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1.Rabbimiz! Ağır yükler yükleme 

   Rabbenâ mütalâaları-8 

 Bakara Suresi’nin 286. ayetindeki ikinci duamız 

“Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır 

bir yük yükleme.”, olmalıdır. 

 Efendimiz (asm) “Ben kolay ve müsamahakâr olan 

tevhid inancı ile gönderildim.” müjdesi bu ayet ile ifade 

edilen önceki kavimlere yüklenen yüklerle kıyas yaparsak; 

ümmetine, Rabbimizin merhametinin ne kadar engin olduğunu 

görürüz.  

 Yahudiler önceki hatalarına mukabil Rabbimiz onlara 

ağır yükler yüklemişti. Müfessirler bunları kısaca şöyle 

anlatırlar. Elli vakit namaz, mallarının dörtte birinin zekât 

olarak verilmesi, pislik bulaşan elbisenin o kısmının kesilmesi, 

hatalarına mukabil helal olan yiyeceklerinin haram kılınması, 

vb. Nisa 47 den anladığımız kadarıyla Talût’un kavmi 

nihayetinde domuz ve maymuna çevrilmiş.
1
 

 Bu ağır cezalara mukabil Resul-i Ekrem’e  (asm) 

merhamet eden Rabbimiz, şu müjdeyi ümmetine vermesini 

kendisine söyletir: “Ümmetimden maymuna çevrilme, yere 

batırılma gibi İlahî cezalar kaldırılmıştır.”   

 İşte Miraç dönüşünde bu müjdelerle gelen Resul-i 

Ekrem (asm),Bakara’nın son iki ayeti ile şu; “Rabbimiz! 

Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük 

yükleme.”, duası ile ümmetinin; rahmete, berekete vesile 

olması noktasından münacatta bulunmasını tavsiye eder. 

 Rabbimiz; “Ekremu’l ekremîn” (Çok ikram edenlerin 

en fazla ikram edenlerin en fazla edeni) ve “Erhamü’r 

râhimin” ( merhamet edenlerin en fazla merhamet edeni) 

olduğundan Ümmet-i Muhammed’i (asm) merhamet ile ikram 

ile karşılamıştır.  

 Önceki ümmetlerin başına gelen ağır imtihanları 

Habibinin (asm) ümmetine gelmemesini rahmeti ve hikmeti 

                                                             
1
 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir c.6 s. 108 



6 
 

gereği istememiştir. Buradan da Resul-i Ekrem’in (asm), 

Rabbimiz katında fevkalade kıymetli elçi olduğunu, 

“Habibullah” olduğunu anlıyor ve şükrediyoruz. 

 Birinci duamız olan “Ey Rabbimiz! Unutur veya 

hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba 

çekme.”  duası;  ikinci duamız olan “Rabbimiz! Bizden 

evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme.”,  

duası ve üçüncü duamız olan “Ey Rabbimiz! Takat 

getiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme.”  ile devam eden 

nidalar,  günlük hayatımızda teneffüs vesilemiz, sığınağımız 

ve kalemiz olmalı.  

 Günlük hayatımızda, sıkıntılar karşısında kalan insan 

bu dualar ile Rabbinden kolaylıklar, ihsanlar istemeli.  

 Zira hayat zor ve her şey geçicidir. Öyle ise; “Dünya 

madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem 

gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye 

burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. 

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hâkim ve 

Kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık 

cezasız kalmayacaktır. Hem madem "Allah kimseye 

gücünden fazlasını yüklemez." (Bakara Suresi, 2.286.) 

sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem zararsız yol, 

zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevî dostlar ve 

rütbeler kabir kapısına kadardır.  Elbette, en bahtiyar odur 

ki;  Dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda 

etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın,  

malayani şeylerle ömrünü telef etmesin,  kendini misafir 

telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket 

etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet -i ebediyeye 

girsin.”
2
 Diye kabullenerek hayatımızı hidayet ile istikamete 

çevrilmesini Rabbimizden “Rabbimiz! Bizden evvelkilere 

yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme.”, samimi 

duası ile talepte bulunmalıyız. 

                                                             
2
 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, s. 118 
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    Na’büdü ’nün Rabbenâ mütalâaları devam ediyor, zira 

hayat devam ediyor, o halde duaya devam edeceğiz, inşaallah. 

                             Mehmet Çetin 

                13.12.2011- Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 07.01.2012 

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

yukler-yukleme_204815 

http://www.mehmetcetin.de/rabbimiz-agir-yukler-yukleme/ 
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2.Ey Rabbimiz! Kaldıramayacağımız Yükü yükleme. 

   Na’büdü Mütalâaları-24 

 Bakaranın son ayetindeki üçüncü duamız aslında 

ikinci duamızın daha ısrarla tekrarıdır: “Ey Rabbimiz Takat 

getiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme.” 

 Ayetin başındaki müjde bu dualardaki sıkıntımıza 

imdat olmaktadır. “Allah bir kimseye gücünün yeteceğinden 

başkasını yüklemez.” Üstadın satırlarında “teklif-i 

mâlâyutak” şeklinde ifade edilen mana ise, imdadımız, 

müjdemizdir. Ama yanı sıra da mesuliyetimizin ikazcısıdır da.  

“teklif-i mâlâyutak”, insanın yapamayacağı, gücünün 

yetemeyeceği şeyi teklif etme işi.  Evet, Rabbimiz Rahman ve 

Rahimdir, bize gücümüzün üzerinde teklifte bulunmaz. O 

halde yapılan teklif yapabileceğimiz, gücümüzün dâhilinde 

olan işlerdir. Gözümüzde büyütmeye, minderin dışına çıkmaya 

hacet yoktur. Bu tekliflerin yerine getirilmesinde ise üç sabra 

sırtımızı dayamalıyız. Üç sabır; itaate sabır, masiyete sabır, 

musibete sabır. Yani; İbadeti devam ettirmeye sabır, günah 

işlememeye sabır, belalara isyan etmemeye sabır. Bunlar için 

yine Rabbimizden “La havle..” niyazı ile yardım isteriz. Bu 

mevzuda numune alacağımız ziyadesiyle kardeş ve 

büyüklerimiz mevcuttur. 

Mesuliyetimizin ikazcısı dedik. Evet, elhak 

gücümüzün üzerinde teklif yok ama gücümüz dâhilindeki 

teklifleri de ihmal etmemek, ihlâsla yerine getirmek, ikazı 

yapılmakta.  

Ayetin bu kısmında geçen  “Takat 

getiremeyeceğimiz” ifadesinde çoğul eki kullanılmış. Burada 

na’büdü (biz) yine bir hatırlatma yapmakta. Duanın topluca 

yapılmasının daha mükemmel olacağı işareti var. Her insanın 

himmeti ve gayreti ayrı ayrıdır. Bunların bir araya gelmesi ise 

daha tesirli olur. 

 Allah, kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. 

Ancak, taşıma vasfını devamlı artırır. Zaten burada da her 

taşıdığımız yükün altından İzn-i İlahî ile kalktıkça yeni yükleri 
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kaldırmak için dua ediyor ve yardım istiyoruz. Her 

indirdiğimiz yükü, sırtlandığımız ile karşılaştırdığımızda ise 

ilk zamanlardakinden daha ağır yükleri kaldırdığımızı fark 

ederiz.  

 Ayette takat olunamayacak, kaldırılamayacak 

şeylerden maksat önceki kavimlere yüklenilen yüklerin bize 

yüklenilmemesi, yüklenilirse takat getiremeyeceğimiz manası 

anlaşılmaktadır. 

 A’râf suresinin 157. ayetinde takat getirilemeyecek 

yüklerin hafifletildiği ile alakalı müjdeler var.  

“Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıfları 

yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar. O Peygamber ki 

kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, 

kendilerine güzel ve hoş şeyleri mubah, murdar şeyleri ise 

haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri 

kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı 

olan ve onunla beraber indirilen nura tâbi olanlar var ya, 

işte felaha erenler onlardır.”  

Bu dua ayeti ve devamındaki nidalar tamamen teslim 

olmayı ifade eden manalardır. Hadsiz ihtiyaçlara müptela, 

nihayetsiz düşmanlara hedef olan insanın ruhu, bu dua, bu 

teslimiyet ile öylesine bir dayanak ve öylesine muhteşem bir 

istinat bulur. Böylece bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı rahmet 

hazinesi, bütün düşmanlarının def edileceği ve sığınacağı 

kaleyi, takatinin üzerindeki her şeyi karşı dayanma güç ve 

kuvvetinin verileceği hidayet ve inayeti bu teslimiyetle 

bulabilir. 

Resul-i Ekrem’in (asm) getirdiği esaslar insanın 

fıtratına uygun, takatine tahammül edebileceği yükler ve 

vazifelerdir. Kaldı ki hususi hallere de ruhsatları olan 

kolaylıklar da mevcuttur. Dolayısıyla dua kabul olunmuştur. 

Miraç dönüşü muhteşemdir. 
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“Bakara suresinin sonundaki iki ayet vardır ki bir 

gecede okuyana onlar yeter.”
3
, müjdeli hadisi ile bir sonraki 

dördüncü duamızdaki nidalarımızda buluşmak üzere… 

  Mehmet Çetin 

         14.12.2011- Çiftehavuzlar –Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 14.01.2012 

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

kaldiramayacagimiz-yuku-yukleme_204904 

http://www.mehmetcetin.de/ey-rabbimiz-kaldiramayacagimiz-

yuku-yukleme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet.İşleri.Başkanlığı 

Yay., c.1, s.456 
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3.Beş Gizli Nidalı Dördüncü Duamız   

           Na’büdü Mütalâaları-25 
Önceki üç duamız Rabbenâ nidası ile başlarken, ama 

bu dördüncü duamızda ise Rabbenâ nida kelimesi bulunmaz, 

sadece gizli olarak mevcuttur. Gizli olarak, yani kelimenin 

ekinde var. 

 Nida uzaklık için söz konusu olur ve seslenilir, 

Rabbenâ! Ancak bu sonuncu gizli nidada ise kul artık 

yalvarmasını sıklaştırıp, münacat ettiği Rabbine iltica ederek 

adeta kurbiyet kesbederek sırlı konuşmaya, kapalı duaya 

devam eder: “1.Vağfuannâ 2.Vağfirlenâ, 3.verhamnâ, 4. Ente 

Mevlana 5. Fensurnâ… 

 Birinci ve ikinci nidasında af ve bağışlanmasını ister. 

Vağfuannâ, bizi affet derken vağfirlenâ da ise mağfiret ister. 

Af ve mağfirete dikkat etmemiz hatırlatılır. Af, kuldan cezanın 

düşmesi manasına olup mağfiret ise utanılacak suçun 

örtülmesidir. Ey Rabbim! Azaptan kurtulmam için affet, ancak 

mahcup olacağım günahımı da ört ki hakiki kurtuluşa ermiş 

olayım. Affetmen ile cismani azaptan, mağfiretinle ruhani 

azaptan kurtulmuş olurum. 

    Affedilip mağfiret edildiğini anlayan kul hemen 

Rabbine üçüncü nidası ile seslenir “verhamnâ”, bize 

merhamet et!  Yani kul mükâfata yönelir ve ister. İkisini de 

ister. İkisi, yani cismani lezzet mükâfatı olan Cenneti nimetleri 

ile beraber ister. Diğeri ise, mükâfatların zirvesi olan celâl ve 

cemal nurlarının kendisine inkişaf etmesidir ki bu artık ruhanî 

bir mükâfattır. Kul artık duasını “Ente Mevlana”, Sen 

Mevlâ’mızsın olarak fısıldar, yani içinden haykırır. Böylece 

kul, artık masivadan sıyrılır. Ruhanî hazlarla dopdoludur. 

Bütünüyle Rabbine yönelmiştir. Kul bu noktada her şeyin 

sahibinin, malikinin Rabbi, Allah olduğunu anlar, yaşar.  

 Tekrar, hayata döner ve devam eden hayatında yardım 

talebinde bulunarak, bir münacatta bulunur, nusret ister. 

Kâfirlere karşı yardım ister. Bu yardımında Rabbinin melek ve 

ruhanîlerinin desteğini arzu eder. 
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 Resul-i Ekrem (asm) miraca çıktığında melekler; 

Allah, senin peygamberliğini methetti, O’ndan iste, dediler. 

Cebrail (as) da kendisine yardımda bulunarak nasıl dua 

edeceğini öğretir. Rabbine seslenir Sevgililer Sevgilisi (asm) 

:”Ey Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak 

Sana’dır.” , deyince Rabbi ise “Şüphesiz ben sizi bağışladım” 

der. Devamında Resul-i Ekrem “Bizi muaheze etme” der, 

Rabbi ise “Muaheze etmeyeceğim” der. “Ağır yükler 

yükleme” deyince “ Size katı davranmayacağım” buyurur. 

Tekrar “takat getiremeyeceğimiz yükleri yükleme.” , duasına 

ise Rabbi “Yüklemeyeceğim” müjdesini verir. Artık Resul-i 

Ekrem (asm) “Bizi affet, mağfiret et, merhamet et, sen 

Mevlâ’mızsın, kâfirlere karşı yardım et.” talebine mukabil ise 

“Muhakkak ki sizi affettim, mağfiret ettim, merhamet ettim, 

size yardım edeceğim.” buyurur. Bu azim konuşmanın 

ardından melekler de âmin ile şahadetlerini, iştiraklerini ifade 

eder.
4
    

 Ey Rabbimiz! Biz de Efendimiz (asm) gibi, miraçtaki 

söylediklerinin aynısını söylüyor, dua edip, niyaz ediyoruz. 

Günahların çirkin yüzünden, masiyetin vahşi şeklinden kurtar. 

El- aman, el-aman! Ya Hannan!  Ya Mennan! Bizi 

günahlarımızın ağır yüklerinden halâs eyle. Resul-i 

Ekrem’inin (asm) yüzü suyu hürmetine bizi affet, mağfiret et.  

Nefsimizi bize musahhar kıl. Nefis ve şeytanın şerrinden, kabir 

azabından, Cehennem ateşinden muhafaza eyle Cennetü’l 

Firdevs’te mesut kıl. Âmin.                                    

   Mehmet Çetin 

 14.12.2011-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 21.01.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bes-gizli-nidali-

dorduncu-duamiz_205003 

http://www.mehmetcetin.de/bes-gizli-nidali-dorduncu-duamiz/ 

 

                                                             
4
 Fahrettin Razi, Tefsir-i Kebir, c.6 s. 116 
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4. Hüsn-ü Zan, Ama Mümkün Olduğu Kadar. 

 Biliyorum, başlıktaki cümlemin devrik olduğunu, tıpkı 

bu cümlemin devrik olduğu gibi. Ama maksadım devrik cümle 

kurmaktan ziyade bir meramımı paylaşmaktır sizinle, 

dikkatinizi çekmektir sadece. Üstadım ısrarla mümkün olduğu 

kadar hüsn-ü zan etmemizi ister ve sık sık mektuplarında 

bahseder. Bu hususiyet hayatımızda fevkalade mühimdir.  

 Hüsn-ü zannın mümkün olduğu yerde yapılması ile 

adem-i itimadın karıştırılmaması gerekir. Adem-i itimat işin 

sağlama alınması vs. noktasında lazımdır. O ayrı bir konu. 

 Kırk yıldır bir cemaat içerisindesinizdir, zaman zaman 

sizce makul gerekçelerinizden dolayı sohbete veya toplantıya 

gidememeniz durumunda arkadaşlarınızdan hüsn-ü zan 

beklemek sizin hakkınız olduğu gibi Risale-i Nur’dan 

aldığımız ders mucibince hüsn-ü zan etmek, onlarında 

vazifesidir. “Bu kardeşimiz gelemediğine göre bir mani hali 

olmalı, arayalım, halini hatırını soralım, yardımcı 

olabileceğimiz bir husus varsa yardımcı olalım.” demek 

inanan insanın uhuvvet anlayışının eseri olmalı. Bu cümleden 

hareketle değerli büyüğüm Ali Vapurlu’nun İzmir’e konferans 

vermeye geldiğinde beni göremeyince telefon açarak halimi 

hatırımı sorması bu konuya güzel bir numune oldu. Kendisine 

hasta ve yatakta olduğumu, dünkü dersi de titreyerek 

yaptığımı, mazur görmesini, dua etmesini rica ettim.  

 Hüsn-ü zan, aile içerisinde de çok elzemdir. Siz bir 

harekette veya ifadede bulunursunuz. Bunu yılların getirdiği 

tecrübeye de dayanarak yaparsınız. Ancak evladınız, gelininiz 

ve damadınız bunu yanlış anlarlarsa, yanlış anlayanın yapması 

gereken evvela hüsn-ü zandır. “Yıllardır hayırhahımız olan 

babamızı, bu ifade veya davranışa iten bir sebep olmalı, bunun 

sebep ve hikmetini anlamak için Anadolu tabiriyle dobra 

dobra konuşmak en güzelidir”, demelisiniz. Konuşurken yine 

Anadolu tabiriyle davulun kasnağına vurmadan, sorgulama 

havası vermeden, yanlış anlamış olabileceğini ifade ederek, 

düzeltme ve açıklık getirmek niyetiyle sorduğunu rahatlıkla 
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söylemeli. Hem bu çeşit hareket, medenî hareketidir. Böylece 

taraflar memnun kalır, karşılıklı gönüller alınır, tatlıya 

bağlanır. Siz, her şeyi kendi anladığınıza mahkûm 

edemezsiniz. Bir noktada yanılıyor olamaz mısınız? Sonunda 

üzülmek, mahcup olmak yerine başında iken samimi bir 

şekilde konuşup, tashih yapmak, aile içindeki en isabetli 

olanıdır. Esasında ikili ve çoklu meşveretlerdeki görüşmelerle 

tatlıya bağlama kerameti de bu olsa gerek. 

 İş hayatında da fevkalade mühimdir, hüsn-ü zan. 

Bulunduğunuz makamınız gereği karşınızdakine bir 

muamelede bulunabilirsiniz. Muhatabınız buna bir anlam 

veremeyebilir, belki de ters anlar. Burada da durum ve çözüm 

aynı olmalı. Evet, iş dünyası kısmen ciddiyet gibi farklılık 

gösterse de,  nihayetinde insanın bulunduğu yerde yine hüsn-ü 

zan, olmazsa olmazı olmalı. Münasibi denk getirilip, 

muhatabınıza üslûbunca, niyetinizin yanlış anlamaya meydan 

verilmemesi olduğunu ifade ile helalleşmek, olduğu ifade 

edilerek anlatılabilir.  

 Kaldı ki bütün bunları karşı tarafın bizim hakkımızda 

yapması gerekenleri diye anlarsak, yine hüsn-ü zannı yanlış, 

eksik ve istediğimiz gibi anlamış oluruz. Onların bizim 

hakkımızda hüsn-ü zan etmelerini beklerken biz niye onların, 

anlayamadığımız hareket ve ifadelerine hüsn-ü zanda 

bulunmayalım? İğneyi evvela kendimize batırmalıyız. Hatayı 

nefsimizde aramak şiarımız idi. Evet, ‘Bu arkadaşım, bu 

evladım, bu muhatabım bu hareket ve ifadesi ile benim yanlış 

anladığım gibi harekette bulunmuş olamaz. Ben yanlış anlamış 

olabilirim. En iyisi kısa zaman içerisinde kendisi ile görüşerek, 

aradaki yanlış anlaşılmanın tashihine çalışmalıyım ve 

münasebetimizi müspet olarak devam ettirmeliyiz’, olmalı. 

 Hayata bakışımızda esas olan “Güzel gören, güzel 

düşünür; güzel düşünen hayatından lezzet alır.” prensip ve 

düsturuyla bakarsak halledilmedik hiçbir sıkıntı, yanlış anlama 

kalmaz düşüncesindeyiz.   
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 Ne dersiniz, bu vesile ile şu ana kadar olan yanlış 

anlamaları tashih ederek yeniden eski uhuvvete yaklaşma 

adına hüsn-ü zannı; hayatımıza, güzel taraflarını görerek 

değerlendirmeyi esas alalım mı? Bu dünya,  aklı başında 

olanlara bir lezzet vermiyor ve nizaya değmiyor. Önceki niza 

yapanlar, neyi halletti de gitti? Evvelkiler hayatın tadını 

kardeşleriyle müfritâne irtibat ile çıkardılar. Bunlar bize çok 

uzak şeyler olmamalı. Arada mesafe varsa, mesafeyi açan 

bizizdir, hüsn-ü zan ederek, hatayı kendimizde arayarak evvela 

kendi nefsimizi ıslah etmeliyiz. Sevabın, takdirin;  tashih adına 

ilk hareket edende olacağını inşaallah hatırlıyorsunuzdur. 

Sokağın temizliği, kapımızın önünün temizliğinden 

geçmektedir vesselam.  

  Mehmet Çetin 

 22.01.2012-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 28.01.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/husn-u-zan-ama-

mumkun-oldugu-kadar_205105  

http://www.mehmetcetin.de/husnu-zan-ama-mumkun-oldugu-

kadar/ 
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5. Rabbimiz! Hidayetten Sonra Dalâlete Düşürme                                                                                        

   Na’büdü Mütalâaları-26 

 Risale-i Nur Külliyatı’nda on yerde geçen bu âyet, 

Rabbenâlı âyet-dualarımızın önde gelenlerindendir. Bu âyeti 

Bediüzzaman Hazretleri de eserlerinde dua olarak işlemiştir. 

Ancak duanın işlendiği yerler ise dikkat çekmekte. 

 On sekizinci Mektubun,  “Üç Mesele-i Mühimme” 

sindeki müşkül konuların ardından bu dua yapılır. Yirminci 

Mektub’un İkinci Makamı sonunda bu dua okunuyor. On 

Altıncı Söz, Yirmi Beşinci Söz, Otuzuncu Söz, Otuz Birinci 

Söz ve Otuz Üçüncü Söz’ün sonunda yapılan bu duaya bizi de 

teşvik eder, okumamız istenir âdeta. O halde buyurun 

okumaya:   

 “Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra 

kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; 

şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.”
5
 

 Hidayete ermenin, hidayet yolunda istikametle 

giderken, dalâlete düşmemenin duasıdır bu âyet. Külliyatta 

geçen yerlerde de bu ayet istikametinde konular işlenir, 

suallere cevap verilir ve sonunda Üstad ile münacatımızı 

yaparız. 

 Kur’ân-ı Kerim’in Medenî ayetlerinden olan bu güzel 

dua, ümmet-i Muhammed’in (asm) dilinde münacat olarak 

yıllarca okunmuştur. Hassaten ilimde derinleşenlerin ısrarla ve 

ihlâsla okudukları duadır bu âyet. 

 Ehl-i Sünnet bu âyeti isabetlice yorumlar. Kalb, hem 

imana ve hem de küfre yönelmeye elverişlidir. Kulun meyl ve 

sebep olarak, Allah’ın iradesi ve kudreti ile kalb imana veya 

küfre yönelir.  

 Rabbimizden, öncelikle kalbimizi batıl ve bozuk 

inançlara meylettirmemesini talep ederiz. Ardından da 

marifetullah nurları ile münevver olmasını isteriz. Bütün 

azalarımızı bu istikamette istimal ve kullanılmasında muvaffak 

                                                             
5
 Âl-i İmran, 8 
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olmayı niyaz ederiz. İşte bunları da rahmeti ile yapmasını, bizi 

bağışlamasını ifade ederken imanımızın gereği bir tespitte 

daha bulunur şöyle ifade ederiz: “…şüphesiz Sen sonsuz 

bağışta bulunansın.” 

 Rahmeti ile yapmasını isterken, aslında rahmetin 

çeşitlerini de talep ederiz. Bunları sıralayalım; kalbimizde 

imanın olması birinci olanıdır. Bu iman,  marifetullah 

nurlarının gittikçe kemale ermesi ile manasını bulur. Sonra 

uzuv ve organlarda itaat ve kulluk nurunun bulunması. Sonra 

dünyada emniyet, sıhhat ve geçim vasıtalarının bulunması. 

Sonra, ölüm sekeratının kolay olması. Sonra, kabir suallerine 

kolay cevap vererek, karanlıktan halas olması. Sonra, kıyamet 

ve mahşerde mizanın kolayca verilmesi gibi rahmet çeşitlerini  

“bize rahmet bağışla” manasının içerisinde ifade ederek 

duamızı yaparız. Böylece özetle Rabbimizin rahmetinin en 

mükemmelini ister ve dua ederiz. 

 Yapılan bu duanın arkasından Rabbimizden bağışta 

bulunmayı talep ederiz. Zira O, sonsuz mağfirette bulunandır. 

O Vehhab’dır, herkese istidat ve istihkakına göre istediğini 

verendir. O, vermek istedi; onun için bize istemeyi verdi. Biz 

de istiyoruz, rahmetini ve hidayetini. 

 Hidayet ve dalâlet mukayeselerinin yapıldığı Risale-i 

Nur Külliyatı bütünüyle iman ve küfrün muvazeneleriyle dolu 

ve bu kıyaslamalarla akıl ikna, kalb tatmin oluyor. 

 Bu dua ile Rabbenâ’nın geniş halkasına dâhil olarak 

evvela vücudumuzdaki zerre ve hücrelerle beraber Rabbenâ 

diyoruz. Sonra bütün inananların halkasına dâhil olarak 

duamızı yapıyoruz. Daha sonra dünyamız ve kâinattaki bütün 

mevcudat ile beraberce herkesin yaptığı kendi hal dilleri ile 

Rabbenâ nidalarına dâhil oluyoruz. Bu halka görünen 

görünmeyen, bilinen bilinmeyen, canlı cansız, maddî manevî 

her ne kadar mevcud ve gayr-ı mevcud var ise hepsi ile 

beraber yapılan Rabbenâ hitabı ile Rablerinden hidayet, 

istikamet, nimet ve mağfiret isterler. İşte bir Rabbenâ hitabı 

âlemi kuşattı.  
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 Bu ayeti defalarca okuyan Resul-i Ekrem’in (asm) 

hemen yaptığı ve eşi Hz. Aişe (ra) vasıtasıyla bize tavsiye 

ettiği duasıyla bitirelim. 

  “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin 

üzerine sabit kıl.” Âmin    

   Mehmet Çetin 

 28.12.2011-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 04.02.2012 

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

hidayetten-sonra-dalalete-dusurme_205191 

http://www.mehmetcetin.de/rabbimiz-hidayetten-sonra-

dalalete-dusurme/         
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6.Kadîr-i Mutlakın Kudreti Zâtîdir.                                                                                                                                     

       Allah’ın Zatî ve Sıfatî hususiyetleri- 1     
 “Fakat bir şey zâtî olsa, ârızî olmazsa,  onun zıddı 

ona müdahale edemez. Çünkü cem-i  zıddeyn lâzım gelir. 

Bu ise muhaldir. Demek,  asıl, zâtî olan bir şeyde 

meratip yoktur. Madem  Kadîr-i Mutlakın kudreti 

zâtîdir, mümkinat gibi  ârızî değildir ve kemâl-i mutlaktadır. 

Onun zıddı  olan acz ise, muhaldir ki tedahül etsin.”
6
 

 Bediüzzaman Hazretleri bütünüyle Risale-i Nur 

Külliyatı’nda, Rabbimizin Zat’ına ait esma ve sıfatlarını, 

hayatın ve tabiatın içerisinde talim ederek, tedris eder, ders 

verir. Bunu da bu asırda sık sorulan suallerden olan ayetlerin 

tefsirini yaparken tatbik ettiğini görüyor ve okuyoruz. 

Zayıflatılarak yıkılmak istenen imanlı hayatın yeniden ihyası 

sadedinde eserlerinde, hayatın son derece ehemmiyetli esasları 

ile alakalı ayetlerin tefsirlerini yapar. 

 Kelam kitaplarında Allah’ın sıfatları konusu iki veya 

üç kısımda ifade edilir. Bunlar 1. Sıfat-ı Selbiye (Zati Sıfatlar)   

2. Sıfat-ı Subutiye (Vacip sıfatlar). 3. Sıfat-ı Esma (Fiilî 

Sıfatlar). Bunların bütünüyle Külliyatın değişik yerlerinde 

ve seleften yer yer farklı yorumlarını,  Üstad’ın 

kaleminden okuyoruz. Söz misali “Kudret” sıfatı, Subutî 

sıfatlardan sayılırken Üstad, Zâtî sıfatlardan sayar ve ifade 

eder. Bu farklılığı ehil olanlara bırakıp Haşir Risalesinde 

yer alan yukarıdaki ifadeyi mütalâaya devam edelim.
7
 

 İman esaslarından, sıralamada beşincisi olan ahirete 

iman konusuna, haşir ayetinin tefsiri ile başlar. “Şimdi bak 

Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün 

ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de 

öylece diriltecektir; O her şeye hakkıyla kadirdir.”
8
 Söz 

konusu ayeti rahmet eserlerini delil göstererek, ondaki Kudret-

                                                             
6
 Sözler, s. 153. 

7
 Gönderdiği suali ile böyle bir mütalâaya vesile olan yurtdışındaki 

okuyucum Abdullah Demir kardeşime teşekkür ediyorum.  
8
 Rum, 50 
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i İlâhîyenin tasarruflarına dikkat çekerek, aklımıza hitap eder. 

Kıyametin kopması ve haşrin ihyası mutlak manada kudret 

istemekte.  

Ayeti, ayet ile tefsir ederken, haşir konusunda getirilen 

delillerden biri de  “Bütün insanların halk olunması ve 

haşredilmesi, kudret-i İlâhîye’ye nispeten bir tek insanın 

halkı ve haşiri gibi asandır.”
9
, ayetidir. Bu ayette pek çok 

işaretler var. Ancak bunların idraki noktasından, alt bilgi 

olması bakımından tespitlerde bulunmamız lazım. Bu bilgileri 

ise Üstad şu ifadelerle takdim eder: “Elbette Kadîr-i Mutlak 

’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin 

nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve 

hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamir-i 

tekviniyesine kemal-i imtisalı ve mümkinatın vücud ve 

ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki 

muvazenesi sırrıyla; az çok, büyük küçük ona müsavi 

olduğu gibi, bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile 

haşire getirebilir.”
10

 
 Ayeti tefsirdeki ana noktası Kudret-i ilahiyedir. Bu 

İlahi kudretin mertebesizliğini yani nihayet kemaldeki mana 

ve mahiyetini anlama yolunda sırları, hikmetleri sıralar. 

Kudretin nuranî tecellisinden, eşyanın melekûtiyetinin 

şeffafiyetinden, ondaki hikmet ve kaderin verdiği nizamdan, 

eşyanın yaratılışına yönelik mükemmel uyumlar sonsuzdur. 

Bu sınırsız uyumlar ile mümkün olanların her iki kutbu olan 

varlık ve yokluk dengesinden ibaret olan imkânlardaki 

inceliklerin sırrına ve işte bütün bunların ise Allah’ın kudreti 

karşısında az çok, büyük küçük O’na eşit olduğu gibi bütün 

insanları bir insanın yaratılışı gibi bir ses ile haşire getirebilir. 

 Kudret-i İlâhîyenin daha iyi anlaşılması gerekir. Bunu 

anlamamız konusunda evvela beşerî değerlerden sıyrılarak, 

daha üst değerleri anlamamız gerekecek. Kudret-i İlâhîyenin 

                                                             
9
 Lokman, 28 

10
 Sözler, s. 153   
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“zâtî” özelliklerinin dikkatimizi çekmesi son derece normaldir. 

Zira mahlûkun özelliklerine kesinlikle benzemeyen hususiyeti 

var. Mahlûk, nihayetinde yaratılmıştır ve tabiatıyla özellikleri 

de sonradandır yani yaratılması ile verilen hususiyetlerdir, zâtî 

değildir, kendisi ile var olan bir özellik değil, arızîdir, 

sonradan ihdas edilen bir özelliktir. Ama yaratıcının Zâtî 

özellikleri ise bu kıyaslamadan müstağnidir, alaka bile 

kurulamaz, kıyas yapılamaz. O Zâtîlik ezelidir, ebedidir. Allah 

için zaman, ezelî ve ebedî ifadeleri söz konusu olmaz, bizim 

kullandığımız ve tabii olduğumuz manada bakılamaz. 

Zamanın dışında ve bütün zamanların üzerindedir. Ezelî 

ifadesi ile zamanı yaratan Allah’ın zamana mahkûm olacağı, 

zaman ile ifade edileceği elbette düşünülemez. Dolayısıyla 

Allah, ezelidir derken başlangıç ve sonunun olmadığı ve 

esasen böyle zaman ifadelerinden uzak ve kıyaslanamayan 

anlaşılmalı. Ancak, mevcud-u meçhul olan Allah’ı, beşerî ve 

mahlukî mefhumlar ile ifade etmeyi bizim anlamamıza 

yaklaştırmak maksadıyla şartlı kullanabiliriz.  Böylece bir 

derece Ulûhiyetinin azametini, Rububiyetinin işlerini 

anlamaya kısmen yaklaşabiliriz. Beşerî ve mahlukî manaları 

yüklediğimiz kelimelerle Allah’ı ifade edersek; O’nun bütün 

sıfat ve esmasını örtüp, görünmez ve anlaşılmaz hale getirerek 

bir manada inkârına, görünmeyip anlaşılamazlığına sebep 

olmuş oluruz. Bu ise tehlikeli bir neticedir. 

 Dikkat isteyen bu konuya önümüzdeki haftalarda 

devam etmek niyetindeyiz, inşaallah. 

                                        Mehmet Çetin 

                     04.02.2012- Küçükyalı-Maltepe-İstanbul. 

Yeni Asya 11.02.2012 

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

sifati-hususiyetleri-1_205280 

http://www.mehmetcetin.de/kadiri-mutlakin-kudreti-zatidir/ 
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 7. Kadîr-i Mutlakın Kudreti Zâtî’dir. 

                                          Allah’ın Sıfatları- 2 
 Allah’ın kudreti mertebesizdir, zira O’nun kudreti,  

mutlak kemalde bir kudrettir.  Üst mertebe alt mertebe ile 

kıyaslanarak anlaşılır ve her mertebe bir üst mertebenin 

zıddıdır, bu da kendisinin noksanlığını, üst mertebe ile 

kıyaslandığında eksikliğini ifade eder. Kaldı ki bunlar nispi 

değerlerdir. Altı üst ile nispet edip, kıyaslayarak değer 

verdiğimiz ifadelerdir ve tamamen mahlûka ait sıfatlardır. O 

halde Allah’ın kudretini az çok, büyük daha büyük, en büyük 

vs gibi kıyaslamalardan müstağni tutup, anlayabildiğimiz ve 

ifade edebildiğimiz kadarıyla mutlak kâmil manada bir kudret 

olarak ifade edip kabullenmeliyiz. 

  İşte bu manadaki kudret onun zâtî bir özelliğidir. 

Kamil manada olanda değişiklik, mertebe,  azalma, çoğalma 

vs. söz konusu olamaz. Sonradan yaratılan arızi haller O’nun 

için söz konusu olamaz. Allah, cevher değildir, suret 

verilemez, cisim değildir, enerji vs. gibi sonradan hadis olan, 

yaratılan hiçbir özelliği olamaz, benzeyemez, kıyaslanamaz. 

Kıyaslanamayan, yüksek ve nihayet tanımayan, mertebe ile 

ifade edilemeyen sıfat, esma sahibi olan Allah’ın kudretinin 

nuranî tecellileri vardır. Bunlar nuraniyet,  şeffafiyet, intizam, 

iltizam, muvazene sırlarıyla, en büyük şey en küçük şeye 

müsavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi 

görünür. 

 “nuraniyet” sırrıyla, Güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla 

olsa da, bir zerreye kolaylıkla verdiği cilveyi, aynı sühuletle 

hadsiz şeffafata da verir. Hem “şeffafiyet” sırrıyla, bir şeffaf 

zerrenin veya bir küçük göz bebeğinin,  Güneşin aksini alması 

ile denizin geniş yüzündeki şeffafları da alması müsavidir, 

mani değildir. Hem “intizam” sırrıyla, bir çocuk parmağıyla 

gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi, kocaman bir 

denizaltını da çevirir. Hem “imtisal” sırrıyla, bir kumandan bir 

tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi, bir koca orduyu da 

aynı kelime ile tahrik eder. Hem “muvazene” sırrıyla, fezada 
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bir terazi ki, öyle hakikî hassas ve o derece büyük farz edelim 

ki, iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi 

de istiap edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini 

semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle, iki şems bulunsa; 

birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. 

 Şimdi kısaca anlatılan bu sırların
11

 dürbünü ile bütün 

insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudret-i İlâhîyeye 

nispeten bir tek insanın halkı ve haşiri gibi asan olduğu 

anlaşılır. Madem şu adi, noksan, fâni mümkün olan 

mahlûkatta,  nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve 

muvazene sırlarıyla, en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. 

Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette 

Kadîr-i Mutlak’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan 

kudretinin nuranî tecelliyatı ve eşyanın bilinmeyen, 

görünmeyen iç yüzündeki şeffafiyeti ki orada icat ve 

yaratmada sebebe ihtiyaç yoktur, kudret doğrudan temas 

halindedir, kemal mertebede olan kudrete az çok, büyük küçük 

gibi zıddiyet müdahale edemez. İşte bu ulvi konumda;  hikmet 

ve kaderin intizamları ve eşyanın yaratılmasına yönelik işlerin 

mükemmel bir şekilde emre uyması ve mümkinatın yani 

imkân verilerek yaratılanların olması veya olmamasının denk 

olmasından ibaret olan imkânındaki muvazenesi sırrıyla; az 

çok, büyük küçük O’na müsavi olduğu gibi, bütün insanları bir 

tek insan gibi bir sayha ile haşire getirebilir.  

Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça mertebeleri, o şeyin 

içine zıddının müdahalesidir. Meselâ hararetin dereceleri, 

soğuğun müdahalesidir. Soğuk sıcağa çok müdahale ederse 

soğuk olur, az müdahale ederse sıcak olur. Böylece zıddın 

müdahalesi yeni bir durumun olmasını sağlıyor. Güzelliğin 

meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, 

karanlığın müdahalesidir. Bu misaller ile eşyadaki 

mertebelerin sonradan oluştuğu, kıyaslamalar, müdahaleler ile 

                                                             
11

 Bu sırların izahı sayfalar ister, yerimizin darlığı buna müsait değil. 

