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1.Said Halim Paşa’yı Bediüzzaman İle Anmak 
 Allah’ın takdirinin nasıl olduğu ancak kaza 

edildiğinde tezahür eder. Ancak bu tezahürdeki hikmeti 

bile anlamakta insanoğlu zorlanır çoğu kez. Sait Halim 

Paşa’nın şehit edilmesi bu hikmetlerden hissesiz değil 

elbette. 

 1864 de Kahire’de dünyaya gelen ve Mısır Valisi 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu olan Said Halim 

Paşa, babası Mehmed Abdülhalim Paşa ile beraber 1870 

de İstanbul’a yerleşti. İyi bir tahsil alarak 2.Abdülhamit 

tarafından sivil paşalık ile taltif edilip Şura-yı Devlet 

azalığına getirildi. İlerleyen hayatında Jön Türkler’le 

beraber olup, İttihad ve Terakki’nin en üst kademelerine 

kadar hizmetlerde bulundu. Hariciye Nazırlığı, vezirlik 

ve sadrazamlıkta bulundu. Sadaretteki en mühim olay, 

Edirne’nin Bulgar’lardan geri alınması ve kendisinin izni 

alınmadan Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na 

sokulması oldu. Talat Paşa’lar ile anlaşamayarak 

sadaretten ayrıldı. Ermeni Kırımı iddiasıyla 

mahkemelerde delil bulunamadı. Sürgün hayatında 

Roma’da 06.12.1921 de bir Ermeni tarafından şehit 

edildi. Allah rahmet eylesin. 

 Çok okuyan, geniş kültür sahibi devlet adamı olan 

Said Halim Paşa kibar, alçak gönüllü, iyi ahlâklı, nazik 

ve dürüst bir kişi olarak tanınmıştır. İttihat ve Terakki’nin 

kuklası olmamış, cemiyet içindeki aşırılıkları frenleyen 

ve özellikle Enver Paşa ile Cemal Paşa’yı denge halinde 

tutan bir siyaset gütmüştür. Cemiyetin önde gelenlerinin 

saygısızlıklarına karşı Sultan Reşad’ın yanında yer 

almıştır. Siyasî şahsiyetiyle birlikte mütefekkir kişiliği de 

büyük önem taşıyan ve İslâmcılık akımının en önemli 

fikir önderlerinden biri olan Said Halim Paşa, Batı 
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Medeniyeti’ni ve sosyal hayatını yakından tanımasına 

rağmen kendi kültür ve medeniyetine bağlı münevver bir 

fikir adamı olarak kalmıştır.
1
   

 Osmanlı’nın buhranlı yıllarındaki sıkıntılarına 

göğüs germeye çalışan Said Halim Paşa, batı 

medeniyetinden taklit edilmeden istifade edilmesini 

söylemiştir. Orada lazım olanları bedenimize, bünyemize 

uygun hali ile almak şeklindeki benzeri yorumları 

Bediüzzaman’da da görürüz. Meşrutiyet hareketleri 

karşısında Bediüzzaman Şeriata uygun hale getirilmiş 

meşrutiyet savunması ile paralellik arz eder.  

 Avrupa’da dine lâkaytlık olmakla beraber başta 

bulunan idarecileri ise dinlerine sahip çıkar. Bunlardan 

Wilson, Loyd George, Venizelos’un isimlerini sıralayan 

Bediüzzaman “Ben tokadımı… Venizelos ile beraber 

Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir."
2
 

der. Bulundukları toplumun dinine sahip çıkanlardan 

Venizelos ile Said Halim Paşa’yı beraber kullanması 

dikkat çeker. 

 Eski Said’in Yeni Said’e inkılâbı hengâmında 

İstanbul’da bulunduğu günlerde Said Halim Paşa da 

sıkıntılıdır. Devletin ve cemiyetin gidişatı bunaltmakta, 

çıkış yolu aramakta. Yakinen tanıdığı Molla Meşhur Said 

unvanlı Bediüzzaman’ın Şarkta kurmak istediği 

üniversite ve alakalı konulardaki sıkıntısını gayet iyi 

biliyordu. Ecdadından kalan Yalı ve Koru’yu emin bir el 

olan Bediüzzaman’a hibe ederek kendisinin de 

zihnindeki hizmetlere kullanılmalıydı. Bu düşüncelerini 

açar. Bediüzzaman’dan cevap yerine düşünmek için vakit 

                                                           
1
 İslam Ans. İsam, 35/558; Kara, İsmail Prof. Dr. Türkiye’de 

İslamcılık Düşüncesi, 1/75 
2
 Nursi, Said, Eski Said Dönemi Eserleri, s.498 
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istemesini duyar. Sabrının sonuna kadarını bekler. 

Nihayet bir tanıdığı ile neticeyi sorar. Bediüzzaman 

tekrar mühlet ister.  

 Mühlet isteyen Üstad sıkıntılar içerisindedir. 

Kostroma ’da başlayan halet-i ruhiye iliklerine kadar 

sarsıyor, bir inkılâbın içerisinde idi. Bu taraftan da Said 

Halim Paşa’nın yaptığı teklif ise hiç de yabana atılacak 

cinsten değildi. Uğrunda ömrünü verdiği idealinin 

tahakkuku için gerekli olan sermaye ve imkân işte iki 

dudağının arasındaki “evet”e kalmıştı. Bu tereddütleri, 

gitgelleri âdeta boncuk boncuk terletiyordu. Kararını 

vermeliydi. Davasında bulunduğu, bir ömür boyu 

kutsiyetini yâd ettiği ihlâsa zarar gelebilme ihtimali var 

ve kuvvetli idi. Aynı endişe ile Sultan Abdülhamit’in 

teklifi olan ihsan-ı şahaneyi de reddetmişti. Nihayet 

“Beni dünyaya çağırma, / Ona geldim fena gördüm.” 

diye başlayan levhalarla cevabını verdi. 

 Said Halim Paşa’yı Üstadım ile hatırlarken 

hayatımda belki bir defacık muhtemel fırsatlar 

konusunda dikkatli olmayı ders çıkarıyorum. Muvazene 

ve muhakemeyi dikkatli yapmalıyım. Dünya bütün 

tantanası ile masum tekliflerle bile yanıltmamalı. 

Hizmetinin selameti için dünyayı terk eden, kalbini 

bağlamayan Üstadımın, dünyalığın zirvesine çıkmış ehl-i 

iman ve ehl-i ilmin karşısında verdiği fiili cevap istikbale 

numune bir duruş olarak intikal etti. Ders alana ne mutlu. 

 Rabbim her ikisine rahmet eylesin. Âmin.   

   Mehmet Çetin 

      01.01.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 05.01.2013 

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

pasa-yi-bediuzzaman-ile-anmak_209342 
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2. Enfüsi Muhasebeme Derin Notlar 

   Enfüsî Muhasebe 
 Yazı ve konuşmalarımda kendimden, hayatımdan 

misaller veririm.  Kendimden misal vermem, konunun 

öznesi olarak daha rahat misal vermemi sağlar. Bu çoğu 

zaman iğneyi kendime batırmamı da hatırlatır. Sözümün 

kendime tesiri olmalı ki başkalarına faydalı olabilsin. 

Yoksa niyetim kendimi reklam etmek değildir. Kaldı ki 

bu saatten sonra, bu dünyada reklamın da olsa ahiret 

akçesi ile kabirde kaç para ediyor, değer mi kepazeliğe? 

 Gelecek hayatımıza yönelik kararlar, duygusal 

ortamda verilirse kesinlikle hatalı olur. Bu noktadan, 

mümkün olduğu kadarıyla hissiyatımıza hâkim 

olamadığımız durumlarda hüküm bildiren cümleler 

kullanmamalı derim. Bu kararı sakin zamanımıza havale 

edip akl-ı selimle yeniden değerlendirmeler yapılmalı. 

Hatta sizi o an böyle ani karar vermeye sevk eden 

hakikaten ciddi sebep yok ise sakin zamanınıza erteleyin.  

 Kadınlar… Erkeğin hayat ve ahiret boyu 

beraberliğinin sürdüğü yegâne nimet. Ayette, erkeğe 

rüchaniyet verilirken, sorumluluklar da yüklenmiştir.  

Kadınlarda his, erkekte ise aklın daha baskın olması; 

olması gerektiği içindir. Tersine olsa, felaket olurdu. 

Yıkılan ailelerde bu tersliğe dikkat etmek gerekir. 

Hadiste buyrulan ikinci secdedeki hikmeti bir de bu 

yönden aramak lazım. 

 Sen de ben de nihayet insanız, birtakım duygular, 

arzular sahibi olacağız, rahatsız olduğumuz şeyler 

mutlaka olacak. Bunları çok rahatsız etmiyorsa 

atlamanın, içine gömmenin, biriyle paylaşmanın -ki 

yazarak bile mümkün- faydası pek çoktur. Özellikle ve 
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ısrarla tavsiye ederim. En ehven zararlıdır, yazmak, 

faydasını siz sıralayın. 

 Her insan ile mizacımız örtüşecek diye bir kaide 

yok ve olamaz da. İşte eşiniz ile bütün mizacınız 

örtüşmüyor olacak. Ne yapmamız lazım o zaman? Onun 

rahatsız olduğu konuları ben, benim rahatsız olduğum 

konuları o açmamalı derim. Anadolu tabiriyle, böylesi 

durumlarda çomakları saklamamız lazım, kavganın 

çıkmaması için. Evet, bazen çıkıyor ve hatta kavga da 

oluyor. O kadar da maalesef oluyor. Bunları emniyet 

supabı olarak görmek gerekir, yoksa daha fazla patlama 

olabilir. Arada bir gaz atma olarak belki de yeni sevgiye 

kısmî kırık faydası bile oluyor. Ama düşük dozda olmalı.  

 Bazı şeylerin değişmeyeceği gibi, bazı insanlar da 

ikna olmazlar. Başkasını ikna edemediğim zaman 

kendimi ikna ederim. Ne yaparım o zaman? Hareketimi, 

çözüm çıkaracak şekle çeviririm, varsın fedakârlık 

benden olsun. Bununla kaybetmem, kesinlikle kazanırım. 

Bugüne kadarki kazandığım başarılarıma bu düşüncemin 

çok katkısı olmuştur. Başkasını ikna edemeyen, kendi 

nefsini ikna eder. Ben, böylesine hareket etmekle 

kaybetmediğimi aksine kazandığımı ve hatta karşı tarafı 

da kazandığımı görüyorum. 

 Erkek olarak, babalar olarak sıralayamayacağımız 

kadar mesuliyet yüklüyüz. Sopayı çıkarmak değil sabrı 

ortaya koyarak bunun üstesinden geleceğiz, o kadar. Çare 

benim aklımın erdiği kadarıyla budur. Arada patlamaları 

da hoş göreceğiz, onları havayı atma deliği olarak 

göreceğiz demiştik ya, o kadar, ileriye götürme ve hem 

de gitme! 
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 Yapılan hatalar kişileri bağlar, teşmil edilemez. 

Birisinin yaptığı hata, bana numune değildir. Su-i misal, 

emsal olamaz, kötü zan sahibine, iyi zan sana bana. 

 Duygularımız sakinleşsin, düşüncelerimiz 

durgunlaşsın... Ben ne kadar zararlı oldu isem, hep öfkeli 

zamanımda oldum. Bulanık suda ilerisi gözükmez. 

 Sükûnet, sabır her şeyin ilacı, zaman ise kaşığı, 

hadiseler ise ilaç kutusu. Hadise geldi mi, o ilacı kaşık 

kaşık alacaksınız demektir. Acı olduğunu mu 

söylüyorsunuz? Geçin bu çocukça kelimeleri. Sorarım siz 

hangi ilaç tatlı idi, kimyasallarla karıştırılmaya görsün? 

Atalar bunu halletmiş ve atasözü halinde nasihatini 

yapmış, bize yaşamak düşer: Sabır acıdır, meyvesi tatlı. 

Başka söze hacet var mı? 

 Sözün bittiğini zannetmeyin, zira hayat devam 

ediyor. Dünya sözü “Mevtaya hakkınızı helâl ediyor 

musunuz?” ile bitecek. Bunun da zamanını bilemiyoruz. 

O halde sözlü alış verişe sabır ile devam. 

 Arkandan helâllik şahadetinin kuvvetli olmasına 

gayret et. İstikbaline faydası olacağına işaretler var.  

 Unutma bunları da enfüsî muhasebenin notlarına 

kaydet! Ama derin olanlarına, derin… 

    

   Mehmet Çetin  

  26.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 

Yeni Asya 11.01.2013 

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

muhasebeme-derin-notlar_209443 

http://www.mehmetcetin.de/enfusi-muhasebeme-derin-

notlar/ 
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3. Rabbimiz Nurumuzu Tamamla! 
                              Na’büdü Mütalâaları-27 
 Kur’an’ın en mühim ayetlerinden olan Tahrim 8 

de “Ey iman edenler! Allah’a tam bir ihlâsla tövbe 

edin. Umulur ki Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi 

altından ırmaklar akan Cennetlere koyar. O gün 

Allah’ın peygamberi ve beraberindeki mü’minleri 

utandırmayacağı gündür. O gün onların nuru 

önlerinden ve sağlarından koşarak Cennete yol 

gösterirken onlar da ‘Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla 

ve bizi bağışla. Muhakkak ki Senin her şeye gücün 

yeter.” şeklinde muazzam müjdeler var.  

 Öncesi ayetle fevkalade korkutan bu ayet ile 

fevkalade sevindiren Rabbimiz bizi Tövbe-i Nasuh’a 

davet etmektedir. Tövbe-i Nasuh, nasihatkâr tövbe. Öyle 

bir tövbe yapılmalı ki günah artık işlenmeye. Hem öyle 

bir tövbe olmalı ki başkalarına ders olsun, başkaları ders 

alsın. Akan sütün gerisin geriye memeye akmayacağı 

kesinlikte bir tövbe.  

 Nurumuzun tamamlanması talebi gayet dikkat 

çekici. Zira bu dua, nun zamiri ile yapılıp “Rabbimiz” 

şeklinde hepimiz adına ifade edilmektedir. 

 İbn Abbas (ra) şöyle der: “Onlar bu sözü, 

münafıkların nuru söndürüldüğünde korktuklarından 

ötürü diyecekler.” Hasan el-Basri (ra) de, Allah onların 

nurunu tamamlamıştır. Ancak onlar huzura daha fazla 

yaklaşmak için böyle dua ederler. Tıpkı, bütün günahları 

bağışlanmış olan Resul-i Ekrem’e (asm) Rabbimizin  “ 

Günahına istiğfar et”
3
 ayetinde olduğu gibi. Keşşaf’ da; 

Nur insanın ameline göre verilecek. Cennete varan 

                                                           
3
 Muhammed, 19 
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yarışta kullar nurlarının artırılmasını, tamamlanmasını 

ister, der.
4
 

 Birinci Şua’nın On Dokuzuncu Ayetinde 

zikredilen bu ayet genel manalarındaki tabakalarından 

işarî bir tabakası ile bu asra baktığını ifade eden 

Bediüzzaman, “ Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla”  ile 

mana noktasından kuvvetli bir münasebetinin olduğunu 

söyler.  

 Ayetlerin küllî manaları ile beraber bazı hususi ve 

cüz’i manaları şahıslara da bakabilir, denilebilir. 

Bunlarda manevi münasebet bulunabilir. İşari manalar 

çıkarılabilir.  

 Zira her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, 

bir batını, bir haddi, bir başlangıcı vardır. Bu dört 

tabakadan her birinin de füruatı, işaratı, dal ve budakları 

vardır.
5
 

 İşte Üstad bu işari manalara dayanarak Tahrim/8 

ayetinden ebced cifir hesabı ile 1326 (1908) yılını 

çıkararak o tarihteki Hürriyet İnkılâbı’ndan (1908) doğan 

her şeyi sarsan fırtınalar ve harplerin karanlığından 

kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde Risale-i Nur 

Talebeleri az bir zaman sonra tezahür ettiler. Dolayısıyla 

“ Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla” ile yapılan dua bir 

manada cevabını alarak ayet tasdik edilmiş oldu.  

 Ayetin muhtevasındaki “vağfirlenâ”da bulunan  

“bizi bağışla” manası ile yani nâ’büdü (biz) ile bu dua 

1360  (1944) ya da 1362 (1946) yılına bakıyor. Bu yıldan 

beş altı yıl sonrası istiğfar devresidir. Nur Talebeleri o 

zamanda istiğfar dersini vereceğine işareten bir imadır. 

                                                           
4
 Razi, T. Kebir, 21/562 

5
 Nursi, Şualar, s. 1091 
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Bu tarihteki olaylara ilişkin yorum yazımızın konusu 

olmadığından girmiyoruz. 

 Bu ayeti destek ve tefsir eden ayetler var: 

“Muhakkak ki Allah, kâfirlerin şerrini iman edenlerden 

uzaklaştırır.”
6

, “  Onların nuru önlerinde ve sağ 

taraflarında koşar.”
7

, “Allah onlar üzerinde 

koruyucudur.”
8
,  ve nihayet “Onlara müjdeler olsun.”

9
, 

gibi ayetlerden o müjde anlaşılıyor. 

 Çok istiğfara davetle nurun tamamlanacağı ısrarla 

vurgulanır.
10

 Esasen “Risale-i Nur noksan kalmasın.” 

tembihi yapılır.  

 Otuz Birinci Söz’ün sonunda dua olarak geçen 

Tahrim/8. Ayeti muhtevasındaki nun (biz) zamiri ile her 

birimize sorumluluk yüklemektedir. Her zamanın bir 

hükmü vardır. İstiğfar devresi çeşitli dönemlerde olduğu 

gibi yapılan günahın arkasından olması gerektiğini de 

işaret eder. İnananlar olarak, cemaat olarak muhtemel 

hataların öncesi ve sonrası devreleri niçin istiğfar devresi 

olmasın? 

 Hala hatanın yapılıyor olabilirliği ve bunun için 

istiğfarın olması şuurunun ihyası temennisiyle…                                           

   Mehmet Çetin 

                      12.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 19.01.2013 

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

nurumuzu-tamamla_209535 

                                                           
6
 Hac 38 

7
 Hadid 12, Tahrim8 

8
 Şura 6 

9
 Ra’d 29 

10
 Nursi, Şualar, s. 484 
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http://www.mehmetcetin.de/rabbimiz-nurumuzu-

tamamla/ 
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4. Ey Arz ve Semanın Rabbi! 

            Na’büdü Mütalâaları-28  
 Sema arz ile arz sema ile mevcuttur. Biri birini 

davet eder. Biri birisiz olmaz. Bu öylesine bir beraberlik 

ki ayrı olması düşünülemeyen bir birliktelik. 

 Hakikaten hiç düşündük mü semasız bir arzı veya 

arzsız bir semayı? Nasıl bir şey olurdu acaba? Düşünmesi 

ve hayal edilmesi bile mümkün olamamakta. Hiç bir 

hayal malzemesini kullanamazsınız yerli yerince. O halde 

hayallerimizin bile en güzelinin üzerinde mükemmel bir 

güzellikte Rabbimiz semayı ve arzı yaratmıştır, demekten 

başka güzel kelâm olamaz.  

 Risale-i Nur’da ziyadesi ile “Rabbissemavati vel 

ard” geçer. Bu ifade Kur’an’ın dokuz ayrı ayetinde geçen 

bir ifadedir. Üstad Bediüzzaman ayetin bu kısmını 

Külliyatta 16 yerde zikreder.
11

 

 Arzın semaya karşı küçüklüğü hakkındaki 

izahında ise getirdiği misal hatırda kalıcıdır. Nasıl ki, 

daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük 

denilebilir. Aynen onun gibi dünya, Allah’ın sanatına bir 

sergi yeri, icadına bir toplanma yeri, hikmetine vesile 

yeri, kudretine mazhar, rahmetine çiçeklik, Cennetine 

tarla, hadsiz mahlûkat âlemlerine ölçek, mazi 

derelerinden gayb âlemine akacak bir çeşme hükmünde 

yaratmış. Her sene yüz bin katmerli bir tarzda sanat 

eserleri ile donatılmış gömleklerini değiştirir. Her 

zamana tazelenerek ve öncekilere genelde benzeyen ama 

özelde kesinlikle benzemeyen bir tarzdaki yeniliklerini 

maziye boşaltır bir dünyayı göreceksin ki semaya karşı 
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 Çetin, R. N. K’ da Geçen Ayetler, s. 227 
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ziyade gelmezse, noksan da kalmaz. İşte 

“Rabbissemavati vel ard” sırrını anla!
12

 

 Küçüklüğü ile beraber koca semaya denk tutulan 

arz, Habib-i Edibinin, nazdar sevgilisi Resul-i 

Ekrem’in(asm) tecelli ve tulu ettiği yerdir. Bu manası ile 

iki cihandan ağır basar.  

 Ashab-ı Kehf diye yad olunan bir grup genç, 

kavminin tanınan ve bilinen namdar yiğitleri, zalim 

hükümdarları Dikyanus’un karşısında ve ileri gelen bir 

grup insanın önünde “Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin 

Rabbidir.”
13

 dediler. Rabbimiz de “Biz onların 

kalplerine sabır ilham ettik, sebat verdik, kalplerini 

kuvvetlendirdik.”
14

 

 O gençler Allah’a inanlar namına bu ifadeyi 

kullanırlar iken “Rabbimiz” deki –miz zamiri ile biz de 

dâhiliz. Bütün zamanlardaki ehl-i iman ve ehl-i salat da 

dahildir. Aynı zaman kâinattaki bütün zerreler dâhildir. 

Zira her bir şey kendi lisanı ile Rabbini haykırır, ilan 

eder.  

 Yaşanan her devir ve dönemde Allah’ın varlık ve 

birliğini örtmek isteyenlere mukabil ilan edenler 

hamdolsun çıkmıştır. Esasen Onlar bu duruşlarını 

kendileri ve vücutlarındaki zerreler namına yaparlarken 

temsilen zamanı aşarak bizler ve kâinat namına 

yapmaktadırlar. 

 Bu ifade aslında iman etmeyenler etmese de 

kendilerinin de Rabbinin arz ve semanın Rabbi 

olduğunun ilanıdır. Dolayısıyla zamanı aşıp bize kadar 

                                                           
12

 Nursi, Sözler, s. 291 
13

 Kehf 14; Duhan 7; İsra 102; Ra’d 16; Zuhruf 82; A’raf 54; En’am 

1,73; Hadid 2 
14

 Kehf, 14 
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nakledilen bu manada kul sıkıştığı zaman, darda kaldığı 

zaman Ashab-ı Kehf’e iktidaen tevhidi ilan manasında 

“Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir.” 

demeliyiz.  

 Ömrü küfürle geçmiş nice yaşlıların yanında 

imanla geçmiş gençler hakikat noktasında daha 

değerlidir. Yaşlı da olsa delikanlıdırlar. Ashab-ı Kehf’in 

yaşlarına atfen Kur’an onları “genç” diye kıyamete kadar 

yâd etmekte. Zira onlar sema ve arzın Rabbine inanan 

kimseler ve bunu duruşları ile de ilan edecek yürekte 

insanlardı. 

 O halde biz de bütün zerratımız, kâinattaki her şey 

namına ve tabii ki adımıza Allah birdir, başka şeylere 

müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet 

çekme, onlara temellük edip boyun eğme, onların 

arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. 

Çünkü Sultan-ı Kâinat birdir demeliyiz. Her şeyin 

anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun 

elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulsan 

her istediğini buldun, hadsiz minnetlerden ve korkulardan 

kurtuldun,
15

 diye haykırmalıyız. Bunu içimize sindir 

sindire de okumalıyız, tatbik etmeliyiz. 

 Bu manalarla ellerimizi semaya kaldırarak, 

gözümüzü de arza dikerek arz ve semanın Rabbini, 

kendimiz adına, bütün inananlar ve kâinattaki mahlûkat 

namına duamıza dâhil edip küllîleştirerek Rabbimizi ilan 

etmeliyiz.      

   Mehmet Çetin 

               12.12.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 26.01.2013 
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 Nursi, Mektubat, s. 376 
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5. Aklın Şuuru İhâtası-1 
 Yirmi Sekizinci Mektub’un Birinci Meselesi’nde 

rüya ile alakalı olan iki ayetin tefsirini yapan 

Bediüzzaman, ‘rüya-i sâdıka’yı, ‘hiss-i kablelvuku’un 

ileri derecesi konumu veya fazla inkişafı olarak tarif eder. 

Bu tarifin ardından tahlile başlar. 

 Konunun ayrıntısını merak edenleri o risaleye 

havale ederek mevzuumuz ile alakalı olan hususa dikkat 

edelim. 

 Akıl ve şuur, farklı manalarda olsa da günlük 

hayatımızda birbirlerine çok yakın anlamlarda 

kullanılmaktadır. Mana ve mahiyetleri farklı olan bu iki 

kavram üstlendikleri vazife noktasından yakınlık arz 

etmekte. Aralarında ince bir farklılık var. Şuur daha 

ziyade manevi ve genel bir kavram iken akıl ise maddi ve 

insana atfedilen bir kavram olmaktadır. O halde her akıl 

şuur kapsamına girerken; her şuur ise akıl ile izah 

edilemez denilebilir. Mesela, melekler için akıllı varlıklar 

yerine şuurlu varlıklar demek daha uygundur. Bu yüzden 

şuur daha genel bir kavramdır. 

 Şuur, bir şeyin farkında olma hâlidir. Şuur; bir 

varlığın içinde bulunduğu gerçeklik noktasıdır. Kur’an-ı 

Kerim'de akıl gibi, şuur kelimesi kullanılmamıştır. Bunun 

yerine bu kökten gelen fiiller kullanılmıştır.
16

 

 Öncelikle akılsız şuur olmaz. Şuurlanmanın 

temeline akıl vardır. Dolayısıyla şuurlu her hareket aklın 

yardımı iledir. Şu durumda şuur akıldan ileri konumda 

kalırken akıl şuurdan geri noktada izleyecektir. Bu 

haliyle aklın yolu, aklın ermeyeceği yere kadar olurken, 

şuur ise tekâmüllerle artarak devam edecektir. Yolu 
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tekâmül ile paralel çizilen şuur, olgunluğunu; varoluşun 

sırlarını anlamak, esma-i İlâhiyeyi temaşasından hâsıl 

olan şuurlar ile nurlanarak taçlandıracaktır. 

 Birbirlerine yakın ancak makam farklılıklarının 

olduğu akıl ve şuur kavramlarının Risale-i Nur 

Külliyatı’nda kullanılması, esasen ısrar ve dikkatle 

istimali pek dikkat çekicidir. Bilerek kullanıldığının zahir 

alametidir. 

 Aklın ileri merhalesinde de şuurun tekâmül 

kademelerinde de ilhamat-ı İlâhîyenin hissesini 

unutmamak lazımdır.  

 Külliyatta, Hac Sûresi’nin 18. ayetinin 

tefsirinden
17

 her bir zerrenin, mahlûkun hâl ve 

tahavvüllerinde müekkel bir meleğin vazîfedârâne sevki 

ile yaptırıldığını anlıyoruz. Akıl ve şuur mahlûktur. Akıl 

ve şuurun hâlden hâle geçmelerinde kendi kendine 

olmuşluğun, çeşitli sebeplerin sebep olmuşluğunun 

ötesinde ve bunları ilzam ederek dikkat ve takdirleri 

toplayan husus ise meleklerin tavzif-i İlâhiyenin sevki ile 

iş gördürülmesidir. Bu kanaate ayetin muhtevasından, 

Üstadın yaptığı tefsirden ulaşıyoruz. 

 Temel olarak bu tesbitlerin istikametinde eşya ve 

hadiselere bakıldığı zaman âlem nurlanıyor ve munis 

oluyor. Hadiseler ise vazifelerin yapılmasındaki 

tahavvüller oluyor. Mükâfat ve musibet bu geniş ve uzun 

cümlenin sevimli veya sıkıcı cümlecikleridir. Cümleciğe 

takılı kalan insan, cümlenin bütününden haberdar 

olamaz. O halde cümlenin genelini okuyup, tablonun 

bütününe bakarsak olayları aşabiliriz, maksada 

ulaşabiliriz. Belâya/mükâfata değil verene bakıp O’nun 

alâkadarlığını idrak etmek lazım. İşte bu şuurun işidir. 
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 Yirmi Dördüncü Söz’ün Dördüncü Dal’ı. 
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Eşya ve hadisede aklını kullanarak tekâmül etmiş şuurun 

işidir, muktezasıdır. 

 Buraya kadar akıl ve şuur hakkında malumat 

verdik. Bunların rüya ile alakasını kurmadan önce çok 

kısa rüya hakkında tesbit yapalım. 

 Rüya, "Allah Teâlâ'nın melek vasıtasıyla hakikat 

veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî 

idrakler ve vicdanî duygular veya şeytanî telkinlerden 

meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde de 

tarif edilmiştir.” 
18

 

 Rüya, kişinin bilinç altında düşüncelerinin 

özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz 

önünden geçtiği varsayılan olgudur. Rüyada zaman ve 

mekân kavramı oluşmaz ve söz konusu değildir. Biz 

uyandığımızda zaman ve mekân giydirmeye çalışırız. 

Dolayısıyla rüyada akıl ve aklın ölçüleri çalışmaz, 

bilinçaltı denilen, şuuraltına itilen veya fazlasıyla 

şuurumuzun meşgul olduğu konular rüyadaki zaman ve 

mekân sınırlamasının olmadığı sahada rahat bir şekilde 

ortaya çıkarlar.  

 Haftaya bitirelim inşaallah.    

   Mehmet Çetin  

 24.01.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 07.02.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/aklin-suuru-

ihatasi-1_209715 

http://www.mehmetcetin.de/aklin-suuru-ihatasi/ 
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6. Aklın Şuuru İhatası-2 
 Rüya, şuuraltının bir uzantısı olarak da tarif 

edilirken rüyada şuurun daha hâkim olduğu anlamı da 

ortaya çıkar. O zaman rüya başlı başına şuurun alanıdır. 

O halde akıl, rüyada hâkim olan şuurun işlerini 

kavramaya yetişememektedir.  

 Üstad, aklın şuuru ihata etmediği için, kasten 

değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sev keder ifadesi ile 

sanki akıl, şuurun hâlini ihata edememesinden 

kaynaklanan ihtiyarsız durumundan bahseder. Rüyada 

akıl kullanılamadığı, tamamen şuur ve şuuraltı 

hadiselerin yaşandığı bir âlem olduğu için akıl o âlemde, 

akıllıca iş göremez. Akıl, şuurun sahasını ihata edemez. 

Şuur daha üst veya farklı perdelere muhatap olurken akıl 

kendi imkân, kabiliyet ve ölçüleri ile şuurun işlerini 

anlamaya çalışır. İdrak ve ihata edemediği için farklı 

yorumlamaya başlar.  

 Akıl bir şuura maliktir denilirse alanlar 

karıştırılmış olur. Akıl kendi ölçüleri ile şuur ise kendi 

kıstasları ile hareket eder. Ekseriyetle, akıl maddi alanda, 

şuur ise manevi ve genel alanda söz konusudur. Akıl 

sorgular, şuur yaşar, uygular. Karıştırmadan her ikisini 

dengeli bir şekilde kullanımı, insanı adalete ve nihayet 

istikamete ulaştırır. 

 Dengelerin bozulmasında garip ve ilginç haller 

ortaya çıkar. Aklın ağır bastığı vakıalarda şuursuz veya 

mana verilemeyen; şuurun ağır bastığı hadiselerde ise 

akılsız veya aklın eremediği, işletilemediği hâller zuhur 

eder. 

 Nice insanlar vardır çok akıllı ve aklını iyi 

kullanır iken şuursuz hâllerine rastlarız. Bunun yanında 

yine nice insanlar var ki şuurludur ancak akıllıca 
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hareketlerde bulunamazlar, başkalarının 

sorgulamalarından kurtulamazlar.  

  Şuurun hayat ile münasebeti dikkatimizi çeker. 

Hayat bu kâinattan süzülmüş bir özdür, hülasadır. 

Kâinattaki bu mükemmel tanzimde cansız ve hayatsız 

zerre veya elementlerden âdeta süzülerek hayat sahibi 

bitkiler teşekkül ettirilmiş. Öncesinden hayatsız olan 

elementler bitki makamında hayata mazhar olarak yarı 

canlı durumundadırlar. Hayat, bitkileri hayvanlara hizmet 

ettirerek onların bedenlerine dâhil olup, süzülüp, terakki 

edip his ve fazlaca gelişmemiş şuurdan hissedar etmiştir. 

Hayvanlardaki his ve nim şuurlanmış konumundaki 

elementler ise, hayat içerisinde süzülüp, âdeta insan 

bedenine terakki ederek his, şuur ve akıl sahibi olma 

makamına ermişlerdir. İşte insan makamında akıl, his ve 

şuurdan süzülerek, bunları da bünyesine ve muhtevasına 

alarak ama bunların üst ve ana makamı olan hayatın, ruh 

ile doğrudan ve tamamen ayrı bir münasebeti vardır. 

Hayatın halis, safi bir cevheri olan ruh, sabit, müstakil 

olarak hayatın zatıdır.
19

  Evet, ruh zattır, hayat ise 

sıfatıdır. Böylesine sarmal hakikatlerdeki hülasalar, 

süzülmeler, terakkilerde nice hikmetler saklıdır. Hayat 

sedefinin içerisinde ruh incisi saklıdır. Ruhta hayatın 

bütün sıfatları saklıdır. Hayatta; insanın, hayvanın, 

bitkinin sırları hülasaları saklıdır. Kâinat bin birlikler 

içerisinde sarılı bir gül goncası gibidir. Yapraklar birbiri 

ile sarmaş dolaş çok yönüyle ilişkilidir.  

 Çık işin içinden çıkabilirsen! 

 Anlaşılması zor olan konuyu bütün halinde 

anlatmak yerine kısımlara bölerek anlatmayı tavsiye 

ederler. Bu tavsiyeden hareketle parçaların bütünü olan 
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ruhta akıl, şuur, hissiyat, hayat, vücud vs. bulunur. 

Bunları dengeli kullanarak, emir dairesinde istikamete 

sokmak ise er kişinin vazifesidir. 

 Mücerret ve soyut olan bu kavramlarla alakalı 

mevzuyu ne kadar uzatırsak uzatalım sonu gelmeyeceğe 

benziyor. Nihayet bilinenleri ve bildirilenleri tekrarlar 

dururuz. Sonunda yorgun bir şekilde aynı noktanın 

etrafında döndüğümüzü anlarız kaldı ki ikinci bir noktaya 

varalım. O halde hem haddimizi ve hem de hududumuzu 

bilmemiz lazım. Bunun ikazını ise Mesnevi’de 

Bediüzzaman’ın “İ’lem” lerinden alıyoruz: 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! Dünyada sana ait çok 

emirler vardır. Amma ne mahiyetlerinden ve ne 

akıbetlerinden haberin olmuyor.”
20

 

 Bu konuyu inşaallah bir sonraki haftada da devam 

edelim, her ne kadar geçen hafta, bu haftadan dolayı 

bitirelim demiş isek de.  

 Haftaya ise “Sevgililer Günü” sebebiyle bizim de 

söyleyeceklerimiz var.       

   Mehmet Çetin  

  24.01.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 09.02.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/aklin-suuru-

ihatasi-2_209813 

http://www.mehmetcetin.de/aklin-suuru-ihatasi-2/ 
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7. Eşimiz Allah’ın Bize Hediyesidir  

         Sevgililer Günü Münasebetiyle 
 Allah, birbirimize muhabbetlerimizi ziyade 

eylesin. Gittikçe artan hızıyla dünyada özellikle Cennette 

bu muhabbeti devam ettirsin, âmin. Cennet saadeti, aile 

saadetinden geçtiği için duamız bu istikamette olmalı. 

 Ailenin hayatî saadeti, karşılıklı emniyet, samimi 

hürmet, bitmeyen muhabbetle devam eder. Zira kadın 

erkek arasındaki esaslı münasebet, muhabbet ve alaka 

sadece dünya hayatına yönelik değildir ve olamaz ve 

hatta olmamalıdır. Evet eşler birbirlerinin dünyada eş 

olmaları ile beraber ahirette de beraberdirler.  

 Kadının en esaslı özelliği sadakat ve emniyet 

olduğu gibi; erkekte de sahavet ve cesaret mühim 

hasletleridir. Bu dört güzel haslet emniyet, hürmet ve 

muhabbetle devam eder.  

 İnsan; eşini, Rabbinin munis, lâtif bir hediyesi 

olarak sevmeli. Ancak bu sevgi onun dünyevi güzelliğine 

ve cinselliğine bina edilmemeli. Zira buradaki güzellik 

çabuk geçer bir güzelliktir. Kadındaki esas güzellik 

kadınlığa mahsus letafet ve nezaket içerisinde ahlakî 

güzelliğidir. Bu güzelliği şirin ve samimi yapan ise 

nurani şefkatidir. İşte kadınların şefkatindeki güzellik, 

ahlakındaki güzellik hayatının sonuna kadar devam eder. 

Kadının bu güzelliğinin hayatının sonuna kadar devamı 

ise muhabbetle beslenir.  

 Yaşlandıkça güzelliğinin kaybolacağını ve 

kocasının artık kendisini gençliğindeki gibi güzel 

göremeyeceği için sevgisinin azalacağı endişesine kapılır 

ve fevkalâde rahatsız olur. Bu rahatsızlık ise eşini de 

üzer. Bunun yegâne çaresi ise eşlerin birbirini Allah’ın 
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bir hediyesi olarak görüp, karşılıklı emniyet, hürmet ve 

muhabbeti fazlalaştırarak devam ettirmektir. 

 Ben size bu noktada bir sırrımı vereyim. Eşime 

sürekli “sultanım” diye hitap ederim. Gerçekten bunda da 

samimiyim. Bu münasebetle bir hatıramı nakledeyim. 

 Demircilerle işimiz bitmediği için o akşam 

yazlıkta kalmamız gerekti. Akşam eşime telefon açarak 

durumu bildirmek istedim ve; 

-Sultanım, işimiz bitmedi akşama ustalarla beraber 

kalıyoruz dedim. Bu ifadem Ustanın çok hoşuna gitmiş, 

hemen telefona sarıldı ve eşine o da “Sultanım” diyerek 

anlatıyordu. Ses duyuluyordu, karşıdan: 

-Sus, dedi, “sultanım” ağzına bile yakışmıyor. Bugüne 

kadar bana hiç öyle hitap etmiyordun, sizde bir iş var 

diye çıkıştı. 

 Ne dersiniz, kadın haklı değil mi? Bugüne kadar 

güzel hitap görmeyen kadının şaşırması ve şüphelenmesi 

haklı. İşte işi bu neticeye getirmeden, fırçayı, sopayı 

yemeden en güzeli tabir caiz ise adam gibi güzel ifade 

etmeli. Hem de menfaatimiz için de olmamalı bu tatlı 

ifade. Evet tatlı dil, açılmayan kapıları açar. 

 Padişahın hediye gönderdiği elmayı yiyen adam, 

iki çeşit lezzet alır. Biri, elmayı, elma olduğu için sever, 

yer, lezzet alır. Bu sevgi elma kadardır, dahası yoktur. 

Elma yendikten sonra lezzeti de biter. Diğeri ise elmayı 

padişahın hususi bir hediyesi olduğu için ihtimamla sever 

ve muhafaza eder. Hatta yemez ve ömür boyu saklar. 

 Eşini, İlâhi rahmetin böyle bir ikramı cihetiyle 

severse zamanla lütfün derecesi artacak ve bunu takdirkâr 

ifadelerle şükrederek destekleyip yaparsa hem şükrü 

fazlalaşacak ve hem de eşine muhabbeti artacak. Bu ise 

bitmeyen bir lezzettir. 
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 İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine 

mukabil bir kalbin bulunmasıdır. Bu nokta çok önemlidir. 

Çünkü insan duygularını, düşüncelerini, hayallerini biri 

ile paylaşmak ister. Hemen her şey karşısında insan 

hayran kaldığı ve hayret ettiği hususları kendisiyle 

beraber paylaşmak istediği birisine ihtiyaç duyar. Bu da 

kalb sahibi olanların en yumuşak ve tatlısı, en şefkatlisi, 

âdeta diğer parçamız olan, bir fidanın ikinci dalı olan 

eşimiz ile mümkündür.  

