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1.Neşriyatta istikamet ve hassasiyet 

  Bu mübarek vatanın, dehşetli dinsizlik cereyanına ve 

İslâm âleminin şiddetli itiraz ve ithamına çare ve çözümü 

istikametli yola dâvette matbuat lisanı ile hizmette azami 

hassasiyet çok ehemmiyetlidir. Hassasiyette istikametli 

olurken, istikamette de hassasiyet bir o kadar önemlidir.   

   Matbuat lisanı ile yapılan hizmete muarızlar zamanla 

çok cephe değiştirebilir. Onlar; din perdesi altında bazı 

hocaları, bid’a taraftarı olanları, enaniyetli sofimeşreplileri, bir 

kısım siyasiler gibi aracıların zaaflarını kullanarak iman 

hizmetinin önüne bu vasıtaların kendilerine göre haklı 

gerekçelerle set çekebilir. 

 Son gelişmelerin, kader ve hikmet cihetiyle, Risale-i 

Nur hizmetinin önündeki engellerin bertaraf edilip aşılması 

noktasında hayırlı neticelere vesile olacağını dua niyetiyle 

ifade edebiliriz. 

 İster parti yoluyla, isterse devlette kadrolaşarak 

iktidarı önceleyen çeşitli hizmet anlayışlarının yol açtığı 

sıkıntılı sonuçlar, dine hizmetin siyaset topuzuyla değil, ancak 

nur göstererek olabileceği dersini veren Risale-i Nur 

metodunun haklılığını bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya 

çıkardı. Bu gerçek, Risale-i Nur ile yapılan iman hizmetinin 

her kademesindeki kişilerin ihlâs noktasında çok hassas 

olmalarına işaret ediyor.  

 Nur Talebesi, iman hizmetinde bulunan bütün 

cemaatlere uhuvvet duygusunu muhafaza ederken siyasî 

alandaki hizmete talip olmayıp istikametine hassasiyetle 

devam etmelidir. O kardeşlerinin ehl-i dalâletin tecavüzünden 

muhafazalarına dua eder. Onlarla dost ve kardeş olduğunu 

ifade eder, fakat siyaset noktasında değil. İman dersi için 

gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaması hususundaki 

hassasiyete dikkat eder. Risale-i Nur ile yapılan iman 

hizmetini siyasete bulaşmadan her maksadın üzerinde tutar. 

Bu hizmetleri ile küfrün baskısını kırarken anarşiliğin ıslahına 

ve istibdadın önlenmesine yardımcı olur. Bu hizmetleri bir 
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kısım evhamlı siyasîleri telâşe düşürse bile yapılan baskılara 

rağmen istikametteki hassasiyetine tahammülü hizmet kabul 

eder. Bunlarla beraber hakikat güneşinin önündeki perdelerin 

aşılmasında izlenmesi gereken istişareli istikamette o kadar 

hassas olur ki takipçilerin ve seyredenlerin tereddüde 

kapılmalarına değil, takdirlerine sebep olur. 

 Sosyal medyada iletişim kuran her insan, harfinin 

sorumlusudur. Sorumluluğun hesabı hem kabirde ve hem de 

mahşer gününde ferdi verilecektir. Ferdi gıybet tekillik 

kazanırken cemaati gıybetin çoğulluk kazanacağı ve bunun da 

yekûnunun kaldırılamayacak kadar ağır olduğunu klâvyeye 

dokunurken unutmamak gerekir. Bu konumda da istikametteki 

hassasiyete dikkat gerekir. 

   Mehmet Çetin 

  01 Ocak 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 03.01.2015 

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

istikamet-ve-hassasiyet_312973 

http://www.mehmetcetin.de/nesriyatta-istikamet-ve-

hassasiyet/ 
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2. Kuyumcu soygunları 

 Sahibinin rızası hilâfına malını haksız yere şiddet 

ihtiva eden eylemle ele geçirme şeklinde tanımlayabileceğimiz 

soyguna maruz kalan kuyumcular endişe ile hayatlarını 

sürdürürken hükümetten ilgili kanunların etkin kılınmasını 

beklemektedirler. 

 Gasp olaylarını hazırlayan sebepleri tahlil ederek 

konuya çözüm aramak daha isabetli olacak. Sosyal bir hadise 

olarak dikkat çeken soygunlara ferdî ve meslekî planda 

alınması gereken tedbirler de olmalı. Kuyumcu esnafı kazancı 

konusunda açgözlüleri tahrik etmemeye dikkat etmeli. 

Lüzumundan fazla mal ve para ortada gözükmemeli, 

korunmaya alınmalıdır. Kırılmaz cam, sprey, otomatik kapı, 

alarm ve uygun yerlere konulan çok özellikli kamera gibi 

önlemlerin yanı sıra iş yerini açma kapamada daha dikkatli 

olmalı. Mümkün olduğu kadar yalnız kalmamalı. Şüphelilere 

karşı daha duyarlı olurken, soygun anında tahrik edici 

olmamalı. Soygundan en az zararla çıkmaya gayret etmeli. 

Olabildiği kadar soğukkanlılığını muhafaza edip, olay sonrası 

hızlıca polise haber vermeli. Soyguncunun eşkâli 

unutulmamalı. Olay sonrası kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 

delil özelliği taşıyan şeyler korunmalıdır. Araç kullanıldıysa 

plâkası alınmalıdır. İhmalkârlık gibi tedbirsizliklerden dolayı 

soyulma kuyumcu esnafını derin derin düşündürmeli.  Yanı 

sıra adlî sorgulamalara vereceği cevabı da. Alınan tedbirler 

caydırıcı olmalı, davetkâr değil. Sigorta bu tedbirlerden 

sayılırken sigortanın kendisi de sakıncalı özelliklerinden 

arındırılması gerekir. Para ve mal taşınmasında profesyonel 

tedbirler alınmalı. Kasa anahtarları ayrılabilir. Soygunda 

zayiatı azaltmak için vitrine veya kasaya konulması tavsiye 

edilen imitasyon ürünleri de dikkatlice düşünmeli. Yemleme 

için para veya altın görünümlü şeyleri dikkatlice kullanmalı. İş 

yerinin açık ve kapalı kamera ile gözetlendiği tabelâsını da 

unutmamak gerekir. 
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 Soygun sonrasında adli ve idari kolluk kuvvetleri 

kuyumcuyu sorgularken soygunu yapanı da etkili bir şekilde 

sorgulamalıdır. Verilen cezalar suça teşvik edici olmadığı gibi 

caydırıcı olmalıdır. Durumu müsait kuyumcuların özel 

güvenlik görevlendirmeleri, çarşıya devriye ekibinin yanında 

kanun koyucuda desteklemelidir. Kuyumcu birlikleri soygun 

konusunda meslektaşlarını eğitirken yasama yapanları 

yönlendirip uygulama yapanları desteklemelidir. Bilerek 

hırsızlık malının alınması en üst seviyeden cezalandırılmalı ki 

soygunun önü alınsın. 

 Soygunda ölen kuyumcu şehit statüsüne alınıp devlet 

desteği sağlanmalıdır. Ailesine psiko-sosyal destek 

yapılmalıdır. Gasp edilen malın tazmininde hukukun yeterli, 

kuvvetli olması yanında uygulama da denetimli olmalı, 

bıktırıcı olmamalıdır. Gasp, hırsızlık ve haksızlıktır ki hukuki 

sonucu itibarı ile cezalandırılması gereken suçtur. Bunu 

yapacak otorite etkili olmalıdır. Kamu adına hareket eden 

otoritenin cezaî yetki konusunda eli kuvvetlendirilmelidir ki 

haksızlık önlensin. Takip, soruşturma ve mahkeme 

merhâlesindeki uygulamalar denetlenmeli. İhmali olanlar 

cezalandırılırken başarılı olanlar ödüllendirilmelidir. Yasama, 

yürütme ve yargının etkili olması kamu düzeninin devamını 

sağlar.  

 Soygun çoğu zaman bir kişi tarafından yapılmayıp, 

organizeli yapılmaktadır. Organize suç kapsamında kuyumcu 

soygunları muhakeme edilirken, kötü niyetli bazı kamu 

görevlilerinin de bu çeteye dâhil olduğunu unutmamak 

gerekir. 

 Güncellenen dertlerle uyumlu, etkili müeyyidelerle 

donanımlı kanun koyucu, uygulayıcı ve yargılayıcının 

tedbirlerini sonuç alıcı hâle getiren kuyumcular arasındaki 

birliktir. Birliğin olmadığı yerde kuvvet beklenilmez. Sağlanan 

kuvvetli birlik kuyumcuyu bilgili ve moralli hâle getirir. 

Birlik, moral ve kuvvetten oluşan muhkem kaleye soyguncu 

giremez inşaallah.       
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   Mehmet Çetin 

  15 Aralık 2014 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir   

Yeni Asya 10.01.2015 

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

soygunlari_314324 

http://www.mehmetcetin.de/kuyumcu-soygunlari/ 
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3. Güneşin doğmasını geciktirenler 

 Hakikatin kendisi takdim edilmediği zaman, yan ürün 

doğrular hakiki doğru diye ortaya sürülür. Bu da beklenen 

güneşin doğmasını geciktirir. Hâl böyle olunca, sorumluluğu 

başkasında değil kendimizde aramak gerekir. 

 Beklenen güneşin geç doğmasını hazırlayanlar 

nelerdir?   

 Cehalet sadece bilmemek değildir, yanlışı doğru 

bilenleri de unutmamak gerekir. Doğru İslâm’ı bilemeyenlerle 

beraber, İslâm’a uygun doğruyu uygulamayanları da cahiller 

grubuna saymak gerekir. Ekmeksiz yaşamanın göze alınarak 

verilen hürriyet mücadelesi iman hizmetinin selameti içindir. 

Şirke karşı olmak imanın kuvvet bulmasını; istibdada karşı 

olmak imanın inkişafını netice verir. Adaletin tesisi hukukun 

hâkim kılınması iledir. Cehaletle hukukunu bilemeyen kişi 

gayret sahibi olanı müstebit kılar. Dolayısıyla şirkin, istibdadın 

ve adaletsizliğin her çeşidinin değişik şekillerde meydan 

bulması ümit edilen baharı geciktiriyor.  

 İlmî enaniyet başta olmak üzere her çeşit tek adam ve 

ferdiyetçilikle beraber gelen fikrî baskılar doğacak güneşin 

manileridir. Üstünlük meyli, grupçuluk, tarafgirlik ve bu 

anlamdaki taassup, ırkçılık, inananlar arasındaki kardeşlik 

bağlarını bilememek, düşmanlık ve ihtilafla beslenerek su-i 

zan, gıybet ve dedikodunun tuzağına düşmek bir başka 

engellerdir. Yalanın hem siyasi ve hem de toplum hayatında 

revaç bularak kendisini yalana mecbur bilmek bir başka 

engeldir. İhmalkârlık, işi başkasına havale, tembellik, 

ümitsizlik, şevksizlik, rahat arzusu, acelecilik, bencillik, 

diğergam olamamak, görenek, alışkanlık gibi pek çok 

menfilikler nâzenin güneşe engel olan perdelerdir.  

  İhtilaftan kurtulamayarak fitne ve fesadın oyuncağı 

olan bir kısım ehl-i hakkı sorumlu davranmaya davet 

ediyoruz! Yapmaları gereken hizmet, ifsat tuzakları ile 

geciktirilirken gelmesi gereken meşruiyet zemini ile beraber 

gönüller ve zihinler bulandırıldı. İfsat komitesinin yaptığı kara 
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propagandalarla oluşturulan algılar; ümitsiz, güvensiz ortamda 

tereddütlü insanların bir kısmını kamplaştırıp diğerlerini de 

pasifize etti. Damlayan suyun mermere iz yapması gibi yalan 

bilgilerle iz yapıp doğrunun anlaşılmasına mani oldu. 

 Temizlik, pisliklerin kaldırılması ile mümkündür. 

İnkişaf da engellerin izalesi ile. Kalp dairesinin temizliği de 

mide dairesine gelen lokmanın helal, doğal ve doğru olanı 

iledir ki vücut, hane, çevre dairesindekilere istikamet 

verilebilsin. İstikamet, meşveret ile mümkündür. Ferdi 

dualardan müteşekkil umumi dua anlamındaki istişareler 

inşallah beklenen güneşin doğmasına vesile olacaktır. 

 Doğruluğun hayatımızda yeniden sağlam şekilde 

ikame edilmesi, meşveretin esas kılınması, ihtilaf, dedikodu ve 

kirli siyasetten uzak durulması, kara propagandanın olduğu 

yerde gerçeği anlatanların takviye edilmesi ehl-i hakkın 

vazifesidir.  

  Unutulmamalıdır ki milletin uyanması manevi 

değerlerin yeniden ama içi dolu şekilde ihyası ile mümkündür. 

Süfyan ve deccalların önünün alınması, mehdi manaların 

anlaşılması ile olacaktır. O zaman güneşin doğması olacaktır, 

inşaallah.      

