
1 
 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

           
 

 

Köşemde Yayınlanan Yazılarım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılında 

Yeni Asya 



2 
 

İçindekiler 
1.Nur Talebesinin aslî hizmeti ................................................. 5 

2.Kıssaların neresindeyiz? ....................................................... 8 

3.Tren rayda gider ................................................................. 10 

4. Dessas millet! .................................................................... 13 

5. “Londra’da olmayan Çin’de olur” (mu?) ........................... 15 

6. Londra’da Nur Hizmetleri ................................................. 17 

7. Muharref mi muharrif mi? ................................................. 20 

8. Bediüzzaman neşriyatçı idi................................................ 22 

9. Ablanın kızı, ağabeyin oğlu ............................................... 25 

10. Hüzünlendiren duygularda esmayı görmek ..................... 27 

11.Kazanırken kaybetmek ..................................................... 30 

12. Yüreği yanan babalar....................................................... 32 

13. Hâlâ asılı duran levha ...................................................... 34 

14. Dil, kaderin mührüdür ..................................................... 36 

15. Kuvve-i zaikayı taşıyan lisan ........................................... 38 

16. Hilf’ul Fudul’dan günümüze yansımalar ......................... 41 

17. Pusula hatıralar ................................................................ 43 

18. On beş yaşına dönmek ister misiniz? ............................... 45 

19. Aksâ'l-ğayât ..................................................................... 47 

20. Uhuvvet buluşmalarından beklenen ................................ 49 

21. Bir site istiyorum!............................................................ 51 



3 
 

22. Ramazan ayının hikmetleri .............................................. 54 

23. Allah yolunda hizmet edenlere zekât verilir. ................... 56 

24. Dualarımız, şifa bekleyenlere de olsun ............................ 58 

25. Ayetlerde tekrarın sırrı .................................................... 60 

26. Risale-i Nur’da Arefe ...................................................... 62 

27. Musibetle gelen hidayet ................................................... 64 

28. Sürece mi, sonuca mı? ..................................................... 66 

29. Saffat Suresinin son üç âyeti ........................................... 68 

30. Zülfikar’a muhtaç olanlar ................................................ 70 

31. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-1 ........................... 72 

32. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-2 ........................... 74 

33. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-3 ........................... 77 

34. Zülfikar’ın neşrindeki hassasiyetler ................................. 80 

35. Zülfikar’ın neşrinde Üstad’ın telâşı ................................. 83 

36. Risale-i Nur’da Kurban Bayramı ..................................... 85 

37. Çalışsınlar........................................................................ 88 

38. Yeni Asya tanıtımı hatıralarından .................................... 90 

39. “Ne kadar zamandır ders yapamıyorum, biliyor musun?”92 

40. Ağlamak istiyorum .......................................................... 95 

41. İstemeyen bir arkadaş ile ................................................. 97 

42. Mehdi’nin, Şafiî olması noksanlık verir mi? ................... 99 

43. Mehdi, mezhepleri birleştirecek mi? ............................. 102 



4 
 

44. Yeni Asya’nın tarihçesini İzmir’de yazanlar ................. 104 

45. Tılsımlar ’daki tılsımlar ................................................. 107 

46. İzmir’de, İttihad/Yeni Asya bayramına dâvet ................ 109 

47. Beşinci Şuâ’nın verdiği ihbarlar yaşanıyor .................... 112 

48. İzmir’in Saatçi Ahmet Ağabeyi ..................................... 115 

49. Fereci yanlış yerde aramak ............................................ 117 

50. Pazar kahvaltısındaki şefkat tokadım ............................ 119 

51. Beşleme, belgesel roman olmalıdır ................................ 122 

52. Konuşan Yalnız hakikattir ............................................. 124 

53. Her sabah bir melaike çağırıyor! ................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.Nur Talebesinin aslî hizmeti 

 Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ Lâhikası’ndaki 30. 

Mektubunda bütün zamanları alâkadar eden bir mühim hususa, 

özellikle Nur Talebelerinin dikkatini hassaten çeker ve ihtar 

eder.  

 Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. 

Birbiri içinde iç içe dairelerin olduğu gibi her insanın en dar 

ama en mühim dairesi olan kalb ve mide dairesinden, ceset ve 

hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve 

memleket dairesinden, dünya ve insanlık dairesinden, canlılar 

ve âlem dairelerine kadar her bir dairede vazifeleri bulunabilir. 

Küçük ve dar dairede mühim vazifesi bulunabildiği gibi büyük 

ve cazibedar dairede de küçük ve geçici vazifeleri olabilir. 

Fakat büyük dairelerin cazibedarlığı sebebiyle insan; küçük 

dairedeki aslî hizmetini bırakıp lüzumsuz ve afakî işlerle 

meşgul ederek, üzerine vacip olmayan şeylerle ömür 

sermayesini harcar. 

  İman ve hakikat noktasından bu çeşit merakların 

büyük zararları var. Dünya hâkimiyeti boğuşmalarında 

alâkadarâne fikren, kalben karışmak ve meşgul olmakla kısa 

zaman içerisinde esas vazifelerinden geri kalır, şevki kırılır, 

cazip olan öne çıkar. Böylece kalbî selameti, hüsn-ü niyeti, 

fikrî istikameti bozulmaya yüz tuttuğu gibi taraftarlık 

neticesinde ihlâsını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. 

Diğer yandan, taraf olduğu grubun zulümlerini hoş görür ve 

zulmüne ortak olur. 

 Dördüncü Mesele, 2. Dünya hengâmesinde nazarların 

dağılmaması için hapishanede telif edilen bir eserdir. İdamla 

yargılanma iddiasıyla mahkemeye verilen Bediüzzaman 

Hazretleri, orada nefsî bir savunma değil doğrudan imana 

hizmetini ön plana alarak bütünüyle iman hakikatlerinin ele 

alındığı Meyve Risalesi’ni hakiki müdafaaname diye tesmiye 

eder. İman hizmetinde bulunan Nur Talebesinin aslî 

hizmetinin alfabesi olan Dördüncü Mesele bu noktadan bütün 

zamanların üzerinde fevkalâde ehemmiyetlidir. Bakiye kalan 
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diğer dairelerdeki hizmetlerinin ana ayar merkezi iman 

hizmetidir ve bu zaviyeden diğer vazifeler tanzim edilmelidir. 

Çünkü bütün sıkıntıların temelinde inançsızlık yahut iman 

zafiyeti vardır. Böylesine mühim vazife ile vazifeli Nur 

Talebesinin nazarını dağıtması kat’iyyen caiz değildir. 

 İnsanın fıtratındaki merak gereği ve insanlığımızla 

doğrudan alâkalı olan hadiseler elbette bizi etkiliyor ve 

dolayısıyla ilgilenmek mecburî hâle geliyor ki vazifeli 

olduğumuz hizmetlerden kısmen ve muvakkaten uzak kalmak 

gibi zararlara rağmen uzak kalamıyoruz, denilebilir.  

 Bu gerekçeye mukabil şöyle deriz: Bu dünyaya kulluk 

vazifesiyle gönderilen fâni insanın mahiyetine 

yerleştirilenlerin şahadetiyle insanın istikametinin kabirden 

geçen ahirete yönelik olduğu bilinen kesin bir büyük gerçektir. 

Evet, herkes ve özellikle mü’min için kabre imanlı girmek ya 

da girememek davası açılmıştır. Zor günler geçirdiğimiz 

bugünlerde de bu dava söz konusudur. Vefat eden kırk kişiden 

birkaç kişinin kabre imanlı girdiği bir zamanda, ehemmiyetli 

zamanı çok ehemmiyetli olan bu davada kullanmak gerekir.   

  Ülkemizde ve İslâm âleminde terör hadiseleriyle vefat 

eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, 

yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Sulh ve sükûnun, 

emniyet ve asayişin; iman hizmeti ile mümkün olduğuna ve bu 

alanda hizmet eden nice ehl-i imanın hizmetlerini takdir 

etmekle beraber Risale-i Nur’un da bu sahada emsalsiz bir 

hizmet vesilesi, kabre imanlı girme konusunda son derece 

mühim bir dava vekili olduğuna inanır ve şahadet ederiz. 

 Fitne ve fesadın durdurulması, doğrudan vicdanın 

uyandırılması ve etkin kılınmasıyla mümkündür. Bunun için 

Nur Talebelerinin doğrudan ve sadece Allah rızası için 

yaptıkları asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman 

hizmeti gayet mühimdir. Bu noktadan Nur Risalelerini 

okuyanların, nazarlarını dağıtmadan aslî hizmetleri olan iman 

hizmetine ziyade ehemmiyet vermeleri elzemdir, vaciptir.   

   Mehmet Çetin 
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          20.12.2016 Yeni Foça       

Yayın tarihi: 07.01.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/nur-talebesinin-asli-

hizmeti_420363 

http://www.mehmetcetin.de/nur-talebesinin-asli-hizmeti/ 
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2.Kıssaların neresindeyiz? 

 Kur’an’da âyetler mütalâa edilirken; zikredilen 

kıssalar, tarihî hadiseler, sadece nebilerin arasındaki veya 

hayatındaki vakıalar olarak okunursa, nakıs kalır, alınması 

gereken ders eksik olur.  

 Esasen bu ifadeyi de biraz aşarak şöyle demek daha 

münasib olsa gerek: Kıssalara kendimizi dâhil etmez isek 

alınan ders kâmil manada olmaz. O zaman, hayali 

git/gellerimizle kendimizi sürekli sorgulamalıyız. Onların 

yanında hayalen bulunarak o andaki duygu ve davranışınızı 

tahmin ile tayin edin, sonra bugüne dönün ve sorgulayalım, 

ders çıkaralım ve nihâyet donanımlıymış gibi duralım! 

 Var mısınız bu işe? Bu soruya kendim olumlu cevap 

verebilseydim bu kadar sualleri kolayca soramaz ve teklifleri 

yapamazdım, bunun farkındayım. Ama anlatmak istediğim bir 

şey var burada. Tekrarlanan zamandan ders almayarak nisyana 

mahkûm olan beşer, alsa da hemen unutuveriyor.  Sonra da 

kalkıyor bencileyin muhatabına ders veriyor. Kaldı ki kendisi 

himmete muhtaç dede, kime himmet ede? 

 Gerçekten ne durumdayız?  

 Soralım kendimize: 

 Şeytanın aldatma turlarında Âdem (as) ile Hz. 

Havva’nın yanında olsa idik bizim davranışımız ne olurdu? 

Bugün ne durumdayız?  

 Firavun’a, Hakk’ı tebliğe giden Hz. Musa’nın (as) 

yanında olsa idik, onun gibi cesaret ve vakarla yaptığı 

tebliğine yardımcı olabilir miydik? Bugünkü tebliğimizin 

kalitesi ne durumda?   

 Züleyha’nın teklifine karşılık, Allah’ın “yaklaşma” 

emrini yerine getiren Yusuf’un (as) ihlâsını, günahları terk 

etmeyen hallerimizle nasıl anlayabiliriz? 

 Zina için izin isteyene köpüren Ömerlerin (ra) 

tepkisine karşılık şefkatle o genci ikna eden Resul-i Ekrem’in 

(asm) merhametini müşahede ederken, kaçamak göz 

zinalarımıza ne diyeceğiz? 
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 Cebbar kumandanlara nefsini karıştırmadan İslâm’ın 

izzetini davranışlarıyla sergileyen Üstadın, yaşadığı zamanda 

dünyaya gelerek yakın talebesi olmayı çok isterken, bugün 

İslâm’ın izzetine yapılan saldırılarda ilmen ve fikren ve 

gerekirse bedenen tepkimizi verebildik mi? 

 Ramazan-ı Şerifte; “üşüme üşüme” diyerek yorganını 

örtmek isteyen sarhoşa Üstad Bediüzzaman’ın kızmadan, 

merhametle muamelesine mukabil ağlayarak tövbe eden o 

sarhoşun hidayetini gördükten sonra bu tebliğ numunesinden 

dersimizi almışçasına bugün günaha dalmış insanlara 

yaklaşımımızı sorguladık mı? 

 Üstadın vefatının ardından farklı başların çıktığı 

zamanlarda Zübeyir Ağabeyin meşveret davetine icabet eder 

miydik? Sonraki dönemde cazibedar veya tehditkâr fitnelerin 

karşısında yine meşvereti esas alarak ittifaka, tesanüte dayanır 

mıydık? 

 Maksadımız karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklemek 

değildir! Evet, kusurlarımız ne kadar olursa olsun, devam eden 

hayattan yine ders çıkarırken önce nefsimize ve sonra en 

yakınlarımızdan başlayarak muhataplarımıza yine hakkı 

anlatacağız. İşlenen kusur ve günahın farkına varıldığında 

tövbe ederek bir daha işlenmemesine samimi dua ve gayret 

edeceğiz. Kavgada yıkılan değil, yediği darbelerle ders alarak 

ayakta duran kişi, hâdisenin üstesinden gelir.  

 Okunan tarihî hadiseyi, yaşadığımız zamandan, 

oturduğumuz yerden, bulunduğumuz imkânlarla kıyaslamak 

yanlış olduğu gibi, günlük hayatımıza ders çıkarmadan yapılan 

değerlendirme de eksik olur, hikmetsiz olur. Dersi başkasına 

değil evvela kendimize çıkarmalıyız, vesselam. 

  Mehmet Çetin 

 29.12.2015 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 14.01.2017 

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

neresindeyiz_420990 

http://www.mehmetcetin.de/kissalarin-neresindeyiz 
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3.Tren rayda gider 

 Sultan Mehmet Reşat'ın 5 Haziran 1911 de başlayan 

Rumeli seyahatine iştirak eden Bediüzzaman, bu yolculukta 

iki öğretmen ile yaptığı sohbetteki misal ve izahları ile hayata 

bakışımıza açılımlar getirir. 

 Sohbetin temelindeki konu hamiyet-i diniye ve 

hamiyet-i milliye olarak ifade edilen dini gayret ile mi yoksa 

milli gayret ile mi hareket edilmesi hakkındadır.  

 Misalde tren tünelden çıkar ve kenarda üç kişi bekler. 

Birisi altı yaşına girmemiş bir çocuk, diğer ikisi de hayalen 

İranlı Rüstem, Yunanlı Herkül. Çocuk trenin bir nizam 

dâhilinde makinistin kontrol ve idaresi ile ray üzerinde hareket 

ettiğini bilir. Çocuk, bu bilgisi ile trene karşı rahattır, hürdür. 

Diğer ikisi de bu bilgilerden mahrum oldukları için devasa 

gördükleri ve mukavemet edilemez zannettikleri düşman 

karşısında korkarak kaçarlar.  

 Bu makalemizde dini veya milli gayretin konu 

edilmesinden ziyade her şeyin bir esas üzerine hareket ettiğine 

dikkat çekmek isteriz.  

 Nizamı bilen ve nizama dâhil olan her şeyin o kaide ve 

kuralların dışına çıkamayacağını kabul eden insanın eşya ve 

hadiseler karşısında endişe etmesine gerek yok. Sadece tedbirli 

davranarak mütevekkil olması yeterlidir.  

Üstadın verdiği misal ve yaptığı izahlarla beraber şunu 

hiç hatırdan çıkarmamak gerekir: Hayatın sağlık ve istikametli 

devamı isteniyorsa itidalle vasat rayında adaletle yürümeye 

dikkat edilmelidir. O rayda trenin kazasız yürütülmesi hayatın 

bütününe hitapla hükmeden şehvet, gadap ve akıl duygularının 

vasatta kullanımı ile mümkündür.  

Başıboşluk anlamında bir özgürlük kâinatta yoktur. 

Kaldı ki; sular yatağına, bitkiler toprağa, taşlar ağırlığına 

bağlıdır. Yağmur dilediği gibi yağmaz, rüzgâr istediği gibi 

esmez. Her şey belirlenmiş bir düzen içerisinde rayına tabidir, 

devam eder, gider. İnsanın da fıtrî bir rayı vardır. Esasları ayet 

ile tesbit edilen, Resul-i Ekrem’in (asm) sünnetiyle örnek 
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uygulamaları gösterilen yoldur. Bu yol, her asırda müceddidler 

tarafından yeniden takdim edilir. 

Evet, tren rayda gider ve rayın dışına çıkarsa kaza 

olur. Başa gelen musibetler, raydaki trenimizin sallandığını 

gösterir ki davranışlarımıza dikkat etmek gerekir. Yoldaki 

engeller, takılmak için değil aşılmak için vardır, konulmuştur 

ve maksut da odur. Hamiyetli insanlar engele takılıp, 

ümitsizliğe düşmez. İmanıyla beraber tevekkül eder, sabır ve 

gayretle aşar şevkle yola devam eder. 

Hayatî, vücudî ve nuranî şeylerin yaratılmasında eşya 

vasıta olurken diğerlerinde sebepler tavzif edilmiştir. 

Dolayısıyla imtihana tabi tutulduğumuz bütünüyle ömrümüz 

içerisinde hayatımız, varlığımız ve nuranî âlemimizle alakalı 

olan tecellilere hayret ve şükürle mukabele edip, diğer 

tecellilere de korku ve ümit dengesini iyi muhafaza etme 

endişesiyle sürdürürken bilmeliyiz ki Allah her şeye hâkimdir, 

O’nun izni dairesinde her şey rayında gider. Raydan çıktığını 

zannettiklerimiz bile yine O’nun izni ve ilmi dairesindedir. 

Böylesi durumda cüz’iyata değil külliyata bakmalıyız. Resmin 

ayrıntısında boğulmadan bütününe bakıp ibret alınmalıdır, ders 

çıkarılmalıdır. İrademize yönelik konularda, tercihimizi haram 

dairesinden uzak tutup emir dairesinde kullanmalıyız. 

Beşeriyet gereği kazalarda ise acz ve fakrımızı vesile ederek 

dile getirdiğimiz dua ve tövbelerle yardım isteyip, tekrar 

rayına oturtulmasını fiilî ve kavlî ama kararlı şekilde 

dilemeliyiz.  

 Trenin rayda gitmesi misali unutulmamalı. İrademizi 

aşan konular da dâhil olmak üzere hiç bir şeyin İlahi raydan 

çıkamayacağına inanılmalı. Vazifeler yapıldıktan sonra huzur 

ile hayata devam edilmeli. Unutulmamalıdır ki sınava çalışan 

heyecanlanır ama korkmaz. 

   Mehmet Çetin 

  27.12.2015 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 21.01.2017 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tren-rayda-

gider_421631 

http://www.mehmetcetin.de/tren-rayda-gider/ 
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4. Dessas millet! 

  Londra’da Risale okumalarından… 

 İstanbul’u işgal eden İngilizler, Osmanlıya iki kuvvetli 

darbe vurmuşlardır. Birisi bilinen ve görünen işgal hadisesidir. 

Bunun zararları sonraki yıllarda telafi edildi,  lâkin ikincisi 

olan ahlakımıza değişik plan ve inkılâplarla yapılan darbenin 

yıkımı pek derin olmuştur, telâfisi hâlâ sürmektedir. 

 İstanbul’u işgal eden İngilizler; müttefiki olan 

Yunanları, Trakya bölgesinde hâkim kılmak için, Edirne 

Camii’nde imama hutbede Yunan Kralı Venizelos gibi şeytan 

zalime dua ettirerek, güya buraların hâkimi ve sahibi gibi ilân 

edilip onun karşısında bulunan millî mücadeledeki mücahitleri 

eşkıya göstererek meşrûiyet kazanma dessaslığını 

yapmışlardır.  

 Dünya siyasetinde her nevi hîle ve fitneyi kendi ülke 

çıkarı olarak değerlendiren İngilizler, bu siyasetleri ile 

Osmanlıyı parçalayıp, pek çok devleti çeşitli vaatlerle 

sömürgesi altına almışlardır. Zahirde İngiliz düşmanıymış gibi 

görünen paşalar, siyasetçiler, diplomatlar ve idareciler, onların 

ahlaksız medeniyetini bilerek veya bilmeyerek bu millete 

aşılamışlardır. İngilizlerin dessaslığına Bediüzzaman 

Hazretlerinin fevkalade dikkat çekmesinin altında onların bu 

tahribatı yatar. Nitekim savaştan doğan maddî yaralarımız kısa 

süre sonra iltiyam bulup, kapanıp iyileşmiştir. Ancak o zaman 

açılan manevî yaralarımız halen iltiyam bulmamıştır. O 

günden bu yana, gerek fert ve gerekse toplumsal olarak 

yaşanan manevi sıkıntılar bunun delilidir. 

 Tulûat’ta fitnekârlık, ihtilâftan istifade, menfaat 

yolunda her alçaklığı irtikâp etmek, yalancılık, tahripkârlık, 

hariçte menfîlik şeklinde sıralanan bu alçak vasıfları şiar 

edinen İngiliz siyasetinin galibiyeti tahlil edilir. Bu vasıfları ile 

el’an devam ettiği ise bilinen bir gerçektir. Tahrip, tamirden 

daha kolay ve tesiri büyüktür. Memleketimizdeki ihtilâfları, 

kendi siyaseti lehine kullanmasını iyi bilirken yanı sıra millî, 

siyasî manevrasına alet olanlar ise zahiren karşı çıksalar bile 
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esasında gizlice dehalet etmektedirler. Medeniyet yaftasıyla 

yaydıkları fenalık ve ahlâksızlığı siyasetlerine vasıta yapıp, her 

yerde ahlâksızlığı koruyup ve teşvik eder. Bu oyuna düşenlerin 

hâli bahsedilen tuzağın isbatıdır. Televizyon programlarındaki 

dizilerle yıkılan değerlerimize bu zaviyeden bakamaz olduk, 

alınan algı operasyonları ile.   

 İngilizlerin sinsî ve dessas siyasetli oyunu ile Milli 

mücadele aleyhine çıkarılan fetvanın gayesi, avam 

Müslümanları milli mücadele aleyhine tahrik içindir. Baskı 

altında verilen fetva fıkhen geçersizdir, bütün ümmeti 

bağlayıcı bir fetva değildir.  

 O yılları okurken, o zamanı da iyi okumak gerekir.

          

   Mehmet Çetin 

        23.01.2017 Londra 

Yayın tarihi 31.01.2017 

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

okumalarindan-dessas-millet_422508 

http://www.mehmetcetin.de/dessas-millet/ 
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5. “Londra’da olmayan Çin’de olur” (mu?) 

   -Londra notlarından… 

 Bediüzzaman, bu ifadesiyle acaba ne demek istedi? 

 Son zamanlarını sarsıntı ve inkılaplarla geçiren 

Osmanlı Devleti’nde, eski hâlin muhal ya yeni hâlin ıslahla 

kabulü veya izmihlâlin cebrî tercihi söz konusuydu. 13 Nisan 

1909 da Lemeân-i Hakikat ve İzâle-i Şübühat başlıklı 

makalesi ile Bediüzzaman, 24 Temmuz 1908 de ilân edilen 2. 

Meşrutiyet’in doğru okunması ve aradaki saptırmaların 

engellenmesine gayret eder.  31 Mart’ın öncesi ve sonrası 

karışık zemin ve zamanlarda kafası da karışık olanlardan 

bazıları Şeriat isteyenlere “mürteci” der. Şeriat ki İslâm’ın ta 

kendisidir, insanın dünyevî ve uhrevî saadet ve selametine 

vesiledir. Gerici yaftasını ve iftirasını atanların şüphe ve 

iftirasını kaldırmak, hakikatin parıltılarını göstermek üzere 

Bediüzzaman, kendisine yönlendirilen vehmî bir suali irşada 

vesile kılar. 

 Batı’yı körü körüne taklit ederek dine hoşgörüsüz 

müfsitler ile dinde hassas ancak aklî muhakemede noksan 

olanların gererek kutuplaştırdığı zeminin siyasal ve sosyolojik 

bir tahlili yapılır.  O günün meşrutiyetini bu günün 

demokrasisini iyi kavrayamayan ve birbirine anarşist ve 

mürteci diyen bu iki yaklaşımın iktidarında, maalesef 

istibdadın hâkim olduğunu tarihe not düşeriz.   

 2. Meşrutiyeti sindiremeyen, anlayamayarak kafası 

bulanık, kararsız ve dengesizlerin hareketi, insanı tahrik 

ederek neredeyse  “onlar dinsiz ve anarşist demeye mecbur 

ederler.” noktasına getirir. İşte bunlara: “Meşrutiyeti safsata 

ve hile ile muhafaza edemediniz belki muallak bıraktınız” 

denilir. Bu arızalarla askıda kalan “meşrutiyeti, Şeriat 

kuvvetiyle muhafaza ve kökleştirmek.” gerekirdi. 

Muvazenesiz hareket edenlerin “Zerre kadar insafları olsa 

idi,” meşrutiyetin kıymetini bilir sahip çıkarlardı. Aksine “o 

fevzavî (anarşik) mesleğinde olmayan her adama mürteci 

demezlerdi.”. Esasında meşrutiyeti içine sindiremeyenlerin 

http://www.shaber3.com/haberleri/hile
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kendi yaklaşım ve yollarında, itham ettikleri irticaa kadar 

dalları ve kolları var. Bölük pörçüktür. Öylesine bir cerbeze ve 

yanılgı içerisindedirler ki onlar “Londra’da olmayan elbette 

Çin’dedir.”, diyecek kadar karşılıklı kutuplaşmadadır, siyah 

veya beyaz gibi veya ya bizdensin ya da onlardan gibi. Bu 

haliyle onlar “ ‘Cerbezeli ve safsatalı olmayan elbette ebleh 

ve gabidir’ diyenlerin hezeyanları gibi hezeyan ediyor.” 
Bunlar kendi anlayışının dışındakileri ya aptal veya geri ve 

kaba görürler. Ve esasında bu anlayışa sahip olanlar ne yazık 

ki Londra ve Çin’de değil İstanbul ve Haremeyn’dedirler 

yani içimizdedirler. İşin doğrusu onlar gibi cerbeze 

yapmayanlar, aksine hikmetli düşünenlerdir, orta yolu 

bulanlardır. 

 Her dönemin dinde hassas, muhakeme-i akliyede 

noksan diye tanımlanan vasıflarda Derviş Vahdetî’leri 

olacaktır; tıpkı günlük hayatımızdakiler gibi, tıpkı maksadını 

aşan bazı söz ve ifadelerimizde olduğu gibi, belki de 

düşüncelerimizde olduğu gibi vs. İnsan kusurdan hâli değildir, 

hakkı gördükten sonra tâbi olması şiarıdır. Ancak doğru tarafta 

iken hatalı yaklaşımlar ve muvazenesiz hareketler ile hakkı 

saptıranların vebali pek büyüktür. Sapı bizden olan baltanın, 

darbesinin çok acı verdiği gibi. 

 Tekrar soralım: Bediüzzaman, bu ifadesiyle acaba ne 

demek istedi? 

   Mehmet Çetin  

        24.01.2017 Londra 

Yayın tarihi 04.02.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/londra-da-olmayan-

cin-de-olur-mu_422947 

http://www.mehmetcetin.de/londrada-olmayan-cinde-olur-mu/ 
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6. Londra’da Nur Hizmetleri 

 Risale-i Nur ile iman hizmeti, hamdolsun dünyanın 

her tarafında devam etmektedir. Bu hizmetin temel esasları, 

doğrudan âyet ve hadis kaynaklı Risale-i Nur Külliyatı’nda 

belirtilmiştir. Dünyevî bir maksat gözetilmediği gibi uhrevî 

gayeler bile vesile edilmez, sadece Allah rızası için yapılır. 

 Risale-i Nur hizmeti gönüllülük üzerine yürüdüğü ve 

maddî manevî menfaat gözetilmediği için rekabetin tesirinden 

uzaktır. Azamî tesanüt, azamî sadakat, azamî fedakârlığın ruhu 

olan azamî ihlâs, olmazsa olmazıdır. O olmadığı zaman, 

önündeki sonundaki hizmetler akamete uğramaktadır. 

Esasında bu anlayış, Kur’ân hizmetinde olan her Müslümanda 

olması gerekir.  

 Başta, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve onun 

zamanından başlayarak günümüze ve yarınlara kadar hizmet 

eden ve edecek bütün mağfur ve muhterem zevatı özellikle 

yurt dışındakileri bu satırlar arasından rahmet, şükran ve 

hayırla hatırlayarak dua ederiz 

 Dünya dillerine tercüme edilen Risale-i Nur 

Külliyatı’nı okuyan Nur Talebeleri azamî irtibat ile birbiriyle 

sürekli haberleşme ve görüşmelerle hizmetlerini yaparlar. Bu 

cümleden olmak üzere yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da 

irtibat fevkalade ehemmiyetlidir. Londra’da, mevcut Nur 

gruplarının beş dershane etrafında müttehid hareket ettiğine 

şahit oluyor ve tebrik ediyoruz. Türkiye’den iş icabı ve dil 

öğrenmek için gidenlerin zemin oluşturarak, yüksek lisans ve 

doktora yapmak üzere giden kardeşlerimizin de organizesiyle 

devam eden hizmetlere o çevreden dâvet ve alâkadar olmalarla 

dâhil olanlara dünyanın diğer ülkelerine mensup kardeşleri de 

ilâve etmek gerekir. Haftanın hemen her günü dersler 

yapılmaktadır.  Bunlar Türkiye’den gelenlerle yapılan dersler 

olduğu gibi, diğer ülkelerden gelenlerle yapılan sohbetlerin 

yanı sıra akademisyenlere ve özellikle yüksek lisans ve 

doktora talebelerine yönelik sohbetler de yapılmaktadır. 

Risale-i Nur çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Colin Turner bu 
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hizmetlerde çok katkıda bulunmaktadır.  Birkaç kardeşin 

kiraladığı hususî evlerinde yapılan dersleri de ilâve etmeliyiz. 

Onlar, yakın ve uygun bulduklarını bu sohbetlere dâvet 

etmektedirler. Çocuklara yönelik hafta sonları sohbet ve 

alâkayı da unutmadan ilâve edelim. Çevre il ve muhitlerdeki 

ayda bir dersleri de unutmamak lâzım. Yılda iki defa Londra 

dışında okuma programı yapılır. Bu programlar daha çok 

yılbaşı ve Paskalya tatiline denk getirilir. Bütünüyle sohbete 

gelenlerin az bir kısmı hariç, diğerleri İngiltere’de Nurları 

tanıyanlar çoğunluğu teşkil etmektedirler. Yerli İngilizlerin 

önceleri Risale-i Nur sohbetlerini dinlemek üzere gelmeleriyle 

başlayan sürecin, İslâm’ı kabul ederek gün geçtikçe 

fazlalaşması şükre ve sevince vesile olmaktadır. 

 Vakıf kardeşlerin motorize gayretiyle organizeli 

hizmetleri meşveretle devam etmektedir. Cemaatin durumuna 

göre standart dersle beraber, yeni gelenlerin olduğu zeminde 

izahların, hayat ve hatıralardan nakillerle yapılan derslerin 

yanı sıra mütalâa ve müzakereli yapılanlarını da hususî olarak 

zikrederiz. Bu dersler Türkçe yapıldığı gibi İngilizce olarak da 

yapılmaktadır. Seminer ve konferansların yanı sıra 

Uluslararası organizelerle yapılan Nur Programları çok verimli 

olmaktadır. Kitap fuarlarına iştirak edilerek yapılan anlaşmalar 

sonunda buralarda Risale-i Nur’un tanıtımına yönelik 

hizmetler, satışlar yapılmaktadır. 