Allah nasib ederse zaman zaman o sırlar ile alakalı mütalâalarımız 

olacak, inşaallah. 
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mertebe kazanıldığı yani mahlûk olduğu, aciz olduğu kadir 

olamadığı anlaşılır. 

Fakat bir şey zâtî olsa, ondaki özellikler sonradan 

olmayıp, zatı ile olması durumunda, kendinden özellikli 

olması halinde durum değişir. Bu hali ile sonradan olma 

olmadığı için, zıddı gibi mahlûka ait şeyler kendisine tesiri 

olamayacağı için ona müdahale edemez. Eğer olacağı söz 

konusu edilirse o zaman zıtların bir arada olması lazım gelir. 

Bu ise aynı anda soğuk sıcak, az çok, büyük küçük, var yok, 

acı tatlı, kuvvetli zayıf vb. gibi zıt özelliklerin olması gerekir. 

Bu mantık dışıdır, mümkün değildir, muhaldir.  

  İki zıt şeyin aynı anda beraber bulunması muhal ve 

imkânsız bir şeydir. Mesela Allah hem sonsuz kudret sahibi 

olacak, hem de aciz olacak. Hem sonsuz ilim sahibi olacak, 

hem de -haşa- cahil olacak. Hem sonsuz görme sıfatı olacak, 

aynı anda hem de -haşa- kör olacak. Bunlar imkânsız ve muhal 

olan şeylerdir. Bir odada ışık ile karanlığın aynı anda beraber 

bulunması nasıl imkânsız ise, Allah’ın da hem sonsuz kudret 

sahibi, hem de aciz olması aynı şekilde imkânsızdır. 

 Dikkat isteyen bu konuya önümüzdeki hafta da devam 

etmek niyetindeyiz, inşaallah. 

                                              Mehmet Çetin 

                         04.02.2012-Küçükyalı-Maltepe-İstanbul. 

Yeni Asya 18.02.2012 

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

kudreti-zatidir-2_205387 

http://www.mehmetcetin.de/kadir-i-mutlakn-kudreti-zatidir/  
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 8. Kadîr-i Mutlakın Kudreti Zâtîdir. 

   Allah’ın Sıfatları- 3 
  Allah’ın sıfatları zatının ne aynısı ne de gayrisidir. 

Zatı ile kaim, ezeli ve ebedi sıfatlarıdır. Allah’ın sıfatları 

kendisine vaciptir, olmazsa olmazıdır, bu sıfatlarsız 

düşünülemez, ama bu sıfatlar Zatının ta kendisi de değildir. Bu 

sıfatlar mutlak kemal manasındadır. Dolayısıyla bu sıfatlarda 

mertebe aranamaz, mertebesizdir. 

 Zâtî olan bir şeyde mertebe yoktur, zira zâtî sıfatlar 

mertebeden müstağni ve mutlak kemal manasındadır. Mutlak 

kemalde olan bir şeyde, derece ve mertebe diye bir şey olmaz. 

Zira mertebe, eksik bir halden, eksik olmayan hale geçmek 

demektir. Allah zaten en mükemmel ve kâmil bir mahiyette 

olduğu için, başka bir kemal noktası yok ki, oraya intikal etsin, 

mertebe atlasın. Ezeli bir ilim ve kudret zaten mertebelerin en 

kâmilinde ve en mükemmelindedir. Bu yüzden, zati ve ezeli 

olan bu sıfatlarda mertebe ve derece diye bir şey yoktur, 

olamaz. 

 Madem Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir, mümkinat 

olan mahlûkat gibi ârızî ve sonradan yaratılma değildir ve 

mutlak kemaldedir. Onun zıddı olan acz ise, muhaldir ki 

müdahale etsin. Demek bir baharı halk etmek, Zât-ı 

Zülcelal’ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer baharın yaratılması 

işi esbaba isnat edilse; bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem 

bütün insanları ihya edip haşretmek, bir nefsin ihyası gibi 

kolaydır. Allah’ın kudreti karşısında az ile çok, cüz ile külli 

birdir. Bir insanı yaratmak ile bütün insanları yaratması 

arasında fark yoktur. 

 Güneşin ışığı zatındandır. Bu ışığın olması, çoğalması 

ve devamı için güneş dışarıdan hiçbir şeye muhtaç değildir. 

Dolayısıyla bu özelliği zâtîdir. Ayın ışığı ise zâtî değildir, 

arızîdir. Ay kendi zatında kesif ve karanlıklıdır. Güneşten 

gelen ışığı yansıtır. Güneşin ışığı zâtî olduğu için karanlık 

müdahale edemiyor, ayın ışığı zâtî olmadığı, arızî olduğu için 

karanlık müdahale edebiliyor. Bizdeki sıfatlar zâtî olmadığı 
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arızî olduğu için vakti geldiğinde zıddına dönüşüyor. Gören 

göz, göremez hale, konuşan dil, konuşamaz hale, tutan el, 

tutamaz hale gelmekte. Acz ve fakr müdahale etmekte. 

 Zâtî hususiyete mahlûkatın da izn-i İlahî ile sahip 

olması mümkindir. İşte güneş misali. Işığı kendisinin zâtî 

özelliğidir. Arzın, merkezinin sıcak olması dünyanın zâtî 

özelliğidir. Ancak bu mevcudat bu hususiyetleri ile bir vakte 

kadar sınırlıdır, -haşa- bu özellikleri ile ilah olamazlar, öyle de 

anlaşılmamalı. Evet, hakiki ve daimî manada zâtî özellikler 

elbette Allah’a mahsustur. 

  Mahlûkata konulan zatî hususiyetler ise kıyas 

yapılabilmesi için verilen sıfatlardır, cüz’idir. Eşya ile 

münasebetlerde, tabiat üzerindeki esma-i İlâhîyenin okunması, 

tefekkürün yapılması için verilen hayat, ilim, irade, kudret, 

işitme, görme ve konuşma” sıfatlarını kullanırız. Ancak bunlar 

sınırlı kudret ve kuvvette, sınırlı zamandadır. Bunlar bizde 

sonradan ihdas edilen, zatî olmayan özellikler olduğu için 

zıddı olan özelliklerin müdahalesi her zaman için mümkindir. 

İlmimiz ile pek çok şeyi bilebilirken bilemediğimiz 

durumlarda bilememe aczi müdahale eder. İşitme ve görmede 

sınırımıza kadar görebilir ve işitebiliriz. Kaldı ki bu da 

sınırlıdır. Yani şu kadarını görebiliriz o kadar. Devamlılığı 

noktasında bile aciziz. Bir zaman gelir gözlük, kulaklık takma 

ile aczimiz ortaya çıkıverir. Esasında, bu hususiyetler bir kıyas 

için verildiği, numune nev’inden olduğu için sınırlıdır, 

hadistir, zati değildir. 

 Mezkûr sıfatların mutlak kâmil manasında olması ise, 

Allah’a ait sıfatlardır. Zatî olma özelliği noktasından bizdeki 

gibi aczin müdahalesi, zıddın tesiri, üst mertebenin tahriki vs 

muhaldir. 

 Allah’ın sıfatları ve esması hep birbirini gerektirir, 

aynı anda bir eşyaya tecellisi olma durumunda diğer sıfat ve 

esmalarının da tecellisi olmaktadır. Ancak bu sıfat ve esma 

Zat’ının lazım-ı zarurisi olmakla beraber Zat’ından ne ayrıdır 

ve ne de gayrıdır.  



27 
 

 Bu hakikatlerin bir anda idraki belki mümkin 

olmayabilir. Bilgi tekrarlar ile algılanmakta, yine tekrarlar ile 

kuvvet bulmakta ve hatta yine tekrarlar ile devamı 

sağlanmaktadır. Bilginin elde edilmesinin tek ve yegâne yolu 

okumaktır. Gözlem, dinlemek yine okumanın küçük kardeşidir 

ve okumaya bağlıdır. Bardağın taşması için dolması gerekir. 

Anlamak, hissetmek, yaşamak ve hatta anlatmak; taşmanın 

ifadesidir. Bilginiz ne kadar da çok olsa, okyanus da olsa ilave 

edilen bir bardağın fazlalığı ve farkı vardır. Küçük görülen 

damlalar, bardağı doldurmakta ve taşmasına yol açmakta. 

 Okunan her risale, dinlenen her ders, yapılan her 

sohbet bir damladır. Tekrar bu bilgileri tazeler, kuvvetlendirir. 

İmanın kuvvetlenmesi okumaktan, tekrar tekrar okumaktan 

geçer. Bileni bilmeyenden ayıran husus okumak ile kaimdir. 

 Okumak;  Risale-i Nur’u okumak, kâinatı okumak, 

esma ve sıfat-ı İlâhi’yi okumak, dönüp kendimizi okumak ve 

Rab’be muhatap olmak… 

   Mehmet Çetin 

  14.02.2012-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 25.02.2012 

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

kudreti-zatidir-3_205481 

http://www.mehmetcetin.de/kadir-i-mutlakn-kudreti-zatidir-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



28 
 

 9.Allah’ı Görmek!     

                 Okuma Parçası-1 

 “İman ve muhabbetullahın neticesi, ehl-i keşif ve 

tahkikin ittifakıyla, dünyanın bin sene mes’udane hayatı bir 

saatine değmeyen Cennet hayatı ve Cennet hayatının dahi 

bin senesi, bir saat müşahedesine değmeyen bir kutsi, 

münezzeh cemâl ve kemâl sahibi olan Zat-ı Zülcelâl’in 

müşahedesi ve rü’yetidir ki, hadis-i kat’i ile ve Kur’ân’ın 

nassıyla sabittir.”
12

  

 Üstadın buradaki “Zat-ı Zülcelâl’in müşahedesi ve 

rü’yetidir” ifadelerini teyid eden Yirminci Mektub’un son 

kelimesi olan “Ve ileyhil masir” de ise “rü’yet-i cemâl” in 

müşahedesi olarak geçer. Yani her iki görmeye cevab var. 

Hem Zat-ı Zülcelâl’ini ve hem de rü’yetini. Burada bir sır var. 

Tahkik elzem.  

 Otuz İkinci Söz’ün ahirindeki haşiyesinde ise şu izah 

var. “Hadisin nassıyla, "O şuhud, bütün lezâiz-i Cennetin o 

derece fevkındedir ki, onları unutturur ve şuhuddan sonra, 

ehl-i şuhudun hüsn-ü cemâli o derece fazlalaşır ki, 

döndükleri vakit, saraylarındaki âileleri çok dikkat ile, zor ile 

onları tanıyabilirler"  (el-Münzirî, et-Terğib ve’t-Terhîb, 

4:556. ) hadîste vârid olmuştur.” 

 Ehl-i Sünnet, Cennet’te Rabbimizi görmemiz 

konusunda müttefiktir. Ululazim bir peygamber olan Hz. Musa 

(as), dünyada iken Allah’ı görme talebi yapabilmiş. Hz. Musa 

(as), Allah’ı biliyor ve O’nun herhangi bir mahlûka 

benzemeyeceğini de biliyordu. Ancak bütün bu malumat ve 

yüksek imanı ile beraber Allah’ı görme talebini ifade ederken 

inanarak taleb etti. Yani Allah'ın görülebileceğine inanmış ve 

kendisine görünmesini taleb etmişti. Hz. Musa (as) Allah 

hakkında neyin vacip, neyin caiz ve neyin de imkânsız 

olduğunu bilen birisi olacağından şüphe yok. Dolayısıyla eğer 

Allah’ın görülmesi imkânsız olsaydı, O bunu istemezdi. Hz. 

                                                             
12

 Sözler, B. Said Nursi, s. 1060 
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Musa (as) bunu istediğine göre Allah’ın görülmesinin caiz 

olduğunu anlıyoruz. Bunlar,  Allah’ı görebileceğimizi aklen 

mümkün kılar. Ayrıca Allah, “Eğer dağ yerinde durabilirse 

sen de beni görürsün” buyurmak suretiyle kendisinin 

görülebilmesini dağın yerinde durmasına bağlamıştır. Dağın 

yerinde durması ise aklen mümkün olan bir şeydir. O halde bir 

hâdisenin mümkün olan bir şarta bağlanması onun da imkân 

dâhilinde olduğunu gösterir.  

 En’am Sûresinin 103 ayetindeki “Gözler O’nu idrak 

edemez” ifadesini iyi anlamak gerekecek. Bu görmeden 

murad, dünyada görme, dünya gözü ile görmedir ki, âyette 

idrak edilemeyeceği, erişilemeyeceği, ihata edilemeyeceği 

belirtilmiştir. İdrak edici mevcudatın hiç birisi O’nu hakkıyla 

idrak edemez. Kaldı ki göz görmez. Yani gören, göz değildir. 

Gören ve idrak eden ruhtur, bunu ayırmak gerektir. Göz bir 

hassedir, organdır. Ruh bu âlemi göz penceresi ile seyreder. 

 Ahirette Allah’ı görmek dünyevî gözümüz ile 

olmayacak. Zira oradaki şartlar dünyadaki şartlardan tamamen 

değişik olacak. Burada hikmet orada kudret azamî derece 

tecelli edeceği için orada Rabbimizin ihsan edeceği farklı bir 

duyu ile inşaallah göreceğiz. Kaldı ki Resul-i Ekrem (asm), 

Miraca çıkmadan evvel Cebrail (as) tarafından tabir caiz ise 

operasyondan geçirildi. Zaten Miraç, başlı başına mucizeler 

zinciridir. 

 Allah’ı, inşaallah ki hadisin ifadesi ile Zat’ını görmek 

mümkin olacaktır. Zaten Cennet bütünüyle esma, sıfat, 

şuûnâtının tecellisi ile doludur. 

 Selef,  bu noktada farklı yorumlar yapmışlardır. Başta 

Hz. Aişe (ra) ve İbn-i Abbas (ra) olmak üzere tartışmışlar. 

Ancak hiçbiri bu konudan dolayı birbirini tekfir etmemişlerdir. 

Onların bu tartışmaları Allah’ın görülmesinin aklen imkânsız 

olmadığı hususunda icmâ ettiklerini gösterir.  

 Üstadın ifadelerine yeniden dönecek olursak “Zat-ı 

Zülcelâl’in müşahedesi ve rü’yetidir” ifadeleri dikkatimizi 

çekmekte. Bu ifadeden hem Zat’ı ve hem de rü’yeti anlaşılır. 
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Bu “rü’yet” Zat’ının rüyeti olabileceği gibi esma, sıfat, 

şuûnâtının rü’yeti de olabilir. Burada insanın Cennetteki 

makamına bu Zat, sıfat, esma, şuûnâttır hangisine nasip olacak 

ise onu görecek şeklinde de anlaşılır. Bunlar tecellilerin 

mertebeleridir. Kimi kula şuunatı ile kimine esması ile kimine 

sıfatı ile ve kimine de Zat’ı ile tecelli edecektir.  

 Üstad’ın “Erkân-ı imâniyenin hakàikını göz ile 

görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli göz 

ile müşâhede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazîne ve bir 

nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir. 
13

, ifadesindeki 

“hattâ Zât-ı Zülcelâli göz ile müşâhede etmek” tesbiti, bu 

konuda rahatlatan, müjde veren, kararlı ifadesi tereddütleri 

izale eder. 

 Bu konunun işlenmesine vesile olan okuyucum
14

 

vesilesi ile bahsimizi dua ile bitirelim. 

“Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra 

kalblerimizi sapıklığa meylettirme.” Ve bizi Cennetinde 

Cemal’ini, Zatını görenlerden eyle. Âmin. 

  Mehmet Çetin   

 13.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 03.03.2012 

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

gormek_205571 

http://www.mehmetcetin.de/allah-gormek/ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
13

 Sözler, B. Said Nursi, s.947 
14

 Değerli okuyucum Nevcivan Aydın’a bu satırlardan selam 

ediyorum. 
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10.Allah’ın Sıfatlarına Genel Bir Bakış  

   Allah’ın Sıfatları- 4             

 Allah’ın sıfatları konusunda insanlar günümüzde 

olduğu gibi geçmişte de dalâlete düşmüşlerdir. Bunlar Allah’a 

inanmanın yanında yine Allah’ın zatına münasip düşmeyen 

sıfatlar ilave ederek adeta kafalarında kendilerine mahsus 

farklı bir ilâh icat ederek inanmışlar ve bugünlere gelmişlerdir. 

Günümüz insanı da Allah’ı inkâr etmemekle beraber saygı 

adına sınırlamalar, tenzih adına kalıplar getirerek 

inanmışlardır. 

 Dün şirk açık ve alenî idi, bugün şekil değiştirerek 

gizlendi ve yaygınlaştı. Zaman zaman bu tuzağa düştüğümüzü 

görüyor ve tazece iman getirerek tecdit-i iman yapıyoruz. 

Dikkatli olmak lazım. Asr-ı Saadet bize rehber. Allah (cc) 

Kur’ân’da, Resul-i Ekrem (asm) hadislerinde nasıl tanıtmış ise 

bizde öylesine iman etmeliyiz. 

 Selefinin; Allah’ın (cc) isimleri üzerinde hemen hiç 

fikir tartışması yapmadan ama yapılan bütün münakaşa ve 

ihtilaflarının ise sıfatlar hakkında olması dikkat çekici. Bunun 

sebebi de ismin, Zattan sayılmasının daha makul olacağı 

değerlendirilmesindendir.
15

 

 Allah’ın (cc) isimlerinin varlığı nasıl kabul ediliyorsa, 

sıfatlarını da isimsiz düşünmemek gerek. Geçmişte selefin, 

farklı isimler verse de esasında sıfatın etrafında dönmüş 

durmuşlardır. Eş’arî ve Maturidî açıkça sıfat derken diğerleri 

başka isimlerle tesmiye etmişler. Mahiyet olarak değişmeyen 

bu isimlendirmeler ve sıfatlandırmalar esasında terminolojiyi 

ilgilendirir tartışmalardır.
16

 

 Bediüzzaman, selefin âlimlerin görüşlerini 

destekleyerek her İlâhî isme bir İlâhî sıfatın mukabil geldiğini 

ifade eder. Mutezileye karşı selefi desteklerken felsefeye 

                                                             
15

 Süleyman Kösmene, R.Nur’da Esma-i Hüsna, s. 27 
16

 İslâm Ans. TDV, c.2, s.486. 
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rağbet edenleri de küfre atmaz, mübalağalı gidenleri ise adi 

(âmî veya sıradan) bir mümin derecesinde değerlendirir.
17

 

 Üstad, Allah’ın (cc) sıfatlarını gruplandırırken selefin 

yaptığı gruplamayı toparlar. Zihinde kalmasını kolaylaştırıcı 

kelime ve manaları kullanır, konuyu merkezde tutar. Âdeta 

daha fıtri olan şekilde nakleder. Bu konuyu inşaallah devam 

edecek makalemizde de  ifade edeceğiz. 

 Risale-i Nur Külliyatı arama motorlarında Bunlar bize 

bir şeyler söylemek isteyen sessiz tespitler sanki. İlim erbabını 

davet ediyorlar. “sıfat-ı selbiye” hiç geçmiyor, “sıfat-ı 

sübutiye” sadece Ayet-ül Kübra’da bir yerde geçiyor, “Sıfat-ı 

seb’a” birçok yerde geçiyor. Ben ilâhiyatçı değilim, Risale-i 

Nur’u mütalâa etmek isteyen basit biriyim.
18

 

 İşaratü’l-İ’caz ’da “ Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, 

kelamı, zati sıfatlarıdır, Zât-ı Akdese lazımdırlar.”
19

, ifadesi 

ile Allah’ın (cc) Zatının olmazsa olmazı olan lazıme-i 

zaruriyesi denilen bu lüzumlu sıfatları hem zati sıfatlarıdır 

derken, genel klasörle ifade etme anlaşılır; hem de zati 

sıfatlarıdır ifadesi ile de ne ayni ve ne gayri sıfatlarının tarif 

ve tanımında ifade ettiği görülüyor. Bunu teyid eden 

Külliyatın pek çok yerinde deliller var. Onuncu Söz’ün 

hatimesinde “Madem, Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zatîdir,..”
20

 

ve  “hem kudret zatiyedir, tagayyürü kabul etmez. Hem aynı 

zamanda kudret lâzımedir,”
21

  ifadelerinde kudretin zati 

sıfatlardan sayıldığını okuyoruz. 

 Umumi manada bütün sıfat-ı İlâhîye’yi, yani Allah’a 

ait sıfatları “Zatî sıfatlar” genel klasörü, kategorisi ve unvanı 

içerisinde ifade ederken hususi olarak ve tesmiye etme 

noktasından da bahsedilen üç gruba adeta üç dosyaya ayırır. 

                                                             
17

 Sözler, s. 884 
18

 Bu kardeşinize şu yazıları yazmak için araştırmama vesile olan 

Mehmet Sait Bayraklılar kardeşime teşekkür ederim. 
19

 İşaratü’l-İcaz S.345 
20

 Sözler, s. 154 
21

 İşaratü’l-İcaz, s. 226. 
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Bu üç gruptan olan ne ayni ve ne gayri sıfatlarından kudret, 

ilim, irade, kelam sıfatlarını zati sıfatlar olarak ifade ettiğini 

görüyoruz. Üstad böyle ifade ederken yıllardır bildiğimiz, 

okuduğumuz ve nakledilene göre kudret, ilim, irade, kelam 

sıfatları ise sübuti sıfatlar grubunda yer almaktadır. Bildiğimiz 

sübuti sıfatlarını Eş’arî yedi, Maturidî ise tekvini ilave edip 

sekiz olarak ifade ederken Üstad burada kudret, ilim, irade, 

kelam olarak dört sıfatı zati sıfat olarak ifade etmesi dikkati 

çekmekte. Ama Ayet-el Kübra ve diğer yerlerde ise yedi 

tanesini sıralar. 

   Mehmet Çetin   

 07.03.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 10.03.2012 

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

genel-bir-bakis_205672 

http://www.mehmetcetin.de/allahin-sifatlarina-genel-bir-bakis/  
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11.  Risale-i Nur’da Allah’ın Sıfatları Gruplandırılmış mı

   Allah’ın Sıfatları- 5  

 Kelâm kitaplarında Allah’ın sıfatları konusu iki veya 

üç kısımda ifade edilir: 1- Sıfat-ı Selbiye (Zâtî Sıfatlar) 2- 

Sıfat-ı Subutiye (Vacip sıfatlar). 3- Sıfat-ı Esma (Fiilî Sıfatlar). 

Bunların bütünüyle Külliyat ’ın değişik yerlerinde ve seleften 

yer yer farklı yorumlarını, Üstadın kaleminden okuyoruz. Söz 

misali “Kudret” sıfatı subutî sıfatlardan sayılırken; Üstad, Zâtî 

sıfatlardan sayar ve ifade eder demiştik önceki yazılarımızda
22

 

 Evvela bir hususu tespite ihtiyacımız var, o da şudur: 

“Hakikat-ı mutlaka, mukayyed enzar ile ihata edilmez.”
23

, 

hakikatinden anlıyoruz ki; mutlak hakikatler, kayıtlı ve 

sınırlı bakışlarla bütünüyle idrak edilemez. Allah’ın bütün 

sıfatları istisnasız mutlaktır, sonsuzdur, kayıt altına alınamaz. 

Bu sıfatların kayıtlı, sınırlı ve mahlûk olan akılla, hakkıyla, 

idrak edilemeyeceğini her müstakim akıl, şüphesiz kabul eder. 

Sıfatı hakkıyla idrak edilemeyenin, zatının da hakkıyla 

bilinemeyeceği ise çok açık bir hakikattir. İmam Gazali 

Hazretlerinin bu konuda güzel bir ifadesi var: “Allah, 

insanlar için noksanlık sayılan sıfatlardan münezzeh 

olduğu gibi, kemâl sayılan sıfatlardan da münezzehtir.” 

 Üzerinde durduğumuz, mütalâaya niyetlendiğimiz 

konu mutlak hakikatin ta kendisi olan Allah’tır. Diğer 

hakikatler da Allah’ın, Zat’ının lazım-ı zarurisi olan 

hakikatlerdir. Onlar ise şuûnat, sıfat, esma, fiil ve eşyaya 

müteveccih hakikatlerdir.
24

  

 Risale-i Nur’un dikkatle okunması hakikatlerin ortaya 

çıkmasına vesile olmakta. Zira dikkat,  feyzin davetçisidir. 

Alınan feyz ile eşyanın hakikati üzerindeki sırlar açılır. Bu 

sırlar  “ Hak” isminde saklıdır. Esmanın sıfata delalet etmesi 

                                                             
22

 Bak. Kadir-i Mutlak’ın Kudreti Zatidir (1), Yeni Asya, Mütalâa 

Köşesi, 16.02.2012 
23

 Sözler, s.713 
24

 Sözler, s.1088 
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noktasından hareket ederek Üstadın bu noktadaki 

değerlendirmesine bakalım.  

 İşaratü’l- İ’caz ‘da
25

 “Bismillah” kelimesinin 

tefsirinde Allah (cc) lafza-i Celal’inin sıfat-ı ayniye işaret 

ettiğini; er-Rahim’de sıfat-ı gayriyeye ima ettiğini; Er-

Rahman dahi ne ayniye ve ne de gayriye olan sıfat-ı seb’aya 

remzettiğini söyler. 

 Bediüzzaman, Allah’ın sıfat ve isimlerini üç grupta 

ifade etmiştir. 

 1.Ayni Sıfatlar, Sıfat-ı Selbiye veya vacib sıfatlar 

olarak isimlendirilir. Bunlar 1.Vücut, 2. Kıdem, 3.Beka, 

4.Muhâlefetün lil-havâdis, 5.Kıyâm Bi-nefsihî, 

6.Vahdâniyet'dir. Allah’a yakışmayan, hakkında imkânsız 

olan vasıflardan uzaklaştırmak, tenzih etmek için “Sıfat-ı 

Selbiye” adını almıştır.  

 2. Gayrı sıfatlar, Allah’ın fiili olan sıfatlarına denir. 

Bunlar ise Gaffar ve Rezzak, Muhyi ve Mümit gibi. 

 3.Ne ayni,  ne gayrı Sıfatlar, Zati Sıfatlar, Subutî 

Sıfatlar, olarak isimlendirilir. Bunlar; 1.Hayat,  2.İlim,  

3.İrade,  4.Kudret,  5.Sem,  6.Basar 7.Kelâm. Ehl-i Kelam 

bu sıfatlara tekvin sıfatını ilave ederek sekize çıkarır. Üstad ise 

yedi olarak sıralar.
26

 Bu sıfatlar selbi ve gayri sıfatlar gibi 

maneviye ve tenzihi sıfatlar değildirler. Allah’ın Zatından 

başka mana ve esasları olan ama ondan da müstakil ve 

bağımsız olmayan sıfatlardır. Onun için ne ayn, ne gayr 

manasını ifade eden Allah’ın Zât-ı Akdes’ine gerek olmadığı 

ve ama bu sıfatlar ise Onunla kaim sıfatlar denilmiştir. Ne 

O’dur, ne de onsuz olabilir.
27

  Bu yedi sıfatı; Allah kendi zatını 

tanımaları ve insanın eşya ile münasebet kurarak tecelli eden 

isimleri okuyabilmeleri için cüz’î olarak insana ve diğer 

mahlûklarına verdiği sıfatlarıdır. 

                                                             
25

 İşaratü’l-İ’caz, s. 32. 
26

 İşaratü’l-İ’caz, s. 33. 
27

 WWW.sorularlarisale.com 
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 Şuûnât-ı İlahiye dediğimiz Allah’ın hallakıyetini, 

rububiyetini ifade ve işaret eden İlahi isimler, sıfatlar ve fiilleri 

vardır. Kur’ân’da anlamını kavrayamadığımız başka sıfatlar 

var. Müteşabihat yolu ile anlatılır. Kur’ân’da “tenezzül-ü 

İlâhî” olarak kullarının anlayışlarına muvafık konuşması ile bu 

sıfatları alışageldiğimiz ifadelerle anlatır.  Biz bunların nasıl 

olduğunu anlamaktan aciziz. Ancak bizler Allah’ın bize 

verdiği göz, kulak, dil, burun vasıtasıyla varlıklarla 

münasebet kurar ve onlardan istifade ederek Allah’ın ilim, 

irade ve kudretini ve diğer sıfatlarını anlarız. Teşbih 

yapılarak bizim kullandığımız kalıplarla ifadelerle 

anlatılan manaları, beşeri ve mahlûkî manalar vermeden 

tefekkür etmeliyiz..  

 Allah nasib ederse bu konuya biraz daha bakalım,.

   Mehmet Çetin 

   16.02.2012-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 17.03.2012 

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

allah-in-sifatlari-gruplandirilmis-mi_205761 

http://www.mehmetcetin.de/risalei-nurda-allahin-sifatlari-

gruplandirilmis-mi/ 
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12. Niyazî Mısrî’yi Bediüzzaman İle Anmak 

 Kendisini Risale-i Nur satırlarındaki mısraları ile 

tanıdığımız Niyazî Mısrî, Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun 

kurucusudur. Niyazî Mısrî hazretleri meşhur Celveti 

meşayihinden Üftade Hazretlerinden yetişen Koçhisar eski 

kadısı Aziz Mahmut Efendi ile muasırdır.
28

 

 9.Mart.1618 tarihinde Malatya’nın Aspozi (Yeşilyurt) 

ilçesinde dünyaya geldi. Asıl ismi Mehmet iken tahsilini 

yaptığı Mısır’ı “Mısrî” mahlası ile Niyazî mahlasını birlikte 

Niyazî Mısrî olarak şiirlerinde kullandı. İlim tahsili, tarikat 

dersleri için uzun yollar ve yılların ardından şöhreti yayılır ve 

bu şöhreti onu Osmanlı Sarayına ulaştırır. Sultan 2. Ahmed 

tarafından kabul ile Edirne’ye giden şair daha sonra İstanbul’a 

oradan da Bursa’ya döner. Sultan 2.Ahmet’in Avusturya 

seferine Niyazi Mısrî müritleri ile birlikte katılmak ister, bu 

isteği padişah tarafından durdurulmak istenir. Saraydaki 

vezirlerin Sultana tesiriyle katılması istenilmemesine mukabil 

Niyazi Mısrî bunu kabul etmez. Sefer dönüşünde Vüzeranın 

tesiriyle Limni adasına gönderilir.
29

 On beş yıl süren sürgün 

hayatının sonunda Limni’de 16.Mart.1694 de vefat etti. Kabri 

oradadır. Allah rahmet eylesin. 
30

 

 Tasavvufun bu asi mutasavvıfı, devrin yönetimi 

tarafından neden istenmemiş ve çeşitli sürgünlere 

yollanmıştır? Pir Sultan Abdal, Seyyid Nesimi gibi 

alışılagelmiş ezberleri bozan Alevi-Bektaşi şair-mutasavvıfları 

gibi o da Sünnilerin dik başlı, asi mutasavvıfı olarak devletin 

içinde yapılan yanlışları, padişah bile olsa tenkitten 

çekinmemiş ve eserlerinde dile getirmiştir. Onu sevgi ve 

muhabbette Yunus’a, asilikte Seyyid Nesimi ve Pir Sultan 

Abdal’a, benzetmek mümkün. Muasırlarına göre en yeni ve en 

ufku açık mutasavvıf olarak görürüz Niyazi Mısrî Hazretlerini. 

                                                             
28

 Niyazî Mısrî Divanı, Sağlam Kitabevi, 1976, s. 14 
29

 http://www.niyazimisri.com 
30

 İslâm Ans. C.33, s. 167 
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Hasan Hüseyin’e olan sevgisi ve bunu her fırsatta dile getirmiş 

olmasından dolayı kendisinin alevi olduğunu söyleyenler bile 

çıkmıştır.
31

 

 Niyazî Mısrî, Yunus Emre tarzında İlâhî aşk dolu 

duygularını manzumelerle terennüm ederek tanındı. Tefsir ve 

tasavvufa dair eserler telif etmiştir. 

 Doğuda Ruslara karşı savunma yaparken esir düşüp, 

Sibirya’nın Kostroma esir kampında iken Eski Said’in Yeni 

Said’e inkılâp etmesi arifesi sancıları başlar. Yirmi Altıncı 

Lem’a’da esaret kampının yanında, Volga nehri kıyısındaki 

Tatar camiindeki sancılar içerisindeki Üstad, dünyanın 

geçiciliği karşısında ruhunun dost aradığını Niyazî Mısrî 

mısraları ile dile getirilir. 

   “Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,  

    Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!
32

 

  Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla 

uyandığını ifade eden Üstad, vücudunun yokuştan aşağıya 

koşar gibi gittiğini görür ve feryat eder: 

“Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere,  

  Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber 

 

  Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim,  

  Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber. 

   

 Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu heba, 

 Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber.  

    

Ağlayıp, nâlân edip, düştüm yola tenhâ, garip,  

Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran, bîhaber.”
 33

 

                                                             
31

 Meryem Aybike Sinan-Haber7 
32

 Lem’alar, s.523; Niyazî Mısrî Divanı, Sağlam Kitabevi, 1976, s. 

35 
33

 Lem’alar, s.505; Niyazî Mısrî Divanı, Sağlam Kitabevi, 1976, s. 

68 
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 “Ölmek için dünyaya gelirsiniz; harap olmak için 

binalar yapıyorsunuz.”
34

 Hadisi ihbarıyla her sabah bir 

melaikenin çağırması ve ikazına karşılık; hayatın içerisindeki 

koşuşturmacıların bir mühim özetini Niyazî Mısrî rahmetli 

şöyle ifade eder: 

“Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. 

 Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş.”
35

 

 Rabbim, bu rahmetlilerin şefaatine nail eylesin. 

   Mehmet Çetin   

  19.03.2012-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 24.03.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/niyazi-misri-yi-

bediuzzaman-ile-anmak_205856 

http://www.mehmetcetin.de/niyazi-misriyi-bediuezzaman-le-

anmak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                             
34

 Lem’alar, s.549 
35

 Niyazî Mısrî Divanı, Sağlam Kitabevi, 1976, s. 109 
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13. Üstadı Bosna’da Baharla Ama İbretle Karşıladık 

 Üstadın geçen asrın başında Sultan Mehmet Reşat ile 

Kosova seyahatinin asr-ı devriyesi münasebetiyle tanzim 

edilen panel için seyahatimizden bir mühim tevafuklu hatıra 

ile başlamak isterim. Akşam namazı vaktinin sıkışıklığı had 

derecesinde idi. Arnavutluk’un köylerini geçerken 

rehberimizin yol kenarında camiin olduğunu söylemesi 

hepimizin dikkatini yol kenarında minare aramaya sevk etti. 

Balkesen civarındaki bir köyü geçerken gördük ama bir hayli 

ilerlemiştik. Bir sonraki Memgel köyünü içerisine girmeden 

minaresinin gözükmesi hepimizi heyecanlandırarak sol 

taraftaki camiyi haykırmamıza sebep oldu. 

 Koşar adımlarla camiye girdik, imam henüz 

ayrılmamıştı camiden. Karşısında bir otobüs dolusu insanları 

görünce sevindi. Daha farz namazının bitiminde konuşmak 

istediğini ifade etti. Sünnetin ardından konuşabileceğini Nejat 

Eren abi söyledi. Sünnetin ardından davet edildi. Enver Hoca 

dönemindeki komünizm idaresi altında çok sıkıntı çektiklerini 

hatta babasının İslâmî ismini kullanamadığını başka ismi 

kullandığını vs. üzüntü ile anlattı. Bursa’da iki sene kalarak 

dinî tahsil yaptığını kısmi Türkçesi ile anlattı. Ağabeyler 

Bediüzzaman Said Nursi’yi sordular. O da, tanımaz mıyım, 

burada Nur Mescidin üstünde ders yapıldığını ve ilerideki 

Balkesen’de ders olduğunu heyecanlanarak anlattı. Onun bu 

heyecanlı hali hepimizi heyecanlandırdı. Mehmet Özkan abide 

kendisini tebrik ederek İngilizce Risaleler verdi. Cami 

cemaatinden yeni Müslüman olan bir Makedonyalı delikanlıya 

Kur’ân hediye eden Mehmet İşcan’ı da burada tebrik etmek 

isterim. Otobüste söz vererek Cemal Hoca ile bundan sonra 

alakadar olacağını ifade eden Nejat Eren’in siteminden 

hepimiz hislendik. Bir önceki köyü kaçırmamız bu hatıralı 

tevafuku yaşamamıza vesile oldu. 

 Arnavutlar tembel insanlar imiş. İkisi bir araya 

geldiğinde haftanın günlerinden en çok Cuma gününü 

sevdiğini söyler birisi. Diğeri sebebini sorunca cumartesi pazar 
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nasıl tatil geçireceğimizi konuşuruz da ondan demiş. Yol 

rehberimiz Recail Osman, mahalli fıkralar ve derin hem tarihi, 

hem coğrafi ve hem de sosyal hayata ait bilgileri ile doğrusu 

karakteri ile kalbimizi fethetti. Recail Osman vasıtasıyla 

yaşadığımız bir başka namaz kılma hadisesi bize başka bir 

mühim ders olan kul hakkını hatırlattı. 

 İkindi vakti geçmek üzere idi. Hırvatistan’dan 

Mostar’a gidiyoruz. Hırvatlılar yolda sıkı tutuyorlar. Yollar 

güzel ama durulacak gibi değil. Adriyatik denizi sahili 

boyunca Bosna Hersek’in Yumni sınır kapısına kadar hızla 

ilerledik. Arabada, vaktin sıkışık ve şartlarında 

olumsuzluğundan kaynaklanarak Şafii mezhebi hükmüne 

ittibaen ve sünnet olan cem-i tehir ederek ikindi vakti 

girdiğinde önce öğleni sonra ikindiyi kılarız denildi. Böylece 

namazlar kazaya kalmayacaktı. Yumni’ye girdiğimizde son on 

dakika kalmıştı. Restoran sahibinden tuvalet soruldu ama izin 

ise aceleyle alınmadığından abdest almaya başladık. Namaz 

kılacak yer olmadığından arazide, dışarıda falan kılmaya 

başladık. Abdest alırken ayaklarımızı lavaboda yıkadığımızı 

gören işletme sahibi itiraz ederek, ayakların lavaboda 

yıkanmasını başka müşterilerinin görmesi temizlik 

noktasından iyi karşılanmayacağını ve dolayısıyla işini 

olumsuz etkileyeceğini yüksek sesle söyleyip, rızasının 

olmadığını bildirir memnuniyetsiz hareketler yapar. Bizim 

gençler kısmen karşı cevap vermeye çalışsalar da hemen 

toparlanıp teşekkür edilerek yola devam edildi. 

