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1. İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları 2 

   İhlâs Risalesi okumaları 30 

 Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak 

üzere hapishanede gün beklenir iken aynı hapishanede bulunan 

Şeyh Şerâfeddin Dağıstanî ’nin cazibeli sohbetine iki Nur 

Talebesi katılır. Yirmi Sekizinci Lem’a’nın On Yedinci 

Nükte’sinde yazıldığı üzere Bediüzzaman bu katılmaya tepki 

gösterir. 

 Hadiseden haberdar olunca infial etmeyip, manevî 

âleminde sorgular, esbabını tahkik eder ve “Maatteessüf 

başımıza gelen şefkat tokatını, iki üç gündür, kat’i bir 

kanaatle anladım. Hatta ehl-i isyan hakkında gelen bir 

âyetin çok işarâtından bir işareti bize bakıyor gibi 

hissettim.”, der.  

 Bahsettiği âyet En’am Sûresi’nin 44. Âyeti’dir. Söz 

konusu âyet şöyle: 

 “Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara 

her şeyin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen o 

nimetlerle sevinip zevke dalınca onları azabımızla ansızın 

yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına 

döndüler.”  

 Üstad, âyetin ilk cümlesi olan “Onlar, kendilerine 

yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara 

açtık.” ile ortadaki “onları azabımızla ansızın 

yakalayıverdik.”, kısmını alarak kendi üzer(ler)inden ders 

çıkararak “Fakat maatteessüf, başta ben, biz o ihtar-ı manevî 

ile amel edemedik.”, der. 

 Ne olmuştu da böyle çıkarım yapıyor acaba? Cevabını 

şöyle ifade eder: 

 “Hiç hatır ve hayâlime gelmez en hâlis zannettiğim 

kardeşlerimde sırr-ı ihlâsa münafi hareket vukua gelmişti… 

En kudsî bir mücahede-i maneviyeyi tazammun eden ve sırr-

ı veraset-i nübüvvetle (peygamber varisliğinin sırrı ile) 

velâyet-i kübranın ( en büyük velâyetin) feyzine mazhar ve 

sahabenin sırr-ı meşrebine (gidişat sırrına) medar olan 



5 
 

Risâle-i Nur ile hizmet-i kudsiye-i Kur’âniyemize (Kur’ân’ın 

mukaddes, yüce hizmetimize) kanaat etmeyip, menfaatı 

şimdilik bize pek az ve bu vaziyetimize mühim zararı 

muhtemel tarikat hevesinin birkaç defa şiddetle ihtarımla 

önü alınmasıdır. Yoksa hem vahdetimizi bozacaktı, hem dört 

elifin tesanüdüyle bin yüz on birden dört kıymetine tenzil 

eden teşettüt-ü efkâr (fikirlerin dağınık olmasına) ve bu gayet 

ağır hâdiseye karşı kuvvetimizi hiçe indiren tenâfür-ü kulûba 

(kalblerin nefret etmesine) uğrayacaktı.”
1
 

 Doğrusu Risale-i Nur; “hakaik-ı kudsiye-i imaniyeyi 

en kat’î ve vâzıh bir surette ders verip, en muannid zındıkları 

ve en mütemerrid feylesofları susturup ders verirken, onu 

bırakıp yahut sekteye uğratıp veyahut kanaat etmeyip, tarikat 

hevesiyle Risâle-i Nur’dan izin almayarak kapanmış 

hangâhlara (tekkelerine) girmek, ne derece yanlış olduğunu 

ve bizim bu şefkat tokadına ne derece istihkak kesb ettiğimizi 

gösteriyor.”  
 Yanlış anlamaya mahal yok. Üstadın buradaki sitemi 

doğrudan Nur Talebesinedir. Isparta kahramanlarının örnek 

alınması noktasından şiddetli bir ikazdır.  

 Evet, Risale-i Nur, aklı kalbi yerli yerince ve yeterince 

istikamet ve istikrarla çalıştırarak kalbin dışarılarda feyiz, 

aklın ilim aramasına ihtiyaç bırakmaz.  

 İşte bu noktadan yaşadıkları hapis serencamını bir 

şefkat tokadı, bu tokada sebebiyetin temelinde ise ihlâstaki 

arızayı dile getirir.  

 Yaşanan şefkat tokatı hadiselerinin şöyle 

değerlendirilmesine de dikkat çeker: “Bir kısmımız şefkat 

tokadına giriftar olduk. Bir kısmımız hakkında tokat değil, 

belki tokada maruz olan kardeşlerimize medar-ı teselli ve 

kendilerine medar-ı sevap ve istifade olmak için bu 

musibetin içine alındı.” 

   Mehmet Çetin 

                                                             
1
 Lem’alar, s. 440 ( 2017) 
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  08.12.2019 Yeni Foça İzmir  

04.01.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlassizlikla-gelen-

sefkat-tokatlari-2_509713 

http://www.mehmetcetin.de/ihlassizlikla-gelen-sefkat-
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2. İhlâssızlık mı? 

 Geçen haftaki yazımıza gelen yorum üzerine… 

 Bir yazarı mutlu eden hadiselerden biri de aldığı 

yorumlardır. Yorum, yazarın anlatmak istediklerinin bir 

manada okuyucu zihnindeki izdüşümleridir. Bu vesile ile 

yazılarımıza sesli ve sessiz, kalbî ve kavlî, maddî ve manevî 

yorum yaparak bir şekli ile alâka gösteren dostlara teşekkürler, 

selâmlar ediyoruz. 

 Ele aldığımız mevzu, Üstad Bediüzzaman’ın Eskişehir 

Hapishanesi’nde iken, aynı hapishanede bulunan Şeyh 

Şerâfeddin Dağıstanî’nin cazibeli sohbetine kapılan iki 

talebesine gösterdiği tepki ve yaptığı değerlendirmedir.  

 Âl-i İmran/30 ile eş manada Şûrâ/30. âyetleri, 

Bediüzzaman’ın, hizmetteki gevşeme ve gösterilen 

sadâkatsizlikle gelen musîbetleri şefkat tokatı olarak 

değerlendirmesinin dayanağıdır. Her iki âyetten çıkarılan 

müşterek yorum, başa gelen musîbetlerin insanın kendi eliyle 

yaptıkları sebebi ve bunun da ikaz merkezli olması noktası ise 

rahmet-i İlâhîyedir. Ve dediğimiz gibi bunlar âyetten istinbat 

edilerek yani çıkarılan bir yorumdur, suçlanılamaz, batıl olma 

ile itham edilemez, indîlik isnadı yapılamaz, zira şahsî bir 

değerlendirmedir, iştirak edip etmeme kişiye kalan bir 

tercihtir.    

 Bir baba evlâdını korumakla mükellef olduğundan 

hareketle her mürşid de kendisine tâbi (bağlı) olanları 

muhafaza etmesi, tabiî (doğal) olsa gerek. Aynı zamanda o 

mürşide sadâkat ise o onun yolunu kabul edenin bir 

sorumluluğudur. Bu cümlelerden hareketle Bediüzzaman Said 

Nursi, Eskişehir Hapishane döneminde iki talebesinin Şeyh 

Şerâfeddin Dağıstanî’nin cazibesine kapılmasını, sadâkatsizlik 

olarak görerek ikaz etmesi gayet normaldir.  

 Bir mürşide bağlı olanın başka bir mürşide gitmesi 

kesinlikle dinden çıkma, küfür işleme değildir, sadece hususî 

alanda işlenen sadâkatsizlik ve samimiyetsizliktir ki bu 

noktadan bir manada “ihlâssızlıktır”, denilebilir.  
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 Dinin emirlerinin tebliği ve insanlara izahı konusunda 

bir mürşid tercihi yapılabilir. Bu tercihte kişi, kendi yapısına 

uygun olanı tercihi, onun en tabiî hakkı olduğu gibi, normal 

olanı da budur.  

 Burada, içerisinde çıkar endişesi de dâhil olsa bile-ki 

din, çıkar için tercih ediliyorsa ihlâssızlıktır- kişinin tercihi 

olması sebebiyle bir yerde saygı gösterilmelidir. 

  İnsan, dinin bütününü anlamakta yeterli olmayabilir. 

Mevcut ilmi, Kur’ân ve hadisleri anlamak ve güne 

uyarlamakta yeterli olmadığı gibi alanı da olmayabilir.  Diğer 

taraftan, mürşid ya da yol göstericinin kendisini dinleyenler 

üzerinde tahakküm kurması da doğru değildir, onları 

kullanması su-i istimaldir.  

 Âli- İmran’ın 7. Âyetinde ısrarla tavsiye edilen ilimde 

derinleşenlerin (rasih) takındıkları tavırdır ki sitayişle 

bahsedilir onların hâlleri. İşte ilimde rüsuh (derinlik) 

kazananlardan bu zamanda bir temsilcisi de Bediüzzaman ve 

eserleri olan Risale-i Nur’dur. Peygamber (asm) varisliğinin 

sırrına ermiş,  en büyük velâyete mazhar ve Sahabe mesleğine 

vesile olan Risale-i Nur ile Kur’ân’ın kudsî hizmetine kanaat 

etmeyerek diğer malûm ve meşru hizmet dallarına gitmenin, 

mevcut Risale-i Nur ile imana Kur’ân’a hizmete vahdet, 

tesanüd ve sadâkat noktasından değerlendirerek o nitelemeyi 

yapar, Üstad. 

 Bugün ellinin üzerinde dünya diline tercüme edilen, 

ülkemizde yirminin üzerindeki yayınevi ile takdim edilen, 

Kur’ân ve ilmihalden sonra en çok satılan ve okunan,  telif 

edildiği dönemlerde her nev’i batıl ve mugayir fikirlere karşı 

İslâm’ın özünü anlatarak istikametli duruşa numune olan,  

fitne ve müfsid tahrikli tuzaklara takılmayarak asayişi 

muhafazayı netice veren, yaptığı hizmetleri ile ümmete rehber 

olan Risale-i Nur; ahirzamanda biriken dinî ilim noktasındaki 

suallere cevab kaynağı olmaya şayeste bir eser Külliyatı olarak 

kendisine tâbi olanları istikrar ve istikametle kabre imanlı 

girmeye hazırlar. 
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 Bu manalarla anlatmaya çalıştığımız Risale-i Nur’u 

okumaya, tedkik etmeye, dâvet ediyoruz, özellikle çok kitap 

okuyan, araştıran müdakkik kardeşlerimizi. 

   Mehmet Çetin 

  09.01.2020 Yeni Foça İzmir 

11.01.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ihlassizlik-

mi_510166 

http://www.mehmetcetin.de/ihlassizlik-mi/ 
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3. Üç kelime, bir rica 

 İzmir’den Ömer Pekacar Ağabeyimiz gayet müdakkik 

bir okuyucumuzdur. Aynı zamanda gazetemizdeki yazıları 

çoğaltır ve eşe dosta dağıtan ihtiyar delikanlı ehl-i hizmet bir 

ağabeydir. 

 Müdakkik dedik ya, onunla konuşurken bile daha 

dikkatli olmaya gayret ediyorum.  

 Onun dikkatini çektiği ve yazmamızı istediği üç 

kelimenin hatalı kullanım tashihi ricası var. 

 Şehir mi kent mi? 

 Eskiden “şehir”lerimiz var idi ki Eskişehir, Yenişehir, 

Ataşehir, Beyşehir diye hem belde ismi olmuş ve hem de 

kültürümüzde yer etmiş idi. Onunla özdeş olmuş bir hayli 

atasözü ve deyimlerimiz var.  

 Bir kelime hangi kaynaktan gelirse gelsin, yıllardır, 

asırlardır kullanılarak o yörenin kendine ait kullanım şeklini 

alarak sahiplenilir. Kaldı ki “şehr-i emin” gibi bir kullanım -ki 

bugün Şehremini diye bir semt ismini almış-, en azından 

Osmanlı zamanından beri kullanıldığını gösterir ki şehir 

kelimesinin kökünün Farsçadan geldiği ifadesinin çok da 

anlamı kalmaz. 

 Fatih Sultan Mehmet’e ait bir tesbit ile şehir bahsimizi 

noktalayalım: 

 “Bir şehirde en önemli üç şey: kanalizasyon, hamam 

ve kütüphanelerdir. Kanalizasyon şehrin kirini, hamam 

bedenin kirini, kütüphaneler de ruhun kirini temizler.” 

 Şimdi böylesine derin ve engin manaları bulunan 

“şehir” kelimesini bırakıp da “kent” kullanmanın bir âlemi var 

mı? Dolu şehrin, boş insanı olmamak lâzım, nitekim! 

 Kır gezisi mi piknik mi? 

 Fransızca pique-nique  asıl anlamı olarak “değersiz 

küçük şey” iken  “kırda yenen hafif yemek” anlamında 

kullanıla gelen piknik ile kır gezisi kullanılmaktadır. Kır 

gezilerinde yemek yenmeyebilir iken, piknik ise yemesiz 

içmesiz pek olmuyor. O halde yemek yenilecek ise piknik, 
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yenilmeyecek ise kır gezisi demek daha doğru olsa gerek. 

Küçük tüpün adını yemek sebebiyle piknik tüpü diye 

değiştirerek kullanılmasında piknikte yemek işinin olduğu çok 

açık değil mi? Yuvarlak yüzlü, orta boylu, kalın boyunlu, iri 

göbekli, kilolu kimseye de piknik tip denilmesi muhtemelen 

yemek temalı olsa gerek. Ahmet H. Tanpınar’a ait şu vecize 

ile bu konuya bir vurgu daha yapalım: “ Pazar günlerine ait 

piknikler de şehre ve eğlence tarzına herkesin malı olan pek az 

şey ilâve ediyor.” 

 İlişki mi yoksa münasebet mi? 

 Lütfen başka manaya çekmeyin! Şurada sizinle 

kültürel bir münasebette bulunuyoruz, bilmem farkına vardınız 

mı? Kültürel ilişki dese idim, şaşırır ve garip karşılardınız, 

değil mi? 

 Nisbet kökünden türeyen bağ, alâka, mensubiyet ve 

aidiyet gibi manaları ifade eden münasebeti kullanmak daha 

münasib iken iki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ ve teması 

ifade eden ilişkiyi kullanmak pek ilişik (!) düşmüyor. 

 Münasebet kelimesi ile niteliklerini söylemek;” ilgili, 

ait göstermek” anlaşılır. Şimdi, birisine “Ne münasebetle 

orada bulundunuz?”, soru cümlesini “Ne ilişkiyle orada 

bulundunuz?” denilirse nasıl anlaşılır acaba? Hem 

“Münasebetsizin yaptığına bak!” diyeceğimiz yerde 

“İlişkisizin yaptığına bak!” denilirse ne kadar münasebetsiz 

olduğu ortaya çıkmaz mı, canım! 

 Kullandığımız kelimelerle bile itidali bulup, istikameti 

tayin ederek doğru yolda yürümeliyiz, vesselâm.  

    Mehmet Çetin 

   18.10.2019 Yeni Foça İzmir 

 18.01.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/uc-kelime-bir-

rica_510622 

http://www.mehmetcetin.de/uc-kelime-bir-rica/ 
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4. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 1 

 

 Gazetelerin vazifesi ikidir! 

  Gazeteler iki mühim vazifeyi deruhte etmektedir. Bu 

sebeble iki rütbesi vardır. Birisi ayıpları ve güzellikleri ilân 

iken diğeri de herkese hitabettir.
2
 Dolayısıyla bir meseleyi ele 

alırken o meselenin bütün taraflarıyla aydınlatılmasını yapıp, 

halkın bilgilendirilmesi doğru olmalı ki insanımızın eğitim 

seviyesinin yükselmesine, emniyetin ve asayişin teminine 

neşriyatıyla vesile olsun. 

 O halde kısa yazı serimize üst başlıkla “Eğrisiyle 

Doğrusuyla” derken dürüst olmak adına işleyeceğimiz konuda 

kabahati dışarıda aramakla beraber kendimize de eleştiri 

yaparak murakabeli bir değerlendirme ortaya koymamız 

gerekir.  

 Sözleşme metninde yer alan kadına şiddetin önlenmesi 

maksatlı makul tedbirleri takdir ederken gayr-ı makul olanları 

da tenkit eder, neticesinin vahim olacağına ısrarla işaret ederiz.  

 Vazifenin mümkün olduğu kadar hakkaniyetli 

olmasından hareketle malûm sözleşme öncesi bizim 

toplumumuzun vaziyetinin kısaca bir durum tesbiti yapılması 

icab eder.  

 

Sözleşme öncesi bizdeki durum nedir? 

 İslâmî değerlerden uzak hâlimize, fert ve cemiyet 

boyutundan bakıldığında maalesef bizdeki durum iç açıcı 

değil. Tarihimizde gayr-i ahlâkî ve cinsel sapkınların 

bulunabileceği gerçeği inkâr edilememekle beraber bunların 

varlığı da kendilerine meşruiyet tanımaz elbette.  

 Batılı tasvirden sakınarak girmek istemediğimiz bu 

menfi hadiseler, İslâmî hayatın yaygın olduğu zaman ve 

zeminlerde azalmakta, aksine durumlarda ise maalesef 

artmaktadır.  

                                                             
2
 Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri ( 2017), s.103 
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 Sened-i İttifak (1808), Tanzimat-ı Hayriye (1839) ve 

iki Meşrutiyet uygulamaları (1876 ve 1908) esasen bizde 

dönüm noktaları olmakla beraber bazıları, toplum tarafından 

anlaşılmadan yahut insanımız hazırlanmadan uygulanması, 

bünyeye oturmamakla beraber su-i istimale de açık oldu.  

 İttihat ve Terakki’nin siyasî cinayetleri, cemiyette 

ahlâkî cinayete dönüştü. Sonraki devrin baskıları, hızını 

arttırarak maalesef devam etti. Batıya, Tanzimat devrinde ve 

akabinde özellikle Fransa’da aydınlananlar (!) yurda zulmetle 

döndüler. Ömer Hayyam’ın dünyayı beş paraya saymayan 

şiirleri ile işret ederek, evlere yaydıkları gayr-ı ahlâkî 

alışkanlıkları ile cemiyeti zehirlediler.  

 Birinci Cihan Harbinin bunalımı, ahlâkî çöküşleri de 

beraberinde getirdi. İstanbul madden değil manen de işgal 

edildi. Avrupa’nın şer tarafını temsilen İngiliz ahlâksızlığı, 

İstanbul’u Sodom ve Gomore çukuruna çevirdi, âdeta. 

 Şimdi, bırakın bayramları, en küçük bir tatilde bile 

aile, eş dost ziyaretlerine değil de yıldızı çok olan otellere, 

eğlencesi bol olan AVM’lere gidilir oldu. Bu gidişat bizdeki 

bazı değerlerimizi de beraberinde götürdü!   

 İğneyi de çuvaldızını da göz önüne koyarak muhasebe 

yapmalıyız.  

  Mazimizin bu hâlini de göz önüne alınarak İstanbul 

Sözleşmesi değerlendirilmelidir. Yaşanılan son onlu-yirmili 

yıllarda ekonomik varlık ve değerler yükselirken, ahlâkî 

değerlerin yeniden düştüğü bir zeminde, cinsel yönelimi 

yaygınlaştırarak toplumsal cinsiyet ile onlara kimlik tanıyıp, 

meşrulaştırıp ve yasalaştırarak temel yapı olan aile 

çekirdeğinin ifsat edilmesine azami dikkat etmek gerekir. 

   Mehmet Çetin 

  12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

25.01.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/egrisiyle-

dogrusuyla-istanbul-sozlesmesi-1_511072 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesi-1/ 
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5. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 2 

Ahlâk ifsad edildi 

 Zihinlerin iğdiş edilmesi kalb ve vicdanın fesadı ile 

toplumda ahlâkî erozyonun olması için dizi filmleri çok etkili 

oldu. Önceleri ithal televizyon programlarıyla ama sonraları 

buna da gerek olmadan direk yerli imalat olanları ile roman, 

festival, turistik gezi, gayr-ı ahlâkî hayatı özendirici ve masum 

isim ve kelimelerin kullanıldığı sözüm ona yarışma 

programları ile devam etti. 

 Son devirde onlu yirmili yıllarda yerli yabancı 

filmlerde yer alan ve hayatın bir parçası imiş gibi meşrûiyeti 

tescil edilircesine eşcinsellerin yer alması, esasında bütün 

insanlığın felaketinin habercisidir. Bazı Avrupa ülkelerinde 

eşcinsellerin, ateistlerden daha fazla olması ve onlara verilen 

medenî haklar, sağduyu sahibi olanları kara kara düşünürken 

baş edemedikleri bu felaket karşısında tavizlere devam ettiler.   

 Bizdeki durumun Batıdan geri kalır tarafı yok! 

Cebimizdeki para çoğalırken yarına olan ümit azaldı. Kurt 

gövdenin içerisine girmiş, mukavemet güçleşmiş, cemiyetin 

bünyesi gittikçe takatten düşmekte iken can damarını koparan, 

en büyük hasım dost zannedilir oldu. 

Terimlerle getirilen karmaşa  

 Aile kavramı “ev” olarak değiştirildi. Eş yerine 

“partner” getirilerek nikâhsız beraberliğe yasal hak sağlandı. 

Fıtrî cinsiyet yerine ise her nev’i sapıklığa “cinsel yönelim” 

adı altında ayrıcalıklı koruma altına alındı. “toplumsal 

cinsiyet”,  sözleşmeye taraf ülkelere dayatılarak kadına şiddeti 

önleme paketi ile derin kaos oluşturuldu. Kadına şiddet, menfî 

neşriyat ile alevlendirildi, kimisi de şiddete bunlarla tahrik 

oldu, kötü örnek aldı, kötü örnek oldu. Boşanmalar, intiharlar 

yaygınlaştı. Kadının beyanı esas alınırken uygulamadaki 

istismarlar, mağduriyetin artmasına vesile oldu. 

 Sözleşmedeki hükümler, kanun hükmünde sayıldı. 

Yürürlükteki kanunlar ile bir çelişki söz konusu olduğunda ise 

kanun değil, İstanbul sözleşmesinin esas alınması da bir zihin 



15 
 

karmaşasına sebeb oldu. Sözleşmenin aleyhine Anayasa 

Mahkemesine başvurma yolunun da kapalı olması çözümü 

tıkadı,  karmaşayı arttırdı.  

 Mecliste 24 Kasım 2011’de oylanarak kabul edilen 

Sözleşme, 8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlandı. 

Ancak, 4. Maddenin 3. Bendindeki “cinsel tercih” kelimesinin 

Resmi Gazete ’de “cinsel yönelim” olarak değiştirilmesi de
3
 

doğrusu zihinleri karıştırdı.  

 Ve en acı olanı da bu sinsî plâna, sapı bizden olan 

baltaların gönüllü gayretleriyle yapılması kafaları iyice 

karıştırdı. 

Toplumsal cinsiyetten toplumsal cinnet zuhur etti. 

 Sözleşme ile sağlanan hak, çare değil çoğu yerde 

aksine çare görünümlü felaket getirdi, mağduriyet aldı başını 

gitti. Toplumsal cinsiyetten toplumsal cinnet zuhur etti. 

Onuruna düşkün erkeğimizin, bir anlık öfke patlaması ile el 

kaldırdığı hanımının şikâyetiyle mahkeme kararı vesilesiyle 

evine uğrayamamayı hazmedemeyip sonunda işlenen cinayet 

ve ardından intiharla yıkılan yuvalar, kara kara düşündürür 

oldu.    

 Bu ülke için daha güçlü bir tahrip kalıbı olur muydu? 

Kadını korumak; erkeği alçaltarak da, kadını yücelterek de 

olmaz! 

 Boşanma, en son düşünülmesi gerekirken, ilk akla 

gelen çözüm olmaya başlamıştır. Bu hadiselerde, genç nesilde 

evliliğe karşı korku meydana getirmiş, evlenme yaşı otuzlu 

yaşlara tırmanmıştır. Şimdiki yasalar, bir taraftan şiddeti 

tırmandırırken diğer taraftan evliliğe karşı isteksizliği 

artırmaktadır. 

   Mehmet Çetin 

  12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

 

                                                             
3
 https://www.milligazete.com.tr/makale/3387324/mucahit-

gultekin/istanbul-sozlesmesi-tbmmdennasil-gecti 
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01.02.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/egrisiyle-

dogrusuyla-istanbul-sozlesmesi-2_511583 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesi-2/ 
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6. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 3 

İstanbul Sözleşmesi ve fuhuş 

 Fuhuş; evlilik dışı cinsel münasebet ile din ve ahlâk 

ölçülerine uymayan her nevi aşırılıktır. Bunun yanında kadının 

kadınla ve erkeğin erkekle veya erkeğin anılan şartlarda başka 

bir kadınla olan cinsî münasebeti de fuhşun tanımına 

girer.
4
Nahl Suresi’nin 90. Âyeti’nde Allah, fuhşu yasaklar. 

 İnsanlık tarihiyle başlayan fuhuş, insanlık tarihinde 

hep problem olagelmiştir.  

 Tevrat ve İncil’de fuhuş yasaklanmıştır. Bu iki kitaba 

inanan toplumlardaki sapık alışkanlık, On Emir’de de 

belirtildiği üzere fuhuş reddedilmektedir. Zamanla azgınlaşan 

insanların bu sapıklıkları karşısında yetersiz kalan 

Hıristiyanlık, fuhşu “gerekli kötülük” olarak tanır ve iki büyük 

teolog Aziz Augustinus ve Aquinolu Thomas, insanlarını 

sakındırmak için bu konu üzerinde durur. Anlaşılan, Batıda 

fuhşu yasaklayan hiçbir kanun, neredeyse işlememiş, baş 

edememiş ve o toplumun bu cinsel yöneliminin zaman zaman 

adı değişse de aynı sapıklık devam edegelmiş. İki büyük 

Dünya savaşı, getirdiği tahribatın altında fuhuş, alttan alta 

daha da yaygınlaşmış. 

 Şehveti, neslin devamına dinamik bir muharrik olarak 

değil de hayatının merkezine alan anlayış, bir kadın ile 

yetinmeyerek fahişehaneleri kabul etmeye mecbur kaldı. 

 Batı; üstesinden gelemediği bu sapkınlığı ikinci 

Avrupa yüzü ile bu sözleşmede yer verirken, birinci Avrupa 

yüzü ile de cinsiyetleri su-i istimal edilen kadını bu nevi 

mağduriyetine tedbirler alıyor. O sebeble İstanbul Sözleşmesi, 

bir manada müsbet ve menfi Avrupa cephesiyle tahlil 

edilmelidir.  

 Birinci Avrupa: Hıristiyanlık dininin özünden aldığı 

feyz ile cemiyet hayatına faydalı fen, san’at, adalet ve 

hakkaniyet vasıflarıyla hizmet eden Avrupa. 

                                                             
4
 https://islamansiklopedisi.org.tr/fuhus 
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 İkinci Avrupa: Allah’ı inkâr eden hukuk ve ahlâk 

anlayışını hayat felsefesi olarak yaşayan ve yaşanılmasına 

bütün kuvvetiyle zorlayan bir Avrupa’dır. Bu anlayışıyla 

meş’um medeniyetinin günah ve sapkınlıklarını güzel sanat ve 

gereklilik zannederek, beşeri sefahet, sefalet ve dalâlete sevk 

eden, bozulmuş ikinci Avrupa! 

 Birincisine beşeriyet ve genel anlamda müsbet, 

ikincisine menfi diyebiliriz.  

 Avrupa Birliği’nin içinde çarpışan bu iki ruh, sürekli 

mücadele halindedirler.  

 Düzeni sağlamak için sakındırmak ve cezalandırmak 

ile beraber hakkı ve doğruyu anlatmak, sabrı tavsiye etmek de 

çok mühimdir, esaslı bir yeri vardır. Kuş, iki kanadı ile uçar. 

Ceza ve mükâfatın eğitimde tartışmasız yeri olmakla beraber 

güzel ve isabetli usûllerle anlatmak; doğruyu muknî izahlarla 

istikamete sokmak; fert, aile ve cemiyet olarak istikrara 

girmenin en selâmetli yolu da adaletten geçmektedir. 

 Adalet, ferdin ve cemiyetin şaşmaz pusulasıdır. Her 

şeyi yerli yerince ve yeterince kullanmak; susulması 

gerektiğinde susmak, konuşulması gerektiğinde konuşmak; 

samimi olmak, menfaat gözetmemek; zamanı, zemini, imkânı, 

malzeme ve personeli gerekli, yeterli ve isabetli kullanmak 

adalete bir adım daha yaklaşmak demektir. 

 

Kavramlarla aile yıkılıyor 

 Sözleşme ile getirilen partner (dost/metres) hayat, 

mevcut yasalara göre meşrulaşmış, aile olarak kabul edilmiş 

olup böylelikle aile kavramındaki kutsiyet yıkılıyor, partner 

ambalajlı fuhuş, yasalarla korunarak sıradanlaşıyor. 

  İşte İstanbul Sözleşmesine gayr-ı meşru münasebet 

noktasından baktığımızda endişelerin haklılığı ortaya çıkıyor.   

    Mehmet Çetin 

  12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

08.02.2020 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/egrisiyle-

dogrusuyla-istanbul-sozlesmesi-3_512099 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesi-3/ 
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7. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 4 

 

İstanbul Sözleşmesi bir neticedir! 

 Musîbet işlenen cinayetin neticesidir. Öncesinden 

yapılan hataların bir sonucudur. Dolayısıyla İstanbul 

Sözleşmesi, geçmişteki hadiselerin bir neticesi olarak 

hakkında eleştiri yapılırken işin esasında bu neticenin zuhuru 

ise bir manada bizim yaptık ettiklerimizle de alâkalıdır.  

 Baskıcı dönemdeki tatbikat ile sınırı hatalı tesbit 

edilen hürriyet uygulamaları bünyeyi sarstı. Sultan 

Abdülhamid’in eleştirilen istibdadına tepki olarak gelen İttihad 

ve Terakki, hatalı icraat, cinayet ve istibdadı ile surda ciddi 

yaralar açtı. Yeni Devletin temeli atılırken yapılan inkılablar, 

bünyeye oturmadığı gibi istibdat ile yerleştirilmesi pek çok 

zulme sebeb oldu. Önceki toplumun kimyası üzerindeki plânlı 

müfsid icraatlar sonraki zamanların musîbetini hazırladı. Çok 

partili hayata geçiş öncesi ve sonrası dönemlerdeki iktidarlar, 

yapıya uygunluğuna bakmadan politik gayelerle kadın 

haklarını kullandı. Her ihtilâl, bünyeden bir şeyler kopararak 

yara açtı. Millî manevî değerlerin siyasal alanda kullanılır 

olması, öncekilere rahmet okuturcasına güya kadına hakların 

verilmesi, musîbetin şiddetini yükseltti. Ve sapı bizden balta 

ile girilen alanda, iyilik zannı görünümlü politik hesaplarla ana 

gövdede derin yaranın oluşumuna sebeb olurken biz de bu 

satırlarla yaşanılan musîbete ağıt yakar olduk. Evet, 

muhtevasındaki muhtemel olumlu tedbirlerine rağmen İstanbul 

Sözleşmesi acı bir neticedir. 

 

Toplumsal kırılmalara yol açıyor 

 Tam ismi “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi” olan söz konusu sözleşmenin öz noktası 

“şiddet” olgusu olduğundan bu konuya dair ayrıntılı 

düzenlemeler getirmiştir. Temel olarak “toplumsal cinsiyet 
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eşitliği” prensibine dayanan İstanbul Sözleşmesi’nin toplumsal 

kırılmalara da yol açması unutulmamalıdır.   

 Şu yorum, bu kırılmanın ciddiyetini yansıtıyor:  

 “Karı koca arasında arabuluculuk sistemi 

yasaklanmakta; şikâyet bir kez yapıldıktan sonra bir daha geri 

alınamamaktadır. Aile mahremiyeti yıkılmakta, her şeye 

devletin müdahil olması istenmektedir. Ayrıca 6284 sayılı 

Yasa ve uygulama yönetmeliğinde ‘Tedbir kararı almak için 

şiddet uygulandığına dair, belge veya delil aranmaması’ 

maddesinin var olması sonucunda, bir hukuk cinayeti olarak, 

sorgusuz sualsiz bir şekilde erkek evinden 

uzaklaştırılmaktadır. Babanın evden uzaklaştırılması, geri 

besleme etkisi yaparak şiddeti daha da fazla tetiklemektedir.  

Evden uzaklaştırılan bir babanın çocuklarını görmesinde 

çıkarılan zorluklar, şiddeti tetikleyen bir başka faktördür. 

Ekonomik durumu iyi olmayan bir babanın girdiği stres ve 

bunalım, şiddeti daha da körüklemektedir.5
 

 İstanbul sözleşmesi ve bununla bağlantılı olarak 

çıkarılan 6284 sayılı kanun maddesi ile âdeta hiçbir erkeğin 

namusu şerefi hürriyeti garanti altında değil. Erkeklerin 

insani hakları, kadınların iki dudağı arasında. Bir kadın 

“şu erkek bana cinsel istismarda bulundu” dediği anda 

tecavüz ya da elle taciz bile olması gerekmiyor, erkeğin 

hayatı orada bitiyor.
6
 

   Mehmet Çetin   

       12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

15.02.2020 

                                                             
5
 https://www.milatgazetesi.com/din-ve-aile/istanbul-sozlesmesi-

bizim-toplum-kodlarina-uygun-degil/haber-

225641?fbclid=IwAR3EFuolPfjiZhrv81kU6Ni3mT9URS98URzXfO

J9Y4d9on0DOyS2KgMTnm0 
6
 https://www.dinihaber.com/genel/erkegin-serefi-kadinin-iki-

dudagi-arasinda-h139933.html?fbclid=IwAR1IzJDjbnr2-

GsnlrblGhGH1gJhY1wsR4Kk2pQpnDC8gSZGm9BsXsjC8es 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istanbul-

sozlesmesi-bir-neticedir_512558 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesi-bir-neticedir/ 
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8. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 5 

İstanbul Sözleşmesini kim hazırladı? 