 Allah’ın rızasına kavuşmak saadetin birinci kısmı 

olurken ikinci kısmı olan cismani saadetin ise en mühim 

noktası eşimiz ile olan muhabbettir. O halde sorarım size 

eşimize doymak mümkün mü?    

   Mehmet Çetin 

              23.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 16.02.2013 

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

in-bize-hediyesi_209913 

http://www.mehmetcetin.de/esimiz-allahin-bize-

hediyesidir/ 
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8. Aklın Şuuru İhatası-3 
 Aklın şuuru ihatası konulu üçüncü değil daha pek 

çok yazı da yazmış olsak böylesine muğlâk ve soyut 

konularda hata ve yanlış tespitlerin yapılması bazen 

kaçınılmaz olmakta. Yazıyı yazanın hangi duygu ve 

düşüncelerle doğru bildiğini yazarken, okuyucu aynı 

duygu ve düşüncelerle okuyamayacağı için elbette 

farklılıklar ve hatta yanlışlıklar ortaya çıkacak. 

Kaçınılmaz olan bu duruma bir de böylesine muğlâk ve 

soyut konular da düşünüldüğünde durum ve sonuç daha 

da düşündürücü hâl almakta. 

 O halde bize düşen şunlar olmalı: Bu konuların 

zaten mahiyetini bilemeyeceğimize göre etraflarında 

tespit edebildiğimiz kadar sıfatlarını öğrenip, bu 

sıfatlardan yaratıcının sıfatlarına geçerek o ulvi tefekkürü 

yapabilmektir. 

 Akıl, his, şuur ve ruh, şu hayat sahnesinde bir biri 

ile alakalı ama sarmal bir şekildeki alaka ile farklı 

makam ve konumlarda farklı farklı tezahürleri ve hâlleri 

vardır. Bu farklılıklar bizi alan veya makam 

karıştırmamıza sebep olmamalı. Ancak makamı 

karıştırmamanın kolay olamayacağına da hak vermek 

gerekir.  

 Bir şeyin şuurunda olmak için duyuların onu 

algılaması ve aklın da yorumlaması gerekir. Böylelikle 

şuur oluşur. Demek his, akıl ve şuur ayrı ayrı iken bir 

birine imdat ederek farklı bir konuma namzet 

olabilmekteler. Bütün bunlar bu âlemde yani vücud 

âleminde farklılıkları yanı sıra beraberlikleri ile de hayat 

ile doğrudan alakalıdırlar. 

 Vücudun hayatın nurudur. Hayat ise, içerisinde 

sayısız dosyaları bulunduran bir büyük klasördür. Şuur, 
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hayatın ziyasıdır. Hayatın içerisinden süzülerek ortaya 

çıkan şuur ve his ayrı bir dosyada; akıl ise şuur/his 

dosyasından süzülen farklı bir dosyadadır. Akıl dosyası 

ile şuur/his dosyası daha başka dosyalarla beraber ruh 

klasörünün içerisindedir. Her ruh müstakil ve ferdilik, 

bireysellik arz eden özellikleri ile beraber geniş hayat 

klasörün içerisindedir. Ruh bu ihatalı hali ile beraber 

cevherdir, saftır, bağımsız, müstakildir, arazlardan 

uzaktır.  

 Akıl ruhtan bir parçadır ama ruh akıl değildir. 

Ruhtan intişar eden aklın, ruhtan ayrı ve müstakil bir 

varlığı yoktur, bütünün parçasıdır. Ruh, fizik âlemine 

kanun vücudunu giyerek çıkmıştır, ama şuuru olan bir 

kanun. Diğer tabiat kanunları denilen sünnetullah 

kanunları gibi, ruh dahi Allah’ın değişmeyen sabit 

hakikatler şeklinde devam eden kanunlar âleminden 

gelmiştir. Kudret, ruha duyu organları ile kavrayabilen 

varlık haline getirerek adeta hisleri ile ruh taşıyan canlılar 

olmuştur. Ruh cevherine her yere akan, giren, nüfuz eden 

vb gibi öylesine müthiş özellikleri sedef kılmıştır. Ve 

nihayet mevcut ve bu kadar özelliklere sahip ruh ise her 

aklın kabul edeceği ve Allah’ın yarattığı kanunlardan 

biridir, onların kardeşidir. Ruh ve kanunlar hem 

daimidirler ve hem de Allah’ın yarattığı sabit hakikatler 

âleminden gelmişlerdir. Ruh öylesine bir şeydir ki; şayet 

yaratılan bütün türlerdeki kanunlara birer beden 

giydirilse idi ruh olurdu. İşte o ruh eğer şuuru başından 

indirirse ölümsüz bir kanuna döner ve öyle de devam 

ederdi.
21

 Devam eden o kanunların bir kısmının nispi 

hakikatler olduğunu okuyoruz. O hakikatler illet-i 

                                                           
21

 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat / 796 (Hakikat 

Çekirdekleri/19) 
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taammeye mazhar olduklarında harici vücudu giyerek 

vücud kazanırlar, izafilikten hariciliğe, soyuttan bir nevi 

somuta inkılâp ederler. 

 Üstadın naklettiğimiz mealdeki izahlarından 

ruhun şuur, şuurun ise akıl ve his ile olan münasebetlerini 

anlamaya çalışıyoruz. Anlatmakta ve anlamakta 

zorlandığımız ise bir gerçektir. 

 Yirmi Dördüncü Söz’ün Dördüncü Dal’ından ve 

Tahavvülât-ı Zerrat Risalesinden medet alarak üç yazıdır 

devam eden konumuzu Hac/18, İsra/44 gibi ayetlere 

dayanarak şöyle bir pencere açalım: 

 Eşyada cereyan eden her akıllı/hissi/şuurlu 

hareket, Allah tarafından ve Allah namına müekkel bir 

vazifeli tarafından icra edilmektedir. Bu iş, Allah’ın 

şanına, azametine ve hikmetine şayeste bir icraattır. Vekil 

tayin edilerek iş yapanlar kanun, akıl, his, şuur, ruh, 

namus, latife, melek, vs. unvanlı kanunları, makam ve 

konumuna göre zerrenin hâlden hâle dönüşümünde İlâhî 

isimlerin gereği/miktarına göre tecelli ederek zamanın 

teşekkülü/tecellisi ile eşyanın buradaki hakikati tahakkuk 

eder.  

  Tahavvülat-ı zerrat denilen zerrenin hâlden hâle 

geçmesi ile raks eden cemâli ve celâli bütün tecelliler 

sahnenin bu tarafındaki irade sahiplerinin aklına, 

duygusuna ve nihayet şuuruna hitap ederek ruh sahibi 

mükellefleri“Bizi de mütalâa et!” nidası ile davet 

ediyorlar.  

 Eşyanın mahiyetini anlamaya bu sahne yetmiyor. 

Zaten eşyanın mahiyetini anlamak ne zaman vacip oldu 

ki? Merakımız onu vacip kılmadı mı?  

 Biz eşyanın zahirinde tecelli eden esmayı 

okumaya, takdir ve tesbih etmeye memur ve mezunuz, 
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vesselâm ey Abdullah kardeş!
22

      

  Mehmet Çetin 

 07.02.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 23.02.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/aklin-suuru-

ihatasi-3_210000 

http://www.mehmetcetin.de/aklin-suuru-ihatasi-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Yurtdışından bu konunun işlenmesine vesile olan Abdullah Demir 

kardeşime selâm ediyorum. 
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9. Aklın Şuuru İhatası-4 
 Adına kurban olduğum, kendini de takdir ettiğim, 

sevdiğim Abdulbaki Çimiç hocam telefonun ucundan 

“Aklın şuuru ihatası” konusunun ucunu gösterdi: “Şuur-i 

imanî”. 

 Risale-i Nur Talebeleri namına Mehmet Soslu ve 

Ali Demir gibi ağabeylerimin de telefonları ile yaptıkları 

mükerrer takdirkâr ikaz ve ihsanları ile “Aklın Şuuru 

İhatası” konusunda imanî şuuru bulmasına gayret ettik. 

Derken dördüncü yazı zuhur etti. 

 Üstadın “ çok ince ve derindir. Hem bu Birinci 

Mertebe, bana mahsus gayet ehemmiyetli bir 

muhakeme-i hissî ve gayet ruhlu bir muamele-i imanî 

ve gayet gizli bir mükâleme-i kalbî suretinde, mütenevvi 

ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam 

tevafuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam zevk 

edemez...” diye vasfettiği Dördüncü Şua’da yani Hasbiye 

Risalesi’nde his sahiplerini hayrette bırakan gayet derin 

ve dakik on iki defa tekrarlanan “hem heme”lerle imanın 

şuuru ve bilincini beyan etmiştir.  

 İnsan; akıl, his ve şuura yönelik münasebetini 

iman ile muhkemleştirip istikamet kazandırmalıdır. Bu işi 

ise pek çok meselelerimizi hâl ve şerh eden Nur 

Suresinin 33 ayeti olan “Allah göklerin ve yerin 

nurudur.” ile yapabiliriz. 

 Nasıl ki şeffaf şeylerde güneşin ışığının 

yansıması, ışığı ile beraber pek çok özelliklerinin de 

aksetmesini, bir şekli ile ortaya çıkmasına vesile oluyor. 

Aynen öyle de yaratılan her şeyde tecelli eden Esma-i 

İlâhîyenin değişik tezahürleri Rabbimizin sıfatlarını 

tanımamıza vesile oluyor. Sıfatlarındaki mütalâa Cenab-ı 
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Hakkın şuûnat tabir edilen ahval ve hâllerini, işlerini, 

emirlerini tefekküre davet eder.  

 Şe’n küçük işler anlamına gelir. Allah’ın 

cüz’iyatı ve en küçük teferruatı dahi yaratması, 

varlıkların fiillerini, sanat inceliklerini bizzat 

yapmasına, yaratmasına şuûnât denilir. Yüce Allah’ın 

Zât-ı İlâhisi, zatından ayrı olmayan Esma-i İlâhîyesi 

vardır. Esma-i İlâhiye’nin de Sıfat haline gelmiş olan 

Sıfat-ı İlâhîyesi vardır. Sıfatlar ve sıfatlardan çıkan 

sanatlar ve ustalık isteyen ince işler de Şuûnât-ı 

İlâhîye’ye delâlet ederler.    
 Böylece Şuûnât, Sıfat, Esma hepsi Zât-ı 

İlâhiyeye delâlet ederler. Ancak şuûnât, esma ve sıfat 

zat-ı İlâhîyeden ne ayrıdır ne de gayrıdır. Hepsi Zât-ı 

İlâhiyeye delâlet ederler. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde 

buyrulduğu, Allah’ın kendisini vasfettiği gibi “Külle 

yevmin Hüve fî Şe’n”  dir. Yani “Her an, her zaman ve 

her gün bir iştedir.” “Fa’âlün Limâ Yürîd” dir. Yani 

“Dilediği gibi devamlı fa’âldir.” Devamlı faaliyet 

halindedir. Allah’ın yarattığı varlıklara, kâinata bakan her 

insan bunu görür, aklı ve kalbi olan anlar ve kabul eder.
23

 

 Eserin kemâli görülür şekilde fiilin kemâline, 

fiilin kemâli çok açık şekilde ismin kemâline, ismin 

kemâli zaruri olarak sıfatın kemâline, sıfatın kemâli 

şüphesiz şuûnâtın kemâline delâlet eder. Şuûnâtın 

kemâli ise, en kuvvetli bir kanaat suretinde Zât-ı 

Zülcelâl’in kemâlini gösterir.
24

 

 Allah’ın şuûnatına anlamak iki cihetle 

mümkündür. Birisi evsaf ve sıfatlarına yönelik işlerde 

mütalâa edilebilir.  Allah, hâlıkiyet, mâlikiyet, rububiyet, 

                                                           
23

 http://www.fikirbahcesi.org 
24

Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye / 37 
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rahîmiyet, rahmâniyet sahibi bir zattır. Diğer ciheti ise 

Zât’ına ait işlerde, konularda, durumlardaki şuûnatıdır. 

Bu manalar ise “lezzet-i mukaddese, sürur-u 

münezzeh” tabirleri ile dikkatimizi çeker ve tefekküre 

sevk eder. Bunlar ise doğrudan Zât’ına yönelik konular 

olduğu için beşeri tabirleri kullanırız ancak mahlukî 

manaları yüklemeden tanımlamak için kullanırız. Mana, 

muhteviyat ve mahiyet bize meçhuldür, zira Allah 

mevcud-u meçhuldür.  

 Bütün bunlar Allah’ın şuûnatındandır. İnsan 

Cenâb-ı Hakkın Rububiyetine ait şuûnatına ve 

ahvâline şahittir.  Şahadeti ilan ile mükelleftir. Zikreder, 

tefekkür eder, şükrederek ibadetini yapar.  

 En kâmil manalar “Lâ ilâhe illallah” kozasına 

bağlıdır. Bu kozanın içerisinde tevhid ipeği vahdaniyet 

ile mevcuttur. Peygamberimiz (asm) de dâhil olmak 

üzere bütün peygamberler masiva sedefinin içerisindeki 

“Lâ ilâhe illallah” incisinin ilanı ve ifadesi için 

gelmişlerdir.
25

 

 Akıl, his ve şuurun sarmal hakikatlerinin ruh ve 

hayat ile münasebetlerinin şuurlu olması, imanî bakış 

açısıyla kemale ermesi, bu konuda söylenecek en 

mükemmel ifadelerden olsa gerek.  

       

    Mehmet Çetin 

  10.02.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

   

Yeni Asya 02.03.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/aklin-suuru-

ihatasi-4_210098 

http://www.mehmetcetin.de/aklin-suuru-ihatasi-4/ 

                                                           
25

 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar / 20 
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10. Rabbimizin Katındandır 

                                         Na’büdü Mütalâaları-29 
 Kur’an’da muhkem ve müteşâbih ayetlerden biri 

de Âl-i İmran suresinin 7. ayetidir.  Esasında Kur’an 

tamamıyla muhkemdir.
26

Ancak bazı hikmetlere binaen 

bir kısım ayetlerde müteşâbih ayetlerdir. 

 Evet, Kur’an’da muhkem ve müteşâbih ayetler 

vardır.
27

 Ne var ki müteşâbih ayetler, öncesi ve sonrası 

ayetlerle bir ve beraber mütalâa edilmelidir. 

 “O, Allah’ın ruhu ve kelimesidir..”
28

 ayetindeki 

müteşâbih olarak kullanılan “ruhu ve kelimesidir” 

ifadelerinin zahiri, lafzî manalarına muhkem olarak değil; 

mecazî olarak, teşbih ve benzetme yolu ile ifade edilen 

manaya muhkem şeklinde bakmak vaciptir. Yani mana 

muhkem, kullanılan kelime ve ifade şekli müteşâbihtir, 

benzetmelerdir. Aslında İsa (as);  lafzî değil, mecazî 

manada Allah’ın kelimesidir. Yani vasıtasız ve nutfe 

bulunmadan, Allah’ın emri ve kelimesi ile vücud 

bulmuştur. Nitekim İsa(as) insanların dini hayat 

bulmalarına sebep olmuştur. Allah tarafından vazifeli 

kılınan temiz ve nezih bir rahmettir. Arapça üflemek 

manasında olan ruh, Cebrail’in (as) üflemesi ile Allah’ın 

emridir.
29

 İşte sıralanan manalar müteşâbih ayetten 

ilhâmen yazılan manalardır. Bunların her birisi kendi 

mana ve makamında doğru ifadelerdir. Bu doğru 

                                                           
26

 Yunus,1;Hûd,1 
27

 Nisa,171. Bu ayet bu konunun en güzel numunelerindendir. Zira 

bu ayette muhkem ve müteşâbihin ikisi de vardır. Ancak müteşâbihi, 

muhkem olarak almak caiz değildir.   
28

 Nisa, 171 
29

 Razi, T.Kebir, 8/426 
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ifadelere delil olan kelimeler ise benzetme yolu ile 

kullanılan kelimelerdendir. 

 Evet “muhkem”den murad, Kur’ân’ın hak, 

lâfızları fasih, manaları sarih bir kelâm olduğudur. 

“Müteşâbih”e gelince, iki şeyden birinin, zihnî ayırımdan 

aciz bırakacak tarzda diğerine benzemesidir. İnsan 

birbirine benzeyeni ayıramayıp acze düşünce benzer 

şeyler diye ifade eder. 

 Risale-i Nur’da Âl-i İmran suresinin 7. Ayeti yedi 

yerde geçer.
30

 Muhkem ve müteşâbihin konu edindiği bu 

ayeti Üstad, Beşinci Şua’nın Mukaddeme öncesinde 

anlaşılmaz zannedilen ayetlerin bu ayetin sırrı ile 

tevillerle anlaşılacağını ifade eder. Yine ayetin 

muhtevasında geçen ilimde rasih olanların “Biz buna 

inandık. Hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir.” 

deyip o gizli hakikatleri izah ederler.  

 Bahsedilen ayet,  ifadelerinde geçen “Rabbimiz” 

nidasında bulunun –biz (nâ zamiri) ile nâ’büdü 

mütalâalarına dâhil olmakta. Biz, ayetlerle bahsedilen 

bütün manalara inanarak ve hepsini Rabbimizin katından 

indiğini ilân edip, iman ederiz.  

 Müteşâbihat konusunu ilimde rüsuh sahibi 

olanların, yani ilimde derinliğine ve genişliğine ince bilgi 

sahibi olanların tevillerle anlayıp ortaya çıkaracağını 

Beşinci Şua’nın başında geçiyor demiştik. Birinci Şua’da 

Nur Suresinin 35. Ayetin izahlarını özetle anlatan fihrist 

kısmında tevillerinin dayanağının yine Âl-i İmran’ın 7. 

ayeti olduğunu okuyoruz. Yine Yirmi Sekizinci 

Mektub’un Hz. Musa (as) ile Hz. Azrail (as) kıssasının 

nihayetinde okuyoruz. 

                                                           
30

 Bak. R. N. K.’da Geçen Ayetler, M. Çetin. s. 69 
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 Dokuz Kısım’lı, Dokuz Nükte’li Yirmi 

Dokuzuncu Mektup’taki tevil ve tefsirin de istinadı bu 

ayettir. Kur’an’ın esrarının bilinmediği, müfessirlerin 

Kur’an’daki hakikatleri anlamadıkları manasında sorulan 

sualin cevabının dayanağı da bu ayettir.  

 İşte bahsedilen hakikatlerin dayanağı olan ayetin 

metninde, tevil ve tefsirinde geçen “Rabbimiz” şeklinde 

ifade ettiğimiz münacatımızda kendimizi dâhil ediyoruz. 

Nereye dâhil ediyoruz? Üç taifeye dâhil ediyoruz. Yani, 

vücudumuzdaki zerrelerimizin taifesinden başlayarak, 

tevhid ehli olanları da alıp kâinattaki her şeyin dâhil 

olduğu muazzam geniş bir büyük taife olarak “Rabbimiz” 

diye nida ediyoruz. 

 Tefekkürümüze derinlik katan bu manalar ile 

yaratılan bütün mahlukat çapında bir büyük yakarış ile; 

  “Ey Rabbimiz! Senin ayetlerinin bütününde neyi 

murad ediyorsan, onların hepsi senin katından 

gelmiştir. Buna böylece iman ederiz.” mana ve 

makamında dua ederiz.                                                                          

  Mehmet Çetin                      

 05.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 09.03.2013 

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

katindandir_210207 

http://www.mehmetcetin.de/rabbimizin-katindandir/ 
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11. Ecirnâ’da Nâ’büdü Mütalâası 

                                          Nâ’büdü Mütalâaları-30 

 Bizi muhafaza eyle manasındaki bu ifadenin 

kullanım alanı çok geniştir. Ayetlerden ve hadislerden 

başlayan günlük dua ve hayatımıza kadar geniş ve genel 

bir duadır. 

 Akla ilk gelen sabah ve akşam namazı 

tesbihatındaki yapılan duadır. Yağmur namazında da 

yapılan bu dua, arzu edilmeyen, istenmeyenler 

söylenildiğinde ellerin yere doğru yani ters çevrilmesi 

şekli ile de hatırlanmaktadır. 

 Sabah ve akşam üç, beş yedi sefer okunduğunda 

takip eden zaman içerisinde vefat durumunda Allah’ın o 

kulu Cehennem ateşinden koruyacağı hadislerce 

belirtilmiştir.
31

 

  Namazdan sonraki tesbihat, Resul-i Ekrem’in 

(asm)  zikir ve evradıdır. Bu noktadan ehemmiyeti 

büyüktür. Zikir halkasına giren yeryüzü kadar geniş bir 

dairede zikreden bütün insan ve mahlûkatlarla beraber 

azametli bir külliyet kazanıyor. Bu makam nâ’büdünün 

geniş ve yüksek makamıdır.  

 Mü’min ve özellikle Risale-i Nur’u okuyan her 

Nur Talebesi yaptığı tesbihatı ile şirket-i maneviye sırrı 

ile yapılan salih amellere her birinin hissedar olması 

büyük bir mana arz ediyor. Dolayısıyla zaman ve mekân 

böylesi mananın tahakkukuna mani olamamaktadır. 

 Cevşen ’de sıralanan ecirnâlı dualar fevkalâde 

manalar ihtiva etmektedir. Doksan dokuz bölümler 

halinde ve her bölümde kendi içinde on kısım halinde 

vahiy kaynaklı muazzam bir evraddır. En mükemmel 

                                                           
31

 Müsned, 4/234 
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manada duadır. Bu kadar ulvi bir duayı yaparken insan 

kendini o mananın atmosferine dâhil edip, dalga dalga 

mevcudatın sahillerinde tayeran ediyor. Bu muazzam 

halkada biz (-nâ) zamirinin hakikati bütün vasıfları ile 

beyan ve ayan oluyor.   

 Bir tarafta mazinin bütün tahiyyatlarını, yapanları 

ile beraber olup, zikrederken; müstakbelin umum 

zakirlerin zikirlerini alıp şimdiki zamanda her iki 

zamanın tahiyyatını cem edip onlar namına kendi 

hesabına Rabbe takdim manası, tariflerin pek fevkinde 

bir manadır.  

 Yapılan bütün istenilen dualar hep beraber 

istenilirken, istenilmeyen dualar da hep beraber 

istenilmemektedir. Cennet bütün letafeti ile talep 

edilirken sayısız ağızlar ve dillerle istenmekte. Cehennem 

bütün zulümatı ile istenilmezken bütün ağız ve lisanlarla 

istenilmemekte. 

 Ecirnâ’da ki nâ’büdü bizi sadece bu manalara 

dâhil etmekle kalmıyor. Zamanın iki kutbunun ortasında 

ve adeta üzerinde bir mana ile mevcudatın yükseğinde 

azamet-i İlâhîyenin eşyayı halden hale çevirmesinin 

temaşasına muhatap ediyor.  

 O mana ve makamda iken zamanın cetveline 

sıkışıp kalan, sırasını bekleyerek gerçekleşeceği şekil ve 

kıvamdaki şartlardan azade olan eşya, hiçbir kayıt altına 

dâhil olmama hali ile yani işte böyle bütün hakaiki ile 

uzaktan uzağa görülmekte. Bu hâl ise âdeta firdevsi bir 

hâldir. Cennetin en mesut tefekkür sahnesinden bir 

keyfiyettir. 

 Zaman satırında vakit kanalında şimdiki zamanın 

levh-i mahv ve ispat harekâtı ile var ve yok olan şekli ile 

sahneye çıkan güya mevcudat burada hâlden hâle 
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girerken, insan da buna karşı ecirnâlı duasını yaparken 

her şeye kudreti yeten bir Rabb-i Rahime sığınmaktan 

başka çare bulamaz. Güya mevcudat dedim yukarıda, zira 

o mevcudat esasında o an hangi esma ve sıfatların 

tecellisi gerekiyor ise o kadar mevcut, değilse yok yahut 

mevcut değil.  

 İşte mevcudatın bu hengâmesi karşısında bulunan 

insan mutlak manada ecirnâya muhtaç ve ihtiyacı var.  

 Tahakkuk ile tecelli edecek eşyanın kendisi 

hakkında hayırlı olmasını dilerken, şerli olmasını 

dilemeyecek. Hayırlı olanlarına iradesinin dahlinin 

olduğunu zannedip hataya düşmeyecek, şerli olanlarına 

dahli olan iradesinin kesbettiğini unutup isyan 

etmeyecek.  

 İşte böylesine ince sırattaki kula ecirnâ hakikaten 

lazım. Bu ecirnâ sadece kendisinin ifadesi ile olursa 

yetersiz kalacak.  Vücudundaki bütün zerrelerini dâhil 

etmesi ne kadar kuvvet kazandırsa da kâfi gelmeyecek. 

Maddi manevi, burada orada ne kadar mahlûkat varsa 

onların hâl dilleri ile yaptıkları tesbihatı da dâhil ederek 

kuvvetli ve azametli bir ecirnâyı Rabbine takdim edecek. 

İnşaallah reddedilmez ağızlar tarafından yapılan bu 

dualar vesilesi ile kul selamete erecek. Duası kabul 

edilenlere dâhil olacak. 

 O halde ecirnâ cemaatini yüceltmek için 

çoğaltalım. Akla gelen gelmeyen ne kadar mahlukat 

varsa hepsini onların hesabına kendi namımıza duaya 

dahil edelim. Masumiyetine dikkat çekerek dua edelim. 

 Umulur ki kabul ola… 

                                            Mehmet Çetin 

                     12.12.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 16.03.2013 
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12. Zübeyrî Sadakat 

 Üstadımın vefatının yıldönümü münasebetiyle… 
 İslâm tarihinde sadakat dersinin ilk öğretmeni 

tartışmasız Hz. Ebubekir’dir (ra). O, İslâm’a bir bütün 

olarak baktığı, şahıslara takılıp kalmadan esasa dikkat 

ettiği için sadakatte ümmete emsal olmuştur. Davanın 

ruhu ve aslına olan sadakat, davadaki kişilere sadakatten 

önce geldiğini bilmiş, önceliği yakalamış ve numune 

olmuştur, Allah ondan razı olsun. 

 Mi’rac hadisesinde Mekke dışında ticarî seyahatte 

idi. Dönüşünde müşrikler, Efendimizin (asm) Mi’raca 

çıkışını alay ve şikayet edercesine bahsettiler. Evvelâ bu 

hadiseyi O’nun (asm) ağzından duyup duymadıklarını 

sordu. Haberin kaynağının Resûl-i Ekrem (asm) 

olduğunu anlayınca daha huzura gitmeden karar ve 

kanaatini haykırdı: “O söylediyse, şeksiz şüphesiz 

doğrudur. Buna hiç şaşmayın.” Huzura vardığında 

derhal sordu. Aldığı cevap üzerine tasdiki ile sadakatte 

zirveye oturdu: “Doğru söylüyorsun. Senin Allah’ın 

resulü olduğuna şehadet ederim.” Efendimiz ise (asm), 

unvanını tescil etti: “Sen zaten sıddıksın.” 

 Aynı Ebubekir’i (ra) bu defa bir başka sıddıkıyet 

örneğinde görürüz. Resûl-i Ekrem’in (asm) vefatını haber 

alan Hz. Ömer (ra) deli divane olmuş, kılıcını çekmiş; 

“Kim Muhammed (asm) öldü derse kafasını koparırım.” 

feryadını basıyor, acısından. Bunu duyan Ebubekir (ra) 

karşısına çıkarak adeta; sen ilâh olarak Muhammed’e 

(asm) iman ediyorsan o öldü, ama Muhammed’in (asm) 

İlâhı’na iman ediyorsan o Hay ve Bakî’dir meâlinde 

konuşur ve tarihe sadakat notunu düşer. 

 Asr-ı Saadet’te zirve yapan sadakat dalgalarının 

yansımaları asrımızın sahilinde de görüldü. İslâm 
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tarihinde Ebubekir (ra), sıddıkıyet numunesi olurken 

Risale-i Nur tarihinde de Zübeyir Gündüzalp emsâl oldu, 

Nur Talebelerine. 

 Hemen her fırsatta talebelerini başka ve mühim 

azâmîlerle beraber azâmî sadakatin bu defa Zübeyrî 

modelini numune olarak zaman sahnesinde bize 

gösterecek. 

 Bir defasında karşısına alarak şunları söyler 

muazzez Üstadım: 

 - Zübeyir, duysan ki “Said, Risale-i Nur’dan 

inhiraf etmiş” deseler, ne yapardın? 
 Hemen yanı başındaki risaleyi alıp bağrına basan 

rahmetli Zübeyir, cevabı haykırır sadakat minaresinin 

tepesinden: 

 - Üstadım, Allah seni ıslâh eylesin der, hizmete 

devam ederdim! 
 Yıllardır bu insanlar niçin bu kadar büyük saygı 

ve sevgiye lâyıklar, nedir bu işlerin kaynağı der 

düşünürdüm.  

 Davanın geneline bakılırken bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekir. Resmin parçalarına takılıp 

kalanlar ise genelindeki bütünlüğü muhafaza edemezler. 

Davaya bütün olarak bakamayanlar, o davaya başkaları 

kadar zarar verirler. İşte yaşanan ferdi ve mevziî 

hadiselerde davanın geneline bakıp davanın bütününe 

sadakat göstermek gerekir.  Teferruattaki kişilere ve 

hadiselere bağlılık, geneldeki sadakat ve uhuvveti 

zayıflatır.  

 İçerisinde bulunduğumuz hizmetin ana hedefleri 

istikametinde sadakat ile devam ederken bir kısım 

insanların farklı kanaat ve harekette bulunmaları bizi 

davadan ayırmamalı. Bu hizmette en ön safta yer 
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alanların dahi zaman zaman farklı tavırlarda bulunmaları 

bizim bulunduğumuz noktadan ayrılmamıza sebep 

olmamalı. Uhud’da sebat eden bir avuç okçu dün, 

sadakatin zirvesine şehadetle çıkarken, bugün ben 

neredeyim? Dünya hayatı her şeyi ile imtihandır. Belki 

de Rabbimiz onları o tavırları ile imtihan ederken, bizi de 

sadakat noktasından bu hallerimizle imtihan etmekte. 

Nereden bilebiliriz? 

 İşte Ebubekirler, Zübeyirler bu noktadan zaman 

üstü kıymet almakta ve bir model olmaktadır. Risale-i 

Nur hizmetinde Zübeyrî model bu manada geleceğe 

numune olmaya lâyıktır.  

 Cemaat içerisinde, iş hayatında ve hatta aile 

hayatında bulunduğumuz herhangi bir vakıada 

inancımıza uygun bağlılık ve hareket sadakatin ta 

kendisidir. Bu, söz ile hareket ile ifade edilebilir. Hâlin 

ve şartların gereği münasip bir davranış ile tepki 

verilmelidir. Bazen cevap vererek bazen da sükût ile 

karşılamak ise işaret edilen konudur. 

 İhtilâf ve dedikoduların kol gezdiği zeminde 

ittifak meşveret ile mümkündür. Her ne olursa olsun 

gıybet ve dedikoduya girmemek takvanın gereğidir. Bu 

konuda da bizi istikamete sokacak amir makam, 

meşverettir. Allah ittifak etmeyi emrederken, dedikodu 

etmemeyi, gıybete girmemeyi ayeti ile emretmektedir. 

Muhtemel bütün sıkıntıları meşveret ile çözmek yine 

takvanın gereğidir. Zira istişare İlâhî emirdir.  

 Yapılan istişareye tabi olmak bir başka takvadır. 

Dışarıda konuşmak dedikodu ve gıybet olurken istişarede 

konuşmak isabettir. Bu da takvanın bir başka kısmıdır.  

İşte bütün bunlar sadakat manasının gerçekleştiği 

konulardır. Bu sadakati sayının azlığı zaaf endişesine 
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düşmeye sevk etmediği gibi çokluğu da şımartmamalı. 

Onların sayıları ne kadar da az olsa keyfiyeten 

kuvvetlidirler, hakikatini hatırlatırım. 

 Barla sıddıkları’nı, Isparta kahramanları’nı; 

Eskişehir, Denizli, Afyon Hapishanesi musibeti 

imtihanının muzaffer insanlarını; Risale-i Nur tarihinde 

bizlere numune kılan sır, bizi keşfe dâvet etmekte. 

 Üstadın vefatının ardından özellikle 1960 

İhtilâli’nin sarsıntısı hengâmesinde; 1969’da dinin 

siyasete âlet edilebilme endişeleri karşısında; muhtıralı, 

ihtilâlli, 28 Şubat’lı yıllarda sadakat, o bir avuç 

müntesipleri ile yeniden kendini gösterdi. Bizdenmiş, 

dost imiş, sağın en kuvvetlisiymiş ve nihayet ittihad-ı 

İslâm’ın temsilcisiymiş gibi sinsi oyunlarla sadakat 

imtihanına yeniden tabi olanlar bir daha rüştünü ispat 

ettiler, o tuzaklara düşmeden. 

 İmtihan o kadar şiddetli idi ki, ortada iddiamızın 

muhatabı müşahhas ve somut bir mana yok iken bile 

veya dağılmış iken bile onlar yine sadakatlerinden taviz 

vermediler, bir avuç kaldılar ve Zübeyrî sadakati 

muhafaza ettiler. 

 Dünü yarına taşıyan köprü nesil olarak 

evlâtlarımıza “Zübeyrî Sadakat” manası, onlara en sahih 

ve değerli mirasımız olacak, inşaallah.  

     Mehmet Çetin  

 18.03.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 23.03.2013 

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

sadakat_210393 

http://www.mehmetcetin.de/zubeyri-sadakat/ 
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13. Allah’ı Anmak 

    Nâ’büdü Mütalâaları-32 

 Ayet müthiş bir müjdeyi haber verir. “Biz” 

zamirinin dâhil olduğu “Ey Rabbimiz!” nidasıyla hitap 

ederek, inananların her an zikrettiklerini ve zikir 

edebileceklerini takdim eder. Onlar ayakta ve yatarken 

daima Rableri ile beraberlerdir. Göklerin, yerin 

yaratılışını tefekkür ederler. “Bunları boş yere 

yaratmadın! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. 

Sen de bizi Cehennem ateşinden koru.”
32

  

 Risale-i Nur Külliyatı’nda
33

 sadece Yirmi 

Sekizinci Söz’ün sonunda yarım sahife kadar bahsedilen 

Cehennem bahsinin hatimesinde bu ayetin bir kısmının 

dua olarak zikredildiğini okuyoruz. On Birinci Şua’da 

yani Meyve’nin Sekizinci Meselesi’nde dua olarak aynı 

kısım zikredilir. Bakara Suresinin 4. Ayetini kelime ve 

harf olarak tahlilinin yapıldığı İşaratü’l-İ’caz’da da aynı 

kısım dua olarak zikredilir. 

 Kur’an, rububiyet ile alakalı konuları zikrederken 

hemen peşi sıra ubudiyet ile olan vazifeyi de sıralar. 

Ubudiyetin toplamı üçtür: Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, 

azalar ile amel. Buna göre ayette geçen Allah’ı anarlar, 

dil ile yapılan; ayakta, yatarken ise, azalar ile yapılan; 

tefekkür ise kalb ile yapılan kulluğa işarettir. İşte insan 

bunları toplamıdır. Dilin zikre; azaların şükre; kalbin 

tefekküre dalması ile kul ubudiyetin zirvesine yükselir. 

 Ayette zikredildiği gibi insanın günlük hayatı 

ayakta dururken, otururken ve yatarken geçer. Bu üç 

hâlimiz ile hayatımızı devam ettirirken zikre mani bir şey 

                                                           
32

 Âl-i İmrân, 191; Furkan, 65 
33

 Bak. R.N.K.da Geçen Ayetler, M. Çetin, s. 83 
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söz konusu olamaz, olmamalı da. Kelâm âlimleri bu üç 

halin değişik tefsirlerini yapmışlardır.
34

 

 Tefekkür konusunda ayet istikamet verir. Allah’ın 

Zat’ını değil, mahlûkatı yaratışını fikretmemizi söyler. 

Resul-i Ekrem (asm) ise yaratılmışlar üzerinde tefekkür 

edilmesini, Yaratan üzerine tefekkür edilmemesini 

tembih eder.
35

 Kendini tanıyanın Rabbini tanıyacağı ise 

bir başka hadisidir. O halde Rabbi marifetin yolu, 

mahlûkatın marifetinden geçmektedir. 

 Âlemdeki afakî ve enfüsî delilleri tefekkürle 

dopdolu olan Risale-i Nur Talebeliliği, karşılaştığımız 

her eşya ve vakıayı okuyabilme mektebidir. Her ne 

yaparsak yapalım, ne makamda olursak olalım, bu 

okumayı yapamadığımız zaman, dersimizi alamadık 

demektir. 

 Hayatımızın içerisinde bir lokma, bir kelime, bir 

dâne, bir öpmek ile muhatap olma durumlarında 

okuduklarımızın uygulamasını yapamıyor isek, bir yerde 

arıza var. En akıllı hareket, arızayı nefiste aramaktır. 

Okumanın azı da çoğu da faydalıdır, ancak 

uygulanamayan okumanın ne faydası oluyor sorarım 

kendime? 

 Evet, ibadetin en mükemmeli tefekkürle 

yapılanıdır. Tefekkürle yapılan ibadetin ardından kul, 

sıddıkların makamına yükselerek, Cehennem’den 

kurtulmanın duasını yapar. 

 İşte bu makamda kul, “Ey Rabbimiz” diye duasını 

yaparken kâinatın vekili olarak nâ’ zamirini kullanır. “Ey 

Rabbimiz! Bunları boş yere yaratmadın. Seni her türlü 

                                                           
34

 F. Razi, T.Kebir, 7/269 
35

 Keşfu’l-Hafâ, 1/311 
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noksanlıklardan tenzih ederiz. Sen de bizi Cehennem 

ateşinden koru.” duası külliyet kazanır. 

 Kazanılan külliyete nun zamiri ile işaret var. 

Evvela bu duayı vücudundaki zerreleri dahil ederek kendi 

adına yapar. Yanı sıra bütün ehl-i tevhid olan mü’minler 

namına devam eder. Kâinatta kendi lisanları ile Rablerini 

zikreden bütün zerrat ve mahlûkat namına onların 

ibadetlerini takdim mana ve makamı ile külliyet ikmal 

olunur.  

 İşte böyle bir mananın taşıyıcısı kul, vücudunun 

küçüklüğü ile beraber mahiyetinin ulviliği ile Rabbine 

dayanarak ubudiyetini adına ve mahlûkat namına takdim 

eder.  

 Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmeyene 

sitem eden Resul-i Ekrem (asm)
36

 eşinden izin isteyerek 

teheccüdde zikir ve tefekkürünü sürdürür. Sırt üstü yatma 

değil yan üstü yatış düşünmeye daha elverişlidir. Ayet 

yatmayı yan üstü olarak ifade eder. İşte ayetteki hikmet 

beşere yol gösterir.  

 Nâ’büdü mütalâaları ile ayetlerin arasında 

dolaşırken bu defa hayatımızın her hâlinde Rabbimizi 

zikretmenin ehemmiyetini bir kere daha hamdolsun, 

anlamış olduk. 

                                                                             

     Mehmet Çetin                                                           

  10.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 30.03.2013 

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

anmak_210486 

http://www.mehmetcetin.de/allahi-anmak/ 
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 Elmalı, 2/581 
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14. Na’büdü, Şükr-ü küllidir. 

   Na’büdü Mütalâaları-33 

 Na’büdü’ (ibadet ederiz) de kul; kâinatın 

arkasından değil, kâinatı arkasına alarak divana durur. 

Böylece dua ve ibadette kul, kâinatın arkasından değil, 

kâinatı nâ’büdü manası ile arkasına alarak ibadetini yapar 

ve yapmalı. Zira kul, en güzel kıvamda yaratıldı ve 

zeminin halifesi olarak halk edildi. 

