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1. Hizmette yardımlaşma 

 İhlâs risalelerinde üç elif, yan yana olursa birlik ve 

ihlâs sırrıyla değerinin artmasına, dört kere dört ayrı ayrı 

olursa ihlâssız ve tesanütsüz olarak sadece on altı rakamına 

eşit olacağına işaret edilir. Dört kardeş maksatta birlik sağlayıp 

aynı vazife istikametinde hizmet yardımlaşması yaparsa dört 

bin dört yüz kırk dört kuvvet ve kıymetinde olur. 

 Bunun bir örneği olarak güzel İzmir’de ikamet eden ve 

gazetemizin Medrese-i Yusufiye köşesi yazarı Hasan 

Muharrem Okur ağabeyimizin sadakat ve sabırla yoğurduğu 

ve azimle kalıba oturttuğu ihlâsla sürdürdüğü hapishanedeki 

kardeşlerimize yönelik hizmeti gerçekten takdire şayandır. 

Sadece takdir etmek yeterli mi? Kesinlikle hayır. İhlâs 

risalelerinden aldığımız ders, bizzat hizmette de beraberliği, 

samimiyetle kardeşliği, yardımlaşmayı gerekli kılar. 

 Allah’ın emirlerini tebliğ etme hizmeti esasında 

hepimize düşen asıl vazifedir. Bu cümleden hareketle 

ulaşamadığımız falan yerdeki hapishanedeki insanlara, iman 

ve Kur’ân hakikatlerini tebliğ etmek doğrudan bizim de 

vazifemiz iken bir kardeşimiz âdeta bizim namımıza bu 

hizmeti yapıyor. Bu bizim sırtımızdaki yükü taşımaya uzatılan 

yardım elidir.   

 Her umumi derste ve gazetemizdeki köşesinde 

cezaevlerindeki hizmetlerinden ve oradakilerin kitap 

ihtiyaçlarından bilgiler verirken yardım istemeden bize yardım 

etme vazifemizi hatırlatır. Yılbaşı ve bayram dönemindeki 

çalışmaları vesile ederek oradaki kardeşlere destek olmaya 

teşvik eder. Mütevazı taleplerle başladığına şahit olduk. Bir 

kişinin sabır ve sebatla yaptığı ve başlattığı hizmet maşaallah 

aldı başını gidiyor ve ülke genelinde takdirlerle beraber 

gönülleri de fethediyor.  

 Şimdi, bu kervanda benim yapmam gereken nedir? 

İmkân nispetinde aynî ya da nakdî yardımda bulunmaktır. 

Ayrıca imkân olsun veya olmasın gıyabında dualar ederek 

yardımda bulunmamız gerektiği gibi dikkatli ve vakarlı bir 
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şekilde de takdir ve teşvik edici ifadelerde de bulunabiliriz. 

Yeni Asya yetkililerinin güzel bir kararı olan askıda gazete 

hizmetini cezaevlerindeki kardeşlerimize yönlendirmek eğer 

mümkün ise neden olmasın?  Oradaki muhtaçlara iletilmesi 

niyetiyle fazla risalelerin gönderilmesi düşünülebilir. 

Birbirinden güzel dergilerimiz bu hizmette ne güne duruyor? 

Dergilerimizi muhatabına göre göndermek, inşaallah güzel 

hizmetlere vesile olacaktır. Cezaevindekilere Genç Yorum 

gönderilirken ailelerine Bizim aile, çocuklarına Can Kardeş 

göndermek yerinde bir hizmet olur. Kurum yetkililerine de 

Köprü düşünülebilir. Ocak ayı itibariyle 40 adet Yeni Asya 

ihtiyaçları var. 2015 yılı itibariyle yüz takımdan fazla Külliyat 

oradaki kardeşlerimize ulaştırıldı. Mahkûmların mektupları 

perşembe günü yayınlanan Medrese-i Yusufiye köşesinde 

yayınlanmaktadır. Hapishanedeki kardeşlerin ihtiyaçlarına 

yardımcı olunabilir. Mahpusların aileleriyle yapılan 

görüşmeler onlarla bağlantılı başka hizmetlere vesile olabilir. 

Tahliye olanlara iş, eş, ev konusundaki ihtiyaçlarına yardımcı 

olunabilir. Bazı bölgesel durumlara göre farklılık arz eden 

ihtiyaçlar müşavere ile karşılanabilir. Tahliye olan arkadaşlarla 

beraber mümkün olursa içerideki eski arkadaş ziyaretini 

beraberce yaparak münasebetin ve dolayısıyla hizmetin 

devamına imkân sağlanır. Bu hizmetlerin sadece erkeklere 

olduğunu zannetmeyelim. Cezaevindeki hanım kardeşlerimize 

yönelik hizmetleri de unutmamak gerekir. Cezaevlerindeki 

bacılarımızın hizmetinin daha ziyade ehemmiyetli olduğunu 

da unutmamak gerekir. 

 Unutmayalım ki kaderin hayatımızdaki takdirinin 

nerede ve nasıl olacağını Allah bilir. Bulunduğumuz konum ve 

imkânların kıymetini takdir ile beraber yardıma muhtaç 

olanlara el uzatalım ki el uzatılsın. Kucak açmak mevcut 

imkânlarımızın devamına fiili bir duadır ve şükürdür. İmkân 

var iken yapılan yardım, geleceğe gönderilen akçedir. 

   Mehmet Çetin 

  27.12.2015 Bostanlı İzmir 
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Yeni Asya 02.01.2016 

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

yardimlasma_377397 

http://www.mehmetcetin.de/hizmette-yardimlasma/  
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2.Herkes Yeni Asya okusun! 

 İman hizmetinde Risale-i Nur’a intisap eden kişinin en 

birinci vazifesi onu yaymaktır. Üstadımızın ifadesiyle matbuat 

âlemindeki Risale-i Nur’un lisanı Yeni Asya’nın daha fazla 

yaygın hâle getirilmesi hizmetine bu açıdan bakıldığında 

öncelikli vazifemizdir. 

 Herkes Yeni Asya okusun kampanyası ile anlatılmak 

istenileni iyi kavramak gerekir. Evvela Yeni Asya, Risale-i 

Nur’un matbuat lisanıdır. Yayınları Nur’un ölçüleri 

çerçevesinde konunun ve alanın ehillerinin müşaveresi ile 

yapılmaktadır. Bu noktadan içimiz hamdolsun rahattır. 

 Konjöktürel değil, hakkın hatırını esas tutarak 

muktezay-ı hale mutabık yayın yapar. Üstadın dilinde 

klişeleşmiş tabiri ile ekâbire Haydar ağa, sıradan vatandaşa 

Haydo diye değil hepsine insan olma zaviyesinden bakarak 

Haydar der. 

   Demokrasiyi içselleştiren, meşvereti esas kılan 

uygulamaları ile haber ve sütunlarından köşe yazılarına 

varıncaya kadar dinin, ahlakın esaslarına mugayir olmayan 

konular, görüşler Nur’un ölçüleri muvacehesinde tartışılır, 

yazılır ve haber yapılır. 

 Toplumun çekirdeği ailenin muhafazası maksadıyla 

bünyesindeki Bizim Aile Dergisi sahasındaki hizmetleriyle 

sımsıcak kucağını işte bu kampanya ile açmaktadır. 

 Yarınımızın teminatı gözbebeğimiz evlatlarımızın bu 

vatan millet ve dinimize hayırlı olarak yetişmeleri 

istikametinde hizmetlerini samimi bir şekilde sürdüren Can 

Kardeş Dergisi bu kampanyanın en sevimli noktasında yerini 

almaktadır. 

 Herkes Yeni Asya okusun demek; gençlerimize Genç 

Yorum Dergisi ile yaklaşarak bu vatandaki bütün hizmetlerde 

mühim bir fert oldukları şuurunu ihsas ettirerek yetişmelerine 

yardımcı olmaktır. 
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 Her sayısında, insanımızın temel konularını alanındaki 

ehil akademisyenlerin, yazarların katkılarıyla yayınlanan 

Köprü Dergisi ile yapılan hizmeti öneme almak demektir.  

 Bütün yayınlarımızın kaynağı, asrımızın Kur’an tefsiri 

Risale-i Nur Külliyatının muhtaç insanlara ulaştırılması 

maksadıyla herkes Yeni Asya okusun istedik. 

 İstedik ki seksen bin hedefini şimdilik konuşalım 

derken bu kampanya ile asıl hedef Allah’ın rızası olmalı.  

 O halde Allah’ın rızasının asıl hedef olduğu “Herkes 

Yeni Asya okusun” hizmetine sizin de iştirakinizi beklerken 

bu hizmetteki değerli yardımlarınızdan dolayı da Allah razı 

olsun, deriz. 

   Mehmet Çetin 

  07.01.2016 Bostanlı İzmir   

Yeni Asya 09.01.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/herkes-yeni-asya-

okusun_378707 

http://www.mehmetcetin.de/herkes-yeni-asya-okusun/ 
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3. Devam eden günahın küfürle ilişkisi 

 Hastalar Risalesinin Sekizinci Deva’sındaki şu 

cümleyi her okuyuşumda dehşete kapılırım: “Günahlar, 

hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı 

dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için manevî 

hastalıklardır.”  

 Birbirinin tamamlayıcısı bağlamında İkinci Lem’a 

’daki “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var.” 

anlamındaki kırmızı çizgiyi işaret eden bir başka ikaz.  

 Habbe’deki “Masiyetin mahiyetinde, bilhassa devam 

ederse, küfür tohumu vardır.”, son uyarı ile uçurumun kenarı 

gösterilir. Dehşetinden Allah’a sığınılan ahirzamanın fitnesi o 

kadar dehşetli ki nefse hâkimiyet neredeyse imkânsız hâle 

gelecek. O fitneler, nefisleri kendilerine çekip, meftun ederek 

tiryaki edip bağımlı hâle sokar ve zaten çokları da zevk 

aldıkları için ihtiyar ve iradesiyle günahı işlerler. 

 Ahirzamanda yüzlerce müfsidin karşısındaki iradeyi 

çok çetin bir imtihan beklemektedir.  

 İşte bunların en dehşetli ikilisi: Fıtraten kendi 

güzelliğini göstermekten zevk alan kadın ile buna cevap veren 

fıtraten güzel düşkünü erkeklerdir. Burada irade baskın bir 

şekilde ifsat edilmektedir.  

 Bu nasıl olmaktadır?  

 Günah ve harama hassasiyetin kırılmasıyla ilk delik 

açılmaktadır. Bir başka ifadeyle günahın tahrip ediciliğini ilk 

yalanda, ilk şüphede ve ilk haramın örseleyiciliğinde aramak 

lâzımdır. Dolayısıyla bir lokmada, bir kelimede, bir danede, 

bir işarette, bir öpmekte batmamak çok ehemmiyetlidir. Yalan 

bir söz doğru sözden daha cesaretle söyleniyorsa tehlike 

uçurumunun kenarına gelinmiş demektir. Haramın çekim 

alanına girildikten sonraki süreçte irade, kalb ve aklın değil 

nefsin sözünü dinler. 

 Sonrasında neler olur? 

 Tiryakisi olduğu kötü alışkanlık, zevk kaplı acılarla 

devam ederken işlenen her bir günah kalbi karartır. Ülfetle 



11 
 

devam eden alışkanlığın terkine imkân bulamayınca işlediği 

günahın cezayı gerektirmediğini ifade ederek 

sıradanlaştırmaya başlıyor. Başkalarının da yaptığını ifadeyle 

yaygınlaştırıp teşmil ediyor. Vicdanı, yaptığından rahatsız 

olduğu için nefsi kaçamak yollar ararken işlediği günahından 

başkasının haberdar olmasının getirdiği sıkıntı ile her an 

kendisini takip eden meleklerin varlığı ağır gelerek inkâra 

bahane arıyor. Yaptığı hatasının cezası anlamındaki bütün 

dehşetiyle kendisini bekleyen cehennemin reddine gider. 

Nihayet bunların sorumlusu olarak emir ve yasakların 

koyucusu olan Allah’a önceleri gizli sonrasında aleni 

düşmanlık ve inkâra varan son ile noktalar. 

  Günah, hem dünya ve hem de ahirette daimî hastalık 

kaynağı olduğu ve bu hastalığa yakalanan kişinin kalbi, 

vicdanı ve ruhu da muzdariptir. Dünyası da ukbası da rahat 

değildir. 

 Haftaya çaresini konuşalım inşaallah.  

   Mehmet Çetin 

  28.12.2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 16.01.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/devam-eden-

gunahin-kufurle-iliskisi_379966 

http://www.mehmetcetin.de/devam-eden-gunahin-kufurle-

iliskisi/ 
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4. Tahribat ve günahlara karşı sığınak nedir? 

 Tahribat ve cazibedar hevesat zamanında yüzer 

günahın hücumuna karşı korunmak için neler yapılmalı? 

 Öncelikle ayetin “Yaklaşmayın!” uyarısına kulak 

vermek gerekir. Pek çok haram ve yasak öncesinde bu ikaz 

vardır. Haramın çekim alanına yaklaşmamak gerekir. Tez 

elden istiğfar ve tövbe ile ön tedbir alınmalıdır. İşlenen 

günahın ardındaki pişmanlığı küçümsememek lazımdır. 

Aksine nedameti etkin hâle getirerek davranışlarımızı tashih 

etmeliyiz.  Buradaki hassasiyetin kesinlikle sabır, gayret ve 

azimle zinde tutulması gerekir. Musîbeti şekva ile değil sabır 

ve hikmetle karşılamak gerekir. Kişi cisminin küçüklüğüne 

bakıp da günahları küçük görmemelidir. Kendisine karşı 

günah işlenen Zatın büyüklüğüne bakılmalı. Çünkü kalbin 

katılığından bir zerre, şahsî âlemin bütün yıldızlarını karanlığa 

tutturur. Ayrıca Allah bir deyip de O’nun yerine yahut yanına 

koyduğumuz nice şeylerle gizli/açık şirke düşme ihtimalini de 

unutmamak gerekir. Bu zamanda özellikle sosyal medya 

marifetiyle de günah bir iken bin olduğunu hatırdan 

çıkarmamalıyız. Nefsimizin her nevi şer ve kötülüğü işlemeye 

meyilli olduğunu bilerek, onu temize çıkarmayıp, avukatı olup 

savunmayıp aksine ıslahı için fiilî ve kavlî dua etmeliyiz. Her 

nevi iradenin ön kademesi olan hayalin kötü ve günahlı 

tahriklerden uzak tutulması lazımdır. İşte bütün bunlar için 

mevcut olan imanın bir an önce kuvvetlendirilerek takva ile 

muhafaza edilmesi lazımdır. Yapılan ibadeti, yasak savma 

pozisyonundan çıkarıp huşu ile icra etmek, huzurda hissetmek 

adına ruhanî ve manevî zevk ve hâl ile yapılmalıdır. İşte bütün 

bunları özetleyen ifade olan takva ve salih ameli ihlâsla 

yoğurup imanî derslerle uzun ömürlü hale getirilmelidir. 

 Tahribat ve günahlara karşı en mühim siper takvadır. 

İmandan sonraki işimiz budur. Bediüzzaman Hazretleri, gayet 

ehemmiyetli gördüğü hususu Kastamonu Lâhikası’nda bir 

mektupta dile getirir. Ahirzamandaki tahribat ve menfi 
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cereyanın dehşetine karşı takvanın esas alınması gerektiğini 

söyler. 

 Takva, haram ve günahlardan Allah emrettiği için 

sakınmaktır. Günahtan kaçınmak Allah’ın emridir. Allah’ın 

emrini yerine getirmek, yasakladıklarından sakınmak ibadettir. 

O halde bir nevi menfi ibadet ismiyle de tanımlanan bu amelin 

özünde Allah rızası için yapmak anlamındaki ihlâs vardır ve 

olmalıdır. İfsat ederek yoldan sapmaya sebep olacak her nevi 

davranıştan sakınıp, büyük günahlardan uzak durmak gerekir. 

Bu anlayışın esas olduğu hayat; Allah’ın (cc) emrettiği, Resul-

i Ekrem’in (asm) özendirdiği doğru davranışlarla tezyin 

edilmeli.   

 Ahlâkî ve Kur’anî terbiyenin sarsıntıya uğradığı, 

zulmetli bir anarşiliğin, zulümlü bir dinsizliğin ifsada başladığı 

bir zamanda doğrusu salih amelin her zaman işlenmesi 

mümkün gözükmemektedir. Bir haramın terki vaciptir, şarttır. 

Bir vacibin işlenmesi çok sünnetlere mukabil sevabı var. 

Böylesi dehşetli bir zamanda bir günahtan çekinmek 

anlamındaki takvalı davranışla işlenen vacip, çok sünnetlere 

bedel sevabı olan bir amel-i salihtir. İhlâsla kuvvetlendirilen 

takva sığınağına girenleri bekleyen bir başka manevi bir ortak 

sığınak daha var o da iştirak-ı a’mal-i uhreviye denilen ahirete 

ait işlerdeki ortaklık, bu zamanda ayrı bir kuvvetli koruyucu 

kalkandır. Birbirimiz hakkında yaptığımız dua ve teşvikler, 

takva kalesine yardım ederek kalkanın mukavemetini 

artırmaktadır. 

 Takva kalesinde bütün donanımlar yeniden ve her 

seferinde gözden geçirilir, yenilenir, güncellenir. Zira 

dışarıdaki ifsat düşmanı sürekli yenilenerek gelmektedir. Tek 

başımıza karşı koymanın yetersiz kaldığını idrak ederek 

cemaatî anlamdaki manevi ortaklık bu bağlamda da çok 

önemlidir.  

 Ve ahirzamanda yaşayan mü’minler olarak 

gıyabımızda dua almaya ve dostlarımıza da sürekli duaya 

devam etmek gerekir. 
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   Mehmet Çetin 

  28.12.2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 23.01.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tahribat-ve-

gunahlara-karsi-siginak-nedir_381275 

http://www.mehmetcetin.de/tahribat-ve-gunahlara-karsi-

siginak-nedir/ 
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5. Nur’ların serbestiyeti üzerine nelerin farkındayız? 

 Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin “Risale-i Nur 

yasak olmaz” hükmünün tahakkuk ettiğinin farkındayız, 

elhamdülillah.  

 O, “siz hiç merak etmeyin” demesine rağmen zaman 

zaman farklı yorum ve tevillerle kanaatler sergilense ve hatta 

içinde tereddütlerin bulunduğu görüşler ifade edilse de hak 

yerini buldu, evvelâ bunun da farkındayız. 

 Yerini bulan hak, tarafların görüş ve talepleri 

istikametinde oldu. Yani devlet tekelinin kalkması, aslına 

uygun olmak şartıyla isterse devletin de basabileceği, özel kişi 

ve kuruluşlarında basabileceği ve nihayet sadeleştirmenin de 

önünün alındığı anlamlarını ihtiva eden hak yerini bulduğunun 

farkındayız? 

 Yakın geçmişte uhuvveti zedeleyen ifadelerin hiç de 

hedefini bulmadığı; kırık kalpler, mahcup yüzler ve nihayet 

tarafgirliğin kötü sonuçlarıyla savrulmalar kimin ve kimlerin 

işine yaradığının farkındayız. 

 Hakta sebat ederken kalbin kırılmamasına, inanılan 

doğrunun ifadesinde muhatabımız anlayamıyor ise sabır ve 

sükût ibadetine, meşveret ve şahsı-ı maneviyi esas alan 

duruşun muhafazasına sadakatle bağlı olmanın ehemmiyetine 

elhamdülillah farkındayız.  

 Şimdi; Bundan sonra farkında olmamız gereken 

hususlar var bilmem onun farkında mısınız? 

 İstikametle sürdürülen meşveret ve şahs-ı maneviyi 

esas alan duruşun ne kadar önemli ve müessir olduğunun artık 

daha da farkındayız, elhamdülillah. 

 Ne kadar tahrik olsak da kardeşlerimizin kalbini 

kırmadığımız, inadına damarlarına dokunan konuları 

bahsetmemeye azami dikkat ettiğimizi ve haklı çıktığımızı 

bizim değil onların ifade etmesini yine onlara bırakarak bu 

nevi davranışımızın bundan sonraki uhuvvet için sağlıklı 

olacağının da farkındayız elhamdülillah. Bu vesile ile 



16 
 

kardeşlerine hakkını ilk helâl edenin, niyetinin ve davranışının 

iman hizmeti ekseninde samimi olduğunun da farkındayız.  

 Yapılmış olan ve yapılacak bütün hizmetlerimizin 

ruhu hükmündeki ihlâs kuvvetine dün de bugün de yarında 

sımsıkı sarılacağımızın farkındayız elhamdülillah. İşte bütün 

bunlarla Üstadımızın azamî sadakat, azamî tesanüt, azamî 

fedakârlık esaslı tavsiyelerine uygun hareketin müsbet netice 

verdiğinin bir kere daha farkındayız elhamdülillah. 

 Risale-i Nur’un istiklâliyetinin önü böylesine hazır 

açılmış iken hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeden hakkın 

yanında, zulmün karşısında duran bir kamuoyu oluşsun diye 

yapılan “Herkes Yeni Asya okusun” kampanyasına gayret 

vermenin yerinde ve isabetli olacağının da farkındayız 

elhamdülillah. 

 Bu kampanyayı da vesile ederek takdim ettiğimiz her 

Yeni Asya’yı anlatırken, zihinlerdeki tereddütlerin izale 

olduğunu, kırılan kalpleri tamir, gönülleri alma adına 

yapılacak uhuvvet ziyaretlerinin çok doğru olacağının da 

farkındayız inşaallah. 

 Bir de; tevafukların böylesine ilginç zamanda zuhur 

ederek 666 sayısında saklı olan sırların da inşaallah 

farkındayız. 

   Mehmet Çetin 

  28.01.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 30.01.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/nurlar-in-

serbestiyeti-uzerine-nelerin-farkindayiz_382487 

http://www.mehmetcetin.de/nurlarin-serbestiyeti-uzerine-

nelerin-farkindayiz/ 
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6. 1506’ya kadar galibâne 

 Gaybı, kesinlikle Allah bilir. Bununla beraber eskiden 

beri İslâm âlimleri ümmeti teşvik için ayet ve hadislerden 

müjdeli tarihler de çıkarır.  

 İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisine dayanan 

Akşemseddin’in yaptığı ebced cifir hesabı Sultan Fatih’e 

manevî desteği olmuştur.  Bunun misalleri ve kullanımı tarihçe 

pek çoktur. 

 Risale-i Nur’un neşrine bandrol sembolü ile engel olan 

ve 666 gün süren ve sapı bizden olan baltanın da rol aldığı 

fitne, hamdolsun izale oldu. Bu mutlu neticenin Risale-i 

Nur’un önünün açılmasına bir mukaddime olacağını ve 

olduğunu inşaallah ümit ve dua ediyoruz.  

 Bediüzzaman Hazretleri, Ramazan ayının onuncu 

gününün ikinci saati diyerek ayına gününe ve saatine 

varıncaya kadar tespit ettiği bir hususi vakitte Nur 

Talebelerinin istikbalini düşünür. Hatırına gelen hadis-i 

şeriften ebced cifir ile cevap arar.  

 Kastamonu Lahikasının 21. Mektubunda kaynaklarıyla 

verilen hadis-i şerif şöyledir: “Ümmetimin içinden öyle bir 

taife gelecek, tâ Allah’ın bir emri olan kıyamet gelene kadar 

galibâne bir şekilde hak üzere devam edecektir.” 
 Hadisin “galibâne bir şekilde hak üzere” kısmının 

hesaplamasıyla 1506 tarihine kadar zahir ve aşikârâne, belki 

de galibâne devam edeceğini tesbit eder.
1
  

 Fatiha’nın “ellezîne enamte aleyhim” yani 

“kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğumuz kimseler” 

kısmındaki hesaplamalarının da 1506 ya da 1507 tesbitiyle 

aynı tarihin hadisteki “galibâne bir şekilde hak üzere” olan 

kısmındaki ebced cifir değerinin aynı tarihe tevafuk ederek 

uygun düşmesini de üstü kapalı bir müjde işareti olarak 

değerlendirir. 

                                                             
1
 Rumî 1431 yılındayız. 
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 Evet, “zahir ve aşikârâne, belki de galibâne” 

vasıflarla müjdelenen bayramın arefesinde bizi bekleyen 

hazırlık hizmetlerin olduğunu unutmamalıyız. Sebeplerin 

hikmetle yerine getirilmesinin şart olduğu bir dünyada 

yaşıyoruz. Ümmet-i Muhammed-i (asm) sahil-i selamete 

çıkaran geminin hademeleri olduğumuzu bir an dahi hatırdan 

çıkarmadan, dünyanın şaşalı hiçbir şeyine kapılmadan 

tedbirimizi alıp, meşveret ve şahs-ı maneviye tabi olup 

hizmetimizi yapmakla mükellefiz.  

 Ayet ve hadisten çıkarılarak yapılan bu müjde üç tane 

“altı”nın yan yana gelerek 666 gün sonra gelen müjde ile de 

bir tevafuku var ve olmalıdır.  

 Bu müjde bizi rehavete atmamalıdır. İmtihan devam 

ettiği müddetçe fitne ve fesat devam edecektir. Nur Talebesi 

dünyaya, devlete, kadroya, idareye talip olmadan sadece 

imana muhtaç olanlara Risale-i Nur’daki Kur’anî hakikatleri 

ulaştırmakla mükelleftir. Bu hizmetini de sadece Allah rızası 

için sadakatle yapmalıdır. Şahsî menfaat ve hissiyatını 

karıştırmadan tatbik ettiği müsbet hareket prensibi ile hukuk 

ve adaletin tesis ve devamına, zulüm ve haksızlığa karşı 

hukukî, vakur ve dik duruşuyla emniyet ve asayişin 

muhafazasına çalışır ve çalışmalıdır. 

 Evet, Mehdi bizi vazife başında görmeli. 

   Mehmet Çetin 

  30.01.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 06.02.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/1506-ya-kadar-

galibane_383670 

http://www.mehmetcetin.de/1506ya-kadar-galibane/ 
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7. Huneyn’den ibretler 

 Mala mülke ve sayı çokluğuna güven konusu denilince 

aklıma Huneyn Seferi gelir. (27.01.630)  

 İslâm ordusu o güne kadar on iki bini bulan bir sayıya 

bu seferdeki kadar hiç ulaşamamıştı. Bu sayı bazı sahabelerin 

“Artık bugün azlık yüzünden mağlûp olmayız!” şeklinde 

Resul-i Ekrem’in (asm) hoş karşılamadığı ifadeleri 

söylemesine sebep olmuştu. Hâlbuki onlar, Bedir, Hendek ve 

Mu’te gibi gazvelerde birçok kere kendilerinden silâh ve sayı 

bakımından üstün bulunan düşmanlarına Allah’ın yardımıyla 

galip gelmişlerdi. Ama yine de kalabalığın havasına, kesretin 

sahasına dalmışlardı. Bu durum Resul-i Ekrem’i (asm) rahatsız 

etti. Ayette de şöyle vurgulanır: “Andolsun, Allah birçok 

yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, 

çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) 

size hiçbir fayda sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine 

rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye 

dönüp kaçmıştınız.” (Tövbe 9/25) 

 Evet, Peygamber Efendimiz, o ana kadar böylesine 

kalabalık bir ordunun başında yola çıkmış değildi. Fakat o, 

sadece kalabalığın zafer getirmeyeceğini biliyordu. Zaferi 

ihsan edenin de, hezimete uğratanın da Cenâb-ı Hak 

olduğunun, insanın sadece zaferi netice verecek sebepleri 

mükemmel bir şekilde hazırlamakla vazifeli bulunduğunun 

idraki içindeydi. Bu sebepledir ki bu kadar kalabalık ve 

ihtişamlı bir ordunun başında bulunmasına rağmen, tavrında 

en küçük bir büyüklenme sezilmiyordu.   

 Risale-i Nur’da Uhud’un nihayetinde Huneyn’in 

bidayetinde olan mağlubiyet, âlemde cari olan esbap 

dairesindeki tedbir ve hikmete işaret edilerek izah edilir. 

 Resul-i Ekrem (asm), şahsi ve içtimai hayatlarında 

ders alsınlar diye bütün insanlara imam ve rehber olarak 

gönderilmiştir. Düşmana karşı her türlü tedbiri alırken 

Müslümanları kâinattaki fıtrî şartlara uymaya işaret etmenin 

yanında tevhid noktasından her şeyin yaratılışının Allah’a ait 
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olduğu anlatmak istemiştir. Neticede iradenin rolünün 

olmasının yanında kader-i İlahînin takdirinin asıl olduğunu 

unutmamak gerekir. 

 Uhud’un nihayetinde kazanan Mekke’lilere ve 

Huneyn’in başında galip gözüken Taif’lilere verilen ders, 

çağları aşarak zafer sarhoşluğundaki insanlarda yankılanır. 

 Bugün, kişisel, sosyal ve siyasal boyutta bir takım 

gücün sahibi konumundakiler bu noktadan tarihi sınavın 

içerisindedirler. Hak ve hukuka teslim ve hizmetkâr olmayan 

kuvvet, başkalarına özellikle rakiplerine tecavüz eder. Mevcut 

iktidarını paylaşmaz. Su geminin içine girerse batırır, altında 

bulunursa yüzdürür gerçeğinden hareketle kuvvetin cazibesi 

ve çekimine girildiğinde zulüm olur, kuvvet hukukun emrine 

girerse hizmet ve huzur olur. Bu durum en dar daireden en 

geniş daireye kadar geçerlidir.  

 Huneyn, dün sahabelere bugün bize nefis muhasebesi 

dersini verir ve hatırlatır. Yaşanan bozgunun telafisini, 

hikmetle hareket ederek esbaba müracaatın içerisinde Rabbe 

sığınmakta aramak gerekir. Bozgunun en sıkıntılı zamanında, 

Hz. Abbas gür sesi ile kaçanları harbe teşvik etmişti. Bugün 

de, cemaat içindeki kanaat ve fikir dağınıklığını aşmak için, 

gür sesli Yeni Asya, şahs-ı mânevî etrafında kenetlenmeye 

dâvet ediyor.  

   Mehmet Çetin 

  27.01.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 13.02.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/huneyn-den-

ibretler_384863 

http://www.mehmetcetin.de/huneynden-ibretler/ 
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8. Yeni Asya hatıraları 

 Hasanoğlan Öğretmen Okulundaki talebelik 

yıllarımın, hayatımda unutulmaz hatıraları vardır. Risale-i 

Nur’u tanıma öncesi ve sonrası dönemleri olarak ayrılan bu 

hatıralardan öncekileri hüzün ve ibretle anarken sonrakileri de 

şevk ve şükürle yâd ederim, hamdolsun. 

 Nur hizmetinde usta Sefer Şahin ağabeyimiz ile okul 

gazete bayiine Yeni Asya’nın getirilmesini istiyoruz. Ferdi 

olarak talebimiz dikkate alınmıyordu. Birkaç arkadaş ile 

anlaşarak günün değişik vakitlerinde bayie giderek “Yeni Asya 

geldi mi?” diye soruyor ve bayii heyecanlandırıyoruz. Bu 

birkaç gün sabırla sürdü. Sonunda ısrarlı ve samimi talebi 

gören bayii getirdi ve gazetemiz ilk defa 1975 yılında Ankara, 

Hasanoğlan Öğretmen Okulu’na girmiş oldu.   

 Gazeteyi okuduktan sonra bir köşeye koymuyoruz, 

ismini dışarıya gelecek şekilde katlıyor ceketimizin cebine 

koyuyoruz ta ki dışarıdan gazetenin ismi okunsun, gözler âşinâ 

olsun. Kantinde Yeni Asya’yı dikkatleri çeksin diye çarşaf gibi 

açarak okuduğumuz yeri yeniden okuyoruz ve daha sonra 

giderken okusunlar diye masa üstüne bırakıyoruz. Öğrencilerin 

kalabalık olduğu yerlerde kenara çekilip ayaküstü hafif yukarı 

kaldırarak Yeni Asya’ya göz atıyoruz. Ankara’ya talebe 

kardeşlerle dershanelere gidip gelirken dolmuşta veya trende 

yine Yeni Asya’yı açıyor, uzun uzun okuyoruz. 

 Üstadımızın neşriyat konusundaki fikir ve tavsiyelerini 

anlamaya başlayınca hızla arada geçen ve kaybedilen yılları 

kapatmaya çalıştık. Bu cümleden olmak üzere meselâ günde 

iki roman okuduğumu hatırlıyorum. O romanları okuduktan 

sonra arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize okutarak çok 

hizmetimiz oldu. İlim Teknik, Sosyal İlimler, İlahiyat serileri 

hem öğrencilik ve hem de öğretmenlik yıllarımızda el 

kitabımız olmuştu. Risale-i Nur’u rahat götüremediğimiz 

yerlerde İlim Teknik Serisi çok hizmetlere vesile oluyordu. 

Başarılı öğrencilere bu kitapların hediye olarak verilmesi ayrı 

bir hatıra katıyordu. Hele birisine Yeni Asya’yı anlatmak 
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apayrı bir hizmet ve zevk idi. Önce banka ve alkol reklamı 

olmadığından başlıyoruz. Köşe yazıları ve tefrikaların 

ardından yayınlanan Üstadın hayatı vs devam ediyordu. 

Sohbetlere davete sıra geldiğinde o arkadaşımız artık Risale-i 

Nur’u okuyor, Allah’ın izni ile derslere devam ediyordu. Bu 

hizmetler muazzam bir şevk ve gayretle sürüyor ve şevk katsın 

diye zaman zaman dilden dile anlatılıyordu. 