 Su, hatalı kanala yönlendirildiğinde, hata suda mıdır 

yoksa o kanala yönlendirende midir? 

 Bir not ile başlayalım: 

 “Sputnik Türkiye radyosunun ‘Fotoğrafın Tamamı’ 

programına konuk olan tanınmış feminist Hülya Gülbahar, 

İstanbul Sözleşmesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Şahin’in önderliğinde, Ak Partili Nursuna Memecean’ın 

da içinde bulunduğu bir heyet tarafından kaleme alındığını 

açıkladı.”
7
 

 Haber doğru ise kaydına dayanarak diyoruz ki, meğer 

İstanbul Sözleşmesinin ismi gibi hemen her kelimesine 

varıncaya kadar yerli ve millî imiş (!) 

 Doğrudan bir iktibas ile kimin hazırladığını beraber 

okuyalım. 

 “Yasal düzeyde yapılması gereken her şeyi yaptık. 

Yasal mevzuatımız dünyaya örnek gösterilecek bir mevzuat. 

Her noktasında virgülünde hatta kelime arasındaki 

boşluklarda bile Türkiye kadın hareketinin emeği var. İstanbul 

Sözleşmesinin adı boşu boşuna İstanbul sözleşmesi değil. Tıpkı 

Kopenhag Kriterleri gibi, Roma Anlaşması gibi tarihe geçecek 

bir Sözleşme hediye ettik dünya tarihine ve bunun her kelimesi 

sonuna kadar yerli ve millidir. O metin yazılırken, AK Partili 

Nursuna Memecan, CHP’li Gülsün Bilgehan, bütün kadın 

dernekleri, Yakın Ertürk oradaydı. Grevio’da iki dönem 

başkanımız Feride Acar deli gibi emek harcadı. O sözleşme 

çeviri değildir, gayet yerli ve millidir. 6284 sayılı yasanın 

                                                             
7
https://tr.sputniknews.com/fotografin_tamami/20191207104079035

6-istanbul-sozlesmesi-dunyaya-bizim-armaganimiz/; 

https://yazarumit.com/istanbul-sozlesmesi-yuzde-yuz-yerli-mali-

cikti/ 
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örneği yok dünyada, kelime kelime biz yazdık. Sayın Fatma 

Şahin’in önderliğinde hepimiz yazdık.”8 

 Bu beyan, Kadın hakları aktivisti, Feminist Hareket’in 

simge ismi Avukat Hülya Gülbahar ile yapılan, Sputnik 

Türkiye Radyosu’nun “Fotoğrafın Tamamı” programından 

nakildir. İlgilisine duyurulur! 

Yaşanan serencam çok ibretlidir!  

 Dönemin aileden sorumlu bakanı Selma Aliye Kavaf, 

Viyana’da yapılan AB Aileden Sorumlu Bakanlar 

toplantısında sonuç bildirgesindeki “farklı aile formları” 

ifadesine, “eşcinsel aileleri” de kapsıyor olması gerekçesi ile 

itiraz eder.
9
 Yerli medya kendisini topa tutar. Sağlık bakanı, 

kişisel özgürlükler açısından bakılarak eşcinsellere hoşgörülü 

olmaya çağırır. Bir başka bakan ise eşcinselliği hastalık olarak 

görmediğini söyler. Ve muhtemelen Kavaf’ın siyasi kariyeri 

bu sebeble biter. Yerine gelen Fatma Şahin 18 Ağustos 

2011’de bir TV programında, “Özgürlük ve eşitlik herkes için 

olacak ise cinsel yönelim ayrıcalığı ortadan kaldırılmalı ve 

temel insan haklarından olan eşcinsel hakları tanınmalı” 

der.
10

    

 Bu iki haberin doğruluğu ya da yanlışlığından öte 

Sözleşmenin Avrupa cephesi zaten elinde olan ipin sahibidir, 

meselesine hâkim olarak plânını uygulamaktadır. 

 Deccal ve Süfyan’ın yalakaları müfsit vazifesiyle 

sahnede rol alırlarken, ahirzamanda dinsizliğin iki 

cereyanından fitne ve ifsat komitesinin; “kadına şiddeti 

önleme” paravanası ardından, kadın haklarını haksızca 

kullanarak aile yapısını sarsan bir plân olarak tatbikata 

konulan İstanbul Sözleşmesi bir ifsat paravanası olarak tarihe 

geçecektir. 

                                                             
8
https://tr.sputniknews.com/fotografin_tamami/20191207104079035

6-istanbul-sozlesmesi-dunyaya-bizim-armaganimiz/ 
9
 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398586 

10
 https://www.haberturk.com/gundem/haber/671475-escinsellere-

davet-jesti; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398586 
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   Mehmet Çetin   

       12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

22.02.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istanbul-

sozlesmesini-kim-hazirladi_513094 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesini-kim-

hazirladi/ 
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9. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 6 

İstanbul Sözleşmesinden 6284. Sayılı Kanuna Geçiş 

  

 İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği kaynaklı olup, 

uluslararası yelpazede imzalanarak kadına şiddetin 

engellenmesi ve kadın güvenliğini temini görünümlü bir 

sözleşmedir.  Bu sözleşmenin Türkiye’de yasalaştırılmış hâli 

ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun’dur.  

 İstanbul Sözleşmesi namındaki akde Avrupa 

Konseyi’nden on beş devlet imza koymuştur. Avrupa 

Birliği’nin yirmi yedi üyesinden sadece on dördünün imzası 

vardır ki bazıları çekince düşmüştür.  

 Söz konusu sözleşmenin gündeme geldiğinde 

Türkiye’nin siyaseti sancılı idi. Her partiye, derin eller 

tarafından karın ağrısı oluşturacak ifsat hapı yutturulmuşçasına 

sancılar yaşatılırken maalesef o süreçte bu sözleşmeye can 

simidi gibi sarıldılar. 

 Öncesi yıllardan tevarüs ederek gelen ve nihayet 2011 

ve 2012 yılının siyasî zemininde pek çok baskın zorlamaların 

yaşandığı, bilinen vakıadır. Meclisteki siyasî partiler kaset 

skandalları ile çalkalandı. Paralel Devlet Yapılanması 

gündeme zahir oldu. Bazıları ise yaklaşan seçim hesaplarının 

peşindedir. Resmin üst tarafından bakıldığında içerideki bu 

kargaşa bir büyük plânın parçası görünümlü. Kullanılan ve içi 

boşaltılan din(dar)lık ile enfüsî alanda ahlâk, afakî sahada aile 

sarsıntıları ile çalkalanan toplumun vaziyeti içler acısı. Ve 

mecliste istisnasız bütün partilerin oyları ile İstanbul 

Sözleşmesi ruhlu, 6284 Sayılı Kanun oy birliği ile kabul 

edildi. 

 Evet, bu neticeyi, yakın tarihte aramak, acelecilik olur. 

Hazırlık, derinlerden yapıldı. Muasır medeniyet olarak 

Avrupa’nın hedef gösterildiği devletin kuruluş zamanlarında, 

kurucu zihniyetlerde, yaklaşımlarda aramak lâzım. Yapısal 

farklılığımız çok açık olan o Avrupa; nefsin bütün arzularına 
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peşkeş çekerek, zahirde özgürlük görünümlü esasta nefsî 

esaret saklı olan bir anlayışa sahip idi.   

 İstanbul Sözleşmesi ve onun yasal uzantısının (6284) 

istimali ya da su-i istimali sebebiyle pek çok sayıda eş/baba 

evinden uzaklaştırılmış, aileler dağılmış, kadına şiddet ve 

cinayet azalacağı yerde artmıştır. Bu vahamet, evlilik yaşını 

ileri yaşlara ötelemiş ya da nikâhsız muamele olan zinayı 

netice vermiştir. Ve bu afat ile büyüyen çocukların gelecekte 

oluşturacağı toplumdan refah bekleme garabeti çok da 

yadırganmamalı. 

 Bugün evlilik yürümüyorsa, sözleşmelerle korunmaya 

çalışılıyorsa ki bu bir neticedir; bu neticeye getiren sebepleri 

doğru tahlil etmek, hatayı oralarda teşhis etmek, tedaviye 

kaybedilenleri tashih ederek başlamak gerekir. Alınan tedbir 

paketine, kaybedilenleri koymamak, hepten kaybetmeye sebep 

olur. Her şeye siyasî açıdan bakmakla enfüsî âlemimizdeki 

vazifeleri öteleme hatasından ders çıkarıp ve nihayet çözüm 

olarak kalb dairesini ihmâl etmemekte aramak elzemdir. 

 İdarenin güzel icraatını takdir, hatalarını da ikaz 

vazifesinden hareketle; evet, doğrusu “İstanbul Sözleşmesi nas 

değildir.”, diyen anlayışı takdir ediyoruz ancak aynı ağızın 

“İstanbul Sözleşmesi’ni gözden geçireceğiz.”, taahhüdünü de 

hatırlatıyoruz. 

 1982 Anayasasının 90. Maddesinde geçen; “Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-

5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas 

alınır.”,  ifadesi olmasının yanı sıra iktidarın bu nevi 

sözleşmeleri kendi eliyle ilgili maddesi mucibince tek taraflı 

feshedebilmesi de dikkate alınmalıdır.  

    Mehmet Çetin 
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   25 Şubat 2020 Bostanlı İzmir 

29.02.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istanbul-

sozlesmesinden-6284-sayili-kanuna-gecis_513585 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesinden-6284-

sayili-kanuna-gecis/ 
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10. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 7 

Siyasîlerin tepkisizliği acıtıcı 

 Bizden ol(may)anlar tarafından hazırlanarak (6284) 

yasalaştırılan İstanbul Sözleşmesi, gerçekten bir netice imiş. 

Hem de vaktiyle yapılanların bir sonucu olarak.   

 İstanbul Sözleşmesi kapsamında içimize sokulan şer 

plânları, başarıya ulaşmış gibi gözükmektedir. Onların, bu 

plânlarını milletin güven duymadığı siyasîler eliyle değil de 

muhafazakâr ve güven duyulan kadrolar eliyle bünyeye 

sokulması cidden çok acıtıcıdır. Ve bunu da onların eliyle 

kolayca yapabiliyorlar. 

 Ki, Meclisten yirmi altı dakikada 6284 vesilesiyle 

devletin kasasından keselerini dolduran ile meclis dışı kalarak 

siyasî akıbeti bitenlerin yedikleri tokatları burada söz konusu 

etmeyeceğiz. 

 Partiler, mecliste millete vekâletle öz değerlerinin 

rağmına olan uygulama ve tekliflere tepki vermesi gerekir. 

Kendi değerlerimizle uygulayageldiğimiz demokratik 

hayatımızı, bir takım hataların kurbanı yapmamalıyız.  

 Mevcut partilerden Demokrat Parti’nin “Parti 

Programı”nda bulunan 2. Bölüm Temel Hak ve Hukuk 

Anlayışımız kısmındaki tashihe muhtaç bir ifade, tedaviye 

muhtaç bir yaradır:  

 “Türkiye’de yaşayan herkesin kökenine, inançlarına, 

gelir düzeyine, fiziksel durumuna, cinsiyetine, cinsel 

yönelimine, yaşadığı ve çalıştığı yere, yaşına, kim olduğuna 

bakılmaksızın eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olacağı bir 

düzeni meydana getirmeyi siyasal varlık sebebi olarak 

görmektedir.”  

 Siyaseten görevli ve yetkili olanın da olmayanın da 

kadın hakları savunuculuğu yaparken muvazenesiz, en iyimser 

ifadeyle konumlarını koruma ve kollama kaygısıyla hareket ve 

beyanatta bulundukları da maalesef acıtıcıdır. 

 

Eğrisi- doğrusu adına 
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 İstanbul Sözleşmesi’nde; dini, dili, ırkı, mesleği, 

cinsiyeti, yaşı ve bulunduğu mekân ayırt edilmeksizin şiddet 

mağduru bütün insanların haklarının savunulması ve 

yaptırımlarla şiddetin her şeklinin engellenmesi noktasından 

değerlendirildiğinde olumlu bir yaklaşım ortaya çıkar. 

Hakikaten; kadın, çocuk ve mağduriyete uğrayanın öncelenmiş 

olması takdir edilecek bir duruştur. 

 İstanbul sözleşmesi kadına şiddeti kesecek demek, ya 

da kadına şiddetin neticesi olarak İstanbul sözleşmesini 

görmek, kolaycılık olur. Toplumda süregelen sosyolojik 

değişiklikleri görmezden gelerek bir antlaşmayı, yaşanan 

şiddetlerin tek sebebi olarak da göstermek mantıklı değil.  

 Bir de şöyle soralım: Bu sözleşme iptal edilirse 

bahsedilen problemler bitecek mi? 

 Sosyal konular, sloganlarla çözülmez, uzun soluklu 

sabırlı eğitim ve tedbirlerle yol alınır. Akılsız dostun, akıllı 

düşmandan daha fazla zarar vermesi yanında, cahil güruhun, 

maksatlı zihniyetin, menfaatçi şahsiyetin, tarafgîrâne 

hareketin, asayişi netice vermeyen hizmetlerin vereceği hasar 

da unutulmamalıdır. 

 Şiddet, kadına erkeğe hangi cepheye, hangi yöne 

giderse gitsin bir insanlık ayıbıdır. Din ve namus; asla şiddetin 

kaynağı değildir ve olamaz, olmamalıdır da.  

Tercüme hatalarına dikkat 

 İstanbul Sözleşmesi metni İngilizce hazırlanmıştır. 

 Tercüme farklılığından faydalanılarak kötü yönlerinin 

geçiş için yumuşatılarak tercümesinin yapılması ihtimali var. 

Bir diğer yönü ise metindeki iyi tarafların tercüme hatasıyla 

tam anlaşılmasına engel olmaktadır. 

 Sözleşmeye yönelik yapılan eleştirilere, bu tercüme 

farklılıkları cephesinden de bakılması gerekir  

   Mehmet Çetin 

   12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

07.03.2020 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/siyasilerin-

tepkisizligi-acitici_514113 

http://www.mehmetcetin.de/siyasilerin-tepkisizligi-acitici/ 
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11. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 8 

 

Çare, teşhiste saklıdır.  

 Bediüzzaman, ilk Meclis’e dâvet edildiğinde verdiği 

beyanatında; yapılan inkılâbların bünyeye yara açmaması için 

atılan temel taşlarının sağlam olması gerektiğine işaret eder. 

 Üstadın, Mecliste dağıttığı beyanatındaki şu ikazı 

ibretlidir: “Hasmınız ve İslâmiyet düşmanı olan Frenkler, 

dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. 

Hatta diyebilirim ki, hasmınız kadar İslâm’a zarar veren, 

dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı 

İslâmiye ve selâmet-i millet namına, bu ihmali a’mâle 
(uygulamaya, iş yapmaya) tebdil etmeniz gerektir.”

11
 

 Bu husus hakkında, Eskişehir Mahkemesindeki 

müdafaasında (1935) Bediüzzaman’ın şu cümleleri çok dikkat 

çekicidir:  

 “Ben, hükûmet-i Cumhuriyeyi, ilcaat-ı zamana göre 

bir kısım kanun-u medenîyi kabul etmiş ve vatan ve millete 

zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir 

hükûmet-i İslâmiye biliyorum.”
12

, diye mevcut hükûmeti ikaz 

eder. Ve İslâmî düsturlara göre düzenlemelerin yapılmasını 

çözüm olarak gösterir.  

 Üstad Bediüzzaman’a şöyle bir soru sormuş olsak, 

muhtemelen öncesi verdiği cevabın aynısını verir. Şöyle ki: 

 -Aziz Üstadım! İstanbul Sözleşmesinden muztarip 

misiniz?  

 “Bana ıztırap veren, (der), yalnız İslâm’ın maruz 

kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; 

onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. 

Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. 

Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü 

düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en 

                                                             
11

 Mesnevî-i Nuriye (2017), s. 113 
12

 Tarihçe-i Hayat (2017), s. 267 
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büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle 

körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıztırâbım, 

yegâne ıztırâbım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı 

zahmet ve meşakkatleri düşünmeğe bile vaktim yoktur. Keşke 

bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin 

istikbali selamette olsa! ...  

 Dünya, büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevî 

temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir 

veba, bir taun felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu 

müthiş sâri illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı 

koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl 

formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin ter ü taze iman 

esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. 

İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz.”
13

 

 Allah rahmet eylesin, kabri pürnur olsun. Âmin. 

Yeniden ele alınıp, yapımıza uygun tedbirler alınmalı 

 Kadının beyanı esastır, anlayışı istismar ediliyor.  

Kadına şiddetin kaldırılması yerine artmasına sebep oluyor. 

Sadece kadına değil dolaylı olarak erkeğe de şiddet artıyor. 

Ailenin temeline şiddet artıyor. Her yönüyle suiistimale açık 

bu sözleşme ciddi tehlike arz ederken tedbirler, toplumun 

bütün katmanları ile müşavere ederek alınmalıdır.  

 İstanbul Sözleşmesi kendi yapımıza, gelenek 

göreneğimize ve değer ölçülerimize münasip şekilde kadın 

hakları, kadına şiddet, gayr-ı ahlâkî hayat tarzları, yönelimler 

ciddiyetle değerlendirilip, tedbirleri alınmalıdır. 

 Doğrudan kamuyu ilgilendiren fevkalâde mühim olan 

bu mevzu, politik gailelerden uzak ve yüce tutularak halkın 

kendisine danışılıp, sorularak hareket edilmelidir. 

 Kadın, aslî hüviyetine kavuşturulmalıdır. 

   Mehmet Çetin   

  12.12.2019 Yeni Foça İzmir 

14.03.2020 

                                                             
13

 Age, s. 643 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/care-teshiste-

saklidir_514614 

http://www.mehmetcetin.de/care-teshiste-saklidir/ 
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12. Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi 9 

 

Bediüzzaman’ın “Eyvah”ları İstanbul Sözleşmesini 

sarsacak! 

 Cemiyet içerisinde yaşayan nice büyükler var ki onlar 

toplumun düşünen aklı, konuşan dili, vuran eli ve hisseden 

kalbidir. Dertleri, sıkıntıları ve musîbetleri çeken bir paratoner 

olarak herkesten önce hisseder, ağlar, dua eder ve Allah’ın 

izniyle o belânın def’ine öncü olur.  

 İmtihan ve mücadele enfüsi âlemde devam ettiği gibi 

afakî âlemde de sürmektedir.  

 Enfüsî dünyasındaki ibadeti ile devam eden toplumun 

kutup yıldızı, kendi dünyasını nurlandırırken etrafına da ışık 

yaydıkça zulmet kaçar.  

 Aile hayatının olmazsa olmazı olan karşılıklı emniyet, 

hürmet ve muhabbetin sarsılmaması için dışarıdan gelen 

müfsid cereyanlara dikkat etmek gerekir. Hiçbir müfsid, ben 

müfsidim demez. Bunun için suret-i hak gibi görünen sinsî 

müfside meyil, insanın ayağını kaydırır. Onun çekim alanına 

yaklaşmak, tuzağına düşmeyi hızlandırır.   

 İşte bu hassas dengenin bozulmaması için 

Bediüzzaman, eser ve talebeleri ile enfüste kalb ve afakta 

ailenin bozulmaması hususunda devamlı imanî tahşidatta 

bulunur. Kalb, insanın; aile de toplumun merkezidir. Her 

halükârda merkezin mukavim olması icab eder. 

 Fert ve cemiyet hayatının içerisinde terbiye konusunda 

hanımın şefkati çok tesirli olduğu gibi ifsad mevzusunda da 

şehveti çok tesirlidir. Şefkatin tahriki, şehvetin itidali 

istikameti sağlar. 

 Kahramanlık, ihlâs ve şefkat, kadının erkeğe baskın 

olduğu hasletidir. Sefahet ve ahlâksızlıktaki kadın, vaziyet 

mütalâasında bulunmalıdır. Yapacağı durum değerlendirmesi 

ile bir anlık şehvetine mağlûbiyete değil; ilerisini, geleceğini 

düşünerek nefsin, anlık tahrikinden sıyrılmalıdır. Fıtrî 

zaafiyeti, o imansız ellerde sefil olmamalıdır.   
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 Meşrû dairenin haricindeki zevk ve lezzette, onlardan 

daha fazla elem ve zahmet vardır. Kadın, sekiz dokuz dakika 

sefahatteki zevkin cezası olarak, dünyada dahi sekiz dokuz ay 

ağır bir yükü karnında taşır ve sekiz dokuz ay da o hamîsiz 

çocuğun yetiştirilmesinin meşakkati, o sekiz dokuz dakikalık 

zevki hepten anlamsız kılar, zararlı olduğunu ihtar eder. 

Dolayısıyla aklı başında kadın, meşru dairedeki keyif ve 

lezzete kanaat ederek, o sefih hayatın cazibelerini bir tuzak 

olarak bilir, uzak durur.  

 Şefkat, kadının en bariz ve istisnasız vasfıdır ki 

inkişafı, evlâdının ve dolayısıyla cemiyetin saadet ve 

kurtuluşuna vesiledir. Hem onlar, şefkatlerine mukabele 

istemeyecek kadar kahraman ve fedakârdırlar. 

 İstanbul Sözleşmesi mütalâalarımızın sonunda, 

yukarıda mealen aktardığımız çareleri tavsiye eden 

Bediüzzaman’ın tesbit ve duasıyla bitirelim:    

 “ ‘Eyvah!’ dedim.  ‘İnsanın, hususan Müslümanın 

sığınağı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile 

hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?’  dedim. Sebebini 

aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve 

dolayısıyla din-i İslâm’a zarar vermek için, gençleri yoldan 

çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevk etmek için bir 

iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ (kadın) 

taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir 

iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını 

hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâm’a bir dehşetli darbe, 

o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz 

olan mânevî evlâtlarıma kat’iyen beyan ediyorum ki: … Bu 

mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar! Allah, bu 

hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza 

eylesin. Âmin.” 
14

 

                                                             
14

 Bediüzzaman Said Nursi,  Lem’alar, s. 322, 324 
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 Bizim kadınımız, Allah’ın izniyle imanından aldığı 

kuvvetle, mazimizdeki kahramanlığı ve kudsî gayretiyle bu 

gibi sözleşme kaplı ifsad tuzaklarını bozacaktır.  

    Mehmet Çetin 

   9 Şubat 2020 Bostanlı İzmir   

22.03.2020 

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

eyvah-lari-istanbul-sozlesmesini-sarsacak_515134 

http://www.mehmetcetin.de/bediuzzamanin-eyvahlari-

istanbul-sozlesmesini-sarsacak/ 
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13. Arş-ı Âlâ ’da yankılananlar 

 Âl-i İmran’ın ve Şûra Suresi’nin 30. Ayetlerinden 

anlaşıldığı kadarıyla kulun başına her ne musibet geliyorsa 

kendi eliyle yaptığı günahlar yüzünden gelmektedir. 

 Musibet, şerrin ta kendisi olmadığı için bazen saadette 

felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadetin çıkacağını ihtar 

eder. Sevmediğiniz şeyde hayır, sevdiğiniz şeyde şer olma 

durumunu da hatırlamak yerinde olur. 

 Evet, musibet ya işlenen bir hatanın neticesi ya da 

ileride verilmesi muhtemel bir mükâfatın mukaddemesidir. 

Her iki hâlde musibet ile karşılaşma söz konusu iken iş bu 

musibetin davetini icab ettiren cinayet ve haksızlıkla, 

mazlumların âhının Arş- Âlâ ’ya yükselmesi o yüce makamda 

yankı bulmasına sebeb olmaktadır.  

 Zalim, zulmü ile akıbetindeki musibete; mazlum ise 

zalimin zulmü ile musibete düçar olmaktadır ve olacaktır.  

 Yeryüzündeki bütün haksızlıklara uğrayanların âh-ü 

enînleri Arşa yükselir. Ekseriyetin hatası musibeti dâvet 

ederken; musibete uğrayana rahmete dönüşüp, zulmedene ceza 

olarak yansır. 

 İki Cihan Harbi, bir kısım hataların cezası olarak 

gerçekleşirken, ihmâllere kefaret ile mazluma da dolaylı 

mükâfat sebebi olarak tecelli eder. 

 Müslim, gayrimüslim her kim olursa olsun zor 

durumda kalan her bir insanın, kesin ve samimî imdadıyla 

yaptığı duanın, ötelerin ötesindeki kabulü ve tahakkuku 

öylesine ibretli tecelli ediyor ki akılları hayrette bırakıyor. 

 Zulmü ile gündüzleri geceye çeviren Firavunu bir 

sinek ile Nemrut’u bir karınca ile kimilerini ve kimi yerleri 

çekirge ile cezalandırdığı gibi asırların deccallarını mesihleri 

ile süfyanlarını mehdiler ile mazlumun imdadına gönderen 

merhametli ve hikmetli Rabb-i Rahimimiz, bu asrın Deccaline 

Mesih’i ile Süfyanına da Mehdisinin sesi ile yankı verir.  

 İşlenen günahın şeklinin çok değişken olması 

nisbetinde verilen ceza da öylesine değişkenlik arz eder. 
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Siyaseti, ekonomisi gibi çeşitli menfaat ya da müfsid 

maksadları ile beşere yapılan zulüm; yakın zamanlarda değişik 

isim ve namlarla boy gösterip tarihe kara lekeli bir not olarak 

düşülürken, bu zulmün ve haksızlığın Arştaki yansıması ise 

onların plânlarının rağmına tecelli etmesi, yaşanan bir hadise 

olarak gerçekleşir. 

 İstanbul’un fethini kendine musibet gören bozuk ve 

sefih Avrupa’nın; rövanşını İstanbul Sözleşmesi ile alma 

plânına takılan nâdanlarımız, kadına şiddeti önleme 

paravanasına aldanmaları ise yeni bir musibetin bizim sahilde 

yansımasına sebeb oldular. Evet, İstanbul Sözleşmesi iki 

tarafıyla bir musibettir. Gayrimeşru münasebetlerin 

sapkınlıktan kurtarılıp yasa ile korunması sağlanırken kamu 

eliyle bir musibete dâvet, sessiz kalmakla ya da yüksek ve 

etkin ses çıkaramamakla ferdi, aile ve istikbalini tehdit eden 

bir başka musibet oldu. 

 H1N1 Virüsünün ölümcül bir alt çeşidi olan İspanyol 

nezlesi, zirve yaptığı 1918-1920’li yıllarda elli ile yüz milyon 

insanın ölümüne sebeb olduğunu, tarih arşivine kaydederken 

saklı olanlar dikkat çekmektedir. Hastalığa dönemin önemli 

isimlerinden de yakalananlar olur. Alman düşünür Max 

Weber, Ressam Gustav Klimt, İspanya Kralı XIII. Alfonso ve 

Sigmund Freud’un beşinci çocuğu Sophie Halberstadt Freud 

bu kişiler arasında sayılabilir. Metin Özata ise; kitabında 

Mustafa Kemal, Samsun'a hareket etme hazırlıkları 

içerisindeyken bu hastalığa yakalanır ve hastalığı Beşiktaş'taki 

evinde atlatır
15

, der. 

 İspanyol nezlesinin belirtileri; solunum güçlüğü, 

hastaların yüzü kızıl kahve bir renk alması ve daha sonra 

maviye dönmesi ve öldüklerinde simsiyah olması idi.
16

 

 Gayr-ı meşru beraberlik 1980’li yıllarda AIDS olarak 

tezahür ederken kırk yıl sonra da koronavirüs (Kovid-19) 

                                                             
15

 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol_gribi 
16

 https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-45892354 



40 
 

adıyla ortaya çıkan yeni virüsün vücutta AIDS hastalığına 

neden olan HIV ve ölümcül Ebola ile benzer şekilde yayıldığı 

ifade ediliyor. Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda 

burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi 

hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren 

virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan birleşip 

kaynaşarak tepkimenin gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene 

yayılıyor.
17

 

 Ağız, burun, göz kanalı ile girmesi bu üç uzvun 

sağlıklı ve doğru kullanımına dikkatleri çekerken kaderî 

cepheden de o üç uzuv için dikkat çekilen ikazlara da işaret 

edilmektedir. Yeme, içme ve konuşma ile doğru ve sağlıklı 

olanı ve göz ile de meşru olanı izleme noktalarından ağız, 

burun ve göz kalesi iyi korunmalıdır. 

 İntikamın adı “İstanbul Sözleşmesi” olurken; nezafetin 

necaset sahilinde kader, ikinci bir ikazıyla temizliği 

haykırıyordu, 6284 sonrası, belki de koronavirüs ile! 

 2020’nin malûmundan Arş-ı Âlâ ’nın aynasında 

yansıyan ilim; hangi müjdeleri ihtiva ettiği, yaşayana nasib 

olacak inşaallah!  

 Dua, dua, dua! 

   Mehmet Çetin 

  11 Mart 2020 Yeni Foça İzmir 

28.03.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ars-i-ala-da-

yankilananlar_515696 

http://www.mehmetcetin.de/ars-i-ala-da-yankilananlar/ 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 https://www.milliyet.com.tr/gundem/koronavirus-nedir-corona-

virusu-bulasici-mi-belirtileri-nelerdir-hangi-ulkelerde-coronavirus-

salgini-var-6153146 
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14. Koronavirüsün kaderî yansımaları 

 Bir salgın hastalığın yaygınlaşarak hayatî boyutta 

tehdit etmesi ile alınacak tedbirler konusunda, Hadis-i Şerife 

dayanarak hareket eden Hz. Ömer’in (ra) veba hastalığı 

hakkındaki uygulaması temel teşkil etmektedir. 

Peygamberimizin (asm) Harbde dahi cemaatle namaz 

kılınmasının terk edilmemesi gerekliliğini de unutmadan ve 

fakat konu makamlarını da karıştırmadan değerlendirme 

yapılmalı. Veba ile alakalı hadis de hatırlanmalıdır. 

 Kaldı ki bu virüsün yapay-doğal tartışmaları ile 

devletleri idare eden siyasîlerin bu virütik krizi leh ya da 

aleyhlerinde kullanmalarını da ayrı tutmalı. 

 Meseleye enfüsî ve afakî nazardan bakıldığında 

enfüste her nefis sahibi; böylesi bir musibetin kaderî ikazına 

cidden kulak verip, enfüsî muhasebesine azamî dikkatli olmalı, 

murakabede hakkaniyetli olmalıdır. Çıkacak ders, sonraki 

hayatına istikamet vermelidir. Afakî sahadaki muhasebe ise; 

enfüsin çoğulu babından cemiyetin yapı taşı ne ve nasıl ise 

cemiyetin ondan farklı olmayacağından hareketle çıkarılacak 

netice de alınan kararı istikametli eylemeli, istikrar ve 

sükûnete ulaştırmalı.   

 Koronavirüs, bir neticedir. Bu neticeyi tahakkuk 

ettiren hadiselerin iyi okunmasına işaretle yapılan tahlilin 

konunun merkezinden sapmaması ve saptırmamasını da 

hatırlamak icap eder.  

 Hemen her ülkede ve fakat hassaten ülkemizde 

basınında koronavirüs haberlerinin ziyadesiyle verilmesi ile 

oluşturulan algının, esas olan meselelerin gündemin ötelerine 

itilmesi suiistimali de unutulmamalıdır.  

 İnsana hayat verilerek dünya hanına gelmesi ile en 

ziyade muhatap olduğu husus adalet konusudur. Diğer bütün 

vazifelerin adalet nokta-i nazardan değerlendirilerek ifrat ve 

tefrite düşmeden vasat ve istikametle takip edilmeli ki 

hidayete vesile olsun.  
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 Korku, insanın fıtratında olan bir duygudur lakin 

bunun dahi adaletle icrasıyla mükellefiz.  

 Dessas zalimler, insanın korku damarından maalesef 

çok istifade etmişler ve onunla çoklarını kontrol altına alarak 

yönlendiriyorlar. Ne yazık ki bu tuzağa avamından ulemasına 

varıncaya kadar düşenlerin olması içler acısıdır. Korku, 

hayatın muhafazası için verilmiş bir duygu iken azap 

içerisinde bırakılması adaletsizlik ve hikmetsizliktir. Firar 

ederek kaçılan ölümün korku ile acele hâle getirilmesi 

hakikaten çok ibret vericidir. Virüsten daha kötü olanı da 

panik virüsünün getirdiği hâller çok daha dehşet vericidir. 

 Diğer hastalıkların ölüme sebebiyetinin, 

koronavirüsün ölüme sebebiyetinden kıyaslanamayacak 

derecede fazla olması, oluşturulan algılarla dikkatin 

dağıtılması kasıtlı ya da kasıtsız bir plânı zahir etmektedir. 

 Tekraren ifade edelim ki koronavirüs, işlenen hataların 

neticesidir. Görünen sebebleri ehline ait bir konu iken kaderî 

ciheti ise nefis ve akıl sahibinin bir vazifesi ve sorumluluğu 

olup o noktadan çıkarılacak ders, önündeki hayata ışık 

tutmalıdır. Her insan hayatını harap eden manevî virüsü 

vicdanen tesbit edebilir ve etmelidir. Sonra takkesini önüne 

koyarak bu virüs cezasının gerekçesi olan hatalarla yapılan 

muhasebe isabetli, itidalli ve dengeli olmalıdır.  

 Adalet ve kalkınma esasıyla yapılan hareketlerin, 

temel hak ve hürriyetlerin kısmî de olsa engellenmesi; siyasete 

alet olmaya konu olan camilerde cemaatle namaz kılınmasına 

getirilen kısıtlanması; dünya hayatının faniliği şuuru ile 

dengeli olma dersi yerine yiyecek stoku furyası ile ortaya 

çıkan hâllerin yaşanması; maddesine, kuvvetine dayanarak 

gurura kapılmayıp akıl ve hikmetle hakka ve halka hizmetin 

yerine menfaatin esas alınmasını çağrıştıran tedavilerin 

tartışılması, gerçekten çok acıtıcıdır. 

