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1. Haşir Risalesi’ni anlamak 

  Haşir Risalesi İki Makam üzerine te’lif edilmiştir. Her 

iki Makam’ın Mukaddemesi vardır. Birinci Makam’da 

sıralanan “Suret”ler İkinci Makam’daki “Hakikat”lerin 

anlaşılması için önden verilen ve temsil metoduyla yapılan bir 

hazırlıktır. 

 Haşir Risalesi’nin genelinde üç basamakta konular 

işlenir ki 1.Fiiller failsiz, 2. İsimler müsemmasız ve 3. Sıfatlar 

da mevsufsuz olmaz kaidesi gereği “fiilden faile, isimden 

müsemmaya ve sıfattan mevsufa” şeklinde özetlenir.  

 Kısaca şöyle açalım: 

 Birinci basamakta, gözümüzle gördüğümüz fiil ve 

tecelliler izah edilir. Bu tarz, ilmî tetkikin (bilimsel 

incelemenin) temelini teşkil eder. 

 İkinci basamakta, fiilden faile geçiş yapılır. 

 Üçüncü basamakta, sıfattan mevsufa yani vasıflanan 

Zat’ın bir isim ve sıfatına fiiller, tecelliler bağlanır. 

 Fiil ve tecelli basamağında doğrudan esmanın kendisi 

çoğu zaman zikredilmez ama onu hissettiren yansımalara 

dikkat çekilir. Bu basamakta ahiret ve Allah’ın varlığı bahsi 

yapılmamaktadır. Burada ana tema, itiraz edilemeyen eşya ve 

hâdisede görünen fiil ve tecelliyi okumak, okutmaktır. İkinci 

basamak, birinci basamaktaki fiillerin failsiz olamayacağının 

izahıyla doludur. O failin isimlerinin, eşya ve hadiselerdeki 

tecellisi ile bağ kurulur. Fiil anlatılırken faile ve oradan da 

fiilde tecelli eden isme işaret edildikten sonra o ismin bir vasfa 

bağlantısı yapılır. Zira fiiller failsiz, isimler müsemmasız ve 

sıfatlar da mevsufsuz olmaz. Bu hazırlıklarla üçüncü 

basamağa geçiş yapılır. Orada da bu fiilerin faili olan Allah’ın 

sonsuz isim ve sıfatı, haşri ve ahireti iktiza ettiği isbat edilir. 

 Fiili inkâr edemeyen, faili inkâr edemez. Faili inkâr 

edemeyen o fiilde gözüken isim ve sıfatı da inkâr edemez. 

Haşir ve ahireti zorunlu kılan bütün Esma-i ve Sıfat-ı 

İlâhîye’yi inkâr etmek için evvela kâinattaki fiili, hadiseyi ve 
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tecelliyi inkâr etmek gerekir ki bu da mümkün değildir. O 

halde ahiret vardır.  

 Her risale, müellif-i muhterem Bediüzzaman 

Hazretlerinin telif ve tanzim ettiği şekli ile okumak tavsiye 

edilmekle beraber mütalâa ve müzakere ederek, meselelere 

vakıf olmak, aralarındaki alâkayı kurarak, diğer risalelerden 

yardım alma tarzındaki okumanın faydası tartışılmaz, belki de 

matlub olanıdır. Meselâ, Yedinci Hakikat’ten, Yedinci 

Suret’in okunması haşiyeli notunu da hatırlatalım. Bu 

cümleden hareketle meselâ, Birinci Suret’i okuyup ardından 

Birinci Hakikat okunursa her ikisi birbirini ikmal edeceğinden 

ve hatta Yirmi Dokuzuncu Söz’ün İkinci Maksad’ından da 

faydalanarak mütalâa etmek çok daha faydalı olacaktır. 

 Haşir Risalesi ismiyle yâd edilen Onuncu Söz’ü 

bütünüyle kavramak zahiren zordur. Bu zorluk; bahsedilen üç 

basamaklı izah metodunun dikkate alınması ve aynı konuyu 

anlatan diğer risalelerinde okunması ile aşılabilir, inşaallah.  

 Okunan bir yazının iyi anlaşılması, yazarın duygu ve 

düşüncesine yaklaşılmakla doğru orantılıdır, yoksa yazarın 

maksadı tam hâsıl olmaz. Risale-i Nur’u hakiki manada 

anlamak, Bediüzzaman gibi hissetmek, fikretmek ve zikretmek 

ve yaşamakla mümkündür. Bu merhale, ideal olmalı ve her 

okumada basamağın yükselmesi sağlanmalıdır. 

 Bütün bunlara rağmen tam anlaşılmaması, engel 

olmayıp, aksine anlaşılan miktarına şükredip, tekrar mütalâa 

ile daha fazla anlamanın kavlî ve fiilî duası, sürdürülmelidir. 

   Mehmet Çetin  

  30.07.2017 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 06.01.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hasir-risalesi-ni-

anlamak_450436 

http://www.mehmetcetin.de/hasir-risalesini-anlamak/ 
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2. Alâkasız zannedilen cevaplar 

 Öldükten sonra dirilmeyi anlatan Onuncu Söz’ün 

Haşir Bahsi kısmında verilen temsilî hikâyecikte iki arkadaş 

arasındaki “münazara” üslûbu ile haşir meselesine hazırlık 

yapılır. 

 Evvelâ sual ve cevabı okuyalım: 

 “Haydi, padişah var; fakat benim cüz’î istifadem ona 

ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem 

burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor.” 

 Arkadaşı ona cevaben dedi: 

 “Yahu, şu görünen memleket bir manevra 

meydanıdır. Hem, sanayi-i garîbe-i sultaniyenin meşheridir. 

Hem muvakkat, temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor 

musun ki, her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur; 

daima dolar, boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil 

edilecek; bu ahali başka ve daimî bir memlekete 

nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza, ya 

mükâfat görecek.” dedi.” 

 İşte yukarıda verilen ikinci sorunun ve cevabındaki bir 

husus bu kısa makalemizin mevzusudur. 

 Sualin, konumuzla alâkalı kısmı şöyle: “benim cüz'î 

istifadem ona ne zarar verebilir, hazinesinden ne noksan 

eder?” 
 Bu sual parçasının ve verilen cevabın mantıkî tahlil ve 

şerhi bu yazımızda söz konusu olmayacak, zira o husus başka 

bir yazının konusu olmalı. İşaret etmek istediğimiz konu bu 

kısacık sorunun doğrudan cevabı, verilen cevapta görünmüyor, 

işte bunu araştırmak istiyoruz. 

 Yazımıza devam etmeden önce isterseniz yukarıdaki 

sual ve cevabı yeniden okuyup devam ediniz. 

 Şimdi, o halde burada ne yapılmak istenmiş olabilir? 

 Risale-i Nur Külliyatı’ndaki bütün temsillere bakış 

açımızı; anlatılmak istenen ana tema ile intibak ettirip yani 

uyarlayıp, uyumlu hâle getirip, temsil ile ana temaya tetabuk 

ettirelim, birbirini ikmal ettirelim. 
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 Evvelâ, Haşir Risalesi’nim başındaki ihtar, temsiller 

hakkındaki maksada işaret eder;  “Risalelerde teşbih ve 

temsilleri, hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshîl 

hem hakaik-i İslâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, 

mütesanid olduğunu göstermektir. Hikâyelerin manaları, 

sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara 

delâlet ederler. Demek, hayalî hikâyeler değil, doğru 

hakikatlerdir.” 
 Verilen temsiller, akla kapı açıp, anlatılmak istenen 

ana konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması içindir. 

Temsilin her noktasını, ana konuda aramak çoğu zaman 

maksada vesile olamamaktadır. Bununla beraber bir kısım 

temsilî hikâyecikler ise büsbütün hayalî değil aksine, doğru 

hakikatlerdir. Buradaki makamı karıştırmamak gerekir. Kaldı 

ki yukarıda verilen cevapta olduğu gibi dolaylı olarak, zımnî 

diyebileceğimiz tarzda veya mefhum-u muhalif zaviyesinden 

cevaplar verilmiş olmaktadır. 

 Bazen, diğer risalelerde burada yarım bırakıldığı veya 

doğrudan cevab verilmediği zannedilen konular işlenmekte 

belki de cevaplar verilmekte. Bu da araştırmaya dâvettir. Diğer 

yandan, okuyucunun tefekkür duygusunu tahrik içindir.  

   

     Mehmet Çetin 

        27.07.2017 Yeni Foça 

Yayın tarihi: 13.01.2018 

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

zannedilen-cevaplar_451001 

http://www.mehmetcetin.de/alakasiz-zannedilen-cevaplar/ 
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3. Taşlı altın takılar 

 “Takılardaki taşlar artık altın diye satılamayacak” 

haberi, vatandaşı olduğu kadar kuyumcuyu da sevindirdi. Taşlı 

takı imalatı yapan esnaf kardeşimiz için bile vicdanen 

rahatlayacağı bir konudur, cüzdanen olmasa da. 

 Hayber’in fethi sonrası ganimetler arasında altın ve 

boncuk dizili bir gerdanlık, o günün altın parası olan Dinar ile 

satın alınması hadisesi Hz. Peygambere (asm) iletilir. Resul-i 

Ekrem (asm), altın altına karşılık tartı ile değişimin eşitleyerek 

yapılmasını ve boncuk ve benzeri süslerin ayrıca değer 

konularak hesaplanmasını söyler. 

 Taşlı ürünlerin imalatından satışına kadar olan 

merhaleleri hem düşündürücü ve hem de vicdanen rahatsız 

edicidir. Bu cümleden hareketle Elazığ Kuyumcular Odası 

Başkanı Fikret Çakmakçı kardeşimizi tebrik ediyoruz.
1
 

 Peygamberimizin çok hassas davrandığı gerdanlık 

takasında altının altına karşılık değerlendirilmesini istemesi 

altın mübadelesindeki esası belirler iken, taşın, takıdaki 

değerinin de zayi olmaması için ona ayrıca değer biçilmesine 

işareti hem taşın maliyetine ve hem de emeğe veya işçiliğe 

işaret eder. 

 Taşlı takıda olması gereken bellidir ki Fikret Başkanın 

da ifade ettiği gibi imalat merhalesinde kullanılan taşın gram 

maliyeti milyem olarak tespit edilip, işçiliğe dâhil edilmelidir. 

Böylece Altı Eşya Hadisi denilen Hadis-i Şerife uygun işlem 

yapılmış olur. 

 Emval-i Sitte (Altı Eşya) Hadisinde altının altın ile, 

gümüşün gümüş ile diye sıralanan altı eşyanın kendi cinsi ile 

değişiminin eşit ve peşin yapılması vurgulanır, cins değişimi 

olduğunda ise peşin olmak şartıyla istenildiği miktarda 

değişiminin olacağı ifade edilir. 

                                                             
1
 http://www.milliyet.com.tr/takilardaki-taslar-artik-altin-ekonomi-

2591332/ 
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 Taşlı takıda taş, altının ağırlığına dâhil edilmeden 

sadece işçilik milyemine ilâve edilerek hesaplama, değişme ve 

alım satım yapılırsa Hadis-i Şerifte belirtildiği gibi olur. 

 Bu uygulama doğrudan takının maliyetinde ücret 

düşmesine sebep olacağından sirkülasyonun artmasına da 

vesile olacaktır. Sektör içerisinde ciddi ve cazip organize ile 

vatandaşı ikna edici tanıtımlar ile satışların artmasına, güvenin 

çoğalmasına vesile olacaktır, inşaallah. 

 Bu uygulama Elazığ’dan başlayarak yaygınlaşması 

arzu edilen bir gelişme olur. Bunun için oda ve dernek 

yetkilileri bu güzel ve olumlu harekete katkıda bulunmaya 

davet ediyoruz. Taşlı takı imalatı yapan esnafımızı da memnun 

edecek, rahatlatacak bu uygulamayı sonraki güzel 

gelişmelerden olmak üzere meselâ eski yeni mamul 

değişimlerinde hurda milyemin de orijinal milyem üzerinden 

hesaplanmasının da hayırlı ve sağlıklı bir çözüme 

kavuşturulmasını temenni ediyoruz. 

 Vicdanî ve ahlakî sorumluluk isteyen taşlı takı 

imalatında taşların durumu, “İslâm’da Kuyumculuk” isimli 

alanında ilk olan kitabımızın hazırlık çalışmalarında 

görüştüğümüz kıymetli hocalarımızla dile getirilen ancak 

mahcubiyetle onlara anlattığımız bir husus idi. 

 Helal ve bereketli kazançlar diliyoruz. 

   Mehmet Çetin 

  16.01.2018 Yeni Foça İzmir 

 

Yayın tarihi 20.01.2018 

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

takilar_451584 

http://www.mehmetcetin.de/tasli-altin-takilar/ 
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4. Eleştirileri istişarî çerçevede tutabilmek 

 Fikirlerin çarpışmasından hakikatlerin ortaya çıkacağı, 

ortak kabul yaklaşımından hareketle; ortaya konulan bir 

meselenin değerlendirilmesi istikametinde elbette eleştiriler 

yapılacaktır. Yapılan tenkit ve değerlendirmelerle yeteri kadar 

müşaverenin ardından kabul edilen ortak karara uyma 

vacibiyeti, çıkan kararın lehinde veya aleyhinde görüş 

bildirenleri bağlar. Karar, görüşümüzün aleyhinde de tecelli 

etse, fitneye vesile olmamak, ihtilâfa malzeme olmama adına 

sessiz, eylemsiz kalmak dahi, bazı hassas zamanlarda bile 

yerine göre mühimdir belki de hayırdır. Bütün bütün aleyhte 

olmaktan ise nötr durumda kalmak, ehven kabul edilir. 

 Farklı veya aykırı fikirler, meşveret zemininde olursa 

istişare ibadeti, diğer zeminlerde olursa gıybet, dedikodu ve 

fitneye sebep olma günahı işlenmiş olur. Bu hususta, mü’min; 

gıybet ve dedikodu yapmaya karşı, kendine hâkim olduğu gibi, 

yapılmasına da mümkünse eliyle, değilse diliyle ve o da 

olmuyorsa kalbiyle buğz ederek tavrını koyabilmeli, duruşunu 

muhafaza edebilmelidir. Cemiyet ve cemaat hayatını içten içe 

bitiren ve yıkan gıybet ve dedikodu haramına karşı 

duruşumuzu aşındıran sözde gerekçeler, bu haramı helâle 

çeviremez. Ehilleriyle yapılan istişare haricinde yapılan 

beyanat, hangi gerekçe ile olursa olsun caiz olmadığı gibi, 

ahlâkî de değildir. Medenî insanın örnek bir davranışı, hiç 

değildir. Yüzüne gülünen insanın ardından gıybetini yapmak, 

samimiyetle de alâkası olamaz. 

 Buraya kadarki ifadeler, bilinenlerin tekrarı idi, 

haklısınız! 

 İman Kur’an hizmetinde bulunanların ve hele ön safta 

olanların eleştirilmesi neredeyse –mübalâğalı ifade de olsa-

mukadderdir. Ve ön safta olanların veya hareket hâlinde 

olanların oturanlara, hareketsizlere göre hata yapabilme 

ihtimalleri pekâlâ mümkündür, muhtemeldir. Bu zaviyeden 

bakıldığında faaliyet içerisinde bulunan kişi, tenkitlere karşı 

hazırlıklı olmalıdır daha doğrusu hazırlıklıdır. 
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 Eleştiri, bazı fıtrat sahiplerinde zamanla bir meleke 

haline gelmektedir. Değiştirilmesi imkânsız olan böylesi 

seciyenin sahipleri olan fıtrî münekkitlerin, bir şekli ile hayır 

ve hizmette istihdam edilmesi, yönlendirilmesi mümkün 

olmalıdır.  

 Edebî bir eseri, üslûbunca tenkid edebilmek, başlı 

başına bir sanattır, meslektir, hem de eser sahibine yardımdır. 

Yeter ki bu tenkid, o eser ve konu çerçevesi içerisinde kalsın, 

haddi aşmasın. 

 Münekkit, eğer kendini ve haddini bilir, art niyete alet 

etmeyip, kendisindeki bu kabiliyetin müspette istihdamına 

gayrette bulunursa bu dahi bir hayırdır ve hizmettir. Diğer 

taraftan müsbet münekkitlerin, ihtiyaç duyuldukça hayır ve 

hizmetin selâmeti namına dinlenilerek istifade edilmelidir.  

 “Filan kişi her şeyi eleştiriyor”, “Falan kişinin 

tenkitlerinde haklı olduğu noktalar var lâkin münasip zemin ve 

şahıslarla konuşmuyor” şeklinde münekkitlere karşı olmak 

yerine, onların bu mizaçlarının hayır istikametine çevrilmesi 

kavl-ı leyyinle ve müdellel şekilde izah edilerek ikna 

edilmelidir. Her ne yapıp edip,  o kişilerin kazanılmasının, 

hayra yönlendirilmesinin illa bir yolu olmalıdır. Bunun 

çözümü, ehl-i hizmetin mahareti ile mümkündür ve onun 

harcıdır.  

 Menfî münekkitlerin ya da ıslahı mümkün 

gözükmeyenlerin; istişare ile ikaz edilip, uzak tutulması ise 

hayır ve hizmetin selâmeti namına elzemdir. 

   Mehmet Çetin 

  22.01.2018 Batıkent Ankara 

  

Yayın tarihi 27.01.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/elestirileri-istisari-

cercevede-tutabilmek_452196 

http://www.mehmetcetin.de/elestirileri-istisari-cercevede-

tutabilmek/ 
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5.Çankırı notları 

 Üstad Bediüzzaman, mesleğinin “azamî 

ihlas, azamî sadakat ve azamî fedakârlık” vasıflarını sıralarken 

sadece irtibat konusunda “müfritâne irtibat” tabirini özellikle 

zikreder. 

 İrtibat, ferdî ve cemaatî pek çok rahatsızlıkların 

izalesinde etkisi olan bir münasebettir. Bu esasa, Çankırı’daki 

kardeşlerimizi ziyarete gittiğimizde yaşayarak yeniden vakıf 

olduk. 

 Bilâl Sürücü kardeşimizin tertip ettiği ziyareti, Ali 

Vapurlu ve Ahmet Özdemir Ağabeylerimizle beraber yaptık. 

Latif Tiryaki kardeşimizin de bilâhare iştiraki ile yaptığımız 

Çankırı’daki kardeşlerimizin ziyareti hayra vesile oldu 

inşaallah. 

 Ali Ağabeyin “guccuk dersi”, teferruatıyla beraber son 

dönemde ihtiyaç hissedilen zaruri konulara cevap verdi, 

hamdolsun. 

 Her dönemin kendine mahsus imtihanı var idi. Ama, 

hangi devri yaşar isek yaşayalım, illa ki, kabre imanla girme 

dâvâsına müteveccihen iman ve Kur’ân’a hizmet meselesi en 

birinci sıradaki vazifemiz idi. Farz olan bu görev istikametinde 

yüzde doksan dokuzun davasında müessir bir vekil olan 

Risale-i Nur’a ve onun meslekî prensiplerine “ama”sız, 

“fakat”sız sarılmak, istisnasız sadakatin şartıdır.  

 Bahsedilen manadaki sadakati, taassubî bir saplantı 

olarak değerlendirenlerin; zamanla savrulup, ecnebi 

cereyanlara, farkında olmadan alet olduklarını, kendilerini 

minderin dışına savrulmuş vaziyete düştüklerinde yaptıkları 

itiraftan anlıyoruz. Bu vakıalar da bize ibretli ve şükürlü notlar 

yazmamıza, anmamıza vesile oluyor, hamdolsun. 

 Yol bellidir, rehber bellidir ve istikamet bellidir. 

Bunun adına her ne dersek diyelim, doğrudan Risale-i 

Nur’daki hizmet düsturlarından, zaman ve zemine uygun 

düşenleri meşveretle tatbik etmektir. 
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 Mevcut meselelere, Külliyattan ışık tutan konuları 

anlatan ağabeyler geldiğinde, onlara açıkça soru sorarak 

meselenin hem daha iyi anlaşılmasına vesile olan ve hem de 

yapılan izah istikametinde dersini alarak hizmetlerine daha sıkı 

sarılmanın örneğini gösteren Çerkeş’li kardeşlerimizi 

Çankırı’lı kardeşlerle beraber tebrik ediyoruz.  

 Her ne kadar Yeni Asya, internetten takip de edilse; 

gazeteyi elimize alarak, bizatihi okumak, takip etmek, 

başkalarına tavsiye etmek, vesile olmak, okuduktan sonra 

birilerine okuması için vermek gibi hizmetlerin yerini tutamaz. 

Yeni Asya, elimizde iken; kimliğimizin belgesi, iftira ve 

ithamların kalkanı, siyasî ve içtimaî fırtınaların pusulasıdır. 

 Haricî cereyanlardan korunmada, Nur’un meslek ve 

meşrebinin meşveretle devamında ve umumî irtibat vasıtası 

olan Yeni Asya’nın payı büyük olduğu gibi bugünün lâhikası 

vazifesini görmesi vesilesiyle de alınması, okunması ve 

okutulmasıyla da ciddî ve büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

 Hasanoğlan Öğretmen Okulu’nda iken Risale-i Nur’u 

tanımamıza ve anlamamıza vesile olan Osman Yerli ve Sefer 

Şahin Ağabeyimizle görüşmenin mutluluğunu yaşadığımız bu 

ziyaret, maddî hasretin de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 

Hasret, muhabbetin en belirgin ifadesidir. 

 Notlarımızı; yapılan görüşmelerde, Nur mesleği 

özelliklerinin prensipler düzeyinde nakledilmesinin, ibretli 

örneği olarak, Ali Vapurlu Ağabeyin sohbetini zikrederek 

noktalayalım. Kendisine sağlıklı, hayırlı uzun bir ömür 

dilerken vefat eden ablasından dolayı taziyelerimi sunarım. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum.  

   Mehmet Çetin 

  30.01.2018 Batıkent Ankara  

Yayın tarihi 03.02.2018 

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

notlari_452771 

http://www.mehmetcetin.de/cankiri-notlari/ 
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6. Prensipler düzeyinde kalabilmek 

 Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine yönelik 

prensipleri arz edilirken ve özellikle ictimaî ve siyasî 

meseleler ile alâkalı olanların naklinde illa ki prensipler 

düzeyinde kalmak çok ehemmiyetlidir. Aksi vaziyette, ferdî 

tevil ve yorumlarla işin çığırından çıkma riski pekâlâ 

mümkündür. 

 1977 yılının 6 Haziran seçimleri öncesi, Birinci 

Şuâ’nın Yirmi Sekizinci Ayeti’nde müjdelenen “bir asır sonra 

zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri 

olabilir.” manasına muvafık olmak üzere elimizde Beyanat ve 

Tenvirler ile köy köy dolaşarak tebligatta bulunmuştuk. İlk 

kahve konuşmasında ‘talebe olduğumuzu, yaklaşan seçimlere 

yönelik asrımızın müceddidi Bediüzzaman’ın kısa iki 

mektubunu okuyup, sonra müsaade isteyeceğimizi ifade ettik’ 

ve “buyur”, demeleri üzerine metne bağlı az izahın ardından 

dedemiz yaşındakiler, teşekkür ederek arabanın kapısını açıp, 

kucaklayarak uğurladılar. Bir başka gün Risale malûmatı çok 

iyi olan bir ağabeyimiz geldi. Konuşmasında o da Üstadın 

görüşlerini aktardı, lâkin izahında metnin çerçevesinden 

çıkarak günlük siyasî tartışmalardan, söylemlerden deliller 

getirmeye çalıştı ki bir noktaya geldiğinde ortam çok gerildi.  

 Bu hatıra, bizim açımızdan hayatî ehemmiyette olan 

şu prensibin zihnimizde yer etmesini sağladı: Meslek ve 

meşreble alâkalı hususlar, prensip ve düsturlar düzeyinde 

nakledilmelidir.. 

 Risale-i Nur’u okuyanlardan meşvereti esas alanların, 

darbe ve seçim dönemlerinde oluşturulan fırtınadan en az yara 

aldıkları, yaşanan bir vakıadır. Meşvereti esas almayanların, 

sun’i havanın ve rüzgârın tesiriyle ekseriyetle bir yerlere 

savruldukları da acıtan hatıralardır. 

 Yaşanan her hatıranın vermek istediği ders alınmalıdır.  

Cemaate yapılan konuşmalarda, Külliyattaki prensipler 

düzeyinde kalarak, günlük hadiselerin detaylarına girmekten 

kaçınılmalıdır. Mesele, genelinde anlatılmalı, özellik arz eden 
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konular özel konuşulmalıdır. Siyasîlerin günlük söylemleri ve 

ifadelerine kadar indirilen seviye; sıkıntıya, karşılıklı 

iddiaların savunulmasına getirir ki sohbet havasının münazara 

ve tartışma zeminine kayarak, dersin çığırından çıkmasına 

sebep olur. Bu da Nur’un mesleğine uygun değildir.   

 Kısa, öz konuşmanın, çok tafsilatlı olanından daha 

fazla tesir yaptığı unutulmamalıdır. İşlenen konunun bütün 

teferruatının bir oturumda nakli, doğru değildir ve eşyanın 

tabiatına da muvafık değildir. İnsanın, dikkat süresi sınırlı 

olup, haddi aşan süredeki bilgi nakli, uykunun arasında heba 

olmaktadır. Sözün güzelliği, kısalığındadır. 

 Dünyanın imtihan dünyası ve kaderin her şeye 

hükmettiği, her canlının, kendi kaderini yaşayacağı 

unutulmamalıdır. Prensip düzeyinde kalan tebliği, dualarla 

ikâme ve takviye etmek, bu bapta yapılması gerekendir.  

   Mehmet Çetin 

  28.01.2018 Batıkent Ankara 

Yayın tarihi 17.02.2018 

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

duzeyinde-kalabilmek_453969 

http://www.mehmetcetin.de/?s=prensipler 
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7. Yeni Asya’yı takip edersem 

 Yeni Asya’yı takip edersem; bu zamanın en kuvvetli 

bir dâvâ vekili olan Risale-i Nur’u tanır, okur ve prensipleri 

mucibince hizmet edersem, inşaallah kabre imanlı gireceğime 

-müjdeleriyle beraber- kuvvetli ümidim var.  

 Yeni Asya’yı takip edersem; Yirmi Üçüncü Söz’ün 

tevekkül misalindeki, geminin idaresine güvenerek selâmeti 

bulan yolcu gibi, Risale-i Nur’un ölçüleriyle meşveretle idare 

edilen hayat ve hizmet yolculuğuma, huzur ve istikametle 

devam ettiğimi hissediyorum. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; mü’minlerdeki ihtilaf, 

kin ve düşmanlığa sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset 

hastalığına yakalanmayarak, “Mü’minler ancak kardeştirler, 

siz de kardeşleriniz arasını düzeltin.” İlâhî emir mucibince 

kardeşlik duygularımın kuvvetlendiğini yaşıyorum. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; kalb dairemdeki imanımı 

kuvvetlendirmeyi esas ve temele alarak kendi davranışlarımın 

terbiyesiyle beraber, aile, mahalle, şehir, memleket ve dünya 

dairesindeki bütün insanî vazifelerimde ehem mühim 

sıralamasına riayet ederek hizmet edeceğimi biliyor ve 

inanıyorum. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; enfüsî ve afakî 

meselelerin tahlil, tanzim ve muhasebesinde “Hiçbir 

günahkâr, başkasının günahını yüklenmez” esasından 

hareketle suçun şahsiliğini hiç unutmadan adaletle muamele 

etmeyi öğrenmiş olurum. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; Risale-i Nur mesleğinin 

özelliklerinden; doğruyu her yerde değil ama zaman ve zemini 

uygun olan yerde söylenmesini, düşmanlık duygusunun 

ıslahına, kardeşlik duygusunun ihyasına, fenalıklara karşı 

iyilikle mukabele edilmesine, merhametli olmaya, gıybet ve 

hased etmemeye ama muhabbet etmeye, haricî tecavüz 

zamanında dâhilî münakaşaya girmemeye, ahirzamanda fitne 

ve fesadın Süfyan ve Deccal uşaklarının, ehl-i imanın ve 

beşerin hırs ve ayrılıklarından istifade ederek topyekûn 
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insanlığı felakete sürüklemelerine karşı her nerede ve kimde 

olursa olsun, haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı hakkın, 

hukukun, merhametin yani adaletin yanında durmam 

gerektiğini bilir, yapar ve yaptırırım. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; zamanın zorlamasıyla 

bazı hocaların bid’alara taraftarlığından dolayı onlara hücum 

etmem. Bu hocalardan bize muhalif olanlara ilişmem. Sadece 

müsbet hareketimin gereği, onların istikameti bulmalarına duâ 

ederim. Nur’un hakikatlerini yaşayarak gösteririm. 

Damarlarına dokunmayacak ise zaman, makam ve zemine 

uygun izah ederim. Buna rağmen başıma gelen musîbetlerine 

de ‘İlâhî adalet gereği kaderimmiş, günahlarımın mukabilinde 

çekmem gereken bir cezam var imiş’, der, sabreder, affımı 

Rabbimden ümid ile duâ ederim. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; küfr-ü mutlak olan 

anarşistliği netice vererek insanın hayatını mahveden 

dinsizliğe karşı Kur’ân’î bir sed vazifesi yapan Risale-i Nur’un 

neşrine çalışırım. Dağılmaya yüz tutan İslâm Âlemindeki 

birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi için çok tecrübeli 

olan Risale-i Nur’un uhuvvet düsturlarıyla ittihad-ı İslâm’ın 

ihyasına hizmet ederim. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; asayişi muhafazayı netice 

veren iman hizmetinin müsbet olduğunu; ayrışmayı, 

ötekileşmeye ve gerginliğe sebep olanın iman hizmeti dahi 

olsa müsbet olmadığını bilir, huzur ve emniyetin tesisine 

çalışan Yeni Asya’nın yanında, içinde, hizmetinde yer alırım. 