 Kırk üç yıldır ülkemde Nur Hizmetlerinin içerisinde 

bulunma huzur ve mutluluğunu yaşayan birisi olarak; 

Londra’daki kardeşlerle bulunurken de, Güney Amerika’nın 

Ekvator ülkesinden gelen o kardeşimin samimî heyecanında 

aynı huzuru gördüm ve mutlu oldum.   

 Londra’daki Nur Talebesi kardeşlerime tebrikler ve 

teşekkürler.       

  Mehmet Çetin 

 09.02.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 11.02.2017 



19 
 

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

hizmetleri_423530 

http://www.mehmetcetin.de/londrada-nur-hizmetleri/ 
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7. Muharref mi muharrif mi? 

 Mesnevî-i Nuriye’deki Hubab Risalesi’nin 25. 

İ’leminde; “Kur’ân’ın i’câzı, tahrifine bir settir. Evet, madem 

Kur’ân mu’cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri 

başka kelâmlarla tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün 

değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercim, muharref 

üslûplarını, kisvelerini âyâtın kisvesiyle iltibas ettiremezler.” 
ifadesinde “muharref” kelimesi Mesnevî-i Nuriye’nin farklı 

basımlarında “muharrif” olarak geçer. 

 Bu iki kelimenin farklı şekillerde basımı ile alâkalı 

yaptığımız nüsha araştırmalarındaki notları öncelikle 

paylaşalım: 

1.Tarihi yazılı olmayan el yazması Arapça Mesnevî-i 

Nuriye’nin 221 sahifesinde Arabî harflerle harekesiz olarak 

“m-h-r-f” harfleri var.  

2. Baskı tarihini bilemediğimiz Osmanlıca Mesnevi’de “m-h-r 

(şedde)-f” harfleri ile hem “muharrif” ve hem de “muharref” 

olarak okumak mümkün.  

3.Osman Yalçın Matbaası, İstanbul-1958 baskılı olanında 

“muharref” geçer.  

4. Sözler Yayınevi’nin 1977 baskılı olanında “muharref” 

geçer.  

5. Yeni Asya Neşriyat Aralık 2013 baskılı olanında 

“muharref” geçer. 

6. Envar Neşriyat 2015 baskılı olanında “muharrif” geçer.  

7. Diyanet Yayınları 2016 baskılı olanında “muharrif” geçer 

ancak Tahkik Heyeti’nin çalışması neticesinde kitabın son 

kısmına eklenen nüsha farklılıkları bölümünde ise ana metinde 

“muharrif” geçtiğini 1958 baskılı olanında “muharref” 

geçtiğini tesbit eder. Ayrıca Tahkik kısmında nüsha 

karşılaştırmaları yapılarak gerekli bilgiler belgelerle verilmiş 

ki bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ederiz. 

 Yukarıdaki metinde geçen kelimeyi muharref (tahrif 

olmuş) şeklinde okursak şöyle bir mana çıkar: Kur’ân’ın i’cazı 

yani mucizeli oluşu, tahrifine kesinlikle mâni olmaktadır. 
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Âyetleri başka ifadelerle karıştırmak veya değiştirmekle 

Kur’ân’ın tahrifi mümkün değildir. Dolayısıyla müfessir, 

müellif ve mütercim muharref (tahrif olmuş) üslûplarını, 

tarzlarını âyetlerin üslûbuyla karıştıramazlar. 

 Metinde geçen ve bahse konu olan kelimeyi muharrif 

(tahrif eden) olarak okursak o zaman da şöyle bir anlam 

çıkar: Kur’ân’ın i’cazı onu tahriften korumuştur. Bu sebepten 

müfessirin, müellifin, mütercimin veya muharrifin (tahrif 

edicinin) yahut daha başkasının sözünü âyetlerle karıştırmak 

mümkün olmaz. Veya o sözler, karıştırılan ve içine başka 

sözler karışan ve böylece muharref (tahrif edilmiş) hâl alan 

diğer semavî kitaplarda olduğu gibi âyetin elbisesine de 

bürünemezler.  

  Muharref veya muharrif kelimelerinin iki okuma şekli 

ile değişik iki mananın anlaşılmasını ifadedeki zenginlik 

olarak değerlendirmek daha doğru olsa gerek. Kaldı ki 

Osmanlı harfleri ile yazılı bu ifadeyi iki şekilde okumak da 

mümkündür. İster “muharref” veya isterse “muharrif” olarak 

geçsin bizim anlatmak istediğimiz bir nokta var burada. 

Risale-i Nur Külliyatı’nın eski ve yeni metinlerinde, nüsha ya 

da metin farklılığını artı bir değer olarak görüp, bu zenginliği 

sahifenin dipnotunda veya kitabın sonunda bir şekli ile hem 

ifade edip ve hem de muhafaza etmek gerekir.  

   Mehmet Çetin 

  15 01 2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 18.02.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/muharref-mi-

muharrif-mi_424132 

http://www.mehmetcetin.de/muharref-mi-muharrif-mi/ 
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8. Bediüzzaman neşriyatçı idi 

 Bu mübarek vatanın iki dehşetli manevî belâsının def 

edilmesinde çıkış ve çözüm yolu olarak ortaya konulan Risale-

i Nur Külliyatı’nın müellifi Bediüzzaman Hazretleri, 

bahsedilen iki dehşetli belânın ortadan kaldırılması için 

matbuat âleminde neşir ile hizmet etmenin ehemmiyetine 

dikkat çeker. 

 O dehşetli iki belânın birincisi dinsizlik ve imansızlık 

olduğu gibi ikincisi de Müslümanlar arasındaki ihtilâftır. 

İmansızlık ve ihtilâf belâsı neşir ile geldiği gibi izalesi de neşir 

ile olmalıdır.  

 Van Valisi İşkodralı Tahir Paşa’nın konağında 

gösterilerek feveran etmesine sebep olan şey, bir yayın 

organıdır. Başit Dağı başında görülmeyenin inkâr 

edilemeyeceğini ihtar ettiği ilk Türkçe mektubunu neşreder. 

İslâm âleminin dertlerine derman olması maksadıyla 

Medresetüzzehra isminde kurmak istediği üniversite 

düşüncesinin Padişaha ve Osmanlı münevverlerine 

ulaşmasında ilk işi her suale cevap vereceğini anlatan ilân 

neşreder. Daha sonrasındaki günlerde İstanbul’daki neşriyatı 

ile fikirlerini ifade eder. 2. Meşrûtiyet öncesi ve özellikle 

sonrası zaman diliminde meşrûtiyetin doğru okunması ve 

anlaşılması için defalarca neşriyatı kullandı, fikirlerini 

açıkladı. Sultan Abdülhamid’in değil istibdadın muhalifi 

olduğunu yayın organları ile ilân etti. Kasten gönderildiği 

tımarhânede doktor ile ve tevkifhânede Zaptiye Nâzırı Şefik 

Paşa ile olan muhavereleri vesilesiyle fikirlerini gazetelerde 

neşretti. Hamidiye Alayları hakkındaki görüşlerini o 

günlerdeki neşriyatlarda yayınladı. En az elli civarındaki 

gazete ve dergilerde makaleler neşretti. Günümüz siyasetinin 

ana yapısını oluşturan İttihat ve Terakki’nin içerisindeki 

mason ve din karşıtı ifsat gurubuna muhalif olan Ahrar 

grubunu fikren desteklediğini neşir vasıtalarıyla ilân etti. 

Hürriyetin hatalı yorumlanmasına mani olması, doğru 

okunmasının teminini neşriyat ile yaptı. Makalelerinin 
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toplandığı Nutuk isimli eserini neşretti. Doğu Anadolu’daki 

aşiretlere verdiği meşrûtiyet derslerini Münazarat’ta neşretti. 

Otuz Bir Mart ayaklanmasının ardından çıkarıldığı 

mahkemedeki savunmalarını neşretti.  Değişen devirde, oluşan 

yeni mecliste gelişmeler karşısında fikirlerini beyanname ile 

neşretti. Eski Said döneminde neşriyat ile tebliğini yapan 

Bediüzzaman, devam eden yıllarda Yeni Said’in ve sonrasında 

ikisinin hikmetli temsili anlamında Üçüncü Said dönemindeki 

telifatını neşretti. 

 Demek istediğimiz o ki Bediüzzaman esasında 

neşriyatçı idi. Neşriyat vasıtasıyla vazifesi ifa etti. Vefatı 

öncesi yazdığı mektupları ile tesis ettiği hizmetinin esaslarını 

neşretti. Ardından, Nur Talebeleri neşriyata ciddî ehemmiyet 

verdi. Bir lahana yaprağı kadar neşir vasıtasına sahip 

olabilmenin erken arayışları nihayetinde basında Yeni Asya ile 

taçlandı. Rahmetli Zübeyir Gündüzalp’in öncülüğünde ve 

Mehmet Kutlular’ın idaresinde neşriyatını meşveretle sürdüren 

Yeni Asya, basında Risale-i Nur’un kalesi oldu. Bu kale 

içerisinde Risale-i Nur ile beraber onun izahlarının yapıldığı 

Yeni Asya Neşriyat adı altında kitaplar, dergiler, sesli, görsel 

ve sosyal medya gibi hizmetler yapıldı ve yayınlandı.   

 Neşriyat, bir fikrin tanınması ve yayılmasında 

basamak ve vasıtadır. Bediüzzaman, bunun ehemmiyetini 

gayet iyi biliyor ve eserleri ile bunu ortaya koyuyordu. Risale-i 

Nur’un tavr-ı esasisine ve ruh-u asliyesine uygun ve meşveret 

ile tesbit edilen kararların ulaştırılarak sağlıklı ve istikametli 

uygulanmasında neşriyat son derece önemlidir. Bugünün 

neslinin yetiştirilmesi dünkü neşriyat ile olduğu gibi gelecek 

nesle devri yine meşveretli neşriyat ile mümkündür. Bu 

cümlelerden hareketle bir manada neşriyata sahip çıkmak 

hizmetin devamına sahip çıkmak demektir. 

   Mehmet Çetin 

  12.01.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 21.02.2017 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bediuzzaman-

nesriyatci-idi_424375 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzaman-nesriyatci-idi/ 
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9. Ablanın kızı, ağabeyin oğlu 

 Okumaya başlamadan önce mahremiyet alanına saygı 

duyduğumuzu ve fakat gittikçe kronikleşen bir probleme işaret 

etmeyi, neşriyatta bir vazife gördüğümüzü ifade etmeliyiz. 

Kısa bir makaleye sığdırılamayacak kadar geniş olan bu 

konuya işaret ederken bir kişiye faydasının olması, bu yazıdaki 

muradımızdır. 

 Aileye ve mahalle göre değişkenlik arz etse de 

yaşanan bir gerçek var ki ablanın kızı, ağabeyin oğlunun 

cemaate uyumunda ciddî sıkıntılar yaşanmaktadır. Hiç de arzu 

edilmeyen bu neticeyi yeterli tecrübeye sahip olanlarla 

paylaşıldığında anlaşılıyor ki zamanında yapılması lüzumlu 

olanlar ile yapılmaması gerekenlerin sıralamasında hata 

yapılmakta imiş. 

 Tebliğde ehem mühim sıralamasında öncelik 

evlâdların olması gerekir iken diğerleri ile ziyadesiyle 

meşguliyet evdekilerin ihmalini netice vermektedir.    

 Bir mahalde hizmetin önünde gidenlerin evlâdlarının 

cemaat ile münasebetinin olumluluğu takdir ve dua toplarken 

olumlu olamayanların ise tenkit ve ümitsizlik aşılamaktadır. 

Her ne kadar kötü, başkalarına örnek olmamakla beraber nefis, 

kötüyü kendine numune alarak savunur. Bu da olması 

gerekenin kalitesini düşürmektedir. Dimyat’a pirince giderken 

evdeki bulgurdan olmamak adına elimizdekini ihmal 

etmemeye yeniden dâvet etmekle beraber bu ağabi ve ablanın 

yakınlarında bulunan arkadaşlarına da bir vazifeyi hatırlatırız. 

İşte siz de yaşayarak şahit oluyorsunuz ki mahallinizdeki 

hizmeti omuzlayan bu ağabi ve ablanın yaptığı hizmete 

yardımcı olmalısınız. Onların hizmetle meşguliyetinden 

yapabileceğiniz bir kısmını sizin üstlenmeniz şeklindeki 

yardım ile ailesi ve evlâdıyla biraz daha yakından alâkadar 

olmaya fırsat bulsunlar. 

 Hizmet ile ziyadesiyle meşgul olan ağabi ve abla, 

evlâdının eğitimindeki sabır ve hoşgörüyü diğerlerine 

gösterdiğinden daha fazla göstermesi gerekirken nedense eve 
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geldiğinde pili azalmaktadır. Bu bir gerçektir. Azalan 

bataryanın ciddî manada yeniden doldurulması için; bu konuda 

ve bu kişilere muhatap olacakların, alanında ve konusunda 

uzman kişilerin organizesiyle programlar yapılıp bu ağabi ve 

ablalar orada âdeta şarj edilmelidir. Bunlara verilen moral ve 

bilgilerle mahallerine döndüklerinde daha başarılı ve verimli 

olmaları mümkündür.  

 Verilen nasihatlere ebeveynlik, bazen aşılamayan bir 

perde olmakta. Bu vaziyete çare olarak birbirimizin 

evlâdlarına yapılan nasihatin daha tesirli olduğunu tecrübeye 

dayanarak tavsiye ederiz. 

 Gerçekten mum dibine niçin ışık vermiyor?
1

 Peki, 

dibini aydınlatamayan muma nasıl yardımcı oluruz?
2
 Aşağıda 

linki verilen yazılarımızda bu konuya değinmiştik. 

 Konu ayrıntılarıyla ne kadar anlatılırsa anlatılsın, şöyle 

ya da böyle, evlâda zamanında yapılan nasihatlerin atılan 

tohumların ileride tesirinin halk edilmesini Rabbimizden 

istemeliyiz. Bu konuda devamlı ümitvar olmak duanın 

kabulünde çok tesiri vardır. 

 Bu konular hepimizi derinden hüzünlendirmektedir. 

Gerçeği ne kadar gizlemeye çalışsak da hak ortadadır. 

Hüzünlendiren duygularımıza daha üst noktadan bakarak 

çözüm yolu arayışımızı haftaya beraberce paylaşalım 

inşaallah.  

   Mehmet Çetin 

  23.02.2017 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 25.02.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ablanin-kizi-

agabeyin-oglu_424790 

http://www.mehmetcetin.de/ablanin-kizi-agabeyin-oglu/ 

 

                                                             
1
 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mum-dibine-nicin-isik-

vermiyor_213381 
2
 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/muma-destek_213477 
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10. Hüzünlendiren duygularda esmayı görmek 

 Diyelim ki bir veya birden fazla çocuklarınız, gelin ve 

damatlarınız var. Evlâdlarınızı, kendi ahlâkî ölçüleriniz 

çerçevesinde eksik ve kusurlarla beraber mümkün olabildiği 

kadarıyla yetiştirdiniz, bildiklerinizi bildirdiniz. İlerleyen 

zamanda çeşitli sebeplerle bunlardan sizin istediğiniz gibi 

olanlar olduğu gibi mevcut bütün itikadî, fikrî ve siyasî 

akımlara sahip olduklarını varsayalım. Ve siz de ebeveyn 

olarak bunların başındasınız.  

 Şimdi tahlil sorusu şu: Bu noktada ne yapmalısınız ki 

böyle küresel bir aileyi yönetebilmelisiniz? Kendinizi de 

muhafaza edebilmelisiniz? 

 Bu tahlile alt yapı oluşturacak şu temel bilgiyi 

tazelemekte fayda var. Bediüzzaman Hazretleri, vahidiyette 

ukulü boğmamak için ehadiyete bakmak lâzım, derken 

Allah’ın varlık ve birliğini kâinatın bütününde anlamayı 

kavrayamayan akıl sahibine, bütünün parçalarında araması 

tavsiye edilir. Bu ciddi ve isabetli metodu bu tahlilimizde 

tersinden kullanarak bir çözüm arayacağız. Yani parçaları 

anlamada zorluk çekildiğinde resmin bütününe bakarak yol 

arayacağız. 

 Şimdi yukarıdaki misalî ailemize dönelim. Kısaca 

tekrar edelim: Her telden çalan bir ailemiz var demiştik ve 

bunlara anne ve babalığı yaparken hem birliği, dirliği 

sağlayacağız ve hem de kendi istikametimizi bozmadan devam 

ettireceğiz. Çözülmesi gereken problem budur. 

 Bu problemin çözümünü “Ve bilin ki, mallarınız ve 

çocuklarınız (sizin için) ancak birer imtihandır, büyük 

mükâfat ise ancak Allah katındadır.”
3

 âyetine dayanarak 

arayalım.  

 “Sizin şer bildiğiniz şeylerde hayır, hayır bildiğiniz 

şeylerde şer vardır.”
4
 âyeti mucibince biz neticeyi ve vakıanın 

                                                             
3 Enfâl -8/27,28 
4 Bakara,2/256 



28 
 

arka yüzünü bilemeyiz. Evet, “Bir şey ya bizzat güzeldir veya 

netice itibarı ile güzeldir.” 

 Rabbimiz, esma ve sıfatını değişik tecellilerinin 

tezahürü için evlat, eş ve malı, rol modeli olarak 

görevlendirdiğini anlayarak bu işin içerisinden çözüme 

ulaşabiliriz. Bu zaviyeden bakıldığında ayrı dünyaların insanı 

olan evlatlardaki farklılıklar şeklindeki tezahürleri, enfüsî 

tefekkürü ile onlarda tecelli eden hâlleri vasıtasıyla 

Rabbimizin bizimle alâkadar olduğunu anlamamız 

mümkündür. Bu noktada aciz ve fakir olduğumuzu vesile 

ederek Rabbimizden yardım isteyerek merhametini 

dileyebiliriz.   

 Misalimize yani resmin bütününe bir daha bakalım. 

Her biri farklı enstrüman kullanan sanatçıları organize eden 

şef konumunda olduğumuzu da unutmayalım. Farklı 

dünyalarda ama birbirine öylesine tezatlık içerisinde ve fakat 

tenasüple evlatlarımız üzerinde tecelli eden Allah’ın değişik 

isim ve sıfatlarını kalb gözü ile görebilmeyi deneyelim. 

Birisinin siyah dediğine öteki beyaz derken, neticede tecelli 

eden sadece esma ve sıfat-ı İlâhîye’dir, biz ne dersek diyelim!  

Madem göz önünde tecelli eden bu ise ve bunlarla imtihan 

oluyor isek o halde öfkemizi aklımıza hâkim etmeyip, aksine 

aklımızı, kalb ve vicdanımızla beraber kullanarak cereyan 

eden hadiseleri hikmetle yaratan Hakîm ve Müdebbir 

Rabbimizin terbiyesini ibretle seyretmeliyiz. Şükürle itaat 

etmeliyiz. Tefekkürle mukabele etmeliyiz. Hem sorarım size 

bu saatten sonra başka çareniz var mı? 

 Başa gelen bütün hadiseler fitnenin değişik 

sahneleridir. Bunlarla imtihan olunurken Rabbimizin bizimle 

irtibat kurduğunu hiç unutmamalıyız.  

 O halde tahlilimizi özetleyelim: 

 “Bırak bîçare feryadı, belâdan; gel tevekkül kıl.  

             Zira feryad belâ ender, hata ender belâdır; bil.  
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             Belâ vereni buldunsa, atâ ender, safâ ender belâdır, 

bil.” 
5
 

                          Mehmet Çetin  

   23.01.2017 Londra İngiltere 

Yayın tarihi 04.03.2017 

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

duygularda-esmayi-gormek_425417 

http://www.mehmetcetin.de/huzunlendiren-duygularda-

esmayi-gormek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Sözler, s.236 
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11.Kazanırken kaybetmek 

 Bir akşamüstü Altınyol’dan Kemeraltı’na giderken, 

sahil tarafındaki bir çift, gayr-ı ihtiyari dikkatimi çekti.  

 Beraberce yürüyorlardı. Muhtemelen ikisi de 

işlerinden dönmüş, eve gelip spor kıyafetlerini giymiş, deniz 

kenarında yürüyorlardı. Muhabbet dolu gezintilerini yapan bu 

gençlerin beraberliklerinden aldığı zevklerini, akşama kadar 

koşuşturmam yetmiyormuş gibi, şu geç vakitte de “Aman! 

Toptancı kapanmadan yetişeyim, yapılan bağlantıyı 

kaçırmayayım.” telâşıyla kıyaslama yapıyorum. Kendime 

diyorum ki bunların aldığı maaş ile senin bir aylık kazancın 

kıyaslanamaz iken onların mutluluğu da seninki ile 

kıyaslanamaz, bunun farkında mısın? 

 Dedim ya, daha fazla kazanma arzusunun zirve yaptığı 

zamanlarda evden erken çıkıyor ve geç geliyordum. Giderken 

uyuyan evlatlarım, geldiğimde de uyuyorlardı. Hafta 

sonlarının bazısında toplantılar veya şehir dışı geziler 

dolduruyordu. Kala kala istisna kabilinden arada bir Pazar 

sabahı kahvaltıları ve nihayetinde ailecek piknik gezileri. İşte 

bu yoğun iş hayatı sırasında oğlum beni çok özlediğinden olsa 

gerek ki “Hiç affetmeyeceğim o yılları, babam hayatta iken, 

öksüz büyüttü beni.” Hatırladıkça kendimi affedemediğim bu 

anı, unutamayacağım dersimin bir ifadesidir. 

 Evet, bir yerde değil çok yerde hata yapıyoruz! Risale-

i Nur dershanelerini açarken evdeki dershanenin ihyasında o 

kadar başarılı olamadık. Buna bir çare bulmalıyız. Hatanın 

yapıldığı yerden tamire başlamak gerekir. Tebliğde en 

yakından başlamak doğru olanıdır. Başkalarına gösterdiğimiz 

hoşgörüden daha fazlasını ailemize göstermek gerekir. Böyle 

dedim de yine acıtan hatıram depreşti. İş yerimde para 

kazanmak için müşterinin o kadar kahrını çekerken eve 

geldiğimde eş ve evlâdıma patlıyordum. Umarım sizler daha 

sabırlı ve olgun davranıyorsunuzdur. Ailemin rızkını temin 

edeceğim vehmi, bu hataları mı yaptırdı diyorum, şimdilerde. 

Yaş ilerleyince, hareket durağanlaşınca muhakeme ve 
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muhasebeye vakit ve fırsat oluşuverdi, her nasılsa. Öncesi 

hareketlerimle akıbetimi bağlıyor, neslimi ağlatıyormuşum 

meğer! 

 Bilmeliydim rızkın, Rezzak’ın taahhüdü altında 

olduğunu. O’nun rahmet hazinesinin kapısının ancak meşrû ve 

makul şekilde çalınarak açılacağını unutmamalıydım. Hayatı 

veren ile rızkı verenin Allah olduğunu bilmeme ve iman 

etmeme rağmen gaflete dalmışım. Bu da yetmiyormuş gibi 

azim ve gayret kılıfındaki hırs her yanımı sarmış. Hâlbuki hırs 

mahrumiyete ve hasara sebep, tevekkül ve kanaat ise rahmete 

vesile imiş. Hem meşrû rızk, iktidar ve gayretimin derecesine 

göre değil de acz ve ihtiyacıma binaen Rabbimin ihsanı ve 

ikramı imiş.  

 İktisatlı olmakla beraber rızka kanaat etmenin berekete 

vesile olduğunu artık anlamaya çalışırken esasen rızk temini 

için değil, kulluk için yaratıldığımı şimdi daha iyi hissediyor 

ve yaşıyorum. Artık,  rızkı temin bahanesiyle kulluğumu 

ertelemenin doğru olmadığını bilmekle beraber rızkın ihsan 

edilmesine vesile olmak için çalışırken kulluğumu daha şuurlu 

idrak edebiliyorum. Hayat, nihayetinde ihsan edilen ve 

görünen bir netice iken; rızık ise henüz elde edilmeyendir ve 

temini de yavaş yavaştır ve işte bunu düşünerek kılınan 

namazın ardından rızkı aramak bir güzel ibadettir. Demek beni 

bağlayan rızık temini duygu ve düşüncesi bu esaslara 

oturtulduğunda Rezzak burcunda tecellileri tezahür eden 

Rahman’a ulaşılır gam ve keder şükre ve kanaate dönüşür. 

   Mehmet Çetin   

           19.12.2016 Yeni Foça İzmir  

Yayın tarihi 11.03.2017 

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

kaybetmek_426015 

http://www.mehmetcetin.de/kazanirken-kaybetmek/ 
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12. Yüreği yanan babalar 

 Telefonun çalmasından yine sizin aradığınızı âdeta 

hissettim. Siz, sessiz kalan, ama geçen haftaki yazımızı acıyla 

okuyan emsali babalar adına şöyle dediniz:  

 -Mehmet kardeşim, yine acı hatıralarımı deştin!  

 Doğru dersiniz ama öncelikle anlattıklarınızı da özetle 

kıymetli okuyucularımızla paylaşmak isterim: Medrese-i 

Yusufiyeden üçüncü çıkışınızda üç yaşına basan oğlunuz sizi 

tanıyamadığı için kucağınıza bile gelmedi. “İlk üç yaşında 

alması gereken babalık sevgi ve şefkatini hapiste kalmam 

sebebiyle veremediğim gibi devam eden yıllarda da sürekli 

hizmetle meşguliyetimden dolayı yapamıyordum.” dediniz.  

 Velhasıl bu ağabinin, oğlu ile olan o yıllardaki 

soğukluğu, baba evlât münasebetindeki kırgınlık hâlâ devam 

eder gider. Baba hayatta iken öksüz geçen acılı yıllar, oğlunun 

hayatına huzursuzluk verdiği gibi, babayı da çok üzer. Duadan 

başka çarenin kalmadığını, yaşayarak anlayanlardan olduğunu 

ifade eder.  

 Farkındayım! Mehmet kardeşim, yine aynı konuyu 

işliyorsun!, diyorsunuz. Elhak haklısınız ama hata, hâlâ devam 

ediyor.  

 Nasıl mı? İzah edeyim izninizle: “Babam hayatta iken 

babasız geçen yıllarıma hakkımı helâl etmiyorum.” diyen 

evlâdım ile alâkalı, eşimin “o, senden alâka ve şefkat 

bekliyor.” ifadesi hatamın devam ettiğinin delilidir. Ben ki eli 

kalem tutan birisi olarak köşemde bunu itiraf ederek 

yazıyorum ama anlaşılan o ki yaptığım nasihatin bana tesiri 

olmamış, yazıklar olsun! 

 Dostlar, biliyorum, bu konuda diyecekleriniz var. Her 

ne dersek diyelim ama önce yapılması gerekeni yapalım 

evvelâ.  

 Bir şey bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün de 

reddedilmez, elbette. Bu vakte kadar evlâtla olan 

münasebetlerimizdeki hatalı hâllerimiz artık geride kaldı. 

Onların tashihi bundan sonraki davranışlarımızla olmalı. 
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Evvelâ, müşfik ve cidden samimi yönelişimiz, bizdeki 

enaniyeti kabartmayıp, aksine bu zamana kadar farkında 

olmadan yapılan hatalarından dolayı Rabbinden yardım 

isteyen bir baba nedameti içerisinde olmalıdır. Oğul baba 

arasındaki çoğu problemin kaynağı gurura dayanan otoritenin 

paylaşılamazlığıdır. Bu tesbite ne kadar itiraz etsek de, 

gizlesek de zaman zaman oğlumuza şefkatli yaklaşıma gizli 

gurur, kısmen mâni oluyor. Bunun izalesi tövbe ve tevazulu 

müşfik yaklaşım ile mümkündür. Yapılan görüşmelerde, 

rahatsız etmeden, kendisine yönelik babalığındaki kusurlara, 

ilerleyen yılların sonunda farkına varıldığı, bundan dolayı 

Rabbimizden af, kendisinden helâllik dilediğimiz ifade 

edilmeli. Yakında ise ziyaretler, uzakta ise iletişim vasıtasıyla 

görüşmeler hasretle yapılmalıdır. Yardım değil, hediye verme, 

bu alanda gizli fetih vesilesidir. Yardım, esir eder; hediye, 

gönül alır. Unutmayalım! Henüz, güneş batıdan doğmadı, hâlâ 

ümit var. Zararın neresinden dönülürse kârdır. İlk adımı atan 

kazanır. 

 Babaya seslenirken oğula da kısa ama önemli bir 

hatırlatmamız olacak: Dünyadaki en yüksek hakikat, peder ve 

validelerin evlâtlarına olan şefkatidir. Bununla beraber en 

yüksek hukuk da ebeveynin şefkatine mukabil, evlâdın hürmet 

etmesi haklarıdır. Anne baba, karşılıksız hayatını feda ederler. 

Bu kadar mühim hukuk, karşılıklı beşerî hatalardan dolayı 

incinmiş olabilir ama bunun telafisi geciktirilmemelidir. 

 Bugünün evlâdı, yarının babası olacaktır. İnsanoğlu ne 

ektiyse onu bulur. Her amel, kendi cinsinden karşılık görür. 

Ciğeri yanan babaların derdini anlatırken yarının babasına da 

ikaz işaretimiz, inşaallah dua yerine geçer. 

   Mehmet Çetin 

  12.03.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 18.03.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yuregi-yanan-

babalar_426661 

http://www.mehmetcetin.de/yuregi-yanan-babalar/ 
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13. Hâlâ asılı duran levha 

 *Vefatının 57. yılında rahmetle anarken… 

 Bediüzzaman Said Nursi, henüz on dokuz yaşında 

iken, 1907 yılının son aylarında İstanbul’a gelir. Âlim ve 

ediplerin merkezi olan Şekerci Hanında oda kiralar ve kapısına 

o meşhur levhayı asar: “Burada her müşkül halledilir, her 

suale cevap verilir; fakat sual sorulmaz.” 

 Bu ilânla Bediüzzaman’ın derdi ne idi?  

 Şan ve şöhreti öldürücü bir zehir olarak tanımlayan 

Bediüzzaman; gelecekte bulunacağı Kur’an hizmeti için 

Cenab-ı Hakk’ın izni ve ikramı ile bu nevi harika ilân ve 

fevkâlade hâllerin kendisinin o hizmete istihdam edildiğine 

yorumlar.  

 Gençliğinin ilk yıllarında çok aktif geçen İstanbul 

hayatında “Bir nur görüyorum, istikbale büyük ümitlerle 

bakıyorum.” diyerek İslâm’a ve Kur’an’a hizmeti, Eski Said 

döneminde siyaset yoluyla hizmette aradı ve icra etti. Siyaseti 

dine, Kur’an’a vesile yapmak niyet ve gayreti Yeni Said’e 

geçiş döneminde durağanlaştı. Bir başka ifadeyle Kur’an’a 

hizmet etme ana muhtevası esası istikametinde gelişen şartlar, 

o mühim hadisin ihtarı ile Bediüzzaman’a yeni durum tesbitini 

yaptırır. O hadis şöyledir: “O zamana yetiştiğiniz zaman, 

siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılıç 

hükmünde olan i’caz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele 

edilebilir.” 
 Ahirzamanın en mühim ve dehşetli şahsiyeti olan 

Süfyan zamanında hizmet, “siyasetin terki ile olmalı” Nebevî 

emri, Yeni Said döneminde zuhur edecek Risale-i Nur’un 

evveli için, zemin hazırlığı ana talimatıdır. Bu esası vikaye 

etmek için kendisine yapılan müthiş teklifi reddeder.  