 Umumi âlemde mazlumlara yapılan zulmün, virüs 

cezası yaşanmaktadır. Ceza, amelin cinsine göre 
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verilmesinden hareketle amel cephesi vahyin ışığında yeniden 

gözden geçirilmelidir. 

   Mehmet Çetin 

  19 Mart 2020 Yeni Foça İzmir   

04.04.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/koronavirusun-

kaderi-yansimalari_516213 

http://www.mehmetcetin.de/koronavirusun-kaderi-

yansimalari/ 
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15. İstemeyerek kısmen dinledim 

  -Aynı kaynaktan beslenerek farklı düşenlerin 

kulakları çınlasın! 

 Evet, hakikaten istemeyerek kısmen şahit olduğum bir 

görüşme, beni doğrudan kalb dairesindeki muhasebeye sevk 

etti. 

 Her iki konuşan doğrudan iman ve Kur’ân hizmetinin 

selâmeti için değerlendirmelerde bulunuyor, her ikisi bu 

zaviyeden kendi yaklaşımlarını ortaya koyuyor ve işin ilginci 

de her ikisi aynı kaynaktan nakiller yapıyordu. 

 Yaşını almış, hayattan tecrübeleri olan, hizmetin 

kenarında değil içinde olan, konulara duygularından ziyade 

aklı ile yaklaşan, nakillere takılmayıp aklı ile hükmeden 

insanların farklı farklı değerlendirme ve yorumlarda 

bulunmaları, işlenen konuya getirdikleri çözümlerin farklı 

olması, muhtemel gibi gözükse de birbirlerinden 

ayrıldıklarında, sohbeti sonlandırdıklarında kucaklaşarak 

kalkamıyor, samimiyetleri kırık, uhuvvetleri sarsılmış 

ayrılıyorlar ki yanarım da buna yanarım.  

 Müşavereyi, musahabeyi, muhasebeyi, muameleyi, 

mübadeleyi adam gibi yapamaz mıyız? Bunun itidalli ve 

muvazeneli bir üslûbu yok mu? 

 Hem, bu şekilde kırıcı, üzücü, aşağılayıcı, istihzalı, 

ötekileştirici konuşmalardan ne hâsıl oluyor ki, öfke ve gayz 

boşalımından başka?  

 Muhabbet etmesini beceremiyorsanız bari adavet 

etmeyin! 

 Mü’minler arasında ayrılığa, bölünmeye, 

başkalaşmaya, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren tarafgirlik, 

inat, haset ve sahiplenme duygularının hatalı kullanımı 

insanlık, İslâmiyet, hakikat, şahsî hayat ve cemiyet hayatınca 

son derece zararlıdır ve zulmün kaynağıdır. 

 Siyasî sohbetler, sınıfta kaldığımız konuşmalardır. 

Hele bir de muvazenesiz, tahkiksiz, tarafgîrâne sözler, bütün 

bütün yaralayıcı, ötekileştirici ve uhuvveti ifsad edici 
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muamelelerdir.  İnsanımızın en rahat konuştuğu konular din ve 

siyasettir. Bazılarının kısmen tedbiren “bana göre” diye 

çerçevelemeye ihtiyaç hissetmeden geneli hakkında ahkâm 

kesmesi içler acıtıyor. Sonra ardından “biz adam olmayız” 

diye noktasını koyuyor. 

 Bu problem, toplumun huzurunu, birlik ve 

beraberliğini sarsan en ciddi konulardandır. En küçük aileden, 

ülke geneline varıncaya kadar bütün alanlarda kanayan bir 

yaradır. 

 İnsan bildiği konuları konuşmalı, onu da tedbiri elden 

bırakmadan temkinli olmalı, hata yapma ihtimalini yabana 

atmamalı. Uhuvveti en fazla zedeleyen siyasî mevzulara 

mümkün olduğu kadar girmemeli. Girilecek ise de seviyeli 

olmalı, ısrarcı olmamalı, tebliğ düzeyinde, prensipler dile 

getirilmeli. Prensipler düzeyindeki konuşmaların daha yapıcı, 

bütünleştirici ve müsbet neticeler verdiği unutulmamalıdır.  

 İman Kur’ân hizmeti için gayret edenlerin, günlük 

siyasî mevzulara muvazenesiz girmesi meslek ve meşrebine 

münasip düşmemektedir. Mütedeyyin insanın; siyasî fikrine 

muhalif salih kardeşini tekfir derecesinde tezyif ettiren 

muvazenesiz siyasî tartışmaları maalesef pek çok zararına 

sebeb olmaktadır.  

 Sonra da kalkıyor, uhuvveti anlatıyor, anlaşılır ve 

kabul edilebilir değil! 

 “Sakın sakın! Dünya cereyanları, hususan siyasî 

cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya 

atmasın!       
   Mehmet Çetin 

  29.09.2019 Yeni Foça İzmir  

11.04.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istemeyerek-

kismen-dinledim_516832 

http://www.mehmetcetin.de/istemeyerek-kismen-dinledim/ 
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16. Canlı (on-line) dersler devam ederken 

 Çevrimiçi, internet üzerinden, bağlantı, açık hat vs 

derken biz onun adını “canlı” deyiverdik bile, hatta bazılarımız 

“görüntülü” de dediler.  

 İnternet hayatımıza girdi gireli nelerimiz değişmedi 

ki? Ha, bir de şu 2020 model koronavirüsün covid-19 

versiyonu ki 2019’da zuhur etse de biz onu 2020’nin büyük 

hadiseleri arasına ekledik bile.  

  Büyük hadiseler kategorisine Kâbe’deki tavafın ve 

Cuma namazının ertelenmesi, camide bilinen şekli ile 

cemaatle kılınması-muhtemelen teravihler de öylesine-, alışık 

olduğumuz beşerî münasebetlerin yeniden tanzimi, serbest 

dolaşımın kısıtlanması ve gele gele eş dost, kardeş, cemaatî 

toplantı, ders ve sohbetlerin bile kısmî olarak engellenmesine 

varıncaya kadar olanları, 2020’nin hadiseler arşivine ekledik. 

 Bu kadar mı? Elbette hayır! Matbuat konusunda daha 

aktif olanlar hemen görsel medyanın hassaten sosyal olanında 

yerini aldılar. İnsanlara ulaşmanın bu yeni tarzı, cazip de 

geliyor doğrusu. 

 Yürüyen görüntülü kervan, genel anlamda hakikaten 

hizmete vesile oluyor, korona ile kesintiye uğrayan muhabbet 

ve hassaten uhuvvet kısmen gideriliyor, müfritâne irtibatı 

hedefleyen münasebet işte böylesine yeni tarz ile yapılıyor, 

hayırlara vesile olsun.  

 Sokağa çıkma yasağı gibi diğer kısıtlamalar, 

ekonominin genel anlamda etkilenmesi vs. derken bilinen 

kâğıt gazetenin bile devam ettirilmesinin güçlülüğü yaşanırken 

ihmal edilen belki de önemsenmeyen e-gazete gündem oturdu 

ve dikkati çekmesi ile çare gibi algılandı, bu da hayırlı olsun. 

 Bütün bunların öncesi ve ananevî motorize unsuru 

olarak bilinen ders ve sohbetlerin görüntülü yahut canlı ders 

olarak sürdürülmesi, kısa denecek bir sürede patlayıverdi. 

Olsun, buna da ihtiyaç var, derken bu nev’i hizmetin, her 

mahallin müşaveresine havale edilmesi bile zikredildi. 
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Meşveretle karar altına alınarak uygulanması tavsiyesi, cidden 

isabetli ve her mahalle havalesi de. 

 Lâkin umumî şûrâ gibi en üst karar merciinde ya da 

onun âcil temsilcisi manasındaki şahs-ı manevinin yürütme 

heyeti  (yönetim kurulu) arasında, iş bu canlı dersin genel 

profili, umumî prensipleri, dikkat edilmesi gereken en genel 

esaslar gibi ana hususlar görüşülüp kayıt altına alınması ile 

tamim edilmeli, deriz. 

 Muhtemelen bu dediklerimiz o noktada müzakere 

edilmiştir, bundan eminiz. Ancak işin uygulamalarına 

baktığımızda kullanılan sosyal medyadaki yayın sağlayıcıların 

tercihi, bu noktada önemli. Bir kısım sağlayıcıların aynı 

ekranda menfi ve gayr-ı ahlâkî yayınların olması, bu 

sağlayıcının tercih edilmesini sorgulatıyor, olmalı.  Ders yapan 

ya da organize eden bazı şahısların ferdî hareketleri, hubb-u 

cah (şöhret) izlenimi verebilecek gibi yanlış anlamaya 

malzeme olacak davranışlar, yaklaşan bir başka problemi 

gösterir gibi. Meslek ve meşrep husussunda farklı noktada 

olan konuşmacının, kaht-ı rical ( ya da konuşmacı) kaygısıyla 

ekrana getirilmesi ihtimaline de tedbir alınmalı.  

 Sosyal medya zaten hepten baş ağrısı, yeni bir ağrının 

tahammülü bu bedeni cidden üzer. Testi kırılmadan 

tenbihimizi de tembihimizi de imhal edelim lâkin kesinlikle 

ihmal etmeyelim, lütfen. 

 Her hizmet mahallinin meşveret heyeti, o mahallin 

hassasiyetine vakıftır. Kenarda kıyıda kalmış ama bu alanda 

başarılı olanların müşavere ile on-line hizmette istihdamını 

fırsat bilerek kucaklamak; teferruatta ince eleyip sık 

dokumanın zaman zaman zarar verdiğini bilerek; esas 

konuların ikâmesi ve devamı adına umumî prensipler yeniden 

hatırlatılarak, muhataplarına nakledilmeli.  

 Asrın idrakine yeniden söyleme tarzı aranır, tatbik 

edilirken tavr-ı esasiye, ruh-u asliye azamî hassasiyet, böylesi 

hassas zamanda canlı tutulması gereken ana yayın olmalı, 

deriz. 
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 Hayırlara vesile olması dualarımızla… 

   Mehmet Çetin 

  13 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir 

18.04.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/canli-on-line-

dersler-devam-ederken_517473 

http://www.mehmetcetin.de/canli-on-line-dersler-devam-

ederken/ 
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17.Yeni Dünya, düzenini kursa da… 

 Komplo teorileri veya hâlen vukuatta tatbik edilenler 

ve bunların ilginç yorumları denilecek hadiseler aldı başını 

gidiyor.  

 Televizyondaki açık oturumlara öteden beri uzak 

durmaya çalıştığıma çoğu zaman şükrederim. Sehven birisine 

takılayım desem aklım karma karışık oluyor demesem de 

tesiriyle zihnim dumanlanıyor. 

 Bilmem, nasıl anlarsınız ama demeden 

geçemeyeceğim için şimdiden bağışlamanızı rica ederek şunu 

demek isterim. 

 Bir gün Zübeyir Ağabey, Dersim Hadisesini 

teferruatıyla Üstada bir kır gezisinde nakleder. Dinleyen 

Üstad, tepkisini biraz sonra verir ama çok sert ve şiddetli ikaz 

edicidir. 

 İkazda; nazar ve dikkatin kesinlikle dağıtılmaması 

gerektiği şiddetle ve özellikle vurgulanır.  

 Risale-i Nur ile iman ve Kur’ân hizmetine talip olanın; 

evvelâ azamî ihlâsı ilk sıraya alarak, “azamî” başlıklı 

sıralamasıyla zikredilen diğer esasların tatbiki, olmazsa 

olmazlardır.  

 İşte bu “azamî”lerin içindeki “azamî sadâkat” prensibi, 

Risale-i Nur ile ehl-i imanın imanına yardımcı olurken nazar 

ve dikkatin kesinlikle dağıtılmayıp, sadece işimizle meşgul 

olmak, olmalıdır.  

 Büyük işler, “taksim-ül amal” kaidesince vazifeler 

taksim edilerek yapılır. Bu taksimatta her insan kabiliyetine 

göre vazife alır. Alınan vazife, kişiyi dağıtmayıp, işinin 

istikametine göre faydalı olarak hizmetini yapmalı, diğer 

vazifeliler ile görev konusu gereği müşavere hâlinde 

bulunmalı ve fakat önündeki işinden zerre kadar da olsa 

kopmadan, ayrılmadan işine odaklanmalıdır. Afakî âlemdeki 

hâdiseleri takip edip, hak namına yorumlayan da enfüsî 

âlemindeki esas vazifesi istikametinde değerlendirme ve 

yönlendirmelerde bulunmalıdır. 
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 Dördüncü Mesele, hükmünü icra ediyor. Ömür 

sermayesini lüzumlu ama çok lüzumlu işe sarf etmenin 

ehemmiyeti bahsedilirken özelde Nur Talebesine verilen ders 

de çok ehemmiyetlidir.  

 Risale-i Nur’un müellifinin  “Her birimizin yüz 

derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek 

lâzımdır” diye ısrarla üzerinde durduğu husus, “âfâkî 

malâyaniyat ile iştigal” etmemektir. Hakikatte vazifenin 

hassasiyeti; âfâkı, dikkati, gayreti ve enerjiyi dağıtmayı 

kaldırmıyor. Zira üzerinde vazifeli olunan iş “ulum-u 

imaniyede fetva vazifesi ile tavzif” edilmiş olunan sadece ve 

sadece Allah rızası için iman hizmetinde bulunmaktır.  

 Dünya hâkimiyeti ve alâkalı hadiseler vardır ve 

gerçektir. Dessasların oyunları da öylesine. O oyunları sık sık 

bahsetmek, müsbet harekete mugayir olup, meşgul olmak 

maneviyatı bozuyor, şevki kırıyor, söndürüyor. Onların 

oyunları, hangi yeni dünya düzenlerini kurarlarsa kursunlar 

ölüm hakikatinden büyük değildir. Ölüm, onları susturan en 

büyük hadise ve gerçektir.  

 Mademki ölüm, bunların bahsettiği en mühim 

hadiselerinden daha büyüktür o halde o büyük hakikatin 

müdafiî olarak Nur Talebesine düşen yegâne vazife, ölüm 

hakikatinin ikazını evvelâ kendine rehber sonra başkalarına 

yardımcı olmaktır. 

 Ölüm, istisnasız olarak kabre imanlı, imansız ve 

münafık olarak girmek ile tecelli ediyor. Her kim olursa olsun, 

netice budur. 

 Dünyanın şahı da, kölesi de aynı hakikatin üç tecellisi 

ile neticeye ulaşacaktır. İşte bu büyük hakikatin lehimizde 

tecellisi ölüm ve hayatı elinde tutan Allah’ın emir ve nehiyleri 

istikametinde hareket etmekle mümkündür. Bu noktada Nur 

Talebesi; Risale-i Nur diliyle ölüme çareyi anlatmak 

istikametinde dikkatimizi dağıtan her şeyden özü itibariyle, 

keyfiyeten uzak durup, asıl vazife ile meşgul olmak, diğer 

vazifeleri de bu esasa destek olmak babından bilmek, en 
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büyük komployu boşa çıkaracak hakikattir diye biliyor, iman 

ediyor ve gayret ediyor olmalıdır.  

   Mehmet Çetin 

  18 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir 

25.04.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yeni-dunya-

duzenini-kursa-da_518042 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-dunya-duzenini-kursa-da/ 
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18. İstanbul Sözleşmesi’nin sebep olduğu tartışmalara 

doğru 

 İstanbul Sözleşmesi’nin dördüncü maddesi olan 

“Temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme” üst başlığın 

altındaki üçüncü maddede geçen “cinsel yönelim” konusu 

temel hak olarak kabul edilir ve onlara da “cinsel kimlik” 

tanınır ve dahi bunu da “ayrım gözetmeme” ana başlığı altına 

alınarak kadın haklarını koruma şemsiyesiyle dayatılarak 

yasalaştırılırsa, olacağı bu idi!    

 Başka ne bekleniliyordu ki?   

 Evet, İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı yasa ile 

yasalaştıktan sonra ve o bir kısım hukukçunun bu ve belki de 

başka ilgili yasaya dayanan hareketleri görünüşte yasal 

görünürken bu sözleşmenin bumerang gibi geri döneceğini 

söylemek de kehanet olmasa gerek. 

 Ki Allah beterinden saklasın, âmin. 

 Sosyal devlet olmanın içerisinde bu devleti teşkil eden 

insanların umumi manada varlık, sağlık, nesil, ahlâk, inanç, 

hürriyet gibi ana değerlerin korunması da vardır. Bu esastan 

hareketle devletin en üst kademesinden sade vatandaşına kadar 

herkes bu noktada hak sahibi olduğu gibi, irade beyanı 

sahibidir de. 

 Diyanet İşleri Başkanı, en sağlam kaynaklara istinad 

ettirerek gecikmiş irade beyanını nihayet verdi, tebrik 

ediyoruz. Başkanın ifadesine üst kademelerden desteğin 

çıkması her ne kadar usûl noktası tartışılmaya muhtaç olsa da 

elbette takdire değer iradelerdir ancak esasen buna kamunun 

da hukukî çerçevede daha çok sahip çıkarak, böylesine mühim 

konunun ideoloji ve siyasete alet edilmemesini ciddi manada 

ders vermesi, ikaz etmesi gerekir.   

 Söz konusu cinsel yönelim, tarihin hangi sahnesinde 

zuhur etti ise lânetlenmiştir. Belâ ve musibetlerin âdeta 

dâvetçisi olmuştur.  

 Cemiyet içerisindeki bir kısım gayr-ı ahlâkî sapmalara 

takılanların bir şekli ile ıslah edilerek kazanılması gerekir. 
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Hukuk herkese lâzım iken, cemiyet içerisindeki bir kısım gayr-

ı ahlâkî sapmalara takılanlara sözde hukuk verilmesini 

suiistimal edercesine iç siyasete malzeme yapılması doğrusu 

hukuku da kurumu da şaibeli hâle sokar. 

 Akıl ve bilim, fıtratın gerçeklerine şahitlik eder ve 

etmelidir. Fıtraten sakıncalı olan davranışa hukukî kimlik 

kazandırılmaya çalışılması akıl ve bilime de ters düşer. 

Hürriyetin özüne de aykırıdır ki kendi hürriyeti, yanındakinin 

hürriyetine zarar verdiği noktada sınırlanır, kaldı ki o çirkin 

davranış kendine de zarardır ve bu noktadan da özgür bir 

davranış modeli değildir ve olamaz da. Dolayısıyla bu zararlı 

modele kimlik aramak, kimliksizliği dâvet etmektir. Hukuk, 

ahlâk ve hürriyet bu noktadan fevkalâde ehemmiyetli ve 

uğruna kanların döküldüğü, canların feda edildiği değerlerdir, 

hiçbir şeye alet edilmemelidir. 

 Bu hassasiyete en fazla hukukçuların sahip çıkması 

beklenirken ve çoğunluğu sessiz kalırken bir kısım 

hukukçuların ayrımcılığın körüklendiği iddiasında bulunurken 

ayrımcılığın kendisini fiilen dile getirmesi ibret vericidir.  

 Doğruya sahip çıkmak gecikir ise, yanlışa sahip çıkan 

cesaret alır. 

 O bir kısım hukukçular; haklarını savundukları 

ahlâksızlardan birisinin, kendi yakınına çirkin teklif ya da 

davranış ile karşısına geldiğinde acaba aynı sahip çıkmışlığı 

gösterirler mi? Elbette ki hayır! İşte kendi fıtratı bu çirkinliği 

reddederken onların sözde hukuklarını savunmak neyin nesi o 

zaman? 

 Toplumu alâkadar eden konulara, kin ve nefrete sebep 

olmadan, kutuplaştırma ve ayrışmaya düşürmeden kendi 

mecrası ve hukukun çerçevesi içerisinde seviyeli bir tartışma, 

görüşme ile çözüm aranmalıdır. Mecliste vekiller, kamuda 

herkes… 

 Ahlâkî değerleri önceleyen çare ve çözüm, toplumdaki 

birlik ve beraberliğe çimento olacaktır. 
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 Toplumdaki tarafgirliğin böylesine uygulanmasına 

sebep olanları nedamete, hatadan dönmeye dâvet ediyoruz. 

Yol çok uzamadan, belâlar çoğalmadan, desti kırılmadan.  

   Mehmet Çetin 

  28 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir  

02.05.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istanbul-

sozlesmesi-nin-sebep-oldugu-tartismalara-dogru_518655 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesinin-sebep-

oldugu-tartismalara-dogru/ 
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19. Ali Şeflek 

                                 

  
 Baba mesleğim kuyumculuğa, öğretmenlikten 

ayrılarak geçtiğim yılları takip eden süreç, benim için dinî 

esasların meslekte icrasında sıkıntı çektiğim yıllar idi.  

 Hemen söylemeliyim ki öğretmenlik; iman ve Kur’ân 

hizmeti için en verimli bir meslektir ki öğretmen kardeşlerime, 

bu mesleğin kıymetini iyi bilip ve ona göre 

değerlendirilmesine dikkatlerini çekmek istiyorum.  

 O yıllar, hakikaten benim için manevî ızdıraplarımın 

ziyadesiyle olduğu yıllar idi. Zahirde dünyevî en iyi 

mesleklerden olmasına ve baba mesleği gibi çekirdekten 

yetişmiş olmama rağmen farklı duygularım, tereddütler 

içerisinde bulunduruyor idi. 

 Mesleğimiz icabı neredeyse sürekli hanımlar ile 

muhatap oluyoruz. Hamdolsun hiçbir hanıma küpe, yüksük 

takmamış ama bilezik takmayı da çorap yardımı ile takıyorduk 

ki kim icad ettiyse rahmet diliyorum. Çocukluk yıllarımda 

henüz çorap ile bilezik takma yok idi, sabunlu elde kaydırarak 

bilezik takılıyor idi, şükür onu da yapmamıştım. Bunları niye 

anlatıyorum? Mesleğimizin İslâmî hassasiyet noktasında 

karşılaşılan uygulamalar bunlar. Elbette sadece bunlar değil 

idi. 

 Ve esasen rahmetli Ali Şeflek Ağabey ile alâkalı olana 

geliyorum. 
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 Emtianın karşılığı para, paranın karşılığı da emtia, 

diye bildiğim o yıllarda yurt dışından izne gelen işçilerimizin 

dövizlerini para olarak kabul ettiğim için onları Türk parasına 

çevirmeyi doğru bir hareket olarak görmüyor idim. Zira 

paranın para ile değişimini faiz veya ona yakın muamele 

biliyor idim. Hatta bazı müşterilerin dövizlerini takva zannıyla 

almıyorum.  Diğer taraftan da bankaya yönlendirerek çare 

arıyorum, güya, kaş yaparken göz çıkarmak gibi. 

 İşte bu ve benzeri sancılı devirde İstanbul’a ürün 

almaya gittiğimde bu dertlerime cevap arıyordum. Sorularıma 

cevap için Hacı Ali Şeflek Ağabeyi gösterdiler ve dükkânına 

gittim. 

 Bu ilk ziyaretimizde hassasiyetimizden dolayı tebrik 

etti ve o tecrübeli malûmatını nakle hatıra ile başlamıştı. O 

yıllar, döviz alım satımının serbest piyasada yapılması yasak 

idi ve yakalanıldığında hapis cezası vardı. O, aynı muameleyi 

yaptığını ve cezaevinde yattığını anlattı. Hikâyesinin sonunda 

yabancı paranın emtia olduğunu ve onu bizim para ile 

mübadele edebileceğimi ifade edince bir hayli rahatlamıştım.  

 Evet, aynı para cinsinin birbiri ile mübadelesinde eşit 

olması aranırken farklı para cinsinde aynı eşitlik aranmaz. Yüz 

lira, yüz lira ile eşit değiştirilmelidir, yüz bir olursa faiz olur.  

 Kuyumcunun İslâmî konulardaki hassasiyeti vasıflı 

sancılı yıllarım yirmi yılı geçmiş otuza dayanmıştı. Alanında 

ilk eser olan İslâm’da Kuyumculuk isimli eserimiz bu 

sancıların bir mahsulüdür, hamdolsun. İstanbul Kapalıçarşı’da 

meslektaşlar ile yaptığım görüşmede hep Şeflek Ağabeyi 

hatırlar, dualar ederdim. Bir defası sorduğumda Nazilli’ye 

göçtüğünü söylediler ve telefonunu bularak kendisi ile 

görüştüm. Çok yaşlanmış, ihtiyarlığın o son demindeki 

yıllarını yaşıyordu, beni hatırlamasını bekleyemezdim.  

 Üstadım Bediüzzaman’ı ziyaret eden son şahitlerden 

Ali Şeflek Ağabeyin, Kur’ân Kursu hocalığından alınmasının 

sebebi olarak Risale-i Nur’u tanıması, o günün medyasında 

haber geçiliyor.   
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 Onun, o güzel vefatı, bu ayrılığın hicranını kısmen 

dindirebilirdi. Ailesine ve dostlarına sabır ve kendisine rahmet 

dilerken, vefatındaki güzelliğe imrendim doğrusu. 

 Allah rahmet eylesin. Mekânını ve makamını Cennet 

eylesin. Âmin. 

   Mehmet Çetin   

  30 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir 

09.05.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ali-seflek_519265 

http://www.mehmetcetin.de/ali-seflek/ 
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20. İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur 1 

  Aynı kaynaktan okunan eserlerin; zaman, zemin, 

halet-i ruhiye, eğitim, içtimaî şartlar gibi tesirlerin neticesinde 

ister istemez anlayışlarda kısmî farklılıklar söz konusu 

olmaktadır ve olacaktır.  

 İşte bunun asgariye düşürülmesi, müşterek istikamet 

ve istikrara sokulması ve sürdürülebilir olması için ciddî 

manada gayret edilmelidir. Bu cümleden hareketle sosyal 

medya, internet dünyası içerisinde olan istikbalimiz gençlere, 

önümüzün aydınlanmasına yardımcı olan araştırma yapanlara 

aynı alanda doğru ve sağlıklı şekilde Risale-i Nur’un tanıtımı 

yapılmalıdır. http://www.risale-inur.info ve 

http://www.sorularlasaidnursi.com gibi emsalî, cemaatî ve 

ferdî Risale-i Nur kaynaklı sitelerde hizmet edenlerle beraber 

iman hizmeti için, fedakâr ve hamiyetli ehl-i gayret 

kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.  

 İnternet ortamında haberleşme, bilgi alış verişinde 

bulunma anlamına gelen info hizmeti, Yeni Asya versiyonu 

olarak  http://www.risale-inur.info adresi ile takipçilerinin 

huzuruna çıktı, çıkıyor ve çıkacak. 

 Evvelen çok zamandır beklediğimiz bu sitenin 

hazırlanarak hizmete takdimi sebebiyle Rabbimize şükürler 

ediyoruz. Her şekli ile güzel ve mükemmel olacağına hem 

ümit ve hem de beklediğimiz bu site, muhtemel gelişmeler 

daimî açık, güncellenebilir,  hem de emsallerinden farklı 

olmalıdır. 

 İşte bu temennileri şöylece dile getirebiliriz: 

 Eski-yeni-üçüncü Said dönemlerine ait eserlerin nüsha 

farklılıkları alâkalı kısımda dipnot olarak belirtilmeli ki 

meydandaki nüsha farklılığı bu vesile ile kalkmış olsun. Bu 

farklılıkların Üstad Hazretlerinin tashihinden geçmiş olduğu 

sağlam olmalıdır. Bu farklı nüshaların kaynakları belirtilmesi 

ile kısmen metin birliği sağlanmış olur. 

 Metin birliği sonrasındaki hedef, sahife birliğidir. Bir 

risale kitabının kapaktaki yayınlayan hariç, diğerleri aynı 

http://www.risale-inur.info/
http://www.sorularlasaidnursi.com/
http://www.risale-inur.info/
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olmalıdır. Her yayıncı kendi ünvanını kapakta münasip bir 

yere basabilir.  

 Bu birlikler vesilesi ile bütünüyle Külliyatın nüsha-

metin-sahife-tanzim- vb. farklılıkları kalkmış olur inşaallah. 

 Bu mevzu, mevcut Nur grupları arasındaki irtibatın 

tam sağlanamaması, ortak hareketin henüz tam tesis 

edilmemesi sebebiyle zorlu bir sürecin bizi beklediği de ayrı 

bir gerçek. Ancak Yeni Asya, bu nev’i müşavereye açık ve 

samimî olarak tavrını ortaya koyuyor ve koyacak ki internet 

dünyasında emsallerinden daha profesyonel hazırlanan  

http://www.risale-inur.info hizmeti buna bir delil olmalıdır. 

 Uhuvvet ve ihlâs düsturlarının samimiyetle tatbik 

edilmesi, muhtemel pek çok arızaları ıslah edici ve ihtilâfı 

ittihada yönlendiricidir. Müsbet hareketin ta kendisidir. 

Umumî maksadın tahakkukudur. Ve bu gayede azamî 

fedakârlık, feragat mümkündür ama iyi niyet ambalajlı tahrifat 

asıllı hangi gayret olursa olsun ona karşı tedbirli olmak, ruh-u 

asliyi korumak, tavr-ı esasîyi muhafaza etmek de olmazsa 

olmazıdır. Bu sitenin neşri, sadece hizmet ve tebliğ maksadlı 

olduğu unutulmamalıdır ve bu cümleden hareketli 

gönüllülerden kaynaklı bu hizmetin reklâm ve geliri derdi 

olmamalıdır. Konulacak isim bir hizip algısından uzak, 

kucaklayıcı olmalıdır.  

 Sitenin kendi içinde müşavere heyeti sürekli müşavere 

içinde olurken, umumi şuraya bağlı olduğu unutulmamalı. 

 Medyanın bin bir hastalıkları vardır, bunlara dikkatli 

ve bu hastalıklara bulaştığının farkında bile olmayana da 

müşfikâne ama dikkatlice yaklaşmak gerektir.  

 Devam edeceğiz inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

  19 Nisan 2020 Yeni Foça 

16.05.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/internet-

dunyasina-yeniden-hazirlanan-risale-i-nur-1_519920 

http://www.risale-inur.info/
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http://www.mehmetcetin.de/internet-dunyasina-yeniden-

hazirlanan-risale-i-nur-1/ 
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21. Altının zekâtı 

 Mesleğimiz icabı hemen her Ramazan ayında 

ziyadesiyle muhatap olduğumuz konulardan birisi de altının 

zekâtının hesaplanmasıdır. Bu işlem çoğu zaman 

müşterilerimizin altınlarının zekât hesaplamalarının yapılması 

ile olduğu gibi işyerimizdeki altınların zekâtının hesaplanması 

şeklinde de olmaktadır. 

 Vatandaşın altınlarının zekâtının hesaplanmasında ilk 

soru, bir takvim yılını doldurmasıdır. Mülkiyetinin üzerinden 

bir yıl geçen ve nisap miktarını aşan altın zekâta tabidir ki bu 

hususu müşterimize hatırlatmamız lâzım.  

 Sonrasındaki işlem ise iki yolla yapılır: 

 1.Müşterinin altınları ayar gruplandırması yapılır. 14 

ayarların toplam gramının kırkta biri ya da % 2,5’u 

hesaplandıktan sonra paraya çevrilir. Paraya çevirirken o anki 

alış fiyatımız üzerinden işlem yapılır.  Bu işlem, piyasada 

vatandaşın kullandığı 8, 14, 18, 22 ve 24 ayar altınları için 

grup grup yapılır. Her ayar grubu altınlar, kendi ayarının alış 

fiyatı ile çarpıldıktan sonra toplanarak tek kalem olarak zekât 

toplamı onlara söylenir.  

 2.Her ayar altınların gruplandırması yapıldıktan sonra 

onları kendi ayarının has milyemi ile çarpılır. Çıkan has 

miktarları toplanır ve has altının alış fiyatı ile çarpılarak zekât 

miktarı olarak onlara söylenir.  

 Buradaki milyem ölçüsü ve para ölçüsü, günün 

uygulandığı tarzdır, örftür. Yani müşterinin getirdiği altını 

hangi milyemden alınıyorsa o milyemden hasa çevrilir. Kaç 

paradan alınıyorsa o ücretle paraya çevrilir. Altın yeni, orijinal 

ise orijinal milyeminden (0,585, 0,916 gibi) alınabilir, eğer 

hurda ise o zaman o bölgedeki uygulama meselâ 0,570 ise 

veya 0,912 ise bu milyemlerden hasa çevirme işlemi olur. 

 Bu hesaplama sonunda “Sizin elinizdeki altınlar 

gelecek sene de aynı altınlar olursa zekâta tabi hesapladığımız 

has toplamı olan şu miktarın o günkü has alış fiyatından 

hesaplanarak o günün zekâtı tespit edilir.”, diyebiliriz. Ancak 
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vatandaş bunu anlamayabilir. Yaptığınız hesap kâğıdını 

saklamasını seneye getirdiğinde o hesabı güncelleyerek işlemi 

yapmanız da mümkündür. 

 Gelelim vitrindeki altının hesaplamasına. Evvelâ 

işçilikleri konuşalım. Burada fetva ve takva olmak üzere iki 

bakış açısı var: Fetvası, vitrindeki emtianın kendi 

milyeminden işçiliksiz olarak hesaplanarak has toplamının 

yapılıp yüzde iki buçuğunun bulunup zekât olarak 

verilmesidir. Takvası ise, bu bahsettiğimiz işçiliksiz 

hesaplamaya ilave olarak ortalama bir işçilik oranını esas 

alarak işçiliğin de ayrıca hesaba katılmasıdır. İşçilikli ya da 

işçiliksiz (takva/fetva) hesaplamalarda taşlı ürünlerin miktarı 

tahmin edilerek hesaplanıp düşülmelidir. Bunun sebebi ise, 

hesaplamayı yaptığımız an, sanki toptancıya götürmüşüz, bu 

ürünlerin paraya çevrilmesi işlemi yaptırıyormuşuz gibi gerçek 

uygulama düşünülmelidir. Kasada yeniler yeni milyemi, 

hurdalar da hurda milyemi ile hasa çevrilmelidir.  