 Yeni Asya’yı takip edersem; Kur’ân hizmetinin hangi 

kademesinde olursam olayım, ibadetimin hangisini yaparsam 

yapayım, beşerî münasebetlerimin bütün hâllerinde, ihlâsla 

muamele etmeyi, kulluğumun ruhu olduğunu bilir, öyle de 

olmaya devam eder, duâ eder, şükrederim. 

   Mehmet Çetin 

  08.02.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 24.02.2018 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-asya-yi-takip-

edersem_454528 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asyayi-takip-edersem/ 
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8. Risale-i Nur’da besmele, hamdele, salvele 

 Risale-i Nur Külliyatı’nda en çok geçen âyet olan, İsra 

Sûresinin 44. Ayeti ’nin “Ve in min şey’in illâ yusebbihu bi 

hamdihî”
2

 kısmının, niçin çok zikredildiği sualine, Üstad 

Bediüzzaman verdiği cevapta iki sebepten bahseder. 

 İsra Sûresi’nin 44. Ayeti’nin Külliyatta çok sık 

kullanılmasının ikinci“ hikmeti şudur ki: İtimad ettiğim 

mühim üstadlarımın mektuplarının başlarında istimal 

etmeleridir.” 

 Mazinin üstadları; eserlerine, besmele ile başlar, hamd 

ederek takdim eder ve salâvatı, anlatılanın tesirinin hâlkına 

vesile ederler. İki makbul duânın ortasındaki duâ makbul olur 

zaviyesinden hareketle besmele, hamdele ve salvelenin 

aralarındaki duaların kabule yakın olması kuvvetle ümid edilir. 

 Üstad, hem Allah'a hamd için, hem de bu güzel İslâmî 

geleneği, vefasının gereği sürekli kullanmıştır. İnsanın 

yaratılışının en büyük maksadı Allah’ı tanımak, inanmak ve 

tesbih ederek hamd etmesidir. İman ve ibadet için yaratılışın 

iki önemli esası da tesbih ve tahmiddir yani hamd etmektir. 

Allah’ı; eksik ve noksanlardan tenzih etmek manasındaki 

tesbih ve vermiş olduğu sayısız ihsan ve nimetlere karşı 

şükretmek manasındaki hamd, bunları bilmesinin yegâne elçisi 

olan Peygamberini (asm) anma ve duâ manasındaki salâvat, 

iman ve ibadetin temelidir. Bu sebeple, bütün İslâm âlimleri, 

eserlerine tesbih ve tahmid ihtiva eden âyetlerle başlarlar. 

  “Yedi gökle yer ve onların içindekiler, Onu tesbih 

eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin; 

lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki O 

Halîmdir (ceza vermekte acele etmez); Gafûrdur ( günahları 

çokça bağışlar).”  

 Mealini verdiğimiz İsra Sûresi’nin 44. Âyetinin tefsiri 

babındaki ifadeler, Külliyatın hemen her yerinde besmele, 

hamdele ve salvele (salâvat) olarak da saklıdır.  

                                                             
2
 Hiçbir şey yoktur ki O’nu övüp ‘nu tesbih etmesin. (İsra 44) 
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 Barla Lâhikası’nın 35. Mektubunda, Barla’lı ilk 

talebelerinden rahmetli Sabri Ağabey, sözünü ettiğimiz 

meseleyi ne de güzel anlatır: “Hele Birinci Söz'de besmelenin 

derece-i ehemmiyeti ve suret-i temsiliyesi şâyân-ı takdir ve 

hayrettir. Öteden beri her kitabın iptidasında Besmele, 

Hamdele, Salvelenin zikrinin vücubu, hoca efendilerimiz 

tarafından beyan edilmişse de, bu gibi nefsi iskât edecek bir 

temsil işitilmediğinden, bu derece zihinde takarrur ve 

temerküz etmemişti. Şu temsil, Besmele Sözü olan Birinci 

Söz'de ne kadar musîb ve manidar olduğunu insan olan 

takdir eder.” 
 Besmele’nin sırları başta Birinci Söz olmak üzere 

Külliyatın bütün satırlarına sirâyet ederek inceden inceye 

anlatılır. Bir inci söz olan bu risaledeki konular çok sırları 

temsilen altı sır halinde On Dördüncü Lem’anın İkinci 

Makamı’nda bahsedilmiş olup, akıldan ziyade kalbe, delilden 

ziyade zevke bakarak imanî dantela işlenir. 

 Hamd konusu, Fatiha’nın ikinci âyetinin tefsirinde 

yapılır. Ancak bu mana, umum risalelerin hedefi olan Hâlık-ı 

Rahman’ın kullarından istediği yegâne isteği olan şükrün 

anlaşılması ve yapılmasına sevk eder.  

 Umumiyetle risalelerin sonlarında getirilen salâvatlar, 

duâ olarak zikredilir. Bunlar, İslâmî gelenekte devam ettirilen 

en yaygın ve kapsamlı salâvatlardır. Bununla beraber Üstadın 

duâ ve zikirlerin toplandığı Hizb-ü Envari'l-Hakaikı'n Nuriye 

isimli eserinde ise  

 Cevşenü’l-Kebir, Evrad-ı Kudsiye, Delâli’n-Nur, 

Sekîne, Münacat-ı Veysel Karanî, İsm-i Azam duâları, 

Tahmidiye, Hülasatü’l-Hülasa gibi evrad ve ezkarlarla, 

salâvatların envaî çeşidi yapılmaktadır.     

   Mehmet Çetin 

  13.02.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 03.03.2018 

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

besmele-hamdele-salvele_455166 
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http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-besmele-hamdele-

salvele/ 
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9.İslâm’da Kuyumculuk’un 2. Baskısı çıktı 

 Peygamberimiz (asm), Altı Eşya Hadisi’nde; altın ve 

gümüşün alım satımının esaslarını tesbit eder.  

 Bu Hadis şöyledir: ““Altın altınla, gümüş gümüşle, 

buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla ve tuz tuzla 

misli misline, eşit ve peşin şekilde trampa edilir. Bunlardan 

farklı cinsler birbiriyle mübadele edilirse, peşin olmak 

şartıyla dilediğiniz gibi satış yapınız.” 

 Hadisin yorumları ile kuyumculuk uygulamaları 

örtüşmemektedir. Uyuşmayan yorum ve uygulamalardan 

kaynaklanan sıkıntılar, kitabımızda dile getirilerek çözüm 

arandı. Çözüm arayışlarında; fıkıh hocalarımızın kuyumculuk 

konusunda, kuyumcuların da İslâm’ın alım satıma yönelik 

ölçüleri hakkında bilgi eksikliğine şahit olduk. 

 İşte bu noktadan “İslâm’da Kuyumculuk” isimli 

eserimiz bir vazifeyi, hizmeti ve tebliği yapmaktadır. Bir 

kuyumcu evlâdı olarak mesleğimize yönelik hayatî bir öneme 

sahip hizmetin, bu eserle verildiği kanaatindeyiz. 

Mesleğimizde ilk olan bu çalışmamızın teşviki ile inşaallah 

akademisyenlerin el atarak, daha ileri ufuklara taşıyıp, 

kuyumculuk uygulamalarının İslâmî ölçülerle güncelleyerek, 

ihtiyaca, daha doğru bir şekilde cevap verileceği günü 

beklemekteyiz ve temenni ediyoruz. 

 Eserimiz iki ana bölümdür.  
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 Birinci bölüm, Kuyumcunun İslâmî Konuları’dır. Bu 

bölümde imalata yönelik konular, altının alım satımı esasları, 

borçlanma, kredi kartı uygulamalarına yönelik yüz yirmi dört 

başlıklarla farklı konular işlendi. İşçi çalıştırma özlük hakları, 

zekât bahisleri, tarihteki kuyumcular, altın kira sözleşmesi, 

altın tahvili ve altın emanet tutanaklarının da olduğu 

bölümlerimizin sonunda okuma parçaları vardır.  

 İkinci kısım olan İslâm’a Göre Kuyumculuk 

bölümünde ise para kullanma veya sarf etmenin usulünü konu 

edinen Sarf Usûlü çerçevesinde tartışma, yorum ve 

değerlendirmeler işlenmiştir.  

 Konuya muhatap olan hocalarımız, hukuk ve 

iktisatçılar, kuyumculardan müteşekkil yüzü aşkın insanlarla 

yapılan görüşmeler- ki pek çoğunun ismi bu eserimizde 

geçmemekle beraber-  sonucunda alınan bilgi ve kanaatler 

nakledildi. Bir değil, birçok çözüm yollarını eserimize aldık. 

Bu çözüm yollarından her birini kuyumcu kardeşimiz kendi 

konumuna uygun olanını tercih edebilsin diye çeşitlilik 

kazandırdık. Bunları yapar iken İslâm’ın helâl dairesinde 

kalmaya, haramdan sakındırmaya dikkat ettik. Kötülükten 

sakındırarak iyiliğe teşvik ettik. 

 Kitabımız Hayat Yayınları tarafından 2. Baskısı 

yapılmıştır. Kitabı, yayınevinin sitesine girerek satış 

noktalarını öğrenerek temin edebileceğimiz gibi doğrudan 

yayınevinden (Hayat Yay. 0 212 613 11 00) de talep edilebilir.  

 Eserimiz ile alakalı geniş bilgi veren yazımız ve video 

çekimimiz  www.mehmetcetin.de  adresli sitemizdedir. Ayrıca 

irtibat@mehmetcetin.de  e-posta ile veya 0 532 211 71 37 

telefon ile iletişim kurularak bilgilendirme hizmetine hazırız. 

 Bu vesile ile helâl, hayırlı ve bereketli kazançlar 

dilerim. 

   Mehmet Çetin 

          06 Mart 2018 İzmir 

Yayın tarihi 10.03.2018 

http://www.mehmetcetin.de/
mailto:irtibat@mehmetcetin.de
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/islam-da-

kuyumculuk-un-2-baskisi-cikti_455770 

http://www.mehmetcetin.de/islamda-kuyumculukun-2-baskisi-

cikti/ 
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10. Kemeraltı esnaflarıyla kahve molası 

 Kıymetli okuyucu kardeşim! 

 Sizinle sohbet üslubunda ve kahve tadında güzel bir 

hatıramızı paylaşacağız. 

 Kur’an-ı Kerim’in manevî tefsiri Risale-i Nur’un neşri 

maksadıyla matbuat lisanı vazifesini yapan Yeni Asya’nın 

takdim ve tanıtım hizmetlerine destek vermek üzere Ömer 

Öcalan Ağabeyimizle Kemaraltı’ndaki esnaf kardeşlerimizi 

ziyarete gittik. 

                      
 Ömer Ağabey, Kemeraltı’da Yeni Asya tanıtım 

hizmetinde bulunan dörtlü kuvvet dediğimiz ve dört bin dört 

yüz kırk dört kıymet ve kuvvetinde bulunan Salih Sütçüoğlu, 

Kâmil Dinçpehlivan, Ömer Öçalan ve Mehmet Emin Salbaş 

ekibinin şahs-ı manevîsini temsilen bu sohbetimizin öznesidir. 

 Bu ağabeyleri cidden tebrik ediyoruz, Rabbimiz 

hizmetlerini kabul eylesin. Kendilerinin tanıtım hizmeti 

sayesinde imanlarının takviyesine vesile olduğu, namaza 

başlayan, sohbete gelen ve devam eden nice yeni 

kardeşlerimiz var, şükürler olsun. 

 Ömer Öcalan Ağabey, Bornova’da dükkânını 

kapattıktan sonra vaktini; ehl-i imanın, imanlarının kurtulması 

niyetiyle onlara Risale-i Nur’un anlatılması, onun matbuattaki 

temsilcisi Yeni Asya’nın tanıtımı hizmetleriyle değerlendiren 

ve hizmet eden samimi bir ağabeyimizdir. 
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 İleri yaşına rağmen erken saatte gazeteyi ana 

dağıtımdan alır, günün ilk vasıtalarına biner ve oradan başlar 

gazete dağıtmaya.  

 Sabahın erken saatindeki Denizli Treni’nde yolculara 

tanıtım dağıtımı yaparken nasıl oldu ise makinist bölümüne 

girivermiş. İsterseniz hikâyenin bundan sonrasını notlardan 

devam edelim:  

 Gazetemizi bilmeyenlere tanıtmak için saat 7.30 civarı 

Basmane Tren Garına gittim. Denizli treninin hareket 

etmesine üç-beş dakika var. Trene bindim, yolculara “hayırlı 

yolculuklar” dileyip gazeteyi verip mukabilinde teşekkürlerini 

aldım. Trenin, makinistlerin bulunduğu bölümüne kadar 

geldiğimi fark ettim ve göz göze geldiğimiz görevliye uzattım 

“Ooo, Yeni Asya mı?” diyerek, sanki eski bir dostuyla 

karşılaşmış gibi aldı. Ben Yeni Asya'yı yetmiş sekizde tanıdım” 

diye anlatmaya başladı. Bu arada bize doğru gelen ikinci 

görevli “yahu yolculara gazete dağıtmışsın bize yok mu?” 

dedi, ona da verdik. “Bu da eski Yeni Asya’cıdır” diye onun 

arkasından sena etti.  

 “Yeni Asya'yı nerede tanıdınız İzmir’de mi yoksa?” 

diye sordum. “Yok, Eskişehir'de o çocukluk yıllarımda” dedi 

ve Yeni Asya’nın hizmetlerinden bahsederken trenin hareket 

ettiğini fark ettim, “ben inecektim” dedim. Telaşımı görünce, 

güldüler. “ Seni hava alanında indirelim” dedi. O vazifesine 

bende koltuklarında gazetesini okuyanları seyre daldım. 

  Dostlar, şu manzara var ya, sadece Yeni Asya’da var.  
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 Okuyan yolcuları seyrederken, onların samimiyetlerini 

görüp düşüncelere dalmışım  

 Bu girizgâhtan sonra ziyaretlerimizi anlatmaya 

başlayabiliriz. 

 

               
       İlk ziyareti Alp Çanta sahibi kardeşlere yaptık. 

 

               
 Alp Çanta ve ekibi 

 İlk durağımız İsa Alp kardeşin işyeri oldu. Çanta, 

valiz, cüzdan, kemer gibi eşyaların imalat ve satış işiyle iştigal 

ediyorlar. Ağabisi Murat Alp ile örnek bir kardeşlik tesis 

etmişler. İki kardeşin ısrarla pilav yeme davetlerini ileri bir 

tarihe havale ederek masada duran Yeni Asya’nın Mütalâa 

köşemizi gösteren Ömer Ağabey sebeb-i ziyaretimizi anlattı.  

 -Gazetemizin yazarı Mehmet Çetin Bey ile 

ziyaretinize geldik. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerimizde 

sizlerden çok bahsetmiştim. Merak etti ve gidelim bu 

kardeşlerimizi ziyaret edelim, dedi ve geldik. 

 Takdimin ardından kısa süren görüşmeyi akşamki 

sohbete davet ederek sonlandırdık. Esnaf ziyaretinin kısa 

olması gerek. Zira işyeridir, mani olmamak lâzım. 
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 İkinci ziyaretimiz Mehmet Şaşmaz’ın işyerinde oldu. 

Muhabbetle karşıladı. Kendisi aynı zamanda bacanağımın 

kardeşidir. Ehl-i kalb bir kardeşimiz olan Hacı Mehmet, 

gazetemizin bayiiden abonesidir. İkindi namazını camide 

kıldıktan sonra yakın arkadaşıyla da ayaküstü görüştük.  

 

                
 

 Bir sonraki durağımız Uğur Şişman’ın işyeri oldu. 

Kendisi, Şişman patentli bilezik imalatçısıdır ki aynı zamanda 

işyerim Sözler Kuyumculuk’un bilezikleri, Uğur Ustamın 

atölyesinde imal edilir. Ömer Ağabey, inşaallah kendisine 

tanıtım maksadıyla Yeni Asya’yı getirecek. 
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 Gazetemizin Kemeraltı’nda fahri tanıtım hizmetini 

yapan Mehmet Emin Salbaş kardeşimizi ziyaret ettik. Burası 

rahmetli Halıcı Hüseyin Çağdır Ağabeyin eski işyerine komşu 

idi. Yeni Asya’nın eski müdavimleri rahmetli Halıcı Hüseyin 

Ağabeyi bilirler. Çok ehl-i hizmet bir Ağabeyimiz idi, Allah 

rahmet eylesin.  

 Mehmet Emin kardeşimiz bize bir sürpriz yaptı. 

İçeriden iki tane şiir yazılmış kâğıt getirdi. Birisi kendisinin 

olurken diğeri ise 1975 tarihinde Yeni Asya’da neşredilen ve 

henüz o yıllarda lise talebesi olan şimdilerde Yeni Asya’nın 

yazarı, şairi ve editörü olan Abdil Yıldırım’a ait bir şiir idi. 

Kendi şiirini de Elif’te yayınlanması ricasıyla gazeteye 

gönderdik. 

 Hemen Abdil Beye whatsaapta o şiirini gönderip, 

ardından aradık. Kendisi de çok şaşırdı, nereden bulduğumuzu 

sorunca telefonu Mehmet Emin kardeşimize verdik ve 

görüştürdük. 

 Emin kardeşimiz büyük bir fedakârlıkla iş yerinin de 

işini aksatmadan gazete dağıtımını yapar ve esnaf komşularına 

müsait vakitlerinde gazeteden yazıları okur, onlara bu vesile 

iman ve Kur’an hakikatlerini anlatır. Bazılarını da Risale 

sohbetlerine davet eder. 

 Murat Necati kardeşimiz ve babası. Babasının “Dost 

istersen…” ile başlayan nasihati doğrusu pek dokunaklı idi. 

Murat kardeşimiz gazetemiz abonesidir, kendisine ve babasına 

sağlıklı ömürler, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. 
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 Kemeraltı ’nın çok kalabalık olan o bilinen yolunda 

yürümek çok zordur. İnsan kalabalığının ziyadesiyle olduğu o 

daracık caddede bir de mesai bitimi vaktinde iseniz, Allah 

yardımcınız olsun, çok zorlanırsınız. İşte biz de bu defa o 

trafiğe yakalandık. 

 Hızla ve zaman zaman insanlara da çarparak ilerlerken 

arada bir, tanıdıklara kısa selam veriyoruz.  

 

           
 Serhat Gönülal kardeşimiz çamaşırcıdır ve kaliteli 

ürünlerin bayiidir. Bir çamaşır için Bursa’dan fabrikayı 

arayarak İzmir’de ürünlerini satan bir bayii telefon numarası 

istemiştim. Meğer o bayii, bizim Serhat kardeşimiz imiş. 

 Kendisi çok usta bir esnaf. Müşterilerinin 

memnuniyeti, gelen gidenin fazlalığından anlaşılıyordu. Bir 

kahve içimi- ki o da ayaküstü- zamanı zor bulduk.  

 Kısa süren alışverişli sohbetimizde zaten Gazetemizi 

tanıyan, demokrat bir anlayışta ve araştıran, sorgulayan bir 

karakter sahibi olan Serhat kardeş ile tekrar görüşmek üzere 

bir başka kardeşin mekânına gittik. 
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 Tanınmış bir kuyumcu mağazasının müşteri temsilcisi 

olan Ozan Kıran, güleryüzle ve doğrudan ismimizle hitap 

ederek karşıladı. Daha öncesinden İslâm’da Kuyumculuk 

isimli kitabımızı Ömer Ağabey vermiş ve Ozan da okumuş. 

Bu sebeple de özellikle görüşmek istedik. 

 Sorgulayan, araştıran ve okuyan Ozan kardeş, samimi 

bir şekilde, toplumdaki sosyal adaleti, sosyalizmde bulduğunu 

ifade etti. Biz de Üstadımızdan aldığımız adalet-i mahzâ 

dersini Ozan kardeş ile paylaşmak ister idik ancak orası bir 

işyeri olduğu için başka bir zamanki görüşmeye erteleyerek 

ayrıldık. 

 Ziyarete devam edeceğiz ancak vakit izin vermiyor, 

akşama çok az zaman kalmıştı. Ağabeyimizin ifadesiyle Yeni 

Asya bağımlısı arkadaşları var imiş. Emre Kokulu kardeşi 

ısrarla anlatmıştı. Doğrusu merak da etmiştim. Ancak bu 

merakımızı gideren şu notları paylaşalım: 

 “Yeni Asya tanıtım gazetesini dağıtırken, iş yerinin 

önünde çay içen gence çayın yanında iyi gider, deyip gazeteyi 

uzattım, okuyalım dedi. Ayaküstü hâl hatır faslından sonra 

ayrıldım. Üç gün gazeteyi verdim, dört gün ara verip, 

dördüncü günü uğradığımda “Abi neredesin? Bu gazete 

bağımlılık yapıyor.” dedi ve gülüştük. Çay ikram etti, içtik.  

“Sende bir cumartesi bizim çayımızı içmek için bekleriz.” diye 

davetimizi yapıp telefon numarası alıp verdik ve ayrıldım.  

 Giderken kendime sordum, bağımlılık yapıyor mu, 

diye. Âşık ettiği iman davası şuurunu verdiğine dair kanaatim 

geldi.”  
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Ömer Ağabeyin ifadesi ile Yeni Asya bağımlısı Emre Kokulu 

ile 

            
 Ve Emre Kokulu’nun arkadaşı Ali Yücel ile. 

 

                 
             Ali Ayboğa kardeşimiz, Yeni Asya okuyucusu 

sabahları dört gözle bekleyen samimi dost. 
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 Yeni Asya’nın okuyucusu Fırat Yıldız kardeşimiz 

ile… 

                
 

Kemeraltı’nın gümüşçülerinden eski kuyumcu Ali Ulçay 

kardeşimiz 

     
 Tatlıcı Mehmet kardeşimiz ile.  
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       Yeni Asya’yı yakından takip eden Gültekin kardeş  

 

                
 Yeni Asya eline geçtikçe her satırını okuyan Sultan 

isimli bir hanım kardeşimizle tanışmış olduk.  Kendisi 

Osmanlıca’yı bilen ehl-i tahkik (araştıran) Sultan Hanım, 

gazeteyi aldığında beklenilen sorusunu sorar: 

 -Ağabey, ben bu gazeteyi bayide bulabilir miyim? Her 

zaman size zahmet vermek istemiyorum. Bana vereceğiniz 

gazeteyi yeni okuyucuya ulaştırmak üzere 

değerlendirebilirsiniz, teşekkürler.”  

 Kendisine, artık gazetemizin her bayide bulunduğu, 

müjdesini verdik. O da teşekkür ederek sevincini belli etti.
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        Berber Hasan Kardeşimiz Gazetemizin güzel 

okuyucusudur. 

 Yeni Asya tanıtım hizmetini yapan Ağabeylerin 

hizmet hatıralarından ikisini daha naklederek noktalayalım: 

 

         
  

 Birinci hatıra: 

 “ Üçyol’da gazeteleri dağıtıyoruz. Otobüs 

yazıhanesinde çalışan Hasan arkadaşımız, arkamızdan 

koşarak gelip ve ‘kimin bu gazete, kim çıkarıyor’ gibi sorular 

sordu. ‘Sen okuyunca anlarsın’ dediysem de daha tatmin edici 

bir cevap istiyordu. Nihayet, ‘bu gazeteyi Bediüzzaman Said 

Nursi’nin talebeleri çıkarıyor’ cevabını alınca, ‘Başım üstüne’ 

dedi, ardından ‘ver o zaman’ dedi. Ayaküstü hasbihal ettik, 

resim çekildik, artık oradan geçerken selamlaşacağımız bir 

dostumuz oldu hamdolsun.” 

 Dostlar, 

 Allah ( cc) cümlemizden razı olsun. Gazeteyi başka 

ellere ulaştırmak vazifemizdir. Çünkü Yeni Asya’nın bize 
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gösterdiği istikameti, başka muhtaçlara da ulaştırmak, hem 

hizmet-i imaniye; hem siyasî içtimaî istikameti göstermek için 

ne kadar çalışılsa yerindedir, diye düşünüyorum.  

 İkinci hatıra: 

 Tanıtım gazetesi dağıtırken, kahvede masada 

oturanlara ‘ister misiniz tanıtım ve ücretsiz’ deyip, masaya 

bırakırken birisi ‘Bu kimin gazetesi’ diye yüksek sesle sordu. 

Bende sakin sakin ‘sen oku anlarsın’ dediysem de ‘sen söyle 

bunu kim çıkarıyor’ diye bağırıyor. Bir şeyler söylemek 

istiyorum fırsat vermiyor, ben kendimi tutuyorum ve ‘sen oku 

beğenmezsen bir daha vermem’ dedim. 

  Anladım ki adam patlamak üzere bilmediği için 

yandaş gazetelerden sanmış bağırıyor. ‘Bunlar daha önce 

beraber değil miydi’ diye malum cemaatle iktidarın, kol kola 

olduklarını ‘biz yanıldık’ dediklerini söyledi.  

 Bende ‘tamam dinle’ dedikten sonra başladım 

anlatmaya. 

 ‘Yeni Asya teröre bulaşmamış, ihtilâle karışmamış, bir 

takım bahanelerle mağdur edilmiş mazlumun duyulmayan 

sesidir. Hakkı, adaleti, demokrasiyi savunan gazete’ deyince 

‘ver o zaman’ dedi. 

 Ertesi günü beni görünce ‘ben yanlış anladım’ dedi 

‘benim dükkân şurası’ deyip gösterdi şimdi gazeteyi bekliyor, 

bundan sonrasını Yeni Asya halleder, inşallah.” 

 Evet, Yeni Asya giren yere darbeci mikrobu girmez, 

vesselâm. 

 Salih, Ömer, Kâmil ve Mehmet Emin Ağabeyler, 

Hakka hizmet sevdalısıdır.  

 Sohbetimizi onların size olan iki mesajı ile 

noktalayalım:  

 “Hakka hizmet sevdasının adıdır YENİ ASYA. 

  Kemeraltı sokaklarında gazetemiz ile frekansı uyan 

okuyucularla buluşmak üzere selamlar. Bizlere dua edin.” 

 İkinci mesaj: 
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  Ben Yeni Asya Gazetesi’ni Risale-i Nur ve camiasıyla 

birlikte tanıdım. Bana da Yeni Asya verirdi bir abeyimiz. 

Gazetenin çoğu yerini okurdum. O gençlik yıllarında arayış 

içindeydik. İtiraf edeyim; demokratlığı, insan hak ve 

hürriyetlerini, ihtilalleri, baskı rejimlerini, memleket üzerine 

oynanan oyunları ve daha pek çok meseleyi hep Yeni Asya’dan 

öğrendim.  

 12 Eylül İhtilal dönemlerini de gördüğümüzden, 

hürriyetleri kısıtlayan, ihtilalcilerin alkışlandığı veya tam 

siper olunduğu dönemlerde Yeni Asya, bir aslan kesilir, 

haksızlığa karşı durur, her zaman hakkı savunurdu.  

 Ben de Yeni Asya’yı tebrik eder, ‘Allah senden razı 

olsun hakikatin gür sesi’, derdim.  İşte dostlar 21 

Şubattan itibaren Yeni Asya, bütün bayilerde bulunup ihtiyaç 

sahiplerine ulaşıyor, dostlarımızla beraber bu bayrama iştirak 

edip sahip çıkalım inşallah… 

     Mehmet Çetin 

  08.01.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 11.03.2018 

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

esnaflariyla-kahve-molasi_455815 

http://www.mehmetcetin.de/kemeralti-esnaflariyla-kahve-

molasi/ 
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11.Risale-i Nur’da İsra Suresi’nin 44. Âyeti 

 Risale-i Nur’da en fazla geçen âyet, İsra Suresi’nin 44. 

Âyeti’dir.
3
 

 Bu âyetin Risalelere dağılımı şöyledir: 

 Sözler 20, Şuâlar 11, Lem’alar 11, Mektubat 29, 

Mesnevi 4, Asa-yı Musa 7, İman Küfür 2,  Tarihçe 11, Eski 

Said Dönemi Eserleri 3, Sikke 14, Kastamonu Lâhikası 3, 

Emirdağ’ı Lâhikası 16, Barla Lâhikası 62 ve diğer küçük 

risalelerde ise 49 adet olmak üzere  

-şimdilik- 242 adet geçmektedir.  

 Şimdilik kaydını tedbiren ifade ediyoruz. Zira 

Külliyat’ın tanzimini zaman zaman yeniden 

yapılandırılmaktadır. Çünkü gayr-ı münteşir risalelerden ya da 

lâhikalardan meşveretle münasip olanlardan zamanı 

gelenlerin, ilavesi yapılmaktadır.  

 44. Ayet’in, büyük risaleler içerisinde Barla 

Lâhikası’nda en fazla tekrar edilmesinin bir hikmeti olmalı 

derken, henüz Nurların telifinin ilk yılları olmasını ve diğer 

eserlerin telif edilmemiş olduğunu unutmamak lâzım. Barla 

hayatı döneminde Külliyatın temelini teşkil eden eserlerde 

imanî esasların işlendiği hatırlanırsa Kur’ân’ın yüksek 

hakikatlerinin zuhuruna, İsra’nın 44. Ayeti’nin pencerelik 

yaptığı gerçeği ortaya çıkar. 