     Mehmet Çetin 

 14 Ocak 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 17.01.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/gunesin-dogmasini-

geciktirenler_315646 

http://www.mehmetcetin.de/gunesin-dogmasini-geciktirenler/ 
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4. Sosyal âlemin ahiret âlemine zararları 

 İnternet dünyasındaki imtihanda çok dikkatli olmak 

gerekir. Küçük dalgınlık, hatalı tıklama sıkıntılara sebep 

olmaktadır. Çok lâzım değilse girmemeli ve girerken kötü 

şeylerden Allah’a sığınma niyetiyle euzü besmele çekip 

işimizi bitirdikten sonra kazara nazarlardan dolayı istiğfarla 

ayrılmalı. 

Konuyu bilen kişilerle
1
 yaptığımız görüşmelerdeki 

tavsiyeler şöyledir:  

Zamanla farkında olmadan hesabınıza istenmeyen 

resim ve videolar ekleniyorsa bunun için geriye dönük kontrol 

ve temizlik yapılmalıdır.  İnternet dünyasında bu alanda 

yardımcı olan siteler var
2
 onlardan teknik bilgiler alınabilir. 

Öncelikle tanıdığınız güvendiğiniz insanları seçmelisiniz. İzin 

verdiğiniz uygulamalara, başkasının sizin hesabınızda 

uygulama ve paylaşım yapmasına dikkat etmelisiniz. Paylaşım 

yapma izni vermeden önce iyice düşünmeli ve bilmediğiniz 

uygulamayı açmayın, kabul etmeyin. Girdiğiniz sayfaya başka 

bir sayfadan girmek tehlikeli olabilir. Zira bilgilerinizi 

kopyalamak için benzer bir site kurup giriş kodunuzla birlikte 

diğer bilgilerinizi çalabilirler. Size gelen reklâm mesajlarına 

itibar etmeyin. Meselâ piyasa fiyatından ucuz telefon reklâmı, 

sizi sosyal medyada kim takip ediyor gibi uygulamalar ve 

bilmediğiniz, tanımadığınız "önerge" gibi şeylerle 

yakalıyorlar. Bu mesajlara tıkladığınız anda profilinize virüs 

girebilir. Ayarlar>uygulamalar kısmında  ne olduğunu 

bilmediğiniz her şeyi kaldırın. Ayrıca kötü niyetliler 

tarayıcınıza uzantı ekleyerek paylaşılan şeyleri silmenizi 

engelleyebilir. Bundan kurtulmanın yolu tarayıcınızda 

                                                             
1
 Hasan Sinan Koşmaz, Muhammed Aydın, İbrahim Alpaydın ve 

oğlu Mehmet Said Alpaydın’a vd. teşekkürler. 
2
http://www.trendmicro.com.tr/,http://www.teknokulis.com/multime

dya/galeri/internetipucu/facebookta-istenmeyen-etiketlemeleri-

onleyin 
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ayarlar>uzantılar bölümüne girip bilmediğiniz uzantıları 

silmektir.  

 Teknolojik gelişmeler imkânlarla beraber yeni 

sıkıntıları da getirdiği bir vakıadır. Fıtrî olanı birebir yüz yüze 

görüşmektir. Kişi ne kadar “kontrollüyüm” dese de yara 

almadan çıkmak çoğu zaman zordur. Ne yapılacak o zaman? 

Cevabını vicdanen vermek gerek. Ettiğimiz hayır 

ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Dimyata pirince 

giderken eldeki bulgurdan olmayalım.     

  Mehmet Çetin                                                            

             22 01 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir   

Yeni Asya 24.01.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sosyal-alemin-

ahiret-alemine-zarari_316969 

http://www.mehmetcetin.de/sosyal-alemin-ahiret-alemine-

zararlari/    
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5. Müfritâne irtibat 

 İrtibat konusunda muhatabımızı iyi tanımak iletişimin 

hedefini bulmasına yardımcı olur. Onu fizikî yönden 

tanımanın yanında psikolojik yönden tanımak, sevgileri, 

korkuları, ilgileri, meyilleri nelerdir? Zevk ve haz duyduğu 

noktalar nelerdir? Seviyesi hangi mertebededir? Kültürel ve 

sosyal faaliyetleri var mıdır? Nelerdir? İşin teorisinde mi 

kalıyor? Ve uygulayıcı mıdır? Çevreci midir? Çevreyi emanet 

olarak algılıyor mu? Kendisini ne görüyor? Çevresindekilere 

alakası ne konumda? Hürmet gördüğü kimselere hürmet 

gösterebiliyor mu? Yoksa bu konularda tek taraflı mı hareket 

ediyor? Arkadaşları kimlerdir? Onların sıraladığımız 

özellikleri nelerdir? Yaşının insanı mıdır?  

 Yukarıdaki sorular uzar gider. Uzar gider ama bir 

sonuca varır. Sonuç ise muhatabımız ile sağlıklı bir diyalog 

kurmanın neticesini, meyvesini verir. 

 Muhabere kurulduktan sonra maksat hâsıl olur mu? 

Ama henüz iş bitmedi. Acele etmeyiniz. Çünkü önemli olan 

bundan sonrasıdır. Bunca gayretlere rağmen ihya edip, tesis 

ettiğiniz haberleşmenin devamlı olmasını arzu etmemizden 

daha tabii ne var ki? 

 Bunda ölçü ise; tesbit ve tesis edilen bir irtibatın 

devamı için karşılıklı vazife ve vecibelerin yapılmasıdır. Her 

iki taraf bu neticenin kolay elde edilmediğini yeniden 

hatırlayarak bu köprüyü değil yıkmak, mümkün ise devamlı 

bakımını yapmak cehdi ve heyecanı içerisinde olmalıdır. 

 Sonrası ne olacak diyeceksiniz? Siz “Hayvanların 

koklaşa koklaşa, insanların ise konuşa konuşa anlaştıklarını 

hatırlıyorsunuz. Azamî derecede irtibatın bu noktadan 

fevkalade ehemmiyeti vardır. Zira insan çevreye tesir ettiği 

gibi çevrenin de tesirinde kalabiliyor. Şevk ve heyecan, irtibat 

ile doğrudan alakalıdır. Şevk hayatın bineği ise, irtibat da 

şevkin muharrikidir, harekete getiricisidir.  

Hayat ile doğrudan alâkalı olan irtibat günümüzde 

eskisi gibi fıtrî ve yüz yüze, canlı olmaktan ziyade haberleşme 
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vasıtaları ile yapılmaktadır. Esasında bizzat görüşmek, 

kucaklaşmak, hasreti, sıcaklığı ile hissetmek gibi tabii bir şekil 

yerine makinaların soğukluğunun içerisinde kurulmasına ve 

yaşanmasına çalışmak ne kadar verimlidir acaba? Sohbetin 

orta yerinde içilen çaylı muhabbet, internet sohbetlerine her 

zaman fark atmaya devam ediyor. Bu sohbetler kablolu değil 

kalbî ve kavlîdir.  

 Birbirini sevenlerin arasındaki irtibat, taraflara 

sayılamayacak kadar faydalara sağlar. Ama arada hâsıl olan 

uhuvvet ve muhabbet elbette bu faydalardan yüksek ve 

muallâdır. Lütfen kendi elimizle yaptığımız binayı yine kendi 

elimizle yıkmak hatasından vazgeçelim. Kendimize saygımız 

olsun. Toplumu meydana getiren ailenin ve onun da fertleri 

arasındaki, insanların arasındaki diyaloğun sağlıklı olması ile 

sağlıklı ve huzurlu bir toplum ortaya çıkar  

 İrtibat; muhabbeti, muhabbet ise uhuvvet ve huzuru 

netice verir.                                                                      

   Mehmet Çetin 

                                   25.04.1995- İzmir 

Yeni Asya 31.05.2015 

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

irtibat_318248 

 http://www.mehmetcetin.de/mufritane-irtibat/    
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6. Farkında olmadan kullandığımız kelimeler 

"Farkında olmadan kullandım" ifadesiyle kendimizi 

müdafaa ettiğimiz hâlleri değerlendirdiğimizde hiçte haklı 

olmadığımızı hayretle göreceksiniz. Bu hâlimizin ismine 

psikolojide ne denir, bilemem ama hiç de sağlıklı olmayan bir 

davranış biçimi olduğunu biliyorum. 

    Haklı veya haksız olalım fark etmiyor, kendini 

savunma bir rahatlama getiriyor. Bunu sesli ve şahitli 

yapabildiğimiz gibi içimizden, sessiz, yalnız ve şahitsiz de 

yapıyoruz. Buraya kadar sağlıklı ve fıtrî olan bu hâlimizi 

haksız ve sıkıntılı hâllere düşürerek kullandığımız ama hiçte 

doğru olmayan bu kelimeler, düzeltebileceklerimizdendir. 

 Kullanılması doğru olmayan bu kelimeler bir bakıma 

bizim ahlâkımızı, kültürümüzü yani seviyemizi gösterir.  

Mesela hayret etmemize sebep olan olay karşısında 

“Allahuekber” veya “Sübhanallah” diyeceğimiz yerde, “yok 

artık” veya “hoppala” gibi anlamsız kelimeler kullanmak bir 

türlü içime sinmiyor. “Maşaallah, bârekâllah, tebrikler, Allah 

hayrınızı versin, vs.” ifadeleri ile düzeltebileceğimiz 

alışkanlıklardandır. “Pardon” yerine “kusura bakmayın” veya 

“affedersiniz”, gibi kelimeler, daha bizden kelimeler. 

 Buluşma için verdiğimiz vakit ve yer konusu da dikkat 

etmemiz gerekenlerdendir. Mümkün ve karşı taraf için 

münasip ise mesela ‘öğle namazına şu camide buluşalım’ 

şeklinde söz verilmelidir. Bu şekilde namazı ve camiyi öne 

almak, buluşmaya vesile olduğu gibi inşaallah netice de hayırlı 

olacaktır. 

 Niyetimiz, kelimenin muhtevasındaki manayı 

kastetmese de Allah’tan başkası için “yaratmak” kelimesini 

kullanmak da çok mahsurlu ve hatta tehlikeli kelimelerdendir. 

Bu kelimenin kullanılması, itikadî noktadan sıkıntılara ve 

vahamete sebep olmaktadır. Farkında olmadan dinsizliği 

hissettiren bu kelimeyi kullanmak yerine daha münasip olan 

“meydana getirmek, yapmak” gibi fiiller kullanmak daha 

münasip olacaktır. 
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 Kullandığımızda nikâhımızı sıkıntıya düşürebilecek 

kelimeler de var. Gerek şakadan, gerekse sevgi ve iltifat 

ifadesi olarak eşlerin birbirlerine karşı kullandıkları “oğlum, 

kızım, kardeşim” gibi kelimeler de çok sakıncalıdır. Bunların 

yerine daha nezih ve daha güzel kelimelerle eşlerimize hitap 

edebiliriz. Güzel Türkçemizde, bu manaları ifade edecek 

kıymetli kelimeler mevcuttur.  

 Tek başına doğru, kullanıldığı makamına uygun 

konuşma ve hareketlerimizi başka makamda kullanmak 

hatadır. İş hayatında makam sahibi olan kişi hususi hayatında 

iş hayatı makamındaki tavrı takınırsa hata olacağı gibi, imanî 

ve ilmi konular makamında mahrem hâller konuşulurken aynı 

mahrem mevzular günlük hayatta sıradan konuymuş gibi 

konuşulması da hatadır. 

  Mehmet Çetin 

 25.12.2011-Çiftehavuzlar 

 Yeni Asya 07.02.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/farkinda-olmadan-

kullandigimiz-kelimeler-1_319494 

http://www.mehmetcetin.de/farkinda-olmadan-kullandigimiz-

kelimeler/ 
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7. Yanlış kullandığımız kelimeler 

 Farz olan ibadetlerin ifasında riya olmazken, 

başkasının riyakârlık olarak anlamasına sebep olmamaya 

dikkat edilmelidir. “Sebep olan işleyen gibidir.” düsturuna 

göre zanna sebep olmak su-i zan yapmak gibi kabul edilir. 

Farz ibadetlerimizin yapılması bir nev’i ilân ve tebliğ olmakla 

beraber, o makamın gereği ihlâsla, sadakatle ama vakarla 

yapılması da işaret edilen bir husustur. Nafile ibadetlerimizin 

gizli veya hususi yapılması tavsiye edilir. Bu konuya bir de 

kılınacak namaz için “kılalım da aradan çıkaralım veya bu 

boşlukta namazı araya sıkıştıralım vs.” ifadesi hiç de doğru 

olmayan ifademizdir. Namaz, aradan çıkarılacak değil, ilk 

başa konulacak vazifelerimizdendir. 

 Hayatın uzun olduğu zannı bizi en çok yanıltan 

duygulardandır. Bu zanna dayanarak müthiş planlar yaparız. 

Gerçekleştirilmesine malzeme olacak hazırlıklarla geçerken 

günümüz, başımıza isabet eden bir musibet taşı isabet edebilir. 

