, 

hayâlden mi hakikate gidiliyor? Risalelerde bu terkipli ifadeyi 

okuyoruz. Bu da ayrı tahkikat mevzusu.  
9
 Yazılarımda müphemiyet bulunması 'yazarın okuyucuya cilvesidir'  

noktasından, tercihimdir. Fikir jimnastiği zihnin zindeliği için ilaçtır. 

Kolay lokmanın değil zor lokmanın hatırası daha uzun, tadı daha 

unutulmazdır. Bu müsamaha ile bakılması ricası ile. 
10

 Sözler, B.S. Nursi, Sözler, sh. 751, İşaratü’l-İ’caz, sh. 227. 
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 Kur’an’ın her bir harfinin hakikat hazinesi 

olduğunun isbatı sadedindeki mütalâasında na’büdü 

sahnesi bizi fevkalade hâli bir sahaya idhal ediyor. Bu, 

“hâl” ile alakalı olduğu için isbatlanan, laboratuvara 

sokulan vs. nev’inden bir şey olmayıp; talib olan eşhasa 

nasib olan takdir-i İlâhî, ikram-ı Rabbanî bir “hâl”dir. 

 Fatiha’daki “Ancak Sana kulluk eder, ancak 

Senden yardım isteriz.”  deki birinci çoğul şahıs takılı 

halini, birinci tekil şahıs takılı halinde, yani “biz” yerine 

“ben” ifadesi mümkün iken “biz” takılı “isteriz” terkibi 

ile ifadesindeki hikmetin “kalben” mütalâasına başlar.  

 Mütalâa, tulûdan gelmektedir.
11

 Tulû ise 

doğuştur, burada kalbe doğuş manasında anlaşılabilir. 

Mülahaza edilirse, Risale-i Nur’un insana vermek istediği 

de bu olmalı. Yazılan bütün Sözler, kalbe bu tulûn 

olmasını hedeflemekte, vesile olmakta. Esma-i İlahi’nin 

levh-i mahv ve isbatla eşyadaki tecellisi ile zahir olan 

eşyanın hakikati manasındaki tılsımın kalbe tulûsudur 

arzu edilen, Allahu âlem... 

 “Elfaz okunurken manalarını düşünmek belâgat 

mezhebinde vacip olduğuna”
12

 göre o halde manalarını 

düşünerek okumak gerekir. Zira “Manalar düşünülürse, 

nazil olduğu gibi okunur ve o okuyuş, tabiatıyla, 

zevkiyle hitaba incirar eder.”
13

 Manasına dalınarak, 

idrak ederek adeta yaşanarak yapılan kıraat, insanın 

tabiatına
14

, zevkine tesir ederek
15

 lafz-ı Kur’an’daki 

manalar ile terbiye eder.  

                                                           
11

 Y. Asya Lugat. Sh.956 ve Devellioğlu Lugat sh.904 
12

 İşarat’ül-İ’caz, B.S. Nurs, sh. 41 
13

 Age. sh.41 
14

 Yani, insanın huy ve alışkanlıklarının Kur’an’î bir veche 

tebeddülüne, ef’alinin ıslahına vesile olur. 
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 “Hatta ‘iyyakena’büdüyü’ okuyan adam, sanki 

“Kendisini görüyormuşsun gibi Rabbine kullukta 

bulun” cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi 

olur.”
16

 Bu istikametle devam edilen ibadet, hadisdeki 

ifade edilen emre imtisali de getirir. Rabbin huzurunda 

adeta Habibi (asm) ile beraber okumak... O’na teslim 

olmak, O’nunla beraber olmak...  

 Dolayısıyla elimizdeki Nur hakikatlerine bu 

zaviyeden bakarsak; ufkumuzda inkişaflar yaşarız.  

Böylece eşyadaki hakikatlerin mütalâaları ile yapılan 

tefekkürlü talimlerle, inşaallah tahkiki iman ile kâmil 

iman nasib olur.  

 Mütalâaya devam edelim. Nun kapısında tulû, 

devam ediyor. Namazdaki cemaat hakikatinin azîm 

sırrını şuhut derecesinde gördüğünü söylüyor, Üstad.  

Şuhut derecesi imanın aynelyakîn hâli olsa gerek. 

Bilmenin evveli ilmelyakîn, sonu ise hakkelyakîn idi, 

aynelyakîn ise ortası. Aynelyakîn, aynına yakîn olmak... 

Görülen dumanla ateşin mevcudiyetinin kabulü 

ilmelyakîn,  ateşi görerek mevcudiyetine vakıf olmak 

aynelyakîn, ateşi elimizle vs. hissederek, yaşayarak 

varlığını anlamak ise hakkalyakîne işarettir.  

 Na’büdü bizi ilmelyakîne değil, aynelyakîne 

davet ederek, hakkalyakîn yoluna istikamet vermekte.   

                                                                                                                
15

 Zevke hitap eden mananın, emrin tatbiki ne kadar leziz olduğu 

mâlumdur. Böylece okunan mananın, Peygamber Efendimizin (asm) 

mübarek ağzından, Cebrail (as) dan ve nihayet Rabbimizden nazil 

oluyormuş gibi dinlemek, okumak ve bütün bu manalara göre 

hâllenmek, zevk almak, tatbik etmek, muraddır. 
16

 Age.sh.42 
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 Na’büdü zamiri üç taife ile beraber ibadete, 

tefekküre, mütalâaya davet eder.
17

 

            Na’büdü’yü tatlı hatıralarıyla mütalâaya 

devam...
18

 

 Hülasa, külliyat bahr-i umman, 

            Yanında durup, dalmayan pişman.  