 Risale-i Nur’un ilk müştak talebelerinin, Nurların 

hemen telifi zamanında, ilk okuyup yazdıklarında duydukları 

samimi hissiyatlarını dile getiren mektuplarına umumiyetle bu 

âyet veya bir parçası ile başlamışlardır. Şüphesiz onlar, bunun 

örneğini Üstadlarından aldıkları için aynını tatbik etmişlerdir.  

 Peki, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, niçin bu âyeti 

Külliyatı’ında çok tekrarlamıştır?  

 Bunun cevabı, Barla Lâhikası’nın 259. 

Mektubu’ndadır.  

                                                             
3 Mehmet Çetin, Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Âyetler, s. 59, 

İzmir/2012/Tıbyan Yayıncılık 
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 Üstad Bediüzzaman’a şöyle bir soru sorulur:   

 “Mektubunuzda, benim her mektubumun başında 

“ve inmin şey’in yüsebbihi bihamdihi” 
4

yazılmasının 

hikmetini soruyorsunuz.   

  Birinci hikmetinde şunu ifade eder: 

 “Kur’ân-ı Hakîmin hazâin-i kudsiyesine (kudsî 

hazinelerine), bana açılan en birinci kapı o olduğudur. En 

evvel, hakaik-i âliye-i Kur’ân’iyeden (Kur’an’ın yüksek 

hakikatlerinden) şu âyetin hakikati bana zahir olmuş ve ekser 

risalelerde, o hakikat sereyân (sirâyet) etmiştir.” 

 Bunun ilk delili Yedinci Şuâ’dır. Şuâlar’ın son 

kısmındaki Sekizinci Şuâ’nın İkinci Remzinde “Kur’ân’ın el-

Ayetü’l-Kübrası olan” tarifiyle İsra Suresinin 44. Âyetine 

işaret eder. Hz. Ali’nin “Yâ Rab! Ayetü’l-Kübra hürmetine 

beni kurtar, eman ve emniyet ver.”, duasındaki gizli 

işaretlerin tevilini yaparak Yedinci Şuâ olan Ayetü’l-Kübra 

Risalesi yüzünden hem musîbete ve hem de selâmete 

çıkacaklarını haber verir.  

 İsra Suresinin 44. Âyeti, Mekkî âyettir. Mekkî 

âyetlerin umumiyetle iman esasları ağırlıklı olması vasfı, 

Kur’ân’ın bu zamandaki manevî tefsiri Risale-i Nur’da da 

işlenen konuların ve sık tekrar edilen âyetlerin elbette iman 

esaslarını ihtiva etmesi gayet tabiidir.  

 İsra Suresi’nin 44. Âyeti; Hüve Nüktesi, On Dördüncü 

Söz’ün Üçüncü Meselesi, Yirmi Beşinci Söz’ün Birinci Şulesi, 

Üçüncü Şulesi, Tahavvülât-ı Zerrat Bahsi, Otuz İkinci Söz’ün 

Üçüncü Mevkıf’ı, On Üçüncü Pencere, On Dokuzuncu 

Pencere, Yirmi Dokuzuncu Pencere, Âyetü’l-Kübra, Sekizinci 

Şuâ gibi daha pek çok risalelerin konu kaynağı, ilham menbaı 

ve Kur’ân’ın yüce hakikatlerinin kapısıdır. 

    Mehmet Çetin 

   12.02.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 17.03.2018 

                                                             
4
 Hiçbir şey yoktur ki O’nu övüp ‘nu tesbih etmesin. (İsra 44) 
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12.Altın basımında Darphane’den taleplerimiz-1 

 2012 yılında ilk baskısı yapılan İslâm’da Kuyumculuk 

isimli kitabımızın hazırlık safhasında Darphane Genel 

Müdürlüğü’ne konumuzla alakalı sorular sormuştum. Sağ 

olsunlar cevap verdiler.  

 Bu defa, kitabımızın ikinci baskısı haberini paylaşmak 

üzere gönderdiğimiz e-maile geri bildirimi telefon ile arayarak 

yaptılar, sağ olsunlar. Telefon görüşmemizde kurumlarının 

görev alanına giren konular hakkındaki değerlendirmemizi 

yaparak talebimizi dile getirdik ve bunları köşemizde 

paylaşacağımızı da ifade ettik. 

 Darphane’den taleplerimiz şunlardır:  

 1.Altında tarih farkı israfı 

 Geçen sene tarihli çeyrek altın ile bu sene tarihli 

çeyrek altının fizikî farklılığı var mı? Hayır. Farklılık sadece 

sanal olarak oluşturulan ve bilemediğimiz bir gerekçe ile 

örfîleştirilen eski/yeni adı altında bir israfın olduğudur ve 

tüketicinin cebinden alınan eski yeni farkıdır. 

  Tarih farkı sadece ziynet serilerinde yapılmaktadır, 

cumhuriyet serilerinde 1923 yılı yazılıdır, yani tarih farkı 

yoktur.  

 Darphane Genel Müdürlüğüne, 01.09.2012 tarihli e-

mailimizde tarih basımı hakkında sorular sormuştuk.  

 07.09.2012 tarihinde gelen cevap şöyledir; 

 “8 Ağustos 1951 tarih 7879 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 1738 sayılı TBMM Kararı uyarınca cumhuriyet 

altınlarının basımı Darphaneye verilmiştir. Bu Kararla, 

cumhuriyet altınlarının özellikleri ve biçimleri belirlenmiş 

olup herhangi bir değişiklik Kanun veya Kanun Hükmünde 

Kararname ile gerçekleşebilir.” 

 Darphane Web sitesinden yaptığımız araştırmaya göre; 

Cumhuriyet ziynet serisi altınların basım şekli tarifinde 

“basıldığı tarih” ibaresi geçerken, Cumhuriyet serisinin basım 

şekli tarifinde ise “Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923 

rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin basılış 
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tarihi Cumhuriyetin hangi yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl 

dönümünü ifade eden rakam konulur.” ifadesi var.
5
 Bu 

uygulamanın dayanağı, Cumhuriyet Altın Sikkeleriyle 

Cumhuriyet Ziynet Altınları Hakkında 1738 Sayılı TBMM 

Kararının 

7879 sayılı Resmî Gazete’nin 1951 yılındaki ilanıdır.  

 Basımı konusundaki değişikliğin Kanun veya Kanun 

Hükmünde Kararname ile değişebileceğinin ifade edildiği 

cevaptan hareketle yetkililerden bu israfın önüne geçilmesini 

istiyoruz. 

 Cumhuriyet serisindeki altınların alım satımı ile 

Osmanlı altınlarının (Reşat, Hamit vs.) alım satımında tarih 

söz konusu edilmez iken Ziynet altınlarındaki eski yeni farkı, 

rahatsız edicidir. Kaldı ki her yılının yaklaşık son ayında, yeni 

tarih altınını satmaya gelen müşteriye tarih farkı gözetmeden 

ücret ödenmesi ile fiilen kaldırılmaktadır.  

 2. Altın basımındaki ücretin (işçiliğin) limite 

çekilmesi 

 Önceki dönemlerde basımı için önden verilerek günler 

sonrasına sırasını bekleme hamdolsun artık yok. Lâkin hâlâ 

yapılabileceğini düşündüğümüz bir husus var. 

 İşçilik ücretleri eğer mümkün ise sembolik rakamlara 

indirilip, devletin diğer gelirlerinden karşılanmalıdır. Zira 

Devletin aslî görevlerinden birisi de değer ölçü birimi olan 

paranın ve altının basımıdır.  

 Kalan mevzulara inşaallah önümüzdeki hafta devam 

edelim. 

   Mehmet Çetin 

  21.03.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 24.03.2018 

                                                             
5
http://www.darphane.gov.tr/upload/files/mevzuat/TBMMKar

ari1738.pdf 
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13.Altın basımında Darphane’den taleplerimiz-2 

3. Darphane Reşat altın basımına başlamalı 

  Darphane Genel Müdürlüğüne bilgi müracaatımıza 

gelen: “8 Ağustos 1951 tarih 7879 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 1738 sayılı TBMM Kararı uyarınca cumhuriyet 

altınlarının basımı Darphaneye verilmiştir.” cevabı ile 

Cumhuriyet serisinin basımı söz konusu edilmektedir. Ziynet 

serisi basımının yasa kaynağını bilememekteyiz. Yanı sıra 

Osmanlı altınlarının da. 

 Düşük ayarlı altınların piyasada basılmasına sevk eden 

sebepler nelerdir? Darphane tarafından işçilik ücretinin - 

önceki dönemlerde- yüksek olmasından tutun, basımın geç 

yapılmasına, sıranın çok olmasına, denetimlerin etkili 

olmamasına varıncaya kadar olan sebepler, merdiven altı 

basımını tahrik eden nedenler arasındadır. Merdiven altı 

basımın, vergi zayiatına sebep olmasını ve vatandaşın eline 

verilen 22 ayar görünümlü çeyrek altının, tam 22 ayar 

çıkmayıp zarara, dolayısıyla haksızlığa yol açtığını, yaşayanlar 

bilir.  

Yönetimin ve denetimin boşluk kaldırmayacağı 

gerçeği, devamlı akılda tutulmalıdır. Devletin el atmadığı 

konulardan doğan boşluk, birileri tarafından doldurulur. 

Bugün artık bunların önemli bir kısmı düzeltildi.  

 İşte, bu noktada hem vergi zayiatına ve hem de 

haksızlık ve yanlışlığa mani olmak için Osmanlı altınları 

grubunun da, Darphane tarafından basılmasını dile getiriyoruz. 

Yıllardır bunun acı hatırasını yaşayarak, zararını hem 

kuyumcular ve hem de vatandaş olarak çekmekteyiz. 

 Şu an kuyumcuların pek çoğu piyasadaki Reşat’ın 

birinci olup olmadığı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye 

sahip olamayıp, uzman meslektaşlarına danışarak işlem 

yapmaktadır. Bazıları bunu dahi dikkate almayıp doğrudan 

alıp satmakta, bir kısmı ise bu işlere hiç girmemektedir.  

 Reşat altınını kullanmak köklü geleneğimiz 

arasındadır. Reşat’ı vermeden kızı alamayanlar buna şahittir. 



46 
 

Reşat Beşibiryerde altını, boynuna takarak gelini, babasından 

alan ve üç gün sonrasında o altını satmaya gittiğinde “Bu 

altının ayarı düşük, sahte altın” sözünü duyduğunda, sorarım 

size, zarara uğrayan damadın kahrolması, yetkililerin vicdanını 

sızlatmaz mı? 

 Darphane, Reşat altınını niçin basmıyor? 

 Yasa gereği, Osmanlı serisi (Reşat, Hamit vs.) 

basılamamakta. Gerekçe olarak hangi izah yapılırsa yapılsın, 

gelişen şartlara göre, duyulan ihtiyaca göre vatandaşın talebi 

doğru yollarla karşılanmalıdır. Bu vazifenin ana muhatabı 

devlettir. 

 Gelin, bu işin çözümü hayırla neticelensin. Devlet 

eliyle basılan Osmanlı altınları vatandaşın elindeki ayarı 

şüpheli olanlarıyla birebir değiştirilsin ve bundan bir zarar 

doğarsa bunu da karşılamak, elbette devletin gücü ile olsun. 

Devletin karşılayacağı bu zarar kendisine; mazisiyle barışan, 

milletiyle bütünleşen, kültürüyle şahlanan muazzam bir güven 

olarak, kâr üstüne kâr olarak döneceği unutulmasın. Bu vesile 

ile piyasaya bir hareket ve bereket gelir.  

4. Parayı ilk bulan Lidyalılar değildir 
 Eğitim öğretim dönemlerinde verilen bu bilgi doğru ve 

gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı hata Darphane Genel 

Müdürlüğü Sitesinde, Paranın Tarihi hakkındaki bilgilerde de 

vardır. 

 Yusuf Suresinin 20. Âyeti’nde Hz. Yusuf’un (as) 

birkaç dirheme satıldığı anlatılır.  Lidyalılardan en az bin sene 

önce yaşadığı tahmin edilen Hz. Yusuf’tan (as) öncesi de var. 

İlk okuma yazma bilenin Sümerler olmadığı, Hz. Âdem 

olduğu gibi ilk parayı da kullanan il atamız Hz. Âdem’dir 

(as).
6
 

   Mehmet Çetin  

  23.03.2018 Bostanlı İzmir   

Yayın tarihi 31.03.2018 

                                                             
6 Mehmet Çetin, İslâm’da Kuyumculuk, s. 398 (Baskı 2018) 
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14. Son Şahitlerden Sobacı Hacı Ali Osman Ağabey 

 Eskişehir’deki tahsilimizde sık sık ziyaretine 

gittiğimiz saff-ı evvel ağabeylerden Hacı Ali Osman Coşkun, 

“Tenekeci Ali Osman” diye tanınır idi.  

Eskişehir çarşısının Sobacılar mevkiindeki dükkânına 

uğramadan önce, rahmetli Mehmet Çalışkan Amcayı görmek 

için oğlu perdeci Sadık Çalışkan Ağabeyin de dükkânına 

uğrardık.  

 Mercan marka sobaların sahibi Ali Osman Ağabey ile 

04.12.1977 tarihinde yapılan görüşmenin müsvedde notlarını 

neşretmek bugüne nasib oldu.  

 Risaleleri yazmaya iki sefer ara vermiş.  Bir gece 

rüyasında kendisine bir yazı gösterilir. Kırmızı mürekkeple 

yazılmış. Çok hoşuna gider. Ne kadar güzel yazılmış, diye 

düşünür ve şevk alıp, derhal bıraktığı yazıya yeniden başlar.  

O zamanlar, risaleler el ile yazılarak çoğaltılıyor idi. 

 Bir risaleyi yazıp, Üstada götürür. Onu ziyarete vesile 

olması için bir hizmet yapması lâzım idi. Üstad, risaleyi tashih 

eder ve arkasına duâ yazarmış.  

 Bir defasında Eskişehir’e gelmeden önceki ziyaretinde 

Üstad ona: 

 -“Eskişehir Medrese-i Yusufiyesi’nde bizim on tane 

risalemiz te’lif edildi. Orayı benim namıma ziyaret et!” der. 

 Üstada, o zamanki hapihânenin sonradan çocuk 

hapishânesi olduğunu anlatır ama Üstad bu sefer “gardiyanına 

selâm söyle.” der. 

 Üstadın, dediğini yapmak üzere gardiyana gider ve 

selâmını nakleder. Üstadın kaldığı oda temizletilip, 

aydınlatılır. 

 Ali Osman Ağabey, su ibriği hediye etmek ister, ancak 

kabul etmeyen Üstad, şu izahı yapar: 

 -“Resulullah (asm) hediyeyi kabul ederdi. Fakat 

fazlasıyla mukabilini verirdi. Benim ise dünyada verecek bir 

malım olmadığından Şeriat’ın mubah kıldığı hediyeyi kabul 

edemiyorum.” 
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 Bu defa ibriği, Ceylan Ağabey ile gönderir.  

Mukabilinde iki risale vererek kabul eder. Ceylan 

Ağabey haber gönderir: 

 -“Bizim Tenekeci Osman’a söyle, bir daha böyle 

yapmasın.” 

 Bir arkadaşı Ali Osman Ağabeye, 

 -“Siz, hapishânede yattınız mı? der. 

 -Yok, yatmadım, çalıştım. Yatsaydım Nur Talebesi 

olamazdım. Bizim için hapishânenin üç manası vardır. 

1.Medres-i Yusufiyedir. 

2. Islahânedir 

3.Tımarhânedir.” 

 Ali Osman Ağabey, müttaki bir insan idi. İşyeri 

komşuları ona hürmet eder, nasihatlerine kulak verirlerdi.  

 Mustafa Sungur ve Ceylan Çalışkan ve Aydın 

Sultanhisar’lı Atıf Hoca (Hasan Atıf Egemen) ile çok 

görüşmeleri olmuş. 

 Allah rahmet eylesin. 

    Mehmet Çetin 

   25.02.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 07.04.2018 

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

sobaci-haci-ali-osman-agabey_458311 

http://www.mehmetcetin.de/sobaci-haci-ali-osman-agabey/ 

 

 

 

 



50 
 

15.Son Şahitlerden Hasan Akyol 

 Sırtında kilim vardı, “Ne yaparsın Hocam, ekmek 

parası” diye dertlenmişti, 1981 yılının Kasım ayındaki 

görüşmemizde. Sohbetin Üstad ile alâkalı kısmına gelince 

heyecanla pervasızca “Ben, Bediüzzaman ile beraber 

hapishânede kaldım. Onun hizmetçisiydim.” dedi. 

 Hasan Amcayı dinliyoruz: 

 “1945 yıllarında bir gedikli başçavuş ile 

geçinemedim. Adamı bıçaklayıp kodesi boyladım. Bir zaman 

sonra hapishâneye Bediüzzaman ve Talebeleri geldiler. Hoca 

Efendiye ayrı bir oda tashih edildi. Hepsi efendi adamlardı. 

 Hapishânede disiplin çok sıkı idi. Kat’iyyen kimseyi 

Hoca Efendinin yanına almıyorlardı. Hele bir hapishane 

müdürü ve muavini vardı ki sormayın! Çok sert ve 

acımasızlardı. 

 Muavin bana, Hoca Efendinin hizmetinde bulunmamı 

söyledi. Sebebi, ben diğerleri gibi Bediüzzaman’ın talebesi 

değildim, henüz. Hizmetine başladım. İbriğini doldurur, 

sobasına bakardım. Talebelerin gizlice yazdıkları yazıları ben 

iletirdim. 

 Hoca Efendi, sabaha kadar onlarla meşgul olurdu. 

Uyuması yok idi, yemesi de. Bir iki saat seccadesine kıvrılır, o 

kadar. 

 En çok dikkatimi çeken şu idi: Her akşam lastiklerinin 

tozunu alırdım. Gıcır gıcır bırakırdım. Sabah baktığımda ise 

tozlu olurdu. Zaten kendisini dışarı çıkarmıyorlardı. Nasıl 

oluyor? Bu toz lastik ayakkabılara nereden geliyordu, 

anlayamamıştım!  

 Tabi, bu ara her iki tarafı idare ediyordum. Müdür 

muavini sıkı sıkı tenbih etmişti. “Arada irtibat olursa bana 

haber et.” demişti. Ben onu işletiyordum. Ara sıra gidip tekmil 

veriyor, bir şeyin olmadığını söylüyordum. 

 Bir gün hapishane yolunda Mısırlı Camii’nde 

namazda Hoca Efendiyi görürler. Acele hapishâneye gelip 
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Bediüzzaman’ın odasına çıktıklarında namaz kıldığını 

görürler. 

 Kendisi gerçekten çok büyük bir insandı. Kat’iyyen 

kötü fikri yok idi. Bitmeyen bozuk parası var idi. Her gün 

harcama yaptığı halde parası bitmiyordu. Parasının hepsini 

bir tabağın içerisine koyardı. 440 kuruştu. Akşama kadar 

harcama yapardım fakat akşam saydığımda yine 440 kuruş 

kaldığını görürdüm. 

 Bir gün fare, Hoca Efendinin koluna girmişti kolundan 

aşağıya indi. Kendisi bir şey yapmadı. Fare usulca yere inip 

bekledi.  

Bana: 

 -Kardeşim, bu hayvan acıkmış biraz ekmek ver, dedi. 

 Yine bir gün müdür muavini gelip Hoca Efendiye 

saçlarını kesmesini söyledi. Hoca, “Elimi açtırmayın, başınıza 

belâlar gelir”, dedi. Muavin sarardı, kaçtı. 

 Bir ikindi namazında ezan yeni şekilde okunuyordu. 

Hoca Efendi, cama vurarak durdurdu. “Ezanı öyle değil 

“Allahuekber” diye okuyacaksınız, her nevi mes’uliyet bana 

ait.” dedi. Ezanı Afyonlu Kasap Kel Ahmet okuyordu. Hemen 

değiştirerek eski şekilde okudu. 

 Hoca Efendinin hapishâneye gelişinden sonra hemen 

herkes namaz kıldı. İki kişi kalmıştı, onlarda çingeneydi. 

Cemaatte çok kuvvetli birisi vardı. Jandarma başçavuşu idi, 

orada görevliydi. Ama çok kuvvetliydi. Çingenelerin namaz 

kılmadığını görünce onlara yumruğunu göstererek namaza 

çağırdı. Onlarda sopa korkusuyla acele gelip abdestsiz 

namaza durdular.” 

 Afyon ilinin Şuhut ilçesi Lisesi’nde öğretmen iken 

Ağzıkara Köyüne giderek Hasan Akyol ile görüşmemizin 

notlarıydı bu hatıralar. 

 Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. 

    Mehmet Çetin 

   25.02.2018 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 14.07.2018 
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16.Görmenoğlu’nun hatırasına 

 Son nesil Nur Talebeleri onu, bitkisel ilâçları satması 

ile hatırlarken İzmir Yeni Asya Cemaati de Külliye’de ders 

arasında herkesin eline ikramen sürdüğü enfes kokularıyla…  

Hemen her seferinde bir elif miktarı sürmesini rica 

ederken o yine de cömertliğiyle lam-elif çizerdi. 

 Cemaatimiz içerisinde hizmet merkezli gezmeye ya da 

seyahate en fazla alâka gösteren Görmenoğlu Ağabeyimiz 

desem, mübalâğa etmemiş olurum diye düşünüyorum. Mahallî 

ve umumî meşveretlerde onu görmemek âdeta imkânsızdı. 

Dersleri kaçırmadığı gibi rahatsızlığı olduğu hâlde bile uzak 

yakın demez giderdi. Sayısını hatırlayamadığımız Umre 

ziyaretlerinde iken Peygamber Efendimize (asm) komşu 

olması duasına biz de âmin, diyoruz.  

Çok gezmesi onu, hizmet mahallerinin kişileri ve 

meseleleri hakkında bilgi sahibi ettiği gibi, çok dost 

edinmesine de vesile oldu. Değil ülkemizde sınırlar ötesinde 

Nur Talebelerinin olduğu yerlerde onu şaka ve esprileriyle, 

güzel koku ve ilaçlarıyla tanıyan pek çok kardeşimiz vardır. 

 İzmir’in ilk dönem Nur Talebeleri Ağabeylerimiz, 

Görmenoğlu Ağabeyi, hep fedakârlığıyla anlatmışlardır. 

Karabağlar’daki işyerinde Yeni Asya’yı gelen müşterilerine 

tanıtımını yapması yanı sıra etraftaki pek çok esnafa gazeteyi 

götürmesi, tanıtması, anlatması ve daha nice hizmetleri. 

Bursa’da askerliği dönemindeki Medrese-i Yusufiye çilesi, 

oradaki güzel hizmetleriyle taçlanır.  

 Çok değerli hanımı Mefharet Ablamız, rahmetliyi pek 

severdi. Barla’da Cennet Bahçesini Mefharet Abla ve hanımla 

beraber gezerken, bir sohbet esnasında Görmenoğlu’ndan 

öylesine sevgi dolu sitayişle bahsetmesini, doğrusu çok takdir 

etmiştik. Bu sevgi dolu aileye Cenab-ı Hak, üç tane damad 

nasib eylemiştir ki Görmenoğlu, bu durumu o güzel lâtifesiyle 

“Allah, bana üç tane yetişmiş oğlan evladı ihsan eyledi” 

şeklinde ifade ederdi.  
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 Kalabalık bir ailenin içerisinde bütün tazyikata rağmen 

duruşundan zerre kadar taviz vermeyen Görmenoğlu, onlardan 

geçirdiği ekonomik sıkıntıları zamanında bile eyvallah 

etmeyecek kadar izzet-i nefis sahibidir. Bu sıkıntılı dönemini, 

rahatsız olmasınlar diye Nur kardeşlerine yansıtmayan, ama 

ileri yaşında çalışarak atlatan gayretli ve sabırlı bir 

Ağabeyimizdir. 

 Güzel insan! Ne mutlu sana ki derse gitmek üzere 

başlayan yolculuğun Hak ve ilim yolunda inşaalah Resulullah 

(asm) ve Üstada komşuluğa kavuşma ümidi içerisinde, 

buradaki hayata hüsn-ü hatime eyledin. Binler tebrik sana.  

 Allah rahmet eylesin. 

   Mehmet Çetin 

  19.04.2018 Bostanlı İzmir 
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Yayın tarihi 21.04.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/gormenoglu-nun-

hatirasina_459750 
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17.Teftişli hizmet hatıraları 1 

 Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Lisesinde 1979-1980 

öğretim yılında, Türkçe derslerine girdiğim Orta 3. sınıfların 2. 

dönem ödevi olarak roman özeti çıkarılmasını vermiştim.  

 Tebliğler Dergisinde tavsiye edilen kitapların 

listesinde yer alan Yeni Asya Yayınlarındaki eserleri de 

kaynak eser olarak öğrencilerime tavsiye etmiştim. 

 Aynı okulda ve aynı daldaki Türkçe Öğretmeni 

B.G’nin kızı T.G de roman özeti ödevi verdiğim 

talebelerimden idi. Yapılan çekimde ise Ahmed Şahin 

Hoca’nın Tarihin Şeref Levhaları isimli kitabı bu öğrenciye 

çıkmıştı. Benzeri ödevi meslektaşım Ahmet Çete Hocamız da 

öğrencilerine vermişti.  

 Bahsedilen dönemde Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe 

Bölüm Şefi Yardımcılığından nokta tayin olarak okulumuza 

gelen Sayın B.G. kaymakamlık tahkikatı ile açığa alınmıştı. 

 Yapılan ödevleri öğrencilerden toplamamızın öncesi 

günlerinde okul müdürlüğüne iki dilekçe verilir. Birisi CHP’ye 

kayıtlı bir öğrenci velisinden diğeri de B.G.’nin eşinden. 

 Okul Müdürü Halil Güngör Bey, haberimiz olmadan 

benim ve Ahmet Çete Beyin derslerine girdiğimiz sınıflara 

giderek hakkımızda kısa bir tahkikat yapar. Öğrencilerin 

cevaplarında en küçük bir olumsuz ifade yok, imiş. Hatta B.G. 

kızı talebem T.G. bile olumlu konuşmuş. Daha sonra okul 

müdürü ikimizi odasına dâvet ederek bizi de sorgular ve 

tutanak tutarak imzaladık. 

 Suçumuzu merak ettiniz değil mi? Atatürkçülüğe, 

çağdaş düşünceye ve lâikliğe aykırı kitapları, öğrencilere ödev 

kaynağı olarak tavsiye etmemiz, suç olarak dile getiriliyor. 

 Verilen dilekçelerin ikinci nüshası Afyon İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmiş ki hemen ardından İl 

Milli Eğitimi’nden gelen müfettiş, okul müdürü odasında bizi 

sorguya çekti. 
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 İşin ilginç yanı şu ki, müfettişin kızı ile Ankara 

Hasanoğlan’daki Atatürk İlköğretmen Lisesi’nden okul 

arkadaşımız çıktı. 

 Klâsik romanları, Cumhuriyet dönemi edebiyatçıların 

romancılarını niçin vermediğimizi soran müfettişe: 

“Gençlerimizi yaşadıkları dönemin meselelerini konu edinen 

romanları okumalarını sağlayarak onları günümüze sağlıklı 

yetiştirmenin akıllıca yolun bu eserleri vermek olduğunu” 

ifade ettik. 

 Şikâyet eden öğretmenin bahsettiği solcu romancıların 

kitaplarını vermememizin gerekçesini de o eserlerin Tebliğler 

Dergisinde tavsiye edilmediği, aksine bu eserlerin tavsiye 

edildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi yayın 

organındaki tavsiyeye uymamızın gayet normal olduğunu 

söyleyince, “Haklısınız” dedi.  

 Müfettiş Bey, öğrencilere vermiş olduğumuz ödev 

konusu romanların, bakanlık tavsiyeli ve menfî bir neticeye 

sebep olacak eserler olmadığını anlattı.  

 Nihayet Okul Müdürlüğü ile İl Milli Eğitime verilen 

dilekçelerden istedikleri neticeyi alamayan B.G. ve avenesi 

durmadılar. Daha yukarıya el attılar. 

 Meslektaşımız, bizi, Cumhuriyet Gazetesi’nin bir 

yazarına ihbar etmiş. Bunu da Yeni Nesil Gazetesi’nin 

31.Mart.1982 tarihli Sırası Gelmişken köşesindeki yazıdan 

anladık. 

 O ihbar mektubunda neler demiş bakalım, inşaallah 

haftaya. 

    Mehmet Çetin 

   18.02.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 28.04.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/teftisli-hizmet-

hatiralari-1_460405 

http://www.mehmetcetin.de/teftisli-hizmet-hatiralari-1/ 
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18.Teftişli hizmet hatıraları 2 

 Geçen hafta, öğretmenlik yaptığımız 1982 yılında, 

Yeni Asya Yayınları’ndan eserlerini öğrencilerimize ödev 

olarak verdiğimizi, bundan dolayı da şikâyet üzerine bahse 

konu eserlerin Atatürkçülüğe ve lâikliğe aykırı olduğu 

gerekçesiyle teftiş geçirdiğimi, şikâyetiyle istediği sonucu 

alamayan meslektaşımız B.G.’nin çareyi Cumhuriyet Gazetesi 

yazarına şikâyette bulunduğunu anlatmıştık. 