 Bu hatıraların merkezinde Yeni Asya’nın Risale-i 

Nur’un matbuat âlemindeki sesi olması vardı.  

 O yılları yaşayanlar, bugünün genç kardeşlerine 

bunları anlatırken şimdinin imkânlarının büyük bir nimet 

olduğunu anlatmadan geçemezler. Elbette zahmetin rahmeti 

vardı, eyvallah, ama günümüzün rahatını da rahmete 

çevirmenin bir yolu olmalı, değil mi?    

 İşte bu rahmet için yeni bir fırsat doğdu. “Herkes Yeni 

Asya okusun” veya “Askıda Gazete”  isimleriyle anılan hem 

de çok uygun ücretle, zevkle yapılan bu hizmete iştirak 

yeniden bizi beklemekte. Bu fırsatı kaçırmadan 

değerlendirmeliyiz. Yarın, tatlı hatıralarla bugünler 

anlatılırken şimdiki hizmetlerinizin takdir duygularıyla anılsın 

istersiniz diye düşünüyor ve teşvik ediyoruz. Unutmayalım ki 

Yeni Asya hatıraları, hatırlandıkça huzur veren hatıralardır

   Mehmet Çetin 

  26.01.2016 Bostanlı İzmir 

Not: Gazetemizin 47. Neşir yıldönümünü tebrik ediyor, 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yeni Asya 20.02.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-asya-

hatiralari_386072 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asya-hatiralari/ 

 

 

 

 



23 
 

9. Risale-i Nur yeniden basılırken 

 Bandrol engelinin aşılmasının ardından Külliyatın 

yeniden basımının yapılması bazı hususları gündeme getirdi. 

 Üstadın tashihinden geçen eserlerde nüsha birliğinin 

sağlanması bütün Nur Talebelerini doğrudan alâkadar eden 

hayatî derecede en önemli konudur. Nüsha birliğinin temini 

konusunda Yeni Asya Camiası olarak yapılan gayretler 

malûmdur. Diğer cemaatlerimizle nüsha birliği 

çalışmalarından şimdilik netice alınamadı. Onlarla bu 

beraberlik temin edilemedi diye bu konu ortada kalmamalı ve 

kalmadı, hamdolsun. Yeni Asya Neşriyat olarak imkânlarımız 

ölçüsünde nüsha birliği istikametinde çalışmalar yakın 

geçmişte yapıldı ve her an güncellenerek de devam etmektedir. 

Yeterliliği tartışılabilir, o ayrı bir konudur. Üstadın tashihinden 

geçmiş elinde nüsha olan kardeşlerimizin ilgililere 

göndermesini de bu satır arasından rica ediyoruz.  

 İmlâ birliği hemen ardından gelen en mühim husustur. 

Üstadın tashihinden geçerek nüsha birliği sağlanan Külliyatın 

Osmanlıca harflerinden Latin harflerine dönüşümünde imlâ 

birliğinin de mutlaka sağlanması gerekir. İmla birliği 

konusunda bekleyen önemli husus imlâ kurallarında birliğin 

sağlanmasıdır. Risale-i Nur’daki imlâ kuralları ile mevcut 

kullanılan imlâ kurallarında örtüşmeyen noktalar var. Aynı 

dilin ifadesinde kullanılan iki ayrı alfabenin dönüşümlerindeki 

farklılıklar asgariye indirilmelidir. Bunun için; sahasında ehil 

kişilerden müteşekkil bir heyetin mesaisi neticesinde Risale-i 

Nur’un tavr-ı esasiyesini bozmayan ve ruh-u asliyesini rencide 

etmeyen mutabık bir imlâ kaidesi tesbit edilmelidir. Bu 

kaidelere göre Külliyat tashih edildikten sonra meşveretle 

neşir yapılmalı. 

 Telif edilip ama neşir zamanı gelmemiş risaleler, 

mektuplar var ise ve eğer neşir zamanı da geldi ise bu vesile 

ile onlar da eklenmelidir.   

 Sağlanan nüsha birliği ile temel alınan Risaleler, 

mutabık kalınan imlâ kurallarına göre tashihi yapılmış 
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Külliyatın indeksli/ indeksiz, sözlüklü/sözlüksüz, ek bilgili/ ek 

bilgisiz, büyük, orta, küçük ve cep boy gibi kullanıma göre 

farklı baskıları yapılabilir. Ama bütün bunların temeli nüsha 

ve imlâ birliği sağlanmış musahhih bir Külliyat ortaya 

konulmalıdır. 

 Değişik boy ve kullanımda basılacak olan risalelerin 

sahife birliğinin olması da çok önemlidir. Nüsha birliği 

sağlanmış Külliyatın müstakil ve sadece Osmanlıca harflerle 

basımı da olabilir. Ayrıca karşılıklı olarak bir sahifeye 

Osmanlıca diğerine de Latin harflerle basımı yapılabilir. 

 Matbuat âleminde Külliyatın bu birlikleri sağlandıktan 

sonra sanal âlemde kullanılacak şekilde bir başka önemli konu 

daha var. Sanal âlemin iletişim araçlarındaki her nevi 

teknolojiyi destekleyen ve sürekli güncellenmeye müsait 

programlarla Risale-i Nur’un elektronik iletişim hizmeti 

yapılmalıdır. 

 Aslına sadık kalmak ve tekel altına almamak ve 

meşveretle neşretmek şartı, Risale-i Nur’un neşrinde değişmez 

esastır. 

   Mehmet Çetin 

            21 02 2016 Bostanlı İzmir  

Yeni Asya 27.02.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-

yeniden-basilirken_387244 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nur-yeniden-basilirken/ 
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10. Risale-i Nur’da nüsha birliği 

 Risale-i Nur’un neşrinin en temelindeki konu nüsha 

birliğidir.  

 Nüsha birliği nedir?  

 Bir ömür boyu sürekli eserlerini tashih eden Üstadın 

kontrolünden geçen nüshalardaki farklılıklar nüsha veya metin 

farklılığını ortaya koydu.  

 Farklı nüshadaki bazı konular her ne kadar esas ile 

alakalı olmasa da zaman zaman değişik yorumlara kaynak 

teşkil ediyordu. Nüsha farklılığından kaynaklanan yorum 

farklılığı ise Nur Risalelerini yeni okuyanların şevkini ve 

ilgisini kırıyor ve müfsidlere malzeme oluyordu.  

 Üstadın vefatı sonrasında çoğaltılan nüshalardaki ve 

matbaadaki baskı hataları, imlâ hatalarından kaynaklanan 

farklılıklar nüsha farklılığı anlamına gelmemeli. Bunlar maddî 

hatalar diyebileceğimiz hatalardır. 

 Bizzat Üstadın son tashihinden çıkan birkaç tane 

külliyatın varlığıyla beraber aralarındaki bahsedilen nüsha 

farklılığı, herkesi değil Uhud tepesindeki okçuların 

sorumluluğu mesabesinde sadece müdebbir ve naşir Nur 

Talebelerini mühim bir vazifeye dâvet etmektedir. Risale-i 

Nur’u neşreden yayınevi veya cemaatlerin tensibiyle alanında 

uzman bir heyetin teşekkülü ve dikkatli tetkiki ile farklı 

nüshaları birleştirip tek nüshada birliğin sağlanmalıdır. 

 Nüsha birliği mümkün müdür? Elbette! Geçen ve 

yaşanan musîbetler bu gerçeğe işaret etse de şu ana kadar 

cemaatlerimiz arasında bu birlik sağlanamadığına göre duanın 

zamanı devam ediyor demektir. Cemaatlerimiz genelinde 

şimdilik sağlanamayan nüsha birliğine özelde Yeni Asya Nur 

Talebeleri olarak sağlamamız mümkündür ve lâzımdır. Pek 

çok konuda öncü olan Yeni Asya’nın, inşaallah bu konuda da 

üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. 

 Nüsha birliği nasıl sağlanır? Evvelâ farklı nüshalar 

ve bunları doğru okuyanların azim ve gayretleriyle. Karşılıklı 

ve karşılaştırmalı okumalar yapılırken farklılıkların da 
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dipnotlarda belirtilmesini ihmal etmemek gerekir. Bu tesbit 

niçin? O farklı nüshanın vücudunun, şimdilik farkında 

olmadığımız bazı hikmet ve maslahat gereği Hazreti Üstad 

yapmış veya ona yaptırılmış olma ihtimali için dipnotlarda 

farklılık muhafaza edilmelidir. Tıpkı Eski Said Dönemi 

Eserleri’nde yapıldığı gibi. 

 Nüsha birliği için bize düşen nedir? Evvelâ kimin 

elinde Üstadın tashihinden geçmiş risale var ise bu konuda 

çalışan veya çalışacak heyete gönderilmesi gerekir.  

 Nüsha farklılıklarını olur olmaz zeminlerde serrişte 

etmek bu konudaki yapılacak en sıkıntılı hatadır. Konu, 

muhatabına anlatılmalıdır, çözüm orada aranmalıdır, yoksa 

fitneye sebep olur. 

 Niçin bu konuya dikkat çekiyoruz? Yakın geçmişe 

kadar Risale-i Nur neşrinin üzerindeki mânilerin artık 

kalkması, suiistimallerin, sadeleştirme çalışmalarının ortaya 

çıkması yeterli bir gerekçe olsa gerek. Beraberce okunan farklı 

nüshalar kaynak farklılığına sebep olmamalıdır. 

 Bir kısım yanlışlar ve farklılıklar belgeden ziyade bilgi 

ve ilgi eksikliğinden kaynaklanır. Yeterli ilgi, kâfi emek ve 

gayretle her nevi hatanın telafisi mümkündür. Ayrıca tashih, 

yazıdan daha ehemmiyetlidir. 

 Farklılık, başka nereden kaynaklanıyor? Evvela 

Osmanlıca orijinal nüshalarda ve metinlerde birlik 

sağlandıktan sonrası gelişen hataları ise okuma yanlışlığında 

ve kararlaştırılmış imlâ kurallarının olmamasında aramak 

gerekir. Bunu da haftaya değerlendirelim inşaallah. 

  Mehmet Çetin 

 01 03 2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 05.03.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-da-

nusha-birligi_388283 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-nusha-birligi/ 
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11. Risale-i Nur’da imlâ birliği 

 Üstadın tashihinden geçmiş nüshalardaki farklılıklar, 

ehil ve akademik heyetin karşılaştırmalı okuması ile tek metne 

toplanmalıdır. Mevcut farklılıklar, dipnotlarda gerekli izah 

yapılarak “Bu farklılığı, tashihi ile yapan Üstadın bir bildiği 

olmalı” niyeti ile muhafaza edilmelidir. Böylece farklı 

nüshalar tek nüshaya bir manada akademik çalışmaların 

katkısıyla toplanmış olur. Bunun ardından imlâ kurallarında 

birliğin sağlanmasına sıra gelir. 

 Bir asra yaklaşan Türkiye Cumhuriyetinde zaman 

zaman dil kurallarındaki başlangıçtaki sürekli değişmeler, 

zamanla azaldı. Yaşayan bir varlık olan dilin kullanımı 

süresince kurallarının da değişmesi tabiîdir. Ancak bu değişim 

dışarıdan gelen baskı ile olursa normal değildir, içeriden gelen 

gelişmelerle olursa olgunlaşma ve tekâmül alametidir. 

 Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetinin doğması 

sonucunda geleneksel dildeki ve özellikle harfteki değişim, 

kurallardaki değişimi de gündeme getirdi. Osmanlı harfleri ile 

kullanılan yazı dilinin kuralları, Latin harflerinin kullanımda 

bir takım sıkıntılara sebep oldu. Dilimizdeki bazı seslerin Arap 

harflerinde olmamasına çare olarak ecdadımız Osmanlı 

harflerine yapılan ek harflerle o seslerin yazılı ifadesi yapıldı. 

Konuşmayı yazılı hale getirme işlemi veya bir başka ifade ile 

bir metnin başka bir alfabe ile yeniden oluşturulması olan 

transkripsiyon (dilbilim) üzerinde çok tartışmalar yapıldı ve 

zaman zaman da yapılmaktadır. 

 Risale-i Nur’da kullanılan imlâ çok mühimdir. Her bir 

harf ve kelimesinde tevhidî manaların mahfuz ve vesile olduğu 

bilinen bir hakikattir. Dinî, imanî ve ahlakî manaların 

ifadesinde kullanılan harf ve kelimelerin Latin harflerine 

dönüşümünde bu hususiyete hassaten dikkat etmek elzemdir. 

Meselâ tevhid kelimesinin tevhit olarak ifadesi hatadır. Diğer 

taraftan Risale-i Nur’u kullanılan Türk dili ile imana muhtaç 

olanlara ulaştırması da çok ehemmiyetlidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Transkripsiyon_(dilbilim)
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 İmlâ konusu hem Osmanlı ve hem de Türk dili ve 

yazısına hâkim ehl-i ilim Nur Talebelerinin teşekkül ettireceği 

mütehassıs heyetin dikkatli müzakere ve müşaveresinin 

neticesinde kaideye bağlanmalıdır. Alınan kaideye göre tek 

nüshada toplanmış Külliyat yeniden tashih ve tanzim 

edilmelidir.  

 İmana muhtaç olan her insana çok mühim bir 

kaynağın referansına vesile olacak bu çalışma, öyle ümid 

ediyoruz ki mele-i âlânın sakinlerinin takdirine ve duasına 

vesile olacaktır, inşaallah. 

 İttihad-ı İslâm yolunda fevkalâde mühim olan bu 

çalışma, sonraki birlik ve beraberliklere vesile olacaktır. 

Ravisi pek muhtelif olan aynı konulu pek çok hadisin ortak 

metinde toplanıp ve rivayet edenlerin hem isimlerini ve hem 

de farklı ifadelerini haşiyelerde muhafaza ederek yapılan ortak 

metin halindeki takdimi, bu çalışmaya hem numune ve hem de 

sonraki çalışmalara muharrik olacaktır, inşaallah. 

  Sahife birliği konusunu haftaya inceleyelim inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

  08.03.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 12.03.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-da-

imla-birligi_389208 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-imla-birligi/ 
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12. Risale-i Nur’da sahife birliği 

 Risale-i Nur Külliyatı’nın nüsha ve imlâ birliğinin 

sonrasındaki önemli konu sahife birliğinin temin edilmesidir. 

 Günümüzde farklı kullanım şekillerinde Külliyat 

neşredilmektedir. Her kullanım ve tanzim basımı kabul 

görüyor ki devam ediyor. Bu farklılıkta bir sıkıntı yok ancak 

bu noktada yapılması gereken önemli vazife, sahifede birliğin 

sağlanmasıdır. 

 Sahife birliği nasıl sağlanmalıdır? Hangi tanzim şekli 

olursa olsun mutlaka muhtevasıyla beraber sahife birliğinin 

sağlanacağı şekilde tanzimi ile mümkündür. Gelişen teknoloji 

bu imkânın sağlanmasında fevkalâde yardımcı olmaktadır.  

 Sahife kenarlarına veya kitabın sonuna konulan lügatli 

veya lügatsiz şekli mümkündür. Kitaba eklenen ek bilgili veya 

eklemesiz şekli ile de mümkündür. Bunlara indeksli veya 

kronolojik bilgiler vs. gibi olanı da olmayanı da mümkündür. 

İşte bütün bunları meşveretle yaparken maddi hata denilen 

hatalara dikkat etmek gerekir. Lügat konulacaksa sahifede 

kullanılan manaya yakın izahlar yapılmalıdır. Mümkün olduğu 

kadar az lügat olmalıdır. Sahifede dikkati dağıtan şeyler ne 

kadar az olursa okuma ve anlama verimi o kadar arttırır. 

Lügatin faydası tartışılmaz ki o ayrı bir konudur. 

 Neşri zamanı gelmiş gayr-ı münteşir risaleler meşveret 

yapılarak neşredilmelidir. Bunlar sahife birliği tanzimini artık 

etkilememesi için iyi düşünülmelidir. 

 Müstakil olarak Osmanlıca külliyatın neşri ile beraber 

bir sahifeye Latin harflerle karşı sahifeye İslâm harfleri ile 

neşredilebilir. Burada da iki sahifeye aynı numara verilerek 

yukarıdaki sahife birliği muhafaza edilmelidir. 

 Sahife birliğinin ardından eğer cemaatlerin mutabakatı 

sağlanırsa o zaman kapak ve matbaa sahifelerine o cemaatlerin 

yayınevlerinin isimlerinin yazılması mümkündür ama nüsha, 

imlâ ve sahife birliği temeldeki müşterek esastır. 

 Devir artık sosyal medya ve internet ortamına döndü. 

Kitaptan ziyade dijital ortamdan okuyanlar hızla fazlalaşıyor. 



30 
 

Hem sanal dünyanın bin bir imkânı işi daha da kolaylaştırıyor. 

İşte bu alanda da birlikleri sağlanan hem Osmanlıca ve hem 

Latin harfli Külliyatın her çeşit kullanım kolaylığı ve alakalı 

ve sürekli güncellenen ve yenilenen programları ile neşri, 

yayılması ve okunması sağlanmalıdır. İletişim araçlarından, 

bilgisayara varıncaya kadar bütün vasıtalarda Nur’ların 

işlendiği, konuşulduğu ve mütalâasının yapılmasına katkıda 

bulunmanın ve daha ilerisi için araştırma ve geliştirme 

servisleri sürekli çalışmalı. 

 Şerh, izah ve bilimsel araştırma ve çalışmalara 

standardizasyonu sağlanmış bir Külliyatı bugüne ve geleceğe 

takdim etmek çok mühim bir vazifedir. 

 Aslına sadık kalmak ve tekel altına almamak ve 

meşveretle neşretmek şartı, Risale-i Nur’un neşrinde değişmez 

esastır. 

   Mehmet Çetin 

  09.03.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 19.03.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-da-

sahife-birligi_390135 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-sahife-birligi/ 
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13. Aç kapat yaptınız mı? 

     -Üstadımın vefat yıldönümü münasebetiyle 

 Sıkıntıların kaynağının çoğunluğu okuyamamaktan 

gelir. Cehalet, okumakla giderilir. Okumakla marifet elde 

edilir. Kazanılan marifet kişinin maddi hayatına san’at 

katarken manevî hayatına ufuk ve ahlâk katar ve katmalı. 

Ahlâklı insan ihtilâfı ittifaka tebdil ederek ferdî ve içtimaî 

huzuru yakalar.  

 Bediüzzaman, '’da ikamet ederken talebelerine 

Risale okumaları konusunda nasihatte bulunur. Lâkin köy 

hayatının ve işlerin fırsat vermediğini gerekçe göstererek 

okuyamayacaklarını anlatan talebesiyle nihayet pazarlığa 

dönüşür. Üstadın da ısrarla kazandırmak istediği bir 

davranış biçimi var. Her gün on sahife okumalarını ister, 

onlar okuyamayacaklarını söyler. Dokuz, sekiz derken hiç 

okuma fırsatlarının olmayacağını anlatırlar. Pazarlık uzun 

sürmez ve Üstadlarının “Günde hiç olmazsa Risaleyi 

ellerine alıp, rastgele açıp ve tekrar kapatma” teklifini 

sevinçle kabul ederler.    

 Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, köylülerden 

her gün kitabın kapağını açıp kapatma sözü alır. Onlar da 

açıp kapatırken zamanla 'içinde ne varmış, bir bakalım' 

diyerek okumaya başlar 
 Kitabı açıp kapatın! Okumak için en kolay yerden 

başlayın, yani kitabı sadece açıp kapatın. Göreceksiniz Risale-i 

Nur, size kendini okutturacak, siz yeter ki her gün aç kapat 

yapın!  

 Aç kapat’ların ardından gelen bir tehlikeyi size bu 

satırların ardından söyleyelim: “Okuduğumu anlayamıyorum. 

Böylesine şuursuzca okumaktansa okumamak daha iyidir.” 

 “Şuurluca okuyamıyorum” diye, okumayı terk etmek 

şuurlu bir hareket midir? Bu hatalı davranış yerine şuurluca 

okumanın yolunu öğrenmek daha şuurlu olmaz mı? 

 Ne okunmalı? Cevap gayet kolay; ihtiyaç hissettiğin 

konuyu oku! Sana vacip olanı. Zekât düşmeyen birinin, 
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zekâtın ayrıntılarını anlatan kitabı okumak yerine kendisine 

farz olan iman ve namazı anlatan kitapları okuması daha doğru 

olmaz mı?  

 Okumaya teşvik etmenin uygulanabilir ve 

sürdürülebilir en yapıcı tavsiyesi, aç kapat değilse nedir, o 

zaman? Ve hâlâ okuyamamaya mazeretimiz var mı? 

   Mehmet Çetin 

  23. 02. 2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 26.03.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ac-kapat-yaptiniz-

mi_390993 

http://www.mehmetcetin.de/ac-kapat-yaptiniz-mi/ 

http://www.mehmetcetin.de/ac-kapat-yaptiniz-mi/ 
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14. Ali Vapurlu Ağabeyimden müessir bir dersimdir 

 Risale-i Nur’u tanıma, tanıtma ve anlama ile beraber 

yaşama dünyamda, kendime örnek aldığım, gençliğimin en 

verimli yıllarında dizinin dibinde yetiştiğim, müstesna bir Nur 

Talebesi ağabeyim Ali Vapurlu’dan aldığım çok derslerin yanı 

sıra muhtemelen bu son ve en kâmil bir dersim olacak. 

 “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır 

mânileri olur.” diyen muazzez Üstadım, bütün hizmetlerin 

muharrikinin, ruhunun ihlâs olduğunu ısrarla işaret eder ve 

hiçbir eserine koymadığı on beş günde okunması talimatını 

vermesini de, hadiseleri yaşadıkça çok hikmetli olduğunu 

görüyor, yaşıyor ve hissediyoruz.     

 Risale-i Nur’un matbuat âlemindeki kalesi Yeni 

Asya’nın naşiri ve hizmetlerinin müdebbiri Nur Talebeleri 

arasında, daha öncesinden çok tecrübe ettirdikleri müfsid kol 

faaliyetlerinin sürdürüldüğü hengâmede bir müşavere vesilesi 

ile İzmir’e gelmişti, vakıf kardeşleriyle beraber. 

 Verimli ve kararlı görüşmelerin ardından havaalanına, 

kıymetli yazarımız İslâm Yaşar ile kendilerini uğurlama 

vazifesi bizde idi. İzmir Yeni Asya Külliyesi ile havaalanı 

arasındaki kısa süren yolculuk, hayatımın uzun yolculuğunda 

dayanağım olacak ve ondan bütün zamanları aşan son dersimi 

aldım ve şahidim de yanımda idi. Yorgun ama huzurlu idi ki 

duruşundan okunuyordu. Mühim bir şey diyeceği zaman 

başını kalbine doğru eğer, secdeye bakar ve hafif sallanarak 

Risale-i Nur kaynaklı veciz manalarla süslediği derunî 

konuşmasını yapar idi.  

 İşte şimdi de hazırlık aşamalarını yaşadığımız yeni bir 

konuşması olacak ki vasiyeti namına tezahür ediyordu: 

    “Mehmet kardeş, ola ki hissiyatıma kapılıp 

meşveretin hilafına benden bir söz duyduğun zaman, o 

zaman beni değil mutlaka meşvereti dinle ve meşverete tabi 

ol! Bu sana vasiyetim olsun!” 

 “Eyvallah canım ağabeyim, başım gözüm üstüne!” 
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 Eskiler, intak-ı hak derler ya, işte onu yaşadım ve 

yaşatan Rabbime şükrediyorum. Âdeta “şeyhim” diye ellerine 

vardığım bu muhterem ağabeyim bana, müthiş bir dersi, 

yaşayarak veriyordu. Belli ki biraz öncesindeki müşavereler, 

onun bu kanaatini hem takviye ve hem de tasdik eder manaları 

yaşatmış ona.  

 “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” 
düsturuyla yola çıkan ve hizmetin her kademesinde meşveret-i 

meşrûa ile işlerini müşavere eden; şahsı değil şahs-ı maneviyi; 

menfaati ve kuvveti değil hakkı esas tutarak, İttihad-ı İslâmın 

azami uhuvvet, tesanüt, fedakârlık ve sadâkat halkalarında 

saklı olduğuna inanan, uygulayan ve neşreden Yeni Asya Nur 

Camiasında beni/bizi bulunduran Rabbimize bir kere daha 

sonsuz hamd olsun.  

 Hâzâ min fazli Rabbi. 

   Mehmet Çetin 

  17.03.2016 Bostanlı İzmir  

Yeni Asya 02.04.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ali-vapurlu-

agabeyimden-muessir-bir-dersimdir_391879 

http://www.mehmetcetin.de/ali-vapurlu-agabeyimden-

muessir-bir-dersimdir/ 
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15. Suriye bu hâle nasıl düştü? 

 1977 yılında Yeni Asya Yayınları arasında yayınlanan 

kitapçığı yeniden okuyunca tarihin tekerrür ettiğini bir kere 

daha idrak ettim. 

 450 yıl Osmanlıya bağlı olan Suriye, tarih boyunca en 

verimli ve başarılı devirlerini yaşamıştı. Kuranların ve 

yıkanların Müslüman olduğu Osmanlı’nın ardından Suriye, 

Fransa’nın boyunduruğunda kaldı. 1939 yılında başlayan 

Suriyeli vatanperverlerin mücadelesiyle 1946 yılında 

bağımsızlığı ilân edilir. Geride kalan savaşlı ve sömürülme 

yıllarının ardından önlerindeki bağımsızlık döneminde daha 

çok birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp, ahlâkî ve iktisadî 

kalkınmayı başlatıp yükseklere taşımak yerine para kazanarak 

rahata hemen meyledildi. İfsad komitesi, ön yüzü özgürlük 

olan sosyalizm ve komünizm maskesi altında gençlerin ahlâkî 

değerlerini aşındırıyordu. Eşraf ve esnaf ise sadece “Allah, 

onların belâsını versin.” temennisinde bulundular. 

 En büyük talihsizlik ordunun siyasete karışmasıyla 

başladı. 1949 yılından itibaren on adet civarında ihtilâl oldu. 

İhtilâl yıkım idi. Yerli görünümlü yabancı kaynak ve destekli 

tahribatın ardından Rusya elini hiç çekmedi. Körüklenen 

tarafgirlik, halk arasında çok zararlı tefrikalara sebep oldu. 

Siyasetle yatıp kalkan ordu, gruplaşmanın en tehlikeli alanıydı. 

Siyasî, malî ve dünyevî her nevi yolsuzluk, kurumlardaki 

disiplini harap etmişti. Rus yanlısı olanlar kadrolaşma adına 

her nevi hazırlığı hızla yapıp, kadrolara adamlarını 

yerleştiriyor, diğerleri ise tarafgirlikle meşgul daha doğrusu 

meşgul ediliyordu. Bölgedeki İhvan-ı Müslimin’in gayretleri 

de çeşitli ve ayrı sebeplerle yetersiz kaldı.  Nihayetinde 

Rusların Akdeniz’e inmeleri Suriyeliler sayesinde gerçekleşti. 

Ve o dönemler Suriye tarihinin en kötü yılları oldu. 

 Sadece o dönemler mi? 

 Bugün, Orta Doğu,  harita mühendislerinin atölyesi 

olurken tezgâh Suriye’de kuruldu. Cehalet, zaruret ve ihtilâf 

yıllardır zaten alevlendirilmişti. Afrika’da başlatılan “Bahar” 
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Suriye’de yaz mevsimini görmeden “Sonbahar”a dönüştü. 

Zaman zaman sanat, marifet ve ittifak dâvetleri kendini 

gösterse de yetersiz kalıyor, yukarıdaki pervânenin rüzgârına 

kapılan halk bugüne kadar geldi.  

 Suriye halkı oynanan oyuna geldi yahut getirildi. 

Suriye, BOP’un (Büyük Orta Doğu Projesi’nin) uygulama 

alanı mıydı acaba? Gelen, geçmişine rahmet okuttururcasına 

şenaatler, cinayetler işledi. Her ne olursa olsun mutedil 

Müslüman; devletine sahip çıkıp, sulh ve sükûnun sağlanması, 

asayişin temini, hürriyetin idamesi, imanın takviyesi, meşveret 

ve meclisin sağlıklı çalışması istikametinde gayret etmelidir.  

 O günkü Yeni Asya’nın yayınladığı broşürü okurken 

masaya konulan cetvel ve pergeli görür gibi oldum. Şimdi, 

pergeller kaldırıldı, çizilen haritanın gerçekleştirilmesi için her 

güç, rollerini yapıyor. 

 Elimizden neler gelir idi? Varın siz cevap verin… 

       

   Mehmet Çetin 

  17.02.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 09.04.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/suriye-bu-hale-

nasil-dustu_392757 

http://www.mehmetcetin.de/suriye-bu-hale-nasil-dustu/ 
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16. Üç aylarda evrad mı, Risale mi okunmalıdır? 

 İçerisinde bulunduğumuz üç ayların mânevî havası, 

Risale-i Nur ile meşguliyeti özellikle okumaya yönelik 

gayretimizi arttırmalıdır. Yirmi Birinci Lem’anın ahirindeki 

mektup bu konuda bir ikaz manasını taşımaktadır. 

 “Yazıda usanan” ifadesini hem Külliyatın yazılması 

ve hem de okunması anlamında anlamak mümkündür. Üstad, 

ibadet ayları olarak nitelediği Şuhur-u Selâsede (üç aylarda) 

evrada düşkün olabilme ihtimalini öngörerek Nur Mesleği 

noktasında önemli bir konuya işaret eder, dikkat çeker. 

 Üç aylarda evrad okumayı, beş cihetle ibadet sayılan 

Risale-i Nur ile meşguliyete tercih edenlere iki hadisi 

hatırlatır. 

 Bu hadisler şunlardır:  

 “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep 

şehitlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur.”  

   “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında 

Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’ân’iyeye temessük edip 

hizmet eden, yüz şehit sevabını kazanabilir.” 

 Hadislerdeki vurgulanan ince manadan murad, ulema-

i hakikat ile hakikat-i Kur’âniye ifadeleriyle hakikat ilmi ile 

meşguliyettir ki Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine şöyle 

seslenir: 

 “Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey 

sufîmeşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, 

böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı Şeriat ve 

Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden 

akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan 

mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı 

hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu 

kazanmaya çalışınız.”
2
  

 Nur Mesleğinde sofi meşreplik var mıdır? Bu konu 

ayrıca değerlendirilmelidir. Ne kadar şahsîlik de arz etse de 

                                                             
2
 Lem’alar, s. 403 
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Risale-i Nur mizanları ile ehem mühim sıralaması 

yapılmalıdır. 

 Risale-i Nur ile meşguliyetin beş nevi ibadetini 

öğrenmeyi o Risaleye havale ederken Kastamonu 

Lâhikası’ndaki cevap bu konuya isabetli bir bakış 

getirmektedir. 

 “Hıfz-ı Kur’an’a çalışmak ve Risale-i Nur’u yazmak, 

bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?” diye 

sualinizin cevabı bedihîdir. Çünkü bu kâinatta ve her asırda 

en büyük makam Kur’an’ındır. Ve her harfinde, ondan ta 

binler sevap bulunan Kur’an’ın hıfzı ve kıraati her hizmete 

mukaddem ve müreccahtır. Fakat Risale-i Nur dahi o 

Kur’an-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin bürhanları, 

hüccetleri olduğundan ve Kur’an’ın hıfz ve kıraatine vasıta 

ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’an 

hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir.”
3

  

 Üstadın, “Fakat” ile başlayan cümlesini bir kere daha 

okumaya ama daha dikkatli okumaya dâvet ediyorum. 

 Farz-ı ayin olan iman hizmetini nafile vazifelerle 

sekteye uğratmamak Nur mesleğinde fevkalâde 

ehemmiyetlidir. 

  Mehmet Çetin 

  10 04 2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 16.04.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/uc-aylarda-evrad-

mi-risale-mi-okunmalidir_393563 

http://www.mehmetcetin.de/uc-aylarda-evrad-mi-risale-mi-

okunmalidir/ 

 

 

 

 

                                                             
3
 Kastamonu Lâhikası, s. 88 
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17. Yeni Asya bir mekteptir 

 İsmi bizde mahfuz bir yazar kardeşimizle yapılan 

telefon görüşmesi bir kere daha şahadet etti ki: Yeni Asya bir 

mekteptir, elhamdülillah. 

 Haftada bir yayınlanan köşesindeki yazı hazırlığının 

gazeteye -şimdilik- yazı gönderilmemesi ile hâsıl olan boş 

zaman, her ne kadar işimize geliyor gibi de olsa esasında bir 

yazıyı hazırlamak için yapılan okumalar ve yazmalar yazara 

çok farklı bir kazanım imiş bunu bir kere daha anladım, der.   

 Yapılan yorumlarıyla yazarını zinde tutan, istikamet 

ve keyfiyete önem veren Yeni Asya okuyucusu, bir kere daha 

isbat etti ki Yeni Asya bir mekteptir. Diğer gazete, dergi ve 

internet sitelerinde yapılan neşriyat hizmetlerinden farklı 

olarak, farkı fark edilen bir ahlak ve anlayış var, Yeni Asya 

ekolünde. 

 Köşe yazısından yapılan yorumlara varıncaya kadar 

dikkat edilen konu, hakkın doğru anlaşılıp, insan hak ve 

hukukuna azami riayet, emniyet ve asayişe yardımcı olmak, 

zulüm ve haksızlığa haklı ve vakur bir duruş sergilemektir. 