 Altı tarafı ayna ile kaplanarak geniş görünen şimdiki 

zamanın hayat odasının geniş ve büyük olmadığını anlarız, o 

musibetle. El verir ki yeniden aynı hataya düşmeyelim ve 

yaşanandan ders alarak bu hatamızı da düzeltebilelim. 

 İnsanoğlunun çaresiz kaldığında aczini ifade eden hâli 

çok rikkatime dokunur. Sebeplere teşebbüs ettikten, 

yapılacakları yerine getirdikten, elindeki imkânları bütünüyle 

kullandıktan sonra “yapacak bir şey yok” der. 

 Gerçekten yapacak bir şeyi yok mu insanoğlunun? 

Yapacağımız en önemli şey dururken neden yapacak bir şey 

kalmasın ki? Acizliğinin dibini ifade eden cümleyi söylerken 

en güçlü noktada olduğunu unutup, yapacak bir şeyinin 

olmadığını nasıl ifade edebilir, gerçekten anlamakta 

zorlanıyorum. Duanın ne kadar güçlü bir istinad noktası 

olduğunu idrak eden bir insan, ellerini açtığı zaman yapacak 

ne kadar daha çok şey olduğunu anlayacaktır. 

 Küçücük bir damla gibi aczin dibinde olduğunu idrak 

ederek gide gide denize kavuşup, âdeta okyanus kadar azameti 
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arkasına alan insanoğlunun hâlâ yapacak bir şey yok demeye 

hakkı var mı? Bilse idi fakirlikte zenginlik, aczde kuvvet var, 

o zaman yapacak bir şey yok der miydi? 

 Yaratılışımızdaki en büyük sır, acziyet ve fakrımızdır. 

Âdeta iki güçlü dayanak gibidir. Bu öyle bir dayanak ki 

yavrunun acizliği aslanı hizmetkâr kılar.  

 Evet, hayatın iniş ve çıkışları vardır. Bu yolda, 

akımlara kapılıp gitmeden, hatalarımızı düzeltme, istikamete 

girme, vasatta devam edebilme bizi beklemekte. Hepsine 

değilse bile, hiç olmazsa her gün bir hatanın düzeltilmesi 

niyeti ve gayreti kararlılığı içinde olmalıyız. Her gün en az bir 

hatamızı düzeltelim ki, bu günümüz dünden farklı olsun. 

 Pişman olduğumuz “dün”lerimiz “bugün”e bu dersleri 

vermeli. Gelin kendimize yardım edelim, lütfen.  

 Sen, herkesten fazla kendine yakınsın, farkında mısın? 

   Mehmet Çetin 

 25 Aralık 2011 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 14.02.2015 

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

kullandigimiz-kelimeler-2_320839 

http://www.mehmetcetin.de/yanlis-kullandigimiz-kelimeler/ 
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8. Yeni Asya’nın istikametli çizgisi 

 Bediüzzaman’ın, bu mübarek vatanın manevî bir 

kurtarıcısı olması cihetiyle, iki dehşetli belânın defedilmesi 

için matbuat lisanı ile hizmete işareti çok manidardır.  

Bu iki belâdan birisi anarşiliği yetiştiren dinsizlik 

cereyanı, diğeri İslam âleminin itiraz ve ithamlarıdır. İfsadın 

engellenmesi, uhuvvetin tesisi İslami hizmetin önünü açacak 

önemli icraattır. Böylesine önemli icraatın yapılmasında 

Kur’anî tavsiye olan asrın silahı ile teçhiz edilmek gerekiyor. 

Matbuat lisanı bu noktadan bir kere daha ehemmiyet arz 

ediyor.  

 Matbuat lisanı ile hizmetin yapılmasının önemini çok 

iyi bilen Zübeyir Gündüzalp, bu arzusunu “Keşke bir lahana 

yaprağı kadar gazetemiz olsa” diye dile getirir. 

 İnsanımızın ifsat edilmesinde görsellik çok etkilidir. 

Dolayısıyla tamirat o noktada yapılmalıdır. Bunun için başta 

gazete olmak üzere basın ve yayının bütün organları 

kullanılarak tamirat hizmeti organize edilmelidir. 

 Ancak bu hizmetin ölçüleri neler olmalıdır?  

  İstişarenin, kesinlikle hizmetin merkezine 

oturtularak, istisnasız ihlas ile Risale-i Nur’un prensiplerini 

gelişen ve değişen hayatın şartlarında güncelleyerek sadakat 

ile devam edilmelidir. İman hizmetini değil dünyevi 

maksatlara, uhrevi maksatlara bile alet etmemek çok 

önemlidir. Risale-i Nur’dan alınan dersle adalet terazisinde 

hakkın tarafında olmayı varlık gayesi olarak bilip; en çok 

pusuda bekleyen fitne odaklarının işine yarayacak kıyasıya bir 

çatışma içindeki ehl-i iman tarafları, hak, adalet, vicdan ve 

şefkat prensipleri ekseninde itidal, sükûnet ve sağduyuya 

çağırarak uhuvvetin kuvvet bulması bu hizmetin alametidir. 

 Üstadın vefatının ardından, Cemaatlerinin duruşunu 

gösteren bu çizgi; yapılan hataların ikrah ve tashihi ile 

yenilenen doğrulamalarla kardeşlerine istikamet verir. Bu 

duruş sonraki yıllarda gelen fitnekâr entrikalara rağmen tarzını 

hiç bozmadı. Müsbet hareket; pasif ve durağan değil, yerinde 
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ve zamanında yapılması gereken ama asayişi muhafaza 

etmeyi netice veren formülü ile uygulanmaktadır. 

 Zulüm içerisinde tecelli eden adalet; bölünmelere 

rağmen ısrar ve sadakatle misyonun muhafazasına, kemiyete 

revaç verildiği zamanlarda keyfiyete sadakatle önem vermek, 

hepsi bu hizmetin özelliklerindendir.    

 Bu çizgiyi anlamak, hazmetmek ve uygulamak o 

kadar da kolay değil. Müfritâne irtibatın, meşveretin 

kararlarına tabi olmanın, en yakınların bile çoğunluk 

kazandığı farklı düşüncelerin baskısında ve karşısında 

sadakatinden taviz vermeyen ama akıl ve hikmetli hareketi 

ile takdirlere mukabil istikametini şükürle devam ettiren bir 

manadır.  

 Bugün artık, Said Nursi’nin şahs-ı manevisi bir 

manada bu çizgi ile devam ediyor.    
  Mehmet Çetin 

 21 Şubat 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 21.02.2015 

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

istikametli-cizgisi_322224 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asyanin-istikametli-cizgisi/ 
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9. Dördüncü Mesele ’den dersler 

 Bediüzzaman Hazretlerinin yakın hizmetinde bulunan 

Zübeyir Gündüzalp’e bir takım şikâyetler, olumsuzluklar 

anlatılır. Gündüzalp ise bunları bir münasip vakitte Üstadına 

nakleder. Üstad konuşmasına müdahale ederek, “Sen kimsin, 

seni kim gönderdi, bu menfilikleri bana anlatarak nazarımı 

dağıtmak için mi gönderdiler seni…” sorularını sorarak bilgi 

ve nazar kirliliğinin önüne geçer. Sonrasında da Zübeyir’i 

çağırarak gönlünü alıp iman hizmetindeki meşguliyette 

dikkatin lüzumsuz ve olumsuz konulara dağılmamasını 

söyler.
3
  

 İman hizmeti ile meşguliyetten alaka ve nazarımızı 

dağıtan siyasi meselelerle meşguliyettir. Hâlbuki siyasî 

daireleri merak ile takip eden kalp dairesindeki vazifesinde 

zarar eder. Harici meselelerde ehline lazım olan konuları 

merakla takip eden diğer insanlar bunlara takılarak özelinde 

çok lazım olan konuları geri bıraktırıp meraklandırır. Onların; 

ruhlarını serseri, akıllarını geveze kalplerini de İslâm’î ve 

imanî hakikatlerden duydukları şevk ve zevklerini alamaz hâle 

getirip, havalara sokar. O manalardan soğutup dinden 

uzaklaşmaya zemin hazırlar. Evet, her insan memleketinin 

meseleleri ile alakadar olmalıdır. Fakat bu alâkadarlık, geçici 

cereyanlara kapılıp, imanî hakikatleri siyasî menfaatlere tâbi 

ve âlet etmek çok yanlıştır.  

 İşte bu noktada bir Nur Talebesine düşen vazifeler 

şunlar olmalıdır: Evvelâ kendi kalp ve ruh dairesindeki 

hizmetini esas edinmeli ve sürekli zinde tutulmalıdır. Buradan 

alacağı enerji ile evinin, işinin ve diğer hizmetlerinin 

tanzimine çalışmalı.  

 İman hizmetindeki ilgi ve dikkatimizi dağıtmamak 

için ifrat ve tefritten uzak istikametli ve itidalli bir şekilde 

yolumuza devam etmeliyiz. Unutulmamalı ki geniş dairede ara 

                                                             
3
 Bu sözlü hatıranın kaynağı kıymetli ağabeyim Ali Vapur’dur.  
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sıra vazife var iken, en önemli ve öncelikli daire olan kalp 

dairesinde daha önemli ve daimî vazifeler vardır.  

 İman hizmetinde bulunanların sosyal medya ile 

meşguliyetinde çok dikkatli olmaları gerekir. Sosyal medyada 

haram helal hassasiyetine dikkat edilmediğinde istikametin 

muhafazası zor olup binler gıybet, dedikodu ve hakaretlere 

maruz kalma ihtimali vardır. Bir olan günahı bin olur. Bireysel 

olarak yapılan konuşmaların gıybet ve dedikodudan 

muhafazası hem zordur ve hem de tarafgirlikle farkında 

olmadan teslime kadar gitmektedir. Dış dairedeki tartışmaları 

merakla takip eden iç dairedeki vazifeyi ihmalin yanında çoğu 

zaman ayarı tutturamayarak farkında olmadan taraftar olup, 

günah ve sorumluluğuna manen ortak olur. Diğer taraftan 

vazifeli olduğumuz iman hizmeti meşguliyetinden 

uzaklaşmamıza sebeptir. 

  İman ilminin öğrenilmesi ve yayılması mevcut bütün 

vazifelerin en üstündeki merkezi işimizdir. Bütün işlerimizin 

ayar merkezidir. Dolayısıyla şahsî, ailevî ve cemiyete yönelik 

işlerimizi sürdürürken, şevkimizi kardeşlerimizle birlikte 

tazeleyip, iman hizmetine devam etmeliyiz. Meşveretle 

hareket ederken müsbeti yayar, menfiye mani oluruz. Bilgi ve 

ilgi kirliliğine meydan vermeyiz. Bu şekilde kardeşliğimizi 

bozan, fikrimizi bulandıran konuların kalbimize girmesine yol 

vermeyiz. 

                                Mehmet Çetin 

                19 01 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 28.02.2015 

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

den-dersler_323467 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-meseleden-dersler/ 
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10. Felâketten saadete 

 Rabbimiz Bakara Suresindeki “Umulur ki 

hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir.”, âyeti ile 

en sıkıntılı durumlarda bile kendisinden yardım isteyene ümidi 

müjdeliyor. Hitap umumî olunca muhatabı da umumîdir. 

 Ferdî ve içtimai sahadaki sıkıntılı hâllerimizde âyette 

ima edilen duayı, sebat ve ihlâsla yaparak hâl ve lisanımızla 

medet beklemek kulluğumuzun icabıdır.  

 Sıkıntılı hâlimiz ne kadar çok, uzun ve zahmetli olursa 

olsun, daha fazlasının üstesinden gelecek irade ve kudrete 

malik Rabbimiz vardır. Sıkıntılı hâllerimizle tecelli ve tezahür 

eden İlâhî isim ve sıfatları, şuurla ve ibretle okumak kulluk 

vazifemizdir. 

 İbretle izlediğimiz ve yaşadığımız hadiselerden 

anlıyoruz ki musîbet, şerrin kendisi değildir. Bazen saadette 

felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar. 

 Kâinatta mutlak şer yoktur. Şer, belâ ve musîbetlerin 

arkasında doğrudan olmasa da dolaylı olarak hayır ve 

güzellikler vardır. Cüz’i şer ve musîbetler; bazen Rabbanî bir 

ikaz, bazen İlâhî bir iltifat olarak, bazen de Esma-i Hüsna’nın 

cilvelerinin açığa çıkmasına, küllî hayır ve güzelliklerin vücut 

bulmasına sebep olur.  

Vücut elbisesini giydiren Allah, elbette o elbisede 

prova ve tasarruf hakkına sahiptir. 