 Yolda değerlendirme yapıyoruz ancak bundan hayati 

dersler çıkaranlarımız da oldu. Evvela o mekân, işletmecinin 

özel mülküdür. Mülkünü tasarrufta rızası olmadan ibadet bile 

edemeyiz. Kaldı ki Arnavutlar, temizlik konusunda fevkalade 

titizler imiş. İşletme sahibinin talebi de o yönde idi. Bizim 

ayak yıkadığımız lavaboyu yemek yemeye gelen müşterileri 

ellerini yıkayacaklardı. Zahiren ve nezafeten hoş olmayan bu 

duruma rızasının olmamasında kul hakkı konusunda haklıdır 

dedik. Kaldı ki “hukuk-ı ibad” konusu fevkalade mühim idi. 
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Ayrıca dışarıda arazide vs. namaz kılınmasına da rızası yok idi 

ki kendisi Hıristiyan bir Hırvat’tır. 

 Günlük hayatımızda kul hakkına fevkalâde dikkatli 

olan bizler; gayet masum talebimiz olan namaz kılmayı bile 

özel arazisinde rızası olmadan yapmamalıyız. Durumun ve 

konunun gereği bazı hususi ve özel alanlarda bizler 

başkalarının daha farklı düşünebileceği dikkatimizi çeken bir 

mühim husustur. Buradaki hassasiyetimizi daha dikkatli 

kullanmalıyız. 

 Kur’ân Medeniyeti paneli hepimizi fevkalade 

duygulandırdı. Evlâd-ı Fatiha’nın bıraktıkları bu mümbit 

topraklar mazisiyle beraber şimdiki mazlum hali ile de 

duygulanmamızın bir başka yönünü hatırlattı. Sırp ve ikiyüzlü 

Hırvatların, ardından ikili oynayan Hollanda’nın ateş ve 

tuzakları arasında kalan Boşnak’lıları rahmetli Aliya 

Izzetbegoviç’in harika planı ile gelen yardımları kardeşlerine 

ulaştırmış. Evini Bosna’nın kurtulmasına vakfeden Nine, 

evinin yanından tünelin kazılmasına izin verir. 800 metre 

uzunluğu ve bir insanın zor sığacağı yükseklikteki tünelden 

bütün malzemeler geçirilerek muhtaçlara ulaştırılır. Yüz elli 

bin insanın bu tüneli kullanması ile hayatlarını kurtarmasına 

sevinirken, savaşı gören bütün evlerin duvarlarındaki kurşun 

ve top mermisi iz ve yıkıntıları da üzüldük. 

 Panelistlerin müşterek konusu Kur’ân Medeniyetini 

Bediüzzaman’ın dilinden asrın insanına anlatılması idi. 

Konuşmacılardan Boşnak Profesör Cemalettin Latiç’in 

konuşması ise anında kulaklığımıza tercüme edildikçe sevinçle 

heyecanlanıyorduk. Ayetleri okuyup ve Boşnakça anlatıyor, 

yaşadıkları katliamın ise sefih ve ikiyüzlü Avrupa’nın icraatı 

olarak ifade etti. 

 Anadolu havasını teneffüs ettiğimiz Bosna’ya mutlaka 

her nevi yardımların desteklerin yapılması tarihî, vicdanî bir 

vazifedir. 

   Mehmet Çetin 

 25.03.2012-Saray Bosna-Bosna Hersek.  
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Yeni Asya 31.03.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ustadi-bosna-da-

baharla-ama-ibretle-karsiladik_205943 

http://www.mehmetcetin.de/ustadi-bosnada-baharla-ama-

ibretle-karsiladik/ 
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14. Makedonyalı Recail Kardeşime Hitaben 

  Allah'a hamd ederek, selâmını takdim eder, sağlık 

sıhhat ve saadet dilerim. 

 Gezideki rehberliğiniz, kişiliğinizdeki samimiyetiniz, 

yapınızdaki dürüstlüğünüz ve inancınızdaki sadakatiniz beni 

fevkalade memnun ve size hayran bıraktı. Binler defa tebrik 

ederim. O ellerde soy ismin gibi Osmanlının sadakatli ve 

gayretli evladı olma size ne kadar da yakışmış ve sizde ne 

kadarda güzel temsil ediliyor, şahsınızda bunu takdir ve 

sevinçle müşahede ettik. 

  Görüşmemizde söz verdiğim gibi gezideki kanaat ve 

izlenimleri ve ayrıca tecrübeleri Yeni Asya Gazetesinde 

cumartesi günleri çıkan Mütalâa isimli köşemde 

neşredeceğimi ifade etmiştim. Nasip eden Rabbime 

hamdolsun. Ricam, o günün Yeni Asya'sını saklamanız ve bu 

kardeşinizden bir hatıra olarak muhafaza etmenizdir. 

 Kendi kendime diyorum ki bu Recail kardeşim, 

hakikaten Risale-i Nur'u tanımaya hak ediyor ve hatta hakkı da 

var. İşte bu cümleden hareketle bu haftaki köşe yazımı da 

sadece şahsınıza ayırarak, yine şahsınızda Makedonya'daki 

kardeşlerime köşemin imkânlarınca Bediüzzaman Said Nursi 

Hazretleri ve Risale-i Nur Külliyatı hakkında toplu bilgi 

vermeye çalışacağım. 

 Peygamber Efendimizin (asm) Hadis-i Şeriflerinde 

"Benden sonra her asırda bir müceddid gelecek." der. Gelen bu 

müceddidler o asırdaki inananlara Kur’ân'ın o asra bakan 

yönünü tefsir edecekler. İşte bu cümleden hareketle 

yaşadığımız ahirzamanın müceddidi beklenen son müceddid 

olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir.  

 Bediüzzaman unvanlı olan yani zamanın eşsizi olan 

Said Nursi (1878-1960) Resul-i Ekrem'in (asm) mübarek 

neslinin evlâdıdır. Eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı ise 

Kur’ân'ımızın bu asırdaki manevi tefsiridir. Biz bu tefsirlerde 

din ilimleri ile fen ilimlerinin kaynaşarak birleştiğini ve 

billurlaşarak ifade güzelliğine kavuştuğunu, kalbe hidayet, 
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akla ise sükûnete vesile olduğunu yaşayarak görüyor ve şahit 

oluyoruz. Münazarat isimli eserinde Bediüzzaman Hazretleri, 

Medresetüzzehra eğitim-öğretim projesi ile sınırları, milletleri 

aşarak bütün dünyayı kuşatacak bir kucak açar. Türkçe-

Arapça-Kürtçe dil üzerinden eğitimi anlatırken mahalle göre 

dil eğitimini esas aldığını ve bu işaretten de bulunduğunuz 

mahaldeki dilleri de dâhil ederek bu din+ilim tedrisatının 

yapılması gerektiğini anlayabiliriz. 

 Medresetüzzehra namını verdiği dünyaya fakülte 

şubeleri ile yayılmasını istediği üniversitesinin bütün 

müfredatını o eserde en ince tafsilatına kadar sıraladığı ve 

fevkalade ehemmiyet vererek adeta hayatının davası olarak 

takdim ettiği bir büyük harekâttır. Bu büyük harekâtı ve 

hakikati eserlerinde okuyoruz. 

 Eserleri olan külliyatta bu asırda akla ve kalbe gelen 

ve gelmesi muhtemel olan bütün sualler ikna usulüyle tefsir 

edilerek anlatılmakta. Tefsir edilen her cümlesi ya doğrudan 

veya dolaylı yoldan mutlaka âyetin tefsiri olduğunu 

tahkikatımız neticesinde görüyor ve tespit ediyoruz.  

 Said Nursi’nin; dünya tarihinde eşine rastlamadığımız 

bir mühim noktası da eserini kendisinin defalarca okumasına 

rağmen hâlâ da okumaya muhtaç görmesidir. Bunun sebebini 

de Risale-i Nur Külliyatının kendisinin olmadığını Kur’ân’a 

ait olduğunu şu ifadeleri ile izah eder: “Üzümün hasiyetleri 

kuru çubuğunda aranmaz. İşte ben de o kuru çubuk 

hükmündeyim.”, “Said yoktur, Said’in kudret ve ehliyeti 

de yoktur. Konuşan hakikat-i Kur’ân’iye ve imaniyedir.” 

der. 

 Talebelerini şiddetle siyaset ve tarafgirlikten meneder 

ve ısrarla hakka ve haklıya destek vermelerini söyler. Bununla 

beraber hem siyasi âlemde ve hem de insanın kalb âleminde 

takip edeceği yolu ise en ince tafsilatına varıncaya kadar yine 

eserinde ifade eder. 

 Takdir edersiniz ki din insanın hususi hayatını tanzim 

eder. Hususi hayatı dinî esaslar üzere istikametlenen insanların 
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cemiyet hayatı da dolayısıyla doğru yola, doğru harekete ve 

doğru münasebete ulaşır.  Cemiyet hayatı, ferdin hayatında 

başlar ve biter. Yapı taşları sağlam olan bina elbette muhkem 

olacaktır, inşaallah. 

 İşte Recail Osman kardeşim, Risale-i Nur Talebeleri 

ile bu gezi vesilesi ile tanışmanız Rabbimizin sana bir büyük 

ikramı olarak gördüğünü senden duymam hakikaten beni 

kardeşlerim adına söylüyorum fevkalade duygulandırdı ve şu 

kalbî ifadeleri satıra döktürdü. 

 Arkadaşlarımızın verdiği, vereceği Risale-i Nur’ları 

sabır ve gayretle okumanız ve hatta bunda ısrarcı olmanız size 

şimdiye kadar şahit olmadığınız sırları açacak ve açılmasına 

vesile olacak, inşaallah. 

 Sohbetimi istemeyerek sonlandırırken Risale-i Nur’u 

anlama konusunda köşemde yardımcı olacağımı da ifade 

etmek isterim. 

 Allah yâr yardımcınız olsun, senin ve ailenin Nur’larla 

istikametleşmesi duamız olsun. 

   Mehmet Çetin 

 28.03.2012-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 07.04.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/makedonyali-recail-

kardesime-hitaben_206248 

http://www.mehmetcetin.de/makedonyali-recail-kardesime-

hitaben/      
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15. Marifetullahın Şahitleri 

 Allah’ın mevcudiyeti ve birliği, âlemde İlâhî cemâl ve 

Rabbanî kemâl şeklinde tezahür eder. İkinci Şua’da, eşyadaki 

tecelli eden bu tezahürlerin ferdî olarak, tek başına değil ittisal 

etmiş bir bütün olarak tefekkür edilmesi tavsiye edilir. Böylece 

marifetullahın şahitleri bir ve tek aynada değil daha geniş 

aynada temaşa edilmiş olur.
36

 

 Cenâb-ı Allah’ın tanımanın, marifet etmenin nuruna 

yetişmek, bakmak evvelâ teslimiyeti iktiza ediyor. 

Teslimiyetin ardından âyet ve şahitlerin aynalarında burhan ve 

delillerin gözenekleri, incecik dürbünleri, mikroskop ve 

teleskoplarıyla temaşa etmek gerekiyor. İşte bütün bunlarla 

insanın üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen 

 Her bir nuru da tenkit edip adeta parmak sokup, 

yoklayarak ve tereddüt edip mevcudiyeti hakkında şüpheye 

düşmemek şarttır. 

 O halde sana görünen ve heyecana gelerek ışıklanan 

nuru tutmak için elini uzatma! Zira onlar senin bildiğin, 

yaşadığın gibi değildirler. Kesinlikle ve mutlaka öncelikle 

gaflete sürükleyen sebeplerden sıyrıl ki gafletten kurtulasın. 

Sonra o nurlara dönüp müteveccih ol. Müteveccih olmak 

sadece yüzünü dönmekle olmamalı, her şeyinle dönük 

olmalısın. Ve artık orada dur. O noktada bekle veya 

beklemesini bil. Çünkü bu noktada marifetullahın şahitlerine 

muhatap olacaksın.  

 Konuya girmeden önce hazırlık gerekecek. Öncelikle 

tavsiyeye bakalım: Evvela, “Gaflet esbabından tecerrüt et,” 

sonra marifetullahın şahitlerine “müteveccih ol” dur. Gaflet 

sebepleri olan başta günahlar olmak üzere kalbimize zarar 

veren, aklımızı gereksiz meşgul eden ve ruhumuzu iman 

hakikatlerinden uzak sahalarda dolaştıran sebeplerden ne 

kadar uzak durursak, hakikatleri zevk etmemiz de o nispette 

                                                             
36

 Bu yazının konusu ile alakalı soruyu soran Vahdettin Akyıl’a 

teşekkür ediyorum. 
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artacaktır. Menhiyat ve günahlardan içtinap ile takvanın 

derecesi artacak, amel-i salihe yaklaşılacak. Bu arınma ve 

temizlenmenin devamını dileyerek konuya geçiyoruz. 

 Üstadın ifadesiyle marifetullahın şahitleri, burhanları 

üç çeşittir. Birinci kısım ise su gibidir. Bunlar görünür, 

hissedilir lâkin parmaklarla tutulmaz. Akıl ile iman 

hakikatlerinin idraki yeterli olmayıp kalben dahi tasdik ve 

teslim gerekir. Bu şahitlerle muhatap olurken hayallerden 

sıyrılıp, bütünüyle dalmak gerekir, tereddüt etmeden, sağını 

solunu kurcalamadan teslim elzemdir. Su gibi olan bu hakikat, 

aklı kendine mekân kabul etmediği gibi başkalarının kabulüne, 

teslimiyetine gider, orada hane tutar.  

 Külliyatın bazı risaleleri akıldan ziyade kalbe hitap 

eder. Burada su misali İkinci Şua’da işaret edildiği gibi bizi, 

rızka tevcih var. Rızık bir küçük ayna iken, birden bütün rızka 

muhtaç olanların bir araya, yan yana getirilmesi, ittisali ile 

hâsıl olan mana bir büyük aynaya dönüp cemâl ve kemâl 

sahibi Rezzak’ı işaret eder. Rızkı görür ve hissedersin ancak 

nereden nasıl vs geldiğine aklını karıştırarak yol bulmaya 

çalışıldığında kaçırırsın. Rızık vermek vazife-i İlâhiyeye ait bir 

keyfiyettir. O’na ait olan bir işi aklen çözmeye çalışmak yerine 

üzerine düşen vazifeni yap, ubudiyetine dön. Evet rızık, tek 

başına marifetullahın şahitlerinden su gibi olanlara bir delildir, 

misaldir. Kışın ölmüş arzın, bahar haşirinde dirilmesi 

ahiretin varlığına su gibi bir delildir.  

 Marifetullahın şahitlerinden ikincisi ise hava gibidir. 

Bu şahit ise hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona 

karşı sen, yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet havasına karşı 

teveccüh et, kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, 

tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan, 

tenkitle el atsan, o yürür, gider. Senin elini mesken ittihaz 

etmez, ona razı olmaz. 

 Her şifaya muhtaç olana şifanın verilmesi ikinci delile 

misaldir. Şifayı ne görür ve ne de tutabilirsin ancak 

hissedersin. Şifayı istiyorsan, karşılamaya çalış, ism-i Şafi’nin 
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tecelligâhı olmaya kendini hazırla, tedbirini al ve nihayet 

kendini mukabil tut. Ruhunla yaşa. Haşiri andıran sabah 

havası da buna ayrı bir misaldir. Hissedersin ancak göremez 

ve tutamazsın. 

 Marifetullahın şahitlerinin üçüncüsü ise nur gibidir. 

Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyleyse, sen 

kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut 

ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. 

Çünkü nur, elle tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Belki o nur 

ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer hırslı ve maddî elini 

uzatsan ve maddî terazilerle tartsan, sönmese de gizlenir. 

Çünkü öyle nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda 

giremez, şeffaf olmayanı kendine malik ve seyyid kabul 

etmez. 

 İlâhî ihsan ile verilen hidayet, hayatımızın ruhudur. 

Ruhumuzdaki ebediyet arzusu ise ahiretin varlığına nur gibi 

bir delildir. Daha derin olan bu şahidi kalb gözü, ruh nazarı, 

basiret nuru ile görünür. Kalb, ruh, basiret maddî olmayan 

şeylerdir.  

 Marifetullahın ilk şahitlerini rahat hissedebilir ve 

görür iken ikinciyi ancak hissedebildik. Ancak üçüncü en ince 

ve sırlı olanıdır, yani perdelidir, bu da görülür ancak 

hissedilmez ve tutulmaz. Bu hususlara dikkat edilmeli. Su ve 

hava parmakla tutulamıyor. Bu nevi delillerin akılla idraki 

mümkün olmuyor. O halde aklen ikna olmak, imanda tek 

başına yeterli değil. Kalbi itiraz ve isyanlarla yaralı olanın ruhî 

tatmini de zordur. O halde sınırları bilelim. Aklın ikna olması 

konuları ile kalbin teslimi mevzularını karıştırmamak gerekir. 

Haddin bilinmesi sorumluluğun ve edebin gereğidir. Her 

makamdaki havayı yaşayalım ama kaptırmayalım. Kaptırmak 

bazen mevcudu elden kaçırmaya sebep oluyor, zarara düşeriz. 

 Bunun gibi ince konularda Üstadın ikazını 

hatırlayalım: “Pencerelerden seyret, içlerine girme. 

                                 Mehmet Çetin 

  13.03.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 
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Yeni Asya 14.04.2012 

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

sahitleri_206051 

http://www.mehmetcetin.de/marifetullahin-ahitleri/   
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16.Allah’ın Ayni Sıfatları    

   Allah’ın Sıfatları- 6   

 Risale-i Nur’da Allah’ın sıfatları üç grupta ifade 

edilir.
37

 Devam edecek olan mütalâalarımızda inşaallah bunu 

ifade etmeye çalışalım. 

 1.Ayni sıfatlar: Sıfat-ı ayniye, sıfat-ı selbiye, sıfat-ı 

tenzihiye, sıfat- vacibe gibi isimlerle ifade edilen bu sıfatlar ile 

sadece kendisine ait, mahlûka ait olamayan, verilemeyen, 

verilmesi caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Ayni sıfatların 

zıtları Allah hakkında düşünülemez. Allah’ın ne olmadığını 

anlatan sıfatlardır. Zıtları olan eksiklik noksanlık, sonluluk 

ifade eden mahlûkî özelliklerden olan ve mahlûka ait sıfatlar, 

Allah hakkında olmadığı için selbi sıfatlar denilmiş. 

Dolayısıyla Allah’ı tenzih etmek için tenzihi sıfatlar denilmiş.  

Kendisinin olmazsa olmazı, lâzıme-i zaruriyesi olduğu için 

vacip sıfatlar denilmiştir. 

 Allah Lafza-i Celâli,  O’nun ayni sıfatıdır.  Lafzullah, 

bütün kemâl sıfatlarını tazammun eder bir sedeftir. Başka has 

isimlerinin böylesi bir delaleti, alameti, hususiyeti yoktur. 

 Ayni sıfatları şunlardır: 1.Vücud,  2.Kıdem,  3.Beka,  

4.Vahdaniyet, 5. Muhalefetün Lil-Havadis   6.Kıyam bi-

Nefsihî sıfatlarıdır. 

 Vücud, Allah’ın mevcudiyeti. Yokluğu düşünülemez. 

Allah mevcuttur, ancak mahlûkun mevcudiyeti manasında 

mevcut değildir. Mahiyeti meçhul bir mevcudiyet. Mahlûkî 

mevcud manalarından müstağni ve yüksek bir mevcudiyet. 

Vacip-ü’l vücud; şeffaf şeylerde güneşçiklerin yansıması ile 

semadaki Güneşin mevcudiyetinin kesinlikle olması 

gerektiğinden daha kesin olarak vücudu vacip olan 

mevcudiyet.  

 Kıdem, ezeli manasında. Ezeli demek zaman 

kavramının üzerinde ve dışında bir mevcudiyet, başlangıç 

meselesi tartışılamayan, zamanla kıyaslanamayan bir kıdem. 

                                                             
37

 İşaratü’l-İ’caz, s. 32,33. 
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Bir başka ifade ile mahiyeti meçhul bir kıdem. Kıdem, 

varlığının başlangıcı olmamak. 

 Beka, devamlılık, sonsuzluk, ölümün arız olmadığı 

daimîyet. Ezeli manasında bir ebediyet, ebedi manasında bir 

ezelîyet. Zamanın evvel ahir manaları gibi hiçbir şekli ile söz 

konusu olmayan bir beka. Mahlûkî ezelîyet ve ebediyet 

manaları üzerinde, bu manaları yaratan ve yarattığına 

mahkûmu olmayan bir beka, varlığının sonu olmamak. 

 Vahdaniyet, vahit, tek ve bir. Ama insanların anladığı 

çoğulun zıttı manasındaki teklikten azade, müstağni bir 

vahidiyet. Başında şuur, yüzünde göz bulunan herkesin 

âlemdeki nizam, intizam, hikmet ile gördüğü, anladığı mana 

ile ifade etmeye, kısmen yaklaşılmaya çalışılan bir vahdaniyet, 

yani şeriki, ortağı bulunmamak. 

 Muhalefetün Lil-Havadis; hâdis, sonradan ortaya 

çıkan, hudûs eden. Havadis, hudûs edenler, sonradan ortaya 

çıkanlar. İşte, sonradan ortaya çıkanlara muhalif olmak, onlara 

benzememek, onlardan müstağni olmak. Kendisinden başka, 

sonradan ortaya çıkmayıp evvelinde var olan ve evvel ahir 

manalarına mahkûm olamayacağı manası ile belki ifadeye 

çalışılan bir muhalefetün Lil-Havadislik. Sonradan 

yaratılanlara benzemeyen, onların mana ve mahiyetlerinden 

azade olan. 

 Kıyâm bi-Nefsihî; Nefsi ile kıyamdadır. 

Kendiliğinden mevcuttur. Mevcudiyeti kendindendir. Her 

şeyin mevcudiyeti O’na, ama O, hiçbir şeyin mevcudiyetine 

bağlı olmaksızın bir kaim olma, kıyam bi-gayrihi, başkasının 

ayakta tutmasına, kıyamına muhtaç olmama manasında bir 

mevcudiyet. 

 Allah’ın sıfatlarını anlamaya çalışırken mahiyetlerini 

anlama, ifade etme noktasında meçhûliyetimizin olduğu, 

bilgimizin olmadığı veya olamayacağı muhtevası ile bir 

kabulle yaklaşmak gerekir. Resul-i Ekrem’in (asm) âyeti talim 

ettirdiği manayı anlayabildiğimiz kadarıyla iman ederiz. 

Esasında da böyle olması gereken bu mana ile biz Allah’ı hem 
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mevcud ve hem de vahit bilir, anlar, ikna olur iman eder, 

teslim olur, hükmüne itaat ederiz. Allah’a müteveccih 

manaları anlatır ve düşünürken beşeri kelimeleri kullanır ama 

mahlûkî manaları yüklemeden, sırf mahiyetini bilemediğimiz 

Rabbimizi ifade yolunda bir unvan ve işaret taşı olarak 

mecburen kullandığımız kelimelerle zikreder, fikrederiz. 

 Risale-i Nur, Rabbimizi, Kur’ânî tabirlerle talim eder. 

Biz, Üstadın dilinden bu tabirleri okurken, başkasına 

anlatmada anladığımızı, kendi cümle ve ifadelerimizle 

anlatırız. Ancak tavrı- esasiyi, ruh-u asliyi muhafaza etmeyi de 

sadakat olarak biliriz, vazife biliriz. 

   Mehmet Çetin 

 17.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 21.04.2012 

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

sifatlari_206179 

http://www.mehmetcetin.de/allahin-ayni-sifatlari/  
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17.Allah’ın Lâneti  

 Kur’ân’da çeşitli ayette
38

 yer alan “Allah’ın lâneti”, 

sual şeklinde dile gelmekte.
39

 

 Her şeyi yaratan, bilen, gücü yeten Rabbimiz, kendi 

yarattığı kuluna niçin beddua etsin veya ediyor? Allah, yemin 

eder mi? Kulunu aşağılar mı? Ve Allah hakaret eder mi? 

 Kahrolası, elleri kuruyası, canı çıkasıca vb gibi 

beddualar, Arapların yapmış olduğu en kötü beddualardır. Zira 

ölüm, dünyadaki belaların en zirvesidir. Bahsedilen 

ayetlerdeki beddua ihtiva eden cümlelerle muhatap olanların o 

bedduaya ve cezaya ne kadar müstahak olduklarını gösterir. 

Dolayısıyla yaptıkları ve işledikleri küfrün, ne kadar çirkin, 

yanlış ve hakka hürmetsizlik olduğunun kesin dille ifadesidir. 

Ayrıca ayetteki bu üslûplar Arapların hitap üslûplarına göre 

getirilmiştir.
40

 Evet, Allah, bu İlâhî kelâmı ile onların çirkin 

olan şeylerin en büyüğünü işlemeleri sebebiyle ceza 

çeşitlerinin en büyüğüne müstahak olduklarını beyan 

buyurmuştur, vesselâm.
41

  

 Kaldı ki Kur’ân, insanlara gelmiştir. Hitap ve 

ifadelerinde elbette insanların kullandığı, aşina olduğu şeyler 

ile hitap etmesi münasip düşer. Ortada, dünyada yapılan en 

büyük bir hata var, yani küfür. Bu hataya karşı verilecek ceza, 

söylenecek söz, insanların anladığı, kullandığı şeyler ile olmalı 

ki hem anlaşılsın ve hem de tesirini göstersin. Bedduayı da, 

hakaret etmeyi de, yemin etmeyi de aşağılamayı da bu 

zaviyeden bakmak gerekir. Elbette Allah; bedduadan, yemin 

etmekten, aşağılamaktan, hakaret etmekten, müstağnidir. 

Bunları kullanmakla eksilmez, kullanmamakla fazlalaşmaz, 

bunlar muhaldir.  Kendisine ve ibadına yapılan hakarete, küfre 

                                                             
38

 Misal için bakınız: Tövbe 30, Münafikun 4, Müddesir 19, Abese 

17, Maide 64, Tebbet 1.  
39

 Bu suali sorarak bu çalışmanın kaleme alınmasına vesile olan 

okuyucum Abdullah Demir kardeşime teşekkür ediyorum. 
40

 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c.11, s.484 
41

 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c.22, s.508 
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karşı, izzet ve hukukunu muhafaza etmekle beraber, yapanları 

ikaz ve tedip vardır. 

 Belli bir kişiye hitaben inen tek sure olan Tebbet 

suresinde, Resul-i Ekrem’in (asm) son derece kibar bir 

şahsiyet olmasına rağmen bu derece ağır bir üslûp kullanılması 

dikkat çekicidir. Müfessirler, Hâşimî reisi olan Ebu Leheb’e 

müteveccihen yapılan bu beddua ile din konusunda hiç 

kimseye boyun eğmemesi esasını gösterir, derler. 

 Tabiat Risalesinin İhtar’ında, Risalenin metninde 

geçen galiz tabirlerin gerekçeli izahı yapılır. Haddini aşarak, 

iman hakikatlerini alaya alarak hücum edilmesi; şiddetli galiz 

tabirlerin söylenilmesine sebep teşkil eder. Esasında kavl-i 

leyyini, yani yumuşak üslup ile hareket etmeyi meslekî esas 

kabul eden Risale-i Nur’da böylesine galiz tabirler, küfrün 

şiddetine karşı imanın izzetinin müdafaası olarak bakmak 

gerekir. 

 Küfür, mana ve mahiyeti itibari ile hukukullah ve 

hukuk-u ibada hakarettir. Kâinatı yaratıcısız iddia etmek, 

çocuğa babasız, veled-i zina demekten de öte bir hakarettir. 

Masivanın Rabbi olmak haysiyeti ile hem kendi ve hem de 

mahlûkunun hukukunu muhafaza ve müdafaa etmek elbette 

Halık-ı Küllişey’e şayestedir.  

 Yaratılan bütün mevcudatın ve tecellisine vesile 

oldukları esma-i İlâhîye hakikatinin, izzet ve celâl sahibi 

Hâlık’ın bütünüyle hukukuna hakaret olan küfür ve hiçe sayan 

inkâra karşı Kur’ân, üslubuna en uygun bir tarzı seçerek beyan 

buyurmuştur. 

 Kaldı ki Cenab-ı Hakka; bedduayı, yemin etmeyi, 

aşağılamayı, hakaret etmeyi yakıştıramayanların çoğunluğu 

Allah’ı tenzih etmekten ziyade tenkit etmek için bu suallerle 

yaklaşıyorlar. Bunun farkındayız. Acaba Rabbimiz bu tarzı 

niçin istimal ediyor, sebep ve hikmeti ne ola, bundan benim 

çıkaracağım ne gibi derslerim olmalı gibi kendinde kusuru 

aramak yerine karşı tarafa suçu atıyorlar. Karşı tarafa suçu 

atanlar kendindeki kusurun farkında olmayanlardır. Zira haklı 
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ve doğru olan kişi, kimseyi suçlamaz, işini yapar. Hatta karşı 

tarafın suçundan kendinde mesuliyet aramalıdır. 

  Hadisenin olmasına sebep olan, hükmün verilmesine 

vesile olan niçin suçu kendinde aramızda hüküm vereni 

suçlar? Asıl hayret edilecek budur.  Cinayeti işleyene hâkim 

kısas cezasını verir. Cani, kısas cezasını veren hâkimi, 

hükmünden dolayı suçlamaya ne kadar hakkı vardır? Hem kel 

ve hem de fodul (!) 

 Hem insanın günlük hayatında bedduanın yeri vardır. 

Nerede ve nasıl beddua edileceğini Rabbimiz bu ayetlerle bizi 

talim ettirmekte.
42

 

 Allah ne söylerse doğruyu söyler. Resul-i Ekrem 

(asm) da O’dan aldığı vahyi bize intikal ettirir. İmanımıza göre 

Allah’a ve Peygambere kesin iman ve itikadımızın olması 

lazım. Tereddüde mahal yok. Bahsedilen ayetler, Kur’ân’da 

geçtiğine göre bizde ondan almamız gereken dersimizi 

öğreneceğiz.  

   Mehmet Çetin 

  22.04.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 28.04.2012 

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

laneti_206299 

http://www.mehmetcetin.de/allahin-laneti/  
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18.Korktuğum Hadis 

   Kuyumcunun Notları-1 
 Baba mesleği kuyumculukta en fazla korktuğum konu 

faizdir. Zira beni tir tir titreten ve yıllardır dilimden 

düşürmediğim, fakihlerin emval-i sitte dedikleri altı mal 

hadisini hem unutamıyor ve hem de anlamak istiyorum. 

Anlamak istiyorum zira bu hadis, dünya ve ahiretimi doğrudan 

alakadar eden konuya dikkatimi çekiyor.  

 Altı eşya hadisi,  sayılan ve tartılan malın ticareti ile 

meşgul tüccarın istikamet pusulası. Bütün tüccar, iktisatçı ve 

fakihlerin hayran kalarak ifadenin zirvesinde billurlaşarak 

manayı en veciz ifade şekli ile arz ediyor. Muhteşem bir ifade, 

mucizâne bir tesbittir bu hadis. 

  Resul-i Ekrem’in (asm) işaret etmeye çalıştığım bu 

hadisini artık sizlere takdim edeyim: ““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.”  

  Evvelâ sayılan emval, her devirde beşerin hayatında 

esas olan ve diğerlerine vekil olarak sembol olan mallar. Bu 

malların sayılan ve tartılan mal olarak iki gruba ayrılabilme 

özellikleri de var. Fakihler bu durumdan tevil ve tefsir 

çıkarıyorlar.  

 Hadiste Efendimiz (asm), bu malları farklı cinslerin 

mübadelesinde peşin olmak şartıyla dilediğiniz gibi satın der. 

Hem farklı cins ve hem de peşin olma esasına dikkat çekiyor. 

Cins farklı değil de aynı olursa o zaman yapılması gereken 

husus ise misli misline olması esas şartı geliyor. Bu misli 

misline ifadesi eşit kelimesi ile de takviye ediliyor. Burada da 

yine peşin olma şartı bir kere daha tekrar ediliyor. Bunlar, 

hadisten düz mana olarak anlaşılanlar. 

 Hadise diğer manada yani mefhum-u muhalifi manada 

bakacak olursak şu ifadeler dile geliyor. Aynı cinsi misli 

misline mübadele edilirken fark olursa faiz oluyor. Peşin 
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olmayan altın mübadelesi ise esastan yasak ve sakat. Yani 

altının vadeli satışı caiz değil. 

 Hadis beni istikamete sokmaya çalışıyor. Ancak 

istikamete girmekte zorlanan ben, kuyumcu olarak bugün 

tezgâhtaki uygulamalarımı hatırladıkça korkum ziyadeleşiyor. 

Misli misline olmalı yani eşit ve fark istenilmemeli.  

 Kullanılmış bileziği yeni bilezik ile mübadelede fark 

istersem para çekmeceye girmeden tezgâhın üstünde faiz 

olarak haram kazanıyorum. İmdat sinyalim ilk işaretini feryat 

ederek vermeye başladı. Fakih hocalara müracaatımda ise, 

farklı cinse sokarak mübadele yap dediler. Sevinçle dönerek 

baktım ki zaten yaptığım onların dediği muamele imiş ama 

heyecandan unutmuşum bile hatırlamayı. Yani her iki bileziği 

farklı cinse çevirerek muamele yapma konusunu zaten 

yapıyorum. Eski bileziği paraya çevirip satın alıyor, yeni 

bileziği ise paraya çevirip satıyorum. Sıkıntının ilk merhalesini 

böylece atlattım. Fakat bitmedi daha atlattım derken sonrasını 

hatırladım. 

 Sonrası işlemde ise, atölye veya toptana yönelik alış 

verişte çoğu zaman para kullanılmaz. Kullanılsa bile işlem 

şöyle oluyor: Para ile alınan altın, bendeki hurda altın, toptan 

veya imalatçıdaki yeni altın hangi ayarda ise o ayarın milyemi 

ile çarpılarak hasa çevrilip işlem yapılıyor. Şimdi, toptan veya 

imalat hesaplamasını bu hadisin istikametine nasıl 

oturtmalıyım diyorum, başımı ellerimin arasına alarak. 

  Evet, imalat-toptan hesaplamalarındaki farklı 

milyemlerin hepsi altın cinsinden maldır. Sadece milyem-ayar-

işçilik farklılığı var. İşçilik yani emek bir haktır. Ticarette kâr 

bir haktır. Bu hakların muhafaza edilmesi ise bir başka haktır. 

 “Ayarları aynı olan altın türlerini bir cins kabul etmek 

gerekir. Meselâ; 22 ayar altınla 14 ayar altını birbirine denk 

sayma imkânı bulunmaz. Durum böyle olunca, 22 ayar 100 

gram altına, 14 ayarın kaç gramı karşılık oluyorsa bunlar 

birbirine denk sayılmalıdır.”  Fetva veya hükmü bu konuda 

beni rahatlatıyor. O halde toptan hesaplarımda ayarların 
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milyemini hasa çevirerek değer eşitlemesi yapmış olacağım 

Böylece bir başka fetvayı burada tatbik etmiş olduğumu 

anlıyorum O fetva da şu:  

“Şimdi değer eşitleme tekniği var, buna göre eşit değerlerin 

mübadelesi şer’i hükmün maksadına daha uygundur.” Ve 

işçilik konusunda ise: “İşçilik ücretinin ayrı tutulması 

şeklindeki uygulama, işçiliği de alınan ve satılan altına dâhil 

ederek –hükmü kötüye kullanarak- değer bakımından eşit 

olmayan alım satımı (yani faizi) önlemek içindir. Doğru 

hesapla hak edilen işçilik bedele katılırsa –şeklen öyle görünse 

de-  gerçekte faizcilik yapılmış olmaz.”  

 Böylece aldığım ve verdiğim altınları işçiliği de dâhil 

ederek hasa çevirerek eşitliyorum. Uygulamamızın verilen 

fetvalarla aynı olduğunu görünce sevindim. 

Bu izahlar ile korktuğum hadis artık hayatıma istikamet verdi. 

Ancak korkum her zaman devam etti. Zira bu mesleğim her an 

faizli muamelenin yapılmasına ve hatta farkında olmadan bile 

yapılmasına son derece müsait bir meslek olması sebebiyle 

korkum her an beni teyakkuzda tutuyor.  

 Nisan ayı sonunda Konya İlahiyat-İsav 

müşterekliğinde gerçekleştirilen sempozyum notları, 

kuyumculuk karnemin notları olarak hatıralarıma geçti. 

   Mehmet Çetin 

   27.04.2012-Konya 

Yeni Asya 05.05.2012 

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

hadis_206391 

http://www.mehmetcetin.de/korktugum-hadis/ 
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19.Bahar Yolculuğu 

 Bahar ihya ve uyanışın, ayağa kalkmanın, heyecanın 

mevsimidir. Bütünüyle bahar, Muhyi’nin azam ve envaî 

çeşidiyle tecelligâhıdır. İnsan baharda kışın rehavetini atarken 

tabiat ise yaşadığı heyecanıyla zevkini ve şevkini nazarımıza 

arz ediyor. 

 Yolculuk sıhhat kaynaklarından birisi olsa gerek. 

Bulunulan mekânın tebdilinin ferahlığa sebep olduğu 

atasözlerinde dile getirilirken ifade etmek istediği başka 

manalar da olmalı.  

 Öncelikle sünnet olan bir davranıştan bahsetmek daha 

münasiptir. Efendimiz (asm) öfkelendiğimizde bulunduğumuz 

hâlimizi değiştirmemizi tavsiye eder. Oturuyorsak ayağa 

kalkmamızı, içeride isek dışarı çıkmamızı, yani tebdil-i mekân 

ile öfkenin hafifletilerek, izalesini tavsiye eder.  

 Tebdil-i mekânın sadece yapana değil, muhatap olana 

da faydası var. Sizi karşılayanın yaptığı hazırlık onunda hayat 

ve hareketinde değişikliklere ve hareketlere sebep oluyor. 

Hareketle gelen hayat ve enerji bereketi, bulunduğu havanın 

hareketini, içerisindeki ufunetini, atamadığı ama birinin tahriki 

ile atılacak negatif elektriğin boşalmasına sebep olur. 

 Bunlar ile beraber hâsıl olan nice faydalar vardır. 

Saymaya ve yazmaya başlasak ne bu köşe yeter ve ne de bizim 

malumatımız.  