 Niçin? 

 Konuşan Yalnız Hakikattir, Risale-i Nur’un 

manifestosudur. Zulüm içinde adaletin tecelli edeceği, daha ilk 

cümlede beyanı; zulüm ile sürekli muhatap olunacağı ama 

neticede adaletin tecelli edeceği ve bu sürecin de kaderin derin 
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bir tecellisi olacağına inanılması vurgulanır. Bu hadise 

bireysel ve toplumsal olarak anlaşılmalıdır.  

 Dini siyasete alet yapmak, gizli cemiyet kurmak, 

emniyeti ihlale çalışmak, devleti ele geçirmek vb. 

suçlamalarıyla mahkeme ve hapishanelerde azap 

çektirilmesinin iç muhasebesini yaparken dini, siyasete alet 

yapma konusunu, Konuşan Yalnız Hakikattir makalesinde 

ısrarla işlemesinin ileriye yönelik işaretleri olmalı. Kuvvetli 

hâkim cereyanların ahirzamanda hükümferma olacağı ve 

bunun da en tesirlisinin siyaset âleminde olacağı hem işaret 

edilen ve hem de yaşanan acı bir gerçektir. 

 Risale-i Nur’un bahsettiği hakikatleri, binlerce âlimler, 

yüz binlerce kitaplar daha beliğane neşrettikleri halde, küfr-ü 

mutlakı durduramıyorlar. Küfr-ü mutlakla mücadelede, bu 

kadar ağır şartlar altında Risale-i Nur’un muvaffak 

olmasındaki sır, genç Bediüzzaman’ın astığı levhada saklıdır. 

O günün Molla Said’i o meşhur levhayı; vefatının son 

yıllarındaki Bediüzzaman, hayatı ve davasını Konuşan 

Yalnız Hakikattir namındaki özgün nizamnamesini; gelecek 

nesle devrederken, şimdinin Nur Talebesi de Risale-i 

Nur’u; kıyamete kadar asılı duracak bir levhayı da âdil 

kaderin tarih eline takdim eder. 

 Hâlâ asılı duran ve durması gereken o levhanın veya 

bugünkü Risale-i Nur’un kalbindeki sır ne idi? İsterseniz bunu 

yine Konuşan Yalnız Hakikattir makalesinden takiple 

noktalayalım: 

 “Said yoktur, Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur. 

Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir. Nur 

Talebeleri, yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır.” 

    Mehmet Çetin 

   23.03.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 28.03.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hala-asili-duran-

levha_427507 

http://www.mehmetcetin.de/hala-asili-duran-levha   
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14. Dil, kaderin mührüdür 

 Kelam sıfatının sahibi olan Allah, Mütekellim’ dir. 

Kelam sıfatı, insan dilinde; hikmet, ilim ve kudretiyle kaderî 

sarmallar halinde tecelli etmektedir.  

 Rum Sûresinin 22. Âyetinin: “Yine göklerin ve yerin 

yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da 

O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice 

ibretler vardır.” ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla dil, pek çok 

sıfat ve esmasıyla beraber Allah’ın vahdaniyetinin bir âyeti ve 

alâmetidir. Ancak, dil âyetinin tecellisinin tezahürü, doğrudan 

Allah’ın, insanın dilinde kaderî bir mührü olarak karşımıza 

çıkar. Dilin anatomik ve filolojik yönünden ziyade duygu ve 

düşüncenin ifadesi ile tecelli eden kaderî mühür tezahürüne 

dikkat çekmek isteriz. 

 Şu kadar ağırlıktaki et parçası üzerinde, hikmetle 

tecelli eden İlâhi sıfat ve esmanın tefekkürünün yanında duygu 

ve düşüncenin de yine o et parçası esas olmak üzere boğaz ve 

ağızda bulunanların müşterekliğiyle ifadesi nasıl oluyor da 

kadere alâmet oluyor, mühür oluyor? 

 Kader, Allah’ın ilmi ve takdiridir. Bilmenin ve bunu 

ifade etmenin insandaki vasıtası dilidir. Hissedilen ve bilinenin 

ifade ve nakil vasıtası olarak bilen ve takdir eden Allah’ın; 

insandaki dili, kaderî bir mühür ve alâmettir, diyebiliriz. 

 Konuyu biraz açalım: 

 Bir eşya veya hadisenin meselâ gülün manası kalbden 

çıkmadan önce muhtemeldir ki bütün insanlarda aynıdır. 

Ancak bu mana hayale geldiğinde akıl ve hissin tesiriyle şekil 

alırlar. Bu noktada insan mensup olduğu milletin diline, lehçe 

ve ağzına uygun olarak gülü ifade eder. Burada doğrudan 

anadili kullanan kişi, araya başka dillere çevirmeden direkt 

kendi öz dilini kullandığı için ifade etme vasıtası olan dil ile 

dimağında yüklenmiş bulunan kaderî programı kullanır.  

 Dil; ailesine ve toplumuna uygun şekilde millî 

duyguların yansıyan ışığıdır. Edebî eserlerin meydana çıkması 

için en gerekli şarttır. Eğitim ve öğretimin âdeta hayat suyu, 
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değer ve kalkınmanın ölçüsüdür. Doğrudan doğruya herkesin 

vicdanını açan ışık demeti gibi tesirlidir. Böylesine kıymetli 

olan dil, ihmal ile ve karmakarışık olan ve bazı dalları, uygun 

zannedilerek aşılanmalarla geri ve verimsiz bırakılmamalı. 

Aksine büyük bir medeniyetin doğmasına aday iken eksik ve 

kısır kalan lisan, millî gayrete şikâyette bulunur.  

 Bediüzzaman, teşbih ve istiare dolu ifadesiyle; 

toplumun dili, o toplumun geçmiş ve geleceğini içinde 

saklayan bir kaderidir. Mazinin örf ve âdetleri dil ile ifade 

edilir ve nakledilir. Tıpkı günümüz insanının kullandığı dilini, 

geçmişten tevarüs ettiği gibi. Bu şekli ile çekirdek, ait 

bulunduğu ağacın özelliklerini saklayan kaderî bir programı 

noktasından dil de geçmişin bütün hususiyetlerini, bilgi ve 

tecrübelerini saklayan kaderî bir programdır, vasıtadır. 

 Bediüzzaman, “insanda kaderin mührü lisanıdır”,
6 

derken insaniyetin sureti, lisanı ile resmedildiğini ifade eder. 

Bu suretin içerisinde bütünüyle insaniyet ile alâkalı olan bilgi 

ve tecrübeler dil ile alınır ve dil ile verilir. Dolayısıyla lisan 

kaderî bir pakettir, mühürdür.
7
 

   Mehmet Çetin 

  12.02.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 01.04.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dil-kaderin-

muhrudur_427900 

http://www.mehmetcetin.de/dil-kaderin-muhrudur/ 

 

 

                                                             
6
 Eski Said Dönemi Eserleri, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 165 (Y. Asya 

Neşriyat 2009) 
7
 Üstadın dil hakkındaki diğer yorumları yazımızın ana konusu 

olmadığı için burada girilmedi. 



38 
 

15. Kuvve-i zaikayı taşıyan lisan 

 Risale-i Nur Külliyatında dikkat çeken deyimlerden 

birisi de “Kuvve-i zaikayı taşıyan lisan”dır.  

 Üstadın, başlıktaki gibi “kılıç kesmez el keser, aklını 

imanla başına al”  terkipli çok ifadeleri var: Lisan bir 

organdır ama tad alma duygusunu taşıyan bir duyu 

uzvumuzdur. Üzerinde bir duygunun taşınmadığı uzuv ne 

kadar manasızdır? Mükemmel tasarımıyla harika bir şekilde 

yaratılmış olan dile yüklenen tat alma duygumuzun icra alanı 

“dil”dir. Dil duyu aletimizle gelen veriler idrak, şuur ve 

beynimizde değerlendirilerek kalbin bir yönü olan ve mazhar-ı 

hissiyat denilen duyguların göründüğü ve yaşandığı vicdanda 

yine kalbin mütercimi olan akıl yoluyla lisan aletiyle duygular 

ifade edilir. Ağıza alınan ekmek; dildeki asaplar vasıtasıyla 

beyin merkezinde değerlendirilir, kalb bu muameleden 

mutmain ise hayal ve aklın tasviriyle dilde “elhamdülillah” 

ilân edilir.  

 Oregon Devlet Üniversitesinde Amerikalı bilim 

adamları nişasta ihtiva eden yiyecekler için altıncı bir tat 

duyusu olduğunu keşfetmeleri, insanın tat alma duyusunun 

makarna, pasta, patates ve ekmek gibi gıda ürünlerindeki 

karbonhidratları ayırt edebildiğini ortaya çıkardı.
8
Böylece dile 

yerleştirilen tat alma duygusuyla; tatlı, tuzlu, acı ve ekşi 

şeklindeki dört temel tat alma çeşitlerine beşincisi olarak 

“umami” (lezzetli tat) keşfedilerek eklendi. 

 Eklenen bu tat alma şekli ile tat alma aleti olan dilin 

kullanımında ilgili âyetin tefsiriyle Bediüzzaman Hazretleri 

istikamet gösterir. Altıncı Söz’de; Tevbe Suresi'nin 111. 

Âyetinde geçen “Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, 

karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” 
müjdesini verirken bir sorumluğa da işaret eder. İlâhi rahmetin 

                                                             
8 http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/essiz-yaratilis-ve-tasarimiyla-

dil-altinci-tat-duyusu-kesfedildi_409148 
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sayısız nimetlerinin mahir bir gözlemcisi şeklinde 

tasarlanarak, yaratılışındaki vazifesiyle binlerce nimetin tadını 

kavrayacak şekilde tasarlanan dilin, Allah hesabına 

çalıştırıldığında, yaratılış maksadının gereğini yapacağına 

dikkat çekilir. Dilin, merhametli Rezzak olan Allah’ın emri 

istikametinde kullanıldığında o dilin üzerindeki tat alma 

duygusu (kuvve-i zaika), İlâhî rahmet hazinelerinin mahir bir 

gözlemcisi ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah’ın 

kudret mutfaklarının şükreden bir müfettişi rütbesine 

çıkacağını müjdeler. 

 Bahsedilen rütbedeki müfettiş olan dilin 

bedenimizin diğer kısımlarında da dolayısıyla vazifelerine de 

işaret eder. Şöyle ki: “kuvve-i zaika yalnız maddî cesede 

bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle, 

midenin fevkinde hükmü var, makamı var.” Bu ifadeler ayrı 

bir çalışma konusudur. 

 İşte, bu suretteki kuvve-i zaika, israf etmemek şartıyla 

ve sırf şükür vazifesini yerine getirmek ve İlâhî nimetlerin 

çeşitlerini hissedip tanımak kaydıyla ve meşrû olmak ve zillet 

ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takip edebilir. 

Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için 

leziz taamları tercih edebilir. 

 Haram ve iktisatsız alınan gıdanın kalbin ve ruhun 

kemaline faydası beklenilmez. “ehl-i gaflet ve ruhen terakki 

etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir 

kapıcı hükmündedir.”, ifadesiyle gafletten kurtulmayan, 

ruhen terakki etmeyenin dili ön plana alarak adeta dilin zevk 

ve hatırı için harama helâle dikkat etmeyip israf ederek yiyen 

ve içenleri anlatır. 

 Altıncı Söz’deki ikazı esasa alarak noktalayalım:  

 “Ey dil, iyi tat! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika 

yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet (İlahi rahmetin 

çok özel hazinelerinin gözlemcisi) nâzırı nerede?” 
     Mehmet Çetin 

  18.09.2016 Bostanlı İzmir 



40 
 

Yayın tarihi 08.04.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kuvve-i-zaikayi-

tasiyan-lisan_428507 

http://www.mehmetcetin.de/kuvve-i-zaikayi-tasiyan-lisan/ 
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16. Hilf’ul Fudul’dan günümüze yansımalar 

 Cahiliye döneminden tevarüs ederek ve İslâmiyet 

sonrasında da kabul gören Hilf’ul Fudul, haksızlığa ve zulme 

karşı oluşan sivil toplum hareketidir. 

 Süregelen Ficâr Savaşları’nın 580’li yıllarında Zübeyd 

Kabilesi’ne mensup bir tüccarın malını satın aldığı halde 

bedelini ödemeyerek haksızlık yapan Sehm Kabilesinden Âs 

b. Vâil’in haksızlığını âleme duyurmak için Ebu Kubeys 

Tepesi’nden şiire dökerek haykırmasıyla başlar. Bu imdada 

devrin nüfuzlu ve aklıselim insanları duyarsız kalmayıp yemin 

ederek bir birlik kurarlar. Bu antlaşma, daha önceki 

zamanlarda aynı maksatla Cürhüm ve Katura kabilesinde Fadl 

ve Hidayl adlı bir kaç kişinin yaptıkları antlaşmaya çok 

benzediği için onların adına izafe edilerek 

“Fadl'ların/Faziletlilerin Antlaşması” anlamındaki “Hilfu'l 

Fudul” olarak adlandırılmıştır. Henüz risalet vazifesi gelmeyen 

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm), döneminde yeniden kurulan 

bu birliğin yeminine genç yaşında iken iştirak etmiş ve 

ilerleyen yıllarında “Ben, ona İslâmiyet devrinde bile 

çağrılsam, icabet ederdim.” sözüyle zulüm karşısındaki 

kararlılığını teyid eder. 

 Yeminin sözleri şöyle: “Vallahi, bundan böyle 

Mekke’de yerli olsun yabancı olsun zulme uğramış hiç kimse 

bırakmayacağız! Zulme meydan vermeyeceğiz! Mazlumlar, 

zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla birlikte 

hareket edeceğiz! Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak suları 

kalıncaya, Hira ve Sebir Dağı yerlerinden silinip gidinceye, 

Kâbe’yi istilâm ibadeti ortadan kalkıncaya kadar bu 

ahdimizde sebat edeceğiz!”  

 Pek çok âyet ve hadislerde zikredilen ve mealen; 

hayra çağıran, kötülüğü men eden bir topluluğun bulunması, 

hiçbir günahkâra, başkasının günahı yüklenmeyeceği, ne 

zulmediniz ve ne de zulme uğrayınız, haksızlık ve zulüm 

karşısında susanın dilsiz şeytan olacağı, vb. hükümlerinde 

âdeta saklı bulunan Hilf’ul Fudul’un günümüze yansıması 
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çoğu zaman iç acıtıcı olmaktadır. Asayişi ihlâl eden, istibdadı 

değişik cazip isim ve gerekçelerle sunan,  dini siyasete ve 

siyaseti dinsizliğe âlet eden anlayış zulümlü bir anlayıştır. Bu 

anlayışa karşılık olarak farklı dünya görüşlerine sahip erdemli 

insanların sivil tepkisidir, faziletliler sözleşmesi. 

 Makamları karıştırmamak gerekir. Müslüman, 

zalimden yana değil, mazlumdan yana tavrını koyar ve 

koymalıdır. Bunun için hangi davranışın zulüm olduğunu iyi 

ayırmak gerekecek. Zulmü engellemek noktasından ortak 

tavırda Müslim, gayr-ı Müslim fark etmeyerek konulmalıdır. 

İnsanın insanca yaşaması için olmazsa olmaz olan yaşama, 

mal-mülk edinme, eğitim, fikir, vicdan ve din hürriyeti vb. 

haklardan mahrum bırakılarak mazlum durumuna düşürülen 

herkese, ama herkese yardım etmek ve bu görevleri ifa edecek 

kurumlar kurmak her insanın vazifesidir. Sulh-u umumiyi 

temin konusunda Bediüzzaman’ın ilk döneminden itibaren 

hizmetleri müsbet hareket adına yeniden hatırlanmalı. O, 

nifakın, zulmün ve ihtilafın karşısında; asayişin, adaletin, 

meşveretin, ittifakın ve uhuvvetin yanındadır.  

 Zulme uğranıldığında hak aranması, zulüm ve 

haksızlık yapılarak aranmayıp, meşru ve hukukî olup, sabırla 

tevekkül edilmelidir. Adaletin, zulüm ile tecellisinin, kaderin 

bir cilvesi olduğunu unutmayıp, kadere bu zulümlü adaletin 

tecellisine hangi hataların fetva verdirdiği düşünülmeli. Haklı 

iken haksız duruma düşmek hata olduğu gibi, idarecilerin de 

hak ve adaletin dağıtım ve uygulanmasında hem dikkatli ve 

hem de sorumlu oldukları göz ardı edilmemelidir. 

   Mehmet Çetin 

  10.04.2017 Batıkent Ankara   

Yayın tarihi 15.04.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hilf-ul-fudul-dan-

gunumuze-yansimalar_429193 

http://www.mehmetcetin.de/hilful-fuduldan-gunumuze-

yansimalar/ 
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17. Pusula hatıralar 

    -Hatıralarla dolu ağabeylere sesleniş 

 Risale-i Nur ile Kur’an ve imana hizmet merkezli 

hatıraların istikamet ve hedefi doğrudan Külliyat olmalıdır. 

 Hatıra, yaşanan hadisenin doğru anlaşılmasının 

yarınlara nakli hususunda çok ehemmiyetli olduğu gibi 

maksadını aşan, mübalağalarla saptırılan, indî ve şahsî 

kaprislere vasıta olanı da çok tehlikeli sorumluluk taşır. Hak 

ve hakikate dâvet eden hatıra, doğruyu gösteren bir pusuladır. 

 Tarih klasöründe menkıbe, tezkire, seyahatname, 

vekâyi’nâme, sergüzeşt, sefâretnâme gibi dosyalar içerisinde 

nakledilen anılar olarak hatıra; yaşanılmış olayların anlatıldığı 

otobiyografik eserlerin ortak adıdır.   

 Hatıranın yâd edilmesi umumiliğinin içerisinde çok 

hususî bir zevktir. Kalbe gelen hatıraların Farsça ifadesinde bir 

hikmet olmalı veya daha uygun olmalı ki Mevlâna’nın 

Mesnevî’sinde, Bediüzzaman’ın “Kalbe Farisî olarak tahattur 

eden bir Münacat”ında bu duygular yaşanıyor, izleri 

görülüyor olması bize bu kanaati oluşturuyor. 

 Yirmi Altıncı Lem’a olan İhtiyarlar Lem’ası Risale-i 

Nur Külliyatı’nda müstesna bir hatıra olarak makamını 

korumaktadır. İhtiyarlar Risalesi, bütünüyle Külliyatı ihtiva 

eden hatıralarla doludur. 

 Bahsedilen ilmî bir meselenin açıklık kazanması, 

sohbet zemininde dikkatlerin lezzetle ve ilgiyle tazelenerek 

toplanması, hatibin zevkle yad ettiği hatıralar, tarihi aydınlatan 

projektör olmasıyla tarihin derinliklerinden gelen beraber 

edebî bir anlatım çeşididir. Kendi içerisinde özellik ve 

kuralları bulunan hatıranın sorumluluğu da çok büyüktür. 

 Mahkemede iki tarafın adaletle yargılanmasında 

şahidin hatırası nasıl ciddi sorumluluk gerektiriyorsa, yaşanan 

hadise ve kişilerle alâkalı bilgilerin nakli de aynı derece 

mesuliyeti iktiza eder.  

 Bediüzzaman Hazretleri, Tarihçe-i Hayatı adlı eserini 

benzeri sorumluluk duygularıyla hazırlarken Nur Talebelerine 
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de kendisi ve Külliyatı ile alâkalı hatıraların nakledilmesinde 

de mübalâğaya kaçmadan, yaşanan olayın sade, yalın ve 

doğrudan hizmet ile ilgili olanının naklini ister. Burada mühim 

olan husus, nazarların Risale-i Nur Külliyatı’ndaki esaslarda 

toplanmasıdır. Hatıra bu noktada vesile olmalıdır. Aksi 

hatıralar bir hikâye yığını olmaktan öteye gidememektedir. 

 Üstad ile görüşenlerden toplanan hatıraların benzeri 

duygu ve düşüncelerle olduğuna inanırken saff-ı evvel tabir 

edilen ilk nesil ağabeylerin hatıralarının da aynı istikamet 

hassasiyetinde yapıldığını ve gerektiğini ifade ediyoruz. İlk 

nesil ağabeylerle yapılan hatıra nakillerinin devamı sonraki 

nesil ağabeylerle yapılan hatıra nakilleri sürdürülmektedir. Bu 

hizmeti takdir ve tebrik etmekle beraber nazarların şahıs değil 

eser merkezli noktaya toplanmasına yardımcı olmalıdır. 

 Kendisindeki hatırayı saklamak ve adına “sır” diyerek 

muhafaza etmek elbette bir tercihtir ve hatta lüzumu halinde 

doğru olanıdır. Ancak böylesi hususiyet taşımayan 

hatıralardan hizmete vesile olanlarının da tesbiti, yazımı ve 

gelecek nesle tevarüsü de bir başka mühim sorumluluk olsa 

gerektir.  

 Evet, bu yazımız hatıralarla dolu ağabeylere kalbî bir 

sesleniş, bir ricadır. 

   Mehmet Çetin 

  15.04.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 22.04.2017 

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

hatiralar_429917 

http://www.mehmetcetin.de/pusula-hatiralar/ 
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18. On beş yaşına dönmek ister misiniz? 

 Zaman zaman hayalime gömülür, geçmişimi düşünür, 

bütün hareketlerimin muhasebesini yaparım, bundan da “ah”lı 

nedamet ve “oh”lu şükür duygularına kapılır giderim. 

 Bu defa farklı bir muhasebeyi, tarihe not düşme adına 

şunları ifade etmek isterim, ta ki iki yakamı bir araya getirecek 

olan büyük muhasebe öncesi dersime hazırlık olsun. 

 Geriye dönük ümit arayışını içerisinde saklayan 

şöylesine bir teklif yapılsa: “Hayatını on beşinden itibaren 

yeniden başlatıyoruz. Neleri yapar ve neleri yapmazdınız?” 
 Aman ya Rabbi, ne kadar büyük bir mükâfat olurdu 

böyle bir teklif! Hayali bile ümit verici! Nebe Sûresinin son 

cümlesinde korkutulan cezanın dehşetini görmektense “Keşke 

toprak olsaydık!” pişmanlığından, hayalen dahi kurtulma 

ümidiyle bile olsa. 

 Evet, gerçekten “On beş yaşınıza döneceksiniz. Hangi 

hataları, yeniden yapmak istemezdiniz?”, denilse idi neler 

söylerdik o müthiş heyecanlarımızın arasında? Hatırlayınca 

başımızı yerden kaldıramadığımız hangi amellerimiz; okunan 

ezan dâvetine icabeti erteleyen sözüm ona çok ciddî 

gerekçelerimiz; hayra-hasenata ve nihayet hizmete dâveti 

şöyle veya böyle ötelemeye bahane olan mazeretlerimiz; 

eşimiz ve evlâdımızın kendileriyle meşrû alâkayı para 

kazanma hırsıyla esirgeyen hâllerimiz; kazanılan paranın 

emanetçisi olduğumuzu unuturcasına dünyevîleşmenin envaî 

çeşidine boğulan rehavetimiz; akıl-gadap-şehvet duygularımızı 

istikametsizce kullanarak zayi ettiğimiz vakitlerimiz ve daha 

nice nedamet dolu cümleciklerimiz sürer giderdi. On beşinden 

altmış yaşıma kadar geçen kırk beş senelik günahlarla dolu 

hayatın, kalb ve ruhumdaki manevî yaraların, iman takviyesi 

ile tedavi edilmeyen kısımları, vesvese ve nihayetinde 

şüphelerle zaman zaman küfrün eşiğine gelen hâllerin getirdiği 

kimsesizlik vahşeti en acı olanıdır. Gerçekten, ciddiye 

alınmayarak işlenen her bir günah, kalbe işleyip siyahlandıra 
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siyahlandıra tâ imanın nurunu çıkarıncaya kadar kalbi 

katılaştırıyor, ibadetten uzaklaştırıyor.  

 İşte yeniden hayata başlama fırsatı verilse idi, her bir 

günahın içerisinde küfre giden bir yol olduğu tecrübesine 

dayanarak yenilenen hayatımda, değil günahların, şüphelilerin 

bile semtine uğramazdım. 

 Allah’ın, ruhumuza giydirdiği vücud elbisesini isim ve 

sıfatlarının tecellisine rol model olarak seçtiğini bilir ve 

yenilenen hayatımda daha dikkatli prova yapardım. Geçmiş 

yıllarda başıma gelen musîbet, hastalık ve belâları, hayatımın 

tasaffisine vesile olacak bir fırsata çevirirdim. Bunca yılların 

ardından anladım ki hayat bir imtihan meydanı imiş, lezzet ve 

ücret meydanı değilmiş. İşte bu üç noktayı, yeniden teklif 

edilen hayatımda daha dikkatli kullanarak şekvaya değil, 

fırsata çevirirdim. 

 Eğer on beşime dönme fırsatı verilse idi; akıl, öfke ve 

şehvet duygularımı ifrat ve tefritte değil, vasat olan istikamette 

kullanıp, sabrımı da geçmişe sığınmaya ve geleceğe havale 

etmeye değil, şimdiki zamanın helal ve emir dairesinde sebatla 

geçirmeye azami gayret ederdim.  

 Ve ahir ömrümde anladım ki Allah’ın havl ve kuvveti 

olmadan hiçbir şeyi yapmaya muktedir değilmişim! 

Yapıyorum dediklerim bile onun havl ve kuvveti ile ilmi 

dairesinde imiş ve imtihan için yapılan şeylermiş.  

 Evet, siz de on beş yaşına dönme teklifi ile karşılaşsa 

idiniz, neleri yapar ve neleri yapmazdınız?  

 Mehmet Çetin 

            18.04.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 29.04.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/on-bes-yasina-

donmek-ister-misiniz_430562 

http://www.mehmetcetin.de/on-bes-yasina-donmek-ister-

misiniz/ 
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19. Aksâ'l-ğayât 

 Salâten Tuncîna duasında geçen “ve tubelliğunâ bihâ 

aksâ’l-ğayât” ifadesi ile salâvat hürmetine en yüksek gaye 

arzu edilir.  

 Gayenin yüksekliği ve büyüklüğü ruh sahibinin 

kametine göre değişir. Ancak, bu yüksek gaye, ruh cevherinin 

kabiliyetine uygun bir çerçeveye oturtulmayıp, mutlak ve 

kayıtsız kullanılırsa o zaman, kullanılması caiz olmayan bir 

kavram haline gelmiş olacaktır. Duanın devam eden kısmında 

işaret edildiğine göre arzu edilen en yüksek gaye, hem dünya 

ve hem de ahirette de söz konusu edilmektedir. 

 Aksâ’l ğayât, mutlak ve şartsız olarak kullanılırsa; 

insanlık camiasındaki en yüksek hedef peygamberliktir. 

Peygamberliğin dünyadaki en nihaî hedefi Miraç’tır. 

Ahiretteki en yüksek arzu edilen makam ise “şefaat-ı uzma” 

yani “makam-ı Mahmud” dur. İşte bunları istemek caiz 

değildir, sadece Resul-i Ekrem’e (asm) has bir keyfiyettir.  

 “aksâ’l-ğayât” kavramı zahiren “mutlak” olmakla 

beraber zımnen “mukayyet”tir. Diğer bir ifadeyle bu dua, 

ıtlakı melfuz, takyidi melhuz bir gayeye matuftur. Yani, ifade 

olarak genel ise de, mana olarak kastedilen şey, her insanın 

kendine aittir.
9
  

 Allah, mahlûkata ulaşabileceği bir kemal noktası 

vermiştir ve yaratılan her şey o noktaya yürümektedir. Eşyanın 

aksâ’l-ğayâtı, işte o kemal noktasıdır. Her şey, kendine aksâ’l- 

ğayâtını tayin ederken, insanın da aksâ’l-ğayâtı olmalıdır ve 

vardır. Her ne kadar kişisellik arz etse de genelde kemal 

noktası en yüksek hedef seçilir.  

 Eski Said Dönemi Eserleri’nden Lemaat’ta “Bana ver 

aksâ’l- ğayâtı tecavüzkâri bir nazdır.” ikazı ile mühim bir 

                                                             
9
 https://sorularlaislamiyet.com/salaten-tuncina-duasinda-bulunan-

aksalgayat-aksal-gayat-nedir-efendimiz-asm-ummet-ve-birey-

acisindan 

 

https://sorularlaislamiyet.com/salaten-tuncina-duasinda-bulunan-aksalgayat-aksal-gayat-nedir-efendimiz-asm-ummet-ve-birey-acisindan
https://sorularlaislamiyet.com/salaten-tuncina-duasinda-bulunan-aksalgayat-aksal-gayat-nedir-efendimiz-asm-ummet-ve-birey-acisindan
https://sorularlaislamiyet.com/salaten-tuncina-duasinda-bulunan-aksalgayat-aksal-gayat-nedir-efendimiz-asm-ummet-ve-birey-acisindan
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nokta işaret edilir. Yapılacak dua, hem muhal olmamalı ve 

hem de günah ve haram şeyler olmamalı. Duanın en önemli 

kabul sebebi, samimiyet ve ihlâstır. Samimi ve ihlâs ile 

yapılan dualar, aynen ya da manen Allah katında mutlaka 

kabul edilir.  

 Duanın edep ve adabı sünnet-i seniye ile 

belirlenmiştir. Bu çerçevenin dışına çıkmak duanın kabulüne 

uygun değildir. Edepsiz bir şekilde yapılan dua ve niyaz Allah 

katında  sahih ve geçerli değildir. Dua, heves ve şehvet ile 

değil, acz ve fakr ile yapılmalıdır. Sınırları belli olan bir işte, 

sınırları aşan taleplerde bulunmak duanın adâbına uymaz. Bu 

tip olmayacak şeyleri istemek duanın gayesine terstir, yani dua 

da taleb edilen manaya zıttır. İşte sıralanan olumsuzlukların 

ifadesinin ardından Bediüzzaman Hazretleri; Bana ver aksâ’l-

ğayâtı yani en yüksek şeyin istenmesi olsa olsa haddini aşan, 

sınırı geçen tecavüzkâri bir nazdır şeklinde ifade eder. 

 Mesnevî-i Nuriye’deki Habbe’nin sonunda bulunan 

Tazarru ve Niyaz’ın son salavatı bilinenden farklı yapılır. 

Ayrıca ve dikkat çeken ise  “Ve tubelliğûna bihâ aksâ’l-

ğayât" burada yok.  

 Lemeat’taki ifadesinde, gerekçesiyle aksâ’l-ğayâtın bir 

disiplin altına alınmasına işaret ederken, Tazarru ve Niyaz 

bölümündeki salavatta “Ve tubelliğûna bihâ aksâ’l-ğayât” 

ifadesinin bulunmaması da Salaten Tuncîna’dan ihracına mı 

işaret ediyor, ne dersiniz? 