Mehmet Çetin 

15.10.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 02.12.2010 

http://www.mehmetcetin.de/nabududeki-uc-taife/ 

                     

                                                           
17

 Üstad, Şualar ve Mektubat ’ta bu taifeleri öncelikle camii ve 

cemaat simasında sonra kâinat simasında en sonunda da insan 

simasında gördüğünü ifade ederek sıralar. Ancak İşarat’ül-İ’caz’da 

ise sıralama değişir; önce insan vücudu sonra ehl-i tevhid siması ve 

sonunda ise kâinat siması olarak tesbit eder. Biz de bu mütalâamızda 

bu sıralamayı tercih ettik. Her iki sıralamada cesed dairesini enfüsî, 

diğer daireleri ise afakî tefekkür olarak görmek de mümkün. 
18

 Süleyman Kösmene’den nakledilen Vanlı İzzet Oflaz abimiz ile 

alakalı şu hatırayı burada ifade etme münasebeti geldi: 

Hemşerilerinden birisi ile sohbet sırasında mehdilik mevzusunda 

arkadaşı farklı fikirde. İzzet abi çeşitli izahlar yapar; generali, rütbesi 

ispat eder, ama rütbesini ise kendisinin değil devletin takması ile 

general olacağını anlatır. Efendimizin ise peygamberlik delili olarak 

Kur’an’ı ortaya koyduğu, ama bunu da yüceler yücesinden, 

Rabbimizden geldiğini, yani kendisinin getirip yapmadığını söyler. 

Aynen bunlar gibi Bediüzzaman Hazretlerinin ise ortaya Risale-i Nur 

Külliyatını koyduğunu, bunun da kendisine ait olmayıp; Kur’an’ın 

malı olduğunu ifade ettiğini izah eder. Bu izahların arkasından İzzet 

Oflaz abi ise ‘Bediüzzaman Hazretlerinin mehdilik konusundaki 

fikrinin ve durumunun ne olduğunu anlamak istiyor isen Kur’an 

ayetlerinin gizli ve sırlı manalarını tefsir ettiği eserini, yani mesela 

Na’büdü’yü nasıl tefsir ettiğini bir oku’ der. Arkadaşı neyi 

okuyacağını anlayamaz ve sorar ‘Ne nünü ne nünü’ der. 
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      5. Zerrât-ı Vücûd Tâifesi  
                                                                                       

   Na’büdü Mütâlaaları-2 

Fatiha’nın beşinci kelimesinde okuduğumuz 

na’büdü mütalâasında ilk tâife vücudumuzdaki zerrât ve 

havâssımızdır.
19

 

Hayretimizi çeken, zahiren küçük, ama hakîkaten, 

vazîfeten ve keyfiyeten büyük bir âlem olan 

vücudumuzun zerrâtı, bütünüyle zahiri havâssımıza 

varıncaya kadar tâife tâife ubudiyet vazifesi ve şükran ile 

meşgul muazzam; dışarıdaki âlemden daha muazzam bir 

cemaat, mevcudiyeti ile karşımızda. Daha doğrusu 

içimizde ve biz onun içindeyiz.  

İşte bütün zerrelerimiz, bütün duygularımız 

Halikımızın rububiyetinin karşı itaat ile istiânelerini ve 

ihtiyaçlarının karşılanması için lisan-ı hâlleri ile hep 

beraber istiânelerini yaparlar. Bu şekli ile Rablerinin emir 

ve iradesi istikametinde hareket ettiklerini ifade ederler. 

Her anda dahi Rablerinin inâyet ve rahmetine muhtaç 

olduğunu izhar ederler. 

İnsan vücudu hakikaten büyük bir zerrât taifesi. 

Bu tâifedeki her bir zerrâtın vazifeleri ile yaptıkları ve 

istimal edildikleri işler fevkalâde hayret vericidir. 

Böylece keyfiyeten büyük bir âlem olan vücudumuzun 

zerrâtı ile bilinen, görünen havâssımıza varınca kadar 

bütün tâife ubudiyet-i İlâhiye içindedir. Bu şükran ibadeti 

ile meşgul olan muazzam vücuttaki tâifeler ise 

dışımızdaki o büyük âlemden daha muazzam bir 

cemaattir, âdeta.  

                                                           
19

 İşaratü’l-İ’caz, B. Said Nursi. Sh.42 
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 Evet, âdeta; “bir küçücük kâinat hükmünde o 

cemaat-i uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim 

cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi 

Halık’ının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının 

lisan-ı haliyle “iyyake na’büdü ve iyyake nestaîn” 

diyerek emir ve irade-i İlahiyeye göre hareket ettiklerini 

ve her anda Halık’larının inayetine ve merhametine ve 

yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar”
20

 
İşte esasında zerrâttan mürekkep insan vücudu 

kendisini teşekkül eden zerrâtın şahs-ı manevisi namına, 

yani kendindeki bütün zerreler, kuvveler ve duygular 

namına Hâlık’ının, terbiye ediciliğine mukabil itaati ve 

aynı zamanda ihtiyaçlarının da lisan-ı haliyle “Ancak 

Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.”  diye 

taleb, dua ederek Rabbinin emir ve iradesine göre hareket 

etmesi gerektiğini ve ettiğini, her anda Hâlık’larının 

inayetine ve aynı anda merhametine ve yardımına muhtaç 

olduğunu görmesi manası ile zerrâttan mürekkep vücud 

tâifesi âdeta ibadetini yapıyor. 