Yoklukta bırakmayarak varlığa hayatla vücut veren 

Muhyi Rabbimizin güzel isim ve sıfatlarının tecellisine vesile 

olmayı esasında şeref bilmek gerekir.  Geçen hayatımızda 

işlenen günahlara kefaret olarak musîbetin gelmesi netice 

itibariyle rahmettir.  Merayı tecavüz eden koyunlara 

çobanların attığı taşlar gibi, musîbetleri de, insanı kusurlardan 

döndürmek için kaderden atılan taşlar olarak değerlendirmek 

lâzımdır. Kader, musîbetin başa gelmesine izin vermişse, 

öncesinden işlenen kusurdan kaynaklandığını anlayıp tövbe ve 

istiğfar edilmelidir. Hatta musîbeti gelecek bir mükâfatın 

başlangıcı olduğunu görüp çekilen elem hafifletilmelidir. 
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Zalimlerin kusurları sebebiyle gelen umumî 

felâketlerde, zayi olan fâni mallar sadaka hükmünde olup fâni 

hayatlarının bâki bir hayata inkılâb edeceğini ifade eden 

Bediüzzaman, rahmet ve adâletin tecellisini nazara verir. 

Bediüzzaman, ayrıca her musîbette bir nimet derecesi 

bulunduğunu, daha büyük musîbeti düşünerek o nimetin 

farkına varmayı telkin eder. İnsan, başına gelen küçük 

musîbetlere, daha büyükleri düşünüp sabretmezse musîbeti 

büyütür ve onun altında ezilir. “Sizin hayır zannettiklerinizde 

şer, şer zannettiklerinizde ise hayır vardır”
4
 âyetini, hayatına 

pusula yaparak, musîbetlerin hayır taraflarına bakmayı, o 

musîbetten ders çıkarmayı, musîbetler altında ezilip kalmaktan 

kurtulmayı ders verir. 

 “Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez.”
5
, âyeti sırlı 

müjdeler verir. Günahımız ne kadar büyük olursa olsun 

Allah’ın mağfireti daha büyüktür. Her şeyin dizgini O’nun 

elinde olduğu için hayrı şerre ve şerri hayra tebdil eder. Bize 

düşen, hayır ve şerrin okumasını iyi bilmektir. Sebeplerin 

yönetimini O’na bırakıp dua ve tevekkül niyetiyle esbaba 

teşebbüs etmektir. Bu anlayış ve ümitle beklerken, görüp ve 

anlayacağız ki: Hayat, musîbet ve hastalıklarla saflaşır, durulur 

ve günahlardan arınır. Böylece insan menfi ibadetler sayesinde 

de manen kemale erer. 

Felâketten saadet doğar. 

   Mehmet Çetin 

 04 Mart 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 07.03.2015 

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

saadete_324707 

http://www.mehmetcetin.de/felaketten-saadete/ 

 

                                                             
4
 Bakara 2/216 

5
 Zümer 39/53 
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11. Altında tarih israfı 

 Tüketimi gereksiz yere artıran sarrafiye altınlarındaki 

tarih basımının ne maksatla yapıldığını merak ediyorum. Altın 

üzerinde hiçbir değişikliği ihtiva etmeyen tarih farkı, ücrette 

niçin fazlalık oluştursun ki?  Cumhuriyet ve Reşat 

serilerinde tarih farkının olmaması onların alım satımını nasıl 

rahatlatıyorsa, ziynet serilerinin de tarih kıskacından kurtarılıp 

rahatlatılması, işlerliğin kazandırılması gerekir. Bu vesile ile 

yapılan anlamsız tüketim ve israfın önü alınmış olur. 

 Müşteriye tarih farkını anlatmakta zorlanıyoruz. Yeni 

model araba ile eski model arabanın arasındaki donanım 

farklılığı, tarih farkı savunmasına kısmen haklılık 

kazandırırken ziynet serisindeki tarih farkı bu haklılığı 

sağlamamaktadır. 

 Perakende kuyumculuk yapan esnaf, müşterisinin 

satmaya getirdiği eski ve yeni tarihli meselâ çeyrek altını 

alırken zamanla farklı fiyat uygulamaları tereddütlere sebep 

olmaktadır. İhtiyacı olduğu zaman yeni tarihli çeyrek altını 

biraz fark vererek alırken ihtiyacının olmadığı veya yılsonu 

yaklaştığı zaman yeni tarihli çeyrek altınına eski tarih 

muamelesi yaparak tarih farkı gözetmeden ücret ödemesi, ister 

istemez sıkıntılara sebep olmaktadır. Kuyumcu bu noktada 

kendini haklı görerek topu yukarılara atmaktadır. Toptancılar 

arasında yeni tarihli altının geriye dönmesinde tarih farkı 

ödenmemektedir. Bu durumda da yeni tarihi satan toptancı da 

topu yukarıya atmaktadır. Darphaneden Damga vergisi vs. 

ödeyerek alan toptancı esnafı müşterilerine bu altınları 

satarken ödediklerini maliyete dâhil ederek işçilik vs farkı 

istemekte ve bu toptancı esnafı da kendini savunup dediğimiz 

gibi topu Darphane’ye atmaktadır. 

 Sözün bittiği noktada Darphane yetkililerine talimat 

veren Devletin bu konudaki muhatabı olan makama vazife 

düşmektedir. Bu konunun muhatapları tarafından yeniden 

değerlendirme yapılması pekâlâ mümkündür. Ayrıca devletin 
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altın basımında ücret alması yeniden mütalâa edilmelidir. 

Devletin aslî görevleri arasında altın basımı da vardır.  

 Konumuza malzeme olan ve akademik çalışma 

yapanlara da yardımcı olacak bir çalışmamızı nakletmek 

istiyorum. Darphane Müdürlüğüne, “Altın basımının kanuni 

dayanağı nedir?”, sorumuzun cevabı şöyle geldi.  

“8 Ağustos 1951 tarih 7879 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 1738 sayılı TBMM Kararı uyarınca cumhuriyet 

altınlarının basımı Darphaneye verilmiştir. Bu Kararla, 

cumhuriyet altınlarının özellikleri ve biçimleri belirlenmiş 

olup herhangi bir değişiklik Kanun veya Kanun Hükmünde 

Kararname ile gerçekleşebilir. Bilgilerinize rica ederiz.”
6
 

 Altın para basımı ilk olarak T.B.M.M. Hey ‘et-i 

Umumiyesi ’nin 24.Ocak.1924 de ve 64 nolu karar ile 05. 

Ekim.1925 de basılmıştır.
7
 Gelen bilgide ise bilinen altınların 

08.Ağustos 1951 tarih 7879 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 1738 sayılı TBMM Kararı uyarınca cumhuriyet 

altınlarının basımı Darphaneye verilerek basıldığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca altın basımındaki özellik ve biçim 

değişikliği ise Kanun veya Kanun Hükmündeki Kararname ile 

mümkün imiş.  

 Doğrusu buradan yetkililerin dikkatini çekmek isteriz. 

Altında tarih basımı ile gerçekleşen ve tarihten kaynaklanan 

israfın/tüketimin önüne geçilmesi hepimizin ekonomik 

yararına olacağını hatırlatırız. 

   Mehmet Çetin 

   12.03.2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 14.03.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/altinda-tarih-

israfi_325842 

http://www.mehmetcetin.de/altinda-tarih-israfi/ 

                                                             
6
 07.09.2012 tarihli Darphane Yetkililerinin cevabi e-mailinden. 

7
 Bak, B/2-19 Para Hakkında Tarihi Bilgiler; TDV, İslâm Ans. 

C.37/184 
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12. Üstadım Said Nursi’yi takip etmek 

 “Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini 

görmek ve göstermek istemesi sırrınca”
8

 iki âlemin 

yaratıldığını Risale-i Nur Külliyatı’yla anladım. 

Başıboşluk ve gayesizlikler içerisinde bocalarken 

“Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu 

bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle 

hazırlan.” 
9
, ikazıyla kendime geldim, gururu bırakıp, ölümlü 

olduğumu hatırlayarak Rabbimin emirleri istikametinde kabre 

hazırlanıyorum. 

Hazırlıklarımın özünü derin tefekkürlerin doldurması 

gerektiğini âyet ve hadislerin engin tefsiri olan Risale-i 

Nur’unda okuyorum. Rabbimin eserlerine, nazar ederek 

onlardaki gaibâne muamelelerinde rububiyetinin 

güzelliklerini temaşa hâlindeyim. 

Eşyada tecelli ile tezahür eden kutsî güzel isim ve 

sıfatlarını levh-i mahv ve ispat karelerinin dizilişini hayretle 

seyrederken Allahuekber nidalarıma, hazinelerinin depoladığı 

duygularımla Sübhanallah tesbihime, kudretinin kalemi, 

kaderî ölçülerle irade buyurduğu nimetlere Elhamdülillah 

demeye devam ediyorum.  

Yaptığım marifetimin yetersizliğini “Ey Rabbimiz! 

Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin; Seni gereği 

gibi tanıyamadık.”
10

,  itirafımı yapayım derken, yaratılan 

bütün sanat eserlerini gözlem altında bulunduran şuur sahipleri 

ile diğer mevcudatın da tefekkürlü kulluklarıyla duama manen 

iştirak ettiklerini gördüm. 

Kulluğumu sabırla devam ettirirken “Ancak Sana 

kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz”
11

duamın 

şümulüne, vücudumdaki zerrat ile beraber Rabbimi tevhit 

edenleri ve yaratılan her şeyi dâhil ediyorum. Onların namına 

                                                             
8
 Sözler / 197 

9
 Lem’alar/473 

10
 Sözler / 205 

11
 Fatiha 1/5 
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kendi hesabıma, “Sana hamd ederek, Seni her türlü kusur ve 

noksandan tenzih ederiz.”
12

, dedim. 

Üstadım Said Nursi’yi takip ederken şuurla okuduğum 

eserlerinde “Kur’an-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en 

ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını”
13

 

hayatımın ilk esasına oturtup istikbalime baktım. Müsbet 

hareket gereği hakkın şahs-ı manevisi olarak dik duruşumu; 

yerine göre tevazu ve izzetle tekmil ettiğim davranışlarımı 

takva olarak algıladım. Meşvereti tatbik ederek tabi olmayı 

birlik ve beraberliğimin istikbalî pusulası gördüm. Sürekli ama 

ihtiyaç hissedercesine Risale-i Nur’u okumayı ve okumaya 

teşvik etmeyi, okuduğumu yaşamayı kardeşlerimin de 

dualarının yardımıyla amel-i salih işleten Rabbime şükrettim. 

İman hizmetini, hayatımın muharrik gücü bilerek 

devam ederken azami sadakat, azami tesanüt, azami 

fedakârlık, azami ihlâs ölçüleri, rehberim olmuştur. 

Rahmetli Üstadım Said Nursi’nin vefatıyla gözlerimiz 

hâlâ nemli, yaşlarımız dinmedi ve dinmeyecek. O sevgili 

Üstadımızın aziz hatırasını 
14

anarken; “Evet ümitvar olunuz! 

Şu istikbal inkılâbı içerisinde en yüksek gür sada İslâmın 

sadası olacaktır.”
15

, müjdesini hep hatırlayacağım. 

İşte benim için Üstadım Said Nursi’yi takip etmek 

budur. 

  Mehmet Çetin 

 05 03 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 21.03.2015 

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

yi-takip-etmek_326998 

http://www.mehmetcetin.de/ustadim-said-nursiyi-takip-etmek/ 

 

                                                             
12

 Sözler / 205 
13

 Kastamonu Lahikası / 205 
14

 Hizmet Rehberi (Eski baskı 217) 
15

 Sünuhat / 153 
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13. Bediüzzaman istismarı 

 Vakti ile anlaşılamayan şahsiyetlerin şimdilerde 

kıymete binmesi dikkat çeker oldu.   

Menfaatlerin çok ön plâna çıkartılarak tanınmış 

şahsiyetlerin kullanımı hızla çoğaldı. Bu durum samimiyet 

makamında sorgulamayı gerektirir hâl aldı. Çağlara ışık olan 

büyüklerin doğru anlaşılması ve istismar edilmemesi için hak 

severleri vazifeye davet ediyoruz. 

 Hayata sokulmayan bir Bediüzzaman anlayışı kadar, 

her şeye alet edilen bir Bediüzzaman yaklaşımı yanlıştır. 

Bediüzzaman’ın dilinin iyi bilinmesi gerektiği kadar toplumun 

katmanlarının dilinin de iyi anlaşılarak takdimi lazımdır. 

Anlayamamak kadar anlatamamak da eksikliktir. 

Sorumluluğu; anlaşılmayanda değil, takdimde ve 

anlayamayanda aramak doğru davranıştır.  

 Dil ve harf devrimi Bediüzzaman’ın anlaşılıp 

kabullenilmesine mâni olamadı. Laikliği ifsatları namına 

kullananların bütün hilelerine rağmen hâlâ insanlar Risale 

okuyor ve yaşıyorlar. Ama onların yapamadığı zararı 

takipçilerin eliyle yaptırılması kabul edilir değildir ve sinsice 

bir tuzaktır.   

 Hayatını Hakk’a ve ilme feda eden Bediüzzaman’ın, 

her türlü menfaat için kullanımı Hakk’a ve ilme büyük 

ihanettir. O, değil dünyasını, ahiretini dahi iman hizmeti için 

feda ederken burada birilerinin Bediüzzaman’ı çıkarı için 

kullanması doğrusu çok acıdır. 