 Yine hadiste vardır ki birisini tanımanın yollarından 

birisi de yolculuk imiş. Beraber yaptığınız yolculuk ile 

arkadaşınızın karakterini tanıyorsunuz. Ona göre hareket 

ediyorsunuz. 

 Otobüsümüz Konya’ya doğru gidiyor. Yolda ısrarla 

bütün beldelerde durup, yolcu toplarken esasında benim 

sabrımı da denemiş oluyordu bu bahar yolculuğunda. İzmir 

Uşak arası iki veya üç saatte alınırken dört saatte alınan bir 

yolculukla sabretmekten başka çareniz kalmıyor. Şoför ile 

tartışmaya kalkmak, mevcut huzurunuzu, tabiat tefekkürünüzü 

bozduğunuza değmeyecek. 
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 Dışarıya bakıyorum. Ağaçlardaki henüz açan minicik 

yapraklar dikkatimi çekiyor. Bu dikkatimi Konya’ya varıncaya 

kadarki yol boyunda sıralanan ağaçların yapraklarının Ege 

bölgesindeki ağaçların yaprakları kadar açılmadığı, çoğunun 

daha çiçekte olduğunu fark ediyorum. Niçin bazı ağaçlar 

çiçekli açarken bazıları çiçeksiz? Yeşilin bütün tonlarını 

yapraklarda seyrederken çiçeklerde de sadece beyazın değil 

diğer renklerin tonları da dikkati çekiyor. Hemen yolun 

kenarındaki tarlalarda bir karışa varmayan ekin boyları, 

derecikler, tepeciklerin hem etrafında ve hem de tepesindeki 

ufak boylu ağaçlar ama en ilerisindeki dağların tepesindeki 

karlar bütün beyazlığı ile bizi de unutma, görmemezlikten, 

yazmamazlıktan gelme. Sen her ne kadar yazına dâhil etmeyi 

unutacak olsan da Rabbimiz bu tabiat denilen İlâhî tabloda 

bize öyle vazifeler verdi ki buradan Konya’ya kadar anlatsak 

bitmez dediler, adeta.  

 Ciddi misiniz, dedim onlara. Şaka yapıyor bir halimiz 

mi var ey insanoğlu, deyince yerimden hareketlenerek 

kendime geldim. Taharri ile tefekkürümü derinleştirmeye 

başladım. Yolun kenarından başlayan nazarımı öyle ustaca 

çekti ki kendisine eh helal olsun. Önce ağaçların yaprakları, 

çiçekler, ekinlerin boyu derken eteklerine tırmandığımı 

anlayamadan tepesine çıkmışım, dağın. Karın ayağımı 

sarması, aşağıda yumuşak havanın burada dondurması ile 

rüzgârın bile sallaması ile tepede bahara umumen bakmaya 

çalıştım. Doğrusu yukarıdan azamet-i İlâhîyenin haşmeti daha 

geniş açılı hali ile görülüyor. Buna bir de uçak yolculuğunda 

daha ileri ufukları görerek şahit oluyor insan.  

 Bahar ufkuna dışarıdaki âlemin hareketliliğini 

yazarken içimizdeki hareketliliği göz ardı edemeyiz. İçimizde 

de iki hareketlilik var. Hem vücudumuzda hem ruhiyatımızda. 

Vücud, dışarıdaki iklim ve mevsim değişikliğine intibak etme 

ile meşgul iken, ruhiyatımız ise bu değişikliklere göre 

duygular, hisler, düşünceler, sırlar gibi bilemediğimiz nice 

arkadaşları ile hazırlık yapıyorlar. 
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 Otobüsümüzün üzerinde bulunduğu şu çift şeritli 

yollarda seyahatimiz devam ederken, teypten çıkan “Ruhum 

senin kalbim senin…” mısraları ile muhabbetin dile gelmesi 

tefekkürün mecrasına renk kattı. İnsan, ruhunu kalbini kime 

böylesine teslim edebilir? Bu kadar kolay mı? Ruhun teslimi 

manen, kalbin teslimi madden ölmenin bir başka şekli ile 

ifadesi değil mi? Bir muhabbet bu kadar bedele değiyor mu? 

Teypten ses gelmeye devam ederken bu suallerime cevab da 

geldi: “Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz…” 

Anlaşıldı, insanoğlu sevdiğine ruhunu ve kalbini teslim 

ediyormuş. Bu sefer ben şaşırmaya başladım. Bahardaki 

yolculuğumun bu noktasında teypten gelen “Seni andım bu 

gece..” ikazı ile sizden ayrılarak yolculuğuma izninizle yalnız 

devam ediyorum ve size veda ediyorum.  

   Mehmet Çetin   

   26.04.2012-Uşak  

Yeni Asya 12.05.2012 

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

yolculugu_206476 

http://www.mehmetcetin.de/bahar-yolculugu/ 
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20.“Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Âyetler”-1 

 Elhamdülillâh. Elimize kalem almamızdan bu yana 

hayatî bir muradımız olan Risale-i Nur’daki hakikatleri âleme, 

gücümüz yettiği kadar ilan ve tebliğ etme namına tetkikat ve 

tahkikat yapmaktır. Bu çalışmaların neticesinde evvela kendi 

imanımızın kurtulması ve sonra ehl-i iman kardeşlerimizin 

imanının kurtulması istikametinde yazılar yazmak, kitap 

hazırlamak yani neşriyatta bulunmak. İşte elhamdülillâh, 

Rabbimiz bu niyet ve çalışmanın mahsulünü ilk kitabımız olan 

“Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Âyetler” ile nasip eyledi. 

Mutlu ve bahtiyar olmamızı destekleyen bir başka konu ise ilk 

kitabımızın doğrudan Külliyattan olmasıdır. Haza min fadlı 

Rabbi.. 

 Bahsini ettiğimiz eserimiz muhtevasında pek çok 

hususları taşımaktadır. Ama öncelikle bu eseri size takdim 

etmeme lütfen müsaade ediniz. Haftaya da eserimiz 

içerisindeki farklı tespitleri arz edeceğiz, inşaallah.  

 Risale-i Nur’un anlaşılması maksadıyla yapılan her 

çalışma kendi çapında kıymetlidir, hayra vesiledir. Hayra ve 

hizmete vesile olma, bu noktadaki ihtiyaca cevab verme 

niyetiyle takdim edilen bu eser, sahasında son olmayacaktır, 

olmamalıdır da. 

 Risale-i Nur’da geçen her bir imanî meselenin, pek 

çok âyetten süzülmüş olduğunu bu çalışmamızla bir kere daha 

şahit olduk. Bu çalışma vesilesi ile her Risale-i Nur 

okuyucusu, okuduğu Risale ’nin hangi âyetin tefsiri olduğunu 

ve hangi âyetle alakalı olduğunu görebileceği gibi aradığı 

âyetin veya kısmının hangi Risalede geçtiğini de 

bulabilecektir. Bu vesile ile Külliyatın Kur’ân-ı Kerim’deki 

âyetler ile sımsıkı irtibatlı olduğu bir kere daha ortaya çıkmış 

oldu.  

 Merhum müellif Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 

Risale-i Nur’un,  kendisinin olmadığını, Kur’ân’ın olduğu, 

O’ndan tereşşuh ettiğini Külliyatının pek çok yerinde zikreder. 
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Bakî hakikatlerin fani şahıslara bağlanmasının hata olduğunu 

ifade ederek nazar ve dikkatleri Kur’ân’a tevcih eder. 

 Risale-i Nur; Kur’ân’ı anlamak için telif edilen bir 

eserdir. Elinizdeki bu eser ile okuduğunuz Risalenin Kur’ân 

âyetleri ile irtibatını daha rahat yapabileceksiniz. Aradığınız 

veya merak ettiğiniz âyetin, hangi Risalelerde geçtiğini de bu 

eserde bulabileceksiniz. 

 Kur’ân’a ait bir zerrenin kıymetinin büyük olduğu 

hakikatinin getirdiği heyecan ile takdim ettiğimiz bu çalışmada 

eksik ve kusurlarımız olabileceği gibi gözden kaçanlar da 

mümkündür. Bunların da fiilî ve kavlî dualarınız ile takviyesi 

ve dolayısıyla bir manada tashihi, inşallah affımıza bir vesile 

olur. 

 Üstadın doğrudan izahını yaptığı âyetlerin sayısı 620 

olarak bilinmekte. Ayrıca işlediği mevzuların manasına 

takviye yaparak malumat verme kabilinden binlerce âyetin de 

izahını yapmıştır. 

 Esasında Külliyatta geçen âyetleri sayı ile sınırlamak 

doğru değil. Zira meal veya Arabi ibare olarak değil de 

tefsiren geçen o kadar çok âyet var ki bunu sayı olarak tespit 

edebilmek akademik çapta çalışmayı gerekli kılar. Diğer 

taraftan Üstadın aldığı âyetten bir parça, başka bir sure ve 

âyetin de parçası olabilmekte. Pek çok surelerin farklı 

ayetlerinden veya âyet kısımlarından faydalanarak tefsir 

yapmıştır.  Dolayısıyla bunları dikkate almak gerekecektir.   

 Külliyatta,  metni ile açık âyet olarak geçen âyetler 

veya kısımları çalışmamızda yer aldı.  Esasında Külliyatta 

geçen âyetler Hizb-ül Ekber-i Kur’ân ’iyede mevcuttur. 

Okuyucu ve araştırmacıya kolaylık olması için bu çalışmamız 

bir tablo halinde yapılmıştır. 

 Bu nev’i çalışma yapanların ilk karşılaştıkları sıkıntı 

Külliyat ‘ın matbuat âleminde ortak sahife tanziminin 

olamayışıdır. Verilen sahife numarası elinizdeki ile birebir 

tutmayınca yapılan çalışmanın maksadı hâsıl olamamaktadır. 
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Bunu da bu satırlardan dua olarak ifade edelim ki bir gün 

inşallah bu işimizde hallolur. 

 Külliyatı basan ve neşredenlerin bu noktadaki 

müşterek beraberliği bu ciddi ihtiyaca cevab vereceği arzu 

edilen, dua edilen bir ricadır. 

 Hizmete vesile olması duası ile… 

 Haftaya aynı konunun farklı tespitlerinde buluşmak 

üzere Allah’a emanet olun.  

   Mehmet Çetin 

  01.11.2011-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 19.05.2012 

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

kulliyati-nda-gecen-ayetler-1_206572 

http://www.mehmetcetin.de/risalei-nur-kulluyatinda-gecen-

ayetler/ 
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21. Külliyatta Geçen Âyetler-2  

 Geçen haftaki vaadimize istinaden “Risale-i Nur 

Külliyatı’nda Geçen Âyetler” kitabımızdaki farklı tespitleri 

takdim edelim, inşaallah.    

 Bu kitap, emsali olan dört kitaptan farklı bir 

çalışmadır. Eserde, aranan âyet rahat bulunmakla beraber 

Külliyatta geçen yeri de hemen bulunmakta. Misal olarak 

Bakara suresinin 115. âyeti hangi risalede geçiyor sualinin 

cevabı çok kolaydır bu kitapta. Bunun için “Risale-i Nur 

Külliyatı’nda Geçen Âyetler” kitabımızın aynı ismi taşıyan 

bölümünde aradığınız surenin alfabetik sıralamasından sure ve 

âyetin yerinin bulunması ile Külliyatta geçen sütununda ise 

risale ismi ve sahife numarası verilmektedir.  

 Bu çalışmada olan farklı bir husus daha var. İstatistikî 

bir çalışma mevcut bu kitapta. Külliyatta geçen sure ve 

âyetlerin ne kadar geçtiği tablolar halinde takdim edilmiştir. 

Bu tablolar ile Külliyat hakkında istatistikî değerlendirme 

yapma imkânı daha rahat ispatlı olmuştur. 

 Risale-i Nur Külliyatı’nda en fazla hangi âyet 

tekrarlanmıştır? Bu sualin cevabını çalışmamızda bulduk. 

Bunu ise, sıralamaya giren ilk on ayeti tablo halinde takdim 

ettik. Burada sadece ilk sırayı teşkil eden 242 tekrarı ile İsra 

Suresi 44. Ayetinin olduğunu hemen ifade edelim.  

 Bu eserimizde farklı bir hususumuz daha var. 114 

surenin 104 suresindeki âyetlerin külliyatta geçtiği ve 10 

surenin âyetin geçmediği tespiti yapılıp tablo halinde takdim 

edildi. Burada hemen bir değerlendirme yapılabilir. 

Değerlendirmeye sual ile başlanacak olursa: Acaba bu on 

surenin niçin hiçbir âyeti Külliyatta geçmemektedir? Aslında 

bu sualin cevabını bir heyetin çalışması ile verilebilir. Yani 

ehil bir heyetin çalışmasıyla mealen ve tefsiren Külliyatta bu 

10 surenin ayetlerinin geçtiğini görebilmek belki mümkün 

olabilecek. O zaman bu suale gerek kalmayabilecek. Eğer 

gerçekten mealen veya tefsiren bu on surenin âyeti Külliyatta 

geçmiyorsa o zaman bunu yeniden düşünmek gerekecek. 
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Niçin bu on surenin âyetleri mealen ve tefsiren geçmemektedir 

sualini o zaman tekrarlayabiliriz. 

 Kitabımızdaki farklı hususlardan birisini daha 

anlatalım. Bu tabloda 104 adet her bir surenin kaç âyetin 

Külliyatta geçtiği bilgisi vardır. Meselâ, Bakara suresi 101 

âyeti ile ilk sırayı alırken Âl-i İmrân 46 âyeti ile ikinci ve 

Rahman suresi ise 43 âyeti ile sıralamada yer alıyorlar.  

 Şimdi farklı bir hususu arz etmeye sıra geldi. 

Külliyatta geçen 1205 ayetin kaç tanesi Mekkî ve kaç tanesi 

Medenî âyettir? Ayrıca bu oran veya sayılar Külliyatın geneli 

hakkında bir malumat ve mütalâa veriyor mu?  

 Bahsini ettiğimiz bu son tespiti şu ana kadar emsali 

kitaplarda tespit edemedik.  

 Evet, Külliyatta geçen 1105 âyetin 740 tanesi Mekkî 

ve 365 tanesi de Medenî âyetlerdir. Görülüyor ki Mekkî 

âyetler daha fazla. Mekkî âyetlerin umumiyetle konusu tevhidi 

esaslardır. Medenî âyetlerin umumi konusu ise içtimai hayatın 

tanzimine müteveccihtir. Buradan da Risale-i Nur’un 

ziyadesiyle iştigal konusunun imanî ayetlerin tefsiri olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 Bir eserde geçen veya kullanılan kelimeler ile o eser 

veya yazarı hakkında karakteristik değerlendirmeler yapılır. 

Hatta kurulan ve kullanılan cümle yapılarıyla, uzunluğu 

kısalığı, basitliği ve bileşikliği ile farklı keşifler yapılır. 

Müellifin hayatının değişik yaşlarındaki fikirlerinin tekâmülü 

konusunda yorumlar yapılır. Yaşadığı olayların ferdi 

hayatındaki tesirlerinin derinlikleri tahlil edilir ve izlediği yolu 

yoruma tabi tutulur.  Etrafındakilerin kendisi hakkındaki takdir 

ve tenkitlerinin ne kadar tesiri altında kaldığı izlenir. İddiasını 

hususi hayatında tatbikatı ile müdellel hale getirerek, 

delillendirip, mutabakat sağlayıp sağlamadığı dikkatle 

incelenir. Selefi hakkındaki kanaat ve yorumları ile 

muasırlarına nispeten ortaya koyduğu çözüm ve ikna yolları ve 

bütün bunların yekûnu ile istikbale neleri taşıyabileceği, 

gelecek asırlara yol açabileceği merakla araştırılır.  
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 Fazlasıyla sıralanabilecek bu çeşit konular, Risale-i 

Nur için kesinlikle hedef konulardır. Araştırmacı bu ve benzeri 

konular ile Bediüzzaman Said Nursi ve eserlerini ciddi ve ilmî 

tahkikatını yapmalı ve hatta yapacak inşaallah. Hülasa; Risale-

i Nur, araştırmacılar için hakikaten hem bakir ve hem de 

muazzam bir hazinedir. Aslı ve menbaı Kur’ân olduğu için 

hazinedir, o büyük hazinenin misalidir. 

 Bu eserimizde âyetin asıl metin ve meal metinleri 

verilirken Külliyatta geçen kısımları kırmızı renkle basılmıştır. 

Bu da ayrı bir tespit olup araştırmacıya kolaylık vermekle 

beraber dikkatini çekmektedir.  

 Bu nevi çalışmalarda en büyük sıkıntı, standart 

Külliyatın olmayışı ve Külliyatı basan kişilerce ortak sahife 

tanziminin olmamasıdır. Ortak sahife tanzimi ile beraber, İmla 

gibi hususlardaki müştereklik bütün Risale-i Nur cemaatlerinin 

hepsini bekleyen mühim bir mesuliyettir.  

   Mehmet Çetin 

  11.05.2012. Batıkent-Ankara   

 Yeni Asya 26.05.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kulliyat-ta-gecen-

ayetler-2_206660 

http://www.mehmetcetin.de/risalei-nur-kulluyatinda-gecen-

ayetler-2/ 
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22. Allah’ın Gayri Sıfatları    

   Allah’ın Sıfatları- 7     
 Bediüzzaman, Allah’ın sıfatlarını ayni, gayri ve ne 

ayni ne de gayri diye üçe ayırmıştır. Bu ifadeler Rabbimizin 

sıfatlarını anlama yolunda daha doğru ifadelerdir. Anlamamızı 

kolaylaştıran, okunduğu zaman zihnimizi merkezde tutan 

ifadelerdir. Kur’ân atölyesinde, Resul-i Ekrem’in (asm) ders 

rahlesinde talim olunan ifadelerdir. 

 Gayri sıfatlar, ayni olmayan sıfatlardır. Fiili 

sıfatlarıdır. Besmele ’nin tefsirinde “Er-Rahim’ de,  fiilî olan 

sıfat-ı gayriyeye imadır.”
43

 der. Allah’ın fiili olan sıfatlarına 

denir. 

 Üstad, Cenab-ı Hakkın zatî isimleri olduğu gibi, fiilî 

isimlerinin de olduğunu ifade eder. Bu fiilî isimlerinin de 

Gaffar ve Rezzak, Muhyi ve Mümît gibi pek çok nevilerinin 

olduğunu söyler. Fiiller isimlere, isimler sıfatlara bakar. Gaffâr 

ismi Gafûr fiilî sıfatını, Rezzak ismi Râzık fiilî sıfatı gibi pek 

çok fiili isim ve sıfatları var. Bu gayri sıfatları olan fiili 

sıfatları, Allah’ın zatının aynı üzerinde değil de gayrı yani 

masiva üzerinde bu sıfatları ile tecelli halindedir. 

 Fiili sıfatların miktarı ve sınırı yoktur. İlâhî isimlerden 

çoğu fiilî sıfatlara dayanmaktadır.  Bu fiili sıfatların çokluğu 

ise, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif 

tecelliyatından ibarettir. Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir 

çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh namını alıyor, 

bir canlının ölümünde Mümit ismini alıyor, bir hayat 

bahşederken Muhyî ismini alıyor, canlılara rızık verirken 

Rezzak namını alıyor ve hakeza.. 

 Bu sıfatlar, kâinat ve mahlûkatın yaratılması ile açığa 

ve meydana çıktıkları için, Ehl-i Sünnet’e göre hâdistirler. 

Ama bu isimlerin arka cephesinde asıl iş gören ve icra eden 

Kudret sıfatı ezelî ve ebedîdir. Onun için Allah, ezelde 

Rezzak, Muhyî, Fettâh değildi demek manasız olur.  

                                                             
43

 İşaratü’l-İ’caz, s. 33 
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 Tekrarlayacak olursak; Allah, ezelde Kudret itibari ile 

bu gibi fiili isimlere sahipti ama tecelli ve yaratma ile bu 

isimler meydana çıktığından, isimlendirilme noktasından hâdis 

oluyorlar. Gayri ismini de gayrın üzerindeki tecellisinden 

dolayı alıyor. 
44

 

 Gayri sıfatları olan fiili sıfatlarını bahsederken tekvin 

sıfatı dikkatimizi çekmekte. Sıfat- tekvin, tabiri Külliyat ’ta 

geçmemekle beraber ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye 

defalarca geçmekte. Bir manada gayri sıfatlarına tekvini 

sıfatları da denilebilir. Gayri sıfatların; yapmak, yaratmak, 

oluşturmak anlamına gelen tekvin terimi ile ifade edilen mana 

ile münasebeti vardır ve ilişkilendirilebilinir. Bu cümleden 

hareketle kün emri ile âlemde ayat-ı tekviniye denilen 

yaratılışla alakalı ayetler ve evamir-i tekviniyesi denilen 

yaratılışla alakalı emirler gibi her şeyin halk edilmesi irade-i 

Ezeliyeden gelmektedir. İşte bütün esma ve sıfat-ı İlâhîyenin 

ortaya fiilî olarak çıkması ise eşyanın tekvini ile tezahür 

etmektedir. 

 Risale-i Nur’da; gayrı sıfatlar olan fiili sıfatlardan 

ziyadesiyle bahsedilir. Çevir gözünü, âlemde en küçük bir 

kusur görüyor musun? Suali ile evvelen mahlûkattaki 

dehşetengiz ve hayretengîz faaliyetten bahseder. Niçin 

durmayanlar durmuyor? diye sorar. Bütün bu fiiller, faaliyetler 

fiilin mükemmelliğini, bu mükemmellik ise fiil sahibi zatın 

isimlerinin mükemmelliğini, mutlak kemâldeki isimler 

sıfatları, kâmil sıfatlar şuûnatı, şuûnat ise zatı gösterir der.   

 Sıfatsız isim düşünülemez. Allah’ın isimleri nispetinde 

bu isimlerle alakalı sıfatları var. Bu sıfatlar mutlak kemâldeki 

sıfatlardır. Mahlûkî manadaki makam, mertebe, sınır, imkân, 

zaman gibi şeyler söz konusu olamaz. Kudreti mutlak olan 

Allah, kudreti ile değişik isim ve sıfatlarında muhtelif tecelliler 

ile şuur sahiplerine esma ve sıfatının mütalâasına davet eder. 

                                                             
44

 www.sorularlarisaleinur.com 
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 Bütünüyle Risale-i Nur,  esma ve sıfat-ı İlâhîyenin 

talimi, tefekkür ve tezekkürü ile dopdoludur. Otuz Üçüncü 

söz, Ayetü’l-Kübra olan Yedinci Şua, tevhid denizinden Katre 

gibi isimlerini burada sıralayamayacağımız daha nice risaleler 

hep tevhid ve vahdet ana merkezli izahların, ispatların eseridir. 

 Eşyaya bakarken, mahlûkatta tecelli eden fiil, isim ve 

sıfatlarla vücudu mutlak manada olması gereken, vacip olan 

Rabbimizin mevcudiyeti ile beraber birliğini; birliği ve 

mevcudiyeti ile âlemde tecelli eden cemâli ve celâli 

hakikatlerinden isim ve sıfatlarına; bunlarla da İlâhi şuûnatına 

ve nihayet Zat’ını anlamaya, idrak etmeye yol almış, 

yaklaşmış oluyoruz.   

   Mehmet Çetin 

  29.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 02.06.2012 

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

sifatlari_206745    

http://www.mehmetcetin.de/allahin-gayri-sfatlari/ 
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 23.  Allah’ın Ne Ayni ve Ne Gayri Sıfatları  

  Allah’ın Sıfatları- 8    

 Bu sıfatlar, Allah’ın zatına nispet edilerek O’nun ne 

olduğunu ifade eden sıfatlardır. Ubudiyet ve rububiyet 

münasebetinin tesisindeki sıfatlardır. Kul, Rabbinin bu 

sıfatlarını anlamaya çalışarak ubudiyetini yapacak ve Allah’ın 

âlemdeki rububiyetini yine bu sıfatları ile idrak edecek.  

 Kâinatı müşahede ve mütalâa ederken; Allah’ın, ne 

ayni ve ne gayri sıfatlar ile istidlal ederek yani deliller bularak 

daha iyi idrak mümkün olmakta. Böylece tefekkür ile 

masivadaki hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret ve kelam
45

 

sıfatlarını müşahede edip bu sıfatların sahibi olan Zat-ı 

Zülcelâl idrak edilmekte. 

 Ehl-i Sünnet kelâmcıları gibi Üstadın bu sıfatlara “ne 

aynı ve ne gayrı” ismini vermesi bir tenakuz ve çelişki imiş 

gibi görülmesi tam anlaşılmasına mani olmaktadır. Ayni değil 

derken yani, sıfat, zatın aynısı değil denilirken; sıfatları zatla 

özdeşleştirerek, aynileştirerek sıfatların ortadan kalkmasını 

sağlayan Mutezile ve bazı İslam filozoflarının hatalı anlayışını 

tashih etmek var. Ayrıca gayrı değil derken de sıfatı zattan 

ayırıp beşer seviyesine indirip, Hz. İsa’nın (as) bedeninde 

maddîleştiren Hıristiyanların batıl inançları gibi anlaşılmasın 

istenilmiştir.
46

 

 İlm-i Kelam bu sıfatlar hakkında sübuti sıfatlar ismini 

de vermişlerdir. Risale-i Nur Külliyatı’nda, “sıfat-ı sübutiye” 

tabiri sadece Ayet-ül Kübra’da bir yerde geçiyor.
47

 Bu sıfatlar 

selbi ve gayri sıfatlar gibi maneviye ve tenzihi sıfatlar 

değildirler. Allah’ın Zatından başka mana ve esasları olan ama 

ondan da müstakil ve bağımsız olmayan sıfatlardır. Onun için 

ne ayn, ne gayr manasını ifade eden Allah’ın kendi Zat-ı 

Akdes’ine gerek olmadığı, Allah’ın zatının bu sıfatlara 

ihtiyacının olmadığı ve ama bu sıfatlar ise O’nunla, O’nun zatı 

                                                             
45

 Şualar s.235 
46

 İslâm Ans. TDV. C. 2 s. 491 
47

 Şualar s.235 
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ile kaim sıfatlar denilmiştir. Ne O’dur, ne de onsuz olabilir.
48

  

Bu yedi sıfatı; Allah kendi Zatını tanımaları ve insanın eşya ile 

münasebet kurarak tecelli eden isimleri okuyabilmeleri için 

cüz’î olarak insana ve diğer mahlûklarına verdiği sıfatlarıdır. 

     Hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret ve kelam 

sıfatlarının bir başka anlatılışı var Üstadın dilinde. Tevhid sırrı 

ile yaratılış ağacının meyveleri olan hayat sahiplerinde;  

1. İlahi şahsiyet ( şahsiyet-i İlâhiye)  

2. Rabbani ehadiyet (ehadiyet-i Rabbaniye)   

3. Rahmani sima (sima-i Rahmanî)  

4. Esmanın tecelli merkezi (temerküz-i esmai)  

5. Belirgin olma (cilve-i taayyün)  

6. Kişiselleştirme (cilve-i teşahhus)  

 Şeklindeki ifadeler ile “ teşahhus-u ehadiyetin 

esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar gibi 

manaların hem numuneleri insanda var; o numunelerle 

onlara işaret eder.”
49

, der. 

 Üstad, tekvin sıfatını ne ayni ve ne gayri sıfat 

grubunda zikretmemektedir ve sıfat-ı seb’a olarak da yedi sıfat 

olarak tekvin terimi geçmeksizin zikretmiştir.
50

 Bu cümleden 

olmak üzere tekvin sıfatını bütünüyle gayrı sıfatlar olan fiili 

sıfatlarda ısrar ve defalarca ayat-ı tekviniye ve evamir-i 

tekviniye olarak zikreder. Eşyanın yaratılışını anlatırken, 

tefekkür ederken kullandığını okuyoruz. Bir başka ifade ile 

müstakil olarak Sıfat- tekvin, tabiri Külliyatta geçmemekle 

beraber ayat- tekviniye, evamir-i tekviniye defalarca 

geçmekte. 

 Yaratılış ile alakalı olan bu tekvin sıfatı diğer sıfatlarla 

alakalı ve örgülü olduğu gibi, diğer sıfatların da netice verdiği 

bir sıfattır. İlim, irade, kudret sıfatları ile tekvin sıfatı tahakkuk 

ettiği gibi yaratmanın olmadığı ilim irade ve kudretin de bir 

neticesi olacağı düşünülemez. Dolayısıyla Üstadı dediği gibi 

                                                             
48

 WWW.sorularlarisale.com 
49

 Şualar s.22 
50

 İşaratü’l-İ’caz s. 33; Şualar s.21; Asa-yı Musa s.215 
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her bir esma-i İlâhiye ve sıfat-ı İlâhiye birbirine medet verir, 

tahakkuk eder.  

  Allah, bütün kemâl ve cemâl sıfatlara mutlak manada 

sahiptir, mutlak cemâl ve kemâldedir. Bu sıfatlar Mukaddes 

Zatının gereğidir, ezelî ve ebedîdirler. İlâhî sıfatlar 

masivaya muhittir, yaratılan her ne var ise kuşatmış, şümulüne 

almıştır. 

 Âlemde cemâli ve celâli tecelliler vardır. İsimleri ve 

sıfatları da umumen celâli ve cemâli manalarda tecelli eder. 

 Mutlak cemâl ve kemâldeki sıfatlarının mahiyetleri de 

meçhulümüzdür. Ancak tecellileri ile eşyada görür ve anlarız. 

Eşya, Rabbimizin tablosudur. Bu tablodaki tecelliler ile O’nun 

sıfatlarını anlamaya gayret ederiz. 

 Bu ifadelerin her biri birer müstakil konu olmakla 

beraber cem’an zikir ve tefekkürü ile mana; cemâlini kemâlde, 

kemâlini cemâlde bulur; cemâl olur, kemâl olur. 

   Mehmet Çetin 

 08.03.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 09.06.2012 

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

de-gayri-sifatlari_206827 

http://www.mehmetcetin.de/allahin-ne-ayni-ve-ne-gayri-

sfatlar/  
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24. Ayarlar tanzimi, Hakkı muhafaza ediyor mu? 

 Kuyumculuk konusu imalattan başlar. İmalatta ise 

ayarlar ile muhatap olunur. Günümüze kadar gelen ayarlar 

veya milyemler şeklindeki tanzim, hakikaten İslâm’î kıstaslara 

muvafık mıdır? Soruyu bir başka şekilde soralım: Milletler 

arası istimal edilen milyem usulünün dinen bir mahzuru var 

mıdır? 

 Sualler aynı konuyu ihtiva eden değişik şekillerde 

sorulabilse de mevzu anlaşılmakta. 

‘Nereden çıktı bu?’ sorusuna ise; “Mademki hayatımızı 

Rabbimizin emrettiği, Peygamberimizin (asm) ise tatbik ve 

tavsiye ettiği şekilde devam ettirecek isek bu hassasiyeti de 

göstermemiz gerekiyor, onun için bu soruyu soruyoruz.” 

cevabı verilebilir. 

 Hayatımızın her anında doğruluk, dürüstlük ile beraber 

adaletli olmak gibi hukuka fevkalade dikkat etmemiz gerekir.  

 Hukuk; hak kelimesinin çoğuludur. Hak, ise; Doğru, 

gerçek, adalet, bir kimseye ait olan şey, emek, zahmet, hisse 

manalarını taşır.
51

   

Dinde hukuk ise fıkıh kelimesi ile ifade edilir. Fıkıh 

ise; derinlemesine anlamak, kavramak, tam bilgi sahibi olmak, 

mânâsındadır.
52

 

İnsanları, hayvanlardan ayıran en esaslı ve tek özellik 

hukuk
53

 olduğuna göre; hak ve hukukun muhafazası elbette 

elzemdir. Din, kul ile Allah arasındaki münasebetleri tanzim 

ettiği gibi insanlar arasındaki nizamın tesisi ve devamı 

açısından da esaslar getirir.  

Yukarıdaki sualin cevabını ararken bu esaslarla 

karşılaştık. O halde cemiyet hayatının sağlıklı devamında 

mühim olan hukukun temini için adaleti esas tutmak, hakka 

riayet etmekle mümkün olacak. Çeşitli tecavüzleri önlemek 
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 Osmanlıca-Türkçe Lugat, Yeni Asya Neşriyat, s.398 
52

 Karaman, Hayreddin, Anahatlarıyla İslam Hukuku 1, s.22 
53

 Eskicioğlu, Osman, Hukuk ve İnsan Hakları, s. 4 
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için, insanlar, çalışmalarının neticelerini mübâdele etmekte 

adâlete muhtaçtır. Lâkin her ferdin aklı adâleti idrakten âciz 

olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler o küllî 

akıldan istifade etsinler. Öyle bir küllî akıl da ancak kanun 

şeklinde olur.
54

  

Bu cümleden olmak üzere kuyumculukta da bir esası 

tesbit ederek, hakların zayi olmaması için milyem-ayar 

tanziminin olması bu noktadan gayet yerinde bir usûldür. Bu 

usûl yıllardır kuyumcu hesaplamalarında kanun gibi tatbik 

edilir. 

Üreticiden tüketiciye kadar kullanılan altının, maden-

kıymet-emek olarak zayi olmaması noktasından da lazımdır, 

milyem ya da ayar. Diğer madenler ile karışık olan altının, o 

kütle içerisindeki miktarının tesbiti için kullanılan milyem-

ayar ile muamele rahatla devam eder.  

İmalatı yapanın da, alanın da satanın da hakkının 

hiçbir şekli ile kaybolmayacağına inandığı ayar-milyem ile 

altınının ve hakkının muhafaza edildiği hususu elbette ki fıkıh 

açısından, yani İslâmî açıdan yerinde bir tatbikattır. 

Burada emek karşılığının tesbitinde mesleğimizde 

milyemle ifade edilen uygulamalar ise kazanç karşılığı, kâr 

mânâsındaki işçilik olarak değerlendirilmektedir. Mesela; 

bileziğin ayarı karşılığı milyeminin üzerine konulan ilave 

milyemler; artık sık değişen değerlerine mukabil,  tarafların 

hukukunun kaybolmasına karşılık para yerine kullanılan 

milyem ile ifadesidir. Böylece sık sık altın fiyatlarının 

oynaması ile işçilik ücretlerinin de oynaması ile karşılaşılan 

hoş olmayan durum ortadan kalkmış oluyor. Enflasyon 

karşısında işçilik ücretinin erimesini engellemek için işçiliğin 

milyem olarak tatbiki ve emtianın kendisine ilavesi doğru ve 

yerinde bir uygulamadır. Rekabetin olması; işçilik ücretlerinin 

yükselmesine mani olduğu gibi, kalitesiz ürünün devamına da 

mani olmaktadır. Böylece imalatçı ve satıcı huzur ve itimatla 
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aldığı ve sattığı emtianın hesabında ve kalitesinde 

aldanmadığını anlar ve yaşar, rahatla hayatına devam eder. 

Adalet nizam ve kanun ile sağlandığına gibi, 

kuyumculuk işlemlerinde de milyem hesaplamaları sektörel 

olarak getirilen formüllerle nizami halde yapılan ve hakikaten 

hakkaniyetli bir hesaplamadır,  

Milyem ile hesaplama gümüş muameleleri için de 

geçerlidir. Zira gümüş hesaplamalarında da milyem 

kullanılmaktadır.  

  Mehmet Çetin 

  24.05.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 16.06.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ayarlar-seklindeki-

tanzim-hakki-muhafaza-ediyor-mu_206914 

http://www.mehmetcetin.de/ayarlar-seklindeki-tanzim-hakki-

muhafaza-ediyor-mu/  
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25. Burç Termal Otel’den Tatil İhtiyacı Hakkında 

 Meşru dairedeki keyif ve lezzetin, insanın ihtiyacına 

kâfi geldiği ve harama girmeye hiç gerek olmadığı bilinen, 

yaşanan ve tecrübe edilen bir hakikattir. Rabbimiz yüz içecek 

yaratmış bunun bir iki tanesini bir hikmete binaen 

yasaklamıştır. Yüz kapılı sarayın doksan dokuzu açık, bir 

tanesi mühim bir hikmete binaen kapalı olduğunda o saraya 

girilmez denilmez ve denilmemeli.  

 Şu zamanda yaşayan ehl-i imanın ferdi veya ailecek 

tatile çıkmak, dinlenmek, beraberce tabiatı gezerek tefekkürde 

bulunmak konusundaki ihtiyaçları karşılamanın elbette meşru 

yolları vardır. 

 İşte eli kalem, cebi para tutan insanlar hayatın bu 

ihtiyacının meşru dairede karşılanması için kendi dillerince ve 

ellerince bu konuya gereken alakanın gösterilmesi ve hatta fiili 

olarak cevap verilmesine çalışmışlardır. 

 Bu cevaplardan bir tanesi olan Aydın ili Germencik 

ilçesi yakınındaki Burç Termal Otel’i 
55

diğer emsallerine vekil 

tayin ederken, bu vesile ile insanın ihtiyaçlarının teminini 

mütalâa etmiş oluyoruz.  

 İnsanın hangi ihtiyacını basit, ehemmiyetsiz ve 

lüzumsuz görebilirsiniz ki? Her ihtiyacın kendine mahsus 

makamı ve ehemmiyeti vardır. Zamanında karşılanmayan basit 

denilen o ihtiyacın tatminsizliğinin, o hâlin mutmainsizliğinin, 

sonradan büyük sıkıntılara vesile olduğu yaşanan bir gerçektir. 

 Bencileyin ömründe tatil yapmamış bir babaya, bu 

vesile ile oğlum Fatih’imin “Baba siz tatile çıkar mıydınız?” 

mealindeki ifadeleri, kızım Esma’mın “Baba seni ilk defa top 

oynarken gördüm ve hayret ettim!” tarzındaki ifadesi bana, 

                                                             
55

 Bu güzelim oteldeki eksik olan hususları yetkililer tamamlarken 

lobideki bazı gazetelerin trajından çok fazlasına sahip, 

okuyucularının daha şuurlu olduğu sabit olan Yeni Asya 

Gazetesi’nin bulundurulmamasını doğrusu anlayamadım ve üzüntü 

ile karşıladım. 



79 
 

beni anlamama, bu evlatlarıma müteveccih kusurlarımın 

farkına varmama vesile oldu.  