Vücud tâifesinin zahiri kendisidir. Batını ise 

maddi ve manevi cihazattır. Midenin içindeki bir kısmı 

ve bu kısmın teşekkülündeki zerrât; midenin bütünündeki 

zerrât ile beraber iç organlarımızdaki zerrât ve nihayet 

bütün vücuddaki zerrât tâifesi, mütedahil dairelerden 

teşekkül eden kocaman bir şahs-ı manevi tâifesi olarak 

karşımızda, yanımızda yani içimizdedir. 

İçimizdeki bu taifenin his ve havâss dairesi ise 

daha dikkat çekicidir. Tesbitinde zaman zaman aciz 

kaldığımız bu havâssımız bizi mana âlemlerinde seyâhat 

ettirir. Bizim beş veya on olarak bildiğimiz ancak 

Üstadın yirmi  tesbit ettiği bu hislerimizin en 

                                                           
20

 Şualar, B. Said Nursi, sh. 958 



18 

 

genişlerinden kalb ve hayâl başlı başına sınır ve had 

konulamayanlarıdır.  

İşte bu kalb ve hayâl âlemimizdeki tâifeler, ne 

kadar da dışarıdakilerin içeride tersimi, tasavvuru da 

olsalar yine de içimizde değiller mi bu hayâlleri ile?  

Dilimiz, burnumuz, kulağımız, gözümüz, elimiz 

vs gibi uzuvlarımız ile afakî âleme temas eder, enfüsî 

âlemde tefekküre ederiz. 

Bir çiçeği koklama temasının sonrası tahakkuk 

edenler; işittiğimiz sesin kendisinin vücudumuzun 

dışarısındaki ve içerisindeki halleri ve hakeza bütün 

bunlarda istimal edilen zerreler, âlemler, tâifeler ile hep 

beraber her şey için “iyyake na’büdü ve iyyake nestain” 

manasının tecellisinde ne kadar güzel ve münasip 

mâsadak oluyorlar.
21

   

İşte zikredilen bu zahiren küçük ama mükemmel 

“dairede, kalbim(iz)deki lâtife-i Rabbaniyem(iz), 

‘Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım 

isteriz.”o cemaat namına diyor.”
22

’ uz. Böylece 

vücudumuzdaki maddi ve manevi zerrât âdedince ve 

onlar namına istiâne ve istiâzeyi ifade etmiş oluruz. Bu 

da kâinatın halifesine layık ve şayeste bir vaziyet olur.  

Na’büdünün bu ikinci taifesinin mütalâası bizi 

vücudumuzun zahirinden batınına; batınının batınından 

                                                           
21

 Kokunun kendisi ve naklinde istimal edilen Allahu â’lem esir 

maddesine varıncaya kadarki malzemelerden teşekkül eden zerrât ile 

ve bu zerrâta muhatab olan insan beraberce iyyake na’büdü veiyyake 

nestâin derler. Aynen bunun gibi kulağımıza gelen sesin teşekkül ve 

tahakkuk malzemeleri, kulak ve muhteviyatı, beyin ve muhteviyatı, 

vs. bunların hepsi ve vekâleten insan beraberce iyyake na’büdü 

veiyyake nestâin derler. Böylece havâssımızın bütününe teşmil 

edebileceğimiz tefekkür ile marifetullah mümkündür. 
22

 Mektubat, B. Said Nursi, sh.669 
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en zahirine kadarki halkalarında, cesedimizin cüz’ünden 

küllüne aynı zamanda da küllünden cüz’üne varıncaya 

kadar teşekkül eden tefekkür dairelerinde seyahat ettirdi. 

Haza min fazli Rabbi.. 

 

Mehmet Çetin 

22.10.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 09.12.2010 

http://www.mehmetcetin.de/zerrat-vuecut-taifesi/ 
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6. Ehl-i Tevhid Taifesi 
                                                            

   Na’büdü Mütâlaaları-3 

 Bu daire mükemmel ve muazzam bir mana arz 

eder. Bu mana ise cemaat şuuru ve cemaat olma hâli ile 

idrak edilir. 

 Üstad, “namazdaki cemaatin azîm sırrını ve 

büyük menfaatini” tahkike evvelen bulunduğu Bayezid 

Camii’nden başlar. Cemaatin her birini, birbirine bir nevi 

şefaatçi olması makamında görür. Âdeta kıraatle izhar 

edilen hükümlere
23

 ve davalara birer şahit ve birer 

müeyyit görür. Ferdi olarak yapılan eksik ubudiyetini,  

cemaatin büyük ve kesretli ibadeti içinde külliyet 

kesbedip dergâh-ı İlâhiyeye takdime cesaretinin geldiğini 

ifade eder.  

İstiâne ve istiâze duasının ardından “ihdina” 

duası ile cemaatin hepsinin de “ihdina” ile iştirak edip, 

tasdik ettiklerini görürken aynı zamanda bir başka 

perdenin açıldığını keşfeder. 