                        Mehmet Çetin 

   24.04.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 06.05.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/aksa-l-

gayat_431255 

http://www.mehmetcetin.de/aksal-gayat/ 
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20. Uhuvvet buluşmalarından beklenen   

 Bu mübarek vatanın manevî bir kurtarıcısı olması 

cihetiyle, imansızlık cereyanı ile ehl-i imanın arasındaki ihtilâf 

cereyanı gibi iki dehşetli manevî belânın def edilmesinde 

Risale-i Nur’un matbuattaki sözcüsü Yeni Asya’nın uhuvvet 

buluşmalarını gerçekleştirenler, esasında şöyle ciddî bir 

manayı ortaya koymaktadırlar:  

 Yaşanan olumsuzluklara rağmen bir avuç gönül 

erlerinin fevkalâde sebat, metanet, tesanüd ve ittifakları, bu 

memlekete iftihar vesilesi olacak ve inşaallah istikbalini 

kurtaracak derecededir. Dolayısıyla çok dikkatli olunmalı ki 

yeni bir fırtınanın gelip de tesanüdün bozulmasına fırsat 

verilmemeli. 

 İman ve Kur’ân hizmetinde Risale-i Nur mesleğinde 

tam ihlâstan sonra en büyük esas, sebat ve metanettir. İşte 

uhuvvet buluşmaları ile sebat ve metanetin tahakkuku 

yapılmaktadır. Mevcut dâhilî ve harici her nevi engellere 

rağmen, gelenlerin buluşmaları ile gelemeyenlerin de duaları 

ile mesleğimizin esası olan uhuvvet yenilenmektedir. Üç elifin 

bir araya gelerek yüz on bir kuvvet ve kıymetini tezahür 

ettirecek uhuvvetin yolu samimiyet ve ihlâstan geçmektedir. 

Hakikî, samimî bir ittifakı yakalayanlar sair kardeşlerinin 

gözüyle de bakabiliyor ve kulaklarıyla da işitebiliyorlar. 

Böylece “iştirak-i amal-i uhreviye” denilen ahirete yönelik 

işlerdeki beraberlik sayesinde, hayır ve sevap cihetiyle sürekli 

kazanç sağlanmış oluyor. 

 Buluşmalar genel anlamda uhuvveti kuvvetlendirirken 

enfüsî manada ihlâsın tesisine destek verir. 

 Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır. 

Uhuvvet buluşmalarında kardeşlerin samimi münasebetlerini 

gören mü’minlerin, imanına kuvvet, hayatına moral, 

münasebetine istikamet gelir, inşaallah. Bu, öylesine bir 

hasenedir ki bin günahı affettirir. 

 İman muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti gerekli kılar. 

İman birliği, gönül birliğini; inanç birliği de sosyal beraberliği 
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netice verir. Bütün bu birliktelikler samimî uhuvvet ile 

gerçekleşir. Birbirimizi sevmek kâmil imana sahip kılarken, 

kâmil iman da inşaallah Cenneti nasip eder. Bu duygu ve 

düşüncelerin motive edeceği uhuvvet buluşmaları bir manada 

içtimaî ibadet anlamını da taşır. 

 Uhuvvet buluşmalarına gidip gelirken organizenin 

eksiksiz ve ciddî olması yanında yapılan ders sohbet ve 

hatıraların kıvamında olup, ulvî gayenin tahakkukuna vesile 

olmalıdır. 

 Her gezinin özel ve ayrı hatırası vardır. Heyecan dolu, 

neşeli ve huzurlu gezileri sembolik ikrâm ve hatıralık 

hediyeler çok anlamlı kılar.  

 Anlamlı kılacak bir konu daha var ki o da enfüsî 

manada yankısı beklenen şu sorudur: 

 Öncekine göre bu buluşmayı daha feyizli kılmam için 

neler yapmalı ve neye dikkat etmeliyim? Şahs-ı manevînin 

kâmil anlamdaki tezahürüne, ferdî olarak benim katkım neler 

olabilir?       

 Mehmet Çetin 

             11.05.2017 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 13.05.2017 

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

bulusmalarindan-beklenen_431978 

http://www.mehmetcetin.de/uhuvvet-bulusmalarindan-

beklenen/ 
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21. Bir site istiyorum! 

 Konuya Yirminci Söz’den çağları aşan bir tesbitle 

başlamak istiyorum: 

 “Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna 

dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve 

kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.   

 Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezâlet, 

bütün envaıyla âhir zamanda en mergub bir suret alacaktır. 

Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve 

hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını; 

cezâlet-i beyândan ve en mukavemetsûz kuvvetini, belâgat-ı 

edâdan alacaktır.”  

 Kur’an’ın bu zamanda manevî bir tefsiri olan Risale-i 

Nur’un, asrın bütün iletişim vasıtalarının kullanılarak takdimi 

ve neşri, Nur Talebesi’nin en mühim hayatî vazifesidir.  

 Belâgat ve cezâlet; yerinde ve zamanında etkili ve 

güzel anlatımdır. Belâgat ve cezâletin ahir zamanda en fazla 

rağbet edilip, insanların fikirlerini birbirlerine kabul ettirerek 

icra ettirilmesinde en etkili vasıta ve dayanılmaz bir gücün 

ifası belâgat ile olacaktır. 

 Belâgatin bu zamanda en etkili şekli, iletişim 

araçlarının kullanıldığı medyada uygulanmaktadır. Medyanın, 

sosyal medya dönüşümünde web siteleri, beklenilenin 

üzerinde muharrik güç olmuştur. Web sitelerinin amatör ve 

profesyonel olmak üzere çok çeşitleriyle yaygınlaşması bu 

gerçeğin fiilî ifadesidir.  

  Risale-i Nur, sosyal medyada çok zamandır hayra ve 

şerre yönelik ifade edilir, nakledilir. Her ne kadar, basılı 

medya aslını ve neslini korumakla beraber son zamanların 

yetişen nesli, görsel medyaya daha çok ilgilenir oldu. 

 Bir lahana yaprağı dahi olsa da matbuat âleminde 

Nur’ların neşrini yapabilsek arzusu, Yeni Asya üst klâsörün 

içerisinde Risale-i Nur’un şerhi, izahı anlamında da bir web 

sitesinin yer almasını gönülden arzu ediyorum. 
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 Bu sitede; Külliyat, teknolojinin bütün gelişimlerine 

açık olacak en kâmil ve mükemmel görselliğe sahip bir 

programla eklenmelidir. Büyük ve küçük Risalelerin bütün 

bölümleri tek tek yer alarak meselâ Birinci Söz kısmında 

muhtemel sorular ön planda, cevapları da tıklandığında açılan 

planda yer almalıdır. Ayrı bir bölümde ki meselâ Birinci 

Söz’ün altında yer alacak şekilde yazılı ve görsel medyada 

yayınlanmış Birinci Söz ile alâkalı yazı ve bilgilerin linkleri 

yer alıp atıfları yapılmalıdır. Resim, film, belge, video, 

hatıralık her ne varsa burada yer almalıdır. Hülâsa meselâ 

Birinci Söz’ün her nevi sosyal ve interaktif özelliğe sahip çok 

boyutlu müzesi olarak hem muhafaza ve hem de 

geliştirilmelidir. 

 Bu hizmet elbette; konusunda ehil, Risale bilgisi 

sağlıklı kişilerden oluşan heyetler vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu 

heyetler de en üst merci olan Umumî Şûrâ’ya bağlı ve tabi 

olmalıdır. Zamanla ve ihtiyaca göre görevlendirmeler 

mümkündür. Bu site, kesinlikle reklâm almamalıdır, tamamen 

ve sadece Risale ana unsurlu olmalıdır. Bütün ihtiyaçları 

meşveretle temin edilecek kaynaktan karşılanmalıdır. Üstad ve 

ağabeylere ait hatıralık bilgi, belge namına her ne var ise 

hepsinin resim ve videoları bu çatıda toplanarak hizmete arz 

edilmelidir. Biliyoruz ki başta Risale-i Nur Enstitüsü olmak 

üzere cemaatî ve hususî sitelerimiz var. İşte bütün bunların 

birbiriyle ittisaklı, bağlantılı olarak birbirine hızla ve kolayca 

geçişleri sağlayan işlek bir programla genel anlamda bütünlük 

sağlanmalıdır. Yine biliyor ve inanıyoruz ki adına meselâ 

“Risalepedya” (Bu isimlendirme Prof. Dr. Ahmet Battal 

Hocamıza aittir.) diyebileceğimiz) bu arzu, hepimizin 

arzusudur ki kalbden yazıya dökülen bu duaların, müşterek 

ifadelerle küllîleşerek kabule yakın olacağı ümidindeyiz. 

 Rabbim hayırlara vesile kılsın. 

   Mehmet Çetin 

  08.05.2017 Bostanlı İzmir       

Yayın tarihi 20.05.2017 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bir-site-

istiyorum_432662 

http://www.mehmetcetin.de/bir-site-istiyorum/ 
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22. Ramazan ayının hikmetleri 

 İslâmiyet’in beş esasından ve İslâmî adetlerin 

büyüklerinden olan oruç, kulların terbiyesi noktasında çok 

hikmetleri ihtiva eder. 

 Allah, kullarını Rab ismi gereği Rahman, Rahim, 

Rezzak, Malik, Müdebbir gibi pek çok isim ve sıfatının tecelli 

ve tezahürünün her anda olduğu gibi özellikle oruçlu iken 

kendini tanıttırıp sevdirerek terbiye eder.  

 Günlük meşguliyetin getirdiği gaflete takılan insan; 

Allah’ın, yeryüzüne hikmetle döşediği nimetlerin ardında 

rahimiyeti gereği her bir varlığa merhamet ediciliği ile 

rahmaniyeti anlamında rızıklarının temin edilerek merhamet 

etmesini göremeyebilir. Hatta kendisine gelen nimetlere vesile 

ve vasıta olanı, o nimeti asıl veren zanneder. İftar öncesi, 

nimetlerin her çeşidi sofrada bulunurken, onlara sahip 

olduğunu zanneden insan, elini uzatıp yiyememesi ile aradaki 

sebeb ve vasıtaları iptal ediyor. İftar işareti ile orucunu 

açmasıyla Rabbinin emrine amade olduğunu ilân eder.  

 Hayatın koşuşturması içerisindeki mecburiyet halleri 

dışında çoğu zaman hakikî açlık hissedilmiyor. Açlık 

yaşanmadığı için nimetlerin kıymetleri anlaşılmıyor. Ancak 

iftar vaktindeki açlıkla, kuru ekmeğin büyük bir nimet olduğu 

yaşanır ve anlaşılır.  

 Oruçlu insan, gündüzün yemek yemesinin yasak 

olması cihetiyle, o nimetlerin o vakitte yenmesinde serbest 

olmadığını, iftar emriyle yiyebileceğini bilerek sabreder, 

şükreder. 

 Açlık ve fakirliğin ne derece elim bir durum olduğunu, 

oruçtaki açlıkla anlayan zenginler, fakirlerin hâlini bir derece 

anlar. Böylece onlara şefkat ve merhametle muamele eder ki 

bu vaziyet ise hakikî şükrün esasıdır. Evet, nefse çektirilmeyen 

açlık olmadan, açın hâli anlaşılmaz, anlaşılsa da tam olmaz. 

 Gün içerisinde yeme içme konusunda helal ve harama 

ayrıca ölçüye dikkat etmeyen insan hem ahiretine ve hem de 

bedenine zarar verir. Oruç ile gün içerisinde yeme içme 
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haramı işlemeyerek ahiretine faydalı olduğu gibi oruçla bir 

nevi perhiz yaparak da bedenine yararlı iş yapmış olur. 

 Bazı mevsim ve vakitlerde değeri çok yükselen emtia 

gibi Ramazan-ı Şerifte, ayet ve hadisin ihbarıyla bazı evrad, 

zikir ve ibadetlerin sevabı diğer vakitlere nisbeten daha 

fazladır. Dolayısıyla Ramazan ayı, ahiret için çok kazançlı bir 

pazardır.   

 Diğer aylardan ziyade ve farklı olarak bu ayda kılınan 

namazlar ve özellikle teravihin cemaatle kılınmasıyla âdeta 

yeryüzü büyük bir mescide dönüşüyor. Yapılan ibadetler 

küllîleşerek enginleşiyor. Yine diğer aylara nisbeten fazlaca 

okunmasıyla Kur’an ayı olduğu ilân ediliyor. 

 Orucun doğrudan nefsin terbiyesine yönelik mühim 

bir tesiri vardır. Nefsin, var zannettiği firavunluk ve 

egemenliğini kırmada ciddî, gizli bir sırlı hikmet vardır.  

 Aciz ve fakir olan nefsin, kul olduğunu idrak etmesi 

konusunda, hadisin rivayetlerinde hikâye edilen şu vakıa bu 

noktada çok manidardır:  

 Nefse her nevi azap verilir lâkin her seferinde Cenab-ı 

Hakkın sorduğu “Ben neyim, sen nesin?” sualine hep “Ben 

benim, Sen sensin.” der.  

 En sonunda açlıkla azap verir ve aynı soruyu 

tekrarlayınca bu sefer nefis yola gelerek: “Sen benim 

merhametli Rabbim, ben ise Senin aciz bir kulunum.” der.    

 Rabbim, Ramazan-ı Şerifin feyzine, bereketine, sırrına 

ve müjdesine eren kullarından eylesin. 

   Mehmet Çetin 

  22.05.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 27.05.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ramazan-ayinin-

hikmetleri_433373 

http://www.mehmetcetin.de/ramazan-ayinin-hikmetleri/ 
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23. Allah yolunda hizmet edenlere zekât verilir. 

 Kur’an’da yirmi yedisinde salat (namaz) ile beraber 

zikredilen zekâtın diğer şartlardan ayrılan bir özelliği olmalı. 

Hadislerde de ehemmiyetle bahsedilen zekât toplanması, Hz. 

Ebubekir’in (ra) hilafetinde tesis edilmeye çalışan en belirgin 

esaslardandır.    

 Allah’a ve Resulüne iman ve şahadetin ardından 

namazı ikame etmeyi takiben zekâtın verilmesi daveti çok 

dikkat çekicidir.  İlk mü’minlerde sosyal bilincin işlenmesini 

hedefleyerek gelen sekiz Mekkî âyette geçen zekât, Hicretin 

ikinci yılında farz kılınır. Allah’ın emri bir ibadet olan zekâtın, 

ferdî ve içtimaî unsurları uzun uzun anlatılırken, kimlere 

verileceği konusunda ise sekiz sınıfa tahsisi de vurgulanır. 

 Tevbe suresinin 60. Âyetinde sekiz sınıf sıralanır: 

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak 1. 

fakirler, 2. düşkünler, 3. zekât toplayan memurlar, 4. kalpleri 

İslâm’a ısındırılacak olanlarla 5. (özgürlüğüne 

kavuşturulacak) köleler, 6. borçlular, 7. Allah yolunda cihad 

edenler ve 8. yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

 Ayetin orijinalinde fisebilillah olarak geçen “Allah 

yolunda” anlamına gelen bu tabirin; Allah’ın rızasına uygun 

her nevi hayırlı iş ve hizmetlerde çalışan, şeklinde şümullü ve 

kuşatıcı bir kapsamı vardır. Çağdaş İslam âlimleri âyette geçen 

fisebilillah tabirini geniş anlamda Müslümanların yararına 

olan her nevi faaliyet olarak anlamışlardır. 

 Ahirzamanın ortaya çıkan alâmetlerinden olan 

imansızlık her alanda yıkımını sürdürürken, Bediüzzaman; bu 

büyük felakete çare olarak Medresetüzzehra projesi ile imana 

dâvet eder. Vicdanın ziyası olan dinî ilim ile aklın nuru olan 

fen ilimlerinin imtizacıyla yapılacak eğitim öğretim 

müfredatının Türkçe, Kürtçe ve Arapça gibi mahalle hitap 

eden üç dil üzerinden tedrisatın yapılmasını ilân eder. Böylesi 

küllî eğitim hareketinin hamiyet ve gayretle ihya edilip zekât, 

sadaka, nezir, yardım ve bağışlarla mümkün olacağını ifade 
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eden Bediüzzaman, bu manadaki hizmet, bir dönem sonra 

bunlara ihtiyaç hissetmeden yoluna artan bir şevkle devam 

edeceği müjdesini verir. 

 Fisebilillah manevî cihadın yapıldığı o günkü 

Medresetüzzehra namı, bugün Risale-i Nur ile Kur’an’a 

hizmettir. Bediüzzaman’ın, zekât verilecekler sınıfında saydığı 

Medresetüzzehra, bugün Risale-i Nur Hizmetinin şahs-ı 

manevîsi olarak anlaşılmaktadır. Bu noktada tereddüde mahal 

yoktur.    

 Zekât verileceklerden olan “düşkünler” sınıfı hakkında 

önemli bir uyarısı vardır. 

 Fakire ve düşküne; Bakara’nın ilk ayetlerinde sınırları 

belirtilen zarurî ihtiyacının üzerinde yardım verilmesinden 

sakınılıp, onların zorunlu olmayan ihtiyaçlarını da zorunlu 

kabul etmek, yanlıştır. Bu, onları tembelliğe ve israfa iten bir 

yol olarak karşımıza çıkar. 

 Çorak toprağa salınan suyun fayda vermeyeceği 

bilinen bir gerçektir. Gerçekten ihtiyacı olanlara su vermek 

vaciptir. Zenginin bütçesinden veya mülkiyetinden çıkarak 

sekiz sınıftan biri olan ve manevî cihadı deruhte eden şahs-ı 

manevînin bütçesine geçmesi, temlik şartını yerine getirdiği 

gibi, zekâtın isabetle verilmesi gereken sınıfa işaret eder. 

 Evet, zekâtınızın mecrası Kur’an hizmetlerini deruhte 

eden şahs-ı manevî olmalıdır.  

   Mehmet Çetin 

   30.05.2017 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 03.06.2017 

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

hizmet-edenlere-zekat-verilir_434085 

http://www.mehmetcetin.de/allah-yolunda-hizmet-edenlere-

zekat-verilir/ 
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24. Dualarımız, şifa bekleyenlere de olsun 

 Bakara Suresi’nin sonundaki “Gücünüzün üzerinde 

teklif yoktur.” müjdesine dayanarak; başa gelen hastalık ve 

musîbetlerde sabır ve tahammül için Rabbimizden yardım 

dileyeceğiz.  

 Fıtratımızda mevcut olan sabrı, geçmiş ve geleceğe 

değil şimdiki zamana teksif ederek güçlendireceğiz, inşaallah. 

 Allah, isim ve sıfatlarını; tecelli ile tezahürünü görmek 

ve göstermek için mahlûkatı ve bilhassa şuurluların ekmeli 

olan insanı yarattı ki yaptığı işi, ettiği duası ile bütün 

mevcudatı kucaklayarak, küllîleştirerek ayna ve muhatap 

olmakta. 

 Terzi; ustalığını ve sanatını görmek ve göstermek için 

ücret mukabilinde birisini tutar. Onun üzerinde harika 

elbisesinin provasını değişik zaman ve şekillerde yapar. O kişi 

elbisenin gerekli yerlerinin biçilmesinden, provanın 

zahmetinden söz etmeye, şikâyet etmeye kesinlikle hakkı 

olmadığı gibi itiraz etmek de haddi değildir zira ücretini peşin 

almıştır. 

 Kul, Rabbinin rububiyetini; Rahman ismini Şafi 

burcunda tecellisi ile kulun hastalanarak şifa verilmesi hâline 

düştüğünde ne kadar gerekli olduğunu idrak eder. Bu anlayışla 

kul, şifa isteyerek O’nun dergâhına sığınır, her şeyin Hâlık’ı 

olduğunu, derdi verdiği gibi dermanı dahi verenin O olduğunu 

bilir, imanını yeniler ve yeni bir gayretle ister. İster ki, Rabbi 

istenmesinden pek hoşnut kalır. Kulu, ehemmiyetli kılan 

duasıdır. 

 Dua bir ibadettir. Kul, kendi acz ve fakrını dua ile ilan 

eder. Hastalık ve musibetler mühim duaların vaktidir. O 

vakitte bulunulan hâl, yapılan duayı daha halis kılar. Bu 

sebeple affa mazhar, duayı kabul makamına yükseltir. Yapılan 

duaların ardından dünyevî maksatların hâsıl olmaması, duanın 

vaktinin devamı olarak anlayıp devam etmek gerekir. Hem her 

istenilen verilmeyebilir. Eşya ve hadisenin arka tarafındaki 

hikmeti bilinemediği için duaya devam edilir. Bazen edilen 
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duanın aynısı verilir, bazen daha iyisi verilir ve bazen hayırlı 

olmadığı için hiç verilmeyebilir. Lâkin hayırlısını istemek 

unutulmamalıdır. 

 Dua, tek başına tevhid delilidir. Dua eden, bilir ki, 

birisi var, onun sesini ve talebini işitir, derdine derman olur. 

Korktuklarından emin, sevdiklerinden huzur verecek 

merhametli bir Rabbi olduğunu bilir, iman eder ve şükreder.

   

 Şifanın gerçekleşmesi için hasta ve yakınlarının 

aldıkları bütün tedbirleri ile beraber eş dostların da gıyaben 

dualarıyla iştirakleriyle küllileşip makbuliyeti ziyadeleşir. 

Dua, ferdî yapıldığında tek başına bir ibadettir ama 

diğerlerinin dualarıyla küllîleşir ve daha kuvvetli, kabule daha 

yakın bir hâle yükselir. 

 Bu cümleden hareketle duaya muhtaç her hâlimizde 

yardımı için Rabbimize, şöyle münacatta bulunuyoruz: 

 Ya Rabbi!  

 Derdimize derman, borcumuza edâ, hastamıza şifa, 

evimize hayırlı eş ve evlâd, kazancımıza bereket, 

memleketimize huzur, devletimize hayırlı âdil idareci ihsan 

eyle. Âmin. 

   Mehmet Çetin 

  08.06.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 10.06.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dualarimiz-sifa-

bekleyenlere-de-olsun_434817 

http://www.mehmetcetin.de/dualarimiz-sifa-bekleyenlere-de-

olsun/ 
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25. Ayetlerde tekrarın sırrı  

 İşârâtü’l-İ’caz’da, Bakara’nın Beşinci Âyeti ’nin 

tefsirindeki bir nükteyi, Ali Fuat Alatürk kardeşimiz 

vesilesiyle paylaşmak isteriz.  

 Bediüzzaman bu ayetteki “İşte onlar” anlamındaki 

“ülâike” işaretini, tefsirinde yedi kaynak olarak açar.  

 Bunların ikincisini şöyle anlatır:  

  “ ülaike” ile yapılan işaret-i hissiye, bir şeyin 

müteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm 

etmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep 

olduğuna işarettir.  Maahâzâ, sâbıkan zikirlerinden bir 

mâhudiyet çıkar. Bu mâhudiyet-i zikriye mâhudiyet-i 

hariciyelerine kapı açar. Haricî olan mâhudiyetlerinden,  

mümtaz ve müstesna insanlar oldukları tebarüz eder ki, nev-i 

beşer içinde gözünü açıp bakanların gözlerine en evvel 

onların parıltıları çarpar.” 

 Bakara Sûresi’nin Beşinci Ayeti’nde geçen “ülâike” 

işaret zamiriyle belirtilenler; âyetin bütünündeki  “ İşte onlar, 

Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olanlardır.” 

şeklinde ifade ile hidayete erenlerdir.  

 Bediüzzaman, bu âyetin kaynaklarındaki ince sırlara 

dikkat çekme nev’inden yaptığı tahlillerinde “ülâike/işte 

onlar” işaretiyle duygu yoluyla yapılan ve algılanan oluşumları 

nazara verir. Zira duyguya hâkim olan, hayatını istikamete 

sokar, doğru yola erer.  

 “İşte onlar” ifadesinin duygu yollu işareti; hidayete 

ermenin, zihinlerde belirmesine ve dolayısıyla akletmeye hazır 

hâle getirilmesini tahrik içindir. Bu nevi zikir ve tekrarlar bir 

tanınmaya yol açar.  Böylesi sözlü tanıtım, başkalarınca 

bilinmeye, tanınmaya da vesile olur. Başkaları tarafından 

bilinme ve tanınmaları, mümtaz, müstesna ve seçkin insanlar 

oldukları ortaya çıkar. Böyle insanlar arasındaki araştıran ve 

dikkatli kişilerin nazarlarını çekerek, en evvel o hidayete eren 

seçkin kişiler gözlerine çarpar. 
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 Bediüzzaman’ın işaret-i hissiye diye iki kelimeli 

tamlamasıyla bahsettiği duygu yoluyla işaret bugün bir iletişim 

vasıtası olarak kullanıldığı bilimsel bir gerçek. İletişim; duygu, 

düşünce, davranış biçimi ve bilgi alışverişi. Evvelâ duygu, aklı 

besleyen, tahrik ederek hazırlayan bir ana iletişim vasıtasıdır. 

İletişimde tahkiye sanatı dediğimiz hikâye ederek anlatma, 

insanların anlamasında son derece önemlidir. Tek başına akıl 

yürütmekten ziyade, duygusal bir çekirdekle tahrik olan akıl 

yürütmek daha gerçekçi ve uygulanabilir ki eskilerin 

hikâyesinin yerine artık duygu yüklü görsellik yer almaya 

başladı. Tutarlı davranış geliştirmek, duygu yoluyla yapılan 

iletişimle başlayıp toplumda örnek şahsiyet olmaya sevk eder. 

 Kur’an’daki tekrarlara bir de bu yönüyle bakmak 

lâzım. Tekrar; o şeyin, zihinde tecessüm ettirilip, hayalinin 

yapılarak akıl ve idrake kabulüne bir vesiledir. 

 Evet, tekrar güzeldir velev ki yüz seksen defa bile 

olsa. 

   Mehmet Çetin 

  14.06.2017 Yeni Foça İzmir  

Yayın tarihi 17.06.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ayetlerde-tekrarin-

sirri_435495 

http://www.mehmetcetin.de/ayetlerde-tekrarin-sirri/ 
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26. Risale-i Nur’da Arefe 

 Aslında, hacıların Arafat’a çıktığı Kurban 

Bayramı’ndan bir önceki yani Zilhicce ’nin dokuzuncu gününe 

denilirken zamanla Ramazan Bayramı öncesi gününe de 

denilmeye başlayan Arefe, dilimizde arife şeklinde kullanılır 

oldu.  

 Diğer taraftan, dilimizde önemli gün veya hadise 

öncesi günler için de kullanılmaktadır.  

 Haccın önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yer olan 

Arafat’dan adını alan arife (Arefe), gününün ehemmiyetini 

teyid eden faziletli ve makbul duaların, o gün yapılan dualar 

olduğunu rivayet eden hadisler vardır. Bu hadislere binaen 

selef-i salihin, Arefe günlerinde bin adet ihlâs okumak gibi 

güzel bir âdeti devam ettirmişler.  

 Selef-i Salihinin bu güzel âdetini, Bediüzzaman 

Hazretleri’nin de devam ettirdiğini On Üçüncü Şuâ’nın 

sekizinci mektubundaki şu ifadesinden anlıyoruz: 

 “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı 

Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede 

dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden 

okuyabilir.” 

 Yirmi Altıncı Mektubun Dördüncü Mebhasi’nin 

Sekizinci Meselesinde ise “Sure-i İhlâs’ı arefe gününde 

yüzer defa tekrar edip okuyordum.” ifadesi var. Bunu, günde 

toplam yüz defa değil de her oturuşta yüzer yüzer okumak, 

şeklinde anlamak daha doğru olur ve On Üçüncü Şua’daki 

ifadesiyle bütünlük teşkil eder.  

 Bu nevi tekrarların hikmetini şerh eder, Sekizinci 

Meselede. Ayet ve hadislerdeki lafızların tesbih ve 

zikredilmesinin, insanın manevî lâtife ve duygularına çok 

faydalarından bahseder. O lâfızların değiştirilerek, mahallî 

dille ifade edilmesinin doğru olmayacağı, maksadın hâsıl 

olmayacağı anlatılır.  

 İhlâs suresi, Fatiha, Lâ ilâhe illâllah, Sübhanallah, 

Allahuekber gibi zikir ve tesbih kelimeleri, özellikle ezan ve 
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namazda bunların tekraren okunmaları alem ve isim hükmüne 

geçmişlerdir. Alem gibi, lugavî manasından ziyade İslâmî 

esaslar muvacehesinde kabul edilen manasına bakılır. 

Dolayısıyla değişmeleri Şer’an mümkün değildir. O halde her 

mü’min; bilmesi lâzım olan mücmel manaları, muhtasar bir 

mealini öğrenmeli. Bütün ömrünü, ahirete faydası olmayan 

şeylerle geçirenler, kısa bir zamanda ebedî hayatın anahtarı 

olan şu kelimeleri öğrenmesi çok yerinde bir davranış olur. 

 Sübhanallah gibi lâfızları, anlamıyla beraber 

tekrarlayarak hafızasına yerleştirir. Böylece, Rabbini bütün 

noksanlıklardan tenzih ettiğini ifade ile bu lâfza sirayet eden 

kısa anlamının kaynaşmasıyla pek çok nurlara ve feyizlere 

vesile olur. Allah’ın, âyetlerde kullandığı kelime olması 

haysiyetiyle kazandığı kudsiyetten gelen feyizler ve nurlar çok 

ehemmiyetlidir. 

 Sübhanallah lâfzı, manası olan “Allah, her nevi kusur 

ve noksan münezzehtir” şeklindeki ifadesinden tekrarı daha 

pratiktir ve feyizlidir. 

 Bayram namazlarında sık tekrarlanan tekbir manasını 

ifade eden Allahuekber ile hem Arafat Dağındaki ve hem de 

dünyanın her tarafındaki umum mü’minlerin teşrik 

tekbirleriyle aynı lâfzı zikrederek yapılan dualarının 

küllîleşerek kabule yakın olması muhtemeldir. 

   Mehmet Çetin 

  18.06.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 24.06.2017 

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

arefe_436181 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-arefe/ 
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27. Musibetle gelen hidayet 

 İzmir Bornova’dan Ömer Öcalan Ağabeyimiz 

anlatıyor: 

 -Bugün hıçkıra hıçkıra ağladım! diye söze başladı, 

Musa Bey. 

 -Hayırdır kardeşim, nedir seni bu kadar üzen?  

 -Hayırdır, ağabi. Bu gözyaşları tahmin ettiğin gibi 

üzüntüden ve ümitsizlikten değil, Allah için ağladım! 

 Musa Bey biraz sakinleştikten sonra: 

 -Bugün öğle namazını Hisar Camiinde kıldım. Duanın 

akabinde, İmam Efendi, “İkindi namazı sonrasında Sakal-ı 

Şerif ziyareti var.” dedi.  Bu güzel habere sevinmiş ve ziyarete 

niyetlenmiştim. İkindi namazına kadar , ’daki işimi hızla görür 

ve yetişirim demiştim, içimden. İş hayatı hiç de belli oluyor, 

vaktin çabuk geçtiğini, ikindi ezanı okunurken fark ettim ve 

çok üzüldüm. Hızlıca en yakın camiye giderek namazı edâ 

ettim. Yerimden kalkmak üzere iken İmam Efendi “Cemaat, 

dağılmayın, Sakal-ı Şerif ziyareti var.”, deyince kendimi 

tutamadım. Meğer Peygamber Efendimiz  (asm) benimle imiş, 

de haberim yokmuş. Yıllardır işlediğim hataların affı için 

yaptığım tövbemin kabul edilmişliği ümidi heyecanlandırdı ve 

sevinçten ağladım.  