 Risale-i Nur’da makamın karıştırılmaması gerektiği 

anlatılır. İş hayatında komutan olan baba, evinde de komutan 

olmamalı. İş makamında komutan ev makamında baba, eş 

makamında ise eş olduğunu unutmamalı. Buradaki hatalar ne 

kadar da mazeret kabul ediyor gibi gözükürse gözüksün 

eninde sonunda fark etmediğimiz bir noktadan rahatsızlığın 

ortaya çıkmasına engel olamamaktadır. Evlatta çıkan bu 

rahatsızlığa bizim, zamanındaki kusurumuzun sebep olmasının 

getirdiği vebal ve mesuliyet ise faturanın yükselmesini getirir. 

Gelin işin sarpa sarmasına fırsat vermeden, zararın neresinden 

dönülürse kârdır, Hadis-i Şerifine ittibaen dönelim şu 

kusurdan. 

 Dünkü kusurumuz yarın artık devam etmemeli. Bu 

farkında olma hâli daha başka kusurlarımızı görmemize dahi 

sebep olmalı.  

 Hayatın devamında esas hüner vazife ve makamları 

birbirine karıştırmadan devam etmektedir. Yıllar öncesinden 

okuduğum Simyacı ’da geçen hikâye bu konuya tatbik 

edebileceğimiz bir misal olabilir. 

 Kral, genç adama hem dikkatin devamı ve hem de 

verilen vazifenin ciddiyetle yerine getirilmesini ders vermek 

ister. Eline içi yağ dolu bir kaşık verir. Sarayın oda ve 

koridorlarından dolaşıp huzuruna gelmesini emreder. 

Huzuruna yağı dökmeden gelen gence, yerdeki halılar ve 

duvardaki tablolar hakkında sorular sorar. Görmediğini 

cevaplayan gence yeniden dolaşmasını emreder. Bu sefer 

genç, kaşığın içindeki yağı dökerek ve bunun da farkına 

sonradan vararak ama tablo ve halılar hakkında da malumatla 

gelir. Artık ders vermek zamanını gelmiştir kral noktayı koyar: 

Hüner kaşıktaki yağı dökmeden ama etrafa da dikkat ederek  

işi kazasız sonuçlandırmaktır. Kaşıktaki yağ insanın vazife ve 

sorumluluklarıdır. Saraydaki güzellikler ise dünya hayatındaki 

güzelliklerdir.  
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 İnsan iş ve vazifesini yaparken ve bunlara devam 

ederken hayatın güzelliklerinden istifadeyi de ihmal etmemesi 

gerekir. İnsanın ailesine olan sorumluluğunun içinde dünyanın 

güzelliklerinden meşru dairede istifade ettirmekte vardır. 

İnsan, kaşığındaki yağı dökmeden, ailesini ihmal etmeden,  

görev ve sorumluluklarını aksatmadan; dünyaya bakabilen ve 

onun manasını anlama gayreti içinde nimetlerinden meşru 

olarak istifade edebilmeli. 

    Mehmet Çetin 

 25.02.2012. Burç Termal Oteli-Germencik-Aydın 

Yeni Asya 23.06.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/burc-termal-otel-

den-tatil-ihtiyacina_207004 

http://www.mehmetcetin.de/burc-termal-otelde-tatil-ihtiyaci-

hakkinda/ 
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26. Yavuz, Küpe Taktı mı?    

  Kuyumcunun Notları 

 Her gördüğümde takılır kalırım ve soruyu sormadan 

edemem: Hakikaten Yavuz Sultan Selim küpe takmış mı? 

 Küpe takma tabancasını aldığım zamana gitti hayalim. 

Satıcı kullanılışını tarif etti ve merakla ilk müşterim hangi 

bebeğin olacağını bekledim. Zira kesinlikle mükellef 

bayanların kulağına hiç küpe takmadım. Sebebi ise gayet net 

ve açık; takma sırasında kulağın tutulması gerekiyor, tutma ise 

temastır, nikâh düşen hanımlara temas ise haramdır. 

 Merakla beklediğim ilk müşterimin bebek değil, 

yetişkin erkek olması beni hem şaşkınlığa ve hem de 

tereddüde düşürdü. İlk ve tek erkeğe küpe takmam onunla 

oldu. O günden beri bu sualime cevap aradım ve ilk küpeyi de 

erkeğe takmakla mesuliyetimi sorguladım. 

 Son bebeğe küpe takmayı da anlatayım ve sonra esas 

konuya gelelim. Annesine sıkı sıkı tembih etmiştim. 

Oynatmamasını, tetiğe dokunduğumda çocuğunun başını sıkı 

tutmasını vs. Ama bu defa öyle olmadı. Anneye o kadar ısrarlı 

tembihim fayda vermedi. Olacak oldu, tetiğe dokunmamla 

çocuk başını hızla çevirdi ve takılan küpenin çubuğu kulak 

memesini yırttı! Pürtelâş anneye kızdım, elim ayağım boşaldı, 

kan ter içerisinde kaldım… Kadın gayet sakindi ve beni 

sakinleştirerek, yeniden takmamı istedi. Çaresiz tabancaya 

yeniden takarak yırtılan kısmın yanına yeniden aynı küpeyi 

taktım ve arkasından personelime bu tabancayı kaldırmalarını 

söyledim. Zira dükkânımda soğukkanlı olarak bir ben vardım 

o da bitti ve tabanca tarihin arşivine kaldırıldı. 

 Yavuz Sultan Selim, muttaki bir padişah idi. Hasan 

can, çöldeki seferde arkadan zorla yetişerek yanaşıp sorar; 

“Sultanım bütün ordu yalın ayak, yaşlı vüzera ile arkanızda, 

kızgın çölde güneş tepemizde, nedir hikmeti bu yaya 

yolcuğun?”, diye sorar. Yavuz daha fazla heyecanla sorar: “Ne 

diyorsun sen Hasan Can? Önde Resululllah (asm) arkasında 
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hulefa-ı raşidin yalın ayak giderken ben nasıl at sırtında 

giderim?”, der. 

 Böylesine muhteşem bir Sultan, Mısır seferi 

dönüşünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce, 'Bre 

Süleyman, sen böyle giyinirsen, anan ne giysin?' dediğini 

biliyor ve onun şahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu 

kaynaklardan öğreniyoruz. 

 Meşru alanda hasmını yenemeyen, gayr-ı meşru 

yollarda, minderin dışında fırsat arar. Bu cümleden olmak 

üzere Yavuz Sultan’ı savaşta yenemeyen Şah İsmail, karalama 

kampanyası ile mücadelesini sürdürür.  

  Bazı araştırmacılara göre ise; bu küpeli resim, 

yenilgiyi kabul edemeyen Şah İsmail tarafından yaptırılmıştır. 

Zira başında Şia Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun 

üzerinde İran Şahlarına mahsus taç vardır. Hem Şia 

mezhebinde küpe caiz görülmektedir. 

 Günümüzde Osmanlı Devleti ile alakadar, Avrupalı ve 

İranlı ressamlara ait tamamen hayali ve uydurma olan birçok 

resim bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu ileri 

sürülen “küpeli resmin” de, uydurma resimlerden biri olması 

kuvvetli bir ihtimaldir. Çünkü bu resimde, Yavuz Sultan 

Selim’in kulağında küpe, boynunda incili madalyon, sarığında 

taç bulunmaktadır. Osmanlı Padişahlarının kıyafetleri ile 

bağdaşmayan bu süsler, bu tablonun yakın tarihlerde 

yapıldığını göstermektedir. Nitekim tablo Dolmabahçe 

Sarayı'ndan 1926 yılında getirilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'na 

ne zaman konulduğu ise bilinmemektedir.  

 Bu durumda; Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu ileri 

sürülen ve çoğu kimsenin kendine kılıf olarak gösterdiği 

“küpeli resim” küpe takmak hususunda bir çıkış yolu olarak 

kabul edilemez.
56

 

 Ama çoğunluğu teşkil eden ulema, meseleye fıtrat 

açısından bakarak erkeklerin küpe takmasının caiz olmadığını 
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söylemektedirler. Bizim de katıldığımız bu görüşte esas olan, 

Müslim-gayrimüslim adeta bütün insanlığa mal olmuş genel 

kabuldür. Bugün her ne kadar bazı Batı toplumlarında erkekler 

küpe taksa da, bunlar marjinal bir grubu oluşturmakta ve kendi 

aileleri başta olmak üzere toplumlarından kabul 

görmemektedir. İnsan hakları, ferdî özgürlükler, küpe takan 

erkeklerin hoş görülmesine yetmemektedir.
57

 

 İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere 

delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama 

erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek 

çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu çeşit bir 

olayın Hz. Peygamber (asm) zamanında yapıldığı halde 

yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen 

erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu 

hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekruhtur; yani 

kısaca caiz değildir.
58

 

 Anlaşıldığı kadarıyla kadınların küpe takması için 

kulak delmek caiz, erkeklerin küpe takması için kulak delmek 

caiz değildir. 

  Mehmet Çetin    

 12.05.2012.Batıkent. Ankara 

Yeni Asya 30.06.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/yavuz-kupe-takti-

mi_207090 

http://www.mehmetcetin.de/yavuz-kupe-takti-mi/ 
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27. İşçilik Bedeli Faiz Değildir!  

   Kuyumcunun Notları  
 Her akıl, vicdan ve hak sahibi teslim ederek ifade eder 

ki yapılan işin,  emeğin bir bedeli vardır. Çalışan insanın hakkı 

alın teri kurumadan verilmesi,  hadislerde vurgulanarak 

desteklenir. 

 Kuyumcu atölyelerinde işlenen altının mamul hale 

getirilmesi elbette teşekkürle beraber işçilik ücreti ile 

karşılığını bulur. Yıllardır işçilik ücretleri para ile alındı 

verildi. Ancak 80 ve 90 yıllardaki altının fiyatlarının dengesiz 

hareketleri imalatçı esnafı ile perakendeci müşterileri arasında 

sıkıntılara ve haksızlıklara sebep oldu. İşçiliği milyeme dâhil 

ederek enflasyona tedbir alındı.  

 Fakihler neyi, niçin ısrarla ve neye dayanarak tavsiye 

ediyorlardı?  ““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.
59

Emval-i sitte olan altı eşyalı 

hadisine dayanarak, faizli emtia olan altın,  gümüş, hurma, 

buğday, arpa ve tuzun birbiri ile olan mübadelesinde faize 

girilmemesi için aynı cinsi eşit ve peşin, farklı cinsleri peşin 

olmak şartıyla farklı miktarlarda alışverişinin caiz olacağını 

tavsiye ediyorlardı.  

 Hak ve hukuk konusunda zirvede olan Resul-i Ekrem 

Efendimizin  (asm) bu hadisinin günümüzdeki okunmasında 

bir sıkıntı var gibi veya bazıları yanlış okuyorlar gibi. Selefin 

fakihlerinin verdikleri içtihada hükümlerini kopyalayıp bu asra 

yapıştırılırsa hata yapılır.  

 Ayrıntıya girmeden genel olarak ifade edersek, peşin 

olmayan alış veriş vadeye girer, vadeli alış verişte faiz var.  

Altın ve gümüşün, madeninden kaynaklanan bir değeri var. Bu 
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değer standarttır, kişiler arası farklılık arz edemez. İşçilik ve 

kalitenin araya girmesi ile farklılık ortaya çıkıyor. İşçilik ve 

kalitenin kişiler arasında sübjektif olarak farklı farklı 

değerlendirileceği için haksız kazanç, aldatmaca vs olabilir. 

Kaliteyi arttıran,  fiyatı hakkaniyete çeken, denetim ve 

kontrollerin sıkı olduğu ve rekabetin ayar çektiği ticari 

zeminde, korkulan haksızlığın asgariye inebileceği beklenilir. 

Hurda ile yeni bileziği ayıran en belirgin özellik işçiliğidir. 

Güzellik ve özellik nispi ve itibarî de olsa bir farklılıktır. Bu 

farklılığın oluşması irade ile mümkündür o da işçiliktir. 

 İşçilik ücretleri altın ücreti gibi beldelerdeki 

kuyumcular odası veya derneği vasıtasıyla standartlaştırılıyor. 

Bileziğin gram fiyatının tespit ve ilan edildiği gibi, atölyecilere 

yönelik işleyecekleri işçiliğin ücretinin aynı olması sağlanıyor. 

Standartlığın olduğu durumda haksız kazançtan söz edilemez. 

Sübjektif olan değerler, objektife dönüşüyor.  O halde faiz 

kapsamına girmez.   

 Hayreddin Karaman hoca, altın hesaplarının kendi iç 

hesaplamalarında değer eşitlemesini tavsiye eder, hüküm verir. 

İmalata yönelik hesaplamalarda işçilik dâhil alınan ile verileni 

hasa çevirerek ve has değerinde eşitleyerek harama, faize 

düşmeyiz, inşaallah. 

 Fıkıh konusunda, haram ve helalde hikmetten ziyade 

illetin esas olması aranır. Yolculukta namazı kasretmenin illeti 

seferiliktir. Seferiliğin olmadığı durumda bin tane meşakkat 

olması namazı kasra illet olamaz. Faizin yasaklanmasındaki 

illet iyi anlaşılırsa; işçiliğin, altının kendi cinsinden, 

milyeminden hesaplanıp sayılarak dâhil edilmesine ve 

dolayısıyla altının peşin mübadelesindeki işçilik farkından 

kaynaklanan gram fazlalığına faiz diye bakılmaması gerekir. 

Birbirine benzeyenler aynı olmayabiliyor. Hurda bileziği yeni 

bilezik ile mübadele yapılırken işçilik karşılığı olan fazlalık 

şeklen faiz gibi olması faiz kapsamına niçin girsin? Şekle 

takılıp kalan dar düşünceler, dar görüşler… 
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 Kolaycılığa kaçarak, keskin kılıç gibi hüküm 

sallamak, zaten daralan Müslüman esnafın önünü şu haram bu 

faiz diyerek ufkunu karartmanın kime ne faydası var? O insanı 

daha mı dindarlaştıracak bu hükmünüz? Sıkışmış olan insan o 

halde iken yapılan tebliği ne kadar dinler? Alenî yapacağını 

gizli yaparak münafık durumuna düşürmeden başka bir işe 

yaramaz.  

 Çare nedir? O halde kuyumcu kardeşlerimiz, doktora 

talebesi akademisyenlerin kuyumculuk konulu tezini 

hazırladığı iki-üç senedeki maliyetlerine, masraflarına 

yardımcı olmalılar. Akademisyenimiz de atölye tezgâhında 

kuyumculuk işleyişini müşahede etmeliler, tespit yapmalılar. 

“Öyle günler gelecek ki imanlı olmak kor ateşi elde tutmak 

gibi olacak.” diye haber verilen ahirzamanın ateşli 

çarşısındaki Müslüman kuyumcu ne kadar sıkıntılı olursa 

olsun, ne kadar tereddütleri bulunursa bulunsun kalbine 

danışarak hareket etmekte. Müftülerin verdiği fetvayı bir de 

kalbi müftüsüne danışarak işini tanzim eder ve etmeli. 

Fakihlerin günümüzü doğru okuyup, doğru yorum yapacakları 

günü sabırla ama ümit ve ısrarla beklemekteyiz. 

   Mehmet Çetin   

 06.06.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 07.07.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/iscilik-bedeli-faiz-

degildir_207179 

http://www.mehmetcetin.de/iscilik-bedeli-faiz-degildir/ 
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28. Küfre Düşme Tehlikemiz     

    Enfüsî Muhasebe 

 Günlük hayat içerisinde hâlet-i ruhiyemizin 

medcezirleri içerisinde küfre düşme tehlikeleri çok zamandır 

dikkatimi çekiyordu. Bu sadece bende mi, yoksa başkalarında 

da var mı? Bu düşünce içerisinde bir arkadaşın derdini 

dinlerken, dolayısıyla cevabımı da almış oldum. 

 Mü’min her hâli ile mü’min olamayabiliyor; kâmil 

iman sahibine yakışır davranışta bulunamayabiliyor. Bunda 

garip bir sır, ince bir hikmet olmalı. 

 Bir imanî sohbet zemininde arş-ı âlâya yol alan iman 

sahibi, musibet karşısında zaman zaman bocalama durumuna 

düşebiliyor. Bu musibetin kisvesi, şekli ve şemaili ise, başka 

şekillerde de olabiliyor. Meselâ, internette iken istenmeyen 

sahifenin iradeniz dışında açılması ile başlayabiliyor. Yazı 

yazarken başkalarının gelerek dikkatinizi dağıtması ve buna 

tepkinizin yapıcı-yıkıcılığıyla devam ediyor. Yan odadan 

televizyon, dışarıdan çocuk sesleri sizi imtihan ediyor. 

Yaklaşan borçlarınız, ayın yarısına varmadan biten maaşınızın 

can sıkıcılığı sıkıntıyı zirveye doğru iter. Zaten bu sıkıntıların 

bahanesi ile gidemediğiniz ders ve sohbetlerden gelen imanî 

takviyenin devam etmemesi de, sizi artık savunmasız bırakır. 

 Bu haliniz çoğu zaman denize düşenin hâlini andırır. 

Yılana sarılmak an meselesidir artık.  

 Ehemmiyete alınmayan küçük günahlar kurt değil, 

manevî yılan hükmüne geliveriyor. Bu hal, her bir günah 

içerisinde küfre giden yolun olduğunu fiilen anlatıyor. Artık 

işlenen her bir günah kalbi siyahlandıra siyahlandıra imanı 

çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. 

 İmanî bir rüknü inkâr etmeden, sadece sıkıntıdan gelen 

isyanla hareket ve hatta hakaret edebiliyor insan. Artık 

sıkıntılarını dillendirebilir hâle geliyor ve feryatlar, itiraflar 

başlıyor: 

 “Ey Rahîm olan Rabbim! Zaman zaman yaptığım 

kaçamak günahlar, işlediğim suçlarımla Sana isyanları 
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oynadığımın farkındayım. Doğrusu nefsim rahatladı, ama 

vicdanen daha beter sıkıntının içerisinde buldum kendimi. 

Biliyorum beni o bataklıktan Sen kurtardın. Günahlarla 

boğuşmaktan, küfre gidip gelmekten, yüzümü yerden 

kaldıramamaktan, dostlarımla kalbî muhabbet edememekten 

artık yoruldum. Medet ey Allah’ım!” şeklinde dile gelen 

feryatlar, hamdolsun ki tekrar insanı imana kavuşturup, adeta 

aklımızı başımıza getirip nedametli istiğfarlarla imanı 

tazeliyor. 

 Evet, mülkün maliki Allah’tır, dilediği gibi tasarruf 

eder. Hangi ele avuca gelir hâlimiz ile Onun huzuruna çıkıp da 

hak talebinde bulunabiliriz ki? Hayatın musibet ve 

hastalıklarla tasaffî ettiğini yıllardır İkinci Lem’a’dan okuduk, 

ama uygulamasında sınıfta kaldık. Bildiğimiz ibadetleri 

yaparken, menfi ibadetleri ise bırakın eda etmeyi, çoğu zaman 

anlayamadık bile. Anlayamadığımız için menfi ibadet fırsatını 

değerlendiremedik.  

 Musibetlerle geçecek hayatımızda sabır kuvvetini 

devamlı şimdiki zamanda zinde tutmamız gerekir. Bu noktada 

iken geçmiş ve geleceği düşünmek, şimdiki zamana tahşidat 

yapılması gereken sabrı zayıflatır. Elimizde tek ve bir tek 

kozumuz, silâhımız, sığınağımız, kalemiz, malzememiz, 

hamimiz, gerekçemiz olan acz ve fakrı niçin unutuyor ve 

olması gerektiği gibi kullanmıyoruz? 

 Mevcut demirbaşlarımızı ıslah edip istimal ederek, 

büyük şefaatçimiz olarak verilen acz ve fakrımızın lisan-ı hâli 

ile duâ etmeliyiz. Duâ mü’minin tahassüngâhıdır, sığınağıdır. 

Kulluğun en mühim maksadıdır, direğidir. Bizi, Rab katında 

en ehemmiyetli kılan hâlimizdir. 

 Sebeplerin aslında bir sebep veya bahane olduğunu, 

esas maksadın duâ ve duaya teşvik olduğunu, dolayısıyla 

Rabbimizin vermek istemesine duanın, istemenin de bir sebep 

olduğunu anlıyoruz. 

 Hayatın hangi hâlinde olursak olalım, ubudiyetin ruhu 

olan duayı esas etmeliyiz. Başa gelen musibet ve nimetler 
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aslında duanın hatırlatılmasında kullanılan uyarıcı taşlardır. 

Sürüden ayrılan koyuna çobanın, ayrılmaması için attığı ve 

isabet eden taşlardır. 

 Musibet taşına karşı sabırlı duayı şimdiki zamanda 

sürekli yapana selâm olsun. 

    Mehmet Çetin 

  22.04.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 14.07.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kufre-dusme-

tehlikemiz_207259 

http://www.mehmetcetin.de/kufre-dusme-tehlikemiz/ 
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29. Günahların Vahşi Şekli! 

 Günaha sevk eden unsurlar içerideki ve dışarıdaki 

unsurlar olarak iki ana kısımda toplanır. İçerideki unsur 

insanın yapısındaki meyil ve arzularıdır. Dışarıdaki unsur ise 

dışarıdan etkileyen amillerdir. Meyil ve arzular nefis 

kaynaklıdır. Nefsin bu arzuları meşru dairede kalmayıp gayr-ı 

meşru daireye sevk ettiğinde günah başlıyor. Tûl-i emel diye 

bildiğimiz, hiç ölmeyecekmiş gibi hayatını daimi ve kendini 

de başıboş bilme arzusu nefisten kaynaklanan bir günah 

şeklidir. Dünya hayatındaki ve dışarıdaki cazibeler ve hususan 

şeytan, insanı günaha sevk eden dışarıdaki unsurlardır. 

 İnsan, günahın ana unsurunu oluşturan bazı hayvanî ve 

behimi arzulara sahiptir. Bunlar yaratılıştan gelen fıtrî 

arzulardır. Bu arzuların bizzat kendisi günah özelliği taşımaz. 

Mesela açlık ve cinsellik şimdikilerin ifadesiyle bir içgüdüdür 

ve nötrdür. Açlık, açgözlülüğe; cinsellik, şehvete dönüşebilir. 

İnsanı ilgilendiren husus ise bu duyguların fazilet ve rezalet 

noktalarına gelmesidir. Özgürlük adına bu duygularını 

kullanarak rezalet noktasına gelenler acınacak hale 

gelmişlerdir. 

 Günah kendisi ile beraber suçluluk duygusunu da 

getirir. Bunun için insanın doğruyu yanlışı bilmesi gerekir. 

Doğruyu bilen yanlış yaptığında suçlu olduğunu bilir. İşlenen 

her bir suç ve günah kalbine ve ruhuna derin yaralar açar. 

Küçük zannedilerek önemsenmeyen günahlar tekrar ile 

alışkanlık haline gelip ruhi sıkıntılara sebep olur. Esasında 

günah işleme bizzat ruhî ve psikolojik rahatsızlıktır. Aklı 

başında, iradesi elinde olan hata yapmaz. Hata kusur, kusur ise 

noksanlıktır. O an olması gerekenlerden birisi noksandır ki 

hata yapılmıştır.  

 İşlenen günahın, yapılan hatanın açtığı kalbî ve ruhî 

rahatsızlıklar ile âleme ve eşyaya bakışını da tahrip eder. 

İşlediği suçun başkası tarafından bilinmesi, kendisini 

fevkalade rahatsız eder. Bu hâldeki birine hatalı vaziyetini 

gören ve bilen melaike ve ruhani varlıkların vücudu ağır gelir. 
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Küçük bir delil eline geçerse, denize düşenin yılana sarıldığı 

gibi sarılır. Kulluk vazifesini yerine getirmeyen birisi, 

ubudiyetin gereksizliğine varıncaya kadar ve hatta Allah’ın 

mevcudiyeti ile alakalı şüpheleri delilmiş gibi görmeye başlar. 

Kulluğun yapılmasındaki, günahın işlenmemesindeki az sıkıntı 

olan sineğin ısırmasından kaçıp, inkâr olan yılanın ısırmasına 

razı olur. Böylece, günah, kalbe işleyip, siyahlandıra 

siyahlandıra, imanın nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor, 

kendisi aleyhinde fevkalade tehlikeli neticeye sebep oluyor. 

 İşte bu hâllere düşen bir insan vahşetin içerisindedir. 

Vahşi şekle günahlar ile gelmiştir. O günahlar elem vericidir, 

kalbindeki iman ile “Neden ve niçin yaptım?”lar ile elem 

duymakta. Aşağılık bir suçtan dolayı zillet içerisindedir. 

Kulluğun getirdiği vazifeyi yapmamaktan ve hâsıl olan 

cezadan kaçmak için vesvese ve inkâra sapmakla dalâlet 

vericidir. İşte bu ağır yük ve hastalıklı kalb ve hacâletli ve 

utanan yüzle kabre yakınlaşan insan başta işlediği günahlar 

artık ona vahşi şeklini gizlemeyip bütün gerçekliği ile 

gözükmektedir. Onlar başlangıçta cazip idiler. O cazibeye 

kapılan insan, ihtiyarının haricinde göre göre, sağa ve sola bile 

kaçamayarak, dostları ve yakınları gibi kabir kapısına 

yanaştığını müşahede eder. 

 İşlenen günahın hafife alınması ve tekrarı ile alışkanlık 

yaparak kalpte ve ruhta derin yaralar açtığını, başkaların ve 

manevi varlıkların haberdar olması ile rahatsız olduğunu, bu 

rahatsızlık ise onların vücudunun olmadığı yalan bilgi ve 

haberine nasıl sarıldığını ve nihayet inkâr çukuruna 

yuvarlandığını tekraren hatırlatalım. Bu vaziyetteki insan, 

kâinatı sahipsiz, kendinin de başıboş olduğu vehmine 

kapılarak, bozulmaya yüz tutan psikolojisinin, psiko-nevroz 

halini aldığını, esasında farkındadır. Bütün bunlara, yaşadığı 

hayatı ve yaptığı tahsili çeşitli isim ve unvanlar takarak 

avutmaya çalıştığının farkına varmadan bir müddet daha 

devam eder. Ne zaman kendini uyandıran bir musibetle 

karşılaştığında gerçeği görür ancak yolun sonuna geldiğini 
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belki o zaman anlar. Son anda da olsa uyanması yine 

kurtuluşa, zarardan dönmeye vesile olacağından dolayı iyidir. 

Çare tövbe ve istiğfardır. Bunu da Hadis-i Şeriften 

öğreniyoruz: 

 "Nefsim kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, 

eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helâk eder; 

sonra günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim 

yaratır ve onları mağfiret ederdi."
60

 

 Bir başka hadiste ise “Muhakkak ki, Allah çok çok 

tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”
61

, müjdesi ve 

reçetesi var. Madem öyledir, “Hayatınızı imanla 

hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan 

çekinmekle muhafaza ediniz.”
62

   

   Mehmet Çetin   

  21.03.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 21.07.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/gunahlarin-vahsi-

sekli_207335 

http://www.mehmetcetin.de/gunahlarin-vahsi-skli/ 
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30. Mustafa Kara’yı Rahmetle Hatırlarken 

 Hayat, unutulmazlarla dolup giderken bunların bazısı 

hakikaten hiç unutulmuyor ve her hatırlanışta insana farklı 

ders ve hikmet veriyor.  

 Rahmetli Kader kardeşimden işittiğim hatırayı, 

rahmetli Mustafa Kara’yı vefatının yıldönümünde paylaşmak 

istedim sizlerle. Tarih, 30. Temmuz 1993, günlerden Cuma. 

Akşam vakti işyerini kapatıp evine giden Mustafa’m, 

Alsancak civarında, trafik kazasında vefat ediyor. O günün 

gündüzü telefonda beni hesaba çekiyordu. “Niçin diyordu, bizi 

toparlayıp Barla gezisi yaptırmadın?”,  diye. Birkaç gün öncesi 

Senirkent’e ve oradan da Barla’ya giden rahmetli o halet-i 

ruhiyenin verdiği heyecanla beni hesaba çekiyordu ve hakkı da 

vardı doğrusu.  

 Vefatının haftası sohbeti onun evinde yapalım dedik. 

Yaz mevsimi olduğu için havluda yapıyoruz. Dersi Dr. Süha 

yapıyor. Bütün kardeşler dikkatle dinliyoruz. Rahmetlinin 

eniştesi Kader Yalçın, birkaç gün öncesi defnettiğimiz 

Mustafa’yı kefeni ile gelmiş, havludaki ağaca dayanmış ayakta 

dersi dinliyor, görüyor. Dersin Fatiha’sı çekilince rahmetli 

Mustafa kayboluyor. 

 Bu müstesna hadiseyi sadece ehl-i kalb olan Kader 

kardeşimiz görüyor. Ne gariptir ki yıllar sonra Kader kardeş de 

bir trafik kazasında vefat edecek, o da geriye yetimler 

bırakacaktı. Kader kardeşimin taziyesine gittiğimde rahmetli 

Mustafa’nın babası Hacı Sabri amcaya bunları anlattım, sabır 

ve şükürle dinledi ve ilk defa işittiğini ifade etti. 

 Bayraklı ’da yapılan hizmetlerde onun hatırası çok 

derindir. Zira o, cemaatin çimentosu idi. Ettiği hizmeti ve 

verdiği yardımları sadece Rabbi bilir. 

  Dükkânda, müşteriye gösterdiğimiz sabrı eve 

geldiğimizde eşimiz ve çocuklarımıza gösteremiyoruz diye 

dert yanardı. İşyerini geç kapatmak durumunda olduğundan 

derse geç gelir, bazen çaya, bazen Fatiha’ya ama ısrarla gelir 

ve çoğu zaman da dışarıda ayrılırken görüşürdük. 
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 Bana, karınca misalini sen anlattın, derse geç de olsa 

gel, o tabloda melekler resmini çeksinler derdin diye takılırdı. 

İzmir’de hatırladığım kadarıyla dershanede kalan üniversite 

talebeleri kardeşleri iki arabayla Manisa Spil dağına ilk defa 

beraber götürmüştük. 

 Kocatepe Mevlitlerimizde bir otobüs kaldırırdık, 

beraberce. Unutulmaz anılardı bunlar. Cemaat ile yaz ayları 

kır gezisi tertip ederdik. Rahmetli Erzurum’lu Recep 

Bilmişoğlu’nun semaverindeki çayın tadını unutamazdık.  

 Mustafa’nın her zaman hazır olduğu ve çok da sevdiği 

imdat dersi vardı; Dördüncü Söz. Güzel yapardı bu dersini. 

Aylık meşveretlerimizin ardından hep beraber çorbaya 

giderdik, zira meşveretimiz gece yarısından sonra biterdi. 

Kandilleri iple çekerdik. Pınarbaşı’nda Kadir gecesinin 

ihyasının ardından arabalara binip Manisa’ya camileri gezer, 

namaz kılar ardından taksici Süha abinin ballandıra ballandıra 

anlattığı sucuklu sohbete başlardık.  

 Bir gece beraber bir yerden ailecek dönüyorduk. 

Evimizin önünde ayrılmak üzere iken ansızın eve çorba 

içmeye ve hem de pirinç çorbası içmeye davet etmiştim. 

Şaşırmıştı ve pirinç çorbasını merak ederek içeriye girdik. 

Eşimin yaptığı o pirinç çorbası ayrı bir hatıra bırakarak sonraki 

muhabbetlerimize bağlama oluyordu. 

 Cenaze namazında dışarıya taşan cemaat, kabristan 

yolundaki uzun araba konvoyu, kabristanda ise tekbirlerle 

defin, o gün acı ama daha sonraları ibret ve gözyaşlı deruni 

hatıralar bıraktı. 

 Oğulları Ömer ve Mustafa’ya bakarken adeta rahmetli 

Mustafa’mı görüyor ve seyrediyorum. Zaten Mustafa, 

babasının vefatında henüz doğmamıştı, Ömer ise çok küçüktü.  

 Hatıralar, hatırlılar için daha anlamlı oluyor. 

Hatırlıların hatırlanması ise dersli ve ibretli oluyor. Biz 

ölülerimizi rahmetle anarken, hatırı yüce olanları da özellikle 

anıyoruz.  
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 Allah rahmet eylesin, kabri pür nur, makamı Cennet 

olsun. Efendimize (asm) ve Üstada (ra) komşu eylesin. 

    Mehmet Çetin 

 08.05.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 30.07.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mustafa-kara-yi-

rahmetle-hatirlarken_207440 

http://www.mehmetcetin.de/mustafa-karayi-rahmetle-anarken/ 
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31. Seydişehir’de Müttehid Teravih 

 Binlerce maşaallah, bârekâllah diye başlamak 

istiyorum, Seydişehir’li kardeşlerime. Bir avuç müttehit 

kardeşin ihlâsla yapılan hizmetin tablosunu teravih namazında 

seyrettim. 

 İftara beş kala yetişebildim, samimi karşılama ile 

mukabele ettiler, sağ olsunlar. Çorba ile başlayan sofradaki 

yardımlaşma, yenilen etli ekmeklerin birbirlerine ikramıyla 

neşe ile devam etti, sofranın toplanmasında yeniden tezahür 

etti. Bunlar hayatın içerisinde şeklen basit görünen ama beşeri 

münasebetin kalitesini gösteren münasebetlerdir. Bu 

münasebetlerde hususan açlık ve susuzluğun zirveye çıktığı 

hengâmede kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etme 

şeklinde tezahürü, beşeri münasebetin kardeşâne olan 

samimiyet ve tefaniliğin kalitesinin açık bir göstergesidir.  

 Yolculuk, alış veriş ve yemek gibi zeminler insanın 

karakterinin ortaya çıktığı sahnelerdir. Seydişehir’li 

kardeşlerimin bu samimiyeti, imamlık yapan hocamın 

kıldırdığı akşam namazı ve ardındaki tesbihat ile anlamını 

buluyordu. 

 Namaz, yaratılışa anlam katan yegâne ibadettir. Hatta 

tek başına namaz, imana direk vazifesini görmektedir. Kelime-

i şahadet ile ifade edilen eden iman, namaz direği ile mukavim 

olur. Diğer üç şart olan oruç, hac ve zekât ise insanların 

vaziyetlerine göre hâsıl olan yardımcı kuvvet ve esaslardır. 

Sağlığı müsait olan oruç ile malî durumu müsait olan zekât ve 

hac ile imanının kuvvetlenmesine, içtimaî uhuvvetin tesisine 

ayrı bir takviye yapar. 

 Ne kadar anlatırsak anlatalım bu esaslar, bu ibadetler 

hakikaten samimiyet ve ihlâs ile manasını bulur. Getirilen 

şahadet samimi değilse münafıklıktır. Yapılan ibadetler 

samimi değilse gösteriş içindir, âdet yerini bulsun içindir. 

Samimiyet ve ihlâs, harekâtın ruhudur. Samimiyetsiz, ihlâssız 

hareket, canlı cenazedir. 
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 Cemaatte sahih bir şekilde birlik ve beraberlik 

olmazsa, ne kadar ziyade olursa olsun kıymeti düşük olur. 

Matematik hesaplamalarında kesir sayılarının çarpılması ile 

değeri daha küçük sayıların hâsıl olmasına sebep olur. Ama 

kesir olmayan, doğal, fıtri sayılar ise toplandıkça, çarpıldıkça 

fazlalaşır.  

 Matematiğin bu özelliğinin doğal olanını, fıtri olanını 

Seydişehirlilerde gördüm. Samimiyetle azı çok yapma 

kerametine hep beraber nail oluyorlardı. Bir avuç insanın kısa 

zamanda ziyadeleşmesi ama kaliteli olarak fazlalaşması ve 

ardından dershanelere sığmayan cemaatin mülkler alması ve 

yapması hep o ihlâsın dışa yansımalarıdır.  

 Böylesi bir cemaatin, hayatının tatbik noktasında, 

Risale-i Nur’dan aldığım istikamet dersimi, takdim etme 

müsaadeleri ile Fatiha’nın satırlarında Üstadımın dilinden 

Rabbimin rızasını aradık, beraberce, samimiyetle.  

 Fıtri olarak sınır konulmayan ama -Nihat beyin 

ifadesiyle- imtihan için sınır konulan üç duygumuzdan üç 

klasör halinde bahsettik.  

 İlk klasör şehevi arzular klasörü idi. Bu klasörün 

içerisinde şehevi arzuların ifrat, vasat ve tefrit kullanımı 

dosyalar halinde bulunmakta ve anlatılmakta idi. Yemek, 

içmek, uyumak, konuşmak ise şehvet klasörünün içerisindeki 

başka dosyalardır. Hatta bu dosyaların içerisinde de ifrat-

vasat-tefrit konumlarını anlatan dosyaları mevcuttu. 

 İkinci klasör öfke klasörü idi. Öfke klasöründe, bütün 

istibdat, zulüm ve tahakkümün bu duygunun ifratkâr 

kullanımından kaynaklandığını, okuyunca anladık. Bu öfke 

klasörünün içerisinde ise ifrat-vasat-tefrit kullanımlarını 

anlatan ayrı ayrı dosyalarının bulunduğunu öğrendik. 

 Son klasör ise adeta en kıymetli klasör vasfında idi, 

akıl klasörü. İfrat kullanım dosyasının adı cerbezedir. Tefrit 

kullanım dosyası hamakattır. Vasat kullanım dosyasının adı 

ise hikmettir.  
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 Üç klasörün içerisinde kullanım şekilleri ile dokuz 

dosya bulunuyor. Ayrıca bu klasöründe kendi içinde teferruat 

dosyaları da var. Bu dosyaların dahi ifrat-tefrit-vasat kullanım 

dosyaları da var idi. Bu üç klasör vasat kullanımları ile adalete 

işaret ederken adaletli ve dengeli yani istikametli kullanımları 

ile isimleri değişiyor, manaları kemal buluyor, hayat 

istikamete eriyordu. Böylece şehvet klasörü iffet klasörü 

ismine, öfke klasörü şecaat klasörü ismine, akıl klasörü ise 

hikmet klasörü ismine kavuştuğunu idrak ettik, elhamdülillah.   

 Bu üç klasörü üç sabır desteklemektedir, hatta 

dosyalarını da. Üç sabır; birincisi itaat etme sabrı, diğeri isyan 

etmeme sabrı, üçüncüsü ise musibetler karşısında gösterilmesi 

gereken sabır olarak hayatın her anına nüfuz eden vasfı ile 

dikkatimizi çekiyordu rahmetli Üstadım.  