 Vücudumuzdaki her bir uzvumuz vücudun cüz’ü 

olurken, vücut küllidir. O uzvun bir kısmı cüz olurken, 

uzvun kendisi küllî makamındadır. Aynen bunun gibi 

meselâ şahadet parmağımızın ucundaki bir hücrenin 

kendi lisanı ile yaptığı zikir cüz’î kalmakta, parmağın 

bütünüyle küllîlik kesb etmektedir. Parmak bütünüyle kol 

içerisinde cüz’ konumunda iken ikisi beraber olunca 

külliyet kazanır. Kol vücudun bir cüz’î olurken vücutla 

beraber değerlendirildiğinde küllî bir mütalâa olur. İşte 

vücudumuzdaki bütün zerreler, kendi başına yaptığı 

zikirleri, oradaki müekkel meleklerin vazifelerindeki 

ibadetleri kendi başlarına cüz’î iken, kul “biz” manasına 

dâhil etmesi ile külle aday olur. 

 Nâ’büdü makamında kul duasına vücudundaki 

umum zerratın duasını dâhil etmekle vekâletini bir 

manada küllî konumunda icra etmiş olur. Kendisi de cüz 

iken küllün bütünlüğünde şümuliyet kazanır. 

 Yeryüzünde yaşayan ve coğrafî konumları icabı 

her enlem/boylamda değişen ve yürüyen zamanda, 

namazın sürekli kılınması noktasında kul; yaptığı 

dualarına “Rabbenağfirlî veli’l-mü’minine…” ile dahil 

etmesi ile cüz’iyetten külliyete yücelir. Kendi başlarına 

veya cemaatle namaz kılanların dâhil edildiği ve bunları 

temsilen yapılan dua, kulu ulaşılmaz bir makama eriştirir. 



51 

 

İşte bu hâl cüz iken küll olma noktasında, nâ’büdünün 

kerâmetidir. Ferd ve tek olan ‘ben’, çok ve cem olan ‘biz’ 

manasında saklı olan sır, kendini ifşa eder.  

 Nâ’büdü makamında kul duasına arzdaki umum 

namaz kılan musalliyi, duasına dâhil etmekle vekâletini 

bir manada küll konumunda icra etmiş olur. Kendisi de 

cüz iken küllün bütünlüğünde şümuliyet kazanır. 

 Kâinat bir bütün, ama gittikçe büyüyen, 

büyüdükçe altı cihetine genişleyen muazzam, mükemmel 

zikreden ordudur. Muhtevasındaki her zerresinde 

müekkel meleklerin vazifeli olduğu işlerin icrası ile 

eşyanın yaratılışında tecellî eden İlâhî esmaların 

tahakkukuna malzeme olan, mevsuf olan maddenin 

tasarrufundaki vazifedarlığı ile ve nihayet bütün bunlarda 

tecelli eden Esma-i İlâhiyeyi tefekkürü ile daha 

sıralayamadığımız ve bilemediğimiz hakikatler ile dolu 

İlâhî tablo, kendi başına bir külldür. Ancak vekilinin 

olması ile bu küllîlik manasını tamamlar. İşte bu kâinata 

vekâleten kul, kâinatta tasarruflarla tahakkuk eden 

zikirleri yapanları temsilen, arkasına alarak, öteler 

ötesindeki mekânlardan münezzeh olan, ama yakın duran 

Rabbine kendi kulluğu ile beraber kâinatın ubudiyetini 

takdim eder. 

 Nâ’büdü makamında kul duasına kâinattaki 

umum ibadet edenleri, zikir edenleri böylece duasına 

dâhil etmekle, vekâletini bir manada küll konumunda icra 

etmiş olur. Kendisi de cüz iken küllün bütünlüğünde 

şümuliyet kazanır. 

 Vekil arkada değil, öndedir. Önde olan vekil 

arkasındakilere vekâleten hareket eder, kendine ise 

asaleten... 
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 Vücut ordusuna, musallî dediğimiz namaz 

kılanlar ordusuna, kâinat ordusuna vekâlet eden kul, 

bütün bunları arkasına alan, kocaman, kâinatın büyüklük 

ve bütünlüğünde küllî ordunun komutanı, böylesine 

muazzam cemaatin imamı, sayısız mahlûkatın vekili 

olarak yapılan bütün tahiyyat ve ibadetleri arz ve takdim 

ile küllî mana kemâl bulur. Bu makam ben değil biz 

esaslıdır.  

 Yapılan bütün ibadetlerde bu küllî mananın 

çekirdeği mevcuttur. Bu çekirdek tefekkürler ile gelişir. 

Gelişen ve büyümeye namzet olan bu mana devamlı 

zikir-fikir-şükür ile beslenerek devamlılığı sağlanmalı. 

Sağlanan bu sıhhatli hayat, istikametini bulan hâli ile 

ferdî ve içtimâî sahada adaleti netice verir. Adalet, 

huzurun dâvetçisidir. 

 Hayatın her anı bu manaların yaşanmasına müsait 

olsa da insan her zaman muvaffak olamayabilir. Ne 

kadarını yapabilsek kârdır. Yeter ki iki gün denk 

olmayarak ileri hamleli olsun.  

 Çare irtibatın sıkılığındadır. Okumak ve cemaat 

ile irtibatın... Tıpkı depoya yakıtın ihtiyaç hissedildikçe 

akıtılması gibidir. İhtiyaç zevkin muharrikidir. Bütün 

bunlar beraberlik ve okumaktan, bir başka ifade ile 

ibadetten zevk almaktan geçer. 

 O halde kardeşlere selâm, hizmete devam.* 

Not: Bu yazımız ile Nâ’büdü Mütalâaları serimiz nihayet 

bulmuştur. 

* Bu parola Abdullah Yeğin Ağabeye aittir.  

     Mehmet Çetin 

         10.12.2012. (18.12.2011).Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 08.04.2013 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/na-budu-sukr-

u-kullidir_210590 

http://www.mehmetcetin.de/nabudu-sukr-u-kullidir/ 
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15. Hayata İstikametten Anladığımız 
 “Said Halim Paşa’yı Bediüzzaman İle Anmak”

37
 

başlıklı yazımızın sonundaki aşağıya aldığımız dua 

cümlelerimiz bu yazıyı kaleme almamıza sebep oldu.
38

 

 “Said Halim Paşa’yı, vefat yıldönümünün 

ardından, Üstadım ile hatırlarken hayatımda belki bir 

defacık muhtemel fırsatlar konusunda dikkatli olmayı 

ders çıkarıyorum. Muvazene ve muhakemeyi dikkatli 

yapmalıyım. Dünya bütün tantanası ile masum tekliflerle 

bile bizi yanıltmamalı. İman hizmetinin selâmeti için 

dünyayı terkeden, ona kalbini bağlamayan Üstadımın, 

dünyalığın zirvesine çıkmış ehl-i iman ve ehl-i ilim 

karşısında verdiği bu fiilî cevap, istikbale numune bir 

duruş olarak intikal etmiştir.” 

 Hayatımızın istikameti “ihdınassıratel 

müstakim”de saklı. Külli iradenin kıyasla anlaşılması için 

numune nev’inden verilen cüz-i irademiz ile, özellikle 

fatihayla en ihlaslı ve muhtevalı dua niyetine yaptığımız 

talebimizde istikameti istemekteyiz. İfrat ve tefrit 

tuzağına düşmeden, vasata ulaştıran sünnet-i Seniyyyeyi 

pusula olarak tatbik etmek, istikametin omurgasını 

oluşturur. Bu esas üzerine her asırda yapılan tefsir ve 

yorumlar, o asır insanına bu esas ve aslın yenilenen 

takdimidir. Bu tekrarlanan takdimlerde asırların 

imamları, asrın ihtiyaçlarına göre uyguladıkları usül ve 

prensibler ile hizmetlerini ve vazifelerini ifa ederler. 

 Ahirzaman asrının imamı Bediüzzaman’ında 

Kur’an/sünnet kaynaklı esaslar ile tanzim ettiği veya 

edilen Risale-i Nur, geçen her gün ve tâbi olan her Nur 

                                                           
37

 http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=9342 
38

 Kemal Kotan abimize bu yazının yazılmasına vesile olmasından 

dolayı teşekkür ve dua ediyorum. 
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Talebesi ile her kesimden okuyanı ile hayata verdiği 

istikamet tartışılmaz bir duruşla ortadadır. 

 Başka duruşların sarsıntılara uğradığı, deccal ve 

süfyan rüzgârlarına boyun eğdiği, eğildiği, tevil ve 

tefsirlerle zevahiri kurtarmak çabalarının olduğu vasatta 

bütünüyle Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi, Nur 

Talebelerini temsil eden kişilik, yapı ve karakter bütün 

ihtişamı ile kutup yıldızı gibi orta yerdedir. 

 Toplumda nev zuhur eden her rüzgâr ve akım 

karşısında kararsız kalarak tereddüt geçirenlerin en 

yakınındaki Nur Talebesini takib ederek benzeri 

istikamet alması bizlere bu kanaati veren vakıalar 

sayısızdır. Bunlar kendimizi medihten öte ve müstağni 

tesbitlerdir. Tahdis-i nimet kabilinden tarihe tesbittir. 

İhlasın sırrını anlayan her Nur Talebesi başkalarının 

ihsan ve iltifatına değil Rabbinin rızasına taliptir, 

vesselam. O halde hayatımıza istikamet niyeti ile Üstadın 

şu tesbitlerini pusula kabilinden dikkat etmemiz gerekir: 

“hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir 

kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte 

batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda 

batırma.”
39

 nasihatına ilave olarak İhlas düsturlarının 

rehberliğinde hayatına rızay-ı İlâhi ile devam eder.  
 İstihraç ile istidrac ölçülerinde istikamet 

konusunda alacağımız dersleri de ihmal etmemek 

gerekecek. İstidraç, kulun kendine güvenerek imtihan 

için derece derece nimetlerin eksiltilmesi veya 

arttırılmasıdır. İstihraç her ne kadar bir istidlal ve çıkarım 

olsa da istikamet noktasında kendi istihracına güvenmek 

ise istikametten çıkmasına sebep olur. Bu iki hususta 

dikkatli olunmalıdır. 

                                                           
39

 Nursi, Lem’alar / 330 
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 Nefse itimad edilerek, kendi iktidarına 

dayanılarak alınan karar ve uygulamalar enaniyeti ve 

gururu okşar ve fazlalaştırır, istikametten çıkmasına 

sebep olur. Yaptığı çalışmalar, bulunduğu mütalâalalar, 

verdiği nasihatlar nefsin şaha kalkmasına vesile oluyorsa 

istidraç tehlikeye gidiyor demektir. Bunun çaresi ise 

nefsin ıslahı, kalbin nurlandırılmasıdır.
40

 Bunlar ise 

cemaat ile beraber olunarak, meşveretlerle muhafaza 

edilecek işlerdir. Meşveret her nevi fikrin istikamet 

tornasıdır. 

 Sadakat ve teslimiyet istikametin 

destekcilerindendir. Maddi menfaat istikametin 

dinamitidir. Korku ve şöhret istikametin intiharıdır. 

Hakkı bulduktan sonra ehak için başka yollar aramak 

farkında olmadan istikametten açı yapmaktır. Haliliye 

mesleği istikamete yön verir. Tefâni ve uhuvvet 

istikametin törpüleridir, ayar çeker, rahatsız eden 

fazlalıkları alır.   

 Sözün özü Kur’an’ın en büyük caddesinde 

hayatımıza istikametimizi bulur ve muhafaza edebiliriz. 

Bu caddeye çıkan, cadde ile paralel olan sokaklarda 

olanları da istikamete çıkar niyeti ile fazla sıkmamak, 

kucaklayıcı olmak, istikametin kucaklayıcılığına giren 

husus olsa gerek.     

     Mehmet Çetin 

 07.01.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 13.04.2013 

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

istikametten-anladigimiz_210669 

http://www.mehmetcetin.de/hayata-istikametten-

anladigimiz/  

                                                           
40

 Nursi, Mesnevi-i Nuriye / 359 
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16. Salâvatlı İletişim 

  Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle 

 Suretleri aksettiren cam, su, misal âlemi, ruh, 

hayal, zaman vesaire şeyler yansımaya mahal oldukları 

gibi mazhar da olurlar. Böylece katı ve yoğun 

maddelerden mesela aynadaki kedi, gerçek kedi ile hem 

aynı değil, ayrıdır ve hem de ölüdür, canlı değildir yani 

gerçek kedinin özelliklerine sahip değildir, sadece 

yansımadır. Dolayısıyla hakiki kedide ne kadar hayati ve 

önemli vasıflar varsa aynadaki kedide hiç biri yoktur, 

sadece aynadaki yansımadır, akistir. 

 Maddi ve kesif şeylerin yansıması böyle iken 

nuranilerinki son derece farklıdır. Aynaya karşı tutulan 

bir ışık aynada yansır iken aynada kalmıyor, başka 

yerlere de yansıyor. Yansıyan ışıklar ortada duran 

lambamızdaki gerçek ışık ile aynı özelliğe sahiptirler. 

Evet, nurani olan ışık, yansımalarla ortaya çıkan ışıklarla 

aynı vasıflara sahip olduğu gibi gayrı da değiller. 

 Güneşin ışıkları, yeryüzündeki şeffaf ve yansıma 

özelliğine sahip nurani şeylerde akseder, tecelli eder. 

Şeffaf şeylere ışığını gönderen aynı güneşin dağdaki 

kayalıklara düşen ışığının yansımaması ise bilinen bir 

gerçektir. O halde yansıtma özelliği güneşten değil, 

yansıtma vasfına sahip olan eşyadadır.   

 Güneş, istisnasız yeryüzündeki her şeye ışığını 

gönderir. Yansıtma özelliğine sahip olmayan katı ve 

yoğun maddeler aldıkları ışığı yansıtmaz iken nurani ve 

şeffaf olanlar yansıtırlar. Şeffaf eşyadaki yansıyan misali 

güneşin özellikleri ile gökyüzündeki güneşin özellikleri 

benzer özelliklerdir. Yukarıdaki güneşin ısısı, ışığı ve 

renkleri şeffaf eşyada yansıyan güneşçikteki ısı, ışık ve 

renklerle esas itibari ile benzeşmesinden dolayı aradaki 
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irtibat nurani olan eşya ile çok rahat yapılmaktadır. 

Dolayısıyla bir manada şeffaf olan şeylerdeki tecelli ve 

yansımaları ile güneş anında haberdar oluyor denilebilir. 

Bu durumda –faraza-güneşin ısısını hayat, ışığını şuur, 

yedi rengi duygular olarak kabul edilirse bunlar ile güneş 

şeffaf eşya ile konuştuğu gibi insana da anlatacağı çok 

şeyleri olurdu. 

 İslamiyet Güneşi olan Resul-i Ekrem (asm) 

kollarını ve kucağını güneş misali açarak ümmetine 

şefaat etmek istiyor. Şefaat ışıklarını saçarak ümmetinin 

buz gibi olan, katılaşmaya da nuranileşmeye de müsait 

olan nefislerinin yansıtma özelliklerinin oluşması için 

bütün duyguları ile kendisine salâvat edilmesini talep 

ediyor.  

 Salâvat, ciladır, vuruldukça, okundukça parlar ve 

parlatır. Parlama özelliğine salâvatın teşviki ile sahip 

olan ümmet, güneş misali Resul-i Ekrem’in (asm) 

şefaatinin kendi üzerine gelmesini davet eder. 

 O halde kul, Peygamberine (asm) yaptığı salâvat 

ile aslında O’na bir köprü atarak, O’ndaki şefaatin 

kendisine gelmesini sağlıyor esasında. Bu köprünün 

üzerinde kurulan her türlü iletişim vasıtası ile irtibatın 

sağlanması mümkün kılınıyor. 

 İşte şeffaf şeylerdeki yansımalarla güneşin anında 

haberdar olması gibi, yapılan salâvatlarla Resul-i 

Ekrem’in (asm) anında haberdar olması akla uzak 

düşmemeli. Esas akla uzak düşen, güneşten 

faydalanmamaktır. 

 O’na (asm) salâvat getirmek ayet ile bildirilen bir 

emirdir.
41

 Bu noktadan vacip olduğu gibi, Efendimizin 

                                                           
41

 “Muhakkak ki Nebi’ye Allah salât (rahmet) ve melekleri salât 

(dua) ederler. Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı 
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(asm) defalarca tekrarladığı hadisleri ile tespit edilen bir 

vecibedir. Bu iki nass noktasından da ibadettir.  

 Yapılan ibadet ile kul irtibata geçer, dua ederek 

talebini dile getirir. İki makbul duanın arasındaki duanın 

kabul edileceğini bildiren hadis müjdesini bilerek 

dualarını salâvat ile makbul konumuna yükseltir, arz 

eder.  

 Bahsedilen nurani ve şeffaf eşyanın güneşin 

ışınlarını yansıtarak güneş ile anında irtibata geçmesi 

misali
42

 gibi, yapılan dua ile Rabbimizle, okunan salâvat 

ile Resul-i Ekrem (asm) ile hemen iletişime geçmekteyiz. 

Yeter ki biz nuraniyetimizi ziyadeleştirelim, 

yansıtıcılığımızın artması için takva ve salih amel cilası 

ile makul ve makbul hâle gelelim.  

 Böylece mevcut rızıklarımızın fazlalaşmasına, 

musibetlerimizin hafiflemesine, makamımızın 

ziyadeleşmesine ve bunların da ötesinde kulluğumuzun 

kemale ererek Allah’a (cc) muhatap olma manasına 

ermeye vesile oluruz, inşaallah. 

 Önümüzdeki zaman, bunları beklemekte her an

   Mehmet Çetin 

 14.Nisan.2013.Çiftehavuzlar. Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 20.04.2013 

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

iletisim_210771 

http://www.mehmetcetin.de/salavatli-iletisim/  

 

                                                                                                                
dileyenler), siz (de) O'na salât edin! Ve (O'na) teslim olarak salât 

edin!” Ahzab33/56 
42

 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, s. 199 
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17.Altın fiyatları ile gelen imtihan-1 
 Altın fiyatlarının hareketliliği nazarın ve 

dikkatlerin maksattan ayrılmasına sebep oldu. İmtihan 

salonunda iken elma şekerlerine dikkatimiz kaçtı. Bu 

kaçıncı dikkat dağınıklığımız bilemem ama oynanan 

oyunların çok, hem pek çok olduğunun pekâlâ 

farkındayım, hamdolsun.  

 Zihnimden, darağacına idam edilmeye 

götürülürken, bir maksat için yol kenarına konulmuş 

cazip şeylere bakarak oyalanan insanın hâli geçti, 

acıtarak. Bunları düşünürken vicdanım ise nefsime isyan 

ediyor: “Âleme ahkâm kesiyorken, senin hâlin onlardan 

çok farklı değil, evvela kendine bak ve ıslah et!” 

Dondum kaldım… 

 Doğruyu daima söyleyen vicdanım bu sefer de 

hakkı haykırmakta idi. İçe döndüm, kalbî 

mülahazalarımla baş başa kalmak istedim. İzin verirseniz 

bundan sonra kendim ile konuşacağım. Siz kenarda 

dinleyebilirsiniz. 

 “Sen,” dedi vicdanım, nefsime hitap ederek: 

“Baba mesleği dediğin kuyumculuğun içerisinden 

geliyorsun, herkesten fazla altın ve paranın içerisindesin. 

Yokluktan, fukaralıktan ne anlarsın? Bir de kalkmış 

âleme, altın fiyatları ile gelen imtihan diye nasihat 

etmeye kalkıyorsun?” 

 Tokat dehşetli idi. Fırça müthiş! 

 Haklı söze hacı amcan ne desin? “Dur” dedim 

vicdanıma. “Evet, nefsime hitap ederek doğru söylersin. 

Hayatım, dediğin gibi varlıklı bir aile içerisinde geçti, 

ama bildiğin gibi değil ve bilmediğin konular var” 

demeye çalıştım. Nihayet çar-naçar dinlemeye başladı. 
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“Evet, herkes gibi ben de insanım, zaaflarım ve hatalarım 

var, doğru ama hamdolsun imanım var. Bu imanımı 

temelde niyetim ile ve çoğu zaman da iradem ile 

istikamete sokmaya gayret ediyorum. İşte bu iradem ile 

yaptığım dualarımı kabul eden Rabbim, bahsettiğin 

malın-mülkün içerisinde büyürken onların bir imtihan 

aracı olduğunu, gençliğimin ilk yıllarında Küçük Sözler 

ile bana gösterdi. Sağ yola giden kardeş ile kuyuya 

düştükten sonra mütevekkil olan iyi huylu kardeş 

hikâyesini kırk yıldır hatırlarım, hiç unutmam.  

 “Arkamdaki aslan beni hayat kuyusuna düşürmüş. 

Yukarıda ecel aslanı, aşağıda kabir ejderhası gibi iki 

dehşetli arasındaki hâlimi her Nur sohbetinin ardından 

tazeliyorum, dersimi alıyorum, elhamdülillah. Bu dersler 

ile ahirette beni kurtarmaya yaramayacak şeylere kalbimi 

bağlamamaya, ama hayatımın devamı, sorumluluklarımın 

icabı işime dikkat etmeye çalıştım ve ediyorum.” 

 Bu cevaplar nefsime haddini bildirirken vicdanımı 

da rahatlattı doğrusu. Fakat mütalâa durmadı devam etti. 

Zira bu veya emsâli sözlerin kulağıma gelmesi, yüzüme 

söylenmesi bana çok da yabancı değildi. Hoş 

karşılamayı, müspet hareketin icabı sayıp, sabır ile sükût 

ettik, münasip olanlarına da cevap vermeye çalıştık. Ama 

“Dışı seni yakar, içi beni yakar” sözünü söyleyemedim 

gitti. Ben biliyorum ki para ile olan imtihan çok ağırdır. 

Onun için meslek hayatımdaki en önemli duam: “Ya 

Rab! Beni para ve kadınla imtihan etme. Âmin.” Zira 

mesleğim icabı bu ikisi ile muhatap idim.  

 İşte bu sebepler ve izahlardan dolayı tezgâhımın 

başında iken, yarını hiç düşünmedim. Sadece 

bulunduğum an içerisindeki imtihanı nasıl halledeceğim 

ile meşguldüm. On gram bilezik sattığımda, on buçuk 
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gram yerine koymayı yapabilirsem kâra geçtim sayardım. 

Altın fiyatlarının oynaması beni oynatamadı bu 

prensibimle. Bu ticaretime yönelik imtihanım idi. İçime, 

vicdanıma yönelik olanında ise şöyle derdim: Bu 

vitrindeki altınlar emaneten benim gibidirler. Bu 

emanetçilik vazifemde helal kazanarak, doğru ticaret 

usulleri ile mevcut miktarı fazlalaştırdığımda sevinirken, 

emanetçiliğimi iyi yapıyorum diye sevinmeye dikkat 

ederdim, şükrederdim. Eksildiğinde ise kusuru kendimde 

arar, ders çıkarır, dua ederdim. 

 Aklı başında olan insanın dünya malını 

kazandığında sevinmemeyi, kaybettiğinde ise 

üzülmemeyi öğrenmesini kendime ders aldım.  

 İşte bu ölçüler elimde var iken, altının fiyatlarının 

inmesi veya çıkması beni bu esaslarımdan ayırmamalı 

derim. Pusula elimde, beni nereye koyarsanız koyun, 

gam değil, demeliyiz. 

 Bu sözlerimi kuyumcu kardeşlerim ile beraber 

söylemek isterim. Diğer kardeşlerimin de kendilerine 

göre ders almalarını tavsiye ederim, doğrusu.  

 İmtihanın “İslam’da Kuyumculuk” kitabımızdaki 

konular ile olan kısmını bir sonraki yazıda konuşalım 

inşaallah.  

   Mehmet Çetin 

  26.04.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 27.04.2013 

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

ile-gelen-imtihan-1_210860 

http://www.mehmetcetin.de/altin-fiyatlari-ile-gelen-

imtihan/ 
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18. Altın Fiyatları İle Gelen İmtihan-2 

 “Allah,  alış verişi helal, faizi haram kılmıştır.” 
43

, ayetinin tefsirini bir manada, Altı Eşya Hadisi ile 

yapıldığını anlayabiliriz. Altı Eşya Hadisi nedir derseniz, 

okuyalım, o zaman: 

 “Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday 

buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla ve tuz tuzla 

misli misline, eşit ve peşin şekilde trampa edilir. 

Bunlardan farklı cinsler birbiriyle mübadele edilirse, 

peşin olmak şartıyla dilediğiniz gibi satış yapınız.”
44

 

 Altının altın ile değişiminin eşit olması gerektiği 

hadisin ilk emridir, ikincisi peşin olması. Eşit olması 

konusunda yapılan yorum ve çıkarılan hükümler ile 

bugünkü kuyumculuk uygulamalarında özellikle 

perakendeci ile imalat esnafı arasındaki değişim 

kurallarının uygun olduğunu söylemek çok zor. Çünkü 

imalatçı yaptığı bileziğin işçiliğini altının kendi cinsinin 

içerisine dâhil ederek hesabını yapar, teamül böyle, 

perakende esnafı da fazlalık gibi görünen işçilik farkını, 

farklı bir cins olan para ile değil genellikle altın olarak 

öder. Bu muamele 1980’lerden beri böyle gelmektedir. 

Kuyumcular ise, bu muamelenin hakkaniyetli olduğunu, 

bugüne kadar yapılan değişmelerde problem çıkmamasını 

delil olarak ifade ederler. Fıkıh âlimleri, Sedd-i zerâî 

ilkesine dayanarak harama giden yolu tıkamak 

anlayışıyla, işçilik ve kalite farkının suiistimal vasıtası 

olabileceğine işaretle, bahsedilen hadis ve Hayber 

                                                           
43

 Bakara 2/275 

44 Müslim, Müsâkât, 81; Ebu Dâvûd, Büyû’, 18; A. İbn Hanbel, V, 

314, 320. 
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Hurması Hadisine
45

 dayanarak farklı bir cins ile mesela 

işçiliği para ile değişmenin yapılmasını ifade ederek 

çözüm getirirler. 

 Buraya kadar olan husus, bu işin ön izahıdır, ama 

tekrar döneceğiz.
46

 Gelelim, altın fiyatlarının oynaması 

durumunda işçiliğin/kalitenin kötüye kullanılması ile 

gelen imtihan konusuna. 

 Kuyumcu esnafı -ki iyi niyetli olanlarını tenzih 

ederim-fırtınalı zamanlarda elindeki altınını, kendince 

haklı gerekçe bularak değerini artırır. Mesela bir çeyrek 

altını, işçilik dâhil 1,65 gr. hastan işlem yapılırken dalgalı 

zamanlarda 1,72gr. hasa kadar çıkarıldığına bu sefer de 

şahit olduk. Vatandaş bunu para olarak hesaplaya dursun, 

ama biz kuyumcu olarak dalgalı zamanda bu vurgunun 

esiri olmamalıyız. Bizim de imtihanımız budur, ey 

Darphane Toptancıları, sözlerim özellikle sizlere! 1,72-

1,65 arasındaki rakamın adına ne diyeceğiz? Bunun 

normal şartlarda olmayıp, anormal şartların meyvesi 

olduğunu bilmeyen mi var? 

 Son esnaf kendini savunurken toptancısına topu 

atar. Kim bilir, belki de haklıdır. Ama bu işi ilk yapan 

esnafın, haksız bir ortamın sıkıntılarını kendi lehine 

kullanarak, haramı helal göstermeye hakkı olmadığını 

esasında onun vicdanı da kabul etmez, sorumluluktan 

kurtulamaz. Kurtulamadığı gibi bu imtihanda sınıfta 

kalma ihtimali kuvvetli. 

                                                           
45

 Köşemizin müsait olmamasından bahsedemedik. Ayrıca bu 

paragrafta anlatılanı da tam anlatamadık. İsteyene e-mail ile cevap 

verebiliriz. 
46

 Bu ve emsali pek çok konunun anlatıldığı İslâm’da Kuyumculuk 

isimli kitabımızı basılması için Hayat Yayınevi’ne teslim ettik. 

Kitabımıza havale ederiz ki inşaallah eylül ayında basılacak.  
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 Altının fiyatının dünya çapında inmesi ve çıkması 

fiyat hareketine kimsenin bir diyeceği olmadığı gibi dinin 

de diyeceği olmaz diye düşünüyorum, yanılmam olabilir 

o ayrı konu. Arz talep konusuna göre fiyatların oynaması 

normal iken kriz veya fırsatçılık oluşturarak haksız 

kazanç yapmak doğru değildir. İşte benim derdim, 

bulanık suda balık avlamanın hak olmadığıdır, doğru 

olmadığıdır. Mademki yapacağız bu işi, adam gibi 

yapalım. 

  Altın fiyatının düşmesi ile mesela çeyrek altının 

fiyatı da düşmeli idi. Aksine işçiliğin/pirimin yükselmesi 

gerekmemeli idi. Az bulunuyor diyerek elinde ve 

stoklarındakine pirim yaptıranların yaptıkları işin ihtikâr 

ile ayrılması çok zor olur. Karaborsacı etiketini yemek, 

kuyumcunun şanına yakışmaz. 

 Darphane Salı günü aldığı altını mamul olarak 

perşembe teslim eder. Bir sebep ile darphanenin altın 

teslimi geciktiğinde stokta altın bekletenler bunu fırsat 

bilerek ücretlerini yükseltirler. Küçük esnaf ise yok 

satmamak için bu karaborsanın bir ucunda ister istemez 

rol alır. İşte çeyrek altının has karşılığı değil, işçilik/pirim 

karşılığındaki fiyatın yükseldi, dedikleri hikâye budur.    

  Böylesine ticari ahlaksızlık karşısında bizim pirim 

vermememiz gerekir. Bu çeşit pirim yapan çeyreği ben 

de, sen de satışını bu şekilde yapıyor isek, doğru 

olmadığını evvela vicdanımıza söylemeliyiz. Bu konuda 

yapanlara müeyyide uygulamanın, tavır koymanın daha 

doğru olacağı kanaatindeyim.  

 Gelelim sarftaki bir başka noktaya:  

 İşçilik, altının bedeline değil de para ile ifade 

edilse idi, böylesi fırtınalı zamanlarda suiistimalin 

yapılmayacağını, mani olacağını söylemek doğru olmasa 
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gerek. İşçiliğin altının bedeline dâhil “edilmesin” iddiası 

içerisinde olan hocalarımız bu fiyat hareketliliğinden 

kaynaklanan suiistimali kendi iddialarına delil 

yapmamalılar. Nihayetinde suyun başında duran insandır. 

Bu insan eğitilmediği, terbiye edilmediği sürece hayır 

beklenilmez. Zira işçilik, altının bedeline dâhil edilse de 

edilmese de böyle dalgalı ve bulanık zamanda yapıp 

yapmaması kişinin vicdani sorumluluğundadır.  

Dolayısıyla fiyat hareketlerinden kaynaklanan suiistimali 

karşı bir delil olarak ifade edilmesini Fakihler, bir daha 

düşünmeliler.  

 Altın fiyatlarının değişmesi ile gelen imtihana 

Katılım bankaları da dâhildir. Evindeki vatandaşımız da 

dâhildir, daha başkaları da.  Onların imtihanını bir 

sonraki yazıda okuyalım, inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

  26.04.2013.Çiftehavuzlar Çiğli. İzmir 

Yeni Asya 04.05.2013 

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

ile-gelen-imtihan-2_210951 

http://www.mehmetcetin.de/altin-fiyatlari-ile-gelen-

imtihan-2/  
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19. Mehmet Ali Hacınebioğlu’nu Rahmetle 

Anıyoruz 
 Dünyadan bir Nur Talebesi daha ahirete göç 

eyledi. Hayret, “göç eyledi” ifadesini ne kadar da rahat 

kullanıyoruz: Sanki burası esas memleket, gidilen yer 

gurbet. Aslı ve hakikati ise tam tersinedir. Ahiret esas 

memleket, dünya ise gurbet. O halde ifademizi düzelterek 

tekrarlayalım: Dünyadan bir Nur Talebesi daha ahirete 

avdet etti. Evet, Mehmet Ali Hacınebioğlu ağabeyimiz, 

asıl vatanına kavuşmak üzere 6. Mayıs.2013 günü yola 

çıktı.   

 Risale-i Nur’un İzmir’deki fedakâr 

hizmetkârlarından Mehmet Ali Hacınebioğlu ağabeyi 

ahiret yolculuğuna uğurlarken geride kalan hatıralarını 

anarak Fatihalara vesile olması niyeti ile kaleme aldık bu 

yazıyı. Allah nasip ederse Ege Bölgesinde, yaşayanlardan 

başlayarak ve vefat edenleri de dâhil ederek Nur Talebesi 

ağabeylerin hayat hikâyelerini kitaplaştırmaya niyetliyiz, 

sizlerin bu noktadan dualarınızı istirham ediyoruz.  

 Rahmetli Hacınebioğlu, Risale-i Nur ile iman 

hizmetini hayatının en önemli gayesi bildi ve öyle de 

hareket etti. Buna şahidiz. Bu şahadetin en yakın şahitleri 

elbette ailesidir, evlatlarıdır. Onların da hizmetin 

içerisinde olması bu şahadetin ispatıdır.  

 1943 yılında Demirci’de doğan Mehmet Ali 

Hacınebioğlu on beş yaşlarında (1957) Risale-i Nur’ları 

tanıyor. Vefat edinceye kadar kadim dostlarından İsmail 

Ekinci ve diğer kardeşleri ile Demirci ve havalisinde 

hizmetin ikamesi için çalışırlar. Demirci’nin ilk Nur 

Talebelerindendir. O yılların neşriyat organı olan İttihad 

Gazetesinin ilk okuyucuları ve Demirci civarında neşri 

için çalışanlarıdır. Demirci’nin geleneksel mesleği olan 
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halıcılık O’nun da mesleğidir. Açtığı halı dükkânı 

bölgenin hizmet merkezidir. Simav’lı Nur Talebeleri ile 

devam irtibat içerisindedirler. Umumi bir sohbetin 

ardından 1972-73 lü yıllarda bir gece yarısı evinden 

alınarak Medrese-i Yusufiye hayatı başlar. İsmail Ekinci 

ve rahmetli İzzettin Doğan ile beraber hapishanede 

yatarlar.  

 Risale-i Nur’u 1957-58 li yıllarda tanımasını takip 

eden yılların ardından meş’um 1960 İhtilali ve 

beraberindeki sıkıntılı yıllar devam eder. Geçmişi, 

şartları ile değerlendirmek gerekir. Sıkıntıların fevkalade 

olduğu o yıllarda hizmetinden taviz vermez, fütur 

göstermez. Demirci’ye İmam Hatip Okulu’nun 

açılması için her türlü fedakârlıkta bulunarak yardımcı 

olur. Nitekim takip eden yıllarda aynı okulda öğretmenlik 

yapan İbrahim Ünal ve Ahmet Çete gibi nice Nur 

Talebesi öğretmenlerin hizmetlerine büyük oranda destek 

olur. Milletin hayrı namına yapılan hizmetlerde emeği 

vardır.   

 Hapishaneye gitmekle neticelenen baskını gören 

babası çok endişelidir. Evladının başına yeniden 

hapishaneli yıllar gelmesin diye sık sık tembih eder. 

Hiçbir zaman baba ve annesini kırmayan ve üzmeyen 

ama aynı zamanda hizmete koşmaktan da geri durmaz. 

İşte bu cümleden hareketle İzmir’e açtığı Zarafet Halı 

isimli işyerini zaman zaman kapatıp onların ziyaretlerine 

gider. Nitekim İzmir’den bu defaki ayrılması babasının 

vefatının ardından iyice yalnız kalan annesine hizmet 

etmek için Demirci’ye döner.  

 Bu dönüşte Üstadın tembihi çok etkileyici idi: 

“Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi bulunan” 
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47
hitabı ile işaret edilen "Onlardan biri veya her ikisi 

senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara 

sakın 'Öf' bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz 

söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: 

'Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip 

büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet buyur.' 

Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz 

salih kimseler olursanız, muhakkak ki O, kendisine 

yönelenler için çok bağışlayıcıdır."
48

 Rabbani emrine 

uyarak yaklaşık üç senedir validesine hizmet eder, eşi ile 

birlikte. Ne mutlu her ikisine.  

  Akıllılığı ile dikkatli olmayı, istikameti ile 

meşverete tabi olmayı, iktisadı ile fakirlik çekmemeyi, 

gayreti ile eserler bırakmayı, helal ve harama dikkati ile 

ticarî hayatındaki takva ve kanaati,  derslere ve meşverete 

ısrarla devamı ile hizmetteki sadakati,  gibi 

sıralanabilecek pek çok özelliklere sahip özel bir 

ağabeyimizdi.   

 Köşemizdeki yazılarımız için genel bir tebrik 

sadedinde aradığında en son görüşmemizi yapmıştık. 

O’nun ile alakalı bilgileri anlatırken yine O’nun samimi 

ve hasret dolusu ifadelerini ve içten dualarını bu satırlarla 

tespit ediyorum. Maksadım, gelecek nesil, bir gün Yeni 

Asya’nın Mütalâa köşesi satırlarını okurken bizleri 

hatırlayarak, bana da o’na da birer Fatiha okumalarını 

sağlamaktır.  

 Rabbim O’nu Risale-i Nur ile yaptığı Kur’an ve 

iman hizmetleri ile rahmetine nail eylesin. Kabrini pür 

nur makamını Cennet eylesin. 

                                                           
47

 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Yirmi Birinci Mektup 
48

 İsrâ Sûresi: 17/23-25 
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  Mehmet Çetin    

 08.05.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 11.05.2013 

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

hacinebioglu-nu-rahmetle-aniyoruz_211051 

http://www.mehmetcetin.de/mehmet-ali-hacinebioglunu-

rahmetle-aniyoruz/ 
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20. Altın Fiyatları İle Gelen İmtihan-349 
 Mü’min, dünya hayatının bütününü imtihan 

olarak görür ve ona göre hareket eder. İmtihan fertten 

başlar ve yine fertte biter. Kurum ve kuruluşlar fertlerden 

teşekkül ettiğine göre imtihana esasta muhatap yine 

insandır, kurumun tüzel kişiliğini dolduran ana muhatap 

ise yine insandır  

 Basındaki haberlerden okuduğumuz kadarı 

ile
50

bankalar, topladıkları altını kendi bilirkişileri 

aracılığı ile hasa çevirerek müşterilerinin alacağına 

yazıyorlar. Bu cümleden olmak üzere yapılan hata veya 

haksızlıklardan bir misal verelim. Çeyrek altının 

1,75x0,916= 1,60 olan has karşılığını 1,56 gr. has olarak 

hesapladıklarını okuyoruz, işitiyoruz.
51

 Böylece 22 ayar 

veya 0,916 milyem olan çeyreğin milyemi 1,56:1,75= 

0,891 milyeme getirilmiş oluyor. Yani 22 ayarı yaklaşık 

21 ayara düşürerek müşterisinden alıyor. Kuyumcu, 

çeyrek altını hasa çevirirken 0,891 milyemden çevirmez.  

O çeyrek, eğer hurda ise 0,910 veya 0,912 den veya yeni 

ise 0916 milyemden çevirir (mesela cum ata çeyreği vs.). 

Sütunumuza sığmayacak başka misallerle beraber netice 

olarak, Bankanın yaptığı işlem, kuyumculuk işlemlerine 

göre doğru ve hakkaniyetli bir işlem değildir. 

                                                           
49

 Araya Mehmet Ali Hacınebioğlu ağabeyimizin vefatı ile alakalı 

yazımızın girmesi ile bu yazımız ve dördüncü yazımız gecikti, 

kusura bakılmasın. 
50

 www.sikayetvar.com  sitesinde alakalı şikayetler  vardır. Ayrıca 

bak; H.Deniz, H.Vaktim,18.4,2013; 

http://www.samanyoluhaber.com/ekonomi/Bankada-altin-hesabi-

olanlar-dikkat/996317/; 
51

 http://haber.gazetevatan.com/Haber/525076/1/Gundem 
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 Piyasadaki arz talebe göre fiyatların tespit edildiği 

bir gerçek. Yine piyasa teamüllerine göre alım satım 

makasının tespiti de bilinen bir gerçek. Fiyatların dalgalı 

veya bulanık olduğu zamanlarda kuyumcudaki makas 

aralığı ile bankadaki makas aralığının tespitinde, 

bankanın fazla olduğunu basından okuyoruz. Bu farkın 

anormal zamanlardaki teamüllerin bile üzerinde olması 

kabul edilebilir değildir.  