 -Bak kardeşim! O kadar güzel ve hissî anlattın ki beni 

gayrete getirdin, Allah razı olsun, dedim ve kendisini 

kucaklayarak tebrik ettim. Duygu dolu sohbetin ardından onu 

uğurlarken, ardından ibretle baktım. 

 İşyerimin yakınındaki çay ocağına gelir, bir tartışma 

başlatırdı. Cerbezeli konuşmasından bıkanlar onunla 

konuşmak istemezlerdi. Peygamber Efendimizin (asm) 

hanımları hakkında, o zamanları hikmetini bilmediği için ileri 

geri konuşurdu. Dükkânımıza geldiğinde kendisine Risale-i 

Nur’dan imanî mevzuları okur ve izahlar yapardık. Saygıyla 

dinlemesinin yanında itirazını eder ve hemen teslim olmazdı. 

Zamanla Risale-i Nur’un muknî izahlarına artık itiraz edemez 

ve dinler hâle gelmişti.  
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 İşte o günlerde yine kahvehanede tartışmalı konuları 

açtığında, birisi koşarak gelir ve evlâdının dördüncü kattan 

düştüğü haberini verir. Hemen hastaneye koşar.  

 Günlerce süren tedavilerin ardından, alınan bütün 

tedbirlerin sonunda doktorların “Biz yapmamız gerekeni 

yaptık, artık işimiz Allah’a kaldı.” ifadesi bunun kafasında 

şimşeklerin çakmasına sebep olur ve kendi kendine şöyle 

seslenir: 

  “Yıllardır her şeyi tabiata, tesadüfe verip, kendi 

kendine olduğunu anlatır dururdum. Sebeplerin bir araya 

gelmesi ile hayatın devam ettiğini zannederdim. İşte canım 

evlâdım için gereken bütün tedbirler alındı ama hâlâ bir sonuç 

alamadık. Yalan mıydı bu kadar iddialarım? Demek ki yıllarca 

savunduğum şey meğer bir çıkmaz sokakmış.  Asıl yol, o 

eleştirdiğim Peygamberimizin yolu imiş.” 

 Nefsi ile nasıl bir mücadele yaptığını bilemem, ancak 

bir seferinde yakın akrabasına kendisini sorduğumuzda şu 

cevabı verdiler: “Sabuncu Belinden geçerken, kelime-i şehadet 

getiriyor. Hâlbuki en sinir olduğu şey, bu idi. Bugün artık 

hidayete ermiş durumda.” 

  İnsanoğlunun hâli hiç belli olmuyor. Sahip olduğu 

mal ve makam, onun ağır imtihan geçirmesine sebep olurken, 

başına gelen nice musibetler de hidayete ermesine vesile 

olabilmekte. Evet, hidayet büyük bir nimet, vicdanî bir lezzet 

ve ruhun Cennetidir.  

 Sonradan öğrendiğimize göre bu yazının kahramanı 

Musa Akgün kardeşimiz, Hakk’ın rahmetine gitmiş ve 

inşaallah hayırsever ve dürüstlüğüne de mükâfaten Cennet’i 

kazananlardan olur. 

        Mehmet Çetin 

   19.06.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 01.07.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/musibetle-gelen-

hidayet_436758 

http://www.mehmetcetin.de/musibetle-gelen-hidayet 
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28. Sürece mi, sonuca mı? 

 Yanıldığımız noktalardan birisi de sonuca endeksli 

olmaktır. Sonuca kilitlenen çalışmalarda, haram helâl ölçüleri 

çoğu zaman uygulanamaz. Sonuç bir netice olurken süreç 

devam eden zamandır. İmtihan, sonuçta değil, süreçte 

yapılmaktadır. 

 Öğrencilerini itina ile takip eden öğretmen, onları 

sınav kâğıdında verdikleri cevap işlemlerine bakarak 

değerlendirir, işlem doğru olduktan sonra sonuçtaki küçük bir 

hatayı çoğu zaman affedebilir de. 

 İnsan, hayat sürecindeki muamelelerinden sorumludur. 

Sonucu yaratan Allah, sonuca giden yolda, kulunu emir ve 

yasakları ile sorumlu kılarken, sonucu kendine saklamıştır. 

 Rabbimiz Ankebut Suresi’nin 2. Âyetinde : “İnsanlar, 

imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle 

bırakılıvereceklerini mi sandılar?” ikazıyla, sürece dikkat 

çeker. Yaşanan süreç içerisinde kişi istidat ve temayüllerine 

göre mutlaka bir imtihana tabi tutulur. Kader, süreç örgüsünü 

örerken kulun iradesini sorumlu kılar, İlâhi hüküm de sonuçta 

tecelli eder. 

 Süreç imtihanında sorumluluğunu üstlensin diye 

seçme ve tercih etme bağlamında insanın cüz-i ihtiyarisi 

serbest bırakılmıştır. Bu imtihan sürecinde enfüsî (özel) ve 

afakî (genel) manada hak ile batılın mücadelesi sürer. Cin ve 

insanın mücadelesi, imtihana kadar değil ölene kadar devam 

eder.  

 Mülk Suresi’nin ikinci âyetinde “O, hanginizin daha 

güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, 

üstündür, bağışlayandır.” , derken “belâ” ifadesiyle 

zikredilen imtihan; musibet, masiyet ve taati kapsamaktadır. 

İnsan; emirlere itaat etmekle, yasaklara asi olmamakla, 

musîbetlere sabretmekle imtihan edilmektedir ki sabır üçünü 

de kuşatır. Bu cümleden olmakla, enfüsî dairede nefis, duygu, 

kalb ve vicdan ile afakî dairede, eş, evlâd, mal-mülk ve çevre 
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ile imtihan olur. Bunlar sürece odaklı imtihan malzemeleridir, 

unutmayalım ki, sonuca odaklanan sadece hükm-ü İlâhîdir. 

 Süreçteki imtihanın ya da imtihan sürecinin tecellileri 

çok değişik olurken aynı zamanda çok değişkendir. Canlı 

kuşun karıncaları yemesi ile cansız kuşu karıncaların yemesi 

gibi. İnsan âleminde de aynı sahnede aynı malzemelerle 

sadece “sen” imtihan olduğunu zannederken nice “siz”ler de o 

alanda imtihanını vermektedir. Bu bile imtihan eden Allah’ın 

güç ve kudretinin bir küçük tezahürünün resmidir. Evet, 

imtihan, özelde ne kadar farklılık arz ederse etsin genelde 

imtihandır ve kul süreçten sorumludur. 

 Enfal Suresi’nin 28. Âyetindeki “Biliniz ki mallarınız 

ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır” ifadesinde “imtihan” 

şeklinde tercüme edilen “fitne”ye bir kuyumcu hassasiyetinde 

eğilmek istiyorum. Altın ve gümüşün diğer maddelerden 

ayrıştırarak saflığını ortaya çıkarmak için çok yüksek ateşte 

eritmek anlamındaki fitne, kul için maldır, evlat ve eştir. 

Bunlara çevredekileri de dâhil edebilirsiniz. İşte bütün bunlar, 

sürecin içerisinde muhatap olduğumuz ve imtihan edildiğimiz 

şeylerdir. Bunlara menfi manada yokluk, fakirlik, açlık vs. de 

ilave edebiliriz. 

 Süreç merhalesinde sırasıyla yapılması gereken işlerin 

başkasına havale edilmesi tembellik ve sorumluluktan kaçmak 

iken yapılması gerekenlerin hakkıyla yapıldıktan sonra ortaya 

çıkan sonuca kanaat etmek, rıza göstermek tevekküldür. İşlerin 

tertip ve tanziminde akıllı ve hikmetli hareket etmek çalışmaya 

şevki kamçılarken, süreci tıkayan mevcudu kâfi görmek, 

himmetsizlik ve gayretsizlik olup kötü sonucun gerekçesi olur. 

Sonra da kalkar kadere sitem eder.   

   Mehmet Çetin 

  28.03.2016 Göktürk Eyüp İstanbul 

Yayın tarihi 08.07.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/surece-mi-sonuca-

mi_437377 

http://www.mehmetcetin.de/surece-mi-sonuca-mi/ 
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29. Saffat Suresinin son üç âyeti 

 İbn-i Ebu Hatim, Resulullah’ın (asm) şöyle 

buyurduğunu rivayet etmektedir: “Kim kıyamet gününde 

mükâfatının dolu ölçeklerle ölçülmesini isterse o, bulunduğu 

meclisten kalktığı zaman en sonunda: ‘Kuvvet ve kudret 

sahibi olan Rabbin, onların uydurdukları sıfatlardan 

münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. 

Âlemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun.’ desin.” dediği 

âyet, Saffat’ın son üç ayetidir. (Taberî) 

 Ulûhiyet sıfatlarına uygun olmayan her nevi 

yakıştırmalardan uzak olma keyfiyetini tenzih ve takdis 

anlamında “Sübhaneke” lafzıyla ifade eden âyet; uluhiyet 

sıfatlarına uygun olan her nevi vasıfların yâd edilmesi 

manasındaki “Rabbi’l-izzeti” ifadesiyle kulun terbiyesine 

işaret eder. Terbiye; hikmet ve rahmetine, izzet; kudretinin 

mükemmelliğine delâlet eder. Allah, şirkten münezzeh, her 

şeye Kadir, Malik-ül Mülk’tür ki izzetinin şanına yakışan da 

böylesidir. 

 Şu perişan dünyada, avare insanlar içinde, semeresiz 

ve neticesiz bir hayatta, sahipsiz, koruyucusuz bir surette, âciz, 

miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?  

İşte bu avare insanlar içinde, bu perişan fâni dünyada, insanın 

sahibini tanıması, malikini bulması ve O’nun rahmetine 

sığınarak her nevi ihtiyacının karşılanması, korktuklarından 

emin olması çok büyük bir saadettir. Bu saadete ermesine 

rehber olarak gönderilen peygamberlere Saffat’ın 181. 

Âyetinde selâm edilir, onların emin oldukları, bütün 

vasıflarıyla mükemmel oldukları ve kendilerine tâbi olunması 

vurgulanır. Peygamberlerin yolunda yürüyen evliya, asfiya ve 

salihlere de gıyaben selâm ve tebaiyyet vardır. 

 İnsan, bu dünyada başına nelerin geleceğini bilemediği 

gibi ahiretteki durumunun da ne olacağını bilemez. Hayatın 

çetin şartlarına karşı koyarak hayatını sürdürmesi de pek 

zordur. İbadetlere, musibetlere tahammül edip isyan etmemesi 

için merhameti sonsuz ve kudreti sınırsız Rabbe dayanmaya 
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ihtiyacı vardır. Kulluğunun devamı, nimetinin sürmesi için 

Allah’a şükretmeyi sürekli yapmasını ihtar eden 182. Âyet; 

kula, huzuru işaret eder.     

  “Sübhâne Rabbike Rabbi'l-izzeti amma yesıfûn ve 

selâmun ale'l-mürselin ve'l-hamdu lillâhi Rabbi'l-âlemîn” 
olan bu üç âyet; Allah'ı takdis ve tenzih ederek övgüyle 

anmanın ve peygamberleri yâd etmenin en güzel ifadeleri 

olduğu için, özellikle Kur'an'dan bir parça okunduktan ve dua 

edildikten sonra okunması sünnet olup Müslümanlar arasında 

gelenek halini almıştır.  

 Saffat Suresi’nin 180-182 ayetleri, Bediüzzaman’ın, 

Ramazan-ı Şerif’e dair yazdığı Ramazan Risalesi ile Desise-i 

Şeytaniye Risalesi’nin sonunda geçmektedir. O kadar 

risalelerden sadece bu ikisinin sonunda geçmesinin bir hikmeti 

olmalı. 

 Bu iki risale, enfüsî ve afakî âleminde, kulun 

terbiyesini anlatır. Ramazan Risalesi’nden anlatılan oruçtaki 

açlıkla; kulun, kendi başına buyruk olmadığı, egemenlik 

hayalinin yalan ve yanlış olduğu ve sosyal hayatın 

dayanışmasında pek etkili olduğu yaşanarak anlaşılır. Diğer 

taraftan, Kur’an ve iman hizmetinde desiselere kapılmaması, 

izzet ve istikametini muhafaza etmesi için Desise-i Şeytaniye 

Risalesi’ndeki ikazlarla terbiye mümkündür. Bu iki Risale, 

Saffat’ın son üç âyetindeki murad-ı İlâhî’ye muvafık şekilde 

kulun yetiştirilmesine hizmeti de pek aşikârdır.  

 Muhtemelen müellif-i muhterem rahmetli Üstadımızın 

da niyeti böyle olmalı.  

   Mehmet Çetin 

  16.06.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 15.07.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/saffat-suresinin-

son-uc-ayeti_437961 

http://www.mehmetcetin.de/saffat-suresinin-son-uc-ayeti/ 
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30. Zülfikar’a muhtaç olanlar 

   Zülfikar yazıları-1 

 Dünyevî menfaatler için dinî değer ve ölçülerin 

temelinin zayıflatılarak ahlâkın esasından sarsıldığı “Bu acib 

asırda ehl-i imanın Risale-i Nur’a, ehl-i fen ve mektep 

muallimlerinin Asâ-yı Musa’ya şiddetle muhtaç oldukları 

gibi; hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle 

muhtaçtırlar.” der, Bediüzzaman. 

 Risale-i Nur, bütün eserleriyle imanı takviye ederek 

tahkiki hâle gelmesine vesile bir tefsirdir. Onun bir kitabı olan 

Asâ-yı Mûsa’nın muhtevası Bediüzzaman’ın iman davasının 

esaslı bir savunmasıdır. Denizli Hapishanesine çeşitli 

entrikalarla toplatılan Nur Talebeleri orada iman davasının 

kuvvetli imtihanını vermişlerdir. Bu mücahedenin harika bir 

meyvesi olan Meyve Risalesi, iman esaslı ahlâkî takviyeleriyle 

temellerin tamirini yapmıştır. Asâ-yı Mûsa’nın ikinci kısmı 

olan Ayetü’l-Kübra, kâinat laboratuvarında müthiş 

gözlemlerle yaratıcıyı arama çalışmaları yaptırır. Defalarca 

tetkiklerin ardından Külliyat’ta en fazla tekrar edilen İsra/44 

âyetinin mükemmel tefsiri yapılmış olup on dokuz makamda 

tevhid ilân edilir. İlân edilen tevhid “Lâ-şerîke leh/Allah bir 

olur; ortağı yoktur” esasını yine gözleme dayalı kuvvetli 

bilimsel delillerin ardından Tabiat Risalesi ile mevcudatın 

yaratılmasının tesadüfen olmadığı, sebeplerin eseri hiç 

olmadığı, tabiatın dahi bir mahluk olup yaratıcı olmayacağı ve 

o halde bütün bunları çekip çeviren ve bunların üzerinde 

mutlak bir güce sahip olan yaratıcının olacağı anlatılır, isbat 

edilir. Esma-i İlâhîyenin İsm-i A’zamlarından Adl, Hakem, 

Hay ve Kayyum isminin muknî izahı yapılır. Münacaat 

Risalesi ile duanın en kâmil eseri telif edilir. İsm-i A’zam 

mertebelerini taşıyan on bir kelimeli duanın tahlili yapılır ki 

şirkin izalesi, tevhidin tesisi neticesinde teslimin tahakkuku 

sağlanır. On İki Bürhanlı gezi gözlemli araştırma 

çalışmalarıyla şek ve şüphesi olmayan imana yönlendirme 
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yapılır. Nur Mesleğinin özelliklerini kısmen anlatan kısa 

mektuplarla Asâ-yı Mûsa tamamlanır. 

 Görüldüğü üzere Asâ-yı Musa’da, tamamen imanın 

müşahede destekli ilmî tetkiklerle kemâle ermesi sağlanır. 

Bundandır ki istikbalin yegâne varisi gençleri eğiten 

muallimlerin, bu esere çok ehemmiyet vermeleri lâzımdır. 

 Zülfikar’ın ehemmiyetini anlatan Bediüzzaman, 

dikkatleri çekme adına; Risale-i Nur’a ehl-i imanın, Asâ-yı 

Musa’ya ehl-i fen ve mektep muallimlerinin muhtaç oldukları 

kıyasının ardından hafız ve hocaların Zülfikar’a muhtaç 

olmalarının hikmeti ne ola? Zülfikar’da hoca ve hafızların 

şiddetle muhtaç oldukları neler var acaba?  

 Tahkikatımızın devam eden kısmını inşaallah gelecek 

yazımızda devam edelim temennisini arz ederken bu eseri 

yeniden neşriyat âlemine kazandırarak bir büyük hizmete 

vesile olan Yeni Asya Neşriyatı cidden tebrik ediyoruz. 

Emsallerinden çok farklı tanzimle ve pratikte çok kullanışlı bir 

düzenleme ile hazırlanan bu eserin hepimize faydalı olmasını 

diliyoruz. 

   Mehmet Çetin 

  19.07.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 22.07.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/zulfikar-a-muhtac-

olanlar_438606 

http://www.mehmetcetin.de/zulfikara-muhtac-olanlar/ 
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31. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-1 

   Zülfikar yazıları-2 

 Risale-i Nur’un her bir eserinin neşredilip, ehl-i 

imanın imdadına yetişerek imansızlıktan kurtulmalarından 

bazı çevreler rahatsız olur. Onlar, bazı hassas hissiyat sahibi 

hocaları tuzaklarına çekerek, bu hizmetin aleyhinde tahrik 

ederler. Onun için hoca ve hafızların hissiyata kapılmayı bir 

kenara bırakıp, sırf Allah rızası için te’lif edilen Risale-i Nur’u 

ve hassaten Zülfikar’ı tedkik etmeliler. Ta ki ihtiyaçları olan 

şeyleri ondan istifade etsinler. 

 Nelerdir bunlar? 

 Evvelâ; Kur’an’ın mu’cizeliği bahsinde zikredilen 

âyetlerin şüphe ve itiraza sebep olmuş aynı yerlerde, mu’cize 

oluşunun parıltıları ve Kur’an’ın güzel nükteleri, Zülfikar’da 

ispat edilmiştir. Zira Zülfikar büyük bir bahçedir. Büyük bir 

bahçeye girenin her şeyden istifade etmesi beklenmez. Ne 

kadar istifade etse kârdır. Aynen bu misal gibi Kur’an’ın 

Cennet bahçelerinden bir bahçe olan Zülfikar’ın ihtiva ettiği 

hakikatlerin hepsinden, birden istifade edilmesini beklemek 

yerine teenni ile yavaş yavaş ve hazmede hazmede okumak 

daha akıllıca bir davranış olur. Kaldı ki Zülfikar’ın baş 

tarafındaki mevzulardan herkesin istifadesi mümkün iken 

yarıdan sona olan kısmından ise ehl-i ilmin daha ziyade 

istifade edeceği ihtarını unutmamak lâzımdır. 

 Zülfikar’da geçen mevzulardan olan haşir, Resul-i 

Ekrem’in (asm) mu’cizeleri ve Kur’an’daki mu’cizevî ifadeler 

konusunda hocaların ve hafızların ikna olma ve ikna etme 

noktasında hem ihtiyaçları var ve hem de ihtiyacı olanlara 

anlatmada yardıma muhtaçtırlar. 

 Haşir Risalesi, eserin Birinci Makamıdır. İmanın altı 

esasından, Kur’an’ın üçte birini teşkil eden ahirete imanın en 

muknî ve güncel misal ve delillerle anlatılarak isbat ediliyor. 

Bu anlatım öylesine tesirlidir ki İbni Sina gibi son derece zeki 

felsefe âliminin; ahirete “İman ederiz, fakat akıl bu yolda 

gidemez.” diye dile getirdikleri müşkül bir mevzu, herkesin 
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anlayacağı şekilde izah edilmektedir. Taklidi kırılmış, teslimi 

bozulmuş bu asırda “Eğer, haşrin gelmesini, gelecek baharın 

gelmesi gibi, kat’i bir surette anlamak istersen; haşre dair 

Onuncu Söz ile Yirmi Dokuzuncu Söze dikkat ile bak, gör. 

Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını 

gözüme sok.” ilânıyla, kendinden ve eserinden emin bir 

özgüven içerisinde insanlar, haşre imana dâvet edilir. 

 Zülfikar’ın İkinci Makamında, Mu’cizat-ı Ahmediye 

(asm) Risalesi ismiyle maruf On Dokuzuncu Mektub ve 

Zeyilleri vardır. Telifi anında hiçbir kaynak eser olmadan üç 

yüzden ziyade mu’cizenin senetleriyle beraber, okunmasından 

daha kısa zamanda yazılması ile de ayrıca dikkati çeken bu 

esere gerçekten hocaların ve hafızların ihtiyacı vardır. Zira bu 

asırda terbiye-i Muhammediye’nin (asm) zedelenmesinin 

ötesinde sinsî şekilde Peygamber Efendimizin (asm) risaletinin 

inkârına zemin hazırlayan tertiplerle ve özellikle hadis 

metinlerinin; ehil olmayanlar tarafından kasden tartışmaya 

açılması tuzağı karşısında gerçekten hoca ve hafızların ihtiyacı 

vardır. Hoca ve hafızlarımız; insaf ve hak namına her nevi 

taassubî, cemaatî tarafgirlikleri bırakıp Zülfikar’ı vesile ederek 

Risalet-i Ahmediye’nin (asm) en kesin delilleri olan 

mu’cizelerini bu eseri okuyarak imanlarını tazeleyip, 

kuvvetlendirdikten sonra yeniden ama daha dikkatli ve şuurlu 

şekilde ilân ve tebliğ etmelidirler.  

    Mehmet Çetin 

   22.07.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 29.07.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/zulfikar-a-hafiz-ve-

hocalar-da-muhtactir-1_439243 

http://www.mehmetcetin.de/zulfikara-hafiz-ve-hocalar-

muhtactir-1/ 
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32. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-2 

   Zülfikar yazıları-3 

 Hoca ve hafızların ihtiyacı olan Zülfikar’ın, Üçüncü 

Makamında Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi namıyla tanınan 

Yirmi Beşinci Söz ve Zeyilleri vardır. 

 Yirmi Beşinci Söz; mülhidler tarafından tenkid ve 

itiraz edilen âyetlerin veya bir başka ifade ile hakkında 

vesveseye düştükleri âyetlerin her birisini, harflerine varıncaya 

kadar tahlil ederek mu’cizeliğini ilân ve isbat eden harika bir 

tefsirdir.  

 Belâgat ilmi ve Arapça ilimler zaviyesinden de son 

derece dikkat çekici özelliklere sahip olan bu eser, hakkında 

şüpheye düşürülmek istenilen âyetlerin savunulması 

konusunda hoca ve hafızlara fevkâlade yardımcı olacak 

kıymetli bir tefsirdir.  

 Kur’ân’ın, yirmi beş tarifinin yapıldığı ifadelerle 

başlayan bu eser mücerred (delilsiz) değil, aksine müberhen 

(delilli)dir. Evvelâ Kur’ân’ın belâgatı başlığı altında i’cazı ilk 

kısımda anlatılırken İkinci Suret kısmında ise; nazmındaki 

cezalet ve metaneti, manasındaki harika belâgati, üslûbundaki 

harika eşsizliği, lâfzındaki harika fesahati, beyanındaki 

üstünlüğü ayetlerden getirilen zengin ve engin harika 

misallerle izah ve isbat edilir. Kur’ân’ın görülmedik derecede 

çok özellik ve manaları ihtiva edici olan harika câmiiyeti 

hususunda; lafzındaki câmiiyyet, manasındaki câmiiyyet, 

ilmindeki câmiiyyet, bahislerindeki câmiiyyet, üslûb ve 

îcâzındaki ( veciz oluşundaki) câmiiyeti pencerelerinden 

yapılan tahlillerde ayetlerden getirilen örnekler; güncel 

konulara ve hayata ışık tutar. Geçmişe, geleceğe ve ayrıca 

yaratılışa ait gaybî bilgilendirmeler yapılır. Her asırda 

tazeliğini nasıl koruduğu gerçeğine, zaman ve mekân üstü 

kaynaktan gelmesine dikkat çekilir. Kur’ân medeniyetinin 

esasları ile mevcut medeniyetin esaslarının mukayesesi yapılır. 

Bu cümleden olmak üzere mevcut medeniyetin bütün 

tedbirleri ile hâlledemeyip beşerin başına; “Ben tok olayım, 
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başkası açlıktan ölse, bana ne!” ile “Sen çalış, ben yiyeyim.” 

ifadeleri ile sembolize edilen tehlikeli anlayışın zenginler ve 

fakirler arasını açtığını, anarşiyi körüklediğini ifade eder. 

Çözüm olarak; merhamet ve şefkatin zenginlerde, hürmet ve 

itaatin fakirlerde tesisi için faizin kaldırılması ve zekâtın esas 

kılınması ile olacağı anlatılır.      

 Çok evlilik, mirastaki dağılım, resim/foto/suret, kadın 

hakları, tesettür, müzik, tiyatro, sinema, roman, edebiyat 

hakkında ayet kaynaklı izahlar ve ispatlar yapılır. Her bir 

ayetteki insan tabakalarının hisseleri dile getirilir.  

 Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın genelindeki selaset 

(ahenk), selâmet, tesanüd (dayanışma), tenasüb (uyum), 

teâvün (yardımlaşma), tecâvüb ( cevap verme) gibi 

zaviyelerden pek çok özellikler, âyetli misallerle anlatılır. 

Âyetlerin hatimelerindeki fezleke (özetleme) ve Esma-i 

Hüsnanın muazzam uyumla sıralanmasına yine pek çok âyet 

delil getirilerek dikkat çekilir. Evvela kâinattaki faaliyet ve 

eserleri nazara verir. Onlardaki İlâhî san’atı anlamak için aklı 

dâvet eder. Fiilleri tafsil edip kanaat verir, icmal edip 

hıfzettirir. Parçadan bütüne, bütünden parçaya 

örneklemelerinin olduğu ayetî değerlendirmelere dikkat 

çekerek esmaya bağlar. Sürekli değişimde olan bütüne ait 

parçaların zikri ile sabit hakikatler suretinde tutarak, onda her 

an tecelli eden nuranî, küllî esma ile nasıl katagorize edildiği 

ve bütün bu harekât ile tefekküre davet eder. Böylece 

Rububiyet dairesindeki faaliyette vahidiyetin azam tecellisini-

meselâ-Ayete’l-Kürsî’nin ayetlerinde gezdirerek şirkin 

mümkün olmayacağı anlatılır. Neticenin tahakkuku için sebebi 

vesile kılarken; sebebin de neticenin gerçekleşmesinde 

tesirinin olmadığı ve sadece izzetinin gereği olarak vesile 

olduğu anlatılır. 

 Yirmi Beşinci Söz’de anlatılanlar elbette bu kadar 

değil, dahası var.   

          Mehmet Çetin 

   22.07.2017 Yeni Foça İzmir 
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Yayın tarihi 05.08.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/zulfikar-a-hafiz-ve-

hocalar-da-muhtactir-2_439768 
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33. Zülfikar’a hafız ve hocalar muhtaçtır-3 

   Zülfikar yazıları-4 

 Zülfikar’ın Mu’cizat-ı Kur’âniye Makamında, 

Bediüzzaman Hazretleri öylesine ilginç şekillerde izahlarda 

bulunuyor ki Allah’ın, ahiretteki fevkâlade harika ef’allerini 

kalbe kabul ettirmek için oraya hazırlık olması babından 

dünyadaki emsalî fiillere âyetlerle dikkat çeker.  

 İstikbalî ve uhrevî olan İlâhî o acib fiillerin 

zikredildiği âyetleri öyle bir izahla nazara vererek, âdeta 

bunlarla sanki dünyadan meşhudumuz, şahit olduğumuz, 

yaşamışız gibi kantatımızın geleceğine dikkat çeker.  

 Cüz’i maksatların zikrinin küllî maksatlara tevcih için 

olduğu, isyankâr amellerin zikri sonunda tehdit ile tahdit ve 

ıslaha teşvik, netice de ümitsizliğe düşmemek için müşfikâne 

teselliye âyetlerle dikkat çeker. 

 Kur’an’ın, diğer kelâmlarla kıyas edilemeyeceği 

anlatılır. Tekrarların kusur olmadığı aksine mu’cizevî sır ve 

şifreyi sakladığına işaret edilir. 

 Üçüncü Makamdaki zeyillerde Kur’an’da zikredilen 

peygamber kıssalarında saklı olan işaretlere dikkat çekilir. 

Onların her bir mu’cizesi, beşere işarettir. Fetih Suresindeki 

işaretler, geçmişteki hadiselere anahtar olduğu gibi geleceğe 

de şifredir. 

 Evradın yer aldığı son kısımda dualar, dualar… 

 İşte bu ve daha anlatamadığımız mevzuları ihtiva eden 

Zülfikar, hoca ve hafızlarımız tarafında ısrarla okunmalı ve 

sahip çıkılmalıdır.  

 Vaktiyle Dâhiliye Vekilinin emriyle, aleyhte bir rapor 

çıkarmaları için Diyanet İşleri başkanlığına gönderilen 

Zülfikar’ın, ehl-i insaf hocaların üç ay tetkikleri ardından 

tenkit yerine takdir ederek, Diyanet Kütüphanesine Asâ-yı 

Mûsa ile konulması istikbale işaret nev’indendir. Mülhidlerin 

müdahalesine rağmen, Risale-i Nur ve onun parçalarından 

olan Zülfikar, ilim dünyasında yerini aldığı/alacağı gibi 

Diyanet camiasında da yerini alıyor ve alacak inşaallah. 
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Elverir ki aslına uygun tab edilsin, muhtevasına müdahale 

edilmesin. 

 Birkaç satırlık miras ve tesettür bahisleri bahane 

edilerek dört sene müsadere edilen Zülfikar’ın, nihâyetinde 

beraat etmesi hayra çok vesile olduğu gibi istikbalde de çok 

okunmasına vesile olacaktır, inşaallah. Bu cümleden hareketle 

Asâ-yı Mûsa ve Zülfikar geçmişte Ravza-i Mutahhara 

civarındaki ulema heyetine takdim edilmesi, Mısır Camiü’l-

Ezher, Şam ulemasına, Hindistan ulemasına gönderilmesi nasıl 

geçmişte müellif-i muhterem Bediüzzaman Said Nursi’yi 

fevkalâde memnun ettiği gibi, bugün dahi neşredilerek umum 

İslâm ulemasına ulaştırılması mana âleminde yine memnun 

edecektir inşaallah. Bu iki eserle beraber Tılsımlar, Siracinnur 

Mecmuasının neşrine de Üstad ehemmiyet vermiştir, bugün de 

neşri gerektir. 

 Rahmetli Hafız Ali, Zülfikar ve emsali eserlerin 

neşrinde büyük gayret ve yardımları olan ağabeylerdendir.  

 “Zülfikar’a verdiği her bir banknota mukabil, bin 

kâr görecek, binler hayırlara medar olacak.” ifadesindeki 

müjdenin farkına varan her bir ehl-i sehavet bu kazançtan geri 

kalmayacaktır inşaallah.  