 Kemiyetin ehemmiyetini bilmekle beraber keyfiyeti 

esas alıp, konunun ehli olan muhataplarıyla yapılan meşvereti 

hem esas alıp ve hem de sadakat ile uygulamak Yeni Asya 

camiasının önemli şiarıdır.  

 Karşılaşılan hadise ve şahıslarla olan münasebetlerde 

esbaba hikmetle teşebbüs ederek gereken tedbiri almak ve 

fakat hâsıl olan neticeyi de kaderî bir kaza ve hüküm olarak 

anlamak, nihayetinde bunlardan ders çıkarmak, Risale-i 

Nur’dan alınan terbiyenin gereğidir. Bir yazar olarak yapılan 

yorumlara mütehammil olmak, o yazarın lehine olan bir 

davranış şeklidir. Önceki eleştirilerden alınan ders, sonraki 

eleştirilerin azalmasına, takdirlerin artmasına vesile olacaktır. 

Bunlarla beraber yorumcunun da dikkat etmesi gereken 

hususları münasip lisanla izah ederek cevap vermesi yerinde 

olacaktır. Muktezay-ı hâle göre, bazı yorum ve yorumculara 
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cevap vermek yahut vermemek ve hatta ders alıp ama müfsid 

niyetli bir kısmına ehemmiyet vermemek de belagatin şe’nidir. 

 Yaşanılan her hadisenin kaderî çok yönü vardır. 

Yazılan makale yazarından, editöründen, matbaada 

basanından, bayilere taşıyanından ve okuyucunun eline kadar 

dağıtımı yapanına kadar bir sorumluluk anlayışıyla yapılan 

hizmet, ortak bir hedef olan Allah rızası niyeti etrafında 

terbiye olunmayı gösterir.   

 Yazar, halkla, okuyucusuyla karşılaşıp, görüşüp 

bütünleştikçe büyür, tanınır, kabul görür. Fildişi kulesine 

çekilen, halkın derdini anlamaz, anlatamaz. Bizim 

yazarlarımız Ümmet-i Muhammedi (asm) sahil-i selâmete 

çıkaran geminin hademeleridir. 

 İşte bütün bunlar bir mektep olan Yeni Asya’nın 

kazandırdığı meziyetlerdir.  

   Mehmet Çetin 

  30.01.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 23.04.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-asya-bir-

mekteptir_394457 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asya-bir-mekteptir/ 
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18. Daha doğrusu için yapılan eleştiri, rahatsızlık veriyor 

 Her şeyin en mükemmelini aramak, psikolojideki 

mükemmeliyetçi kişilik tipinin özelliklerine girer mi, bilemem 

ama cemaat içerisinde zaman zaman sıkıntılara sebep 

olduğunu biliyorum o kadar.  

 Bu tipler sükûnet zamanında değil de sıkıntılı 

zamanlarda ortaya çıkmaları ise artık mevcud derdin tuzu ve 

acı biberi oluyor. 

 Bulunduğunuz mahalde hizmetin imkânlarının sınırlı 

olduğu malûm. İmkân derken hem insanî boyutta ve hem de 

para ve emval boyutunu kastediyorum. Buna rağmen bizim 

muhterem kardeşimiz, açıyor ağzını ve yukarıdan aşağıya bir 

güzel en iyi nasıl olması gerektiğini anlatıyor, uzata uzata. 

Bunu da hizmet adına yapıyor yani daha iyisi olması adına. 

İyi, güzel anladık ey kardeş ama elimizdeki imkân budur, bu 

imkânlarla nelerin yapılması gerektiği konusunda yardımın 

varsa yap, fikrin varsa söyle, denildiğinde ise alınganlıkları 

tutuyor. O zaman Üstadın Lemaat ve Münazarat’ta ifade ettiği 

prensip istikametinde mealen şunu deriz: Daha doğrusu için 

yapılan eleştiri, rahatsızlık veriyor ki bunun ilerisi ihtilaf ve 

fitnedir. 

 İdarecilere yönelik yorumunda “zerratı 

günahkârlardan mürekkep bir hükümetin tamamen masum 

olamayacağını” söyleyen Üstadın bu tesbitinden 

çıkaracağımız ders olmalıdır.  

 İdeali ararken, o gayenin gerçekleştirilmesinde rol 

olacak olan kişilerden biri olarak “ben”, yapmam ve olmam 

gereken konumda mıyım, demeliyim. Mevcud günah ve 

kusurlarımla beraber mücahedemde hâlâ ciddi hatalarım var 

iken yüksek ideal çizmem, ne kadar gerçekçi oluyor?  Bu 

muhasebeyi, mevcud şevkimi kırmadan çekidüzen vermek 

adına kendime söylemeliyim. 

 Hakikat Çekirdeklerinde “hakta ittifakın, ehakta ise 

ihtilafın olduğundan” bahseden Üstadın, “bazen hak, 
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ehaktan ehaktır; hasen, ahsenden ahsendir.”, ifadesini işte 

bu noktada hem ezberlemek ve hem de uygulamak gerekir. 

 Ortada bütün imkânlar her şeyi ile hazır olduğunda o 

zaman ahsen veya ehak için müzakere yapılabilir diyeceğim 

ama ihtilafı göze alabilir isek! Ehak ve ahsen tabiatı icabı 

ihtilafa müsaittir. Kişiselliğin bol olduğu “daha güzeli” veya 

“daha doğrusu ”na bir de “bana göre” yi ekleyerek yapılacak 

araştırmaların sonunun gelmeyeceği yaşanan ve bilinen bir 

gerçek iken yeniden keşfe gerek yoktur. O zaman, asgari 

müşterekliğin istikameti olan vasatta çareyi bulup “hasen” ve 

“hak” noktasında uhuvveti ve tesanütü kuvvetlendirmek 

lâzımdır. 

“Ellerindeki az ile yetinmeyip, daha fazlanın peşinde 

koşanlar bazen ellerindeki azı da yitirebilirler.” “Daha iyisini 

elde etmek uğruna çalışırken elindekilerini de yitirme.” 

“Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan da olma.”, gibi 

deyimlerimiz aynı konuyu işlerler. 

O halde bizde Risale-i Nur’dan özlü sözlerle konuyu 

yeniden ifade edelim: 

 Daha iyi, iyinin düşmanıdır. Hak yolunda farklı 

metotlarla yapılan hizmet, hakta ittifak etmeyi gerekli kılar. İki 

ihlâs risalesinin hareket noktası, birlik ve beraberliktir. Hakka 

talip olan ehakta değil hakta ittifak eder ve etmelidir, 

vesselâm. 

   Mehmet Çetin 

  06.03.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 29.04.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/daha-dogrusu-icin-

yapilan-elestiri-rahatsizlik-veriyor_395292 

http://www.mehmetcetin.de/daha-dogrusu-icin-yapilan-

elestiri-rahatsizlik-veriyor/ 
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19.Meşveret ve şûrânın enfüsî mütalâası 

 İçtimaî konuların tanziminde, ayetten alınan en mühim 

ders meşverettir. Allah’ın emri olma noktasından da meşveret 

bir ibadettir. Resul-i Ekrem’in (asm) hayatı pahasına tatbik 

ettiği sağlam bir sünnetidir. Üstadımın da, ayet ve hadise 

dayanarak ısrarla vurguladığı, hizmetin selameti noktasından 

olmazsa olmazı anlamında ehemmiyet verdiği bir esastır.   

 Rahmetli Zübeyir Ağabeyin Üstadımızdan tevarüsle, 

hizmetin tanziminde en esaslı karar organı, Risale-i Nur’un 

şahs-ı manevisini temsil eden ve amir makam olan meşveret 

heyeti ve şûrâdır.   

 Meşveret hür bir zeminde yapılmalıdır. Her müşavir, 

fikrini serbestçe ama müşavere kurallarına uygun 

söyleyebilmelidir. Ayetin ve hadisin emri gereği meşverete 

ehil, görüşülecek konuya muhatap kişilerle hakkı verilerek 

meşveret edilmelidir. Meşveret heyeti bir takım grup ve 

kanaatlerin tasdik makamı olmaktan azade olarak her bir 

üyenin fikir ve kanaatini çekinmeden ifade edeceği kalitede 

olmalıdır. Şûrânın üyeleri, hizmetin her bir meselesi ile 

alâkadar, tenkide müheyya, hatayı kabul etmez, yalanı çok 

çirkin görür bir heyet olmalıdır. Bu hakikatler ile meşveret 

adam harcama yeri olmamalı, yerinde adam istihdam etme 

makamı olmalıdır. 

 Nur Talebesi, hayatı ve içerisindekileri, maharet ve 

salâhat zaviyesinden değerlendirdiği için meşverette de salâhat 

önemli olmakla beraber Nur Risalelerinin meslek ve 

meşrebinin doğru idraki ve yorumu da kesinlikle 

ehemmiyetlidir. İşte bu noktadan meşverete seçilecek kişinin 

ehl-i takva olmasıyla beraber meslek ve meşrep prensiplerinin 

yorumu ve uygulamasında mahir olmasına dikkat edilmelidir.     

 Meşveret edilecek insanın şahsiyeti çok önemlidir. 

Yeni Asya Nur Cemaatinin meşveret heyetine ve yönetim 

kuruluna seçilecek kişi evvelâ bütünüyle Risale-i Nur’a 

fevkalâde vakıf olmalıdır. Bu noktadan meşverete davet edilen 

kişi, Risale-i Nur prensiplerinin imbiğinden süzülmüş ölçü ve 
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vasıfları kişiliğine, karakterine sindirebilmiş, yerleştirebilmiş 

olmalıdır.  Hayatın içerisindeki hadiseleri, şahıs ve vesilelerin 

değil, hizmetin selâmeti açısından değerlendirecek kapasitede 

olmalıdır. Heyet ve kurula seçilmeyi genel seçim havasıyla 

karıştırmadan, kendisinin değil de gerçekten ehil kardeşlerinin 

tensip edilmesinin daha doğru olacağı kanaatinde samimi 

olarak, menfaatini ve kendisini geri, ehil kardeşini ileri 

tutabilmelidir. Ama seçilerek meşverete gitme görevini de bir 

hizmet bilerek o şuurla kabullenmelidir. 

 Özgeçmişi, kişiliği, özgüveni, idarecilik ve 

müdebbiriyette yeterliliği, ileri görüşlülüğü, başkalarının 

etkisinde kalmaması, kararlı olması, alınan kararlara uyması, 

malî ve ailevî konularda mümkünse probleminin olmaması, 

mütevazı kişiliğe sahip özellikleri olan kişiler seçilmelidir. İşin 

özü meşvereti hakkıyla yapacak kişi seçilmelidir. 

 Meşveret, her meselemize hâkim olmalıdır. 

Dolayısıyla hadiselerin ve alınan kararların üzerinde kaderin 

de kararı ve hükmünün olduğu unutulmamalıdır. İmtihan 

dünyasında bitmeyecek olan ihtilaf ve fitnenin en az zararla 

atlatılması istikametinde feraset ve belagatle hareket 

edilmelidir. Tarihin sürekli tekerrür ettiği gerçeğinden 

hareketle bazı hadiseler yaşanmadan ders alınamayacağı da 

unutulmamalıdır.  

 Her ne yaşanırsa yaşansın cemaatin uhuvveti, tesanüdü 

esastır. Fikir ve kalbe danışılarak, münakaşasız şekilde yapılan 

meşveretler her zaman ehemmiyetle muhafaza edilmelidir. Bu 

noktadan her meşveret heyeti adayı ve üyesi Ümmet-i 

Muhammedi (asm) sahil-i selamete çıkaran geminin hademesi 

olduğunu katiyen unutmadan, meşveret heyetine veya yönetim 

kuruluna seçilmeyi bir hizmet makamı bilip, nefsine de 

makam sahibi olmadığını aksine hizmetkâr olduğunu kabul 

ettirmelidir. Bu cümleden hareketle cemaat içerisinde 

“Yönetim kurulu üyesi ağabeyimiz” şeklindeki takdimler, 

kişiyi uçurmaya değil sorumluluk altına girmeye ve daha fazla 
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şuurlu olmaya hazırlamalıdır. Bu nevi takdimlerde cemaat de 

dikkatli ve hikmetli olmalıdır.   

 Sistem dışı çare aramak,  tahribattır. Sistem içi 

çözüme odaklı olmak dâvâ adamının şiarıdır. Eski halin artık 

muhal, yeni halin ise izmihlâl değil, aksine şûrâ olduğunu, 

bedellerini ödeyerek dersimizi aldık. Haklı şûrâmız bütün 

kuvvetini, haktan, tesanütten ve ihlâstan almaktadır. 

 Risale-i Nur Talebeliğinin Yeni Asya ekolünün mutad 

altı ayda bir şûrâ zamanı gelince, akla gelenlerin yazılı olduğu 

dualarımdır bunlar. 

   Mehmet Çetin 

  02.05.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 07.05.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mesveret-ve-

suranin-enfusi-mutalaasi_396110 

http://www.mehmetcetin.de/mesveret-ve-suranin-enfusi-

mutalaasi/ 
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20. İbretli şûrânın ardından 

 Yaşanan her hâdise, mazinin hülâsasını ve 

müstakbelin işaretini muhafaza eder. Akıllı kişi, geçmişten 

aldığı dersleri gelecekte uygulayarak hataları daha aza indirir. 

 Risale-i Nur’un telifi ve Nur Hizmeti, Üstad 

Bediüzzaman Hazretleri vesilesiyle Allah’ın bir lütfu olarak 

ikrâm edildi. Zübeyir Ağabeyin gayreti ve diğer ağabeylerin 

yardımıyla meşveret tesis edildi. Devam eden dönemde 

Zübeyir Ağabeyin öncülüğü ile M. Nezihi Polat’ın gayretiyle 

neşir hayatı başlatılan Yeni Asya, Mehmet Kutlular ağabeyin 

müstakim dirayetiyle bugünlere taşındı.   

 Muhtıra ve ihtilâl dönemlerinde meşruiyet sınırlarında 

kalınması, hürriyet, adalet ve hukukun üstün tutularak 

korunmasını sürekli Risale-i Nur kaynaklı hayatî prensipleri 

neşredilerek ikaz ve irşad vazifesi yapıldı. 

 Fitnenin her tezgâhı, cemaatin bölünme ve 

parçalanmasını temin etme maksadıyla yapılırken yara 

alınmıyor ve fire verilmiyor değildi, bunlar imtihan içindeki 

imtihanlardı. İmtihan, ferdî hususî alandan cemaatî sahaya 

kadar geniş kapsamlı devam ediyordu.  

 İmtihan, olumsuza, ihtilâfa takılanları ayıklarken 

müspete ve istikamete işaret ve teşvik ediyordu.  

 Şimdi ders alma zamanı, her zaman olması gerektiği 

gibi. Hizmetin bugüne taşınmasında emeği ve gayreti geçen 

bütün büyüklerimizi hayır ve rahmetle anarken, hataya 

düşenler için mağfiret temennisi içerisinde olmalıyız. Adalet 

ve şefkat duyguları basiret, feraset ve belâgatle kullanılmalıdır. 

 Yeni Asya Nur cemaati, bir kere daha tecrübe ile isbat 

etti ki hizmetin selâmeti meşveret ve şûrâ ile mümkündür. 

Allah’ın rahmeti, ittifak ve ittihad üzerinedir ki cemaat olma 

hâli budur. Bu keyfiyeti, kemiyet ile karıştırmamak elzemdir. 

 Bundan sonrası, öncekinden daha tecrübeli ve daha az 

zayiatlı olmalıdır. Sistem daha da güçlendirilmelidir. Dünyevî 

tuzaklara takılmadan, Risale-i Nur’daki esas ve prensiplerle 

muhkemleştirilmelidir. 
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 Sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğu malûmdur. 

Bu alanı kullanan her kardeşimiz kişisel duygularına 

kapılmaksızın, şuurlu Nur Talebesi olma vasfını 

kaybetmemelidir. Bu medyanın kişiselliği ile mahremiyeti de 

yoktur. O anlık duygu ve öfke patlamaları ifadelerinin, 

cemaatin aleyhine kullanılmak üzere arşiv edildiği 

unutulmamalıdır. 

 Unutulmaması gereken bir konu daha var. Vazife alan 

kardeşlerimizin muhafazalarına dua ederken, dikkatli 

takdimlerimizle de korumalıyız. İyi niyetlerle yapılan 

yükseltmeli, uçurmalı takdimlere muhatap olan 

kardeşlerimizin de nihayetinde bir nefis taşıdıkları göz ardı 

edilmemelidir. Onları uçurucu takdimleri yaparken nefisleri ile 

niçin imtihan edelim ki? Bu hareketimiz, kardeşliğe yakışmaz. 

 Bir şey daha var: Her ne olursa olsun bütün meselemiz 

meşveret ile halledilmelidir. Dava ve konusuna muhatap haklı 

şûrâ; bütün kuvvetini, haktan, tesanütten ve ihlâstan almalıdır. 

 Artık en küçük mahalden umumi şûrâya kadar yeni bir 

dönem açılmıştır. Geçmişten ders alarak geleceğe hazırlanan 

Nur Talebesi; şimdiyi, çok daha şuurlu, hikmetli ve basiretli 

yaşamalıdır. Geçmişi rahmet ve hayırla anmak, şimdiyi ibretle 

yaşamak ve geleceğe ümitle bakmak ve hazırlanmak 

zamanıdır. 

 O halde tazece “Bismillah” demeliyiz. 

   Mehmet Çetin 

  12.05.2016 Batıkent Ankara 

Yeni Asya 14.05.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ibretli-suranin-

ardindan_396917 

http://www.mehmetcetin.de/ibretli-suranin-ardindan/ 
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21. Hz. Yusuf’u (as) kuyuya atan kardeşleri idi! 

 Hayırlı işlerin çok muzır manileri olur, şeytanlar o 

hizmetin hâdimleri ile çok uğraşır. Hizmette muvaffak 

olamayan, muvaffak olanların ayağına çelme takarak onların 

önünü kesmek ister. Sevgi ve beraberlik anlamındaki genel 

kabullerde, istediğini yakalayamayan, birbirine muhabbet ve 

ihlâsla sarılarak hizmet edenlerin arasına fitne sokmaya çalışır. 

Fitne sokan da uzakta olan değil aksine yakında olandır. Taş 

uzaktan gelmez. Zira Yusuf ‘u (as) kuyuya atanlar kardeşleri 

idi. 

 Cemaat içerisinde nifak ve şikak, kin ve adavete 

sebebiyet verilen duyguların arka cephesinde tarafgirlik, inat, 

haset ve nihayet kıskançlık ana merkezli muvaffakiyetsizlik 

vardır. Bu insanların hangi ruh hâli tahlil edilirse edilsin, 

temelde adı değişik olan, farklı ama meşru olmayan maksatlar 

peşinde olma hâli ve bir yerde kuyruk acısı gibi vahim izler 

görülür. 

 Muvaffak olmak aslında bir ihsan-ı İlâhî iken, 

hâdiselerin heyecanı içerisinde unutuluverir veya enaniyet bu 

gerçeği gizler. O kötü vaziyetin evvelinde muhterem 

kardeşimiz enfüsî muhasebesini derinleştirmeli idi. Sebep ve 

hâdiselerin ana rolü aldığı imtihan dünyasında kötü karakter 

oyuncusu olmayı, elbette doğrudan kimse istemez ama 

gelişmelerin seyri, hâdisenin içine itiveriyor. Farkına 

vardıklarında ise dönülmez yollar aşılmış oluyor. Aslında bu 

da nefsin bir oyunudur. Her nev’i isyanın, şirkin geri dönüşü, 

tövbesi mümkündür, zira güneş, henüz batıdan doğmadı.  

 Düşmanın attığı taştan ziyade dostun attığı gül, baş 

yarar. Kenan ilinde, hariçten fesatçı aramaya gerek 

kalmamıştı. Kıskançlık, asırları aşan şeytanî bir duygu idi. 

Kıskançlık ahtapotunun kolları çok ve uzundu, her arızalı 

kişilik sahibi bu gövdede bir kol idi. Olsun, kitabına uygun bir 

çare bulunmalı idi. Saygısızlık, hakaret, su-i zan, iftira ve 

gıybet sıradanlaştırıldı haklı gerekçelerle. Bunlar aysberkin 

görünen kısımları değil, dalgalı hâdiselerle zaman zaman su 
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yüzüne çıkan kısımları idi. Dipte, aşağıda benliğin 

derinliklerinde daha sıkıntılı ve tehlikeli olan kısımları var idi 

ki yukarısındaki vakıaların kesreti bastırıyor, yukarı 

çıkarmıyordu. Ama bir şekli ile alâmetini tabiatı icabı tezahür 

ettirmeli idi. Bu sefer de bazı zayıf ve hassas mizaçlar, çabuk 

tahrik olanlar, dengede biraz sıkıntılı olanlar bu kanalizasyon 

için istimal edildi. Önce onlar sözde haklı delillerle ikna edildi, 

esasen tahrik edildi. Bunlar müteharrik-i bizzat değil bilvasıta 

idi. Etken değil edilgen nev’inden. Olsun, bunlar daha kolay 

kullanılırdı, hem de maliyetsiz. Nitekim kullanıldı, tahrik 

edilerek. Şimdi hedef, hizmetin ve şahs-ı maneviyi temsil eden 

mananın, kuyuya atılması zamanı idi. Ancak böyle kurtulmak 

mümkün idi zira Şem’un ve Yahuda da böyle demişti. Onlar 

kuyuya atılmalı idi ki, Yakup kendilerine dönsün, muhtaç 

kalsın, plan bu idi. Ancak bu zayıf kişiler, diğerlerine teklif-i 

hüccet ettiler, nifak tarafına delil vererek, fitnenin azmasına 

yardımcı oldular, ne yazık ki farkında değiller, neye alet 

edildiklerinin de. 

 Uzayıp giden veya gidecek gibi olan fitne 

hâdiselerinde neler yapmalıyız? 

 Evvelâ itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete, 

gıybete ve dedikoduya girmemektir. Hiddet ve tehevvürle ve 

mukabele-i bilmisille karşılık verilmemelidir. Su-i misal emsal 

olamaz. Yalnız kendimizi müdafaa için; musalâhakârâne, 

medar-ı itiraz noktalar, ehline ve muhatabına anlatılmalıdır, 

başkasına değil ki gıybet ve dedikoduya sebep olmasın. Bünye 

içerisinde kangren olmaya yüz tutacak şahıs ve hâdiselere 

karşı dikkatli olmak elzemdir. Daha büyük şerrin gelmemesi 

için küçük şerrin mecburen tercihi noktasından fitne verecek 

uzvun irtibatının kesilmesinde de maslahat vardır ki daha 

azamüşşer ile karşılaşmamak için ehvenüşşer ihtiyar olunur 

kaidesi gereğidir.   

 Ve şundan emin olunmalıdır ki bütün kuvvetimiz, 

hakta ve ihlâstadır, meşveret ve şûrâdadır. Haklı şûrâ, ihlâs ve 

tesanüdü netice verir. Yeter ki meşverete hakkını verelim, 
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meşruiyetine hassas olalım. Meşvereti de; mutedil, meselelere 

hâkim ve hakîm arkadaşlar, hakkını vererek müşavere 

etmeliler. Zira yapılan hatalardan birisi de meşveretin hakkıyla 

yapılamamasıdır. Her nev’i istibdatların kaldırılması ancak 

meşveretin hakiki hâkim kılınması ile mümkündür. 

 Yapılan fitneler hizmete bir zulümdür. Zulüm devam 

etmez ama fitne ne yazık ki devam eder.  Bize, hikmet ve 

basiretle hareket etmek ve sabır ile beraber metanet, sadâkat 

ve tesanüd düşer. Meşveretin dışındakilere kalben bile 

meyletmemek gerekir. Bu zamandaki dehşetli cereyan ve 

cihanı sarsacak hâdiseler içinde nihayetsiz fedakârlık taşımak 

gerektir. 

 Ve o zaman, müttehid ve ihlâslı ellerin uzatılmasıyla 

kurtarılan Yusuf’u (as) göreceğiz inşaallah.  

   Mehmet Çetin 

  05.05.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 21.05.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hz-yusuf-u-as-

kuyuya-atan-kardesleri-idi_397670 

http://www.mehmetcetin.de/hz-yusufuas-kuyuya-atan-

kardesleri-idi/ 
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22. Nedametten murad ne olmalı? 

 İşlenen fiilden duyulan pişmanlıkla başlayan nedamet 

maksadına uygun şekilde neticelenmeli ki murad hâsıl olsun. 

Nedametin nihai noktası özür dilemektir.  

 Bu kadarı yeterli midir? Elbette yeterli değildir. 

Dilenen özrün, yapılan hataların geçmişe bakan yönü hakkın 

helalliğini istemenin yanında, geleceğe bakan yönü ise o 

hataların tekrar edilmemesi için tashih edilip, ders alınarak 

güvence oluşturmalıdır. 

 Kalbinde imanı olan, işlediği günahtan dolayı 

vicdanen rahatsız olur ve Rabbinden mağfiretini diler, tövbe 

eder. Yaptığı haksızlığın farkına vararak yine vicdanının 

sevkiyle hakkı geçenlerle helalleşerek geçmiş olan haksızlığı 

kısmen telafi eder. Buraya kadar mazideki hata ve haksızlığın 

telafisi anlamındaki nedametin bir yönüdür. İşlenen günahın 

gelecekte bir daha yapılmaması için kulun Rabbine söz 

vermesi tövbe ile beklenen bir kulluktur. Birisine yapılan 

haksızlığın tekrarlanmaması için verilen söz ve teminat ise 

faziletli davranıştır. 

 Buraya kadar, nedamet ve tövbe muamelelerinin ferdî 

sahadaki vaziyetini mütalâa ettik. Ancak nedametten ve özür 

dilemekten maksadın kalan önemli kısmının da hâsıl olması 

için yapılması gerekenler var. 

 Kul Rabbinin emrine rağmen günah işlerken, 

kardeşinin hukukuna tecavüz ederken sadece ferdî alanda 

kalmıyordu bu işler. İşlenen günah başkalarını, yapılan 

haksızlık diğerlerini tahrik ederek onların da hata ve haksızlık 

yapmalarına sebeb oluyordu. Sebebiyetten kaynaklanan hata 

ve haksızlığın da telafisi unutulmamalıdır. Bunun için kul 

ulaşabildiği ve yetişebildiği kadar insanlara, geçmişte 

işleyerek sebeb olduğu, onların hata ve haksızlıklarının tashihi 

adına kuvvetli ve etkili özür dilemelidir, hem de inandırıcı 

olmalıdır.  

 Bu nasıl olacaktır? Düştüğü yerden kalkarken, 

insanları da düşürdüğü yerden kaldırmalıdır. Günün 
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haberleşme vasıtalarının da kullanılarak ulaşabildiği insanlara 

işlediği hatadaki pişmanlığı ilan edilmeli, helallik dilenmeli, 

yapılması gereken doğru davranış ifade edilmelidir. Bunlar 

yaptığı hatasını telafi etmek isteyen faziletli insanın 

muameleleridir.  

 Düştüğü yerden kalkmak, düşürdüğü yerden 

kaldırmak derken bir mühim hatırayı bu konuya rehber 

kılalım. 

 Hasan Şen ağabeyimiz, rahmetli Ahmet Feyzi 

ağabeyin geçmişteki bir hatasından dönmesini anlatır. Ahmet 

Feyzi ağabi, rahmetli Necmettin Erbakan hocanın siyasal 

İslâm hareketine bir dönem taraftar olur. Rahmetli Bekir Berk, 

ziyaret ederek ısrarlı ve iknalı izahları ile Ahmet Feyzi ağabey 

hatasını anlar ve kabul eder. Lakin Ahmet Feyzi ağabey, 

cemaatin huzurunda eski kararından vazgeçtiği de ilân eder, 

helallik ister ve kendisini takip ederek aynı hatayı yapanların o 

hatalı davranıştan vazgeçmelerini tavsiye eder. 

 Bir cemaatin önündeki büyüğün, 12 Eylül ihtilâlinin 

desteklenmesinin hatalı olduğunu dar dairede söylemesi 

elbette yeterli değildir. O büyüğün karar değişikliğini 

bilmeyen takipçilerinin manevi sorumluluğu unutulmamalıdır. 

 Hissiyatına kapılarak hata yapan bir kardeşimizin 

nedametinin ferdîlikten çıkıp küllîleşmesi gerekir ki telafisine 

vesile olsun. Özür dilemenin sessiz veya dar dairede yapılması 

hatanın telafisi adına ne kadar fayda verebilir ki? Hatalı 

görmediği davranışı savunması kendisini haklı kabul ettirmez. 

Yapılması gereken şudur: Özrünü ilan edip, hatalı karar 

vermesine sebep olduğu insanlara ulaşarak hata tashihini yapıp 

ve nihayette meşverete tabi ve teslim olmasıdır.  

 Bu davranışı onu küçültmeyip aksine hatadan dönerek 

başkalarına örnek davranış sergilediği için takdir toplar, 

dualara vesile olur. 

   Mehmet Çetin 

  22.05.2016 Barla Isparta   

Yeni Asya 28.05.2016 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/nedametten-murad-

ne-olmali_398475 

http://www.mehmetcetin.de/nedametten-murad-ne-olmali/ 
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23. Ramazan- Şerifte ne okuyalım? 

 Risale-i Hasbiyeyi okuyalım, derim, tek ifade ile. Hem 

ferdî ve hem de müzakereli veya mütalâalı olarak, hangisini 

yapsanız sezâdır. 

 Niçin okuyalım? Hayatın muhtevasındaki bin bir 

sıkıntıya çare, gaflete ikaz için, Dördüncü Şua birebir ilaçtır, 

tiryaktır. Zira orada Risale-i Nur’un teselli verici, medet edici 

nurları var. Eğer bu nurlar dikkate alınmazsa ruhun sıkıntısı 

bitmez ve artan bir hızla fenâya gider. 

 İster cemiyet içinde ve isterse kendimizle yalnız 

kaldığımızda, enfüsî dairemize nazar edilirse ruhumuzun ve 

kalbimizin şu üç şeyi feryat ettiğini müşahede ederiz. Gayet 

kuvvetli bir “aşk-ı beka”, şiddetli bir “muhabbet-i vücud”, 

büyük bir “iştiyak-ı hayat”. Ölmeyi istemeyen, sürekli 

öteleyerek göz ardı eden, bir uzun ömürlü yaşama arzusu 

üzerine bina edilen hayatımız var. Sonsuz yaşama aşkıyla dolu 

hayatın içinde vücudumuza, kendimize yani nefsimize çok 

şiddetli düşkünüz. Bunların gerçekleştiği alan ise, içerisinde 

tecelli eden hakikatlerinden farkında olmadığımız hayat ki 

fevkalâde iştiyaklıyız. Bu üç sarmallı feryadı tekrarlarız.  

 Bu üç arzumuzun tahakkukuna kadir miyiz? Elbette 

değil. Zira fıtratımıza dercedilen acz ve fakr maalesef belimizi 

büküyor. Yardım almak için her ne yana dönersek dönelim, 

neye müracaat edersek edelim,  onların bizden daha aciz ve 

daha zayıf olduğunu görüyoruz. Elimizdeki ilim ve irademizin 

cüz’i oluşu, hayatımızın içerisindeki ihtiyacın karşılanmasına, 

düşmanın defedilmesine bütünüyle yetmediğini defalarca 

tecrübe ediyoruz. Hayal ve heyulamızla oluşturduğumuz bütün 

alet, edevat ve sermayemizin de hep beraber fenâya; beka 

mersiyeleri dizerek gittiğini görüyoruz, yazıyoruz ve 

yaşıyoruz. 

 Istıraplarla geçen hayatımıza medet yok mu? Yanık 

şair Niyazî-i Mısrî ne güzel ifade etmiş: 

 Dil bekası, hak fenası istedi mülk-ü tenim.  

 Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber. 
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 Ümitsizce yükselen feryatlara; Arş-ı Âlânın 

semasından nüzul ile süzülerek gelen ve isteyen her muhtaca 

ilhamen ikram edilen “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” 

hablülmetininden teşekkül eden merdiven ile rahmet eli 

uzanmıştır. Onun bu zamandaki manevi tefsiri Dördüncü Şua 

olarak tecelli etmiştir. Acz ve fakrımızın dibe vurduğu iftar 

sofrasındaki hâlimizin sadırdan satıra yansıması olan Risale-i 

Hasbiyeyi okuyalım ki derdimize derman bulalım. 

 Dördüncü Şua olan bu risale ile nefsimizin acz ve fakr 

içerisinde olduğunu ve dolayısıyla ihtiyacın karşılanması, 

düşmanın defedilmesinde her şeye kadir Allah’a muhtaç 

olduğumuz şuuru uyandırılır, intibaha getirilir.  

 Hasbünallahü ve ni’mel vekîl”, günde beş yüz defa 

şuurla okunması ile İlmelyakînden aynelyakine teşvik edilir. 

Dokuz mertebeli olan ancak altı mertebesi telif edilen bu 

risale, gerçekten Ramazan-ı Şerifte de okunması gereken bir 

eserdir. Zira her bir mertebesinde Allah’ın bir isminin 

cilvesinin, gölgesinin mahiyetimizde olduğunu ifade ederek 

bizdeki arzuların yönü Rabbimize tevcih ettirilir. 

 “aşk-ı beka”  ile yanan nefsin “muhabbet-i vücud” ve 

“iştiyak-ı hayat” arzusunun karşılanmasında acz ve fakr ile 

güçsüz kalan, Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” ile sağlam bir 

dayanak bulur. Vapura binen yolcunun yükünü sırtından 

vapura indirmesi manasında Rabbine tevekkül eder. 