 Bir başka konu daha var, bankanın imtihanında. 

Banka, müşterisinden aldığı altını, hasa çevirip 

müşterisinin hesabına yazıyor. Müşteri bu altınlarını 

istediği zaman bin dereden su getirip, işi zora koşup 

hesabın devam ettirilmesine çalışıyor. Sonunda müşteri 

iade ısrarını sürdürdüğünde altının alış fiyatından 

hesaplayarak eline para veriyor. Müşteri ısrarla altını 

isterse olmadık şartlarla karşılarına engeller çıkarılıyor.  

 Buraya daha başka sıralanabilecek misaller, altın 

ile gelen imtihanlardan kurum olarak bankaların veya 

finans kurumlarının içerisindeki hallerinin anlatımıdır. 

Bunlar o kurumların imtihan sahnelerinden birer 

numunedir.    

 Ortada bir fiil varsa bunun tarafları da vardır. 

Bankanın müşteri tarafındaki vatandaşımızın bu 

konudaki sorumluluğu ise düşündürücüdür. Bir de onun 

imtihanına bakalım. 

 Nimetler vererek veya alarak derece derece 

imtihan eden Rabbimiz, fırsatmış gibi algılanabilecek 

hadiselerle de kullarını imtihan etmektedir.  

  Bir mala talep çok ise fiyatlar sun’i şişiyor, o 

malın satıcıları da ayrı bir imtihan olarak onu karaborsa 

yapıyor maalesef. Burada karaborsacıların gelen talepleri 

suiistimal ederek fiyatı sun’i yükseltmesi doğru olmadığı 
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gibi; çok da gerekli olmayan ama fiyatlar yükseliyor veya 

düşüyor rüzgârına kapılarak bu oyunun bir parçası olan 

vatandaşında bu işlemdeki sorumluluğunu unutmamak 

gerekir ki bu da Rabbimizin imtihanlarından birisidir. 

Kendisine çok acil lazım olmadığı halde piyasanın tahriki 

ile suiistimal edenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Bir şerrin 

işlenmesine sebep olanın o şerrin işlenmesi ile hâsıl 

olacak günah ve kötülükten de hissesinin olacağını 

hatırlamak lazım. 

 Üç yazıdır anlatılanların bir çırpıda halli mümkün 

değil. Bu konuların bir ucu vatandaşta iken diğer ucu 

kanun yapan meclis ve kanun koyucu ve uygulayıcılarına 

varıncaya kadar her kesimi ilgilendirmektedir. İmtihan 

sahnesinde onlar da var.  

 Altın ile alakalı kanun yapımı toplumun her 

kesimindeki mutlaka ehil insanlar tarafından tartışılıp, 

uygulamalardaki sıkıntıları dikkate alarak mümkün 

olduğu kadar hakkaniyetli değilse bile daha az hak 

ihlalinin olmasının yolu aranmalıdır. Altın ticaretine ehil 

olmayan farklı sektöre yol verilirken, muhtemel 

haksızlıklar karşısında imtihan sırrını ve sorumluluğunu 

kaçırmamak gerekir.  Bunlar dikkate alınmaz, bütçenin 

açıklarının kapanması, daha fazla gelir temini endişeleri 

ile veya iyi niyetlerle de olsa ama yeteri kadar 

olgunlaştırılmadan çıkarılan kanunlar karşısında meclis 

ve hükümetin de bu imtihanın içerisinde olduğunu 

hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. 

  Her zamanın bir hükmü vardır. Yaşanılan zaman, 

şartları ile değerlendirilip hüküm verilmelidir. 

Dolayısıyla hükümlerin güncellenmesi ihmal 

edilmemelidir. Maksat insana hizmet ise, insanın 

ihtiyaçları temelde aynı ve benzeri olmakla beraber 
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gelişen şartlarla beraber değişiklikler olmaktadır. İşte 

yöneticilerin halkına olması gereken hizmeti karşısında 

sorumluluğu veya bir diğer ifadesi ile imtihanı vardır. 

 Yazımızı, imtihan içerisinde olan, hem kendi ve 

hem de hepimizden asıl sorumlu olanı da ifade ederek 

bitirelim inşaallah. 

 Toplumun hakkının korunmasında ilim 

adamlarının sorumluluğu kesinlikle tartışılmaz. Her insan 

öğretmenin veya hocanın eğitimi ile yetiştiğine göre bu 

konuda bilgi sahiplerinin sorumluluğu ve imtihanı 

diğerlerine göre biraz daha fazladır. Dolayısıyla 

haddimizi tecavüz etmeden, hürmetle hocalarımızı, 

fakihlerimizi, ilim adamlarımızı değişen altın fiyatları ile 

muhatap olduğumuz imtihanın onları da ilgilendirdiğini 

hürmetle hatırlatmak isterim, vesselam.  

    Mehmet Çetin   

 30.04.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 18.05.2013 

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

ile-gelen-imtihan-3_211159 

http://www.mehmetcetin.de/altin-fiyatlari-ile-gelen-

imtihan-3/ 
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21.Çeyrek Altının Hesabının Hatırlattığı 

Hesaplar 
 Bu köşede Altın Fiyatları İle Gelen İmtihan 

başlıklı üç yazı neşretmiştik. İhtiyaç hâsıl oldu ki bir yazı 

daha yazmak icap etti.
52

 

 Köşemizin şartları çerçevesinde şunları 

hatırlayalım: Çeyrek altın 22 ayar ve ağırlığı 1,75 

gramdır. İçerisinde 1,603 has altın mevcuttur. Buna 

kısaca 1,60 has diyelim. Şimdi bunları özetle açalım. 

 Binde bir anlamına gelen milyem, takıda bulunan 

has altının oranını ifade eder. Ülkemizde 8,14,18,22 

olarak dört ayar kullanılması yaygındır. Has altının ayarı 

olan 24 ayar, 1000 milyem olarak değerlendirilir. 1000 

milyemi 24 ayara bölündüğünde bir ayarın 41,66 milyem 

olduğu tespit edilir. O halde 22 ayarın milyemi ise x 

41,66 = 0,916 milyemdir. Şimdi 22 ayar ve 1,75 gram 

ağırlığında olan çeyrek altını 0,916 milyemi ile 

çarptığımızda içerisinde 1,60 gr. ağırlığındaki has altın 

miktarını buluruz. 1,75-1,60= 0,15 gr ise ayar düşürmede 

kullanılan katkı maddeleridir. Has altın yumuşak olduğu 

için kullanışlı ve dayanıklı vs. olması için katkı 

maddeleri katılarak sertleştirilip, imalatı yapılır.  

 Her ürünün mutlaka işçiliği vardır. Bahsedilen 

çeyreğin 1,60 has ifadesi sadece has altın karşılığı ve 

işçiliksiz ifadesidir. Bu rakamın üzerine işçilik milyem 

olarak ilave edilir. O zaman mesela 1,60 olan rakam 

işçilik dâhil hali ile mesela 1,65 gram olur. İkisi 

arasındaki fark işçilik ücretidir. Fiyat dalgalanmalarının 

anormal olduğu, krizler çıkarıldığı, yani sun’i çıkarılan 
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 Bu yazının yazılmasına soruları ile vesile olan Bursa’dan Tekstil 

Mühendisi Cem Sırt kardeşime çok teşekkürler ediyorum.  
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arz talep dengesizliği zamanında kanaatsiz ve hırslı bir 

kısım büyük sermaye sahibi insanlar stokladıkları 

çeyreklerin 1,65 olan rakamını 1,72 ve daha yukarıya 

çıkarıyor. İşte altının fiyatı düşerken çeyrek altının 

fiyatının yükselme sebebi budur. Bunun adına da pirim 

yapıyor diye etiket takıyorlar. Bu hadise şimdiki ifade ile 

spekülatif olay değil de nedir? Bir tarafta esen rüzgârı 

bazıları, işine gelecek şekilde fırtınaya çevirerek 

vurgunlar yapıyorlar. 

 Diyeceksiniz ki çeyrek altını Darphane basıyor, 

stokçular nereden fırsat buluyorlar? Onlar ahtapot kolları 

ile her zeminde iş başındadırlar. Darphane bir şekli ile 

siparişleri geciktirdiğinde yani piyasaya çeyrek altını 

süremediğinde bunlar hemen yedekledikleri çeyreklerin 

primini artırarak piyasaya arz ediyorlar. Müşteri 

tarafından ısrarla istenerek talep gören çeyreği alt esnaf 

ise bu üst esnaftan alarak satmak durumunda kalıyorlar.  

 Esasında o sermaye sahibi stokçu üst esnafın 

ellerindeki çeyreğin işçilik ücreti Darphane standardına 

göre ödenmiştir, yani maliyetinde değişiklik yok, sadece 

fırsatçılık var. Karaborsa zamanı sun’i pirim yaptırarak 

müşteri tarafından sıkıştırılan esnafa satıyorlar.  

 Maliyetin artması dedikleri konu ise; yine çeyrek 

altının imalatını yapan Darphane işçilik ücretlerini 

yükseltmiyor ki haklılık kazanılsın. Yani Darphaneye 

verilen 1,60 has altın yine darphaneden mesela 1,62 

olarak alınıyor diyelim ve aradaki 0,02 gr has bir 

çeyreğin işçilik ücretidir ki bu ücret değişmiyor. Değişen 

sadece has altının TL karşılığı yükseliyor veya düşüyor 

olmasıdır. Bu düşme yükselme haklılık kazandırır o da 

0,02 gr. hasın karşılığı TL farkı kadar. Rakamla ifade 

edelim has 80 lira ise x0,02 =1,60 TL ödenen işçilik, has 
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90 liraya çıktığında 0,02x90 = 1,80 TL oluyor. 1,80 TL-

1,60 TL= 0,20 TL dir. Böylesine işçilik ücretinin hak 

ettiği yükseliş ki buna kimsenin diyeceği olmaz.  

 Bizim onaylamadığımız konu şudur. 1,72 gr sun’i 

olarak çıkarılan ile 1,62 arasındaki =0,10 gr. has fazlalığı 

o da 80 liradan 8 lira yapar. Şimdi has fiyatı 

yükseldiğinde yani 90 lira olduğunda 0,20 liralık (kuruş) 

fark; 1,72-1,62= 010x90 lira hastan=9 liraya fırlatılıyor 

ve işte primi de böylece icat ediyorlar.  

 Çeyrek altının has ağırlığı olan 1,60 gramı has 

fiyatı 80 lira ile çarpıldığında 128 lira işçiliksiz, doğru 

işçilik ücreti olan 0,02 gramı hasın fiyatı 80 lira ile 

çarparak (0,02x80=1,60) dâhil edelim.128+1,60=129,60 

lira yapar, bu da üst toptancıya maliyetidir. Buna bir iki 

lira masraf vs gibi haklılık kazandıracak masraflar ilave 

edilebilir. Tüketiciye kadar birkaç esnafın kârlarını da 

ilave edersek 135/140 aralığına gelir ki bunlar normal. 

 Tasdik edilmeyen konu, prim yaptırılarak 1,60 

lira olan işçiliğin 8 liraya çıkarılması ve vatandaşa 

sancılar yaşatılmasıdır. 

 Altının normal şartlardaki işlenme sırasındaki 

maliyet artışlarına kim ne diyebilir? Spekülatif 

hareketlerden kaynaklandırılarak arttırılan maliyet nasıl 

haklılık kazanabilir? Ki bu sözümüzün muhatabı, 

spekülatif hareketi yapanlardır. Alt esnafa bir diyeceğim 

olmaz, onların bir yere kadar eli mahkûm.  

 Ancak: Hayatta ölüm kadar bizi mecbur kılan 

büyük bir ikinci hakikat yok iken, küçük, sun’i, 

spekülatif rüzgarlarla fırtınalara kapılan sen, ben, o; 

imtihan salonunun kazananlar kısmına mı, yoksa 

kaybedenler kısmına mı gideceğimizi unutmamak lazım 

dostum, derim.  
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 Rabbim istikametten ayırmasın.  

 Mehmet Çetin 

 09.05.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 25.05.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ceyrek-altinin-

hesabinin-hatirlattigi-hesaplar_211251 

http://www.mehmetcetin.de/ceyrek-altinin-hesabinin-

hatirlattigi-hesaplar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

22. Gazali’nin Değerlendirmelerinde Altın ve 

Nakit Mübadelesi 
 Ribevi mal

53
 denilen faize kullanılabilen malların 

kullanımı konusunda emsallerinden oldukça farklı bir 

değerlendirme yapan İmam Gazali, dikkatimizi ibretle 

çeker. O, ‘altı mal, Allah’ın bir nimetidir’, der.  Allah’ın 

bir büyük nimeti olan bu malların harama vesile 

kılınması nimete küfretmek manasını taşıdığı için 

mesuliyete muciptir, der.  

 Altın ve gümüş kendi başına bir değer değil, 

değerlendirme aracıdır, bir manada semendir. 

İhtiyaçlarımızın karşılanması için lazım olan malların 

mübadelesinde o malın değerinin verilmesi ve alınması 

hususunda değer aracıdır, bedel vasıtasıdır. Ayrıca 

ihtiyaç hissettiğimiz hizmetlerin karşılanması 

mukabilinde verilen yine değer ve kıymet vasıtasıdır. 

  Esasında bizatihi altın ve gümüş; gıda ve hizmet 

gibi ihtiyacımız için kullanılmaz. Altın ve gümüşün 

aynından menfaat olunmaz. Yani altın ve gümüşün 

bizatihi kendisi hiçbir ihtiyacımızı karşılamaz, yenmez, 

içilmez, belki de zararlıdır. Fıtrî olarak bu manada yani 

aynî olarak istifadesi için yaratılmış değildir, gayri mana 

için yaratılmıştır. O halde, altın ve gümüş; gıda, hizmet 

gibi ihtiyaçlarımızın tedarikinde temin, alım satımında 

kıymet vasıtasıdır.  

 Mademki bu manalar için yaratıldı ise insanlar 

onu haksız bir kazanç olan adı her ne olursa olsun 
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 Altı Eşya hadisinde zikredilen; altın, gümüş, buğday, arpa, tuz, 

hurma’dır. 
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işlemlerde kullanmaları, verilen nimet maksadının 

tamamen dışında kullanılmaları o nimeti verene karşı 

hakarettir. Dolayısıyla bu hakaret karşılıksız kalamaz. 

Hatalı amelin hak ettiği cezaya muhakkak çarptırılır.  

 Altın ve gümüşün dâhil olduğu altı mal, mana-yı 

harfi konumunda olan emtialardır. Yani bu mallar, temsil 

ettikleri manaları ihtiva eden emtialardır. Fakih, altı malı; 

sayılarak, tartılarak, ölçülerek alım satımı yapılan malları 

temsil ederek, başka mallara numune olarak hadiste 

zikredilmiştir, der.  

 Altın ve gümüş tek başına, maden olarak insanın 

doğrudan ihtiyacını karşılamayan dolayısıyla karşılayan 

emtiadır, demiştik. Temsil ettiği manalara numune olan, 

emsali mallara sembolik harf olduğu mallara de mana 

olan bir emtiadır. Bir tarafta alım satımda bu mana 

değerlendirme aracı olarak tahakkuk ederken, diğer 

taraftan alınan hizmetlere bedel olarak manasını ifade 

eder. Alım satım vasıtası olmanın yanında takı, zinet, 

azamet ve ihtişam ve zenginlik aracı olarak da bir takım 

manaların temsiline hizmet eder.  

 Nakdi nakit ile mübadele etmek misli misline 

olursa caizdir. Ancak nakdi nakit ile değişmek hedef ve 

maksat olursa muamelenin hedefi nakdi bağlamak ve 

toplamak olur. Bu da nakdin yaratılışının maksadına 

zıttır.  

 Nakit, nakit ile eşit şekilde değişilmesi menfaat 

olmaksızın değişilmez. Nakit nakit ile fazlalık gibi bir 

menfaat ile değişilmesi o fazlalığı, faiz konumuna getirir. 

İşte hadis, nakdi, yaratılış hikmeti dışında kullanılmasın, 

menfaatler takılarak nakdin toplanmasına mani olmak 

için faize girer, ikazı ile mani olur. Böylece nakdi, vasıta 

olmaya sevk eder. 
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 Nakit vasıtadır, vasıtanın toplanması murad değil, 

piyasada dolaşması ve ticaretin hareketlenmesidir. 

Nakdin nakit ile mübadelesi mal ve hizmet alımının 

dışında olursa, nakit toplamak hükmüne geçer. Bu hal ise 

ayet ve hadislerde tel’in edilen, altın ve gümüşü toplayıp 

istif edenlere hitaben lanetlemelere muhatap olunur.  

 Nakit şehrin hâkimi gibidir. Hâkim 

anlaşmazlıkları âdilane çözüyorsa, nakit de alış verişteki 

emtiaya değerlendirerek alım satımı sağlıyor. Nakdi 

toplayarak hapsetmek, şehirde adaleti sağlayan hâkimi 

hapsetmek gibidir. Ayrıca toplanıp saklanan o nakit ile 

nice hizmet ve ihtiyaçların karşılanmasına mani 

olunmakla hak yemiş olunur. 

  Nakdi nakit ile alım satımdan maksat parayı veya 

altını bizatihi saklamak ve çoğaltmak ise, mal karşılığı, 

hizmet karşılığı olmaksızın mübadele etmek ise o altın ve 

paraya zulümdür. Zulüm ise cezayı gerektirir. Altını 

kap kacak işlerinde kullanmak, şehrin hâkimini sıradan 

işlerde kullanmak gibidir.
 54

 

 Manaların asıllarında şeriatlar değişmezler. Ancak 

sınırlamanın ve tahdidin yönlerinde değişirler. 

Hıristiyanlıkta içki, sarhoşluk sınırında haram kılınırken, 

İslam’da ise sarhoş edici sınırında haram oluyor. Aynen 

onun gibi nakitlerin hikmetlerinde gizli olan manaları bu 

misal ile kıyaslamak gerekir. O halde nimeti, yaratılış 

hikmetince kullanmak şükür, aksi istikametince istimal 

nankörlük olmaktadır. Altın ve nakdin yaratılış 

hikmetleri, Gazali’nin mütalâasında, nimetler hikmetleri 
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 İmam-ı Gazalî, İhyâ-i Ulûm-id-dîn, c. 8, s. 330; Kur’an Yolu, DİB, 

c.1, s. 434 
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istikametince kullanmak; hikmet ile nimetlenmeyi 

göstermektedir.
55

 

   Bunun gibi nice manalar saklıdır, ama anlayana, 

ama dinleyene ve ama okuyana.  

                                      Mehmet Çetin 

                   03.09.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 01.06.2013 

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

gore-altin-ve-nakit-mubadelesi_211345 

http://www.mehmetcetin.de/gazalinin-

degerlendirmelerinde-altin-ve-nakit-mubadelesi/ 
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23. Sayın Başbakana talebimdir 

 Bir kaç maruzatımı ifade etmek istiyorum: 

 İzmir/Bayraklı’da baba mesleği kuyumculuk ile 

iştigal etmekteyim. Mesleğimi sürdürürken okuduğum 

dinî kaynaklardaki yorumlardan aldığım bilgi ve şuur, 

beni derinden tedirgin etti. Bir kaç haftadır bu köşede de 

değindiğim gibi “Altı Eşya” hadisi başta olmak üzere 

bazı hadisin yorumları ile uygulamalarımızdaki farklılık, 

bizi “Fazlalık Faizi” ile karşı karşıya getirdi. Bu 

cümleden hareketle yıllardır araştırmalarda bulundum. 

Memleketimdeki tanınmış ve kabul görmüş Hayreddin 

Karaman hocam, Halil Günenç hocam, Hamdi Döndüren 

hocam başta olmak üzere pek çok İslâm hukukçusu 

hocalarımla, kanaat önderi hocalarımla mülakatlarım 

oldu. Nihayet “İslam’da Kuyumculuk” isimli kitabımı 

neşretmek üzere bir yayınevine telif sözleşmesi ile teslim 

ettik. 

 Bu çalışmam esnasında ihtiyaç olduğunu tespit 

ettiğim üç konuyu arz etmek istiyorum:  

1- Devletin Faizsiz Banka Açması Talebimiz 

 İnancı istikametinde iş hayatına devam etmek 

isteyen esnaf, mevcut faizli bankalar karşısında sıkıntıya 

düşmektedirler. Diğer Katılım Bankaları bazı konularda 

yetersiz kalmakta ve hatta mevzuatı da gerekçe 

göstererek olumlu olamamaktadırlar. Bu durumları ile 

faiz karşısında hassas olan esnafa yardımcı olamıyorlar, 

yeterli olamıyorlar. 

 Devletin bünyesinde Katılım Bankası manasında 

faizsiz bankanın kuruluş çalışmalarını basından okudum. 

Eğer haber doğru ise buna cidden ve şiddetle ihtiyaç var. 

Elbette özel sektörün faizsiz bankası ile devletin faizsiz 

bankası aynı kefede olmamalı ve olamaz da. Devlet, 
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vatandaşının hizmetindedir, ihtiyaçlarını da karşılama 

vazife ve sorumluluğundadır. Siz de bu manayı açık bir 

şekilde “Ben vatandaşımın hizmetkârıyım” diye ifade 

ettiniz. 

2- Zekâtları Toplama ve Muhtaçlara Dağıtma 

Hizmeti 

 Anayasada belirtilen ‘sosyal devlet’ olma özelliği 

vatandaşlarından yardıma muhtaç olanlara verilmek 

üzere bir takım yardımları alıp hakkaniyetle dağıtma 

sorumluluğunu da verir. Bu cümleden olmak üzere 

zekâtların ciddi, objektif ve hakkaniyetle toplanıp ve yine 

aynı vasıflarla muhtaçlara dağıtılması hizmetini devletin 

de deruhte etmesini talep etmek vatandaş olarak bize 

düşer. Bu hizmet, insanlarımız arasındaki uhuvvet ve 

dayanışmayı da ihya eder inşaallah. 

3- Hocalarımıza Araştırma Yapmaları İçin İmkân ve 

Zaman Konusu 

 Bahsettiğim kitap çalışmasında görüştüğüm 

onlarca hocalarımın istisnasız hepsinin iş yoğunluğu ve 

zaman ve imkân yetersizliğinden bahsetmelerini de dile 

getirmek istiyorum. 

 Onlar bizim ortak aklımızdır. Aklın istikametli 

çalışması istikrarı davet eder, bu da topluma huzur ve 

verim olarak yansıyacağından geleceğimiz adına bu 

ihtiyacı ifade etmek durumundayım. ‘Mevzuat efendi’nin 

ıslahı sizin programlarınız arasında olduğunu 

hatırlıyorum. İnşaallah hocaların bilimsel çalışmalarına 

daha çok zaman ve imkân bulabilecekleri fırsat ve 

mevzuat oluşturulursa önemli bir konunun da halli 

sağlanmış olur. 

 Saygılarımla... 

    Mehmet Çetin 
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  29.05.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli/İzmi  

Yeni Asya 08.06.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sayin-
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24. Dördüncü Meseledeki Davam 

   Enfüsi Muhasebelerim 

 Hitabım, ana ve tek muhatabım olan nefsimedir. 

Dolayısıyla bu bir enfüsi muhasebedir. Ama nefsimi 

nefsi kabul eden kardeşimin de okuyarak nefsini muhatap 

alması da duamdır. 

 Bütünüyle hayatımın her anını, şimdiki zaman 

(an) namı ile yâd edilerek gerçekleşen temsillerdeki tek 

hakikat olan kabre imanlı girip girmeme gerçeğidir. 

İmtihan budur, davam budur. Bu gerçeğin ilanı 

doğrultusunda bir ömür boyu gerçekleşen temsillerin, 

istisnasız her biri beni bu büyük hakikati unutmamam 

ana teması için tekrarlandı durdu. 

 Peki, ben ders aldım mı? 

 Buluğ çağım ile başlayan mükellefiyetim, son 

nefesime kadar süreceğinden hareketle hâlâ 

tekrarlanıyorsa demektir ki her an gaflete dalmam 

mümkün ve asla unutmamam gereken bir mühim hakikat; 

kabre imanla girmek. Kabre imanla girme azmi ile devam 

ederken bir --azim daha olmalı. Tekrarlanan sahnelerle 

anlık imtihanlara karşı da azimli olmam gerekir.  

 Gençliğimin ilk dönemlerimde, eğitim çağı 

çevresindeki bütün çeldirici ve caydırıcıların sıkı 

imtihanı ile karşı karşıya kaldım. Hamdolsun bu ilk 

hadiseden az yara alarak sıyrıldım. Hayata atılmanın ilk 

iki hadisesi olan meslek ve evlilik hayatı bütün teçhizat 

ve malzemeleri ile her tarafımı sararak suyumu 

çıkardılar. Dünyamı ben kuracağım, hayatımı ben tanzim 

edeceğim, istikbalimi rahata kavuşturacak hazırlıkların 

oluşmasındaki sebeplerin hepsine ben hâkimim 

zannederek planlarımı yapıp icrasına başladım. Bunların 

gerçekleşmesine sebep diye bildiğim sebeplerin bir sebep 
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olduğunu mevcut ve mükemmel zannettiğim imanımla 

manalar vererek hem nefsime ve hem de başkasına vaaz 

ü nasihatler bile ettim. Bununla hizmet ettiğimi 

biliyordum ve nefsimi ikna ediyordum. 

 Ama! 

 Öyle zamanlar oldu ki minderin dışına çıktığımı 

çok kereler fark etmemişim, unutmuşum bile. 

Gerçekleşen olayları anlamak ve açıklamak için yazılan 

hakikatleri eğip bükerek kendime haklılık manaları 

çıkarıyordum. Buna nefsin avukatlığı demek daha doğru 

olacak. Bunu hayatımın pek çok zamanında yaptığımın 

farkına, ilerleyen yaş ve tecrübelerin ardından henüz fark 

ediyorum. Esasında farkına vardığımı zannediyorum 

desem daha doğru olur. 

 Meyve’nin Dördüncü Mesele’sinde anlatılan, bu 

dünyadaki en büyük hakikat olan kabre imanla girmek ya 

da girememek özet ifadesi ile o değişmez hakikat hiç 

değişmemiş meğer. Kırk yılı aşkındır okuduğum bu eseri 

adeta yeni keşfediyorum.  

 Ömür sermayesinin pek az olduğunu genç iken 

değil bu yaşımda anlayabildim. Ama bunu genç iken 

anlatıyordum, meğer nefsime anlatamamışım başkalarına 

anlatmışım. Lüzumlu işlerin pek çok olduğunu ve bunu 

da iç içe daireler gibi her birinin kendine göre ehemmiyet 

kesbettiği makamlarının olduğunu okurdum. Pek çok 

işleri bir biri içerisindeki dairelere tanzim ederek her 

dairedeki işi, makamı gereği ilgilenmede hata yaptığımı 

ilerleyen zamanlarda ancak anlayabildim.  

 İş dairesini, evlat dairesini, eş dairesini, hizmet 

dairesinin arkasına koyduğum zamanlar kendimi 

hizmetten sayma bahtiyarlığına erdiğimden dolayı 

şükrederek tebrik ediyordum. Makamları karıştırdığımı 
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ve yerine ve makamına göre hareket etmem gerektiğini 

bu yaşa gelince fark ettim. İhtilaf ve sıkıntılar karşısında 

kendi iddialarımın ve bulunduğum grubun haklılığını 

ispat etme uğrunda bulduğum delilleri eğip bükerek 

savunmalar yapmıştım.  Bunlar benim haklı ve doğru 

bildiğim hizmetlerim idi. Sahip olduğum düşüncenin, ait 

olduğum grubun haklılığını anlatırken genel uhuvvet ve 

tesanütün zarar gördüğünü fark edememişim, hizmet 

ediyorum heyecanıyla. Bunu da yıllar sonra fark ettim. 

 Lütfen söz ve itiraflarımı yanlış anlamayın! Gerçi 

anlasanız da hoş. Zira bunlar size değil kendime ifade ve 

tespitlerimdir, sessiz nedametler. Hakkı bulduktan sonra 

ehak için, haseni bulduktan sonra ahsen için çıkardığım 

sıkıntıları anlatmıyorum bile. 

 Ayet, ailemizden sorumlu kılıyor. Bunun tefsiri 

ehline ait olmakla beraber ben biliyorum ki onlara 

yönelik fiili ve kavli lisanım ile tebliğimi yapıp gerisini 

İlahi takdire istinat ettirmeliyim. Çobanlığımın da bir 

sınırı olmalı. Ve haddimi bilmeliyim. 

 O halde kabre imanlı girip girmeme konusundaki 

imtihan benim olduğu kadar evladımın, eşimin ve 

dostumun da başına açılmış. Onlara yönelik tebliğimi 

yaptıktan sonra dua ile tevekkül bana düşmeli. 

 Karşılaştığım ve dâhil olduğum iç ve dış hadiseler 

ne kadar cazip olursa olsun, ihtilaf fırtınaları ne denli 

sarsıntılı olursa olsun, Leyle-i Kadirde İhtar Edilen 

Mühim Hakikatlerin işaretiyle yine ana merkezdeki 

Dördüncü Mesele’de bulunan hedefe kilitlenen noktadan 

ayırmamalıdır. 

 Dördüncü Mesele’nin vereceği daha başka dersler 

var zannediyorum, ama ben o dersi alabilecek miyim pek 
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emin değilim, sadece ümitliyim, yalnızca dua 

ediyorum… 

   Mehmet Çetin 

  06.06.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 15.06.2013 

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

mesele-deki-davam_211533 

http://www.mehmetcetin.de/doerduncu-meseledi-davam/ 
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25. Rahmetli İzzettin Yıldırım İle 
 1976 yılının güz aylarında, Eskişehir Eğitim 

Enstitüsü’ne kayıt yaptırıp, dershanede kalmak talebi ile 

Vardar Apartmanındaki dershanede bulunan, İzzettin 

ağabey ile görüşmeye gitmiştik. İnşaat dershanesine 

yerleştirdiler.  

 Üç ay kadar orada kalmıştık. Bu zaman zarfında 

Yeni Asya Gazetesini dershaneye sokmamamız 

konusunda ikaz edilmiştik. Nihayet 08.01.1977 günü 

Yeni Asya Gazetesi’ni dershaneye sokmamız ve 

bulundurmamızdan dolayı benimle beraber toplam beş 

kişi dershaneden ihraç ediliyoruz.  

 Bu tebligatın ardından önce, o zaman asistan olan 

Ömer Rıza Akgün’e ve sonra da rahmetli Mehmet 

Çalışkan amcaya gittik. Anlattıklarımızın ardından 

İzzettin ağabeylerle görüşmeler yaptılar ve bize Arifiye 

Mahallesi’nde bir ev tuttular.  

 Bu hadise elbette hepimizi üzmüştü. Eskişehir’in 

kışı meşhurdur. Neyse ki sağ olsunlar tuttukları 

dershaneye eşya yardımı da yaptılar.  

 Bu vesile ile bize ayrı bir grup dersi yapma 

zarureti hâsıl olmuştu. Takip eden zaman içerisinde yeni 

hizmetler yapıldı. Ancak takdir edersiniz ki yaşanan 

olayların içerisinde insanın iradesine her zaman hâkim 

olması fevkalade güçtür.  Bu cümleden hareketle gıybete 

varan ifadelerim olmuştu. Heyecanın yatıştığı sonraki 

zamanlarda bu tatsız hatıralarım beni rahatsız etmeye 

başlamıştı. Bir vesile aramaya başladım. 

 Aradığım vesileyi Rabbim İzmir’de nasip eyledi. 

Zehra Vakfının İzmir’de düzenlediği bir toplantıya 

rahmetli İzzettin abinin de geleceğinin haberini aldım. Bu 

benim için bir fırsattı. 
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 Toplantı bitiminde görüştüm. Görüşmeyeli yıllar 

olmuştu. Sakal bırakmış ve saçlarındaki beyazları 

fazlalaşmıştı. Yine “Ahi” hitabı ile karşıladı ve samimi 

olarak kucakladı, bunu hissettim.  

 Rahatsız olduğum hususu ifade ettim. Gülerek 

karşıladı, tebrik etti ve helalleşerek kucaklaştık. Hal 

hatırın ardından vedalaştık.  

 Yıllar sonra 29.12.1999 günü Diyarbakır’da 

kaçırıldığı haberini duyunca fevkalade üzüldüm ve 

dualarda bulundum. Kendisi hakkında oynanan bu 

kaçırılma olayı hâlâ mechûliyetini muhafaza etmektedir.  

 Kendisi her nevi takdirlerin üzerinde fevkalade 

fedakârlığa sahip, sabırlı gayretli bir Nur Talebesi idi. 

Risale-i Nur’un bireysel farklı anlayışlarla 

değerlendirilmesi ve mütalâalarda bulunulması elbette 

gayet tabiidir. Yeter ki Risale-i Nur’un genel çerçevesi 

içerisine dâhil olsun. Bu farklılık kaynağın zenginliğini 

gösterir. Esas kaynak Kur’an olduğu için gelişen zaman, 

muhatap olan insan ne kadar farklı olursa, o kadar farklı 

yorumun olacağı doğaldır.  

 Hayatın değişik zaman ve safhalarında bulunan 

bizler, dâhil olduğumuz grubun anlayışı istikametinde 

devam ederken genel manadaki uhuvveti temin edici 

tavır ve davranışlarda bulunmakla vazifeliyiz. 

Cemaatimizin menfaati için İslami uhuvveti zedeleyici 

hareketler doğru değildir, esasen o davranış, cemaatin de 

tasvip ettiği bir hareket de değildir.  

 İzzettin abi ile yaşadığım ve bahsettiğim hatıra 

bende unutulmaz ve hatırladıkça ibretli ikazlarla dolu 

anıdır. Daha sonraki zamanlarda bulunduğum yerlerdeki 

farklı cemaat ve gruplarla olan münasebetlerimde hep 



92 

 

uhuvveti takviye edici, kucaklayıcı ifadelerde ve 

davranışlarda bulunmayı esas edindim.  

 İnsan yaratılışı itibari ile etkileyen ve etkilenen bir 

yapıya sahiptir. Yaşanan olaylarda bulunduğumuz anın 

bir imtihan anı olduğunu unutmamak gerekir. O anki 

imtihanı, haram sınırına girmeden geçirmenin bir sonraki 

anlık imtihan için dua ederek Rabbimizden yardım 

dilemeliyiz.  

 Su akar yolunu bulur. Olaylar olur, hadiseler 

durulur ve her şey devam eden zaman içinde açıklığa 

kavuşur. Hadiselerin içerisinde olunduğunda isabetli 

hareket etmek bazen mümkün olamamaktadır. Zamanın 

geçmesi ile geçmişteki davranışlarımızın bizi mahcup ve 

mesul duruma düşürmemesi için düşünerek hareket 

etmek daha akıllıcadır.  

 O halde “Evvel düşün sonra söyle. Muhakemesiz 

sözler kırıcı ve dağıtıcıdır.”
56

 altın prensibi ile hareket 

etmeliyiz. 

   Mehmet Çetin 

 17.06.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Not:https://dirilissevdasi.wordpress.com/category/izzettin

-yildirim/  linkinde 03.12.2013 tarihli olarak yayınlanmış. 

Yeni Asya 22.06.2013 

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

izzettin-yildirim-ile_211631    

http://www.mehmetcetin.de/rahmetli-izzettin-yildirim-

ile/ 

 

 

 

                                                           
56

 Zübeyir Gündüzalp, Altın Prensipler, Y.Asya Neşriyat, s. 35 

https://dirilissevdasi.wordpress.com/category/izzettin-yildirim/
https://dirilissevdasi.wordpress.com/category/izzettin-yildirim/


93 

 

26. Sükût İbadeti 
 Allah’ın emrettiğini yapmak, nehyettiğinden 

sakınmak ibadettir. Gıybet ve dedikodu yapmak, ihtilaf 

çıkarıp uhuvveti zedelemek, fitne ve fesadı tahrik eden 

konuşmaları yapmak yasaklanan davranışlardır. Bunları 

yapmamak Allah’ın emridir. Dolayısıyla Allah’ın emrine 

uymak ibadettir.   

 Gerektiği yerde konuşmamak anlamındaki sükûta 

işaretle konuşmanın hayra vesile olmadığı zamanlardaki 

susmaktan bahsediyorum. Dedikodu ve gıybetin davetçisi 

konuşmaları yaparak, ihtilafı körükleyip, bölünme ve 

parçalanmalara sebep olup ve birbirine kırdırılarak her 

türlü şevki ve kuvveti kırılmış canlı cenaze bir cemaatin 

oluşumunun sebebi boşboğazlığı bırakarak, sabır ve 

sükûttan bahsetmek istiyorum.  

 Güneşin batımı ile gündüzün aydınlığı 

kaybolmaya, karanlıklar basmaya başladığında akşam 

namazının vakti girer ve kılınır. Doğruluk ve hakkaniyet 

güneşinin ışıklarının ihtilaf, tarafgirlik, gıybet, dedikodu 

karanlığı ile örtülmeye başladığında sükût ibadetinin 

vakti girdi demektir. Gıybet ve dedikodunun 

yapılmaması gibi maksatlar ise sükût ibadetinin gayesi 

olmamalıdır. İbadet sadece emredildiği için yapılmalıdır. 

Başka hikmet ve faydalardan dolayı belki tercih edilebilir 

ama illet olamaz. İbadetin illeti ise ihlâstır; ihlâs ise Allah 

için yapmaktır. O halde Allah için sus!  

 İfsat komitesinin her devir ve zeminde neferleri 

ile kol gezmesi bilinen bir vakıadır. Cemaatin her ne 

olursa olsun birlik ve beraberliğinin teminine faydası olur 

diye zannettiğin ve bazı hak ve doğru bildiğin şeyleri o 

an söylediğin zaman ihtilafı büyüterek zarara yol 

açacaksan lütfen sus! Ettiğin hayır ürküttüğün 
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kurbağalara değmez iken, kırdığın veya yıktığın daha 

fazla olduğu ortada iken neresine hizmet dersin? Rica 

ediyorum, sus ve düşün!  

 Önümüzde rehber olan büyüklerin hayatını 

incelediğimizde ihtilaf zamanlarında diğer zamanlardan 

daha az konuştukları ve daha fazla sabırlı oldukları ve 

daha fazla mütevekkil olduklarını müşahede ediyoruz. 

Sahabeler arasındaki ihtilaflara karşı Resul-i Ekrem’in 

(asm) tavrı ve tavsiyesi unutulmamalı. Üstadın (ra), 

ağabeyler arasındaki ihtilafa karşı tavrı ve tavsiyesini 

hatırlayalım. Büyük ağabeylerin cemaat içerisindeki 

sıkıntılara karşı tavır ve tavsiyeleri bize ışık olmalı. Bu 

işaretten anlaşılmalı ki takdir-i İlâhîyenin hükmü 

fermandır, bize düşen teslim ve tevekkül ise evlâdır.  

 Şimdiye kadar yaşanan sıkıntıların neticesindeki 

bölünmelerin ardından geriye dönük birleşme hareketi 

hatırlandığı kadarıyla olmadı. O halde yüzergezer olarak 

laf getirip götürmeye gerek yok, sen işine bak! Kişi 

kendine göre inceleme ve değerlendirmesini yapmalı. 

Ehil bildiği insanlarla müşaveresini istişari çerçevede 

yapıp ve nihayet kalben kararını verip, gruplardan birine 

devam edip huzurunu sürdürür. Genel manada uhuvvetin 

kuvvetlenmesi için düsturlara da dikkat eder, dua eder. 

Bundan sonrası için sıkıntılı konuları hakkında yeni 

duyan arkadaşlarını, ihtilafları körükleyici tavır ve 

ifadelerden sakındırır. Mevcut ve dâhil olduğu grubunda 

devam etmesini, alınan meşveret kararlarına tabi olmasını 

tavsiye eder. Bu halinin yapması gerekenin şimdilik en 

isabetli olduğuna da inanması gerekir. 

 Şimdi olması gerekenlerin ve daha da ilave 

edileceklerle beraber her şey bütün fayda ve zararları ile 

ortada iken bize artık lazım olmayan konuşmaları 
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yapmak yerine sükût ibadeti düşer ve düşmeli de. 

Unutma ki; gıybet, dedikodu ayet ve hadise göre yasaktır.  