 Risale-i Nur ve Zülfikar’dan iktibas ederek kendi 

malumatı gibi neşredenlere hakkını helâl eden Bediüzzaman 

Hazretleri, memnun olduğunu da ifade eder. Zira onun için 

önemli olan Kur’an ve iman hakikatlerinin ilân edilmesidir, 

neşredilmesidir. Bu noktada isim, sonraki konudur. 

Dolayısıyla hocalar Zülfikar’daki mevzuları ihtiyaç 

hissettikleri zaman kendi malumatları gibi anlatmalarında bir 

sakınca olmamaktadır. Ancak yeri ve zamanı geldiğinde de 

Fatiha’ya ve duaya vesile olması noktasından müellifinin ve 

eserinin ismini söylemek de ehl-i vefaya yakışandır. 

   Mehmet Çetin 

  22.07.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 12.08.2017 
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34. Zülfikar’ın neşrindeki hassasiyetler 

   Zülfikar yazıları-5 

 Risale-i Nur, muzır felsefe ile mücadele eder, beşerin 

içtimaî hayatına, ahlâk ve kemalâtın, sanat ve terakkiyatına 

hizmet eden felsefe ile değildir. Dolayısıyla ehl-i mektep 

dediğimiz eğitim öğretim yapan, yaptıran ve akademik camia 

Risale-i Nur’u ve bilhassa Zülfikar ve Asâ-yı Mûsa’yı mütalâa 

etmeye muhtaçtırlar. Yaratılışa dair aradıkları kevnî hakikatler 

oradadır.  

 Zülfikar’ın neşrine gerçekten ihtiyaç olmakla beraber 

tedbir noktasında da dikkat edilmesi gereken hususlar var. 

Risale-i Nur’un fütuhatından rahatsız olan ehl-i mülhidler ve 

münafıklar bir kısım insanları, hocaları tahrik ederek aleyhte 

istimal etme ihtimali her zaman var. Ehl-i ilim ve felsefeyi de 

ilmî enaniyetlerinden tahrik ederek neşre mani olmaları 

mümkündür. 

 İhtiyat, her vakit iyidir. Bu memleketin emniyet ve 

asayişi için Nur Talebeleri birer sigortadır, sulh ve sükûnetin 

temel taşlarıdır, pusulasıdır. Saadete kavuşan, onu elden, 

kaçırmamak için uğraştığı gibi saadete götüren vesilelerden 

Zülfikar’ın korunmasına da en az o kadar gayret göstermek 

elzemdir. Ayetü’l-Kübra gibi tamamen tevhid konularıyla dolu 

olan eserin neşrine mani olmak istedikleri gibi, Zülfikar’ın da 

neşrine mani olmak isteyenler olabilir. Onlar kendilerini, 

istikbalin lânetinden kurtarmak için elbette bahane arıyorlar ve 

hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. Onun için Allah’ın 

koruması ve yardımına tam itimad ederek ihtiyat edilmeli. 

İnşaallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve 

mütecavizlerin başını dağıtacak veya imana getirecek. 

 Üstadın zamanındaki ilk neşir yıllarında komiser ve 

Emniyet Müdürünün, Zülfikar’a sahip çıkarak alıp okumaları 

istikbale bir müjdeli işaret kabilinden, günümüzün ve 

geleceğin emniyet mensuplarının Zülfikar’a, inşaallah sahip 

çıkmaları matlubumuzdur. 
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 Zülfikar, ilmî geniş bir derstir. Vaktiyle Mekke-i 

Mükerreme’ye ve oradaki Hintli âlim Ahmed Ali Şimşirî’ye 

gönderilmesi dün Üstadı sevindirdiği gibi bugün ve yarın da 

İslâm âlemi ve diğer ülkelere gönderilmesi orada fütuhata 

vesile olması başta manen yine onu ve hepimizi 

sevindirecektir. Nitekim Üstadın ziyaretine giden Pakistan 

Maarif Vekilinin, bir kısım Risaleleri alıp memleketine 

götürmesi, aleyhte çalışan münafıkların rağmına Avrupa ve 

Asya’ya Risale-i Nur’un ulaştırılması, o dönemlerde 

Türkiye’de Dâhiliye Vekili, Asâ-yı Mûsa ve Zülfikar’ı yasak 

ederken, özellikle Berlin’de Almanların Zülfikar’ı almaları 

şevkin yükselmesine fevkalâde vesile oluyor idi.  

 1951 yılının başında Zülfikar’ın İstanbul’da bulunan 

Papalık vasıtasıyla Vatikan’daki Papaya gönderilmesi çok 

dikkat çekici ve bir o kadar da anlamlı idi ki Avrupa Birliğinin 

kuruluş yıllarına tevafuk ediyordu.   

 Ve nihayet geçmişin en güzel hizmet numunesinden 

birisini nakledelim. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma 

Salonu’nda idamla yargılanan kahraman Tahiri Mutlu 

haykırıyor: 

 “İstanbul’dan teksir makinesi ve kâğıt alarak 

Isparta’ya getirdim. Evvelâ Zülfikar, Mu’cizat-ı Kur’âniye ve 

Ahmediye mecmuasını bastık.” der ve hâsıl olan gelir ile diğer 

eserlerin basımı ve neşri için sarf ettiğini ve bütün bunları da 

sırf Allah rızası için yaptığını vicdanlara hitap ederek söyler. 

 Ağır Cezada yargılanma esnasında ve o günlerin 

Türkiye’sinde bunları haykırmak ne demektir? Nasıl bir 

fedakârlık ve kahramanlıktır? 

  Bugün “artık o sıkıntılı zamanlar geçmiş, safalı 

zamanlara gelmişiz” derken bugün de farklı sıkıntılarımız var. 

Dünyevîleşmenin tavan yaptığı, sap ile samanın karıştığı, dinin 

dünyaya, makama, servete alet edildiği, sapı bizden baltaların 

getirdiği farklı sıkıntıların yaşandığı dönemde yine çare 

Mevla’mıza yönelerek medet istemektir. İman ve ahlâkımızın 
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yara aldığı noktadan yeniden tedaviye başlamak gerek. İşte 

sadece bunun için de Zülfikar’ı okumalıyız, neşretmeliyiz. 

   Mehmet Çetin 

  22.07.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 19.08.2017 

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

nesrindeki-hassasiyetler_440710 

http://www.mehmetcetin.de/zulfikarin-nesrindeki-

hassasiyetler/ 
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35. Zülfikar’ın neşrinde Üstad’ın telâşı 

  Zülfikar yazıları-6 

 Bediüzzaman Hazretleri, Zülfikar’ın basımı ve neşri 

konusunda fevkalâde hassas olduğu gibi yazılması ve tanzim 

edilmesinde de en az o kadar titizdir.  

 Bunu Emirdağ Lâhikası’ndaki şu ifadelerinden 

anlıyoruz: 

 “Eğer eski harfle imkân varsa, Evvelâ: ikinci 

vazifenin mahsulü ve Zülfikar-ı Mu’cizat-ı Ahmediye ve 

Kur’âniye namındaki mecmua gayet dikkatle ve ihtimamla 

tashihine ve eğer kabil ise tevafuklu olmasına çalışsın.” 

 Neşrindeki ihtiyat konusunda ise; “…ben dünyanın 

vaziyetini bilmediğimden, fırkalar fırtınası bizim bu 

meselemize ilişmemek için mümkün olduğu kadar ihtiyat 

etmemiz lâzımdır.” ifadesinin devamında  “Sizlerin şimdiye 

kadar isabetli ve tam yerinde hatta ruhanîleri dahi 

alkışlamaya sevk eden kudsî hizmetiniz ve hakikatbîn 

tedbirleriniz ve eski ve yeni Said’lerin ve Abdurrahman’ın 

vazifelerini tam tamına yapmanız gösteriyor ki: Risale-i Nur 

ve Medreset-üz Zehra’sı hakikî sahib ve hâmi ve naşir ve 

şakirtlerini bulmuş. Daha bu bîçare, zaîf, perişan, ihtiyar 

Said’e ihtiyaç kalmamış.” diyerek naşir talebelerini tebrik ve 

teşvik eder.  

 Kaç makaledir; Zülfikar’ın tanıtımı ve takdimini 

yaparken, yapılan ve yapılması gereken ihtiyat ve tedbirine de  

Külliyattan alıntılar yaparak dikkat çekmeye çalıştık.  

 Bunun bir sebebi ve hatta gerekçesi var, o da yine 

Külliyattan: 

 “Zülfikar, Siracünnur elbette gizli düşmanımız 

mason ve komünist maskesi altında anarşist ve mürted 

münafıkların çok dehşet verip bellerini kırdıklarından, 

herhalde Beşinci Şua’ı bahane ederek eski kabinenin bir 

kısım erkânını aldatmışlar. Fakat bu plânları dahi akîmdir. 

Neşrolan ve istinsahla ziyadeleşen kısım kâfidir. Hükûmetin 
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elindeki kısım, hükûmet memurlarına lüzumu var ki, kader-i 

İlahî bu hale müsaade ediyor….” 

 “Dinî mecmuadan okuduğumuza göre; imanın altı 

rüknünü inkâr eden, Türklüğün Yeni Amentü’sü isimli ve bu 

vatan ve millete çok dehşetli bir hakaret olan bu yazının 

yirmi seneden beri memleketimizde yayılmasını isteyen ve 

eline ehemmiyetli bir memuriyet geçen bazı insafsız ve 

dinsizlere bakınız ki; bütün âlem-i İslâm’a yayılan, hususan 

Mekke, Medine, Mısır, Şam, Hindistan allâmelerinin takdir 

ve tahsinlerine mazhar olup, Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm’ın kabr-i şeriflerinin üzerine konulan ve yüz bin 

adamların imanlarını kurtaran Risale-i Nur Külliyatı, 

hususan Asâ-yı Musa, Zülfikar mecmualarının neşrine izin 

verilmemesi elbette kışın bu emsalsiz soğuğunun bir sebebi 

olmasına hiç şüphemiz kalmadı. Mükerrer vakıalar ve 

emarelerle Risale-i Nur bir sadaka-i makbule hükmünde 

belaların def’ine bir vesile olduğundan; şimdi iki günlük işi, 

iki buçuk sene uzatmakla Nurların gizlenmesine çalışmakla 

elbette musibet ve bela fırsat buldu geldi. Kışın hiddetiyle 

kendini gösterdi kanaatındayız.” 
10

  

 “Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. 

Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal 

o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir.”
11

   

 Bu anlayışın ıslah olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Zülfikar’ın neşrindeki telâşında Bediüzzaman haksız 

mıydı? 

   Mehmet Çetin 

     14.08.2017 Yeni Foça 

Yayın tarihi 26.08.2017 

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

nesrinde-ustad-in-telasi_441192 

http://www.mehmetcetin.de/zulfikarin-nesrinde-ustadin-telasi 

                                                             
10

 Gayr-ı münteşir Afyon Hapishanesi Mektupları, s.5 
11

 M. Latif Salihoğlu, Adı Cumhuriyet (Tek Parti Dönemi), S.261, Y. 

Asya Neş. İst/2017 
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36. Risale-i Nur’da Kurban Bayramı   

 Üstad Bediüzzaman, arefe günündeki güzel bir âdeti 

şöyle hatırlatır: “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin 

İhlas-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve 

arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden 

okuyabilir.”
12

 

 Arafat’taki tekbirler için: “Allahu ekber, Allahu 

ekber, Allahu ekber'lerle nev-i beşerin beşten birisine, üç yüz 

milyon insanlara birden Allahu ekber dedirmesi; koca küre-i 

arz, büyüklüğü nisbetinde o Allahu ekber kelime-i 

kudsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor 

gibi, yirmi binden ziyade hacıların Arafat'ta ve iydde 

(bayramda) beraber birden Allahu ekber demeleri, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel âl 
(nesli) ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu ekber 

kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak, rububiyet-i İlâhiyenin 

Rabbü'l-Arz ve Rabbü'l-âlemîn azamet-i ünvanıyla küllî 

tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubudiyetle bir mukabeledir 

diye tahayyül ve his ve kanaat ettim.”
13

, der. 

 “Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram 

namazlarında, bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon 

insanların sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi, âlem-i 

şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre-i arz 

tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nisbeten büyük 

bir sada ile söylediği Allahu ekber'e müsavi geldiğinden, o 

muvahhidînin ittihadıyla bir anda Allahu ekber demeleri, 

küre-i arzın büyük bir Allahu ekber'i hükmüne geçiyor. 

 Adeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın zikir ve 

tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktar ve 

etrafıyla Allahu ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i 

Mükerremenin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, 

Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek, o tek kelime, 

                                                             
12

 Şualar, s. 330 (On Üçüncü Şua) 
13

 Şualar, s. 256 (On Birinci Şua/Sekizinci Mesele) 
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etraf-ı arzdaki umum mü'minlerin mağara-misal 

ağızlarındaki havada temessül ediyor.”
14

 

 Kurban olarak kesilen hayvanlara işarî bir müjdesi var: 

“Rahmân'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl 

vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet 

rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, 

ahirette cismani bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde 

sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle 

mükâfatlandırıyor.”
15

 

 Bayramlarda gaflete düşmeme konusunda ise: 

“Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ı meşru daireye 

sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm 

tergibat vardır. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur 

nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. 

Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.”
16

 , der. 

 Öncesinden İhlâs Sûresi’nin zikri ile başlayan hazırlık, 

teşrik tekbirleri ile küllîleşen zikirler, duyguları yüceltirken, 

tefekkürü enginleştirmelidir. Mütalâası ile zenginleştirilen 

hayal sahneleri, mahlûkatın halifesi ünvanıyla insan; Rabbin 

dergâhında, masivadaki zikirleri takdim ederken diğer yandan 

sosyal hayattaki birliktelik ve uhuvvete destek vermelidir. 

Bütün bunların yapılmasını sembolize eden kurbanı da telef 

olmayıp, sıratta burak hizmeti mertebesiyle mükâfatlandırılır.  

 Hangi sevincin içerisinde bulunursak bulunalım gayr-ı 

meşrû yola sapmamak için zikrullaha rağbet edip, onu 

besleyen ve gafleti dağıtarak kulluğa kuvvet veren tefsirleri ve 

özellikle Risale-i Nur’u okumaya ciddî gayret yapılmalıdır. 

 Bayramınız mübarek olsun.  

   Mehmet Çetin 

  30.08.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 02.09.2017 

                                                             
14

 Mesnevî-i Nuriye, s. 182  (Zühre/Dokuzuncu Nota) 
15

 Sözler, s. 233 (On Yedinci Söz) 
16

 Lem’alar, s. 435 ( Yirmi Sekizinci Lem’a) 



87 
 

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

kurban-bayrami_441674 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-kurban-bayrami/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

37. Çalışsınlar 

   Zülfikar yazıları-7 

 Gayr-ı münteşir Afyon Mektupları ’nın 3. sahifesinde 

Zülfikar’dan bahseden bir mektupta tek kelimelik cümle var, o 

da “Çalışsınlar” dır. 

 Neye çalışsınlar Üstadım! 

 Cevab şöyle geldi: 

 “Herhalde üç avukatlarımız mahkeme elinde 

bulunan çok kıymetli mu’cizatlı Kur’ân’ımızı ve 

kitaplarımızı o insafsızların ellerinden kurtarmağa çalışmak 

lâzımdır.” ifadesi ile üç avukata talimat var. Bir diğer ismi ile 

Tevafuklu Kur’ân ile beraber Külliyattan müsadere edilen 

kitapları -ki birisi de Zülfikar’dır- insafsız ve hukuksuz 

yargılayanların elinden kurtarılması talimatı, bu bir. 

 “Hem Siracünnur’un âhirindeki yasak olmuş 

Beşinci Şua’ı çıkarsınlar, o mecmuamızı da bize iade ve 

Zülfikar’ın sebeb-i müsaderesi olan iki sahifeyi koparsınlar, 

o büyük kıymettar mecmuamızı bize iade etmelerine 

çalışmaları elzemdir.” ifadesinde ilk husus Beşinci Şua’nın, 

Siracünnur’a dâhil edilmemesi yani çıkarılmasıdır. 

Siracünnur’un iadesi ile beraber Zülfikar’ın soruşturulmasına 

mevzu olan iki sahifenin de, kitaptan çıkarılması ile beraber 

takdirkârane ifade ettiği “büyük kıymettar mecmuamızı bize 

iade etmelerine” yönelik çalışılması, iki. 

 “Hem benim bu ağır vaziyetimin tahfifine, hem 

Ankara’da hem burada Arpacı Sâlih ile beraber müracaat 

etsinler.” ifadesinde, hapishane şartlarının hafifletilmesi ile 

duruşma öncesinden o üç avukat, Arpacı Salih ile adliyeye 

müracaata çalışılması, üç. 

 “Hem benim Denizli’de dokuz ay hapsim kanunen 

aynı mesele ve aynı mevhum cürüm olmasından bu cezamıza 

sayılması hakkımızdır.” Risale-i Nur ile Kur’an’a hizmetin 

geliştiğini gören İslâm’ın gizli düşmanları Bediüzzaman, 

“gizli cemiyet kuruyor, halkı hükümet aleyhine çeviriyor, 

inkılâpları kökünden yıkıyor, Mustafa Kemal’e deccal, süfyan, 
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din yıkıcısı diyor, bunu hadislerle isbat ediyor” gibi iddialarla 

açılan dava sonunda 1944 yılında Denizli’de dokuz ay hapsin 

ardından beraat eder. Daha sonra Emirdağ’da ikamet ederken 

1948 yılında Afyon Ağır Ceza’da aynı iddialarla açılan davada 

ise Bediüzzaman; kanunen aynı mesele ve aynı mevhum 

cürüm olmasından dolayı Denizli’deki hapis müddetinin bu 

defaki Afyon’da görülen davanın cezası olarak sayılması ister 

ve hakkı olduğunu dile getirir.  

 Gizli din düşmanlarının hükümetin bazı erkanını iğfal 

ederek aleyhte kullanmalarına işaret eder. Bunu şöyle ifade 

eder: “Zülfikar, Siracünnur elbette gizli düşmanımız mason 

ve komünist maskesi altında anarşist ve mürted münafıkların 

çok dehşet verip bellerini kırdıklarından, herhalde Beşinci 

Şua’ı bahane ederek eski kabinenin bir kısım erkânını 

aldatmışlar. Fakat bu plânları dahi akîmdir. Neşrolan ve 

istinsahla ziyadeleşen kısım kâfidir. Hükûmetin elindeki 

kısım, hükûmet memurlarına lüzumu var ki, kader-i İlahî bu 

hale müsaade ediyor.” (s.5) şeklindeki haklı gerekçe ile 

Bediüzzaman hareket ediyor.  

 Yukarıdaki metin parçasının son cümlesinde teselli 

bulma konusunda şöyle bir bakış açısı getiriliyor: Alınan 

tedbirlere rağmen, iradeyi aşan gelişme karşısında; hadisenin 

müsbet tarafına bakarak, o yönde kaderin izini ve yüzünü 

seyredip, ibret çıkarmak adına tevekkül edilmelidir.   

 Zülfikar’da gerçekten çok esaslı ve mühim konular 

işlenmektedir. 

   Mehmet Çetin 

  16.08.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 09.09.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/calissinlar_442144 

http://www.mehmetcetin.de/calissinlar/ 
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38. Yeni Asya tanıtımı hatıralarından 

 İzmir Bornova’dan Ömer Öcalan Ağabeyimiz, 

Kemeraltı’nda Yeni Asya tanıtım çalışmalarında ilginç 

bulduğu hatıralarını şöyle dile getirdi: 

 “Kemeraltı’ndaki tanıtım çalışmalarımız güzel 

hizmetlere vesile olmaktadır. Bunlardan biri de şöyle: 

 “Yeni Asya tanıtım gazetesi ister misiniz?” dediğimde 

göz ucu ile baktıktan sonra “İstemez ”demesinin ardından “Bir 

deneseydiniz, ücretsizdir” gibisinden bir şeyler söylemek 

istedim. Onun böylesi kesin tavrı karşısında “Hayırlı işler” 

deyip ayrılırken “Bir meyvenin tadına bakmadan onun 

lezzetini bilemezsin” düşüncesi içerisinde bir başka dükkâna 

girdim. Aynı teklifi yaptım, muhatabım, teşekkür ederek aldı.  

 Genel olarak hepsinin soruları ortak: “Bu gazete hangi 

grubun? Hangi partiyi destekliyorlar?  

 Ertesi günü aynı sokaktan geçerken, dün istemeyen 

ama bugün gazete isteyen Yaşar, abone olmak talebiyle de 

beni sevinç ve şaşkınlık içerisinde bıraktı. Sonradan anlaşıldı 

ki Konyalı Lokantacı Hacı Mehmet Şaşmaz’ın, “Güvenilir 

insanlardan, zarar gelmez” tavsiyesi etkili olmuş. 

 Memleket meselelerindeki yaklaşımını okuyarak fark 

edenler, Yeni Asya’nın kendileri için birer pusula olduğunu 

ifade ediyorlar. Gazeteyi zamanında götürmemize rağmen, 

“Nerede kaldın” gibi tarizlerine mukabil “Ya Rabbi, işimizi 

kolaylaştır!” diye dua ederim. 

 Yeni Asya’yı okuyarak, Üstadımız Bediüzzaman Said 

Nursî’yi ve eseri Risale-i Nur Külliyatı’nı tanıyanlar; 

gazetedeki risale tefrikalarını ve ileriki zamanlarda kendilerine 

verdiğimiz risaleleri okuyanlar Allah’ın izni ile imanlarını 

kuvvetlendirmeleri yanı sıra hürriyet, adalet, hukuk ve 

demokrasi gibi sosyal konularda istikameti bulduklarını ifade 

etmektedirler.   

 Esnaf kesimi özellikle ticaretin içerisinde oldukları 

için bizden farklı tecrübe ve tesbitleri vardır. Çok farklı 

düşünceye sahip insanlarla muhatap olmaktadırlar. Onlar, 
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okudukları Risale-i Nur’dan iman hakikatlerini, içtimaî 

prensipleri münasip bir lisanla müşterilerine anlatarak gittikçe 

genişleyen bir iman hizmetini dalga dalga sürdürecekler, 

inşaallah. 

 Bu hizmette ihlâsın son derece önemli olduğunu 

yaşayarak öğreniyoruz. Yaptığımız şu hizmette dünyevî en 

küçük bir menfaatimizin olmadığı ve hatta aksine bize bir 

takım maliyet ve masrafa sebep olduğu halde sırf Allah rızası 

için bu hizmette bulunmamız, akıllı insanların dikkatli 

nazarlarını çekmekte ve takdirlerini celbetmektedir. 

 Yardımlaşarak, sabır ve gayretle yapılan dağıtım ve 

tanıtım çalışmaları Allah’ın izniyle müsbet meyvelerini 

vermektedir. Yeter ki, vazifenin belâgat içerisinde tebliğ 

olduğu unutulmayıp, sadece ve sadece Allah rızası için 

yapılması unutulmasın.” 

 Hatıralarını nakleden Ömer Ağabeye teşekkür 

ediyoruz.  

 Ülkemizin pek çok beldelerinde olduğu gibi güzel 

İzmir’de; nam şan ve menfaat peşinde olmayan gizli hizmet 

kahramanları adına; Ömer Öcalan, Salih Sütçüoğlu, Kamil 

Dinçpehlivan ve Mehmet Emin Salbaş’ları tebrik ediyoruz.  

 Bu ağabeylerin gayreti ile Yeni Asya’yı okumaya 

başlayan Ali Ulçay, Nur Hanım, Altan Kardeşler, Çağlar, 

Ekrem, Bilâl, Yusuf, Hüseyin, Mehmet, Yılmaz, Mahmut, … 

gibi kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. 

   Mehmet Çetin 

  07.07.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 16.09.2017 

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

hatiralarindan_442626 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asya-tanitimi-hatiralarindan/ 
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39. “Ne kadar zamandır ders yapamıyorum, biliyor 

musun?” 

 Bir kardeşin evindeki sohbette başka bir kardeşimiz 

ders yapıyor. Yaptığı izahlar, Külliyatın haricine çıkınca 

müdahale etme ihtiyacını hissederek, Konferans Risalesinde 

Zübeyir Ağabeyin, ders esnasında yapılacak izahlarda tafsilata 

girişip eski malumatlarla açıklanmasının Risale-i Nur’un 

tesirine perde olabilir. Bunun için lügatlerin manasını 

söylemek, başka risalelerden alakalı yerleri okunmalıdır, 

dediğini ifade etmiştik. 

 Aldığımız cevap, bir hatamızın tesbiti ve ifadesi idi: 

 “Mehmet Kardeş, ben ne kadar zamandır ders 

yapamıyorum, biliyor musun? Sen Külliyatı okumuşun, elbette 

Külliyat’tan bahsedersin. Senin kadar okumadığımız için 

kafamızdan izah yapmak durumundayız.” 

 Farkında olmadan yaptığım bir hatanın karşı feryadı 

idi bunlar. Acilen enfüsî bir muhasebe yapmam lâzım idi. 

 Bu kardeşlerimle tanıştığım ilk günde elimize verilen 

Risale ile ders yapmaya başlamıştım. Hizmet etme arzumuz, 

başka kardeşlerin hizmet etmesine fırsat vermemiş meğer!   

 İhlâstaki sırrı, daha fazla hizmet etme aşkı ile 

kaçırmışız da farkında değilmişim! 

 Hani bir düsturumuz vardı, bütün kuvveti, ihlâsta ve 

hakta bilmemizi izah eden. İşte o Üçüncü Düsturun içerisinde 

zikredilen “Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, 

makamda, teveccühte, hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin 

hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.” diye bildirilen en 

mühim bir dersi nasıl da atlamışım?  

 Atladığım ve bu hatırada yüzüme vurulan hatamızın 

uygulama noktasındaki tashih kaynağı olan ifadeler hızla 

zihnimden şöyle geçti: 

  “Hatta en lâtif ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi 

muhtaç bir mü'mine bildirmek ki, en masumâne, zararsız 

bir menfaattir; mümkünse, nefsinize 
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bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla 

yaptırması hoşunuza gitsin.” 

 Buraya kadar için bir derece eyvallah, dedi, nefsim. 

Ama bir hayır ve hizmetin, nefsim tarafından yapılmasının ne 

mahzuru olabilir ki? Hem hayırlı hizmet, Rabbimizin bir emri 

değil midir? Ne idi bu noktada kaçırdığım husus ki kader-i 

İlâhi, sevdiğim bir dostum vesilesi ile bana ders vermek 

istiyordu? 

 Yine çare İhlâs Risalesinde imiş, zira Üstad’ın cevabı 

gecikmedi: 

 “ Eğer “Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben 

söyleyeyim” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar 

yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.” 

 Demek ki kardeşler arasındaki uhuvvet ve ihlâsın 

muhafazası, fazla hizmet yapmaktan daha önemli imiş! Ve 

esasen bundan da önemlisi “fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa 

zarar gelebilir.” ikazı sanki daha önemli gibi. Zira ibadetim ile 

şahsî füyuzat ve sevabımı artıracaktım, ama “ben yapayım, 

ben okuyayım” masum yüzlü arzum ile kardeşler arasındaki 

tesanüde ve ihlâsa zarar geleceğini, demek ki atlamışım. Bunu, 

daha sonraki hizmet etme, ders yapma arzularımda 

unutmamam lazım. Dönüp, bu satırların arasından, bunca yıl 

sonra “Mehmet Kardeş, ben ne kadar zamandır ders 

yapamıyorum, biliyor musun?” diyen dostuma mezkûr mühim 

prensibi yeniden hatırlamama vesile olduğu için bir teşekkür 

borçlu olduğumu da. 

 Hayatın dersi böyle olsa gerek. İç içe hadiselerin 

arasında saklı olan anılardan zamanı geldikçe hatırlanan, 

alınan dersler. Ders alma adına, yaklaşık otuz yıl sonra da olsa 

geç kalmış saymadım kendimi.  

   Mehmet Çetin 

  29. 5,2016 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 23.09.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ne-kadar-zamandir-

ders-yapamiyorum-biliyor-musun_443098 
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http://www.mehmetcetin.de/ne-kadar-zamandir-ders-

yapamiyorum-biliyor-musun/ 
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40. Ağlamak istiyorum 

 Mü’minlerde nifak, ayrılık, parçalanma, kin ve 

düşmanlığa sebebiyet veren; tarafgirlik, inat ve hasedin, acı 

veren hâllerini cemiyetin hemen her kademesinde gördüğüm 

için ağlamak istiyorum. 

 Grubuna, cemaatine, partisine ve cemiyetine sadakat 

görünümlü taassubâne kahrolası tarafgirliğin neticesinde 

örtülen, tevillerle geçiştirilen; zulüm, haksızlık, kırgınlık, 

iftira, gıybet ve parçalanmayı gördükçe ağlamak istiyorum. 

 Din düşmanlarının; iki ehl-i iman grubun arasındaki 

husumeti tahrik ederek birinin silahıyla, itirazıyla ötekini 

reddedip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp, ikisini de 

yere vurulmalarına vasıta olan tarafgirlik ve inatlaşmanın 

acılarını çeken masumları gördükçe ağlamak istiyorum. 

 Dinin; menfaate, makama, siyasete alet edilmesiyle 

beraber, adına masumâne gerekçeler takılarak toplumdaki 

asayiş ve sükûnetin bozularak, her insanı tedirgin eden 

yaklaşımların güzel görünen ama hırslı, hased yüzünü, cemiyet 

içerisindeki eserini gördükçe ağlamak istiyorum. 

 Adaletin, adaletsizlerin elinde atalete sebep olduğunu 

gördükçe, atıl vaziyete atılanların da adaletsizliğe malzeme 

olduğunu gördükçe, ağlamak istiyorum.  

  “Haram helal demeden her şeyi yapanların, diğer 

dönemlerdeki gibi rahat hareket edip, saygınlık kazanmalarını 

iş yerimde gördükçe, niçin dürüst olayım diye kendimi 

sorguluyorum.” diyen genci dinledikçe ağlamak istiyorum. 

 İmanî meseleleri açıklamaya çalıştığımda, menfaat ve 

hırslarına âlet edenleri göstererek lâfımı kesen evlâdımın 

gözüne bakarak ağlamak istiyorum. 

 Müstehcen kıyafetli hatunlarına imanî mevzuları 

anlatırken veya anlattırırken, bunları ilgiyle izleyen insanımın 

hâli ve özellikle harama nazar etmeme hassasiyetinin 

kırıldığını gördükçe ağlamak istiyorum. 

 Genişleyen cemaat halkası, güçlenen faaliyetleriyle 

müntesiplerini dünyevîleşmeye, diğer hizmet gruplarını 
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ötekileştirmeyi tahrik etmeye ve hatta bunlar yetmiyormuş gibi 

otoritelerini kuvvetlendirmeye alet ettiklerini, olduklarını 

gördükçe ağlamak istiyorum.  

 Yapılan imanî hizmetlerin gelişmesi gerekçesiyle; 

kırmızı çizgilerin aşılarak, faizin, haram kazancın, nereden 

geldiği, nasıl yollarla kazanıldığı sorgulanmayan paranın yer, 

yurt, daire, bina, araba ve eşya alımına kabul edilmesini 

gördükçe ve başımıza gelen belâlara davetiye çıkaran bu 

halleri yaşadıkça ağlamak istiyorum. 