Açılan perdede İstanbul’un bütün mescidlerini 

ittisal ettirir.
24

 Hayalen yanyana, bir arada tasavvur edilen 

                                                           
23

 Yani mesela mütalâa ettiğimiz mevzu olan “Sana kulluk ederiz” 

hükmü ile “Senden yardım isteriz” hükmü. Ayrıca, bu kıraatle izhar 

edilen hükümlere şahitlik mevzusu diğer kıraat ettiğimiz ayetlere de 

teşmil edilebilmeli. Yani mesela cemaat namazlarında kıraat edilen 

diğer ayetlerin ve muhtevasındaki hükümlerinin okunması ile her 

cemaat birbirinin ikrar ettiği hükümlerini izhar edip birbirine şahit 

oluyorlar. Bu cemaat manası ise zerrat-ı vücud, ehl-i tevhid ve kainat 

taifesi cemaati şümulünde azim bir keyfiyet arzeder. İşte böylece 

cemaatle kılınan her namazın manasının azameti keyfiyeti uzaktan 

uzağa hissedilebilinir...   
24

 İttisal, mana dolu bir kelime ve bununla açılan menfez ise tefekkür 

tüneli. Yeryüzünü yana yana gelerek ittisal eden çiçeklerle ihata 
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cemaat ve mescidleri ile cem’an bütün İstanbul bir büyük 

mescid olarak tahayyül eder.  

Böylece büyüyen ve kalabalıklaşan bu büyük 

şehir mescidinin kesretli cemaati; birbirine hem şefaatçi, 

duacı ve hem de davasının tasdikcisi olduğunu tesbit 

eder. Bu cemaate dâhil olmaya, dolayısıyla insanı şöyle 

bir menfaatin beklediğine işaret eder: 

 “Âlem-i İslam, büyük bir mescid suretini aldı. 

Mekke, Kâbe mihrab hükmüne geçti. Bütün namaz 

kılan Müslümanların safları, dairevi bir tarzda
25

 o 

kudsi mihraba teveccüh ederek, benim gibi “iyyake 

na’büdü ve iyyake nestaîn”  deyip, her biri umum 

namına hem dua, hem tasdik eder, hem onları kendine 

şefaatçi yapar. Hem, "Bu kadar azim bir cemaatin yolu, 

davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez; şeytani 

vesveseleri tard eder" diye düşünürken ve namazda 

cemaatin büyük menfaatlerini bilmüşahede tasdik...”
26

 

ile 

                                                                                                                
edildiği manzarayı hayal edelim. Kâbe’nin hemen ilk halkasından 

başlayan ve bütün dünyayı halka halkaların ittisali ile hâsıl olan 

halkalardan müteşekkil manayı tasavvur edelim. Ve Semada hayalen 

bir noktada bu yüce manayı tefekkür ile ekber bir azamet-i İlahiyeyi 

tekbir ile muazzam manaları, hâlleri  yaşamış oluruz. 
25

 Burada bir üst dipnotta da ifade ettiğimiz gibi hayâlen kendimizi 

semada bir noktada kabul edip, seyredelim. Kâbe’yi iftitah noktası 

olarak alıp etrafında halka halka ve gittikçe bütün dünyayı ihata eden 

halkalar halinde düşünelim. Bu öylesine bir hal ki vakti girdiğinde 

secdeye giden o halka cemaati sırayla rükû ve sücuda gidiyorlar. Bu 

manzara karşısında olan insan, namazı vaktinde kılmakla bu büyük 

halkaya dâhil olduğu şuur ve faziletine nail olduğunu hiç ama hiçbir 

zaman unutmamalı. Kadıköy Vapurunu kaçırmamalı. Hiçbir zaman 

vaktinde eda edilenle kazanın bir olamadığını insan böylece daha iyi 

anlıyor.   
26

 Şualar, B. Said Nursi, sh. 957 
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ve tahiyyatta okunan aynı zamanda imanın tercümanı 

olan kelime-i şehadeti, mübarek Hacer-ül Esved’e tevdi 

ederken bir perdenin daha açıldığını ifade eder. 

 “Rûy-i zeminde mü’minler ve muvahhidindeki 

cemaat-i uzma.”
27

 da dahil olan kalbi uyanık insanın 

tefekkür ufkunu ilerilere nakleder. Bu ufka bütün 

zamanlardaki halkaların da dâhil olması ile sınır 

tanımayan bir cemaat-ı uzmaya dâhil olma hakikati 

ortaya çıkıyor. Burada, şu an bulunduğumuz yerde 

vaktinde namaza durmakla, arz üzerinde bize isabet eden 

halkaya dâhil oluyoruz.
28

 Bu halkada kimler ve hangi 

kardeşlerimiz var? Hangi devletten, hangi milletten ve 

hangi yaşlarda? Yaşları, elbiseleri, meslekleri,  farklı ama 

kulluk noktasında aynı halkada saf tutmanın verdiği 

uhuvvet, tesanüd ancak bu mana ile hâlen, hissen yaşanır. 

İmanla yaşanan bu hissiyata sahip olan insanlardan 

teşekkül eden cemiyetin içtimaî sıkıntıları da inşaallah 

gittikçe azalır.  

                                                           
27

 Mektubat, Said Nursi, s. 668, Mesnevî-i Nûriye sh. 116 
28

 Günlerce hazırlanan domino taşlarının ufak bir hareketle, sırayla 

muazzam bir görüntü vererek hareket ettiğini görürüz. Aynen onun 

gibi Kâbe mihrak merkezli müsalli halkaları kalb gözüyle görmeye 

çalışalım. Domino taşları yediği darbenin aksi istikametinde hareket 

eder. Buradaki musalliler karşılarındaki merkezden aldıkları tekbir 

işareti ile ters istikamete değil merkeze müteveccihen aynı istikamete 

hep beraber rükû ve secdeye varırlar. Bu halkalar her an arzın 

üzerinde halka halka yayılır. Namaz vaktinin girdiği her halka rükûa 

gider, secdeye varır vaziyeti ve bunun ardından bir sonraki halka ve 

yayılan halkaların ittisal vaziyeti ile bütün arz rükû ve secde halinde 

görülür. Bu halkaya, kainat ve masivadaki mevcudatın da dahil 

edilerek tasavvuru ile azamet-i İlahiye’nin, saltanat-ı Rabbaniyenin 

ceberut-u mutlakının aynelyakîn müşahadesi mümkündür.  
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 Bu halkaya dâhil olmak azmi ile gününü namaz 

vakitlerine ayarlayan mü’min ve muvahhid; intizam ile 

hâsıl olan berekete de nail olur inşaallah.  