 Yapılan konuşmalar, bulunulan haller, duyulan 

ifadeler için tövbe ve istiğfarda bulunarak ittihad ve 

tesanütün kuvvetlenmesi, uhuvvetin güçlenmesi için hem 

dua ve hem de gayret etmeli. Böylesi zamanlarda sık sık 

uhuvvet ve ihlas konulu sohbetler yapılmalı. Bu vesileler 

ile tekrar asli hizmetimiz olan iman hizmeti konularından 

uzaklaşıldığından dolayı başımıza geldiği unutulmamalı 

ve anlatılmalı. Hatırla ki bütün sıkıntı, iman hizmetinden 

uzak kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Yaşanan acı 

haller ise şefkat tokadır. 

 Nur Talebeleri ümmeti Muhammed’i (asm) sahil-i 

selamete çıkaran geminin hizmetkârlarıdır. Biz bu 

manada iman konularının anlatılması ve yaşanması için 

vazifelendirildiğimizi unutmuşluğun, ihmalin ve dikkat 

dağınıklığın neticesinde bu hallere düştüğümüzü artık 

ders almalıyız. Dikkati dağılan, isabetli hareket edemez. 

 Nerede cemiyetçilik, dernekçilik, grupçuluk 

konuları ağır basmış ve cemaati ihtilafa düşürmüşse 

istisnasız ana konumuz olan iman hizmeti, imanı takviye 

meselesinden uzaklaştığımız veya uzaklaştırıldığımız 

anlaşılmalıdır. Bunun ispatı yıllardır yaşanılan 

hadiselerle yapılmıştır. Bu hadiseler bizi uyandırmalı ve 

asıl vazifemize dönmeliyiz. 

 Üstadın bir kısım ve bazılarına has kılınan dış 

dairedeki konular niçin hepimizi meşgul etmektedir? 

Onlara dualar eder, istikamette kalmalarını temenni 

ederken biz de mevcut iman hizmetimize devam ederiz.   

Haddimizi ve vazifemizi bilmemiz vaciptir. Dolayısıyla 

sükût ibadetine bu vesile ile kardeşlerimi davet 

ediyorum. 
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  Mehmet Çetin  

 17.06.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 29.06.2013 

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

ibadeti_211725    

http://www.mehmetcetin.de/sukut-ibadeti/ 
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27. Sırat-ı müstakim Konusunda Razi ve 

Bediüzzaman 

Fahreddin Razi’nin vefat yıldönümü münasebetiyle 
 Düşünce ve eserleri ile 12. Asrın müceddidi 

Fahreddin Razi’yi vefatının (06.07.1209) yıldönümünde 

rahmetle anarken Fatiha’daki “sırat-ı müstakim”  

konusunda Bediüzzaman ile beraber ve farklılıklarını 

teberrüken hatırlayalım. 

 İstikametli yolun esasları konusunda her iki 

müceddidin benzerlikleri ve farklılıkları konusunda Razi, 

şeytanın insana üç yol üzerinden nüfuz edebileceğini 

ifade ederek mevzuya girer. “Bunlar şehvet, gazap ve 

hevâdır.”
57

 Bediüzzaman ise insanın bedeninde bir şey 

yapmak için konulan şehvet, gadap ve akıl duygularını 

ifrat-vasat-tefrit şeklindeki üç kullanımını zikreder. Bu üç 

duygunun istikametli kullanımı ise “ şecaat, iffet, 

hikmetin mezcinden ve hülasasından hâsıl olan adl ve 

adalete işarettir.”
58

  
 Razi sıraladığı üç şeyin birbirinden gittikçe daha 

fena olduğunu anlatır. “Şehvet, hayvani; gazap, 

parçalayıcı ve hevâ da, şeytanidir. Buna göre, şehvet bir 

afettir. Ne var ki gazap ondan daha büyüktür. Gazap, 

bir afettir, ne var ki, hevâ ondan daha büyüktür.” 

 Namazın bütün edepsizlikleri temizlediğini 

bildiren ayetten
59

 medet alarak “fahşa” dan murad şehvet 

eserleridir. Ayetin devamında gelen “münker” den 

maksat, gazap eseridir, “bağy” dan maksat ise  hevâ 

eserleridir. Buna göre insan, şehvet ile nefsine, gazap ile 

                                                           
57

 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir,1/372 
58

 Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz  s.45 
59

 Ankebut, 29/45 
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başkasına zulmetmiş olur, hevâ ile de zulmü Cenab-ı 

Allah’ın celaline taşımış olur.  

 Razi hadise dayanarak hevâ affolunmayan zulmün 

kaynağıdır, peşi bırakılmayacak zulmün menşei gazap, 

Allah’ın affetmesi beklenen zulmün kaynağı ise şehvettir. 

Hırs ve cimrilik şehvetin; kendini beğenme ve kibir 

gazabın; küfür ve bid’at ise hevânın neticesidir. Bu altı 

özellik insanda olduğu zaman yedinci olarak haset 

meydana gelir. Haset de kötü ahlakın zirvesidir. Şeytan 

kınanmışların en kötüsü olduğu gibi Felak suresindeki 

“Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden sığınırım.”, 

dersini verir. Nihayet şeytana ait bütün kötülüklerin 

zirvesinde vesvese vardır, der.  

 Bediüzzaman, sürekli değişikliklere maruz olan 

bedende ruhun yaşayabilmesi için şehvet, gadap, akıl 

duygularının yerleştirildiğini ifade eder. Fıtri olarak bu 

üç duygunun sınırsız olduğunu ifade ile tefrit, vasat ve 

ifrat şeklindeki üç kullanım şeklinden misaller getirir.   

 Şehvetin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helale 

ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi 

fücurdur ki, namusları ve ırzları payimal etmek 

iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helaline 

şehveti var, harama yoktur. 

 Gadap, öfke duygusunun tefrit mertebesi, 

cebanettir, korkaklıktır ki korkulmayan şeylerden bile 

korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddi ve ne 

manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, 

tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat 

mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi 

için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz. 

 Akıl duygusunun tefrit mertebesi gabavettir ki, 

hiçbir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki, 



99 

 

hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı 

bir zekâya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki, 

hakkı hak bilir, imtisal eder; batılı batıl bilir, içtinap 

eder. 

 Sıralanan dokuz mertebenin altısı zulümdür. Üçü 

olan şehvetin vasatı iffet; gadabın vasatı cesaret; aklın 

vasatı ise hikmet olarak adil olmaya işaret ederek adalete 

davet eder. İnsanın bedeninde sağlanması murad olan 

adalet bu üç duygunun istikametli kullanımıdır. 

 Bu duyguda şehvet ve gazap konusunda Razi ve 

Bediüzzaman’ın beraber, ancak hevâ ve akıl konusunda 

ise farklı tespitlerini görmekteyiz. Bahsedilen duyguların 

mütalâasını her biri kendine göre yapar. 

 Ahirzamanın müceddidi Bediüzzaman aklı, 

insanın aslı duygusu olarak ele alır ve istikametli 

kullanımına işaret eder. Razi ise düşünce sisteminde 

akılcı yol kullanmasına rağmen aklı değil hevâyı esas 

alarak mütalâa yapmayı tercih eder. Kim bilir nice 

hikmetleri vardır? 

 Rabbim her iki müceddidin işaret ettikleri 

istikamette hayatımızı devam ettirmeyi nasip eylesin, 

âmin.  

   Mehmet Çetin 

  26.06.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli- 

Yeni Asya 06.07.2013 

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

mustakim-konusunda-razi-ve-bediuzzaman_211820 

http://www.mehmetcetin.de/razi-ve-bediuzzaman/ 
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28. Hepsi Hikâye 
 Biliyorum ki, Anadolu’nun her beldesinde farklı 

olmakla beraber Doğanbey’de ise Ramazan başkadır. 

İkindi namazı çıkışı Sokakbaşı Camii’nde diğer 

camilerde olduğu gibi namaz tebriki ve kabulü musafası 

yapılmıştı.  

 Yaşlı bir hacı amca, İzmir’den geldiğini, 

gençliğindeki hatıralarını ve nihayet şimdi onların pek 

çoğunun elinden gittiğini esefle anlattı. Konuşmasının 

sonundaki nokta ise, “Hepsi hikâye” oldu. Sözünün özeti 

olarak ifade ettiği hikâye kelimesine sakladığı sır ise, 

yaşlılıkla gelen acizliktir.   

 Anlatılanlar her yaşayanı derin derin düşündüren 

hatırlatmalardır. Ama beni esas derin düşündüren ve her 

iftar sofrasında açlık ve özellikle susuzluğun baskın 

olmasına rağmen nefsin açlık/susuzluk karşısındaki 

teslimiyeti çok dikkatimi çeker. Üstad Bediüzzaman’ın 

hiç unutamadığım nefsin açlık/susuzluk imtihanını 

anlatan o hadis kaynaklı hikâyeyi, niçin dokuz tane 

nüktenin sonuna sakladığı ise merakımı çeken bir başka 

konudur. 

 Nefis, bir ömür boyu sahip oldukları ile kendini 

dokunulmazlık düşüncesi ve hatta daha da ileri giderek 

sorgulanamaz bir konumda telakki eder. Bu hal, zamanla 

nefiste yerleşerek, maraz halini alır. Etrafında,  

şakşakçıların ve tasdikçilerin olduğu ortam onu 

bahsedilen vartaya çabuk iteler. 

 Bu konumdaki nefse veya bu manada nefis 

taşıyanlara kendisinden kıyaslanamayacak derecede yüce 

bir iradenin varlığından bahsedilse bütün bütün 

reddedememekle beraber kendine ayrıcalık ister. O, bu 

hayallerle kurduğu dünyasında, başkalarının da mülk 
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edinmesinden pek fazla rahatsız olmamayı kendine 

prensip edinirken kendi malikiyet alanına girilmemesini 

de şart koşar. 

 Böyle bir anlayışta bulunan insanın veya nefsin, 

haddini bilmesi noktasından o malum hikâye çok dikkat 

çekicidir.  

 Rabbini tanımak istemeyen nefse her çeşit azap 

verilir, ancak Rabbi, yine kabul etmez. İlk sorgulamada 

Rabbin, “Ben neyim sen nesin?” sualine “Ben benim, sen 

sensin” ile cevap verir. Nihayet açlık/susuzluk azabının 

ardından aynı suale “Sen benim Rabbi Rahim’imsin; ben 

Senin aciz bir kulunum.”,  cevabı ile bütün zamanlara 

ibretlik ders olacak bir tespit yapar ve ifade eder.
60

 

 Bu hikâye ile anlaşıldı ki nefsin veya insanın 

sahip olduğunu zannettiği her şey bir hikâye imiş.  

 İnsan bulunduğu noktada, geriye dönüp 

baktığında ya “ah” veya “oh” ifadeleri ile sevinç ya da 

üzüntüsünü anlatır. Üzüntülerini hatırlamayan ve 

hatırlamak istemeyen şükürsüz insan, sevinçleri ile 

sahiplenme duygusunu kabartır. Bu duygunun ileri halleri 

onu kalın ve kuvvetli bir gurura yönlendirir. Ne zaman 

acizlik ifadesi olan güçsüzlük gelir, o zaman başlar 

hikâyelerini anlatmaya; “Bir zamanlar şöyle idim, böyle 

idim.”, demeye.  

 İşte iftar sofrasının bence en zengin ve en kuvvetli 

sahnesi acizliğimin idrakinden doğan servetidir. Bu 

hazineyi bana nasip eden Rabbime hamdolsun diyorum. 

 Acz ve fakrımın nazdârlığı ile öyle bir Kâdir ve 

Gani’yi –inşaallah- kendime yâr edindim ki, ifadesi bile 

ibadettir, mutluluktur. Beni yaratmasındaki manayı, acz 

                                                           
60

 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, s.  687 
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ve fakrımın içerisinde yakalayıp ifade etmek, O’nu tazim 

manasındadır. 

 Bunlar iftar sofrasının önünde, işte envai çeşit 

yiyecek ve içeceklerin ortada olduğu, elimi onlara 

uzatmama engel olacak, beşeri bir mani yok iken tezahür 

eden incilerdir.  

 Bu düşüncelerin olgunlaşması hayata bakışı 

mükemmele çevirir. Gelen gidenlerin hikâye olduğunun 

ifadesinin ardındaki gerçeği yakalar. Acz ve fakrın 

idrakinin ardından doğan kulluk güneşi insana tam 

ihtiyacının zirvede olduğu anda imdadına yetişir; ısıtır, 

ışıtır, her yanını sarar. 

 Yazımızın sonunda dile getirmek istediğimiz bir 

nokta daha var ki çok mühim bir bakış açısı 

getirmektedir. Kuvvetli bir iman nuru ile bakılırsa 

buradaki hatıraların esas memlekette bahsedilecek birer 

hikâye olduğu anlaşılmalı ve anlaşılır. 

 Evet, imanın olması her şeyi değiştirir. Fakat 

tesiri olmayan, durağan bir imandan bahsetmiyor, etkili, 

moral takviye edici, projektör olan bir imandan 

bahsediyoruz.  Bu manadaki iman, geçen ve geçmek 

üzere olan hayatın, yapılması gereken bir vazifenin 

ardından dostlar meclisinde ki inşaallah cennetteki sohbet 

esnasında da zikredilecek olan -dünyevi- hikâyeler olarak 

bahsidir yazımızda esas olarak anlattığımız. Yani bir gün 

gelecek geride yaşadığımız her şey uzaklarda kalmış acılı 

tatlılı birer hatıra olduğunu yaşayacağız, anlatacağız, hem 

de dili geçmiş hikâye nevi’nden.   

 Bu vesile ile Bediüzzaman’ın, Ramazan 

duasındaki bir cümlesi iftarlık hatıraların numunesi 

olsun: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âl 

ve ashabına, Ramazan ayında okunan Kur’an 
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harflerinin sevabı adedince, Senin rızanın vasıtası, 

O’nun üzerimizdeki hakkının ifası olacak salât ve selâm 

eyle. Âmin.” 
     Mehmet Çetin 

    10.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 13.07.2013 

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

hikaye_211912 

http://www.mehmetcetin.de/hepsi-hikaye/ 
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29. Korkutan ve Düşündüren Boşanmalar 
 Başlık esasen “Sorumluluğu Hatırlatan 

Boşanmalar” olmalıydı. Sorumluluk derken, iman 

hizmetinde bulunanların cemiyetin aile hayatındaki 

nikâhın devamı konusunda olan sorumluluğu 

kastediyorum. Kastetmeye çalıştığım bir konu daha var, o 

da, imanımız nikâhın devamına bizi ısrar ve sabırla 

yönlendirmesidir. İman, nikâh konusunda bizi sorumlu 

kılar. Konuyu biraz açalım. 

 İman, bir kabul ve bağlanmadır. Ana bağ koptuğu 

zaman diğer menfaatlerin bağlayıcılık özelliği dayanıklı 

olamıyor. En küçük darbelerle sarsılarak biriken ufak 

kopuşlar, büyük kopuşu hazırlıyor. Arızayı temelde 

aramak, tamirdeki geçici zorluk ve sıkıntıların 

beraberinde çözümün ve tedavinin esastan olmasını 

netice verir. Aklın yolu birdir, o halde temelden almak 

akıllıca hareket olmalıdır. Temelleri yıpranmış binanın 

duvarlarına yapılan tadilatın, kökleri çürümüş ağacın 

dallarına yapılan aşının, hiç faydası olur mu?   

 İnsanın, hayatındaki ilk en mühim sözü ve 

sözleşmesi iman, diğeri ise nikâhtır. Bu iki söz, iki cihanı 

kuşatıcıdır. Nikâhın muhafız memuru tesettür, süsü 

evlattır. Evlat ise neslin devamına köprüdür. Nikâhın 

devamında üç esas çok mühimdir. Karşılıklı güven, 

samimi hürmet ve yine samimi sevgi, ailenin olmazsa 

olmaz üç temel direğidir.  

 Şimdi bütünüyle nikâha, imanın bir şartı gereği 

gibi bakılarak ibadet havası içerisinde devam edilmeli, 

derim. Bu iddiamızı da şöylece izah ederiz. Allah (cc), ve 

Resul-i Ekrem (asm) defalarca nikâhı emrediyorlar, ne 

kadar sıkıntıları da olsa bu noktadan icabet etmek ve tabi 

olmak genelde vaciptir ve ibadettir. Namazdaki 
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hassasiyet gibi nikâhtaki hassasiyeti muhafaza etmek 

elzemdir, ta ki aile devam etsin. İbadetlerin müspet ve 

menfi olanlarını hatırlayarak hayatın iyi günlerini 

müspet, kötü ve sıkıntılı geçen günlerini ise menfi ibadet 

günleri saymalıyız. Bu bakış ve kabul ile devam eden 

hayatımızda “Bu da geçecek inşaallah” diye sabır isteyip 

sabrımıza takviye yapıp devam etmeli.  

 Yazın sıcak günlerindeki Ramazan orucu ile ferdi 

ve içtimai gelen musibetler ile tabii afetlerdeki hallerin 

her birisindeki sabrımız ile ibadete devam ettiğimiz gibi 

eşimiz veya evladımız ile muhatap olduğumuz sıkıntılara 

da ibadet sabrı içerisinde devam etmeliyiz. İşte bunun 

için nikâhı doğrudan imanımız ile bağlantılı olduğu 

bilgimizi tazeleyip, yeni gayret ve sabır için hem dua ve 

hem de takviye alıp, mümkün ise tamirle devam 

etmeliyiz. Duayı kendimiz için yaparken eşimiz, 

evladımız dost ve kardeşlerimiz için de yapmalıyız. Her, 

bir araya geldiğimizde bu manada sabır aşılayıcı ve 

kuvvetlendirici sohbetler etmeliyiz. Bütün bunları imanın 

gereği olduğu şuuru içerisinde değerlendirmeliyiz. 

Tekraren ifade ediyoruz ki bunlar ayet ve hadis ile tespit 

edilen konulardır. Helal kılınan ama istenmeyen davranış 

olan boşanmanın son çare olması ise, bahsimiz haricidir. 

 Ahirzamanın alametlerinden birisi de nikâhın 

azalıp, zinanın çoğalması gerçeği bizi gerçekten endişeye 

sevk etmekte. Bu noktadan hareketle özel ve genel ders 

ve sohbetlerde nikâha takviye yapıcı konular işlenmeli. 

Diğer ekonomik sebepler, dünyevi başka gerekçeler tali 

konulardır. Boşanmalardaki ekonomik, psikolojik, gibi 

imani olmayan diğer sebeplerin gerekçe olarak gösterilip 

nikâhın bozulması meselelerinin temelindeki iman 

konusu olarak boşanmaya bakmak istiyorum. Esasında 
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imanın zafiyeti ile bu musibetin geldiğini cidden idrak 

etmeliyiz. Nikâhın sarsıldığı noktadaki iman incelemeye 

alınsa, o an etkisiz ve yaptırımsız bir durumunda, 

karşılaşılan musibete karşı ise dayanacak kuvveti 

sağlayamayan konumunda taklidi duruma düşmüş bir 

iman olduğu görünecektir. Amansız hastalığa iman ve 

moral ile karşı durup, sağlığına kavuşanların şahadetine 

gelinceye kadar sayısız şahitleri hatırlayalım, kuvvet 

alalım. Bu vaziyettekilere yardımcı olması ısrarla tavsiye 

edilen sebeplerin sadece sebep noktasında kaldığını, 

müessir ve etkili olanın kuvvetli bir imanî irade ile 

olduğunu güneş gibi ortadadır. 

 Hikmetin fazlaca rol aldığı dünya sahnesindeki 

sebepler perdesinin arkasında Müessir-i Hakiki olarak 

iman ettiğimiz Allah, gerçekten sebepleri yönlendirip 

vazife vererek hikmet dünyasında güzel isimlerini tecelli 

ettirerek, Şafi ismi ile şifa veren, Dâfi’ ismi ile defeden, 

Hâdî ismi ile hidayet veren merhametli Rabbimizden, 

Sabbâr ismi ile sabır vermesini istemeliyiz.  

 İbadete devam etmeye, asi olmamaya ve musibete 

sabrederek kullanacağımız bu sabrın mevcut nikâhımızın 

sağlıkla sürerek evlerimizin cennet numunesi yuva olarak 

olmasına dua etmeliyiz. Sözümüzle yaptığımız duayı 

“daha anlayışlı olmak” fiillerimizle, “bir hikmeti 

vardır” anlayışı ile “ilk özür dileyen sevabı yakalar” 

müjdesi ile “erkeklik anlayışındaki yanlış anlayışını 

tashih ederek, yuvanın devamının asıl erkeklik olduğu” 
nu anlamak ile aynı anlayışın ise “kadın dediğin sevgi ve 

şefkati ile sabrederek yuvayı yapan kuşun sabreden 

şefkatli kuş olduğu” nu anlamak ile ve ve bütün bunları 

samimi olarak, ihlâslı iman ile mümkün olduğunu bilerek 

icra etmeliyiz.   
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 Boşanmaların iman cephesindeki sorumluluklarla 

kendimizi vicdani sorgulamaya davet ediyorum. 

    Mehmet Çetin 

  12.05.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 20.07.2013 

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

dusunduren-bosanmalar_212001 

http://www.mehmetcetin.de/korkutan-ve-urkuten-

bosanmalar/ 
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30. İ’tikâf 
 İbadet niyetiyle camide kalmak anlamına gelen 

i’tikâfdan murad tefekkür ağırlıklı bir ibadet olmasıdır. 

Kur’an ve Sünnet kaynaklı i’tikâfın, Bediüzzaman’ın 

hayatında da uyguladığı bilinen bir hadisedir. 

 Üstad hakkında, hemen her akşamdan sonra sabah 

namazına kadar bir manada i’tikâfdadır diyebiliriz. 

Ramazanın son on gününde yapılması sünneten âdet olan 

bu tatbikat bir şekli ile Risale-i Nur’un esaslarından olan 

“tefekkür” rüknü ile de paralellik arz etmektedir. 

 “Acz, fakr, şefkat, tefekkür” şeklindeki tespit ile 

dört esaslı olan Nur Hizmetinin tefekkürü netice veren 

binlerce sahife kaynağı Risale-i Nur’da mevcuttur. 

Mesela bir Ayet-ül Kübra bu konuda muazzam bir 

eserdir. Kâinattan Halık’ını soran bir seyyahın 

müşahedelerinin derin bir tefekkürle anlatıldığı bu eserin 

ardından Dördüncü Şua olan Ayet-i Hasbiye’yi tavsiye 

ederiz. Bu eser, insanı Hz. İbrahim (as) emsali halilullah 

makamına namzet kılar. 

 İsra/44 ve Bakara/32 ayetinden sonra Külliyatta 

113 adet geçmekle üçüncü sırada yer alır. Ayet-i 

Hasbiye
61

 olan “Hasbünallahü ve-ni’mel vekil” ayeti, 

Dördüncü Şua’da “Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye” olarak 

isimlendirilirken, ayetin nurlu mertebeleri tefekkür edilir.  

 Ruhun istediği vücud, hayat ve beka arzusuna 

mukabil elimizde acz ve fakrdan başka bir sermayemiz 

yok ki bu ikisi de fenâya mahkûm. İşte bu mana ve 

makamda bu üç arzuyu ilim, irade ve kudreti ile halk 

edecek Rabbimize, Ayet-i hasbiye ile tevekkül gerekir. 

                                                           
61

 Mehmet Çetin, Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler, s. 59  
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Bunlar enfüsi dairedeki derin,  geniş ve yüksek olan üç 

boyutlu belki de çok boyutlu inceliklerdir. 

 Tam bir teslimiyetle kılınan i’tikâfdaki 

namazların tefekküri manalar ile ikmali, insanda, sonraki 

hayatı için derin izler bırakır. Hayatın faniliğini yeniden 

keşfeden insan, kazandıklarına sevinmediği gibi 

kaybettiklerine de üzülmez. Başına gelen ve içerisindeki 

hadiselerin nâr da nur da olsa Rabbinden gelen bir 

münasebet olduğunu, kendisi ile bir şekli ile ilgilendiğini 

anlar, şükreder, unutulmadığını ve yalnız olmadığını 

hisseder, rahatlar. 

 Ramazanın son on gününde tatbike imkân 

bulamayanların mesela bir öğle ikindi arasında i’tikâfda 

bulunarak, o büyük manaya numune nevinden olması 

murad edilir. Hem bu şekilde hayat şartlarının içerisinde 

bunalan insan ruhunun teneffüsü sağlanmış ve hem de 

sünnetin o zengin hazinesinden ahirete transfer yapılmış 

olunur. 

 Onuncu Rica’da geçen Eyüp Camiin mahfelinde 

çok defa i’tikâfa giren Üstad, üç cihetli misafirliğini 

tefekkür ederken bizlere işaret taşları yerleştirir. Gavs-ı 

Azam’dan (ra) İmam-ı Rabbani’den (ra) gelen imdatlar 

ile Kur’anî hatırlatmalar sayesinde cemiyet hayatının 

sıkıntı ve aldatmacalarından sıyrılmaların, i’tikâflarla 

tatbik edilebilirliğinin numunesini anlatır.   

 Kişiye göre vacip, sünnet ve müstehap olan 

i’tikâf, niyet ile başlar. Camide veya mescidde olmalıdır. 

Ramazan dışında olduğu gibi Ramazanda olması 

menduptur. İ’tikâf niyeti ile birkaç gün kalınabildiği gibi 

birkaç saat süre ile de kalınabilir. Abdest gibi temel 

ihtiyaç için dışarı çıkabilir. Eşlerden uzak kalmak ayetin 

hükmü gereği mezheplerin ortak görüşüdür. Namaz 
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kılmak, Kur’an okumak, tesbih çekmek, dua ve niyazda 

bulunmak, tefekkürde bulunmak, tevhidi mütalâa eden 

eserler okumak müstehaptır. 

 Günlük meşguliyetten fırsat bulamayanların, iş 

hayatı yükü fazla olanların tatil günlerinin en az birinde 

i’tikâfda bulunması sırat ve ahiret yolculuğunda yol 

arkadaşı olur inşaallah. Bu sayede dünyevi sıkıntılardan 

kurtulmak niyeti ile huzur ve huşu içerisinde yapmak 

istediği duayı i’tikâf zemininde pekâlâ yapabilir. 

 Dua, zayıfın kuvvetliden yardım talebidir. Aciz ve 

fakir olan insan kavi ve gani olan Rabbinden niyazıdır. 

Dualar, na’büdü (biz) ile kuvvetlendirilerek kabule yakın 

hale getirilmeli.  

 Bu duygu ve niyetler içerisinde geçen 

Ramazanımız, hayatımızda geriye bırakılan tatlı hatıralar 

olduğu gibi geleceğe ümid ile bakmamıza vesile olacak 

güç kaynağı olacaktır, inşaallah. 

    Mehmet Çetin 

  23.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir

 Yeni Asya 27.07.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/i-tikaf_212103 

http://www.mehmetcetin.de/itikaf/ 
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31. Kadir Gecesinde doğan ümit ve endişe 
 Bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir gecesine 

ulaştıran Rabbimize hamdolsun. 

 “Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi 

leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'ın yüksek 

mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip 

ve hissedar olmak, vüs'at-i rahmet-i İlahiyeden çok 

kuvvetli ümitvârız.”
62

, müjdeli haberi bizleri 

ümitlendirirken “sadık şakirdi” olma konusu 

endişelendirdi doğrusu. 

 Endişem; zamanın dehşeti, mevsim ve fitne 

sıcaklığının şiddetidir. 

 Namazda “iyyake’nabüdü ve iyyake’nestain” 

diye, ibadetimi sadece Allah için yaptığımı söylerken; 

yardımı başka ellerden bazen isteme gafletimi 

hatırladığımda ise Allah’tan isteme konusundaki 

endişelerim depreşti yine. 

 Gaflete dalmış çevrem, uzak ve yakını ile etrafımı 

sarmış; beni bana bırakmıyor. Direksiyon elimde ama 

arabayı kullanan ben değilim. Kim merdane iddia 

edebilir ki hayat arabasının direksiyonu da, gazı da freni 

de vitesi de bütünüyle elimde diye? Diyen varsa bir adım 

öne çıksın, elini de öpeyim, alnını da!  

 Medet ya Rabbi!  

 Bu sancılarla geçen oruçlu ağızlarla yaptığım 

duamı Kadir Gecesi de ellerimi açarak dua edeceğim, 

inşaallah ve hatta beraber edelim.  

 Külliyatın sahifelerinde ümit kapısı aradım. 

Gördüm ki adeta bana/bize yazılmış bir müjde var. Bu 

seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslam için, hem 
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Risale-i Nur Talebeleri için gayet ehemmiyetlidir ve pek 

çok kıymetlidir.  

 Risale-i Nur Talebelerinin uhrevi amellere ortak 

olmak ( iştirâk-i âmâl-i uhreviye)  prensibindeki sır 

gereği, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine 

aynı miktar amel defterine geçmesi, o düsturun ve İlahi 

rahmetin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur 

dairesine sadakat ve ihlâsla girenlerin kazançları pek 

azim ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır. Dünyevi iş 

ortaklığındaki mal veya kazanç paylaşımında söz konusu 

olan hisselerin bölünme ve parçalanması gibi olmadan 

inşaallah alacaklar. Bu manevi ortaklıkta bulunanların 

her birisine, o sevabın aynısı amel defterine geçmesi, 

tıpkı bir adamın getirdiği lâmbanın, binler aynaların her 

birisinde aynı lâmbanın parçalara ayrılmayıp bütün 

halinde yansıması gibidir.  

 İnşaallah, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden 

birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'ın yüksek 

mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip 

ve hissedar olmasını, Allah’ın engin rahmetinden çok 

kuvvetli ümitvârız. 

 Bu ümit, dünyevileşme sıkıntısında olan beni 

heyecanlandırırken “sadık şakirdi” olma konusundaki 

endişem ise bir türlü izale olamadı. Nasıl olacaktı bunca 

dünyevileşme ve kalitesiz Müslümanlığa cazip davetçiler 

ve sebepler varken? 

 Yine döndüm Külliyatın sahiline. Gördüm ve 

okudum ki; Risale-i Nur dairesine, sadakat ve hizmet ve 

takvâ ve büyük günahlardan çekinme derecesiyle, o ulvî 

ve küllî ubudiyete sahip olunuyor. Elbette bu büyük 

kazancı kaçırmamak için takvâda, ihlâsta, sadakatte 

çalışmak gerektiğini bir daha ama muhkem anladım. 
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 Kadir gecesi, ümitsizliğimin karanlığında iken, 

ümit nuru ile yetişen bu hakikatler bayram öncesi 

bayramı yaşattı. Olabildiği kadar sıralanan şartlara 

uymaya dikkat ve gayret edeceğim, ta ki ortaklığa dâhil 

olabileyim. 

 Bu yüksek ortaklıkta yer alabilmenin ihlâs, 

sadakat, hizmet, takva ve günahlardan çekinmek ile 

beraber dualarda ben yerine biz demenin bir başka şart 

olduğunu da anladım. Umum Nur Talebeleri ve ehl-i 

imanı da dâhil ederek yapılan “biz” li duama Üstadımı 

dâhil etmemin vefa borcum olduğunu unutmadım.  

 “Biz” li duanın kapsam alanı geniştir. Eş ve 

evladı, ana baba ve akrabaları; dostları ve hatta imana 

muhtaç herkesi dâhil etmemiz, kabul edilme ihtimalini 

kuvvetlendirir bile. 

 Artık ümitvar olarak Ramazan Bayramınızı tebrik 

edebilirim. 

    Mehmet Çetin 

  25.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 01.08.2013 

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

gecesinde-dogan-umit-ve-endise_212199   

http://www.mehmetcetin.de/kadir-gecesinde-dogan-umit-

ve-endise/ 
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32. Sevgi dolu bir iftar sofrasından kalanlar 
   Ramazan Bayramı Hatırasına 

 Sevgili dünürüm Nazmi Bey, bizi iftara davet 

etmişti. Aynı sofraya kayın biraderi ve damatlarını da 

davet etmiş. Bu sofranın ibret dolu hatıralarını satırlar 

vasıtası ile paylaşarak arşive kaldırmak istedim.  

 Buca’nın muhteşem bir lokantasındayız. Uzunca 

bir masayı hazırlamışlar. İkinci aile olarak biz gitmiştik. 

Muhabbetin ön kısmını konuşurken ezanının hemen 

önünden kayın birader Yılmaz Bey, eşi ve kızları 

geldiler. Damatlar ise bizim önümüzden gelmişler, iki 

damat aralarında muhabbet ediyorlardı. Aralarında 

dediğim o güzel ve tatlı sohbetlerini bölmemeye dikkat 

ederek, selamlaştım. 

 Niçin onların haline dikkat ediyorum diye 

soracaksınız biliyorum. Sormadan cevap vereyim. “Onlar 

genç, bakalım nasıl davranışta bulunacaklar” şeklinde 

diyeceğimi zannetmeyin. Benim dikkatimi çeken bunun 

da ötesinde. 

 Damatlar ile kayınvalide ve kayınpeder arasında 

geçen tatlı sohbet ve şakalaşmalar ders verici nitelikte idi. 

 Kayınvalidenin, damattan yana olması, rahmetli 

kayınvalidemin bir prensibini orada ifade etmeme vesile 

oldu. Allah rahmet eylesin sevgili kayınvalidemin 

yanında ben her zaman haklı idim. O, derdi ki; “Kızını 

seviyorsan damattan yana olacaksın, oğlunu seviyorsan 

gelinden yana olacaksın.”  

 Bir kahkaha koptu hepsinin ağzından, ardından 

“çok da politikmiş” takılmalarının nihayetinde takdir 

ifadeleri geldi. Muhabbet bu havada iken, kayın valide 

damatlara iltifatları yağdırdı; onlar benim bir tane 

damatlarım vs.  
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 Evet, doğrusu damat da, gelin de sevilir ve 

sevilmeli. Bu sevgiyi kayın peder ve valide olarak biz 

esirgememeliyiz. Hatta bunu samimi olarak yapmalı ve 

ifade etmeliyiz. Zira damat ve gelin ailemize ne kadar 

sonradan dâhil olsalar da nihayetinde evladımızın eşidir, 

bir bütünün parçasıdır. Bütünü teşkil eden herhangi bir 

parçayı, önceki sonraki ayırımını yapmak doğru olmaz. O 

halde evladımız kadar damat ve gelinimizi de sevmemiz 

gerekecektir. 

 Sevgi, karşılıklı olunca parlar ve ziyadeleşir. 

Karşılıklı sevgiye ruh katan ise saygıdır. Saygıyı kıran 

sevginin varlığından bahsedilmez. İşte bu noktadan 

taraflar sevgilerinin samimi olması için saygılarının da 

samimi olmasına dikkat etmeliler.  

 Dikkat etti iseniz saygı ve sevgiden bahsederken 

yaş meselesini, büyük küçük durumunu söz konusu bile 

etmedik. Zira sevgi ve saygı, yaşa göre değil samimiyete 

göre olmalı derim. Samimiyetin olmadığı yerde sevgiden 

saygıdan bahsetmek inandırıcı olamıyor. 

 Saygı ve sevgi konusunda gelin ve damat ne 

kadar karşı taraftan samimiyet görseler de kendi 

konumları noktasında fıtri bir gerçek olan gelin ve damat 

olmalarını unutmamalılar. Dolayısıyla münasebet ve 

davranışlarda bu genel olan ve hepimizi bağlayan kurala 

dikkat edilmelidir. Görülen samimiyet bu konumdaki 

ciddiyeti bozmamalı.  

 Bu vesile ile dün damat, bugün damat ve gelin 

sahibi olmamı hatırladım. Bunları düşünürken hamdolsun 

gelinimi de damadımı da sevdiğimi, saydığımı 

hatırladım, ama yeterli görmedim daha fazla sevmem 

gerektiği dersimi de aldım. 

 Sevgi dolu iftar sofrası bereketli oldu böylece. 
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   Mehmet Çetin  

 30.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 10.08.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sevgi-dolu-

bir-iftar-sofrasindan-kalanlar_212293 

http://www.mehmetcetin.de/sevgi-dolu-bir-iftar-

sofrasindan-kalanlar/ 
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33. “Alevi bir aileden geliyorum…” 
 İsmi bizde mahfuz bir okuyucumun samimi 

ifadelerini özetleyerek başlamak istiyorum: Alevi bir 

aileden geldiğini, Hanefi mezhebini tercihen itikat ederek 

yaşadığını ifade eder. Risale-i Nur’u okuduğunu, Üstadı 

çok sevdiğini de anlatmasının ardından kendi geleceğine 

yönelik planı konusunda endişelerini ifade eder. Dindar 

bir eş ile evlenmek istediğini ancak bu durumda kendi 

ailesinin mesafeli duracağını, dolayısıyla ciddi sıkıntılara 

sebep olacağını söyler. Aynı zamanda geçmişinin ve 

ailesinin alevi olduğunu öğrenecek müstakbel eşinin 

ailesinin de endişelenerek zorluk çıkaracağını düşünür. 

Kendini çıkmazların içerisinde görerek sorgulamalara 

başlar. Nihayetinde bunalım içerisinde, yardım rica eder. 

 Gelin, hep beraber bu kardeşe dua ederek yardıma 

başlayalım.  

 Risale-i Nur’u ciddi okuyup amel ederek 

ailemize, öncelikle hal dilimiz ile sonra lisanımız ile 

hayali olmayan, Asr-ı Saadet’teki hakiki Hz. Ali’yi (ra) 

anlatmalıyız. Ama burada üslup çok önemlidir. Hz. 

Musa’ya (asm) ayet ile emredilen “kavl-ı leyyin” tarzında 

yerinde ikna usulleri ile olmalı. Unutulmaması gereken 

husus basamakları atlamadan, teenni ile hareket etmektir. 

Anlatacağımızı; önce sabırla yaşayarak ifade ettiğimiz 

hareketlerimiz ile pişireceğiz, sonra lisanımızla servis 

edeceğiz. Önce hazırlık sonra servis. İşin ruhu ise 

samimiyetin özü olan ihlâs ile Allah emrettiği için 

yapmalı ve çekinmeli. 

 Hareketlerimizin ifadelerimize destek vermesi 

için okumak, öğrenmek ve samimi yaşamak çok 

önemlidir. O zaman lisanen fazla konuşmaya bile gerek 

kalmayabilir. 
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 İslam’da ana baba hakkı fevkalade 

ehemmiyetlidir. Bu o kadar önemli ki yüzlerce hadisi 

fiilen izah eden şu hadiseyi beraber hatırlayalım: Bedir 

harbinin er dileme meydanında müşrik Utbe bin Rebîa’ 

Müslümanlardan bir hasım istedi. Babasını meydanda 

gören Ebû Huzeyfe Hazretleri hemen ayağa kalktı. İmanı, 

babasının meydan okumasına razı olmadı. Bu sırada kız 

kardeşi olan, Ebû Süfyân’ın karısı -ki o zaman müşrik 

idi- Hind, Ebû Huzeyfe’ye hakaret ediyor, “Ey uğursuz 

adam! Seni küçük yaştan beri yetiştiren babana minnet 

duyacağın yerde, gençlik çağında ona karşı çıktın. Sen, 

insanların en kötüsüsün!” diyordu. Hâlbuki o, en 

bahtiyar cemaatin içindeydi. Ebû Huzeyfe’nin ayağa 

kalktığını gören Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), ona 

mâni oldu, babasıyla karşılaşmasına razı olmadı. 

 Her konuda binlerce numunesi bulunan Asr-ı 

Saadet’teki bahsedilen hadise bu konuda yeteri kadar 

anlamlıdır. Hangi itikat ve kanaate sahip olursa olsun 

İslam’da ebeveyn azizdir, hürmete layıktır. Onlar için hâl 

ve lisanımız ile hidayet temennisinde bulunur, hizmet 

ederiz, o kadar. 

 Bu dünya hayatının bütünü ile imtihan olduğu 

anlayışı imanımızın gereğidir. Dolayısıyla başa gelen, 

bulunduğumuz hâl ve ileride karşılaşacağımız hadiselere 

hep bu zaviyeden bakarız. Bu anlayışı esas edindikten 

sonra Rabbimizden sabır, metanet ve dayanma gücü 

vermesini isteyerek, istikamet üzere devam etmek için 

dua eder, gayret ederiz. 