 29.03.1982 tarihli Cumhuriyet yazarı Oktay Akbal’ın 

köşesindeki B.G.’nin ifadesini Sırası Gelmişken sütunundan 

aktarıyoruz: 

 “ Mektubumdan söz edecek olursanız adımı ve 

adresimi saklı tutunuz, başım belaya girer.” diye başlamış A 

ilinin bir ilçesinde Türkçe öğretmeni B.G. şöyle yazıyor: 

“Okullarda öğrencilere salık verilecek yazar ve yapıtların 

mutlaka Bakanlığın ‘Tebliğler Dergisi’nde önerilmiş olması 

gerekir. MC, yani 12 Eylül öncesinin iktidarı açıkgözlük 

yapmış, giderayak ne kadar tutucu, gerici yayın varsa hepsi 

‘Tebliğler Dergisi’nde yer almış. İşte öğretmenlere öğütlenen 

yazarlar: Şule Yüksel Şenler, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet 

Şahin, İsmail Hekimoğlu! Yeni Asya’nın tüm yayınları! 

Okullarda öğrenciler harıl harıl bunları okuyor. Bir Orhan 

Kemal’i, bir Aziz Nesin’i, bir Necati Cumalı’yı, bir Yaşar 

Kemal’i öğrencilere duyuramıyor, salık veremiyorsunuz. Ünlü 

yazarlarımızın yapıtlarını salık vermek, Tebliğler Dergisinde 

önerilmedikleri için büyük suç sayılıyor. Başımız dertlere 

giriyor.” 

 Sayın Akbal’a aktarılan konu, doğrudan bizim 

yaşadığımız hadise idi ki şikâyet eden soluğu, Cumhuriyet’in 

köşesinde almış. 

 Yeni (Nesil) Asya yazarının bu yazısı üzerine 

kendisine 31.03.1982 tarihli ve yaşananları anlatan dört 

sahifelik uzun bir mektup gönderdik.  

 Aynı konuyu Faruk Fırat’ın Düşünceler köşesinde 

05.04.1982 tarihinde Yeni Asya Yayınları ve “O adam” 
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başlıklı bir yazı yayınlar. Yazısında; Yeni Asya’nın gayesinin 

vatan sathının bir mektep yapmak olduğu, anarşist yetiştiren 

sakat anlayışın mahsulü nesillerin ıslahı ile memleketin 

emniyet ve asayişine yardımcı olduğu, hürriyetin en kâmil 

manada ihya ve ihdasına çalışarak, insanımızın aslî kimliği ile 

yetiştirilmesine işaret eder. Oktay Akbal’a şunu sorar: “Şayet 

elinde imkân varsa, küçük bir araştırma yapsın: Bakalım 

içerideki gençlerden kaçı Yeni Asya Yayınlarını okuya okuya 

anarşist olmuştur, kaçı “okunsun” dediklerini okuya okuya 

anarşist olmuştur? Bu araştırma yapılabilseydi ne güzel bir 

ibret vesikası olurdu. Tabii ibret almasını bilenler için…” 

 Fırat’ın işaret ettiği gerçek maalesef 15 Temmuz 2016 

kalkışması öncesi ve sonrası yaşananları da hesaba katarak acı 

ibretleri hatırlatıyor. 

 Evet, Risale-i Nur’un matbuattaki lisanı olan Yeni 

Asya ve bütünüyle yayınlarının okunması ve uygulanması 

cidden olsa idi veya müfsid oyunlarla önü kesilmese idi, 

bugün; ne sık sık darbelere maruz kalırdık ne Deccal ve 

Süfyanın fesadı devam ederdi ve ne de maalesef Siyasal ve 

Radikal İslâm ızdırabının acıtan tecrübesi yaşanmazdı, Allahu 

a’lem.  

    Mehmet Çetin 

   18.02.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 05.05.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/teftisli-hizmet-

hatiralari-2_461011 

http://www.mehmetcetin.de/teftisli-hizmet-hatiralari-2/ 
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19.Menfî siyasetten uzak iki duruş  

 Yaşadıkları dönemde, duruşlarıyla istikbale ışık 

tutarak yol gösterenleri,  tarih, arşivinde, özenle saklar. Günü 

gelince, ihtiyaç olduğunda araştırmacı onu bulur ve ihtiyacı 

olanlara takdim eder.  

 Siyasete ve özellikle siyasî otoriteye teşne olanlar ile 

olmayanların imkân ve vaziyetleri kıyaslandığında, siyasetten 

uzak durmanın maliyeti anlaşılır. Geleceğe projektör olma 

vazifesinin yanında bu maliyete katlanarak, tarihe o mühim 

not düşürülür.  

 Dünyada milletlerin olduğunu henüz bilmeden, ama 

mahallesinde çok farklı dillerin konuşulduğu ve dinlerin 

yaşandığı zeminde hayatının ilk yıllarını huzurla yaşayan 

Cemil Meriç, siyasetin içerisinde iken siyasetten uzak 

kalmanın ilk tecrübesini gayr-i şuurî olarak Hatay’da yaşar. 

Çocukluğunda koyu Müslüman, sonrasında; dönem dönem 

şöven milliyetçilik, sosyalistlik,  araf, Hind ve ahir ömründe 

ise sadece Osmanlı olduğunu ifade ederek bir ömre 

sığdırılacak siyasî/inanç mozaiğini yaşar. Lâkin tefekkür 

dersleriyle okurunu, siyasetin bütününe getirdiği eleştirileriyle 

dışında tutar. Sınır tanımayan düşünce sistemindeki 

eleştirilerin doğrudan muhatabı, “Bu ülke 89’dan beri su alan 

bir gemi” nitelemesiyle aydınların tahlilini yapar. Gemi, yani 

aydınlar. Böylesine arızalı geminin yolcularına -belki de 

talebesine demek lâzım-giydirilen düşünce sistemlerini de 

“İzm’ler, idrakimize giydirilen deli gömlekleri…” çarpıcı 

tesbitiyle uyarmaya çalışır. Harf İnkılâbı’na “Kâmusa uzanan 

el, namusa uzanmıştır” diyecek kadar fikrî/siyasî prangalardan 

sıyrılmaya işaretle “Tanrı’ya hem inanıyorum, hem 

inanmıyorum” sembolize ifadesiyle, gençliğin endişe verici 

resminin tesbit ve teşhisinin ardından “Bu Ülke”sinde 

aforizmatik üslubuyla, keskin hükümleriyle cerrahî ameliyatını 

yapar.   

 Toplumdaki bütün siyasî, fikrî ve cemaatî guruplar; 

ondan, kendilerine taraf olacak bir şeyleri bulup 
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yayınlamalarıyla Cemil Meriç’i, eser ve fikirleriyle 

yaşatmaktadırlar.  

 Hayatını üç devreye ayıran Said Nursi, Eski Said 

döneminde siyaset yoluyla dine hizmet etme düşüncesindedir. 

Yeni Said döneminde siyaset yoluyla hizmet etme yolunun, 

sonu belli olmayan ecnebi parmaklarının hâkim olduğu 

tehlikeli ve yalanlarla dolu olduğunu ifade eder. Tarafgirlik 

belâsıyla hak ve hukukun zarar göreceğine ısrarla işaret eder. 

Dine hizmette ihlâs esastır. Yapılan hizmet, hiçbir menfaat 

için değil, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Üçüncü Said 

döneminde ilk iki dönemin mukteza-i hale muvafık kullanımı 

anlamında olarak vatan, millet ve Kur’an için siyasîleri uyarır.  

Onları adalet, meşveret ve hukuk esaslarına uymaya ısrarlı 

muknî izahlarla, menfî siyasetten uzak durmaları konusunda 

uyarır. 

 Bir fikir işçisi olan Cemil Meriç, Türkiye’de kendi 

köklerine sahip gençliğin önünde hakikat arayıcısı olarak; her 

nev’i peşin hükme, ideolojiye, demagojiye, partizanlığa, 

düşünceyi daraltan izm’lere karşı durmuştur.  

 Mü’minlerde nifak, ayrılık, kin ve düşmanlığa 

sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve hasedin sosyolojik tahlilini 

yapan Bediüzzaman, hakikî adaletin (adâlet-i mahzâ) temin ve 

tatbiki için “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım” 

formülüyle siyasetten uzak durmayı tavsiye etmiştir.  

 Siyasete girmeden ama onlara dahi enfüsî ve afakî 

manada İslâmî esas ve prensiplerle yol gösteren Bediüzzaman; 

eser, fikir ve istikametli hayatıyla, rehber kişiliğiyle 

milyonların gönlünde ve kalbinde yaşıyor. 

   Mehmet Çetin 

  03.05.2018 Doğanbey Beyşehir Konya   

Yayın tarihi 12.05.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/menfi-siyasetten-

uzak-iki-durus-said-nursi-ve-cemil-meric_461647 

http://www.mehmetcetin.de/menfi-siyasetten-uzak-iki-durus-

said-nursi-ve-cemil-meric 
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20. Başlıksız yazı 

 Başlık bulmakta zorlandığım bu yazıya, Ramazan-ı 

Şerif’e kavuşturan Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum.  

 Bu mübarek ay ki baş tarafı rahmet, ortası merhamet, 

sonu ise Cehennem’den azad müjdesi olan rahmet ayına 

girerken; hemen ardından gelen ayın içerisindeki seçimlerin 

arefesinde yazılan, çizilen ve söylenilenleri okuyup, dinleyip 

ve yaşadıkça doğrusu sevinecek miyim, üzülecek miyim 

bilemedim gitti.  

 Sevgili Peygamberimiz (asm) “Sizler iman etmedikçe 

Cennet’e giremezsiniz. Birbiriniz sevmedikçe de iman etmiş 

olmazsınız.”,
7

esasını emreder, aziz ve kıymetli Üstadım 

Bediüzzaman, inanç birliğinin (tevhid-i imanî), elbette gönül 

birliğini (tevhid-i kulûbu)  gerekli kılar, der. Risale-i Nur ile 

iman ve Kur’an hizmetinin en mühim maksadından ikincisi 

ittihad-ı İslâm olarak tesbit ve işaret ederken sosyal medyada 

okuduklarım beni fevkalâde üzüyor. 

 Mü’minlerde bölünmeye, parçalanmaya, düşmanlık ve 

ötekileştirmeye sebep olan tarafgirlik, inat ve hased rüzgârı, 

özellikle seçim öncesi zamanlardaki haddi ve maksadı aşan 

ölçüsüz ifadelerle ihtilâf fırtınasına dönüşür iken bu yazıya 

başlık aramanın bir âlemi var mı? 

 Çok açık bir misalle anlatılıyor şöyle ki: “Nasıl ki, sen 

bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz 

masum ile bir cani var. O gemiyi gark (batırmak) ve o haneyi 

ihrak etmeye (yakmaya) çalışan bir adamın ne derce 

zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semavata işittirecek 

derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, dokuz cani 

olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılamaz.”
8
  

 Hoşumuza gitmeyen bir cani sıfatı ya da bizden farklı 

düşündüğü siyasî görüşü ve yaptığı tercihi yüzünden ona kin 

ve düşmanlık yapmak çok fena ve çirkin bir zulümdür. Kaldı 

                                                             
7
 Müslim, İman 93-94; Tirmizi Et’ime 45; İbn-i Mace, Mukaddeme 9 

8
 Mektubat, s. 309; Son cümle çok dikkat çekici! 
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ki o kişi eşimiz, evlâdımız ya da akrabamız da olabilir. Ferdî 

tercih hakkını kullanmasına saygı duymamız gerekir iken; 

fenalığı için sadece acıyıp, duâ etmek var iken; ve eğer 

mümkün ise tahakkümle değil lütufla izah ederek ıslahına 

çalışmak var iken; kardeş bildiğimiz nice arkadaşlarımızın 

geçici şeyler yüzünden kırılan kalplerine, yıkılan dostluklara 

şahit oldukça inanın bu yazıya başlık bulmakta çok 

zorlanmıyorum, artık. 

 Fâtır Sûresi’ndeki  “Hiçbir günahkâr, başkasının 

günahını yüklenmez.” İlâhî hüküm çok açık bir şekilde bir 

mü’mindeki cani bir sıfatından dolayı diğer vasıflarına 

düşmanlık etmenin adaletsizlik ve bunu yapanın ise İbrahim 

Sûresi’ndeki “Muhakkak ki insan çok zalimdir.” âyetiyle, 

Allah’ın hükmünce zalim olduğu ifade edilir. 

 İşte böylesine dehşetli ikazlar var iken iki ellerim 

arasındaki başımı arıyorum! Hangi siyasî bir yorum var ki 

kıyısından kenarından gıybete temas etmemiş olsun diye 

soruyorum, kendime.  

 “Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsa idi ve 

işitse idi kerahet edip  (memnun olmayıp) darılacaktı. Eğer 

doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet, hem 

iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.” hükmünün yazıldığı 

aynı Uhuvvet Risalesini okuyarak sosyal medyada; farklı 

düşünen, değişik tercihte bulunan din-iman ve Nur kardeşini, 

bahsedilen ıslah usulü ile iyiliğine çalışmayıp, ölçüsüz ve 

dengesiz yorum yapanlara ister istemez şahit oldukça; yok yok 

bu yazıya başlık bile bulmak istemiyorum.      

    Mehmet Çetin 

   16.05.2018 Yeni Foça İzmir 

  Yayın tarihi 19.05.2018 

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

yazi_462264 

http://www.mehmetcetin.de/?s=ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4

%B1z 
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21.Sekizinci Söz ile Deizme reddiye  

 Hayatın anlamı; marifetullah vesilesiyle eşya ve 

hadisedeki değişim ve dönüşümlerin, (levh-i mahv ve isbatın) 

ibretle tefekkür edilerek ünsiyet basamağına çıkılır.  

 Bu vaziyet ilmelyakînin aynel yakîne dönüşümü 

merhalesidir.  Bu basamak, yaşanan bütün hadiseler içerisinde 

iken yapılan tevekkül ile doğrudan irtibatlıdır. Nârı da hoş, 

nuru da hoş gören, hepsinin ardında takdir-i İlâhînin izini, 

yüzünü ve gözünü görürcesine teslim manasında bir sadakat. 

İşte bu duruş, acılı tatlılı eşya ve hadiseye ünsiyetle mana katıp 

onunla huzur bulan mevhibe. Muhabbete aşina bir vaziyet olan 

ünsiyet, sıcak bir kelime olup dostluk, yakınlık, arkadaşlıktır.   

 Sekizinci Söz’deki güzel huylu kardeş, yaptığı 

yolculukta başına gelen hadiseleri “Kendi kendine ünsiyet 

eder.”ek çözer. Nasıl mı? Evvelâ güzel ahlâkı onu, güzel 

şeylerle meşgul eder. Etrafındaki hareketleri tahlil ederek 

ardındaki gizli eli bulmak ister. Başa gelen hadiselerin, 

tamamen bir maksada yönelik olduğunu, çalışan ve işleyen 

aklı söyler. Ve nihayet bu esrarlı muamelelerle kendini 

tanıttırmak isteyenin varlığına sevk eder. Bu kanaat, onda, 

eşya ve hadiseye anlam katar, manasını bulur ve imtihanın 

şifresini yakalar. 

  “Kendi kendine ünsiyet eder.” doğrudan iradeyi şart 

kılar yani kesbi. Hidayet, kesb ile irade ile taleb edilir, Allah 

da yaratır. 

 Acz, fakr ve kusur ile âlûde olan kulun, bunlardan 

kurtuluşu; her şeye, ezelî ilmi ile vâkıf olan, irade ve 

kudretiyle çekip çeviren bir Rabbe kalbini, dilini ve iradesini 

kullanarak bağlanması ile mümkündür. Kişiyi sevdiğine nail, 

korktuğundan emin edebilmesi için marifetle işletilmeli, 

tevekkül ile sadakat ile tatbik edilmelidir. Böyle bir mana, 

“Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım isteriz.”  

notalı ünsiyetle eşya ve hadise karşısında huzur ve emniyeti 

bulur.  
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   Günümüz genci, bu ünsiyeti yakalayamadığı için her 

şeyi anlamsızlaştırıyor. Hiçbir şeyden zevk alamaz hâle 

geliyor. Aklı, Allah’ı inkâr ettirmemekle beraber, kalbi 

işletilmediği, eşya ve hadiseye ünsiyet sağlayamadığı için işin 

içinden çıkamayıp, deizm bataklığına saplanıyor.  

 Muallimi olmayan bir okul, âlimi olmayan bir ilim ne 

işe yarar? Peygamberi olmayan bir inanış, asrın insanını dünün 

değil bugünün Mutezîlesi yaptı. Her şeyi akılla çözmek, 

rehbere ihtiyaç hissetmemek, Dimyat’a pirince giderken 

evdeki bulgurdan olanların hâlidir.  Allah’ı kabul eden ama 

hayatına kurallar getirmesini de kabul etmeyen bir anlayış, 

eşya ve hadise karşısında insanın derdine derman olabilir mi? 

Onların, peygamberliği kabul etmemesini, kural ve emirler ile 

haddi tayin edilen davranışlarındaki sorumluluktan 

kaçmalarında aramak gerekir. 

 Sekizinci Söz, başındaki Âyet-el Kürsi’nin ilk cümlesi 

ile bu anlayışı reddeder. Allah, bu âlemi bir defa yarattı da 

sonrasında müdahale etmedi, değildir. Allah, âlem ve insan 

münasebetleri, mutlaka nebi ve resullerle tebliğ ve tatbik 

edilir. Bu münasebetlerin sağlıklı ve doğru devamı, hakikati 

arama bulma aleti olan akıl ile olduğu gibi bunu istikamete 

sokup, masivaya ünsiyetle muhabbet etmek de kesinlikle 

peygamber ile mümkündür. Yoksa imamesi olmayan tesbih 

taneleri, ana arısı olmayan arılar gibi pusulasız ve rehbersiz 

şekilde üstesinden gelinemeyen sıkıntılara karşı durmak 

mümkün değildir. 

 İşte bunun için Allah’a imanın yanı sıra O’nun Hay ve 

Kayyum olduğuna ve bu hakikatlerin de ancak peygamber ile 

anlaşılıp, ünsiyet bulunacağına inanmak şarttır. 

    Mehmet Çetin 

   23.05.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 26.05.2018 

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

deizme-reddiye_462868 

http://www.mehmetcetin.de/sekizinci-soz-ile-deizme-reddiye/ 
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22. Kuyumcunun zekât hesapları 

 Fetvaya yetkimizin olmamasına rağmen, ama meslek 

ve konu alanımız olması sebebiyle ve bu konudaki 

araştırmalarımıza dayanarak kardeşlerimize hatırlatmalarda 

bulunmak isteriz. 

 Kuyumcu, zekât hesaplamalarını iyi bilme 

konusundaki sorumluluğu sadece kendi mal varlığından 

değildir.  Kendisine güvenerek gelip zekâtının hesaplatılmasını 

isteyen müşterilerinden dolayı da vazife düşmektedir. 

 İki şekilde hesaplanır. Her ayar ürünleri kendi 

cinsinden hesaplayıp vermek veya hasa çevirerek has 

toplamından hesaplamak. Bunu biraz açalım: 

 Kuyumcu, vitrinindeki aynı ayar grubundaki 

ürünlerini toplayarak zekâtını hesaplayabilir.  Meselâ 14 ayar 

ürünlerin toplamı, % 2,5 ile çarpılarak 14 ayar ürünlerin zekâtı 

hesaplanmış olur. Her ayar ürünleri böyle hesapladıktan sonra 

bunları aynı cins olarak verdiği gibi muadili para olarak 

verebilir.  

 Bir diğer hesaplama şekli de şöyledir. Her ayardaki 

emtiayı kendi milyemi ile hasa çevirip has miktarlarını toplar. 

Has toplamını da % 2,5 ile çarparak zekât tespit edilir. Her 

zekât ödediğinde bu toplam has miktarından düşer.  

 Zekâtı, has olarak bizzat altının kendi ayar cinsi ile 

ödeyebildiği gibi para ve gıda/giyecek olarak da ödeyebilir. 

Ancak para ve gıda hasa çevrilip ödenecek zekât toplamında 

düşülür. 

 Peki, vitrindeki ürünün işçilikleri zekât matrahına 

dâhil edilecek mi? Bu konuda fetva ve takva yorumları var.  

  İşçilik itibari bir değerdir. Mal gibi somut bir değer 

değildir. Ayrıca kuyumculukta işçilik, mal ile beraber satılır, 

geri dönüşlerde veya toptancıya yeni ve işçilikli ürünü 

satmada işçilik hesabı yapılmaz. Kendi başına işçiliğin alım 

satımı kuyumculukta söz konusu değil. Yani kumaşa yapılan 

işçilikle elbise olup ödeme yapıldığı gibidir. Yoksa müstakil 

olarak, malzeme olmadan işçilik söz konusu olamaz. 
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 Vitrinde işçilikli mal satılır ve alınan para tekrar altına 

dönerek ana sermayeye artı altın olarak değer katar. Yani 

işçiliksiz 100 lira olan altın, işçiliği ve kârı ile 110 liraya 

satıldığında 10 liralık artı değer getirdi demektir. Bu 10 lira 

altına çevrilerek vitrindeki altının miktarına 10 liralık bir 

ağırlık kazandırır. Satılmamış, paraya ve dolayısıyla mala 

dönmemiş işçilik ağırlık veya tartı noktasından bir değer ifade 

etmemekte. O halde işçiliği ile satılan maldaki işçilik bir 

sonraki malın içerisinde artı mal olarak bulunduğu için zekâta 

ancak o zaman dâhil olabilmektedir. O hâlde, zekât hesabının 

yapılacağı zaman vitrinde bulunan mal sadece kendi orijinal 

ayar veya milyemleri ile işçiliksiz hesaplanmalıdır. Henüz 

satılıp para ya da mala dönüşmemiş ürünler, maliyetinden, 

kendi milyeminden veya cinsinden zekâtı hesaplanır. 

Satıldığında hâsıl olacak kazanç için şimdiden zekât hesabına 

dâhil edilmez.  

 Yukarıdaki yorum, işin ruhsat veya fetvasına yönelik 

olanıdır. Azimet ya da takvayı esas alan yorum ise işçiliğin 

zekâtının hesaplanarak verilmesidir. İşçiliği bir değer olarak 

görüp onu zekât matrahına dâhil etmek, zekât miktarını 

artırarak daha fazla zekât vermeye sebep olur ki bu yönüyle 

takdir edilecek bir davranıştır. Bizim de vicdanımız bu 

istikamettedir.  

  Bu hesaplamada, işçilikler gruplandırılıp tesbiti 

yapılarak toplanıp % 2,5 miktarı (kırkta biri) zekât olarak 

verilir.  

 İmalatçının, toptancının elindeki ürünler için de aynı 

hesaplama söz konusudur. İşçilikler ruhsat noktasından 

bakıldığında zekât matrahına dâhil edilmez, azimet 

noktasından ise isteyen dâhil ederek zekâtını verebilir. 

 Altınla beraber başka madenlerle (mesela gümüş gibi) 

karışık ürünlerdeki altın ve gümüşün miktarları ayrılarak kendi 

ayarı üzerinden zekâtı tahakkuk ettirilir.  

 Her ne kadar kitaplarda eritmekle erimeyenlerin zekâtı 

olmaz denilse de pırlanta türü ürünlerin değeri, altından fazla 
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olduğu için zekâtının olması gerektiğini bu satırlardan 

muhatabı hocalarımıza arz ederiz. Ticarî ürün olan pırlantalar 

elbette zekâta tabiidir, buradaki bahsimiz, evinde ziynet olarak 

bulundurulan pırlanta üzerinedir. 

 Kuyumcu iş yerindekilerin zekâtını hesaplar iken 

evindeki mal varlığı nisap miktarını (80,18 gr) aşıyorsa 

onlarında zekâtını hesaplamayı unutmamalıdır. 

 İlgili konular ayrıntılı olarak İslâm’da Kuyumculuk 

isimli kitabımızda vardır. 

 Allah zekâtını hakkıyla hesaplayan ve veren 

kullarından eylesin. Âmin. 

    Mehmet Çetin 

   26.05.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 02.06.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kuyumcunun-zekat-

hesaplari_463452 

http://www.mehmetcetin.de/kuyumcunun-zekat-hesaplari-2/ 
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23. Bediüzzaman’ın Bitlis okumaları 

 Üstad Bediüzzaman her ne kadar ahirzamanın vazifeli 

müceddidi ise de bu vazifeye malzeme hazırlığının esbab 

dünyasında Bitlis okumalarının yeri mühimdir. Zira o 

okumalar, sonraki hayatına temel teşkil eden, sünûhata vesile 

olan malûmat idi. 

 Öncesinden ağabeyi Molla Abdullah’tan aldığı dersi 

hariç tutarsak dokuz on yaşlarında ilk tahsile çıkan Molla Said, 

on beş ya da on altı yaşında olup Bitlis hayatında bülûğ çağına 

girdiği vakidir. Bu dönemin tabiî seyrinden midir veya 

siyasete karıştığından mı, her ne ise eski sünûhatı yavaş yavaş 

kaybolmaya başlar. Bunun üzerine de her nevi fenne dair 

eserleri tetkik eder. Özellikle İslâm dinine gelebilecek 

şüpheleri reddetmek, sorulara cevap vermek için Metâli, 

Mevâkıf ve Mirkat gibi gramer ve mantık ilimleri ile tefsir ve 

kelâm gibi yüksek ilimlere ait eserleri okur.  

 Çoğunluğu Müslüman olmakla beraber Ermeni, 

Katolik, Protestan, Keldani, Süryanilerin yaşadığı Bitlis, 

Mardin ve Van, farklı kültürleri de ihtiva etmektedir.  

 Geleneksel ilişkilerin yetersizliği; gelişen şart ve 

imkânlar karşısında paylaşım ve yardımlaşma konularında, 

toplumda infiallere sebep olmaktadır. Buna merkezî ve 

mahallî idarenin uygulama hataları da eklenmeli. Bunlar gibi 

geleceğin barış ümitli dünyasını tehdit eden unsurlar, Molla 

Said’in dikkatini çekmiş olmalı.  

 Molla Said, ileri hayatında not düştüğü “İnkılâbdan 

on altı sene evvel, Mardin cihetlerinde, beni hakka irşad 

eden bir zata rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana 

gösterdi. Hem, tâ o vakitte, meşhur Kemâl’in “Rüya”sıyla 

uyandım.”
9
 ifadesiyle merkezdeki iman hizmetinin selameti 

                                                             
9
 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 212 (2017); Molla Said, Mardin ve 

Bitlis sonrasında on beş sene kaldığı Van’da Vali Tahir Paşa’ya ilk 

Türkçe mektubunu yazması bilgisine dayanarak; Mardin’de, meşhur 

(Namık) Kemâl’in “Rüya”sıyla uyandım ifadesini, henüz Türkçeyi 

konuşmadığı, burada Namık Kemâl’in “Hürriyet” rüyasını ya da 
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için Bitlis okumalarına ilâveten Mardin ve Van okumaları ile 

ciddi manada bir tekâmülün basamaklarında idi.   

 Mardin, Bitlis okumalarıyla beraber uzun süre ikamet 

ettiği Van hayatındaki uzun okumaları Molla Said’i bir karar 

arefesine getirir. Van’ın münevverleri ile görüşmeleri bu 

kararın olgunlaşmasını sağladığı gibi kısa da olsa yaptığı eski 

medrese tahsilinde tesbit ettiği hem aksaklıklar ve hem de 

çağın ihtiyacına kifayetsizliği Molla Said’in önündeki 

döneminde hayatî bir kararının ikmâline sebeb olmuştur, 

düşüncesindeyiz. 

 Yeni asırda “yalnız eski tarzdaki ilm-i kelâmın İslâm 

dini hakkındaki şek ve şüphelerin reddine kâfi olmadığına 

kanaat hâsıl etmiş ve fenlerin tahsilini lüzum görmüştür.”10
 Bu 

karar sevkiyle okumalarında müsbet ilimler denilen bütün 

fenler yer alır. Tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, 

kimya, astronomi, felsefe gibi ilimlerin esasına hocasız, kendi 

gayretiyle vakıf olur. Öncesinden doksan cildi bulan hıfzettiği 

eserlerin ezberini her üç ayda bir yeniler. Edindiği fikir ve 

mütalâalar ve ilmî ve dinî tedris usûllerini görmekle ve 

zamanın zarurî ihtiyacını göz önüne alarak kendine mahsus 

yeni bir eğitim ve öğretim metodu geliştirir. 

 Bu usûl dinî hakikatlerin asrın anlayışına uygun olarak 

din ilimleri ile fen ilimlerin uyumlu beraberliği, yeni bir 

Külliyatın telifini netice verir.  

 Mardin’de başlayan açılım, Bitlis okumaları ile 

yükselen basamak Van okumaları ile ikmâl edilen karar, 

Risale-i Nur Külliyatı’nın; telifinin görünen, bilinen ve 

sebebler dünyasındaki temel malzemelerdir. 

   Mehmet Çetin 

  04.06.2018 Yeni Foça İzmir 

                                                                                                                     
idealini kastettiğini anlamak daha doğru olur, kanaatindeyiz. (Bu 

yaklaşım Bilal Tunç’a ait) Türkçe bilen birisinden dinleyerek aynı 

ideali paylaşmış olduğu da anlaşılır. (Bu yaklaşım da Rafet 

Kalyoncu’ya ait) 
10

 Tarihçe-i Hayat, s. 57, (2017) 
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Yayın tarihi 09.06.2018 

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

bitlis-okumalari_464146 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzamanin-bitlis-okumalari/ 
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24. İhlâs ve sadakat 

 Risale-i Nur’da sürekli anlatılan ve dem vurulan konu 

ihlâs ve sadakatin günlük hayattaki uygulanması nasıl 

olmalıdır?
11

 

 Bu sualin cevabını İhlâs Risalesinde Hz. Yusuf ‘un 

(as) “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder; ancak 

Rabbim rahmet ederse o başka.” (Yusuf 12/53) ifadesi bu 

konuda en üst örneğe işaret eden bir uygulama notudur.   