 Bir düşünsenize; sabah namazı vaktinde kâinat 

çapındaki muazzam inkılâba, arzda muvahhidin halka 

halka saf tutmuş, sırayla istiâne, istiâze yapıp, ihdina ile 

sırat-ı müstakim için birbirlerinin destek ve tasdikçisi 

olarak dua ediyorlar... 

 Bu muazzam manalar bizi,  zamanında ve 

cemaatle kılınan namazda beklemekte.  

 Hadise sadece bununla da kalmıyor. Bu halkaya 

dâhil olanlar sadece biz değiliz. Çünkü bu “iyyake”
29

 

dairesine dâhil olanlar çok ziyadedir. 

 Bu makamda “iyyake”nin tekrarındaki
30

 hikmetin 

taharrisi bizi şu ufuklara idhal ediyor. 

 Evvelen hitabetteki ve bulunan huzurdaki lezzeti 

“Ancak Sana” ifadesi ile arttırabiliriz. Zira muhatap,  

Rabbimizdir. Sevdiğimizle sohbet, beraber olma huzuru 

ve bunların devamı, alınan lezzetle kâimdir.  

 “Ayan makamının bürhan makamından daha 

yüksek olduğu”
31

 hakikati muazzam, tarifi mümkün 

olmayan sadece yaşanabilen bir hâldir. Esbab 

dünyasından tecerrüdle, açık bir şekilde, ortada, huzurda 

yani Rabbin huzurundasınız. O’nun  (cc) huzurundasınız. 

 Bu makam öylesine yüksek ki, kıymetini 

anlatmaya, delil getirmeye ihtiyaç kalmayacak kadar 

yüksek bir makamdır. 

                                                           
29

 Her mevcud lisan-ı haliyle bismillah diyerek bilmana iyyake 

na’büdü hakikati ile tevafuk edip halkaya dahil olurlar.  
30

 ‘İyyake na’büdü’ ve ‘iyyake nestaîn’ deki ‘iyyake’ ler. 
31

 İşaratü’l-İ’caz, B. Said Nursi, sh. 43 
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Bürhanın ihtiyaç hissedilmediği bir yüksek 

makamda olma hususu, vaktinde kılınarak, yani halkaya 

dâhil olarak, yapılan umum dualara cem’an “amin”lerle 

iştirak ederek ve destek olarak bu mana ve makam ancak 

mümkün olur.
32

 

 Bu öyle bir huzur ki artık orada tamamen sıdk 

var, kesinlikle kizb yok. Kalbi gözünü, gözü kalbini 

tekzib etmez. Görünen, yaşanılan, hissedilen doğrunun, 

hakkın ve hakikatin kendisidir. Eşyanın hakikatinin 

üzerine çıkılan bir makamdadır artık.  

Mi’rac-ı Muhammedî  (asm) ile ikram edilen ve 

açık bırakılan bu kapı musallîleri beklemekte.  

 Bu dördüncü ufuk ise ihlasa davet eder. “iyyake” 

ile ibadet ve istiânenin
33

 ayrı oluğunu ve her birisinin 

müstakil olduğunu idrak etmemize işaret eder. Yani 

ibadeti, istiâne için değil, sadece rızay-ı İlâhî için 

yapmamızı ihtar eder. “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı” 

düsturu unutulmamalı ve kesinlikle ibadetimizin olmazsa 

olmazı olmalı. 

 Evet, ubudiyet hizmetimizdir, Rabbimizin ihsanı 

ise ücretidir. Yapılan ihlâslı ibadet; kulu, esbabdan ve 

esbaba perestişten kurtarır. Kâinatta vazedilen esbaba 

teşebbüs, hikmetin iktizasıdır. Rabbi, tazim etmek kulun 

vazifesidir.  

                                                           
32

 Ayan makamı, şuhudî bir mana arz eder. Bu şuhud ile aynelyakîn 

derecesinde Rabbimiz ile muhatab olmak mümkündür. Fatiha’nın 

başındaki ifade edilen manalar gaybî manalardı, şuhud edemediğimiz 

manalardı. İşte, iyyakeler ile gaybîlik şuhudî bir makama inkılab etti. 

İlmelyakîn ise aynelyakîn hâlini aldı. Kul, artık huzur-u İlahîdedir... 
33

 Ancak sana ile ibadetin ve yardım istemenin ayrı olduğuna işaret 

eder. 
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 Na’büdü mütalâasının ehl-i tevhid ve secde ehli 

olan tâife ile yapılan seyahatindeki kısaca tesbitler, 

keşifler bununla kalmıyor.  

     

Mehmet Çetin 

26.10.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 

16.12.2010http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-

cetin/ehl-i-tevhid-taifesi_200107 

 

http://www.mehmetcetin.de/ehl-i-tevhid-taifesi/      
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7. Kâinat Tâifesi 

                                    Na’büdü Mütâlaaları-4 

 Fatiha, Kur’an’ın; na’büdü ise âdeta Fatiha’nın 

kalbidir. Şu iki mana yani istiâne ve istiâze ise Fatiha’nın 

tereşşuhatıdır. 