 Bediüzzaman’ın maksadını anlayamamak kadar, 

maksadını kendi menfaati istikametinde yorumlamak, 

istismarın bir başka acı tablosudur. Bu yanlışlığa karşılık 

önceleri tashih niyetiyle ortaya çıkıp sonra kasıtlı/kasıtsız 

başkaların hizmetine kullanılmak ise tekrarlanan bir başka 

ibret tablosudur.  

   Samimi davranışlarla cemaatte tanındıktan ve taban 

edindikten sonra gizli hedefi istikametinde insanları ve 

hadiseleri yönlendirerek hem cemaatin başına işler açarak ve 
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hem de ehl-i imanın yanılmasını netice veren ve verecek 

yaklaşımlarla yapılan Bediüzzaman istismarı çok dikkat 

çekicidir. 

 Onun eserlerini okuyup, fikirlerini yaşayanların 

toplum içerisinde mihenk taşı görevi gördüğünü bilen birileri 

onlardan ve potansiyel çevresinden istifade etmek için yapılan 

sözde Bediüzzaman muhabbeti doğrusu çok yaralayıcı 

olmaktadır.  

 Kimileri de açıktan Bediüzzaman düşmanlığı yaparak 

bir yere selam göndererek, bir yere yaranmak peşindedir. 

Onlar da bir taşla iki kuş vurmaktadırlar belki de üç. 

Düşmanlık, yardım aldıklarına selam ve kamuoyunda onu 

sıradanlaştırmak. 

 Bediüzzaman isminin ve nüfuzunun kullanımı çok 

dikkat isterken sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Kişi 

niyeti ile beraber davranışının sorumluluğunu taşır. Niyetini 

Rabbi ve kendi bilirken izleyenleri ise davranış ve ifadelerine 

göre hareket eder.   

Nur Talebesi; Risale-i Nur’u, hiçbir menfaat ve 

maksada âlet etmeden sadece Allah rızası için Kur’ân ve iman 

hizmetinde müşavere ile devam edecektir. 

 Allah, herkesin niyetini pekâlâ biliyor. Zaten kişinin 

başına gelenler niyetine göredir. Onlar ve vesileleri ne 

yaparlarsa yapsınlar maksatlarının aksiyle tokat yiyecekler. 

Kader hakîmdir. 

  Allah, nurunu tamamlamak ve tamamen parlatmak 

istiyor; kâfirler hoşlanmasalar da.    

   Mehmet Çetin 

  23 03 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 28.03.2015 

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

istismari_328012 

http://www.mehmetcetin.de/bediuezzaman-istismari 



32 
 

14. Tefsirde Bediüzzaman Farkı  

 Üstad,  Zariyat suresindeki iki âyeti tefsir ederken 

Kur’an’ın feyzinden gelen gayet yüksek ve güzel manalarını 

ifadeye başlar.  

Bu vesile ile Risale-i Nur’un tefsir hususiyeti ile diğer 

tefsirlerin hususiyetlerini idrak etme noktasında bir tahkikat 

yapıldığında önemli tesbitler ortaya çıkıyor.  

Söz konusu âyetin meali: “Cinleri ve insanları ancak 

Bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir 

rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da istemiyorum.”
16

, 

ifadelerde zahir manasının ötesinde, Cenab-ı Hak, Resulüne 

(asm) ait olabilecek bazı hâlleri, Resulünü yüceltme ve 

şereflendirme noktasında bazen kendine dayandırır. Yani 

Resulüm sizden, yapacağınız iman, ibadet ve kulluk 

karşılığında bir ücret,  mükâfat ve doyurma istemez. O’nu 

doyuran, mükâfatını ve ücretini veren Ben’im. Siz yalnızca 

iman ve ibadet için yaratıldınız, O’na ve kendinize rızık 

kazanmak için değil, zira Rezzak Ben’im. O hâlde rızık 

kazanmayı bahane ederek ubudiyetinizde geri duramazsınız, 

manalarını anlatır. Yoksa âyetin zahir manasındaki bedihi olan 

bir hakîkat bildirmek gibi belagata uygun gelmeyen bir hata 

söz konusu değildir. 

Âyetteki işarî manalar anlaşılmazsa, o zaman  “Ben 

onlardan bir rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da 

istemiyorum.” ifadesinden, âdeta (hâşâ) Cenab-ı Hakk’a rızık 

vermek, yiyecek vermek, doyurmak,  gibi bir mana ortaya 

çıkar. Bu kadar aşikâr bir muhâli ifade etmek ise sözü, düzgün 

ve yerli yerince ifade etmenin yani belagatin kaidelerine 

uygun düşmeyeceği için zahir manası ile anlayarak ifade ve 

tefsir etmek hem kifâyetsiz ve hem de mes’uliyetli olur.      

Bediüzzaman, bilineni bildirmenin ve bu âyetleri 

sadece zahir manaları ile anlamanın eksik olacağını şu misali 

getirerek anlatır. “Meselâ, sen birisine desen "Sen hafızsın," 

                                                             
16 Zariyat, 56, 57 
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o malûmunu ilâm kabilinden olur. Demek maksud manası 

budur ki, "Ben senin hafız olduğunu biliyorum." Bildiğimi 

bilmediği için ona bildiriyorum”
17

.  

İşte diğer tefsirlere bakalım, onlarda malûmu ilâm 

manasındaki yorumların yapıldığını okuyoruz.  

Razi, ilk âyette derinlemesine tahliller yapar. 

Hilkatteki maksadın ibadet olduğunu anlatır. Âyetten 

anlaşıldığı kadarıyla, Peygambere de (asm)  vazifesi olan 

tebliği yapmasını hatırlattığını ifade eder. Âyette cin ve insan 

kelimesinin geçmesinin, melek kelimesinin ise geçmemesinin 

hikmetlerini sıralar.  Allah’ın herhangi maksattan dolayı işleri 

yapmayacağını, yaptığı anlaşılırsa o maksat ile kendini 

tamamlamış olacağı bunun da hatalı itikat olacağını, Allah’ın 

bizatihi kâmil olduğunu, Allah’ın fiilleri bir takım 

maksatlardan dolayıdır diyerek Allah’ın fiilini maksat ile 

tamamlama, maksada muhtaç hâle düşürme yorumundaki 

Mu’tezilîye cevap vermiş.  

İkinci âyette ise Cenab-ı Hak âdeta, ‘Ben onları, bana 

yemek yedirsinler diye yaratmadım.. Bu yaratmanın faydası 

bana değil onlara aittir.’ buyurmuştur. Bu nevi izahlar devam 

eder.
18

 

Risale-i Nur ile alâkalı tahlil ve mütalâalar yapılırken 

mümkün olduğu kadar kendinden önceki veya muasırları ile 

olmalı. Bu bakış açısından Seyyid Kutub’un Fizilâl’inin 

sahifelerinde kısaca ve mealen şu tesbitleri okuyoruz. Kısa 

ama büyük hakikati ihtiva eden âyet, kâinatın en büyük 

gerçeğini ifade etmekte der. Bu âyetin anlaşılması ile 

insanlığın istikamet kazanacağını söyler. Yaratılıştaki 

maksadın kulluk, sonra hilafet, der. Hilafetin ise cihad ile 

olacağını ve olduğunu ifade eder. Kulluğu ruha ve ibadeti ise 

vicdana yerleştirmek tarzındaki iki ana esas ile Allah’a 

yönelmeyi anlatır.
19

  

                                                             
17 Lem’alar, sh. 655 
18 Tefsir-i Kebir, c.20, sh. 398 
19 C.14 sh.75 
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Konyalı Mehmed Vehbi ise hilkatten muradın ibadet 

olduğu, âyette cin ve insin geçmesi ile Resulullah’ın ins ve 

cinne mebus olup melaikeye mebus olmadığı anlaşılır der. 

İt’âm (doyurma) konusunda ise, Allah’ın, kullarını doyurmayı 

murad ettiği, zira kendisinin it’âmdan münezzeh olduğunu 

dolayısıyla Zat-ı Ulûhiyetinin it’âmını murad etmenin muhâl 

olduğunu, âyette mecaz bulunduğunu ifade eder. 
20

 

Elmalılı Hamdi Yazır ve Ezher’in hocalarından 

Muhammed Hicazî ise malûm tefsirler gibi yorum yapmışlar.  

Risale-i Nur, Kur’ân’ı okumak, kâinatı mütalâa etmek 

için vardır. Ahir zamanın tahribatı hengâmesinde Risâle-i Nur, 

tefsirde âyetin görünür hâle, şahsî yorumlarla matlaşan 

manaların ise şeffaf hâle gelmesini sağlamıştır. 

   Mehmet Çetin 

  25.03.2011-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 

Yeni Asya 04.04.2015 

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

bediuzzaman-farki_328935 

http://www.mehmetcetin.de/tefsirde-bediuzzaman-farki/ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Hülâsat-ül Beyan, c.13-14, sh.5593 
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15. Tohumların hesabı 

 Dolmuştayım. Genç bir bayanı inerken şoför 

görmemiş olmalı ki arabayı hareket ettirdi. Bunun üzerine, 

"Bari inseydim de öyle hareket etseydiniz” şeklindeki sitemkâr 

ifadesi, kalan bir kaç yolcunun kısa ama dertli sohbetine sebep 

oldu.  

    Kibarlaştırarak aldığım sitemli cümle yolcularda 

dertleşmeyi sağlayan ortak nokta "Ah bu gençler" ızdıraplı 

cümlesi ile özetleniyordu. Herkesin kendine göre haklı 

gerekçeleri vardı.  

    Arkadan orta yaşlı, güneş gözlüklerini başının üstüne 

kaldırmış ve son ana kadar hepimizin rahat duyabileceği 

şekilde telefon görüşmesi yapan bayan başladı: 

 -Ah bu gençler, ne kadar da saygısız oldular(!)  

 Arka taraftan kırk yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim 

bir beyefendi devam etti: 

 -Çok haklısınız. 1994 den sonra bir hâller oldu 

bunlara. 

    Bu yolcu bir şeyler bildiğinin şifresini vermişti. 

Konuşmaya istekli olduğu anlaşılıyordu. Lâkin fırsat 

bulamadı, zira lâfı bu sefer şoför kaptı: 

 -Elli yıldır bu yollarda şoförlüğüm var. Otuz yıl 

otobüs, yirmi yıl dolmuşta insanlara hizmetim oldu. Ama 

şimdiki nesil gibisini hiç görmedim.  

    Birkaç dakika öncesinden filan yerde inecek var mı 

diye dördüncü tekrarının ardından, bir yolcunun arkaya 

tekrarlanan anonsu aktarmasından sonra nihayet ince ve sessiz 

bir ses "var" diye cevap verdi. Bu son anda ortaya çıkıştan 

dolayı yan yola sapmak durumunda kalan şoför cevapsız 

bırakmadı, "ah be kardeşim zamanında cevap verseydin ya". 

    Şoförün sabır torbası dolu idi. Yetmiş beş yaşında 

olduğunu bunca yılın neticesi olarak insanları çok iyi tanığını 

pekiştirdi. 

    Benden önceki son yolcunun inmesi, anlatılanları 

yalnız olarak dinleme ve muhatap olma sorumluluğunu da 
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bana yükledi. Sabırla dinledim bu yetmiş beşlik çınarı. Sohbet, 

yolculuğun ve zamanın hızlı geçmesini sağlar. Son durağa 

yaklaşırken benden cevap istercesine baktı, bekletmedim: 

 Bu tohumu eken biziz, dedim. Bunlar bizim 

evlâtlarımız. Bizdeki terbiyenin evlâtlarımızda olmadığının 

sebep ve sorumluğunu zamana, çevreye vermenin yanında 

kendimizi unutmamamız lazım. Bir yerde arızamız var ki 

nesillerimizde de böyle arızalar ortaya çıkıyor. 

    Vedalaşarak ayrıldık, o kendi iş dünyasına dalarken 

ben de iç dünyama. Benim iç dünyam bu sefer muhasebe ile 

meşguldü. Başkasının değil sadece ve yalnızca kendi 

hesabımdan sorumluyum, bunu bir kere daha teyit ettim. 

Sorumluluğum irademin yettiği yere kadardır. Başkasının 

hareketlerinden dolaylı sorumluluğum olmakla beraber esas 

sorumluluk alanımı bir kere daha idrak ettim. 

Evlâtlar elimizin altında iken, verilmesi gereken 

terbiyenin verilmesi, atılması gereken tohumun tavında 

atılması gerektiğini idrak ettim. Kalbime doğan bu düşünceler 

geminin uzaklaşması ile biraz önce yakınımda olan denizin 

benden uzaklaştığını, ama uzaklaştıkça da büyüdüğünü 

gördüm, içim acıdı. Uzattığım elimin kısa kaldığını, ıslak 

gözlerimle müşahede ettim. 

    Evet, evlat deyice gözleri yaşarmayan baba arıyorum. 