 Kuyumcu, vitrinindeki altınını haslarının toplamlarını 

alarak hesapladığı gibi her ayar altınlarını da kendi ayarı 

üzerinden hesabını yapar ve o ayarın ücretinden paraya 

çevirerek de yapabilir.  

 Zekâtı çıkan hesap defaten verilecek ise o anki piyasa 

para değerinden hesaplanır verilir. Yıl içerisinde parça parça 

verilecek ise has gramda bekletilir, verildiği andaki para 

değerinden hesaplanır ve verilir.  

 Baba mesleği kuyumculukta ömrümüz geçti ve 

geçiyor. Otuz yılı aşan sancılı dönem sonunda hazırlayarak 

meslektaşlarımıza takdim ettiğimiz ve alanında ilk eser olma 

özelliğini taşıyan İslâm’da Kuyumculuk isimli hacimli ve 

muhtevalı kitabımızdan burada bahsedemediğimiz konuların 

işlendiğini hatırlatır ve ona müracaat etmenizi tavsiye ederiz. 

 Fetva makamında birisi değiliz, bu derdin dertlisiyiz, 

araştıranıyız, o kadar.   
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 Rabbimiz kazancımızı hayırlı ve bereketli eylesin, ağız 

tadıyla, huzurla ve hassaten sağlıklı ve istikâmetle yaşamak 

nasip eylesin, âmin.  

    Mehmet Çetin 

   17 Mayıs 2020 Yeni Foça İzmir 

 

[01:52, 26.05.2020]  

Abdurrahman Aydın Kurşunlu Müftüsü:  

S. A. Ağabey! 

Bayramınızı tebrik ederim. 🙂 

 

Yazınızı şimdi okuyabildim. 

 

Şurada fetva var diyorsunuz: 

 

"İşçilikli ya da işçiliksiz (takva/fetva) hesaplamalarda taşlı 

ürünlerin miktarı tahmin edilerek hesaplanıp düşülmelidir. 

Bunun sebebi ise, hesaplamayı yaptığımız an, sanki toptancıya 

götürmüşüz, bu ürünlerin paraya çevrilmesi işlemi 

yaptırıyormuşuz gibi gerçek uygulama düşünülmelidir." 

 

Anlıyorum ki, toptancıya geri sattığınızda onlar taşa para 

vermiyor. Taşı, işçiliğin sadece bir parçası olarak 

değerlendiriyor. 

 

Bu taşlar, değerli taşlar değil, öyle mi? 

 

Malumunuz ticaret konusu olan her şey ticaret zekâtına tabi 

olur. Dereden topladığım kum dahi dükkâna koyunca bir 

ticaret malı olarak zekâta tabi olur. Hâlbuki geri döksem 

değeri sıfıra iner. 

 

Taşlı ürünleri müşteriye satarkenki değeri ile toptancıya 

satarkenki değeri, belliki çok farklı. 
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Siz, kuyumcu olarak aslında kendinizi bize benzetmiş 

oluyorsunuz. Biz nasıl ki, zekât hesabında bozdurma değerini 

esas alıyorsak, siz de bizim gibi bir nevi bozdurma değerini 

esas almak istiyorsunuz. Hakkınız var. (Fetva) 

 

Ancak sizin bizden önemli bir farkınız var: 

 

Siz bir cihetten müşteri, bir cihetten ise tacir oluyorsunuz. 

Madem hüküm galibe göre verilir, bu iki vakıftan hangisi 

sizde galip? 

 

Piyasa değeri üzerinden hesap yapmamız gerekir ama size 

göre iki piyasa var (Müşteri ve Toptancı) Hangisi esas 

alınmalı? 

 

İşte bu noktada "fetva/takva" ayırımı yerine niyet ve satıcının 

vasfi esas alınmalı diye düşünüyorum. 

 

Yani altını "ZİNET veya YATIRIM NİYETİYLE" alan biz ile 

"TİCARET NİYETİYLE" alan siz bir tutulmamalı. 

 

Zira zahiren kuyumcu ile benim aramda fark yok gibi görünse 

de, benim taşlı ve fevkalade işçilikli bir altını, o işçilik ve taşın 

ilave fiyatıyla satmam neredeyse imkânsız. Siz ise, neredeyse 

malın kahir ekseriyetini herhalde bu ilave fiyatlarla müşteriye 

satarsınız. 

 

Yani sizin elinizdeki bir malın piyasa değeriyle, benim elime 

geçtiği andaki piyasa değeri artık aynı değil. 

 

O halde, genellikle malı toptancıya iade ediyorsanız, bize 

beziyorsunuz. (İşçilik ve taş düşülmeli.) 

Yok, aldığınız malı genellikle müşteriye satıyorsanız ve işçilik 

fiyatını ekleyebiliyorsanız o takdirde bunlar matrahtan 

düşülmemeli diye düşünüyorum. 
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Ne dersiniz? 

 

İkinci sorum teknik bir konu: 

 

Müşterinin zekâtını hesaplayıverirken ayar üzerinden yapılan 

hesapla, saf altına çevirip onun üzerinden yaptığınız 

hesaplama arasında herhangi bir fark oluşuyor mu? 

Oluşuyorsa % kaçtır? 

 

Cevap vermeden önce, eğer okumadıysanız şu yazının 

"NİYET NİTELİĞİ VE HÜKMÜ DEĞİŞTİRİR" kısmını 

okumanızı da tavsiye ediyorum. 

 

https://www.yeniasya.com.tr/abdurrahman-aydin/gayr-i-

menkulden-neden-zekat-gerekmez_519621 

 

---- 

Gayr-ı menkulden neden zekât gerekmez? 

 

Abdurrahman AYDIN 

 

13 Mayıs 2020, Çarşamba 

Zekâtın gözden kaçan mühim bir hikmeti, âtıl sermayeyi 

tükenmekle tehdit ederek onu piyasaya sürdürmektir. Çünkü 

piyasanın canlanması ve ekonominin rahatlaması, paranın 

piyasadaki devir hızına bağlıdır. 

O yüzden kirada otursa bile dul bir kadına, bir mülk ev almak 

için biriktirdiği, meselâ bugün için 31 bin TL parasından 

dolayı zekât gerekirken, bir kışlık evi olduğu halde bir de 

yazlık ev satın alan ve elinde nisap miktarı mal bırakmayan 

birine ise zekât gerekmemektedir. Çünkü bu ikinci kişi, 

parasını piyasaya sürmüş ve ameleden ustaya, nalburdan 

fabrikaya kadar yüzlerce sektörün istifadesini temin etmiştir. 
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Dul kadın ise, parayı hapsederek sebebiyet verdiği ekonomik 

daralma yüzünden en çok mağdur olacak alt tabakaya cüz’î, 

ama direkt yardım etmek suretiyle, hem onların mağduriyetini 

gidermiş, hem de tabanın alım gücünü yükselterek piyasaya bu 

şekilde bir hareket vermiş, böylece o da sorumluluğunu telâfi 

etmiştir. (Haşiye 1) 

 

O yüzden bir baba, büyüdüklerinde çocuklarım oturur 

niyetiyle hepsine birer daire alsa, bu daireleri kiraya vermiş 

dahî olsa, bu kiraları geçiminde kullanıyor ve bir elinde nisap 

miktarı bir para birikmiyorsa bu babaya zekât 

gerekmemektedir. 

 

Zira ticaret için olmadığı sürece mülk için alınan daireler, 

nâmi (artan) bir mal değildir. Bir mala zekât gerekmesi için o 

malın “nâmî vasıfta olması” şarttır, yani illettir. Hükümler de, 

illetler üzerine bina edilir. Maslahat ve toplumsal barış, 

kalkınma, fakire yardım ve bunun gibi sayısız hikmetlerin, 

illet yerine ikame edilip onlara göre hüküm verilmesi doğru 

değildir. 1 Çünkü hikmetler değişkendir ve bir kısmı hiç 

bilinmeyebilir. 

 

Dolayısıyla kira gelirlerini de mahsul gibi değerlendiren ve 

1/10 zekât gerekir diyen muasır fakihler varsa da, mezheplerin 

klâsik görüşüne dayanan Din İşleri Yüksek Kurulu ile İslâm 

Fıkıh Akademisinin, gayr-i menkullerin ne aynından ne de 

nisaba ulaşmadıkça kirasından dolayı ayrı bir zekât 

gerekmeyeceği yönündeki fetvası 2 daha muteberdir. 

 

Şu da var ki, örneğimizdeki baba, aslî ihtiyacı dışındaki bu 

evlerden dolayı “Nisâb-ı İstiğnâ” sahibi sayıldığından zekât 

alması caiz değildir. Sadâka-ı fıtrı vermesi ve kurban kesmesi 

ise vaciptir. 

 

NİYET, NİTELİĞİ VE HÜKMÜ DEĞİŞTİRİR 
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Ancak aynı taşınmazlar ticaret için olduğunda, artık arttırıcı 

bir işleme sokulmuş yani nâmî bir mala dönüşmüş demektir. 

(Haşiye 2) O yüzden emlakçının, elindeki arsa veya dairelerin 

o günkü piyasa değeri üzerinden zekâtını vermesi gerekir. 

Örneğimizdeki baba da “ileride değer kazanınca satarım” 

niyetiyle, yani yatırım amacıyla aldıysa o dahî, o dairelerin 

zekâtını vermelidir. 

 

İşte niyet, hükümleri böyle esastan etkiler. Malda mülk oluş 

asıldır ve bir malın mülkiyetinin bize intikal etme anındaki 

niyetimiz esastır. Bundan dolayı, bidayeten ticaret niyetiyle 

satın alınmamış veya miras yoluyla elde edilmiş bir mal için 

sonradan ticarete niyet edilse ve hatta o mal satışa sunulsa, 

satılmadıkça ticaret malına dönüşmez. Nasıl ki mukîm biri, 

yolculuğa fiilen çıkmadıkça, mücerred niyeti sebebiyle seferî 

sayılmaz. Ama seferî olan, ikamete niyet etmekle derhal 

mukim olur. Aynen öyle de, galerici de ticaret niyetiyle aldığı 

aracı özel oto olarak kullanmaya ayırmakla, o araba zekâta 

tâbi olmaktan çıkar. Tekrar ticaret niyetiyle galeriye koysa, 

satmadıkça o ticaret malına dönüşmez. 3 

 

Evet, “Niyette öyle bir hâsiyet vardır ki, âdetleri ibadete, 

seyyiatı hasenâta ve hasenâtı seyyiâta tahvil eder.” 4 

 

Sözgelimi, akşama kadar yemeyip içmeyen boşuna aç kalmış 

olur. Ama oruca niyet eden oruç tutmuş olur. Keza, bir altını 

başkasına, bir gün sonra geri almak üzere “borç olarak veren” 

sevaba girer. Aynı altını bir gün sonra bedeli ödenmek üzere 

“satış yapan” kişi ise ribe’n-nesîeye (zaman faizine) 

girdiğinden harama düşer. 

 

HAŞİYE 1: Ticaret için olmayan gayr-i menkullerde zekât 

gerekmemesinin başka hikmetleri de vardır. Şayet bu malların 

bakım masraflarına ilâveten bir de zekâtı gerekseydi, elinde 
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para bulunmayan bir mal sahibi, bu zekâtı ödeyebilmek için o 

akarın bir kısmını satması gerekecekti ki, bu büyük bir zorluk 

teşkil edecek, hatta zengini fakirleştirecekti. 

 

HAŞİYE 2: Ticarî işleme sokulan 40 puanlık bir mal, ticaret 

çarkı içindeki dönüşüyle, bir yıl içinde sahibine asgarî 10 

puanlık bir kâr bırakarak 50 puan olur. İşte Allah, hiç yokken 

gaybdan verdiği bu 10 puan fazlalığın 1’ini, fakirlere 

vermemizi emretmiştir. Yine hiç yokken gaybdan gönderdiği 

mahsulde de oran aynıdır; dokuzu, tevziat memuru olarak 

bizim, biri fakirlerindir. Bu şu anlama gelir: Verilen zekâtlar 

aslında kendi malımızdan değil, Allah’ın gaybdan gönderdiği 

kârdan, mahsulden veya nesilden (hayvanlarda) verilmektedir 

ki, yaklaşık nisbet hepsinde reel olarak onda birdir. (bk. 22. 

Mektup, 2. Mebhasın Haşiyeleri) 

 

Dipnotlar: 

 

1- bk. 27. Söz, Beşincisi. 2- bk. Din İşleri Yüksek Kurulu, 

Fetvalar, 232-235; Ö. N. BİLMEN, B. İ. İlmihali, 339; Prof. 

Dr. Mehmet ERKAL, Zekât, 254, Erkam Yay. İst. 2004 3- Ö. 

N. BİLMEN, a.g.e, 344; M. ERKAL, a.g.e, 87. 4- M. Nûriye, 

Katre, Hâtime. 

 

23.05.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/altinin-

zekati_520513 

http://www.mehmetcetin.de/altinin-zekati-2/ 
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22. İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur 2 

 Yeni Asya versiyonu olarak  http://www.risale-

inur.info adresi ile takipçilerinin huzuruna çıkmaya hazırlanan 

hizmeti; tahlile, tavsiyeye ve duaya devam ediyoruz. 

 Bu sitenin bütün Nur gruplarını kucaklıyor olması 

vasfı, hakikaten ziyadesiyle ehemmiyetlidir. Nur Gruplarının 

da ihtiyacına cevab verilmelidir. Lüzumu olmadıkça 

hizipleşmeyi hissettiren özeldeki konu ve isimler 

zikredilmemelidir. Genel anlamdaki uhuvvete dikkat ederek 

mümkün olduğu kadar hizipleşmeyi tahrik etmeyecek üslûpla 

bu hizmet yapılmalıdır. Bununla beraber ihtiyaç olduğunda 

Yeni Asya tarzındaki yaklaşım; sloganvari isim/resimden 

ziyade, matbuat/sosyal medya ayağında, istikrar ve istikametle 

sürdürdüğü hizmetindeki engin izah, müdellel bilgi ve tatmin 

edici açıklamalarla kendini okutma ile isbat etmelidir. Bir 

başka ifadeyle kaliteyi ve keyfiyeti sürekli yüksek tutmalıdır. 

Bunun için sürekli yenilenen, güncellenen ve her yenilendikçe 

daha çok duaların ziyadesiyle hizmete vesile olabilme 

nimetine ermesi, muradımızdır, inşaallah. 

 Kur'ân'ın manevî tefsiri Risale-i Nur'u kendine mehaz 

edinen şerh, izah gibi yazılar Külliyat’ın risale tanzimine göre 

tasnif edilmelidir. Meselâ: Yirmi Üçüncü Söz'ün İkinci 

Mebhasi’nin Dördüncü Nüktesi ile alâkalı mevzularla ilgili bir 

makale, Sözler, Yirmi Üçüncü Söz'ün İkinci Mebhasi’nin 

Dördüncü Nüktesi altında, makalenin başlığı ve yazarı  ( 

meselâ, İki Yönlü Kulluk-/ Abdullah Kardeş) şeklinde 

gösterilmeli. Bu tanzim, aynı konulu diğer risaleler ile 

irtibatlandırılmalıdır, birbirine atıflar yapılmalıdır. O makale 

nerede yayınlandı ise o kaynak da eklenmelidir.  Bu 

makalelere benzer makaleler yayınlandıkça ilgili risalelere 

eklenmelidir. Yeni Asya ve dergilerimizin haricindeki 

matbuatta müsbet olan makaleler, sıkıntıya sebep olmayacak 

yazılar kaynak gösterilerek eklenmelidir. Bu tarz, bu siteye 

http://www.risale-inur.info/
http://www.risale-inur.info/
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ilginin fazlalaşmasına vesile olacağı gibi, araştırma yapana 

yardımcı olur, matbuatta uhuvveti temine vesile olur. 

 Sualler/cevaplar bölümü açılmalıdır. Mesela Otuzuncu 

Söz'ün Birinci Maksad'ında işlenen konular ile alakalı verilen 

cevaplar, o risaledeki konu sıralamasına göre sıralanmalıdır. 

Bunun için Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksad tıklanarak 

açılan pencerede sadece sualler gözükmeli, o sual 

tıklandığında cevap ayrı bir pencerede açılmalıdır. Bu cevap 

ile alâkalı makalelere atıflar yapılmalıdır.   

 Bunun için Yeni Asya, Yeni Asya Neşriyat, Köprü, 

Genç Yorum, Can Kardeş gibi Yeni Asya Grup medyasında 

yer alan zengin kaynağımız var. Yeni Asya’da neşredilen 

makaleler başlı başına bu bölüme zengin bir kaynak olma 

istidadındadır. Yeri gelecek, Yeni Asya Neşriyatındaki 

kitaplarımızdan çıkarılacak sorular ile o kitaplardaki ilgili 

yazı, kitabının kaynak gösterilerek eklenebilecek.  

 Bu bölüm sürekli güncellenmelidir. Yeni yayınlanan 

makale ve onlarda işlenen konulardan çıkarılacak ya da 

işlenen sorularla buraya eklenerek, link verilerek sürekli 

güncellenmeli, zenginleştirilmelidir.  

 Sadece makaleler değil, belgesel, görsel eser, karikatür 

ve resim gibi kaynak vasfındaki eserlere de link verilebilir. 

Risale-i Nur üzerine yapılan akademik çalışmalar ayrı 

kategoride yer almalıdır. 

 Risale-i Nur bölümünde yer alan makalelerin hepsinin 

arama kolaylığı olması için bir liste, fihrist olmalıdır. Sitenin 

zaten bir site haritası var, ondan bahsetmiyoruz. Arama 

motoru en kolay ve verimli hâli ile uygulanabilir olmalı. 

 Kullanılan dil ve kelimeler uydurukça olmamalı, 

kullanılan kelimelerin itidalli olanı seçilmelidir. İmlâ 

hassasiyeti gösterilirken anlaşılan, kullanılan ama mehaz ile 

irtibatını sağlıklı sağlayan, mazisi ile bağını sıkı tutan tarz 

tercih edilmelidir. Tavr-ı esasiye, ruh-u asliye muvafık olan 

tercih edilmelidir.    
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 Ücret ehven olmalı, reklâm alınmamalı, kardeş linkler 

listesi olmalı… 

 Hayırlara vesile olmasını diler tekrar tebrik ederiz. 

   Mehmet Çetin 

  19 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir 

30.05.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/internet-

dunyasina-yeniden-hazirlanan-risale-i-nur-2_520976 

http://www.mehmetcetin.de/internet-dunyasina-yeniden-

hazirlanan-risale-i-nur-2/ 

 

Ulaş İnan Yeşilgöz 

30.5.2020 14:33:02 

Risale-i Nur'ların Latin hurufuyla ve Kur'an hurufuyla yazılı 

elektronik kitapları Android ve Iphone uygulamaları üzerinde 

yayınlanmalı. Ayrıca, Risale-i Nur'ların e-kitap 

okuyucularında okunabilecek halleri (mobi, epub biçimli 

dosyaları) internet sitenizde yayınlamalı ki, e-kitap 

okuyucularında Risale-i Nur rahatlıkla okunabilsin. 
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23. Harabezara bakıp durma! 

 Yanılmıyorsam en uzun rica, ikinci On Üçüncü Rica. 

Muhtemelen, birincisinde dile getirilenler bitmemiş ki ikincisi 

gayr-ı ihtiyârî tevafuken yaz(dır)ılmış. 

 İlerleyen yaşımızda ilaç gibi geliyor bu ricalar.  

 Hiç unutmuyorum Aydın’ın kadim Nur Talebesi 

Necati Can Ağabey ile hatıralarını Ceyhan Tekin kardeşimle 

kaydetmek için yaptığımız bir mülakatta “Her gün bir rica 

okuyorum, yeni güne can buluyorum” demişti. Muhteşem bir 

tespit ki o ricalarda bir reçete bulmuş anlaşılan. 

 İhtiyarlığın demiyoruz, yaşlanmanın en özel ve 

belirgin tezahürü maziye dalmaktır. O sahifelere saklanan 

hatıraları birer birer ama itinayla hatırlamak, âdeta yeniden 

yaşamak. Yaşarken şimdide durup, maziye misafireten gidip 

gelmek, bir ayağın sağlamca şimdiki zamanda diğeri geçmişin 

sokaklarında. 

 İşte bu vaziyette On Üçüncü Rica’daki meyvedâr 

ağaçların başındaki meyvelerin Üstada ikazının bizdeki 

yansıması karşımıza çıkıyor ve diyor ki: 

 Tamam, mazini dolaş, onları ibretle an! Safa verenleri 

al, keder verenleri at! Eğer sana hüzün verenlerle daima 

meşgul olursan bil ki o hüzün seni üzer.  Hem bilesin ki o 

hüzün, ahbabsızlıktan kaynaklanmamalı, ahbablardan 

ayrılmaktan kaynaklanmalı ki bu hüzün doğru yola iletir. 

Dostların gittiği âleme hazırlar. 

 Ve esasen hayat ağacının meyvelerini toplayan niçin 

üzülsün ki? 

 Hakikaten o meyve “Harabezara bakıp durma!” ikazı 

ile ne demek ister?  

 Mülküm, diye bildiğin her neyin varsa mülkün 

değildir, o mülk sana ibahe olarak verilmiştir. Mülkiyeti sana 

ait olmayan bir malın kullanımı, istifade edilmesi demek 

isterim, ibahe derken. Bu emtiayı kullanırken sanki onun 

hakiki sahibi imiş gibi bir de onunla oluşan hatıra sokaklarında 

dolaşıyorsun! İbahenin düsturlarını unutmayasın! 
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 Harabezara bakıp durma! Girdiğin hayat 

bahçesindeki murdar şeylerle meşgul olma! Her şeyin iyisine 

bak! Güzeli gör, güzel düşün ki hayatından lezzet alasın!  

 Harabezar da dâhil olmak üzere hayatında her ne varsa 

O’nun mülkünün birer parçasıdır. Bağlar ve bahçelerdeki 

çiçekler, güller ağaçlar, her şey O’nu tesbih ederler. Meyvede 

tecelli eden tefekkür meyvesini fikir babında yedin mi hiç, ona 

dikkat et! 

 “Ol!” emrinin Sahibi, dün o çiçekleri açtırdığı gibi 

bugün de şu an şahid olduğun gülleri, yarına sümbül veren 

dilleri de konuşturur, çiçeklerle, meyvelerle donatır. İşte 

bunlardan anla ki gafletten uyanasın! Ateşe sokulan demirin 

yumuşayıp faydalı bir hâl aldığı gibi sen dahi mazi ateşinde 

yoğrularak istikbalde istimale hazırlanan bu tecrübe 

meyvelerine dikkat etmelisin. Bir de musibet ateşine isyan 

etmeyip ve fitne ateşine bulaşmadan devam eden hayatta 

kemâle erme meyvesini seni beklediğini de. Yok, eğer 

istikameti şaşırırsan, dışarıda arama harabezarı, içinde ara!   

 İnan olsun, eğer ahiret olmazsa bu hazin hâller 

çekilmez, bu yaşananların hazmı mümkün olmaz, hiçbir şey 

yerine oturmaz! O iman ile burada firak acısıyla kıvranan 

insan, orada kavuşacağı ümidiyle bakiye ömrünü tamamlar. 

  Şunu da unutma ki eşya ve hadiseye ibretle 

bakamıyorsan o zaman harabezarâne bakıyorsun denilmesine 

hazır ol! Onlar, bulundukları anı, o anı kendilerine lütfedeni 

anarak geçirmekle harap olmaktan kurtulup, Bakî’nin 

ayinedârlığını yaparak bekaya giderler. Böylesine vazife 

yapana takdirle bakmak elzemdir, Beyim! Sen ne ile 

meşgulsün? Şimdi temizlik vaktidir, taharet içten dışa 

doğrudur, kapının önünden. Duvarı süsleyip durma, köke 

kuvvet ver, temelleri sarsılan binanın harabezara döneceğini 

unutmadan gayrete sarıl, kardeşim! 

   Mehmet Çetin 

  07 Mayıs 2020 Yeni Foça İzmir 

06.06.2020 
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24. Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı! 

 Ayın ilk günlerinde, hafıza kapasitesi yüksek olmasına 

rağmen, telefonumun “Belleğinizde yer azaldı” ikazını iki ya 

da üçtür yaşıyorum. Daha geçen ay, bir hayli resimli-videolu 

paylaşımları silerek temizleme yapmıştım ama maalesef bu 

kadar dayandı. Özellikle başka yere değil sadece dâhil 

olduğum WhatsApp grubuna girerek geçen ayın yarısına kadar 

paylaşılan görsel ve videoları temizledim ki ekrandaki kırmızı 

ikaz siliniverdi. İki haftada ne kadar paylaşım olmuş ki 

neredeyse orta ölçekli bilgisayar kapasitesi hacimli belleğe 

sahip telefonun belleği dolmuş. Sonra işi gücü bırakıp o 

paylaşımları teker teker siliyorum. 

 Silme işi yaparken görüyorum ki pek çoğu farklı 

kişiler tarafından tekraren paylaşılmış hatta aynı kişi farklı 

günlerde aynı paylaşımı yapmış. Buradan da ne kadar dikkatli 

(!) bir paylaşımda bulunduğumuzu hazinâne gördüm.  

 Paylaşımı yapılanların; meslek ya da meşrep 

noktasından, genel prensipler zaviyesinde değerlendirilmeden- 

tabirimi mazur görün- gaza gelerek yapılan paylaşımın 

üzüntüsünü burada henüz bahsetmedim daha. 

 Normalinde hak hukuktan bahseden kişinin; gecenin 

istirahat vaktinde yaptığı paylaşımın bildirim sesi ile diğerlerin 

istirahatini bozarak ihlal ettiği hak ve hukuktan bile 

bahsedemedim. 

 Seviyenin azamî derecede korunmasına gayret edilen 

bir topluluktaki seviyeyi inciten paylaşımların yer alması ile 

gönlümüzün incindiğini buraya not almaya sıra bile gelmedi 

daha. Nazarın, dikkatin hedeften sapmasına sebep olan o 

paylaşımların iyilik zannı ile yapıldığını nasıl anlatayım diye 

dururken… 

 Her paylaşıma mutlaka cevap vermenin gereği 

olmadığını, bunun isbat-ı vücuda yaramadığını da bahsetmeye 

sıra gelmeden. Mademki paylaşım bu kadar önemli, bari 

kemâle vesile olsun, bir tık yukarıya çıkmaya vasıta olsun, 

diye diyemedim henüz. 
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 Hele bir de şu Cuma, bayram ve kandil mesajları var 

ya, inanın maksadının üzerinde rahatsız ediyor ve yapılan bu 

paylaşımın perdenin öbür tarafındaki ticari yönü kimin cebine 

gittiğini de araştırmaya bile ihtiyaç hissetmeden sadece şunu 

demek isterim. Yüz elli tane paylaşım yapacağına- ki çoğu 

kopyala yapıştır cinsinden-o dostlarından beşini telefon ile ara! 

Ta ki sesini duysaydın daha samimi olmaz mıydı, diye şurada 

yazmak isterdim. 

 Hele bir de kalem erbabının, topluma fikir ve ufuk 

açan o münevver insanın, sosyal medyada uluorta 

paylaşımlarda bulunmasının hayal kırıklığı, ümid zaafı, güven 

sarsıntısı oluşturduğunu burada nasıl anlatsam acaba? 

 Bir kısım hassas ama muhakemede noksan insanların, 

kendince faydalı olduğunu düşündüğü şeyleri rasgele 

paylaşmasını mı bahsedeyim, yoksa müneccimvâri geleceği 

okurcasına bol ebced cifirli muhakemesiz değerlendirme 

görünümlü paylaşımları ile kafaları karıştırdığını mı, yoksa 

birilerine farkında olmadan zemin hazırladığını mı, 

bahsedeyim bilemedim! 

 Kimisi de tebliğ olsun diye satırlar dolusu metin 

paylaşımında bulunuyor. Buna da dört satırdan sonrasının 

okunmadığını nasıl anlatayım, derken aynı metnin başkaları 

tarafından tekrar tekrar geldiğinden işte hafıza-i telefonumu 

boş yere dolduruyor.  

 Link paylaşımı, yeni yeni oluşturulan gruplardan 

çıkma işlemleri, yazılarının izinsiz paylaşımı gibi 

paylaşımların burada bahsine de yer vermeyi düşünürken 

sütunun hafızasının dolduğunu düşünerek bahsetmeyeceğim 

bile 

 İfade tarzıma uymasa da şimdi sorabilir miyim? 

Telefonum, senin rahatsız ettiğin o paylaşımların yüzünden 

niçin dolsun be kardeşim? El-insaf! 

   Mehmet Çetin 

  06.04.2020 Yeni Foça İzmir 

 13.06.2020 
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Bir dönem öğretmenlik yaptığımız Erzurum Olur İlçesi eski 

kaymakamı Mustafa Tevfik Özbilgin Beyin yorumunu 

paylaşıyoruz:  

 Sayın Mehmet Kardeşim 

 Bana da aynı şekilde mesajlar geliyor her Cuma 

mesajını açtığımda mesajı öpüyor başıma koyuyor ayrıca 

“Hediyeleşin”, diyen Peygamber (asm) buyruğuna göre de ben 

de aynı şekilde cuma mesajını bazen yazılı bazen resim 

şeklinde cevaplıyorum. 

 Gelelim telefon hafızası dolmasına, bu konu çetin bir 

mesele yapılmış. 

 Din nasihatle kaimdir, buyruğuna göre aynı nasihatin 

tekrar gönderilmesinden memnun oluyoruz, bana göre mesajı 

gönderen sevap alıyor okuyan da. 

 Telefon hafızasının dolduğu konusunda telefonuma 

mesaj geliyor akabinde maneviyattan sevap kesen de doldu, 

diye mesaj geliyor. Ben mesajları silmiyorum, haddime mi?  

Bişr-i Hafi gibi onları öpüyorum. Telefon hafızasını çoğaltıyor 

veya bilgisayara aktarıyorum. Böyle yapmamızın nedeni belki 

çocukken Üstad Bediüzzaman’ın, Sandıklı’ya Şekerci Rıfat 

Akşit Amca’nın dükkânında ellerini babamın öp demesi 

üzerine, öpmemdir 

 Konu ile alâkalı bir hatıramı nakletmek istiyorum. 

 Karaman Hacı Beyler Camii, Selçuklu eseridir 

 Cami imamı olmadığından kapalı iken malûm zihniyet 

kütüphâne yapmış. Ben ziyaret ettiğimde kütüphâne yapılan 

tarihî caminin içine tuvalet yapılmış. Nedeni ise kız erkek 

tuvalet bahane ederek sık sık dışarı çıkmaları ve böylece 

dedikoduya meydan vermeleri nedeniyle tuvalet içeriye 

alınmış 
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 Ben bu durumu Konya Valisine aktardım. Karaman 

henüz il olmamıştı, Vali bana “Kütüphaneyi taşıyıp, Camiyi 

ibate açamam” dedi. Ben Valiye camiden kütüphanenin taşınıp 

caminin ibadete açılması için talimat vermesini istedim, Vali 

Bey “Daha önce Karamanlıların başvuruları üzerine senden 

önceki kaymakama yazdım başaramadı, sana da talimat 

yazayım.”, dedi. Talimat geldi, kiralık bir bina buldum, bina 

sahibine kira bedeli için maaşımı noterden temlik ettim. 

Kütüphâne taşındı, ancak taşıyan kamyonlar malûm zihniyet 

tarafından taşlandı. Cami ibadete açıldı malûm gazeteler beni 

hakaret yağmuruna tuttu.  

 Bu arada o zaman Devlet Başkanı olan Kenan Evren 

Paşa, bana telgrafla kütüphaneyi eski yerine taşı, diye emir 

verdi. Ben emre uymadım. Vali öfkelendi.  

İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi, uymadım. 

 İlk işim Caminin içindeki tuvaleti yıkmak oldu. 

Tuvaleti yıktım diye tarihi esere zarar vermekten bana ve 

Müftü İlhan Uzun’a dava açıldı. 

 28 Şubat yönetimi Hacı Beyler Camii dosyasını 10 yıl 

sonra yeniden açtılar. 

 Bunları niye anlattım?  

 Caminin içindeki tuvaletin yıkılıp cami ibadete 

açılırken Müftü ilhan Uzun, benden ibadete açılması için 

‘olur’ aldı, ben ‘olur’u imzaladığımda Müftü Bey bana “Fatih 

Sultan Mehmet, nasıl Ayasofya’yı cami yaparak siz de 

Ayasofya’yı açmış gibi sevap kazandınız”, dediler. 

 Karaman’dan bana yüzlerce CUMA mesajı geliyor 

“Allah razı olsun Senin ibadete açtığın Camide Cuma namazı 

kıldım.”, diye 

 Mesajlara birde bu yönüyle bakmak lâzım, derim. 

 Söz camiden açılmışken şu hatıramı da ekleyerek 

noktalayalım. 

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci 

iken Ayasofya Camiine gittim. Girerken ayakkabılarımı 

çıkardım. Elimde ayakkabı ile dolaşırken papaz kıyafetli ve 
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boğazında haç takılı olan birisi bana burası cami değil, müze. 

Neden ayakkabını çıkarıyorsun, diye sorunca, “Ben buranın 

daha önce cami olduğunu biliyorum, ecdadım burada namaz 

kılmış. Ben onların secde ettiği yeri ayakkabıyla kirletmemek 

gerekir.”, dedim. Beni uzaktan, camiden ayrılıncaya kadar 

takip etti. Bu konu o zaman gazete haberi de olmuştu. 

 Allah’a emanet ol. 

*** 

Muhterem Valimiz Mustafa Bey, Konya Vali Yardımcılığı 

görevinde iken ülkemizde ilk defa Cuma saatini öğle 

vaktindeki resmi tatiline denk gelecek şekilde ayarlayandır. 

Rabbim hayır ve hizmetlerini kabul eylesin. Sağlıklı uzun 

ömürler versin. MÇ. 

 

 

75 yaşındayım 2020-75=1945 

4-5 yaşında idim  

 

Konya’da ilk defa Cuma saatini öğle vaktindeki resmi tatiline 

denk gelecek şekilde ayarlayan Vali Yardımcısı iken 

Vali Necati Çetinkaya ise karşı çıkmış. 
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25. Yeni Dünya düzeni mi doğuyor? 