 Şimdi; Ramazan-ı Şerifte Kur’an okumalarımızla 

beraber Risale-i Hasbiyenin okunmasıyla okuduğumuz 

ayetlerin; hayatımıza, hissiyatımıza, zerrelerimize nüfuzunu 

yaşayalım.  Böylece sahibi olduğunu zannettiğimiz, her 

şeyimizi fenâ seylinden bekâ okyanusuna yönlendirelim. 

   Mehmet Çetin 

  01.06.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 04.06.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ramazan-i-serif-te-

ne-okuyalim_399229 

http://www.mehmetcetin.de/ramazan-i-serifte-ne-okuyalim/ 



56 
 

24. Dördüncü Şuâ’da neler var?-1 

 Ramazan-ı Şerif’i karşılama yazımızda “Ramazan-ı 

Şerif’te ne okumalı?” başlıklı, Hasbiye Risalesi olan Dördüncü 

Şuâ’ya işaretle, acz ve fakrımızın zirve yaptığı ve hususan iftar 

sofrasında hakkalyakîn hissedildiği “an”ların ayı olan 

Ramazan-ı Şerif’te okunmasını acizâne tavsiye etmiştik. 

 Seydişehirli dostlarımız namına Nihat Sarıaltın’ın 

gönderdiği mesaj bu manada kayda değer bir ehemmiyet arz 

ettiği için paylaşmak icabetti: 

 “Kardeşim, bugün Dördüncü Şuâ’yı müzakereli 

okumaya başladık. Aman ya Rabbi, ne muazzam meseleler 

varmış! Hiç duymamış gibiyiz. İnşaallah her gün dershanede 

okuyacağız.” 

 Kulun; en zorda olduğu zamanda Rabbimiz, ihsanını 

rahmetiyle izhar eder. Barla Hayatının özellikle son 

zamanlarında fevkalâde rahatsız edilen Üstad Bediüzzaman, 

kendisiyle uzaktan yakından, alâkalı alâkasız kişilerle 

Eskişehir’e, ilk mahkemeye sevk edilir. İdam iddiasıyla 

yargılanır lâkin verilen ceza komiktir. Kendilerinde bir suç 

unsuru bulamayacağını anlayan ifsad komitesi reisi akla ziyan 

plan uygular. Sapı bizden baltalarla cemaate dalar. Hamdolsun 

ki fire yok lâkin Üstad’dan ikaz kuvvetlidir; “Dikkat edin, ifsat 

komitesi aranıza tefrika sokmasın. Isparta kahramanlarına 

yetişmek istiyorsanız Risale-i Nur’a itimaden sımsıkı 

sarılmanız gerekir” manalarında tahşidat yapar. Yanı sıra 

Mevlâ-ı Kerim’inden medet ister. Risale-i Nur’a yapılan 

saldırıya karşı, ayetlerin arasındaki işaratı bularak Birinci 

Şuâ’yı telif eder. Büyük ölçüde manen rahatlar. 

 Rahatlama bir noktaya kadar kifayet eder. Zira 

Üstad’ı, ehl-i dünya, her şeyden tecrit etmişlerdi. Karakol 

karşısında her gün isbat-ı vücud ile tarassut altında idi. Altmış 

yaşının getirdiği ihtiyarlığa yapılan işkencelerle beraber beş 

nev’i hastalık hücum ediyordu.  

 Sıkıntılar bazen gaflet verir. Gaflet, bilineni bilinemez, 

görüneni görünemez hâle getirir. Risale-i Nur’daki teselli 
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verici nurlara bakmadan doğrudan doğruya kalbine bakarak 

ruhunu aradığını söyleyen Üstad, üç kuvvetli arzunun 

kendisinde hükmettiğini ifade eder. Lâkin kendisinin fani 

oluşu o arzuları söndürür, ümidini kırar.  Çare arar tıpkı 

Niyazi-i Mısrî gibi nidalarda bulunur.  

 Ve ümitsiz bir vaziyette başını önüne eğmişken 

“Hasbünallahü veni’mel-vekîl” ayeti imdadına yetişir. Günde 

beş yüz sefer-ki bize ihtardır-okur. Risale-i Nur’da ilmelyakîn 

olarak tafsili verilen iman nurlarının aynelyakin suretinde 

tecelli ettiğini yaşar.  

 “Gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet 

ruhlu bir muamele-i imanî ve gayet gizli bir mükâleme-i 

kalbî suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak 

tebarüz etmiş” dediği manaları hissederek okumak lâzım, 

yoksa zevk alamaz, der. Bunun için Üstadın bahsettiği manaya 

tevafuk etmek gerekir. Okunan metni, anlatılan kıssayı 

yaşamadan ve hissedilmeden idraki mümkün değildir. Yapılan 

sadece bir ezberdir veya dinlemedir, o kadar.  

 Hasbiye Ayetinin nüzul sebebi, Hasbiye Risalesinin 

telif sebebine derman olmuştur. Resul-i Ekrem (asm), 

bütünüyle ve her şeyi ile fevkalâde sıkıntıda kaldığında 

Hasbiye Ayetini, Rabbi, rahmetiyle ilham eder. Külliyatta 173 

yerde geçen bu ayet, Peygamber Efendimize (asm) olduğu gibi 

ümmete, Üstada ve bize bir rahmet-i İlâhiyedir. 

 Cemaat halinde müzakere edilerek okunsa da ferdî 

olarak da okunup kendi âlemimizde hissederek yaşamamız 

gereken bu Risalenin okunduğu zemin, kişilerin hâlet-i 

ruhiyesi, okuyanların seviyesi gibi iç ve dış şartların müsaitliği 

verimi artıran hususlardır. 

 Fihristini yazan Hafız Hüseyin Ağabeyimizi buradan 

rahmetle anarken bu risaleyi okuyanın hayrette kalacağı, 

kendilerinin istifadelerinden gayrı başkalarının da istifadesine 

çalışacağı dâvetini ilân edelim. 
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 Fakir ve hakir görülen vücudun manen yükselmesinin 

basamakları olan Hasbiye Risalesini mütalâaya devam edelim, 

inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

 08.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 11.06.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dorduncu-sua-da-

neler-var-1_400012 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-1/ 
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25.  Dördüncü Şuâ’da neler var?-2 

 Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 İnsandaki daimî yaşama arzusu, mükemmel kemal ve 

cemal sahibi Allah’ın bir isminin bir cilvesinin 

mahiyetimizdeki gölgesidir. Dolayısıyla ebedî yaşama 

arzumuzun yönü dünyaya değil, Allah’ın varlığına, kemaline 

ve bekasına müteveccih olmalıdır. Böylece yaratılıştan var 

olan muhabbet duygumuz fıtrî istikamete yönelmiş olur.  

 İstikametinden sapan muhabbetler, gaflet yüzünden 

yolunu şaşıran sevgiler, alâkalar asıl olana değil gölgeye 

yapışarak perestiş edip kendine eziyet eder. Bu vaziyet, 

hayatımızda; duygularımızın dip yaptığı zamanda ümitsizlikle; 

tavan yaptığı zamanda da istikrarsızlıkla tecrübe edilen 

hâllerimizdir ki istikametsizliktir. Bunun için akıl, öfke ve 

şehvet duygularımız, beka aşkı istikametinde yani bâki olan 

Allah’ın isim ve sıfatlarının mevcudattaki tecellilerini tefekkür 

ederek beka dolu marifet kazanılması istikametinde 

kullanılmalıdır ki maksud mana hâsıl olsun.  

 Bu nasıl olmalıdır? Evvelâ imanlı teslimi ifade eden 

tevekkül ile. Yani samimî olarak “Hasbünallahü veni’mel 

vekil” sözleşmesi ile kayıt altına alınmalıdır. Sonra icabı 

yerine getirilmelidir. İcabı nedir, derseniz gaflet perdesinin 

kaldırılarak beka arzumuzun hakkalyakîn derecesinde Bâkî-i 

Zülkemal’in bekasına ve bizim Rabbimiz olduğuna iman, 

teslim gibi kesin kabul edişle mümkündür. Çünkü Allah’ın 

bekasıyla, bizim için sonsuz bir hakikat tahakkuk eder. 

 Nasıl mı? Evvela eşya ve hadise karşısında aciz ve 

fakir olduğumuzu idrak etmeliyiz. İhtiyacın karşılanması, 

düşmanın defedilmesine sınırlı olan gücümüz yetersizdir. Bir 

adım sonrasında tıkanıp kalmaktayız. Kapı kapı, âcizlerin 

kapısını çalmaktansa, sebeplere hükmedenin kapısını çalmak, 

imdadı O’ndan istemek daha akıllıcadır. Böylece ihtiyacı 

karşılanan insanın daimî yaşama arzusuna istikamet vermede 

yol açılmış olur. 
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 Mahiyetimize yerleştirilen Allah’a ait sıfatların birer 

numunelik ve ibretlik cüz’ü ile Allah’ın mutlak kemalde 

olduğunu idrak etmemiz için verildiği şuuru ile O’nun Zat’ına 

olan muhabbetimiz istikamet kazanır. Bu şuurun, 

İlmelyakînden hakkalyakîne yükselmesi ile beka arzumuz yeni 

ama daha şümullü bir makam kazanır. Böylece kâinatın ve 

insanın kemalâtın idrak etme ile hâsıl olan kemalata 

meftuniyet, bizi hadsiz elemlerden kurtardığı gibi, hayattan 

alınan lezzet tam olur.  

 Kemal konumuna gelen şuur; Allah’ın mülkündeki 

eşyaya iman gözüyle bakarak bir nevi malik olduğunu 

hissedip, O’nun adına hükmeder. Mevcudat ile olan 

münasebetinden kaynaklanan alâkalar sonraki alâkalar ile 

bitişerek kendi şahsî vücudundan ziyade küllî bir vücud 

kazanır. Güya diğer varlıklar bizim vücudumuz gibi olur ve 

onlara karşı olan muhabbet böylece teskin edilir. Diğer 

taraftan mükemmel olan her şeye duyulan muhabbet manasını 

bulur. Bu muhabbet, yaratılan her şey ile dostluk peyda ettiği 

gibi özellikle Resul-i Ekrem (asm) ile başlayıp enbiya, evliya, 

asfiya gibi mübarek takipçilerini kuşatan geniş bir anlam 

kazanarak şuurlu bir uhuvvete dönüşür. Artık bu dostlarının 

buradaki misafirliklerinin bitiminde ayrılıp sonsuzluk diyarına 

gitmelerini, bir başka isim ve sıfatın tecellisi bilip, buradaki 

hayatın öbür taraftaki devamı anlayıp, bu taraftaki fanilikler 

perdesinden, baki hayat sahnesine geçişleri olarak müşahede 

eder ve beka arzusu böylece mutmain olur. 

 İşte bütün bunlar cüz-i irademizle çaresiz kaldığımız 

anlarda zirveye çıkma basamağı olan “Hasbünallahü 

veni’mel vekil” ile mümkündür. Bu basamak, Dördüncü 

Şuâ’nın, Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye’sinde sıralanan 

on tane “Hem” açılımlarına işaret ederek, merak edenleri o 

risaleye havale ederiz.  

  Şükürler olsun ki “Hasbünallahü veni’mel vekil” 

ayeti var.      

  Mehmet Çetin 
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   13.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya  

Yeni Asya 18.06.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/birinci-mertebe-i-

nuriye-i-hasbiye_400769 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-2/ 
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26. Dördüncü Şuâ’da neler var?-3 

 İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Fıtratımızdaki hadsiz acz ve fakrdan dolayı sıkıntılı 

durumlarda bir imdat ve dayanak noktası ararız. Bir yalnızlık 

ilâcı olan Hasbiye ayeti; darda kalanın sığınağı, zorda kalanın 

kalesidir, esasen imanın enfüsî dairedeki terennümüdür. 

 “Hasbünallahü veni’mel vekil” kalesine iltica edince 

neler hissederiz?  

 İman sebebiyle kurulan bağ ile Kadir-i Mutlak olan 

öyle bir Sultan’a istinat ederiz ki, yaratılan bütün mevcudatın 

cihazlarına muazzam ve mükemmel intizam vermekle beraber 

meselâ bitkiler ve kuşların elbiselerini tazelendirir, silâhlarını 

yeniler, ihtiyaçlarını karşılar. Yeryüzündeki bitki örtüsünü 

değiştirir. Başta insan olmak üzere hayvanatın muazzam 

şekilde rızkını temin eder.  

 Rabbimizin yarattığı rızıklardan nicesi var ki 

yiyeceklerin her nev’inden tohum gibi en gıdalı, hülasalı 

şekilde o çekirdeğin içerisine sıkıştırarak âdeta kaderî 

tarifelerle sarıp, muhafaza için küçücük sandukçalara koyup 

teslim eder.  

 Bu işlemler o kadar çok olmasına rağmen hepsi 

mükemmel kalite ve intizamla, çok hızlı süratle ve her rızka 

muhtaç olanları duyuracak şekilde merhametli rızık vericimiz 

olan Rezzak-ı Kerim tarafından karşılanır. İşte  

“Hasbünallahü veni’mel vekil” kalesine iltica edince, her 

şeye kadir olan Rahman ve Rahim olan Rabbimize dayanır ve 

güvende olduğumuzu hissederiz. Zira Sultan-ı Kâinat birdir. 

Her şeyin anahtarı O’nun yanındadır, her şeyin dizgini O’nun 

elindedir, her şey O’nun emriyle halledilir. Dolayısıyla başka 

şeylere müracaat etmeye gerek kalmaz. 

 Şimdi başımızı ellerimiz arasına alarak enfüsi bir 

mütalâada bulunalım. Vücudumuzun içindeki ihtiyaçlardan 

dışarıdaki ihtiyaçlara, içimizdeki düşmandan dışımızdaki 

düşmana kadar bizi bekleyen bu kadar şeyleri; yok 
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hükmündeki, son derece sınırlı, var zannettiğimiz cüz-i 

irademiz ile mi karşılayacağız?  

 İnsan, kâinatın ekser envaına muhtaç ve alâkadardır. 

İhtiyaçları âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar 

uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir 

bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cenneti de arzu eder. Bir 

dostunu görmeye müştak olduğu gibi, Cemil-i Zülcelâl’i de 

görmeye müştaktır. Bütün bu ihtiyaç ve arzularını karşılayacak 

her şeye kadir bir Rabbe iman bağıyla kurulan dayanağın en 

güzel ifadesi olan “Hasbünallahü veni’mel vekil” ile şöyle bir 

mânâ açılır: 

 Allah’a kulluk bağı ile ihsan ve ikramı bol olan ve her 

şeyin sahibi Malik-i Kerim’e mensubiyetle iaşe defterine 

kaydolunur. Her hadisenin karşısında titremekten, her şeye 

dilencilik etmekten kurtulur. Allah’a iman ve itimat eden 

insan; manisiz, müdahalesiz her hâlinde ve her arzusunda 

rahmet haznelerinin maliki, saadet definelerinin sahibi olan 

Cemil-i Zülcelâl ve Kadir-i Zülkemal’in huzuruna girip 

ihtiyacını arz edebilir. Rahmetini bulup kudretine istinat 

ederek mükemmel bir ferahı bulur.  

 Mademki bu iman bağı münasebetiyle “Hasbünallahü 

veni’mel vekil” nimeti bize ihsan edildi o halde önümüzdeki 

her hadise ve eşya karşısında Allah’ın şu âleme vaz ettiği 

kanunlara riayet ederek ve hikmetle hareket edip gereken 

tedbirleri aldıktan sonra “Hasbünallahü veni’mel vekil” 

diyerek tevekkülümüzü yapabilir, huzuru bulabiliriz. Aksi 

halde eşya ve hadisenin karşısında titremekten kendimizi 

kurtaramayız. Çare, kendimizle beraber eşya ve hadisenin 

yaratıcısı olan Allah’a iman ve itimat ederek kudretine 

hikmetle dayanmaktır. 

 Din, vicdanda başlar, hissedilir, yaşanır. Hasbünâ ayeti 

ile her nevi ihtiyacın karşılanmasında Rabbi, Rab olarak kabul 

edip O’na itimaden tevekkül ederiz. İşte bunlar, Hasbünâllahü 

ifadesiyle anlatılmak istenilenlerden sadece bir tanesidir, 

yaşanılanlardan biri. 
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   Mehmet Çetin 

  16.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya  

Yeni Asya 25.06.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ikinci-mertebe-i-

nuriye-i-hasbiye_401562 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-3/ 
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27. Dördüncü Şuâ’da neler var?-4 

 Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye  

 Sıkıntılı hadiselerin tazyikiyle hayattan alakasının 

kesilmek üzere iken huzurlu, problemsiz ebedî bir hayat 

arzusuyla buradaki bitmek bilmeyen sıkıntılar karşısında of, of 

diyerek ümitsiz kalan insan, çare arar. Ebedi hayat arzusunun 

gerçekleşmesini sağlayacak olan; ancak ve ancak bütün 

mahlûkatın sakin ve hareketli hâllerini bilecek, kaydedecek ve 

sonra insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün 

mahlûkatın üstünde makam veren bir Kadir-i Mutlak’ın hadsiz 

kudretiyle olabilir.  

 Hasbiye ayetinden tatmin edici izah isteyen 

Bediüzzaman, ayetin manen işaretiyle çoğul şahıs ekiyle 

söylenen “hasbünâ” (Bize yeter) ifadesinde arar. “Bize” 

ifadesine girenleri taharri eder. Acaba kâinatta bizim ile 

beraber kimler kendilerine mahsus lisanıyla “hasbünâyı 

söylüyorlar?  

 Bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz 

ne kadar mevcudat varsa, irili ufaklı hepsi kendine mahsus 

dilleriyle, gördükleri vazifeleriyle, yaratılış gayeleriyle hep 

beraber Rab olarak Allah, bize yeter. Başka Rabbe gerek yok. 

Zira O, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor, düşmanlardan 

koruyor, her nevi nizamımızı sağlıyor, kolluyor. Merhametiyle 

yardımcı olurken, adaleti ile tanzim ediyor.  

 Hasbünâdan enemiz ve nefsimizde hissedardır. Bir 

katre sudan mu’cizâne yaratarak, her nevi cihazla 

mükemmelen donatmış. Dimağ, kalb ve dilimize nimetlerini 

tartacak, ölçecek ve bilecek mizancıkları, Esma-i Hüsnanın 

nihayetsiz cilvelerini anlayacak binlerce aletleri yaratmış. 

Kokuların, tatların ve renklerin adedince tarifeleri o aletlere 

yardımcı olarak vermiş, tanıtımını yapmış. İşte bütün bunları 

âdeta bilen, tanıyan ve -inşaallah- vücudumuzdaki ene ve nefis 

de ıslah ve itaat etmiş hali ile teslimiyeti ifade eden, “Allah 

bize yeter” anlamında hasbünâ der ve demeli. 
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 Zahir ve batın duygularımızın da hasbünâdan hissesi 

var. Vücudumuzdaki duyguları öylesine mükemmel yaratmış 

ki her şeyin bütün çeşitlerini ölçecek özelliklerle o 

duygularımızı donatmış. Eşya üzerinde tecelli eden esmanın 

ayrı ayrı zuhurlarını o hissiyat ve hassasiyetle bize bildirir. 

Böylece Rabbanî terbiye sağlanır. İşte bu vazifelerin 

yapılmasında duygularımızla beraber hasbünâyı söyleriz.  

 Bahsedilenlerle beraber, merhametli Rabbimiz bütün 

mahlûkata halife manasında bize insaniyeti verdi. İnsaniyete 

mahsus maddî manevî inkişaflarla insana özel duygularla 

geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Ardından İslâmiyeti 

verdi. Böylece “biz” manası görünen görünmeyen, bilinen 

bilinmeyen âlemler kadar belki de daha ilerisine kadar 

genişledi. Hakiki imana işaret ederek dünya ve ahireti içine 

aldı. O imanın tekâmül basamaklarına işaret ederek marifete 

yol açtı. Muhabbetle eşya aynasında Esma-i İlahîyi sevdirdi. 

Kur’an ilminden iman esaslarının hikmeti nuruyla mahlûkatın 

üzerinde bir üstünlük ihsan etti. Bu mana ile ehadiyet ve 

samediyetine tam bir ayna, küllî ve kudsî rububiyetine 

mukabil olabilecek küllî ubudiyete işaret olan “biz” manayı 

dopdolu ihtiva eden hasbünâyı gerçekten çok zikretmek, 

fikretmek ve şükretmek gerekir. 

 Bütün bu ulvî manaların takviyesi olmak üzere, 

mürşid babından kitaplarıyla beraber enbiyaları vazifelendirdi. 

Onların dilinden bize bir alışveriş teklif etti: “Allah, 

mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara 

Cennet vermek suretiyle satın almıştır.” (Tövbe 111) 

ayetinden anlaşılıyor ki yine merhametiyle bize hem hidayeti 

gösteriyor ve hem de emanetini, karşılığında Cennet olan bir 

başka ve kıyaslanamayacak kadar kıymetli güya bir bedelle 

ihsan ediyor. İşte bütün bunlara erebilmenin yolu hasbünâdan 

geçmektedir. Ferdî kulluğumuz kifayetsizdir. En güzel 

kıvamda yaratılarak halife-i ruy-u zemin makamıyla 

mahlûkatın zikir, tesbih ve ibadetlerini arkamıza alarak, 
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onlarla “biz”i genişletmek her halükârda Hasbünallahü 

ve’nimelvekilden geçmektedir.  

 Durmak yok, hasbünâ caddesinde yola devam 

ediyoruz.  

   Mehmet Çetin 

 17.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 02.07.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dorduncu-sua-da-

neler-var-4_402346 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-4/ 
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28. Altıncı Mesele’deki soruyu kim sordu? 

 Geçenlerde vefat eden Abdullah Yeğin Ağabeyin, 

elimizdeki kaynaklara göre; “Altıncı Mesele’deki soruyu 

sorarak telifine vesile olan” şeklindeki takdimler, “Bu soruyu 

kim sordu?” konusunu gündeme taşıdı. Rahmetli Yeğin 

Ağabeyden naklettiği hatıra ile bu yazının yazılmasına da 

vesile ve yine bu konunun doğru anlaşılmasına da yardımcı 

olduğu için teşekkür borçluyuz kıymetli Mustafa Altuntaş’a. 

 Altuntaş, facebooktaki hesabında şu hatırayı paylaştı: 

 “Kısa bir müddet görev yaptığım Kastamonu Araç'ta, 

yeğeni emekli veteriner teknisyeni Hüsnü Bey vasıtasıyla 

tanıştığım rahmetli Abdullah Yeğin Ağabeyin, rahmet-i 

Rahman’a yürüdüğünü teessürle öğrendim. Rahmetli, Araç'ta 

görev yaptığım süre zarfında İstanbul'dan Kastamonu'ya 

geçerken veya Kastamonu'dan İstanbul'a geçerken yol 

üzerinde olan evimde mutlaka perşembelere denk getirerek 

sohbet yapar ve sonra yola devam ederdi. Yaklaşık bir yıl 

boyunca on beşte bir evimizi şereflendirdi, bize ders yapar 

ama genellikle Hizmet Rehberi’nden yapar ve Üstadla ilgili 

hatıralarını anlatırdı. Bir seferinde Kastamonu’da 

mekteplilerin sorusunu kendisinin sorduğunu söyleyerek 

Üstad’ın halet-i ruhiyesini sorduk.  

 Dedi ki: Kardeşim, o soruyu ben sormadım. Benim 

yanımdaki arkadaşım sordu.”4 

 Aslında önemli olan o sualin sorularak cevabın 

verilmesine vesile olmaktır, yoksa rahmetli Abdullah Yeğin 

Ağabey veya arkadaşlarından birisinin sorması sonraki 

konudur.  

 Ayetten anladığımız odur ki, bir hayrın yapılmasına 

vesile olmak o hayrı işlemiş gibidir. Bu noktadan bakıldığında 

o sual ve cevabın olduğu sohbet zemininde olmakla Altıncı 

Mesele’nin telifine müştereken vesile olduğuna inanıyoruz. 

                                                             
4 https://www.facebook.com/mustafa.altuntas.7161?ref=br_rs 
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Hayır, hasenat nur ve nuranî olduğu için paylaşıldıkça 

ziyadeleşir. Paylaşıldıkça çoğalan bir başka hayır daha var, o 

da her Altıncı Mesele okundukça telif eden muhterem ve 

muazzez Üstad’dan merhum Abdullah Ağabey ve 

arkadaşlarına varıncaya kadar hasenat defterlerine sevapların 

sürekli yazılıyor olmasıdır. Ve elbette okuyanlara da. 

 Altıncı Mesele, Risale-i Nur Külliyatı’nın müstesna 

bir risalesidir. İlk yaptığımız imanî ders olduğu gibi sonraki 

zamanlarda da okunan bir risaledir. Özellikle gençlerin ve 

mekteplilerin olduğu zeminde dönüp dönüp okuduğumuz bir 

risaledir. 

 Altıncı Mesele, tek başına Risale-i Nur Külliyatı’nın 

karakteristik özelliklerini izhar etmesi bakımından da 

fevkalâde ehemmiyete haizdir. Eşya ve hadisede tecelli ile 

tezahür eden esma-i İlâhiyenin okunarak, incelenerek, 

müşahede edilip idrak edilmesini satır satır eğiten bir eserdir. 

Eski Said döneminde tesbit edilen iman ilmi ile fen biliminin 

mezcedilerek telif edilip asrın insanına tebliğde, rol model bir 

eserdir. Kullanılan dil, takip edilen üslûp, kurulan cümleler ve 

bütünüyle anlatım unsurlarının gayet maharetle kullanıldığı 

örnek bir eserdir. 

 Üzerinde akademik çalışmaların, ihtisas derslerin ve 

hatta ezber edilmesi gereken bir risaledir. Zira o eserde her 

sınıf insanın rahatlıkla seviyesine uygun, idrakine muhatap, 

rahatlıkla anlayıp anlatabileceği özellikler vardır. Bunların 

ötesinde ferdî olarak duygu ve düşünce dünyasının incisi olan 

tefekkürümüzü tetikleyen mühim bir vasfı da vardır. 

 Maksadımız bu vesile ile rahmet-i Rahman’a intikal 

eden Üstadımız ve Abdullah Yeğin Ağabeye, Fatiha’lı hayır 

dualarına vesile olmakla beraber, yaşanan bir hadiseyi 

doğrudan muhatabı olan kişinin ağzından, gelecek nesle 

ulaşması için matbuatın arşivine intikal ettirmektir, vesselâm. 

 Rabbim, Abdullah Yeğin Ağabeyimize rahmet eylesin.  

   Mehmet Çetin 

  10.07.2016 Yeni Foça İzmir 
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Yeni Asya 16.07.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/altinci-mesele-deki-

soruyu-kim-sordu_403694 

http://www.mehmetcetin.de/altinci-meseledeki-soruyu-kim-

sordu/ 
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29. Darbe karşısında Bediüzzaman’ın duruşu 

 Bediüzzaman, 31 Mart olayını, ilk gününde uzaktan 

uzağa izlemesi dikkat çekicidir. Diğer taraftan Şeyh Said’in 

isyan dâvetini reddederken de. İsyan eden askerlere ve teşvik 

eden basına ikaz muhtevalı makaleler neşreder. İdarecilerin 

işledikleri günah ile kendilerine zulüm etmelerinin yanında 

itaatsizlik ve isyan ile kalkışanların bütün millete haksızlık ve 

zulüm edildiğini ihtar eder. 

 Divan-ı Harb-i Örfî’nin Dokuzuncu Cinayet 

bölümünde “Hem de Şeriat istiyorsunuz. Fakat itaatsizlikle 

Şeriata muhalefet ediyorsunuz.” tesbiti ile dile getirilen 

problemlerin hallinin, demokratik yollar yerine antidemokratik 

yollara müracaat edeni ikaz eder. İsyan edenlerin isyanının 

bastırılmasının ardından muhtemel istibdada karşı da kararlı 

bir duruş ortaya koyan Üstad, “İstibdat, zulüm ve 

tahakkümdür; meşrûtiyet, adalet ve Şeriat’tır.” diyerek 

idarecileri Peygamberimize (asm) tabi olmaya davet eder. 

“Millet tenvir ve irşad edilmelidir.”, “Bizim düşmanımız 

cehalet, zaruret, ihtilaftır.” diye cemiyetin bütün 

problemlerini özetleyen teşhisi koyar ve tedavisini de; “ Bu üç 

düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silâhıyla cihat 

edeceğiz.” diyerek reçetesini verir. İslâm âlemi ile kardeşliğin, 

komşularla dostluğun geliştirilmesini tavsiye, husûmet ve 

gerilimi de tel’in eder. Yanı sıra erken ve müşaveresiz hareket 

edenlere de ihtarlar var.  

 “Evet, bir darbe teşebbüsünü maalesef yaşadık ki 

keşke olmasaydı. İnşaallah –şimdilik- akim kalmış gibi 

gözükmekle beraber elbette izaha muhtaç konular vardır. Bu 

darbenin zalimâne ve hainâne isyanın bir oyun ve sun'î bir 

teşebbüs olduğuna hükmetmek, müfritâne ve mutaassıbâne bir 

siyasî tarafgirliğin tezâhürüdür. Aynı şekilde, bu isyan ve 

teşebbüsten bir parti lehine siyasî bir kâr/rant çıkarmaya 

teşebbüs etmek ve bu teşebbüsü muhaliflerini tasfiye etmenin 

bir vasıtası yapmaya kalkmak da benzer -hatta belki de daha 

bayağı ve süflî- bir tarafgirliktir. Kanaatimizce her iki 
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hastalıklı tavır da, “Eûzü billahi mineşşeytanirrâcim ve 

siyaset” tarifi içerisinde mütalâa edilebilir.”5
   

 Bütün kuvvetimizle dâhilde âsâyişi muhâfaza için 

müsbet hareket edeceğiz. Âsâyişe zarar verecek hadiselere 

taraf olamayız. “Hiçbir günahkâr başkasının günahını 

yüklenmez” ayetine inanır ve suçun şahsiliğini kabul ederiz. 

“Devletin siyasetinin selâmeti için cüz’î zulümler nazara 

alınmaz” diye, bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle 

bin masumun hakkını nazara almaz.”
6
, şeklinde ifade edilen 

hataya düşmemek gerekir. Birisinin hatasıyla başkası mesul 

olamaz.  Hak edene hak ettiği ceza âdil bir şekilde 

verilmelidir. Suç işleyenlerin hak ettikleri cezayı almaması da 

bir adaletsizliktir. Dolayısıyla darbecilerin de hesabı hukuk 

içerisinde verilmelidir. İktidarın yanlışlarını hak namına 

eleştirmek başka, demokrasiye sahip çıkmak başkadır. Böyle 

zamanlarda itidal, denge, muhakeme ve istikameti muhafaza 

etmek en doğru olanıdır. Hürriyeti kötüye kullanmamak, 

istibdatın her nev’ine karşı durmak, hakka tarafgirlik, 

haksızlığa karşı olmak gerekir. Sözün özü demokrasiyi İslâmî 

esaslarla belirlenmiş hürriyet ile kabul edip uygulamaktır. 

Aksi halde müstebit bir idarenin gelme ihtimali vardır. 

 Siyasetin dinsizliğe alet edilmesi de, dinin siyasete alet 

edilmesi de büyük hatadır. Bunlar kendi kabahatlerini örtmek 

için diğerlerini, iddialarının tersiyle itham ederler, hem de 

cerbeze ile. Dolayısıyla bunların sadakatine ve adaletlerine 

itimat edilmez. Zira onlar cerbeze ile adalet yaparken zulme 

düşerler. Diğer yandan manevî hizmetler için var olan 

cemaatlerin siyasetten uzak durmaları gerekirken aksine 

“devlette kadrolaşma” yaklaşımının fitnelere vesile edilmesi 

de öylesine bir zulümdür.  

 Bir musibet olan darbe, “yıllardır savunduğumuz için 

suçlandığımız demokrasiyi bir günde herkese önemini anlattı 

                                                             
5
 https://www.facebook.com/odindar14?fref=ts 

6 Emirdâğ Lahikası, 290. Mektup, s. 623 



73 
 

ve hatta Camilerde bile demokrasinin değeri konuşuldu. 

Sabahın erken saatinde kapınızı sütçünün çaldığından 

eminseniz, demokrasi vardır. Sabahları kapımızı çalan hep 

sütçü olması dualarımızla.”
7
 

   Mehmet Çetin  

  18.07.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 23.07.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/darbe-karsisinda-

bediuzzaman-in-durusu_404572 

http://www.mehmetcetin.de/darbe-karsisinda-bediuzzamanin-

durusu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 https://www.facebook.com/salih.aytemur.7?fref=ts 
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30. Gündem ile meşgul olurken 

 Ömür saniyeleri hızla tükenirken gündem ile 

meşguliyette çok dikkatli olmayı, her yaşanan önemli 

hadiseler sürekli ders vermektedir. Elbette her konunun kendi 

manâ ve makamında ehemmiyeti ve riyaseti vardır ama ehem 

mühim sıralamasında hata yapmamak daha ehemmiyetlidir. 

Yoksa giden zaman, kaybedilenlerle beraber kaçırdıklarımız 

grubuna dâhil olur gider. 