Bulsam, onunla dertleşeceğim. Bu dertleşmemizin evlâda 

yönelik bir faydasının olup olmadığını soruyorsanız, geçin 

onu. “Tohum sekiz yaşına kadar atılmalıdır.” diyen ilim 

adamlarına havale edeyim sorunuzu. Bizimkisi dertleşmektir 

ki şimdikiler ona galiba deşarj diyorlar. Hiç yoktan bu iş 

iyidir, dedikodu ve gıybete varmadan faydalıdır. 

    Bu saatten sonra yapacağımız bir şeyimiz olmalı bu 

vakitten önce yaptığımıza da derman olmalı, diye düşündüm. 

Dua evvel ahir yapmamız ve yapacağımız vazifedir. Sözlü 

duayı her zaman yaparken, fiili dua ise, yeri ve zamanı 

geldiğinde olmalı.  
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 Unutmayın, 'Babanın evlâdına duası, peygamberin 

ümmetine duası gibidir."  O hâlde duaya devam etmeliyiz. 

        Mehmet Çetin     

            28.04.2013 Bostancı İstanbul 

Yeni Asya 11.04.2015 

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

hesabi_330037 

http://www.mehmetcetin.de/tohumlarin-hesabi/ 
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16. Yeni Asya’nın Ege Bölgesi basımının hatırlattıkları 

 Yeni Asya’nın temelini teşkil eden İzmir’deki İhlas 

Gazetesi’nin 1960’lı yıllarda basımı ile ilk not 01 Nisan 2015 

günü yeniden bölge basımına başlaması ile tarihe ikinci not 

düşüldü.  

 İlk notta emeği geçenler adına Yazı İşleri Müdürlüğü 

hizmetini yapan gizli ve sessiz kahramanları adına Muazzam 

Özçınar’ı rahmetle anıyoruz. İhlas, Uhuvvet ve nihayet Yeni 

Asya gibi emsali yayın hizmetlerinde Zübeyir Gündüzalp 

ağabeyimizi rahmetle anarken Mehmet Kutlular ağabeyimize 

sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Hasan Şen, Hüseyin Çağdır, 

Ali Eski,  İsmail Mermer, gibi emsali büyüklerimize de 

sağlıklı ve uzun ömürler temenni ederek hayırla anıyoruz. 

  Evet, büyük bir hızla dönerek işleyen ve saatte 

binlercesinin basımını yapan rotatiflere İzmir’de ‘Yeni Asya’ 

dedirten Rabbimize hamdolsun. 

 Dinsizliğin tahribatına sed, İslâm âlemindeki uhuvvet 

ve muhabbetin tesisine yardımcı olan Risale-i Nur’un “Naşir-i 

Efkârı” ve medyadaki dili Yeni Asya, bu hamlesi ile 

devamındaki hizmete davetiye çıkardı. Gazetemiz İzmir Bölge 

baskısıyla da daha kolay ve hızlı bir şekilde okuyucusuna 

ulaşacak inşaallah. 

Asrın manevî tabibi, müceddidi olan Bediüzzaman’ın 

eserlerinden, hayatından ve işaret ettiği prensiplerden 

şaşmayarak, müsbet mana ve çizgisindeki yayın politikasını 

sürdüren Yeni Asya, baskı yönüyle Anadolu’ya açılarak 

Ankara, Adana baskılarının ardından şimdi de İzmir bakısına 

başlayarak yeni bir hamle daha yaptı. Bu hamle Üstadımızın 

tabiriyle Nurun bayramıdır. 

Matbuat lisanı ile yapılan en küçük hizmet, sebebiyet 

ve netice itibariyle çok ehemmiyetlidir. İletişim kanallarının 

hayra ve hizmete kullanımda hassasiyetle istikamete dikkatle 

beraber istikametteki hassasiyetine dikkat gerekir. 

Gazetemizin Ege Bölgesine hitap eden baskısı ile 

bölgedeki okuyucuları, inşaallah tirajı artırarak daha fazla 
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insanlara ulaşmasına gayret edeceklerinden eminiz. Yine 

ayrıca bu bölgedeki eli kalem tutan kardeşlerimiz, bölgesel 

haber, örf, milli ve manevi değerleri anlatan yazılarını, yazı 

işlerine göndererek bölge insanlarının daha fazla sahiplenmesi 

sağlanabilir. Bunun için öğretmenlerimiz öğrenci ve gençlere 

rehberlik etmelidir. Bölgedeki işyerlerine, daire amirlerine, 

kurumlara, insanların toplu bulundukları mekânlara gazeteler 

iletilmelidir. Münasip kişilerle doğrudan görüşüp tavsiyeler 

yapılmalıdır. Durumu müsait olan kardeşlerimiz uygun 

gördükleri kişilere hediye abone yapabilirler. İşyerlerine küçük 

hediye kitapçıklarından bulundurarak hediye verebilirler.  

Mahâllerdeki neşriyat komisyonlarının değişmez 

gündem maddesi olan abone artırımı konusu sürekli müzakere 

edilmelidir. Bütün bu hizmetlerle, Risale-i Nur’daki iman ve 

Kur’an hakikatlerinin muhtaçlara iletilmesini sağlayarak Allah 

rızası için vatan ve milletin selametine çalışmaktır. 

Bu vesile ile emeği geçen ve geçecek olanları tebrik 

ediyoruz.      

  Mehmet Çetin 

 12.Nisan 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 18.04.2015 

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

bolgesi-basiminin-hatirlattiklari_331003 

http://www.mehmetcetin.de/yeni-asyanin-ege-bolgesi-

basiminin-hatirlattikleri/         
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17.Tekrarlanan Hayat    

 Tekrarda bir zevk var ki lokmaları tekrarlarız. Önceki 

lokmayı tekrarından zevk alınamadığı için yutarız. Denizin 

dalgaları, yüzeyini temizlemesi içindir. Bu ise tekrarla 

mümkün olmakta. Her şey bir ileri ve bir geri hareketi ile 

tekrarlanarak yerleşir. Evet, her şeyde üç şey vardır ki 

üçüncüsü sırdır, o da senden sonra ortaya çıkar. İkisi ise 

aşikârdır ki, iki tarafın malumudur. Bunlar da insanlar arasında 

tekrarlanır durur. Cemiyet hayatında da üç şey vardır. 

Dağıtıcılar, toplayıcılar ve düzenleyicilerdir ki, hayatı boyu bu 

işlerini tekrarlar durur. 

  Her fert zatında tek olması hakikati yanı sıra nevi ile 

tekrarlanmaktadır. Zerre, titreşim ve tahavvülle değişip, hâlden 

hâle girerken bir manada tekrarlanmaktadır. Bu tekrarda şekil 

değişiklikleri olurken öz ve asıl kendini muhafaza etmektedir. 

    Bu yazımızda eşyanın tekrar ederek devamı ile 

insandaki davranışların nev olarak tekrara dikkat çekmektir 

muradımız. 

    Dün babamın hareketlerini izlerken, bir kısmına 

tenkitlerim olurdu. Bugün ise tenkit ettiğim o davranışların 

bazılarını yaptığıma hayretle şahit olmaktayım. İnsan dün 

tasvip etmediğini bugün nasıl yapabiliyor? Şuurumuzu 

kullanarak tenkit ettiğimiz davranışları sonrasında hayretle 

yaptığımızı görmek, akla sorular getiriyor. Davranışımıza 

böylesine tesir eden ne idi? Kazanılan tecrübelerden istifade 

etmek, aklın gereğidir. Esasında bu da bir tekrar değil midir? 

Böylesine takdir gören davranışları tekrarlarken tenkit edilen 

davranışlar da elbette tekrarın bir parçası olsa gerek. Her şey 

kemale doğru gidiyor. Mazide tenkit gören davranışların 

tekrarı hem tarihten ders alınmadığını gösterdiği gibi biz dahi 

şu konuyu anlatırken dahi birkaç tekrarı yaptık bile. Kemale 

giden her şey gibi tenkit ettiğim hareketlerin de tekrarlanarak 

tenkit edilmez hâle gelmesini dua etmem de bir kemâlât değil 

midir? Dün olmayan bu ümidimin bugün dua olarak tezahürü 
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beni ümitlendirdi doğrusu. Ümit hayatın alâmeti, hayat 

kemalâtın zeminidir. 

    Öğrenmek ve eğitim tekrar ile olduğunu şu ifade ne de 

güzel anlatır: "Ettekrar-ı ahsen  

Velev kâne yüz seksen" Tekrar iyidir, velev ki yüz seksen defa 

bile olsa. Kur’an’daki kıssa ve konuların değişik yerde tekrarı, 

Külliyat’taki mevzuların farklı risalelerde tekrarı hep aynı 

hakikatin ifadesidir.  

 Bir zaman, Kur’an’daki sık sık tekrarlanan ikazlar 

Üstadın dikkatini çekmiş. Hikmetini araştırırken insanların 

aklı, kalbi istikamette olduğu hâlde bazen hisleri ağır basarak, 

yoldan çıkma yapabiliyor, onun için ikaz edildiklerini ifade 

eder. Yine Risale-i Nur’da talebelerine yazdığı mektuplarında 

sık sık uhuvvetin, tesanütün sarsılmaması için defalarca 

yaptığı ikazlarının bıraktığı tesiri ve izi merak eder. 

Talebelerine sorar. Neticede insanın aklı, kalbi iman, Kur’an 

ve Üstadı ile beraber olduğu hâlde nefs-i emmare, şuursuz kör 

hissiyat; akıl ve kalbin sözlerini anlamayıp, dinlemediklerini 

söylüyor. Dolayısıyla tekrarın ekseriyetle faydasının olduğu ve 

hatta tekrarın olmasının tabii olduğu anlaşılıyor. Evet, fıtraten 

insan unutmaya, ihmale meyilli olduğu için sık sık kararınca 

ikaz ve tembih tekrarının yapılması, selameti için elzemdir. 

  Namazın günde beş ve ömür boyu tekrarında bu 

hikmetler akla geliyor.  

 Evet, âlem devranını tekrarla; tekrarda devranını yine 

tekrar ile yapıyor. Âlemin içerisindeki vücudumuz ve 

vücudumuzun içerisindeki zerrat ve hücrelerimiz tekrarlanan 

işlemlerle hayatını sürdürüyor. Biz de önceki hataları 

yapmamamız gerektiğini bildiğimiz hâlde yine de 

tekrarlayarak hayatımıza devam ediyoruz. Durmayanlar, 

hareket edenler, seyran ve seylan edenler aynı şeyi tekrar 

ediyorlar.   

O hâlde buyurun na’büdü halkasına girip “Devrana 

girip, seyran edelim.” diyenleri mütalâaya. 

   Mehmet Çetin 
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        25.12.2011 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

    Yeni Asya 25.04.2015 

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

hayat_332035 

http://www.mehmetcetin.de/tekrarlanan-hayat/ 
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18. Yokluk ile varlıkta çekilen sıkıntılar.   

    İnsanoğlu gereken tedbiri ve işi yapmayıp ihmalkâr 

davranarak muhtemel imkândan faydalanamaz durumuna 

düşüyor ve nihayet yokluklarla sıkıntı başlıyor.   

Gelir gider muhasebesini dengede tutturma konusunda 

sıkıntı çeken insan, borçlanarak araba sahibi oluyor. Taksitleri 

ödeme zorluğu içerisinde iken deposuna benzin alacak parası 

olmayınca, varlık içerisinde yokluğu yaşıyor. Keza kredilerle 

alınan meskenin ödemelerinde sıkıntı çekerken, günlük 

masrafı karşılanamayınca yine varlık içerisinde yokluk 

çekiyor. Evlenip yuva kuruluyor, ancak eş veya evlat hayırlı 

çıkmayınca onların varlıkları ile yokluk çekiyor insanoğlu.  

    Yeri geldiğinde aranmadıktan veya aramadıktan sonra 

dostluğun ne kıymeti kalır?  

Kıymet bilmezliğimize işaret eden kaderin ibretli bir 

tecellisi var. Elimizin altındaki kıymetler ne zaman 

yanımızdan yok olursa, o zaman değerini anlıyoruz. Kıymetini 

anlamak için elden gitmesini beklemek çok ağır bir bedel değil 

midir? Beş şey elden gitmeden kıymetinin bilinmesine işaret 

eden hadisi galiba az anlıyoruz.  

 Varlıkta yok yere çekilen, bu sıkıntıların öncelikle 

sorumlusu biz olduğumuz gibi, ahirde de vazife bize 

düşmekte. İbret alınmayan tarih tekerrürü ile yok yere çekilen 

sıkıntılar için de bir hatırlatmada bulunmakta. 

 İnsan atalet ve tembellik zindanından gayret, faaliyet 

ve hareketle sıyrılıp, ümitle cihazlanıp, şevkli ve tedbirli 

olarak hayata devam etmeli. Sabırla ve insan haklarına 

hürmetle devam ederken ferdi fikrimizde gereksiz yere ısrar 

etmeden meşveretlerle alınan karara uyulup, yüce bir gayeyi 

hedeflemeli. Üzerimize düşen işlerimizi ona buna havale 

etmeden, istikamette olduğumuz müddetçe kimsenin bizi 

doğru yoldan ayıramayacağına kesinlikle inanmalı. Bütün 

bunların en kuvvetli gizli düşmanı olan tedbirsizlik, 

havalecilik, üşengeçlik ve rahata düşkünlük şeklindeki kötü 

alışkanlıklara düşmeden heyecanla çalışıp, gayret ve tedbirler 
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ile hayata devam etmeli. Böylece hayatımız içerisinde çekilen 

sıkıntılar aza inecek. Zaman zaman tekrar karşılaşırsa tecrübe 

ettiği tedbirler ile hayatını sürdürmeli.  