 İstiâne ve istiâze eden sadece kul olarak,  biz 

miyiz acaba? Bir başka ifadeyle Fatiha’yı okurken 

“İstiâne ve istiâze” yi kendimizin haricinde başkaları 

adına da yapıyor muyuz? 

 Hilafet makamında bulunan hem kendi adına ve 

hem de temsil ettiklerine vekâleten konuşur, iş yapar. 

Kul, namazda, Fatiha’nın kıraatinde hem vücudu ve hem 

dâhilindeki zerrata vekâleten; hem, kendi adına secdeye 

giderken bütün ehl-i secde ve ehl-i tevhid namına ve hem 

de kul bütü masiva adına “iyyake” duasını kıraat eder. 

 Masiva, Allah’tan gayrı herşey. Kâinat ise bunun, 

hemen önümüzde ve içinde bulunduğumuz, şahid 

olduğumuz kısmıdır. İşte bu kainat, yani“umum 

mevcudat, bir salât-ı kübrâda, bir tesbihât-ı uzmâda, 

her taife kendine mahsus salâvat ve tesbihatla meşgul 

bir cemaat”
34

halinde ibadetini yapıyor. Yapılan bu 

ibadeti, tahiyyatı umum mevcudat namına takdim 

ederken bulunduğumuz hâl, huzur-u İlahide muhatap 

olunan hâldir.  

 Eşya, muayyen vazifeleri ile ubudiyetini yapıyor. 

Bu manâ, âlem çapında hayâl edildiğinde azamet-i 

İlâhiye karşısında “Allahuekber” ile tâzimle mukabele 

gerekir. Masivayı ihata eden Rububiyet-i İlâhiye 

karşısında mevcudat çok geniş bir ubudiyetle mukabele 

ediyor. Böylece herbiri diğerinin şehadetine hem şahitlik 

                                                           
34

 Mektubat, B.Said Nursi, sh. 669 



27 

 

ve hem de destek ve tasdik eder. Âdeta aynı neticeyi isbat 

tarzında vaziyet alıyorlar.
35

 

 Evet, “bir insan-ı ekber olan kâinat lisan-ı hal ve 

çok eczaları istidat ve ihtiyac-ı fıtri lisanıyla ve zişuur 

mevcudatları lisan-ı kal ile “iyyake na’büdü ve iyyake 

nestain” diyorlar ve Halıkının merhametkarane 

rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar”
36

 manâ 

ve müşahadesinin ardından nun kapısından girdiği gibi 

çıkan Üstad gibi biz de “Elhamdülillah” deriz. 

 Elhasıl, “Na’büdü” nun’u mezkur üç cemaate 

bakıyor. Bu vaziyette iken Resul-i Ekremin (asm)  

“Rabbinize ibadet edin” emrine bizimle beraber o üç 

cemaat de mukabele ediyor.  

Bu mukabelenin tezekkürü ile kalb ve hayâl 

mutmain olduktan sonra akıl dahi tatmin olmak ister.  

 “Ben de hisse isterim”diyen akıl, kâinatı 

taharriye başlar: “ kâinattaki bütün mevcudata: Zîhayat 

olsun, câmid olsun, kemâl-i itaat ve intizamla vazife 

suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı, şuursuz, hissiz 

oldukları hâlde, gayet şuurkârâne, intizamperverâne ve 

ubudiyetkârâne vazife görüyorlar. Demek bir Mâbud-u 

Bilhak ve bir Âmir-i Mutlak vardır ki, bunları ibadete 

sevk edip istihdam ediyor.”
37

  

Aklın iknası; mevcûddan hareketle ve mevcûdun 

gayet şuurkârane, intizamlı vazife görmesi ile bunların 

arkasında mutlak manâda emreden var, izahı ile 

yapılmakta. Bu izahı takibeden başka isbatlarda var.  

  “Hem bak, bütün mevcudata, hususan zîhayat 

olanlara: Herbirinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi 

                                                           
35

 Şualar, B.Said Nursi, sh. 958 
36

 age.958 
37

 Mektubat, B.Said Nursi, sh. 669 
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ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lâzım pek kesretli, 

muhtelif matlupları var; en küçüğüne elleri ulaşmaz, 

kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları, 

ummadığı yerden, vakt-i münasipte, muntazaman 

onların ellerine veriliyor ve bilmüşahede görünüyor.”
38

  

Mevcûdat kendi ihtiyacının tatmin edilmesine 

muktedir olamadığı halde, hadsiz taleblerinin mükemmel 

şekilde, münasip vakitte verilmesi müşahadesi ise aklın 

iknasında şuhudî bir vaziyet arzeder.  

  “İşte, şu mevcudatın bu hadsiz fakr ve ihtiyacatı 

ve bu fevkalâde iânât-ı gaybiye ve imdâdât-ı Rahmâniye 

bilbedâhe gösterir ki, bir Ganiyy-i Mutlak ve Kerîm-i 

Mutlak ve Kadîr-i Mutlak olan bir hâmi ve râzıkları 

vardır ki, herşey ve her zîhayat Ondan istiâne eder, 

medet bekliyor, mânen “iyyake nestaîn” der.”
39

 

Mevcûdata hadsiz acz ve fakrı içerisinde 

ihtiyacının mükemmelen hemde gaybî inayetlerle 

Rahmanî imdadlarla yapılması açıkca merhametli, 

kudretli, ganî bir Hâlık’larını isbat eder. Böylece âdeta 

herşey O’dan ister ve “  mânen “iyyake nestaîn” der.” 