 Derdim ve anlatmak istediğim, gündemdeki konu 

değil, zaten fevkalâde önemli ki hep beraber halli ve daha az 

zararlı atlatılmasıyla meşgulüz, eyvallah. Ancak, bu 

meşguliyet dahi hayatımızda esas kabul ettiğimiz, ana dâvâ 

olarak inandığımız, merkeze oturtarak her şeye onun 

zaviyesinden ayar çektiğimiz meseleye göre değerlendirmeyi, 

zaman zaman hadiselerin getirdiği heyecanla unutuveriyoruz. 

 Kabre imanlı girmek davası esas derdimiz olup, bu 

noktanın istikametinde nefsimizden başlayarak muhtaçlara 

Kur’ânî hakikatleri ulaştırmak maksatlı iman hizmetinde 

bulunmayı da Allah rızası ana merkez niyetiyle sürdürmektir. 

Şimdi bu zaviyeden önümüzdeki bütün ehemmiyetli konuların, 

zamanlama ve önemlilik sıralamasında değişkenlik arz eden 

hususları da göz önüne koyarak azamî dikkatli olmalıyız.  

 İhlâs, her nevi hareketimizin ruhu olmalıdır. İhlâs, 

yapılan işte samimiyet. Enfüsî ve afakî mevzularda Allah’ın 

rızasının kollanması, bakış açımızın olmazsa olmaz şartı 

olmalıdır. Farz ve sünnete riayette tavizsiz ve itidalli olarak 

sürdürülen ubudiyetin, davranışlarımızı ıslah ve denetim 

altındaki sürekli murakabe unutulmamalıdır. Hukuka riayet, 

hukukullaha riayetin neticesidir. Allah’tan korkan, kula zarar 

vermez, kul hakkına azamî dikkat eder. Bu cümleden hareketle 

cemiyet hayatını ayakta tutan adalet, hukuk ve meşverete 

hayatın her kademesinde tatbik etmek ve edilmesine yardım 

etmek gerekir. İşte bu ana konuları da ayet ve hadis kaynaklı 

olarak Allah’ın emri gereği ihlâsla yerine getirmek elzemdir. 
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 Yaşanan her hadisenin içerisinde bizi bekleyen üç 

sabrı yerli yerince kullanmayı da hatırlamak lâzım. Sabır, 

hadisenin içerisinde yapıldığında sabırdır, öncesi sonrası ise 

hikâyedir. Taat üstünde sabır, masiyetten sabır, musîbete karşı 

sabır hayatın her anına nüfuz etmiştir. İbadet etme konusunda, 

günah işlememe gayretinde ve musîbetlere dayanma derdinde 

sığınacağımız tek kale duâdır. İtidali muhafaza ederek, ifrat ve 

tefrite düşmeden vasatta giderek hak, adalet ve hukuka riayetle 

yapılan sabırlı gayret, inşaallah bütün sıkıntılara karşı 

gelecektir. Gelemeyenleri de geldiklerimizle beraber imtihanın 

bir cilvesi, üzerimizde ve hayatımızda tecelli ettirilmek istenen 

Esma-i İlâhîyenin bir tezahürü olarak görmek gerekecektir. Bu 

noktadan bakıldığında hayat bütünüyle o an itibariyle tecelli 

ile tezahürü istenen esma ve sıfatlara model olmaktır. 

 Yaşanan her hadise anlayana derslerle doludur. Arif 

odur ki eşya ve hadiseyi seyrederken arka tarafında tecelli 

eden büyük resmi keşfeder. Su akar yolunu bulurken, yaşanan 

hadiseler de hakikate götürür ama görmek isteyene. Gözleri ve 

kalbleri haset, inad ve adına sadâkat dedikleri taassupla 

büyülenerek, mü’minler arasında nifak, ayrılık ve düşmanlığı 

netice veren tarafgirlikle mühürlenenlere esefler olsun. 

Siyasetin dinsizliğe alet edilerek dinsiz bir neslin 

yetiştirilemeyeceğini yaşayarak anladık. Dinin siyasete alet 

edilmesi ile dini hizmetlerin hatalı usûllerle yapılmasını 

cinayet bildik ve tevessül etmediğimiz gibi edenleri de ikaz 

ettik. Dinî, millî, manevî değerler gibi müşterek konu, kelime 

ve kanaatler ancak birlik ve beraberliğin temininde kullanılır 

aksi haldeki kullanımın büyük hata olduğunu ve zarar 

verdiğini bir daha yaşadık. 

 Heyecanlı hadiseler genelde meşgul ederken özeldeki 

gündemimizi de bahsedilen hususlar meşgul etmelidir. Herkes 

amelinin cinsi ile mukabele görecektir. Niyete göre muhakeme 

Allah’a ait bir keyfiyettir. Biz dışımızdaki hadiseleri yaşarken 

içimizdeki prensiplerle davranışımızı yönlendiririz.  

   Mehmet Çetin 
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  27.07.2016 Yeni Foça İzmir 

Yeni Asya 30.07.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/gundem-ile-

mesgul-olurken_405274 

http://www.mehmetcetin.de/gundem-ile-mesgul-olurken/ 
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31. Yeni Asya “Haydar” noktasındadır? 

 Allah rızasından başka hiçbir şeye âlet edilmeyen 

Risale-i Nur’un mensupları içtimaî ve siyasî cereyanlara 

karışmak istemiyorlar. Devletin ve asayişin manevî 

muhafızıdır.  Siyasî alanda, İslâmî hizmet yapanlar, iman 

hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya 

çalıştıkları sürece onları takdir eder, dost ve kardeş 

olduğumuzu söyleriz; fakat siyaset yoluyla hizmet etmeyi 

paylaşmadığımızı da ifade etmekten geri durmayız. Çünkü 

iman dersine gelene tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost-

düşman, derste fark etmez. Hâlbuki siyaset tarafgirliği, bu 

manâyı zedeler, ihlâs kırılır.  

 Hükümet taraftarı olarak “Haydar ağa” değil, muhalif 

olarak “Haydo” da değil, hakkın ve doğrunun tâ kendi ifadesi 

olan “Haydar” noktasında durur; yeri, zamanı geldiğinde 

lüzum ve yeteri kadar hakkaniyet, adalet, hukuk, meşveret 

hakikatlerini kamuoyuna anlatırız ki sırtını Risale-i Nur’a 

dayayan Yeni Asya, “Haydar” noktasındadır. 

 Bütün sıkıntıların kaynağı olan cehalet, zaruret ve 

ihtilâfa karşı çare yolu olan san’at, marifet, ittifakın teminini 

anlatırken dikkatli ve planlı şekilde kalkınmayı ve İslâm 

Âlemi ile uhuvvetin teminine vesile olan münasebetlerin 

geliştirilmesini tavsiye ederiz. 

 Zerratı günahkârlardan mürekkep bir hükümetten 

elbette günahsız amel beklenilmez. Hükümetin hasenat ve 

hizmetlerini takdir ve duâ, seyyiat ve hatalarını da tenkit eder, 

yol ve istikameti gösteririz. Bu hizmetimiz de onların her 

hâllerini tasdik anlamına gelmez. Yapılan icraatlarına salt 

tarafgirâne bakmak, Nur’un hakkaniyet mesleğine uymaz. 

 Halkın oyu ile seçilmiş hükümet meşrûdur, hükümet 

içinde hükümet zararlıdır. Hikmet-i hükümeti de bilemeyiz. 

İktidarın değiştirilmesi sandıkta olmalıdır. Husûmette fenalık, 

uhuvvette hayır vardır. Fikir ve ifade hürriyetine dikkat çeker 

ehemmiyetini anlatırız. Emniyet ve asayişi ihlâl edenleri tel’in 

ederiz. Hukukun sağlanmasında masumların hakkının 
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korunmasını adaletin gereği olarak görürüz. İfsat komitesinin 

siyaseti ve idareyi, dinsizliğe kullanılmasına mani olunması 

ısrarla söyleriz.  

 Bildiğimiz doğruları meşrû vasıtalarla anlatırken bize 

yönelik bir kısım tenkitlerin yapılabileceği ihtimali bizi yine 

“Haydar” demeden geri bırakmaz. Risale-i Nur ile nizalı 

anlayış ve yaklaşımlara, menfaati icabı dost görünenlere, 

hükümete muhalefette ittifak kurmak isteyenlere, kuvveti ele 

geçirerek muhalefeti sindirmek isteyen anlayışa, hırsıza, 

arsıza, teröriste, haine ve ihanet edenlere ve hatta meşrû 

idareyi gayr-ı meşrû yollarla ele geçirmek isteyenlere hata ve 

yanlışlarını anlatırken “Haydar Ağa” veya “Haydo” deme 

isabetsizliğinde değil, yani duygularına esir olarak değil, ilmî, 

aklî ve vicdanî manaları ihtiva eden “Haydar” deme 

isabetliliğindedir, Yeni Asya. 

  Asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti 

içinde sıkıntıya karşı sabır ve şükürle hareket ederken, suç 

işleyenin suçlu görülmesi, diğerlerinin masumiyetini 

gözetleyip hukuk ve adaletin temini konusunda daima 

hatırlatıcı konumdadır. Dâhildeki hareket müsbet bir şekilde 

manevî ve ahlakî tahribata karşı beşerî ve dünyevî menfaat 

beklemeksizin, ihlâsı esas alarak, hakkı anlama, yaşama ve 

tebliğ etmede tavizsiz kararlı hizmet ederiz.  

 Hükümeti desteleyerek, nimetlerinden istifade edip, 

yetki paylaşımında iktidarı ele geçirmek için kan döken 

anlayışı lânetleriz. Bir dönem takdir ederek tasdik edilen bir 

hareketi, sonraki zamanlarda tam tersine tutum sergilemeyi 

hatalı görür, yapılan nedamet ve özrü müsbet karşılarız. Diğer 

yandan her otobüse binme menfaatperestliğini de yanlış 

buluruz. Bir diğer yanlış olan istikbal ve iktidar hırsı için ifsad 

komitesi ile ortak düşmana karşı ittifak etmeyi de doğru 

bulmayız. Hakkı eğip bükmeden ifade ederken, her doğrunun 

nerede ne zaman ve nasıl söylenmesini gayet iyi biliriz. 

 Nur Talebesi, cemiyetin kutup yıldızı ve 

müteredditlerin pusulasıdır. Şahsî hataların şahısta kalmadığı, 
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genelleştirildiği bir zamanda yaşıyor, sıkıntılı bir süreçten 

geçiyoruz. Şahıs olarak hata yapabilme ihtimali yüksek iken 

istişare ile yapılan hareketlerde hata yapma çok azdır. 

Başından beri hep mesafeli durduğumuz Gülen Grubunu 

anlatırken, hem meşûm darbeyi lânetlerken ve hem de 

hükümetin icraatını yorumlarken “Haydar” noktasındaki 

kararımızı sürekli zinde tutarız. 

   Mehmet Çetin 

  29.07.2016 Yeni Foça İzmir 

Yeni Asya 06.08.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-asya-haydar-

noktasindadir_406012 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asya-haydar-noktasindadir/ 
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32. Siyaset yoluyla galebe edilemez, üzerine 

 Bazı hakikatler var ki yaşandıkça daha iyi anlaşılıyor 

ve gerçekten zaman güzel bir müfessir ve nasihatçı imiş.  

 Eski Said döneminde siyaset yoluyla hizmet eden 

Bediüzzaman, Ankara’ya gelirken eskiden beri tasarladığı pek 

çok projelerinden bazılarının çözüme yüz tutması, hürriyetin 

önünü açacak meşrûtî sisteme geçilmesi, cumhuriyetin de isim 

ve resimle kalmayıp ama istibdada dönüştürülmemesi gerekir 

gibi düşüncelerle Meclise gelir. Yayınladığı beyannamenin 

ardından bilindiği şekli ile Mustafa Kemal ile münakaşası olur 

ve nefsinin safsatalarını dinleyen, şeytanın vesveselerini esas 

kabul eden adamlarla ciddi işler yapılmayacağını ifade eder, 

yapılan ücret tekliflerini reddederek ayrılır. 

 Ayrılırken yaptığı tesbit, sonraki hayatının ve 

hayatımızın temel prensibi oldu. O’nu bu karara yönlendiren 

ve bize temel olan prensibin kaynağı mealen şu hadistir: “O 

zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe 

edilmez; ancak manevî kılıç hükmünde olan i’caz-ı 

Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.”   
  Bediüzzaman Hazretleri, yaptığı görüşme ve 

gözleminde hadislerin haber verdiği ahirzamanda gelecek o 

müthiş şahıs olan süfyanın zuhur ettiğini tespit eder. Tahripkâr 

o şahsiyetin zuhurunu görüp, çok ehemmiyetli vazifeleri ve 

siyaseti bırakarak, yalnız iman hakikatleri ile meşguliyeti gaye 

edinmek üzere hiç tereddüt etmeden Ankara’dan ayrılır. 

 Nur Talebesinin siyasetle alâkasının olmadığını, 

olmaması gerektiğini takip eden yıllarda sürekli ders verir. 

Dâhildeki hareketin asayişi muhafazayı netice veren, müsbet 

bir şekilde manevî tahribata karşı manevî ihlâs sırrı ile olması 

gerektiğini ısrarla söyler.  Daha pek çok şekilde siyasetten 

uzak durulması gerektiğini anlatır. Ama ne gariptir ki siyaset 

son derece caziptir ve kapsam alanı kuvvetlidir, yakınında 

duranı iradesiz bırakarak çeker, alır ve yutar. 

 Yaşanan meş’um darbe hadisesi de gösteriyor ki 

siyaset yoluyla dine hizmet etmek, hadisçe tavsiye edilmeyen 
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bir hizmet tarzıdır. Onlardan hizmet etme niyetinde olanlarla 

beraber bazı masum ve samimî olanların dahi bir şekli ile 

müfsid entrikalarla âlet edilebileceğini de yaşayarak anladık.    

 Bu hadise, aileleri parçalarken, mü’min halkın 

nazarında dine ve imana yönelme ve hizmet etme arzu ve 

ümidini kırmaya kullanıldı. İmana girmek isteyen 

müteredditleri savurdu. Çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya 

siyasetinde Mehdi olma beklentileri siyasetle bulaşınca, iman 

hizmetindeki ihya hareketinin sekteye uğratılıp zındıka ve 

ifsad komitesini iştahlandırdı.   

 Bize düşen; doğru İslâmiyeti ve İslâm’a lâyık 

doğruluğu gösterdiğimiz gibi doğru Nurculuğu ve Nurculuğa 

layık doğruluğu davranışlarımızla ifade etmeliyiz. Bu 

cümleden hareketle, zanlara dayalı anlayış yanlışa, meşverete 

dayalı hareket doğruya götürür. Risale-i Nur’da, siyaset ile 

meşguliyetin özelinde şahıslara sıralanan özel şartlarla 

anlatılırken cemaat genelinde ise iman hizmeti ile kardeşlik ve 

birlik bağlarının kuvvetlendirilmesi ısrarla vurgulanır. 

 İman hizmeti Allah rızası için yapılır ve yapılmalıdır. 

Değil dünyevî, uhrevî maksatların dahi hedef kabul 

edilmemesi gerekir. Kaldı ki “İslâm’ı bu devletin başına hâkim 

kılacağız”, düşünce ve niyetinden ziyade en büyük cihad olan 

nefisle yapılan cihadın daha önemli olduğu ve diğerlerinin 

temeli olduğu unutulmamalıdır.  

 Şimdi, farklılıkları değil birlikleri konuşma ve 

uygulama zamanıdır. Hangi şekli olursa olsun siyaset yoluyla 

hizmetin getireceklerini, götürdükleri ile gördük. İki kere 

ikinin dört yaptığını bir daha anladık. Ortada kuvvetli ve 

sağlam bir kaynak olan Risale-i Nur durmaktadır. Siyasî 

hadiselerin heyecanı ile söylenen laflar ile savrulmanın değil, 

meşveretle müşterek istikameti bulup, hareket etme zamanıdır. 

Okumayı fazlalaştırmak, ders ve sohbetlerdeki uhuvvet 

saflarını irtibatlarla sıklaştırmak, itidali müstakim kılmak ve 

özellikle fitnenin zuhur ettiğinde sükût ve sabır ibadetine 
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azimle, ısrarla devam etmek gerekir vesselâm. Allah 

yardımcımız olsun. 

   Mehmet Çetin 

  09.08.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 13.08.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/siyaset-yoluyla-

galebe-edilemez-uzerine_406735 

http://www.mehmetcetin.de/siyaset-yoluyla-galebe-edilemez-

uzerine/ 
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33. Dördüncü Şua’da neler var?-5 

 Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Vücudu sarsan hadiseler ekseriyetle gaflet zamanında 

ikaz için gönderilir. O hadise doğrudan gafletimizle hâsıl 

olabildiği gibi dolaylı da olarak gafleti dağıtmak için sevk 

edilmiş olabilir. 

 Esasen insan, kendine düşkün olduğu gibi hayat ve 

dünyaya da âşıktır. Ama ne gariptir ki bunlar söz dinlemez bir 

şekilde fenaya gidiyor, kaçıyor, tutulmuyor. İşte bu ve benzeri 

hadiselerde insan çaresiz bir şekilde gidenlerin arkalarından 

baktığı, meftun olduklarının batmaya yüz tuttuğu hengâmede 

bunlara bir şekli ile mani olacak, fenaya gidenlerin bekaya 

gitmelerini sağlayacak bir kudret arar. Bu elim vaziyetlere çare 

arayan Bediüzzaman Hazretleri yine Hasbünâ âyetine 

müracaat ederek, âyetten âdeta “Manama dikkat et!” ikazını 

aldığını ifade eder. 

  İnsanın vücudu, vücudu vacip olan Allah’ın eseridir 

ki, üzerinde bin bir esmasının cilvesi, tecelli ile tezahür 

etmektedir. Bütünüyle mahlûkat yine Allah’ın esma ve 

sıfatının tecellisine vesile, tezahürüne vasıta olmak için 

yaratılmışlardır. Bu noktadan; fena ve gayba gittiği zannedilen 

ve sevilen bütün şeyler, ayrılığıyla üzüldüğümüz her şey, 

üzerinde tecelli eden baki esma ve sıfat sebebiyle yokluğa 

değil, bekaya namzet olmuşlardır ve gayba değil, ileride 

yeniden ve lâzım olduğu zamanda seyir için İsm-i Hafız’ın 

hikmeti gereği muhafazaya gitmişlerdir. Dolayısıyla bütün 

bunlarla; hasbünâdaki “nâ” (biz) çoğul zamir eki ile 

ifadesinden dolayı vücudumuzdan ayrılan güzel şeylerle, 

meftun olduğumuz dünyalar ile iman bağı noktasından bir 

kardeşlik hissediyoruz. Ayrıldıkları, yok oldukları 

zannedilenlerin her anları ve ef’alleri saklanmaktadır ki 

hassaten hayat sahibi, şuur sahibi olanlarınki. 

 Askeriyedeki denetim öncesi yapılan eğitimler, 

resmigeçitte komutanın göz hizasındaki birkaç saniye sürecek 

geçit içindir. Göz hizasındaki birkaç saniyelik geçitte âdeta 
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kayda geçiyor gibi bakileşiyor ve maksud hâsıl oluyor. Bu 

durumda önceki bütün eğitimler boşa gitti denilir mi? 

Dolayısıyla göz hizasındaki anlık hatıra ve vazife gibi kısa 

ömürlü çiçek veya böcek gibi mahlûkatın durumlarını bu 

noktadan değerlendirmek lazım. Onlar, üzerlerinde tecelli 

eden esmaya yeteri kadar ayinedârlık yaptılar ve varlık 

âleminden alındılar denilmelidir. Onlar vazifelerinin ikmali ile 

iman bağı münasebetiyle vazifelerini yapan diğer mahlûkat ile 

kullukta küllîleşiyorlar. Bu mana ile hasbünâdaki biz 

külliyetine dâhil oluyor. Bu beraberlik neleri çağrıştırıyor 

acaba?  

 Aynı askerî birlikte yapılan askerlik, bir ömür boyu 

alâka ve hatıra bağı oluşturur. Sonraki zamanlarda bir araya 

gelmeye, geçen günlerin tekrar tekrar hatırlanmasına bitmeyen 

bir kaynak ve vesile olur. Aynı şeyhe irtibat, aynı hocaya 

talebelik, aynı üstada itaat gibi rabıtalar, sevimli ve dostâne bir 

beraberlik ve uhuvvet oluşturur. Aksine bu gibi rabıtalardan 

mahrum olanlar bu güzellikleri yaşamaktan mahrum olurlar. 

İşte hasbünâ derken bu güzelliklere dâhil olduğumuzu ifade 

ederek yaşıyor ve hissediyoruz. Ferahla, hayata yeniden 

besmele çekerek devam ediyoruz.   

 Hayatın içerinde karşılaştığımız ve yaşadığımız bazı 

şeyler de çok dikkat çekicidir. Baharda çok kısa bir zaman 

diliminde açan ve hemen solan çiçeklerden, beraberliğe 

doyamadan ayrılıkla uzaklara giden sevdiklerimizden, elde 

tutamadığımız mal ve mülkümüzden, ulaşamadığımız ama 

bizden uzaklaşan hayallerimizden hemen çoğunlukla etkilenir 

ve üzülürüz. Hasbünânın bu üzüntümüzü giderici bir yönü 

vardır ki şükürler olsun.  

 Sıralanabilecek ve fakat üzüldüğümüz şeylerin kısa 

zamanlı gerçekleşmesini bir manada kâfi görerek- ki dünya 

doyum dünyası değil- o anlık vücud bulmasını, diğer tahakkuk 

edenler grubuna dâhil ederek, Rabbimizi bu arzumuzun 

ebedler ebedinde gerçekleştirmesini niyazla vekil tayin 

edebiliriz. 
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 Hasbünâ, bitmek bilmeyen manaları ile bizi sohbete, 

marifete, müşahedeye, muhabbete ve huzura davet ediyor. 

   Mehmet Çetin 

  19.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 27.08.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dorduncu-sua-da-

neler-var-5_408131 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-5/ 
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34. Dördüncü Şua’da neler var?-6 

 Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Yukarıdan aşağıya hızla yuvarlanan tekerlek gibi 

hayat gidiyor. Ömür de bu hıza paralel olarak sona yaklaşıyor. 

Hayatımızdaki mühim işlerin pek çoğunu henüz yapamadık 

bile! Evlâdın elini, torunun sıcak bakışlarını ve hele eşimizin 

duygu dolu yaklaşımlarını anladık anlamadık olmadan yolun 

sonuna doğru gelmişiz! Eyvah, geriye kalan vakit gittikçe 

azalmakta, ne yapacağız? 

 Bu ve emsali ıztıraplarımıza çare olarak Hasbünâ 

şöyle dedi; Sana hayat veren Hay ve Kayyum olan Allah’ın 

“bakın” dediği tarzda hayata bak! 

 Zannediyorduk ki hayat, bütünüyle bize bakıyor, 

bizimle ilgili, bizim için yaratılmış. İşte bu yanlış bakış 

açısından dolayı hemen her şeyden etkilenir ve müteessir 

oluyoruz. Evet, bu hayatın bize bakan ciheti bir ise, Hay ve 

Kayyum olan Allah’a bakan ciheti bindir. Dolayısıyla bir 

cihetin yaşanması için uzun zaman istenilmez ve 

istenilmemelidir. Bazen anlık yaşamak kâfidir. 

 Hayatımız, Esma-i İlâhiyenin definelerini açan bir 

anahtarın mahzeni, nakışlarının bir küçük haritası ve 

cilvelerinin bir fihristesidir. Hayat; kâinatın büyük 

hakikatlerinin idrakini temin için kıyasların yapılabileceği 

Hayy-ı Kayyumun manidar küçük ölçücükleridir. Bu 

ölçücükler ile isim ve sıfatları bilen ve bildiren, anlayıp 

anlatan hikmetli bir kelimedir, hayatımız. Bakiye ayinedâr 

olanın kısalığı uzaklığı söz konusu olmayacağından 

dolayısıyla bu engin manalarla kısa hayatımız keyfiyet ve 

kıymet kazanıyor. 

 Hayat, Rabbanî bir mektuptur, şuur sahibi olanlara 

kendini okutturuyor. Yaratanın anlaşılmasını temin eden bir 

mütalâagâhtır. Hâlık’ın kemalâtını ilân eden teşhir salonudur. 

Hayat ile verilen nimetlerin şükrünü edâ, hikmetini idrak, 

tesbihini ilân için vasıtadır. Bütünüyle kâinattaki hal, konuşma 

ve ibadet lisanıyla Hayy-ı Kayyum’un rububiyetinin 
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güzelliklerini izhar etmektir. Bu manalar hayat ile alâkalı, 

iman bağı ile anlaşılan hukuktur. İman neye girse ruh veriyor, 

canlandırıyor, faniyi bekaya namzet kılıyor. 

 İnsanın hayatı üç yönüyle Halık’a âyinedarlık ediyor. 

1. Acz, zaaf ve fakrıyla Hayatın Yaratıcısının kuvvet, 

zenginlik ve rahmetini yansıtır. 2. Hayattaki cüz’i ilim, irade, 

işitme, görme gibi duyularla Hâlık’ın küllî ve ihatalı 

sıfatlarının, şuûnâtının aksederek anlaşılmasına ve bilinmesine 

vesiledir. 3. Hayattaki her bir an, bir veya birkaç Esma-i 

İlâhiyenin tecellisine aynadır. 

 Sıralanan hususlarla hayatın hakikî lezzeti ne 

olmalıdır? Hasbünallahi ve’nimel vekil âyetinin rehberliğinde 

iman olduğu anlaşılmaktadır. İman nimetini veren Allah’a 

hamd ederiz. 

 İşte Hasbünallahi ve’nimel vekil âyetinin Beşinci 

Mertebesinde özetle dile getirmek istediklerimizden bazıları 

bunlardır. Teferruatlı hâli Risale-i Nur Külliyatın bütünüyle 

muhtevasında olmakla beraber özellikle Dördüncü Şuâ’nın 

Beşinci Mertebesinde olduğuna işaret ederiz. 

 Bahsedilen manalar Hay ismi mucibince tecelli ve 

tezahür ederek hayat bulup kendini izhar eder. Kayyum ismi 

gereğince de o manalar süreklilik kazanarak hayata devam 

sağlar. Sağlanan bu hayatın muhtevasında başta ilim, irade, 

kudret, adalet, hikmet, rezzakıyet gibi Allah’ın sıfatlarının bu 

âlemde yeteri kadar hem tecelli ile tezahürünün görülüp, 

bilinerek anlaşılmasını sağlar. Sağlanan bu keyfiyetlerin, 

bütünüyle yapılan tesbihatın ilân ve takdimine vazifeli olan 

insan; kendisine verilen ayrıcalıklı özelliklerini hasbünâdaki 

“biz”i de basamak yaparak en yüksek makama çıkar.  

 İşte bu makamda insan, hayretle bu manaları, en güzel 

kulluk ifadesi, iman ve teslimiyetin en kâmil muhtevalı ilânı 

olan Hasbünallahi ve’nimel vekil ile Rabbine teslim eder ve 

etmelidir. 

 Böyle bir nimeti günde en az beş yüz adetle zikrimizi 

şuurlandırmalıyız. 
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   Mehmet Çetin 

 19.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya   

Yeni Asya 03.09.2016 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-

cetin/dorduncu-sua-da-neler-var-6_408799 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-6-2/ 
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35. Yusuf Karadağ’ı rahmetle anarken 

 İnsanı en ziyade öldüren, ahbaptan ayrılıktır. Bu 

ayrılık o kadar zor ki, “eğer dostlardan ayrılık olmasaydı, ölüm 

ruhlarımızı almaya yol bulamazdı.” Biz de çok kıymetli bir 

dost ile ayrılık hüznünün dile getirilememesi acizliğiyle bu 

yazıyı kaleme almaya çalıştık. Tamamen aşk ve şevkli bir 

hizmete vesile olması niyetiyle yazmak isterdim ki, böyle bir 

yazı her hâli aşk ve şevkle dolu olan Yusuf Hoca’mıza daha 

muvafık olurdu, ama ayrılık hüznü baskın çıktı.  

 Çok öncesinden Doğanbey’in demokratlarından eski 

belediye başkanı Mehmet Özdemir’e selâm götürmemi rica 

etmişti. 28.08.2016 günü Doğanbey’den ayrılırken Mehmet 

Amca’yı çarşıda gördüm, arabadan inerek hemen emanet olan 

selâmı arz ettim. Çok sevindi ve bilmukabele selâmını 

iletmemi rica etmişti, ben de inşaallah diyerek İzmir’e devam 

etmek üzere arabama bindim. Bir taraftan da eşime Yusuf 

Karadağ Hoca’mın telefonunu aramasını rica ettim. Niyetim 

selâmı hemen ulaştırmak idi. Telefona çıkan bayan ağlayarak 

bir şeyler söylüyor ve anlaşılmıyordu. Derken başka bir bayan 

telefonu aldı ve bir şeyler anlatmak istediğini anladım hemen 

kendimi takdim edince anlatmaya başladı. 

 “Yusuf Bey, eşi, oğlu Ahmet bey ve eşi trafik kazası 

geçirdiler, biz yardımcı olduk, şu anda Nevşehir Devlet 

Hastanesindeler ama maalesef Yusuf beyi kaybettik, 

hanımlarda hafif yaralanma ve Ahmet Beyi de Kayseri’ye 

havale ettiler.” 

 Kaynar sular başımdan aşağıya dökülürken dilimden 

de inna lillah döküldü. Kendime gelmeye çalışırken 

Seydişehir’deki dostlarımızdan Nihat, Orhan ve Ali Beylere 

ulaşarak bilgi verdim. Oğlu Âdem’e haber verilmesini de rica 

ettim. Öğretmenlik yaptığı Yenidoğan Köyü’ndeki Hasan 

Dikkaya Ağabey’i aradığımda çok üzüldüğünü ve “Bana 

Risale-i Nur’u tanıtan çok kıymetli bir ağabeyimizdi” ifadesini 

bu satırlara tarih düşercesine paylaşıyorum.   
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 Hemen her Doğanbey’e geldiğimde mümkün olduğu 

kadar Seydişehir’e uğrar dostlarla sohbet ederim. Size samimî 

olarak bir şey söyleyeyim mi, Yusuf Hocam, hemen her dersin 

odak noktası idi. Nasıl mı? İzah edeyim: Bir konu işleniyor, 

hemen o mevzuyu mesleği olan öğretmenlikten gelme 

alışkanlık ve tarzı gereği örnekleyerek izah ediyordu. Bu da 

konunun iyi anlaşılmasına vesile oluyordu. Hele bir de işlenen 

konu ile alâkalı hatırayı da ekledi mi, iyice unutulmaz 

oluyordu o izahı. 

 Yapılan dersin en ağır kısmında başlar yavaşça Yusuf 

Hocama çevrilir ve cevap bekleyen kulaklara munis ses tonu 

ile başlar, nihayet konuya kendini kaptırır ve yaşayarak 

anlatırdı. Yukarıdan aşağıya hâzâ muhabbet ehli idi. Yapılan 

istişare ve görüşmelerin en gergin anında konuya “durun bi 

bakalım, konuya bir de şöyle bakamaz mıyız yahu…” şeklinde, 

şahsına münhasır girişiyle ortamı yumuşatır, izahlarıyla 

yatıştırır ve istikamete sokardı.  

 Bir defasında beraberce Yenidoğan’a ders gittik, 

Mevlüt Çelik Ağabey’in evindeyiz. Sohbette yine Yusuf 

Hoca’mın: “Mehmet kardeş, sizin gelmenizle biz benzinden 

gaza geçtik” esprisiyle gülmüştük. Bu muhabbet Hasan 

Dikkaya ağabeyin, “1976 yılında burada öğretmen iken 

Mevlüt Çelik ile bana 19. Sözü okuyarak Risaleyi Yusuf hocam 

tanıtmıştı. O zamanlardaki sigara alışkanlığımıza Hocamın 

tatlı takılmaları neticesinde bıraktık.” ifadesi anılmaya 

değerdir. 

 67 yaşına rağmen eğitimciliği en tecrübeli şekli ile 

sürekli devam ediyordu. Büyük ile büyük, küçük ile küçük 

olur. Eve girerken saklanarak korkutup şaka yapmak isteyen 

çocukların oyununa iştirak eder, gönüllerini alır ve ardından 

onlara ders verir. Cami avlusunda veya banka kuyruğunda 

bekleyen ve dizleri ağrıyan yaşlılara da bulunduğu hâlindeki 

nimetlere dikkat çeker, hayatın güzel noktalarına bakılarak 

yaşama sevinci aşılardı.   



91 
 

 Seydişehir’in Âdil Camii’nde görülmedik bir kalabalık 

cemaat ile kılınan cenaze namazına müteakiben Kızılcalar 

Mezarlığı’nda o, bundan sonraki hayatında sevdiği kişilerle 

komşuluk yapıyordur, inşaallah.   Rabbimiz; Resul-i 

Ekrem (asm), sahabeler ve Üstadımız Said Nursi ile kabirde 

arkadaş, sıratta yoldaş, Cennetinde komşu eylesin. Âmin. 

   Mehmet Çetin  

  30.08.2016 Yeni Foça 

Yeni Asya Elif Ekinde 04.09.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/seydisehir-in-

kahramanlarindan-yusuf-karadag-i-rahmetle-anarken_408891 

http://www.mehmetcetin.de/seydisehirin-kahramanlarindan-

yusuf-karadagi-rahmetle-anarken/ 
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36. Dördüncü Şua’da neler var?-7 

 Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Üç Bürhanlı ve çok hakikatli Hasbiye’nin bu 

mertebesi Üstad’ın bu konuyu taçlandıran mütalâası ile 

dopdoludur ki, Rabbimizin yardımıyla özetlemeye çalışalım. 