 Konuyu, farklı bir sualle açalım: Yusuf 

Aleyhisselamın, âyette söz konusu olan hangi davranışı, İhlâs 

Risalesinde mevzu edilmektedir ve ihlâs ile alâkası nedir? 

 Sahneyi hatırlayalım. Yusuf Suresinin 23, Âyetinden 

anladığımız kadarıyla Mısır Başbakanı ve Maliye Bakanı 

Kıtfîr’in eşi Züleyhâ Hanım, Yusuf’un (as) dayanılmaz 

güzelliğine yenik düşerek muradını almak ister. Kapıyı 

kilitleyerek “Haydi! Gelsene! “der. 24. Âyette “ …az kalsın 

Yusuf da ona meyledecekti…” denilir. Ancak tam bu esnada 

“Rabbinin delillerini görmeseydi az kalsın” ifadesi ile “Biz 

Yusuf’u kötülükten ve fuhşiyattan böylece alıkoyduk.” 

şeklindeki devam eden âyet ile korunduğu anlaşılır. 

 Niçin korundu? “Çünkü o ihlâslı kullarımızdandı.” 

kâfi ve net bir işarî izahtır. 

 Hz. Yusuf (as), o teklifin ardından beşeriyeti 

muktezasınca tereddüt geçirebilir ya da meyledebilir ki erkek 

olması noktasından tabiidir. Dikkat edilsin ki “geçirdi” 

diyemeyiz.  

 O an, “deliller” denilen ifadenin çok yorumlarından 

birisi olan babasının parmaklarını ısırır sureti ikaz edercesine 

gösterilir ve kendine gelen, yardım alan Hz. Yusuf, her şeyin 

mümkün ve müsait olduğu bu zeminde “Ben Allah’a 

sığınırım!” diye o fuhşiyattan Allah için çekilir. İşte ihlâs 

budur! 

                                                             
11

 Bu makalenin yazılmasına vesile olan İzmir’den İrfan Çiftçi 

Ağabeye, teşekkür ediyoruz. 
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 Evet, bir iş yapacağımız ya da çekineceğimiz zaman, 

bunu sadece Allah emrettiği için yapmak veya nehyettiği için 

çekinmek, ihlâsın ta kendisidir.  

 Yolda gidiyoruz, harama nazar etmeyi yasakladığı için 

yapmamak, selâmı emrettiği için yapmak, ihlâsın cümle 

içerisinde kullanımı ve uygulamasıdır. 

 İbadeti, faydaları için değil, desinler için de değil, 

sadece Allah emrettiği için yapmak; menfî ibadet olan 

musibetlerde Rabbimizin bizi imtihan etmesiyle beraber o 

anlarda üzerimizde tezahür edecek olan İlâhî isim ve sıfatların 

tecelligâhı olmayı düşünerek isyan etmeyip tedbirleri de alarak 

tevekkül etmek, tatbik edilmesi gereken ihlâstır.  

 Cephede savaşın en şiddetli zamanında geri 

çekilmeyip, düşmana karşı mukavemet ederek vuruşmak, 

vatan savunmasındaki samimiyeti, ihlâsı gösterdiği gibi, bu 

vaziyeti devam ettirmek ise sadakatin tatbikidir. 

 İman Kur’ân hizmetinde, ahirzamanın bütün fitne fesat 

ordularının hücumu zamanında yılmayıp, tereddüt 

göstermeyip, sadece ihlâsa odaklanıp, kilitlenmek yapılması 

gerekendir ve bu duruşu Kur’an ve Risale okumalarla 

besleyerek sebatla devam ettirmek sadakattir. 

 Haksızlığa karşı durmak, zulmü tel’in ederek adalete 

yönlendirmek, mazluma da düşüncesinden dolayı değil, sadece 

zulme uğramışlığından dolayı yardımcı olmak, ifade etmek 

gibi davranışları sadece Allah rızası için yapmak, ihlâstır. 

Yılmamak, korkmamak, susmamak ve bu nevi davranışları da 

akıllıca devam ettirmek, muktezâ-yı hâle mutabık tedbir almak 

ve ısrarla bu duruşu sürdürmek sadakattir. 

 Ve inanırız ki bu nevi sabırlı ve hikmetli gayretlerin 

“Biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.” (Yusuf 12/22)  

müjdeli âyetine itimad ve istinad ederek ücret ve mükâfatı da 

Allah’tan bekleriz. Bu dahi, ihlâslı bir duruştur, sadakattir, 

vesselam. 

   Mehmet Çetin 

  27.05.2018 Bostanlı İzmir 



74 
 

Yayın tarihi 16.06.2018 

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

sadakat_464764 

http://www.mehmetcetin.de/ihlas-ve-sadakat/ 
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25. Bediüzzaman, siyaset dışı mı?-1 

 Eski Said diye isimlendirdiği döneminde siyaset 

yoluyla dine hizmet etmiş olan Bediüzzaman, tarafgirlik 

sonucu yapılan hataların da sebebiyle Yeni Said döneminde, 

siyaset yoluyla dine hizmet tarzını bırakır. 

 Yeni Said dönemini iyi tahlil etmek gerekir. Bu 

dönemin kendine mahsus olağanüstü şartları vardır ki ayrı 

yazıların konusudur. Böylesi dönemde dile getirilen hizmetler, 

bulunulan dönemin şartları ile değerlendirilmesinin yanında 

önceki dönemin sonuçları ile bir sonraki döneme hazırlık 

zaviyesinden de bakmak gerekir. Bu bakış açısından yapılan 

gözlem ve inceleme daha sağlıklı neticeye ulaştırır. 

 Said Nursî’yi siyaset içinde mi dışında mı 

değerlendirmesine onun vazifesi noktasından bakmak, belki de 

en doğru olanıdır. O, ahirzamanın vekili ve müceddidi olarak 

Müslümanı ilgilendiren hemen her konuda istikamet vermek, 

asrın şartlarına göre tevil ve tefsir etmek, içtihad etmek ile 

vazifelidir. 

 Otuz Bir Mart Vakası sonrası sorgulanmasında “Sen 

de Şeriatı istemişsin!” sualine verdiği cevap, ileri hayatındaki 

hizmetlerini siyaset içindekilerden ayıran yol ayırıcı pusuladır.  

 “Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa da feda 

etmeye hazırım! Zira Şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahzâ 

ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil.”   

 Siyaset yolu ile İslâm’a hizmette Bediüzzaman’a has 

metodun kısmî izahında şunları ifade edelim:  

   “Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil” tavrı bir 

duruşu gösterir. Bu duruş, “isteyiş” konusunda farkı gösterir. 

Zira onların istediği ile adale-i mahzayı temin etmek mümkün 

değildir. Fazilet, ihlâsla yapılan hizmette saklıdır, mevcuttur. 

 Yeni Said, siyasetten istiğna etme gerekçesini 

merhameti noktasından değerlendirirken sırtını da adalet-i 

mahzâ esasına dayayarak yapmıştır. Zira ittihad-ı İslâm’ın 

teminine, ihtilâlcilerin isteyişi tarzındaki anlayış manidir. 2. 

Meşrutiyet’in ilânı sonrası 19.12.1908 de yayınladığı 
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Mebusana Hitap makalesinde “Şeriatı siyasetten tecritle o 

zann-ı batılı tasdik etmeyiniz. Zira dinimiz nasıl ki manevî ve 

vicdanî ve uhrevî ve naklîdir; maddî ve siyasî ve aklî ve meaşı 

tanzim ve temin ediyor.” 
12

, ifadesinden, siyasetten uzak 

kalmanın, tecrit olmanın doğru olmayacağı anlaşılır. Lâkin bu 

anlayış; tarafgir davranışlar, hizipli garazlar ile emniyet ve 

asayişi sarsıcı, huzur ve uhuvveti bozucu, dinî ve millî 

değerleri suiistimal edici yola yönelmemelidir.   

 Siyaseti, dinsizliğe alet edenlere mukabil, dini siyasete 

basamak yapanları da ikaz için Eski Said döneminde siyaseti 

dine vesile yapmak için bir miktar girer ve “Şeriatı siyasetten 

tecritle o zann-ı batılı tasdik etmeyiniz” diyerek din ile 

siyasetin ayrılması gerektiği yaklaşımını batıl bir zan, görür. 

Bediüzzaman, dinimiz nasıl ki manevî ve vicdanî ve uhrevî ve 

naklîdir; maddî ve siyasî ve aklî ve meaşı tanzim ve temin 

ediyor.”, tesbiti ile dinin manevî, vicdanî ve uhrevî özelliğini 

sıralarken insanın da maddî, siyasî, içtimaî hayatını tanzim 

eder ve hayatî ihtiyaçların akıllıca karşılanmasını, İslâm’ın 

tavsiye ettiğini ifade eder.  

 Sıralanan vasıflara bakıldığında insanın dinî ve 

dünyevî iş ve vazifelerinin tanzimi anlamındaki siyaset, fıtrîdir 

ve uzak kalmak, irşad makamındakiler için doğru olmadığı 

gibi içerisinde olmaları bir vazifedir. 

 Buraya kadarki ifadeler ile Bediüzzaman’ın siyasetin 

şerrinden sığınması duruşu bir çelişki değil aksine isabettir 

şöyle ki: 

 Haftaya devam edelim inşaallah.  

    Mehmet Çetin 

   13.06.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 23.06.2018 

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

siyaset-disi-mi-1_465444 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzaman-siyaset-disi-mi-1/ 
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26. Bediüzzaman, siyaset dışı mı?-2 

 Üstad Bediüzzaman, Yeni Said’in ilk yıllarında 

Barla’da, dünya siyasetinden uzak duruşunun sebeplerinin 

başında Kur’ân-ı Hakîm’in doğrudan kendisini siyaset 

âleminden men ettiğini, düşünmesini dahi yasakladığını ifade 

eder.  

 Bu tarzın merkezinde yaptığı sosyolojik tahlilde şu 

ifadeleri çok mühimdir: Hayat yolculuğuna devam eden 

insanlar, bu zamanda bir bataklığa girerler. Az bir kısmı 

selâmetli yolda, kendilerine vasıtalar bularak kurtulurlar ama 

çoğunluğu o bataklıkta devam ediyor. Bunların yüzde yirmisi 

inadî bir alışkanlık, tarafgirlik ve o yolu meslek edinerek 

perişan vaziyette devam ederler. Yüzde sekseni, düştükleri 

hâlin kötü olduğunu anlar fakat kurtuluş yolunu bulamayıp, 

tereddüt içerisindedirler.  

 Şimdi; yüzde yirmisi, siyaseti temsil eden topuz yolu 

ile uyandırılmalı yaklaşımı, bir çözüm yolu gibi gözükse de 

hatalı, riskli bir yoldur. Siyaset yolu ile yüzde yirmisi ile 

uğraşmaktan ise, iman hizmetini temsil eden nur yolunu 

göstererek sekseninin imanlarının kurtulmasına vesile olmak 

daha kuşatıcı ve daha doğrudur. Yirmiyi ayıltmak için eline 

topuzu alanları; siyaset yoluyla hizmet edenleri gören, 

şaşkınlık ve çaresizlik içerisindeki sekseni, kendisini irşad 

edenin, bir elinde topuz/siyaset, diğer elinde nur/Kur’an 

görerek, kendisini nur ile cezbedip, ikna edip, ardından 

‘topuz/siyaset ile hayat tarzıma mı karışmak istiyor’ diye 

kuşkuyla geri duruyor. 

 Evet, bir eline siyaset, diğerine iman hizmetini alanın, 

karşısında bulunan, kafası karışık ve şaşkın olan yüzde seksen, 

ürkerek nura ve iman hakikatlerine kalbî bir tatmin ile 

bağlanamaz. Bu yüzden Üstad, iman hakikatlerini siyaset ile 

bulandırmamak için bilinen günlük siyasete bulaşmamıştır. 

 Yirmisi şeklinde tarif edilen ise; dalaletten zevk alan, 

dinsizliği kurtuluş yolu görerek, dine karşı fitne ve ifsadla, 

karşı eylem yapan ve idarede bulunan bir azınlık tabakadır.   



78 
 

 Bediüzzaman Hazretleri siyaseti müsbet ve menfî diye 

ikiye ayırmıştır. Müsbet siyaset dine karışmaz, dine hizmet 

eder, dinî hizmetlere zemin hazırlar. Menfî siyaset ise tam 

tersini yapar. Dini siyasetine alet eder. Toplumun dine karşı 

tavır almasına yal açar. Siyaseti dinsizliğe vesile kılar ve dinî 

hizmetlere engel olur. 

 İşte, yüzde sekseni teşkil eden insanların, imanının 

kurtulması, asrın vazifelisinin imanî ve siyasî bir vazifesidir ve 

içtihadıdır. Esasen toplumun hayatında, iman tam 

uygulanmadan devlet ve siyasetin de kâmil manaya dönüşmesi 

beklenilmez. Takip ettiği ve ince düşünenlerin fark ettiği, 

zararsız ama faydalı ve asayişi netice veren, iman hizmetinin 

önünü açan siyaset anlayışını görerek Bediüzzaman’ın, 

siyasetin için de mi dışında mı olduğu anlaşılır. 

 Üstadın bir manada en büyük siyaseti, yüzde sekseni 

teşkil eden toplumun imanının kurtulması hizmetidir. Zaten 

toplum dönüşmeden, devlet ve siyaset de dönüşmez. Bu 

yüzden Üstad, hem toplumu teşkil edenlerin imanı, hem de 

dönüşümü için çabalamıştır. Bunda da düşünenler için zararsız 

ve ince bir siyaset anlayışı vardır. Kaldı ki siyaset alanının boş 

bırakılmasını savunmayıp, siyaseti dine basamak yapmak 

niyetiyle din hesabına ama kendi namlarında istidatlı olanların 

siyasete girilmesini de ilgili mektuplarında ifade eder.  

 Bediüzzaman Hazretlerini, ‘siyasetin içerisinde’ 

manasındaki yorum ve değerlendirmelerin, günlük siyasî 

faaliyetler cümlesi gibi algılanacağı için kullanılan ifadelerde 

çok dikkatli olmak elzemdir. Nar ile nur karıştırılmamalı ve 

karıştırılmasına malzeme olmamaya dikkat edilmelidir. 

    Mehmet Çetin 

   13.06.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 30.06.2018 

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

siyaset-disi-mi-2_466145 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzaman-siyaset-disi-mi-2/ 
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27. Bediüzzaman’dan üç nokta 

 Bediüzzaman, Doğu’nun maddî ve manevî 

kalkınmasının esas meselelerine vakıf olarak çözüm projesini 

Sultan Abdülhamid’e takdim etmek niyetiyle 1907 yılının son 

aylarında İstanbul’a gelmesini takip eden aylarda basın yayın 

organlarında davasını anlatan makaleler neşreder.  

 Bu gayretleri ile niyeti,  projesindeki meselelerin 

kamuoyunda tartışılarak gündeme girip, merkezî idarenin 

dikkatini çekmek olmalıdır.   

 19. Kasım.1908 tarihli Şark ve Kürdistan Gazetesinin 

1. Sayısında neşrettiği Kürtler Yine Muhtaçtır başlıklı 

makalesinde üç noktaya dikkat çeker.
13

 

 Doğu’ya açılan okullarda eğitim ve öğretim dilinin 

Türkçe olması konusu ilk noktadır. Türkçeye aşina olmayan 

Kürt çocukları bu hizmetten tam ve hızlı faydalanamaması 

konusu var. Onlar, eskiden beri medrese ilimlerini kemalâtın 

kaynağı olarak bilirler. Dolayısıyla onları müsbet ilimlerle, 

fenlerle tanıştırıp her ikisini uyumlu bir usûlde o gençlere 

verecek öğretmenlerin, Kürtçeyi bilenlerinin tercih ve tavzifi 

daha faydalı olacak, eğitimdeki umumî maksada 

yaklaştıracaktır. Bu tarzın tatbiki ittihadın düşmanı olan 

birbirini yadırgamak, ötekilemek, yabanî görmek gibi 

meselelere mani olduğu gibi cemiyet içerisindeki keşmekeşe 

derman olur. Toplum içerisinde birilerinin başına gelen 

felâketten diğerlerinin sevinmesi gibi kötü duyguların 

oluşmasına mani olunur. 

 Bugün, Şark’ta eğitim öğretim dilinde Türkçe Kürtçe 

konusu henüz yeteri düzeyde olmasa da artık eskisi kadar 

problem değildir. Bu yaklaşım, Doğulu batılı evlatlarımızın 

kaynaşarak bütünleşmelerine vasıtadır. 

 İkinci nokta, sosyo-ekonomik noktadan halkın 

vaziyetine dikkat çeker. Götürülen her nevi hizmet, yapılan 

yatırım; Doğu-Batı ikileminde kalan insanların birbirlerine 

                                                             
13

 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 25 (2017) 
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duydukları evham ve şüphelerin ortadan kalkmasına vesile 

olup ülke genelinde kardeşliği ve kaynaşmayı temin edecek, 

inşaallah. 

 Bahsedilen noktadaki hizmetlerin yapılması ile endişe 

duyduğu üçüncü noktadaki yanlış anlayışın önü alınır. Eskiden 

beri Şarktaki halkın geri kalmalarından istifade ederek hatalı 

mecralara yönlendirip kötü ve tehlikeli emellerine 

kullandıkları bilinen bir gerçektir. Bu acı gerçek hamiyet 

sahibi insanları endişeli düşündürüyordu. 

 İşte bu üç nokta; Kürt kardeşlerimize yönelik kötü 

niyetlilerin fitne ve darbesinden koruyup, ülke genelinde birlik 

ve kardeşliğin temininde dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlardır.  

 Bahsedilen problemin çözümü noktasında, şevk ve 

rağbete vesile ve başkalarına imtisal edilecek numune olması 

gibi güzel vasıfları olan mühim tavsiyesi var. 

 Mahallî vasıfları kâmil manada ihtiva eden bölgelere 

dinî ve fennî ilmin tahsili için üniversitelerin açılması gerekir. 

Bu okulların masrafını devlet karşılamalıdır ki, halkın eğitim 

öğretim ihtiyacının devlet marifetiyle yapılması, kötü 

niyetlilerin fitnesine engel olur. 

 Bu cümleden olmak üzere mahallî hususiyetin gereği 

olarak bazı medreselerin hayata kazandırılması büyük fayda 

sağlayacaktır. Böylece Şarkın eğitim ve öğretim meselesi 

kökünden halledilip dâhildeki ihtilâflarla harcanan enerji 

devlet eliyle birlik ve beraberliğe yönlendirilmelidir. Bu 

hizmetlere sahip çıkan Şarktaki kardeşlerimiz de hakkıyla 

adaleti hak etmiş ve medeniyet ve kalkınmaya fevkalâde 

kabiliyetli aday olduklarını, cevherlerindeki fıtrî karakterleri 

ile isbat edeceklerdir, inşaallah. 

 Bu tavsiyeler 1907 yılından günümüze tutulan bir 

projektördür. Yorum, size aittir. 

   Mehmet Çetin 

  05.06.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 07.07.2018 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bediuzzaman-dan-

uc-nokta_466818 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzamandan-uc-nokta/ 
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28. İlâhî kanundaki hukuk ilkeleri 

 1808 yılındaki “Sened-i ittifak” hadisesi, anayasa 

tartışmalarının başlangıcı kabul edilebilir. İki asrı geçen 

tartışmalarla hâlâ olması gerektiği vasıflarına bir türlü 

kavuşmayan anayasanın tek dayanağı hukuk olmalıdır. 

Kamuya ait kuvvet, kanunda olmalı ve onun da ruhu hukuk 

olmalıdır.  

 Medresetüzzehra idealinin tahakkuku için Sultan 

Abdülhamid ile görüşmeye gelen genç Molla Said, henüz 31 

yaşındadır. 12.Aralık.1908 tarihli (29 Teşrinisani 1324 Kürd 

Teavün ve Terakki Gazetesi, Sayı:2, S.13) tarih ve sayılı 

gazetede: “Hem de kuvvet kanunda olsun. Yoksa istibdat 

münkasım (kısımlara ayrılmış) olmuş olur.”, derken kanuna 

verilmeyen ya da dayandırılmayan kuvvet, şahsa geçer “cebr-i 

keyfî” olur, su-i istimale yol açar; gruba, cemaate, partiye 

geçerse oligarşi olur, bunun dahi akıbeti vahim olur.  

 Her iki hâl, kuvvetin, kanun haricindeki yerlerdeki 

hatalı kullanımıdır. Bu iki hatalı kullanım, başkasının, 

muhalefetin ve rakibin hakkını elinden alarak, onların hayatına 

baskı kurmasına kadar varır. 

  Bir mühim konu var, bu noktada; yapılan işler, her ne 

kadar şahs-ı manevîye dayandırılsa da şahsın kıymeti 

ehemmiyetlidir. Devleti temsil eden başkanın; ehil ve dirayetli 

olması, uygulayacağı kanunun daha kuvvetli olmasını, bir 

başka ifade ile daha tesirli olmasını sağlar. Yani “ Kanunun 

kuvveti, mukanninin (kuvvetli olanın) kuvvetiyledir.” 

 Bediüzzaman, makalesinin devamında, İlâhî 

kanunların kuvvetinin, hukuka dayandığını, hukuktan aldığını 

ifade eder. Said Nursi, “Muhakkak ki Allah, sonsuz güç ve 

kudret sahibidir.” genel kabule dayanarak “ kanun-i İlâhîdeki 

kuvvet ve akaid-i hakka (hak ve hukuk ilkeleri) cihetiyledir.” 

zaviyesinden hareketle, sonsuz güç ve kudret sahibi olan 

Allah, İlâhî kanunlarını hak ve hukuk esası üzerine ikâme 

ederek Şeriat’ına kuvvet kazandırmaktadır.  
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 Zilzal Sûresindeki  “Artık kim zerre ağırlığınca bir 

hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre 

ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” 
âyetlerde hükmünü bulan ifade,  “Hiçbir günahkâr 

başkasının günahını yüklenmez.” (En’am 164) hükmü ile 

Bediüzzaman’ın Külliyatı’ında defalarca dile getirilir. Doksan 

dokuz caninin ve bir masumun bulunduğu gemi, hiçbir adalet 

kanunuyla batırılamayacağı misaliyle en küçük diye bilinen 

hukukun, hak nazarında fevkâlade ehemmiyetli olduğu 

vurgulanır.  

 Kendi içindeki en küçük hak ve hukukun muhafazası 

manasındaki adalet-i mahzanın ikamesinde kuvveti hizmetkâr 

kılan İlahî kanunlarını, beşere asayiş teklif paketi sunan İslâm,  

Bediüzzaman’ın “ bir zaman-ı kasîrde şark ve garbı adalete 

mazhar ve istilâ etti.” veciz ifadesiyle manasını bularak, çok 

kısa bir zaman diliminde doğu ve batıyı adaletle tanıştırdı.  

 Utanç vesilesi ve zül telakki ederek kız çocuklarını 

diri diri gömen yaklaşımı; şefkat, merhamet duygularına 

istikamet vererek bütünüyle insanlığı,  getirdiği hukuk 

prensipleriyle kuşattı. Âdetlerine mutaassıbane bağlı olan o 

kavmin, âleme üstad olma makamına yükseltmesi neticesi, 

yalın olarak kuvvet ile değil, hukuka dayandırılan kuvvet ile 

olduğunun en açık alâmetidir.  

 Mücerret (soyut) kuvvet, yapısı gereği diğerlerine 

tecavüz etmeye meylettirir ve istibdada zemin hazırlar. Bunun 

ıslahı, en küçük bir hakkın muhafazasını hedef alan adalet ve 

hukuk anlayışına destek olan meclisten geçer. Kanun koyucu 

ve uygulayıcıları denetleyen, murakabe altında tutarak hatayı 

azaltan kuvvetlerin güçlendirilmesi ile mümkündür. Kamu 

kademelerinde bunlar ikâme edilirken, ferdin iç âlemine 

bunların birer numunesinin yerleştirilmesi ve işlettirilmesi 

elzemdir. Hata ve günahları ikaz eden, hayır ve güzellikleri 

teşvik eden iman ve ibadetle beslenen güçlü vicdan, sahibini 

iki dünyada mesud kılar. 

   Mehmet Çetin 
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  17.06.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 14.07.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ilahi-kanundaki-

hukuk-ilkeleri_467440 

http://www.mehmetcetin.de/ilahi-kanundaki-hukuk-ilkeleri/ 
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29.Tüfeği attı ama ölmedi, ne olacak şimdi? 

 Kader Risalesi’nde (26. Söz)  “Madem filân adamın 

ölmesi, filân vakitte mukadderdir; cüz-i ihtiyarıyla tüfek atan 

adamın ne kabahati var? Atmasaydı, yine ölecekti?” suali ile 

sebeb-sonuç bağlamında kaderin alâkası işlenir.  

 İkinci Mebhas’in Altıncı Vechi’nde vesile kılınan 

bütün sebeblerin hepsine Allah’ın takdirinin aynı anda muttali 

olduğu, muhit olduğu ve onların bütününe vakıf olduğu işlenir. 

Böylece İlâhî ilmin haricinde hiçbir şeyin olmayacağı vurgusu 

yapılır.  

 Bu konuyu deşmeye çalışan sualler geliyor. Lâkin 

kader konusunda bildirilen ile bilmek, haddi aşmamak, çok 

dikkatli olmak gerekir. Dimyat’a pirince giderken evdeki 

bulgurdan olmak, riskini de hiç unutmamak lâzım. Daha fazla 

bilgi edineyim, daha iyi izah edeyim vb. araştırmaya dâvet gibi 

zannedilen düşünceler konusunda ‘hakkı (doğruyu) bulduktan 

sonra ehak (daha doğru) için ihtilâf çıkarma’ tavsiyesi 

hatırlanmalıdır. 

 Bunları unutmamak üzere konuya bir başka 

pencereden bakalım. 

 Karşı taraftaki adamın ölmesi için bütün sebebleri, 

şartları (illet-i tâmmeyi) hazırlayan adam, tüfeği attı, lâkin 

ölüm (hâsıl-ı bilmasdar) olmadı.  

 Ne olacak şimdi?  

 Öldürmeye teşebbüs eden, taammüden cinayete 

girişiyor, lâkin adam ölmüyor. Bu adama hukuk-u İlâhî ne 

der? 

 Dünyevî kanunlar noktasından cinayete teşebbüs edip 

de ölümün vuku bulmaması durumunda bile ceza söz konusu 

iken, İlâhî adalet (Adl-ı İlâhî) noktasından karşılıksız 

bırakılması elbette düşünülmez.       

 Bunun cezası olarak nerede ve nasıl verileceği 

mevzusu Allah’a ait bir keyfiyet olmakla beraber biz sadece 

Âdil sıfatı gereği Rabbimizin, bu hadise ile mutlaka alâkadar 

olduğu/olacağına inanırız, o kadar. 
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 Suale konu malzemesi olan ögeleri yer değiştirerek ne 

kadar sorarsak soralım, bunlar içimizdeki Mutezîle 

saptırmasının, çelmesinin birer desiselerinden öteye gidemez. 

Bizim inandığımız Rabbimizin, “sebeple, müsebbebe bir 

taallûku var”dır, sebebe ve sebeb ile beraber oluşanın hepsi 

ile alâkalıdır, bilir ve hükmeder.  

 Bu mevzuda, Ehl-i Sünnet itikadının esası olan ve 

Rabbi birlemek anlamındaki tevhid, temeldir. Yani her şeyin, 

ama her şeyin yaratılışını bir Rabbe bağlamak, Ehl-i Sünnette 

esastır. 

  Sebebin yaratılışını Allah’a, kötü sonucun yaratılışını 

da Allah’ı koruma (tenzih-i İlâhî) namıyla kula vermek, Ehl-i 

Sünnetin reddettiği bir görüştür.  

 Bu konuyu istikamete kavuşturduktan sonra cevabı 

meçhul olan sualle meşgul olarak sonucumuzu meçhul etmek 

akıl kârı değildir. 

 Tüfeği attı ama adam ölmedi suali; ortaya çıkan bu 

beklenmedik ya da bizce bilinmedik durum ile kaderin bir 

alâkasının olmayacağına götürecek ise inanç yönünden 

tehlikeli bir yola giriliyor, akıl noktasından da çıkmaza 

gidiliyor, demektir. 

 Adını meçhul dediğimiz ve bilemediğimiz, 

beklemediğimiz bir durum bile Allah’ın bildiği bir durumdur 

ve işte o vaziyet her ne ise takdir-i İlâhî odur. 

 Sebeblerin hazırda bulunması (illet-i tâmme), işin 

yapılmasını icap ettirseydi, zorunlu kılsaydı, hâşâ o zaman 

Allah’ın iradesi de buna mahkûm olurdu. Çünkü biz biliyor ve 

inanıyoruz ki, çoğu zaman kulun istemesi dâhil, bütün 

sebebler bir araya gelse de Allah’ın bildiği ve dilediği olur.  

 Allah, en doğruyu bilendir, vesselam. 

   Mehmet Çetin 

  17.02.2018 Bostanlı İzmir  

Yayın tarihi 28.07.2018 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tufegi-atti-ama-

olmedi-ne-olacak-simdi_468705 

http://www.mehmetcetin.de/tufegi-atti-ama-olmedi-ne-olacak-
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30. Kader Risalesi’nde olmayana ergi metodu kullanımı 

 Üstad Bediüzzaman; Tabiat Risalesi’nin 

Mukaddemesi’nde bir mevcudun olması için aklen ve 

mantıken 

 1. “Esbab bu şeyi icad ediyor.” 