  O vakit akıl,"Âmennâ ve saddaknâ" dedi.”
40

 

Kâinattaki dehşetli faaliyet ve  hallâkıyetin 

intizamla cereyanı merhameti, mutlak rububiyetin 

içerisinde müdebbiriyeti gösterir. Hadsiz zîhayatların 

lisan-ı hâl ve kâlleri ile yaptıkları istiânelerine verilen 

mükemmel hikmetli cevab ve inayet ise bilbedahe umum 

bir ma’budiyeti ilan eder. Böylesine fıtrî ibadeti semavî 

fermanlarıyla enbiyalar ihbar ediyorlar. 

                                                           
38

 Age, sh. 669 
39

 Age, sh. 669 
40

 Mektubat, B.Said Nursi, sh. 671 
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Müçtemian mevcudatın “İbadet ederiz” istiâne 

işareti ile zikredilen üç tâifenin her birisinin kendisine 

mahsus halleri ile ibadet etmesi Ma’bud-ı Mukaddesin 

mevcudiyetine şehadettir. “Senden isteriz” istiâzeleri ise 

kendilerinin yardıma koşan, dualarını kabul edip cevab 

veren şefkatli Müdebbirin mevcudiyetine de şehadet 

eder. Rabb-i Rahim ve Mucîb’e kat’i işaret eder.  

Bu kıyaslamalara binaen lisan-ı kâl ile yapılan 

duaların hususan enbiyaların (as) ve havasların harika bir 

tarzda makbuliyeti “Ancak Senden yardım dileriz.” 

ifadesi ile Allah’ın vahdaniyetine kat’i şehadet eder.   

 Na’büdü mütalâası satırda bitebilir ama sadırda 

bitmemeli... 

 

Mehmet Çetin 

27.10.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 23.12.2010 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kainat-

taifesi_200188 

 

http://www.mehmetcetin.de/kainat-taifesi/ 
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  8. Âyet-i Hasbiyadaki Nâ’büdü 
                                                                                                                     

   Na’büdü Mütalâaları-5 

 Fatiha’daki na’büdü mütalâası satırda bitebilir 

ama sadırda bitmemeli demiştik. Ancak Üstad, satırda da 

bitirmiyor. Âyet-i hasbiyada da na’büdü manasını 

hissettiren ifadelerini okuyoruz. 

 Dördüncü Şua’da veya On Dördüncü Rica’da 

ayet-i hasbiyayı tefsir eder. Ehl-i dünyanın kendisini her 

şeyden tecrid edip beş nev’i gurbete ve hastalığa 

ihtiyarlık zamanında giriftar olduğunu anlatır.   

 Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur’un 

teselli verici envarına bakmayarak kalbine bakar ve 

ruhunu arar. Vücuda muhabbet, hayata iştiyak ve bekaya 

aşk; insanda mevcud lakin bunlarda hadsiz acz ve fakr 

içerisinde, ama bütün bunların da fena olacağını, fani 

olduğunu görür...  

 Bu hâl insanın en dip ve mühim meselesi iken 

Niyazi-i Mısrî’nin: 

            “Dil bekası, hak fenası istedi mülk-i tenim. 

             Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman 

bîhaber!”
41

   
nidâsını eder, âyet- hasbiye imdada gelir; ‘Beni dikkatle 

oku’der. Günde beş yüz sefer okur. Kalbe tulû’ eden 

nurlar envara başlar. Aynelyakîn suretindeki keşfinin 

dokuz âdetini sıralar. Eskiden diğer risalelerde bahsinin 

ilmelyakîn yapıldığını, ama burada aynelyakîn ifade 

edildiğini söyler.
42

  

                                                           
41

 Şualar,sh. 100; Niyazî-i Mısrî Divanı, sh.68 (Sağlam Kitabevi-

1976) 
42

 Bu ifade ile, ‘arada ne fark var?’ diye insanın aklına gelir. 

İlmelyakîn, ilim ile hasıl olan bilmektir. Ama aynelyakîn ise 
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 Âyet-i hasbiyenin anahtarı imandır. Bu anahtar ile 

bu âyetin işaret ettiği hazineye giriliyor. Hadsiz zaaf, acz 

ve fakrın tedavisi iman ile olmakta olduğunu anlar ve 

işaret eder. İmanın kuvveti ile acz ve fakr insanın elinde 

leziz bir iştiha, kuvvetli bir silah ve nihayet rahmet-i 

İlâhîyenin inzalinin sebebi olur.  

 Kadîr-i Mutlak’ın bu kadar ehemmiyetli ikramı; 

ehemmiyetsiz insana bu kadar ehemmiyet vermesinin 

hikmeti nedendir acaba? Bu sırrın hâlli için âyet-i 

hasbiyeden imdad ister.   

 “Hasbünâ”
43

daki “nâ”
44

 ya dikkat edilmesini ve 

senin ile beraber kimler lisan-ı hâl ve lisan-ı kâlleri ile 

“Hasbünâ” yı söylüyorlar, dinle! der.  

 Uzaklara gitmeden hemen yanındaki kuşlara, 

nebatata bakar ki hep beraber “Hasbünallahü ve ni’mel 

vekîl”
45

hâl ve kâl dilleri ile dediklerini görür
46

. Böylece 

bütün ihtiyaçlarını Rablerinin tekeffül ettiğini, her çeşit 

yardım ve inayeti yaptığını yâd ederler.  