 Son dönemine hızla giden ve yaşayan dünyanın 

içerisinde yine ömrünün sonuna doğru hızla yaklaşan, yaşayan 

insanın yaratılışıyla var edilen cemal ve kemale düşkünlük 

yani güzellik ve olgunluk sevgisinin tahriki, pek çok 

duyguların inkişafına vesile olmaktadır. Ama ne yazık ki 

Allah’ın hikmeti gereği çevremizdeki hemen her şeyin ölmesi, 

ayrılması, harap olup yıkılması yani dehşetli bir surette bu 

güzel dünyanın hırpalanmasını akıl ve şuurumuzla idrak 

ederek üzüntüyle yaşıyoruz. Bu hadiseler eşyaya yönelik 

bizdeki mecazi sevgiye ağır gelmesinin tahriki ile zaman 

zaman isyana da vesile olmak durumunda iken yine o 

mükemmel sığınak ve kalemiz olan Hasbiye âyetine müracaat 

ediyoruz. Nur Suresinin Nur âyetinin gözlem odasından iman 

dürbünü ile bakıyoruz. En uzaktaki tabakaların ince sırlarını 

okutturmaya başlıyor Hasbiye. 

 Aynalar, camlar, şeffaf şeyler ve kabarcıklar; güneşin 

ışığını, ısısını ve hatta yedi renginin o eşsiz güzelliklerini 

gösterir. Şeffafların değişik vaziyetleri, güneşin güzelliklerini 

farklı cephelerden yansıtıyorlar. Ezelî ve ebedî güneş olan 

Cemîl-i Zülcemal ve Celâl’in sınırsız isim ve sıfatlarının 

güzelliklerinin gösterilmesinin sürekliliği için mahlûkattaki 

tecellisinin cilvelerinin de değişmesi gerekir. İşte, yani gidip 

gelmeleri, görünüp kaybolmaları, yaşayıp ölmeleri gösterir ki 

hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç 

olduğu Sermedî cemal, celâl ve kemal sahibi Allah’ın, 

vasıfları en kâmil manadadır.  

   İşlenerek süslenmiş bir eser, üzerindeki güzellikleriyle 

ustasına işaret eder. İşaretler arka arkaya sıfatının güzelliğine, 

zatının güzelliğine kadar gider. Aynen onun gibi bu âlemdeki 

her bir güzellik fiildeki güzelliğe işaret eder. Fiildeki güzellik, 
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unvan ve isminin güzelliğine işaret eder. İsmin güzelliği sahip 

olunan sıfatın mükemmelliğine delâlet eder. Sıfatın 

mükemmelliği zata ait olan işin kemaline alâmettir. Fiil failsiz, 

isim müsemmasız, eser mevsufsuz mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu kadar mükemmellikler her keyfiyette azam 

derecede mükemmel olan Allah’ın Zat’ına işaret eder.  

  Farklı meslekî özelliklere sahip ehl-i kâmil insanlar, 

mevcudattaki güzellikler, Allah’ın isim ve sıfatlarının birer 

cilvesi olduğunu ifade ederler. Yerde bulunan cam 

parçasındaki güneşçiğin özellikleri, kendine ait değil, 

gökyüzündeki Güneşe aittir. Kâinattaki bütün güzellikler öyle 

bir Güzelden geliyor ki her güzel şey O’nun güzelliğine vesile 

oluyorlar. Cesedin ruha dayandığı, lafzın manaya işaret ettiği, 

suretin sîrete yol gösterdiği gibi bu maddî âlem, Allah’ın isim 

ve sıfatlarına işaret eder, güzellik ve manayı oradan alır, 

yansıtır. Bu emsalsiz saray olan Kâinatın Sahibi kendi 

vasıflarını ifade etmek için bu âlemi güzel bir kitap gibi 

yazmış. 

 Âlemde bütün faaliyetler güzeli daha da 

güzelleştirmek, olgunu daha da olgunlaştırmak üzere devam 

ediyor. Bu faaliyetler esnasında sayısız san’at, şuur sahipleri 

görsün, okusun diye işleniyor. Bunlar, kendini tanıttırarak 

sevdirmeyi ve takdir edilmeyi ortaya koyuyor. Cazibedar 

hakikatlerin cezbesiyle Şems-i Tebrizîleri Mevlevî misal bütün 

mevcudatı, Allah’ın Zatı’na ait isim ve sıfatları etrafında 

dönderir durur.  

 Vücud, hayrın ta kendisi, adem ve yokluk şerrin 

kendisidir. Küfür, bütün envaiyle ademdir, yokluktur, hiçliktir 

ve sanaldır, dolayısıyla arızîdir. Günah, masiyet, musibet, fena 

ve kötülükleri aynı kefede değerlendirmek gerekir. 

 Küfürde nefsin gururu, enaniyeti var mıdır? 

Enaniyetin kendisi, küllî Güneşin cüz’i yansımasıdır. 

Dolayısıyla yüksek hakikatlere ayna olması için verilen 

özellikleri, gurura kullanmak, başkasına ait malı temellük 
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etmek gibi büyük hatadır. Dolayısıyla unutur da bir kusur 

işlersek affımız için dua ederek Hasbiyeyi tekrarlamak gerekir. 

   Mehmet Çetin 

 19.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 12.09.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/altinci-mertebe-i-

nuriye-i-hasbiye_409662 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-7/ 
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37.Dördüncü Şuâ’da neler var?-8 

 Mertebeleri Çok Hasbiye 

 Bediüzzaman Hazretleri, Hasbiye Âyetini Dördüncü 

Şuâ’da altı nüktede, Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın Beşinci 

Babında da beş nüktede derin manalarını anlatır. Birinci 

Nükte’nin fihristindeki haşiyede; Birinci Nükte’nin, Beşinci 

Lem’a ve Dördüncü Şuâ’nın bir derece yerine geçtiği bildirilir. 

Yirmi Altıncı Lem’anın On Dördüncü Ricası’nda Dördüncü 

Şuâ’nın biraz kısaltılmışı olarak anlatır. 

 Akşam ile yatsı arasındaki yedi mübarek cümlelik 

virdinden olan Hasbünâ’nın telifinin sonraya kaldığını, daha 

sonra Hasbünâ’nın önceleri manen ve rütbeten Beşinci Lem’a 

olarak daha sonra da sureten ve makamen Dördüncü Şuâ 

olarak tanzim edildiğini ifade eder. 

 Yirmi Dokuzuncu Lem’a 1935 yılında Eskişehir 

Medrese-i Yusufiyesi’nin, ilimden ziyade zikir ve fikir olduğu 

için Arapça yazılan bir meyvesidir. Esma-i Hüsna ile dopdolu 

olan ve tefekkür tarzı ile yazılan bu eser ekseriyetle kalbîdir 

ama akla da hitap etmektedir.  

 Şuur sahiplerinin ekseriyetle meftun ve irtibatlı 

oldukları şu dünyanın fânî, zail, kaybolan sevgililerini; hem 

vefasız, kararsız ve rüya-misal olduğunu muknî delillerle 

yanılanları ikaz eder:  

 Ey insan! Mevcudatın yok olmasında sakınca yok! 

Hem san’atlı yaratılanların kaybolmasından üzülme! 

Sevdiklerinin gayba gitmelerinden hasret çekme! Hem zahiren 

şefkatli ve lâtif olanların zevaline acıyıp yanma! Zira onların 

Sânîi, Fatır’ı, Malik’i, Bâkî’si, Şahid-i Âlim’i bâkîdir. Ve onlar 

O, Şahit ve Nazır-ı Hakikî’nin ilminin dairesindedirler. 

  İnsanın kendisi, bütün eşyadan alâkasını kesmekle, 

karşılığında dayanak olarak gerçek Bâkî olan Allah’ı bularak, 

üzüntü verenlerden vazgeçerek, kendi vücudunun fânîliğine 

yönelir. Kaçışı olmayan ölümden korkarak sürekli ölmek 

yerine bir sefer ölmeye razı olup sonrasındaki hakikati 

kavramaya çalışır. Böylece ölüme razı olup gülerek karşılar.  
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 Allah, her şeyimize kâfidir, fânîlerden medet aramaya 

lüzum yok, kaldı ki onlar da fânidir. İnsanı yoktan var ederek 

ona iki mühim aza olan lisan ve kalbi vererek bütün organları 

ve duyguları, İlâhi isimlerinin tecelligâhı yapıp; cemil 

rahmetiyle, merhametli korumasıyla, azim kudretiyle, lâtif 

hikmetler ihsan eden O, Hâlık, Kerim ve Rahmanürrahimdir. 

Böylece her şey ile manen alâkayı keserek “Ancak Rabbim 

bana kâfidir.” demeye sevk eden hakikatleri Beşinci Bab’ın 

Dördüncü Nüktesinde anlatır. 

 Şuur sahibi insan, söz ve hareketiyle şükrederek 

hasbünâ demeye mecburdur. Çünkü yokluktan varlığa getirip, 

hayat nimetiyle nimetlendirdiği gibi diğer mevcudatın 

üzerinde insan olarak yarattı. İman vererek Resulü Ekrem’e 

(asm) ümmet eyledi.  

 İşte Hasbünallahi ve’nimel vekilin çok nurlarının 

anlatıldığı Beşinci Bab’a kısaca işaret etmeye çalıştık. İnsanın 

halledemediği en büyük problemi olan ölüm,  Hasbünallahi 

ve’nimel vekil ile problem olmaktan çıkıp, ferah ve sürura 

dönüşüyor. Sırtında ağır yükü ile gemiye bindiği halde yükünü 

yere bırakmama halindeki problemli vaziyeti, hayatın 

sıkıntılarını hikmetsiz taşımaya benzer. 

 1935’li yıllarda telif edilen Yirmi dokuzuncu 

Lem’a’nın Beşinci Bab’ında çok faydalı ve izahlı haşiyeler ve 

sonrasında telif edilen risalelere göndermelerinden anlaşılıyor 

ki rahmetli müellif Üstadın işlediği konularla beraber risaleleri 

birbiriyle ilişkilendirmesi de çok organizeli. 

 Sözün sonuna yaklaşırken merhum Üstadın, Eskişehir 

hapishanesinin o çetin ve sıkıntılı saldırılara karşı ızdırar 

derecesinde bir sığınak aramasına İlahî yardım babından 

Hasbiye âyetinin tefsirinin yazılması düşündürücüdür, 

doğrusu. 

 Dördüncü Şuâ’da neler var, mütalâamızı Beşinci 

Bab’ın son satırlarını beraber okuyarak, zikrederek 

noktalayalım: 
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 Hasbi Rabbi Cellâllah* Nur Muhammed sallaâllah* 

Lâ ilâhe illâllah. 

 Sirru kalbî zikrullah* Zikrü Ahmed sallâllah* Lâ ilâhe 

illâllah 

   Mehmet Çetin  

 20.06.2016 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 17.09.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mertebeleri-cok-

hasbiye_410091 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-suada-neler-var-8/ 
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38. Risale-i Nur’dan iktibas üzerine 

 Yazılarımızda Risale-i Nur’dan kaynak göstererek 

iktibas ediyoruz. Külliyattaki metnin aynısını naklettiğimiz 

olduğu gibi meâlen ve manaca naklettiğimiz de oldu. Manaca 

nakledilenlere kaynak verildiği de oldu verilmediği de. 

Kaynak vermeden yazdıklarımızda vicdanen rahatsız 

oluyordum. Uzun bir zaman bunun sıkıntısını yaşadım. Bir 

dostumun Emirdağ Lâhikasının 198. Mektubunu göstermesi 

ile hamdolsun bu konudaki rahatsızlığımız izale oldu ve 

rahatladık.  

 “Mesmuatıma (duyduğuma)nazaran, Şemsi ve 

isimlerini söylemeyi münasip bulmadığımız müellifler, 

Zülfikar’dan ve sair Risale-i Nur’dan bazı kısımları kendi 

namlarına neşretmelerine razıyım ve helâl ediyorum ve 

memnun olurum. Onlar da Nurun şakirtleridirler ve bu 

surette Nurları neşrederler.” 
 Bu ifadeler doğrusu vicdanen beni çok rahatlattı. 

Esasen Üstadın bu manadaki ifadesini teyid eden Zübeyir 

Gündüzalp Ağabeye dayandırılan şöyle bir yorum da bu 

konuda ayrıca rahatlatıcı ve yönlendirici idi. O, Risale-i 

Nur’daki hakikatlerin kendi cümlelerimiz ile ifade edilmesini 

tavsiye eder. Bu cümleden hareketle yerine ve zamanına göre 

hareket etmek daha doğru olsa gerek. O halde yer zaman ve 

makam müsait ise doğrudan kaynak göstererek ve orijinal 

ifadeleri alıntı yapmak en isabetli olanıdır. Aynı zamanda isim 

ve eser zikredilmeksizin bahsedilmesi de mümkün olmaktadır. 

Ve hatta aynı hakikatlerin kendi cümlelerimiz ve ifadelerimiz 

ile nakli de mümkündür. Bütün bu faaliyetteki niyet Hakka 

hizmettir. Kaldı ki kendi eserinin revaç bulmasına 

kullanılmasını ve Nur’un neşrine mâni olanları bile helâl eden 

bir anlayış, bu alandaki bütün berraklığı ve netliği ile 

ortadadır. 

 Bediüzzaman’ın maksadı unvan sürdürmek değil, 

Kur’an hakikatlerinin neşir ve ilânını sürdürmektir.  

 Bediüzzaman, daha ilerisini şöyle ifade eder: 
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 “Hatta değil böyle dost zatları, belki resmî 

makamları bulunan ve eserler yazan ve Nurların 

intişarlarına taraftar olmayan ve eserleri revaç bulmak 

niyetiyle Nurun neşrine mâni olanları dahi helâl ediyoruz. 

Çünkü onların menleri başka bir tarzda ve daha faydalı 

intişarına ve fütuhatına vesile oluyorlar.” 

 Bahsettiğimiz sıkıntı, sadece yazı ile neşir hayatında 

olmuyor, çoğu zaman sohbet, ziyaret, ticaret gibi beşerî 

münasebetlerimiz sırasında da yaşanabilir. Öylesi durumlarda 

zemin ve çevrenin şartlarına göre hareket etmek gerekir. 

Risale-i Nur’daki orijinal şekli ile anlatılıp yanı sıra izahların 

yapılarak nazarların doğrudan Külliyat’a yönlendirilmesi en 

güzel olanıdır. Bu tarz mümkün olmuyorsa yukarıda 

bahsedilen şekiller tatbik edilebilir. 

 Farkında olmadığımız bir gerçek daha var. Biz Risale-

i Nur’daki hakikatleri ne kadar da kendi cümlelerimizle ifade 

etsek de ondaki hakikatler kendini isbat eder, kaynağına tevcih 

eder. İsterseniz bunu yine Üstadın ifadelerinden dinleyelim: 

 “İstemeyerek işittim ki, eser yazan ve Nurdan çalan 

resmî büyük zatlar diyorlar: ‘Risale-i Nur u okuyabilirsiniz, 

başkasına vermeyiniz.’ Güya Nurlar onların eserlerini 

setrettirecek! (örtecek) Hâlbuki Nurlar, o eserlerdeki 

hakikatleri tasdik eder, onlara kuvvet ve revaç verir. 

İnşaallah bir zaman onlar resmen neşrine mecbur olacaklar. 

Fakat İzmirli hâkimin dediği gibi, ‘Risale-i Nur gizlenmiyor 

ve başka kitaplara benzemiyor ve temellük edilmiyor. Nerede 

bulunursa bulunsun, ben Nur’dan gelmişim’ der.” 

 Bu sırrı bir hadise ile yaşadım ve hayatımın unutulmaz 

hatırası oldu. Hasanoğlan Öğretmen Okulu’nda Risale-i 

Nur’ları okuduğumuz için Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştik. 

İlk soru bir suç unsuru imiş gibi “Risale-i Nur’u okumakla, 

Nurculukla suçlanmaktasınız. Savunmanızı yapınız?” 

şeklindeki olunca doğrudan, rahmetli Zübeyir Gündüzalp 

Ağabey’in müdafaasındaki meâlen  “Yirminci asır pozitif 

fikirlerin hükümran olduğu bir zamandır; delilsiz, ispatsız 
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şeylere inanılmıyor ve inanmıyoruz. Risale-i Nur’u okumanın 

ve Nurculuk yapmanın suç olduğunun ispatını isteriz.” 

şeklinde ifade etmiştim. İsmi bizde mahfuz- Hocamız “Allah! 

Allah! Bunlar avukat olmuşlar, yahu” demişti. İşte Risale-i 

Nur’daki bir hakikat, bir lise talebesinden sadır olunca bir 

hukukçunun kuvvetli ve muknî savunması şeklinde anlaşılıyor 

ve hakkı teslim ediyordu.  

 Sözü Üstadın niyetini ifade eden cümlesiyle bitirelim: 

”Esasen Risale-i Nur ise, ona şakirt olmak şartıyla herkesin 

kendi malı gibidir.” 

   Mehmet Çetin 

  04.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 24.09.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-dan-

iktibas-uzerine_410723 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurdan-iktibas-uzerine/ 
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39. Son Şahitlerden Feridun Tuncay 

 Feridun Süheyl Tuncay Hoca’nın varlığını dostum 

Kemal Acar’dan öğrenince ziyaret etmeye karar verdik.  

 1937 doğumlu Feridun Hocamız Ankara Gazi Eğitim 

mezunuydu. 19 yaşında öğretmen olmuş, 1956 lı yıllarda 

Isparta’da askeri birlikte subay olan ağabeyini ziyarete gider. 

O yıllarda da Said Nursi’nin ismini duyar. Bu defa ağabeyi ve 

etrafındaki subaylardan da çok menfi malumat alınca, Said 

Nursi ile görüşme yapmak ister.  

 Isparta’daki iki katlı ve dışarıdan merdivenle çıkılan 

evine vardığında bir talebesi karşılar. Kendisi papyon kravatı, 

yan tarafı çizgili pantolon kıyafetiyle gider. Karşılayan 

talebesi kıyafetini süzer ve kabul etmeyeceğini ifade edince 

Feridun öğretmen ısrar eder.  Üstadın yanına girip çıkan o 

talebesi kabul edildiğini müjdeler. 

 Eski bir karyolada oturmuş, başında sarık, sırtında 

cübbe ve oldukça zayıf ve sakalsız diye tarif ettiği Üstadın 

odasına girer. “İlk gördüğümde; bu insandan ne istiyorlar, 

niçin rahatsız ediyorlar. Kendi hâlinde Allah’ın bir kulu olan 

bu zata niye eziyet ediyorlar, düşünceleri zihnimden geçti…” 

diyen genç öğretmen Feridun, kenarda oturmuş misafirleri 

görünce onların yanına oturmak ister. “Üstad, beni yanına 

çağırdı. Elini öptüm. Elini başıma koydu ve başımdan 

gözlerimden öptü, ne iş yaptığımı sordu, öğretmenim, dedim. 

Muallim mi? dedi. Bak o zaman sana vazife, talebelerini 

imanlı yetiştireceksin, dedi ve dua etti. Çok hoşuma gitmişti. O 

günlerde meşgul olduğum Alevilik, Yezit, Hasan Sabbah 

konularında çok soru sordum ama aldığım cevaplar kalben 

beni mutmain etmişti. Böylesine muhakkik ve müdakkik 

olmama çok sevinmişti. Sorularıma aldığım cevapların 

memnuniyetiyle izin alıp ayrılırken yanındaki misafirler beni 

tebrik ediyorlardı.  

 Üstadı ziyaretimin ardından subay ağabeyimin yanına 

döndüğümde arkadaşları ne konuştuğumuzu merak 

ediyorlardı. Ben de onlara “Bu zattan ne istiyorsunuz? Kime 
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ne zararı oldu? Böylesine değerli bir insandan ne 

istiyorsunuz?, deyince, ağabeyim ‘Feridun’u kaybettik, 

yitirdik, keşke göndermeseydik.’, diye eseflendi. Bu ağabeyim 

ile Üstad konusunda ters düştüğümüz gibi inanç ve din 

konusunda da ters düştük. 12 Eylül ihtilâlinin gadrine 

uğradığımda paşa olan Ağabeyim sahip çıkmamıştı. Kısa 

zaman aralıklarıyla Başbakanlık baş müşavirliğinden 

öğretmen olarak Kars’a sonra Malatya’ya ve ardından bir 

gün sonrada Ağrı’ya tayinimiz çıktı.  

 Sonraki hayatımda Üstad’dan aldığım risaleyi 

teberrüken saklarım ve Risale-i Nur Külliyatı’nı aldım ve 

okudum. Öğretmenlik yaptığım yerlerde sürekli olarak Risale-i 

Nur’daki imanî konuları şahıs ve eser ismi vermeden 

talebelerim başta olmak üzere çevremdekilere anlatıyordum. 

Öyle bir hizmet vermişim ki bugün altmış yaşının üzerindeki 

talebelerim ararlar, hal ve hatırımı sorarlar. Şunu da ilave 

edeyim: Üstadın duasının hürmetine girdiğim bütün 

sınavlarda başarılı oluyordum. Bir insanın hepsine birden 

gelmesinin çok zor olduğu makamlara geliyorum ve 

hamdolsun bana bir kötülük dahi yapılmıyordu.” 

  Feridun Süheyl Tuncay Hocamız gençliğinden bu 

yana Ülkücü camiadaki hizmetleri ile tanınır ve sevilir. Ülkü-

Bir’de görev alarak 1979 yılında Ülkücü Öğretim Üyeleri ve 

Öğretmenler Derneği olarak ismi değişen dernekte başkanlığı, 

derneğin faaliyetlerine son verilene kadar görevini 

sürdürmüştür.
8
  

 Feridun Hoca, siyasî faaliyeti gereği sürekli istihbarat 

tarafından takip edildiği için Nur Cemaati ile doğrudan 

münasebette bulunmamış. Üstadın vefatı sonrasındaki 

hadiseleri bildiğini, Yeni Asya’yı takdir ettiğini ama bugünkü 

                                                             
8
 http://ulusaltezmerkezi.com/turkiyede-ogretmenlerin-

orgutlenme-faaliyetleri-ve-fikir/183/ 
 

http://ulusaltezmerkezi.com/turkiyede-ogretmenlerin-orgutlenme-faaliyetleri-ve-fikir/183/
http://ulusaltezmerkezi.com/turkiyede-ogretmenlerin-orgutlenme-faaliyetleri-ve-fikir/183/
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yaşanan hadiseleri de şahit göstererek Fethullah Gülen’i tel’in 

ettiğini ifade eder.  

 İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ikâmet eden Hocamız, 

vaktiyle Malatya’nın Pütürge’sinde öğretmenlik yapar. 

Osmanlı zamanında hamalbaşı olan yaşlı ve hasta bir zatı 

ziyarete gider. Hamalbaşı, odadakilerin dışarı çıkmasını 

isteyerek yalnız kaldıklarında kalbini göstererek yıllardır 

sakladığı bir sırrını paylaşmak istediğini ifade eder.  

 Bir gün gelen emir gereği İstanbul’da saklanan 

muhtelif depolardaki silahların İzmit’e kaçırılmasına yardımcı 

olurlar. Her ne hikmet ise, ne İtalyan ve ne de diğer işgal 

kuvvetlerinin değil, İngilizlerin himayesinde olan bu depolarda 

nöbetçinin olmadığını görürler. Rahatlıkla İzmit’e motorlarla 

gönderirler.  

 Hamalbaşından ayrıldıktan sonra anlatılan hadisenin 

neresinin sır olduğunu sonradan kavrar ve şöyle izah eder. 

Osmanlı ordusunu dağıtan ve silahlarını alarak depolayan 

İngilizlerdir. Depoya gidildiğinde mukavemetle 

karşılaşmazlar. Bu silahlar Anadolu’ya gönderilir. Ve 

bunlardan da güya İngilizlerin haberi yok. İşgal altındaki 

İstanbul’dan Bandırma Vapuru’nun da İngilizlerden habersiz 

ayrılamayacağını ifade eder. Dolayısıyla bu olayların her birisi 

İngiliz projesinden birer parçalardır, der.  

 Tarihimizdeki gerçeklerin kapalı tutulduğu arşivlerin 

yakın zamanda açılmasını temenni eden ve ileri yaşına rağmen 

hatıralarıyla beraber yaşayan ve hatırlatan bir tarih hocasıyla 

görüşmenin mutluluğuyla izin aldık.   

 

   Mehmet Çetin 

  18.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya Elif Eki 25.09.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/son-sahitlerden-

feridun-tuncay_410807 

http://www.mehmetcetin.de/son-sahitlerden-feridun-tuncay/ 
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40. Yeni Asya’nın duruşu nettir 

 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile yeniden 

gündeme gelen konularda Yeni Asya’nın duruşu her zaman 

net olmuştur. 

 Yeni Asya, Hakk’ın hatırını yüce tutma konusunu ilk 

ve temel prensip sayar. Dolayısıyla kanaatlerini ifade ederken 

bir tarafı tutmak yerine hak olanı söyler. Bunu ifade ederken 

bir vazife ciddiyet ve kararlılığında sabırla, mukteza- i hale 

mutabık hareketi teenni ile yapar. Neticeye odaklanmadan 

sadece tebliğ ibadetini yapma azmiyle ve ihlâsıyla hareket 

eder.  

 Hukuka fevkalade dikkat edilmesini ister. Bir gemide 

dokuz masum bir tane cani varsa o geminin hiçbir adalet 

kanunuyla batırılmamasını savunduğu gibi, dokuz cani bir 

masum olsa bile batırılamayacağını âyete dayanarak ihtar eder. 

Bu esaslardan hareketle suçun şahsiliği esastır. Bir cani için 

bir köy yakmak azim bir cinayettir. Bu durum cemiyeti 

alakadar eden hususlarda böyle olduğu gibi şahsî mizaç ve 

alışkanlıklarda da geçerlidir. İnsanın iyi sıfatları olduğu gibi 

kötü sıfatları da vardır. Kötü sıfatı için hasenatını 

görmemezlikten gelmek doğru olmadığı gibi iyiliklerinden 

dolayı kötülüklerini –müfsid olan hariç-  hem teşmil etmemek 

ve hem de ıslahına teşvik etmek bir fazilettir. 

 Uhuvvet ve tesanüdü en geniş mana olan “inananlar 

kardeştir” manzumesinde ele alırken, bütün insanları da 

evrensel çapta insan hak ve hürriyetlerine riayet edilmesini 

önemle vurgular.  

 Meşvereti, işlerin hem selâmet ve istikameti ve hem de 

hak ve hukuka riayetin bir gereği olarak kesinlikle elzem 

görür. Kuvvetin kanunda toplanmasını fevkalade hayati 

gördüğü gibi her nevi istibdadı davet eden tek adamcılık ve 

tekelciliğe de kesinlikle karşı çıkar. Başkalarına ve nefsine 

zulmetmemek sınırıyla hudutlandırılan hürriyetin, en kâmil 

manada gerçekleştirilmesini temel gaye görür. Bu esastan 
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hareketle seçilmiş hükümeti meşru, onu gayr- ı meşru yollarla 

yıkmayı da ihanet kabul eder. 

 Dinin, dünyevi ve uhrevi maksatlara alet edilmemesi 

ve özellikle dinin siyasete malzeme yapılmamasına 

ehemmiyetle ikaz eder. Bu zamanda din namına siyasete 

girmek, dini siyasete alet etme mecburiyetini doğuracağından 

din namına siyaseti hatalı bir hizmet görür. Diğer taraftan dine 

hizmet niyeti altında dinin esaslarını rencide eden fetvalarla 

hareketi kesinlikle tehlikeli görür. 

 Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi ve tekel altına 

alınması hakkındaki itidalli ve sabırlı yaklaşım, Allah’ın 

izniyle netice vermiştir. Tekel altına alınmasından vazgeçilip, 

aslına uygun olması şartıyla basılmasının doğruluğu 

görülmüştür. Sadeleştirilme ile zahiri “daha iyi anlaşılması” 

gerekçelerinin ardındaki muaraza hakkında kader, son 

yaşananlarla hükmünü icra etmiştir. 

 Fethullah Gülen Grubu hakkında başından beri 

mesafeli durmuştur. Pek çokların takdir ve tasdik ederek 

destek verdikleri zamanda, Risale-i Nur’dan aldığı ölçülerle, 

Yeni Asya, o grup hakkındaki endişelerini zamanla 

tekrarlanan duyurularla ilan etmiştir.  

 Her darbede savrulan Nur Gruplarının içerisinde Yeni 

Asya, yine istikametini ısrarlı net duruşuyla ortaya koymuştur. 

Ne var ki sapı bizden olan “balta”ların darbesi bizi 

incitmektedir. Aynı kaynakları okuyarak bu kadar farklı 

yorumlamak, doğrusu çok üzmekte ve Risale-i Nur’u doğru 

okuma hususunda derin derin düşündürmektedir.  

 Darbe rüzgârıyla atılan tınazda başakların ve 

samanların ayrılmasını defalarca yaşayan Yeni Asya, Allah’ın 

izniyle o zamanlarda şaşırmayıp, şaşırtmadığı gibi şimdi de 

şaşırmadı ve şaşırtmayacak da. Bize itidal-i dem, sabır, sebat 

ile gıybet ve dedikodu yapmamak düşer. 

 Darbe, hür iradeye bir saldırıdır. Kamu hakkına, 

kamuyu kullanarak yapılan bir cinayettir. İstibdadın, güya 

haklı gerekçelerle gizlenmiş uygulamasıdır. Hangi darbe var ki 
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ardından hürriyet neşvünema bulmuştur? Yaşadıklarımız bize 

çok şeyleri ders verdi. Yaşananlardan ders almayanlar, 

başkaların hak ve hukukuna zarar verenlerdir. 

 İşte sıralanabilecek çok hususlarda Yeni Asya’nın 

duruşu gayet nettir. Sıkıntısı olan saldırır. Muhabbet fedaisi 

kucaklar. Hata varsa, damarına dokundurmadan kardeşâne 

uyarır ve dua eder. 

   Mehmet Çetin 

  20.08.2016 Batıkent Ankara  

Yeni Asya 01.10.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-asya-nin-

durusu-nettir_411387 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asyanin-durusu-nettir/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

41. Hükümler, hadler günahları affeder 

 Mesnevî-i Nuriye’de Katre Risalesinin Hatimesinin 

sondan üçüncü Nota’sında “Hükümler, hadler günahı 

affeder” ifadesinin kısa mütalâasını beraberce yapalım 

inşaallah. 

  Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen 

karara hüküm denir. Had terimi de;  Allah’ın, Kur’an-ı 

Kerim’de insanların hareket ve davranışları için belirlediği 

sınır olarak tanımlanır.
9
 Ayrıca, Şeriatça bir kısım suçlara 

verilen ve haddi gerektiren cezaya had denilir.
10

 

 Kişinin hatalı davranışı, karar ve hükme bağlandıktan 

sonra hakkında verilen cezanın uygulanması sonucunda 

işlediği suç ve günahı affedilir. Hakkındaki hüküm ve 

uygulanan had, onun günahının affedilmesini gerekli kılar.  

 Minnet ve şükür esasında Allah’adır. Dünya, hikmet 

dünyası olduğu için Allah (cc), icraatının dünyadaki 

tecellilerini bazı sebeplere bağlamış ve onları âdeta ön şart 

nev’inden vesile kılmıştır. Dallar, meyveleri Rahmet hesabına 

insana takdim ederler.  Rızkı, veren Allah (cc), onların 

muhtaçlara ulaşmasında asıl sebep ve illet, Allah’ın (cc) 

rahmetidir. Dolayısıyla insana ulaşan rızkın ve başarının 

sahibi, göndereni, vereni Rezzak olan Allah’tır (cc). Üstad 

Bediüzzaman, bu konuyu yaratılış kanunlarındaki 

yansımalarından misallerle anlatır.  

 Köpeğin sadakat ve vefadarlık gibi güzel sıfatları 

olmasına rağmen rızkının gelmesine vasıta olan sahibinden 

geldiğini bilir ve şükranını sahibine yapar. Bu güzel ahlâkına 

binaen, insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan 

nazarıyla bakılmaya lâyık iken, maalesef, insanlar arasında 

mübarekiyet değil, necis olarak addedilmiştir. Tavuk, inek, 

kedi gibi sair hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları 

ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, insanlarca aziz ve 

                                                             
9
 İlhan Ayverdi, Kubbealtı Lugatı ( 2011), 2/1153, 1328 

10
 Osmanlıca Türkçe Lugat, Yeni Asya Neşriyat (2011), s. 387 
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mübarek addedilmektedirler. Bunun sebebi ise, köpekte hırs 

marazı fazla olduğundan zahiri sebebe öyle bir derece 

ihtimamla yapışır ki, nimetin gerçek sahibi Allah’tan bütün 

bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh, vasıtayı müessir 

bilerek hakikî tesir sahibi Allah’tan yaptığı gaflete ceza olarak 

necis hükmünü almıştır ki tâhir (temiz) olsun. Çünkü 

hükümler, hadler, günahları affeder. Ve insanlar arasındaki 

tahkir darbesini, gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki 

hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet 

vermiyorlar. Meselâ, kedi seni sever, tazarru eder-senden 

ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır 

ki, sanki aranızda tanışıklık yokmuş ve kendilerinde sana karşı 

şükran hissi de yoktur. Ancak nimetin gerçek sahibi Allah’a 

şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları Allah’ı bilir ve lisan-ı 

halleriyle ibadetini yaparlar-şuur olsun, olmasın. 