 2. “Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.” 

 3. “Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.” 

 4. “Kadîr-i Zülcelâlin kudretiyle icad edilir.” şeklinde 

dört ihtimali öne sürer ve: 

 “Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. 

Evvelki üç yol muhal, battal, mümteni, gayr-ı kabil oldukları 

kat’î isbat edilse, bizzarure ve bilbedâhe, dördüncü yol olan 

tarik-i vahdâniyet şeksiz, şüphesiz sabit olur.”, der. 

 İşte bu mantık yürütmesi ile olmayana ergi (çelişkiyle 

isbat) metodunu kullanarak Allah’ın varlığını ve yaratıcılığını 

isbat eder.  

 Bediüzzaman, Allah’ın yaratıcı olduğu iddiasını isbat 

için dört tezli hipotezini sunar. Önceki üç tezi imkânsıza 

indirerek dördüncü tezini isbat ederek vahdaniyet teorisini 

kurar.  

 Bu teorisi ile defalarca yapılan akıl yürütmesi ve tabiat 

üzerindeki gözlemlerini uyguladığı bilimsel yöntem sayesinde 

vahdaniyet yasasına dikkat çeker. 

 Tabiat Risalesi’nde olduğu gibi kader ve cüz-i ihtiyârî 

konusunda Ehl-i Sünnet Cemaatinin hak olduğunu yine 

olmayana ergi metodu ile isbat eder. Belki de kader konusunda 

olmayana ergi metodunu ilk defa kullanan Bediüzzaman’dır. 

 Tüfek misalini hatırlayalım: 

  Diyelim ki,  filan adamın ölmesi filan vakitte 

belirlenmiştir. O halde cüz-i iradesiyle tüfek atan adamın ne 

suçu var? Öldürülen için eğer adam tüfek atmasaydı yine 

ölecekti denilir mi? 

 Sual: Niçin denilmesin? 

 El-cevap: Denilmez. Çünkü  
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 1. Kader, öldürülenin ölmesini öldürenin tüfeğiyle 

tayin etmiştir.  

 2. Eğer öldürenin tüfek atmamasını varsayarsan, o 

vakit kaderin bu ölüm olayıyla alâkasının olmadığını farz 

edersin.  

 3. Bu durumda ölen kişinin ölmesini ne ile 

hükmedeceksin?    

 Görüldüğü üzere üç tez ile mantık yürütür. Son iki 

tezin mümkün olamayacağını isbat ederek ilk tezin 

doğruluğunu ortaya koyar. 

 Bunu biraz açalım: 

 Burada üç tane yol var.  

 Birisi Cebrî gibi, sebebe ayrı, sonuca ayrı birer kader 

tasavvur etmektir. İnsanın kadere mahkûmiyetini netice veren 

bir anlayıştır bu.  

 Diğeri Mutezile gibi, kaderin bu cinayet ile alâkası 

yok, tenzih-i İlâhi için, İlâhî irade kulların böylesine şerli 

iradesine karışmaz, dolayısıyla kul kendi kaderini çizer 

diyerek Allah’ın takdirini inkâr etmektir.  

 İlk iki yorumu kısaca özetleyerek yanlışlığını tesbitle 

ifade eder. Bu iki çözüm yolunun doğru olmadığı isbat 

edilince üçüncü yolun isbatına gerek kalmadan doğruluğu 

anlatılmış olur. 

 Ki, üçüncü çözüm veya yorumunu şöyle özetler: Öyle 

ise, biz Ehl-i Hak deriz ki, “Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce 

meçhul.” Bu tesbitle Cebir ve İtizale düşmeden istikamet 

yolunu gösterir. Bediüzzaman, tekrarlayarak o iki yorumu 

örneklediği deyim ve ifadeleriyle şöyle hükmeder: Cebrî der: 

“Atmasaydı yine ölecekti.” Mutezile der: “Atmasaydı 

ölmeyecekti.” 

 Atmama tezinin Cebrî yorumuyla, iradeye cebir 

uygulanmış oluyor.  

 Yine atmama tezinin Mutezilî yorumuyla, kulun 

iradesinde kaderi inkâr ortaya çıkıyor.  
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 Bu iki yorum beşere itidalli bir istikamet vermiş 

olamaz. 

 Atmama tezinin nefsülemirdeki durumu elbette 

Allah’a malûmdur, kula düşen sadece “Allah bilir” manasını 

saklayan “Bizce meçhul” diye ifade etmektir. İşte Ehl-i Hak 

olan Ehl-i Sünnetin atmama tezindeki kaderî kanaati böyledir. 

 Üstadın, olmayana ergi metodunu “illet-i tamme” ve 

“tercih-müreccih” bahsinde de kısmen uyguladığı görülür.
 14

 

   Mehmet Çetin 

  10.07.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 04.08.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kader-risalesi-nde-

olmayana-ergi-metodu-kullanimi_469350 

http://www.mehmetcetin.de/kader-risalesinde-olmayana-ergi-

metodu-kullanimi/ 
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 Kader Risalesi Şerhi kitap çalışmamızdan 
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31. Ebu Leheb’in kaderine müdahale mi? 

 Soru şöyle: 

 “Ebu Leheb ve eşi hakkında gelen, Cehennem odunu 

vs. manasına gelen âyetlerle onların kaderlerine müdahale 

ediliyor, diye anlaşılmaz mı? Belki onlar ileriki hayatlarında 

iman edeceklerdi?” 

Kalb, iman etmekle beraber akıl, tatmin olmak 

noktasından bazı sualler sorar.  

İbrahim (as), Rabbi’nin “İman etmiyor musun” 

sualine kalbinin iman ettiğini ancak aklının ikna olmasını taleb 

etmesi bize yol göstermekte. 

 Ebu Leheb ve hanımı, Resul-ü Ekrem’e (asm), Firavun 

da Hz. Musa’ya (as) devamlı mâni olmaya çalıştılar. Onlar, 

inkâr ve küfürlerini kendi hür iradeleri ile yaptılar. Kendileri, 

her iki peygamberin pek çok tebliğ ve mu’cizelerini işiterek, 

görerek bilmeleri ile muhatap olmalarına rağmen yine de ısrar 

ve hatta inatla küfürlerini sürdürdüler, akıbetlerine dâvetiye 

çıkardılar ve kader-i İlâhîyeye âdeta fetva verdirdiler. 

 Ebu Leheb, iman etmemekle değil, iman etmekle 

mükellef idi. Bu teklif ise, güç yetmez teklif değildi ama o 

iman etmedi. Cehennemlik olduğunu Tebbet Sûresi’ndeki 

âyetlerle Allah’ın haber verdiği bir hususu,“Belki onlar ileriki 

hayatlarında iman edeceklerdi?” şeklinde değerlendirilirse, o 

zaman Allah’ın haber vermesini –haşa- yalanlamak gerekecek, 

bu ise imkânsızdır ve Ehl-i Sünnet akidesine zıttır. 

 Ebu Leheb’in iman etmemesi, özü itibarı ile vasfı idi. 

Âyetler gelmeden önce imana davet edilmişti, lâkin o zaman 

da imana icabet etmedi. Küfür ve isyan günahlarını yüklenip 

taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı Cehennem için 

odun taşıyan” olarak nitelenen âyetinin karşısında, ‘belki iman 

edebilirdi’ ihtimalinin mantıkî gerekçesi kalmıyor. Kendisinin 

ve eşinin kâfir olarak ölecekler ifadesinden onbeş sene sonra 
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Ebu Leheb öldü.
15

 Bu zaman içerisinde kendisi veya eşi 

münafıkâne veya âyeti yalanlamak niyetiyle de olsa “iman 

ettim” diyemedikleri halde şimdikilere ne oluyor da Ebu 

Leheb’i savunuyorlar? Onların derdi, Ebu Leheb’i savunmak 

değil, iman kalesinın kader istinadında delik aramak olsa 

gerek! Evet Ebu Lehep, emsalleri hâlâ var.  

Esasında âyet ve hadis ile açıklık gelmeyen konularda 

sükût, en isabetli olanıdır. Allah, en doğrusunu bilendir. 

Ve gerçekten ceza, amelin cinsine göre imiş.  

    Mehmet Çetin 

                               14.01.2012-Çiftehavuzlar Çiğli-İzmir 

   (Tadilat 10.04.2018) 

Yayın tarihi 11.08.2018 

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

kaderine-mudahale-mi_469985 

http://www.mehmetcetin.de/?s=ebu 
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 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri, c. 10, s. 

359; TDV İslâm Ans. C. 40, s.212 
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32.Nurettin Tokdemir Ağabeye Fatihalar 

 Rabbim rahmet ve merhameti ile yarlıgasın 

(bağışlasın). Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza 

komşu eylesin. Âmin. 

 Nurettin Tokdemir Ağabey denilince; onun rahmetli 

Zübeyir Ağabeyin rahle-i tedrisinden geçerek, Risale-i Nur’un 

meslek ve meşrebi istikametindeki müsbet, yapıcı, kucaklayıcı 

ve yol açıcı vasıfları aklıma gelir. 

 Mehmet Kutlular Ağabey ile de çok yakından teşrik-i 

mesaileri, kendisini hizmetin eğitim kademesinden, siyasî 

kademeye varıncaya kadar pek çok alanında tecrübeli vaziyete 

getirmişti. 

 Engin tecrübelerin, kendisiyle ahirete gitmesine gönül 

razı olmuyor ve bunu pek çok arkadaşlarımızın kendisine 

ilettiği gibi biz de iletmek istedik. Ankara’daki evine, dostum 

Bilâl Sürücü ile ziyaretine gittiğimizde dile getirdik. Haklı 

olduğumuzu ifade ve inşaallah temennisiyle cevab vermişti. 

 Kendisinin yaptığı sohbet ve konuşmalarında kayıtlara 

geçtiğini biliyoruz. Bu noktadan gençlere, o kayıtların görsel 

olarak hizmete yeniden tanzim edip takdim edilmesinin yanı 

sıra, kaleme alınarak bir eser halinde okuyuculara da 

iletilmesinin ehemmiyetini bir dua nev’inden bu satırlarda dile 

getiriyoruz. 

 İman ve Kur’ân hizmetinin mühim kademelerinde 

yıllarca hizmet veren kişilerin hatıraları, kesinlikle kayıt altına 

alınmalı ve neşriyatın çeşitli yollarıyla istifadeye sunulmalıdır. 

 İhtilafî hadiselerde; onun, birlik ve beraberliği 

sağlamadaki tavsiye ve duruşu ile Nur’un meslek meşrebinin 

her halükârda muhafaza ile tatbikini gösteren tavırları, çok 

dikkat çekici idi. Sabır ile hikmetli hareket, başarıya götüren 

yoldur.  

 Nevzuhur hadise, kendisine intikal ettirildiğinde, 

evvelâ tehevvüre kapılmadan, hadisenin tahlilini yapıp, 

alınması gereken tedbirin tatbikini tavsiye ederken, umumî 

tesanüd ve uhuvvetin muhafazasına da azami gayret ederdi.  
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 İlerleyen yaşına ve ne kadar da tedbir ve tedaviye 

dikkat etse de rahatsızlığına rağmen hizmetin, kendi tecrübeli 

olduğu alanlarındaki vazifelerinde bir an dahi geri durmadı.  

 Hakikaten ibret dolu hatıralar bıraktı.  

 Rabbim, mekânını Cennet eylesin.  

 Ailesine sabırlar versin. 

    Mehmet Çetin 

   16.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 18.08.2018 

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

nureddin-tokdemir-agabeye-fatihalar_470611 

http://www.mehmetcetin.de/nurettin-tokdemir-agabeye-

fatihalar/ 
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33. Tokuşmak mı kucaklaşmak mı? 

 Ayet ve hadislerden selâmlaşma, musafaha ve 

kucaklaşmayı bir ibadet olarak anlıyor ve tatbik ediyoruz. 

Mü’minlerin, karşılaşmalarında ve ayrılmalarında hûşû 

içerisinde yaptıkları bu uygulamanın; günahların dökülmesi, 

sevabın çoğalması ile beraber uhuvvet ve kardeşliğin 

ziyadeleşmesine vesile olduğunu Resul-i Ekrem’in (asm) 

hadisinden okuyoruz. 

 Şimdilerde bazı kimselerin selâmlaşma ve musafaha 

etmesinin ardından koçların tokuşmalarını andıran şekilde 

kafalarının yan taraflarıyla acayip bir hareket yaptıklarını 

üzülerek müşahede etmekteyiz.  

 Nevzuhur bu alâmet nereden türedi böyle acaba? 

Böylesine tokuşmanın, bildiğimizin dışında bir başka manası 

var da, biz mi cahil kaldık?  

 Kardeşliği pekiştiren unsurlardan birisi de evet, 

musafaha ve kucaklaşmadır. Doğrusu mü’min, kardeşini sever 

ve sevmeli. Kucaklaşmanın, kardeşliği hatırlatmasının yanında 

tokuşmanın başka şeyleri hatırlatacağından korkuyoruz. Kaldı 

ki sarılmanın, kucaklaşmanın hikmet noktasından pek çok 

faydalarını bilim dünyası sıralamaktadır, o mevzu konumuz 

haricidir.    

 Sebebini anlayamadığımız ve anlayamamanın ardı sıra 

endişeyle beraber korktuğumuz bir başka husus ise yine son 

yıllarda zuhur eden, sünnet niyetiyle bırakılan bıyıkların 

kesilmesidir. Hangi hayatî bir gerekçe var ki sünnetin terkine 

fetvaya sebep olsun? Hele bunu Risale-i Nur’u okuyanlarda, 

az da olsa görmek, inanın kahrediyor.   

 Bize bir hâller oldu!  

 İzninizle garib hâllerimizden birkaçına dikkat çekelim. 

 1. Sohbetlerdeki hizmeti yapan kardeşlerin, kılınan 

cemaat namazına iştirak etmeyip, yaptığı hizmeti (bulaşık 

yıkamak vs.) gerekçe göstererek namazı müstakil kılmalarını 

anlamakta zorlanıyoruz. Bir tarafta sünneti uygulamanın 

ehemmiyetini anlat, diğer taraftan cemaatle namaz kılma 
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sünnetini yapmamaya bulaşığı gerekçe göstermek, anlaşılır 

gibi değil. 

 2. Bir başka nokta ise namazın terkini ya da tehirini de 

ya tebliğ veya hizmet gerekçesi ile yapmak da çok acı. Birisine 

namaz hakikatini anlatırken, namazın vaktinin geçmesini göz 

ardı etmek ve bunu da hizmet niyetiyle yapmak, masum 

görünümlü bir yanılmadır. Hizmet gerekçesi ile namazın terki 

ya da tehiri ile yine hizmet yahut tebliğ gerekçesi diye 

sünnetin terki, kat’iyen doğru değildir. Hiçbir hizmet 

gerekçesi, farz ve sünnetin terkini icap ettirmez. 

 3. Bir diğer nokta ise gıybet konusunun 

karıştırılmasıdır. Hakkında konuşulmasına rıza gösterilmeyen 

konuşma, meşveret gibi özel durumlar haricinde gıybettir ve 

haramdır. Hiç de meşveret havası olmayan görüşmelerde 

yapılan gıybeti, sözde meşveret gerekçesi ile örtmek ne kadar 

sorumluluktan kurtarabilir? 

 Gıybetin en yayılmacı olanı ve bu etkili yayılmacı 

özelliği sebebiyle günaha en fazla kaynaklık eden de sosyal 

medyadaki paylaşımlardır. Orada bir, bin olmakta. Hele bir de 

bilir bilmez ve kulak dolgusuyla üretilen dolaşım ve paylaşım 

var ki çoğu yalan haber olmasıyla yalan söylemeden dolayı da 

ayrı bir günah işlenmektedir.  

 Bahsedilen hatanın; şuurlu bildiğimiz, okuyan ve 

okuduğu ile amel eden diye düşündüğümüz arkadaşlar 

tarafından yapılması inanın çok üzüyor ve içimizi acıtıyor. 

 Evet, gerçekten bize bir hâller oldu.   

                                    Mehmet Çetin 

                           15.07.2012. Doğanbey-Beyşehir-Konya   

    (Tadilat 23.08.2018) 

Yayın tarihi 25.08.2018 

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

kucaklasmak-mi_471184 

http://www.mehmetcetin.de/tokusmak-mi-kucaklasmak-mi/ 
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34. Kamu hukukunda Bediüzzaman’ın tavsiyelerinden 

 23.07.1908 tarihinde 2. Meşrutiyet’i ilân eden 

vekillere ‘Mebusana Hitap’ başlıklı uzunca bir makalesini 

19.12.1908-26.12.1908’de neşreden Bediüzzaman, pek mühim 

esaslara işaret eder. Bunlardan biri de kamu hukukudur. 

 Kul hakkına riayetin muharriki, vicdandır. 

Bozulmamış vicdan, kişiyi yanlışa değil doğruya, haksızlığa 

değil hakka sevk eder. Bu noktadan da vicdanın örselenmekten 

korunup sürekli dinamik tutulması gerekir. 

 Vicdan, kalb ile normalinde uyumlu çalışır ve her 

ikisinin tefessüh etmesi de sahibini topluma zarar verici kılar. 

Hak ve hukukun ifsadında görünmeyen müfsid, bozulmuş kalb 

ve vicdandır. 

 Ahiret inancı, hukukta fevkalâde müessirdir. Yapılan 

bir haksızlığın hesabının görülüp cezasının çekileceği ya da 

hakka hizmetin mükâfatının verileceği inancı ile insan, 

harekâtını kontrol eder ve hayatına istikamet verir. Bu sebebi, 

göz önüne alarak milletvekillerine yazdığı hitabî makalesine 

“Ey mebuslar! Şüphesiz, sizler büyük bir gün (hesap günü) 

için diriltileceksiniz.” diye başlar.  

 Kamu hukuku muhafazasında irade terbiyesi çok 

önemlidir?  

 Bunu şöyle açabiliriz: 

 İnsan hayvandan ayrıcalıklı ve müstesna olarak çok 

farklı mizaç ve fıtratla yaratılmıştır. O farklılık, meyil ve 

arzuların doğmasına vesile olmuştur. Bu arzuların tatmin 

çabaları bir takım maharet ve sanatı netice vermiştir. Ancak 

bunları da tek başına yapamayacağı ve yeterli olamayacağı 

için diğer insanlarla birlikte çalışmaya mecbur olur. Böylece 

aralarında mübadele başlar, ihtiyaçlar karşılanır. Lâkin insanda 

şehvet, gadap (öfke) ve akıl duygusu Allah tarafından 

sınırlandırılmadığından ve insanın cüz-i ihtiyârîsiyle 

terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığı 

için muamelatta zulüm ve tecavüzler vukua gelmemesi için 
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insanoğlu adalete muhtaçtır. Adalet, küllî bir akıldır ki öyle bir 

aklın kullanılması da kanunlarla olur.  

 İşte o kanunlar özelde insan iradesinin terbiyesini 

tanzim edip, kamuya ait hizmetlerde adaletten sapılmadan 

hizmet yapmalıdır.   

 Adalet, hukukullah denilen Allah’ın emir ve 

kurallarının, toplum düzenindeki istikametli uygulamasıyla 

tahakkuk ve tecelli eder. Bu cümleden hareketle, dinin 

esaslarına uygun şekilde çalışma hayatı kuralları tanzim 

edilmeli ki kamunun hakkının gözetilmesi ve doğru 

kullanılmasına faydasının yanı sıra izinsiz kullanıma mani 

olunsun.  

 Hak sahibinin rızası olmadan, hakkının kullanılması 

doğru değildir. Kamu görevlisi; kendisine tanınan yetki ve 

kullanımın haricindeki kullanımının hesabını vereceği, etkili 

biçimde ihtar edilip, aksi kullanımlara karşılık caydırıcı 

yaptırımlar da tanzim edilmelidir.  

 Kamu hakkının muhafazası ve doğru kullanımı için 

dinî terbiye son derece önemlidir.   

 Kamu hakkı, kul hakkıdır. Ayetlerde, kul hakkının 

zedelenmemesine dikkat edilmesi emredilir. Bu manada kul 

hakkına riayeti, âdeta bir ibadet edercesine tatbik gerekir. 

Bunun en güzel yolu, kalb ve vicdana sıkıştırılan dinin, 

önünün açılmasıdır. Zecrî tedbirlerle, ötekileştirme, dışlama ve 

ihtilafî fitnelerle dinin önünün kesilip, altında dinsiz bir 

anlayış üstünde de eğitim ve idareye karışmamasını iddia 

ederek öne sürülen sözüm ona modern yaklaşım, insanımızı 

memnun ve mutlu edemedi. Tıpkı dini; siyaset, makam gibi 

menfaat ve hırslarına alet edenlerin sundukları hizmet ve 

anlayışlarının da memnun edemediği gibi ki bu anlayış da 

hatalıdır. Dinî hizmetler, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. 

 Kamu hizmetinde fert, kendini küllî bir hak/hukuk 

karşısında sürekli denetleniyor, izleniyor bilmelidir. Her 

hareketinin hesap gününde kendisine, lehinde/aleyhinde delil 

olarak gösterilmek üzere kaydedildiğini de bilmelidir.  
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    Mehmet Çetin 

   27.08.2018 Yeni Foça İzmir    

Yayın tarihi 01.09.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kamu-hukuku-

alaninda-bediuzzaman-in-tavsiyeleri_471801 

http://www.mehmetcetin.de/kamu-hukukunda-bediuzzamanin-

tavsiyelerinden/ 
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35. Altın satışlarına gelen tek çekimin hayırlı izdüşümleri  

 Peygamber Efendimiz (asm), piyasa ekonomisinde 

aldatma ve aldanmanın önlenmesi adına peşin alım satımı, 

başka hadislerde olduğu gibi özellikle Altı Eşya Hadisi’nde de 

ısrarla tavsiye eder.  

 Ümmeti hakkında şirk ve faize girme endişesini 

ömrünün son zamanlarında sürekli tekrarlayan sevgili ve 

müşfik Peygamber Efendimizin (asm) elbette bir bildiği var 

idi. 

 Altın satışının doğrudan faizle bir ilgisi yok ama 

dolaylı uygulamaları ile faiz riskine girdiğinin çoğu zaman 

farkına bile varamıyoruz. 

 Piyasanın çok sıkıntılı olduğu, yaşanan bir gerçektir 

ama hayatın bütünüyle de bir imtihan olduğu ondan daha 

büyük bir gerçektir. 

 Dürüst esnafa tebrik ve teşvikten başka bir 

diyeceğimiz olmamakla beraber her meslek içerisinde 

olduğunu üzülerek müşahede ettiğimiz ve mesleğini 

gayrimeşru ve yasa dışı yollarda uygulayanlar da bilinen bir 

vakıadır. İşte bu noktadan, tefecilik işlerine varıncaya kadar 

uygulandığını bildiğimiz çok çekimlerin önüne, bu tek çekim 

ile engel olunuyorsa, hak namına sahip çıkıp, tebrik etmek 

gerekir. 

 Bir kuyumcu odası başkanı; bu düzenleme eğer 

tefeciliği önlemek için ise, işe öncelikle bankalardan başlamak 

gerekir, der. Ülkede her iş yapanın eli, maalesef bankalara 

mahkûm. 

 Kuyumculuk sektöründe kredi kartına tefecilik yapan 

yok mu? Her sektörde olduğu gibi vardır elbette. Bunun 

tedbiri başka şekilde alınabilir. KDV oranlarının düşük olduğu 

ve dolayısıyla tefeciliğe daha yakın emtianın alım satımını 

yapan sektörlerde aramak var iken, işçilik miktarına %18 

oranının uygulandığı kuyumculuk sektörünü tefeciliği gerekçe 

göstererek bu düzenleme yapılıyorsa işte o zaman hedef 

yanılması var demektir. Para satma gibi sektöre uymayan 
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davranışlardan kaçınmalı, bu doğru. Bankalar, kuyumcuya 

sadece kuyum işinde kullanılabilir pos makinası vermeli, bu da 

mümkün. İş yerine kontörlü telefon koyarak telekominikasyon  

işlemlerinde kullanılan kart satabilir bir pos makinesi 

verildiğinde rahatlıkla kontör satışı görünümünde tefecilik 

yaptığı unutulmamalıdır ki bu da bilinmektedir. Suç iki taraflı 

işlenirken sorumluluk da iki tarafı alâkadar etmeli.  

 Kredi kartları çıkmadan önce kuyumcu malı peşin alır 

ve peşin satardı, âdet böyle idi. Kuyumcu, peşin ödeme gücü 

olmayan müşterisine gram yazıp, ödeyeceği güne kadar ödünç 

muamelesine tabi tutup, ödeme yaptığı zamandaki fiyattan 

hesabı yapar. Peşin aldığı malı vadeli satmak normalde 

kesinlikle kuyumcunun işine gelmez. Kuyumcular sattığı 

altının ücretini mecburen ertesi günü banka hesabından 

almaktadır. Bu şekilde kuyumcu esnafa parasını ertesi günü 

ödeme imkânı getiren banka ise tüketici müşterinin taksit 

sayısına göre ayarlanan ve adına değişik ve çok da anlaşılmaz 

isimler koyarak kâr ve kazanç içerisinde tahsil eder. Vatandaş 

ise imkânsızlıktan dolayı bankanın hesaplarına çok da akıl 

erdiremeyerek mecburen kabul eder. Bu işlemlere 

kuyumcunun vesile olduğu ne yazık ki ortada. Bankanın 

istediği kârı elde ettiği ortada. Banka devrede olduğu için 

işlemlerde fatura kesildiği için vergi tahsilatından dolayı 

devletin de işine geldiği ortada. Tüketici ise çaresizliğin 

cenderesinde, belki de hesapsız hareket etme hatalarının 

sıkıştırması ile mecburen kabullenmesi ortada. 

 Düzenlemenin iyi tarafları da olmalı. Bu vesile ile 

kuyumcular kendi işine dönebilir. Her yeni uygulamanın geçiş 

zamanında sıkıntılı olduğu yaşanan ve tecrübe edilen bir 

husustur. Bu merhalenin en az zararla atlatıldıktan sonraki 

dönemde insanımızın harcamasını dikkatli yapması, 

temennilerimiz arasındadır. Cepteki kredi kartı dün harcama 

yapmak için tahrik ederken, yaşanan felâketlerden acılı ders 

alan insanımız inşaallah artık kredi kartına hakim olacak ve 

olmalı. 
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 İşte bu sıkıntılı konuların-inşaallah-aydınlanması 

istikametinde altının kredi kartı ile satışında tek çekim ile 

sınırlandırılmasını dikkate değer bulduk, ümitvar olarak 

düşündük.  

    Mehmet Çetin 

   28.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 08.09.2018 

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

gelen-tek-cekimin-hayirli-izdusumleri_472475 

http://www.mehmetcetin.de/altin-satislarina-gelen-tek-

cekimin-hayirli-izdusumleri/ 
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36. THY’de müşteri memnuniyeti mi? 

 Evvelâ geçiniz bu güzel kelâmları,  zira, 

 “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,  

 Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”  

 diye ifade edilen o güzel hükmü, yaşayarak vermek 

gerekir. 

  Başımızdan geçeni size anlatayım da kararı siz verin 

ki, firma reklâmına bolca para harcamak yerine en ekonomik 

reklâmın, müşteri memnuniyeti olduğu kanaatine sonra 

yaşayarak varırsınız, diyerek hikâyemize geçelim. 

 Londra’da ikâmet eden oğlum Abdullah Sait, günü 

birlik İzmir’e gelip gitmesi gerekti.  

 Hava yolu seyahatlerinde aktarmalı uçuşlarda bagaj 

teslim edilir son durakta alınacağı bilgisi verildikten sonra 

nihaî varış noktasında sahibine iade edilir. 

 Oğlum Abdullah, THY uçağı ile İzmir Adnan 

Menderes Havaalanına 15.45’de indiğinde ilgili pasaport 

işlemleri sonrasında bagaj bandında bavulunu göremez. 

Yetkilerle yaptığı görüşmede bagajın gelmediğini öğrenir. 

Londra’da ilk yüklemede görevlilerin hatalı işlem sebebiyle, 

bavulumuz dört uçak sonrasında gelecek imiş. Oğlum da “ 

Gece 03’deki dönüş öncesinde gelecek olan bavulumu alırım”, 

der. 

 Oğlumu karşılamaya giderken yanımıza evden yedek 

bavul almıştık, şükürler olsun. Göndereceklerimizi bu bavula 

yerleştirip dönüş yolculuğuna uğurladık. 

 Gece 01.30’da geç gelen bavulu teslim alıp dönüş 

işlemleri esnasında fazlalık olan bavul için ücret isterler. Bu 

fazlalığın,- kendilerinin geç getirdikleri bavul yerine ek 

bagaj/bavulu bulundurmamızın-sorumluluğunun onlara ait 

olduğunu falan anlatmış ama kabul edilmiyor. Bu olayın 

üzerinden yirmi dört saatin geçmesi gerekiyormuş vs. 

izahlarını yapıyorlar. Uzun görüşmeler sonunda 843 lira ek 

bagaj ödemesi çıkarıyorlar. Bunu da öyle yapıyorlar ki bagajı 

alıp, band ile gönderdikten sonra ücretini söylüyorlar, böylece 
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itiraza mahal kalmıyor ki zaten yaşanan bir sürü sıkıntılı 

hadiseler de cabası. Oğlum, itirazını yapıyor ama “gitti artık, 

ne yapalım!” diyorlar. Nihayet ısrarla itiraz hakkını 

kullanacağını, kendisine bu ücreti ibraz eden bir evrak 

verilmesini istemesi sonucunda, verirler. 