 Meyve Risalesi’nin Dördüncü Meselesi’ndeki konu, 

hükmünü muhafaza ediyor.  

 Tiflis’te Şeyh San’an Tepesine çıktığında etrafı 

dikkatlice temaşa ederek istikbalî işaretleri sıralayan 

Bediüzzaman, “Asya’da, âlem-i İslâm’da üç nur birbiri 

arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet 

inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidâne yırtılacak, 

takallüs edecek….”, der. Bu ifadelerin günümüze bakan 

hususlarından birisi de yeni Dünya düzeninin tanzimi 

merhalesidir, denilebilir. 

 Üstadın Hutbe-i Şamiye eserinde verdiği şu müjde 

zulmetten nura geçişin ifadesi olsa gerek. “Madem 

meylülistikmal (tekâmül meyli) kâinatta fıtrat-ı beşeriyede 

fıtraten derc edilmiş. Elbette, beşerin zulüm ve hatasıyla 

başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve 

hakikat, âlem-i İslâm’da nev-i beşerin eski hatiatına kefaret 

olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah.” 

 “nev-i beşerin eski hatiatına” nitelemesi, her asırda 

değişen ama öz itibarı ile aynı olan zulüm ve haksızlığı 

gösterir.  

 Giriş paragrafında ifade edilen ve geçen asırda verilen 

bu müjde o asrın büyük hadiselerinden Rus Çarlığının yıkılışı, 

komünizmin hâkimiyeti ele geçirmesi ve ardından Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin yıkılması ve sonrasındaki 

esaret ve sömürgelerden kurtuluşlara üç zulmetli işaret olurken 

elbette bu müjdenin bu asra bakan veçhesi de olmalı. 

 Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Devam 

eden küfür muknî deliller ile ikna edilemezse de ıskat edilerek 

susturulur ama zulüm öyle değil, zira zulüm devamlı değildir. 

Bunun için mutlak anlamda ıslah hizmeti yapılmalıdır.  

 Islah, bazan kul eliyle olduğu gibi Kahhar bir el ile 

Cebbarâne bir Kudret ile de mümkün olmaktadır. Her cemal 

öncesi celâlî tecellilerin mukadder olması noktasından 

hareketle yaşanan celâlî tecellilerden de gerekli tefekkürî 
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ibadetin yapılması elzemdir ki farz-ı kifâye yerini bulsun, edâ 

edilsin. 

 Bu zuhurlar öncesi beşer pürşer eli ile “beşerin zulüm 

ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa” ikazı 

ciddiye alınmalıdır. Kimileri zulüm ve hatalarını yaparken 

keyfiyeten ehemmiyetli bir mühim kısmı ise kalkan vazifesini 

görecek duaları ile muhtemel kıyamet gerektiricilerin 

ertelenmesine hazır olmalılar, hazırlık yapmalılar.  

 Siyaset ve diyanet âleminde zuhur eden çakma 

mehdiler ile deccal ve süfyanların ve dahi safderun bazılarının 

hatalı fiilleri sebebiyle çabuk bir kıyametin kopmasına fetva 

verdirmelerini de unutmamak ve ders almak elzemdir.  

 Yeni dünya düzeni kurulurken ferdî çapta da 

değişiklik beklenmelidir. Ekseriyetin cezalandırılmasını netice 

veren hadiseler ferdî alandaki kusurların birikimi ile söz 

konusudur. Bu cümleden hareketle enfüsî muhasebe ile enfüsî 

tefekkür müessir olarak tatbik edilmelidir. Kendi nefsini ıslah 

edemeyen başkasının nefsini ıslah edemez düsturundan 

hareketle evvelâ kendimizden başlamalıyız. Bunu yaparken 

sun’î algılamaların tesirinden uzak, tamamen tabiî olarak ve 

doğrudan içe dönük muhasebe ve murakabeden doğan bir 

tefekkür, kişinin ta kendisini ifade eden, kendi farkındalığının 

farkına vararak, cemiyetin yeniden tanziminde, öncesine göre 

daha teçhizat ve donanımlı olarak yeni vazifeye zinde ve 

tecrübeli olarak hazır olmalıdır.  

 İlâhî ihsanlardan olan teknolojik gelişme ve imkânlar 

hakkı ile haklı yola kullanılmayıp; tahribat, ifsad, istibdat gibi 

menfiliklerde kullanılması umumî musibetin davetçisidir. İki 

cihan harbi ve korona öncesi o elim hadise ve sui-istimallerin 

cezaları bize yeterli dersi vermiş olmalıdır.  

 Bu sebep ile yeni dünya düzenin kurucuları bunları 

göz önünde bulundururlar ümidi ve duasıyla. 

   Mehmet Çetin 

  26 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir 

20.06.2020 
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Tiflis'te, Şeyh Sanan Tepesine çıkan Bediüzzaman: "Asya'da, 

âlem-i İslâm’da üç nur, birbiri arkasından inkişafa başlıyor. 

Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu 

perde-i müstebidâne yırtılacak, takallüs edecek. Ben de gelip 

burada medresemi yapacağım.", der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

26. Yitik Hayatlar (ımız) mı? 

 Toplumun özelini okuyamayan ve bu konuda söz 

sahibi olmayan birisi olmasa idi, bu kitabı okumayı 

düşünmezdim.  

 Öncesi sohbetlerimizde, konuşmalarında sosyal 

medyanın aile içi infilakını öncesinden haber veren pek çok 

ifadeleri, dinleme anındaki dikkatlerimizi çekiyor, o an 

üzülüyor ve fakat devam eden hayatın fırtınasında unutup 

gidiyorduk. Ne zaman bu ifadeler, hepimizin içinden bir 

ailenin yıkımına sebep olduğunu resmeden esere dönüşüp de 

elimize roman olarak bir bütün hâlinde o serencamı okuma 

fırsatı oldu, işte trajediyi o vakit daha müessir fark ettik. 

 Bu vesile ile hemen Kenan Taştan Hocamızın Yitik 

Hayatlar eserini okumanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. 

 Yitik Hayatlar, Kaan ve hanımı Sevda’nın şahsında 

cemiyetimizin resmidir. 

 Kaan, işi ile ziyadesiyle meşgul ama bu meşguliyetin 

menfi neticesi olarak, hanımına yeteri kadar vakit ayıramayan, 

alâka gösteremeyen kocaları temsil eder. 

 Sevda Hanım, kocasından yeteri kadar alâka 

göremeyen ama bu alâkayı onun başarılarını kıskanmak yerine 

bir şekli ile kocasının dünyasıyla bütünleşemeyen, ilgiyi 

dışarıda, özellikle sosyal medyada ararken bir yalancı ve 

aldatıcı yüzde gördüğünü zannederek ona mahremini 

kaptırarak elinde oyuncak olanları ve girilen bu girdaptan dip 

yapan hanımları temsil ediyor. 

 Hangisi kabahatli demeden, hemen kendi dünyamıza 

bakarak orada, kendi özelimizde arayalım. Elimizin altında, 

yakınımızda; aynı yastığı paylaştığımız, aynı tabağı 

kullandığımız eşimiz ile olan münasebetlerde ne kadar samimî 

vakitlerimiz oldu? Adıma söyleyeyim, sınıfta kalıyoruz, 

doğrusu.  

 Hangi haklı gerekçemiz; eşimizden, muhabbetinden, 

sadakatinden, fedakârlığından daha üstün olabilir ki? 
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 Yok, yok, bu teker böyle gitmez! Gittiğini 

zannettiğimiz zamanlarda duvardan sökülen tuğlalardan açılan 

deliklerden esen soğuk rüzgârın, içerideki o sıcacık havayı 

soğuttuğunun farkına bile varamıyoruz!  

  Çaresi bulunan şeyde, aczi ifade eden başka kapılara 

gitmek, kendine fenalık etmektir. Varsa bir problem, yerinde 

çözülmelidir, kaybedilen iğnenin dışarıda aranmayacağı gibi. 

Bu noktada, ferdî gayret, malûmat kifayetsiz ise, bilgi ve 

tecrübe desteği, ehlinden alınmalı ama üslûbunca, dağıtmadan, 

incitmeden, soğutmadan. Unutmayalım, yangın su ile 

söndürülür, benzin ile değil!  

 İşte bu dertli, meşakkatli hayatın imtihan cilvelerinden 

olan sıkıntılı hâller, hayatın içerisindeki çözülebilen sorulardan 

olup, çözdükçe huzuru yakalayıp, şükre yol açan fırsatlar iyi 

değerlendirilmelidir. 

 Çaresi bulunmayan şeyde hemen sızlanmaya, 

ağlamaya da sarılmamak lâzım. Kaderin payını unutma! Ağır 

yükünü gemiye bırak, rahat et! Allah, hangi derdi vermiş de 

dermanını vermemiş? Yok böyle bir şey! Dermanı bulunmaz 

zannedilen dertlerin, hakkımızda ve lehimizde birer “tevekkül” 

dermanı olduğunu da unutma! O şart ile ki elinden gelen bütün 

yollara müracaat ettikten sonrasında… 

 Muhabbetin ve alâkanın muhatabı, ailedir, eşlerdir; 

dışarısı, dış kapının mandalıdır. 

 Kadın, kocasından ilgisizlik, sadakatsizlik, fenalık 

görse, o da kocasına inadına, asıl vazifesi olan sadakat ve 

güveni bozsa, askeriyedeki itaatin bozulması gibi yuvanın 

dağılmasını hızlandırır. Yok, eğer aksine, başka kapıda ararsa 

her yönüyle zarar eder. Hakiki sadâkati bırakan, dünyada da 

cezasını görür. Elinden geldiği kadar kocasının kusurunu etkili 

ve sıcak sevgi dolu usûllerle ıslaha çalışırsa, ebedî arkadaşını 

kurtardığı gibi, ahiretini de kazanır. Unutmayalım ki yuvayı 

yapan da yıkan da dişi kuştur! 

    Mehmet Çetin 

   30.10.2019 Yeni Foça İzmir 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yitik-hayatlar-

imiz-mi_522956 

http://www.mehmetcetin.de/yitik-hayatlar-imiz-mi/ 
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27. Sır dolu kuyudan bu asra yansıyanlar! 

 Hz. Ali ki ilmin kapısıdır; Resul-i Ekrem’in (asm) ona 

bildirdiği sırlara tahammül edemez ve karşısına çıkan kör 

kuyuya içini boşaltır. Rivayet o ki kuyu taşar taşar… 

 Taşan sular, kamışların yetişmesine vesile olur. O 

kamışı temsilen her asrın vekillerinden Geylanî, Rabbanî, 

Mevlanâ ve Bediüzzaman’ların dili ile asrının sırlı derdi dile 

getirilerek bulundukları asrın semalarında sır dolusu hakikatler 

yankılanır.   

   Yankı öncesi, felaket yaşanır. Cemalî tecelli öncesi 

celâlî tezahür ön alır. Daha öncesinden işlenen hataların 

kefareten ödenmesidir bu. Enfüsî âlemden afakî âleme kadar 

her alanda özü aynı olan farklı yansımalarla cezaların dünyevî 

olanı tatbik edilir. Böylece o hatanın buradaki boyutunu 

ilgilendiren kısmı ile ikaz edilir, istikamet gösterilir ve ayar 

çekilir lâkin yola gelenedir bunlar. 

 Yola gelmeyeni acı bir akıbet bekler, arasında 

masumların da can verdiği, ser verdiği cinsten. Zalim zulmü 

ile mazlum ise mükâfatı netice veren musîbete muhatap olarak 

bu anlaşılmaz sırrın tahakkukuna sebep olur.  

 Gel gör ki muamele bitmedi, sadece bu anı ve şimdiki 

sahneyi ilgilendiren kaza vuku bulmaktadır. Bu kazada, vakti 

gelen ibadet yapılmalıdır. Yaşananla alâkalı ve ona ne gibi 

davranışlar fetvaya sebebiyet verdi ise doğru olanının esas 

alınması ile tövbe istiğfar paketi ile Arş-ı Âlâ ’ya takdim 

edilmelidir.  

 İstanbul’u iki sefer işgal eden İngiliz’in birincisi 13 

Kasım 1918 ve ikincisi 26 Mart 1920’deki işgalinin rövanşı 

olarak 2020’de Covid-19 ile bir başka işgalî ceza gördük. O 

zamanlar halkın temsilcileri manasında Süleyman Nazif, Hz. 

İsa’ya Mektub’u ile ve Bediüzzaman da Hutuvat-ı Sitte ’si ile 

o işgale karşı koyarken 2020’lerde o gibi mukavemet 

gösteremedik ki bu musîbeti yaşar olduk? Anadolu’nun işgali 

yapıldı, Sevr imzalandı, TBMM gizli oturumunda Misak-i 

Millî andı içildi, Rusya’dan yardım görüşmeleri başladı, 
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Komünist Partisi ve İstiklâl Mahkemeleri kuruldu. 2020’de ise 

zelzeleler yaşandı. Çığ faciaları, uçak kazaları, İdlip’te 34 şehit 

hadisesi ve Bahar Kalkan Harekâtı başladı. Çin’de zuhur eden 

Kovid-19 virüsü dile geldi konuştu, ele geldi vurdu, göze geldi 

işaret etti. 

 2020’de, şimdiye dek olmayanlar oluyor! Ezanların 

Avrupa’da okunması, Kur’ân’ın Batı’da dinlenmesi, salgına 

çözüm olarak İslâmî temizliğin incelenmesi gibi gelişmeler 

yaklaşan fütuhatın sesleri olsa gerek. Ve hele –inşaallah- 

Ayasofya’nın bütünüyle ibadete açılması, aslına tebdili hayra 

işaretlerdir. 

 Geçen asrın aynı yıllarında yıkılan ümidin, Rüyada Bir 

Hitabe ile müjdelenen “En yüksek sada, İslâm’ın sadası 

olacak” işareti, artık kabına sığmayan sırrın, mukadderat-ı 

İslâm nâmına muhteşem meclisin kamışı ile ümide dâvet 

bâbından yankısını andırıyor.  

 Koronavirüs, Avrupa Birliğini sarstı ve sarsacak. Bu 

hadisede bile, birliğini muhafaza edememenin temelinde kendi 

menfaatini esas alan bozuk ikinci Avrupa’nın tasfiyesini, 

bütün insanlığın hayrına çalışan birinci Avrupa’nın ihyasını 

tesis etmeye sebep olacak inşaallah.  Ve o çirkef medeniyetin 

menfi esasları yerine müspet esasların ikâme edilerek hakkın 

ana plâna alınması, faziletin, muhabbetin, uhuvvetin, 

dayanışmanın, terakki, tekâmül ve insanî değerlerin öne 

çıkarılmasına vesile olacaktır. 

 Olacaktır inşaallah!  

 İslâm’ın mukadderatı için teşekkül eden manevî 

meclisinin müşterek müjdesi, şimdiye kadar saklandığı 

kuyudan arşa yankılanmaya başladı: 

 “Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en 

yüksek gür sada İslâmın sadası olacaktır!” 

 Rabbimiz, akıbetimizi hayreylesin. Âmin. 

   Mehmet Çetin 

  28 Mart 2020 Yeni Foça İzmir 

04.07.2020 
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bu-asra-yansiyanlar_523408 
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28. Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı 1 

 İnsanın tabiatında var olan ve bu sebeple kökü insanlık 

tarihinin derinliklerine kadar uzanan ve hiçbir emek vermeden 

değer elde etme, bir anda zengin olma heves ve arzusuna 

dayanır piyango.  

 Batı kökenli hemen hemen her şey gibi bu oyunun da, 

öncelikle levantenler ve gayrimüslim anasır arasında başlamış 

olması, şaşırtıcı değildir. İlk piyango çekilişinin 1850’li 

yıllarda başlayıp, çoğunlukla Rum ve Ermeniler tarafından 

tanzimi de…   Türkiye’de 9 Ocak 1926 tarih ve 710 sayılı 

kanunla, piyango düzenleme hakkı Tayyare Cemiyeti’ne 

verilir.
18

Daha sonraki yıllarda çeşitli düzenlemeler yapılıp 

Milli Piyango İdaresi tanzim edilmiş olup ve her nevi ilânatla 

takviye yapılır, özendirilir.  

 Cemiyetin iman ve selâmeti için her derdi ile alâkadar 

olmayı kendine dert edinen Bediüzzaman, mevcud teamüller 

ile yeniden ihdas edilenleri de İslâmî süzgeçten geçirerek 

sakınılması için hatalı kullanımlara dikkat çeker. Doğru olan 

davranış için evvelâ onun kapsamına girilmemesi hedefli 

olarak kulun irade terbiyesinden başlar. Bu terbiyenin 

sürdürülebilir olmasına gayret eder.  

 Akıl ikna edilmeli ki, irade oraya yönlensin. Kazanç 

ihtimalinin binde bir olduğu piyango kumarına para vermenin 

hatalı olduğunu, akla ikna ederek anlatır, Dördüncü Söz’de. 

Ardından; yirmi dörtten bir malın, yüzde doksan dokuz 

kazanma ihtimalinin kuvvetli olduğu hakikatine dikkat çeker, 

hem de hikmeten doğru bir iş olduğuna. Namaz kılmak ile 

ruhun rahatladığını ve bedene de o kadar yük teşkil etmediğini 

ifade eder. Kılınan namaz vesilesi ile diğer meşrû bütün 

hareketlerinin güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alacağı, fani 

ömrünün bâkileşme ihtimalindeki gerçeğe dikkat çeker, 

özendirir.   

                                                             
18

 Yeni Türk Ansiklopedisi. 6/2398; 

http://www.millipiyango.gov.tr/node/49 
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 Risale-i Nur’da on bir yerde kullanılan piyangoya 

mukabil aklı ikna eder. Mademki bir çekiliş gerçeği var ve 

insanlar ona teşvik ediliyor ve bu iş nefsin de çok işine 

geliyor, işte buna karşı o aleti kullanarak hakka ve doğruya 

yönlendirilmesi yapılmalı idi ve onu yapar.  

 On Üçüncü Sözün İkinci Makamı’nda, bir nev’i 

câzibedâr fitne grubunda değerlendirdiği piyangoya karşı 

aklını kaybetmeyen gençlere elini uzatır, onlarla konuşur. Der 

ki; ölüm inkâr edilemez bir gerçektir. Bu hakikatin ehl-i iman 

tarafından değerlendirilmesi üç şekilde olmaktadır. Birincisi; 

kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin 

kapısıdır. İkincisi; ahireti tasdik eden ancak mucibince 

yaşamayanlar için hücre hapsidir. Üçüncüsü ise ahirete 

inanmayanların müebbet hapis diyarıdır.  

 Kabrin Cennet bahçelerinden bir bahçe olması ile 

Cehennem çukurlarından bir çukur olması şeklinde hadislerce 

de desteklenen iki şık çok açıktır. Bir başka zaviyeden 

bakılınca; kabir var ve oraya girilecek şıkkı da çok açıktır, 

göz ile görülen bir gerçektir: Ölüm ve kabir. 

 İnandığı hâlde yaşamayan için de iki şık var; kabir 

onun için ebedî bir azap çukuru değildir. Ya kabirde ya da 

Cehennem’de cezasını çekecek sonra-inşaallah- Cennet’e 

girecek. Bu da bedihidir, anlaşılır derece açıktır. 

 Ahirete inanmayan için de iki şık beklemekte; kabir 

onun için ya Cennet bahçesi ya da Cehennem çukurudur. 

 İşte böylesine kesin bir gelecek için doğru haber veren 

güvenilir, doğru haberci yüz yirmi dört bin peygamber ve 

onların sözlerini izah ve tasdik eden yüz yirmi dört milyon 

evliyanın aynı hakikate şehadetleri, o dünyevî piyango 

ihtimalinden çok daha sağlam ihtimalle bir gerçeği 

gösteriyorlar.  

 Devam edelim inşaallah. 

    Mehmet Çetin 

   04.10.2019 Bostanlı İzmir 

11.07.2020 
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29. Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı 2 

 Ölüm ile mezara girileceği gerçeği, kabrin de Cennet 

bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir 

çukur olduğu hakikati; ehl-i iman ve ehl-i inkâr için, 

dünyevîlerin piyango ihtimalinden daha kesin ve kuvvetli 

şekilde ahiretin varlığını göstermektedir.  

  Bu ihtimal; ebedî idam ve zindandan kurtulmanın, 

Cennet gibi bir saadete ulaşmanın imkânı sadece iman ve itaat 

iledir. 

 Evet, itaatsiz bir iman, kabri evvelâ Cehennem 

çukurlarından bir çukur olarak yaşatır, cezasını ödetir sonra 

arınmış bir vaziyete Cennet’e dâhil eder. Bu gerçek, aklı 

iknaya ziyadesiyle yeter, nefsi susturmaya fazlasıyla kâfidir, 

tembeli gayrete sevk eder. 

 Şimdi, mademki insan piyangoya önem veriyor, ona o 

yoldan seslenilir: Acaba yüzde bir, yok olma ihtimali olan bir 

yola girer misin?  Hatta bunun için bir tek haber verenin sözü 

de dikkate alınmadan o tehlikeli yolda gidenin endişesiz 

olması mümkün mü? Elbette ki hayır! 

 İşte aynen onun gibi doğru söylediği defalarca isbat 

edilmiş, nasihatleri başkalarına faydalı olmuş, hayatları ile 

sayısız insanların takdirini kazanmış önceki asırlardaki evliya 

ve asfiyalar gibi onları temsilen deniliyor ki; kabir var, ölüm 

hak, oraya üç şekilde girilecek. Ya mü’min olarak, ya 

günahkâr/münafık olarak ya da kâfir olarak. 

 Böylesine muazzam bir hakikat karşısında “Gel, ebedî 

hayatı sana kazandıracak biletini al!” diye seslenerek, 

dünyevî aldatıcı olmayan hakiki ve sahi olan hayata dâvet 

etmeye dikkat çekmek üzere, Birkaç bîçare gençlere verilen 

bir tembih, bir ders, bir ihtardır makalesinde de piyango 

kullanılır. 

 Bu makalede; hayat, gençlik ve hevesler cihetinden 

gelen tehlikelere karşı sakınmanın yolu anlatılır.  

 Gençliğin gitmesi çok ihtimalli değil, sadece iki 

ihtimallidir; ya ihtiyar olunacak ya da ölüm ile bitecek yani 
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gidecek. Çok ihtimalli piyango burada iflas eder. Böylesine 

kesin bir vaziyete çare, bu gençliği manen daimî kılmanın 

yolunu aramak olmalıdır, tesadüfe bağlı usûllerle bir takım 

piyango oyunlarıyla insanın ümidi su-i istimal edilmemelidir.  

 Sefahatte giden gençliğin akıbeti, imanı varsa cezasını 

ödeyinceye kadar o çukurda/Cehennemde, yok eğer imanı 

yoksa ebedî azap içerisinde ve bu iki ihtimalin dışında mü’min 

olarak Cennet bahçesine giriş şeklinde 2+1 ihtimalli bir 

vaziyet anlatılır. 

 Meyve Risalesi’nin Birinci Meselesinin ilk muhatabı 

Denizli Hapishanesindeki mahpuslardır. Onlara da Dördüncü 

Söz’de işlenen aynı dil ve üslûb kullanılır.  İkinci Meselenin 

Hülâsası’nda keza, hakikat aynı, değişmiyor. O halde onların 

aynasından bizim aynamıza yansıyanlar olmalı. 

 Son üç makale Asâ-yı Musa ve Kastamonu 

Lâhikası’nda işlenir. 

 Risale-i Nur’da piyango kelimesinin zikredilerek misal 

olarak bahsi, aklı ikna için olduğu ortada iken aksini yani onu 

Külliyatta bahsederek meşrulaştırma iddiası en basit ifadeyle 

insanı yanıltmaktır, başka bir art niyet yok ise.  

 Ayette Şeytan ve Firavundan; hadiste Ebu Cehil, 

Deccal ve Süfyanlardan bahis, nasıl onlara teşvik için değil 

aksine onlardan sakınmak için ise…  

 Piyango, Eski Said Dönemi Eserleri’nde geçmez. Yeni 

Said döneminin Barla teliflerinde işlenir. Barla hayatı dönemi, 

ülkede piyangonun kanun muhafazası tanzimi altına alınması, 

terviç ve teşvikinin ziyade olduğu yıllara tevafuku dikkat 

çekiyor. Aynı dönemde Bediüzzaman’ın “piyango” 

malzemesini hayra kıyas için ziyadesiyle kullanımı da. 

   Mehmet Çetin 

  04.10.2019 Bostanlı İzmir 

18.07.2020 

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

piyango-kelimesinin-kullanimi-2_524360 
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30. Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı 3 

 İnsan, alışkanlığının esiridir.  

 Alışkanlıkların toplamı insanda âdeta ikinci bir 

yapısını ortaya koyar. Alışkanlık, şuur ile yapılmadığı için 

şuurlu hareketin körelticisidir. Bu gerçeklerden hareketle, 

toplumda piyango alışkanlığı yerleştirilip, insanlar o itiyadı 

şuursuzca sürdürürken, birinin, bu gidişata dikkat çekerek, 

onlara alışageldikleri davranışları içerisinden kurtarmak ve 

nihayet yaptığı kıyaslar ile uyanmasını sağlamak elbette 

toplum adına fevkalâde ehemmiyetli bir hizmettir. İşte, Risale-

i Nur’da bu maksat ile piyango kelimesi kullanılmıştır. 

 Piyango, yapısı itibarı ile emek ile değil şans eseri 

kazanıma sahip eder. Bu noktadan insanda hatalı bir anlayışın 

yerleşmesine sebep olur. Alınan piyango biletine çıkan meblağ 

için hakikî olarak “Ben, bu parayı emek harcayarak 

kazandım” denilemez. Çıkan paranın, bilet alma emeğinin 

karşılığı olmadığını, vicdan ve akıl sahibi bilir. Dolayısıyla o 

para, bir ikramiyedir, o kadar. İşte bu ikramiye noktasından da 

piyango kelimesinin Risale-i Nur’da kullanımı söz konusudur.  

 On Üçüncü Söz’de geçen “mukadderat-ı beşer 

piyangosu” ifadesinde, bahsettiğimiz kullanımı görüyoruz. 

“Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve 

vesikası olan iman” bileti ile “mukadderat-ı beşer 

piyangosu”ndan çıkan Cennet, bir ikram-ı İlâhîyedir. 

 İşte bu kullanımdaki piyangoyu, şans eserinin vesikası 

görmekten ziyade, o işletmenin/dairenin bir ikramından 

hareketle piyango kelimesinin; “mukadderat-ı beşer 

piyangosu”da Cennetin bir ikram olarak anlaşılması için 

kullanıldığı anlaşılır. 

 Hem piyango, tabiatı itibariyle herkese isabet etmez. 

Ancak mukadderat-ı beşer piyangosu”ndaki çekilişte, 

herkese, amele mukabil Cennet/Cehennem çıkar. Cehennem 

küfür ve isyan nev’inden amelin cinsinden bir ceza olduğu gibi 

iman ve salih amel ile yapılan ibadete karşılık Cennetin de bir 
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bedel değil piyangodaki yüksek ikramiye gibidir ve sadece 

“fazl-i İlâhîye”dir.  

 İslâm âleminin hakikî bir tevekkül içerisinde değil, 

sonu gelmez hırsın azgın dalgaları arasında yuvarlandığı, 

görülen bir gerçektir. Emek vererek, alın teri ile kazanmak 

varken, hakka riayet etmesi gerekirken; rüşvet, hırsızlık, 

yolsuzluk, kumar, faiz, tembellik, toto, loto, piyango gibi 

vakıalar, toplumun resmidir. Bunların bir şekli ile hataları 

anlatılıp, akıllar ikna edilip, sakındırılması gerekir.  

 Piyango kumarını alışkanlık hâline getirmiş ve bu 

itiyat da toplum olarak teamül ile sürdürülürse istikbal 

tehlikede demektir. Uzaklardan lâf getirmenin bir anlamı yok, 

doğrudan bu cemiyetin içerisinden kullanarak onları bu kötü 

ve zararlı alışkanlıktan kurtarmanın çaresine bakmak icap 

eder. Yoksa o menfîleri reklâm için değil. 

 İnsanlara anlayacağı dilden, kullandıkları kelimelerle, 

uygulayageldikleri alışkanlıklarından, yedikleri ve 

içtiklerinden hülâsa kendi hayatlarındaki malzemelerden 

bahsetmek nebevî bir usûldür. Nur Külliyatı’nda, getirilen 

temsiller, kullanılan deyimler hep gerçek hayattan alınmış ve 

onlar ile insanlığa nasihate kullanılmış ve Bediüzzaman, aynı 

tarzı kullanarak piyango kelimesini eserlerinde istimal 

etmiştir.  

 İşte Meyve Risalesi’nin Birinci Meselesinden bir 

misal: 

 “Dördüncü Söz’de denildiği gibi, bin lira ikramiye 

kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 

yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten 

birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine 

vermeyen—hâlbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı 

kazanmak ihtimali binden birdir; çünkü bin hissedar daha 

var—ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü 

hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden 

dokuz yüz doksan dokuz olduğuna yüz yirmi dört bin 

enbiyanın ona dair ihbarını keşfle tasdik eden evliyadan ve 
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asfiyadan had ve hesaba gelmez sâdık muhbirler haber 

verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden 

kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese 

edilsin.”  
    Mehmet Çetin 

   05.10.2019 Bostanlı İzmir 

25.07.2020 

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

piyango-kelimesinin-kullanimi-3_524849 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-piyango-

kelimesinin-kullanimi-3/ 
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31. İbretli aşınmalar 

 Cuma namazına gidilmesini hararetle konuşmamızın 

ardından kendisine Cuma namazına gidebiliyor musun, diye 

sorduğumu hatırlıyorum, ama uyandığımda, kan ter içerisinde 

kalmışım.  

 Sağlam temele oturtulmamış değerlerin aşınması, 

Koronavirüs imtihanında ibretle izlendiği gibi, kimilerinde de 

daha kötü sonuçlara sebep oluyor. 

 Pek yakın komşularımın, bu sıkıntılı dönemde Cuma 

namazına gidememelerine daha fazla üzülürken onlara olan 

duamı da gayr-ı ihtiyârî artırdığımı hayretle yaşıyorum.   

 Daha fazla dayanamayıp hemen telefona sarıldım. 

Selamlaşma ve hâl hatırın ardından; 

 -Hüseyin Ağabey, sizi rüyamda gördüm. 

 -Allah hayra tebdil eylesin Mehmet Bey, hayırdır 

inşaallah. 

 -Rüyamda Cuma namazına gidilmesinin gerekliliğini 

sizinle konuşuyoruz ve hatta gidebiliyor musunuz, diye size 

soruyorum da… 

 -Maşaallah Mehmet Bey, benim bu aralar Cumaya 

gidememem size malûm olmuş. Birkaç defa gittim ama 

bahçede kılınması hoşuma gitmedi, diyen Hüseyin Ağabey 

kendisince gerekçelerini sıraladı ama üzüntü ile dinledim  

 -Anlaşılan bununla alâkalı bir yazı kaleme almamız 

lâzım. 

 -Yaz, kardeşim yaz, ismimi de ver. 

 -Hüseyin Ağabey, sadece ismini kullanırız. Hem bu 

vesile ile yaşadığım bir hatırayı sizinle paylaşmak isterim. 

Rahmetli kayınpederim Hacı Mehmet Çevik ile onun akrabası 

yaşlı ve hasta olan ve aynı ismi taşıyan Hacı Mehmet Çevik 

Amcayı ziyarete gittik. Kendisi çok müttakî ve ehl-i tarik bir 

insan idi. Konuşmasının bir yerinde “Allah beni affetsin, artık 

namazlarımı oturarak kılıyorum.”, ifadesiyle çok üzüldüğünü 

anlatıyordu. Onun bu üzüntüsünden ibret çıkarmayı ihmal 

etmemekle beraber kendisine, hayatın musîbet ve hastalıklarla 
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saflaştığını, kemal bulduğunu anlatma adına dedik ki; 

Rabbimiz bizi her hâlimizle imtihan ediyor. Malımızı 

mülkümüzü alıyor, yokluk ve sıkıntılara düşürerek isyan mı 

edecek, yoksa sabır ve gayretle şükür mü edecek, diye imtihan 

ediyor. Sağlık ve gençliğimizi alarak ihtiyarlığın ve hastalığın 

içinde acziyetimizi hissettirircesine isyan ya da şükür sınavına 

tabi tutuyor. Dolayısıyla hayatın içerisindeki her hâlimizi, 

imtihandan bir sahne bilerek şuurla davranmalıyız.  

 Yaşanan musîbet karşısında tedbirimizi alırken, bunu 

mevcud değerlerin kaybına değil daha da kuvvetle 

sarılmamıza vesile etmemiz gerekir iken ne yazık ki aksine 

zafiyete sebep olduğunu görüyoruz. Bulaşıcı hastalık 

döneminde gereken tedbirin alınması kapsamında geçmişte 

yaşanan ve yapılan uygulamalar örnek teşkil ederken, 

kulluğun sabır ve sadakatle tatbik edildiği niçin örnek alınmaz 

ki? 

 Yaşı ve sağlığı noktasından ciddî risk taşıyanların 

alması gereken tedbirler muvacehesinde sohbetlere iştirakini 

geçici süre ertelemesini bir yere kadar anlar iken; yaşı, sağlığı 

müsait olanların dersi ertelemesini de doğrusu anlamakta 

zorlanıyoruz. Tam aksine fırsata dönüştürülerek, böylesi 

zamanlarda her zamankinden daha fazla ehemmiyet gösterip 

sahip çıkması, tıpkı turfanda meyvenin ücretinin yüksek 

olması kabilinden bu kardeşlerin o sohbetlere ısrar ve 

ziyadesiyle sahip çıkmasının sevabının her zamankinden 

yüksek olacağını da hatırlatmak yerinde bir teşvik olur. 