 Bu manalarla dolu müttefik ve müttehit şekilde hayat 

ve hizmetlerine ihlâsla devam eden Seydişehir’li kardeşlerimle 

teravih namazını kıldım, Seydişehir’de. 

  Mehmet Çetin 

 27.07.2012.Seydişehir-Konya 

Yeni Asya 04.08.2012 

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

muttehid-teravih_207502 

http://www.mehmetcetin.de/seydisehirde-muttehit-teravih/ 
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32. Sıcakta erimeyen eneler  

 Risale-i Nur’dan, evvel emirde aldığımız ilk ve son 

esas; bir buz parçası hükmündeki enenin, cemaatin şahs-ı 

manevi ve meşveret havuzunda eritilerek büyük havuza dâhil 

olunmasıdır. 

  Niçin cemaatin meşveret havuzu? Büyük cemaatin 

şahs-ı manevîsi meşveret havuzunda temsil edilir. Sadakat bu 

meşverete teslim olmaktan geçer. Hizmet bu meşverete tabi 

olarak, alınan kararlara uymaktır. 

 Meşveretle alınan kararların isabet etmesi ile iki, 

etmemesi ile tek sevap alınacağı, meşverete tâbi olmamız için 

müşevvik ifadelerdir, doğrudur. Meşveretin konusuna, 

durumuna göre sevabın fazla olacağı ise farklı hadislerde ifade 

edilir. Yani iki değil daha fazla sevap söz konusu. 

  Yıllardır ihlâs dersini ihlâslı ağabeylerimizden 

dinledik. Dinlemenin ötesinde tatbikatını onların ef’âlinde 

seyrettik, ibretler aldık. Alınan ibret ve dersler bizi ihlâsın 

ehemmiyetine sevk ederek daha fazla İhlâs Risalelerini 

okuyup, Uhuvvet Risalesini anlayıp kardeşâne münasebet, 

müfritâne irtibat, tevazukârane muamele ederek hizmetlerde 

bulunmamızı Rabbimizden dua ve niyazda bulunduk. 

 Sıcak, erimenin çoğu defa ön şartıdır. Nice erimeyen 

madenler, sıcağı gördüğünde aslına döner. 

  İhlâslı halimiz bizim asıl olmamız gereken halimizdir. 

İhlâslı halin dışındaki halimiz ene ile bürünmüş halimizdir. 

 Rabbimizin rızası istikametindeki hareketimizde adeta 

“ben” değil, “biz” olarak hareket ediyoruz. Şahs-ı manevînin 

bir azası olarak, havuzdaki suyun damlası, okyanustakinin 

katresi olarak ne kadar büyük bir şahsiyet kazandığımızı idrak 

ediyoruz, elhamdülillah. 

 İhlâssız hal ve hareketlerimiz ise ferdîleşiyor, 

“biz”likten çıkıp “ben” olarak, suya sabuna karışamayan, 

erimeyen, hatta eriyemeyen bir buz parçası oluyoruz. Şimdi bu 

halde iken ikazda bulunuyorum nefsime: Bu hâlin ile değil 
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başkalarına, kendine bile faydalı olamazsın. Aklını başına 

topla, gel havuzda eri, tâ ki kurtulasın. 

  İhlâssız şekilde bu yazıya başlamamın alâmeti, yazının 

başlığındadır. Zira bu başlık menfilik ihtiva etmektedir. Güya 

yazıda ihlâsı anlatacaktım, hem de ihlâssız bir şekilde... 

 Yazının başlığı “Sıcakta Eriyen Eneler” olmalı idi ki, 

müspet cümle olarak pozitif enerji yaysın. Fakat başlık menfi 

kurulduğu için negatif enerji yaydı. Sıcakta erimeyen eneyi mi 

anlatmak, yoksa sıcakta eriyen eneyi mi anlatmak sizce daha 

olumlu? 

  Sıcakta erimeyen eneyi anlattığım zaman Risale-i Nur 

tarzına uymayan şekilde anlatmış olurum. Ama sıcakta eriyen 

eneyi anlattığımız zaman, Risale-i Nur’un müspet bakışı 

tarzıyla anlatmış oluruz. 

  İşittim ki bir yerde, ihlâs noktasında sıkıntılar varmış. 

Filan kişiler cemaatin meşveret havuzuna kendilerini salıverip 

teslim olmuyorlarmış. Bütün zerratımız ile ağlayarak, samimi 

duâ ettik. O kişilerin gıyabında havuza dâhil olmalarını, 

meşverete tabi olmalarını niyaz ettik. 

 Yıllardır samimi şekilde, ihlâsla bu hizmette 

bulunanlar, hâlâ aynı duygu ve düşüncelerle hizmet 

ederlerken, imtihanın değişik cephesi bu sefer onları daha ağır 

sıkıntılara hedef eder. Ümitle ve samimiyetle onlar hakkında 

meşverete tabi olmaları için dualar ediyoruz. 

 Sıcacık dualar-–inşaallah—, sıcakta erimeyen eneleri, 

sıcakta eriyen eneler konumuna sokacak. 

   Mehmet Çetin   

 09.08.2012Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir. 

Yeni Asya 11.08.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sicakta-erimeyen-

eneler_207594 

http://www.mehmetcetin.de/sicakta-erimeyen-eneler/ 
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33. Sıcakta eriyen eneler  

 Geçen hafta ‘sıcakta erimeyen eneler’den 

bahsetmiştik. Bu hafta da sıcakta eriyen enelerden 

bahsedeceğiz, nasib olursa. 

 Erimekten maksat fani olmaktır. İhlâs Risalesi’nde bu 

özelliğin ‘tefani (birbirinde fani olma)’ şeklinde 

isimlendirildiğini okuyoruz. Kardeşlerinde fani olmak yani 

kardeşlerinde bütünleşmek. Bütünleşmek, parçaların bir araya 

gelerek münasip bir şekilde vaziyet almasıdır. Birbiri ile 

birleşen su damlaları gibi beraberce o büyük havuza akmaktır. 

 “Evet, bahtiyar (odur ki), kevser-i Kur’ânî’den 

süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz 

parçası nev’indeki şahsiyetini ve enâniyetini o havuz içine 

atıp eritendir.”
63

 

 Havuz, bütünüyle cemaati temsil eder. Bir manada 

cemaatin şahs-ı manevîsidir. Bu havuza teslim olunduğu 

zaman şahsî faziletlerimiz küllîleştiği gibi, ferdî hatalarımızın 

ise cüz’ileştiğini, hatta hesaba katılmaz dereceye düştüğünü 

görürüz. 

 Mensubu bulunduğumuz şahs-ı manevîde umumî 

meşveret heyetimiz var. Buradan en küçük mahalle kadar 

meşveret heyetleri teşkil edilmiştir. Heyetlerimiz arasındaki 

tesanüd ise son derece ehemmiyetlidir. İşte su satırlara 

sığmayacak hususiyetlere sahip o büyük meşveret havuzu her 

derdimizin çözümü, her nevî meselelerin mütalâa edildiği 

esaslı bir uzvumuzdur. Meşvereti yapmak ve tâbi olmak ise 

âyet ve sünnetle emredilen husustur. 

 Nerede bir sıkıntı varsa hemen meşveretle halline 

gideriz. Meşveret esnasında herkesin niyeti rıza-ı İlâhî ile iman 

hizmeti olduğu için fikirler izah ve isbat edilir, tartışılır, 

müzakere yapılır. Neticede çıkan karar kendi fikrinin tersine 

de olsa artık kişiye düşen meşverete tâbi olmaktır.  

 O halde her şeyin başında ve ilk esas olarak Allah’ın 

                                                             
63

 Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 401 
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rızası ve ardından Rabbimizin emri olan kardeşliğin yayılması 

ve uygulanmasına ehemmiyet vermek gerekir. “Kardeşlerini 

tenkit etmemek ve faziletfüruşluk nev’inden gıpta damarını 

tahrik etmemek” tarzındaki hareket ile beraber “bütün 

kuvvetin hakta ve ihlâsta olduğu” bilinmelidir. “Kardeşlerin 

meziyetlerini kendi meziyeti bilerek hareket etmek” ise 

kardeşliğin esasıdır. 

 Mezkûr özelliklere sahip olmak ancak bir buz parçası 

olan enenin sadece o havuzda eritilmesi, buzun suya dönüşüp 

o büyük suya kavuşması ile mümkündür. 

 Üstad  buzun erimesini neden havuzda istemekte 

acaba? Buz, havuz olmayan yerde de erimez mi? Niçin havuz? 

Buz elbette bir bardak ve tabakta da erir, ama bu durumda 

bardak ve tabak kadar genişlik veya mana kazanabilir. Bir 

kapta erimeyen buzdan hâsıl olan su ise, boşa akar gider. 

  Havuzda erimek, havuz kadar büyümek, önceki 

cirminden daha büyük olmak, eksiklik ve kusurlardan azade 

olarak bütünleşmek gibi sıralanabilecek manalar akla gelir. 

  Havuz ne kadar büyük ise muhtevanız da o kadar 

büyüyecek, güç ve kuvvetiniz de büyüyecek, yapılan duaların 

tesiri çoğalacak, edilen hizmetlerin meyvesi ziyade olacak, 

rahmet-i İlâhîyenin inzali fazla olacak, inşaallah. 

 Bu kadar sıcak ve ter ü taze güzellikler karşısında 

erimeyen ene kalmamalı. İyilikler anılmaya, kötülükler 

unutulmaya mahkûmdur. Müşerref olunan ihlâslı insanların 

halleri dillere destan olur. Bunlar enenin eritilmesi ile mümkün 

olan güzelliklerdir. 

 Bütün bu sıfatlar mevcut olan enenin havuzda 

eritilmesi ile hâsıl olmaktadır. O havuza dâhil olan enelerin 

erimesi ile kazanılacak kuvvet birlik ve beraberliğin devamına, 

uhuvvetin idamesine, ihlâsın ihyasına vesile olacaktır, 

inşaallah. 

 Bizi enaniyetten vurmaya çalışan ehl-i dünyaya 

mukabil buz gibi enemiz ile ortada durursak hedef olmak 
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durumunda kalırız. Ama enemizi o büyük havuzda eritirsek 

kimsenin hedefi olmayız. 

  Geçen haftaki duamızı sıcak temennilerle eriterek 

yenileyelim: Sıcacık dualarla, sıcakta eriyen enelerin büyük 

havuzlara sığmayacak kadar büyüyen kalpleriyle beraber 

kardeşâne semaya kalkan ellere dualarımızı katarak Rabbimize 

takdim ediyoruz. 

 Ya Rab! Nefis ve enemizi Kur’ân pınarından süzülen 

tatlı, büyük havuzda eritenlerden eyle, âmin. Gözümüzü açıp 

kapatacak kadar dahi olsa bizi, nefis ve enaniyetimize 

bırakma, bi hürmet-i Seyyide’l-mürselîn. 

   Mehmet Çetin 

  12.08.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 18.08.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sicakta-eriyen-

eneler_207673 

http://www.mehmetcetin.de/sicakta-eriyen-eneler/  
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34. Kâbe’den Arıyorum! 

 Temmuzun sıcak geçen mübarek Ramazan ayının 

yedinci günü uzun rakamlı numaralardan birisi arıyordu. Belli 

ki yurt dışından aranıyordu. Merak ve heyecanla açarak 

“Efendim” dedim. Selamla başladı karşı taraf, ama bu ses bir 

dostumun sesi idi, lakin numara farklı. Cevab geldi, “Ben 

Necdet Şimşek, Kâbe’den arıyorum. Burada sana ve ailene tek 

tek dualar ettik, tavaflar yaptık. İnşaallah namazını kılar 

duanızı yaparsınız.” diyen Necdet Şimşek kardeşimin bu 

ifadeleri ile kalbimin bir yanı heyecanla sevindi diğer yanı 

hasretle hüzünlendi. 

 91 den bu yana gidemedim. Haccımızı yaparken o 

kadar rahat konuşmuş ve düşünmüşüm ki o yıldan bu yıllara 

umre bile nasip olamadı. 

 Necdet dostum telefonda devam ediyordu: “Ramazan 

ayında umre çok zor olur özellikle yaz ramazanı ve umresi ile 

beraber dayanamayız zannediyordum. Ama yanılmışım. Bu 

kadar rahat geçeceğini bilse idim, daha önceki yıllarda 

gelirdim.”, dedi.  

 Kâbe’de temmuzun sıcak günlerini Ramazan umresi 

ile ahirete havale etmek, dünyada uhrevi yatırım yapmak 

anlamındadır, bir manada. Bu suretle ömür sermayesinin sıcak 

umreli ramazan günleri ahirete mal ediliyor. Fâni ömür bir 

cihette bakileşiyor. 

 Ramazan yılın on iki ayının manevi harman zamanı. 

Hac/umre ise ömrün harman zamanı. Ömür nasip edilene 

ramazan nasip oluyor da, hac veya umre o kadar değil. O, 

kısmet meselesi. 

 Kısmet bir hac hatırasını hatırlattı. Beraber odayı 

paylaştığımız emekli öğretmen bir ağabeyimiz vardı ve hacca 

yalnız gelmişti. Eşine telefon açıyor ve o yıl bayramın Cuma 

gününe tevafuk etmesini anlatacak. İki bayramın bir araya 

gelmesi ile büyük hac anlamında ifade edilen “hacc-ı ekber” 

kelimesini telefonda bir türlü hatırlayamaz. Eşine “Hanım, biz, 

süper hacı olduk!” diye anlatır. Otele geldiğinde başından 
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geçeni anlatınca hep beraber güldük ve tatlı bir hatıra kaldı. 

Daha sonraları kendisinin rahmetli olduğunu öğrendim. 

Rabbimden bu satırlarda rahmet diliyorum. 

 Hacda, insan, rahmeti muazzam derecede yaşıyor. O 

mahşeri kalabalıkta, sıcağın altında evvela sabır ve sonra 

gayret.  

 Sabır, sadece hacda değil hayatın her merhalesinde 

mükellef olduğumuz esaslı bir imtihandır. İtaate sabır, isyan 

etmemeye sabır, musibete sabır çeşidi ile hayatın her 

noktasında derken hayat o kadar uzun ve geniş asla değildir. 

Hayat bulunduğumuz “an”, ve gündür. 

  Evet, dünya bir gündür, o da bugündür. O halde dün 

de yarın da yok hükmündedir. İşte şimdiki zaman bütün 

hakikati ile ortadadır. Bu hakikatin bizden istedikleri olduğu 

gibi yükledikleri de var.  

 Yüklenilen sadece sabır değil, azim ve gayret etmekte 

bizi beklemekte. Sen gayret etmesen bile zerrelerin gayret ve 

hareket ediyor. Tahrik ol, bu harekete uyum sağlayarak gayret 

et.   

 Asr suresindeki hakikatler sabrı en güzel şekilde 

anlatır, yanı sıra mükellefiyetimizi de. Gayretsiz ve sabırsız 

insanın ne kadar hüsranda olduğunu ibretle anlatıyor. Zaman 

insana verilen en kıymetli imkânlardandır. Bunu Rabbimizin 

hoşnut olduğu şekilde değerlendirmek insanı kazançlı kılar. 

 İşte Necdet kardeşim de bu kazançlı olanlardan, 

inşaallah. Yazın sıcak aylarına tevafuk eden Ramazan-ı Şerifi 

sabır ve gayretle kutsal mekânlarda ihya etmek, kâr içinde 

kârdır. Çok kazançlı bir ticarettir.  

 Peygamber Efendimizin (asm) hacca gidemeyen 

Müslümanlara, gitmiş gelmiş gibi sevaba nail olması veya 

olacağı istikametinde pek çok tavsiyeleri var. Bunlar insanı 

hem sevindiriyor ve hem de gayrete getiriyor.  

 Hakkı tavsiye eden, sabreden ve gayretli hacı 

kardeşimin telefonuyla tahrik olarak terennüm edip sadırdan 
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satırlara dökülenlerin dua olması temennisiyle  

 Mehmet Çetin 

   19.08.2012. Maltepe-İstanbul 

Yeni Asya 25.08.2012 

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

ariyorum_207749 

http://www.mehmetcetin.de/kabeden-ariyorum/ 
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35. Hastama Dua Eder misiniz? 

 Kapıyı selâmla beraber sessizce açtık. Odanın dışarıya 

bakan tek penceresinden ışık geliyordu, ama içerisi havasızdı. 

Oturma hazırlıkları yapılırken “Pencereyi açalım veya 

vantilatörü çalıştıralım, sana dokunur mu?” derken verdiği 

cevap yerimize oturttu: “Üç şey bana dokunur: 1. Yalan 

söylemek. 2. Paralı olmak. 3. Parasız olmak.” 

 Üç şeyin son ikisi ilk şey gibi karakterini ve yapısını 

anlatıyordu. Öylesine dürüst idi ki, hani argoda derler ya 

“sapına kadar”, hakikaten öyledir. 

  Doğrusu eski yıllarında namaz da kılıyordu. Son 

zamanlarda namaz kılmadığına şahidim ama dürüstlüğüne 

daha çok şahidim. Hastalığının ileri derecede sıkıntılarında 

iken insanların hallerine dikkat eden, misafirine ikram 

konusunda hassas olan haline de şahidim. Kulağımı 

yaklaştırdım, zor anlıyordum: 

  “Türkü Bar’a, içkisiz olanlarına git” dedi. Hep 

beraber şaşırdık, ne alâkası var diye. Benim oralarla alâkam 

olmadığını bildiği halde niçin böyle konuşuyor derken, gözünü 

zaman zaman açıp kapatıyor, anlaşılmaz şekilde bir şeyler 

söylüyordu. Meğer beni çok düşünceli görmüş, efkârımı 

dağıtmam için kendisine göre çözüm sunuyordu. 

 Adeta ayaklarının biri ahirette biri dünyada iken bile 

bir gayretin içerisinde idi. Çalışkanlığı konusunda hiçbirimiz 

onun eline su dökemezdik. 

 Sağlıklı halinde iken sırtına aldığı pazarlama 

çantalarını gençliğimde yerinden kaldıramazdım. Kanaat ve 

görüşlerinde son derece ısrarlı idi. Kurduğu, hem de ileriye 

yönelik düşüncelerle kurduğu conta imalat-pazarlama şirketini 

“Mustafa Usta Conta Sanayii” diyerek adeta ölümsüzleştirip 

evlatlarına teslim etmek istiyordu. Ama kader-i İlâhî, Mustafa 

Ustanın hesapladığı gibi hesaplamamıştı, geleceği. 

  Mustafa Usta “Üç şeyden korkarım” demişti ya, 

hatırlarsanız, son ikisi onun hayatının hatası idi. Paralı olmaya 

da dayanamazdı, parasız olmaya da. Mustafa Usta’nın 
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dayanamadığı bu iki beşerî imtihan karşısında siz ne kadar 

dayanıklısınız acaba? Sahi siz hiç para ile imtihan oldunuz 

mu? 

 Benim en büyük korkularımdan ikisinin birisi paradır, 

diğeri kadındır. Mesleğimden dolayı bu ikisi ile devamlı 

muhatabım. İsterseniz ben duamı tekrarlayayım siz de âmin 

deyin: “Ya Rab, beni para ve kadın ile imtihan etme!” Âmin. 

 Önceki ziyaretimde not aldığım şu ifadelerini 

teberrüken buraya alarak hastamıza duanızı istirham 

edeceğim: 

 “Tekrarda bir zevk var ki sonraki lokmaları 

tekrarlarız. Denizin dalgaları, yüzeyini temizlemesi içindir. Bu 

ise tekrarla mümkün olmakta. Her şey bir ileri ve bir geri 

hareketi ile tekrarlanarak yerleşir. Cemiyet hayatında da üç 

şey var. Dağıtıcılar, toplayıcılar ve düzenleyiciler. Bunlar da 

hayat boyu bu işlerini tekrarlar dururlar.” 

 Bunlar Filozof Mustafa’nın vecizeleri, hayatından 

anekdotları, tecrübelerinden tespitleridir. Aynı zamanda kanun 

gibidirler. Hayattan edindiği tecrübeleri, okuduğu teşkilât ve 

esaslarla alâkalı eserlerdeki yürüttüğü muhakemeleri ile tek 

başına, ama başkalarına benzemeyen bir filozof idi. Adeta 

nev-i şahsına münhasırdı, hem filozof, hem kanun adamı. 

 Evet, Emniyet mensubu olarak çalışırken namı 

“Kanun Mustafa” idi. Kanundan daha doğru ve daha dürüst 

idi. Yakaladığı suçluyu ertesi günü salıveren komisere kafa 

tutan ve onu üst makamlara şikâyet eden, devletin de mumunu 

kullanmayan Kanun Mustafa idi. 

 İşte, ey okuyucu! “Mustafa Usta”ya duâ rica 

ediyorum. Hastalığının ağır konumundaki “Filozof 

Mustafa”ya, ömrünün şu son zamanını ağır imtihanla geçiren 

“Kanun Mustafa”ya.  

  Mehmet Çetin 

 09.08.2012. (Tashih 25.08.2012.)  

 Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 01.09.2012 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hastama-dua-eder-

misiniz_207818 

http://www.mehmetcetin.de/hastama-dua-eder-misiniz/ 
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36. Köfteci Hayrettin ile ders dolu irtibatım 

 Ramazan tebriki için telefonla aradım. Çoktandır 

görüşemeyince sesimi bile unutmuş. İşte benim azamî 

irtibatımın neticesi diye ilk dersimi çıkardım. Hatırlatıcı 

konulardan açayım derken hemen, “Berber Atak kardeş ile 

ziyaretine geliyorduk” deyince “Mehmet hocam, sen misin?” 

dedi ve içimden elhamdülillah, zorla da olsa hatırlanmak ne 

kadar güzel bir nimetmiş dedim, derin bir şükür çektim, yirmi 

beş yıl geçmiş bile olsa, değdi doğrusu. İrtibatın ikinci 

dersinde meyveyi aldım. 

 Hatırlanmak, hakikaten güzeldi. Bu güzelliği daha da 

güzelleştiren ise alınan derslerdi. Ders, eksikliğin ikmalinin 

yanı sıra geleceğe de ümit verici idi.  

 Hayrettin kardeşimle dertleşirken hatıralarım depreşti. 

Hayatımdaki bazı kırgınlıklar konusundan bir misalle girdim 

telefondaki sohbete. 

 Dostluk bu nev'î hatırlamalarla daha anlamlı oluyor. 

Hatta bir seferinde bir kardeşim birilerine fena sinir olmuştu. 

Arabama aldım, dolaştık. Onun boşalması ve rahatlaması 

lâzımdı, tanıyordum ve huyu böyle idi. Dedim ki: “Sen şimdi 

noktasız virgülsüz bağıracak çağıracaksın, rahatlayacaksın, 

sonra beni dinleyeceksin.” O da hakikaten söylendi ve ne 

diyecekse dedi, sonunda rahatladı. Baktım, kuzu oldu. “Biz 

arkadaş ve kardeşiz, nihayetinde dostuz. Sen şimdi sinirlendin, 

ben sana köprü oldum, geçti gitti bütün sinirlerin. Böylesi 

zamanlarda yardımcı olmayacağız da ne zaman olacak? Şimdi 

beni dinle” diyerek ona anlatmaya başladım: 

 “Kardeşler arasında bazen asaba dokunan hâl ve 

konuşmalar olabilir. Söz konusu hatalar, karşı tarafın 

hatasından kaynaklanabilir veya bizim hatalarımızdan 

kaynaklanabilir. Bize düşen kendi kusurlarımızı görmek ve 

ıslah etmektir. Kardeşimizin kusuru varsa, damarına 

dokunmayacak şekilde ıslahına çalışırız.” 

 Bu nev'î sohbetimiz ona da bana da istifadeli olmuştu. 

Bu konuşma Hayrettin cephesinden cevaplanıyor: “Hocam, 
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mesajı aldım. Allah razı olsun. Gereken şekilde düşünüp 

icabına bakacağım, inşaallah” dedi. Hayrettin kardeşe: 

 “Ders vermek haddime düşmediği gibi vazifem de 

değildir. Biz kardeşiz. Haddime düşen ise, vazifemi yapmaktır. 

Özellikle böyle uhuvvete intikal eden konuları bir ibadet 

havası içerisinde yapmaktır. Bu mevzudaki bildiklerimizi 

hocasına dersini anlatan talebe nev'înden anlatmaktır” dedim. 

“Bana düşen, bu hakikatleri bir dost olarak anlatırken, sana 

düşenler konusunda ben sorumlu değilim, sen sorumlusun. Bu 

anlatılanlardan ders alıp almama konusu da senin iradene ve 

Rabbimizin takdirine bağlı konudur.” 

 Şeytan insana bir şey yapamaz, o sadece dışarıdan 

tahrik eder. Hırsıza içeriden kapı açan olmayınca eve girmesi 

zordur. Kapı açmak, evde alınması gereken tedbirleri yerine 

getirmemek anlamındadır. Kapıyı açan içeriden olduktan sonra 

kırk tane kilit de taksan faydası olmaz. O halde içimizdeki 

hain olanı, kapıyı açanı ıslah etmemiz gerekir. Nefsimiz 

şeytana kapıyı haberli/habersiz, tuzağına düşerek açmaktadır. 

Kaldı ki Allah korusun öyle nefisler var ki şeytan bile şaşırır.  

 Bu sohbetin sadece kadim dostum Hayrettin ile olan 

sohbet olduğunu düşünmem yanlış olur. Nice Hayrettinlerin 

var olduğu hepimizin malûmudur. Şunu bunu bahane ederek, 

kendilerine göre haklı gerekçeler üreterek nice kardeşlerinden 

uzak kalanlar hakikaten hallerini bir daha düşünmeliler. 

Ürettikleri gerekçelerin, haklı olduğunu zannettikleri 

hadiselerin, eşyanın, zamanın, bulundukları ve yaşadıkları 

zeminin mümkün ise üzerine çıkarak, hatta daha da yukarı 

çıkarak, zaman/zemin üstü yeniden mütalâa etmek gerekir. 

 Zaman/zemin üstüne çıkıldığında duygular aşağıda 

kalır. Duygular eşyaya yönelik kullanılır. Yukarıda geçici 

hislerle değil, kalb ile hareket edilir. Kalbine sormalı insan: 

Yaşadığım o tatsız hadise gerçekten benim böylesine tepki 

vermemi gerektiriyor mu? Kardeşliğimizi gerektiren binlerce 

hakikatin yanında, beşerî ve hissî hatanın bir kıymeti olabilir 

mi? İnsaf… 
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 Kalb, doğruyu söyler. Bozulmamış kalbin, vicdanın 

muhatabı, Hak’tır. 
   Mehmet Çetin  

 09.08.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 08.09.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/kofteci-hayrettin-

ile-ders-dolu-irtibatim_207881 

http://www.mehmetcetin.de/kofteci-hayrettin-ile-ders-dolu-

irtibatim/ 
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37. Bir ihtimal nedir? 

 Üstad Hazretleri Üçüncü Söz’de kıyaslama yapar. 

Kıyaslama, zararlı yol ile zararsız yolun muhasebesidir. 

Muhasebedeki hüküm, istikametli, sağlam ve sıhhatli aklın ve 

kalbin beraberce yaptığı tespittir.  

 "Malûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola—velev on 

ihtimalden bir ihtimal ile olsa—tercih edilir.” ifadesi ile 

yapılan beyanın devamında “Hâlbuki meselemiz olan 

ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuz 

ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır.” 
 Öncelikle ubudiyet yolu diye isimlendirdiği Allah’a 

kulluk yolunu evvelen meselemiz olarak anlayıp kabul etmek 

gerekir. Bu kabulün iktiza ettiği sorumluluk ve vecibelerin 

icabı muamele ve muhasebeyi sürekli canlı ve heyecanlı bir 

manada tutmak ve devam ettirmek gerekecektir. 

 Evet, davamız ve maksadımız olan kulluk yolu ise 

zararsızdır. Ancak zararsız olmakla beraber, on ihtimalden 

dokuz ihtimal ile ebedi saadeti kazanma hazinesi mümkündür. 

 “Burada Üstad, ubudiyet yolunu onda dokuz saadet-i 

ebediye yolu olarak tarif etmiş. Geriye onda bir kalıyor. 

Oradaki onda bir neye tekabül ediyor? Bu onda birlik kısım 

Üstad için şüphe manasına gelmeyeceğine göre 

nedir?”,
64

sorusu sorulur. 

 Risale-i Nur Külliyatını müdakkik ve mütalâalı 

okumanın mahsulü olan bu ve emsali sualler taharri ve 

araştırmaya davet eder. Yapılan araştırmada cevapların 

bulunması yanında kalpte tulû ve doğuşlar başlar. O doğuşlar 

ise insanın harekâtının istikamete girerek devamına vesile 

olur, inşaallah. 

 Evet, Risale-i Nur’un hocası yine Risale-i Nur’dur. 

Yukarıda Üçüncü Söz’de bulunan kıyaslamadaki “bir ihtimali” 

                                                             
64

 Suali soran yurt dışındaki kıymetli okuyucum Abdullah Demir 

kardeşime bu hakikatlerin yazılmasına sebep olduğu için hem 

teşekkür ve hem de dua ve selam ediyorum. M.Ç. 
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sorusuna mesela Mesnevi-i Nuriye’de cevap verir: 

“zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat 

var. Yalnız, gaflet ve tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal 

zarar-ı dünyevî olabilir.”
65

 
 Dinin zaruri kısımlarının tatbikinde yüzde doksan 

dokuz ihtimal ile kurtuluş var iken gaflet ve tembellik ile 

olabilecek dünyevi zararı ise bir ihtimal olarak ifade eder. 

 Hakikaten ,"Hiç zararı olmayan bir yolda giden 

yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görürse bir 

tanesi nasıl oluyor da zarar görüyor?” Ayrıca, "Soldaki yol ise, 

menfaati olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar 

görür. "Soldaki yolun mademki menfaati yok nasıl oluyor da 

on yolcusundan dokuzu zarar görür ve birisi kurtulur?”
 66

 

 Söz konusu ihtimalin faydalı zararlı olmasına sebep 

olan insandır. Allahu a’lem Cenâb-ı Hak o ihtimalide kuluna 

hayır olarak vermek muradındadır.  Ama kader-I İlâhi 

noktasından mühim bir hikmetine binaen dokuza karşılık bir 

ihtimali kulun iradesine vererek imtihana tabii tutma adına 

bırakıyor. Allah en doğrusunu bilendir. 

 Zaruriyat-ı diniyenin bütün icaplarını yapanı, yüzde 

yüz kurtulacak düşüncesine, ucb ve fahre düşmemesi için 

ihlâsa davet var.  Allah’a güvenme konusundan gaflet ederek 

sebebe güvenmeye bir ders verir, ikaz eder. Yola güvenmek, 

sebebe güvenmektir, sebebe müessiriyet vermektir. 

 Yola değil yolcuya bakarak “ bir ihtimal” ile hayat 

yolcusuna dua ve ümidi ders verircesine manaları ifşa eden bu 

cümlelerle; “Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir 

kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tövbe dahi meyelân-ı şerri 

keser, tecavüzâtını kırar.”
67

  ifadesi ile dua ve ümid ile 

istiğfar ve tövbeyi hatırlatır. Büyük evliyaların kabre imansız 

girme endişesi ile dolu olan “bir ihtimal”, kurtuluşun” yol”da 

olmadığını “yolcu”da olduğunu, ümitsizlikten kurtularak 

                                                             
65

 Mesnevi-i Nuriye, s. 161 
66

  www.risaletalim.com 
67

 Sözler, s. 761 

http://www.risaletalim.com/
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Rabbine ümitle itimat eden yolcunun halini şahit göstererek 

emsali yolculara ders verir.    

 İslâm yolu yüzde yüz kurtuluş yoludur, ama o yolda 

yürüyen Müslüman için böyle bir kesinlik söz konusu değildir. 

Öyle de, küfür yolu, yüzde yüz helak yoludur, ama o yolda 

yürüyen kâfir veya fasık için durum öyle değildir; bir ihtimal 

kurtulabilir, diyebiliriz.
68

 

   Mehmet Çetin 

 12.09.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 15.09.2012 

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

nedir_207950 

http://www.mehmetcetin.de/bir-ihtimal-nedir/  
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38. Tenekenin Sesine Ne Kadar Dayanabilirsin?  

 Dostum Dr. Süha, bir e-mailinde “Hakiki sabır, olayın 

gerçekleştiği anda gösterilenidir” demişti. Onun bu sözünü, 

sabırda zorlandığım durumlarda hatırlar, nefsime hâkim 

olmaya çalışarak, sabretmeye gayret ederdim. Cidden yerinde 

ve tecrübelerle özetlenen bir vecize.  

 Hasta yatağında, hayatının son günlerini yaşayan 

kaynım Mustafa Ustayı ziyarete gittiğimde gözü ile hoş geldin 

demesinin ardından,  ilk cümlesi Dr. Süha’nın sözünün 

paraleli olması dikkatimi çekmişti.  

 “Tenekeyi kulağının dibine bağlasalar, ne kadar 

dayanabilirsin?” dedi. Odada bulunan herkes şaşırdı kaldı. 

Bana baktılar, sorarcasına. Ben, oturduğum yere gömüldüm, 

adeta ziyaret öncesi sabrımı zorlayan olaya cevab veriyordu. 

 Teneke, herkese göre değişir. Ses çıkarması, 

dayanması keza, öylesine herkese göre farklı farklıdır. Teneke 

uzakta değildir, yakındadır, kulağının dibine bağlandığından 

anla! Ayrıca uzaktaki tenekenin sesi değil, yakındaki 

tenekenin sesi rahatsız eder. 

 Eşin, geçimsiz ise ses çıkararak gürültü yapıp 

huzursuzluk veren tenekedir. Bu teneke misali eşin; bir değil 

birkaç deliği hükmünde sıkıntılı huyları, alışkanlıkları, seni 

rahatsız eden halleri var ise o zaman uzakta değil, yakınında, 

kulağının dibinde. Ne kadar dayanabilirsin?  

 Evladın, hayırsız ise, ses çıkaran tenekedir. Sadece 

evinde yaptığı huzursuzlukları ile değil, çevrende, 

dost/düşman muhitinde yaptığı ve verdiği rahatsızlıkları ile 

yapar gürültüsünü. Bu yetmiyormuş gibi evdeki ve 

çevrendekilere kötü misal olması ile de ayrıca kulağının 

dibinde çalar durur. Ne kadar dayanabilirsin? 

 İşinde sıkıntın varsa, tenekeyi dışarılarda arama! Evine 

ekmek götürmene sebep iş yerindeki her ne ise seni rahatsız 

eden, işte o senin için bir tenekedir, hem de rahatsız ederek 

çalan. Ama unutma, bazen onların tenekesi de sen oluyorsun, 

bunu düşündün mü?  Onların sana, senin onlara sürekli 
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rahatsız ederek çalan teneke kulağının dibinde asılı duruyor. 

Ne kadar dayanabilirsin? 

 Neden tenekeyi dışarıda arıyoruz? İçimizdeki tenekeyi 

niçin unutuyoruz? Nefis, tenekesi zamanlı zamansız, yerli 

yersiz sürekli çalıp duruyor, hayat boyu rahatsız ediyor. 

Zaman zaman ıslah olur gibi olsa da çoğu zaman sesini 

yükseltiyor. Yükselttiği sesini doğru usullerle ıslah 

edemediğimizde, yanlış araçları kullanarak sesini 

duymadığımızda da,  ıslah ettiğimizi zannediyoruz, hayır 

sadece bastırdık. İnanın en zayıf anımızda bastırdığımız 

elimizi iteleyecek, eskisinden daha fazla rahatsız ederek çalan 

tenekenin kulağımızın dibinde değil içimizde olduğunu 

anlıyoruz. Ne kadar dayanabilirsin?  

 Evet, kulağımızın dibinde çalan tenekeye ne kadar 

dayanabiliriz? Bunun cevabı hakiki sabrı anlamada saklı. 

Sabır, geçmiş ve gelecek zamanda gösterildiği zaman sabır 

olmaktan öte, hikâye oluyor. Şimdiki zamanda, öfke anında, 

sıkıntı anında, isyan ve musibet anında yani bütün bunlara 

sabretmenin İlahî mukadderat olduğuna itaat etme anında 

gösterilmeli.  

 Biliyorum ve itiraf ediyorum. Nihayet insanım. Sizin 

gibi ben de; benim gibi siz de imtihana tabiyiz. Sorular zor, 

cevaplar müşkül. Sorunun zorluğu, puanın yüksekliğini getirir. 

Hiç kolay soruya yüksek puan ve not verildiğini gördünüz mü? 

Ne kadar ciddi? 

 Sabır, şimdiki zamanda, olayın geçtiği anda 

gösterildiğinde anlam kazanıyor, demişti, Doktor. Artık sırrı 

anladım. Kulağımız dibine istedikleri kadar teneke bağlasınlar. 

İstedikleri kadar “Ne kadar dayanabilirsin?” desinler.  

 Ümitsizlik bu hayatta yok ve olamaz. Her zorluğun bir 

kolayı olduğuna inanıyoruz. Yeter ki zamanı anlayabilelim. 

Kesinlikle şimdiki zamanı geniş görmeyelim. Hemen 

geçivermeye kesinlikle mahkûm olan şimdiki zamanı, 

evhamımızla genişletmeyelim.  
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 O zaman taraf olmayalım, raf olalım. Rafa malını koy. 

Müşteri kendisi kararını verir. Şimdiki zamanda, geçmiş ve 

geleceğe aday olan raf olalım. Rafa, fiillerimize sabırla 

yapmamız gerekeni yerleştirelim. Bu amelimiz geçmiş 

zamanın tarafına giderken sevap kazandırmaya aday olduğu 

gibi, müşteri konumundaki gelecek zamanın evlalarına ders 

almaya aday olacağını unutmayalım.  

 Şimdi, tenekenin sesine ne kadar dayanabilirsin?

   Mehmet Çetin 

 23.08.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

 Yeni Asya 22.09.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tenekenin-sesine-

ne-kadar-dayanabilirsin_208026 

http://www.mehmetcetin.de/tenekenin-sesine-ne-kadar-

dayanabilirsin/ 
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39. Sultanım! 