 Alınan mülklere yatırılan paranın, daha fazla 

neşriyatın yapılmasına, daha fazla imanın kurtulmasına sebep 

olabilmeyi ertelediğini gördükçe ağlamak istiyorum.  

 İsraf, menhiyat, gıybet, ihtilaf ve bid’aya taraftarlık 

gibi duaların kabulüne mani olan hallerini ıslah etmeyerek 

yapılan duaları işittikçe ağlamak istiyorum. 

  Ağlamak istiyorum diyerek ağlayamayan gözlerimin 

ve hele kalbimin hâlini gördükçe yine ağlayarak dua etmek 

istiyorum ta ki merhamet-i İlâhiye imdadımıza yetişinceye, 

kendimize gelinceye, kısacası adam gibi adam oluncaya kadar 

ağlamak istiyorum… 

    Mehmet Çetin 

   28.09.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 30.09.2017 

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

istiyorum_443586 

http://www.mehmetcetin.de/aglamak-istiyorum/ 
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41. İstemeyen bir arkadaş ile 

 İhlâs Risalesinin Üçüncü Düsturunda kuvvetin hakta 

ve ihlâsta bilinmesi anlatılırken şu satırlar beni alır, 

Eskişehir’de dershane yıllarıma götürür: 

 “Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, 

makamda, teveccühte, hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin 

hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en lâtif ve güzel 

bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki, en 

masumâne, zararsız bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir 

hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla 

yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer “Ben sevap kazanayım, bu 

güzel meseleyi ben söyleyeyim.” arzunuz varsa, çendan onda 

bir günah ve zarar yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa 

zarar gelebilir.” 

  Memleketimden ilkokul arkadaşım Doğan, o günlerde 

misafirim idi. Dershanemize dâvet ettim. Nihayet ders 

yapmaya sıra geldi.  

 İçimden: “Şöyle güzel bir ders yapayım, namım ta 

babamın kulağına kadar gitsin.” geçti ve elimi risaleye 

uzatırken aklıma Üstadın yukarıdaki nasihati geçti.  

 O günlerde Risale bilgisi çok yeni ve ismini Habib 

diye değiştirdiğimiz komutan ile beraber kalmaya başlamıştık. 

 İçimden, bahsettiğim gurur dolu duygu ve düşüncem 

geçerken diğer taraftan da “Bakalım, Üstadın bahsettiği 

mesele ne kadar doğru çıkacak!” deyip elimdeki risaleyi, 

Habib arkadaşımıza uzatarak “Haydi komutan, bize ders yap!” 

talebinde bulundum. 

 O da gayet samimi bir şekilde uzatılan kitaptan okudu, 

sonunda Fatiha çekildi ve çaylı sohbete geçildi. 

 İlkokul arkadaşım Doğan’ı uğurlarken bana söylediği 

şu cümle, hayatımın İhlâs noktasındaki dersi oldu:    

 “Mehmetçiğim! O komutan ne kadar bilgili bir 

arkadaşınızmış!” 
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 Bu takdiri, kendime beklerken, samimi olarak ders 

yapan Habib Komutana yapılıyordu. Dedim ki nefsime; “Ey 

Mehmet! Aldın mı dersini?” 

 Ben ki haddini tecavüz ederek, Üstadını bu noktada 

test etmeye yeltenmiş birisi olarak fiilen dersimi aldım, 

hamdolsun. 

 Evet, kardeşimizi; şerefte, makamda, teveccühte, 

hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde 

tercih etme dersim hayatımda unutulmaz hatıralarla 

nakledilirken ihlâsın çok ince ilmeklerle örüldüğünü bir kere 

daha yaşayarak anlamaya yaklaştım. 

 “nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için” şeklinde 

ifadesini bulan tavsiye, “mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar 

gelebilir.” vahim neticeye ulaşmadan ihtar ediliyordu. Burada 

“Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim.” 

arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur.” 
haklıymış gibi gözüken gerekçeler neticedeki ihlâsa zarar 

verebilecek potansiyel yapıya sahiptir. 

 Bu vesile ile istemediğimiz veya anlaşamadığımız bir 

arkadaş ya da kardeşimizin yaptığı dersi dinleyerek ondan 

ibret çıkarmayı manevî bir riyazet olarak anlamak daha doğru 

olanıdır. Diğer yandan ders yapmaktan uzak duran, istemeyen 

birisinin ders yapması ve bundan da hoşlanmamız gerekir. 

“yaptırması” kelimesindeki üçüncü şahıs kipinin kullanımı ile 

yani size değil de başkasına ders yapması teklif dahi edilse, bu 

hoşunuza gitsin, diye anlaşılmalı, denilebilir. 

 Rabbim, hepimizi tam ihlâsa erenlerden eylesin. 

Âmin. 

   Mehmet Çetin 

  04.10.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 07.10.2017 

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

arkadas-ile_443997 

http://www.mehmetcetin.de/istemeyen-bir-arkadas-ile/  
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42. Mehdi’nin, Şafiî olması noksanlık verir mi? 

 Yirmi Üçüncü Mektub’un Üçüncü Sual bahsinde 

büyük müctehidler, mezhep imamları, aktaplar ve tarikat 

şeyhlerinin efdaliyeti, öncelik sıralaması sorulur.  

 Genel anlamıyla bütün müçtehidlerin değil; dört 

mezhep imamının, şah ve aktapların üzerinde bir konuma 

sahip oldukları tesbiti yapılır. Hususî fazilet konusunda meselâ 

Abdülkadir Geylâni gibi harika şah ve kutupların bir cihette 

daha parlak makama sahip oldukları vurgulanır. Fakat küllî 

faziletin mezhep imamlarında olduğu tekraren teyid edilir. 

Diğer yandan, tarikat şeyhlerin bir kısmının müçtehid 

olduğundan dolayı umum müçtehidlerin, aktabdan daha 

efdaldir denilmeyeceği açıkça ifade edilir. Fakat bütün 

bunlarla beraber esas sıralamanın ilk iki sırası ise; sahabeler ve 

Mehdidir. Sonrasında da imamlar, müçtehidler, aktaplar ve 

şeyhler vardır. 

 Bu sıralamayı zihnimizde tutarken, hatıra şöyle bir 

konu gelir: 

 Eğer Bediüzzaman Said Nursi, beklenen Mehdi ise, 

Şafiî mezhebine tabii olmasını nasıl anlamalıyız? Yani, 

sahabeden sonra ikinci sırada olan Mehdi, kendisinden sonra 

gelen bir imama nasıl bağlı oluyor? 

 Esasen bu sualde mantık hatasının olduğunu ifade 

etmek lâzım. 

 Bir üst makamda olan, alt makamdakinin görüş ve 

hükmünü tasdik etmesi onu, bulunduğu makamını tartışmalı 

hâle getirmez, aksine daha da sağlamlaştırır. Büyüklüğün şe’ni 

gurur değil, tevazu olması gerekir zaviyesinden bakıldığında 

da Mehdi’nin Şafii mezhebine tabii olması, takdir edilmesi 

gereken bir husustur. 

 Hem nice büyük müçtehidler, mezhep sahibi imamlar 

var ki diğer mezheplere de zaman zaman tabi olmuşlardır. 

Mehdinin, Şafiî mezhebine tabii olması noksanlık değil, aksine 

zenginlik verdiği gibi, Şafiî mezhebine değer katar.  
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 Bu ifadelerin ardından şöyle genel bir prensibi dile 

getirelim: Evvelâ, din bir imtihandır. İmtihanın gereği bazı 

konular açık ve net söylenmeyip müphem ve bilinemezlik 

içerisinde dile getirilir. 

 Her ne kadar özellik ve alâmetleri nakledilmiş olsa da 

Mehdi’nin kim olduğu konusu, aynı müphemiyet dolu 

ifadelerle aktarılmıştır. Bu tarz ifade ise mana ve makamına 

gayet uygun düşmektedir. Zira Mehdi’nin ifşa (açık) değil ihfa 

(gizli) olması imtihanın gereğidir. Dolayısıyla 

Bediüzzaman’ın, Şafiî mezhebine tabii olmasını bu zaviyeden 

değerlendirmek mümkündür.  

 Dini alanda vazifeli olmak, doğuştan ziyade, ileri yaşta 

tevdi edilmektedir. Dolayısıyla Bediüzzaman Said Nursi’nin 

Şafiî bir toplumda doğması, büyümesi, onun ileriki yaşında 

tevdi edilen vazife ve makamını tartışmalı duruma 

düşürdüğünü ileri sürmek doğru olmayan bir yaklaşımdır. 

 Kaldı ki Bediüzzaman, her ne kadar “Şafiyim” dese ve 

bilinse de ifadeleri ve talebelerinin tasdikiyle mezheplerin 

azamî takva noktalarını cem eden bir hayat tarzının içerisinde 

ve tahtieci değil musavvibe
17

 yaklaşımında olduğu da bilinen 

bir gerçektir.  

 Said Nursi’nin, beklenen ahirzamanın Mehdisi olarak 

kabul edilmesi, onun amelde bir mezhep imamına tabi 

olmasının vazifeli makamına nakıse getirmeyeceğine de bu 

zaviyeden bakmak, olması gereken bir yaklaşımdır.  

 Bu nevi meseleler her ne kadar nas kaynaklı da olsa, 

yorumlarda kanaatlerin tesirli olduğunu, bundan dolayı 

farklılık arz edeceğini ve nihayetinde farklı kanaatleri 

taşıyanların da zemmedilmemesi, tekfir edilmemesini de 

unutmamak elzemdir. 

 Allah, en doğruyu bilendir. 

   Mehmet Çetin 

       01.10.2017 Yeni Foça 

                                                             
17

 Bu terimler için bak. Eski Said Dönemi Eserleri, s.  483 (Sünuhat) 
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Yayın tarihi 14.10.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mehdi-nin-safii-

olmasi-noksanlik-verir-mi_444442 

http://www.mehmetcetin.de/mehdinin-safii-olmasi-noksanlik-
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43. Mehdi, mezhepleri birleştirecek mi? 

 Mehdilik klasörünün içerisinde en çok karıştırılan, 

“mezhepleri birleştirme” dosyasıdır. Bu iddia, Bediüzzaman 

Hazretleri’nin 27. Söz’deki şu ifadesine dayandırılır: “Eğer 

beşerin ekseriyet-i mutlakası bir mekteb-i âlînin talebesi gibi, 

bir tarz-ı hayat-ı içtimâiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit 

mezhepler tevhid edilebilir.” Lemaat’ta da manzum olarak 

aynı mana ifade edilir. 

 Bediüzzaman; farklı mizaç ve tarzlara sahip olanların, 

dini yaşama ihtiyaçlarının karşılanmasında, mezheplerin 

mühim ve müsbet vazife gördüğünü izah eder ki mezheplerin 

farklı ve çok olması; pratik hayatta kolaylık, tanzim olduğu 

gibi içinden çıkılamayan konulara da çözüm getirmektir. Dinin 

emirleri; insan tabiatının tecavüz ve azgınlıklarına sınır 

koyarak istikamete sokup, nefsin terbiyesini sağlamak için 

vardır. Mezhepler de bunların yorumlarıdır. 

 Âhirzaman Peygamberinin gelmesiyle, insanlar 

kademe atlayarak tek muallimi dinleyecek ve tek din ile amel 

edecek vaziyete geldiler, ayrı ayrı muallime lüzum 

görülmemiştir. “Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden 

ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden mezhepler 

taaddüt etmiştir (çoğalmıştır).  

 Seviyenin ve toplumsal hayat biçiminin, ihtiyaçların 

farklı olması, mezheplerin çoğalmasına sebep olmuştur.  

 Bu farklılığın ortadan kaldırılmasına şöyle işaret eder: 

“Eğer beşerin ekseriyet-i mutlakası (çoğunluğu) bir mekteb-i 

âlînin (yüksekokulun) talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı 

içtimâiyeyi (toplumsal hayat biçimini) giyse, bir seviyeye 

girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir.” 
 Peki, bu hâl mümkün mü? İşte ona cevap olarak şöyle 

der: “Fakat bu hâl-i âlem, o hale müsaade etmediği gibi, 

mezahib de bir olmaz.” 

 Bu ifadeden şu anlaşılıyor ki, mezheplerin birleşmesi 

vaki değildir, mümkün değildir. İnsanların yaşayışı ona 

müsaade etmez. Mezhep farklılıklarını netice veren diğer 
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sebepleri de unutmamak lâzım. Meselâ; iklim ve coğrafi 

şartları da farklı içtihatları iktiza ediyor. İnsanların bir birinin 

aynı olacak kadar bir birine yakınlaşması da söz konusu 

değildir. Bunlar Adetullah'a ve fıtrata aykırıdır ki dolayısıyla 

mezheplerin birleşmesi muhaldir.  

 Bir eserinde, mezheplerin ayrı ayrı olmasının 

hikmetlerinden bahsederken, diğer bir eserinde, fıtrî gördüğü 

bu farklılığı yalanlarcasına mezhep farklılığının ortadan 

kalkarak birleşeceğinden bahsediyor, diye anlamak, hatadır, 

Bediüzzaman’a çelişki atfetmektir.  

 Peki, mezheplerin birleştirilmesi konusu nereden 

çıkıyor? 

 İmanın temellerinin zayıflatılmaya çalışıldığı bir 

süreçte içtihad ile uğraşmak isabetli olmayan bir tarzdır. 

İtikadî konularda Bediüzzaman’ın yaptığı içtihadları, amelî 

mezheplerin birleştirilmesi konusunun zaman zaman gündeme 

gelmesine karıştırılıyor. 

 Evet, Bediüzzaman; iman ve itikadın en temel 

konularında birleştirici içtihadlar yapmıştır. Cüz-i ihtiyarîyi; 

Eş’ari’nin tasarruf, Matüridî’nin meyelân gibi farklı 

içtihadlarını “emr-i itibari” çatısında birleştirmiştir. Mutezile 

ve Cebri’nin görüşlerindeki hak noktaları tadil ve tashih 

ederek istikamete sokar. İmam-ı Rabbanî’nin aşk görüşünü 

şefkat diye tashih eder. İbn-i Arabi ve Razi’nin görüşlerindeki 

noksanlığı tashih ve tevhid eder. İşte bunlar gibi temel itikadî 

hususların birleştirilerek takdim edilmesini, ameldeki 

mezheplerin birleştirilmesi ile karıştırılmamalı. 

   Mehmet Çetin 

  07.10.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 21.10.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mehdi-mezhebleri-

birlestirecek-mi_444899  

http://www.mehmetcetin.de/mehdi-mezhebleri-birlestirecek-

mi/ 
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44. Yeni Asya’nın tarihçesini İzmir’de yazanlar 

  Rahmetli Muazzam Özçınar ile başlamak lâzım 

tarihçeye. Yeni Asya’nın temelini teşkil eden İzmir’deki 

Uhuvvet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetini yapan 

gizli ve sessiz bir kahraman idi. O dönemdeki baskılara 

dayanacak kadar sebatkâr isimsiz bir kahraman.  

 Rahmetli Ceylan Çalışkan Ağabinin vefatının her 

sene-i devriyesinde okutulan mevlide iştirak eder, o yıllarda. 

Zübeyir Ağabey, misafirleri kucaklama sırası Muazzam 

Ağabeye geldiğinde “Bu kardeşim, Uhuvvet Gazetesinin Yazı 

İşleri Müdürlüğü’nü böylesine dehşetli bir zamanda yapan 

kahraman bir kardeşimiz!” diye iltifat eder. 

 İttihad Gazetesi’nin Birinci yılında (1968) Ege Bölgesi 

Temsilciliğini üstlenen İzmir’in tanınmış Tüccarlarından H. 

Mes’ud Kızılhisarlı’yı minnetle anıyoruz.    

 Kemeraltı Camii Kütüphanesi müdavimi Saim 

Atlıhan’a rahmetler. Halıcı Hüseyin Çağdır ve Muzaffer 

Deligöz’ün Zülfikar Gazetesindeki hizmetleri tarihe mal oldu. 

Vaazları ve Yeni Asya Yayınları’ndaki eseriyle bilinen Nail 

Papatya Hocamız. Ve Büro hizmetlerinde yıllarca hizmeti 

geçen rahmetli Yusuf Öztanzan -ki nam-ı diğer Koca Yusuf’a 

ve her zaman ibretle, takdirle andığımız rahmetli Tayyar 

Alnıak’a dualar. Dükkânının önündeki direğe Yeni Asya’yı 

çekinmeden asarak ilânat yapan korkusuzlar namına Çantacı 

Necmi İlgen’e şükranlar. Mustafa Birlik, Bekir Akgün, Av. 

Reşat Yazak, Astsubay Durmuş Ağabey, Bediî Yılmaz, 

Mehmet Turan gibi mazilerinde bir dönem Risale-i Nur’un 

Yeni Asya ile neşrine gayret eden rahmetli ağabeylerimizi 

şükranla yad ediyoruz. 

 Namazgâh dershanesinin kıymetli hatıraları var. Hasan 

Şen Ağabeyimizin yakın dostu olan ve uzun yıllar Risale-i 

Nur’un neşrinde çok hizmet eden Mesut Zeybek, rahmetle 

andığımız gayretli bir ağabeyimiz idi. 

 İzmir/Ege Yeni Asya Temsilciliğini 1982 yılından 

itibaren sürdüren Hasan Şen Ağabey, İsmail Mermer 



105 
 

Ağabeyin dükkânında Yeni Asya Matbaası ile neşriyat 

hizmetine de devam eder. İlerleyen yaşına rağmen, yılların 

birikimi olan tecrübe ve hatıralarını dersten derse, meşveretten 

meşverete ve bürosunda şevkle anlatarak nakleden Hasan Şen 

Ağabimize sağlıklı ve şifalı uzun ömür diliyoruz.  

   Hisar Camii esnaflarından rahmetli Saatçi Ahmet 

Burhan Bozkaya, Cahit Bozkaya ’nın işyerleri o zamanlar 

hizmetin mahallî merkezi idi. Sessiz ve sakin Halil Bozkaya 

amcaya rahmetler. Feyyaz Doğruel, Hüseyin Görmenoğlu çok 

eskilerden idi.  Daha sonraki yıllarda; Kırtasiyeci Ömer 

Durgut’un, Kavaflarda Turan Çetiner’in, Kuyumcu Necdet 

Şimşek’in mekânları uğrak yerlerimizdi. İstikameti, meşverete 

sadakatte; fakirliliğe iktisatta; ticaretindeki başarıyı azim ve 

gayrette, bulan rahmetli Mehmet Ali Hacınebioğlu’nu dualarla 

anıyoruz. 

 Pınarbaşı’nın sessiz sadıklarından Nazmi Doğan 

Ağabeyin dükkânı yıllarca hizmetin merkezi idi. Sonraları 

açılan dershanenin sadık müdavimlerinden Kaya Kireççi, 

İbrahim Kaya, Mustafa Kaynar, rahmetli Uğur Tenekeci, 

hatırlanmaz mı? Komünizmle Mücadele Derneğinde 

eski hizmetleriyle bilinen sonraları Nur Hizmetinde kadim 

yerini alan Necati ve Kemal Görücü kardeşlere selam olsun. 

 Ali Eski, İsmail Mermer sessizlerin en sessizi 

kahramanlarıdır. 1980 ihtilali sonrasında gazetenin yasaklı 

olduğu günlerde sanki yayınlanıyormuş gibi, günlük bedelini 

ödeyen fedakâr ve müdakkik Hilmi Çekici Ağabeye, hayırlı 

sağlıklı ömürler ve şifalar diliyoruz. 

 Düldülüyle Bergama’lara kadar Yeni Asya’yı tanıtan 

ve dağıtan, eski ama eskimeyen hizmetleriyle yâd ettiğimiz 

Adnan Acır Ağabeye, -cemaate vekâleten- sağlıklı ömürler ve 

şifalar temenni ediyoruz.  

 İzmir dershanelerinden mezun olan Hayrettin Temiz, 

Yakup Alkan, Mustafa Delen, Bolulu Hasan, Urfalı Nurullah 

ve Ali kardeşlerimizin hatıraları zihinlerde. 
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 Her şeyiyle hizmete vakıf olan, kahraman Selahaddin 

Akyıl Ağabeyimize uzun ve sağlıklı ömürler. Vahdettin 

Akyıl’ın dikkatli ders dinlemesi unutulur mu? Ahmet 

Akcan’ın hizmetleri unutulmaz.  

 Yakın dönemlerdeki hizmet erleri anılmadan olmaz!  

 Şöyle ki: Siyasî yelpazeden gelen ama sadakatle Nur 

Hizmetinin Yeni Asya ekolünde yüksek sesiyle beraber 

yüksek fedakârlıklarda bulunan Mehmet Tabak, Mustafa 

Ekeroğlu, Abdürrahim Mermer ve diğerleri elbette unutulmaz.  

 Bornova’nın eskimeyen eskilerinden Bilal Tunç, Kadri 

Gülişli, Ömer Öcalan, Salih Sütçüoğlu, Hikmet Çetiner ve 

arkadaşları.  

 Çamdibi’nin temeli olan Ayakkabıcı Nazım Pınarcı 

Ağabey ve kardeşleri; rahmetli Tevfik Balkanlı, Mustafa 

Pınarcı, Ali Ergün, Ali Meçoğlu, Nail Aladağ, Ali İhsan 

Çakal, Yılmaz Genççoban, Mevlüt Gül, Ülkü Meçoğlu ve 

diğerleri anılmadan olur mu?  Kahramanlar’ın kahramanı 

Hüseyin Günay, Kâmil Dinçpehlivan ve arkadaşları var 

olsunlar! 

 Mühendisliğini bir kenara iterek neşriyat hizmetinde 

tek başına ekol teşkil eden H. Muharrem Okur’u ve Yeni Asya 

İzmir Bürosunu işleten Nevzat Girgenç, Şakir Argın, Orhan 

Alagöz’ü binlerce tebrik ediyoruz. 

 İsimlerini anamadığımız gizli kahraman ağabeylerden 

özürler diler, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dua ediyoruz. 

   Mehmet Çetin 

  20.10.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 28.10.2017 

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

tarihcesini-izmir-de-yazanlar_445418 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asyanin-tarihcesini-izmirde-

yazanlar/ 
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45. Tılsımlar ’daki tılsımlar 

 Tılsımlar ‘daki Kur’ân ve Hadis’in her meselesinin 

hemen anlaşılacak şekilce çok açıkça zikredilmemesi, dinin 

imtihan olması sebebiyledir.  

 Bu imtihan; bazılarına tahkik yolunu seçerek hidayete 

ermesine vesile olurken, kimisinin de şüpheye düşerek yoldan 

çıkmasına sebep olan bazı meseleler tılsımlı kalmıştır.   

 Bazı rüyaların tılsımlı olması, Hz. Musa (as) ile Hz. 

Azrail arasındaki hadise, şahıslara aitmiş zannedilen fevkalâde 

hâller, başa gelen ama anlaşılamayan vakıalar, Kur’ân’da sık 

tekrar edilen ikazların arkasındaki sırlar, Vahhabîlik 

tasallutundan yansıyanlar, tahdis-i nimet suretinde gelen 

ikrâmların anlattıkları, tevafuklardaki sırlar, Kur’ân 

hizmetindeki inayetler gibi pek çok konular Yirmi Sekizinci 

Mektub’da anlatılmasına rağmen Bediüzzaman daha sonra 

başka konuları ihtiva eden risalelerinden derleyerek Tılsımlar 

Mecmuası’nı neşreder.   

 Tılsımlar ’da neler var?     

 1. Birinci Söz, 2. On Dördüncü Lem’anın İkinci 

Makamı, 3. On Birinci Söz, 4.On Altıncı Söz ve Küçük Bir 

Zeyl, 5.Yirminci Mektub’un İkinci Makamı’nın Onuncu ve On 

Birinci Kelimesi ve Onuncu Kelime’nin Zeyli, 6.Yirmi İkinci 

Söz’ün İkinci Makamı, Mukaddeme, Hâtime, 7.Yirmi 

Dördüncü Mektup, Birinci, İkinci Makamı. 8.Yirmi Altıncı 

Söz (Kader Risalesi), Hâtime, 9.Yirmi Yedinci Söz’ün 

Zeylinden (Sahabeler Hakkındadır ) sonraki dört sualin 

tamamı, 10.Yirmi Dokuzuncu Söz’ün İkinci Maksadı, 

11.Otuzuncu Söz’ün İkinci Maksad (Tahavvülât-ı Zerrâta 

dair), 12.Yirmi Sekizinci Söz’ün İkinci Sualinin Haşiyesi 

13.Yirmi Dördüncü Söz’ün Beşinci Dalı, 14.Otuz Birinci 

Söz’ün Dördüncü Esası ve Hasan Feyzi’nin şiiri, 15. 

Dördüncü Şuâ’nın Birinci Mertebesi başlıklarında konular 

anlatılır. 

 Başlıklarda görüldüğü gibi hemen anlaşılması zor olan 

meseleleri anlatan risalelerin, kullanım kolaylığı olması 
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muhtemel niyetiyle Tılsımlar olarak müstakil bir eserde tanzim 

edilmiştir. Benzeri bir hareket Zülfikâr ve Siracünnur’da da 

görülür. 

 Tılsımlar’ın muhtevasındaki meselelerin izahı 

yapılırken eşya ve hadise; delil ve malzeme olarak kullanılıp 

akla kapı açılmaktadır. Bu noktadan da Risale-i Nur, Kelam 

ilmine yeni ve farklı bir bakış getirmiştir.  

 Besmeledeki sırlar ve hayata intikali Birinci Söz ve 

eki; “hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını 

ve hakikat-i salâtın rumuzunu” terkipleriyle, bütünüyle 

kâinatın, insanın yaratılışındaki sırların ifadesinin namazdaki 

tılsımda saklı olduğunun kaynağı olan Şems Suresinin 1-7. 

ayetlerindeki sırlara işaret edilen On Birinci Söz; Yasin 

Suresi’nin “ol” emrini anlatan 82-83. ayetlerindeki tılsımların 

izahıyla On Altıncı Söz; Bir insanın yaratılması ile bütün 

insanların ve eşyanın yaratılmasıyla Allah’ın her şeye kadir 

olduğunu anlatan On Birinci Kelime; Tevhidin hakikatlerini 

Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamı’yla, Allah’ın dilediğini 

yapması ve hükmetmesindeki sırları açan Yirmi Dördüncü 

Mektub; Kaderin hassas dengesine çözüm getiren Yirmi 

Altıncı Söz; Nübüvvet ve velâyet farklarına işaret eden 

Sahabeler bahsi; Kıyamet ve haşrin vukuatı hakikatinde 

saklanan tılsımıyla Yirmi Dokuzuncu Söz; Zerrenin hâlden 

hâle girerek esma-i İlâhîyenin tecelligâhı olmasına işaret eden 

Otuzuncu Söz; Ubudiyetin neticesindeki meyvelere işaret eden 

Beşinci Dal; Mi’racın meyve ve faydalarını Otuz Birinci Söz 

ve hayatın akışına ana destek olan tevekkülün motoru Âyet-i 

Hasbiye’den bir bölüm ile Tılsımlar, okunmayı çokça hak 

eden mühim bir eserdir.     

  Mehmet Çetin 

  31.10.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 04.11.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tilsimlar-daki-

tilsimlar_445971 

http://www.mehmetcetin.de/tilsimlardaki-tilsimlar 
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46. İzmir’de, İttihad/Yeni Asya bayramına dâvet 

 Risale-i Nur’un matbuattaki lisanı mefkûresinin ilk 

adımı 24. Ekim.1967 tarihinde merhum Zübeyir Gündüzalp’in 

manevî rehberliği sayesinde İttihad ile atıldı. 

 İttihad’ın ilk sayısında yayın hedefi girişteki şu 

cümlelerle özetleniyordu: 

 “Hayatiyetimize kasteden inkılâplardan ve büyük 

zelzelelerden sonra İslâm âlemi yeniden uyanmaya başladı. 

O’nu öteden beri tehdit eden Garp materyalizmi ve Şimalden 

gelen imansızlık hastalığı, her ne kadar bünyesinde derin 

rahneler açtı; on dört asırlık ağacı kurutmaya çalıştıysa, 

gayesinde muvaffak olamadı. İçtimaî hayatın her sahasında 

iflâsını ilân eder bir duruma geldi. Şimdi bütün 

Müslümanlarda bir kıpırdanış, bir canlanış ve bir yeniden oluş 

hâli var. Artık ehl-i iman, istikbâli karanlık görmüyor. İslâm’ı 

kendine en büyük gaye ve hedef olarak seçen hiçbir ferd ye’se, 

ümitsizliğe düşmüyor. Biliyor ki istikbâl, İslâm’ındır; ona 

ancak iman- Kur’ân hakikatleri hâkim olacaktır… Bu 

zamanda en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâm’dır… Elinizde 

bulundurduğunuz şu Gazetenin maksadı da budur. ”  

 İttihad, haftalık idi. Günlük ihtiyaca kâfi gelmeyince 

21.Şubat.1970’te Yeni Asya yayına başladı. İttihad’ın neşir 

gayelerini Yeni Asya üstlenerek, Risale-i Nur’daki 

hakikatlerin basın-yayım kanalıyla neşredilmesi hizmetine 

devam etti. 

 Yeni Asya okuyucularının, Risale-i Nur’u okuma ve 

hayata tatbik etmede isabetli bir okuma biçimini 1967’den beri 

sebatla devam etmesi, dikkatli nazarları üzerine çekmiştir.

  

 Bir hareketin taraftarı olduğu gibi muhalif olanı da 

olacaktır. Muhaliflerden ehl-i nifak ve zındıka kısmı zaten 

görevi icabı muhalefet ederken, baltaya sap olan bir kısım ehl-

i imanın muhalefet etmesi ise cidden üzmektedir.  

 Âl-i İmran/134 ‘de ifade edilen “Öfkelerini yutanlar 

ve insanların kusurlarını affedenler.” emirdeki âlicenaplık 
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düsturuna ittiba ederek, ehl-i imanın itirazına karşılık dört 

mühim vazifeye dikkat gerekir: Mü’min halkın şeyhlerine 

karşı hüsn-ü zanlarını kırmamak, onların imanlarını 

sarsılmadan muhafaza etmek vazifemizdir. Bu iki vazifeyi 

takib eden iki vazife daha var: Risale-i Nur’un erkânlarının 

haksız itirazlarına karşı haklı, fakat zararlı hiddetlerden 

kurtarmak lüzumuna binaen ve ehl-i ilhadın/dinsizlerin iki ehl-

i hakkın arasındaki husumetten istifade ederek, birinin 

silahıyla, itirazıyla ötekini reddedip ve ötekinin delilleriyle 

berikini çürütmekten çekinmek gerekir.  

 İşte bu dört esasa dayanarak, muarızlara hiddet ve öfke 

ile ve misliyle karşılık verilmemeli. Yalnız kendimizi müdafaa 

için sulh ve barış yolu arayarak, itiraza sebeb olan noktaları 

izah etmek ve böylece cevap vermek gerektir.  

 Özetle; böylesi itirazların vukuunda soğukkanlılık 

içerisinde bulunup, sarsılmayıp, düşmanlığa da düşmeyip ve o 

itiraz edenlerin reislerini de çürütmemek gerektir.  