 Çevremize, bu sıkıntılı zamanlarda konuşma ve 

davranışlarımızla karamsarlık yerine ümit, dikkat, gayret 

aşılamalıyız. Menfîlik zannedilenin içerisinde nice müspetlerin 

bulunduğunu görmek, anlamak ve anlatmak adına eşya ve 

hadiseleri iyi okumalıyız.  

 Gün akşamlı, insan ölümlüdür. Tekrarlandığı 

zannedilen her saniye esasında birbirine genelinde benzer iken 

özelinde kesinlikle farklı olup, bunu, bir öncekinden daha iyi 
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kullanmalıyız ki hâdiselerin itikadımızı aşındırmasına meydan 

vermemeliyiz. 

    Mehmet Çetin 

   15 Temmuz 2020 Yeni Foça İzmir 

02.08.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ibretli-

asinmalar_525332 

http://www.mehmetcetin.de/ibretli-asinmalar/ 
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32. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeler başlarken 

 İstanbul Sözleşmesi’nin yakıcılığını hisseden 

hükümetler teker teker koydukları imzadan çekilirken gözler 

içeriye çevrildi ve hareketi tahrik eden talimatlar verildi. 

 Haberi üst ve ön sıradan veren gazeteler, renklerini de 

ele verir:  

 “ ‘Katolik Polonya, İstanbul Sözleşmesi’nden neden 

çekiliyor?’, başlığıyla iktidardaki sağcı hükümetin Adalet 

bakanı…”
19

  

 “Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, sapkınlığı 

meşrulaştıran ve aile kurumunu yok etmeyi amaçlayan 

İstanbul sözleşmesinden çekileceğini duyurdu.”20
,  

 “Sözleşmede bazı maddelerin ideolojik unsurlara 

sahip olduğunu belirten Ziobro, sözleşme ile "biyolojik 

cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin" inşa edilmeye 

çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez 

ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.”21
 

 Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT hareketine ve 

eşcinsel evliliklere karşı olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: 

“Bunu daha önce de söylüyordum şimdi de söylüyorum. Ben 

devlet başkanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek. Bir 

ailede ebeveyn 1, ebeveyn 2 olmaz. Anne ve baba olur.’’  

(www.tr.euronews.com)
22

 

 Konu ile alâkalı nakledilen haberin özünde, söz 

konusu kadına şiddeti önlemek maksadıyla düzenlenen bu 

sözleşmenin arka cephesinin, gizli öznesinin ifşası söz 

konusudur. Farklı kültür ve inançlara sahip toplumlar 

                                                             
19

 https://tr.euronews.com/2020/07/27/polonya-istanbul-sozlesmesi-

nden-cekiliyor 
20

 https://www.milligazete.com.tr/haber/5051717/resmen-

duyurdular-istanbul-sozlesmesinden-cekiliyoruz 
21

 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bir-ulke-istanbul-

sozlesmesinden-cekiliyor-291728h.htm 
22

 https://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/istanbul-

sozlesmesi-tartisiliyor_525530 
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tarafından da reddedilen; fıtrî olan biyolojik cinsiyetin yerine 

gayr-ı fıtrî olan sosyo-kültürel cinsiyetin dayatılarak âdeta 

cinsiyetsizlik anlamına da gelebilecek cinsiyet tercihinin 

kişiye aidiyeti meşrûlaştırılmak istenir.  

 Ondan menfaat bekleyen bir kısım sermayenin de 

taşeronluğunu yaptığı bu sözleşme, bir dönemin zorlayıcı 

şartları, baskı unsurları, siyasî kaygıları artık gelişen ve 

güçlenen sağduyunun karşısında gerilemeye, zayıflamaya ve 

güç kaybetmeye başladı. Dolayısıyla hatayı telafi etme 

görünümlü belki de yeni bir siyasî endişenin tetiklediği 

hesaplar bile olsa da meşruya dönüşe zemin hazırlayan her 

hareketi destekleme adına olumlu gelişmeler gözlenir oldu.  

 İstanbul Sözleşmesi, niyetleri açığa çıkaran turnusol 

kâğıdı oldu. Muhtevasındaki bütün hususlarıyla, öncesinden 

ifsad plânlarla tahrik edilerek hazırlanan bir neticedir ve hem 

de sosyolojik bir sonuçtur ki dünyanın resmi budur. Buna, 

olgunlaşmadan, temeli sağlama almadan yapılan siyasî plân 

hataları da diyebilirsiniz. Şimdilerde ise yeni hesaplar mı 

yapılıyor, eskinin hatasını bastırırcasına hem de resmin 

bütününü göremeyip, elindeki pazılın güzelliğini savunan sapı 

bizden baltaların da içimizi acıtmasını hatırlarcasına.  

 Fıtrattan uzaklaştırarak sapkınlığa hukukî zemin 

hazırlayıp ailenin itibarsızlaşmasına sebep olan bu sözleşme, 

birilerinin ekmeğine yağ sürmekle kalmayıp şiddetin paravan 

olarak kullanılması plânını gören ayrılıyor.  

 İnsan hatadan hâli değildir. Zerrâtı günahkârlardan 

mürekkep bir hükümetin her hâlinde isabetli karar alması 

beklenilmemelidir. Hata, kula ait olduğu gibi o hatadan 

dönerek doğruya yönelme fazileti de kula aittir. Gönül, 

hataların yapılmamasından yana ama maalesef yaşanan hâdise 

de budur!  

 Suyu başından bulandırmışlar, Ayasofya’nın önünden 

geçerken… 

 Ah Kırk çeşme! Kırk yıl aksan, acaba temizleyebilir 

misin? 
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    Mehmet Çetin 

   06.08.2020 Yeni Foça İzmir 

08.08.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/istanbul-

sozlesmesi-nden-cekilmeler-baslarken_525764 

http://www.mehmetcetin.de/istanbul-sozlesmesinden-

cekilmeler-baslarken/ 
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33. Tarif ve tanımlarla şahs-ı manevî  

   Şahs-ı manevî tahlilleri-1 

 Ecdadın ısrarla muhafazasına dikkat ettiği hususlardan 

birisi olan töre, topluluğun âmir şahs-ı manevîsi idi. Yazılı 

kuralları çoğu zaman olmayan ve teamüllerle sürdürülürken 

cemiyetin kutup yıldızı hükmündeki şahsiyetlerin ikaz ve 

irşadı ile de o mana tahkim edilirdi.  

 Ferdin şahs-ı manevîsi, onun hâl ve hareketlerinden, 

karakter ve fiilinden hâsıl olurken cemiyetin şahs-ı manevîsi 

ise o fertler arasındaki muamele ve münasebetlerinin teamül 

hâline gelerek o topluluğun manevî bağlarını deruhte eden 

âmir manevî bir şahsiyettir. 

 Kimi şahsiyet var ki zatı, o şahsiyete çekirdek olurken 

hakikat, mahiyet ve muhteva noktasından daha ulvî değerlerle 

donanmış, takviye edilmiş olarak karşımıza çıkar. Yirmi 

Yedinci Söz’ün Zeylinde geçen şu cümle bu iddiamızın 

dayanağıdır. 

 “Belki umum envâr-ı İslâmiye ve hakaik-ı Kur’âniye 

ile nuranî, muhteşem şahs-ı manevîsini, bin mucizat ile 

muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz hâlde…”  

 Bu ifadeden anlıyoruz ki Resul-i Ekrem’in (asm) şahs-

ı manevîsi; envâr-ı İslâmiye (İslâmî nurlar) ve hakaik-ı 

Kur’ân’iye (Kur’ânî hakikatler) ile görülüyor, zuhur ediyor. 

 Şahs-ı manevînin tanımına “makam” da girer ve artık 

o makam, şahs-ı manevîyi temsil eder. Artık söz konusu 

makama geçen şahıs, kendi namına değil, o makamı temsil 

eden şahsiyet olarak anılır, hürmet görür ve karşılanır. 

 Öyle zaman olur ki şahıs gider ama o şahsın şahs-ı 

manevîsi devam eder. Bıraktığı fikir ve eserleri ile manen 

yaşar. 

 Kimi zamanda şahs-ı manevîye oynanır. Kötü 

niyetliler kamuoyunun kabulünü görmüş, saygısını kazanmış 

şahsiyetleri kendi menfaatine âlet ederek, kendini onun 

temsilcisi gibi tanıtarak kullanmaya kalkar ki çok çirkin ve 

mes’uliyetli bir hak ihlâlidir. 
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 Vazife başındakiler, gördükleri hürmeti şahıslarına 

değil, temsil ettikleri makamın manevî şahsiyetine vermeli ve 

o hürmet ve ciddiyetle hizmetlerini yapmalıdır. Ordunun 

komutanı; makamında iken azamet ve celadet sahibidir ama 

evinde iken mahviyet ve tevazu sahibi olmalıdır. 

 Şahs-ı manevî; kuvvetini, sayı çokluğundan almakla 

beraber esasen keyfiyetten, kaliteden ve sadakatten 

kaynaklanan salabet, dayanışma ve tesanütten almaktadır ve 

almalıdır.  İşte bu noktada sivil toplum kuruluşlarındaki birlik 

ve dayanışma cemaatlerdeki şahs-ı manevîye benzese de 

aradaki ciddî fark, ihlâs ile ayrışır, ortaya çıkar. O topluluk, 

hedefi istikametinde beraberce hareket ederken, cemaat ise 

sadece Allah rızası için hareket eder. Biri dünyevî, diğeri ise 

tamamen uhrevî. Dolayısıyla benzerlik ile beraberlik 

karıştırılmamalıdır. 

 Fert, şahs-ı manevîden aldığı manevî kuvvetle hizmet 

ederken, şahs-ı manevî de o ferde istinad olmalı, yok eğer 

sahip çıkmazsa o fert dayanaksız olduğu gibi âlemin önünde 

rezil olur, iddiasında bulunduğu davası da güme gider. 

 Şahs-ı manevîye dâhil olan bulunduğu makama göre 

hürmet ve kıymet görmesi beşerî yönden bilinen bir vaka ise 

de esas ve asılda, aynı değerdedir ve öyle de olmalıdır.    

 Şahs-ı manevî ile tüzel kişilik yakın kavramlar olsa da, 

tüzel kişilik,  maddî mevcudu temsil ederken, şahs-ı manevîyi 

ise manevî mevcudu temsil ediyor denilebilir. 

 Eşyaların da şahs-ı manevîsi olur ki “müteaddid eşya 

bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o 

cem'iyet, imtizaç edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek 

bir şahs-ı manevîsi, bir nevi ruh-u manevîsi ve vazife-i 

tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır.”
23

, 

ifadelerinden bir kısım mevcudatın beraberce meselâ 

tesbihatını onların şahs-ı manevîsini temsilen meleğin 

vazifelendirilmesidir. 

                                                             
23

 Sözler (2016), s. 191 (On Dördüncü Söz) 
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   Mehmet Çetin 

  28 Haziran 2020 Yeni Foça İzmir 

15.08.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

tahlilleri-1-tarif-ve-tanimlarla-sahs-i-manevi_526187 

http://www.mehmetcetin.de/tarif-ve-tanimlarla-sahs-i-manevi/ 
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34.Küllîlik ile şahs-ı manevînin alâkası  

   Şahs-ı manevî tahlilleri-2 

 Ferdîlikten küllîliğe geçişin, şahıstan şahs-ı manevîye 

geçiş ile doğrudan alâkası vardır.  Bu hadise, hayırda ve şerde 

gerçekleşmektedir.  

 Cazibedâr fitnenin cezbesiyle fitne, ferdîlikten çıkarak 

pek çoklarını tesiri altına alıp küllî bir musîbete dönüşür. Bunu 

Beşinci Şua ’daki şu yorum ile anlıyoruz: 

 “Rivayette var ki, ‘Fitne-i âhirzaman o kadar 

dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz.’ Bunun için bin 

üç yüz sene zarfında emr-i Peygamberî ile bütün ümmet o 

fitneden istiâze etmiş, azab-ı kabirden sonra ‘Deccalin 

fitnesinden ve âhirzamanın fitnesinden bizi koru Allah’ım!’  

vird-i ümmet olmuş. Allahu a’lem bissavab, bunun bir te’vili 

şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. 

İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâp ederler." 

 Hayrın küllîleşmesi hayırlıdır ve umumî bir ibadet 

hükmünü alınca âdeta o hâlde küllî bir şahs-ı manevînin 

ibadeti tahakkuk eder. Fatiha’daki “Ancak Sana ibadet eder 

ve ancak Senden yardım isteriz” manası gereğince Rabbe 

ibadet eden bütün mevcudatın dua ve zikirlerini uhdesine alma 

şuuru ile yapılan ibadet, küllî ibadet yolunda olup, o şahıs da 

küllî kulluğu temsil mana ve makamındadır. 

 Binaenaleyh insan-ı kâmil de, doğrudan şahs-ı manevî 

ile alâkalıdır. En güzel kıvamda yaratılan insanın, mevcud 

duygularını hak yolunda kullanıp, enginleşerek gelişmesi 

emsal teşkil ettiği gibi, kendisini takliden hayatında tatbik 

edenlerden müteşekkil ideal bir insanlık yahut kâmil insanlık 

hüviyetini kazanarak uhdesindeki manaların yaygınlaşması, o 

manaya masadak olanlar ile iltisakı küllî bir şahsiyetin 

tahakkukuna vesile olmaktadır. Hemen teslim edelim ki 

bahsedilen küllî kulluk mana ve makamındaki insan-ı kâmil 

manasının mücessem temsilcisi Resul-i Ekrem Efendimizdir 

(asm). 
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 Şahs-ı manevîdeki en belirgin küllîlik “ben”in “biz”e; 

“ene”nin “nahnü”ye dönüşümüdür. Zira bu mertebede “şahsı 

manevinin azaları hükmündeyiz”, düsturuna ittibaen tesanüd 

ile o şahs-ı manevînin hem tesisinin ve hem de tahkiminin 

tezahürü hâsıl olur.  

  

Şahs-ı manevînin küllî temsilciliğinin zirvesinde çiçek açan 

ferdiyet makamı 

 

  “Ben eskide Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini o 

imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, 

Gavs-ı A’zam’da kutbiyet ve gavsiyetle beraber “ferdiyet” 

dahi bulunduğundan, âhirzamandaki şâkirdlerinin 

bağlandığı Risalet-ün-Nur o ferdiyet makamının 

mazharıdır.”
24

, ifadesindeki manevî makamlardan olan 

kutbiyet son makam, onun bir altı gavsiyettir. Bu iki makama 

gelen zatlar ferdiyet makamına da ermişlerdir. Ferdiyet 

makamında bulunan zat, doğrudan Allah ve Resulünden (asm) 

feyiz almaktadır.
25

 Bunu şöyle ifade edebiliriz: Ferdiyet 

makamında bulunan zat, masivada tecelli ve kalbinde tulû 

eden esma ve sıfat-ı İlâhîyenin tezahürleri ile Allah’tan ve 

sünnet ve hadisleriyle Resulünden (asm) feyiz almaktadır. 

 Bu makamlarda bulunan mübarek zatlar, şahıslarıyla 

değil şahsiyetleri ile şahs-ı manevîyi temsil eder iken hiçbir 

makamdan ders ve feyiz almayarak doğrudan feyiz kaynağı ile 

irtibatlı olmaları noktasından ferden ferda şahsiyetlerinde 

zuhur eden bütün mana ve makamları, ferdiyeti ile de temsil 

etmektedirler.  

 Şimdi başımızı elimiz arasına alarak diyelim ki 

kendimize; böylesi mana ve makamları bulunduran şahs-ı 

manevîye dâhil olmak var iken nefsî kokan bireyselcilik ile 

menfaatlerin peşinde gitmek akıl kârı mıdır?  

                                                             
24

 Kastamonu Lâhikası ( 2017), s. 204 (114. Mektup) 
25

 Şeyma Türkan, http://www.sorularlasaidnursi.com/ferdiyet-

makami/ 
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    Mehmet Çetin 

   28 Haziran 2020 Yeni Foça İzmir 

22.08.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

tahlilleri-2-kullilik-ile-sahs-i-manevinin-alakasi_526679 

http://www.mehmetcetin.de/kullilik-ile-sahs-i-manevinin-

alakasi/ 
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35. Şahs-ı manevî temel esaslar ile takviye edilmeli   

   Şahs-ı manevî tahlilleri-3 

 Hürriyetin fıtrî ve meşru sınırlarında tesis olan şahs-ı 

manevînin ruh ve muharriki ihlâs olduğu gibi uhuvvet ve 

muhabbet ile takviye dilmelidir. Uhuvvet ve muhabbetin en 

kâmil manada tatbiki noktasından hareketle ehl-i imanı bir biri 

ile bağlayan bağları irtibat ile tazeleyerek, dinsizlik ve fesada 

karşı da diğer semavî din mensupları ile de münasebetlerini 

tevhid akidesi esası çerçevesinde yapıcı girişimlerde 

bulunmalıdır.  

  Şahs-ı manevînin omurgası tesanüd ile doğrulur, 

ittihad ile ayağa kalkar ve ittifak ile kaim olur. İhtilâfın 

körükleyicisi enaniyet, şahs-ı manevînin en zayıf damarıdır, en 

hassas olduğu husustur ve en ziyade takviye edilmesi gereken 

ise o buz parçası nev’indeki enaniyeti “biz” havuzunda 

eriterek bütün kalb ve vicdanlarda yer edilmesidir. 

 Zikredilen vasıflara istiğnayı mutlak manada ilâve 

etmek gerekir. Zira Nur’un şahs-ı manevîsi yabanî ellerden 

müstağni durması ile veya kimsenin minneti altına girmemesi 

ile bilinir, tanınır ve öyledir de. Aynı zamanda metanet vasfı 

de eklenmeli ki metanet, sadakat ile beraber alınan meşveret 

kararlarına ‘ama’sız, ‘fakat’sız itaat etmekle test edilir. 

  Meşveret, şahs-ı manevînin her şûrada yeniden ihya 

olduğu, meşruiyetin tahkim edildiği, samimiyetin 

perçinlendiği, olmazsa olmaz bir temel esastır. Eskiden falan 

ağabey, filan ağabey var idi, şimdi artık meşveret ağabey var.  

 Meşveretin ilk düşmanı infiradî harekettir ve bunun 

devam ettiricisi ise meylü’t-teveffuk (üstün gelme arzusu) 

hücuma geçer. Bu, aslında istibdadın gizli çeşididir. Himmetin 

ayağını kaydırmadan hemen ihlâsı kuşanmak ve her ne 

yapılacak ise Allah için yapmak elzemdir. Himmeti 

istikametli, istikrarlı kılmak sabır ve hikmetli hareket etmekle 

mümkündür. Tasavvur-u şahsi denilen “bana göre” büyür, 

büyüdükçe “tek düşünce” istibdadının ardından “tek adam” 

belâsı kılıcını çeker. İşte bunun dahi ilacı ve ıslahı meşveret ile 
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mümkündür. Evet, söz, meşverette olursa ibadet, dışarıda 

olursa dedikodu ve gıybettir. Müspet hareket, meşveret ile 

mümkündür. Asayişi netice vermeyen, iman hizmeti dahi olsa 

müspet değildir. Dâhilî münakaşaya girmemek, müspet 

hareketin gereği olduğu gibi, uhuvvet ve tesanüdün de 

gereğidir. 

 İnsaf düsturunu kendine rehber edinen şahs-ı manevî 

azası Nur Talebesi, îsar hasleti gereği kendisi yardıma muhtaç 

olduğu hâlde kardeşinin imdadına koşar. ‘Senin de benim de 

mesleğim güzeldir, haktır’, der, ‘hak sadece benim davamdır’, 

demez. 

 Kuvvet mutlak manada şahs-ı manevîde olmalıdır ki 

aksi halde şahıslara dağılıp, istibdat yer alır, her mahalde 

ağalar türer. Bu vaziyet ise, hürriyeti ve meşruiyeti esas alan 

için bir yıkımdır. Şahs-ı manevî ne kadar kuvvetli olursa, 

aldığı kararın etkinliği ve yaptırıcılığı da o derece kuvvetli 

olur. Ve hiçbir ferd, şahs-ı manevînin kuvvetini su-i istimal 

edemez, etmemelidir. Cemaat içerisindeki yorum farklılığı bu 

kuvveti kırmamalı. Bu kuvveti kıran ya da kötüye kullananın 

ıslahı mümkün olmaması hâlinde müşavere ile tardı, şahs-ı 

manevînin sıhhati açısından elzemdir. Islahı mümkün olana ise 

tövbe kapısının açık olmasına işaretle bu kabiliyetlerin 

tecrübelerinden de istifade edilmelidir ki, ona harcanan zaman 

kaybedilmemeli.  

 Üstadın ‘tebâyün-ü efkâr’ ve ‘tehalüf-ü meşârib’ 

dediği fikir ve hareket tarzı farklılığında sadakat kaplı anûdâne 

ısrar, İslâmî ahlâkı ve medenî münasebetleri da sarsan bir 

hastalıktır. 

 Her hâlükârda şahs-ı manevî merkezli hareket, bu 

hususta istikametli ve istikrarlı bir tarzdır. İnsanın en zayıf 

damarı olan hubb-u cahtan (şöhret) uzak durmalı ki, Üstadın 

en ziyade endişe ettiği damar da budur.  

 Bahsedilen vasıflara ilave edileceklerle beraber her 

biri şahs-ı manevîyi besleyen, ayakta tutan esaslardır. 
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   Mehmet Çetin 

  05 Temmuz 2020 Yeni Foça İzmir 

29.08.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

tahlilleri-3_527154 

http://www.mehmetcetin.de/sahs-i-manevi-temel-esaslar-ile-

takviye-edilmeli/ 
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36. Tab’ıma muvafık olanlara çalışırım? 

 Bediüzzaman, henüz 13-14 yaşında (1890-1891) iken, 

Doğu Beyazıt’ta Şeyh Muhammed Celâli’den aldığı üç aylık 

medrese tahsilinde çok aceleci gibi görünen ama aslında çok 

dikkat çekici âdeta numune bir davranış sergiler. 

 Üç aylık, hakiki tahsilini yaptığı bu çok kısa süreçte 

yüz kadar eser devirir.  

 O günün medrese öğretimi usulü gereği okuması 

gereken kitapların ilginçliği yanı sıra o eserleri de nasıl 

okuduğu da çok gariptir. Her kitaptan bir ya da iki ders alır, 

diğer kısımlarını terk eder. Bir, iki, üç, derken hocasının 

dikkatini çeker. Bir gün sabrı tükenen hocası Şeyh Muhammed 

Celalî Hazretleri kendisine; “Niçin böyle yapıyorsun? Bu 

hoşuma gitmiyor!”, der. Genç Molla Said: “Bu kadar kitabı 

okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitaplar bir 

mücevherat kutusudur, anahtarı sizdedir. Yalnız sizden şu 

kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizin 

istirhamındayım. Yani bu kitapların neden bahsettiklerini 

anlayayım da, bilâhare tab’ıma muvafık olanlara çalışırım” , 
der. 

 İşte bu noktada soruyoruz: tab’ıma muvafık olanlara 

ile ne demek ister? Bir başka sual, bu hüküm, nasıl bir 

değerlendirmenin mahsulüdür?   

 İkincisinden başlar isek; o zaman, eskinin medrese 

tahsilindeki müfredat ve eserlere göz atmak gerekir ki, 

tahkikatımızın ayakları sağlam olsun.  

 Bu tahkikata teşekkür ve rahmet anarak başlamamız 

lâzım.  

 Bediüzzaman’ın Tarihçesini yazan Abdurrahman’a, 

büyük Tarihçe-i Hayat’ı hazırlayan ağabeylerimize,  

Abdülkadir Badıllı’ya Fatihalar olsun. O hacimli eseri ile 

Ahmed Akgündüz, Bilal Tunç, Nurettin Ceylan, Abdülbaki 

Çimiç ve emsalî müteferrik tarihçe-i hayat çalışması yapan 

hocalarımıza da teşekkür ve tebrik ediyoruz. 
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 Bu zevatın eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla ki 

rahmetli Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat (2019) 1/131’de ve 

Akgündüz’ün o kâmil çalışmasında tespit edebildiği kırk bir 

adet ile Akgündüz’ün çalışmasında daha fazla kitap isimleri 

var. Onlarda; sarf, nahiv, mantık, müsemma, kelam, istiare, 

bedi, va’d, akaid konulu eserler ki aynı zamanda şerhlerini, 

şerhinin de şerhini bu listeye eklemek gerekir. O zaman; 

okuma sırasına giren eserlerin sayı ve sırasını düşünebiliyor 

musunuz? Ve bu tedrisattaki müşkülatı?  Bunlar ayrıca 

değerlendirilmesi gereken konulardır, ehline havale ederiz. 

 Bediüzzaman, çocuk yaşında hocasına verdiği cevapta, 

o sistemi âdeta tenkit ve tahlil yapmışlığını ifade eder. Bir sürü 

haşiye ve şerhlerle vaktin zayi edilmesi mümkün bir eğitim ile 

kaybedecek zamanı yok gibidir ve hemen doğrudan tab’ına 

muvafık olan eseri tavsiye etmesini söylediğinde Hocası hangi 

ilim, tab’ına muvafık olduğunu, sorar. Cevabı dikkat çekici: 

“Bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum; ya hepsini 

biliyorum veyahut hiç birisini bilmiyorum.”, der. Yukarıdaki 

ifadesi ile mücevherat kutuları olarak görülen o şerh ve izah 

dolu eserlere evvelâ kıymet verir. Ancak bunların hepsini 

okumaya kendisinin üzerinden umum namına çok zaman 

alacağı tespitine işaret çeker, gibi.  

 Gelelim ilk suale; tab’ıma muvafık olanlar ile o 

değerli kitaplardan ilgi alanına, çalışma sahasına giren ya da 

kendi yapı ve tabiatına uygun olanlarını okuyarak 

faydalanmayı düşünür. Bunun ile eğitimin, kişiye odaklı olup, 

her talebenin talebi, yapısı, tab’ı tespit edilip o istikamet üzere 

çekirdeğin filizlenmesine yardımcı olunmalıdır.  

 Okullardaki ders ve kitapları ve onların da içindeki 

konular; doğrudan dışarıdaki gerçek dünya ile barışık ve 

mutabık olduğu gibi, o hayatı yaşayanların ferdî yapılarına 

uygun olmalıdır. Temel eğitimden başlayarak akademik 

tahsilde ve sonrasında sürekli karşımıza çıkacak olan konu, 

insanın kendi ferdî ve farklılıklar ihtiva eden yapısına uygun 

ders ya da bölüm tercih edilmeli ve bu istikamette eğitim 
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alınmalıdır.  Eğitim ve öğretimdeki doğru tercih ile hayatta 

mutlu ve başarılı olma yolunun, fıtrata uygun tercihlerden 

geçtiği unutulmamalıdır. 

      Mehmet Çetin 

     22.10.2019 Yeni Foça  

05.09.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tab-ima-muvafik-

olanlara-calisirim_527533 

http://www.mehmetcetin.de/tabima-muvafik-olanlara-

calisirim/ 

 

İzmir  

Not: Makalenin resmi şu linkten alınmıştır 

https://www.google.com/search?q=S%C4%B1nav+sistemi+ka

rikat%C3%BCr&tbm 

=isch&source=iu&ictx=1&fir=iNXKJwe9HgdaSM%252Cbrn

OeCvuAEKKbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTEqP4djbypja7WU2r5GN8Fg4mWHA&sa=X&ved= 

2ahUKEwjCwIuE8dHrAhWJMBQKHZWPDq4Q9QF6BAgK

EB8&biw=1920&bih=842#imgrc=SCpbmTlOVTF-zM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=S%C4%B1nav+sistemi+karikat%C3%BCr&tbm
https://www.google.com/search?q=S%C4%B1nav+sistemi+karikat%C3%BCr&tbm
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37. Risale okuma takip tablomuz 

 Risale okunmasının takibinde pratiklik sağlaması 

niyetiyle hazırladığımız tablomuz hakkında bilgi vermek 

isteriz. Yeni Asya Neşriyat ’ı Hatıra Külliyatı’nın esas alındığı 

ve tecrübe edilerek hazırlanan bu tablo, meselâ 2, 5, 10, 15, 20 

gibi sahife seçimine göre tanzim edilebilir. 

 Külliyat, Sözler, Mektubat, Lem’alar ve Şualar ’ın 

sonundaki fihrist dâhil olmak üzere,  büyük eserlerin sadece 

risale metinlerinin toplam sahifesi 7689 sahifedir.  

 Her gün 2 sahife okunursa 7.689:2=3.845 günde biter 

ki 10,5 yıl yapar. 

  Her gün 5 sahife okunursa 7.689:5=1.538 günde biter 

ki 4,21 yıl yapar. 

 Her gün 10 sahife okunursa 7.689:10=769 günde biter 

ki 2,11 yıl yapar. 

 Her gün 15 sahife okunursa 7.689:15=512 günde biter 

ki 1,4 yıl yapar. 

 Her gün 21 sahife okunursa 7.689:21=366 günde biter 

ki 1 yıl yapar.  

 Söz konusu sahife seçimi evvelâ azdan başlayarak 

kademeli olarak artırılabilir.  İstikrar kazandırma adına ki 

muhtemelen tavsiye edilecek de bu sistemdir. Seçilecek bir 

risale evvelâ en az sahife okunarak başlanır, okuma alışkanlığı 

oturmaya veya bir başka ifade ile okunan malûmat az gelmeye 

başladıkça ve ihtiyaç hissettikçe birden değil, yavaş yavaş 

fazlalaştırılır. İlk zamanlarda okunanın anlaşılmasına fazlaca 

zorlanmamalı. Burada maksad okumayı alışkanlık, hatta 

ihtiyaç hâline getirmektir. Sonraki okuma tarzında anlayarak 

okumaya geçilmelidir. 

 Sahifeyi esas alan okuma ile ilk tur bittiğinde sonraki 

turda artık okuma oturmuş demektir. Bu defa da saat esaslı 

olanına geçmek icab eder.  

 Bunun için de meselâ sahife esaslıda yirmi sahife 

yarım saatte okunuyorsa, saat esaslı da on beş dakikayı ya da 

yarım saati okuma süresi kabul ederek başlanır. Her gün on 
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beş ya da yarım saat risale okunur. Bu tarz okumada yine 

kademeli artış yapılabilir. 

 Sahife esaslı okumada anlayarak okumaktan ziyade 

ihtiyaç hissedilmesinin oturması, yerleşmesi bir hazırlık idi.  

Saat esaslı okumada ise anlama esaslı okuma olmalıdır. Bunun 

için de yine sıradan risale takip edilerek her gün seçilmiş olan 

saat kadar risale okunur.  Sabırla okunan ikinci tur 

sonrası üçüncü turda istenirse risale sırası takip etmek yerine 

konu seçerek okuma yapılabilir.  

 Meselâ haşir ile alâkalı olan risaleler âdeta 

harmanlanarak okunabilir. Bu okumada risale metninde geçen 

atıf ve göndermesi yapılan risaleler de illa ki okunmalıdır ki 

konu ile bütünlük sağlansın.  

 Konu seçerek risale okumada istenilen mevzu 

seçilebileceği gibi iman esasları sıralaması da izlenebilir.  

 Lâhikalar, bu esasların enfüsî ve afakî âlemde 

tatbikinde şaşmaz pusulalardır. Bunun için onların okunması 

da fevkalâde ehemmiyetlidir.  

 Okumanın en verimli olanı sabah namazı sonrasındaki 

Kur’ân okumanın ardındaki okumadır. Günün diğer 

saatlerinde de elbette okunur, özellikle vakit namazlarının 

ardından da. Güne henüz başlayan zihni, imanî mevzularla 

tahkim etmek en isabetli olanı olsa gerek.  

 Yirmi Birinci Lem’a’nın sonundaki mektupta 

müjdelenen bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir 

müjdesi ve oradaki şahs-ı manevî şümulüne dâhil olması 

duasıyla “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın” ibretli ikazı 

ışığında Risale-i Nur’un okunmasına teşviktir niyetimiz.   

 Bahsedilen tarzlar ile sahife seçimli tabloları sizler için 

hazırladık. Arzu ederseniz yardımcı olabiliriz.  

 Okunan risale, okunduğu günü ve sahifesinin yazılı 

olduğu kutucuk işaretlenerek takibi kolay olmaktadır. Hem 

bugün okudum mu, okumadım mı, tereddüdüne mahal kalkar.   
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 Her ne kazanılıyorsa okumakla, her ne musîbet 

geliyorsa okumamakla- dolaylı ya da dolaysız- alâkalı olduğu 

yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir hakikattir.  

  Rabbim okumaktan geri bırakmasın, okuyanlardan 

eylesin, âmin. 

    Mehmet Çetin 

   20 Temmuz 2020 Yeni Foça İzmir  

Not: 

Sözler (2016):880-17=863 

Mektubat (2017):605-17=588 

Lem’alar (2017):766-17=749 

Şualar (2017):834-17=817 

Tarihçe (2017):765-17=749 

ESDE (2017):560-23=537 

Em. Lâh.(2016):581-33=548 

Barla (2017):442-29=413 

Kastamonu (2017):279-21=258 

Asâ-yı Mûsa (2016):297-17=280 

İşârâtü’l-İ’caz (2017) 323-17=306 

Mesnevi (2017) 291-17=274 

İman Küfür (2016) 216-15=201 

Sikke (2016) 299-15=284 

Muhakemat (2016) 181-21=160 

Tılsımlar (2017) 192-17=175 

Zülfikar (2017) 505-17=488 

     Toplam sahife   = 7.689 

 

İndeksin okunmasında fayda mülahaza ediyoruz. 

 

12.09.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/risale-okuma-

takip-tablomuz_527940 

http://www.mehmetcetin.de/risale-okuma-takip-tablomuz/ 
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38 Selahaddin Akyıl 

 

                
Hemşerisi Kemal Kotay ile ziyareti   

 15 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Selâhaddin 

Ağabey, tabir caiz ise kitabın orta yerinden Nur Talebesi idi.  