 Siz, haksızlık karşısında hiç çaresiz kaldınız mı?  

 Kendi hatalarından kaynaklanan muameleye, uçak 

bilet ücretini geçen bagaj bedelini hiç ödediniz mi?  

 Yolculuk sonrasında da müşteri memnuniyeti için 

anket yapın, şaka gibi.   

 Bankadaki adresini güncellemesine rağmen, bankanın, 

ilgili güncellemeyi dikkate almama hatasını telafi için 

kendisine 150 pound özür bedeli ödemişler.  

 Bu da şaka gibi, değil mi? 

 Daha önce de bir seyahat esnasında gelinimin bagajı 

da aynı firmanın hatası sebebiyle Tahran’ı dolaştı geldi, bunu 

da şaka olarak mı ekleyelim?  

  Biliyorum, bu hadise ferdî bir vakıa, haklısınız. Evet, 

doğrudan okuyucumu ilgilendirmez. Bir basın mensubu olarak 

yaşanan olumlu hadiseleri takdir ederken, olumsuzları da dile 

getirmek görevimiz olmalı. 

 Yapılan işlemlerde personelin hatasından ziyade 

mevzuatın, günümüz gerçekleri ile güncellenmesi gerekir. 

Bilet kesme öncesinde okunması çok da mümkün olmayan o 

uzun sözleşmelerde bulunan ve uygulama imkânı olmayan 

ifadelerin yerine firma kazancından ziyade müşteri 

memnuniyetinin esas alınması en isabetli kazanç olduğunun 

farkına varmalıyız.  

 Bilinse idi ki bir eski müşteri memnuniyeti, on yeni 

müşteri kazanmaktan daha kazançlıdır. 

 Ne diyelim! THY, bizim, millî bir kurumumuz. Sahip 

çıkma adına bu derdi dile getirmek de millî bir vazife olmalı, 

dedik. 

    Mehmet Çetin 

   09.09.2018 Bostanlı İzmir 
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Yayın tarihi 15.09.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/thy-de-musteri-

memnuniyeti-mi_473110 

http://www.mehmetcetin.de/thyde-musteri-memnuniyeti-mi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

37. Risale-i Nur ile hizmetin, ferdî hayattaki devreleri 

 Risale-i Nur ile iman ve Kur’ân’a hizmette, kişinin 

ferdî hayatındaki devreleri çok dikkat çekici olduğu gibi 

kritiktir de.  

 Şöyle ki; 

 İlk devre heyecanlı olup taklitlerle doludur. Okunan 

hakikatleri dinleyen ruh, büyük haz duyar, heyecanlanır lâkin 

muvazeneli hareketten ziyade ifrat ve tefrit hatalarına açıktır.  

 İkinci devre ki okumaya başlanıldığı, hakikatlerin 

yavaş yavaş sindirildiği ve hayata tatbike geçildiği dönemdir. 

Okundukça muhabbet ziyadeleşir. Rahmetli Ceylan Çalışkan 

Ağabeyin tabiriyle, “Evinde tavuk pişer, fakat o medresede 

çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır, o dershanenin 

kırpıntı yatağına gelir.” 

 Sebat devresi üçüncüdür lâkin en tehlikeli hâllerin 

zuhur ettiği dönemdir.  Bu dönemde öncelikle sebat edilmesi 

gerekir iken muhteremin mübarekliği tutar. Okumasını, ders 

ve sohbetlere gelmesini ilk kıran ülfettir. Yeni şartların, 

olumsuzmuş gibi görünen durumların fetvasıyla ya da 

gerekçesiyle ilk iki dönemdeki alışkanlıklar sıradanlaşır. 

Okumalarıyla anladığını düşündüğü malûmat -nefsinin 

içeriden ifsadıyla-onu bir nevi ilmî enaniyete sevk eder. Haklı 

olduğunu zannettiği hususlarda meşveretle alınan kararları 

eleştirerek yön verir.  

 İçtimaî ve siyasî konulardaki kararları anlayamadığı 

gibi eleştirir de. Gizliden gizliye süflî arzuları depreşir. O 

arzulara kaçamak uyması, sebat dönemindeki ana kırılmaları 

ortaya çıkarır. Birinci Lem’a’da bahsedilen, işlenen günahların 

başkaları tarafından haberdâr olunmasının farkına varılması, 

irtibat ve sebat ipinin zayıflayarak kopmasına kadar gidebilir, 

Allah korusun. 

 Böylesi dönemde o kişinin dost ve kardeşlerinin 

yapıcı, kucaklayıcı davranışları çok önemlidir. Bu sıkıntılı 

dönemin az zayiatla atlatılmasında evvelâ kavlî ve eğer 

mümkünü varsa fiilî dualarla yardım edilmelidir. Rahatsız 
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edilmeden, ziyaretlerle irtibat tesis edilmelidir. Hata ve 

yanlışları kesinlikle başa kakılmamalıdır, dile getirilmemelidir 

ve mümkünse hatta hissettirilmemelidir. Zira o kardeş, 

kusurunu biliyor, rahatsız da zaten, yapılan en küçük yeni 

tenkid, kurulmak istenen yeni münasebetin tekrar kopmasına 

sebebiyet verebilir, aman dikkat!   

 Çeşitli programlara dâveti vesile ederek, kır 

toplantılar, geziler gibi doğrudan merkezî olmayan konularla 

irtibatın ısıtılmasına gayret edilmelidir. Onun mevcud durumu 

hiç dile getirilmeden, sanki ara vermemiş gibi, aylarca 

berabermişiz gibi sohbetler yapılıp, onun olduğu zeminde 

konular yavaş yavaş sindire sindire, (tabiri caizse kızım sana 

diyorum, gelinim sen dinle zaviyesinden) açılarak işlenebilir. 

Yara, hiç deşilmeden, hissettirilmeden tedavi edilmelidir.  

 Bu hâlin, en müstakimlere bile ârız olabileceği, buna 

karşı nefis ve şeytan ile sürekli imtihan içerisinde 

olduğumuzu, bu fırtınanın atlatılmasının ancak cemaat 

içerisinde bir şekli ile bulunup, sebat ve sadakatle devam edip, 

sohbet ve dersleri mümkün olduğu kadar takip etmekle 

mümkün olacağı bahsedilmelidir. Bahsedilen konuları, alınan 

kararları uygulamakta bazan nefis ve aklımız itiraz edebilir, 

bu, ihtimal dâhilindedir. Ancak bu nevi durumların, meşveret 

ortamlarında görüşülmesinin, bizi gıybet ve dedikodudan 

koruyacağı ifade edilebilir.  Ayrıca alınan kararların 

konularında bilgi sahibi olmayabiliriz, idrak etmekte şahsî 

malumatımız yeterli olmayabilir, bu durumda meşverete 

uymamız bizi sorumluluktan kurtarmaktadır, zira meşveret 

etmek ayet ile emredilmektedir, gibi hem hakikî bilgi ve hem 

de onu psikolojik olarak ikna edici, rahatlatıcı yaklaşım 

yapılmalıdır.  

 Dördüncü ve son devre izahtan varestedir ki yine bu 

dönemi Ceylan Ağabeyin tavsiyesiyle noktalayalım: “Sadâkat 

devri, en son merhaledir. Arabistan’dan Kutb-u A’zam da 

dâvet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur’a koşar.” 
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 Rabbim; heyecanlarımızı itidalli, muhabbetimizi 

muvazeneli, sebatımızı meşverete teslimiyetli ve sadâkatimizi 

istikametli eylesin, âmin. 

   Mehmet Çetin 

  27.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 22.09.2018 

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

hizmetin-ferdi-hayattaki-devreleri_473725 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nur-ile-hizmetin-ferdi-

hayattaki-devreleri/ 
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38. Ümitvar olmak 

 Zümer Sûresi’nin 53. Âyetinde Allah’ın rahmetinden 

ümidin kesilmemesi emredilir.  Suiistimal etmemek kaydıyla; 

işlenen günah ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın 

affediciliği daha büyüktür. Her zaman ümid içerisinde olurken, 

korkmayı da geri bırakmamak evlâdır. 

 Mevlana’nın Mesnevi’sinde geçen bir hikâye, 

günahkâr kula ümid verir. Şöyle ki:  Mahşer meydanında 

bir günahkârın hesabı görüldü. Amel defteri, eline sol taraftan 

verildi. Dünyada kulun iyiliği için kollayan melekler, burada 

ite kaka Cehenneme doğru sürüklemeye başladılar. Bu 

günahkâr kul, her yol başında bir ümide kapılarak dönüp 

dönüp arkasına bakıyordu. Elinden bir şey gelmediğinden, 

sonbahar yağmuru gibi gözyaşı döküyordu. Bir yandan da 

geriye dönüp, yüzünü Hak’tan tarafa çeviriyordu. 

 Cenab-ı Hak’tan emir geldi: 

 ”Ey kötülüklerin kaynağı günahkâr kul! Yaptıklarınla 

beni incittin. Günahlarla dolu defterini aldın, yaptıklarının 

karşılığı Cehennem olduğuna göre, daha ne diye emekleyerek 

gidiyorsun, dönüp dönüp arkana bakıyorsun? Ne geceleri 

yalvarıp namaz kıldın, ne gündüzleri haramdan sakınıp, oruç 

tuttun. Diline sahip olmadın. Yaptığın zulümlere tövbe de 

etmedin. Sende, kötülükten başka ne var? Daha neyi ümit 

ediyorsun?” 

 Günahkâr kul der ki: 

 ”Ey Allah’ım! Hakkımda söylediklerinden yüz kat 

daha kötüyüm. Arkama dönüp baktığımda; kendi yaptığım 

işlere, doğruluğuma, isyanıma, günahlarıma, inatçılığıma 

bakmıyorum. Bana varlık elbisesini bağışlayan Rabbimin, 

karşılık beklemeden, sebepsiz affına, lütfuna ve keremine 

bakıyorum ve bekliyorum. Bütün ümidim, güvenim o lütuf 

sahibinedir.” 

 Kulun bu gizli nedametli ümidi Allah’ın rikkatine 

dokunur ki buyurur: 
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 ”Ey melekler! Onu tekrar benim huzuruma getirin. Bu 

kulumun gönül gözü, recâ ve niyazdadır. Suçlarına bakmadan 

onu bağışlayayım.” 

 Bahsedilen hadisenin hadis kaynağını Beyhaki’nin 

Ebu Hureyre’den naklettiği rivayeti de ekleyelim şöyle ki: 

“Kıyamet günü Allah, bir adamın Cehenneme girmesine 

hükmetti. Allah’ın huzurundan alınıp Cehenneme sevk 

edilirken adam geri dönüp bakar ve ‘Benim Allah’a karşı 

beslediğim ümidim böyle değildi!’ der. Allah: ‘Senin Benim 

hakkımdaki düşüncen nasıldı?’ diye sorar. Adam: ‘Ben 

Rabbimin Rahim, Gafur (sonsuz merhamet ve mağfiret sahibi) 

olduğunu düşünüyordum.’ diye cevap verir. Bunun üzerine 

Allah: ‘Onun benim hakkımda hüsnü zannı var; ben de elbette 

onu Cennete koyacağım.’ diye buyurur.”   

 Aldanmanın büyüğü, affedilirim ümidiyle ve pişman 

olmaksızın günaha devam etmektir. Ne kadar çok günahı 

olursa olsun asla ümidini kesmemek; ne kadar ibadeti olursa 

olsun asla yaptıklarına güvenmemek, imanın bir gereğidir. 

 Allah’ın rahmetinden ümid beslemek imanımızın 

gereğidir. Enfüsî ve afakî âlemimizde ümitvar olmak lâzım. 

Elverir ki bu ümidi canlı tutacak tedbir almak gerekir. Hususî 

dünyamızdaki engelleri aşmamız lâzım ki umumî âlemdeki 

perdeler kalksın. Bunun da harekete getiricisi ümittir. 

    Mehmet Çetin 

   28.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 29.09.2018 

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

olmak_474321 

http://www.mehmetcetin.de/umitvar-olmak/ 
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39. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz… 

 Vermekten çok hoşnut olan Rabbimiz, affetmekten de 

hoşnut kalmaktadır. Bir başka ifade ile affetmek isteyen 

Rabbimiz, af dilememizi de istemektedir.  

 Bu hâli en güzel şekilde, Ebu Eyyub’un rivayet ettiği 

şu hadiste görüyoruz:   

 “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ 

Hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek, fakat 

tevbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”   

 Hadis; Gaffâr (çok affedici), Halîm (Tevbe etme 

zamanı tanıyan), Tevvâb (tevbeleri kabul eden), Afüvv 

(affeden) gibi Cenab-ı Hakkın isim ve sıfatları mucibince 

işlenen günahın ardından tövbe dileme, affedilme esası üzerine 

tanzim edilmiştir.  

 Bu hadisten murat, işledikleri günahtan dolayı 

günahkârı teselli etmek değildir. Zira Resul-i Ekrem (asm), 

insanları günah ve küfürden kurtarmak üzere gönderilmiştir. 

Hadis, işlenen günahtan tövbeye teşvik ederek, Allah’ın 

affediciliğinin pek büyük olduğunu ve mağfiretini beyan eder. 

 Bakara Suresinin 222. Âyetinde geçen “Allah tövbe 

edenleri ve temizlenenleri sever” ifadesiyle dile getirildiği gibi 

Allah Teâlâ, ihsanda bulunmayı ve günahkâr olanları da 

affetmeyi sevmektedir. Buna, Allah'ın yukarıda zikrettiğimiz 

birçok ismi delâlet eder.  

 Peygamber Efendimiz (asm), tövbe etmeyi ısrarla 

teşvik etmiştir. Allah’ın sonsuz rahmetini, affediciliğini; kulun 

hatasını anlayıp kendisine yönelmesinden ve af dilemesinden 

son derece memnun olduğunu, tövbe kapısının sekeratın son 

anına  kadar herkes için açık olduğunu ve bunu da bizzat 

kendisinin günde yetmişten fazla tövbe ve istiğfar ettiğini 

bildirmiştir.    

 Öncelikle bu Hadis-i Şerif; günah işlemenin insan 

tabiatından gelen bir durum olduğu, insanın günah 

işleyebilecek bir kabiliyette yaratıldığı, melekler gibi 

olmadığı, iradeli bir varlık olduğu ve bu iradesini günah 
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işlemeye veya tevbe etmeye sarf edebileceği manalarını ifade 

edebilir. İnsanları, tabiatı gereği hata ve günah işlemeye 

elverişli kılmak onları günah işlemeye teşvik etmek manasını 

ihtiva etmez. Burada önemli olan nokta günahta ısrar etmemek 

ve irademizi tevbe etmeye yönlendirmektir. 

 Hem Hadis, Allah Teâlâ’nın affını, günahkârları 

tövbeye teşvik için onlara olan mağfiretini beyan etmektedir. 

Öyleyse hadisten murad olan bir başka mana şöyle olmalıdır: 

Allah Teâlâ, muhsin olanlara vermeyi sevdiği gibi, günahkâr 

olanları da affetmeyi sevmektedir. Yoksa Allah ü Teâlâ’nın, 

hâşâ insanların günah işlemesini istiyor veya teşvik ediyor, 

demek değildir. 

 Bundan anlaşılan bir diğer önemli nokta ise insanın 

tevbe etmesinin çok ehemmiyetli olduğudur. İstiğfarın Allah 

katında ne kadar makbul olduğunu bizlere göstermektedir. 

 İşlediği günahı, kaderinde olduğu için yapmak 

mecburiyetinde kaldığını hatalı şekilde iddia eden günahkâra 

bu hadis, cüz-i iradesini kullanarak tövbe ve istiğfar dileyerek 

affedilme iradesini göstermesine işaret etmektedir.  

 İnsanın işlediği günah ne kadar fazla olursa olsun, 

Allah’ın affediciliğinin daha büyük olduğunu, “De ki: Ey 

kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın 

rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları 

bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”   

ayetine dayanarak ifade edebiliriz.  

 Ümitsizlik gibi ayetle yasaklanan davranıştan ziyade 

işarî mana ile tövbeli ümide yönelen davranışlar özlemimiz 

olmalı, yaşadığımız ve yaşayacağımız olmalı.  

    Mehmet Çetin 

    28.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 06.10.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/eger-siz-hic-gunah-

islemeseydiniz_474957 

http://www.mehmetcetin.de/eger-siz-hic-gunah-

islemeseydiniz/ 
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40. Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine 

 Hayatın cefasını çekip sefasını yaşayarak yoluna 

devam eden insanoğlu, karşılaştığı her müşkül hadise 

karşısında ciddî ve samimî, ama ümit dolu bitmeyen tecrübeli 

bir gayret ile doğruyu bularak, huzura erecektir. 

  Yüz kapılı sarayın doksan dokuzu kapalı dahi olsa, 

açık olma ümidiyle yüzüncü kapıyı yoklamalıyız. 

 Ümitsiz görünen vakıa, çok dairelerle alâkalı olduğu 

gibi kendi makamında dahi bir imtihan sahnesidir. O sahnede 

tezahür etmek üzere; doğrudan ya da dolaylı olarak, Allah’ın 

isim ve sıfatlarının tecellisi olmaktadır.  

 Yaşanılan menfi hadiseler kalb ve akıl gözüyle 

değerlendirilirse bir yerlere sevk edilmenin farkına varılabilir. 

Vuku bulan her sıkıntı ve musîbet, kendi içinde bahsedilen 

tecelli ve tezahüre vesile olurken yenilerine de zemin hazırlar, 

dâvetkâr olur.  

 İşte bu dâvet edilenlerin içerisinde muhtemeldir ki 

İnşirâh Suresinde işaret edilen  “Şüphesiz zorlukla beraber 

kolaylık var. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır!” 
şeklinde tekrarlanan müjde, Allah tarafından verilmektedir. 

 İnşirâh, sadece Resul-i Ekrem’e (asm) gelmedi. Onun 

(asm) zatında, bütün ümmeti namına inzal oldu. Dolayısıyla 

bizim de hemen her sıkıntılı hâlimizin bir inşirâhı, sevince 

dönüşmesi ve rahatlaması söz konusudur. Enfüsî âlemimizde 

tecelli edecek hakikatler mümkündür ve edecektir, inşaallah. 

Yeter ki biz, inşirâhı dâvet eder vaziyeti alalım. 

 Hadiselerde yalnız değiliz ve aksine yalnız olduğumuz 

düşüncesi bir zandır. O hadisede muhatap olduğumuz 

mevcudat, mahlûkat ve bir kısım insanlar ile beraberiz. Bütün 

bunların sevk ve idaresini ezelî ilmiyle bilen, kudretiyle 

yaratan, basiretiyle seyreden, imtihan eden Rabbimizle 

beraberiz. O, bu hadiselerin şahadetiyle bizimle alâkadardır. 

Allah, Muğîs’tir; hiçbir kulunu ve hiçbir mahlûkunu zor ve 

sıkıntılı anında yalnız ve yardımsız bırakmaz. Öyle ise yalnız 
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değiliz. Gizli Hâkim bize bakıyor, bizi tecrübe ediyor, bir 

maksad için bizi bir yerlere sevk ediyor.  

 Ümitsizliğin tabiatıyla gelen moralsizlikle değil, 

ümidin getirdiği inşirâh ile zorluklar aşılır. İnsanın moral 

dünyasındaki en dehşetli hastalık yeistir ki bu da ümitsizliktir.  

 Bir şeyin, bütünü elde edilmezse, bütünü terk edilmez. 

Girilen işlerde başarı tamamen elde edilemezse, kazanılanı ile 

kısmen moral bulup, yapılan hatanın tesbiti ve tashihi yapılıp 

yeniden daha tecrübeli şekilde teşebbüs etmek, doğru olanıdır. 

Unutulmamalıdır ki yeis her kemâle manidir. 

 Ve bilinmelidir ki hayatın her menfi sahnesi, İnşirâh 

Suresindeki âyetlerin tecellisinin birer perdesidir. Elverir ki o 

müsbet neticenin tahakkuku için illet-i tamme (bütün 

sebepleri) harfiyen ve hakkıyla yerine getirile.   

 İşte bu noktadan bunaldığımız her noktada “Ey bu 

yerlerin Hâkim’i! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet 

ediyorum (sığınıyorum) ve Sana hizmetkârım ve Senin rızanı 

istiyorum ve Seni arıyorum.” duâsını ısrar ve sabırla kapı 

açılıncaya kadar zikretmeliyiz. 

 Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk onun bineğidir. 

İnsanın himmeti ve gayreti şevke gelip şahlandığında ilk evvel 

karşısına ümitsizlik çıkar. Bu amansız düşmana karşı 

“Ümidinizi kesmeyiniz”
16

 İlâhi emri ile mücadele edeceğiz. 

Ümidi kıran sabırsızlık ve acelecilik belâsını da “Sabırlı olun; 

sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın.” 
17

, fermanı ile 

def ederek kendimizi koruyacağız. 

    Mehmet Çetin 

   10.10.2018 Bostanlı İzmir 

Yayın tarihi 13.10.2018 

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

zindanindan-umit-bahcesine_475521 

                                                             
16

 Zümer 39/53 
17

 Âl-i İmran 3/200 
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41. Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler 

 “Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, 

amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatleri yerli 

yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı 

olamıyorsak, zararlı olmamalıyız.”  

 Rahmetli Ceylan Ağabeyin bu tesbiti hayata pusuladır. 

Neyi nerede kullanacağımızın reçetesidir.  

 Son cümlesini okuyunca rahmetli Hulusi Yahyagil 

Ağabeyin şu ifadesini de buraya not edelim: “En büyük hizmet 

odur ki hizmete zarar vermemek.” 

 Doğrudur, faydalı olamıyorsan, bari zararlı olma! 

Kur’ân hizmetinde Risale-i Nur ile hizmette makama talib 

olunmaz.  

 Risale-i Nur’daki hakikatleri ezberlemek, tamam, bir 

yere kadar, ama esas hüner o hakikatleri yaşamaktır. Bunun da 

ruhu ihlâstır, samimiyet ve mahviyettir.  

 Uhuvvet; kardeşin, seni tahkir ettiğinde, kendisine 

muhabbet edebilmekten geçer, kırılmaktan ya da karşılık 

vermekten değil.  

 Bu yaklaşım, Uhuvvet Risalesi’nin anlaşılarak 

uygulandığını gösterir. Böylece okunan hakikatin ibarelerinin 

anlaşılmasına değil, hakikatinin anlaşılarak yaşanmasına 

ulaşıldığı ortaya çıkar. Uhuvvetin sırrını idrak eden, kardeşiyle 

dövüşmez. 

 Nur Talebesinin manevi dengesi, onun samimi ve hâlis 

hizmetidir. Ne nisbette hizmet ederse, o nisbette dengede 

demektir. 

 Bir âlimin sohbeti, yaralı kalbleri tedavi eder. Fakat 

bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur’un 

sohbeti, sohbet-i ârifindir. 

 Hastanın başında, yaygaracı kadınlar gibi ağlamak, 

hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağırmak hünerdir. İlâç 

yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstadımız, cemiyetteki 

hastalıkların temelinde iman za’fiyeti olduğu teşhisini koymuş. 
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Biz de, Kur’ân eczanesinden Risale-i Nur ilâçlarını muhtaç 

gönüllere ve hasta insanlara taşıyoruz. 

 İhlâs, kelimelerin ruh-u manevisidir. İhlâs olmadığı 

zaman kelimeler, eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da tesir 

etmez. Onun için attığın fikir mermileri hedefi bulamıyor, 

tesirsiz kalıyor. 

 Bir Nur Talebesini, makam-ı sıddıkiyete götüren iki 

yol vardır: Sadâkat ve fedakârlık. 

 Risale-i Nur’un yolu sırr-ı ihlâstır, kulluktur. Bu 

hakikatleri, başta iç dünyamızı mamur etmek için 

kullanacağız. İçimizdeki putları kırmak için kullanacağız. 

Bütün peygamberlerin, evliyaların ve kutupların yolu, ihlâs 

yoludur. 

 İhlâsa mani olan önemli bir şey yok! İhlâsa mani olan, 

önemsiz şeylerdir: Lüzumsuz, kederli, hodfurûşâne, sakîl, 

riyakârane bazı hissiyât-ı süfliyedir. 

 Az olduğumuza üzülmeyeceğiz! Çünkü keyfiyeten az 

değiliz. Kâinat kuruldu kurulalı bu, böyledir. Cemâdat fazla, 

nebatat az. Nebatat fazla, hayvanat az; Hayvanat fazla, 

insanlar az; Kâfirler fazla, Müslümanlar az; Amiler fazla, 

veliler az; Veliler fazla, asfiyalar az; asfiyalar fazla, enbiyalar 

az. 

 Hizmette başarılı olmak için anlatılan hakikatin, 

muhatabın kalbine yerleşmesinin zahirî ve manevî olmak 

üzere iki sebebi var. 

 Fizikî yapı, endam ve sima güzelliği ve bakımı, 

kıyafet ki insan giyinişine göre karşılanır, fikirleri ile ağırlanır. 

Sonra yaşı ve şahsiyeti ile delilli, akıcı, çekici ve mantıklı 

konuşması gibi özellikler zahirî sebeplerdir. 

 İhlâsı, anlattıklarını yaşaması, salâhatı, takvası, nefsini 

ıslah etmesi gibi manevî sebebler ile beraber anlatılanların 

muhataba tesiri ziyade olur.
 18

 

                                                             
18

 http://www.risaleinurenstitusu.org/ceylan-caliskanin-nur-

derslerinden-tespit-ettigi-notlar/ 
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 Unutma! Takva ziyadeleştikçe sözün müessiriyeti 

artar. Takva azaldıkça lâfızlar kalbden çıkmayıp dilden çıktığı 

için manevî kirleri temizlemeye yetmez. 

   Mehmet Çetin 

  27.08.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 20.10.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ceylan-agabeyden-

ibretlik-esintiler_476073 

http://www.mehmetcetin.de/ceylan-agabeyden-ibretlik-

esintiler/ 
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42. İhlâs Risalesi Okumaları 1 

İhlâs Risalesinin yazılmasını hazırlayan sebebler 1

 Risale-i Nur Külliyatı’nda ihlâsı konu edinen iki adet 

risale vardır.  

 Yirminci Lem’a’da, kişinin dışındaki meseleler, Yirmi 

Birinci Lem’a’da ise kişinin iç âlemine, terbiyesine bakan 

hususlar işlenir. Bir başka ifade ile birincisi afakî, ikincisi de 

enfüsî âlemin tedbir ve tanzimine müteveccihtir. 

 Bu iki Lem’a’nın geldiği bir önceki kaynak, On 

Yedinci Lem’a’nın On Yedinci Notası’dır. Yirminci Lem’a 

On Yedinci Nota’nın İkinci Meselesi, Yirmi Birinci Lem’a ise 

Dördüncü Meselesidir. 

 On Yedinci Lem’a ise doğrudan Zühre’den gelmiştir.  

 Zühre, Eski Said Dönemi Eserleri’nden olup 1921 

yılında telif edilmiştir. Bu tarihten on iki sene evvel (1909) 

Üstad, “İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i İlâhîyede bir 

hareket-i fikrîye ve bir seyahat-i kalbîye ve bir inkişafat-ı 

ruhîyede tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidîye” ye dair 

hakikatleri o zaman Arabî olarak not almış. Daha sonrasında 

da dost ve talebelerin ısrarlı talebi ile Türkçe’ ye tercüme 

etmiştir. 

 Molla Said, eski ilimlere dair pek çok eser okur ve 

mühimlerinden doksanını hıfzeder. O devrin ileri gelen tekke, 

medrese ve mektepleri bildiği ve oralarda yaşadığı gibi onların 

aralarındaki eğitim ve öğretim problemlerinin de farkındadır.  

Yıllardır esaslarını tesbit ettiği eğitim konularının ikmali ve 

geçmişteki kusurların tashihi için geliştirdiği eğitim kurumu 

olarak Medresetü’z Zehra’yı hayata kazandırılmasını hedefler. 

Ancak bu diriliş için damardaki kanı faal tutacak, aktivitesini 

yüksek kılacak bir harekete geçirici arar. 

 O, halkın arasından gelen, onlarla yaşayan birisidir. 

Ehl-i imanın hem uhuvvetini sağlayacak ve hem de ferdin 

hususî dünyasına âmir olacak bir yüksek duygunun ikamesinin 

can damarı hükmünde motorize güç, muharrik bir unsur arar. 
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 Bu arayışlı yıllarda Birinci Harb-i Umuminin ızdıraplı 

serencamı geçer. Osmanlı yıkılır, Türkiye Cumhuriyeti 

kurulur. İlk Meclisteki tatsız hadiseleri yaşar ve Nebevî ikazla 

inzivaya çekilmek üzere Van’a gider. 

 İnzivada iken iç ayaklanmalar başlar. Onu da 

bulaştırmak isterler. Ne kadar ihtilâlcilerle beraber olmadığını 

anlatsa da, plân yapılmış olup unutulması ve ölmesi niyetiyle 

Barla’ ya sürgün edilir.  

 Gelin görün ki İlâhî kaderin plânı başka idi. Burada 

sessiz ve sedasızca Kur’ânî hakikatleri telif etmeye başlar. 

İslâmî âdetlerin yasak edilmesinin yanı sıra harfleri de yasak. 