 Sabreden zafere erer. Müslüman, Allah’a iman ve 

emrine uyma konusunda peyman ve yemin etmiştir. İman 

ve emirlere tabi olma konusunda sabır ve sebat için 

destek almak çok önemlidir. Bu cümleden hareket ile 
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kendimize en yakın hissettiğimiz kişilerden, kardeşlerden 

yardım alırız. Onların tecrübe ve tavsiyeleri bizim için 

önemli olabilir. Mümkün olduğu kadarıyla cemaat ve 

kardeşlerle olan irtibat ederek, yalnızlık hissetmediğimiz 

gibi istikamet kazanmamıza da sebep olur.  

 Dostsuz kalan, ümitsizliğe sığındıkça daha da 

kötüye gider. Dertleri yaratan Allah, dermanı da 

yaratmıştır. Allah, inanan kulunun düşmanı değil 

dostudur. Allah’a olan imanımız dua ve tevekkülü şart 

koşar. Öncelikle derdimizin çaresini ararız. Bu sebebe 

müracaat anlamındadır. Yani yapılması gerekenleri 

meşru dairede yaparız. Bilene, yaşayana sorarız. Tecrübe 

ve bilgilerinden faydalanırız. Yapılan tavsiyeler, okunan 

bilgiler istikametinde tevekkülümüzü kademe kademe 

yaparız. Bütün bu sebep basamaklarını dualarla 

kuvvetlendiririz. Ne kadar sıkılsak da dualarımızda şerri 

değil hayrı isteriz. Beşer olarak yapılacak ve alınacak 

bütün tedbirlerden sonra artık sıra teslime gelmiştir. 

 İnsan kendini hayat denizde bir tahta parçası 

bilmeli. Dalgalar Hakk’ın tecelliyatıdır. Sebeplere 

müracaat edip, tedbiri aldıktan sonra dualarla tevekkül ile 

teslim olmalı. Gelecekteki hadiseler, nasipler ve 

kısmetler hakkında tedbirlerle dua edilmeli. Sana getiren 

de senden götüren de O’dur. Böylece Rabbimizden iki 

cihan saadetini bekleriz. Verir, vermez belki daha 

hayırlısını verir, artık ona karışmayız. İşte kulluğumuzun 

özeti budur.                                  Mehmet Çetin 

      13.08.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 17.08.2013 

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

aileden-geliyorum_212390   

http://www.mehmetcetin.de/alevi-bir-aileden-geliyorum/ 
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34. Enfüsi Hazım 
 Hakikat Çekirdekleri’ndeki bir ifadeyi; kalbim 

kabule, aklım muhakemeye, dilim ifade etmeye ve 

nihayet elim kalem tutmaya başladığından beri fıtratıma 

son derece uygun bir tarz olarak kabul edip uygulamaya 

karar vermiştim. Dolayısıyla edebiyat 

öğretmenliğimdeki, ticari hayatımdaki ve iman 

hizmetindeki konuşmalarımda hep buna dikkat 

etmişimdir. Aksine mümkün olduğu kadar hareket 

etmemeye çalışmışımdır. 

 Bir dostumun
63

 hatırlatması ile bu manalar 

yeniden canlandı ve kalem/klavyeden süzülerek sizinle 

paylaşmama kadar geldi. Şöyle diyordu dostum; 

“Yazılarınızda Risale-i Nur’daki hakikatleri hayatın 

içerisinde özümleyip öylece anlatıyorsunuz.” Bu 

ifadelerle nefsime pay çıkarma davasında hiç değilim, 

hüsnü zannınıza sığınarak/istirham ederek aldığım dersi, 

size, doğru anlayıp anlamadığımı takdim etmek ve doğru 

ise dua istemektir, niyetim. 

 Eğer bir şey, kabul edilip, kullanılarak bir değer 

görmüş ise, o şey bir şekli ile öğrenilip, hazmedilip 

uygulanmıştır, değilse reddedilir. Bu durum ekseriyetle 

ve genel olarak böyledir. Bu cümleden hareketle bir fikre 

davet fikir sahiplerinin kabulü ile hayat bulur, uygulanır, 

yoksa reddedilir. 

 İcabete davet edilen fikrin öncelikle fikir sahibi 

tarafından hazmı gerekir. Kişi kendi âleminde beyan 

edeceği fikrini enine boyuna muhakeme etmeli. Günlük 

hayatında işe yarayıp yaramadığına bakmalı. Taraftar 
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bulmayan fikir ve kişinin yalnız kalacağını düşünmesinin 

yanında yapacağı masraf ve emeklerin boşa gideceği 

bunun da bir hesabının verilmesini hatırlamalı, 

unutmamalı. 

 Okuduğumuz eserlerde, müşahede edip, gözlem 

yapıp tefekkürde kaldığımız her tabloyu, hayalimizde 

canlandırarak, kalb ve aklın kabul ve muhakemeleri ile 

eleyip, benimseyip, özümseyip yani hazmedip ve nihayet 

mana olarak esere ait, ama kullanılan kelimeler olarak 

kendimize ait ifade şekil ve üslubu ile naklederiz, 

anlatırız. İşte bu tarz artık bize aittir. Hazmedilmiş, 

sindirilmiş, şimdikilerin ifadesi ile içselleştirilmiş bir 

surette takdime hazır hâle getirmiş oluruz. Artık bundan 

sonra kim ürününü veya fikrini en güzel şekli ile ifade 

ederse muhtemel ki kabul görür.  

 Üstad bu noktada cemiyete yol gösterenlere, bir 

fikir ifade edenlere sorumluluklarını hatırlatır. Hatırlattığı 

hem hakikattir ve hem de çekirdek halindedir. Çekirdek, 

muhtevasındaki hakikatleri öz, komprime halinde, yine 

şimdikilerin ifadesi ile sıkıştırılmış vaziyette muhafaza 

eder. İşte bunun için “Hakikat Çekirdekleri” olarak 

hazineye girmiş. 

 İşte o Hakikat Çekirdekleri’nden biri de bize ışık 

tutmakta. Şöyle ki: “Âlim-i mürşit koyun olmalı, kuş 

olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay 

verir.”
64

 
 Konuşan, fikrini ifade ederek topluma yol 

gösterenlerin takınmaları gereken en önemli konu, 

kendileri tarafından hazmedilmiş ve sonra ifade edilmiş 

olmasıdır. Hazmedilmemiş fikirlerin hazmedilmişe 

kıyası, kayın yani kusmuğun süt karşısındaki kıyası 
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gibidir. Başlangıcı ot/yem olan sütün hazmedilmişliği ile 

yine başlangıcı ot/yem olan kayın hazmedilmişliği kıyas 

yapılamayacak kadar açıktır. Elbette süt, sindirilmişliğin 

son halindedir ve vücuda girdiğinde hazma uğramadan 

doğruca damarlara dağılır. Ancak kay, öyle değildir, 

yeniden ve yarım kalan hazmının yapılması lazımdır. 

 İşte topluma hitap edenlerin enfüsi hazım 

konusunda derin bir ödevleri vardır. Bu ödev ham hali ile 

takdim edilirse yapıcı değil, yıkıcı, toplayıcı değil 

dağıtıcı olur ve kabul görmezler. Enfüsi hazım derken, 

nefiste, kişinin kendi iç âleminde sindirilmesi, 

içselleştirerek benimseyip ve sonra kendine has ifade ve 

kelimelerle anlatmasını murat etmekteyiz.  

 Hamdolsun bu noktaya çok dikkat etmeye 

çalışıyoruz. Kullanılmayan, lazım olmayan kabul 

görmeyecek, dolayısıyla insan, kendisinin kabul 

etmediği, hazmetmediği konuyu başkalarına anlatması 

doğru olmasa gerek. Bu noktadan hareketle; imani 

konuların bahsinde, manayı olduğu gibi nakletmek 

yerine, kendi hayatımızda tatbik edip, yaşayıp ve böylece 

anlatmak daha yapıcı olacağı gibi, tesiri de daha müessir 

olmaktadır. Zira orada samimiyet saklıdır. Hal dili, söz 

dilinden daha etkileyicidir. 

 Çok sahifenin okunmasından ziyade hazmedilerek 

okunmasının günlük hayatta uygulanabilirliği şansı daha 

fazladır.  En ağır eserleri okuyarak ama hayatı ve kâinat 

ile bütünleştirip, hazmederek süt haline getirilmiş şekli 

ile ilim telkin edilmeli. 

 Hazım konusu enfüsi âlemde tamamlayıcı, daha 

iyi anlaşılmasına yardımı olacak şekilde sürekli 

sorgulanmalı. Buğday iyice öğütülmeli, kabuğu kepeği 

ayrılarak un olarak takdim edilmeli.  
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 Şimdi, derslerdeki hakikatleri hayatta cümle 

içerisinde kullanmaya ne dersiniz? İmanın, hayata 

intikalinde geç kalmayalım! 

    Mehmet Çetin 

  14.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 24.08.2013 

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

hazim_212472 

http://www.mehmetcetin.de/enfusi-hazim/ 
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35. Yeni Zübeyirler lazım! 
 Ufukların karardığı zamanda Afyon 

hapishanesinin şafağında tulu etti. Bediüzzaman’ın 

muhkem talebelerinden, Denizli hapishanesinde 

Üstadının yerine şehit düşen Hafız Ali’ye bir manada 

vekil Zübeyir Gündüzalp, imdada yetişti. Kısa zamanda 

kadir ve makamını, hizmetleri ile ispat ederek Üstadının 

etrafında pervane oldu. 

 Yeni Said’in Üçüncü Said’e inkılâp ettiği 

döneminde çok mühim hizmetleri ile yaşlı Üstadının 

yoluna baş koydu. Yanından saniye ayrılmadığı gibi ülke 

ve dünyadaki gelişmelerden haberdar etti. Nur 

Talebelerinin istikametini temin eden Lâhikalar’ın 

tanzim, tertip, tedvir ve tebliğinde Zübeyir yine koştu. 

 Üstadının vefatının akabinde kopan ihtilal fırtınası 

ile cemaatin savrulmamasında, kalkan duruşu ile Zübeyir 

dikkatleri çekti. Üstadından aldığı meşveret dersini tatbik 

ederek mümtaz ve mümeyyiz ağabeylerle yapılan 

müşaverelerin neticesinde alınan kararın uygulanmasının 

temininde yine koştu, yorulmadı, yılmadı. 

 Ülkede terörü besleyerek, muhtıralarla muhtemel 

ihtilala zemin hazırlanması arefesindeki o tehlikeli 

hadiseleri engelleyici hizmetlerde yine o vardı. Siyasi 

âlemde, İslâm’ın lehine demokrat cenahtaki dağınıklığın 

toparlanmasında, cemaat içerisindeki birliğin bir manada 

sağlanarak siyasilere, istikamet gösterilmesinde yine 

Zübeyir önde.  

 İstikametin temini çok önemli idi. İman hizmeti 

istikametli olmalıydı. İhtilâller ve muhtıralar yeteri kadar 

tecrübe vermişti. Eskinin Lâhika hizmeti bir manada 

devam ederek irtibat sağlanmalıydı. Bir lahana yaprağı 
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kadar olması murad edilen dua, nihayet ‘Yeni Asya’nın 

tezahürü ile kabul edilmişti.    

 Yeni Asya’nın Nur prensipleri üzerine tesisinde 

yardımcı kardeşlerinin önünde, arkasında ve içinde 

Zübeyir vardı. 

 Afyon müdafaalarından Yeni Asya satırlarına 

varıncaya kadar cesaret, dirayet ve istikamet dersini, 

kardeşlerine veren yine Zübeyir idi.  

 Artık O’nun da vazifesi tamamlanmıştı. 1971 

yılının 2 Nisan’ında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah 

rahmet eylesin. 

 Yeri doldurulamaz ideal bir şahsiyet idi. Üstadın 

vefatı ile devraldığı şahs-ı maneviyi temsil temsil etmeyi, 

şahsında taşıyan bir şahsiyet. Onun vefatının ardından 

cemaat hamdolsun bir sarsıntıya maruz olmadı. Zira Nur 

prensipleri kavi olarak yer etmişti, sağlam zeminlere kök 

salmıştı. 

 Bunları heyecan ve ümit ile anlatırken, son 

ihtilaldan, post-modern darbe ve e-muhtıralardan beri 

eksikliği ciddi manada yeniden hissediliyordu. Gerçi 

yetiştirdiği kardeşleri dirayetle hizmeti organize etseler 

de yine Zübeyir bir başka idi. 

 Zaman, dünün gençlerini bugün yaşlı hale 

getirmekle kalmıyor, ihtiyaca işaret ediyordu; 

Zübeyirlerin yetişmesi lazımdı. Zamanın bu işaretini 

elbette anlayanlar anladı ama ufuklar sıkıntılı idi. 

 Fecr-i sadık öncesi çıkan fecr-i kazipler bazılarını 

yanılttı. Yanılanlar pusulaya da dikkat etmemişler 

anlaşılan. Üstadından aldığı dersi veren Zübeyir, 

meşveret pusuladır, diyordu.  

 Fecr-i kazibin rüzgârı ülke içinde ve dışında ciddi 

çalkantılara sebep oldu. Gündüzler gece olmaya yüz 
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tuttu. Masumların hayatı heder oldu. Ahirzamanın Büyük 

Mehdisinin hizmet metodunu hayatları pahasına bazıları 

anlamaya başladı, ama onlara ve başkalarına anlatacak 

yeni Zübeyirler lazımdı. 

 Yalancı bulutlar güneşin doğmasını setretmeye 

yetmeyecek, inşaallah. Ama burada da yeni Zübeyirler 

lazımdı. 

 Köşesine çekilmiş, kendindeki kıymetten haberi 

olmayanların ikaz edilerek, intibaha getirilip, vazifeye, 

hizmete sevk edilmesi lazım. Bununla, hem mevcut Nur 

cemaatlerinin yakınlaşması ve hem de demokratların 

İslam’a hizmet konusunda tahrik, tanzim ve tedbiri 

lazımdı. İşte bunlar gibi daha mühim işler için yeni 

Zübeyirler lazım. 

 Biliyorum, Zübeyirler içinizde. Onu 

yetiştiriyorsunuz. Günü geldiğinde hizmet zeminine 

uğurlayacaksınız. Bu konudaki hazırlığınızı da tebrik 

ediyorum. 

 Ama ben yine de işaret edeyim, tebşir edeyim, 

tahrik edeyim; yeni Zübeyirler lazım, diyorum.  

  Mehmet Çetin   

 27.08.2013. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 31.08.2013 

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

zubeyirler-lazim_212558 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-zubeyirler-lazim/  
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36. Sen Hangisisin? 
   Sekizinci Söz’deki insanın “kendi kendine 

ünsiyet” etmesi ve hayata bakışın bundan kaynaklanarak 

etkilenmesi çoktandır dikkatimi çekmekte idi. İnsanın 

kendi ile barışık olması, bardağın dolu tarafına bakması, 

sıkıntılar karşısında çözüm taraftarı olması diye ifade 

edilen konular hep insanın kendi kendine dostluk, 

yakınlık ve ünsiyet duyması ile alakalıdır. 

 Vakti ile okuduğum bir yazıyı anlatmak istediğim 

konu ile doğrudan alakası olacağı için sizinle paylaşmak 

istedim. Okuyalım sonra çıkaracağımız derse geçelim. 

Bir baba ile kızı dertleşiyorlarmış. Kızı hayatında 

çok sıkıntı yaşadığını ve bunlarla nasıl baş edeceğini 

bilemediğini söylemiş babasına. Hatta sıkıntılar ardı 

arkasına devam ediyormuş hayatında. Babası kızını 

dinlemiş, dinlemiş ve “Gel, sana bir şey göstereceğim!” 

diye kızını mutfağa götürmüş. Baba ünlü bir aşçı imiş. 

Ocağa üç tane eşit büyüklükte tencere koymuş, üçüne de 

eşit su koymuş ve üçünün de altını aynı miktarda yakmış.  

Birinci tencereye bir havuç, diğerine bir adet yumurta, 

diğerine ise bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği 

koymuş. Her üçünü de tam yirmi dakika pişirmiş. Daha 

sonra ateşi kesmiş. Masaya iki tane tabak ve bir tane boş 

bardak koymuş. İlk önce haşlanmış havucu alıp tabağa 

koymuş. Daha sonra epey pişmiş olan yumurtayı alıp 

diğer tabağa koymuş. En sonunda suda iyice kaynayarak 

çözülüp karışmış ve tam kıvamında olan kahveyi de alıp 

bardağa boşaltmış. Kızına şu soruyu sormuş:  

“Kızım ne görüyorsun?” Kızı demiş ki: “havuç, 

yumurta ve kahve.” 
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Kızının elinden tutup masaya yaklaştırıp daha 

yakından bakmasını ve hissetmesini istemiş. Kızı demiş 

ki:  

“Ne görüyorum? Haşlanmış yumuşak bir havuç.” 

Bunu yaparken çatalı havuca batırmış ve yumuşaklığını 

hissetmiş. Yumurtaya gelmiş sıra, çok pişmekten içi 

katılaşmış olan yumurtayı eline almış, hatta bir tarafından 

masaya vurup, çatlatmış ve içini görmüş. Üçüncü olarak 

da bir bardak kahveye sıra gelmiş. Biraz içmiş, “Tadı 

mükemmel”, demiş. Ardından “Baba, bunu niçin bana 

gösteriyorsun?” diye sormuş.  

“Bak demiş, hepsi aynı şekil ve büyüklükteki 

tencerede, aynı sıcaklıkta, aynı dakika pişti. Fakat hepsi 

bu etkiye farklı tepki verdiler. Havuç ilk başta sertti, 

güçlü idi. Ama kaynatılınca yumuşadı hatta güçsüzleşti. 

Yumurta çok kırılgandı, hafifçe dokunsan çatlayabilirdi, 

ama kaynatılınca içi sertleşti, hatta katılaştı. Bir avuç 

çekilmemiş kahve ise yine sertti, hepsi birbirine 

benziyordu, ama ısıtılınca ne oldu, bu kahve çekirdekleri, 

ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. 

Koku yaydılar, tat yaydılar ve suyu eşsiz tatta bir 

kahveye çevirdiler.” Baba, bu izahın ardından beklenen 

sualini sormuş: 

“Kızım sen hangisisin?”  

Zorluklarla karşılaştığın zaman nasıl tepki 

gösteriyorsun?  

Sen havuç musun, yumurta mısın, yoksa kahve 

misin?
65

  

Kıymetli okuyucum! 

Siz hangisisiniz?  

                                                           
65

 Nazlı Hilal Kızılkaya, 365 Güne 365 Öykü, s. 203, Moralite Yay.  
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Havuç gibi sert bir kişi misiniz, ama sıkıntıları 

yaşayınca, yumuşuyor ve güçsüzleşiyor musunuz? 

Yumurta gibi, içi yumuşak, her an kırılabilir bir kişi 

misiniz? Yoksa sıkıntılar karşısında güçleniyor ve 

sertleşiyor musunuz? Dayanılmaz, geçinilmez mi 

oluyorsunuz? Yoksa bir kahve çekirdeği gibi misiniz? 

Kahve sıcak suyu değiştirir, hatta suyun sıcaklığı en üst 

dereceye çıktığında, en lezzetli kahve ortamı hazır olur. 

Lezzet maksimuma ulaşır. Eğer siz bu kahve çekirdeği 

gibi iseniz, çevrenizde ne kadar derdiniz olursa olsun, 

bunları olumluya çevirebilirsiniz. Çevrenize güzel tatlar, 

duygular katarsınız. Kendinizi ve çevrenizi daha iyi 

yapmak için çalışırsınız. Şimdi siz hangisisiniz? 

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen 

hayatından lezzet alır. Bardağın boş tarafına değil dolu 

tarafına bakarak; hayatın menfiliklerine değil müspet 

kısımlarına nazar vererek hareket eden tecrübelerle 

rahata ve huzura kavuşur.  

Hayat bahçesine giren menfiliklerle meşgul yolcu, 

murdar meyvelerle meşgul olursa istifade edemeden 

çıkar gider. Aynı bahçeye olumlu bakan, güzeli gören, 

sıkıntı ve çirkinlerden uzak duran kardeş gibi olgun 

meyvelerden istifade ederek hayatı kemale erdirmek 

inşaallah bizim elimizde. Cefa vereni at, safa vereni al. 

Biz müspet hareketle mükellefiz. Güzel görmek 

ve güzel düşünmek şiarımızdır. Hayat tenceresinde 

kaynayan, kaynadıkça köpüren, köpürdükçe lezzetlenen 

kahve olmaya var mısınız?  

Haydi bismillah! 

                                                  Mehmet Çetin    

                    10.01.2012 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 07.09.2013 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sen-

hangisisin_212648 

http://www.mehmetcetin.de/sen-hangisisin/ 
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37. Lise Tahsilinde Tavsiyeler 

   Lise hayatına başlayan Fatih’ime 

Üniversite hayatının son hazırlığı olan lise tahsili 

öncesi gerçekten ciddi değerlendirmelerde bulunmak gerekir. 

Ama bunun öncesinde ise gayenin hazırlığı gerekir. 

Bu "gayenin hazırlığı" konusu bir başka açıdan ise 

erken bir karar olabilir bu yaşta. Dolayısıyla bu konu ferdîlik 

arz eder. Kimi insanlar vardır erken yaşında kararını verir ve 

öylece yola başlar, gider. Kimi insan vardır, bekler; biraz 

yürür, kapasite ve kabiliyetini görür öyle başlar hayata 

hazırlığa. Ama kimileri de vardır ki işi sona bırakır, gelişen 

veya gelen şartlara göre pek de istekli ve isabetli olmayan 

karar veya tercih yaparak "uydum şartlara" diye hayat 

namazına başlar. 

   Kabul edip etmemede serbestsiniz ama tavsiyemi bir 

beyit halinde ifade edecek olursam şöyle diyebilirim:  

               "Yarın giyeceğini akşamdan yıka yat 

               Madem böyle başladı, böyle gitsin bu hayat." 

Evvela kendimizi tanımak işin başı olmalı. İdealimiz 

kabiliyetimizle örtüşmeli. Yoksa hep bir şeyleri 

yakalayamamanın sıkıntısını yaşarız. Kendimizi tanımada 

konunun ciddiyetini kavramak en önemli basamaktır. 

Çocukluk artık gerilerde kalması gerekirken hala çocukça 

düşünülürse daha çok işimiz var demektir. Gençliğin başında 

olması gereken özellikler ise öğrenmeye ihtiyaç hissetme 

konusu önde gelmeli. Yeni bir şeyler öğrenmek ve 

öğrenilenlerin korunması artık bundan sonraki hayatımızda 

hep devam eden özelliğimiz olmalı. 

Şimdiki zevklerimiz, ileriye yönelik hayatımızı 

oyalayıcı vasıfta olmamalı. Şimdiki zevklerimize, şimdiki 

zamanın kısalığı kadar az önem vererek hep yarınlara 

hazırlıklı olmalıyız. Şimdiki zamanı önemseyenler, geçmişin 
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insanı oldular. Gelecek zamanı önemseyenler ise istikbalin 

insanı oldular. Gününü düşünen insanı değil, yarını için 

bugünü değerlendiren insanı örnek almalıyız, sözün özü. 

Ebeveyn olarak bu durumda kararını etkilemememiz 

lazım, bu bir yere kadar doğru. Bize düşen görev aklına 

kapılar açmak. Bunları da düşün diye önüne yollar açmak. 

Alacağın karar, yapacağın tercihte arkanda olduğumuzu 

bilmen lazım.  

İnsan geçmişte hatalar yapar, gelecekte de 

yapmayacağı ne malum? Onun için alınacak dersimizi iyi 

öğrenelim. Yapılan hataları fark ettiğimiz veya hataları 

gösterdikleri zaman hemen telafisine gidip düzeltmeliyiz. 

Biz müslüman aileyiz. İnancımızı çevremizdekiler 

gibi yaşamak istemiyor ve öylesi yaşamaktan çekiniyoruz. 

Allah'a olan inancımız emirlerine uymamızı gerektiriyor. 

Emirleri içerisinde yasakladığı, yapmayın dediği şeylerden 

çekinir ve sakınırız. Bunu evlatlarımız olarak size anlatır, 

yapmanızı isteriz. Bu bizim Rabbimize karşı kulluğumuz, 

size olan sorumluluğumuzdur. Bunları anlatıyoruz. Bu bir 

tebliğdir. Bu ifadelerimiz vicdanımızı rahatlatmanın ötesinde 

anlattığımızı tekrar etmenin ifadesidir. 

Çevremizdeki arkadaşlarımızdan etkilenmemiz 

tabiidir. İnsan elbette etkilenecek veya etkileyecek. Burada 

seçici ve dikkatli olmalıyız. İşte hayat burada başlıyor ve 

hayatın getirdikleri ve götürdükleri karşısında bocalamadan 

yürümek bu seçicilikte akıllı olma ile çok alakalıdır 

Her şeyi kendi şartlarıyla değerlendirmeliyiz, diye bir tespitin 

olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çevremizdeki 

arkadaşlarımızın şartları o aileye özel şartlardır. Bununla 

hayatımızı kısıtlayalım demek istemiyorum. Elimizdeki 

imkânlar, önümüzdeki meşru ve caiz olan seçenekler 

içerisinde anlayışımıza, aile yapımıza uygun olanı seçeriz. 
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Sizi bu duygu ve düşüncelerle yetiştiriyoruz. Vermek 

istediğimiz ahlaki düzen Rabbimizin emrettiği, 

Peygamberimizin yaşadığı ahlaktır. Bunu hepimiz 

yaşamalıyız. İnşaallah yaşıyoruz ve yaşamaya da gayret 

ediyoruz. Ama nihayet insanız. Yaparak, yaşayarak öğrenip 

hayata devam ediyoruz. Hatayı herkes yapabilir. Helalleşir, 

gönül alır, yolumuza devam ederiz.. 

Hamdolsun bize ait olan ailemiz gerçekten geniş ve 

genişlemeye müsait, bir büyük aile olma kabiliyetinde. 

Bunları Allah nasip ederse yaşadıkça görecek ve bir büyük 

nimet ve devlet olduğunu anlayacaksınız. Sofraya hep beraber 

oturmanın zevkini biliyorsunuz. Bu nimetler elbette şükür 

ister. Şükür gören nimet devam eder. 

İleriki yıllarda birbirinizin sevinçli ve üzüntülü 

zamanlarında destek olmanın ne kadar faydalı olduğunu 

göreceksiniz. İnsana bir kişinin destek olmasıyla birkaç 

kişinin destek olması elbette farklıdır. Bütün bunları bilen 

Rabbimizin bize lütfettiği geniş imkânlar inşaallah ilerideki 

büyük ailemizin zeminini teşkil ediyor. 

Lise hayatına tavsiyeleri değil de hayata tavsiyelere 

dönen sohbetimiz inşaallah tatlı ve verimli olması 

temennisi ile. Tashih 09.09.2013 

                         Mehmet Çetin 

                               22.08.2006.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 14.09.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/lise-tahsilinde-

tavsiyeler_212733 

http://www.mehmetcetin.de/lise-tahsilinde-tavsiyeler/ 
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38. Yazılarımızı Kimler Okumalı? 
 Elbette muhatapları okumalı.  Doğru, ama bu çok 

basit bir cevap oldu, farkındayım. Ama herkes yazılan 

konunun muhatabı olmayabilir. Demek ki konuya göre 

muhatap değişebilir. Bir konunun muhatabı başka bir 

konunun muhatabı olmayabilir. İnsan, muhatabı olmadığı 

konuyu anlamakta zorlanması ayrı bir konu, o 

yazının/konunun atmosferinde nefes alamadıktan sonra 

bir kıymeti kalmaz. O halde yazılarımızdaki konuya 

muhatap olmayanlar okumadıkları zaman alınmayacağız. 

Zaten, muhatabı olunmayan yazının okunması zaman 

kaybı veya zaman israfı anlamına da gelir.  

 İnsan tebliğini en yakınından başlayarak yapmalı.  

Ne yazık ki en yakını tebliğin konusu ile alakadar değilse 

ne yapmalı o zaman? Her konuda garip olan, zaman 

zaman tebliğ de de garip olmakta. Burada önemli olan 

Hakka karib olmak, yakın olmaktır, gerisi o kadar mühim 

değil. Siz Hakk’a karibliği sağladıktan sonra gariplik için 

fazla uğraşmayın, uğraşsanız da beyhude. Ne o size ve ne 

de siz ona muhatap olamıyorsa niye zorluyorsun? Sadece 

dua et, yeter! Anla ki elinden gelen bu kadar, bunu bil. 

 Sen hizmetini yap, yazını yaz, sözünü söyle. 

Rabbinin o sözü dinleyen, o yazıyı okuyan, o hizmeti 

fark eden, muhatap olanları göndermeyeceğini mi 

sanıyorsun? 

 Seninle daha çok işimiz var, beri gel! 

 Yapılan tebliğe alaka gösterilmiyorsa, arızayı ilk 

önce kendimizde aramalı. Davette eksik ve kusur 

araştırılıp, ikmal edilmeli. Meselenin kendimize bakan 

tarafı önceliğimiz olarak düzeltildikten sonra başkasına 

bakan tarafında yine bizim yapmamız gereken başka 

hususlar araştırılmalı. Bu iki konunun tamamlanmasının 
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ardından lisan-ı hâlimizde de kusur yoksa bile yine de 

duaya daha da kuvvet ve ihlâsla sarılıp devam etmeli. 

Demek ki davetin ve tebliğin edasının zamanı devam 

ediyor demeli. İhlâsla, hâl dili ile yeri geldikçe söz dili ile 

tebliğe kavlı leyyin ile devam etmeli. 

 Kavlı leyyin tarzı, Hz. Musa’nın (as) tarzıdır, 

Rabbimiz tarafından işaret edilmiştir. Asabi bir yapıya 

sahip olan Musa’nın (as) şahsında kullarının terbiyesini 

yapmakta Rabbimiz. Tebliğler yumuşak dil ile yapılmalı. 

Yumuşaklık karşıdakinin durumuna göre değişir. Halin 

ve durumun gerektirdiği gibi tebliğ dili kullanmak kavlı 

leyinin geniş kapsamına girer ve girmeli. Bu bakış 

açısından yazılarımızda kavlı leyyin üslubuna dikkat 

etmeye çalışıyoruz. 

 Üslup, her insan için önemli olduğu gibi yazar 

için de önemlidir. Yazardan yazara fark eden üslup, 

konudan konuya da fark eder. O halde yazar zamanla 

üslubunu oturtmalı ve o tarzda devam etmeli. Yazarın 

üslup ve anlatım tarzını beğenen okuyucuları yazılarını 

zevkle okur.  

 Yazılarımızı kimler okumalı sualinin cevaplarına 

bu son konuyu da ilave etmeliyiz. Yani bizim anlatım 

tarzı olarak üslubumuzdan memnun kalanlar okumalı. 

 Yazar, toplumun düşünen beyni, düşündüklerini 

ifade eden dili olarak görülür. Yazar ait olduğu toplumun 

değerlerine dikkat ederek sahip çıktığı ölçüde o toplumun 

yazarıdır. Fildişinden kulesine çekilip, toplumla haşir 

neşir olamayan, belirli bir kesimin eli/dili olmak 

durumunda kalırlar. Bunlar, toplumun çoğunluğu ile 

muhatap olamayan kendi içine açık, dışa kapalı 

insanlardır. 
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 Toplumun değerlerini ifade etme makamında 

hizmete devam ederken ifadelerde samimi olmak, 

muhatap bulmakta önemli özelliklerdendir. Kendi 

değerlerine hitap eden yazıları yazanların yazıları 

okunmalıdır ve okunur. Buradaki okumayı çoğaltan ise 

yazarın samimiyetidir.  

 Bir kitap veya yazı okuduğunuzda yazarın 

fikirleri ve hayalleri zannettiğiniz çoğu şeyler esasında 

okuyucunundur. Yazılan kelimeye yüklenen mana yazara 

ait iken aynı kelimeyi okuyan okuyucunun algıladığı 

mana da okuyucuya aittir. Yazarın kaleminden okuyucu 

kendi hayal ve fikirlerini, elindeki kitaptan veya 

karşısındaki ekrandan okumaktadır. Yazar sadece elçidir 

yani aracı, yani harekete getirici o kadar. 

 Yazar, “Köyde bir gece…” diye başladığı hayalini 

anlatır. Okuyucunun, o cümleyi okurken kurduğu hayali, 

yazara değil kesinlikle okuyucuya aittir. Dolayısıyla 

duygu ve düşünceler katiyen ferdidir, bireyseldir. 

Benzeşmeden öte değildir.  

 İşte yazılarımızda kurduğumuz hayal, ifade 

ettiğimiz duygu ve düşünceler özde bizim imiş gibi olsa 

da okuyucu, okuyarak oluşturduğu duygu ve düşünceleri 

ile tamamen kendine ait ve öz duygu ve düşüncelerinin 

yazıya aksetmiş şeklini okumaktadır. Aradaki farka değil 

benzeşmeye dikkat ederek yazılar okunur ve hatta 

okunmaktadır. Okunan yazıdaki duygu ve düşüncede 

kendi duygu ve düşüncesi ile alaka kuramayan zaten 

benzeşme bulamadığı için yazıyı başından bırakacaktır, 

okumayacaktır. Devam ettirerek okuyanlar ile dostluk 

buradan kaynaklanmaktadır, yani duygu ve 

düşüncelerde… 

 Sanmayın bu yazıyı kendim için yazdım!  



137 

 

 Sizin yazdığınız ve söyledikleriniz bundan farklı 

mı acaba? 

 Duygu ve düşünce benzeşmesindeki ve 

muhataplılığımızdaki dostluğumuzun devamı dileğiyle…  

    Mehmet Çetin 

  17.05.2012 Eskihisar Feribotu. Gebze 

Yeni Asya 21.09.2013 

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

kimler-okumali_212821 

http://www.mehmetcetin.de/yazilarimizi-kimler-okumali/ 
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39. Kuvve-i şeheviyede iman sorumluluğu 
 Müslüman her şeyini iman sözleşmesi 

çerçevesinde ele alır. Şahadetin esası olan Allah’a (cc) 

imanın evveli, O’ndan başka İlah olmadığını ikrar ve 

hemen ardından O’nun varlık ve birliğini kabulün 

ilanıdır. Tevhid ve vahdetin davet edici ve açıklayıcısı 

Resul-i Ekrem’in (asm) peygamberliğini kabul ve tabi 

olmak ise sözleşmenin ikinci kısmı ve tamamlayıcısıdır.  

 Bu esas üzere hayata ana bakış açımızı tespit 

ettikten sonra istikametin ölçü taşları olan akıl, öfke ve 

şehvet duygularının kullanımını iman sözleşmesi gereği 

tanzim ederiz. Bu cümleden olmak üzere insanı en fazla 

etkileyen şehvetin iman mukavelesindeki önemli 

sorumluluklarını hatırlama babından bu mütalâa 

konusunu biraz açalım. 

 Kadın erkek ortasındaki gayet esaslı ve şiddetli 

münasebet ve muhabbet ve alaka hakikaten iman 

noktasından çok önemlidir. Münasebet, muhabbet ve 

alakanın istikamete oturtularak sürdürülebilirliği ancak 

iman mukavelesinin hayatımızda canlı ve etkili olması ile 

sağlıklı olur. Bunun için eşlerin birbiri ile münasebet, 

muhabbet ve alakalarını her ne kadar beşeri hisler ön 

planda olsa da asıl planda Allah’ın bir emri olduğu için 

yapılması esas olmalıdır. Ki bu da imandan sonraki 

takvanın gereği olarak haramdan çekinmek, emredileni 

yapmak şeklinde algılanıp uygulanmalıdır. Böylece kadın 

erkeğin bütün münasebetleri bir manada ibadet olur. 

 Eşler arasındaki münasebet, muhabbet ve 

alakanın sadece dünyada kalmayıp, ahirette de devam 

edeceği inancı, mevcut hâle daimi bir ciddiyet ve şevk 

getirir. Bu ciddiyet ve şevkin devamlılığı zaman zaman 

kırılma ve kesilmelere maruz kalsa da taraflardan birinin 
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alttan alması ile sağlanması çok önemlidir. Bu davranışta 

ilk bulunan, sevap, akıllılık ve olgunluk faziletinden 

büyük hisseyi kapar. 

 Şehvete bu temel esaslar çerçevesinde bakarken 

sağlıklı devamı konusunda sorumluluğun hatırlanması 

adına şunları ifade edebiliriz. 

 Beraberliğin dünya ve ukbada sürmesinde 

dışarıdaki hayatta tesettür ve ciddiyet önemli olduğu 

kadar ev içerisinde de sıcaklık, yakınlık; güzelliğin ve 

yakışıklılığın bütün cazibesi ile takdim edilmesi, 

karşılıklı sevgi dolu ifade, münasebet ve iltifatlar da bir o 

kadar önemlidir. Evde bunlara tatmin olmayan -Allah 

korusun- bir zaman gelir, takviye görmeyen imanın 

yetersizliği neticesinde tahammülü aşarak dışarıya 

kayması ihtimal dâhilindedir. 

 Erkeğin güzele âşık olması, kadının da güzelliğini 

göstermeye tutkun olması fıtraten mevcut bir duygudur. 

Madem hakikat bu ise kadın, erkeğinin nazarını, 

dikkatini, sevgisini hülasa bütün münasebet, muhabbet ve 

alakasını kendisine daimi olarak çekmesinin yolunu 

aramalı ve uygulamalı. Erkek ise kadının hassas 

duygularına nazikâne yaklaşarak, iltifatlarını samimi 

yaparak kendisini de eşini de ateşe atılmaktan korumaya 

çalışır. Bizim kadınlarımız ve erkeklerimiz akıllıdır, bu 

konularda derse ihtiyaçları yoktur. Ancak biz temele 

işaret ederek bütün bu sorumlulukların Allah’a (cc) iman 

ve itaatimiz gereği olduğunu hatırlatmak isteriz. 

 Çevrenin ve iklimin insan ahlakı üzerine olan 

tesiri ciddi bir gerçektir. Bu durum imanlı veya imansız 

her insanı etkiler. Dolayısıyla çevre ve iklimin tesiri ile 

dışarıda yaşanan hayat, insanın doğrudan duygularına 

hitap ederek etkiler. Sıcak memlekette yaşayanlar 
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soğukta yaşayanlara nispeten daha fazla etkilenirler. 

Çabuk etkilenen ve hassas olan sıcak iklimin insanlarının 

nefsanî ve şehevani duygularının heyecana gelmesini, 

tahrik olmasını sağlayan açık saçıklık ile şehvet 

duygusunun istikametle kullanılmasında eşlerin birbirine 

yardımı, imanı gereği vaciptir.  

  İnananların ahlakını bozmak için her zaman 

olduğu gibi son zamanlarda da bütün imkânları ile 

özellikle erkeklere kadın; kadınlara da erkekleri bütün 

şeytani yolları kullanıp takdim edip, ifsat etmektedirler. 

Ahirzamanın bütün teknolojisinin kullanılarak yapılan bu 

tahribat önceki asırlara göre daha dehşetli olmaktadır. Bu 

noktadan tekrarlayarak ifade edelim ki eşler; tahribat ve 

ifsadat karşısında hem yuvalarının selameti ve hem de 

ahretlerinin akıbeti için ellerindeki bütün erkeklik ve 

kadınlık hünerlerini akıllıca ve ustaca kullanarak ev 

içerisinde bütün duyguları tatmin edilmiş, arzuları helal 

dairede yerine getirilmiş bir cennet hanesine çevirmeliler. 

Ayet ve hadisin gereği olarak bunları yapmamız 

noktasını da tekraren hatırlatmak istiyorum. 

 Helal dairesi keyfe kâfidir, harama girmeye 

ihtiyaç yok. Evdeki ve eldeki helal olan muameleler 

dışarıda aranıyorsa evvela eşler kendinde sorumluluğu 

aramalı. Eşi, hangi noktadan rahatlamıyor ki dışarıda 

gözü var, sorgulamasını hemen yapmalı ve ihmal 

etmeden uygulamalı, eksik tamamlanmalı. Unutmayın, 

evvel yapan kazanıyor.  