 Uzun, izahsız ve Şark şivesinin yanı sıra kendine 

mahsus ifade tarzıyla hatıralara yer etmişti.  

 Büyük küçük her kardeşi ile hususî-umumî illâ ki 

hatırası, izi vardır.  

 Seksenli yıllardaki umumî şûrâ toplantılarına 

Şereflikoçhisar’dan iştirak ettiğim yıllardaki bir toplantıdayız. 

Yapılan yardımlar içerisinde Selâhaddin Akyıl Ağabeyin 

getirdiği altınlar kayda geçecek idi. O sırada divana yakındım. 

Masada, ipe dizilmiş bir avuç altını Cumhuriyet Ata zannedip 

yazarken, ister istemez müdahale ederek, tashih edip, onların 

Reşat altın olduğunu izah edip kayda doğru geçmesine 

yardımcı olmuştum. 

 Bu hatıra ile kendisini rahmet ile anarken İzmir’den üç 

hatıra ile devam edelim: 

 

İsmi bizde mahfuz bir kardeş  

 “İnna lillah ve inna ileyhi raciun.” Vaktiniz varsa 

âcizane Selâhaddin Bey ile ilgili kısa bir şey anlatayım. Yeni 

bir araba almıştı, Şahin S modeli. “Bundan sonra her derse 

gideceğim. Benim, oğullarıma minnet etmeme gerek 

kalmadı.”, dedi. Bana dönerek artık arabamız var her akşam 

20.00 de dershaneye gel beraber derse gideriz dedi. Çok 
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memnun olmuştum. Öğlen saatlerine doğru oğullarından 

birisini gördüm. Araba için hayırlı olsun, şeklinde tebrik ettim. 

Görüştüğüm oğlu bana “Sakın babamla o arabaya binme. 

Babam arabayı kullanmayı bilmiyor. Başınıza bir şey gelir.”, 

diye uyardı. Neyse, gençlik herhalde. Akşam 20.00 oldu. 

Gidip zillerini çaldım. Aşağıya indi. Beraber arabaya bindik. 

Önce sür’atlendi. Öndeki aracı solladı. Artık yapabildiğini fark 

edince sürekli araçları sollamaya başladı. Bir an sollama 

yaparken önümüze bir belediye otobüsü çıktı. Dikkat, diye 

seslendim ama arabayı otobüsün önüne sürerek “Allah'ın 

izniyle o araba bize çarpmayacak.”, dedi. Gerçekten otobüs 

sanki önüne görünmez bir set çekilmiş gibi bir anda durdu. 

Ayaktaki yolcular ön cama çarpıp düştü. Biz de otobüsün 

yanından sağ salim bir şekilde geçtik.  

 Selâhaddin Bey hakkını helâl etsin. Doğunun verdiği 

şive ile konuştuğu için cümlenin sonuna BİLİMİSİN? Veya 

HA kelimelerini de ekleyerek cümleyi bitirirdi. (bize de 

“Benim taklidimi yapanlara hakkımı helâl etmiyim HA.”, diye 

uyarmıştı). 

  Otobüsü sollayınca dedi ki; bak Üstad bir şey 

olmasına izin vermedi HA dedi. 

 

Abdülbasir Şeker 

 Yeri gelmişken, bende bir hatıramı nakledeyim ki 

duâlara vesile olsun.  

 O günler de tam maaşımı alamamıştım, eksik olan 

kadarını, sabah namazında Üçyol dershanesinde vermişti, 

Allah Rahmeti ile muamele etsin mekânı Cennet olsun 

inşallah, âmin. 

 

İsmi bizde mahfuz bir kardeş  

 Öğrenciyken Üçyol dershanesinde kalıyordum. 

Gözlerim bozulmuştu ama param yoktu. Bir sabah, namaza 

indi. Selâhaddin Abi (Allah Ona Rahmet Eylesin) 
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“Al şu parayı dedi.” Tam ihtiyacım kadardı para. Ben, her Nur 

Talebesinin evliya olduğuna inananlardanım. Onun tarzında 

söylüyorum “Selâhaddin Abi Rahmete gitti.” Biz kaldık 

buralarda. 

 Allah, rahmeti ile muamele eylesin. Peygamberimize 

(asm) ve Üstadımıza komşu eylesin. 

    Mehmet Çetin 

   16.09.2020 Yeni Foça İzmir 

19.09.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/selahaddin-

akyil_528333 

http://www.mehmetcetin.de/selahaddin-akyil/ 
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39. Şahs-ı manevî, sistem ile kuvvetlendirilmeli 

    Şahs-ı manevî tahlilleri-4 

 Birbiriyle münasebetli olanların ortak hareket tarzı

 sistemi oluştururken, bildiğimiz şahs-ı manevînin de 

“sistem” ile doğrudan bir benzerliği var. Söz konusu “hareket 

tarzı”; şahıstan ziyade şahıslardan müteşekkil manevî 

şahsiyetin temsili manalarını ihtiva ederken ihtiyaç oldukça 

yeri ve makamına göre şahısları da temsil eder. 

 Karakteristik vasıflar diye de isimlendirilebilen 

mevzu; Nur dairesinde, umum Risale-i Nur Külliyatı 

muhtevasında olup, Nur Talebeleri tarafından yıllardır 

uygulana gelen teamül hâlini alan düstur ve prensiplerdir. 

 Üstad Bediüzzaman, söz konusu şahs-ı manevîyi 

zaman zaman sistem ile âdeta özdeşleştirerek meselâ “Hüsrev 

Sistemi”, “Hafız Ali sistemi” gibi isimlendirmeler ile tarz 

noktasında kilit isimler olarak bu ağabeylerin şahsında 

temerküz eden vasıfları kategorize ederek pratize eder.    

 Hüsrev Ağabey vasfını, Nur Hizmetinde kendine daha 

yakın hissedenler onunla hareket ederken, Hafız Ali ve 

devamında Zübeyir Gündüzalp vasfını kendi tarzına yakın ve 

muvafık hissedenler de bugün Zübeyrî tarz diye dillendirilen 

anlayış ile hizmetlerini sürdürürler. 

  Zaman, şahıs zamanı değil, şahsı-manevî zamanıdır, 

noktasından hareketle zamanla şahs-ı manevîyi temsilen 

geçmişte kullanılan Hüsrev- Hafız Ali sistemi ifadesi bugün 

artık sadece “sistem” olarak ifade edilir oldu. 

 Olsun, meseleyi isimde ısrar etmek yerine mana ve 

muhtevaya dikkat ederek artık bundan sonra sistemi konuşmak 

lazım. 

 Birbirilerinin güzel ve müspet huy ve davranışlarından 

etkileşerek ve aralarındaki samimi kardeşlik münasebetlerini 

Allah rızası niyetiyle ve artırarak sürdürülmesinin bir düzen 

dâhilinde, prensip ve teamüller doğrultusunda sağlam 

temellerle ikâme edilmesi şahs-ı manevînin en güzel 

yansıması, sistemin kemâli anlamına gelir.  
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 Zaman yürürken sistem de tesanüdle kemâle erer. 

 Bir müessese düşünün ki muhtevasındaki bütün 

birimlerinin çalışma, yetki ve sorumlulukları sistematize 

edilmiş. Orada her çalışan; işleyen sistemde vazife, mesuliyet 

ve salahiyetlerini bilerek hareket eder, muamele devam eder. 

Hangi şahıs gelirse gelsin, bu düzene yani sisteme uyarak işini 

yapar. İşte bu kurum istikbale emin adımlarla yürür.  

 Sistemin verimli çalışmasında, her makamdaki 

vazifelilerin dirayetle çalışması çok hayatîdir. Şahısların 

dirayet ve gayretlerinden müteşekkil şahs-ı manevî, 

ziyadeleşen tesanüd oranında kuvvet bularak tecelli eder. 

 Sisteme tabi olan; şahıslar değişse bile sistemi esas 

aldığı için hizmet sağlıklı devam eder, dolayısıyla şahs-ı 

manevî mukavemetini muhafaza eder. 

 Sözün özü şu ki; Risale-i Nur, talebesinden ittihad ve 

tesanüdü istemesinden hareketle Risale-i Nur’un şahs-ı 

manevîsi ile de ehl-i imana moral, ümit ve huzur kaynağı 

olsun; uhuvvet, muhabbet ve ittihadı tahakkuk ettirsin.  

   Mehmet Çetin 

  05.Temmuz.2020 Yeni Foça İzmir 

26.09.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

sistem-ile-kuvvetlendirilmeli_528718 

http://www.mehmetcetin.de/sahs-i-manevi-sistem-ile-

kuvvetlendirilmeli/ 
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40. Dine zarar gelmesin diye diye… 

      Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme-1  

 Eski Said Dönemi Eserleri’nden Münazarat; 

Osmanlı’nın âdeta demokrasi hamlesi olan 2. Meşrutiyet’in 

ilânı akabinde önce fiilî sonrasında ise kalemî müstesna bir 

eserdir. 

 Fiilî olması; ilân edilen Meşrutiyetin hakkıyla 

bilinmesi ve doğru şekilde anlaşılması için bizzat giderek ve 

fiilen anlatması; kalemî derken de izahlarını yaptığı bu 

eğitimin kaleme alınmasıdır. 

 Hürriyetin kötüye kullanımı da dinin su-i istimali de 

vakidir. İlân edilen meşrutiyetin ve muhtevasındaki pek çok 

kavramlar gibi hürriyet ve eğitimin hatalı kullanımına mani 

olmak ve doğruyu göstermek adına Bediüzzaman doğruca 

Şark vilayetlerine gider.  Orada, onların anlayacağı dil ve 

üslûpta bitmek bilmez gayretli izahları yapar.   

 Meşrutiyet aleyhtarlığı konuların içerisine, dine zarar 

geleceği fikri de yerleş(tiril)ir. Din, cemiyetin en hassas 

noktasıdır ki ferdin ve cemiyetin ihyası için şart olan bu 

noktayı, maalesef eskiden beri kötüye kullanan da olmuştur. 

Aklî muhakemede noksan, dinde hassas olanın verdiği zarar, 

diğer müfsidleri yer yer geçer oldu. Bu suiistimalin önüne 

behemal geçilmelidir, zaviyesinden hareketle Bediüzzaman, 

toplumun dinde hassas ama aklî muhakemede arızalı kısmını 

da muhatap alarak Şarkı aydınlatma hizmetini yapmıştır. 

 Eserine, “Azametli Bahtsız Bir Kıt’anın, Şanlı 

Tâli’siz Bir Devletin, Değerli Sahipsiz Bir Kavmin Reçetesi”, 

ismini veren Bediüzzaman, o günün toplumunda meşrutiyet 

sonrası estirilen “Dine zarar gelecek” endişesinin 

giderilmesine uğraşır. Münazarat’ın baş tarafında yer verdiği 

“Dine zarar gelmesin”, tarzındaki suallerin yer almasını bu 

noktadan ehemmiyetli görür ve ona göre cevaplarını verir. 

 Üstad Bediüzzaman’ın, müteşeyhlik (şeyhlik taslama) 

konusunu Münazarat’ta işlemesinin hikmeti o günlerde zuhur 

ettiği gibi bugünlerde de zuhur etmekte ve muhtemelen 
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gelecekte de edecektir. Zaman, düz bir çizgide devam 

etmediği, dairesel bir süreçte işlediği için sürekli tekrar eder 

durur.
26

 

 Verdiği çok mevzulu cevaplardan bir kısmı ise 

müteşeyhlik konusundadır.
27

  

 Hakiki şeyh nedir?  

 Şeyhler nasıl olmalıdır?  

 Mesleklerinin esasları nelerdir? 

 Veli şeyh ile müteşeyyihin farkları nelerdir? 

 Bid’aya düşmüş müteşeyhler kimlerdir? 

 Ağa olmaya çalışarak şeyhlik taslayanlar (müteşeyyih-

i müteevviğ) 

 Şeyhlerin birbirini inkâr ve düşmanlık etmesi 

 Ve şeyhlerin ittifak ve ittihad etmesinin ehemmiyeti 

gibi pek çok mühim mevzular, muhtevası hacminden büyük 

Münazarat’ta işlenmektedir.  

 Münazarat, toplumun madde ve mana plânında yol 

haritasıdır. 

 Dengesi kaçmış, muvazenesi bozulmuş bir yapı, eğer 

ciddî tamir görmezse yıkılmaya mahkûmdur. Yapılması 

gereken iş; hilesiz olmak, dürüst olmak, şeffaf olmak, aslî 

vazife ile meşgul olmaktır. 

 Altı yüz senedir İslâm’ın bayraktarlığını yapan şu 

milletin kodları ile oynanmasında 2. Meşrutiyet dönemi iyi 

tahlil edilmelidir. Sened-i İttifak ile başlayan sarsıntılar, 

sonrasındaki gelişmeler, İttihad ve Terakki ile dip yaptırılan 

fitne oyunları koca devletin yıkılmasını netice verdi. Bu 

tahribatta; tertemiz maziye sahip olan ehl-i tarikat ve tasavvuf 

büyük hizmette bulunmuştur ama kader mukadder idi ki iç 

bünyeyi kemiren en dipteki nefs-i emmaresi şeddeli şeyh 

bozuntusu kurtların açtığı yaralar maalesef çok iç acıtmakta 

idi.  

                                                             
26

 Eski Said Dönemi Eserleri ( 2017),  s.246; (Bundan sonra ESDE 

diye ifade edilecek) 
27

 Teşeyyuh, şeyhlik taslama; müteşeyyih ise şeyhlik taslayandır. 



126 
 

   Mehmet Çetin 

  07.09.2020 Yeni Foça İzmir 

03.10.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dine-zarar-

gelmesin-diye-diye_529173 

http://www.mehmetcetin.de/dine-zarar-gelmesin-diye-diye/ 
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41. Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!    

   Şahs-ı manevî tahlilleri-5 

 Risale-i Nur’un Barla ve civarında neşri, Hafız Ali 

Ağabey ve Hüsrev Ağabey olmak üzere iki şahsiyet üzerinden 

başlar.  

 Bu iki mühim şahsiyetin kendilerine mahsus vasıfları 

olduğu gibi, teşekkül ettirdikleri hizmetlerindeki farklılıkları 

ile bütünlük arz ederler. Nur ve Gül Fabrikaları’nın sahip ve 

hizmetkârları baştaki gözler gibi iki farklı gözle bakar ama bir 

ve aynı görür. Lâkin aradaki hususiyet farklılıklarını iğfal 

ederek bir ruh hükmündeki birlik ve beraberliği ifsad etmek 

isteyen hem müfsidlerin plânları ile hem de kendi iç 

dünyalarındaki duygularının tahriki ile iki rükün nazlanma 

makamına düşer. Böylece hem içeriden ve hem de dışarıdan 

“dehşetli bir parmak” ile ifsad yapılır ve şahs-ı manevî 

incinir. 

 Genişleyen Nur’un hizmetine farklı kabiliyetler girer. 

14. Şua’nın 34. Mektubunda Hüsrev, Mehmed Feyzi ve Sabri 

Ağabeylere hitaben “hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak 

biliyordum.”, şeklinde yapılan müthiş ikaz, o ağabeylerin 

şahsında istikbaldeki muhtemel karakterleri temsilen yapılmış 

bir ihtardır.  

 Tesanüd sarsıcı hadiseyi; “Vâllahi bu hadisenin bizim 

hapse girmemizden daha ziyade Kur’ân ve iman hizmetimize 

–hususan bu sırada- zarar vermek ihtimali kavîdir.”, diye 

çok ender kullandığı yemin ile ikaz eder. “Nurun erkânlarını 

birbirinden soğutmak için resmen bir iş’ar  var.”, gibi çok 

açık olarak hem hedef, hem gerekçe ve hem hiç de gizli 

olmayacak şekilde fail belirtilir. 

 Ve On Dördüncü Şua’nın 25. Lâhikası’nda “bilhassa 

Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara”, zaman üstü 

bağlamında işaret çekilir. Ta ki bütün zamanlarda olacak 

yansımalarına karşılık “en tesirli çare, birbirine teselli ve 

ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve 

fedakâr hakikî asıl, gerçek kardeş gibi birbirinin gam ve 
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hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle 

kederli kalbini okşamaktır.”, reçetesindeki ilâçlar düzenli 

kullanılsın. Aksi takdirde “ Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî 

uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz.”, olan kötü 

sonuç, her ihtilâfın ardından gereken ders alınamıyorsa sözün 

bittiği, musibetin başladığı noktayı gösterir, Allah muhafaza. 

 İşte o zaman “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o 

içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize 

şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir." 

(Enfâl, 8/25), dehşetli işaretle kıyametlerin kopmasına 

gerekçe hazırlanır. 

 Her zaman ve zeminde zuhuru muhtemel ihtilâfa karşı 

kesin olarak çare “gayet cüz’î ve geçici ve 

ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeye mükellefsiniz”, 

talimatına uymaktır. 

 Hemen her ihtilafın serseri kurşunu “cüz’i, geçici, 

ehemmiyetsiz hissiyat ”tır. Rekabet ve tenkit kollu hâkimiyet 

hissi, en kıymetli değer ve kavramı yer bitirir. Kavramını 

yitiren konumunu da kaybeder. Böylesine zararlı bir vasfa 

sahip duygularla hareket, evvelâ sahibinin, sonra diğerlerinin 

“Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var”, acı geleceği 

unutulmamalı. 

 “Nurun iki rüknü zahirî birbirine nazlanmak ve 

teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hâdisenin,”, 

evvel âhir çaresi ayet ve hadisin emrinden ve Üstadımızın 

Risale-i Nur’daki izahlarından anlaşıldığı üzere meşverete 

şartsız şekilde kanaat edip teslim olmaktır.   

 İhlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûra; tahribatçı 

muzır insanlara sed, nihayetsiz ihtiyaçlara çare olur. 

Zulmetmemek ve zulme düşmemek, kâmil imanın parıltısıdır. 

Risale-i Nur ile takviye edilerek tahkikî olan imandan gelen 

dayanak ve imdat kuvvesi; insanın şahsî hayatına kuvvet 

olduğu gibi cemaat ve cemiyet hayatına da o meşveret destek 

olur, müfsidler durdurulur, ihtiyaçlar karşılanır. Sulh ve 

sükûnet sağlanır. 
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 “Ancak Senden yardım ister ve ancak Sana ibadet 

ederiz”, derken samimiyet ve sadâkat ile sıddıkıyet 

yitirilmemeli. Madem O’ndan istiyor, O’nun için yapılıyorsa 

diğerleri cüz’i, geçici, ehemmiyetsiz hissiyat olduğunu bir kere 

daha düşünüp, Nur’un ayarlarına dönülmeli.  

   Mehmet Çetin   

     30.06.2020 Yeni Foça 

İzmir 

10.10.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

tahlilleri-5-nur-un-iki-ruknu-nazlanmamali_529600 

http://www.mehmetcetin.de/nurun-iki-ruknu-nazlanmamali/ 
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42. Liyakatsizlerin verdiği zarar 

      Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme-2  

 Münazarat’ın ana konularından olan Meşrûtiyet ve 

hürriyet yolunun izahı sadedinde açıklamalarda bulunan Üstad 

Bediüzzaman; yeni dönemde birlik beraberlik ve kalkınmanın 

önündeki engellerden biri olarak şeyhlik taslayanları ya da 

kötüye kullananları işaret eder. Bunlardan kaynaklanan dinin 

aleyhindeki bir kanaatin cemiyet içerisine yerleşmesinden 

korktuğunu ifade eder.
28

 

 Ehliyetsizlik, şeyhlik taslama, asâlet (soyluluk) dava 

ederek imtiyaz istemek, cemiyet içinde kanayan bir yaradır. 

Sıralanan üç konudan şeyhlik taslama doğrudan, diğerleri ise 

dolaylı olarak bu çalışmamızla alâkalıdır. 

 Günümüzü resmeden bir tespitle hemen 

değerlendirmemize girelim: 

 “Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bir kısım zâhirî uleması 

ve Ehl-i Sünnet ve Cemaate mensup bir kısım ehl-i siyaset 

gafil insanlar, ehl-i tarikatin içinde gördükleri bazı sû-i 

istimalâtı ve bir kısım hatiatı bahane ederek, o hazine-i 

uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi âb-ı hayatı 

dağıtan o kevser membaını kurutmak için çalışıyorlar.”
29

 

 Tarikatı su-i istimal ederek kötüye kullanılması dine 

büyük bir zarardır. Diğer yandan ehil olmayanın da verdiği bir 

büyük zarar ise dine olan güveni sarsar.  

 Liyakatsizlerin su-i istimalini de su-i istimal eden 

müfsidler ve dahi onların rüzgârına kapılan bir kısım gafil 

siyasîler, muvazenesizler ile densiz ve dinsizlere varıncaya 

kadar bu mübarek kaynağı kurutmaya kalkışırlar. 

 Şoför kaza yaptı diye bütün şoförlerin ehliyeti elinden 

alınmaz. Yolda heyelan oldu diye yol kapatılmaz, engeller 

kaldırılır. Birisi suç işledi diye bütün mahalle cezalandırılmaz, 

suçlu yargılanır. 

                                                             
28

 ESDE (2017),  s.205 (Münazarat) 
29

 Mektubat (2017), s. 524 
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 Bu yargılama ibret-i âlem olmalı ki Derviş ve Kuş 

hikâyesi bu noktada çok ibretliktir. 

 Bir gün yaralı bir kuş; Hz. Süleyman’a (as) gelerek, 

kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hz. Süleyman (as) o 

dervişi hemen huzuruna çağırtır ve sorar: 

-Bu kuş senden şikâyetçi, neden kanadını kırdın? 

Derviş kendini savunur: 

-Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, 

yanına kadar gittim, yine kaçmadı. 

Bende, bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam 

yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı, o esnada kanadı 

kırıldı. 

Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa döner ve der ki; 

-Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O, sana sinsice 

yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin. Şimdi, kolum 

kanadım kırıldı diye, şikâyet ediyorsun? 

Kuş kendini savunur: 

-Efendim, ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için 

kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş 

birinden bana zarar gelmez, bunlar Allah’tan korkarlar diye 

düşündüm ve kaçmadım. 

Hz. Süleyman (as) bu savunmayı doğru bulur ve kısasın yerine 

getirilmesini emrederek: 

-Kuş haklı, hemen dervişin kolunu kırın, deyince kuş, o anda 

öne atlayarak; 

-Efendim, sakın öyle bir şey yaptırmayın,  der ve sebebini 

şöyle açıklar: 

-Efendim, dervişin kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı 

şeyi yapar. Siz en iyisi mi, bunun üzerindeki derviş hırkasını 

çıkartın. Çıkartın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra 

aldanmasın. 

 Liyakatsiz kişiyi ehil olmadığı alandan uzaklaştırmak, 

yapılması gerekenlerden sadece bir tanesidir, elbette, ama… 

   Mehmet Çetin 

  07.09.2020 Yeni Foça İzmir 
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17.10.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/liyakatsizlerin-

verdigi-zarar_529998 

http://www.mehmetcetin.de/liyakatsizlerin-verdigi-zarar/ 
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43. Şahs-ı manevîyede mehdiyet tezahürü 

   Şahs-ı manevî tahlilleri-6 

 Şahs-ı manevîyedeki küllî manada tecellilerden birisi 

de mehdiyet tezahürüdür. “Cüzde bulunmayan küllde 

bulunur” kaidesine binaen fertte bulunmayan cemaatte ve 

heyette bulunur. Bu zaviyeden hareketle insanlara doğru yolu 

göstermek, onların hidayete girmelerine vesile olmakta şahs-ı 

manevînin azameti doğrudan tesirlidir. 

 Zümrüd-ü Anka, Hüma ya da Tuğrul Kuşu diye de 

yaygın olan Simurg Kuş’unun efsanesi mitolojilerde uzun 

uzun anlatılır.  

 Ancak biz bu anlatımlar içerisinde, Abdurrahman 

Aydın’ın 05.08.2017 tarihli Yeni Asya’da köşesindeki 

ifadelerinden iktibas ederek özetle şöyle ifade edebiliriz: 

 Simurg, Kaf Dağı zirvesinde bulunan Bilgelik 

Ağacında yaşar. Kuşlar âlemindeki fitne fesat çıktığında 

Simurg yetişir, zulmü kaldırır. 

 Ahir günlerden bir gün yine bir fesat çıkar lâkin 

öncekilere bin basar. Herkes onu bekler, yıllar geçer ama 

Simurg gelmez. Ümitsizlik baskın çıkacağına yakın, uzak bir 

ülkede bulunan bir kuş tüyünün onun zannıyla ona ulaşma 

ümidi yeşerir. Bu gayret ile hemen her nev kuştan müteşekkil 

gönüllü heyet oraya uçar. Yol uzadıkça ümitler azalır, kimleri 

dökülür. Bülbül, ‘tüylerim bozuluyor’; kartal yükseklerdeki 

krallığını özler; turna, ‘âşıkların nidasına tercümanlığı’ 

özleme gibi bin bir bahanelerle bir kısmı döner. Kalanlar, 

aylarca kanat çırpar. Kaf Dağı eteklerindeki Yedi Uçsuz 

Vadileri geçerken birçoğu da buraların zahirî güzellerine 

takılarak aşağıya iner. Rehavet, sebat, istiğna, ihlâs, marifet, 

tesanüt, sadakat, hiçlik vadilerinden geçemeyerek dökülenlerin 

sonunda kala kala otuz kuş kalmış. Bunlar ümit yolculuğunun 

son merhalesinde Bilgelik Ağacı ’na ulaşırlar. Her biri bir 

dalına konarlar ama hayret, ağaç bomboş! Hepsinin başı aynı 

noktaya çevrilir ve hepsine bakar tabletlerde “Yuvanıza hoş 

geldiniz! Burası Si (30) Murg (kuşun) evidir.”, yazılı görünce 
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benliklerinden geçerler. Onlar bir buz parçası hükmündeki 

“ben” enaniyet ve gururlarının bu süreçte “biz” havuzunda 

eridiğini âdeta muhtelif azaları olan bir vücud olduklarını 

anlarlar. Ve müthiş bir tesanüdle memleketlerine dönerler, 

bekleyenlere ümid ve gayret dağıtmaya. Yolda, uzun 

yolculukta ayrılan kuşların başkalara anlattıkları hamaset 

hikâyelerini de uzaktan işitirler. Nihayet sılaya varırlar. 

Herkesin meraklı sorularına müştereken şu cevabı verirler: 

“Onu görmeyi yeterince isteyen herkese görünüyor.” 

 Kartal ruhluların meylü’t-teveffuk (üstünlük arzusu); 

bülbül mizaçlıların hiss-i havf (korku duygusu); balıkçılların 

menfaatperest duygusu; baykuşların fikr-i infiradî  

(ferdiyetçilik) ve tasavvur-u şahsî (şahsî düşünce) kaprisleri; 

bıldırcın yapılıların acz ve nefsin itimatsızlığından işi 

başkalarına bırakma hâli; turnavâri olanların ise evlâd-ı ıyal 

derdini mazeret sayıp vicdanını susturan ve geri dönme 

seviyesizliği gibi ihtilâfa sebep olan vasıflardan âri olmadıkça 

şahs-ı manevî şaha kalkmaz, dolayısıyla mehdiyet manası 

tahakkuk etmez, vesselâm.  

    Mehmet Çetin 

    19.10.2020 Bostanlı İzmir 

24.10.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-

maneviyede-mehdiyet-tezahuru_530429 

http://www.mehmetcetin.de/sahs-i-maneviyede-mehdiyet-

tezahuru/ 

 

A. AYDIN 

24.10.2020 11:41:43 

Teşekkürler. 🙂 Şahs-ı Manevî vardır ve vazifesi "HER 

CİHETTE KEMALDE ve DEVAMDA" dır. SİMURG da 

vardır, RİCAL-İ GAYB da vardır. Herbiri fıtrî vazifelerini 

yapar. Geriye dönen veya aşağıya inen kuşlar da hep olacaktır. 

Eee, İmtihan Dünyası!.. � Bu yazı, vadilerde takılıp 

kalmamak içindir. 
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Oğuz Yiğiter 

24.10.2020 09:31:18 

Kelimenin tam mânâsıyla, harika bir makale. Sesim yetişse ve 

gücüm yetse herkese duyursam diyeceğim bir makale. Hem 

Mehmet Çetin Ağabey'den, hem de Abdurrahman Hocamdan 

Allah ebeden razı olsun. Doğrudan doğruya safvet-i 

kalblerinin yansıması bir istihdam-ı ilâhi, hakikatlere ayine 

olma hali. Ne diyeyim, nefs'ül emirdeki Risale-i Nur şahs-ı 

manevi hakikatini bu kadar vukufiyetle izah ve okuyana 

yaşatmak çok ayrı bir mazhariyet. Allah kalemlerinize güç 

versin. Emsalinizi çoğaltsın ve bu ruhu inbisat ve inkişaf 

ettirsin inşaallah...   
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44. Liyakatsiz şeyhin vasıfları 

      Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme-3  

 Liyakat, sadece yeterlilik olarak anlaşılırsa mana eksik 

kalır ki lâyık olma, ehil olma, uygun olma gibi ikmal edici 

manaları da saymak elzemdir. Liyakate sadık kalmayı ifade 

etmek de gerekir.   

 Liyakat, iddiasını öz nefsinde yaşatma ile mümkündür. 

Davasını özünde değil sözünde yaşayanların baskın olduğu bir 

devir, liyakatsizlerin cirit attığı, ehillerin ise sukut ettiği 

devirdir. Musîbetlere dâvet çıkaran devir… 

 “Def'-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır.” , yani ifsad 

edeni def etmek, faydalı olanı anlatmaktan evlâdır, 

fehvasından hareketle işlenen konudaki mefasidin (ifsad 

edenin) “liyakatsizlik” olması hasebiyle liyakatin iyi 

anlaşılması için liyakatsizliği öncelikle izah ederek devam 

edelim.  

 Faydalı olanı tavsiye etmenin yolu, zararlı olan şeyin 

izahından geçer ki buradaki ölçü ise; zihni iğfal etmeye sebep 

olmadan, batılın tasviri yapılmadan o ifsadın anlaşılması için 

lüzumu kadarının izahı ile mümkündür.  

 Bediüzzaman’ın tespitleri ile liyakatsiz şeyhin 

vasıfları şunlardır:  

 -Başkalarını küçük görerek eleştirip, kendini büyük 

gösterir.  

 -Başkalarından nefret ettirerek kendine ya da grubuna 

taraftar ettirir. Umumî manada birliği bozarak kendi 

grubunun içinde birlik sağlamaya çalışır.  

 -Başkalarına düşmanlık hislerini tahrik ederek 

kendine muhabbeti sağlamaya çalışır. Bu sebeplerle gıybet 

eder, tarafgirlik yapar.  

 -Ehil olmadığı için su-i istimale meyillidir ve yapar, 

göz yumar ve yaptırır. 

 -Bid’alara müsamahakârdır ki bir kısım dalâlet ve 

bid’at fırkaların teşekkülüne sebebiyet verirler. 
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 -İhlâstan dem vurur ama riya ve şöhrete gizli zaafiyeti 

var. 

 -Nefsin taraftarlığını terk etmez, zühde ciddî 

yanaşmaz, ruhsatla hareket eder, zaruretlere sığınır. 

 -Sadâkat kisvesiyle inada,  müşavere kılıfıyla gıybete 

devam eder. 

  -Din ile dünya avına gider. 

 -Kötü bir lezzete, süflî hevese, hatalı içtihada ve en 

kötüsü de kendini meşayih zannetme hatasından bir türlü 

kurtulamaz. 

 -Mehdi olma hevesindedir 

 -Diğer şeyhleri inkâr eder. 

 -Umuma hürriyeti tavsiye eder görünürken, istibdat ile 

saltanatını sürdürür, rüşvet ile avlar, vaatlerle kandırır. 

 -Şeyhliğin, velayetin ve büyüklüğün gereği olan tevazu 

yerine kibri ve tahakkümü seçer. 

 -Otoriter şahıslarla münasebetinde menfaatine göre 

hareket eder, menfaat için bir kısım siyasîlerle dirsek 

temasındadır. 

 -Hîle ve cebir ya da rüşvet asıllı ikrâm kuvvetiyle 

etrafına topladığı tembel, menfaatperest, güdümlü ve dilenci 

kılıklı güruhu palazlandırır ve kullanır. 

 -Cemiyete ve cemaate fedakârlık nakaratları ile göz 

boyar, milletin itimadını kötüye kullanır, ümitleri kırar. 

 Sıralanan ve sıralanabilecek pek çok kötü ve çirkin 

hâlleri mümkündür lâkin biz bunların bilinmesi ve bu hatalara 

düşülmemesi, düşenlere de kapılmamak için demini 

kaçırmadan ifade etmeye çalıştık. 

 Biz, prensip ve esasları tebliğ etmekle mükellefiz. 

 Allah, bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, âmin. 

    Mehmet Çetin 

   14.09.2020 Yeni Foça İzmir 

31.10.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/liyakatsiz-seyhin-

vasiflari_530797 
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http://www.mehmetcetin.de/liyakatsiz-seyhin-vasiflari/ 
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45. Zübeyir Gündüzalp’ den tavsiyeler 

    Şahs-ı manevî tahlilleri-7 

 Eşyadaki ehadiyet farklılıkları, vahidiyet havuzunda 

tevhid etmesi hakikatinin zaviyesinden hareketle, ferdlerdeki 

farklılık da şahs-ı manevî havuzunda birliktelik kazanarak, 

onun ruhu olan tesanüd ve sağlıklı olarak ihlâsın tahakkuku 

iledir. İhlâsın motorize kuvveti olan meşveret havuzunda, 

‘ene’yi (ben’i), ‘nahnü’ye (biz’e) tebdil ederek uhuvvet ile 

tesanüd sağlanmalıdır. 

 Arının gözü, yüzlerce peteklerden oluşmuştur. Her 

petek farklı bakar iken bir görmesi çok manalıdır. Her bir Nur 

Talebesi, farklı görse de bir ve beraber değerlendirir olması, 

şahs-ı manevînin can damarıdır, tesanüd ve ittihadın resmidir. 