Ancak talebeleri bin kalemle Nur Risalelerini yazarak 

çoğaltırlar, neşrederler.    

 Bin kalemin içerisinde pek çok fıtrat ve mizaç var. 

Benzer mizaçlar bir araya gelerek gruplar oluşur. Zira insanın 

olduğu yerde rekabet ve mizaç farklılığı olacaktır. Bunlar 

ısrarlı tembihlerle terbiye edilerek istikamet kazandırılmalı ki 

bünye içerisinde zafiyete sebeb olmasın. 

  Gül ve Nur Fabrikaları sembolik olarak Üstad 

tarafından mültefîtane verilen ama aslî hizmeti ihsas eder 

manaların yüklendiği ve fakat iki farklı mizacî yapının mana-

yı harfî isimleridir.  

 Gül Fabrikası, Hüsrev Altınbaşak; Nur Fabrikası, 

Hafız Ali Ergün Ağabeylerin şahıslarında temerküz eden iki 

farklı mizacı temsil eder. 

 Kendisinden sonra Risale-i Nur’ları yazmaya başlayan 

ve üç ay gibi kısa sürede yazıdaki fevkalâde kabiliyeti ile öne 

geçen Hüsrev Altınbaşak’a olan gönülden tebrik ve takdir 

duygularını Üstadının suali üzerine cevab vererek “Baktım ki, 

Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâsla, onun tefevvukuyla 

iftihar etti, telezzüz eyledi.” diye Üstadına not düşürür.  

 Lâkin bünyede oluşan rekabet, Üstadı endişelendirir 

ve Eski Said döneminden gelen bilgi ve problem birikimleri 

bilinen İhlâs Risalelerinin telifine sebebiyet verir. 

   Mehmet Çetin  
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  24.10.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 27.10.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlas-risalesi-nin-

yazilmasini-hazirlayan-sebepler-1_476683 

http://www.mehmetcetin.de/ihlas-risalesinin-yazilmasini-

hazirlayan-sebebler-1/ 
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43. İhlâs Risalesi Okumaları 2 

İhlâs Risalesinin yazılmasını hazırlayan sebebler 2 

 İhlâs risalelerinin geçmişten gelen problem ve 

ihtiyaçlar, yazılmasına sebeb olduğu gibi gelecekteki 

hadiselere yönelik hazırlık için telife sebebiyet verdiğini 

düşünmek, akıldan uzak bir yaklaşım değildir. 

 Unutulması için sürgüne gönderildiği dağlık Barla’da, 

beşerî zeminde plân kuranların hesaplarının aksine gelişmeler 

oldu. Bu gelişmeler, ifsad komitesinin hesaplarını bozdu ve 

hemen yeni plânlar yaparak Bediüzzaman ve Nur Talebelerini 

yıldırmak isterler.  

 Önlerinde Eskişehir Mahkemesi ile başlayacak uzun 

bir süreç vardı. Bu, çok çetin bir imtihanın başlangıcıdır. 

Talebelerin çok muhkem yetiştirilip, dünyevî ve uhrevî 

menfaatten daha üst değerde tutulması gereken “ihlâs” 

esasının kesinlikle ruhlara işlenmesi gerekiyordu. 

 İşte bu ciddi vaziyet elbette bir değil birkaç tane ihlâs 

temalı risalenin telifini gerekli kılmaya yetmeli. 

 Tanzimat sonrası ve özellikle meşrûtiyet denemeleri, 

iki umumî harbin sosyolojik sancıları cemiyette bir takım 

uyanışlara sebeb olurken, asırlardır gelen “i'la-yı 

kelimetullah" (Allah’ın adını yüce tutmak) dâvâsının eksen 

kayması olmaması gerekiyordu.  

 Yeni dünyada kurulan düzen; siyasetten ekonomiye ve 

ahlâktan dine varıncaya kadar temelleri sarsıyor ve gizli hâkim 

güçlerin kontrolünde tanzim ediliyordu.  

 Meçhul eller; cemiyet içerisinde kabul gören ama aklî 

muhakemede dengeyi sağlayamayan ve bir kısım kaprislerini 

aşamayan tipleri bulmakta ve onları yönlendirerek 

kullanmakta çok mahir idi.  

 Suiistimalin en kötüsünü ama en tesirlisini; vicdanları 

yönlendiren, duyguları tahrik eden “din” alanına girmekle 

yaptılar. Zaten geçmişte tekke ve medresenin mekteplerle ve 

oradaki okutulan yeni fenlerle bir uyuşmazlığı vardı. Eskiden 

beri İsrailiyat ve teşbih ya da temsillerin hatalı kullanımı ile 
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zemin iyice bulanmıştı. Kurt da bulanık havayı sever. Gelin 

görün ki zaman ahirzaman, gecelerin çok kararması sabahın 

yaklaşmasına, şafağın açmasına işaret ediyordu.  

 Ancak bu vaziyette gönüllerdeki muharrik, tartışmasız 

ihlâs olmalıydı.  

 Bu, öylesine yeniden ihdas edilmeli idi ki yapılan 

iman ve Kur’an hizmetleri, maddî manevî terakkiye, kemalata 

alet yapılmamalıydı. Cehennem korkusu ve Cennet sevdasını 

da aşmalıydı. Evet, ihlâs; dünyevî uhrevî meşru bütün 

menfaatlerin üzerinde bir anlayış ve kanaatle yerini almalıydı. 

 Yerini gerçekten iyi almalı idi ki, imana muhtaç 

olanlar; hakikatin konuştuğunu, hak için yapıldığını 

anlamalıdır ve nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, 

sussun. 

 Önemine binaen tekrarla ifade edelim ki;  

 Hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin 

üzerinde olan yalnız ve sadece Allah rızası için Kur’an 

dersinin verilmesi anlayışı ikâme edilmeliydi. Muhtemel ve 

mukadder sıkıntılara bu niyetle mukabele edilerek ancak 

tahammül edilebilir ve istikametle iman hizmeti yürüyebilirdi. 

 İşte bu âli duygu ve düşüncenin doğması, oluşması ve 

kalblerde yerleşmesi için ihlâs risaleleri yazılmalıydı.  

 Hem de sıkı aralıklarla okunması ısrarla tembih 

edilmeliydi ve Kur’an’a hizmet prensiplerinin başında “azamî 

ihlâs” umdesi yerini almalıydı. 

 İhlâs, kendisine bağlı sayısız davranışı istikamete 

sokan bir ruhtur.  

    Mehmet Çetin 

   25.10.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 03.11.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlas-risalesi-nin-

yazilmasini-hazirlayan-sebebler-2_477276 

http://www.mehmetcetin.de/ihlas-risalesinin-yazilmasini-

hazirlayan-sebebler-2/ 



124 
 

44. Kemeraltı okuyucularımıza irtibat ziyaretleri 

 Başlıktaki irtibat kelimesinin çağrıştırdığı bir hatıra ile 

başlayalım. 

 1974 yılında 16 yaşında iken Risale-i Nur’u tanımak 

nasib olmuştu.  

 Ankara’nın Bahçelievler Altıncı Sokakta kıymetli Ali 

Vapur Ağabeyimin dershanesindeyim. Müthiş bir heyecan ile 

sabahtan akşama kadar namaz, yemek, çay harici zamanda 

sürekli Risale okuyoruz. Sohbetin olduğu bir akşam derse 

gitmek istemediğimi, Risale okumaya devam edeceğimi 

söyleyince, Ali Ağabey, dizinin dibine çekerek: 

 -Bak Mehmet kardeşim! Gündüzün risale okuman çok 

güzeldir. Ama bu okuduklarımızı da akşam kardeşlerle derste 

görüşerek irtibatımızı, uhuvvetimizi azamî derecede canlı 

tutarız, demişti ve ikna olarak derse gittim. 

  Mü’minler arası kardeşâne duygular elbette irtibat ile 

temin edilecektir. Bu husus Risale-i Nur’da “azamî irtibat” 

olarak ifadesini bulur ki Üstad diğer esasları sıralarken irtibata 

gelince diğerlerinden farklı olarak onu “azami” niteleme sıfatı 

ile iyice tesciller. 

 İman ve Kur’an’a ait hizmetin büyüğü, küçüğü, dersi, 

okuması, yazması, seslendirilmesi, çizilmesi ve ziyareti gibi 

faaliyetlerin hepsinin kendi makamında ehemmiyeti var ve 

mübarektir. Bazan bir ziyaret, diğerlerinden daha fazla tesir 

yapıp, daha yüksek manaların doğmasına vesile olmaktadır.  

 İşte biz de bu düsturdan hareketle Ömer Öçalan 

Ağabey ile Kemeraltı’nda Yeni Asya okuyucusu 

kardeşlerimizi ziyarete gittik. 

 Diğer hizmet beldelerinde olduğu gibi İzmir’in 

Kemeraltı esnafına da Yeni Asya tanıtım hizmetlerinin gönüllü 

kahramanlarından Mehmet Emin Salbaş Ağabeyimizin iş 

yeri ilk durağımız idi.  

 Yılların esnafı, güzel insan Emin Ağabeyin çayı çok 

özeldir, bunu da özel not olarak düşelim. Sabah mekânı 

açtıktan sonra ilk işi, çevredeki okuyucularımıza gazetemizi 
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tek tek ulaştırıyor, onların hem ticarî ve hem de umumî 

havadaki sıkıntılar sebebiyle kuvve-i maneviyelerine ümit ve 

şevk takviye yaparak işine dönüyor. 

  Kemeraltı’daki Yeni Asya tanıtım hizmetlerinde diğer 

emeği geçen dörtlü kahraman Ömer Öçalan, Kâmil 

Dinçpehlivan, Salih Sütçüoğlu, Mehmet Emin Salbaş 

ağabeyler ile beraber ve ayrıca Muharrem Okur ve Şakir 

Argın kardeşlerimizi de şükranla anıyoruz. 

 Kuyumcu Ozan Kıran kardeşimiz ziyaretimizde 

İslâm’da Kuyumculuk isimli eserimizi iki defa okuduğunu 

söyleyerek bize sürpriz yaptı. Çok dikkatli ve araştıran ama 

çok okuyan bir kardeşimizdir. Kendisini hususi olarak devam 

ettiğimiz Mütalâalı Dersimize davet ettik, inşaallah gelecek. 

 Ömer Ağabeyin, bir gün tanıtım hizmetinde birisi 

Üstad ve Yeni Asya hakkında ileri geri laf edince hemen 

yanındaki Çaycı Necdet Karacaoğlu’nun susturucu cevabını 

yâd ettik. 

 Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ender 

insanlardan Tekstilci Ercan Doygun kardeşimiz ile 

sohbetimiz neticesinde Yeni Asya kendisine de ulaştırılacak, 

inşaallah.  

 Manifaturacılar içerisinde Beyşehirli Bahaddin 

Ağabeyimiz ve Fatih Ayvacı kardeşimiz, bütün köşe 

yazılarını okuduklarını ama özellikle ayet, hadis ve risale 

kısmını çok beğendiklerini ifade ettiler.  

 Dükkânına girdiğimizde elinde Yeni Asya’yı 

okuduğunu gördüğümüz Necati Ağabey ve oğlu Emre ve 

personeli Ömer kardeşimizle güzel sohbetimiz oldu.  

 İrtibat ziyareti esnasında çok okuyucu ile görüştük ve 

genelinde işlerin durgunluğundan rahatsız olduklarını ama 

hallerine şükrettiklerini ifade ettiler.  

 Tanıtım çalışmaları sonunda altı okuyucumuzun abone 

olarak Yeni Asya’yı aldıklarını öğrenmemiz ayrı bir şevk 

kaynağı oldu.  
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 İzmir Kemeraltı’daki okuyucularımıza yaptığımız bu 

ikinci ziyaretimiz bize gösterdi ki böylesi görüşmelerin kısa 

aralıklara düzenli şekilde devamı ayrı ve güzel hizmete vesile 

olacak, inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

  28.11.2018 Bostanlı İzmir   

Yayın tarihi 01.12.2018 

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

okuyucularimiza-irtibat-ziyaretleri_479748 

http://www.mehmetcetin.de/kemeralti-okuyucularimiza-

irtibat-ziyaretleri/ 
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45. İhlâs Risalesi Okumaları 3 

İhlâs Risalesinin yazılmasını hazırlayan sebepler 3 

 Bir şeyin olmaması için tek sebep yeterli olurken, 

olması, vücud bulması için bütün sebeplerin olması şarttır. 

 Bu sebepler, zahirde bize görünen şeylerdir ve biz de 

beşer olarak zahire bakar, yorum yapar nihayet hüküm 

çıkarırız. Ancak, işin ve hadisenin kaderî yönüne vakıf 

olamadığımız gibi, haddimiz de değildir. 

 Söz konusu İhlâs olunca; mesele doğrudan kalbin, 

Allah’a bağlılığı söz konusu olur ve konuşan dil konuşamaz, 

gören göz göremez olur, bir manada beşerî, maddî esbab 

külliyen sükût eder. 

 Aklın gereği olarak, zuhur eden hadisenin evveline ve 

ahirine bakar, yorum yaparız. Bu cümleden hareketle İhlâs 

Risalesinin yazılmasını icab ettiren evvelki sebepler onun 

vücuduna zemin hazırlayarak gerekli kıldığı gibi, sonrasında 

gelişecek hadiselere hazırlanma süreci de o eseri şart kılar, 

diye düşünürüz. 

 Bunlara bir yere kadar, evet! 

 Bediüzzaman’ın manifestosu hükmünde olan 

“Konuşan Yalnız Hakikattir” makalesindeki kaderî işaretler, 

İhlâs Risalesi gibi diğer eserlerin vücuduna sebep olan sırlı ve 

gizemli hususlara işaret eder.  

 Bu makale 1951 yılında Eskişehir’de yazılır ki önceki 

yıllar, telif yıllarıdır.  

 Yetmiş üç yaşın ve bir o kadar süren serencamın özü 

ve özeti manasındaki makalede geçen;  

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

Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir.”, esaslı 

prensibiyle yürütülen “hizmet-i Kur’ân’ iyenin maddî ve 

manevî terakkiyata alet edilmemesi”, ifadesi ile ihlâs şartı dile 

getirilir. 

 İşte bu kuvvetli istinada dayanarak; iman ve Kur’an’ın 

tebliğine yönelik yapılan bütünüyle Risale-i Nur’un telifinde 

bu ruhu arayabiliriz. 
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 Sadece aramakla kalmayıp, telifine gerekçe olarak da 

düşünebiliriz. Zira hangi risaleyi ele alırsanız alın onda 

hasbîlik bulursunuz ve hiçbir maddî manevî menfaat 

beklenmeksizin yazıldığı, okunduğu ve yaşandığı anlaşılır. 

 Kemiyetten (sayıca) az olması keyfiyeten (kalite ve 

vasıf yönüyle) fevkalâde mühim olmasına menfî manada tesir 

etmiyor. Aksine ihlâs ile ruhlu olması, birini, bin kılıyor, azını, 

çok ediyor. 

 Şimdi bu bakış açısı ile bir Risale okunmaya 

başladığında, mana ve makam değişiyor, enfüsîlik küllîleşiyor, 

eşya ve hadise ile “Nâ’büdü” ibadeti tahakkuk ediyor. Yapılan 

hemen her şey ubudiyet ( kulluk) olduğu, Allah’ın emrine ve 

rızasına baktığı gibi ubudiyetin davet edicisi de Allah’ın emri 

ve Allah’ın rızasıdır.    

 Ve âlemin yaratılış hikmeti vuzuha kavuşuyor. 

 *** 

 İşte İhlâs Risalesinin önceden telifi; sonrasında ikmal 

edilen Risale-i Nur’un, bu manaların kalb ve vicdana nüfuzu, 

aklın iknası, duygunun ufuk kazanması için bir manada telif 

edilmiştir, denilebilir.  

 *** 

 Bu değerlendirmeleri, “ferdî yorumdur” şeklindeki 

ihlâslı kaydınıza itirazımız olmaz, Lâkin kanaatimizin 

samimiyetini lekedâr etmez, aksine sıkılaştırır. 

 *** 

 İyi de, İhlâs Risalesi bizi neye hazırlar? 

    Mehmet Çetin 

   27.10.2018 Yeni Foça İzmir 

Yayın tarihi 08.12.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlas-risalesi-neye-

hazirlar-3_480392 

http://www.mehmetcetin.de/ihlas-risalesinin-yazilmasini-

hazirlayan-sebepler-3/ 
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46. İhlâs Risalesi Okumaları 4 

İhlâs Risalesi neye hazırlar?-1 

 Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs risaleleri ile ihlâsla 

hizmet etmeye hazırlar.  Peki, bu hazırlık nasıl olmaktadır?  

 Evvelâ enfüsi âlemimizde ehem mühim sıralaması 

yapılır. En temele muharrik unsur olarak ihlâs, bütün 

lüzumuyla beraber ama usanmadan yeniden anlatılır. Hem de 

konunun en hassas, hayatın en hususî, nefsin en zayıf kaldığı 

anda, ihlâs, sürekli zinde ve müessir kılınmalıdır. 

 Bunun için Yirmi Birinci Lem’a’nın girişindeki şu 

muhteşem sıralamaya dikkat etmek gerekir:  

 “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde (1)en 

mühim bir esas, (2) en büyük bir kuvvet, (3) en makbul bir 

şefaatçi, (4) en metin bir nokta-i istinad,( 5) en kısa bir tarîk-

i hakikat,( 6) en makbul bir dua-yı mânevî, (7) en kerametli 

bir vesile-i makasıd,( 8) en yüksek bir haslet, (9) en sâfi bir 

ubudiyet, ihlâstır.” 

 Bu cümledeki dokuz adet “en”lerin her biri enfüsî 

dünyamızın ihlâsı tesis eden prensiplerdir.   

 Afakî âlemimizi tanzim için; Yirminci Lem’a’nın 

İkinci Sebeb’ inde sıralanan dokuz emir var.  Hizmet tarzımıza 

muhalif olanlara yardımcı olma ihtiyacının hissedilmemesi ile 

zuhur eden ve bencillik ve enaniyetin de tahriki ile kendini 

haklı, muhalifini haksız görerek ihtilaf ve rekabetin ortaya 

çıkması sonunda ihlâsın kaçmamasına tedbir olarak sıralanan 

dokuz emirlere de dikkat çeker. 

 Sıralanan dokuz esasın, hem dünya ve hem de uhrevî 

hizmetlerde tatbikine dikkat çekilmesi ile iki dünyaya bakar 

özelliklere sahip olduğunu unutmamak gerekir. 

 1.“hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas” 

ihlâstır. Uhrevî hizmetler, Allah rızası temel esası üzerine 

olmalıdır.  

 “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de 

helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de 

helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine 
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gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı 

karşıyadırlar.” hadisi, 
19

 ihlâsı esas almanın ehemmiyetine 

işaret eden en müessir izahtır. 

 İhlâsı esas almanın en birinci amir kaynak: 

“Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini 

ihlâs ile Ona yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, 

şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” 
(Zümer 39/2-3)Âyetidir. 

 Âyetin son cümlesinde “Bilin ki, şirkten ve riyadan 

uzak, hâlis din, Allah’a mahsustur.”, şeklindeki ifadede 

bulunan şirkten ve riyadan kelimeleri çok dikkat çekicidir. 

Allah’a yapılması gereken kulluğun, başka âmiri varsa,-Allah 

korusun-şirke gireceği tehlikesine işaret eder.   

 Allah rızası hedef gözetilerek değil de başkaların 

gözüne iyi gözükmek için yapılması ise hem Allah indinde ve 

hem kul nazarında riyadır.  

 Bu vartalardan kurtulmanın yegâne çaresi ihlâsın yani 

Allah rızasının esas alınması şarttır. 

 Kur’ân ve iman hizmetinde ihlâsın en mühim bir esas 

olması; İhlâs Risalesi’nin, bizi ideal davranış şekline 

hazırlarken, enfüsî âlemimizde niyetimizin de sadece Allah 

rızası için hizmetin yapılmasına hazırlar. 

 Fitne ve ifsada uğrayan pek çok değerlerimiz gibi 

tebliğ hizmetinin temelindeki şirkten sakındırılan tevhid 

anlayışını sarsan yıkıma karşı en muhkem ve müstakim metod 

olarak, ihlâsın esas alınması, hakikaten çok ciddî ve gerçekten 

çok hayatî bir prensip olarak hayatımızda esas olmalıdır. 

    Mehmet Çetin 

   11.11.2018 Yeni Foça 

Yayın tarihi 15.12.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlas-risalesi-neye-

hazirlar-4_481023 

http://www.mehmetcetin.de/ihlas-risalesi-neye-hazirlar-4/ 

                                                             
19

 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:312; Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn 3:414. 
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47. Necati Görücü Ağabeyi uğurlarken 

 İzmir’in Pınarbaşı’ndaki Risale-i Nur hizmetlerinin 

tarihçesinde mühim ve hatırlı hatıraları olan Necati Ağabey 

(1935-2018), gönüllerimizde tatlı ve mütebessim anılar bıraktı, 

bu âlemde. 

 Cenaze namazını kılmak için geldiğimiz Çarşı Camii 

yakınındaki çayhanede, Nazmi Doğan, İbrahim Kaya, Celal 

Keseli ve Mustafa Kaynar ile rahmetliyi hatıralarıyla yâd 

ediyoruz. 

 İbrahim Kaya Ağabey anlatıyor: 

 Hatlı Dolmuşçuluk yaptığı o hızlı yıllarında bir gün 

arkadaşlarıyla beraber Tire’ye sohbete giderler. Dostlarını 

dolmuşa bindirip yola düşerler.  Yol boyu yapılan ders, marş 

ve ibretli hatıra ve fıkralarla yolculuk sürer.  

 Tire’ye girerler. Sohbet Nihat Kurtça’nın evinde 

olacak, lâkin bizimkiler evin adresini bilmiyorlar. Neyse, 

birisine sorarız diye ilerler. Kavşağa ters girerler, bu şaşkınlık 

içerisinde bir iki sokağa girerler ve sokağın birisinde iken tam 

karşıdan Nihat Ağabey geliyor. Tebessüm ederek kollarını 

açar ve “Hoş geldiniz!”, der. 

 Kardeşi Kemal Görücü direksiyon başında ve 

arkadaşlarıyla beraber Bornova’ya derse giderler. Olacak bu 

ya, araba arıza yapar bir evin yanında. Yılların şoförü de olsa 

arabayı çalıştıramaz. Marşın “gıy gıy gıy” sesi, akşamın 

sessizliğinde yankılanır durur. Yoldan geçen insanlar “Geçmiş 

olsun.”, der. Bizimkiler, “Eyvallah, kardeş”, ile karşılık verir. 

Küçük bir araştırma sonucunda anlamışlar ki ders olacak evin 

yanına farkında olmadan gelmişler. 

 İçeri girerler, ders, sohbet ve çay faslı sonrası müsaade 

isteyerek arıza yapan arabaya binerler, ancak herkes merak 

içerisindedir. Necati Ağabeyin kardeşi Kemal Ağabey, 

besmeleyi çekerek kontak anahtarını çevirir ve araba tatlı bir 

sarsıntı ile çalışır. Herkes hayret içerisinde kalır.  

 İman Kur’ân hizmetinde nice şaşılacak harika 

hadiseler yaşanır ki, yaşayanları şükre gark eder.  
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 84 yıllık koca çınarın 2018 yılının son ayında 

dostlarını burada bırakırken, dostları da ona, hasretle gittiği 

ahirette Peygamberimize (asm) ve Üstada olan kavuşması 

ümidiyle dualar ettiler.  

 Pınarbaşı’nda Risale-i Nur hizmetleri, askerlik 

dönüşünü henüz yapan Hasan Şen Ağabeyimizle, altmışlı 

yılların başında başlar. 1965-66 gibi, Necati Ağabey ile 

tanışılır ki o yıllarda hizmete vesile olması niyetiyle kurulan 

Komünizmle Mücadele Derneğinin çatısı altındaki sohbetlerle 

katılır.  

 İleriki yıllarında, onun bitmek bilmeyen gayret, 

samimiyet ve fedakârlık dolu hayatında Cenabı Hak; bereketli, 

büyük, geniş ve nurlu bir aile/sülâle nasib eder. Hemen bütün 

evlâd, damat, gelin ve torunları ile bir şekilde iman hizmetinin 

içerisindeler. Rabbim onları Risale-i Nur ile Kur’ân hizmeti 

istikametinde muhafaza eylesin. Âmin. 

 Pınarbaşı’nın, İzmir Risale-i Nur hizmeti 

coğrafyasında özel ve çok müstesna bir yeri vardır.  

 Rabbim, Necati Ağabeye rahmet eylesin. Mekânını ve 

makamını Cennet eylesin. Âmin. 

    Mehmet Çetin 

   15.12.2018 Bostanlı İzmir 

 
Rahmetli Necati Görücü 

Yayın tarihi 22.12.2018 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/necati-gorucu-

agabeyi-ugurlarken_481653 
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48. Evlâdı olanlarla hasbihâlim var… 

 Demek isterdim ki 

 Bir akşam; yorgun ama çalışan bir iş hanımı şevkle 

evine gelip, anne ve kardeşini kucakladıktan sonra babasının 

kucaklamasını samimî bulmayarak, yeniden samimî 

kucaklayan ve gözyaşını akıtan kızıma ya da kızlarımıza yani 

evlâdlarımıza, eğer bu ifadelerim abartılmış olarak 

algılanmayacaksa demek isterdim ki; 

 Kişiliğin temelinde bulunan karakteristik özelliklerin 

bazısı üstten baskı kurarak, tabiîliğinde azgın ihtirasları 

bulunan nefsin, ihtiraslı fakat kontrolsüz tabiî duygularını 

bastırarak kontrol altına alabiliyor. Üstteki baskının bir şekli 

ile kaldırılıp, alttaki duygunun tabiîliğinin, alınan karakteristik 

özellikler doğrultusunda eğitimle yönlendirilmesi ise doğrusu 

olması gereken davranış biçimidir. Davranış hürriyetini çeşitli 

cazip ve güya ikna edici izahlarla sözüm ona kontrol altına 

alarak, tabiî hakkın kullanımı davranışı, diye sunulanın arka 

planındaki asıl niyeti görmeye dikkat çekmek isterdim. 

 Sunulan davranışın uzun ömürlü olmadığını ve fakat 

biten ömrü ile beraber çok zarar ve kayıplar verdiğini de 

anlatmak isterdim, tecrübelere dayanarak. 

 Ey okuyucu!  

 Bu sohbetin kişiselleştirilmeyip genel olduğunu; 

sadece beni değil seni ve hatta yakın uzak çevrenizdekileri de 

kapsadığını ve acıyla ifade edelim ki çok azımız müstesna 

lâkin pek çok insanı etkileyerek en verimli çağlarını, geçici 

güzelliklere âşık edip o yılların üzüntülü sonuçlar getirdiğini 

de anlatmak isterdim. 

 Neden bu böyle?  

 İşaret edilen o kötü sonuç öncesinden uyanmanın, 

farkına varmanın yolu yok mu?  

 Konu ile alâkalı mevcut bütün bilimlerin yaptıkları 

tesbitler gösteriyor ki; olay vuku bulduktan, gol yendikten, 

desti kırıldıktan ve zaman geçtikten sonrasında anlaşıldığını, 

anlaşılacağını da üzülerek ifade etmek isterdim. 
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  Ve yaşanılan bir sebep/sonuç gerçeğinin de şu 

olduğunu: Kişinin başına gelen, dâvet ettiğidir. Yaşadığımız 

sıkıntı; ya geçmişteki hataların cezası veya sonrasında 

yaşanacak mutluluğun önden bedelidir. Dolayısıyla, bu 

manada kul, kaderini kendisi çiziyor, dâvet ediyor. Kader 

konusuna ziyadesiyle eğilen birisi olarak, böyle anladığımı da 

özetlemek isterdim. 

 Döngü bu mu? Hayat hep böyle mi dönecek, duracak? 

Kimine evet, kimine hayır. Kişinin tercihine bağlı olandır, bu. 

Üst düğmeye basıldığında yukarı, alt düğmeye basıldığında 

aşağıya iniyorsa, sorumluluk ya da suç, asansörde mi? Kişinin 

dışındakiler, tercih sonrasının sadece malzemeleridir. Hayatta 

her çeşit malzemenin olduğunu ama bunları bizim özgür 

irademizle seçtiğimizi de demek isterdim. 

 Sonrasında savunmaya geçerek yapılanların, 

özde/vicdanda rahatsız edici olduğunu ama bunu ifade 

edemeyip, suçu/sorumluluğu sağa sola atarak mevcut davranış 

ve kararın bir hayat görüşü olduğunu savunmanın, çikolata 

kaplı sıkıntı olduğunu da, davranışına güvenenin savunmaya 

ihtiyaç hissetmeyeceğini de anlatmak isterdim.   

 Bu konuların değerlendirilmesinin kendi 

içimize/vicdanımıza dürüstçe yapılıp, dışarıya ulaştırılmasına 

bile gerek olmadığını da. 

 “Kızım”/”oğlum” sıcak kelimesinden daha sıcak, 

sorumluluğun ana noktasına kendisine hitap ederken 

“annem”/”babam” ifadesini bir ömür boyu kullanarak bir 

şeylere işareti, esas edindiğimi de… 

 Sıkıntılı duyguların ifadesinin ve satıra yansıtılmasının 

bile, ne kadar sıkıntılı olduğunun yanı sıra okuyanın bile zor 

anladığını da… 

 Demek isterdim ki… 

    Mehmet Çetin  

        19.11.2015 Bostanlı 

Not: İhlâs Risalesi okumalarımız devam edecek. 
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