 İmanın, şehvet hayatımızda istikametle 

kullanılması Fatiha’daki dosdoğru yoldaki akıl, öfke ve 

şehvetin istikametli kullanımı olan kulluğumuzun 

gereğidir. Dolayısıyla iman, şehvetin istimalinde eşlere 
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mühim mesuliyet yüklerken uygulamada da dikkate, 

sebata, şevke, samimiyete ve sevgiye davet eder. 

   Mehmet Çetin    

   24.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 28.09.2013 

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

seheviyede-iman-sorumlulugu_212923 

http://www.mehmetcetin.de/kuvve-i-seheviyede-iman-

sorululugu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

40. Öfkede iman sorumluluğu-1 
 Fıtraten sınır konulmayan duygularımızdan 

öfke/gadap ile imanın doğrudan alakası vardır ve bir 

takım sorumluluklar getirmektedir. Bu duygunun ifrat ve 

tefrit uygulaması bizi mesul tutarken istikametli 

uygulaması şecaat denilen cesarete yönlendirir. 

 Terkipleri ile ayetlerde kırk beş yerde geçen 

gadap/gazap/öfke, kula ve Allah’a nispet edilen bir 

sıfattır. Allah, lânet ederek, rahmetinden uzaklaştırarak, 

yoksulluğa, zillete ve helâke maruz bırakarak öfkesini ve 

gazabını ifade eder ve bu O’nun sıfatıdır. Zıttı rahmettir; 

“Rahmetim gazabımı geçti” ifadesi bunun habercisidir. 

Aslında rahmeti Allah’ın zati sıfatı olarak 

değerlendirirken gazabını ise mahlûkuna yönelik sıfatı 

olarak ele almak daha doğru olacaktır. Gazap ve rahmet 

bir birinin tamamlayıcısıdır. 

  Kulun sıfatı olarak öfke, üç şekilde tecelli ve 

tezahür eder. Öfkenin tefrit kullanımı olan cebânet ki 

korkaklıktır; ifrat kullanımı tehevvürdür ki 

korkusuzluktur; vasat kullanımı ise cesarettir ki dini ve 

dünyevi hukuku için canını feda eder, meşru olmayan 

işlere karışmaz. Korkaklık acizliğin doğrudan ifadesidir. 

Korkusuzluk acizliğin gizli ifadesi olurken bastırılmış ve 

ortaya saldırganlık olarak çıkmış şeklidir. Her ikisi de 

psikolojik sapmadır, rahatsızlıktır. 

 Yunan Felsefesinin İslam dünyasına girmesi ve 

özellikle Eflatun Felsefesinin tesiri ile insan ruhunun 

başlıca güçlerinden natık güç, şehvet gücü ve gazap gücü 

olarak ifadesi dikkat çekmektedir. Yıllardır süren 

etkilenmenin ardından öfkenin kullanım ve ifade şeklini 

ılımlı ve istikametli bir öfke kullanımı olarak tespit 
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etmişler ki İsfahânî, Mâverdi, Gazali ve Bediüzzaman’ın 

yorumları benzerlik arz etmektedir.  

 İnsan, öfkesini intikam alma veya cezalandırma 

şeklinde de kullanır. Saldırganlık olarak kullanımı da 

ifrata girer. Öfkenin bu alanlarda kullanımı insanın 

acizliğinin bir başka ifadesidir, demiştik. Hakkının 

yendiğine veya ihtiyacının karşılanmadığına 

yorumlayarak tepkide bulunur. Aslında bu tepki, öfke 

buzdağının suyun üzerindeki görünen kısmıdır. Problem 

suyun altındaki kısımlarda saklıdır. Suyun altında kalan 

duygular zamanla birikip, problemli hale gelerek nihayet 

öfkeyi oluşturur.  

 İnsanların bazıları, öfkeyi buzdağının tepesinde 

yaşar ve bir türlü çözümlenmemiş bu duygulara sarılarak 

rahatladığını sanır. Oysa öfkenin kaynaklarını ortadan 

kaldırmayı başarmak için buzdağının altındaki duygulara 

yön verecek temel bir bakış açısının verilerek normale 

getirilmesi lazımdır.  

 Bu duyguların anlaşılmasının psikolojik 

tahlillerini psikologlara havale ederken bahsedilen 

duyguların kullanılmasında sağlıklı yol olan istikameti 

aramalıyız. Bütün akıl sahipleri korkaklığın ve 

korkusuzluğun bir çeşit hastalık olduğunu ifade 

ederlerken bu iki kullanımın istikametli olmadığını da 

söylemektedirler. Korkulmayacak şeylerden korkmak da, 

bütün baskı, tahakküm ve zulümlerin kaynağı olan 

öfkenin ifrat kullanımı olan korkusuzluk da psikolojik bir 

vakıa olduğu gibi imana zıt bir haldir. Her duygunun 

kullanımında ifrat ve tefrit gibi rahatsızlık veren kullanım 

şeklinin yanında doğru kullanımının da bilinmesi ve 

uygulanması insanın sorumluluklarındandır. 
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 Dini bütün kaynaklar cesur olmaktan bahseder, 

tavsiye eder. Dolayısıyla imanımız helal ve meşru olan 

işlerde cesur olmayı şart koşar. O halde insan, öfkesinin 

vasat ve istikametli kullanımı adına dini ve dünyevi 

hakları için öfkelenir, haklarını arar. Bunu da mevcut 

imani sorumluluğu gereği yapar. 

 Hayatın bütününde var olan öfke bir başka 

yönden durgun ve azgın olarak ikiye de ayrılır. Durgun 

öfke, yeri ve zamanı geldiğinde kullanılır ve faydalıdır. 

Aktif veya azgın öfke ölçüsüzdür, sorumluluk getirir. 

Hayatının bütününde insan, nefsinin arzuları 

engellendiğinde doğal olarak hırçınlaşır, öfkelenir, adeta 

ölçüsüz hale gelir. Hayat şartlarını 

değiştiremeyeceğimize göre öfkenin kontrolünü 

öğrenerek hem istikametlendirmeli ve hem de imani 

sorumluluk kazandırılmalı ki dünya ve ahirette başımıza 

iş açmasın. 

 Haftaya devam edelim inşaallah. 

 

   Mehmet Çetin 

 03.10.2013.Çiftehavuzlar. Çiğli. İzmir 

 

Not: Geçirdiğimiz başarılı ameliyat sebebiyle bir an 

yanımdan ayrılmayan eşime, evlatlarıma ve geçmiş olsun 

ziyaretimize gelen, arayan dostlarıma teşekkürler 

ediyorum. 

 

Yeni Asya 05.10.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ofkede-iman-

sorumlulugu-1_213016 

http://www.mehmetcetin.de/ofkede-iman-sorumlulugu/ 
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41. Öfkede iman sorumluluğu-2 
 Öfke doğrudan sabır ile alakalıdır. Sabır, olay 

anında gösterildiğinde bir kıymeti harbiyesi olur, değilse 

hikâyedir. Kur’an’da “öfkenizi yutunuz” emri çok dikkat 

çekici. Yutmak kelimesinin hatırlattıkları manalar empati 

ve terapide kullanılması tavsiye edilir. Bir insan öfkesini 

tutup, onu ne bir söz, ne de bir fiil ile göstermediği 

zaman gayzını tuttu denilir. Böylece öfke geldiğinde 

yürütmeyip, onu tutarak, içeriye doğru çevirmek sabrın, 

hilmin ve yumuşaklığın çeşitlerindendir.
66

 Öfkesini yutan 

kişinin kalbinin Allah tarafından iman ve emniyetle 

doldurulacağı hadisin vaadleri arasındadır.
67

  

 Dikkat edilirse öfkeyi yenmenin ve hâkim 

olmanın doğrudan iman ile irtibatının olduğu anlaşıldığı 

gibi esasında insana güven duygusunu da kâmilen 

veriyor. 

 Kâfirlere karşı çetin, müminler arasında 

merhametli olmak ayete göre öfkenin kullanım 

açılımlarındandır. Allah için öfke, imanın gayretindendir. 

İnanç farklılığından doğan öfke yerine, olumlu 

yaklaşmak ise inanmayanları imanın selametine davet 

eder. 

 Öfkenin kontrolü konusunda uzaklara gitmeye 

hacet yok, Resul-i Ekrem’in (asm) sünneti doğrudan 

uygulamalı, tecrübeli bir çaredir. Bu konuda pek çok 

hadis ve uygulamalı olarak nakledilen sünnetler var. 

Öfkelenildiğinde pozisyon değiştirme tavsiyesi en 

meşhur ve en etkili olanlardandır. Şifreli dua, eûzüde 

saklıdır.  

                                                           
66

 Fahreddin Razi, Tefsiri Kebir, 7/70 
67

 Ebu Davud, Edep, 3 (IV/248) 
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 Hayata müspet açıdan bakmak, her şeyin güzel 

tarafını düşünmek, huzur, çözüm, barış bakış açılı olmak, 

olmazsa olmazlardır. Müspet hareket en öfkeli olanı bile 

hizaya getirir. Kendisi ile barışık olan kavgacı olamaz, 

bırakın öfkeli olmayı. Eşya ve hadiseye hep hikmet 

noktasından bakarak mütevekkil olmak sükûnete erdirir. 

Zira insan ne eşyaya ve ne de hadiseye hâkim olabilir. O 

sadece murat edilenin yaratılmasında küçük iradesi ile üç 

beş sebebe teşebbüs ederek vesilelik yapar. Bu noktadan 

da hayırda mükâfat şerde sorumluluk üstlenir.  

 Risale-i Nur’da öfke ve hiddetin kullanılmayıp, 

kontrol altına alınması, istikametli kullanılması anlatılır. 

Öfkenin karakter olarak kazanılması ve uygulanması 

tasvip edilemez. Uhuvvet konularının vazgeçilmez ayeti 

olan Âl-i İmran/134 anlatılırken muarızlara dahi hiddet 

ve misli ile karşılık verilmemesi, itiraza sebep konuların 

izah edilerek cevap verilmesi tarzındaki yönlendirmeleri, 

psikolojik ve sosyolojik açıdan çok önemlidir.  

 Tasdikçi olmak, hediyeleşmek, kaliteli ve sevgi 

dolu beraberlik, yardımcı olmak, fiziksel temas bu 

konuda muhabbeti besleyen, öfkeyi ıslah eden 

tavsiyelerden önemli olanlarıdır. Affetmek ve en 

önemlisi helal etmek, bu işin panzehiridir.  

 Affet ki affedilesin, helal et ki helal edilesin! 

 Öfkeyi yok etmek fıtrata aykırıdır, ıslah etmek, 

kontrollü tutmak, yeri geldiğinde dengeli kullanmak, 

doğru olanıdır. Kişi öfkesinin sorumluluğunu üzerine 

aldığı zaman kontrol kolaylaşır. Öfkelenen, hâsıl olacak 

zararlar ile sevdiklerini sıkıntıya sokarak, kendini ve 

karşı tarafı harap edeceğini hatırlamalı. Eşya ve gönül 

kırdığında rahatladığını zanneden, kendine geldiğinde 

maliyetin ağırlığı, öfke hazzını azaba dönüştürür. 
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Öfkelenince bunların kaybını düşünerek hemen vazgeçip 

doğru olanın affetmek olduğunu ve bunun neticesinde 

sevap olan ibadet olduğunu düşünmek gerekir.  

  Dışa vurulan öfke, sağlıklı ilişkileri tahrip eder. 

Öfkeyi dışa vurarak değil sabırla içeriye atarak 

mütevekkil olmak gerekir. 

 Öfkeli anda Allah’ın isimlerini zikir ve anmak 

dolayısıyla yardım istemek gerekir. Vicdanın sesini 

dinleyerek, hızlı muhasebe edip, affetmeye meyil ederek 

neticede verilecek sevap ve bunların ötesinde Allah’ın 

rızası için bağışlamak ve bağışlanmayı ummak imanın en 

kâmil hâlidir. Öfkenin ifrat ve tefritinin bir musibet 

olduğunu düşünmeli. Musibete karşı sabır ile mükellef 

olduğu düşüncesi kişiyi istikamete yönlendirir. 

 Riyazet, öfke ve şehvetin ıslah yollarındandır. 

Riyazeti yeme içmeyi kısıtlamanın yanında; öfke ve 

şehvetin aşırı kullanılmasının da kısıtlanması, daha 

doğrusu itidalli kullanılması olarak anlamak daha 

tamamlayıcı olur. Şeytanın şerrinden sakınma sırlarının 

saklı olduğu muavizeteyni sık sık okumalı.  

 Sevgi, öfkenin sakinleştiricisi, sevgi dolu ifadeler 

ise sükûnetin basamaklarıdır. Fakat öfkenin en tesirli 

ilacı tevhiddir. Allah’ı fail bilmeli. Bütün fiiller Allah’ın 

izni ile olmaktadır. Öfke fiilinin ıslahını O’ndan 

dilemelidir. 

 Sahi siz öfkelenmiş yüzünüzü hiç gördünüz mü? 

Bir soru daha, öfkeli yüzünüzü hatıralık olarak asar 

mısınız duvara? O halde gelin vaz geçelim bu 

musibetten! 

   Mehmet Çetin 

  03.10.2013. Çiftehavuzlar. Çiğli. İzmir 
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Yeni Asya 12.10.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ofkede-iman-

sorumlulugu-2_213114 

http://www.mehmetcetin.de/ofkede-iman-sorumlulugu-2/ 
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42. Akıl duygusunda iman sorumluluğu 
 Yaratılıştan sınır konulmayan üç duygumuzdan 

şehvet ve öfke aslında aklın kontrol alanlarına 

girmektedir. Girmeli ki şehvet ve öfkenin istikametli 

kullanımını netice veren imtihan kazanılsın. Peki, aklın 

istikametli kullanımının açılımı nedir ve nasıl olmalıdır? 

Bu konu öncekileri de kapsayan çok önemli konudur. Her 

şekli ile mütalâayı hak etmektedir. 

 O halde kısaca mütalâa edelim, inşaallah.  

 Aklın veriliş hikmetinin özet tespitleri ile girelim. 

Varlığın hakikatini idrak eden, maddi olmayan ama 

maddeye tesir eden basit bir cevher olarak felsefe tarif 

eder. Kur’an, insanı insan yapan, ilahi emirler karşısında 

sorumluluk üstlenmesine vesile olan akıldır, der. 

 Akıl, bir anahtardır. Mahiyeti meçhul ama eserleri 

ile varlığını anladığımız akıl, garip bir şey ki yine 

kendisi, kendisi ile anlaşılmaktadır. Aklın yerine ve aklın 

vazifelerini yapan aynısı bir başka duyumuz olmadığı 

için aklın idrakini bir yere kadar akıl ile yapmaktayız. Bu 

başlı başına hayret veren müthiş bir gerçektir! 

 Doğuştan ihsan edilen akıl önceleri etkilenerek 

eğitilir, yetiştirilir ve geliştirilir. Daha sonra o aklın bu 

süreci devam ederken diğer taraftan başka akılları 

eğitmeye, yetiştirmeye, etkilemeye başlar. Aynı zamanda 

her iki muamele olan etkileme ve etkilenmeye tabi 

olması aklın harika bir alametidir. 

 His, şuur, akıl, ruh,  nur, sır vs gibi cihazların bir 

biri ile doğrudan ve dolaylı alakaları olmakla beraber akıl 

kendi makamı altındakileri iyi bilmekle beraber 

üzerindekiler hakkında ileri gidemez. Bazılarını hayal 

dahi edemez. Hayal, kâinatın en geniş ama mevcudatın 

en mükemmel olanıdır. Hayal, aslına hükmeden bir 
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nurdur.
68

 Duyularla idrak edilmeyen tahayyül olunamaz, 

tahayyül olunamayan da düşünülemez. Dolayısıyla hayal, 

duyularla düşünce arasında bir idrak gücüdür. Hayal 

edilirken duyulardan kaynaklanan imajları, birleştirip 

ayrıştırıp
69

 bunlardan hüküm, değer ve bilgiler çıkarma 

aklın işidir. Manalar kalpten çıkar, hayal suretlendirir, 

akıl değerlendirir, duyu organları ifade eder. 

 İnsanı sorumluluk altında tutan duyu organların 

icraatlarıdır. Duyu organların icraat talimatı akıldan 

gelmektedir. Verilen talimata uyandan ziyade, emri veren 

sorumludur. O halde akıl vücudumuzdaki organların 

icraatının ana sorumlusudur. 

 Vicdanın/kalbin ziyası din, aklın nuru fen ilimleri 

tespitindeki reçete, din/ziya; akıl/nur ilk eşlemesinin 

işareti ile güneşin ziya; ayın nur ile beraberindeki ikinci 

eşlemesi hakikati aklın, kalbe bağlı olmasını gösteriyor. 

Zira ay bütün ışığını/nurunu ziyanın kaynağı olan 

güneşten almaktadır. 

 Ruh-beden işletmesinde kalb genel, akıl şube 

müdürüdür. Hayal aklın hem proje müdürü ve hem ar-ge 

sorumlusudur. Kalpten doğan şuur ve hislerden 

mevcudiyetini besleyen akıl bütün bunların 

sorumlulukları ile yüklüdür. 

 İşte şöyle bir akıl, Allah’ın fıtri olarak kalbe ilham 

ettiği ışıktan istikamet alarak kararını vermeli. Kalbin 

his/duygu/latife müdürü olan vicdanın, telkin ve 

yönlendirmelerine dikkat etmeli. Fikirlerin ana 

sorumlusu, altındakilerin müdürü olan akıl bunları yok 

sayamaz. 

                                                           
68

 İbnü’l-Arabî, Fütûhât 

69
 http://www.ibnularabi.com/ma011.pdf 
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 Eşyadaki gerçekleri ve münasebetleri, akıl; 

sorgulayıp, değerlendirirken, kalp ziyası olmadan fikrinin 

nurunun parlak olamayacağını bilir ve bilmeli. Altındaki 

şubelerin müdürü olan akıl, gelen bilgileri üstündeki 

müdür olan kalbe havale eder. Kalb kendi içinde gizli 

genel müdür olan vicdanın talimatı ile bu bilgileri 

istikametlendirir ve akla rapor eder. Akıl bu rapor ile 

duyu organlarını yönlendirir.  

 Vücud işletmesi devri daim halindedir. Her biri, 

birbirini besler. Sistem böyle kurulmuş. Gıda ağza gelir, 

ilk muamelenin ardından mideye gönderilir. Midede 

hazım işleminin ardından bütün azalara dağıtılırken ağza 

da verilir. Dolayısıyla her biri birbirime yardım ederek 

işletme devreder durur. 

 İşte bu işletmenin uygulama/ emir komuta 

makamında olan akıl; ifrat hali ile eğriyi doğru, siyahı 

beyaz göstermek isteyen gibidir. Tefrit hali ile, 

doğruyu/yanlışı bilemeyen hali ile siyaha siyah, beyaza 

beyaz diyemeyen, bilemeyen gibidir. İstikametli konumu 

olan beyaza beyaz deyip istifade eder, siyaha siyah der 

içtinap eder, hikmetle hareket eder. 

 Hikmetin kendisine verilmesini İlahi ikram 

bilmeli.
70

 Bu cazibenin merkezi bütünü ile acz ve 

fakrıdır. O halde “akıl”lı akıl, aczini fakrını rahmetin 

cazibe merkezi konumunda kullanmayı, imanının 

sorumluluğu alanında olduğunu idrak etmeli. 

   Mehmet Çetin 

  12.10.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Not: Değerli kardeşim Erol Akar’ın torunu, Nurbaki ve 

Esra Akar çiftinin, çift evlatları Mustafa Mert ve Bahadır 

                                                           
70

 Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. 

Bakara 2/269 
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Efe’nin doğumlarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını 

dilerim. 

 

Yeni Asya 19.10.2013 

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

duygusunda-iman-sorumlulugu_213193 

http://www.mehmetcetin.de/akil-duygusunda-iman-

sorumlulugu/ 
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43. Yürüme Tefekkürü 
 Hayatımda zevkle, şevkle ama fiilen yaptığım 

tefekkürlerimden birisi de yürümek üzerine yaptığım 

tefekkürdür.  

 Yürürken, bir ayağımı kaldırıp ileri doğru atarken, 

öbür ayağım âdeta yerle teması kesiliyor. Arkadaki 

ayağımın değdi/değmedi şeklindeki muharrik hareketi ile 

ayak değiştiriyorum. Her adımımda iki ayağımı bir anda 

kullanarak yürüyemediğimi ama tek ayakla yürüdüğümü 

hayret ve takdirle ilan etmekteyim. 

 Nasıl oldu şimdi bu? İki ayağım varken, ikisini 

birden değil de  tek ayak ile yürüdüm, diğeri iteledi. 

Sanki iktisaden ikisini değil, tekini kullandım. Yedekte 

kalan diğer ayak itici motor gücü oldu. Bu muazzam 

hareketi ise her seferinde bir öncekine göre genelde aynı 

ama özelde tek, öncekilere benzemeksizin yapıyorum her 

yürüdüğümde. Hiçbir yürümek bir önceki ile kesinlikle 

aynı değildir. Bu mucize her adımımda fevkalâde olarak 

yaratılmakta. Ben sadece vesileyim o kadar. Yürümek ile 

gerçekleşen mucizelerle hâsıl olan hikmetler 

tefekkürümün ayrı ayrı pencereleri. 

 Evvelâ yürüme işini yapan ben değilim. Sadece 

içimden yürüme arzumu/meylimi belirtiyorum, o kadar. 

Yürüme arzum/komutum adi ve sıradan basit bir şart 

olarak İlahi iradenin vücudumda yerleştirdiği sistemlerle 

yürüme mucizesinin gerçekleşmesine sebep oluyor. 

 Tefekkürümüze devam edelim: 

 Yürümekten değil, ayakta ve iki ayak üzerinde 

hareketsiz kalmakla daha fazla yoruluyorum. Yürürken 

aldığım ve attığım enerji akıllara durgunluk veriyor. Her 

bir dakika yürümenin ömrüme iki dakika ilave ettiğini 

okudum. Yürüme mu’cizesi doğrusu çok da ticarî 
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kazançlı bir iş imiş. Hele bunu yirmi dakika yaptığımda 

ise diyetisyenlerin anlata anlata bitiremediği kilo verme, 

yağ yakma işi oluyormuş. 

 Daha bitmedi! Yürüme konusundaki tefekkür 

duraklarımda nefes alarak devam ediyoruz. Bu sütuna 

sığdığı kadarını nakletmek niyetindeyim, inşaallah.  

 Yürürken kalb atışım kolayca yağ yakma 

seviyesini sürdürürken eklemlerim zorlanmayıp, 

sakatlanma riskim sıfıra yaklaşmakta imiş. 

 Düzenli yürümenin araştırmasını yapanlar kalp 

riskini azalttığını neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü 

söylüyorlar. Kanser çeşitlerinin bazılarının yürümek ile 

izale olduğunu da unutmadan söylemeliyim. Kısmen 

şeker rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenmekte. 

 Hayatta iken yürümenin faydasının yanında 

rüyada iken yürümenin faydaları da varmış. Düz yolda 

yürümek, İslâmın prensiplerine uymayı gösterirken, yalın 

ayak yürümek üzüntünün gideceğine, mutedil yürümek 

ise takvaya alâmetmiş. Daha neler neler… 

 Doğru yolda yürümek ile eğri yolda yürümenin 

hesabı aynı değildir. Sağ yolda yürüyen ile sol yolda 

yürüyen kardeşlerin hikâyeleri malumunuzdur. O iki 

kardeş kendilerini bekleyen akıbetlerine yürümek ile 

vardıklarını unutmadınız değil mi? 

 Ben iki ayak ile yürümenin tefekkürünü yaparken 

dört ve fazla ayaklı hayvanların yürümelerinin 

tefekkürünü nasıl yapacağım, hele kırkayağın? Aman 

Allah’ım! 

   Tek ayakla yürüyen mahlûk var mı acaba? İnsanın 

yürümesi bu kadar düşündürürken, yılanın yürümesine ne 

diyeceğim? Hele maymun dört ayaklı mı yoksa dört elli 

mi anlayamadım gitti! 
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 Dünyaya dört ayaklı gelen insanoğlu, 

giderken birini bırakıp üç ayaklı gidiyor. Ne garib değil 

mi? 

 Burada elbise bedene giydirilirken, orada 

beden, elbise olarak ruha giydirilecekmiş. Peki, bedeni 

elbise olarak giyen ruh, yürümek istediğinde ayaklarımı 

nasıl kullanacak acaba? Burada adımımın/ayağımın 

ölçüsü belli. Orada attığımız ayağımız, gözümüzün gittiği 

yere kadar uzanacağı söyleniyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl 

bir mekân? Nasıl bir nizam? 

 Bir sütunluk yürüme tefekkürünün haritası bir 

hayli geniş oldu, hamdolsun.  

 Hakikaten tefekkürü seviyorum. Bak nereleri 

zevkle dolaştım bile. Sizi de misafir ettim, farkında 

mıydınız?                                                                   

  Mehmet Çetin 

              30.11.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 26.10.2013 

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

tefekkuru_213292 

http://www.mehmetcetin.de/yurume-tefekkuru/ 

 

 

 

 

 

 

 

44. Mum, Dibine Niçin Işık Vermiyor? 
 Bir ömür boyu düşünmüşümdür, galiba ölünceye 

kadar da sürecek. Tarihte ve çevremde o kadar iyi 
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insanlar var, ama evlatları fecaat! Annesi yukarıdan 

aşağıya tesettürlü, kızı aşağıdan yukarıya tersi. Baba 

takva yolunda giderken oğlu tavla yoluna. Bu bazen Asr-ı 

Saadet misali tersine, evlat hidayette iken, baba, ona 

muhtaç. 

 Kaderin, bu gariplikler içerisinde sakladığı sır ne 

idi acaba? Mumdan ışık alanların varlığı zaman zaman 

ümit verircesine beni muhasebeye sevk eder. Nerede hata 

yaptım, diye. Sorular soru içerisinde akrebin kıskacında 

yoğurur. Ve nihayet biraz nefsî, biraz netameli, biraz 

doğru, biraz da serzenişli tespitler, ifadeler süzülür 

ortaya, yavaş yavaş. 

 Kalın mumun enesi çok kalındır, bırakın yakını 

uzağını, dibini hiç mi hiç aydınlatamaz. Zira kalın çevre 

duvarı kolay erimiyor ki aşağıya ışık versin. Hayatın 

vurduğu sillelerle, yaşadığı tecrübelerle, belki okuduğu 

hakikatlerle eritmeye çalıştığı kalın duvarı/enesi, eridikçe 

ışık dört tarafa öncekine nispeten daha fazla yayılır, 

faydalı olur.  

 Cümleleri devirdiğime, kelimeleri karıştırdığıma 

takılmayın! Anlatmaya çalıştığım hakikat ile beraber 

itirafa bakın!  

 Önceleri adına ilk heyecan, tedbirsiz, düstursuz 

hizmetler kılıfını uydurduk. Zamanla evlatlar büyümeye 

başlayınca, yorumlar geldikçe yani söz dinlememeye, o 

zaman da “zaman ve çevreye” fatura kestik. Katma 

değerinin adına da kısmet/kader dedik. 

 Kendimiz bile inanmadık ki, başkası nasıl inansın 

bu mavallara.  

 Zaman, bütün çıplak gerçekleri ile otuz beş/ 

kırkından sonra çıkınca karşımıza, kabahati mumda 

aramaya başladık.  
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 Hiç, ince mumun dibini aydınlatmadığına şahit 

oldunuz mu? Cevabınız sizde kalsın. Nur, vücuttan 

fazla olduğu zaman, kuşatır her şeyi. Var mısın buna? 

 Aldığı malumatı iyice hazmetmiş, uygulaması 

okumasından daha başarılı olmuş, bir okumuş, bin 

yapmış. Ve yukarılara doğru öyle bir ışık yaymış ki, 

aydınlatmadığı yer kalmamış. Zira vücudu nura mani 

olmamış. 

 İşte sırrı yakaladık! Bugünü yarına zarar olarak 

gönderme artık. “Ben yapamıyorum, sen bari yap.”,diye 

de anlama lütfen. Benim yapıp yapamamam, senin 

sevap/günah hanene yazılmaz, bunu biliyorsun, sadece 

seninki yazılır. 

 İlave etmek istediğim konular var ama mazeret 

olarak anlamazsanız eklemek istiyorum. Anadan doğma 

olağanüstü olmadığımız için hatalardan kurtulamıyoruz. 

Aynı çatı altında evlatlar ile bulunuyoruz, özellikle 

eşimizle. Anlattıklarımız ile yaptıklarımızı onlar yakinen 

muhakeme ettiklerinden, bir türlü işin içinden 

çıkamıyorlar ve kayıtsız kalıyorlar. Namazın zamanında 

kılınmasını bahsettiğimizi hatırlarken, kazaya 

bıraktığımız hallerimizin acı hatıraları canlanıyor onların 

muhakemelerinde. Tevekkülü anlatmışızdır, kader 

konusunun içerisinde. Bir yakınımızın vefatında, bir 

musibete muhatap olmamızdaki feryadımız onların 

kulaklarında nasıl çınlamakta bir bilsek! Ondan sonra da 

ben kalkıyorum bu yazıya başlık atıyorum: “Mum dibine 

Niçin Işık Vermiyor?”, diye. Olacak şey değil! 

 Şu an, hangi yaşta iseniz bir çizgi çekin, lütfen, 

ama kalın olsun, isterseniz duble. Önceki hayatınız için 

tövbeyi çoğaltın, yenisi için ümidi. Bu ümidi ne ile 

takviye edeceksiniz?  İhlâs ve samimiyet ile diyeyim de 
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siz anlarsınız gerisini. Ancak bu halin devamı şevk ile 

mümkün, o da bu konudaki tecrübeli insanlar ile 

münasebette saklı. Güvenlik sisteminizi kurdunuz mu, o 

zaman hayatınıza kaldığınız yerden ama daha heyecanlı, 

ama daha verimli ve ama daha nurlu devam edebilirsiniz. 

İsterseniz mumlarla da uğraşmayın artık. Zira kalın mum 

erimiş, siz farkında değilsiniz doğrusu. Neme lazım, 

kurcalamayın fazlasını. 

 Bir şey daha söylemek isterim ama korkarcasına: 

Değerli, üstün ahlak ve nitelikleri olan kimsenin 

kıymetini yakın çevresi pek takdir etmez, edemez. Bir 

insan olarak bazı konularda onlar gibi davrandığı için 

“bizim gibi biri, oda yiyip içiyor, oturup kalkıyor” diye 

düşünürler dersem bunu kendim için dediğimi sakın 

sanmayın. Ortaya sizin adınıza bir tespit yapıyorum, ulu 

orta. 

 Bunlar aramızda kalsın diyeceğim size. 

Başkasının duyması, ihlâsımı bozar da ondan. Allah 

korusun, riyaya takılır ayağım. En iyisi mi sessizce 

yapalım erime işini. Malını satmaya çalışan işportacı 

değiliz, evlada hizmet eden hizmetkârız o kadar. Baba ne 

kadar kusurlu olursa olsun yine de ders alınacak bir yönü 

vardır, yeter ki evlat alıcı gözüyle baksın. 

 Gerçekten farkı varmış, kalın mum ile ince 

mumun. Kalın mumum eriyen posasının ince muma göre 

fazla olmasını da artık kafama takmıyorum. 

Sormayacağım da size. Ben artık işime bakıyorum. 

Sessizce ev ödevimi samimiyet tezgâhında, dua 

ocağında, gözüm gibi sevdiğim, gözlerimin içine baka 

baka yapıyorum. 

 Ben artık muma sormayacağım, dua edeceğim 

dua. 
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   Mehmet Çetin 

   16.07.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Not: Muhterem kardeşimiz Refet Kuşin’in oğlu Yakup 

Kuşin’in vatani görevinde şehit düşmesi vesilesi ile 

taziyelerimi; değerli ağabeyimiz Bekir İbiş’in başarılı 

ameliyatı vesilesi ile de geçmiş olsun dilek ve duamı 

iletiyorum.   

 

Yeni Asya 02.11.2013 

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

nicin-isik-vermiyor_213381 

http://www.mehmetcetin.de/mum-dibine-nicin-isik-

vermiyor/ 
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45. Muma destek 
       -Mum dibine niçin ışık vermiyor? Yazımız üzerine 

 Sanmayın bu yazıyı sadece kendim için 

yazıyorum!  

 Hatta bir başka cepheden şöyle de diyebilirsiniz: 

 Sen hep böylesi enfüsi konuları yazıyorsun, nedir 

derdin?  

 Kendine mahsus, özel hayatına ait dertlerin 

senindir, bu satırları niçin işgal ediyor, bizi de meşgul 

ediyorsun? 

 Haklısınız!  

 Yazımı ve sözümü burada noktalıyorum.  

 Buradan sonrasına devam etmeyin. 

 … 

 Görüyorum ki okumaya devam ediyorsunuz. Eğer 

hâlâ okumaya devam etmek istiyorsanız o zaman lütfen 

dinleyin. 

 Şimdi söyleyin bakayım, 

 Sizin derdiniz ile alakalı olmasa idi okur 

muydunuz, arar mıydınız doğru söyleyin?  Geçen yazıyı 

okuyanlar, hemdert olarak arayıp tebrik ve takdir ile 

hatıra bile paylaştılar.
71 

Bunu da ifade edeyim size. 

 Hatıra şöyle. 

 Rahmetli Bekir Berk abi Ege Bölgesine yolu 

düştükçe Ahmet Feyzi Kul ağabeyi de hassaten ziyarete 

gidermiş. Bir defasında sohbetin en can alıcı noktasında 

rahmetli Ahmet Feyzi ağabey: 

                                                           
71

 Necdet Şimşek, Muharrem Okur vs. 
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 “Bekir kardeş, Bekir kardeş! Ne yapayım, mum 

dibine ışık vermiyor! Dua et inşaallah.”, diye ricada 

bulunmuş.
72

 

 “Mum dibine niçin ışık vermiyor?” başlıklı 

yazımızdan muradımız sadece evlatların hayırlı 

yetiştirilmesine teşvik değil idi. Sen, evladını hayırlı 

yetiştirdi isen, muma diyebileceğim bir şey yok, tebrikten 

başka. Derdim, hayırlı evlat yetiştirme işi nasip olmayan 

muma destek olmak, onun psikolojisine yardım elinin 

uzatılmasına dikkat çekmektir.  

 Mum, etrafındakiler faydalansa da, faydalanmasa 

da ışığını salacaktır. Işığını verdikçe de eriyecek ve bu 

fani âlemden göçüp gidecektir.  

 Ebeveyn, saçını sakalını süpürge yaparak ömrünü 

verir, ama kaderin garip ve ibretlik tecellisi başkadır 

bilinmez. Kaderin farklı bir tecellisinde de o ebeveyne 

yakın olan arkadaşları hakkında ikaz vardır. 

 Ömrünü hemen her şekli ile evladına harcayıp 

ama maksuduna vasıl olamayan ebeveyn zaten bir 

çöküntü içerisindedir. Bu kardeşiniz ile henüz aynı safta 

ve aynı cemaat içindesiniz. Buna dua ve teselliler ile ama 

damara dokunmayacak destekler ile yardımcı olmak sizin 

için de bir ikazdır ve bir imtihandır. Bugün bana, yarın 

sana, unutma! 

 Yıkılmış ağaca değil, yıkılmaya namzet ağaca 

destek olmak ehli kemalin akıllı olanlarının işidir. Senin 

evladının hayırlı çıkması ile işin bitmiş değil, evladı 

şimdilik hayırlı olmamış kardeşini de tesellikâr ziyaret 

vazifesini nasıl da unutuverdin? 

 Evladına ömrü boyu bildiği hakikatleri eksiği-

gediği ve hatası sevabı ile anlatıp, yaşayıp hizmetini 
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 Celal Keseli, 
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etmiş. Bu hizmetini dualarla da takviye etmiş, ama Mevla 

başka türlü takdir etmiş! Ve nihayet önünde başka safta 

duran evladına bitmeyen sabırla, samimi gayretlerle, 

attığı tohumların bir gün yeşereceği ümidi ile toprağı 

çapalaya çapalaya hayata devam eder. Şimdi bu gayretli 

ama mahzun kardeşe yardım eli uzatmak sizin gibi ehli 

merhametin şanındandır. Hem bu aranızdaki uhuvvetin 

gereğidir. Hizmetinde olduğunuz tebliğin başka bir 

usulüdür. Cemaat ehlinin vefası gereğidir. Gıybet, bu 

makamda en kötü olanıdır. Gıybet eden, gıybete maruz 

kalır.   

 Evlat ile ebeveynin arasının huzurla dolmasına 

onların ihtiyacının olduğu kadar sizin de ihtiyacınız var. 

Hayat düz bir çizgide gitmiyor, yuvarlak bir dairede 

dönüp duruyor, sana sıra gelinceye kadar. O halde 

Allah’tan korkarak kardeşimize yardım edeceğiz.
73

 O 

takva sahipleri huzurlu günde yardımcı olduğu gibi 

huzursuz günde de yardımcı olurlar, arkasını ararlar.
74

 

 Mü’min kardeşini sever ve sevmeli. Fena halleri, 

huzursuz durumları için yalnız acır, lütuf ve dualarla 

moral verir, arka çıkar, yardımcı olur. Her şeyin rızkını 

veren Allah olduğu gibi her şeyi terbiye eden de 

Allah’tır.  

 Unutmayalım Allah, yaşadığımız hayatın 

içerisindekilerle bizi terbiye eder. Uzun söze hacet yok! 

   Mehmet Çetin 

 03.11.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Not: İzmir’in kadim Nur Talebelerinden ve Gazetemizin 

eski temsilcisi Yusuf Öztanzan’ın vefatı sebebi ile 

                                                           
73

 Hucurât 10 
74

 Âl-i İmran 134. 



163 

 

Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler yakınlarına ve 

sevenlerine taziyelerimi sunarım.     

 

Yeni Asya 09.11.2013 

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

destek_213477 

http://www.mehmetcetin.de/muma-destek/ 
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46. Hıllet hasreti 
 İhlâs Risalesinin Dördüncü Düsturundaki hıllet 

konusu bir ömür boyu dikkatimi çekerdi. Bir ömür boyu 

sadece dikkatimi değil hasretimi de çekerdi. 

 Meslek olan tutulan yolda hareket tarzı olarak 

meşrebe dikkat çeker o düsturda. Bunu “Mesleğimiz 

haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir.”, diye özetler. 

Kardeşlik yolundaki samimi dostluk hareket tarzının 

önemi vurgulanır. O halde kardeşlik meslek olarak 

anlaşılırken dostluk da meşrep olarak anlaşılmaktadır. 

 Samimi dostluk anlamına gelen hılletin 

özelliklerini şöyle sıralar: “en yakın dost ve en fedakâr 

arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert 

kardeş olmak”. 

 Risale-i Nur ile Kur’an hakikatlerine hizmette 

kardeşlik mesleği takip edilirken hareket tarzının da 

samimi dostluk olması hakikatinin hatırlattıkları var. 

Şahsi mizaç farklılığı çoğu zaman samimi dostluk 

konusunda kısmi de olsa farklılık oluşturuyor. Genel 

manada kardeşiz ama özel alanda bütünüyle herkes ile 

samimi dostluk kurulamamakta. Bunlar yaşanan hayatta 

birer tespittir. 

 Şimdi kendime soruyorum hangi kardeşin için 

sıralanan dört özellikleri ile dost, arkadaş, yoldaş ve 

kardeş olabildim? Soruyu bir de şöyle soralım; hangi 

kardeşinden yine sıralanan dört özellikleri ile dost, 

arkadaş, yoldaş ve kardeşlik bulabildim? Bu sorular bir 

manada itiraftır da. Üstadın, olmasını istediği ve işaret 

ettiği meslek ve meşrep noktasında adıma söyleyeyim 

eksiklerim var, tamamlamam lazım. 

 Hizmetle alakası olmayan sıradan bir işiniz var. 

Ne diyelim, mesela araba almak istiyorsunuz, galeriye 
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veya pazara gideceksiniz. Yalnız gitmemek için münasip 

olduğunu düşündüğünüz kardeşlerinize teklif 

ediyorsunuz. Cevap olumlu olmadığı zaman bu kadar 

kardeşler içerisinde yalnız olduğunuzu hissediyorsunuz, 

derken hillet hasretiniz başlıyor. 