 İşte bu ve benzerî manaları ihtiva etmekle beraber 

tecrübe edilmiş birer tavsiye demetini rahmetli Zübeyir 

Gündüalp’den naklediyoruz: 

 “Kendisinin bir rey, ilim ve fikir sahibi olduğu 

gururuna kapılan, beraber hizmet yaptığı dâvâ arkadaşlarını 

amiyane görüp onların rey ve görüşlerini hakir görüp tenkit 

edenin sonu tehlikelidir. İstişare esnasında kendi vereceği 

cevabı düşünen, azaların fikirlerini küçümseyen hatadan 

kurtulamaz. 

 Kusurlu hatalı bir arkadaşın yanlışlarını 

yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalnız ona söylemek, 

kabullenmezse dahi ikinci bir kimseye onun gıybetini 

yapmamak. Birinin kusurunu düzelteceğim diye etrafa yaymak, 

şahsî kin, garaz, nefsin karışması gibi haller, fayda veriyorum 

zannıyla zararların üremesine sebep olan safdillik ve 

bilmemezliktir. 

 Hiddetle, heyecanla konuşmaya asla itimat etmemek. 

Zira nefis ve şahsî hissiyat işin içine karışır. Bir işi yapma ve 

düzeltme yerine, onun daha çok bozulmasına yol açılmış olur. 

 Dedikodu ile arkadan çekiştirmekle mesele halletmeye 

çalışmak ya safdillik, ya şuuraltı veya şuur üstü garaz ve 

muhalefet nişanıdır. Veya canı incitilmişin intikam kokusudur.  



140 
 

 Kendini tenkit etme kemâlliğine erişmemiş, dâvâ 

arkadaşlarını tenkit etmeye çalışanlarla bir arada 

oturmayınız. Onu dinleye dinleye siz de münekkit ve yıkıcı bir 

ahlâk sahibi olursunuz. 

 İslâm muaşeret, edep ve terbiyesine riayet etmeden 

tehevvüre kapılarak, dâvâ arkadaşlarına daire haricindekilere 

dahi yapılamayacak bed muameleyi yapmaktır. Bu davranış 

kötü neticeye yol açınca, “Özür dilerim. Ben hata ettim. 

Kardeşlerimi kırdım” deme yerine, olumsuzluğu 

karşısındakine yüklemektir. Bu durum hizmetin temeline 

dinamik koymak gibidir. 

 Dostlarına şiddet – hiddet eden, haşin davrananın 

dostları dağılır. Bu neticeyi kendinden bilmek güzel bir 

fazilettir.” 

 Gelin, geleceği beraber inşa edelim ki tarihe yazılsın, 

ibret alınsın. Yaşanmışlardan kavga, husûmet, tarafgirlik 

çıkarmayı örnek alanlar geleceğe birlik, beraberlik ve 

kardeşlik dersini veremez.  

 Tesanüd, ihlâs ve ittihad duaya, anılmaya; kin, hased 

ve ihtilâf ise bedduaya, unutulmaya mahkûmdur.  

   Mehmet Çetin  

  07.07.2020 Yeni Foça İzmir 

07.11.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sahs-i-manevi-

tahlilleri-7_531226 

http://www.mehmetcetin.de/zubeyir-gunduzalp-den-tavsiyeler/ 
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46. Liyakatsizliğin tehlikeleri 

      Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme-4  

 Tarikat ve tasavvuf yolunda liyakat kesb etmeden 

devam etmenin pek çok tehlikelerinden bazısı şunlardır.  

 Sünnet-i Seniyyeye tamam ittiba etmeyen bir kısım 

ehl-i tasavvuf ve tarikat; velâyetin parlaklığına aldanarak 

velâyeti nübüvvete üstün tutma hatasına düşer. Velâyet ne 

kadar parlak olursa olsun nübüvvetle kıyaslanamaz. 

 Tarikatın mana ve muhtevasını tam hazmedemeyen bir 

kısmı, kendilerindeki müfrit evliyasını, sahabeye tercih eder. 

Hatta onlardan bazıları evliyayı, enbiya derecesinde görerek 

hataya düşer. Sahabelerde bulunun nebevî terbiyeye, nebevî 

sohbete hiçbir evliya yetişemez. 

 Bir kısım ifrat ehl-i tarikat, sadâkat görünümlü 

taassubuyla tarikat evradını Sünnet-i Seniyyeye tercih ederler. 

Sünneti terk eder ama virdini terk etmez. Git gide Şeriat’ın 

âdabından uzaklaşarak, vartaya düşer. 

  “Çok Sözler’de ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazalî, 

İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i ehl-i tarikat derler ki: 

‘Bir tek Sünnet-i Seniyyeye ittiba noktasında hâsıl olan 

makbuliyet, yüz âdab ve nevafil-i hususiyeden gelemez. Bir 

farz bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir Sünnet-i Seniyye 

dahi bin âdab-ı tasavvufa müreccahtır’ demişler.”
30

 

 Ehl-i tasavvufun müfrit kısımlarından bazıları ilhamı 

vahiy ile karıştırır ve kendisine zuhur eden ilhamı vahiy 

zanneder. Hâlbuki hiçbir ilham vahyin derecesine çıkamaz. 

 Tarikattaki o hassas sırrı kavrayamayan ehl-i 

mutavassıflardan bazısı; zayıfları takviye etmek, gevşekleri 

cesaretlendirmek, hizmetin şiddetinden gelen usanç ve 

meşakkati hafifletmek için kendisine istenilmeden verilen 

zevk, nur, kerameti hoş görüp meftun olur. Bu durumları da 

ibadete, hizmete, evrada tercih etmekle hata yapar. Hâlbuki bu 

dünya ücret değil, hizmet yeridir.  

                                                             
30

 B. Said Nursi, Mektubat (2017), s. 535 
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 Hakikate tam ehil olamayan manevî terbiye yolunda 

çalışanlardan  (ehl-i sülûk) bir kısmı; velâyet makamlarının 

gölgelerini ve cüz’î numunelerini küllî ve aslî makamlar ile 

karıştırmasıyla hataya düşerler.  

 Binlerce yansıtıcı vasıtasıyla gelen görüntülerdeki 

misalî güneşçikleri, hakikî Güneş ile karıştıran hata eder. 

Enbiya makamı, evliya makamı ve bu makamların gölge 

makamları da var. Bu gölge makama yükseldiğinde ya da 

dâhil olduğunda, kendini o asıl makamda görmek hatasına 

düşer. 

 Ehl-i tasavvufun zevk, şevk ile yola devam 

edenlerden bir kısmı fahri, nazı, şatahatı, teveccüh-ü nâsı ve 

merciiyeti şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istiğnaya 

tercih etmekle vartaya düşer. 

 O yolda yürürken hâsıl olan zevki, şevki, övünmeyi, 

nazlanmayı, ileri geri söz söylemeyi, insanların beğenisini, 

makam kapısı olmayı; şükre, duaya tercih etmekle hata 

yaparlar. 

 “Dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey 

değildir.” (Âl-i İmran-185), ayeti hükmünce ahiret meyvesinin 

dünyada yenilmemelidir. Burada ihsanı ise sadece teşvik ve 

ihsan olarak değerlendirilmelidir. 

 Bahsedilen hatalardan zarar görmemesi ve o 

tehlikelere düşülmemesi için imanî usul ile Şeriat’ın esaslarını 

daima kendine rehber etmelidir. Şahit olduğu ve zevkini 

yaşadığı hâllerini esas kabul ederek o güneşlere karşı 

muhalefet etmemelidir.  

 Sıralanan hatalı hâller, elbette bu alanda ehil ve liyakat 

sahibi olanlar için doğrudan söz konusu olmayıp, şeyhlik 

taslayan ve iştigal ettiği mesleğin hakkını veremeyecek 

vaziyette olan nâ-ehillerler için söz konusudur. 

    Mehmet Çetin 

   14.09.2020 Yeni Foça İzmir 

14.11.2020 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/liyakatsizligin-

tehlikeleri_531654 

http://www.mehmetcetin.de/liyakatsizligin-tehlikeleri/ 
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47. Necati Can 

               
 

 Aydın’ın Risale-i Nur ile iman hizmetinin 

rükünlerinden Necati Can (1935-2020), hayatı boyunca 

gösterdiği istikametli sadâkati ile hep rehber şahsiyet 

olmuştur.  

 Onun bu sadâkatini istikametli kılan hizmetteki 

kardeşleri ile yaptığı meşveretin büyük payı olmalı ki yakın 

görüşmelerde meşveretin ehemmiyetine yaptığı vurgulamaları 

bu meseleye delildir. 

 1959 yılında askerlik dönüşü sonrası aylarında 19 

yaşındaki kardeşinin vefatı, Necati Can’ı derinden etkiler ve 

namaza başlar. Demircide çalışan Fahrettin Sakallı ve tüfek 

tamirini yapan Halil ile Ramazan Paşa Camii’ne devam 

ederler.   

  Esans şişelerin altından çıkarılarak kendisine verilen 

İhlâs Risalesi’ni alan Tüfekçi Halil doğruca arkadaşı Necati’ye 

“Benim dükkâna asker ve polis geliyor, sende kalması daha 

doğru olur.”, diye verir. Kitabı okur, ama bir şey anlamaz. 

 Bir yatsı sonrası Cami karşısındaki Karpuzcu Han’da 

çay içmek üzere giderlerken pamuk eksperi Kemal Pekşen, 

arkalarından yetişerek bunları tanışmak üzere çay sohbetine 

dâvet eder, giderler. Eve vardıklarında Hilâl Mecmuası sahibi 

Salih Özcan, İncirliova’dan öğretmen Necati Tamer, 

İncirliova’dan Kemal Eymez var idi. Dersi öğretmen Necati, 

ilginç bir tevafukla İhlâs Risalesi’nden yapması Can’ın gönül 

dünyasını dalgalandırır. 
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 Aydın’daki ikinci derse ise Muzaffer Arslan’ın 

gelmesi ile olur. Arslan’ın, tahta iki bavul ile getirdiği 

Risalelerden Mektubat’ı satın alır.  

 Ahmet Feyzi Kul, kardeşi Mehmet Feyzi Kul, Antepli 

Nazım Gökçek gibi ağabeylerle tanışır. Tire’den Celal Keseli 

ve kardeşi Abdünnur, Ersan Ağabey, Tireli Nihat Kurtçu, 

Bayındırlı Tahsin, İzmir’den Halıcı Hüseyin, Saim Ağabey, 

Saatçi Ahmet, Nazilli’den Sarraf Mehmet Büker ile görüşürler. 

Daha sonraları Zübeyir Ağabey, Aydın’a gelir. “Benim 

adresimi bilmediği halde direkt yanıma geldi, bu hayret 

edilecek bir şey.”, diyen Can, beraberce dershaneye giderler. 

Zübeyir Ağabey yaklaşık on beş gün kalır ve Nazilli’ye geçer. 

Aydın’da kaldığında birisi gelir Deccal hakkında soruları 

sorunca doğrudan Risaleden açar okur. Kendi nefsine 

okurcasına sakin ders yapar ve dinleyen de anlardı.  

 Can; “İçinden çıkamadığım konularda ve özellikle 

içtimaî ve siyasî meselelerde bana Yeni Asya rehber 

oluyordu.”, der. Alkol var zannı ile o sıralar gazoz içmezler, 

kesiminden şüphelenerek et yemezler. Av. Gültekin Sarıgül 

geldiğinde gazoz içmesi ve Sungur Ağabeyin ise bir ikrâmda 

kıymalı pide yemesiyle hatalarını düzeltir.  

 2018 yılında kendisinden hatıralarını Ceyhan Tekin ile 

kayda aldığımız sohbetimizdeki şu virdi, hepimize reçete 

hükmündedir. 

 “Hanımın vefatı sonrası o hicranı, her gün bir Rica 

okuyarak teskin ediyorum.”  

 Allah, rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Âmin. 

    Mehmet Çetin 

    19.11.2020 Yeni Foça İzmir 

21.11.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/necati-can_532090 

http://www.mehmetcetin.de/necati-canin-hatiralari-video/ 
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48. On-line ders nimetini yaşarken 

 “Asırlara göre şeriat değişir.”, ifadesi projektöründen 

hareketle şimdilerde yaşadığımız yeni dünyanın korana 

devrindeki şartlara göre gelişmeler çerçevesinde tavr-ı esasîyi 

bozmadan ruh-u aslîyi rencide etmeden güncel dersleri ve dahi 

sohbetleri yapmanın ehemmiyeti Umumî Şûra’nın 

görevlendirdiği Yönetim Kurulu tavsiye kararıyla bir kere 

daha teyit edildi.  

 İmkân ve şartlara biz hâkim ve sahip olamayız. Zira 

onların hakiki sahibi müsebbibü’l Esbap olan Allah’tır (cc). 

Sebepleri, vermek istemesine bahane ve vesile yaptığı gibi, 

farklı şart ve imkânları da imtihanına vesile yapmaktadır. 

Şartların farklı olması ise kişide farklı hükümlere sebep 

olmaktadır. 

 İşte bu noktadan bakıldığında yaşanılan covid-19 

salgını sebebiyle alınması gereken paket tedbirlerini; “Bir 

yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, 

bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de 

ayrılmayınız”
31

, hadisindeki Şer’î emri mucibince, korana 

tedbirleri, bir ibadet hâlet-i ruhîyesinde yerine getirilmelidir. 

Zira bugünkü salgın şartlarının da o zamanki veba şartlarının 

da Rabbi, Allah’tır (cc). O dönemin veba mücadelesinin bu 

zamana yansıması korana mücadelesi olarak yansımaktadır. 

 Hem nice musîbet ve sıkıntıların bir vesile ile nimete 

dönüştüğü da yaşanan ve çok tecrübe edilen bir gerçektir. 

Yeter ki o musibetin sarmalındaki nimet fark edilsin ve tatbik 

edilerek şükre çevrilsin. 

  Dikkat edilirse, değişen şartlara göre hükmün farklı 

yorumları ile uygulanacağına işaret var. Yaz gelir gömlek 

giyilir, kış gelir palto giyilir. İki tarz da bulunduğu şartlarına 

göre haktır. Gençlik şartları ile ihtiyarlık şartları da farklılık 

arz eder. Ramazan ayını yılın on iki ayında döndüren 

                                                             
31

 Buhârî, “Ṭıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 92-100; Müsned, I, 173, 176-

177, 182; V, 202, 213 
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Rabbimiz, kulun da on iki ayın şartları muvacehesinde 

Yaratıcısına dönmesini istemekte. Dolayısıyla şartlarımız 

hangi şekilde olursa olsun kulluğumuzu hiç aksatmadan yerine 

getireceğiz, inşaallah. 

 Mühim bir konu daha var. Üstad; evlerde çoluk çocuk 

ile ders yapılmasını tavsiye eder. Komşulardan dört beş zat ile 

ders yapılmalı der. Hem açılması bildirilen dershanelerin 

devamı da bir o kadar ehemmiyetlidir. Dolayısıyla salgın 

tedbirlerinin bihakkın yerine getirilerek çok az ve sınırlı sayıda 

da olsa müşavere ile dershanede ders yapılması ehl-i iman ve 

ehl-i diyanete istinatgâh noktasından çok önemlidir. Tedbiren 

azaltıyoruz, keyfiyeti muhafaza ediyoruz ama kesinlikle 

kapatmıyoruz.  

 İmkâna göre iman Kur’ân sohbeti ile irtibatını bir şekli 

ile devam ettirilmesi sadakatin ve mukteza-i hâlin gereğidir; 

olumsuz şartları gerekçe göstererek uzak durmak ve hele 

özellikle sadakat adına tedbirsiz ve hamasî davranışlarla 

kendine ve başkalarına zarar vermek ise hiç değildir, maliyeti 

ve mes’uliyeti cidden ağır olur. 

 Hem, on-line ile bütün yeryüzünün bir Medrese-i 

Nuriye’ye sohbet-i Kur’ân’iyeye dönmesinden daha güzeli var 

mı? Yağmursuzluk zamanındaki yağmur duası olan istiskâ 

gibi, ay ve güneşin tutulmasındaki küsuf ve husuf duaları gibi 

koranalı zamandaki on-line (görüntülü) dersleri yanı sıra 

müşavereyle keyfiyet noktasından temsilen yeni dünya düzeni 

şartlarında sohbet ve dersler devam etmeli, vesselâm. 

    Mehmet Çetin 

   24 Kasım 2020 Yeni Foça İzmir 

28.11.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/on-line-ders-

nimetini-yasarken_532532 

http://www.mehmetcetin.de/on-line-ders-nimetini-yasarken/ 
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49. Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir 

 Aziz sıddık Ağabey ve kardeşler 

 Yirmi Üçüncü Söz’de geçen “Ve beliyyelerin istilâsı 

ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı 

mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; dua ile 

niyaz ile Kadîr-ı Mutlak’ın dergâhına iltica eder.”, tespiti; 

yaşanılan bu koranalı dönemin dahi bazı duaların evkat-ı 

mahsusası olması noktasından hareketle bizi, acz ve zaafımızı 

anlayarak Rabb-i Rahimimize ilticaya sevk ediyor ve etmeli. 

 Kastamonu Lâhikası’nın 159. Mektubunda geçen şu 

ifade yapacağımız duaların en küllî olanına işaret eder. 

 “Çoktan beri benim hususî bir virdim ve hiç kaleme 

alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası 

olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve 

bende çok defa maddî ve mânevî hastalıkların bir nevi şifası 

olan ve İsm-i A’zam ve Besmeleyle dokuz âyât-ı uzmayı içine 

alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi a’zamî bir tarzda ifade 

ile Tahmidat’ın adetleriyle o eşyanın lisan-ı hâliyle ettikleri 

hamd ü senayı niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekûnunu 

kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir 

tahmidname ve teşekkürname bulunan”, Tahmidiye’nin bu 

musîbetli korana döneminde okunması gereken ders ve işareti 

diye anlaşılır. 

 Ne zamana kadar?  

 “Eğer dua çok edildiği hâlde, beliyyeler 

defolunmazsa, denilmeyecek ki, ‘Dua kabul olmadı.’ Belki 

denilecek ki, ‘Duanın vakti kaza olmadı.’ Eğer Cenab-ı Hak, 

fazl ve keremiyle, belâyı ref etse, nurun âlâ nur, o vakit dua 

vakti biter, kaza olur.”,
32

 tavsiye ve işareti gereği olarak bu 

korana musîbeti kalkıncaya kadar Tahmidiye okumaya devam 

etmeliyiz.  

 Tahmidiye’deki bölümlerin on dokuz sayısı icabı 

okumak isteyenlerden müteşekkil on dokuz kişilik gruplar 

                                                             
32

 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 354 (2016) 
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halinde her gün Tahmidiye’yi okuyalım deriz. İkinci, üçüncü 

bir on dokuz kişilik gruplar teşekkül olunursa nurun âlâ nur. 

 Kardeşler 

 “Dua, bir ubudiyettir; ubudiyet ise semeratı 

uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi dua ve ibadetin 

vakitleridir, o maksadlar, gayeleri değil.”, dir.
33

 

 Unutmayalım ki; “Hayat musibetlerle, hastalıklarla 

tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice 

verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak 

istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan 

ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider.”
34

 

 Başa gelen her hadise, imtihanın bir parçasıdır. Zira 

“Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır  ve dâr-ı 

hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. 

Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastalıklar 

ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete 

ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her 

bir saati bir gün ibadet hükmüne 

getirdiğinden, 
10

 şekva değil, şükretmek gerektir.”
35

 

 Yaşanılan musibetlerle düştüğümüz aczin, bizi, kudreti 

sonsuz Rabbimize yönlendirmesi, hakikaten ubudiyete çok 

muvafık oluyor, hâlis oluyor. 

 “Bana dua edin, size cevap vereyim” (Mü’min, 60) 

diyen Rabbimizin emri gereği kardeşimiz için dua etmek, 

özellikle gıyaben dua etmek O’nun emri kapsamında yapılan 

bir kulluktur. Mü’minin, kardeşini sevmesi ayet emri gereği 

olduğu gibi ona dua etmesi dahi aynı kaynaklıdır. Kardeşliğin, 

olmazsa olmaz şartıdır. 

 Rabbimiz! Dualarımızı merhameten kabul eyle, âmin. 

    Mehmet Çetin 

  1 Aralık 2020 Yeni Foça İzmir 

05.12.2020 

                                                             
33

 Age, s. 354  
34

 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, s. 23 (2017) 
35

 Age, s. 23 
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https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/simdi-tahmidiye-

okuma-vaktidir_532955 

http://www.mehmetcetin.de/simdi-tahmidiye-okuma-vaktidir/ 
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50. Av. Yakup Alkan 

 

                                    
 Dosttan ayrılık bahsi açıldığında Üstad Bediüzzaman 

Said Nursi’nin İhtiyarlar Risalesi’nde geçen şu ifade, gönül 

dünyamda yankılanır: “Eğer dostlardan müfarakat  (ayrılık) 

olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin, alsın.” 
 Bu ifadenin gönlümün okyanus sahiline vuran 

dalgaları en son “Yakup Alkan (1960-2020) vefat etti”,  haberi 

ile yeniden depreşti, tıpkı Mustafa Kara’nın
36

 vefatı haberi 

geldiğinde olduğu gibi. 

 Biz, biliyor ve iman ediyoruz ki ölüm, bir tebdil-i 

mekândır, Allah’ın takdiridir, eyvallah. Lâkin şu ayrılığı 

kabullenmem inanın o kadar zor ki ne siz sorun ve ne de ben 

sıralamaya başlayayım… 

 Hakikaten insanın en ziyade zoruna giden ayrılıktır 

hem de ahbaptan… Hamdolsun ki ahirete iman, bu yaranın en 

tesirli ilacıdır. 

 Müstesna bir insandır, Yakup Bey. Uzun yıllar 

öncesinden, sağlam otuz seneye yakındır; küçük bir arkadaş 

grubuyla başlanılan Risale sohbetleri ile başlayan dostluk, 

vefatı öncesi son dersimize kadar devam etti. Vefatının 

getirdiği mekân değişikliği sebebiyle o, şimdilik kabirdeki 

Cennet bahçesinde, biz de dünyadaki Mütalâalı derslerimiz 

vesilesiyle irtibatımız devam ediyor, şükürler olsun.  

 Derslerimizde ideal bir muhatap idi. En muğlak 

meselelerde Külliyattan getirdiği kaynaklarla konuyu 

istikametine kavuştururdu. Sohbeti ibretli, işi başarılı, 

arkadaşlığı vefalı idi. 

                                                             
36

 http://www.mehmetcetin.de/mustafa-karayi-rahmetle-anarken/ 
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  İzmir’in; Hukuk mezunu çok eskilerden gelen can 

evlatlarındandır. Mesleği vesilesiyle nicelerine derman 

olmuştur ki Allah bilir.  

 Londra’da ikâmet eden oğluma gideceğim zaman, 

oradaki müvekkilinin ismini vererek gönül coğrafyasının 

genişliğini de göstermişti. 

 Konuşan Yalnız Hakikattir, başlıklı Üstadın 

makalesinin hukukî tahlili, öyle zannediyorum ki bu alanda 

tahlili yapılmış ilk video, ilk yorum.
37

    

 Kaderin adaleti zaviyesinden Üstadın hayatının 

manifestosu olan bu makale, Yakup Beyin yorumu ile hukuk 

dünyasının dikkatine arz edilmiştir. Eğer ecel vuku bulmamış 

olsa idi kendisiyle Eskişehir, Denizli, Afyon Mahkeme 

sürecinin hukukî tahlilleri mülakatımızı yapacak idik. 

 Rahmetli, son yıllarında gördüğü kanser tedavisi 

gereği son bir ameliyata girer ve başarılı geçer. Yoğun 

bakımdan odasına geçerek tedavi olumlu seyreder iken hastane 

enfeksiyonu kaptırılır.   

 Kaptırılır, diyorum. Hasta henüz ağır vaziyettedir, 

kendi müdahalesi ile mikrobu kapacak hâli yoktur herhalde. 

Bu sebeple enfeksiyon kapmasını gönlüm kabul etmiyor, o 

sebeple ‘kaptırılır’ diyorum ki bu işin sorumluluğunun 

hukuken araştırılması elzemdir. Elbette her vefatın bir sebebi 

olacaktır, bu vefata da enfeksiyon sebeptir kader noktasından 

ama beşerin/kurumun ihmâli de-varsa-sorumludur, derim. 

 Ölüme değil, ayrılığadır sitemimiz; hastalığa değil, 

tedbirsizliğedir itirazımız. 

 Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun inşaallah. 

Âmin. 

    Mehmet Çetin 

   05 Aralık 2020 Yeni Foça İzmir 

                                                             
37

 http://www.mehmetcetin.de/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-

hukuki-tahliller-video/;    

   http://www.euronur.tv/konusan-yalniz-hakikattir-uzerine-hukuki-

tahliller/ 
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12.12.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/av-yakup-

alkan_533363 

http://www.mehmetcetin.de/av-yakup-alkan/ 
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51. Rıdvan Ayral  

   

  
 

 Vefat sonrası yakınlara yazılan sabır dileme mektubu 

olan taziyenâmeyi, Rıdvan kardeşim için yazacağım, aklımdan 

hiç geçmezdi, ta ki emr-i Hak vuku buluncaya kadar. 

 Ölümün acıtıcı olması, hakikaten zordur. Ancak bu 

acıtıcı hâli ölümün geçici ya da anlık olması ile anlamak 

mümkün ama dostlardan ayrılığın acıtıcı olmasına tahammül 

cidden daha zordur. 

 Rıdvan kardeşim, dostlarımızın naif olanlarındandır. 

Tertemiz, samimi, kibar, güler yüzlü ve hemen her hâli ile 

yardımsever bir kişiliğe sahiptir. Yardımseverlikte o kadar 

acelecidir ki dışarıdan bakan onu, tezcanlı olarak görür ama o, 

tezcanlılığı aşmış yardım etmenin huzurunu yaşamaktadır. Bu 

hâli ile de o içi dışına yansıyan ve dolayısıyla içi dışı aynı olan 

bir şahsiyet sahibidir. 

 Otuz yılı aşan muhabbetimizin kaynağı onun, Isparta 

kahramanları kaynaklı vasfı ve sadâkati sebebiyledir. 

 Risale-i Nur ile Kur’ân hakikatlerinin tebliği 

hizmetinin sessiz, sakin, ama sadık müdavimlerindendir. En 

sıkıntılı zamanlarında bile sohbetlere iştirak eder, şahs-ı 

maneviye dâhil olurdu. O sohbetlerden öğrendiklerini yaşadığı 

gibi münasip gördüklerine de usûlünce anlatırdı. 
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 Dostlarına çok vefalıdır. Covid-19 hastalığına 

yakalanan dostlarının listesini göndermesinin (20.11.2020) 

ardından ertesi günü kendisinin de yakalandığını yazdı. Beş 

gün yattığını, çok ağır geçtiğini ve 14 gün karantinada 

olduklarını ifade ediyordu. Bunları anlatırken bile dostları 

hakkında da bilgi veriyor, onları düşünüyor ve üzülüyor. 

Zatürre teşhisi ile 28.11.2020 günü hastanededir. Solunum 

cihazı takılı ve ateşli. Ertesi günü ateşinin 36 olduğunu yazdı. 

Konuşabileceğini düşünerek görüşmek için aradım, hemen açtı 

ve tesellidarâne konuştum. Her hâlimiz ile imtihanda 

olduğumuzu, dualarımızın kendisiyle olduğunu, inşaallah şifa 

bularak yuvasına döneceğini ifade edebildim ama heyhat… 

 Rıdvan kardeşimizin 14 Aralık 2020 tarihindeki 

ayrılığına tahammül çok zor.  

 İşine azamî hassasiyet ve sadâkati, hak ve hukuka 

riayeti, mesai arkadaşları arasında da sevilen sayılan vasfı ve 

örnek kişiliği hep onun en belirgin özellikleri idi. Neredeyse 

ikinci emekliliğini de aynı işyerinden hak edecek kadar istikrar 

sahibiydi. 

 Onun bu uzun yolculuğunu, Resul-i Ekrem’in (asm) 

bir âdetine uyarak uğurluyor ve anıyoruz. 

  Hz. Peygamber, “Başına bir musîbet gelene taziye 

ziyaretinde bulunan kimseye, musîbete uğrayanın sevabı 

kadar sevap verilir”, buyurmuştur (İbn Mâce, “Cenâʾiz”, 56; 

Tirmizî, “Cenâʾiz”, 71). 

 Ailesi üzerine şefkatle eğilen, onları siyanet meleği 

gibi kollayan bir baba ve eş olarak vazifeni yaptın Rıdvan’ım! 

Ne mutlu sana! 

 Enişten Niyazi Yenipazar’ın şu tespitine iştirak 

ediyoruz: Deprem, yangın, sel, salgın gibi hastalıktan ölenlerin 

şehit hükmünde kabul edildiğini, Peygamberimizin (asm) 

sözlerinden çıkarıyor ve Rıdvan Ayral (1967-2020)  

kardeşimizi de şehitlerden sayılmasını ümid ve dua ediyoruz. 

    Mehmet Çetin 

   14 Aralık 2020 Yeni Foça İzmir 
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19.12.2020 

https://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ridvan-

ayral_533748 

http://www.mehmetcetin.de/ridvan-ayral/ 
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52. Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir 

değerlendirme-5 

Liyakatsiz şeyhin mehdilik beklentisi 

 Mehdilik beklentisi de çoklarını tehlikeye 

sürüklemiştir.  

 Evliya makamlarından bazılarında Mehdi vazifesinin 

hususiyetleri bulunur. Bu makam gibi Hz. Hızır’ın (as) 

makamı ile de münasebette olan nice meşhur makamlar vardır. 

İşte bu makamlar Hızır Makamı, Üveys Makamı, Mehdi 

Makamı tabir edilir. 

 Bahsedilen o makamların cüz’î bir numunesine ya da 

gölgesine girenler, kendilerini o makamla münasebettar 

meşhur zatlar zannediyorlar. Bunlar, kendilerini Hızır, Mehdi 

veya Kutb-u A’zam telakki ederler.    

 İşte bu noktada bulunan şeyhin enaniyeti; perde 

altından şöhrete meraklı ise gurura mağlup olur.  

 Onlar bu makamda iken cidden nefislerini hatalı 

görmeleri gerekir. Kusur, acz ve fakrdan başka, nefsin eline 

bir şey vermemek gerekir.  Bunu aşamayanlar nefislerine 

düşkün, şöhrete meyilli olmalarından hareketle kalblerine 

gelen ilhamı vahiy zannederek büyük tehlikeye düşerler.  

 Cemaat içerisindeki bireyin karşılaştığı problemlerden 

biri de cemaat baskısıdır. Bu baskıyı cemaat adını kötüye 

kullanan hayırsız şeyhlerin baskısıyla ferdî hakkından 

vazgeçmesi istenir. Hâlbuki değil şeyhin ya da şeyh 

bozuntusunun “Cemaatin selâmeti için fert feda edilmez.”, 

“Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz.”
38

  

 Çok silik sözler piyasada geziyor. Hak sûretindeki 

görüntüler zarar veriyor. İşte bunlara karşı araştırarak hareket 

etmenin ehemmiyeti çok mühimdir. 

 Şeyh veya veliye karşı hürmet, hürriyetle olmalı, 

esaretle değil, hele şeyhliğini kötüye kullanana hiç değil. Zira 

                                                             
38

 B. Said Nursi, Mektubat (2017), s. 67; Fazla bilgi için bak. Kâzım 

Güleçyüz, Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet, Yeni Asya Neşriyat 
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Allah’tan başkasına secdenin haram olduğu bir dine 

inanıyoruz.    

 Zamanın bütün sahifelerinde vakit vakit tarikat ve 

tasavvufun kötüye kullanımı olmaktadır. Yanı sıra şeyhlik 

taslayanların zararları da.  

 İşte bu hâllerin ıslahı; o cemaatin kendi içlerine 

dönerek muhasebe yapmaları, var oluş maksadlarına uygun 

hikmetle hizmetlerinin aslına göre ihlâsla hareket etmelerinden 

geçmektedir.  

 Evet, tarikat ve tasavvuf mesleğinin esası; kalblerin 

nurlandırılması, İslâmî fazilet esası üzerine dinî hamiyeti şart 

kılmalıdır.  

 İslâm’a hizmet dâvâ edenin dünyevileşme tehlikesine 

düşmeden, şahsî menfaate takılmadan, umumî manada ittihad-

ı İslâm’ı hedefleyen uhuvvetin tesisine ihlâsla gayret etmek 

olmalıdır.   

 Daire-i takvadan hariç, belki daire-i İslâmiyet’ten 

hariç bir suret almış bazı meşreplerin ve tarikat namını 

haksız olarak kendine takanların seyyiatıyla tarikat mahkûm 

olmaz.”,
39

 diyen Bediüzzaman’ın sesine kulak verilmelidir.  

 Doğru, istikametli ve mesleğinin aslî ölçüleri ile 

asırlarca hizmet eden ehl-i tarikat ve ehl-i tasavvuf, bir kısım 

kötü kullanımlar sebebiyle suçlanmamalıdır.  

 Aynı zamanda tarikat ve tasavvuf mesleği ile 

hizmetini icra edenler sürekli enfüsî murakabe içerisinde 

bulunmalıdırlar. İçlerindeki zayıf, kötü ve ehliyetsizler 

yüzünden isnat edilen kusurlara da dikkatli olmalılar.  

 Biz bu yazılarımızda bütünüyle tarikat ve tasavvuf 

konularını işlemedik. Sadece kötüye kullanımları sebebiyle 

hâsıl olan hatalara ve ona sebebiyet verilecek hadise ve 

vasıflara vatan, millet ve Kur’ân nâmına dikkat çekerek 

kardeşâne hatırlatmalarda bulunduk. Allah, yâr ve 

yardımcımız olsun. Âmin. 

                                                             
39

 B. Said Nursi, Mektubat (2017), s. 525 
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