 Üstadın izahındaki köpek örneği, sebeplere bağlanan 

nefse önemli bir ikazdır. Bu benzetme ağır olduğu kadar çok 

etkili bir uyarıdır. Rızık konusunda hırs göstermek de bir 

yönüyle köpeklere benzemektir.  

 İnsan, sebep ve vasıtaları kucağına alır yahut sarılır, 

neticeyi de âdeta yaratıcıyı unutup vasıta ve sebepten beklerse, 

zillet ve hakarete sebep olur. Sebep ve vasıtanın minneti altına 

kendini sokan adam, hırs hastalığına kendini fazlasıyla 

kaptırdığından vasıtaya, rızkın gelmesine zahiren sebep 

olanlara öyle bir ihtimamla yapışır ki, hakiki nimet verici olan 

Mün’im-i Hakikî’den bütün bütün gafletine sebep olur. 

Bundan dolayı vasıtayı eser sahibi bilerek hakiki eser sahibi 

olan Allah’tan yaptığı gaflete kefaret ve ceza olarak toplum 

içerisinde en azından kötü ifadelerle anılırlar. Aklı imanla 

başına geldiğinde hakiki rızık vericinin Allah olduğunu 

hatırlar ve iman ederek Tevbe ederse ki önceki gafleti 

hakkındaki zillet ve hakaret, âdeta had ve kefaret anlamında 

fıtrî olarak uygulandığından günahı –inşaallah- affedilir. 

Çektiği zillet ve hakaret ise cezasını çeken bir mahkûmun 

hapisten çıkarak temizlenmesi gibidir. 



110 
 

 Çok hırslı olan nefsimiz, Mün’im-i Hakikî’ye şükran 

duygusuyla hareketle rızkını zahiren temin eden vasıta ve 

sebebe teşekkür ederken, Rabbinden gaflet etmemesi gerekir. 

Sebep ve vasıtaları insan kucağına alıp yapışırsa, zillet ve 

hakarete uğraması hak olur.  

   Mehmet Çetin 

  28.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 08.10.206 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hukumler-hadler-

gunahlari-affeder_412039 

http://www.mehmetcetin.de/hukumler-hadler-gunahlari-

affeder/ 
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42. Hasbiye Âyeti hangi risalelerde geçiyor? 

 Tespitlerimize göre Hasbiye Ayeti Sözler’de 1, 

Şuâlar’da 38, Lem’alar ’da 18, Mektubat ’da 6, Mesnevi’de 6, 

Emirdağ Lah.’ da 6 adet geçmektedir.
11

 

 Şuâlar’da (2005) diğerlerine göre fazlasıyla 

geçmesinin bir hikmeti ve sebebi olmalı. 16 âdeti Hasbiye 

Şuâ’sı olan Dördüncü Şuâ’da geçerken 22 âdeti de Şuâlar’ın 

muhtelif kısımlarında geçer. Şuâlar’ın müdafaalar kısmını 

incelediğimizde 17 adet geçer.  

 Şuâlar’ın kendi içindeki kısımlarda müdafaalarda 17 

adet geçmesi şunları hatıra getirebilir. İnsan Hasbiyeyi en fazla 

hangi hâlinde okuma ihtiyacı hisseder? Elbette zor durumda 

kaldığındadır. Âl-i İmran’ın 3/173. “Onlar öyle kimselerdir 

ki, insanlar kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu 

hazırladılar, o halde onlardan korkun’ deyince, bu onların 

imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter. O, ne güzel bir vekildir.’ 

dediler.” âyetinden sıkıntılı zamanlarda   “Allah bize yeter. O, 

ne güzel bir vekildir.” denilmesi anlaşılır. 

 Bediüzzaman ve Talebeleri 1943 yılında yüz yirmi altı 

talebesiyle sevk edilir. Harman sonu, kış öncesi bu mahkeme 

süreci başında Denizli Savcısının iddiaları çok ciddidir: 

“Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, halkı hükûmet aleyhine 

çeviriyor, inkılâpları kökünden yıkıyor, Mustafa Kemal’e 

deccal, süfyan, din yıkıcısı diyor, bunu hadislerle ispat 

ediyor.” gibi bahanelerle fevkalâde sıkıntı yapılır. Yapılan 

savunmaların beraatla neticelendirilmesi uzatılır durur. Üstad, 

zehirlenerek ölüm tehlikesi geçirir. Zulüm, işkence ve 

ihanetler yapılır. İşte daha sıralanacak sıkıntılara mukabil 

âyetin emri ile Bediüzzaman ve Talebeleri Hasbiye âyetine 

müracaatla Rabb-i Rahimlerine sığındılar.   

 Hasbiye Âyeti (Âl-i İmran 3/173) manasında Tevbe 

Sûresinin 9/129. Âyeti de Hasbiye Âyeti manasını te’kid ve 

                                                             
11

 Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler (2012), Mehmet Çetin, s. 

80 
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takviye eder. Şöyle ki: “Resulüm! Eğer -büyük bir şefkat ve 

samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- adamlar, yine 

de aldırmaz, senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter, 

O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. 

Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın 

sahibidir.” 

 Her iki âyetin ana konusu, kulun her hâlükârda 

Rabbine iltica etmesidir. Esbaba teşebbüsün ardından 

neticeyi Allah’a havaledir ve Allah’tan beklemektir. 

Sebeplere hakiki tesirin Allah’tan olduğunu bilip, O’nu 

vekil tayin edip, imanın alenen ifadesidir. İlk âyetteki 

aleyhteki propagandalar ile ikinci âyetteki yapılan tebligatı 

dinlememelerine mukabil imanı kâmil kulun yine Allah’ı 

vekil tayin ederek imanını ziyadeleştirme ifadesi olan 

“Allah bize yeter. O, ne güzel bir vekildir.” i söylemesi 

gerekir. 

 İmanın artışından maksat nedir? İmanı tasdik 

edilmesinin ardından gelen mühim husus itaattir. İtaat nasıl 

ifade edilir? İmanın ziyadeleşmesi ile Hasbünallahi manası 

kemale yükselir. Hadsiz hacata müptelâ, nihayetsiz düşmanın 

hücumuna hedef olan insan, “vahdehu” (O birdir) ifadesiyle 

başka şeylere müracaat etmeyip yani esasen onların da 

Rabbinin Allah olduğunu anlayıp, onların dizgininin Allah’ın 

elinde olduğunu bilip, bütün şirklerden arınıp, mülkü sahibine 

teslim manasını idrak ifadesi olan “Allah bize yeter. O, ne 

güzel bir vekildir.” söylenip yaşanması ile marifetullahın 

basamaklarına yükselir. 

 Hayatımızın devamı, rızkımızın temini, düşmanların 

def edilerek korkulardan emin olunması için hikmet sahibi 

Allah, kulunun önüne sebepleri yaratmıştır. Kul, ihtiyacının 

temininde bu sebeplere müracaat ederken, neticenin 

yaratılmasını sebebe değil Allah’a vermelidir. Âlemin 

sisteminin şifresi, sebebe müracaatta gizlidir. Bilgisayarın 

çalışmasındaki şifre, bilgisayar mühendisinin sistemin 

başlamasında kullandığı ve sadece sembolik görevi olan 
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şeydir. Bilgisayardaki bütün cihazların ve programdaki bütün 

düzenin uygulayıcısı, yapıcısı değildir.  

 Hayat, şifrelerle devam edip giderken; Risale-i 

Nur’dan aldığımız malûmat ile ihtiyacın karşılanması, 

sıkıntıların defedilmesinde sebeplere müracaatın önünde ve 

arkasında Hasbünallahü ve’nimelvekil deriz.  

  Mehmet Çetin 

 20.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 15.10.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hasbiye-ayeti-

hangi-risalelerde-geciyor_412674 

http://www.mehmetcetin.de/hasbiye-ayeti-hangi-risalelerde-

geciyor/ 
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43. Hasbiye Âyetindeki nâ’büdü  

 Hasbiye âyetindeki nâ’büdü ifadesi âyetteki duayı 

küllîleştiriyor ve kabule yakın olan umumî duâ makamına 

yükseltiyor.    

 Fatiha’nın ‘iyyake nâ’büdü ve iyyake nestain’ 

ifadesindeki na’ (biz) çoğul takısını burada ‘hasbünâ’da dahi 

okuyoruz. “Hasbünâ”
12

daki “nâ”
13

 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” yani 

Allah bize yeter; O ne güzel bir vekildir.” ifadesini (Al-i 

İmran,173)  hâl ve kâl dilleri ile dediklerini görür. Böylece 

bütün ihtiyaçlarını Rablerinin tekeffül ettiğini, her çeşit yardım 

ve inayeti yaptığını yâd ederler. Her bir mevcut tek başına 

ehadiyetini gösterirken hep beraber de vahdaniyeti de işaret 

ettiğini anlatır. Böylesine tasarrufun kesinlikle şirke izin 

vermeyeceğini ifade eder.  

 “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.” Şeklindeki ehadiyet ve vahidiyeti 

Mektubat’taki (396) tarifinin ardından devam edelim. 

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

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

Hayvanat içinde, 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. 

                                                             
12 Bize yeter. 
13 Bize. 



115 
 

 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 İlâhiyeyi idrake vesile olsun. (Şualar/21)   

 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 Esma-i İlâhîye’yi temaşaa ve 

hamdü sena edebilsin. Kur’an ilminden verilen ilim ile pek 

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” (Bize yeter) deki “nâ” (bize) yi 

hatırlatır. 

 Eğer elimizden gelse idi bilfiil ve gelemediği için 

niyetlenerek, tasavvuren, hayal ederek bütün mahlûkatın 

dilleriyle “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” sonsuza kadar 

tekrar etmek isterdim, der. Böylesine bir Hasbünallah demekle 

bahsedilen manaları tefekkür, tezekkür ibadeti de yapılmış 

olur.   

 Nun kapısı çok sır ve hikmetlerle dolu. Üstad bunları 

keşfederek eserlerinde dikkatli nazarlarımıza arz eder. Mazinin 
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bütün tefsirlerinden farklı olarak Hasbiye Âyetindeki nâ’büdü 

mütalâası ise daha dikkat çekici. 

   Mehmet Çetin 

  23.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 22.10.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hasbiye-ayetindeki-

na-budu_413353 

http://www.mehmetcetin.de/hasbiye-ayetindeki-nabudu/ 
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44. Allah’ın dilemesi asıldır  

  “Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz” 
(İnsan 76/30) emsali ayetler oldukça dikkat çekicidir. 

İmtihanın sırlarının saklandığı, Kader ve cüz-i irade 

konusunun en üst esasını teşkil eden ayettir. 

 İnsanın cüz-i iradesinin yetersizliğinden bahseden bu 

ayetten Mutezîle ve Cebrîye kendi görüşlerine delil çıkarır 

iken, Ehl-i Sünnet, onların farklı yorumlar yaptığı bu ayette 

istikamet ve istikrar bulmaktadır 

 Kulun istediği şeyin yaratılabilmesi için, yapmak 

istediği fiil, Cenab-ı Hakk’ın muradı ve koyduğu kanunlar 

istikametinde olmalıdır. Eğer kul olmasını ister, fakat Cenab-ı 

Hak o şeyin meydana gelmesini istemezse, onu yaratmaz. 

Yani, Allah, insanın yapmak istediği her şeyi yaratmaz. Bunu 

şöyle anlayabiliriz. Ayet mucibince  “Kul Rabbinden dua ve 

talep eder.”, Rabbi mutlaka cevap verir.  Duasının kabulü ise 

hikmete tabiidir. Evet, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek 

ayrıdır. Kulun istediğinin ya aynısını verir ya da daha evlâsını 

verir veya hiç vermez. 

 Bediüzzaman, tesbit ettiği hakikati, ayetin engin 

manasına dayanarak şöyle ifade eder: “İnsan her ne kadar 

fail-i muhtar (kendi istek ve iradesiyle iş gören) ise de, fakat 

“Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz” ayeti 

sırrınca, meşiet-i İlâhiye (Allah’ın muradı) asıldır, kader 

hâkimdir. Meşiet-i İlâhiye, meşiet-i insaniyeyi (insanın 

dilemesini) geri verir, Kader gelince, gören göz görmez olur 

hükmünü icra eder. Kader söylese, iktidar-ı beşer konuşmaz, 

ihtiyar-ı cüz’î susar.”
14

 
  “Her şey kader ile takdir edilmiştir.”

15
 Evet, insan 

her ne kadar fiillerinde ihtiyar sahibi de olsa, Allah’ın dilemesi 

asıldır.“...Allah, kime hidayet verirse o doğru yolu 

                                                             
14

 Mektubat /  87-88 
15 Mesnevi-i Nuriye/ 208 
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bulmuştur. Kimi de saptırırsa, artık sen onu doğru yola 

eriştirecek bir yardımcı bulamazsın.”
16

 

 Her çeşit tedbiri almamıza rağmen öyle hâl oluyor ki 

basiretimiz bağlanır, nutkumuz tutulur ve olacak olduktan 

sonra elimiz de dilimiz de çözülür. Ama bu esnada kader de 

hükmünü icra eder, iktidar-ı beşer konuşamaz, susar. 

 Evet; “Allah kader ve kazasını gerçekleştirmek 

istediğinde onlar hakkında kader ve kazası yerini buluncaya 

kadar akıl sahiplerinin akıllarını alır. Hükmü gerçekleşince 

geri iade eder. Onlar da pişmanlık duyarlar.”
17

 

 Bedir’in en dehşetli anında Resulullah’ın (asm) attığı 

veya attırıldığı ve bir mucize olarak oklarının istisnasız 

hepsinin hedefi vurması ve ayrıca aynı okların defalarca 

kullanılarak isabet ettirilmesi hakikati ile Habibinin (asm) 

şahsında ümmete verilmesi istenen ders bu ayetin sırrında 

saklıdır.  

 Asker sevki konusunda deha sahibi olan Hz. Ömer 

(ra),  Medine’den bir aylık mesafedeki kumandanı Sâriye’ye 

arkasını dağa vermesini emrederken, hemen dibindeki katili 

Firuz’u “Nasıl keşfedemedin?” diyenlerin alacağı cevap bu 

ayetin sırrında saklıdır.  

 Ne idi bu sır veya sırlar? Cevab 17. Söz’den: “cüz-i 

ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlâhiyeye işini bırakıp, 

kendi havl ve kuvvetinden teberrî edip, Cenâb-ı Hakk’ın havl 

ve kuvvetine iltica ederek, hakikat-i tevekküle yapışmaktır” 

Kötülüklerden uzaklaşmak ve iyiliğe yönelmek ancak Allah’ın 

yardımıyladır. Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur. 

 “Hiçbir şey hakkında, “Yarın bunu muhakkak 

yapacağım” deme Ancak “İnşaallah” deyip Allah'ın dilemesi 

şartına bağlarsan müstesnadır.”
18 

   Mehmet Çetin 

                                                             
16 Kehf Suresi. 18/17 
17 Cami’i-üs Sağir, 1/142 
18 Kehf 18/24 
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  31.05.2016 Bostanlı İzmir 

(Kader Risalesi’nin Şerhi kitap çalışmamızdan bir parça) 

Yeni Asya 29.10.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/allah-in-dilemesi-

asildir_414014 

http://www.mehmetcetin.de/allahin-dilemesi-asildir/ 
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45. Çevrilmeyen sahifeler 

 Onu önceki ziyaretimde dinlerken bir taraftan da 

geleceğim hakkındaki endişelerim artmıştı. Bu defasında ise 

hediye ettiği üç koli kitabın ikinci kolisini aşağıya indirmek 

için nefes nefese çıktığım son basamakta kendisinden işittiğim 

ve enfüsi hesaplaşmasını dile getiren “Mehmet kardeş! 

Aldığım kitaplardan otuz yıldır sahifesini çeviremediklerim 

var!” ifadesi beynimden değil, kalbimden vurdu, vicdanım 

rahatsız oldu. Yetmiş yaşındaki emekli Din Bilgisi Öğretmeni 

Bornova’lı Kadri Gülişler Hocam söylüyordu bu ifadeyi.  

 Kendisi kitapla haşir neşirdir ve sürekli taşıdığı 

çantasında ve hatta hemen beraberindeki poşetinde illa ki kitap 

bulundurur ve sürekli okur idi. Buna rağmen hâlâ otuz yıldır 

sahifesini çevirememenin vicdanî sorumluluğunu yaşıyor ve 

dile getiriyordu. Kendisi, kitapları bana hediye ederken aslında 

o sorumluluk yükünü bana devrediyordu, bunun pekâlâ 

farkında idim. 

 Kadri Hocamın o sözü üzerine iç dünyamda fırtınalar 

koptu. Kütüphanemdeki okuyamadığım, âdeta varlığını dahi 

unuttuğum kitapların sahifeleri beynimde hızla çevrilmeye 

başladı. Her sahife tokatlıyor, her kitap sorguluyordu. Hâlâ 

sahifesini çeviremediğim kitaplar, hızla zihnimden geçerken 

hele kırmızı renkli olanları da gönül koyuyorlardı… 

 Alacağım bir şey için defalarca araştırır, inceler 

sorgularım ki bunlar kısa dünya hayatım için elzem bildiğim 

ihtiyacım içindir. Ebedi hayatım için ışık tutarak rehberim 

olacak eserleri okumayı hiç mi hiç ihmal etmemeli idim! 

 Sahifeleri çevrilemeyen kitapları alırken iyi 

düşünmeli, okumayacak kitap alınmamalı ki israf olmasın, o 

kitap ve yazarı da manen hesap sormasın. Rafı doldursun, 

gelenlere görenlere gösteriş olsun diye alınan kitaplar, adı 

üstünde okunmak için değil gösteriş için alındığı için sahifesi 

çevrilmiyor, âdeta eşya! Okunmadığı halde okunduğunu 

söylemek yalana girer. İlgi alanımıza girmeyenleri de bu gruba 

dâhil edebiliriz. Çok reklamı edilenlere, popüler olanlarına 
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takılmadan, gerçekten işe yarayacak olanı almak en doğru 

olanıdır ki sahifesinin çevrilmemesine mazeretimiz kalmasın. 

Bazı kitaplar da vardır ki zamanı gelmeden okunmuyor, bunu 

da yabana atmamak lazım.  

 Okunmayan kitaplar neyi öğretir? 

 İlk cümlemizde ifade edilen geleceğim hakkındaki 

endişem, mevcut kitaplarımızın ileri yaşımızdaki akıbeti idi. 

Ömrümüzün son noktasına kadar okumak aşkıyla aldığımız 

kitaplardan oluşan kütüphanemin akıbeti ne olacak? Devam 

ettirilmesi olan arzumun hilafına muameleler doğrusu çok 

endişe verici olur.  

 Kadri Hocamın, ilerleyen yaşına rağmen elindeki 

kaynakları istifade edilmesi niyetiyle vermesi, akla gelen 

makul bir davranıştı. Numune olmasına rağmen bu davranış 

yine de beni tatmin etmiyor doğrusu.  Vasiyetim o ki, duaya 

vesile olması niyetiyle adımıza tanzim edilecek bir 

kütüphanede evlat niyetiyle muhafaza ettiğim mevcut 

kitaplarımın benden sonra hizmetlerde devamının 

sağlanmasıdır. Bunu birinci derecede evlatlarımın yapması, 

değilse dostlarımın yapması kalben daha tatmin edicidir. 

 Akıbet endişesi her nefes sahibi için geçerli iken 

emvalin geleceği için de geçerlidir. İnsanların ileriye yönelik 

şimdiki mücadelesi; mevcudun devamı, artırımı ve muhafazası 

içindir. Kitabın okunarak muhafazası, yapılan gayretin daha 

şuurlu ve kalıcı olmasıyla doğrudan alâkadardır.  

 Gelecek hesaplamaları sadece burası için olursa eksik 

olduğu gibi tek taraflı da olmaktadır. Hazırlığın şuurlu ve 

özellikle yarınlara şümullü olması için sahifesi çevrilmesi 

gereken kitapların arasında ve hatta ilk sıralarda Risale-i Nur 

olmalı. Milyonlarca şahidiyle isbat edilmiştir ki Risale-i Nur 

hem dünya ve hem de ahiret hazırlığı ve huzuru için sahifeleri 

çevrilmesi gereken eserlerdir. 

 Hayatın hemen her noktasında kitap okumayı 

sağlayacak tedbirlerde bulunmalıyız. İnternet ve sosyal 

medyadaki boş dolaşma yerine elimizin altındaki kitabın 
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sahifesini çevirmek daha faydalıdır. Yolculukta ki kısa bile 

olsa yanımıza bir kitap, sıra beklerken bir kitap ve uyumadan 

önce bir kitap. Ta ki “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.” 

hakikatinin anlaşılıp yaşanması için sahifeleri çevrilmedik 

kitap kalmasın. Hiç olmazsa eline al, istersen okumadan yerine 

koy!  

   Mehmet Çetin 

  27.10.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 05.11.2016 

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

sahifeler_414687 

http://www.mehmetcetin.de/cevrilmeyen-sahifeler/ 
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46. Tefsirlerde Hasbiye Âyeti 

 Uhud’dan dönerken Ebu Süfyan, bir sonraki seneye 

Bedir’de savaşmayı teklif eder. Savaş zamanı Merr-uz-zahran 

denilen mevkie geldiğinde Ebu Süfyan’ın kalbine Allah korku 

verir. Savaştan caydırmak için Nuaym’ı mü’minlerin arasına 

on deve va’dederek gönderir. O da korkulu haberlerle 

endişelendirerek mü’minleri vazgeçirmek ister. Mü’minler 

yalan ve fena haberden etkilendiler. Bunu duyan Resul-i 

Ekrem (asm), “Ben yalnız giderim, vaadimden dönmem.” 

buyurunca, atlandılar ve harp meydanına vardılar, lâkin 

düşmandan eser yoktu. Bu vakıaya müsteniden Âl-i İmran’ın 

173. Âyetinin inzal edildiği rivayet edilir. Nuaym’ın, 

düşmanın kuvveti sizden büyüktür şeklindeki sözlerine 

takılmayıp, “Hasbünallahü ve ni’melvekil” diyerek hem 

imanını ifade ve hem de artırmaları tavsiye edilir.
19

 

 Âyetin nüzul hikâyesinde, mü’minlerin öncesinden 

endişeye düşmesinin bize yansımasını şöyle anlayabiliriz. 

Hayatta karşılaşılan sıkıntı ve endişelerin üstesinden gelecek 

bir Rabbimiz vardır. Yeter ki O’na sağlam iman edin, teslim 

olun ve tevekkülü tam yapın!   

 Peygamber Efendimizin (asm) “Bir işte çaresiz 

kaldığınızda, ‘Hasbünallahü ve ni’melvekil’ deyin.” 
20

, 

tavsiyesine uyarak her nevi ihtiyaç ve sıkıntının 

karşılanmasında sebeplere teşebbüs ile doğrudan Rabbimize 

müracaat, imanımızın gereğidir. Esasen sebebe müracaatı bir 

İlâhi emir olarak algılayıp, ibadet edasında teşebbüs etmeliyiz. 

 Mü’minlerin, işlerini Allah’a (cc) havale edip, kalben 

O’na güvendikleri için, kendilerine dört mükâfat verildi: 

Nimet, lütuf, şerrin def’i, Allah’ın rızasına talip olmak. 

Bunların ihlâsla yapılmasının ardından en büyük mükâfat ise 

                                                             
19

 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir (1990), 7/213; Konyalı Mehmed 

Vehbi, Büyük Kur’an Tefsiri, Üçdal Neş. 1/788 
20

 Ebu Davud, 3627; Nesei, el-Kübra, 6/160, Hadis no, 3001; İbn 

Kesir (2010), 2/385 
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Rablerinin kullarından, kullarının ise Rabbinden razı 

olmasıdır.  

 Mü’min, korkak olmadığı gibi güçlü de olmalıdır. 

Düşman ne kadar güçlü olursa olsun bu durum hikmetle 

hareket eden mü’minin imanının ziyadeleşmesine vesiledir. 

Şehidin mükâfatı Allah’tandır.
21

 Bu ifadelere bir büyük desteği 

de, Hz. İbrahim’in (as) ateşe atıldığında imdadına gönderilen 

dört büyük meleklere “Hasbünallahü ve ni’melvekil” olarak 

imanının ifadesi mü’minin kelimesi olarak verdiği cevapta 

aramak gerekir.
22

  

 Mana ve maksadına ulaşmış kâmil bir iman, karşısına 

çıkan şerrin şiddeti nispetinde artar ve kuvvetlenir. Bu bir 

bakıma tez-antitez karşılaşmasıdır.
23

 İmanın artması veya 

eksilmesine farklı tefsir yaparlar. İmanın artması küfrün 

azalmasına, küfrün artması imanın azalmasına işaret eder, bu 

durumda mü’min aynı anda iki hâli taşımasını gerekli kılacak 

yani mü’min aynı anda hem mü’min ve hem de kâfir olmasını 

gerekli kılacak ki bu da imkânsızdır. 0 halde artması veya 

eksilmesi yerine kuvvetlenmesi veya zayıflaması daha doğru 

yorum olmalı. Bir mü’min, iman esaslarını inkâr etmedikçe ne 

kadar büyük günah işlerse işlesin ona kâfir denmez, ancak 

günahkâr denilir. Eğer günah işlemek imanı azaltsaydı 

günahkâra kâfir denilmesi gerekirdi, oysa iman esaslarını inkâr 

etmeyen günahkâra kâfir denilmez, der, İmam-ı Âzam. İman 

kalbi bir tasdikten ibaret olup, nicelik vasfı taşımaz. 

Dolayısıyla artma eksilme gibi nicelik bildiren ifade yerine 

kuvvetlilik ve zayıflılık bildiren niteleme ifadesi yerinde olur 

der, Elmalılı. Kur’an’da yükselişe işaret eden âyetlere 

dayanılarak yükselmesini artış görmek mümkün iken derece 

eksikliğine küfür denilmez.
24

 

                                                             
21

 Hicazî, Furkan Tefsiri, İlim yay. 1/364 
22

 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi,TDV Yay 2004, s.157 
23

 Celâl Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri (1986), 3/1140 
24

 Kur’an Yolu, TDV 2006, 1/717 
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  Daha başka tefsirlere de bakılsa benzeri yorumlar 

yapılacağını tahmin edebiliriz. Dördüncü Şuâ temel merkezli 

olmak üzere Risale-i Nur’un diğer cüzlerinde günlük hayatın 

değişik hallerini yaşayan kulun, ihtiyacının karşılanması, 

düşmanının def’edilmesinde gücünün yettiği yetmediği hemen 

her şey öncesi ve sonrasında “Hasbünallahü ve ni’melvekil” i 

içselleştirerek yaşayıp ifade etmesinin izahları yapılır. 

Bediüzzaman yaşadığı hayatından kesitlerle tespitlerde 

bulunup, enfüsî âlemimize emsalî bir davranış sergiler. 

    Mehmet Çetin 

   23.09.2016 Bostanlı İzmir 

 

Yeni Asya 12.11.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tefsirlerde-hasbiye-

ayeti_415302 

http://www.mehmetcetin.de/tefsirlerde-hasbiye-ayeti/ 
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47. Bediüzzaman, niçin her soruya cevap veriyordu? 

 Said Nursi’ye taze bir ruh üfleyecek, meşhur 

Bediüzzaman unvanının verilmesini netice verdirerek 

hayatının en sıkıntılı ama en kemal çağında Risale-i Nur 

Külliyatının zuhurunu hazırlayacak fevkalâde meşhur ve 

mühim bir rüyayı, çok küçük yaşında iken görür. 

 Rüyasında, Kıyamet kopmuş, kâinat yeniden dirilmiş. 

Molla Said, Hazret-i Peygamberi (asm) nasıl ziyaret 

edebileceğini düşünür. Nihayet ‘’nün başına gidip durmak 

hatırına gelir. “Herkes oradan geçer, ben de orada beklerim” 

der ve Sırat Köprüsü’nün başına gider. Bütün büyük 

peygamberleri birer birer ziyaret eder; Peygamber Efendimizi 

de ziyarete mazhar olunca uyanır. Rüyada Molla Said, Hazret-

i Peygamberden (asm) ilim talebinde bulunmasına karşılık, 

Hazret-i Resul-i Ekrem (asm), ümmetinden sual sormamak 

şartıyla ilm-i Kur’ân’ın talim edileceğini müjdeler. Aynen bu 

hakikat, hayatında tezahür etmiş; daha çocukluğunda iken bir 

allame-i asır olarak tanınmış ve katiyen kimseye sual 

sormamış, fakat sorulan bütün suallere mutlaka cevap 

vermiştir. 

 Rüya bahsine bir pencere açarak şu suali soralım: 

Hazret-i Peygamberden (asm) şefaat değil de niçin ilim 

talebinde bulunur? Molla Said, bu rüyasını gördüğünde on iki 

yaşında idi. Niçin bu kadar acele bir ilim tahsili ve aşkı onun 

kalbinde parlamakta idi? 

 Evet, Sırat Köprüsü’nden geçerken Peygamberimizle 

(asm) olan mülakatında ümmete soru sormayacak ama sorulan 

bütün sorulara cevap verecekti. Dolayısıyla rüyadaki bu tavzif 

kendisini ömür boyu suallere cevap verme vazifesiyle meşgul 

etmiştir.  

 Sonraki tarihçelere kaynak olan Abdurrahman’ın şu 

tesbitiyle mütalâaya devam edelim: “…Ulema arasında 

mevkiini muhafaza etmek için her fenne dair bir iki metin hıfz 

etmek mecburiyetinde kaldı. Bilhassa din-i İslâm’a vârid 
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şükûk ve şübehatı reddetmek için eserlerden kırk kadarını 

hıfzeyledi.”25
 

 Bu tesbit ve ifade kendi içinde tartışılabilir. Genç 

Molla Said, ulema arasında mevkiini niçin muhafaza etmek 

istesin ki? Bir hazırlığı mı var idi? Bir diğer konu olan ve 

özellikle Bitlis ve Van Valilerinin Konak ve 

Kütüphanelerindeki okumaları sanki sonraki hayatına bilgi 

malzemesi depolaması gayreti Risale-i Nur’un zuhurunu davet 

eden bir zemin oluşturma ihtimali var. Evet, ilmini isbat etmeli 

zira mevcut ilmi, ileride Risale-i Nur’un zuhuruna bir zemin 

hazırlayacak idi. 

 Genç Said, sadık bir rüyada Ağrı Dağı’nın infilâk 

ettiğini görür. O dehşetli anda validesi yanındadır ve onu 

teselli eder. Bu esnada mühim bir Zat, kendisine emrederek 

Kur’ân’ın mucizeliğini göstermesini söyler. Sonraki 

zamanlarda büyük infilâk ve inkılâpların olacağını, Kur’ân’ın 

etrafındaki surlarının kırılacağını, doğrudan doğruya Kur’ân’ın 

kendini müdafaa edeceğini, Kur’ân’ın mucizeliği bir çelik zırh 

olup, o zırh, muhafazasındaki Kur’ân’ın i’cazının 

(mucizeliğinin) bu zamanda ortaya çıkarılacağını ve bu 

vazifeye namzet olduğunu ifade eder.   

 Bahse örnekler Külliyatta fazlasıyla mevcuttur. Ancak 

söz konusu Kur’ân’ın dellallığı vazifesinin ifası için “Burada 

her müşkül halledilir, her suale cevap verilir, fakat sual 

sorulmaz.”, ilânı gerekli idi. Hatta Molla Said’i o yıllarda bu 

vazifeye tahriklerden biri olduğu bilinen İngiliz Müstemlekât 

Bakanının Müslümanları Kur’ân’dan uzaklaştırma politik 

manevrası olan "Bu Kur'ân İslâmların elinde bulundukça biz 

onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'ân'ı 

onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'ân'dan 

soğutmalıyız.”, hilesine mukabil “Kur'ân'ın sönmez ve 

söndürülmez mânevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben 

                                                             
25 Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı, Abdurrahman Nursî, s. 26; 

Tarihçe-i Hayat (2013), s. 74 
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dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim.”, kararlılığı bir 

vazifenin ifadesidir. Dolayısıyla herkesin sualine cevap 

vermesi onun hem tabiatı ve hem de hizmeti idi.  

   Mehmet Çetin 

  10.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 19.11.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bediuzzaman-nicin-

her-soruya-cevap-veriyordu_415956 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzaman-nicin-her-soruya-

cevap-veriyordu/ 
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48. Altın para 

           *01.02.2014 tarihinde yayınlanan bu 

yazımızı gündem gereği yeniden neşrediyoruz. 

 Dünyanın en değerli kâğıt parasına sahip olan 

Kuveyt’in, Körfez Harbi’nde Dinarın o yüksek değeri 

kaybettiğini hatırlıyoruz. Sınırlarından tecavüze uğrayan bu 

ülkenin, paralarının değil de kasasından altınlarının çalınması 

esas değerli olanın hangisi olduğunu ispata yeter. 

  Altın, pek çok önemli özelliklerine rağmen para olma 

vasfı konusunda “Altın; para mı, yoksa mal mı?” tartışması 

İslâm hukukçularını geçmişte hep meşgul ettirmiştir. Meşgul 

eden bu konuyla bağlantılı diğer meseleler hüküm almaktadır. 

Zekâtın hesaplanmasından faizli muamelelerin çeşidine kadar.  