 Aidiyet eki ile ifade edilen bu kelime senelerdir eşime 

hitap ettiğim bir kelimedir. Elbette eşimin bir ismi var. Ama 

ben “Sultanım” kelimesini hassaten kullanıyor ve hususi bir 

zevkle söylüyorum. Bunları söylerken, sizinle paylaşmak 

istediğim hususlar var, oraya dikkatinizi çekmektir muradım. 

Onun için, ihtiyaç hissedenler bu yazıyı okuyabilir.  

 Dostum Dr. Süha, telefonunda evlatlarının ismini 

yazarken sevgi takısı olan -cığım, -ciğim takılarını yazardı. 

Dikkatimi takdirlerimle beraber çekmişti ve hem de ders almış 

olarak, tebrik ve teşekkür etmiştim. 

 Taptuk’un eşiğine boynunu koyan Yunus’un; “Bu 

bizim Yunus mu?” hitabı ile nasıl dünyası değişmiş, sevgi 

pınarı coşmuş ve daha mühimi o dergâha, o gönüle aidiyetini 

anlamıştı. 

 “Benim” zamirinin gizlendiği, sadece  -ım takısı ile 

ucu görünen sevgi aysberginin getirdiği, teşekkül ettiği dâhil 

olmanın ruhî hali ancak yaşamayla hissedilir. Sevdiğinizi 

kucakladığınızda kollarınızın kucakladığını zannediyorsanız 

yanılıyorsunuz, aslında kucaklayan gönüldür, kalptir. Askere 

değil, kumandana; sebebe değil müsebbibe dikkat gerektir. 

 Aile hayatının iki asil ve asli direği eşler arasında 

birbirlerine sahiplik, aidiyet eklerini kullanarak hitap etmeleri 

fevkalade huzura davet edici, haneye huzuru cezp edici, sıkıntı 

ve anlayışsızlıkları engelleyen faydaları var. Hangi kelimeyi 

kullanırsanız kullanın sonuna –ım takısını bağlayın 

muhabbetiniz kavi olsun. Emine’m, Fatih’im vb. gibi. 

İsterseniz bunu cemaat şümulüne dâhil ederek çoğul şahıs 

kipiyle de söyleyiniz, o zaman daha güzel olur; Fatih’imiz, 

Abdullah’ımız gibi. 

 Hitap, muhataba yapılır. Muhatabınız tek veya çoğul 

olabilir. Fark etmez siz yine de tekil veya çoğul şahıs bildiren 

kelimelere  -im takısını ihmal etmeyin. Arkadaş yerine 

arkadaşım, kardeş yerine kardeşim, dost yerine dostum, eş 

yerine eşim, hanım yerine hanımım, bencileyin sultan yerine 
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sultanım, patron yerine patronum, müdür yerine müdürüm, 

komutan yerine komutanım, abi yerine abim, baba yerine 

babam, evlat yerine evladım, okuyucu yerine okuyucum, 

okuyanlar yerine okuyanlarım, İsmail yerine İsmail’im, hatta 

kedi yerine kedim veya kedimiz, ev yerine evimiz diyelim 

onlar da manen bu ruhî halden hissesini alsınlar. 

 Benlik ve ene manası ile bu –im takısını 

karıştırmamak gerekir ki arasındaki fark pek zahirdir aslında. 

Eneli ifadelerde gurur kokarken, sevgili ifadelerde şefkat sarar. 

Zaten muhabbetin pek fevkinde ve hatta kıyaslanamayacak 

konumda olan olan şefkat bu işin ruhudur. Aczini, fakrını bilen 

ve bunları tefekkür eden elbet şefkat ile mukabele edecek. İşin 

sırrı şefkattedir. Sır şefkat ile tavazzuh eder. Âlem; şefkatli 

bakış ve ifadelerle manasını bulur ve yücelir. Habibullahın 

basamakları sımsıcak şefkat halısı ile kaplıdır. 

 Rabbimize ve Peygamberimize hitapta da bu –im 

takısını kullanırız. Hele dualarımızda  -im takılı 

yapılanlarındaki hissiyatımız dolar taşar. Sanki bu ifadelerle 

daha ihlâslı ve daha samimi olduğumuz duygusuna sahip 

oluruz.  

 Bu halin enerji, sinerji ile alakalı kısmı var mıdır 

bilemem, ama ben bu hitaplara muhatap olur veya kullanırsam 

vücudumda bir şeyin dolaştığını, kalbimde bir şeylerin 

aktığını, ses tonumun değişip, kalbimin heyecanla attığını 

yaşıyorum. 

 İmkân olsa, hatta mümkün olsa elektronlar arasındaki 

bağın, gezegenler arasındaki irtibatın sevgi ve şefkat ile kurulu 

olduğunu göreceğimi, görmeden inanırım.  

 Cemâl sahibi ve Rahim olan Allah’ım, merhameti ile 

masivayı yaratmış, şefkati her şeyi kuşatmış, muhabbet 

ilmekleri, re’fet bağları zerreleri küreleri taşımış ve bunları 

benim önüme esma ve sıfatını tefekkür ederek Zat’ının 

Vacibü’l-Vücud, Vahid ve Ehadiyetini cemâli ve celâli 

tecellilerini anlama yolunda marifet ve muhabbet etmeme 

işaret etmiş. 
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 Bende tecelli eden ve bilinen 99 esma-i İlâhîye’den 

Rahim, Vedud, vb. esmayı Cemal burcunda tezahürünü 

“Sultanım” ile tahdis-i nimet nev’inden ifade etmeyi nasip 

eden Rabbime hamd ediyorum. 

 Bu külli şuur ve tefekkürün kürsüsü ise besmeledir. 

Rahman ve Rahim, Lafzullah’da saklıdır. Sözün özü bunları 

düşündüren, yazdıran, okutturan ise sevdiğim, hayran 

kaldığım, taptığım, Allah’ımdır, vesselâm. 

   Mehmet Çetin 

 26.02.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 28.09.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sultanim_208117 

http://www.mehmetcetin.de/sultanm/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



122 
 

40. Yüzüncü Yazımız 

 Rabbime hamdederek yüzüncü yazı ile siz kıymetli 

kardeşlerime bir ara rapor vermek istiyorum. 

 Yüzüncü yazı derken düzenli olarak bu köşede 

yayınlanan yazıların yüzüncüsü demek istedim. Diğer taraftan 

gazetemizdeki ilk yayınlanan yazımız gençliğimizin ve 

talebeliğimizin ilk yıllarında olduğu için şu an 

hatırlayamıyorum, doğrusu. Gençlikteki hızımıza 

erişemiyorum ve doğrusu bunu da itiraf ediyorum. O yılların 

heyecanı ile şimdiki yılların heyecanı başka. 

 Heyecan başka derken ilk heyecan değişik şekilde de 

olsa hamdolsun devam ediyor. Zaten insanda heyecan bitti mi, 

şevk gitti mi hayatın motoru gitti demektir. Zira şevk ve 

heyecan hayatın bineğidir. Bu heyecan ile hayatta karşılaşılan 

nice sıkıntılara karşı durulur.  

 12.10.2010 da başlayan düzenli yazımızın ilkinin 

başlığı Kitap Sevgisi idi. Sonrasında yazılarımız “Na’büdü 

Mütalâalaları” ile seri halinde devam etti. Na’büdü hâlâ 

bitmedi ve bitmeyecek gibi, ancak değişik konu ve 

muhtevaları ile na’büdü devam edecek inşaallah, zira hayat 

devam ediyor. 

 Hayatın her anında Rabbimize “Rabbenâ” diye 

yaptığımız hitaplarımızda na’büdülü ifadelerimizin 

muhtevasında, üç âlemin na’büdü manasını ifadeye devam 

ettiği hakikati ise Allah’ın rububiyetini şümullendiriyor. Her 

şeyi kapsamına alan bu mana ise yürüyen zaman ile cihat-ı 

sitte denilen altı tarafına derinlik, enginlik ve zenginlik 

katıyor. 

 Na’büdü yani “biz ibadet ederiz” manası, ne yaparsak 

yapalım kesinlikle mutlaktır, mevcuttur devam eden, kat’i bir 

hakikattir. Her şey bu şevk ve heyecan ile döner durur. 

İbadette zevk, şevk ve heyecan duyarak zerre gıdasını ihtizaz 

ile alır. 
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 Mevcudatın temeli olan zerre ihtizazı ve titreşimini 

Mevlevi harekâtı ile kendine mahsus lisanı ile na’büyü ifade 

eder. Zira zerre na’büdüyü ifade için yaratılmıştır. 

 Evet yüzüncü yazımıza geldiğimizde zerrede nefes 

alarak konumuzu anlatmaya devam edelim.  

 Arada farklı muhteva ve başlıklarda çıkan yazılarımız 

dolayısıyla yine na’büdü ana muhtevalı yazılardır. Hayatın her 

anı ve sahnesinde na’büdü devam ederken farklı başlıklarda 

çıkan yazıların minder harici konular olduğu zehabına lütfen 

kapılmayın. Ailem ile arkadaş ve çevrem ile beraber iken 

kesinlikle Rabbimizi anmak, O’na ibadet etmek mutlaka 

devam ediyor. Ben şuurunda olsam da olmasam da devam 

ediyor. Zira bendeki zerrat şuurî olmaksızın Rabbenâ gınasını 

çeker ve öylesine döner, döner ve devam eder.   

 İlk yazılarımız na’büdü ile başladı demiştik. Devam 

eden yazılarımız na’büdüyü anlattı dedik. Sonuna kadar da 

yazılarımız inşaallah na’büdü manasını ilan, işaret, teşvik ve 

tefekkür için olacak.  

 Tefekkür tulûdan mülhemdir. Tulû, kalbe gelen 

doğuşlardır. Kalpte doğması için taşması gerekir. Taşması 

dolması ile mümkündür. Dolmanın tek yolu okumaktır. 

Okumak için kitabı sevmek gerektir.  

 İşte ilkyazımıza Kitab Sevgisi ile başlamamızın sebebi 

anlaşıldı. Bu sebepten hâlâ na’büdüyü anlatmaya, tefekküre 

devam ediyoruz. Rabbim nefes ve gayret verdiği müddetçe 

devam edeceğiz. 

 Burada köşemizde devam eden yazılarımız sitemizde 

de devam etmekte.
69

  Ancak bu devama takviye gerekir. 

Takviyenin ise dualarınız olduğunu müsaadelerinizle şu 

satırlar vasıtası ile hem ifade ve hem de dua istirham edeyim.  

 “İsteyin, vereyim” diye kararını bildiren Rabbimizin 

vermesinin tahriki için benden gayret sizden de dua istiyorum. 

                                                             
69

 www.mehmetcetinsozler.com; www.risaletalimhaber.com  

http://www.mehmetcetinsozler.com/
http://www.risaletalimhaber.com/
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 Yüzüncü yazımız dualı oldu, nihayete kadar na’büdülü 

dualarla devam etsin inşaallah. 

   Mehmet Çetin 

  06.09.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 06.10.2012 

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

yazimiz_208196 

http://www.mehmetcetin.de/yuzuncu-yazimiz/ 
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41. Siz de var mısınız itirafa? 

 Demirci Kenan usta ile konuşurken, boynundaki 

küçük tezgâhında kol saatleri ve güneş gözlükleri bulunan elli 

beş altmış yaşlarında birisi selam vererek içeri girdi. “Varsa 

bir Ankara gazozu alayım” dedi ve soğuk olmasını da tembih 

etti. Merhabalaşmanın ardından, bu yaşta boş durmayıp 

çalıştığından dolayı tebrik ettik. O da günde şu kadar 

kilometre yürüdüğünü anlatmaya başladı ve nihayet yaşının 

yetmiş dört ama elli beşinde gösterdiğini söyleyince şaşırdık.  

 Benim şaşırmam tebrik ve takdir duygularımla beraber 

bundan sonra oldu. “Vaktiyle iki arkadaş uzun bir yolculuğa 

çıkmışlar” diye çıkış yapıp dikkatleri anında üzerine çeken 

demirci ustama döndük, hep beraber, merakla. 

 “Bu iki arkadaştan birisi sağ yola giderken, diğeri sol 

yola gitti. Yolu geniş bir çöle çıktı. Yürüdükten sonra 

arkasındaki meşelikten fırlayıp gelen aslanı görünce koşmaya 

başladı. Nihayet önüne bir kuyu geldi, korkuyla aslandan 

kurtulmak için atladı içine. Derken tam yarısında eli bir….” 

diye hikayesini öylesine heyecanlı ve samimi olarak 

anlatıyordu, Kenan usta. Yıllardır bu hikâyeyi okumalarım ve 

dinlemelerim ardından yeni dinliyormuşçasına merakla takip 

ediyorum. Araya giren kısa fasıllarda yetmiş dörtlük abimiz, 

“Eee, sonra ne olmuş?” diye devamını istiyordu. Kenan ustam 

gayet ustaca kullandığı tonlamalarıyla heyecan katan 

hikâyesine devam etti. Bitirmenin ardından hikâyeden alınacak 

derslere gelince, diğer dinleyenler daha da yaklaştı. Hatta 

önüne diz çöküp dinleyenler oldu.  

 “İşte, bizim her an ecel aslanı arkamızda, kabir 

kuyusu önümüzde, bu iki sıkıntılı hâlin içerisinden çıkmanın 

yolu; kuyudaki iyi huylu olan kardeş gibi, her şeyin sahibi olan 

Rabbimiz olan Allah’ımıza sığınacağız. Etrafımızdaki olaylar 

hep bir maksat ve hikmet dâhilinde hareket ediyor. Şu 

masadaki odun gibi ağaç ve otları yiyen hayvanlardan bize süt 

veren, elsiz bir böceğin eliyle ipeği giydiren, bal arısının eliyle 

balı yediren Rabbimiz bunlarla hikmetini nazarlarımıza ve 
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faydalanmamıza arz ederken, bizden bir marziyyatı olmalı. 

Onu öğrenip yerine getirmeliyiz….” dedi ve dinleyenlere göz 

gezdirdi. Cevabını almışçasına tane tane anlatmaya devam 

ederken ben içime döndüm ve derunî muhasebeye başladım. 

 Risale-i Nur, iman, hayat ve Şeriat usulü üzere 

hizmetini devam ettirir. Öncelikle iman muhkem hale 

getirilmeli. Takviye edilerek kuvvetlendirilmiş imanın hayata 

tatbiki ve Cenab-ı Hakkın emir ve nehiylerinin bütünü olan 

Şeriatın hayatımızda esas edilmesi gerekir.  

 Bu düşünceler içerisinde yıllardır hayatımız sürerken, 

samimiyetle anlatılan şu hikâyeyi, insanların dikkatini 

toplayarak, ilgiyle izlendiğini, takdirlerle dinlendiğini ve 

ibretlerle ders alındığını yaşadım. Onlar Demirci ustamdan 

dersini alırlarken ben de Kenan ustamdan farklı bir şekilde 

aldım. 

 Şu satırları, daha fazla duygusal yazabilmeye, daha 

fazla okuyucuya ulaşabilmeye çalışırken ve bunları da 

inşaallah hizmet niyetiyle yaparken, kendimi şöhretten, daha 

fazla tanınma gayretinden bütün bütün uzak tutamıyorum. Bu 

ifadelerim de nedametli itirafım olsun. Ama Kenan ustanın hiç 

böyle bir derdi olmadığını bihakkın gördüm ve yaşadım. 

Maksadı ise sadece hasbi olarak yıllardır dinlediği ve 

dinleyerek kendine göre kelimelerle hikâye ettiği dersini, ama 

hayat dersini anlatmaktı ve anlattı da… 

 O dersini anlattı, ama ben derdimi anlatabildim mi, 

bilemem? Derdim yukarıdaki satırlarda zikrettiğim itirafım 

değil sadece ki bu bana yönelik bir konudur. Size yönelik 

konuyu da sizin çıkarmanız gerekir diye düşünüyorum. 

 Risale-i Nur’a intisap eden zatın en ehemmiyetli 

vazifesinin tatbikini yaşadığım bu hatırada dostun, kardeşliğin 

ve talebeliğin hassalarının, hayattaki uygulama konumunu da 

gördüm. Bu üç grupta biz hangi kısmındayız acaba? 

 İnşallah bu üç kısmın birindeyiz, ümidi ve duası ile 

devam eden hayatımızda dikkat etmemiz gereken bir noktayı 

hatırlatarak mütalâamıza son verelim.  
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 Yaşanan hayatın her anı ve günü, biri birini 

tutmamakta. Bazı zamanlar dini hislerimiz zirvede olurken, 

bazı zamanlar sürünmekte. Genel manası ile Nur 

Talebeliğimizde; Risale-i Nur ile dolu dolu olduğu zamanlar 

zirvede, okumasız ve derssiz geçen zamanlarda ise maalesef 

sürünmekte olduğunu ben yine itiraf ediyorum.  

 Siz de var mısınız itirafa?   

     Mehmet Çetin  

   10.10.2012.Karabağlar-İzmir 

Yeni Asya 13.10.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/siz-de-var-misiniz-

itirafa_208281 

http://www.mehmetcetin.de/siz-de-var-misiniz-itirafa/ 
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42. İşittik ve kabul ettik!  

   Na’büdü Mütalâaları-17 
 Meyve Risalesinin Dokuzuncu Meselesinde işlenen  

“Amenerresulü…” diye başlayan Bakara suresinin 285. 

ayetindeki “Rabbenâ!”
70

  nidası adeta davet ederek,  manama 

dikkat et! demekte. Ayette sıralanan iman esasları ki Allaha, 

meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman esası olarak dördü 

burada zikredilmiş, diğer ikisi ise başka ayetlerde geçmekte. 

Bu ayet; Müslümanın, iman esaslarını, sıralaması ile beraber 

diğer kitap ve peygamberlere bakış açısına istikamet getirmesi 

noktasından da gayet ehemmiyetlidir.  

Merhum ve muazzez Üstadımın, bu ayetin tefsirine 

girerken kullandığı “ayet-i ecma” ifadesi bu tespitimizin 

istinat noktasıdır. “ayet-i ecma”, en cemiyetli ve her şeyi içine 

alan ayet, manasınadır. Hatta devamında (ayet-i) “âlâ ve 

ekberin bir külli nüktesi”
71

 tamamlayıcı ama te’kid sanatını 

kullanarak manayı kuvvetlendirici, takviye edici kelimeleri 

sıralar.. Beraber olunca; ‘çok yüksek, en büyük ve her şeyi 

içine alan ayetin külli nüktesini beyan etme’ manası anlaşılır. 

Beyan edilen sualin evvelinde, “dehşetli manevî sual 

ve bir azametli ve İlâhî bir nimetin inkişafından neş’et eden 

bir hâl sebebiyet verdiler” ifadesi ile manen ruha gelen suali 

dile getirir: “Neden bir cüz-ü hakikat-ı imaniyeyi inkâr eden 

kâfir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? Hâlbuki 

Allah ve ahirete iman, bir güneş gibi o karanlığı izale etmek 

lâzım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikat-i imaniyeyi 

inkâr eden mürted olur, küfr-ü mutlaka düşer ve kabul 

etmeyen İslâmiyet’ten çıkar? Hâlbuki sair erkân-ı imaniyeye 

imanı varsa, onu küfr-ü mutlaktan kurtarmak lâzım 

geliyor.” 

Bu suallere fevkalâde ikna edici cevabı, Meyve 

Risalesinin Dokuzuncu Meselesinde verir. Okuyucumuzu 

                                                             
70

 Ey Rabbimiz! 285. Ayet Külliyatta 13 yerde geçmektedir. Bak. 

Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler, Mehmet Çetin, s. 132 
71

 Şualar, s. 371, 
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oradan, kaynağından, lütfen okumaya havale ederken ilk 

cümlelerindeki ifadeleri mealen ve kısaca okuyalım: İman, altı 

rüknünden çıkan öyle vahdanî bir hakikattir ki, ayrılık kabul 

etmez. Öyle bir bütünlük ki parçalanmayı, cüz ve kısımlara 

ayrılmayı kabul etmez. Çünkü her bir iman esası kendini ispat 

eden delilleriyle, diğer iman esaslarını da ispat eder.  

İşte iman esaslarının sıralandığı mezkûr ayetin 

içerisinde geçen “Semi’nâ ve ata’nâ” (işittik ve itaat ettik) 

manasındaki ifadede bulunan  “nâ” zamiri “Nâ’büdülü 

Mütalâamızın” konusu olmaya devam ediyor. 

Bu ibare, bir önceki ayetin tefsirinde de konu edilir. 

“Siz, içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah onunla 

sizi hesaba çeker. Sonra, dilediğini bağışlar, dilediğini de 

azaplandırır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.”  ayetinin 

inzalinin hemen ardından önde gelen sahabelerden Hz. 

Ebubekir, Hz. Ömer, Abdurrahman İbn-i Avf, Muâz (ra) ve 

bazıları; “Ya Resulullah! Biz, güç yetiremeyeceğimiz amellere 

mükellef tutulduk. Çünkü içimizden birisi, kalbinde yer 

almasını istemediği şeyleri hatırından geçirebilir. Üstelik o 

kimse dünyadadır…” derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem 

(asm): “Belki de sizler İsrailoğullarının  ‘İşittik, ama isyan 

ettik.’
72

, dedikleri gibi demek istiyorsunuz. Sizler “İşittik ve 

itaat ettik” deyiniz.” der. 

Bu ağır cevabın ardından bir yıl sonra Rabbimiz 

Bakara’nın 286 ayetinde müjdeyi gönderdi: “Allah, hiçbir 

kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.” 
73

ayeti 

rahatlatır ümmeti.  

Ve Resul-i Ekrem’in (asm) dilinden şu incilerin 

dökülmesine vesile olmuştur: “Allahu Teâlâ, yapmadıkları 

                                                             
72

 Nisa, 46 
73

 Ayetin bu kısmı orijinal olarak Risale-i Nur Külliyatı’nda 

geçmemekte. Sadece tefsiren çok yerde geçmektedir. Bak. Risale-i 

Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler, Mehmet Çetin, s. 132 
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veya onu söylemedikleri müddetçe ümmetimin, nefislerine 

söylemiş oldukları şeyi bağışlamıştır.”
74

  

    Mehmet Çetin 

   09.10.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 20.10.2012 

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

ettik_208364 

http://www.mehmetcetin.de/iman-esaslarini-isittikve-kabul-

ettik/ 
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 Fahreddin-i Razî, Tefsir-i Kebir, c.6, s. 74 
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43. İçimizden Geçenlerin Mütalâası       

   Na’büdü Mütalâaları-16 
 Bakara’nın 284. ayetinde içimizden geçenleri 

açıklasak da gizlesek de Rabbimizin haberdar olmuşluğu 

öncelikle o büyük sahabeleri telaşa düşürmüştü, Resulullâh’tan 

(asm)  medet istediler. Şefkat Peygamberi (asm) bir yıl sonra 

Bakara’nın 286. âyeti ile onlara müjdeyi verdi: “Allahu Teâlâ, 

yapmadıkları veya onu söylemedikleri müddetçe ümmetimin, 

nefislerine söylemiş oldukları şeyi bağışlamıştır.”
75

 

 İrademiz olmadan kalbden geçenler doğrusu insanı 

üzmekte. Ancak bu gelip geçenler irademiz olmadan gelip 

geçenlerdir. Gelip geçenlere ne beis ve mahzur var, ne 

televvüs ve kirlenme var ve ne de zarar ve hatar var. Yalnız 

hatar ve tehlike ise dikkati o işe vererek yoğunlaştırmaktır, 

zarar ettiğini zannetmektir.
76

  

 İnsan iradesi ile kalbinde bir takım düşüncelerin 

oluşmasını sağlar, tekrarlarla kuvvetlendirirse bunlar 

sorumluluk alanına girer. Bakara 225. âyetin içinde geçen “… 

fakat kalbinizle kazandıklarınızdan,.. mesul tutar..”
77

 kısım 

dikkati kesinlikle çeker ve ikaz eder. Burada kalpte geçenlerin 

irade ile devamı ve kuvvetlenmesi sağlanmakta, mesuliyete 

mucip olmakta. 

 Eskilerin teda-yi efkâr, şimdikilerin çağrışım yolu ile 

gelen hatırlamalar ise irade dışıdır. Çağrışım yolu ile gelen 

hayaller, kalpteki düşüncelerle birbirine temas etmeden gelip 

geçen şeyler olduğundan zarar vermez. Zira temas ve 

müdahale olmadığı için mahzuru olmuyor. Yolda yürürken 

istenilmeyen insanların yanımızdan geçmesi bize ne kadar 

zararı dokunursa bu çağrışım yolu ile gelen geçen hayallerin 

zararı da o kadardır. Sadece burada o rahatsız olduğumuz 

hayal üzerinde durmayacağız, meşgul olarak onun 
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hatırlanmasını alışkanlık haline getirmeyeceğiz. Bunlar da 

sorumluluk alanımıza girmeyenlerdendir. 

 Dünyada çekilen gam ve kederlerin kalbden geçenlere 

keffaret olacağından bahisle Dahhâk’ın (ra) Hz. Âişe’den (ra) 

şöyle rivayeti var: “Kulun kalbinden geçirdiği kötü şeylerin 

muhasebesi, Allah’ın o kimseyi dünyada gam ve keder 

sıkıntılarla imtihan etmesidir. Âhiret günü geldiğinde, Allah 

insanları bunlardan mesul tutmaz ve bunlardan dolayı ceza 

vermez.” Validemiz, Efendimize (asm) bu âyetin manasını 

sorduğunda bu şekilde cevap aldığını söyler.
78

 

 Müfessirler ayetlerde geçen “hesaba çeker” 

ifadelerini, hesaba çekmenin, sorumlu tutmanın yanında 

“Allah, onları bilir.” manasını da çıkarmaktalar. Allah’ın 

bilmesi ayrı bir konu, hesaba çekmesi ise farklı bir konudur. 

Nitekim İbn-i Abbas’ın (ra) ifadesine göre kıyamette bütün 

mahlûkatı toplayıp, kalplerinde geçenleri haber verir. 

Mü’minlere de haber verir, sonra affeder. Günahkârlara ise 

küfürlerini ve günahlarını haber verir.  

 Bu âyetin “Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden 

başkasını yüklemez.” âyeti ile neshedildiğini ifade ederler. 

Razi, bu görüşü zayıf bulur. O’na göre nesih, ancak emir ve 

nehiylerde caizdir. Burada ahbâr, yani haber verme söz 

konusudur. Kaldı ki ahbârın neshi ise ihtilaflıdır. O zaman 

gücümüzün üzerinde teklif yoktur esasını buraya 

karıştırmamak lazım. İçimizden geçenleri Allah’ın bilmesi ile 

gücümüzün üzerinde teklifle muhatap olunması ayrı ayrı 

konulardır. 

 İçimizden geçenleri Allah’ın bilmesi bizi normalinde 

sorumlu tutmayacak. Kalbden geçenleri irademiz ile besler, 

kuvvetlendirir, kurar isek, bunda sorumluluk var. Çağrışım 

gibi elde olmayan sebeplerden dolayı kalbe gelen hayallerden 

sorumlu değiliz. Yeter ki o rahatsız eden hayallerle boş yere 

meşgul olup, deşip, zararlı hale getirmeyelim.  

                                                             
78
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 Bütün bunların, uyanık durmaya, teyakkuza sebep 

olduğunu hatırlayarak idrak edelim. Sineğin, insana musallat 

olması ile uykusunu kaçırdığı gibi, gafleti kaçıran sinekler 

olarak değerlendirelim. Aşırı rahatsızlıkta, Rabbimize 

sığınalım. 

   Mehmet Çetin 

 09.10.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 27.10.2012 

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

gecenlerin-mutalaasi_208445 

http://www.mehmetcetin.de/icimizden-gecenlerin-mutalaasi/ 
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44. İşittik ve itaat ettik nidasında nâ’büdü mütalâası 

   Na’büdü Mütalâaları-18 

 Semi’na ve ata’na ifadesi ile tekrarlanan işittik ve itaat 

ettik nidamız olan bu üçüncü yazımızda na’büdü manasını 

mütalâaya sıra geldi. Bu ifadelerde ise çok manaların saklı 

olduğunu da başlangıçta söylemiştik. 

 “Semi’na ve ata’na Gufraneke Rabbenâ” yani 

“işittik ve itaat ettik ey Rabbimiz affını dileriz.” duasında 

bulunan “Rabbenâ” da saklı “na” (biz) zamiri, hepimizi bu 

duaya dâhil eylemekte.  

 Neyi işittik ve itaat ettik? Peygamberlere gelenlere, 

yani Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 

etmeyi işittik ve kabul ettik.  

 İşittik ve itaat ettik, âyette çoğul takısı ile yer alırken; 

ümmete “böyle deyin” manasında yol göstermekte. Biz de, 

asırlar sonrası zaman sahnesine çıkma sıramız geldi ve 

ubudiyet safında, bu satırlar arasında okuyucularımızla beraber 

“Semi’na ve ata’na Gufraneke Rabbenâ” diyoruz. Böylece 

Rabbenâ’daki “nâ”ya dâhil oluyoruz.  

 “Ey Rabbimiz!” derken üç tane nida yükseliyor. Birin-

ci olarak, vücudumuzdaki zerreler hep beraber hâl dilleriyle; i-

kincisi, ehl-i tevhid olarak; üçüncüsü ise kâinattaki bütün mev-

cudat hâl dilleri ile “Ey Rabbimiz, biz de emrini işittik ve itaat 

ettik” diyorlar. 

 Evet, kâinat ve mahlûkat taifesinde neler varsa hep be-

raber bin bir lisanları ile nida ederek “Semi’na ve ata’na gufra-

neke Rabbenâ” diyorlar. 

 Ya ben? Vücudumdaki zerreler, ehl-i tevhid ve kâinat 

bu müşterekliği ve beraberliği ifade ederken ben ne yapıyo-

rum? Günlük, anlık hâllerimle ne kadar “Semi’na ve ata’na 

gufraneke Rabbenâ” diyebiliyorum? Ey Rabbim! Bütün kusur, 

acz ve fakrımla ubudiyet divanına durarak ben de aynı müna-

cata iştirak ederek ‘Semi’na ve ata’na gufraneke Rabbenâ’ di-

yorum, kabul eyle Allah’ım, âmin. 
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 Bu sükûti kabul ve memnuniyetin huzurunu yaşarken, 

ötelerden âdeta itirazvari bir soru sorulur: İnananlar, 

mükellefiyetlerini kabul ettikten ve amel de ettikten sonra bu 

mağfiret neyin nesi? Niçin ona ihtiyaç duyulmuş? Demek ki 

amin de denilse konu tam anlaşılmamış. 

 Berilerden cevap gelir ikna edercesine: Her ne kadar 

onlar mükellefiyetlerini yerine getirmiş olsalar da bir kusurun 

sadır olmasından korktukları için mağfiret dilemektedirler. Her 

gün yetmiş defa mağfiret dileyen Resûl-i Ekrem (asm) bu ko-

nuda da Rehber-i Küll ve Mutlaktır (asm). Ayrıca biz kulluğun 

hangi mertebesinde olursak olalım, Rabbimizi lâyıkıyla sena 

edemedik, edemeyiz; o halde mağfiret dilememiz lâzımdır. 

 Mağfiret etmede, affetmede en mükemmel olan Sen-

sin, o halde bizi affet. Bunu da ilân ediyoruz Rabbim! Çünkü 

Sen affetmeyi çok seversin. 

 Bu âyetin benzeri manasında olan “Ey Rabbimiz! Biz 

indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk…”
79

 ile 

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran 

bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! 

Günahlarımızı bağışla.”
80

 Ve “Ya Rabbenâ! derler: inandık 

iman getirdik, şimdi sen bizi şahadet getirenlerle beraber 

yaz”
81

 ve “Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet”
82

ve 

tespit edebildiğimiz bu ayetlerle Rabbimiz; gönderdiklerine 

iman ettiğimizi ilan etmemizi, ikrar etmemizi ve nihayetinde 

de mağfiret etmemizi talim buyurmaktadır. 

 Rabbenâ’lı ayetlerden bizi dehşete düşüreni de var: “O 

günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, 

"Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri 

gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık" 

diyecekleri zamanı bir görsen!”
83

 ayetindeki günahkârlarda 
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 Âl-i İmran 53 
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 Âl-i İmran 193 
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 Maide 83 
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 Mü’minun 109 
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gördük ve duyduk derler.  Ama gecikmeli olan ve işe artık 

yaramayan bir görme ve duymadır bu. Allah muhafaza 

eylesin, âmin. 

   Mehmet Çetin 

 09.10.2012. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir  

Yeni Asya 03.11.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/isittik-ve-itaat-ettik-

nidasi_208530 

http://www.mehmetcetin.de/isittik-ve-itaat-ettik-nidasinda-

nabudu-mutalaasi/ 
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45. Teklîf-i mâlâ yutâk yok!                                                                                  

   Na’büdü Mütalâaları-20 

 Miraçtaki hediyelerden birisi de teklîf-i mâlâ yutak 

olmamasıdır. Teklîf-i mâlâ yutâk, yani, gücümüzün üzerinde 

teklifin olmamasıdır. Bakara’nın son kısmında geçen  ” lâ 

yükellufullahi..”
 84

 ile gücümüzün üzerindeki tekliflerde 

mükellefiyetimizin olmayacağı müjdesi verilir. Âyetin 

devamında tekrarlanan Rabbenâlı hitaptaki “nâ” (biz) zamiri 

ile de dikkatimizi çekerek duaya davet eder. 

 Öncelikle âyetin konumuzla alakalı kısmını okuyalım: 

“Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük 

yüklemez…Ey Rabbimiz!,…” 

 Bu cümlede gücümüzün üzerinde teklifin olmayacağı 

ifade edilir. Cümleyi değişik şekilde şöyle ifade edelim: 

Yapılan her teklif, gücümüzün dâhilindedir. Karşılaştığımız 

bütün hadiselerde pes etme hakkına sahip değiliz, bu bir. Zira 

teklif, emirdir, dolayısıyla ubudiyetle mükellefiz. Ubudiyetin 

gerçekleşmesindeki üç esas olan itaate, musibete ve masiyete 

sabır konusunda kesinlikle ve tartışmasız bir şekilde Rabb-i 

Rahimim merhametine ihtiyacımız var. Onun için “lâ havle”yi 

bol bol okuyup, “Rabbenâ”daki umumi manalı duaya 

muhtacız. 

  İkincisi ise ubudiyetin devamı için yine Rabbenâlı 

duaya muhtacız. Rabbimiz, rububiyeti ile bizi terbiye ederken 

muhatap kıldığı bütün hadiselerle baş edebilme kabiliyetimizin 

inkişafında yapılacak fiili duaya, Rabbenâdaki ulvi mananın 

tahakkuku için yine Rahman-ı Rahimim merhametine 

muhtacız. Çünkü na’büdüdeki üç taifenin namına yapılan 

duanın selameti için kulluğumuzun devamı lazım. Lazım olan 

devamda inkıtaa uğramaması için istidatımızın sürekli inkişafı 

gerekir. İnkişaf ile gelişen kabiliyet, mükellef olduğu teklifler 

karşısında sarsılmayıp, ubudiyetini selametle devam ettirir. 
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 Âyetin ilk cümlesinde gücümüzün üzerinde teklifin 

olmaması anlaşılır. Dolayısıyla yapılan teklif ilm-i İlâhîde 

yapabileceğimiz ve gücümüzün yeteceği işlerdir, kulluktur. 

Kulluğun kâmil hedefe devamı için dua her anımızda şarttır. 

Zaten, kulluğun kemâli duadır. Duanın kemâli ise na’büdüdeki 

üç taife namına yapılması ile mümkündür. 

 Bakara’nın bu son ayetinin ilk cümlesi, aslıyla, Risale-

i Nur Külliyatı’nda sadece On Altıncı Mektup’taki meşhur 

Beşinci Mesele’de geçmektedir.
85

 Beşinci Mesele’nin 

tekrarlandığı Risaleleri tekrar sayarsak, sadece bir yerde 

geçer.
86

 Tefsiren pek çok risalede işlenen âyetin bu ilk kısmı, 

Üstadın hayata bakışının kaynağıdır. Başka bir ifade ile 

Külliyatı’nda, hayatı değerlendirdiği “Hem madem”li 

kıyaslamalarının nebâen ettiği ayettir. 

 Sekiz tanenin sekizincisindeki “Hem madem”i ile bize 

gücümüzün üzerinde teklifin olmadığı müjdesi verilir. İlk 

“Madem” ile hayatın faniliğini söyler. Ömrün kısalığı, 

lüzumlu vazifelerin çokluğu dile getirilir. Ebedi hayat burada 

kazanılır. Dünya sahipsiz değildir. Bu misafirhanenin çok 

hikmetli ve merhametli bir tedbir edeni var. O gün iyilik ve 

kötülük karşılıksız kalmayacak. Akıllı olan kişi, zararsızı 

zararlı olana tercih eder. Dünyevi bütün dostlar kabir kapısına 

kadardır.  O halde en bahtiyar olan kişi, dünya için ahireti 

unutmamalıdır. Bu mademlere dikkat edip, mukayesesini 

yapsın ve ebedi saadete girsin. Başa gelen musibetlere ve 

sıkıntılara aldırmayıp, merak dahi etmeyip, kalben dünyaya 

bağlanmaz. 

 Âyetin bu kısmını “Madem”ler ile idrak etmeye 

çalışırken, âyetin bütününde üç sefer geçen Rabbenâlardaki 

“nâ” (biz) ifadelerinde saklı olan üç taifeyi hatırlayarak 

manayı şümullendirmeyi unutmayalım. Evet, o “mademler” 

deki kıyasları na’büdüdeki üç taife namına söylemeliyiz. 
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Tefekkürümüzü bu üç taife üzerinden yaparak manamızı 

zenginleştirmeliyiz.  

 Masivanın vekiline de bu manalar yakışır, 

elhamdülillâh. 

   Mehmet Çetin  

 17.10.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir. 

Yeni Asya 10.11.2012 

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

yok_208619 

http://www.mehmetcetin.de/teklif-i-mala-yutak-yok/ 
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46. Güç Yetmez Teklifi Üzerine    

  Na’büdü Mütalâaları-19 
 Bakara’nın son ayetinin ilk cümlesinde, gücümüzün 

üzerinde teklifin olmayacağı müjdesi verilir. “Allah, sizin için 

kolaylık murad eder, sizin için zorluk murad etmez.”
87

ile 

birbirini teyid eden bu ayetler, kulun güçlerini aşan fiil ve 

davranışlarla mükellef kılınmayacağını anlatır. Bu ayet 

Allah’ın din gönderme ve kanun koyma hikmetinin temelini 

oluşturmaktadır. Zira bu din ve kanuna muhatap olanların 

yapılan teklife güçlerinin yetmesi gerekir. Güç yetmeyecek 

teklifin yapılması hikmet, adalet, rahmet gibi sıfatlarına zıttır.  