 Hayat bütünü ile yaşanıyor. Sadece hizmete 

müteallik olarak hayat devam etmiyor. Dünyevi, beşeri 

ihtiyaçlarımızın da karşılandığı şekli ile de devam ediyor 

ve yaşanıyor. Esasında hizmet ile alakalı olmayan 

hayatımızda kardeşlik mesleğinin samimiyetin özellikleri 

olan dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık ve kardeşlik 

uygulanmalı ki mana tamam olsun. Dava hayata intikal 

etsin. 

 İbadet içerisindeki huşu ve huzuru, hayatımızın 

ibadet harici zamanlarına da yayabilirsek, hayat bütünü 

ile ibadet olur, inşaallah. Bu cümleden hareketle cemaatî 

toplantı ve sohbetlerdeki münasebet, alaka; taziye, 

düğün, sünnet gibi merasimlerle beraber ailecek 

misafirlikler, seyahatler, alış verişler gibi diğer alanlarda 

da olabilmeli. 

 Haftada birkaç akşam sohbetteki beraberlik, 

cemaat içerisindeki diğer münasebetlerimiz de bizi yalnız 

bırakmamalı. Ders salonundaki görüşme ile misafirlikteki 

baş başa görüşme elbette aynı değildir. Baş başa yapılan 

görüşmelerde daha farklı konular görüşülerek, ihtiyaçlara 

bir şekli ile daha yakın cevap aranabilir. Bu vesileler ile 

ilerleyen münasebetler aradaki yakınlık, arkadaşlık, 

dostluk kardeşliğin pekişerek kuvvetlenmesine yardımcı 

olur. Başkalarından medet beklemek yerine kendimize 

müzahir olmak daha doğru olanıdır.   

 Birbirimizin her türlü derdi ve ihtiyacı ile 

alakadar olur iken haddi aşmamaya dikkat gerekir. 
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Karşıdaki kardeşimizin müstakil bir birey olduğunu ve 

onun her türlü saygınlığının olduğunu, hürmete şayan 

kişiliğine saygı duymak unutulmamalı. Alâkadarlığımız 

dertleşmek olmalı, nasihatler damara dokunmamalı. 

Bazen empati diğer çözümlerden daha ilaç olabilmekte.  

 Ev ve işyerindeki sıkıntılardan bunalan insan 

dertleşmek için arkadaş arar. Bunun için pek çok şekli ile 

uygun olmayan başkalarına gidip dertleşmesi faydadan 

çok zarar getirmekte. Cemaat içerisindeki kardeşleri ile 

dertleşebileceği yakınlıkta birisini göremeyince kendi 

sıkıntıları ile baş başa kalmakta. Takip eden sonraki 

sıkıntılarla en küçük bir şeyi sebep görerek patlamalara, 

kopmalara vesile olmaktadır. Bu ise her yönü ile zarar 

yazmaktadır. 

 Hıllet hayatın bütün yönleri ile önemlidir. İnsanın 

her yaşında hıllet kurabileceği, samimi dostluk ve 

arkadaşlık oluşturabileceği çevresinden kişiler olmalıdır. 

Bunun çok olması aranmamalıdır, yeteri kadarı kâfidir. 

 Şimdi hâlâ kendime soruyorum; her yanım Nur 

Talebesi kardeşlerim ile dolu iken niçin hıllet hasreti 

çekiyorum?  

     Mehmet Çetin 

  12.11.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 16.11.2013 

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

hasreti_213578 

http://www.mehmetcetin.de/hillet-hasreti/ 
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47. Hıllet sorgulaması 
 “Hıllet hasreti” başlıklı yazımızın başından bu 

yazının sonuna kadar nefsimi hesaba çekmek istedim. 

Dolayısıyla bu iki yazıda kimseyi suçlamamak adına 

makam itibari ile kendime seslendim ve kendimi 

muhatap aldım.  

 Şöyle diyorum nefsime:  

 Cemaatî sıkıntıları ve sorumluları anlatırken niçin 

kendimin dışında ve geniş zaman kipi kullanan cümleler 

kuruyorum? Bu konuda ben sütten çıkmış ak kaşık 

mıyım?  

 Risale-i Nur’u ilk tanıdığım zamandaki 

heyecanımın son zamanlardaki durgunlaşmasını 

olgunlaşma diye tevil etmiştim, aslında odunlaşması 

olmalıydı. Mızrağın çuvala sığmayacağını bile bile 

tevillerle avundum yıllarca. Benim halime yaklaşık 

benzeyenleri de şahit ve emsal tuttum, avunurcasına. 

Sonra hıllet arıyorum! 

 İlk yıllarda bekârdım, sonraki yıllarda evlendim 

ama “ev”lenmekten kurtulamadım. Kazancımın hedefi ev 

ve iş yeri satın almalarda idi, ancak zekâtı hizmete 

kaydırıyordum, ucun kıyın. Devam eden yıllarda adına 

dünyevileşme dedikleri tuzağın zararlı olduğunu ateşli 

sohbetlerle anlatıyordum, sonraki yıllarda hararetim 

düştü. Anladım ki o hastalık bende artık olgunlaşmış ve 

hararetini bile kaybetmiş, yuva yapmış. Esefler olsun! 

Şimdi ellerimi kollarımı bile bağlamış, görüyorsunuz 

feryadım bile cılız. 

 Televizyon ne zaman girdi evime, evdeki 

muhabbet, misafire hürmet, risale okumaya gayret, daha 

sıralayabileceğim üzücü şeyler oldu nihayet. Bu 

yetmiyormuş gibi bilgisayar çıktı, çocukların zorlaması 
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iknaya yetti, mahalle baskısı cabası. İfratının caiz olduğu 

irtibatımın önü alındı. Akşamki program, maç, şu bu 

derken derslere de kardeşlere oturmaya gitmeler de 

teklemeye başladı. Bu yetmiyormuş gibi yalan olmasın 

diye bahaneler bulmaya başladım. Hala cemaatten alaka 

bekliyorum, ne kadar hazin! 

 İnternet, saf duygularla girerken dünyama, 

tıklamama sayısı, tıklamaların yanında azaldı kaldı. 

Hâlbuki “Tıklamama imtihanı”
75

 çok önemli idi. 

Tıkladıkça tıklamamayı kaçırdım. Tıkla dedikleri 

tuzakları, tıkladıktan sonra fark ettim, geç anladım 

tıklamamayı. Günahlara hassasiyetimin kırıldığını fark 

edemedim. Haberler, başka şeyler varken cemaatime ait 

şeyleri tıklamaya vakit bile bulamadım. 

 İletişim dedikleri haberleşmeyi, icat olan cep 

telefonları ile yapmaya kaydım, hemde ilk alanlardan. 

Antenli olanı ile başladım, yeni ve akıllı olanına 

gelinceye kadar. Aklımı telefona bağlamışım, esir 

olduğumu yeni yeni fark ediyorum. Önceleri ezberimde 

olan telefon numaraları hayalimde bile uçuşmuyor artık. 

Bu kafa ile kardeşlerimi aramayı nasıl hatırlayacaktım? 

Ayrıca mesajlaşma yüz yüze görüşmeden daha kolay, 

daha az maliyetli ve daha az hatamın ortaya çıkmasını 

sağlıyordu. Böylece gitmek istemediğim ama 

gidemediğim, bayramlaşma ve kandilleşmeleri 

mesajlaşma ile geçiriyordum. 

 Meslek hayatımdaki en büyük duam olan 

“Allah’ım beni para ve kadın ile imtihan etme!” 

münacatımı yeterince samimi yapamadım galiba. Para 
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 http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay.asp?id=483; 

http://www.mehmetcetin.de/hayat/egitim/84-tiklamama-

imtihani.html 
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sevgisinin ağır basması bu kanaati uyandırdı doğrusu. 

Beni birkaç sefer ziyarete gelen kardeşten huylanarak, 

“Acaba para istemeye mi geldi?” endişelerin 

uyanmasına mani olamaz oldum. 

 Son zamanların ataleti beni saralı yıllar olmuştu. 

Yazar ağabeylerim istedikleri kadar uyandırsın, bendeki 

kabuk kalın idi. Ataletin atılması, irtibatın yeniden 

kurulması için tertip edilen gezilere iştirakte nazlandım. 

 Cemaatin birlik ve beraberliğini sarsmak için 

ihtilaf çıkaranlara karşı eski savunma refleksim kırıldı, 

aradaki sözlerden güya incindim, kendimce çareyi 

hücreme çekilmede buldum, doğru yaptığımı zannederek 

battıkça battım. Meslek konusundaki birliği meşrepte de 

arama hatasında bulundum. Meslek esaslarını muhafaza 

ederken meşrepte sıkmamayı tavsiye eden hakikatleri 

galiba atladım. Bunlar yetmiyormuş gibi yeniden meslek 

ve meşrep konusunda Külliyatta araştırmayı da 

önemsemedim. 

 Gelelim enaniyet konusuna. Herkesi eneli 

görürken kendimi gayet mütevazı bildim. Hizmetin 

maslahatı namına gerekenleri bana söyleyenlerin sözleri 

ağır gelince izzet müdafaasına girdim, enaniyetime 

dokundu diyemedim. Bu yetmiyormuş gibi güya eneli 

gördüklerimi yermeye başladım, ta ki haklılığıma kuvvet 

bulayım. Onları, cemaat içerisinde ağabeylik makamı 

için uğraşıyor suçlaması yaparken kendimin o makama 

münasip olduğumu bir türlü anlatamadım. 

 Daha başka sıralanabilecekler de var ama en 

önemlisi bu kadar kusurlarımı bir şekli ile örterken 

takvadaki zafiyetimi nasıl da unutuverdim! Bunların 

ardından hâlâ ihlâslı olduğuma da bir güzel savunma 

yapıyorum kendi kendime ne kadar garip değil mi? 
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 Ve ben kalkmışım bir de hılleti sorguluyorum! İş 

mi benim ki?  

   Mehmet Çetin 

 20.11.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-izmir  

Yeni Asya 23.11.2013 

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

sorgulamasi_213681 

http://www.mehmetcetin.de/hillet-sorgulamasi/         
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48. Asırlara göre şeriatlar değişir  
 Bahçedeyim,  ağacın dallarına su yürümeden 

budama yapmak için çıkmıştım. Budadığım dalları, 

atmaya gönlüm elvermedi. Dedi ki bana; henüz elin 

ayağın tutuyor, gücün de var, iş görecek vaziyette. O 

halde bunları çöpe atman israftır. Yaşına, başına ve mal 

varlığı durumuna bakıp, kendini ayıplamayı, elin ne 

demesini bırakıp, elin ayağın tutarken bu dalları 

küçültüp, mangalda kullanmalısın, dedi. Duygularım, 

kalbimin dediğini kabullenmede fazla zorlanmadı. 

Dalları mangallık olarak keserken akıl ve kalbimin 

muhâveresini dinlemeye devam ediyorum. 

 Karşılıklı konuşmada ilk iddianın kaynağı 

Sözler’den idi. “Asırlara göre şeriatlar değişir.”
76

 bakış 

açısından hareketle, insanın dahi farklı zamanlarda 

şartları değişebilir. Şimdi elin ayağın tutarken bu dal 

parçalarını çöpe atman israftır ve dolayısıyla haramdır. 

Ne zaman yaşlanır, elin ayağın tutamaz olur, o zaman bu 

dalları yine çöpe atmayıp bir ihtiyaç sahibine vermen 

daha evlâdır, hem de hayır işlemiş olursun, dedi, kalb ve 

akıl beraberce. 

 İnsanın gençliğindeki vucudî şart ve imkânları ile 

yaşlılığındaki şartları bir olmadığı yaşanan bir hakikattir. 

Her yaşın kendi imkân ve şartları elbette değişir. Bu 

“Asırlara göre şeriatlar değişir.” hükmünün vücud ve 

hayatımızın farklı zamanlarındaki değişen şartlarına göre 

farklı hüküm alacağını gösterir, dedi her biri. 

 İlmihalde ruhsat veya cevaziyet namıyla verilen 

hükümleri tetkik ettiğimizde bunun misallerini 

görebiliriz. İdrarını tutamayacak yaşa ve bedene sahip 
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 Sözler, s. 787 
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birisinin abdest konusundaki durumu ile genç ve dinç 

birinin durumu elbette farklıdır. Yaşlıya ruhsat verilirken 

gence daha hassas olması ısrarla söylendiğini aklım 

hatırlattı. 

 “Hani?”,  dedi aklım; sağlık şartın müsait ise 

oruç, malî şartın müsait ise kurban, zekât ve haccın şart 

olduğu gibi. Kalbim, amenna dedi. Her zamanın bir 

hükmü var. Arazide, hayvanların arasında hayatı geçen 

bir insandan aranan temizlik-necaset şartı ile şehirde 

yaşayan insanda aranan necaset ve temizlik şartı aynı 

olmamalı, her ikisinin şartlarına göre hükmün olması 

gerekir dedi, aklım. Kalbim ise doğru söylersin ancak, 

nefis taşıyan insanoğlu bu şartları bahane ederek 

suiistimal etmemeli, ikazında bulundu. Aklım ise tasdikin 

ilerisinde, kendi menfaati istikametinde Şeriatı 

konuşturanın büyük vebal altına gireceği acı hakikati da 

unutulmamalı dedi. 

 Din evvela insanın hususi hayatını tanzim eder ve 

etmeli. İçte yaşanarak olgunlaşan muttaki hayat, yavaş 

yavaş dışa vurur. Bu ise lisan-ı hal ve kal ile tebliğ 

şeklindedir. Hedef ve maksadını Allah’ın rızası bilen kul, 

yaşının ve imkânlarının elverdiği ve hatta bunlara 

hükmedebildiği ölçüde hayatını Allah’ın emri 

istikametinde tanzim eder. Gücümüzün üzerinde teklifin 

olmadığı ayet ile sabit. 

 Ramazan ayını yılın on iki ayında döndüren 

Rabbimiz, kulun da kendisine on iki ay dönmesini 

istemekte. Ocak ayının oruç şartları ile ağustos ayındaki 

şartın bir olmadığı ve sevabının dahi aynı olmayacağı 

beklenilen bir hakikattir.  

 Rahmetli kayınpederimin akrabası olan ve ileri 

yaşta ve rahatsız bulunan rahmetli Hacı Mehmet amcayı 
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beraberce ziyaretine gitmiştik. Gözyaşları içerisinde 

ibretle dinledik. Artık namazı oturarak kıldığını ve 

bundan da fevkalade rahatsızlık duyduğunu ifade etti. 

Dedim; Cenab-ı Hak, bizi gençliğimizi alıp 

ihtiyarlığımızı vererek imtihan ediyor. Sağlığımızı alıp 

hastalıkla, ayakta namaz kılabilme imkânımızı alarak 

namazını oturarak da olsa kılabilecek mi, gibilerinden her 

an değişik şart ve şekillerde imtihan etmekte. Biz de 

şartlarımız hangi şekilde olursa olsun kulluğumuzu hiç 

aksatmadan yerine getireceğiz, inşaallah.  

 İmkân ve şartlara biz hâkim ve sahip olamayız. 

Zira onların hakiki sahibi müsebbibü’l Esbap olan 

Allah’tır. Sebepleri, vermek istemesine bahane ve vesile 

yaptığı gibi, farklı şart ve imkânları da imtihanına vesile 

yapmaktadır. İşte bu şartların farklı olması kişide farklı 

hükümlere sebep olmaktadır.  

 Böylece “Asırlara göre şeriatlar değişir.” 

hükmünün bir tek ferdi olan insan âlemindeki mütalâasını 

dut ağacının budanan dallarını mangallık yapmakla talim 

etmiş olduk. 

   Mehmet Çetin 

                               22.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 30.11.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/asirlara-gore-

seriatlar-degisir_213775 

http://www.mehmetcetin.de/asirlara-goere-seriat-

degisirmi/ 
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49. Risale-i Nur’da Namık Kemal 

         -Vefatının (02.12.1888) yıl dönümü münasebeti ile

 Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde 

“Büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. 

Herkes kendi san'atında büyüktür.” der. Dolayısıyla 

Divan-ı Harb-i Örfi isimli eserinin Yedinci Cinayet 

kısmında bahsi geçen Sultan Selim, Şeyh Cemaleddin-i 

Efgani, Mısır müftüsü merhum Muhammed Abdüh, 

müfrit âlimlerden Ali Süavi, Hoca Tahsin ve İttihâd-ı 

İslâm’ı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim’e 

İslam Birliğine sahip çıktıkları noktadan ele almıştır. 

Yoksa ismi geçen zatların her biri diğer insanlar gibi bazı 

kusurlara sahip olabilirler. Ama bu, onların İslam Birliği 

gibi önemli bir konuda isabetli fikirler taşımalarına engel 

değildir. Hatta yeri gelmişken Üstad, "fena ve fani bir 

adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var", diyerek   

iktibas yaptığına da dikkat çekelim. 

 Nerede İslâmî bir hareket var Bediüzzaman orada. 

Ya o harekete Kur’anî istikamet vermek veya gayret ve 

hamiyet için hazır bulunur, ders verir, kuvvet verir. 

Dolayısıyla İttihad-ı İslam’ın idamesi için bütün 

kuvvetiyle, talebeleriyle ve dersleriyle destek verir. 

Kötüye kullanılmasına mani olur. 

 Siyasette ‘muktesit meslek’ diye isimlendirdiği 

orta yolu tavsiye eder. Bediüzzaman suali çok 

ehemmiyetli görmediği ancak cevabındaki mühim 

noktaya dikkat çektiği Münazarat’ta, Kemal’in 

“Rüya”sıyla diye tesmiye ettiği İttihad-ı İslam’ı 14 

yaşında dava edindiğini işaret eder.
77
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 Kemal’in rüyası ne idi? Bunu rahmetli Hürriyete 

Kasidesi’nde haykırır: 

             Ne efsunkâr imişsin ah, ey dîdâr-ı hürriyet 

             Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten 

 Evvela hürriyet olmalı ki iman gelişebileceği 

zemini bulsun, nihayetinde rüyası olan İttihad-ı İslâm 

gerçekleşebilsin. 

 Siyasi tarihimizde Namık Kemal’in “Hürriyet 

Kasidesi” ile başlayan Said Nursi’nin “Hürriyete Hitap”ı 

ile taçlanan bir hürriyet şarkımız var. Şöyle hitap ediyor 

Bediüzzaman; 

 “Ey hürriyet-i Şer’i! Öyle müthiş ve fakat güzel 

ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun, benim gibi bir 

şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken 

uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve umum millet, 

zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile 

tebşir ediyorum.” 

 Namık Kemal ve Bediüzzaman; “müthiş bir 

istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya 

layık iken ve halbuki o tokada müstahak olmayan gayet 

mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan 

kamilane şu sözün,”
78

 

            Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet 

 Çalış, idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten. 

mısraları ile dile getirilen hürriyet perdesi altındaki 

istibdada haykırırlar. Ancak Bediüzzaman istibdadın 

muhatabının yanlış seçildiğine işaret eder, “halbuki o 

tokada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış 

olarak yüzüne savrulan” ifadesi ile yapılan hatayı tashih 

eder.                      

                                                           
78
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 Namık Kemal, istibdadından dolayı Sultan 

Abdülhamid’i tenkit eder. Hürriyet Kasidesi’ni 

değerlendiren Bediüzzaman Hazretleri ise Cumhuriyetin 

ilânından sonraki dönemi kastederek gelen istibdadı 

gösterir.
79

Dolayısıyla Abdülhamid’e değil sonraki 

dönemin müstebitlerinin yüzüne savrulmasını ifade eder. 

 Bediüzzaman’ın İttihad-ı İslâm fikrinde selefleri 

arasında saydığı Namık Kemal, eserlerinde İslâm 

birliğinin önemini ve lüzumunu açık ve kararlı bir şekilde 

ifade etmektedir. Özellikle Magosa’da yazmaya 

başladığı, ancak uzun bir aradan sonra 1881 yılında 

Midilli’de tamamlayabildiği ‘’Celaleddin Harizmşah’’ 

isimli eserinde ittihad-ı İslâm görüşlerini net bir şekilde 

görmek mümkündür. Türk Edebiyatının tiyatro formunda 

yazılan ilk eserlerinden olan Celâleddin Harizmşah’ta, 

Moğol istilâsına karşı, İslâm birliği fikrini Celâleddin’in 

ağzından çok kuvvetli bir şekilde ve İslâm âlemini 

koruyabilecek en önemli düşünce olarak ifade 

edilmektedir. Bu eser, Namık Kemal’in üzerinde en çok 

çalıştığı ve en çok sevdiği eseridir. Ölümüne yakın 

yıllarda yazdığı bu eserde Namık Kemal’in, İttihad-ı 

İslâm düşüncesini tamamen benimsediği ve Osmanlı 

Devleti’nde görülen problemlerin çözümünün de ancak 

bu yolla olabileceği noktasına geldiği görülmektedir.
80

 

 Nur içinde yatmasını dileyerek hayır duaları ile 

anıyoruz. 

   Mehmet Çetin 

                                                           
79

 http://www.feyzinur.com/?p=1234; 

http://www.yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=20255 
80

Mehmet Selim Mardin,  
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 02.12.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 07.12.2013 

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

da-namik-kemal_213878 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-namik-kemal/ 
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50. Kapıyı Sürgüledim 

 Yazı yazmak için ideal zaman bekleyenlere 
 Heyecanla içeri girip önce dış kapıyı kilitledim, 

oh be anahtarın sesini duydum, tamamdır. Odama 

geçtim, kapısını da kapattım. Pencerelere baktım kapalı, 

o işte tamam. Neme lazım, perdeyi de çekeyim dedim ve 

lambayı yaktım. 

 Masamın başındayım. Bilgisayarımı açtım, 

heyecanla, ama şunlar bir de hızlı açılsalar hiç de fena 

olmaz yani. Neyse açılıncaya kadar, koltuğumu 

ayarladım, gömlek düğmemin birini daha açtım. Masanın 

üzerinde dikkatimi çekecekleri arka tarafa doğru 

koydum. Bardağa su doldurdum. Hah işte ekran açıldı, 

artık başlayabilirim.  

 Bu anın ne zamandır hayalini yaşıyordum. Hayırlı 

işime bir muzır mani olmadan başlamalıyım. Hanımı 

sohbet için arkadaşlarına bırakıp gelmem otuz 

kilometrenin üzerinde, geçen zamanı siz hesaplayın. 

Olsun değerdi şu sessizliği yakalamam için. Zira evde 

kimse yoktu. Küçük oğlum dershanede, büyük oğlum ise 

genelde gündüzleri yatar, geceleri çalışır, bana mı çekmiş 

ne?  

 Gece çalışmak mı dediniz? Bayılırım, gecenin 

sessizliğine. Gündüzün gürültülerinden bir tanesini bile 

bulamazsınız. Şu çift cam işini bulanlara rahmet, köpek 

sesleri bile duyulmuyor. Masama kurulduğum zaman 

imsak vaktinin nasıl geçtiğini bilemiyorum doğrusu. 

Arada bir hanım cebimi çaldırıyor, hemen kapatıyorum. 

Derken sessiz, bölünmesiz, huzurlu bir yazı yazmanın 

hazzını yaşamak bir başkadır geceleri. 

 Hay Allah, kapıyı niçin kapatmıştım? Bu yazıyı 

niçin yazıyorum, bak neredeyse unutuyordum bile. Evet, 
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masamda idim, bilgisayar da açıldı. Oh, tamam hemen 

bir tane word açıyorum, tamam o da oldu. 

 Nasıl bir başlık koymalıyım acaba? 

 Hemen aklıma geldi, hanımı bir arayayım da ona 

buraya kadar olanı okuyayım. Zira onunla paylaşmak 

benim için çok özel oluyor. Gerçekten çok mutluluk 

aldığım bir şey karşısında eşimle o mutluluğu paylaşmak 

benim için dünyanın cennet hallerindendir. 

 Evet, telefonum arıyor, hah işte açtı. “Sultanım, 

dedim, bir güzel yazı yazdım ki deme gitsin. Yarısına 

kadar yazdım, bunu hem seninle paylaşmak ve hem de 

değerlendirmeni almak istiyorum. Ne dersin, okuyayım 

mı? 

 Sevinirim dedi, dünyanın bir tanesi. Başladım 

heyecanla okumaya. Nefes almak için bile zaman 

harcamıyorum dikkatli kullanıyorum. Okuduğum kısım 

“Nasıl bir başlık koymalıyım acaba?”ya geldi, nefesimi 

aldım. Bekliyorum heyecanla. Nihayet cevap çok ciddi 

bir şekilde geldi: Çok güzel olmuş. Önceki 

yazdıklarından farklı. Bu gidişle benim de yazmak 

istediğim gibi roman yazarsın artık. Bırak olduğu gibi 

kalsın!”,dedi.  

 Nasıl buldun dedim kendime içimden sessizce? 

Hemen sevinçle, peki Sultanım dedim ve kapattım 

açtığıma sevindiğim telefonu.  

 Sebat bu ya, azimliyim, devam ettireceğim, 

hayalini kurduğum yazıyı yazmaya. Neyse bir iki 

öksürük ve derin nefesin ardından, elimle yüzümü 

gözümü sıvazladım, tamam aklım başımda imiş, 

kendimdeyim, o halde devam. 

 Aksilik bu ya cebim çalmaya başladı, hay Allah! 

Tanımadık bir numara, açtım. Filan kurumdan 
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arıyorlarmış, reklam için. Özür dileyerek kapattım, 

ardından sesini de. Başa döndüm, kendime yeniden çeki 

düzen verdim. Dikkatimi toplamam lazım. Ha bir gayret 

daha dedim. 

 Tam klavyeye dokunacaktım, tuvalet ihtiyacı acı 

acı dokundurdu bu sefer. Hay Allah, yahu sırası mı? 

Nereden geldi bu ihtiyarlık? Gençliğimde geceye kadar 

tuvalete gitmeden geçirdiğim günlerin ardından bu hale 

davetiye çıkardığımı tuvalet yolunda düşündüm. 

Dönüşüm gidişimden hızlı oldu. Zira acelem var. Bir 

muzır musallat olmadan yazmam lazım. 

 Yolda aklıma gelen başlığı yazdım öncelikle, 

“Sessizliğin İlhamı” Nasıl buldunuz? Güzel değil mi? 

İşte yakalamak ve yazmak istediğim konunun başlığı da 

böyle sırlı olmalıydı. 

 İlk giriş çok önemli idi. Okuyucuyu mest etmenin 

ilk şartı ilk darbedir, tüh yanlış kelime kullandım. Hemen 

sildim ve yerine ilk hitap çok önemlidir yazdım, bereket 

versin bunu da hallettik.  

 Canım da çay istedi ki sormayın. Olmalı idi şöyle 

sağ elimin altında bardağım. Bakmadan almalıydım, 

çekmeliydim yudum yudum. Neyse şimdi sırası değil, 

işimize dönelim. Eyvah “dönelim” kelimesi çağrışım 

yaptı. Hanımın, “gecikme, erken gel, her zaman en geç 

dönen ben oluyorum” sıkı tembihini nasıl da unuttum. 

Hemen kaydedip kapattım.  Artık sessiz ve ideal bir 

zaman daha ayarlamam lazım. Kapıya gidiyorum ama 

kapı aralıklı, ancak sürgüsü sürülü, hay Allah, 

kapatmıştım bu kapıyı, dedim, öfkeyle. 

 Ben yazı yazmak için ideal zamanı ararken, siz de  

size göre önemli işiniz için ideal zamanı aradığınızı 

unuttunuz mu yoksa? 
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 Gülüyorsunuz değil mi? Öyle olsun, bir gün ben 

de size gülerim.  

 Evet, bu satıra kadar okuttum ya, na’ber! Gülme 

sırası bende şimdi, anladın mı kapıyı sürgülemeyi. 

   Mehmet Çetin 

  21.05.2013.Çiftehavuzlar. Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 14.12.2013 

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

surguledim_213990 

http://www.mehmetcetin.de/kapiyi-surguledim/ 
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51. Karıştırılan Makamlar 
 Risale-i Nur'daki mevzular muhatabın makamına 

göre seçilip okunarak anlatılmalı. Her zaman için 

unutulmaması gereken husus bütünüyle Külliyat, iman 

hizmetinde Kur'an kaynaklı bir eserdir. Dolayısıyla Nur 

Talebesinin asli vazifesi iman hizmetidir. Bu cümleden 

hareketle her konunun iman ile bağlantısı olduğu gibi 

istisnasız her insanın iman ile alakası vardır, olmalıdır da. 

O halde muhataba naklettiğimiz konuyu imani açıdan arz 

etmek isabetli olanıdır.  

    İman umuma ait bir hakikattir. Kabre girecek her 

insanın imana ihtiyacı olması imanı genelleştirmektedir. 

Genelin ihtiyacı olan imani konuların anlatımında 

cemaat, grup ismi zikredilmeksizin nakledilebilir. 

İnsanlarda hizipçilik, grupçuluk gibi taraftarlık damarını 

tahrik etme ihtimalinin olduğu durumlarda cemaat ismini 

bahsetmemek daha isabetli olsa gerek. Tam aksine 

cemaat isminin zikrinin gerektiği vaziyetlerde 

söylememek ise isabetsizliktir  

    Bu izahın ardından sohbetlerde makam gereği 

eğer yerinde ise  "Nurcu, Nurculuk" unvanlarının 

kullanılmasına, değilse kullanılmamasına dikkat etmek 

hikmet ehlinin işidir. 

    Bir başka konu daha var. O konu da makam 

gereği karıştırılması muhtemeldir. Mehdi ve süfyan 

meselesinin lüzum ve makamı olmadan bahsedilmesi 

isabetli olmayan davranışlardandır. Pek çok hususları 

zihne getirdiğinden hem siyasileri ve hem de mehdilik 

beklentisi içerisinde olanları tahrik edeceğinden Üstad, 

gereksiz yere bahsini münasip görmez. Ancak bu demek 

değildir ki sırası ve yeri geldiğinde de konuşmayacağız. 

Yanlış anlamaya veya başka noktalara çekmeye gerek 
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yok. Makamı geldiğinde mehdilik konusunda son sözü 

yine Risale-i Nur söyler, o kadar. 

 Mehdilik konusunu fazlası ile konu edinmek, 

meşgul olmamız gereken imana hizmet konusuna da 

mani olmamalı, aksine yardımcı ve tamamlayıcı, takviye 

edici olmalı. Evet, mehdilik konusu, imanın doğrudan 

şartlarından olmamakla beraber, imana ve amele 

istikamet verme, başkalarına kapılmama, yanlışları 

desteklememe noktasından da önem arz etmesi 

manidardır. Buradaki makamlara dikkat etmek gerekir. 

 Tarih özellikle yakın tarih, nice mehdilik 

makamına bir manada muhtemel insanların, müfsitlerin 

aldatıcı yüzlerine yanılarak desteklediklerine şahit 

olmuştur. Onlar beklide gizlice mehdilik beklentisi 

içerisinde iken farkında olmadan yılana sarıldılar. Kimisi 

de o müfsitleri beklenen zat bildiler, hata ettiler.  

 Bir başka husus daha var bu konular paralelinde. 

O da her cemaat mensubu bağlı bulunduğu mürşidine 

muhabbeti gereği haddi aşma ihtimali var. Hakiki değil 

hayali mürşide bağlılık; onu layuhti dediğimiz hatasız ve 

ulaşılamaz makamında görmek doğru değildir. Nitekim 

Bediüzzaman Hazretleri de, bu konuyla ilgili olarak bir 

lâhika mektubunda “hayali Ziyaeddin”i değil “hakikî 

Ziyaeddin”i sevmek gerektiğinin misalini vermiş, 

“Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere 

bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat 

etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalâde hüsnü zan ve 

müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat 

ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlâs lâzımdır. Onda 

terakki etmeliyiz”
81

 demiştir. 
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 Sıralanan makam karıştırmalar hayatın içerisinde 

muhtemel olanlardır. Bunların genelini; her dediğimizin 

doğru olması gerektiği ama her doğruyu her yerde ve her 

zamanda söylemenin doğru olmadığı ölçüsü ile tashih 

edebiliriz.  

 Hatalar insan için olmakla beraber bunları 

düzelterek doğruları uygulamak da elbette insan içindir. 

Su-i misal emsal olmaz. Ancak yapılan yanlışlıklar, 

yapılan karıştırmalar bize tecrübe vererek doğruya, 

istikamete ulaştırmalıdır. 

   Mehmet Çetin 

 14.12.2013.Çiftehavuzlar, Çiğli, İzmir 

 

Not. Teyp Tahir Gürdere ve Abdulbaki Çimiç’in baldızı 

Muhterem Kurt’ a Allah’tan rahmet kalanlarına sabır 

diliyorum. 

Yeni Asya 21.12.2013 

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

makamlar_214092 
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52. Sesli Harfleri Attılar Üstadım! 
   -2013 Yılsonu muhasebesine doğru 

 Bilemiyorum nasıl başlayayım muhasebeye! 

 Ülfetin getirdiği bağışıklık, sıradanlığın 

vurdumduymazlığı, nefse muhabbet kaynaklı savunmalar 

intibahımı çoğu zaman perdeliyordu. İntibaha fırsat 

buldukça, muhasebeye kuvvet veriyorum. Her muhasebe 

enfüsi bir davettir. 

 Gençliğimizin halinden başlamalıyım. 

Sıkıntılarımız var, haberleşmenin yazılı ve sözlü 

olanından. Önceleri dikkatimi çekmeyen ve herhalde 

gençlerin hızlı yazmasından kaynaklanan bir alışkanlıktır 

diyordum. Alışkanlıklarına dikkat edince fark ettim; 

yazılı ve sözlü anlatımlarında sesli harfleri attıklarını. 

Sesli harfler gidince alfabe nasıl okunacak? Fikirler nasıl 

dillendirilecek? Meram nasıl anlatılacak? Sesli harfler, 

uygulamada kaldırılırken sessizlere ilave ediliyor, ne 

garip değil mi? Hatta bunlar uzun cümleyi bütünüyle 

kavrayamayıp, kısa cümlelere teşvik ettiler. Uzun değil 

kısa konuşmaya dikkat çektiler. İnsanlar konuşa konuşa 

anlaşırlar idi, sesliler gidince sessiz konuşma mı olacak? 

Sessizlik, sükûnet isteyenler için lazım ama problemlerin 

halli de konuşmak ile mümkündür. 

 Konuşmayı demokrasinin özü, meşvereti 

cumhuriyetin ruhu bildik. Konuşmalarında ahlak, din ve 

milli konular gibi umumun malı meseleleri gündeminde 

tutarak koltuklara oturanlar, konuşanlara tarizde 

bulundular. El altından tehditleri ve sınırlamaları da 

özgürlükleri genişleterek yaptılar. Özgürlükleri 

genişletirken ferdi teşebbüsü otorite, disiplin tehditleri ile 

körlettiler. Derken tek adamcılık darbesi neşvünema 

buldu, öldürüldü zannedilirken. Darbe yapanları 
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yargılanmasını sağlarken, darbe yapılmasına vesile olan 

yasalar işlerine geldiğinden midir bir türlü olması 

gerektiği gibi değiştiremediler, anayasayı da. Bunları 

konuşamadık ama demokrat manasında istikametle 

gelenlerin yol başında tereddüt yaşadıklarına şahit olduk. 

Bir kısmı ehvenüşşeri tevilleyip desteklerken bir kısmı 

sadakat adına devam ettiler, Üstadım! Hayatın her 

halinin, imtihanın bir sahnesi olduğunu senin 

eserlerinden anlarken, anlattıklarını yaşamada istikrarı 

sağlayamadık. 

 Bir taraftan bu sıkıntıları yaşarken önceki yıllarda 

başlayarak gelen adına çeşitli bahar isimleri konulan 

hareketler sardırıldı İslam âlemini. Asayişe dikkat 

etmeyi, dâhilde kuvvetin kullanılmamasını, idareye talip 

olmamayı, imanın kuvvetlendirilmesi ile uhuvvetin 

tesisine sarılmayı çok söyledik ama demek ki 

anlatamadık Üstadım! Zira İngiliz Mülkiyesinde henüz 

müspet dersini alamayıp Mısır’da, din namına siyaset 

yapan kardeşlerimiz anarşiye çekilmek istenmekte. 

Hâlbuki din namına siyasete girmenin vebal, sıkıntı ve 

sorumluluklarını çok anlattık. İnşaallah onlar İslamın 

zeki mahdumu olduklarını günü gelince gösterecekler, 

Üstadım! 

 Afrika’nın kuzeyi çalkandırılırken, Yemen’den 

Türkiye’ye kadar ön yüzü bahar rüzgârı ama arka tarafı 

ifsat komitesinin uygulama alanına dönen Irak ve 

özellikle Suriye’nin hali içler acısı. Uzak Doğu’daki din 

kardeşlerimizi sayamadım bile. Her tarafa istikamet ve 

itidale davet edenleri de müfsitler gizli planları ile 

susturup, suçu karşı tarafa atarak ifsadına devam ettiler. 

Bunları bahsederken içim yanıyor Üstadım! 
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 Masum denilen niyetle başlayan Gezi, önceleri 

ikaz iken yine müfsitler isyana dönüştürmek istediler. 

Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadelenin arkasından 

ne garip ki aksi ikazlar gelmeye başladı. Bu ikazların 

ardında kaderi ihtarlar da vardı, ancak anlayanlara idi 

değil mi Üstadım! 

 Ama ihtarlar devam ediyordu. Ehvenüşşeri 

diledikleri gibi yorumlayıp desteklediler. Önce fürüat 

sonra sadeleştirme ile ifsat komitesine karşı duran 

mukavemete darbe vuranlar hüsnü zanlarının kurbanı 

olduklarını itiraf ile ihtarı ibretle hatırlattılar. Gayrımeşru 

muhabbetin ve menfaatin bedelinin ağır olacağına işaret 

ediyordun değil mi Üstadım!  

 Sen bizi siyasetten uzak tuttun, olabildiği kadar 

uzak durduk, zaman zaman siyasete giriyormuş gibi 

anlaşılsak da hizmete devam ettik. Dinsizlerin ve ifsat 

komitelerinin fitnelerine uyanık olduk. Derdimizi 

Dördüncü Mesele’deki iman hizmeti olarak idrak ettik. 

Bir şeyi daha yaşayarak anladık ki o da; siyasete hizmet 

için dahi olsa müdahale ederek, muavenet isteyip, 

hizmetteki ihlâsa halel getirilmemesi gerçeğine şahit 

olduk Üstadım!  

 Şimdi Üstadım, bugün dünün sonu, yarının başı 

olduğu gerçeğinden hareketle akan giden zaman; hayatın 

geçici, yapılması gereken vazifelere ikaz edici olduğunu 

söyler dururdun. Ne diye oyunda oynaşta olduğumu 

sorguluyorum bu enfüsi muhasebemle. Ola ki derdim ile 

hemdert olanların intibahına vesile olur diye yazdım. Ve 

yine umulur ki biri bu uyanma ile geçmişteki hataların 

birinden kurtulur. 
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 Muhasebe ümit verir, enfüsi olanı ise gayrete 

getirir. Zira biz muhasebemize de güzel gözle bakar, 

güzel düşünür, ümitvar oluruz. 

 İşte Üstadım; yeni bir yıla sesli başlarken, biten 

yılı sessiz bitirdik. Resmin bütününe, zamanın hepsine 

bakınca bunun değişmediği görülebiliyor. Hayata sesli 

başladığımı rahmetli annem söylerken, sessiz bitirdiğimi 

kim söyleyecek, merak ediyorum doğrusu, Üstadım!  

 Hayat, sesli ve sessiz devam ederken, yılsonu 

mütalâamı sessiz harfleri ihya eden sesli harflerle dile 

getirdim, ama ben sesli harfleri atmadım Üstadım!  

    Mehmet Çetin 

  09.12.2013. Çiftehavuzlar, Çiğli-İzmir 

 Yeni Asya 28.12.2013 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sessiz-harfleri-

attilar-ustadim_214196 

http://www.mehmetcetin.de/sesli-harfleri-attilar-ustadim/ 
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