  Kuvvetli iman ataleti, tembellik ve tenbelliği kabul 

etmez, izin vermez. İmanın mukavim olması muhabbet ve 

sadakati hatalardan korur. Böylece hayat; hamiyet ve gayretle 

huzura kavuşur. Mevcud olan kıymetlerimizi yeniden yokluğa 

düşürmeden devam eden hayat en takdir edilen hayattır. 

 Bu yazı var olanın kıymetinin iyice anlaşılması için 

kaleme alındı. Olmayan şeyleri kelimelerin arasında aramak 

hatasına düşmeden, kardeşlerin arasındaki uhuvveti zedeleyici 

lüzumsuz, merakaver heveslerimizi gemleyip; her gün yeni bir 

şevkle kucaklaşmalı, hasretle mevcudiyetimizin kıymetini 

bilmeliyiz.  

Unutmayalım, kıymeti bilinen ve şükür gören nimet 

ziyadeleşir.  

  Mehmet Çetin 

           26.12.2011 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 02.05.2015 

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

cekilen-sikintilar_333090 

http://www.mehmetcetin.de/yokluk-ile-varlikta-cekilen-

sikintilar-2/ 
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19. Anne yüreği 

 Büyük kızım annesine yazdığı mesajında “Sabahları 

işe giderken çocukları dağıtıp arabada yalnız kalınca yüreğim 

burkuluyor.” diye bir annenin evladından ayrılık feryadını 

haykırıyordu.  

 Annelik, ne yüce ve ne kutsi bir duygudur ki 

yaşamayan bilmez. Bu duygu fıtrîdir ancak, Allah’ın evlât 

ihsanıyla yaşanması mümkündür. 

 Anne, evladının ilk öğretmeni iken, evlâtlar da 

annenin çok öğretmenidir. Her çocuk anneye ayrı bir 

öğretmendir. Bu iki kutsal varlık, hemen her şeyi yaparak 

yaşayarak hakkalyakîn derecesinde öğrenir ve öğretir. 

Mahlûkatın içerisinde şefkat kaynağı olan anne kalbi, şefkat ve 

merhameti sonsuz olan Allah’ın çok hassas bir tecelligâhıdır.    

 Evlât, anneden hemen her şeyin ilk dersini alırken, 

anne de evlât sahibi olma ve yaşama dersini alır. Babayı 

yabana attığımı zannetmeyin –ki, beş evlât babasıyım- 

“Babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası 

gibidir.”
21

 Hadisinden moral ve kuvvet alarak maddi ve 

manevi dua etmekteyiz. 

 Annedeki bu duygunun istikametli ve sağlıklı inkişafı 

ailenin dünyevi ve uhrevi saadetine vesiledir. Günümüzün 

fena ve fani cereyanları ile o kuvvetli ve kıymetli seciyenin 

kaybolmamasına dikkat etmek gerekir. Dikkat edilmesi 

gereken önemli bir nokta daha var. Anne, evladının dünya 

hayatında başarılı olmasını “oğlum paşa olsun” dilekleri ile 

ifade ederken, ahiret hayatına kulluğuyla hazırlıklı 

yetiştirilmesine de dikkat etmelidir. Yoksa o evlât “Niçin 

benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet 

verdin” şikâyetinin önü alınamaz olur. 

 Annenin dikkatine arz edilmek istenen önemli 

konulardan biri de şefkatinin hatalı kullanılmasıdır. Şefkat 

edilmesi gereken konuda şefkat edilmemesi hatası ile şefkat 

                                                             
21

 Süyûtî, II, 12/4199 
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edilmemesi gereken noktalarda şefkatin edilmesi hatalı 

kullanımdır. Allah’ın emirlerinin yerine getirilmesinde 

merhamet ve şefkatimiz mani olmamalı, teşvik edici olmalıdır. 

Zira Allah’ın merhamet ve şefkati bizimkinden 

kıyaslanamayacak kadar engindir. 

 Annenin hâlis ve menfaatsiz muhabbeti ihlâsı 

hatırlatır. Beli bükülmüş valide ve ihtiyarlar belânın define 

sebeptir. Hem çocuklardan daha ziyade merhamete ve şefkate 

muhtaç oldukları için, onların ihtiyarlık vakitlerini iyi 

değerlendiren evladın, evinden bereket ve huzur eksik olmaz. 

Aynı zamanda Allah hesabına onlara muhabbet, Allah’a 

muhabbetin gereğidir. O hâlde insanın aklını başına alarak 

ölmezse ihtiyar olacağını unutmaması gerekir. Bugün 

anne/babasına muhabbet ve hürmet etmeyenin yarın muhabbet 

ve hürmete uğramayacağını unutmaması gerekir. 

 Kâinattaki en mühim hakikatlerden olan anne şefkati 

gerçeği, onları aslana saldıracak kadar fedakâr kılarken, anneyi 

evladının hürmetinden ve malından mahrum etmek en büyük 

haksızlıklardandır. 

                  Mehmet Çetin 

11 04 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 09.05.2015 

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

yuregi_334283 

http://www.mehmetcetin.de/anne-yuregi/ 
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20. Kabrimi tefekkür ederken    

 Resul-i Ekrem (asm) bir hadisinde lezzetleri tahrip 

edip acılaştıran ölümü çok zikretmemizi söyler. Bu sözün, 

hayattan zevk almadığım zamanları hatırlamamın fazla bir 

tesirini göremedim. O hâlde zamanlamam hatalı idi, hadis 

değil. Hayattan zevk aldığım, dünyaya tükenmez bağlarla 

bağlandığım zamanda zikredilen hadisi ve ölümü hatırladım. 

Dünyevi lezzet ve cefanın yalan ve geçici olduğunu, asıl 

olanın ahiret olduğunu gördüm. İşte ahiret hayatına ölümle 

geçileceğini hatırlayınca hadisten gerekli ve müessir cevabı 

aldığımı hissettim. Elhamdülillah dünyevîlikten bir an 

kurtuldum. 

 Bir an kurtuldum, diye itiraf ediyorum. Zira hâlâ 

dünyevîyim. Bu satırları okuyarak bencileyin dünyevîliğini 

itiraf eden, okuyan kardeşim, istersen bundan sonraki 

mütalâama yoldaşlık ve hatta sırdaşlık edebilirsin.  

 Doğanbey’deyim, Anadolu’nun sessiz bir köyünde. O 

kadar sessiz ki odamda iki ses var; biri sinek sesi, benim 

dışımda,  diğeri ise kulak çınlamalarım, benim içimde. Sinek 

kanadından çıkan bu ses bana âdeta, dünyaya sinek kanadı 

kadar dünyaya ehemmiyet vermemi söylüyordu. Ön odanın 

penceresinden dünyayı seyrederken arka odadan ahiretin ilk 

durağı kabristandaki kabrimi hayalen seyretmekteyim. Kabrin 

zahiren ürkütücü ve korkunç olmasının iman ve amelimle 

alâkalı olduğunu Risale-i Nur ile anladım. İnanan, inanmayan 

ve inandığı gibi yaşamayan insanın üç hâline göre karşılanan 

bir kabir hayatının varlığı söz konusu.  İnanan insan için 

cennet bahçelerinden bir bahçe olurken diğer iki sınıf insana 

ise cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu hadislerin 

ifadesinden anladım.    

 Kabrim, odamın altmış santim genişliğindeki 

duvarından kıyaslanamayacak kadar daha kalın ve kaçış 

ihtimalim yok idi. Sağa sola bakarak zamanı anlamaya 

çalıştım ama nafile, zira burada zaman saati çalışmıyordu. 

Ayağımın altındaki topraktan hareketlenmeler hissediyorum ki 
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yan duvardan dökülmeler başladı usul usul. Eyvah dedim, 

dünyada iken işlediğim günahlarımın hesabına başlıyor 

muyuz, dedim sessizce. Ne gariptir ki iki delikten haşarat 

çıkacağı anda emsalini dünyada görmediğim iriyarı ve 

ellerindeki dosyalardan vazifeli olduğunu tahmin ettiğim iki 

kişi geldi. Birinin yüzü korkuturken diğeri rahatlatıyordu. 

Suallere başlayınca münker-nekir olduğunu anladım. Onların 

sualleri değil veremediğim cevaplar beni çok sıktı. Ama ümitle 

ifade ediyorum ki okuduğum iman hakikatleri orada imdadıma 

yetişti. Soran da, sorulan da memnun ayrıldık, hamdolsun.  

 Bunlar benim ümit ettiğim dua, tefekkür ve 

mütalâalarım idi. Zikrimi ve fikrimi ilerleyen hayat ve 

yaşımda bu tefekkür ve mütalâalarımı da ilerletmeyi daha 

selâmetli buluyorum. Mütalâalardan hâsıl olan huzuru, bu 

zamanıma kadar dünyadan bulduğum huzura değişmem 

doğrusu.  Dünyadaki huzurdan zevk alırken, ruhum 

rahatlayamıyordu. Ama bu mütalâa ile kalbim işliyor, eşyaya 

ünsiyetim enis ve dostça bir hâl alıyordu. Hayatıma artık 

kabirde dost olabilecek neticeyi veren mülahaza ve 

mütalâalarla devama karar verdim.  

 Siz ne dersiniz?    

                        Mehmet Çetin 

            19.07.2012. Doğanbey-Beyşehir-Konya 

Yeni Asya 16.05.2015http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-

cetin/kabrimi-tefekkur-ederken_335611 

http://www.mehmetcetin.de/kabrimi-tefekkur-ederken/ 
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21. Maraş’ın kahraman evlatları 

 Anadolu’nun müşfik bağrında nice has insanlar 

saklıdır ki Allah’a malûmdur. Has olmak, kuyumcu diliyle 

ayrı ve çok kıymetli bir anlam kazanır. 

 Rabbimiz, mal ve evlâdın fitneye vesile olduğunu 

anlatırken haslaşmaya işaret eder. Karışık madenlerin 

içerisindeki altının fitne ateşiyle yanıp kavrulup diğer 

karışıklıklardan haslaşması fitne imtihanın muradıdır. 

Toplumda insanın hası, madenlerin içerisinde altının hası bu 

noktadan fevkalade önemli ve kıymetlidir.  

 İnsan başından geçen çok tecrübelerle her şeye karşı 

dikkatli ve hazırdır. O artık birikimiyle aranır, danışılır, rehber 

kabul edilir konumdadır. Bütün ayarların anası has altındır ve 

bütün ayarlar has altından beslenir, üretilir. 

 Maraş, mazisi ve tabiî kaynaklarından insan 

kaynaklarına varıncaya kadar gerçekten dikkat çekmeyi hak 

etmektedir. İstiklâl mücadelesi yıllarındaki kahramanlığı ile 

mazisini ayağa kaldırıp saygıyı hak ederken, en değerli maden 

olan altının üretiminde ülkemizde ikinci sırayı alarak ülke 

ekonomisindeki hak ettiği saygın makamını korumaktadır. 

 Şehrin genel görünümündeki sır; yukarı muhteşem 

derece hâkim dağın eteğinde saklanan ve ecdattan alınan 

kültürel değerlerle korunduğunu hissettiren duygularla sizin 

kalbinizi fetheder. Siz bunun farkına bile varamazsınız! Tarihi 

çarşısında, meselâ Maraş bıçağı mı alacaksınız, evvelâ 

esnafından eskimeyen, eskiyi anlatan bilgilerini de içtenlikle 

dinliyorsunuz ve huzurla geziyorsunuz. Maraş’tan dünyanın en 

tatlı acı biberini alırken tatlılıkla uğurlanıyorsunuz. Yeni 

kurulan yerleşim alanlarından sit alanına alınan mahallere 

varıncaya kadar yapılan, yapılacak ve yapılması gereken 

hizmetler için yetkilileri tebrik ve teşvik ediyoruz. Sivil 

Toplum Teşkilatlarının en anlamlı tecellisini odalar 

birliğindeki dayanışmalarında görüyoruz. Bunu da 2015 

yılında ilk defa düzenlenen Altın ve Mücevher Fuarı ile ispat 

ettiler, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. 
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 Tebrik edilecek başka kahramanlarımız var Maraş’ta. 

Ahirzamanın amansız ifsat komitelerinin tahribatına karşı 

insanımızın ve özellikle gençlerimizin imanının kurtulması, 

muhafaza edilmesi istikametinde verdikleri hizmetleri ile 

elbette tebrik edilecek kahramanları var Kahramanmaraş’ın. 