 Teklif-i mâlâ yutak caiz midir, değil midir? konusu 

Kelâm âlimleri arasında uzun süre tartışılmıştır. Ehl-i Sünnete 

göre gücümüzün üzerinde teklif yoktur ve caiz değildir. 

Mutezile bu ayetin yorumunda ayrılarak şerli fiillerin 

yaratılmasında Allah’ı tenzih etme adına kulun fiilinin 

yaratılmasını kula verir. Böylece Allah’ın yaratma iradesine 

sınır getirerek, kaş yapayım derken göz çıkarır ve Ehl-i 

Sünnet’ten ayrılır.  

 Batıl şeylerin tasvirine temiz zihinleri ifsat etmeme 

adına girmeyerek Ehl-i Sünnetin bu konudaki görüşlerini 

Risale-i Nur’dan anladığımız kadarıyla ifadeye çalışalım. 

 Genel manası ile “emr-i bil maruf ve nehy-i anil 

münker”e tabi olmak bütünüyle ibadettir. Bir başka ifade ile 

Allah’ın yap dediklerini yapmak ve yapma dediklerini 

yapmamak en geniş ve genel manası ile ibadettir. Biz de 

ubudiyetimiz gereği bu ibadeti yaparız. 

 Rabbimizin emirleri olan ibadetleri bize farz kılarken 

yapabileceğimiz, gücümüzün yetebileceği boyutuna 

indirdiğinden asla şüphemiz yoktur. Miraçta namazın elli 

vakitten beş vakte indirilmesi çok sırlarla beraber bizim 

yapabileceğimiz şekilde/vakitte olması bir misal değil midir? 
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Keza Kur’ân’da önceki kavimlere yüklenenlerin bize 

yüklenilmemesi
88

 şeklindeki dualar bunun başka bir ifadesidir.  

 “O halde gücünüz yettiği kadar Allah’tan sakının, 

(nasihatlerini) dinleyin, emirlerine (itaat) edin ve kendiniz 

için bir hayır olarak (Allah) yolunda sarf edin.”
89

 ayeti bize 

hem imdat ve hem ışık olmakta. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin Külliyatında, hayatı 

değerlendirdiği “Hem madem”li kıyaslamalarının nebaen 

ettiği
90

 bu “Lâ yukellifullahu nefsen illâ vus'aha” “Allah hiç 

kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” 

buyrulmaktadır. 

 Dinin en genel ve geniş özelliği kolaylık olmasıdır. 

“Kolaylaştırın güçleştirmeyin” hadisi bu istikameti 

göstermektedir. İslâm’ın beş şartının durumu müsait olanlara 

göre hüküm alması bu cümledendir. Farz-ı kifâyenin 

değerlendirmesine bu noktadan bakmak gerekir. Evet, dindeki 

ruhsatlara bu açıdan bakmak gerekir. 

 Dolayısıyla bu ayet, Allah’ın din gönderme ve kanun 

koyma hikmetinin en büyük temelini özetlemiştir.
91

     

 Ne tarafından bakarsak bakalım; teklif-i mâlâ yutâk 

caiz değildir. İnsana gücünün üzerinde bir teklifin yapılması 

imtihan iradesinin hikmetine, adaletin hikmetine, rahmetin 

hikmetine zıttır.  

 Aklın yolu da budur. 

   Mehmet Çetin  

 18.10.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 17.11.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/guc-yetmez-teklifi-

uzerine_208705 

http://www.mehmetcetin.de/guec-yetmez-teklifi-uzerine/ 
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47. Şirkten Tevhide      

  Enfüsî Muhasebe 

 Korkularımın en büyüğü şirke düşmektir. Zira bu 

meselede Resul-i Ekrem`in (asm) ümmeti hakkında endişesi 

mevcut: "Sizin benden sonra küfre düşmenizden değil, 

şirke girmenizden endişe ederim." diyen merhamet ve şefkat 

peygamberi, endişesini dile getirir. Bu hadisi okuyunca 

korkum daha da ziyadeleşti. Dolayısıyla çok dikkatli 

olmalıyım, sözümde, duygularımda, ef’alimde ve hatta 

tefekkürümde.  

 İnsan, iman sahibi olduktan sonrada şirke nasıl 

düşebilirdi? Esasen şirk ne demek? Hangi hallerim şirk 

oluyor? Dualarımla, harekâtımla nasıl tedbir almalıyım? 

Esbabın bilkülliye sukut ettiği zaman, hâlâ sebep 

peşinde mi dolaşıyorum? O halde yazıklar olsun bana! 

Buradaki İlâhi ikazı niye anlayamıyorum? Medet olarak 

sarıldığım sebebin kurtarıcı olmadığını anladığımı 

zannederken diğer taraftan tevekkül adına hâlâ yerine 

getirmediğim ve hâlâ teşebbüs edemediğim bir sebep var mı, 

acabasından kurtulamıyorsam, yine yazıklar olsun bana! 

Başkasına vaz ü nasihati yaparken kendime sözüm geçmiyorsa 

bir kere daha yazıklar olsun bana! 

Sıkıntılar içerisindeyim! Uyku ve uyanıklık arasında 

iken ufkumun zaman zaman aydınlandığını görüyor gibiyim. 

Evet, zaman zaman şimşekler çakıyor. Çareyi arıyorum, 

çareyi. 

Çareyi yine rehberimiz olan Peygamberimiz (asm) 

gösteriyor. Yaptığı nasihatleri pekiştirmek için, ayakkabımızın 

bağını da Allah'tan istememizi söylemekte. Elbette bağı 

teminde vesile olanlar sadece sebeptir, asla yaratıcı değillerdir.   

 Fatiha’da okuduğumuz " iyyake nestain" aslında 

yapmamız gerekendir. "Senden yardım isteriz" derken acaba 

günlük hayatımızda her şeyimizi Rabbimizden isterken, 

farkında olmadan, yani gaflete düşerek, sebep ve vasıtaları rab 

yaptığımız olmuş mu idi? 
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 Mevcudiyetimizin sebeplerinden olan evladımızın 

istikametli yetiştirilmesi konusu ziyadesiyle şirke 

yaklaştığımız hassas noktalardandır. Bu mevzuda elimizden 

geleni dikkatlice yaptıktan, alınması gereken tedbirleri de 

aldıktan sonra bir de bu işlerin arasına samimi ve deruni 

duamızı yaptıktan sonra söylerim kendime işte yapabileceğin, 

bu kadar. En güvendiğin iraden, çok güçlü zannettiğin otorite 

ve disiplinin, nihayetinde bir yere kadar. Ondan sonrasına 

müdahale imkânın yok ve hem de tesiri yok. Sana düşen, senin 

acizliğini anlamaktır, dua etmektir, derim. Dua, acizlerin 

sığınağıdır. İnsan, acizliğini ve fakirliğini anlarsa sıkıntılarının 

sırrını çözecek. Zira Allah'ın merhametini çeken sır; acz ve 

fakrın idrakinden geçmektedir. 

 En yakınımdan en uzağıma kadar bulunan müşteki 

ebeveynler hep dikkatimi çeker. Kader-i İlâhîye’ye hiç hisse 

verdiniz mi, diye sormak isterim. Allah'ın muradı size malum 

mu, oldu da bu kadar kaderi zorluyorsunuz? Kader-i İlahî, 

senin gayb perdeni açsa, istikbalde başına gelecekleri 

görebilse idin, tahammülün olacak mıydı? O halde üstesinden 

gelemediğin işleri Allâmülguyûb’a havale ederek teslim ol. 

Senin hakkında en isabetli çare budur, zira imanın ve İslâm’ın 

teslimiyeti gerektirmede. Dayak yemeden önce teslim ol.  

Bakaranın son ayetlerinde, gücünüzün üzerinde 

teklifin olmayacağı ferman ediliyor. Yapabileceklerinizin 

ardında, kadere razı olmaya sıra gelir. Hz. Nuh (as) gemisine 

oğlunu almak istemez mi idi? Efendimiz (asm), harpte damadı 

ve amcası ile karşılaşmak istemezdi. Kaldı ki onlara kim bilir 

ne kadar tebliğ ve davette bulunmuştur. Dolayısıyla Allah, 

bizim arzumuz için âlemin gidişatını değiştirmeyecek, elbette.  

Aklın yolu birdir ve burada ise hakkından 

gelemediğimiz işler karşısında daha güçlüye sığınmaktır. Zira 

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

elindedir. Hakkından gelemediğim şu işimin dahi Rabbi ve 

Hâkimi O'dur. 
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 Lâ havle velâ kuvvete Ve Ya Müstean… Zikrine çok 

ihtiyacım var… 

   Mehmet Çetin 

  22.12.2011-Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 24.11.2012 

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

tevhide_208794 

http://www.mehmetcetin.de/sirkten-tevhide/ 
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48. İçe Kapanmak     

  Enfüsî Muhasebe 

 İlim, adına ne derse desin, içe kapanmak insanın fıtrî 

hâlidir. Bu, tamamen insanın, bittiği, tükendiği, kendine 

gelmek istediği, kendisi ile baş başa ve yalnız kalmak istediği 

çok hususi ve ama o kadar da fevkalade istisnaî ve bir o kadar 

da insanî bir keyfiyettir. 

 Esbabın bütünüyle sukut ve sükût ettiği bir zeminde; 

kul, bütün sebepleri yaratan Rabb-i Rahminin kucağına iltica 

edercesine içe kapanır, sığınırcasına kendini teslim eder, 

merhamet dilenircesine gözünü diker, dilini tutar, sadece ama 

sadece kalbi ile haberleşme kurmaya başlar. 

 Bu haberleşmede dile hacet yok, işlemez ve zaten o 

noktada işe yaramaz da artık. Zira esasında sebep olan dil, 

önceki zamanlarda vazifesini yapmış, çoktan bitmiştir. 

İnsanın; bildiği, tanıdığı, münasebet ve alaka kurduğu en 

yakınından en uzağına kadar bütün insanlar artık ona el ve 

yabancı, zira derdini anlamıyorlar veya anlatamıyor.  

 Şimdi bu hâle düşen, esasında bu makama çıkan insan; 

maddeden manaya, mideden kalbe, cesetten ruh makamına 

yükselme yoluna girmiş demektir. Çok hassas bir noktadır. 

Zira hadiste belirtildiği üzere gurbetlik başlamakta, gariplik 

onu beklemekte. 

 “Benim” dediğiniz neyiniz var ise, bakıyorsunuz öyle 

bir noktada elinizden çıkıveriyor veya elinizde iken sizi 

tanımıyor, dinlemiyor veya siz kendinizi ona 

anlatamıyorsunuz. Adeta pınarın başında susuzluk 

çekiyorsunuz. 

 Ümitsizliğin başladığı zannedilen bu noktada yeni ama 

öncekilere hiç de benzemeyen ve çok farklı olan, daha 

kuvvetli ve ciddi bir ümid kapısının açıldığını ve açılacağını 

hemen müjdelemek isterim.  

 Bu ümid kapısında, kalbinizden geçenleri, 

anlatamadığınız bütün dert ve sırlarınızı, halledemediğiniz 

bütün sıkıntılarınızı, paylaşamadığınız bütün hissiyatınızı 
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dinleyecek, ortak olacak ve bütün bunların üstünde kabul ve 

cevap verecek Rabbiniz var. Kaldırın başınızı! 

 Böyle hâlde iken, kim ne derse desin mühim değil, 

önemsemeyin de. Siz o dert ortağı olan Rabbinizle hem dem 

olmaya devam edin. Evet, karşınızda bulunan yakınınızın 

gözüne baka baka içe kapanabilirsiniz. İhtiyaç anında devam 

edin. 

 Eli, dili, gözü kullanmaya ihtiyaç hissetmeden 

kalbinizle haberleşip dertlerinizi hasbî olarak anlatabilirsiniz. 

Sıkıntı etmeyin kendinize. Evet, evet, artık ciddi ve sizi 

anlayıp, dinleyip cevap veren bir dert ortağınız var. Ne mutlu 

size. O’nu buldunuz, tebrik ederim. 

 Dikkat etmemiz gereken hususları da anlatmama izin 

verin lütfen. Bu hâlimiz, ispat edilecek, dışa vurulacak bir hal 

olmadığı ve tamamen hususî olduğu için bu sizin sırrınızdır. 

Yani sizde kalmalı. Sır paylaşıldı mı sır olmaktan çıkar. 

Unutma bunu! 

 Dışarıdaki hayattan kopamayız! Zira henüz kabrin bu 

tarafındayız ve mesuliyetimiz var, acele etmeyin. Onlar bizim 

içe kapanmadığımız zamanki hayatımızın olmazsa olmazıdır. 

Dolayısıyla şimdiki zamanda yaşadığımızı unutmadan, 

atlamadan, hayatın levazımatını mutlaka yerine getirmeliyiz. 

 İçe kapanmayı, ihtiyaç hâsıl oldukça yapmalı. Ama su-

i istimale de malzeme olmamalı. Yaşanan hayatın en küçük 

sıkıntısından kaçmaya bahane olmamalı.  Bu hâl, sebeplerin 

bittiğinde çalınacak kapı olmalı. 

 İçe kapanmak; günlük hayatın devamını olumsuz hâle 

getirmekten ziyade olumlu ve müspet şekle çevirmeyi netice 

vermeli. Hani bir sıkıntınızı anlatır, boşalır ve rahatlarsınız, 

sonra da kalkar eskisinden daha şevkli işinize devam edersiniz, 

işte onun gibi olmalı en azından.  

 Dert etmeyin kendinize! Bu içe dönüş aslında 

sevgiliye, Rabbe dönüştür. Buraya gelmeden önce zaten 

O’nunla beraberdiniz, buradaki içe dönüşlerle hasret 

gideriyorsun, farkında ol. Başkası, sizin içe kapanmanıza 
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sebep olduğu gibi sizde başkasının içe kapanmasına sebep 

olduğunuzu unutmayın. Rabbiniz var. Derin bir nefes alın, 

ama o nefesi verirken gerçekten Rabbinizin huzurunda 

olduğunuzu düşünün, rahatlayın, sizi dinleyen var. 

 İçe kapanmak,  sebeplerin bittiğinde açılan bir kapıdır. 

Dua kapısı. Münacatın müracaatı, içe kapanmak ile başlar. 

 Lütfen, içe kapanmada kendinizi unutmayın! 

    Mehmet Çetin   

  06.01.2012- Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 01.12.2012 

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

kapanmak_208877 

http://www.mehmetcetin.de/ice-kapanmak/ 
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49.Sarıklı Genç 

   Sungur Abinin Hatırasına 

 Risale-i Nur’u okuyan her kardeşimizin, kalben 

müstesna olarak muhabbet ettiği, dua ettiği saff-ı evvel 

ağabeylerimiz günü geldikçe ahirete irtihal etmektedirler. 

Hayatın faniliğinin başlı başına ilancısı olan bu hakikat sırası 

gelenlere de ihtar etmekte. 

 1974 de Risale-i Nur’u tanımak kısmet oldu. 

Ankara’nın Hasanoğlan Öğretmen Okulu ismi ile daha fazla 

yâd edilen bu okul benim Nur Cemaatini tanımamın zemini 

olmuştu. Hafta sonları Ankara’ya gider dershaneleri dolaşır 

oradalar da Risaleler okurduk. Bu gezmelerimizde hizmet 

etme arzusu ile hemen her seferinde yeni yeni arkadaşları 

gezdirir, onlara yardımcı olurduk. 

 Hacı Bayram’daki 27 diye tanınan rahmetli Bayram 

Yüksel abinin kaldığı dershaneye gitmek, bize ayrı bir ciddiyet 

ve heyecan katardı. Orada ilk defa saff-ı evvel tabir ettiğimiz 

ağabeyleri görmek ve bunu heyecanla diğer kardeşlerimize 

anlatmak bambaşka hatıralara vesile olurdu.  

 Rahmetli Tahiri ağabeyi ilk 27’de görmüştüm. 

Rahmetlinin abdest almasındaki ciddiyet hiç unutamadığım 

hususi hatıralarımdandır. Hizmetinde bulunan Ekrem abinin 

leğen, ibrik ve havluyu getirmesindeki heyecanı ile başladık 

seyretmeye. Yavaş yavaş dökülen suyu gayet itinalı kullanarak 

fevkalâde huşu ile okuduğu duaların eşliğinde alıyordu 

abdestini. Dikkatim damlaların yere dökülmemesinde kalmıştı. 

Sanki kollarındaki çekim alanına takılmış gibi su yere 

dökülmüyordu. 

 Etrafında rahmetli Bayram abi, Sabri, Ömer, Sami, 

Mehmet Ali gibi hizmetkâr ağabeylerin pürtelâş hürmetleri 

beni ziyadesiyle heyecanlandırıyordu.  

 Takip eden zamanlarda Sungur ağabeyi de bu 

dershanede gördüm. Namazın ardındaki dersini dinledim. Ders 

okuyuşu bambaşka idi. Kendine mahsusu üslûbu ile, ses 

tonunu okuduğu kelimelerin mana ve makamı gereği 
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kullanarak ayarlaması harika idi. Her dersinde okuduğunu 

âdeta yaşadığına şahit oluyorduk. Okunan konu ile alakalı 

başka risaleden açıp okuması, aralarındaki münasebet ve 

alakalı hatıralarını yad etmesi mükemmeldi.  

 Sungur ağabeyi, Münacata risalesini okurken 

dinlemenizi ısrarla tavsiye ederim. Zaten o bütünüyle Külliyatı 

münacat etme üslûbu içerisinde okurdu, yalvararak, 

yakararak.. 

 Tasdik ifadesi olan “Tabi ya!”, tebrik ifadesi olan 

“maşâallah!” hâlâ kulağımızda yankılanır durur. 

 Fatih camii avlusuna gelince 1977 de vefat eden Tahiri 

abinin cenazesi ile alakalı olan ve burada başlayıp Eyüp 

sırtlarında biten son hatıralarım canlandı.  Benzeri duyguları 

ihtiva eden hatıralar bu sefer Sungur abi için, yine aynı 

yollarda hatıra bırakmak için yaşandı. 

 Afyon’da Amerika’daki Nur hizmetlerini anlatan 

Süleyman Kurter’in verdiği bir konferansın sonunda İstanbul’a 

aynı araba ile olan beraber yolculuğum, unutamadığım 

hatıralarımdandır. Aynı arabada Fırıncı abi de vardı. Yol boyu, 

biriken suallerimi kendilerine sormuştum. 

 O yıllarda bazı hocalar hakkında olduğu iddia edilen 

sarıklı genç ile alakalı rüya pek fazla sorulur olmuştu. Bu 

yolculukta Sungur abiye sordum. Kendisi, Üstadın bu ifadeyi 

teşvik manasında kullandığını ifade etti. Aynı ifadeyi o 

yıllarda ziyadesi hizmetleri ile tanınan rahmetli Ali Uçar abi 

için de mesela diyerek kullanılabileceğini ifade ederek: İslam 

davasına gönül veren ve Ona hizmeti hayatının gayesi yapan 

her genç için söylenebileceğini anlatmıştı. 

 Çamlık/İzmir’deki kır sohbetlerinin ayrı bir gülü idi. 

Rahatsızlık ve yaşlılığına rağmen gelir ve orada mevcudiyeti 

ile bizleri heyecanlandırırdı. 

  Sungur abinin öğretmen okulu mezunu olması benim 

de öğretmen okulu mezun olmam sebebi ile farklı bir yakınlık 

duyuyordum.  
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 Allah rahmet eylesin. Makamı pür nur olsun. Rabbim, 

şefaatlerine bizleri ve sizleri nail eylesin. 

    Mehmet Çetin 

  02.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 08.12.2012 

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

genc_208977 

http://www.mehmetcetin.de/sarikli-genc/ 
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50.Ölüm Hakikatinin Dr.Süha'daki Tecellisi 

  Eşi Hayriye bacımızın vefatının sene-i 

 devriyesi münasebetiyle.. 

 Her insanın hayatında mutlaka hayati öneme değer 

acılı-tatlılı hatıralar, vakıalar vardır. Bu hatıranın ibretli olması 

insanın en can alıcı noktasından kaynaklandığında alınan Nur 

derslerinin hayata ne kadar tatbik edilebilirliği o an kendini 

gösteriyor. 

 Gözümün önündeki bu fevkalade numune bir tahkiki 

imanı tarihe mal olması ve neslime ibret levhası olması 

duasıyla kaleme aldım bu yazıyı. Aksi halde gayet hususi ve 

bir derece mahrem olan bu halin elbette mahfuz tutulup, 

gönüllerde saklanması gerekirdi. Ama biz buzdolabı değiliz. 

Testiler içindeki hakikati bir derece dışarıya sızdırarak hâli 

ifşa ederek faydalı olurlar diye biliyoruz. 

 18. Aralık. 2006 imsak öncesi acı acı çalan telefonun 

ucunda “Hayriye'yi kaybettik” diyen Nebahat Hanımın 

haberiyle malum “İnnalillahi ve inna ileyhi raciun” hakikatiyle 

bir kere daha tanışmamız başladı. 

 Olabildiği hızla evine gittiğimde doğrusu herkes 

fevkalade bir üzüntü içerisinde idiler. Ölüm hadisesi henüz 

çok sıcaktı. Kalbler ağladı, göz, yaşlarını döktü... Hepimizin 

ağlaması hamdolsun taşkın değil, aşkın idi. Olması gereken 

olgunlukla bütün dostlar göz yaşlarını döktüler. 

 Sabah namazına camiiye giderken Dr. Süha 

kardeşimizden cenaze namazının ikindi namazında kılınması 

isteğini öğrendik. Namaz dönüşünde otururken o biraz önceki 

gördüğümüz üzgün ve bitkinlikten çok daha yüksek moralli 

şekilde kapıdan girdi. 

 Traşını olmuş. En güzel elbiselerini giymiş. Saçını 

taramış. Gözlüğünü takmış. Bir dostunun düğününe 

gidiyormuş haliyle gördük. Şaşırdık! 

 Onun bu kıyafetini görenlerin farklı yorumladıklarını 

hissettim. Ama o bunları hiç dikkate almadan yaşadığı ve 

inandığı hakikati tatbike devam etti. Zira o canından fazla 

http://18.aral1k.2006/
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sevdiği eşinin; Rabbi ile kavuşacağı, o sıkıntılarla başlayıp 

ama mutlu bir sonla nihayete eren yeni bir başlangıcın olduğu 

fevkalade önemli buluşma anında elbette en fazla ihtimamı 

gösterecekti. Bunu eşine ve Rabbine bir vazife bilmenin idraki 

içerisinde gayet vakurla bu görevi yerine getirdi. 

 Şeb-i aruzu, aslına vakıf olmayanlar farklı 

yorumlayabilirler, hiç önemli değil. Hz. Mevlana ölümü düğün 

gecesi olarak tarif ederken elbette bir bildiği ve yaşadığı vardı. 

Tekerrür eden tarihten ders nasıl alınmalıydı? Ölüm başımıza 

sürekli gelmez. Bir sefer gelir. Geldiğinde eğer sabırla 

karşılarsak imtihanı kazananlardan oluruz inşaallah. Evet, 

hakiki sabır olayın ilk gerçekleştiğin anda gösterilenidir. 

 Tebrikler Süha Kardeşim! Hemde binler tebrik. 

  Ama henüz Dr. Süha'dan alacağımız dersimiz 

bitmemişti... 

 Akşam evde "Mübarekler Heyetinin “Hayrjye”lerine 

“Dön”enlerden..." başlıklı yazımı yazıp Yeni Asya’ya 

gönderip bir suretini de yanıma aldım. Evinde müsait bir 

zemin hâsıl olursa okuyayım diye düşünmüştüm. Ertesi akşam 

O'nun evinde dostlarla otururken o gün Yeni Asya'da lahika 

sahifesinde çıkan Oğuz Şahin'in yazısını istedi. Hepimiz 

hayrette kaldık. O yazının sonuna kadar nasıl dayanacaktı? 

 Aldı, vakur bir şekilde şu açıklama ile okumaya 

başladı: “Arkadaşlar, Allah'a şükürler olsun ki biz ahirete 

iman etmişiz. Eğer bende bu ahirete iman olmasaydı bu yazıyı 

katiyyen okuyamazdım…” 

 Yazıda “ve yumit” hakikati çok güzel şekilde dile 

getirilmiş. Duraksamadan yazıyı sonuna kadar okudu. Bizim 

zaman zaman boğazımızın düğümlendiğini hissetmemize 

rağmen o devam etti. 

Ortamı müsait bulmuşken izin isteyerek yazdığım yazıyı 

okudum. Benim sesim titredi. Boğazım birkaç sefer 

düğümlendi. Ama o memnun olarak teşekkür etti. 

Aldığımız ikinci ders bu idi. Eşinin ölümü hadisesinde bile 

imanını yaşıyor olması hakikaten çok ibretli idi. 
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Şimdi sorarım size: Hangimizin en yakını vefat ettiği zaman 

feryadı basmıyoruz? Bırakın vefatı, başımıza gelen en sıradan bir 

sıkıntıda bile patlıyoruz çok defa. 

Evet O iman ediyor ki:" Mevt idam değil, hiçlik değil, 

fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, 

adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam değil. Belki, bir 

Fâil-i Hakîm-i Rahim tarafından bir terhistir, bir tebdîl-i 

mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir 

sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i 

berzaha bir visal kapısıdır." 

Evet, O, tıpkı kabristanda ders yapan Adnan Abinin dediği 

gibi dünyanın kabir limanından şunları diyor:" Ey insan! 

Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, 

dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip 

düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe 

değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, 

âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlîk-i Hakikînin 

tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezelînin payitahtına 

dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde 

teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz." 

Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu ayrılıklardan bir kere daha 

anlıyoruz. Bu firaklar bize gösteriyor ki bu dünya sabit değil, bu 

hayat daimi değil... 

Bayraklı'nın Nur Kervanının hanımlar gurubunun 

esaslarından olan Hayriye Dön kardeşimizin güneşinin gurubuyla 

bu hakikati bir kere daha fiilen ve aynelyakin derecesinde anladık 

ve yaşadık. 

Rabbim hepimize karşılaştığımız imtihanın sıkıntılı anlarında 

dayanabilecek ve tatbik olunabilecek sabırda mukavim bir iman 

nasip eylesin. 

   Mehmet Çetin 

 11.01.2006 Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 15.12.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/olum-hakikatinin-

dr-suha-daki-tecellisi_209074 
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http://www.mehmetcetin.de/olum-hakikatinin-dr-suhadaki-
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51. Boş Vaktiniz Var mı? 

 -Yaklaşan yılsonunda zamanın muhasebesi adına! 

 Boş vaktiniz var ise lütfen bu yazıyı okumayın! Çünkü 

size diyeceğim bir şey yok! Zira sizin çok, hem de pek çok 

işiniz var, zamanınızı almadan dikkatinizi çekeyim! 

 İnsanın hayatında eline bir sefer geçen ve tekrarı 

kesinlikle mümkün olmayan yegâne şey vakittir. Zamanın 

tekrarı sadece ders almayanlara ikaz içindir. O da sadece 

lafızdadır, sanaldır; esasta değildir. Tekrarlandığı zannedilen 

zamanın şimdiki zaman ile hiç alakası yok, benzerliği de yok, 

şartları aynı şart değil, eşyaları aynı eşya değil, insanları aynı 

insan değil. Bütün bunlar bir tarafa, şimdiki zaman dilimi 

geçen zamanın aynı noktasında değil. Zira zaman sürekli 

ilerliyor, bir önceki nokta da çok gerilerde kaldı, yürüyen 

zaman ilerdeki zamana yaklaşıyor. 

 Sen de biraz önceki değilsin. Zira vücudunda çalışan 

sayısız zerreler her “an” bir sonraki “an”ın hazırlığı 

içerisindeler. Sanma ki bu hazırlık sadece senin vücudunda 

oluyor. Adına mevcudat denilen ve zamanın mahkûmu olan 

her ne var ise onların hepsi, bulunduğu “an”ın bir sonraki 

“an”a geçme ve hazırlanma heyecanı içerisindeler.  

 Emin ol bu böyle! Peki ya sen!  

 Hâlâ ne yapacağına karar veremezken, senin 

dışındakiler çoktan kararı verip bir sonrakine geçtiler bile.  

 Ve bu böyle devam ediyor, ilâ nihaye.. 

 Sen oyalana dursan da, durmasan da zaman durmuyor. 

Zira zaman sel dolaplarını hızla çalıştırıyor. Dünya ve 

mevcudat bütün hayatıyla geçip, geçip gidiyor. 

 Sıralayamayacağımız kadar kıymetli olan “zaman”ın, 

“boş” ile yan yana getirilerek, “boş zaman” şeklinde ifade 

edilmesine kızacak zamanım olsaydı emin olun ağzım hiç 

kapanmayacaktı. Zamanın içerisinde en büyük cinayet onun 

boşa geçirilmesi olduğunu haykırmak, en muhteşem hizmetim 

olacaktı. 
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 Bütünüyle mevcudatı kucaklayan bu muhteşem 

hakikat, elbette bir hürmet bekler, hem de şanına yakışır 

şekilde. Her şey makamında şahtır. Dolayısıyla her bir şeyi 

kendi makamında değerlendirmeli. O halde zamanı, hayırlı ve 

faydalı şeylerle değerlendirmek makamının şanındandır. 

 Kitap boş vakit geçirmek için okunmamalı. Bu iki 

şekilde bir hatadır. Vaktin boş olarak tanımlanması ilk hatadır. 

Diğeri ise kimilerinin boş vakit geçirme aracı olarak kitap 

okunmasıdır. Ölümün küçük kardeşi olan uykuya teslim 

olmadan önce son bir kere daha okumak için okumalı, uyku 

gelsin diye değil, zira kitap ninni değildir, boş vakit geçirme 

eğlencesi hiç değildir. Kitap, en güzel ve en verimli 

zamanımızda okunmalıdır. O halde zamanın en güzel 

makamını hakkıyla kesbeden kitap, mütalâa edilmelidir. 

 İnsan, mazisinin muhasebesini yaptığında; “keşke”leri 

kendisinin değerlendirilme ölçüsü olacaktır. Keşkeniz ne kadar 

az ise o kadar verimli şekilde hayatı ve zamanı 

değerlendirdiniz demektir.  

 Nebe suresinin son ayetinin nihayetindeki “Ya 

leyteni” yani “Ah, ne olurdu keşke..” pişmanlık ifadeleri her 

zaman beni dehşete düşürür. Telaşa kapılırım. Öne sürdüğüme 

karşılık iki elim ile geriye bıraktığım şeylerin karşıma dikilip 

benden dava edecekleri düşüncesi uykularımı kaçırır. Hele 

değerlendiremeden geçirdiğim zamanlar, hele ihtiyaç fazlası 

uykuya, yemeğe, eğlenceye kaçırdığım vakitler büsbütün 

çıldırtır. Utancımdan kaçacak yer ararım. 

 Evet, nefret ettiğim kelimelerin başında gelir keşke. 

İkincisi yok! Bütün hatalarım az okumaktan ve okuduğumu az 

tatbik etmekten kaynaklanmaktadır. Onun için keşkemin az 

olmasını istiyorsam çok okumalıyım. 

 Keşkelerin daha az söylenmesi, zamanın yerinde 

değerlendirilmesi ile mümkündür. Sınavın sonunda daha az 

keşke için, mahkemede kararın lehimizde açıklanması için, 

koşuda daha fazla yarışmacıları geçmek için, hayırlı evlat 

olmasını netice verecek terbiyenin daha dikkatli yapılması için 
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zamanın iyi kullanılması gerekir. Bütün bunlara zamanın 

hakikatini ilâve etmeyi unutmayasın! 

 Unutma; "keşke," “ân”ı değerlendirememekten doğar. 

Bütün hayatın; bulunduğun, dâhil olduğun, uzun zannettiğin, 

her şeyin sahibi zannettiğin kısacık “an”da sıkıştırılmıştır. O 

“an”da mazinin meyvesi ve müstakbelin tohumu vardır.  

 “Yarına, bugünden geçildiği” basit hakikati sizi 

şimdiki zamana çekmiyorsa hâlâ boş zamanınız vardır; bu 

durumda tekrar hatırlatayım size: Bu yazıyı boşa okudunuz. 

 Boş vaktiniz var ise lütfen bu yazıyı tekrar okumayın!

   Mehmet Çetin 

 16.11.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 22.12.2012 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/bos-vaktiniz-var-

mi_209156 

http://www.mehmetcetin.de/bos-vaktiniz-var-mi/ 
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52.Torunum İle Hatıralık Duygularım  

   
  Rabbimden, her taleb edene vermesini temenni ederek 

torun sahibi olma duygularımı anlatmak isterim bu defa. 

 Yaşanarak anlatılacak duyguların başında gelir. Bu 

yazıda da olduğu gibi, yapılan konuşmalar, yazılan yazılar 

sadece torun sahibi olmanın laf ü güzâfıdır. 

  Kusura bakılmasın, boş laf dediğime de kimse 

alınmasın ama tekrarlıyorum minderin dışındaki hareketlerdir. 

  Yaşamanın tarifi ve ifadesi mümkün mü? 

  Yaşamak, adı üstünde sadece yaşamak ile anlaşılır. 

Her ne kadar her seferinde ayrı ayrı ve ince ince zevki olsa da 

genelinde benzeri zevk ve lezzet veren duyguların idraki ancak 

yaşamakla anlaşılır. Farklılıklar ise her farklı yaşamakta farklı 

hissedilir. 

 Hâl ile alakalı olan bir duygudur bu. Hâlin hiçbirisi 

diğerine benzemez. Her hâl müstakildir, özelde; genelde 

benzese de. 

  Önce hasretini çekersiniz uzaktan. Resimlerle 

avunursunuz kavuşuncaya kadar. Kısmen telefon 

http://www.mehmetcetinsozler.com/index.php/aile/277-torunum-ile-hat%C4%B1ral%C4%B1k-duygular%C4%B1m.html
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görüşmelerinin yatıştırdığını zannedersiniz ama aksine 

kavuşma hasretini tutuşturmaktadır diğer yandan, hem de 

gizlice ve kuvvetlice. 

  Bir bahane ararsınız, gerekçe olacak görüntüde 

olmalıdır da. Gerekçe bulmaya çalışırken ani kararla 

“Torunumu özledim” der ve yola çıkarsınız. 

  Kapıyı annesi/babası açtığında, yıllardır özlediğiniz, 

bağrınıza bastığınız evladınızı âdeta bakar kör olarak görmez 

olursunuz. Esasında siz, torununuzu arıyorsunuz. Uyuyor 

dediklerinde usulca varır, uyandırmaya kıyamadan derince 

kokusunu içinize çeker ve şükredersiniz. Artık 

annesini/babasını gözünüz görür, hatta onların “hoş 

geldiniz”lerini aniden duyuverirsiniz. Buna diğerlerinin 

şaşırdığı gibi siz de şaşırırsınız. 

  Gençliğimde Kitap Sevgisi hakkında yazdığım bir 

yazımda şöyle demiştim: 

“Dünyada, İnsana en fazla haz veren koku, çocuğunun 

teninin kokusudur. Hakikaten hiçbir koku, bu hayat 

başlangıcının kokusundan daha cana yakın değildir. Ama bu 

kokunun ardından hangi kokunun geldiğini sorarsanız, biz 

kitap kokusu deriz.” 

Bu yazımı tashih ediyorum. “..çocuğunun ve özellikle 

torununun teninin kokusudur.” şeklinde düzeltiyorum. 

Vakti ile her evladımı yetiştirirken, onunla beraber 

olduğum zamanları, ileriye birer “Hatıralık Zamanlar” derdim. 

Bu duygularımı da tashih ediyorum. Artık mümkün olduğu 

kadar torunum/torunlarım ile –inşaallah- beraber olduğum 

zamanları da en nadide hatıralık anılarım olarak yâd etmek 

istiyorum. 

Bu ifadelerimi torun sahibi olanların anlayacağına 

eminim. Evlâd sahibi olanları da müjdelerim. Aman dikkatli 

kullansınlar evlâdları ile olan beraberliklerini. Zira o 

beraberlikler, torunlu zamanların müjdecisidir. 

Çocuk sahibi olmada ağır davrananları ikaz etmeme 

lütfen izin verin. Ekonomik sebepleriniz/gerekçeleriniz sizin 
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olsun. O müstakbel evladın Rezzak’ı/Rabbi kesinlikle 

Allah’tır. Siz sebep olmaktan öteye bir hiçsiniz, o kadar! 

Ağrınıza gitmesin ama bu gerçektir. Gerçeklere tahammüllü 

olmak size yakışanıdır. Ben babamın baba olmasına sebep 

olduğum gibi, evladıma da baba olma noktasında sadece 

sebebim o kadar.  

Sebep olmadaki sorumluluk duygularınız ise gerekçe 

olarak da kabul edilmiyor. O sorumluluk zaten vazifenizdir. 

Kimseye fatura kesmeye hakkınız yoktur. Vazife ne zaman 

bahane oldu? 

Üç zamanın en kısası şimdiki zamandır. Geçmiş ve 

gelecek ise müsavi. O halde o kadar uzun zannettiğimiz 

şimdiki zamanı gelecekten alıp, geçmişe gönderirken şimdiki 

hatıralarınız engin olmalı. Enginlik sonrasında ise, önce evlâd 

sonra torun ile zengin olmalı. 

Zenginlik akıllılıkla beraber olunca daha da derinlik 

kazanır. Gelin, çocuk sahibi olmakta tereddüt eden evlâdlar, şu 

kararınızı bir daha düşünün! Akıllı olun! 

Akıllı olun! Zira size yakışanı da odur. Nasihat etmek 

ve edilmekten ziyade hakikate işaret etmektir muradım. 

Tekraren hem şimdikilere ve hem de gelecektekilere 

diyorum ki: 

Kucağına alıp, sıcaklığını hissedip, kokusunu 

koklayıp, konuşmasını dinledikten sonra hâline şükret, 

dostum.  

  Mehmet Çetin  

 04.12.2012.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 29.12.2012 

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

hatiralik-duygularim_209253 

http://www.mehmetcetin.de/torunum-ile-hatiralik-duygularim/ 
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