                                                                                                                
bahsedilen şey ile muhatap olmak söz konusu. Gençlikte insan 

ihtiyarlık ve hallerini, hayatın faniliğini öğrenir ve bahseder. Ancak 

yaşlandığında bu bahsettiği ile artık muhatap olur, ihtiyarlığın 

getirdiği halleri yaşayarak aynelyakîn şekilde ve nihayet hakkalyakîn 

olarak anlar.  

   Böylece yaşadığımız müddetçe öncesinden ilmelyakîn olarak 

bildiğimiz şeyleri zamanı geldiğinde aynelyakîn muhatap 

olabileceğiz.  
43

 Bize yeter. 
44

 Bize. 
45

 Allah bize yeter; O ne güzel bir vekildir.(Al-i İmran,173) 
46

 Fatiha’nın ‘iyyake na’büdü ve iyyake nestain’ ifadesindeki na’ 

(biz) çoğul takısını burada ‘hasbünâ’da dahi okuyoruz. Üç taifeye 

vekaleten insan hasbünâ’yı söyler. 
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Her bir mevcud tek başına ehadiyetini gösterirken hep 

beraber de vahdaniyetini de işaret ettiğini anlatır.
47

 

Böylesine tasarrufun kesinlikle şirke izin vermeyeceğini 

ifade eder.  

 “Nâ” ikaz ve irşadı devam eder. Bu defa “na”nın 

nefsinde bulunan “ene”ye bakar. Yani nefsine, kendine 

bakar. Hayvanat içinde
48

, menşeimiz olan bir katre sudan 

yaratıldığımıza dikkat çeker. Vücudumuza hikmetle 

yerleştirilen nimetlere nazarımızı çevirmemizi anlatır. 

Bunlarda tecelli eden Esma-i İlâhîye’ye dikkat etmemiz 

istenir. 

 Mükemmel nizamla bu kadar hassas duyguları, 

içimiz ve dışımızda dercetmekle gayet san’atlı ve 

maharetli, mükemmel, lüzumlu, hikmetli yaratan 

Rabbimiz; nimetlerin bütün nev’ine şamil tadacak dili, 

koklayacak burnu, görecek gözü, işitecek kulağı vermiş 

ve temas edecek eli vermiş. Yani, Allah (cc) kendine ait 

sıfatlardan birer cüz’i numune vermiş ki; sıfat-ı İlâhî’yeyi 

idrake vesile olsun.
49

   

 Nihayet insaniyet ile inkişaf ederek, insana 

mahsus duygular ile Sultan’ın geniş sofralarından istifade 

edilsin. İslamiyet ile baştaki vücut nimeti âlem-i gayb ve 

şehadet kadar genişlesin. Hakiki imanı vererek vücut 

nimeti; dünya ve ahirete de şamil olsun. Muhabbet ve 

marifet vererek imkân ve vücub dairesinde tecelli eden 

                                                           
47

 “Güneşin ziyası, bütün zemin yüzünü ihata ettiği haysiyeti ile 

vahidiyet misalini gösterir ve her bir şeffaf cüz’de ve su 

katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve 

bir nev’i gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir.” 
48

 Niçin ‘hayvanat içinde?’ Nihayetinde biz insanız, neden hayvanat 

taifesi ile zikredilir acaba? Menşe tahlilinde anlaşılıyor ki insanlar 

gibi hayvanların da telkih ve tenasülü bir katre misali ile olmakta.  
49

 Şualar, sh.21,22 
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Esma-i İlahiyeyi temaşaa ve hamdü sena edebilsin. 

Kur’an ilminden verilen ilim ile ise çok mahlûkat üzerine 

çıkarak camiiyyet kesbedip; ehadiyet ve samediyete 

ayine, kudsî rububiyetine küllî ubudiyetle mukabele 

edebilme istidatı vermiş.  

 Enbiyalarla gönderilen bütün kitap ve suhuflarla, 

evliya ve asfiyanın ittifakıyla bizdeki emaneti, hediyesi 

olan vücudumuzu Kur’an’ın nassı ile satın alıyor. Ta ki 

zayi olmayıp, Cennette ebedi saadet, rüyet-i Cemâl 

olarak ihsanı olacağını kat’i olarak ilmelyakîn ve tam 

iman ile anladım, der.  

 Böylece hayat ne imiş, insaniyet ne imiş, iman-ı 

tahkiki ne imiş, marifetullah ne imiş, muhabbet nasıl 

olacakmış “Hasbünâ”
50

daki “nâ”
51

 hatırlatır. 

 Eğer elimizden gelse idi bilfiil ve gelemediği için 

niyetlenerek, tasavvuren, hayal ederek bütün mahlûkatın 

dilleriyle “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl”
52

 sonsuza 

kadar tekrar etmek isterdim, der.
53

 

 Nun kapısı çok sır ve hikmetlerle dolu. Üstad 

bunları keşfederek eserlerinde dikkatli nazarlarımıza 

arzeder. 

Mazinin bütün tefsirlerinden farklı olarak na’büdü 

mütalâası ise daha dikkat çekici. 

 ‘Diğer Tefsirlerde Na’büdü Mütalâaları’ ile 

inşallah buluşmak üzere... 

 

                                             Mehmet Çetin 

                     29.12.2010-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

                                                           
50

 Bize yeter. 
51

 Bize. 
52

 Allah bize yeter; O ne güzel bir vekildir.(Al-i İmran,173) 
53

 Şualar, sh. 112 
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