 Biliyoruz, sataşmaların bol olduğu bir zeminde bu 

tarzın tatbiki çok zordur. Ancak yukarıdaki âyetten 

Üstadımızın bize naklettiği ders ve prensip bu istikamettedir. 

Menfî hareketten sakındırılan, müsbet harekete kesinlikle 

teşvik edilen bir anlayışın esas olduğu, asayişi muhafazayı 

netice veren müsbet iman hizmeti; Yeni Asya okuyucusunun 

Risale-i Nur’u okuma, anlama, yorumlama ve uygulamasıyla 

Allah’ın izniyle devam edecektir. 

 Mü’minler arasındaki ihtilafın ittihadla, cehaletin 

marifetle, zaruretin sanat ile ıslahının mümkün olduğunu ve 

bunu vazife edindiğimizi yeniden ifade edeceğimiz 

programımıza davet ediyoruz. 

    Mehmet Çetin 

   08.11.2017 Yeni Foça İzmir  

Yayın tarihi 11.11.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/izmir-de-ittihad-

yeni-asya-bayramina-davet_446373 
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http://www.mehmetcetin.de/izmirde-ittihadyeni-asya-

bayramina-davet/  
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47. Beşinci Şuâ’nın verdiği ihbarlar yaşanıyor  

 İman ve teklif, kişinin tercih imkânı dairesinde bir 

imtihan ve tecrübedir. Bazı mühim konuların hikmeten sırlı 

olması sebebiyle bazı âyet ve hadislerde perdeli 

anlatılmaktadır. Bu nevi meselelerin zaman ve zemine göre 

ihtiyaç derecesinde yenilenen derslerini tekrarlamak lâzımdır.   

 Ahirzamanda yaşıyoruz. Tarih çapında büyük inkılâb 

ve felâketlerin yaşandığı tahribatlardan geçiyoruz. Resul-i 

Ekrem (asm), ahirzamanın fitnesinden ümmetini uyarır. 

Dehşetli fitne ve fesatlarıyla insanları korkutma, yıldırma ve 

aldatmalarla her şeyi yıktığı bir zamanın uzatmalarını 

yaşamaktayız.   

 Bu, öylesine bir tahribat ki yüzyıllardır sahip 

olduğumuz bütün değerlerin yıkımını netice veren ve yerine 

bedene uygun olmayan yabancı kanun ve âdetlerin ikâme 

edildiği bir felaket oldu.  

 Evet, geçen asrın ilk çeyreği, İslâmî âdetlerin 

temelinden sarsılarak en feci felâketleri netice veren 

inkılapların yaşandığı bir zaman dilimi oldu. Bu tahribat, 

temeli hedef aldığı için dipten gelen sarsıntıların tesiri hâlâ 

devam etmektedir.  

 O zaman, bu tahribata karşı; asrın imamı ve müceddidi 

Bediüzzaman Hazretleri, Resul-i Ekrem’in (asm) manevî emri 

anlamındaki, “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle 

onlara galebe edilmez; ancak manevî kılıç hükmünde i’caz-ı 

Kur’ân’ın (Kur’ân’ın mu’cizeliğinin) nurlarıyla mukabele 

edilebilir.” Hadisine uyarak öncesi düşüncesi olan dine hizmet 

için girdiği siyasî faaliyetleri terk ederek, hiçbir dini ve 

dünyevi menfaate alet edilmeyecek şekilde iman ve Kur’ân 

hizmetine program olan Risale-i Nur’u telif ederek tamirata 

başlar. 

 Tamiratın içerisinde Beşinci Şuâ; darbelere, 

inkılaplara, felaketlere ve özellikle Süfyan’ın fitnelerine karşı, 

ehl-i imanın dikkate alması gereken izah ve çareleriyle en 

mümtaz makamdadır.  
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 Süfyan; zekâvetiyle, ilmiyle, siyasetiyle insanların 

zaaflarını kullanarak aldatıp emri altına alır. Âlimleri ve saf 

Müslümanları taraftar edip, dolaylı desteğini alarak az iken 

çok kuvvetinde görünür. Tahribatıyla büyük görünen 

Süfyan’ın, avaneleri sayesinde dördüncü döneminde dinin; 

siyasete, makama ve menfaate alet edilmesi ile önceki 

tahribattan geri kalmayacak zarar açar.  

 Her zamanın bir hükmü var. Şartlar, yerine geldiği 

zaman, iş geciktirilmeden yerine getirilmeli ve gereken ders ve 

tedbir alınmalıdır. 

 Menfaat, makam, mevki, iktidar ve istikbal peşinde 

olanlar; geleceğini, idealini Süfyan’a yanaşarak, ona sahib 

çıkıyormuş gibi gözükenler mazide olduğu gibi günümüzde de 

olabilir ve vardır.  

 Bu tarzın takiyye, taviz, teşhis veya taktik olarak 

yorumlanması mümkün. Bu yorumların, istikametli ve itidalli 

olması ya da olmaması ile de Nur Talebelerinin ince imtihanı 

sürmekte. 

 Lütfen dikkat! 

 Siyasetli cemaatlerin, Süfyan’ın aldatmasına düşme 

ihtimali kuvvetlidir. Siyasetsiz cemaatler de bu ihtimal ile 

sürekli karşı karşıyadır. Öylesine ki, onlar; kalbimiz Kur’ân, 

Peygamber, Üstad ve Risale ile beraberdir, ifadelerine rağmen 

bir şekilde kapıldıkları siyasî tarafgirlik sebebiyle kalb gözünü 

kapatarak mü’minler arasında ihtilâf ve düşmanlığa sebebiyet 

verdiler. Umumî belânın gelmesine, şiddetlenmesine yardımcı 

oldular. 

 Karşı tarafı suçlamadan önce enfüsî muhakemeyi 

sağlıklı yaptık mı? 

 Beşinci Şuâ’nın fiilî dersleri çoktandır tezahür 

etmektedir. 

    Mehmet Çetin 

   15.11.2017 Yeni Foça İzmir   

Yayın tarihi 18.11.2017 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/besinci-sua-nin-

verdigi-ihbarlar-yasaniyor_446769 

http://www.mehmetcetin.de/besinci-suanin-verdigi-ihbarlar-

yasaniyor/ 
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48. İzmir’in Saatçi Ahmet Ağabeyi 

 Hatıralar yâd edildikçe unutulmuyor, duygular 

yeniden tazeleniyor, dostluk ve kardeşlik pekişiyor.  

 Öyle ümid ediyoruz ki sizlerin de bu nevi çok 

hatıralarınız vardır.  Sevdiklerimizle bir araya geldiğimizde 

anlata anlata bitiremediğimiz anılarımızdan birini burada 

paylaşalım.   

 Bornova’dan Ömer Öcalan Ağabey, bu hatıralık 

yazının yazarı ki şöyle ifade eder: 

 “Hisarönü Camiinin civarından ne zaman geçsem 

rahmetli Ahmet Ağabeyin hatıralarını düşünürüm. Bu 

defasında oradan geçerken rahmetlinin eski komşusu Hacı 

Şerif Ali’ye Yeni Asya’yı tanıtım ziyaretimde konu açılsın diye 

sordum: 

 -Saatçi Ahmet Ağabeyi tanır mıydınız? 

 -Nasıl tanımam kardeşim? Gayet iyi bir insandı, 

esnaflığı, komşuluğu, dostluğu ile numune bir insandı ki hâlâ 

şu çarşıda onun yerini dolduracak bir insan yok! 

 Rahmetli Ahmet Ağabey ile benim de ilginç bir 

hatıram var. İzninizle paylaşayım. 

 Hemen her ziyaretimde Risale okumayı tatlı ısrarıyla 

teşvik eden Ahmet Ağabeyden sabah namazına uyandırması 

niyetiyle bir çalar saat almıştım. O yine vazifesini yaptı: 

 -Kardeşim! Her gün Risale-i Nur’u düzenli okumaya 

çalış ki kalbini uyandırsın, bu saatte yardımcı olsun. 

 Tebliğdeki inceliğe dikkatinizi çekerim. İman 

hakikatleri ne kadar çok okunur, takviye edilirse, ruhun cesede 

hâkimiyeti de o oranda galib olur, vazifeler rahatla yerine 

getirilir.   

 Önceleri dediğini yapıyor ve namaza rahat 

kalkıyordum. Ama bir gün sabah namazı vaktinde çalınca, 

gözümü açmadan yanı başımdaki saati kapattım, ‘beş dakika 

daha uyuyayım, sonra kalkar kılarım’, dedim. Sonrasında 

uyandım, lâkin güneş doğmuş idi! Ne yalan söyleyeyim o 

günlerde bu hatayı birkaç sefer yapmıştım.  
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 İşte o günlerden sonra saatin ayarı bozuldu, ileri gitti, 

geri kaldı ve zili de çalmaz olunca, bozuldu diye dolabın içine 

kaldırdım.  

 Aradan tam otuz yıl geçmişti. Bir şeyleri ararken 

dolapta saati görmemle eski günler hayalimde canlandı. 

Rahmetliden aldığım bu saati, bir tamirciye götürmeliyim diye 

içimden derken bir taraftan da saati kurmaya başladım. Saat 

tik tak sesiyle çalıştı, zili de çaldı. O saat, o gün bugün hâlâ 

çalışıyor, zili de çalıyor. Bu hatıram ile anladım ki amelden 

ziyade niyet çok önemli imiş.” 

 Ömer Ağabeye çok teşekkür ediyoruz. 

 Niyet, fevkalâde mühim bir boyadır. Eşya ve hareketin 

mahiyetini değiştirir. Niyet, adi bir hareketi ibadete çevirdiği 

gibi, gösteriş için yapılan ibadeti de adi bir harekete ve günaha 

değiştirir. İbadeti ikaz etmesi niyetiyle saatin kurulması 

inşaallah ibadete dâhil olur. Hem, namaz kılanın haram 

olmayan dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü 

alır. Bu surette bütün ömür, ahirete mal olabilir. Böylece fani 

ömrün, bir yönüyle bakileşmesi mümkün olur. 

 Evet, niyet bir ruhtur. O ruhun, ruhu da ihlâstır. 

Niyetteki bu hasiyete binaen az bir zamanda çok ameller 

meydana gelir. Az bir ömürde, Cennet bütün lezzeti ve 

güzellikleriyle kazanılır. Niyet ile, insan daimî şükreden olup, 

şükür sevabını kazanır.  

 Eşya ve hadise vesilesiyle zuhur edenlerin bir çok 

yönüyle nimet olduğunu idrak etmek niyetiyle bakan, 

değerlendiren, ve şükredenlerden olmak duasıyla. 

 Bütün sevdiklerimizle beraber Saatçi Ahmet Bozkaya 

Ağabeyin ruhuna Fatiha okumayı da unutmayalım, lütfen. 

   Mehmet Çetin 

  07.11.2017 Yeni Foça İzmir    

Yayın tarihi 25.11.2017 

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

ahmet-agabeyi_447213 

http://www.mehmetcetin.de/izmirin-saatci-ahmet-agabisi/ 
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49. Fereci yanlış yerde aramak 

 Ümmetin beklediği, ahirzamanda gelecek ve cemiyete 

topyekûn bir ferec (zafer) anlamında sevinç ve kurtuluşuna 

vesile olacak “Zat” ya da “Mehdi” beklentisi, çok zamandır bir 

ümid olagelmiştir. 

 Eski Said Dönemi Eserleri’nden Sünuhat’ta (1920) 2. 

Meşrutiyetin 1908 yılındaki ilânı evvelinde kuvvetli bir ümit 

ve itikat ile ehl-i imanın ümitsizliklerine çare bulmak adına 

“İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum” diyerek müjdeler 

veren Bediüzzaman Hazretleri, devam eden satırlarda bu ışığı, 

siyaset âleminde ve Müslümanların içerisinde ve çok geniş bir 

dairede tasavvur ettiğini ifade eder. Lâkin gelişen hadiseler ve 

âlemin gidişatı, verdiği müjdeyi âdeta yanlış yerde aradığını 

ikaz edercesine tekzip ediyor idi, der.  

 Enfüsî âleminde bu dert ile dertlenirken, keşfederek 

verdiği müjdenin tevili ve tabirinin iyi anlaşılmasına dikkat 

çeker. Tabir, doğrudan yorum; te’vil ise asıl sözü/lafzı 

muhafaza ederek varacağı muhtemel manalardan birine 

yormak veya çevirmek anlamında olup aralarındaki ince sırrı 

ayırmak gerekir.  

 Te’vil, tabir ve tefsir yaparak ortaya koyduğu ve İslâm 

âlemi hakkında mutlaka iman cihetiyle daha ehemmiyetli 

olacağına işaretle Risale-i Nur’a dikkati çeker. Esas 

beklenilenin Risale-i Nur olduğunu, ancak geniş daire ve 

hassaten siyaset âleminde mesud ve dindarâne bir hayatın 

başlangıcı, müjdecisi iken, acele beklenilen (muaccelen) ışığı, 

o ertelenen (müeccelen) saadet zannederek eski zamanda 

siyaset kapısında aradığını tekraren söyler. 

 1911’de Şam’da verdiği Hutbe ’de aynı ümidi, erken 

döneminde vurgular. Lâkin nasıl kırmızı perde ile siyah bir 

yere bakılsa, kara kırmızı görülür. Risale-i Nur elinde olan, 

kara siyaseti hedef kabul edip bakarsa elindeki kırmızı eserleri 

de kara yorumlar, siyasete alet ederek hata eder. 

 Hâlbuki bu zamanda ehl-i İslâm’ın en büyük tehlikesi 

imansızlık ve ahlâksızlıktan gelen tahribattır. Bunun çaresi ise 
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düşülen noktadan ayağa kalkmak, imansızlık bataklığından 

iman Cennetine kavuşmakla mümkündür ta ki ahlâk kemale 

ersin. 

 Fereci, siyasette aramak, siyasetle aramak, siyasetli 

aramak Nur Talebesinin Risale-i Nur’dan almayacağı bir 

tarzdır. Zira böyle bir anlayış, Nur Risalelerinde yoktur. 

 Bediüzzaman’ın,  “O zamana yetiştiğiniz zaman, 

siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılıç 

hükmünde i’caz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” 
Nebevî  (asm) talimatı nasıl da unutulabilir? 

 12 Eylül darbesini takip eden dâhilî bütün hücumlar 

âdeta bel altından vurarak, aynı yastığa ömür boyu baş 

koyanların nihayetinde kalbî yastıklarını ayırma acısı, 

gerçekten içimizi sızlatmaktadır.  

 Eserlerinde üzerinde titreyerek bahsettiği, koruduğu 

yeğeni Abdurrahman’ın, Süfyanın tuzağına düşmesinin 

günümüzde yansımalarını görmekteyiz. Beşinci Şua’nın fiilî 

dersleri çoktandır tezahür etmektedir. 

   Mehmet Çetin 

  29.11.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 02.12.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/fereci-yanlis-yerde-

aramak_447695 

http://www.mehmetcetin.de/fereci-yanlis-yerde-aramak/ 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

50. Pazar kahvaltısındaki şefkat tokadım 

 İnsanın yaşı ilerlerken hatıralara dalmak ve dostlarla 

paylaşmak arzusu da artıyor.   

 Bunun bir sebebi ve hikmeti olmalı ki bunu ehillerine 

havale ediyoruz. Ancak, aldığım dersin size faydasının 

olacağını ümit ederek işte bunlardan bir tanesini de paylaşmak 

isterim. 

 Evliyalar diyarı Afyonkarahisar vilayetinin şirin bir 

ilçesi olan Şuhut’ta öğretmenim. Alınan karar gereği cemaat 

ile her Pazar sabahı dershanede namazı kılıp, ardından ders ve 

nihayet kahvaltı yapıyoruz. Çok da güzel hatıraları olan bu 

uygulamaya bir Pazar sabahı namazı evde kıldım, dershaneye 

gitmeyip tembellik yaparak, yattım. Daha bağrım tutmamıştı 

ki merdivenlerden yükselen ayak seslerinin ardından üst üste 

zil acı acı çaldı. Hızla kalktım, kapıyı açtım. Cemaatin müdde-

i umumisi (sözcü/savcısı) Recep Ağabeyimiz hızlı bir selâm 

verdi ve: 

 -Mehmet hocam, siz şöyle bir kenara çekilin biz 

hallederiz, dedi. Ve ardından hep beraber mutfağa geçtiler, 

çayı demlediler, hazırladılar, neşeyle kahvaltılarını yaptılar, 

bulaşıkları yıkayıp ardından “Haydi Allahaısmarladık” deyip 

gittiler. 

 Bir daha sen misin Pazar sabahı dershaneye gitmeyen?  

 Devam eden her Pazar, diğerlerinden daha erken gitme 

şeklindeki ders notumu, on üzerinden on derece ile fiilen 

almıştım. 

 Ne garip şu insanoğlu? Ders alması için bir tokadı illa 

yemesi mi gerekiyor?  

 Bu tokatların yanında bizimkinin şefkat tokadı olduğu 

gibi musibet tarzında olanı da var. Hizmete müteallik işlerdeki 

ihmallerin neticesinde ikaz için gelen şefkat tokatlarını 

Bediüzzaman Hazretleri iki ayetin tefsirinde işler.  

 Âl-i İmran Suresinin Otuzuncu Âyetini zahir olarak 

Onuncu Lem’a’nın başında zikrederken, satırlar arasında ise 

Şûra Suresinin yine tevafukla Otuzuncu Âyetini tefsir eder. 
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  İnsan, kendi elleriyle işlediği günahları yüzünden 

başına musibeti davet eder. Dünyada ettiği hayır ve şerlerinin 

hepsi kıyamette önüne konulur.  

 İşte bu sıkıntılı anda, günahları ile arasında uzak ve 

büyük bir mesafe olsun ki onu görmesin.  

 Ve Allah, kulunu böyle bir azaptan sakınmaya davet 

ediyor. Zira Allah, kullarına çok merhametlidir ve kullarını 

affeder. 

 Şefkat tokadı nev’indeki hatıralardan çıkaracağımız üç 

dersimiz var.  

 Yaşanan tokatın ikazları ile eksik, yarım ve ihmal 

edilen hizmete sevk etmesi, ilk dersimizdir.  

 Hizmetin içerisinde iken, iç dünyamızdaki manilerin 

ve muzırların şerrini defetmek, ikinci dersimizdir ki bize 

çektirilen sıkıntıların sebebi olan din düşmanları kendi 

dünyalarında dahi o tokadı yaşıyorlar.  

 Üçüncüsü ise, hizmette halisen çalışanlara gevşeklik 

geldiğinde hiç gecikmeden ve öngörülmeyen bir noktadan 

gelen şefkat tokadı ile alınan derstir.  

 Tokatın musîbet tarzında olanına iki cepheden 

değerlendirmek mümkündür. Başa gelen musîbet; önceki 

hatalarımızın dünyevî cezası olması birincisi, sonradan 

mükâfat olarak bizi karşılayacak olan güzel hâllerin ön 

ödemesi manasında bir musîbet olarak görülmesi ikincisidir.  

 Dosta tokat vurulurken, düşmana vurulmaması akla 

gelebilir.  

 Zulüm devam etmez ama küfür devam eder. Dostun 

hatası hizmete zulüm hükmüne geçtiği için çabuk tokat 

geliyor.  

 Bereket versin ki –inşaallah- şefkat tokadı olsun ve 

çabuk intibaha vesile olsun. 

   Mehmet Çetin 

  21 Şubat 2016 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 09.12.2017 
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51. Beşleme, belgesel roman olmalıdır 

 Asırlara göre şeriatlar değişir. Değişen şartlara göre de 

hükümler, metodlar yenilenir. Dolayısıyla her devir ve 

dönemin mergub vasıtası kullanılmalıdır. 

  “Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve 

cezalet bütün envaiyle âhir zamanda en mergub bir suret 

alacaktır. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul 

ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en 

keskin silâhını, cezalet-i beyandan ve en mukavemet-sûz 

kuvvetini belagat-ı edadan alacaktır.”
18

 , ifadeleri de, 

zamanın en müessir vasıtasının kullanılmasına işaret eder.  

 Belâgat ve cezalet; sözün, düzgün, kusursuz, yerinde 

ve hâlin, makamın icabına göre söylenmesidir. Buna göre 

tebliğ metodlarının da hâlin ve makamın icabına göre 

güncellenmesi gerekir. 

 Necmeddin Şahiner’in Bilinmeyen Taraflarıyla 

Bediüzzaman Said Nursi isimli eseri, döneminde fevkalâde 

hizmete vesile oldu. Devamındaki Son Şahitler ve Aydınlar 

Konuşuyor. Safa Mürsel’in Devlet Felsefesi’ni de unutmamak 

lâzım. Teyp kasetleri ve videokasetleri hizmet dönemini de 

ekleyebiliriz. Başka ilâve edilecekler de var… 

 İslâm Yaşar’ın Beşlemesi ve devamındaki romanları o 

dönemin mergub hizmet vasıtaları oldu. Allah, onlardan ve 

diğer vesile olanlardan razı olsun. 

 Ancak, artık bu eserlerin belgesel tarzda tanzim 

edilerek ve sonrasından vukua gelen hadiseleri ve ortaya çıkan 

evrakları da ekleyerek yeniden neşredilmelidir. Zira “Biz 

Kur’ân şakirtleri olan Müslümanlar, bürhana (delile) tâbi 

oluyoruz.” 

 Şimdinin mergub metaında olması gereken tek özellik 

delil ve burhandır, tıpkı her zaman olması gerektiği gibi. 

İddianın doğrulayıcısı belgedir, şahittir. Bir başka ifadeyle 

delil ve akıbet. Yani, ortaya koyduğunuz deliller ve o iddiayı 

                                                             
18

 Sözler, s. 296 



123 
 

tasdik eden akıbet. Akıbet, delilleri doğruluyorsa, haklılık 

kazanılır. 

 Hazırlanacak tarz, roman üslubunda olmakla, eserde 

bahsedilen hadiselerin dipnotlarında belge, şahitlerle kaynak 

gösterilmelidir. 

 Kaynak eserler, bahsettikleri hak da olsa; mübalağalı 

anlatım, tarafgirâne üslûp, anlaşılmaz ifadeden azade olarak 

hakkı ortaya koyacak şekilde olmalıdır. İhtilaf ve 

kutuplaşmayı değil, ittihad ve uhuvveti, menfi yaklaşımı değil 

müsbet hareketi davet etmeli. Emniyet ve asayişi sağlayan 

müsbet iman hizmetine vesile olacak üslûp her dem ve 

dönemde muhafaza edilmelidir. 

 Zamanın ruhuna uygun bir üslûpla tebliğ vazifesi 

yaparken sürekli güncellenmek, gelişen şartlara uygun tarz ve 

taktik geliştirmek, hizmetin devamını sağlar. Bu hizmette 

eskinin eskimeyen ehl-i hizmetlerin tecrübelerinden azami 

derece istifade ile bu hizmeti omuzlayacak yeni kabiliyetlere 

fırsat verilmeli, gençler istihdam edilmelidir. Dönemin 

gelişmiş bütün teknik alet ve edevatı, iman hizmeti 

envanterinin ilk sırasında olmalıdır. Hem de en ileri 

kullanılması seviyesinde… 

 Risale-i Nur ile alâkalı öncesinden yazılan eserler; ruh 

ve manasına sadık kalmak şartıyla, zamanla ve ihtiyaç hasıl 

oldukça yeniden elden geçirilmeli, tekmil, tanzim, tasnif, tertip 

ve tashih edilmelidir.  

   Mehmet Çetin 

        12.12.2017 Yeni Foça 

Yayın tarihi 16.12.2017 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/besleme-belgesel-

roman-olmalidir_448751 
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52. Konuşan Yalnız hakikattir 

 Emirdağ Lâhikası’nın 298. Sıradaki mektup ile 289. 

sıradaki, aynı konuyu anlatır. 

 Ayrıca Tarihçe-i Hayat’ın Isparta Hayatı kısmında da 

yer alır. 

 1950 yılında, DP iktidarının Temmuz ayındaki umumî 

af kanuniyle serbest seyahat etme imkânına kavuşan Üstad, bir 

buçuk sene tedbiren bekleyerek 1951 yılının son aylarında 

Emirdağ’ına yakın olan Eskişehir’e seyahat eder. Orada çok 

talebeleri olmakla beraber tayyarecilerden Risale-i Nur ile 

imana kavuşan insanlarda var idi.  

 Yirmi yedi yıl sonrası ilk seyahatinin, ilk durağı Yıldız 

Oteli’dir. 1371 Hicrî yılının yılbaşısına tevafuk eden 

20.11.1951 günü gider ve tahminen bir ay kadar kalır. Yapılan 

sohbetler, dokuz gün sonrasında kaleme alınır ve Üstad’ın 

tashihi sonrasında Lâhika’ya dâhil edilir. 

 29.11.1951 tarihli Emirdağ Lâhikası’ndaki 

298.Mektub’un ana konusu “Kaderin Adaleti”dir.   

 Üstad, yaşadığı emsalsiz işkencelere karşı “Bu 

mektupta bir ince mesele” diye ortaya koyup ve yürekleri 

sızlatan ithamlara karşı enfüsî muhasebesini ifşa eder. Ve o 

muhasebeden hayatımıza yansıması gereken vasıfları tek tek 

sıralar. Ama hepsinin özünde “hizmet-i Kur’âni’yenin maddi 

ve manevî terakkiyata alet edilmemesi” prensibinin yer 

almasını ısrarla tenbihler.  

 Daha sonra, bu mektup Eşref Edip tarafından gazete 

lisanına uydurularak Sebîlüreşâd’ın Aralık 1951 sayılı 

nüshasında “Konuşan Yalnız Hakikattir” başlığıyla 

neşredilir.
19

 

 Bu iki mektubun birincisi (298.) Üstadın ismi ile, 

ikincisi (289.) ise isimsiz olarak Emirdağ Lahikası 2. de 

bulunmaktadır. Eşref Edib’in tanzim ettiği ikinci mektubun 
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 A. Badıllı, Mufassal T. Hayat, c. 3. S. 1598 (Timaş, 1990); Ahmed 

Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında, c. 5, s. 250 
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muhtevası tamamen Üstadın kullandığı ifadeler olup yine 

Üstadın tashihinden geçerek, Külliyat’a dâhil edilmiştir. 

 Bilinen ve yıllardır okunan “Konuşan Yalnız 

Hakikattir” başlıklı yazının lafız ve manasının Üstada ait, 

ama tanziminin Üstada ait olmaması şekli ile neşri, 

yadırganmamalıdır.     

 Zira Emirdağ Lâhikası’nın 198. Mektubunda Risale-i 

Nur’a taraftar olan-olmayan, dost-düşman ayırmaksızın, 

birilerinin; Nur’lardan bazı kısımları, kendi namlarına 

neşretmeleri durumunda Üstad, hakkını helal ettiğini ifade 

eder. Kaldı ki 289. Mektupta Eşref Edib’in ismi 

geçmemektedir. 

 Birilerine, Risale-i Nur’dan imanî bahis anlatılırken o 

anki makam veya durum gereği Üstad’ın veya Külliyat ’ın 

isminin verilememesi, sizi sorumlu durumuna düşürmez. Yeter 

ki art niyet olmasın.  

 Burada dikkat edilmesi gereken konu, iman 

hakikatlerinin tebliğinde “Said yoktur, Said’in kudret ve 

ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i 

imaniyedir.” prensibi esas edilsin, nefsin evhamı sussun, 

şeytanın desiseleri tesirsiz kalsın. İmana muhtaç olan ve 

dinleyen anlasın ki “Yalnız hakikat” konuşuyor. 

     Mehmet Çetin 

   13.12.2017 Bostanlı İzmir     

Yayın tarihi 23.12.2017 

 http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/konusan-yalniz-

hakikattir_449356  
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53. Her sabah bir melaike çağırıyor! 

  -Yine bir muhasebe vakti geldi… 

 İhtiyarlar Risalesinin On Üçüncü Ricası’nda  “Ölmek 

için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap olmak için 

binalar yapıyorsunuz.”
20

,  şeklinde geçen Hadis-i şerif; dünya 

meşgalesinin ağır bastırdığı zamanlarda daha ziyade dikkatimi 

çekmeli iken, elimin yavaşladığı, meşgalemin azaldığı, yani 

yaşımın ilerlediği zamanlarda daha fazla dikkatimi çeker oldu.  

 Resul-i Ekrem’in (asm) muhtereme validesinin, vefatı 

öncesi “Her canlı ölür, her yeni eskir, her çok azalır ve 

yaşlanan herkes yok olur.” dediği gibi, elbette her doğan, 

ölecek ve her yapılan yıkılacak, dünyanın kuralı bu.  

 Bu kuralın arkasında saklı olan hakikate bir gönderme 

mi var bu Hadiste! 

 Dünyanın malına mülküne, şan ve makamına, gönlün 

kaptırılmaması için; merhametli Rabbimiz, işiten kalplere, 

vazifeli meleğinin “Ölmek için tevellüd edip dünyaya 

gelirsiniz; harap olmak için binalar yapıyorsunuz.” ikazıyla, 

hataya düşülmemesi için hatırlatıyor. 

 Mülk, Allah’ındır. İnsan, O’nun hem mülkü ve hem de 

memlûküdür (kuludur) ve hem de mülkünde çalışıyor. O halde 

insan kendini kendine malik sayamadığı gibi, çevresindekilere 

de malik değildir. Hayatın belâları çok, levazımatı ziyadedir. 

Gemiye binen akıllı insan, sırtındaki yükü yere yıkar ve 

rahatına bakar. Akılsız ise, beyhude ızdıraba düşercesine 

yükünü gemide de sırtında tutar. 

 Hayatın bin bir cazibesine kapılan sefaya değil, cefaya 

kapılmıştır. Cefadaki sırrı keşfeden, sefaya nail olmuştur. 

Dünyanın bağına bahçesine gönlünü kaptıran, azap ve 

elemden başka bir şey bulmaz. Ama sonsuz cemal sahibi, 

Allah’a gönül veren ebedî olarak mesut ve bahtiyar 

olacaklardır. İşte ihtiyarlık ve o binaların harabiyeti, bize bu 
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hakikati ihtar ve ikaz ediyor. Üstad Hazretleri de tabloyu hayli 

hazîn ve elîm çiziyor ki; tesiri iyi olsun. 

 Mademki yapılan binalar harap olacak, insan ölecek, 

bunların hükmü yok!  Öyle ise kalbimiz, bu fani şeylere değil, 

ebedi ve baki şeylere müteveccih olmalıdır.  

 Anlamadık mı hâlâ! Farkında değil misin? Hayat 

apartmanı yıkılıyor! Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. 

Zaman da, sel dolaplarını sür’atle çalıştırıyor. Dünya gemisi, 

bulutların geçişi gibi hızla geçip gitmektedir. Gelirken 

getiremediğin gibi giderken götüremeyeceğini hâlâ anlamadın 

mı? Kabir, dünyanın süslü şeylerini hediye olarak kabul 

etmez, dolayısıyla dünya pisliklerinden artık kurtulmak 

zamanı gelmeli. 

 Bil ki: Aklı başında olan insan, ne dünya işlerinden 

kazandığına sevinir ve ne de kaybettiğine üzülür. O halde: 

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni 

dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!  

 Ve Her sabah ikaz eden melaikeye, selâm olsun! 

   Mehmet Çetin 

  20.08.2017 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 30.12.2017 
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