   Sağlam ve güvenilir alış veriş vasıtasını, 

ekonomisinin omurgasına oturtamayan insanlık sıkıntıdan 

sıkıntıya devrolup gitmekte. Sembolik veya sanal vasıtalarla, 

siyasî yaptırımları ile ekonomisini ayakta tutan ve yürütenler 

bile yarınları hakkında rahat değiller. 

 Bütün bu sıkıntıları taşırken neredeyse son iki çeyrek 

yüzyılda, yeni bir sıkıntı daha eklendi sırtımıza. Dünün altın 

olan alış veriş vasıtası bugünün kâğıt parası, artık yerini 

sembol ve temsilî araçlara bıraktı, yani e-paraya. Cebimizdeki 

kredi kartları bu paranın işlemcisidir. 

 Evlerden fabrikalara varıncaya kadar, bacalardan kara 

duman yükselten kredi kartlarının, ülkemizde dengesiz ve 

hesapsız kullanımı, nihayetinde ferdin ve cemiyetin 

tüketiminin aşırılıkları ve israfı ile ekonomileri can çekişir 

hale gelmekte. Cebi delinenin zamanla imanının de 

delindiğine üzüntü ile şahit olmaktayız. Bunun adına en cazip 

isimler de koysalar maalesef resmimiz budur.  

 Bir şey esas alınmalı, alınan esas ise sağlam olmalıdır. 

Kâğıttan paranın tarihi altın para ile kıyaslanamaz. Şimdilerde 

kaydî paranın yanında e-paranın, kıyas yapılamadığı gibi. Ama 

hangisi olursa olsun değer ölçüsü olacak olanın, sağlam olması 

gerekir. Altın para, kâğıt para, kaydî para, e-para çeşitlerinin 
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içerisinde üstünlüğünü hiç bozmayan, her şekli ile değerini 

koruyan tartışmasız altındır. Altın dünya ve ahirette zenginlik, 

ihtişam ve saltanatın değer ölçüsü, alamet-i farikası kabul 

edilmektedir. Sıralanabilecek pek çok sıfat ve özellikleri ile 

altın tartışmasız değer ölçüsü saltanatını korumaktadır. Altın 

yaratılış olarak da değerli bir madendir. Emsali olmayan tek 

maden. 

  Altını süs eşyası olarak kullanmak ise ayrı, önemli bir 

konudur ama süs, mademki önem verilen bir şey ise, o da en 

değerli olan ile yapılacak ise, iş yine altına dönmekte, onun 

kıymetini bir kere daha göstermekte ve yükseltmektedir. 

 Geçmişte altın ve gümüş uzun dönemler boyunca para 

olarak kullanılmıştır. Sonra temsili paralar çıktı. Bu paralar 

temsil ettiği mal ve metallerin yerine geçmek üzere 

oluşturuldu ve piyasaya sürüldü. Sonra bunların da sıkıntıları 

çıktı, bildiğimiz kağıt para kullanılır oldu. Önceleri kâğıt para, 

kasadaki altına endeksli idi. Sonra o da bırakıldı, tamamen 

devletlerin ekonomik, siyasi ve kültür vasıtaları oldu. Artık 

ekonomisi, siyaseti ve kültürel baskısı güçlü olanın parası da 

güçlü oluyor. Bugün buna teknolojik olarak e-parayı da dâhil 

ettiler. 

  Teknolojik gelişmeler dünyayı küçülttü. İletişim ve 

bilgisayardaki gelişmeler ticari hayatta bilinen parayı, 

elektronik para (e-para) konumuna getirdi. Böylece kontrol 

edilebilen, harcamaların kayıt altına alınabilen durumuna 

geldi. Mobil telefonlar ile her türlü harcamanın yapılması 

yaygın olan kâğıt paranın devrinin bittiğini e-para devrinin 

başladığını yavaş yavaş gösteriyor. 

 Artık e-para, değer ölçüsü olan kâğıt paranın bütün 

özelliklerini almaya namzet olarak fakihlerin önünde 

beklemektedirler. İleri zamanın fakihleri artık e-paranın fıkhî 

problemlerini tahkik edip hüküm çıkarmalılar, belki de 

çıkardılar.  

 Altının üzerinden siyasi hesaplar kaldırılırsa insanlığın 

ekonomisinin can simidi olmaya tek namzettir. Spekülatif 
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oyunların üstesinden en ehven şekli ile altının para olarak 

kullanımı ile mümkün olacağı kanaati daha doğru gözüküyor. 

Tarihte altının, para vasıtası olarak düzgün ve istikrarlı şekilde 

kullanımı bu kanaati kuvvetlendirmektedir. 

 Bu kısa yazımız ile paranın kâğıt ve elektronik olarak 

kullanılmasından ziyade daha sağlam olan altının para olarak 

kullanılması gerçeğine işaret etmeye çalıştık. Konu geçmişte 

de çok tartışıldı elbette. Bütünüyle insanlık, kendi tarihinden 

gelen tecrübelerle sulh ve sükûneti için; paranın altın, altının 

para olarak kullanımını yeniden düşünmeli ve tartışmalıdır. 

 Kâğıdın para olma özelliği kendisinde yoktur, 

itibarîliğindendir, altının ise para olma özelliği bizzat 

yapısındandır.  Değer, değişim ve tasarruf aracı olmaya ise, 

altın, en layık olanıdır. İtibarî paradan mal paraya yeniden 

dönmek esasen asla dönmek anlamındadır. 

   Mehmet Çetin 

 23.01.2014 Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 26.11.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/altin-para_416569 

http://www.mehmetcetin.de/altin-para-2/ 
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49. Maki’ye taziye  

 Korunma ve avlanma maksatlı bulundurulmasına 

ruhsat verilen köpek hakkında genel olarak Hanefi ve 

Malikilere göre temiz kabul edilen köpek, Şafiî ve Hanbelilere 

göre necis görülür. Dolayısıyla Şafii ve Hanbelilerin 

hoşgörüsüne dayanarak bu yazıyı kaleme aldık.  Resul-i 

Ekrem’in (asm), Umeyr ismindeki kuşunun vefatı sebebiyle 

çocuk yaşındaki Zeyd’e yaptığı ziyaret sünnetine istinaden, 

vefat eden köpeğimiz Maki’ye taziye yazmayı bir vefa 

borcunu eda niyetiyle kaleme aldığımız bu yazı, ölümün 

gerçekliği karşısında bir kere daha aczimin ifadesidir.   

  Yaşlı Maki’mizin ahir ömründe yakalandığı 

hastalığının tedavisine azami gayret gösterildi, ancak bu 

hastalığa yakalanmada benim kusurumdan dolayı Allah’tan 

affımı üzüntü ile diliyorum, onun sırdaşı oğluma üzüntülerimi 

ifade ediyorum.    

 Her nefis sahibinin, ölümü tadıcı olduğunu, 

kucağımda getirerek masaya yatırdığım Maki’nin, elimin 

altında ölümünü yaşayarak bir kere daha derin üzüntülerle 

anladım. Zavallı köpeğim, öylesine acı çekiyordu ki, tepkisi 

bile yok denecek kadar az idi.  

 Tedavisi mümkün olmayan hastalığa yakalanan 

hayvanın, uyutularak öldürülmesinin caiz olduğu fetvası, 

günlerce endişeli araştırmalarımıza cevap oluyordu. 

Mütehassıs veterinerlere danışarak ve hükmü onların 

vermesiyle bu uygulamanın yapılabilirliği bile vicdanımızı 

rahat ettirmiyor, üzüyordu. Ama artık sebepler bitiyor, hayvan 

acılarla inliyordu. Hikmet dünyasında sonuçlar sebeplerle 

oluşurken, Maki’nin hayatını ölümle sonuçlandıran ibretlik 

son tablo, mana dünyamda yansıyan acı bir kesit oldu.  

 Büyük Oğlum, ömrünü vermiş, bir hayat boyu Maki’yi 

kendine arkadaştan öte sırdaş edinmişti. Son aylarda 

duyularını da kaybeden Maki’nin sağlığı ile oğlumun sürekli 

eli üzerinde mamasını ağzına enjekte etmek gibi sürekli 

olağanüstü ilgileniyordu. Çaresiz kaldığı son gece, bize teslim 
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ettiği ve hatta kararı da bize havale ettiği o gece, onun çaresiz 

ve aciz kalmasının içerisinde saklanan, ölüm karşısında 

sevginin galibiyetini gördüm. Köpeğine olan düşkünlüğü, son 

kararı verdirmiyor, Maki’nin sevgisiyle hatıralarını yaşamak 

istiyordu. Evet, dostlardan ayrılık olmasaydı, ölüm araya 

giremeyecekti. İnsanı en fazla üzen, âdeta öldüren, 

sevdiklerinden ve dostlarından ayrılıktır. Ölümü bir sefer 

yaşarsınız ama ayrılığı hatırladıkça… 

 Sevgi, her derdin ilacı imiş. Ölümün getirdiği ayrılık 

derdini, Maki’nin resim ve videolarını seyrederek hafifletmeye 

çalışmak da bir çare idi. İnsanların vefatı, kırgın ve 

küskünlerin bir araya gelerek barışmalarına görüşmelerine 

vesile oluyor. Karşı konulmasında aciz kaldığımız ölüme, bu 

cepheden bakıldığında rahmeti ve güzelliği görünüyor. Bu da 

bir teselli kaynağıdır. 

 Aile olarak hepimiz ama özellikle büyük oğlum için 

Maki’de dostluk, vefa, sadakat, sebat, azim, metanet ve 

fedakârlığı karşılıksız bulduğumuz için onu samimi buluyor ve 

hatıralarını ihtimamla yâd ediyoruz.  

 Maki’miz Kangal kırması idi. İnsanları tanıması 

fevkalâde idi. Evimize sohbete gelen arkadaşlarıma kesinlikle 

havlamıyor ancak yoldan geçen art niyetlilere ısrarla 

havlıyordu. Kangal’ın dünyada emsali görülmediği gibi bizim 

Maki’mizin de emsali yoktur. Hint Mihracesinin Yavuz Sultan 

Selim’e hediye etmesiyle Anadolu’ya geldiği söylenen ve 

Evliya Çelebi’nin de hatıralarında yer alan Kangal, saraydaki 

aslanı öldürecek kadar cesur ve korkusuzdur. Kurtlara karşı 

koyan tek köpek ırkı kangaldır. Kadın ve çocuklara karşı gayet 

muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı olan 

Kangal köpekleri çok zeki, önsezileri kuvvetli ve sahibine aşırı 

bağlıdırlar. Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir 

çocuk gibi başını öne eğer, sahibinin gözlerine mahzun 

mahzun bakarak af edilmesini bekler. Hislerini yalnız hal, 

hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki 

havlamalarla belli ederler. Yakından geçene ayrı uzaktan 
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geçene ayrı havlaması var idi. Biz bu özelliklerin pek çoğunu 

Maki’de gördük ve yaşadık.  

 Sekiz günlük iken ellerimle getirdiğim ve kulübesini 

yaparken benimle oynayan Maki’yi, yine aynı ellerimle eski 

kulübesinin yanına gömerken sevgimi ve hatıralarımı da 

kalbime gömdüm. 

     Mehmet Çetin 

    03.10.2016 Bostanlı İzmir  

 

Yeni Asya Elif Eki 27.11.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/maki-ye-

taziye_416656 

http://www.mehmetcetin.de/makiye-taziye/ 
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50. Risale-i Nur’u doğru okumak üzerine 

 Başlığı Said Nursi’yi doğru okumak üzerine de 

demek mümkün ama biz yine de ne demek istediğimizi 

ağabeyi Molla Abdullah ile arasında geçen konuşmadan ders 

çıkararak anlatalım. 

 Molla Abdullah, büyük evliyadan olan Hazret-i 

Ziyaeddin’e bağlıdır ve mensubiyetinin alâmeti olarak onun, 

her şey ile alâkasının olduğunu ifade eder. Üstad Bediüzzaman 

ise kişiye hakkını vererek ama mübalâğa etmeden sevilmesini 

anlatır. İnsan sevdiği kişiyi kendi anladığı ve kabul ettiği 

şekilde ve ona atfettiği unvan ve makam ile muhabbet eder. 

Muhabbet öyle olmalı ki o kişinin aslı ve esası bilindiğinde 

muhabbet değişmemelidir. Muhabbetin mübalağalı şekilde 

tatbiki, yapan kişiye belki zarar vermez ama suizanlara 

sebebiyet vermemesine azamî dikkat etmek gerekir. Hakikati 

gören ve anlayan kişi, muhabbeti; vazife ve hizmete vesile 

edilmeyi ölçü kabul etmelidir. Sünnet-i seniyye dairesinde, 

hakikat mesleğinde, ehl-i imana halis ve tesirli hizmet ettiğine 

inanılan zevata muhabbet ederken hayali Ziyaeddin’e değil 

hakiki Ziyaeddin’e muhabbet edilmelidir.    

 Muhabbetin tabiatında mübalağa vardır ancak sınır 

tanımaz hâle gelirse şirk uçurumuna düşme tehlikesi 

mevcuttur. Eğer, Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman’a 

muhabbet ciddi ise onu sadece vesile ve vasıta olarak görmek 

gerekir. Zira üzümün özellikleri kuru çubuğunda aranılmaz. 

Risale-i Nur’da bulunan üzüm mesabesindeki Kur’anî 

manalar, kuru çubuk benzetmesi ile vesile olan Said Nursî’ye 

ilhamen yazdırılan hakikatlerdir. “İfrat gibi tefrit de muzırdır, 

belki daha ziyade. Fakat ifrat tefrite sebep olduğundan, daha 

ziyade kabahatlidir.” Muhabbette ölçüyü aşan ifrat halleri, 

tenkit, ihraç ve tekfir gibi tefrit hallerine sebep olduğunu 

unutmamak gerekir. O halde sevdiğimiz zevata muhabbetin 

ölçüsü yine Kur’an’dadır:  “Enbiyâ ve evliyaya Kur’ân’ın 

tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi: O enbiya ve evliyanın 

şefaatlerinden berzahta, haşirde istifade etmekle beraber, 
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gayet ulvî ve onlara lâyık makam ve füyüzâttan o muhabbet 

vâsıtasıyla istifâza etmektir.”
26

 

 Evet, Bediüzzaman Said Nursi ahirzamanın mühim bir 

müceddit ve müctehididir. Onu Mehdi-i azam olarak da kabul 

edebilirsiniz. Bundan ilerisi hata olur. Risale-i Nur Külliyatı 

Kur’ân’ın manevi tefsiridir, daha ilerisini yüklemek yanlış 

olur. Bu iki yanlışa sebebiyet verecek bir üçüncü yanlışa 

malzeme olmak katmerli hata olur.  

 Evet, “Üstadınız lâyuhti ( hatasız) değil; onu hatasız 

zannetmek hatadır.” tavsiyesinden hareketle muhabbet 

ettiğimiz zevatı hatasız kabul etmek hatadır. Kaldı ki ismet 

sıfatı sadece peygamberlere mahsustur. Risale-i Nur Külliyatı, 

hakikatlere dair meselelerde, bazen hepsi ve bazen de tafsilatı 

ilham ile kalbe doğan hakikatlerden olduğu için hemen 

umumiyetle şüphesizdir, kat’îdir.
27

Hakkın hatırını âli tutan bir 

manzumedir.  

 Risale-i Nur’u takdim ederken mübalâğaya düşmeden, 

sloganvari ifadelerle değil hakkını vererek anlatmak en isabetli 

olanıdır. Hangi şey vasfedilecekse olduğu gibi vasfetmek en 

iyisidir. Esasında övmede aşırılığa kaçmak farkında olmadan 

medhettiği şeyi dolaylı olarak kötülemektir. 

 Risale-i Nur’un, medhedilmeye ihtiyacı yoktur, sadece 

perdesiz nakledelim kâfidir. Zira Sözler güzeldirler, 

hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerim’in 

hakâikinden telemmu etmiş (parlamış) şuâlardır.”
28

, 

ifadesindeki prensibe uyalım yeterlidir.   

    Mehmet Çetin 

   08.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 03.12.2016 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-

cetin/risale-i-nur-u-dogru-okumak-uzerine_417239 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nuru-dogru-okumak-

uzerine/ 

                                                             
26

 Sözler (2016), s. 728 
27

 Tarihçe-i Hayat (2013), s. 325 
28

 Mektubat (2013), s. 627 
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51. Molla Said, Bitlis’te yol ayırımında mıydı? 

 İlmî ve siyasî tartışmalarla fevkalâde hareketli geçen 

hadiselerin tazyiki ile 1895 yılında Mardin Mutasarrıfı 

Selânikli Mehmet Emin Paşa tarafından Molla Said, Bitlis’e 

nefyedilir.
29

   

 Molla Said’in malûmatı, önceleri sünuhat (kalbe gelen 

doğuşlar)  kabilinden idi. Uzun uzadıya mütalâaya lüzum 

görmezdi. Buluğ çağına girmesinin ardından eski sünuhat 

yavaş yavaş kaybolur. Cizre âlimlerinin suallerinin birisine 

sonrasından tashih ettiği ama öncesinden yanlış cevap 

vermesinin bu dönemle ilgisi var mı? Mardin hayatında 

siyasete karışmasının da sünuhatın kaybolmasına etkili olacağı 

ihtimali üzerinde durulur. Fikrinin açık bulunduğu hâllerinde 

fevkalâde anlayıp ve ezberlerken, kapalı olduğu zamanlarda 

değil okumak, konuşmaktan bile içtinap etmesi, gençlik ve 

esaret sonrası dönemlerindeki bu vaziyetlerini bildirir ifadeler 

ve yorumlar var. 

 Sonraki tarihçelere kaynak olan Abdurrahman’ın 

tesbitleri şöyledir: “…Ulemâ arasında mevkiini muhafaza 

etmek için her fenne dair bir iki metin hıfz etmek 

mecburiyetinde kaldı. Bilhassa din-i İslâm’a vârid şükûk ve 

şübehatı reddetmek için... eserlerden kırk kadarını 

hıfzeyledi.”
30

  

 Hangi zahiri sebep veya hangi yorum olursa olsun 

Bitlis’e geldiği ve gittiği iki yıllık zaman diliminde 

muhtemelen Molla Said yol ayırımında idi! Zira Bitlis 

okumaları dikkat çekicidir. 

                                                             
29

 Tarihçe-i Hayat (2013), s. 72; Bediüzzaman’ın Tercüme-i Hâli, 

Müküslü Hamza, s. 5; Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı, 

Abdurrahman Nursî, s. 23;  A. Badıllı, Mufassal T. Hayat (1990), 

c.1, s. 96; Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında 

B.S.N. İlmî Şahsiyeti ( 2013), c. 1, s. 313, 314; C. Canlı, Y. K. 

Baysülen, Zaman İçinde Bediüzzaman ( 2010), s. 88 
30 Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı, Abdurrahman Nursî, s. 26; 

Tarihçe-i Hayat (2013), s. 74 
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 O yaşa kadar ki aldığı kısa ve özlü medrese eğitiminin 

müfredat ve muhtevası, Mardin’de karşılaştığı konulara 

yeterliliği yine muhtemelen Molla Said’i düşündürdü. Bitlis 

okumalarındaki kitapların kelam ve fıkıh muhtevalı olması 

bizi bu yoruma iten ana sebeplerden biridir. Önceki malumatın 

medrese çerçevesinde akademik bilgiler olmasından hareketle 

bu bilgiler; Müslümanların karşılaştıkları problemler ve 

özellikle çağın getirdiği şek ve şüpheler karşısında yeterli 

olamaması daha başka ve daha önemli konuları 

çağrıştırıyordu. Kelamın konuları çağın ihtiyaç ve meseleleri 

karşısında tatmin edici olarak yeniden tanımlanmalıydı. Bu 

usul, siyaset ve tarikat tarzının dışında da olmalıydı. Molla 

Said, bunu Mardin’de yaşadı. Cemaleddin-i Efgani ve Şeyh 

Sünusi’nin iki talebesiyle tanışma neticesinde dış dünya ile de 

muhatap olmuştu.  

 Ulema nezdindeki mevkiini muhafaza izahlarını makûl 

görmekle beraber Molla Said’in, Bitlis ve Van valilerinin 

kütüphanelerindeki okuma ve araştırmalarının bir izahı 

olmalıydı. Niçin yüzlerce hem de çok farklı ilimlere ait kitabı 

okuma ihtiyacını hissetti? Yerleşik eğitim ve öğretimin dışına 

çıkarcasına yaptığı araştırmalar Molla Said’i bir karar arifesine 

getirir.   

 İleriki dönemlerinde özellikle İstanbul siyaseti ile 

muhatap olduktan sonra, rejim değişikliğine yönelen Osmanlı 

Devletindeki meşrutî hareketi meşrutiyet-i meşrua olarak 

kabul edip Şark’a bu kanaatini ders vermeye gittiğinde ortaya 

koyar. Aşiretlere yaptığı irşadların arasında, yıllardır iç 

dünyasında olgunlaştırdığı Medresetüzzehra özlemini dile 

getirir. O medresede, klasik eğitim değil, fen ve din ilimleri 

beraber işlenecekti. Zira aklın ziyası fen, kalbin nuru din 

ilimleri idi. İkisinin beraberliği hakikati, ideali ortaya 

koyacaktı. Temelleri yıpratılmış binanın duvarlarının tamir ve 

tadilatının faydası olamaz. İman esasları mesabesindeki 

köklerin çürütülmeye çalışıldığı bir devirde dala aşı ve 

yaprağa ilaç sıkmanın bir anlamı olabilir mi? 
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 İşte Molla Said, çocuk denebilecek yaşta, Allah’ın 

inayeti ile problemi teşhis etmiş ve tedaviyi de eğitimde din 

ilimleri ile beraber fen bilimlerini uyum içerisinde 

verilmesinin temeli anlamında Bitlis’in kütüphanesinde 

okumalarını yapmaktadır. Medresetüzzehra’da alınan bu 

eğitim; ülkenin ve dünyanın her yerinde vazife yapacak 

insanların sağlam karakterli, imanı ve özgüveni mükemmel, 

kendi ve toplumu ile barışık bireylerin ruhu olacak vasıfları 

taşıyacaktır.  

 Molla Said’in Bitlis okumaları, ileriki hizmetlerine 

nazar edildiğinde; eşyanın tabiatına, hikmet ve esbaba uygun 

olsa gerek. Zaten yol başında önemli karalar verilir.   

    Mehmet Çetin 

     11.07.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 10.12.2016 

 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/molla-said-bitlis-

te-yol-ayiriminda-miydi_417904 

http://www.mehmetcetin.de/molla-said-bitliste-yol-

ayiriminda-miydi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

52. Hizmet müdebbirinin prensip kaynağı 

 Risale-i Nur terminolojisinde geçen müdebbir tabiri, 

Nur Risaleleri ile yapılan iman hizmetinin tatbikinde, tedbiri 

alan ve yapan kişiyi ifade etmektedir. Vakıflık, bu terimi de 

ihtiva eden daha geniş kapsamlıdır, onu ayrı tutmak lazımdır.  

 İş ve davranışların sonunu inceden inceye düşünerek 

hareket eden, tedbirli davranan müdebbir, içerisinde 

bulunduğu cemiyette Risale-i Nur’un lâhikalarındaki 

prensipler istikametinde iman hizmetini yapar. Kalb 

dairesinden memleket ve dünya dairesindeki konularla alakalı 

meseleleri, yeri zamanı ve makamı geldikçe yaşar ve anlatır.  

 İman hizmeti kişiye bağlı değildir ama kişilerle 

yapılır. Şahıs değil, şahs-ı manevî esas alınır. Şahıs fânidir, 

hata yapabilir ama şahs-ı manevî daha uzun ömürlü ve daha 

isabetlidir. Ferdî şahıs ne kadar dahî de olsa cemaatin şahs-ı 

manevîsi daha ehemmiyetlidir. O şahıs ancak şahs-ı manevînin 

temsilcisi olabilir. İşte hemen her hizmet beldesindeki 

müdebbir, oradaki cemaatin şahs-ı manevîsinin mümessilidir. 

 Allah’ın “Hâkim” ve “Hakîm” isminin tecellisi bir 

manada müdebbirde tezahür etmektedir. Müdebbir, şahs-ı 

manevîyi temsilen hâkim makamında olmalıdır ki alınacak 

tedbir ve yapılacak işleri hikmetlice yürütsün. Bu manada 

müdebbir hem hâkim ve hem de hakîm noktasında 

sorumludur. Hâkimiyeti, işlerin yürümesi; hakîmiyeti ise 

hikmetle hareket edilmesi istikametinde kullanmalı, kesinlikle 

nefsî manada hükmetmemelidir. Bu manadaki hareketler 

meşveretle tayin edilmelidir. 

  Risale-i Nur Külliyatı’nın Lâhikaları ve müdafaaları 

müdebbirin, prensip kaynağıdır. Ağabeylerin hatıraları bu 

konuda yaşanan ve ders alınması gereken tecrübelerdir. 

 Lâhikalarda okunan prensiplerin farklı anlamalarla 

ihtilafa düşmenin önü, müşavere ile alınır ve istikamet 

kazandırılır, ittifak sağlanır. Ayetle yapılması emredilen ve 

dolayısıyla âdeta bir ibadet olan istişare, Nur Mesleğinde pek 

ziyade ehemmiyetlidir.  
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 Lâhikaları ikinci plâna atmak, sadece ve yalnızca iman 

hakikatlerini okumayı tavsiye etmek, bütünüyle Risale-i Nur’u 

tam anlayamamaktır. İman hakikatleri bir gemi, lâhikalar ise 

pusulasıdır. 

 Bediüzzaman ve Talebelerine, başından beri çeşitli 

desiselerle yapılan ifsatlar, Allah’ın izniyle Risale-i Nur’daki 

prensiplerin istişarelerle görüşülüp uhuvvet, tesanüt ve ihlâsla 

uygulanmasıyla def’edilmiştir. Müminler arasındaki uhuvvetin 

tesisiyle İttihad-ı İslam’ın temin edilmesi ile imansızlık 

tehlikesine karşı matbuat lisanıyla hizmetin yapılmasına 

yönelik bütün tedbirler müdebbirin vazifeleri cümlesindendir. 

Bunları da değil dünya işlerine alet etmek, siper etmek, 

ahirette makam kazanmak için bile değil Allah rızası için 

yapar.  

 Allah’ın vazifesine karışmadan, iştirak-ı amal-i 

uhreviye denilen ahiret işlerinde müşterek hareket ederek bir 

iken bin kuvvetinde olur. İman hakikatlerinin neşrinde, 

sünnete ittibada, kebairden içtinaptaki takvalarıyla 

müdebbirler, kardeşlerinin başında esas vazifeli sayılırlar. 

 Risale-i Nur tarihinde müdebbir denilince, akla gelen 

ilk isim Zübeyir Gündüzalp ağabeydir. Onun hayatını 

bütünüyle okuyan, bilen ve anlayan bu noktadaki tedbirimize 

hak verir. Üstad Bediüzzaman’ın, Zübeyir Ağabeye ziyade 

ehemmiyet vermesini bu noktada değerlendirmek yerinde olur. 

Dolayısıyla prensip kaynağı olan Risale-i Nur ile iman 

hizmetinde Zübeyir Ağabeyin tesbit, tavsiye ve uygulamaları, 

müdebbir ve vâkıflara emsal teşkil etmektedir.  

    Mehmet Çetin 

    11 Nisan 2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 17.12.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-i-nur-

hizmetinde-mudebbirin-prensip-kaynagi_418536 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nur-hizmetinde-

mudebbirin-prensip-kaynagi/ 
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53. Börekçi ’den günümüze  

 Vikipedi şöyle özetler: Börekçizade Mehmed Rıfat 

Efendi (d. 1860 - ö. 5 Mart 1941), (veya Soyadı 

Kanunundan sonra, Mehmet Rıfat Börekçi), Ankara'nın yerlisi 

ve müftüsü sıfatıyla, Kurtuluş Savaşı'na ve Mustafa Kemal 

Paşa'ya önemli destekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 

Diyanet İşleri Başkanıdır (1924-1941). Kısa bir dönem 

milletvekilliği yaptı (23 Nisan - 27 Ekim 1920). 

 İlk üç başkan olan M. Rıfat Börekçi, M. Şerafettin 

Yaltkaya ve Ahmed Hamdi Akseki vefatlarına kadar başkanlık 

yaptılar. Yaklaşık 17 yıl görevde kalarak en uzun başkan M. 

Rıfat Börekçi ’dir. En az ise Ömer Nasuhi Bilmen ve M. 

Tevfik Gerçeker görevde kalmışlardır.  

 Börekçi Hocanın ilk üç yılı (1924-1927) çok sıkıntılı 

geçerken dolgun bütçeli, itibarlı mevki ve din hizmetindekilere 

kadro tahsis edilir. İlk defa meal, tefsir ve hadis çalışmalarının 

kitaplaştırılarak neşri Börekçi Hoca zamanında yapılmıştır. 

 03.Mart.1924 de çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

ile öncesinden kapatılan medreselerin yerine açılan İstanbul 

İmam hatip Mektebi 1930 yılında, İstanbul Darülfünunun’da 

açılan İlahiyat Fakültesi de 1933’de kapatılır.  

 27.12.1919’da Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişini 

3700 kişilik karşılayan seymenlerin arasındaki derviş grubunu 

organize eden Rıfat Börekçi ‘dir.   

 Mustafa Kemal, Kastamonu’da şapka inkılabını ilan 

etmesinin ardından Ankara’ya döner. İlk başkan M. Rıfat 

börekçi, başında şapkası ile eski Meclis binası önünde 

karşılar.
31

 Papyon ve fraklı
32

olan Mehmet Rıfat Börekçi ’nin 

hakkındaki iddialardan biri de Mason olduğudur.
33

  

                                                             
31

 Yakın Tarih Ans. Yeni Nesil, 3/32 
32

 http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2012/03/papyonlu-frakl-

diyanet-isleri-baskan.html 
33

 ”Devlet ve Kimlik” Aytunç Altındal, 1.Baskı: Nisan 2010, 

Sahife;94 Paragraf;1 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Soyad%C4%B1_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Soyad%C4%B1_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
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 Mustafa Kemal’in otoritesinin yükseldiği yıllarda has 

adamı Falih Rıfkı Atay, hilafetin kaldırılması kararına Börekçi 

‘nin imza atmasını şöyle anlatır: Sofrada “Çocuklar, yarın 

hilafeti kaldıracağız.” der ve aldığı takdirler üzerine bir takrir 

yazılmasını emrederek hocalara imzalatacağını söyler. Ertesi 

günü hocalar itiraz eder. Öfkelenen Mustafa Kemal, Rıfat 

hocayı çağırtır. Öfkeli ve sıkılgan olan Hoca, huzura çıkınca 

“Hoca şu takriri imza et!”, emrine itiraz edince “Hoca imza et 

dedim, keyfini bozarım sonra!”, tehdidine mukabil Hoca 

soranlara “Canım, imza değil de ne yaparsın! Şöyle bir b… 

Rıfat attık işte” diye cevap verir.
34

 

 Üzücü hatıraları deşmekten ziyade yakın tarihimizdeki 

bir şahsiyetten hareketle onunla sembolleşen şahsiyetlere 

işaret etmek istedik. Ayrıca şimdiki zamanda görev yapan 

hocalarımızla irtibatlandırmak yerine, işaret edilen hataya 

düşülmemesine dikkat çekmek isteriz. 

 İnsanın esasında kendi zatında inanç, düşünce ve hak 

noktasında bir tercihi olabilir. Bunlar hak namına ve hakkı 

ifade ve teslim etme adına gaye de edilebilir. Bu noktadan 

hareketle hakkın hatırını âli tutması gerekirken, bu niyetin 

makam, şeref, mal, şöhret gibi fani ve hatarlı şeylere alet 

edilmesi bilinen bir hatadır. Yanı sıra korku, baskı, aldatılma, 

yanıltılma, başka çare görememe gibi sözüm ona haklıymış 

gibi görünen gerekçelerle haklı iken haksızın, doğru iken 

yanlışın, istikametli iken istikametsizin yanında yer alması bir 

başka hatadır.   

 Börekçi Hoca, kendi zatına asil iken önceki ve 

sonrakilere vekil olmuştur. Evet, esasında inançlı, gayretli ve 

hamiyetli bir zat idi. Buna, Kuvay-ı Milliyeyi destek olarak 

yayınlanmasında önayak olduğu Ankara Fetvası delildir. Diğer 

taraftan kime hizmet ettiği veya etmek zorunda bırakıldığı 

konusu ehline malûmdur. Gönüllü ya da çeşitli tehditlerle de 

olsa Mustafa Kemal’in emirleri istikametinde hizmet etmesi, 

                                                             
34

 http://belgelerlegercektarih.com/tag/rifat-borekci/ 
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sembolik olarak tevarüs ederek sosyal, siyasal âlemde nice 

emsali Börekçi Hocalara numune olmuştur. O, olmuştur 

olmasına da sonrakilerin bu manayı doğrulayıcı ve devam 

ettirici olmaları da doğrusu çok elem vericidir. Enfüsî 

âlemimizde, zaman zaman Börekçi Hoca durumuna düşme 

hâllerimizin inceden inceye muhasebesini de unutmamak 

gerekir. Hayırlı hizmetlerde bulunurken yapılan hizmetin şer 

hesabına destek olmasından Allah’a sığınmanın ehemmiyetini 

bir kere daha idrak ettiren Rabbimize hamdolsun.   

    Mehmet Çetin 

   27.09.2016 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 24.12.2016 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/borekci-den-

gunumuze_419178 

http://www.mehmetcetin.de/borekciden-gunumuze/ 
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