 O kahramanlar ki Resul-i Ekrem (asm) Efendimizin 

sahabeleriyle beraber ifsadından, fitnesinden ve belasından 

Allah’a sığındığı, ahirzamanın Deccal ve Süfyanın şerrinden 

kendilerini ve kardeşlerini korumaya çalışanlardır.  

 Bu mübarek vatanın Maraş cephesinde sağlam ve 

dikkatli durarak; anarşiliği netice veren dinsizlik ve 

ahlaksızlığa karşı tamir ve tedavisi ile beraber Müslümanlar 

arasındaki kardeşliğin yeniden tesisinde Risale-i Nur ile 

hizmet eden kahramanları var Maraş’ın.  

   Mehmet Çetin 

   21 05 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 23.05.2015 

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

kahraman-evlatlari_336747 

http://www.mehmetcetin.de/marasin-kahraman-evlatlari/ 
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22. Tarafgirlik uhuvveti ifsat eder 

 Müminler arasında bozgunculuk, ayrımcılık ve 

düşmanlığa (nifak-şikak-adavet) sebebiyet veren tarafgirlik-

inat-haset pek çok noktalarla beraber insanın şahsi hayatında 

önemli yaralar açmaktadır. 

 Tarafgirlik, insanın yapısı icabı ilginç bir tutkudur ve 

iradesine sahip olmada zayıf olanlara önemli hatalar yaptırır. 

Fıtratta mevcut olan tarafgirlik doğru yolda kullanılırsa 

istikametini bularak bir nimet olarak sebat ve sadakat 

makamında değerini bulur. 

 Bu yazımızda söz konusu ettiğimiz tarafgirlik, maraz 

hâlini alan hâlidir. Maraz hâlindeki tarafgirlik; bir fikre, 

meseleye, sisteme veya herhangi bir şeye “hak, adalet, 

doğruluk” gözetilerek değil de, herhangi bir çıkar veya 

yakınlık için körü körüne meyletmek, yapışmak, sahip çıkmak 

şeklinde tarif edilebilir. Hiç şüphesiz bu, tehlikeli bir damardır. 

 Yaşanan olaylardaki tarafgirliğimiz tahlil edildiğinde, 

hakkın tecelli ettiği cepheye geçebiliyorsak, bu durum 

olumludur. Ancak hâlâ bulunduğumuz noktada hakka rağmen, 

görüşümüzde ısrarlı isek durum tehlikeli demektir. 

 Denilebilir ki, “Hak, benim bulunduğum cephededir.” 

Bunun doğrulayıcısı ne olacaktır? 

 Bediüzzaman’ın, garazkârane tarafgirliğin tahlilinde 

yaptığı değerlendirmeden bir ölçü çıkarabiliriz. Mütedeyyin 

bir ilim ehli, kendi siyasi fikrine muhalif salih bir âlimi tekfir 

ederek çürütmesi değerlendirmenin birincisidir. Kendi fikrinde 

olan münafık birini hürmetkârâne methetmesi de 

değerlendirmenin ikincisidir. 

 Günlük hayata tatbik ederek şöyle ifade etmek 

mümkündür: Dâhil olduğunuz grubun görüşüne muhalif salih 

bir insan tekfir edildiğinde veya yine grubunuzdaki münafık 

birine hürmetkârâne methediliyorsa tarafgirlik, marazi bir hâl 

almıştır. 

 Bu vaziyetteki marazî tarafgirlik fertten başlayan 

psikolojik ve topluma yönelik sosyolojik bir maraz hâlini 
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almış, ferdin ve cemiyetin iç hayatındaki birlik ve dirliği ifsat 

eder potansiyeldedir. 

 Marazî tarafgirliğe iten sebeplerden ihtilaf ön sırada 

yer alır. Tarafgirlik hak namına olsa haklılara sığınak olur. 

Ancak şimdiki gibi garazkârane, nefis hesabına olan tarafgirlik 

haksızlara sığınaktır, dayanak noktasıdır. Çünkü garazkârane 

tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım 

edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. 

Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona –hâşâ- 

lânet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek, 

gurubunun/partisinin hatalarını tevile çalışacak. 

 Maksatta ve esasta sağlanan birlik ve ittihadın vesile 

ve vasıtalarındaki farklılıklar ihtilafa sebep olmamalıdır. Bu 

farklılıkları rahmet ve zenginlik görmek gerekir. Gerçeğin her 

noktası bu farklılıklarla ortaya çıkarılmalıdır. Ortaya çıkarılan 

hakikatler uhuvvetin kuvvetlenmesine yardımcı olmalıdır.  

 İhlasın düşmanı, uhuvvetin müfsidi, hukukun yıkıcısı 

tarafgirlikten hepimizin uzak durması, geçici siyaset 

rüzgârlarının hatırı için ahiret kardeşliğinin zedelenmemesine 

dikkat etmek ehl-i hamiyetin şiarıdır. 

   Mehmet Çetin 

  28 05 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 30.05.2015 

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

uhuvveti-ifsat-eder_337914 

http://www.mehmetcetin.de/tarafgirlik-uhuvveti-ifsat-eder/ 
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23. Musibeti biz mi davet ediyoruz? 

 Hayatta her şey bir sebep sonuç ilişkisi ile cereyan 

etmektedir. Allah, eşyayı yaratırken “Hakîm” yani hikmetle iş 

yapar sıfatı gereği her şeyi bir sebebe bağlayarak icat eder. 

Yaşadığımız musibetlerin başa gelme sebebini bu esasa 

dayanarak araştırılmasında evvela kendi davranışımızı kontrol 

etmeliyiz. Kendi davranışımızı kontrol ettiğimizde dışarıdaki 

davranışlar da büyük ölçüde denetlenmiş olur. O zaman 

soruyu şöyle ifade edelim: Hangi davranışım bu musibetin 

başıma gelmesini davet etti? 

 En mahrem ve özel duygu ve düşüncelerimizle 

kendimize cevap ve hatta hesap vermeliyiz bu makamda. 

Dinleyeni ve seyredeni olmayan bir konumda elbette 

ikiyüzlülüğe, yalana ihtiyaç duymadan dürüstçe cevabımızı 

veririz. Bu muhasebenin hâkimi vicdan olunca kaçacak 

yerimiz olamaz, değil mi? İşte bu sahnede mazideki 

davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz. Hangi hâlimiz kusurlu 

idi de bu musibeti başımıza musallat etti? Bu arayış, cevaba 

yaklaştırır diye düşünürken bir de geleceği düşünmeliyiz. 

Başımıza gelen musibet ile Rabbimiz, bizi önce sabır 

imtihanına tabi tutuyor da sonra mükâfatını mı verecek, acaba? 

Bu düşünce masumdur, suçu başkasına havale edici değildir ve 

hikmet arayıcıdır. Arayan Mevla’sını bulur prensibine 

dayanarak başa gelen musibete bir sığınak da bulunmuş olur. 

Acaba şimdi yaşadığım musibet ile Rabbim beni sabırlarla 

terbiye ederek, kusurlarımın farkına varıp gittikçe daha güzel 

insan olmamı mı istiyor? Bu durumda bana düşen daha 

dikkatli olmaktır, böylece içerisinde bulunduğum sıkıntıyı 

tedbirlere dikkat etmekle aşabilirim inşaallah, demeliyiz. Bu 

derin muhasebeli duygular insanı daha dikkatli olmaya, daha 

sabırlı olmaya yönlendirirken yaşama sevincimizin heyecanını 

da artırır. 

 Yapılan muhasebeden, yaşanan hadiselerden anlaşılan 

o ki musibet şerrin kendisi olmadığı gibi bazen saadete de 

sebep olabiliyor. Yaşanan musibetin ardından o musibeti davet 
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edici hatalar anlaşılıyor ve artık tekrarlanmıyor, bu da saadete 

vesile oluyor. O hâlde her içerisinde bulunduğumuz musibeti 

yaşarken ondan ders çıkarmaya gayret edip, azimle dikkatle ve 

özenle önümüzdeki hayatta doğru davranışlarda bulunmayı 

hedeflemeliyiz.  

 Saadetin de zaman zaman musibeti davet ettiğini 

biliyor musunuz? Yaşanan saadet, bizi dikkatsizliğe, 

gevşekliğe ve hatta tembellik gibi tedbirsiz davranışlara sevk 

ediyorsa felaketi uzaklarda aramamak lazımdır. Bundan 

alınacak ders, yaşadığımız saadetin düzenli ve huzurlu 

devamının şartlarına, kurallarına dikkat etmek olmalıdır. 

 Şimdi başa gelen musibetin evvelini ahirini böyle 

değerlendirmenin ardından beni bu imtihanlarla terbiye ederek 

daha güzel insan olmaya yönlendiren Rabbimi sevmeye, O’na 

şükretmeye nefsimden gayri engel kaldı mı? Nefis öyle bir 

engel ki anlatmaya çalıştığımız tedbirsizlikleri tembellikle 

yapmayan, bulduğu rahat ortamı da çalışmamakla hatalar 

yapıp musibeti çeken değil midir sorarım kendime! 

 Ne dersiniz?         

   Mehmet Çetin 

               22 05 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 06.06.2015 

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

davet-ediyoruz_339097 

http://www.mehmetcetin.de/musibeti-biz-mi-davet-ediyoruz/ 
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24. Sosyal paylaşımda hassasiyet ve istikamet  

Günümüz iletişim vasıtalarından sosyal paylaşım, 

ihtilaf ve kırgınlıklara değil neticede hayra vesile olmalıdır. 

Ancak uygulamalara bakıldığında çok uyarılara rağmen 

istikamet ve hassasiyet konusunda hatalı davranışların 

olduğunu üzülerek izlemekteyiz. 

 Bir gruba mensubiyet o grubun prensiplerine tabi 

olmayı gerektirir. Mensubu olunan grubun kararlarına rağmen 

farklı bir görüşe sahip olunabilir. Farklı fikirlerin istişaresi 

yetkili organlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılır ve 

nihayetinde çıkan karar hâlâ kanaatiniz istikametinde değilse 

yapılacak tek şey zamana bırakarak fitneye vesile olmayıp, 

başkaları ile konuyu defalarca paylaşmayıp sabretmek ve dua 

etmektir.  

Çok imtihanlardan geçmekteyiz. Farklı olduğunu 

düşündüğünüz, diğerlerinin kararlarını yanlış gördüğünüz 

noktada bile karşılıklı imtihana tabi tutulmaktayız. Bu ortamda 

gıybet, dedikodu ve fitneye vesile olmadan muhatapları ile 

akla kapıyı açıcı konuşmaları yapar, duaya devam ederiz. 

Farklı kanaate sahip olan ile girilen münakaşalar, iknaya vesile 

olmadığı gibi ilzam edip, gizli tehlikeli zevki alıp, gıybet, 

tahkir ve kırgınlığa sebep oluyor. Fitnenin kol gezdiği 

zeminlerde en selâmetli yol vesile olmamak, sabır ve dua 

etmektir. Birilerinin sizi ittihat havarisi olarak mı, yoksa fitne 

varisi olarak mı hatırlaması hoşunuza gider? 

Demokrasiyi başkalarına değil öz nefsimizde 

sindirmeliyiz. Bu evvelâ gönülde ve kafada başlar. Farklı 

fikirleri sabırla karşılayarak dinleyen zihnî istibdattan kurtulur. 

Allah’ın hikmeti gereği eşyanın ve fikirlerin böylesine 

farklılıklar içerisinde yaratılacağı gerçeği bize sorumluluklar 

yüklemekte. Mizaç, meşrep, huy gibi kişisel farklılıklara 

rağmen kardeşlik hassasiyeti ısrarla ve istikametle muhafaza 

edilmeli.  

Yaşanan günlük olaylarda boğulmayalım. Her 

amelimizden hesaba çekileceğimizi nasıl da unutuveriyoruz 
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günlük boğuşmaların içerisinde? Bir öfkede, bir kelimede her 

şeyimizi batırmayalım. Klavyenin üzerinde cirit atan 

parmaklar nasıl hesap verecek dersin huzur-u İlahide? Parmak 

iradeye, irade meyle, meyil nefse suçu havale ederken sen 

neredesin? Bulunduğun hâl üzerinde iken emr-i hak vuku 

bulsa, hesabını verebilecek misin? 

İç içe imtihanlardan geçmekteyiz! Kuvvetlendirmeye 

çalıştığımız imanımızı gıybet ve ihtilaflarla etkisiz hâle 

düşürmeyelim. Fırtınaların ardından bir şekli ile toparlanmayı 

fırsat bilelim. Neticesi ihtilaf olan tartışmaları geride 

bırakarak, ittihat sohbetleri ile uhuvveti güçlendirelim. Esas 

vazifemize yeniden dönüp, geçici rüzgârlardan kimliğimizi 

kurtaralım.        

   Mehmet Çetin 

                     27 01 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 13.06.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sosyal-paylasimda-

hassasiyet-ve-istikamet_340633 

http://www.mehmetcetin.de/sosyal-paylasimda-hassasiyet-ve-

istikamet/ 
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25. Hafız Ali’den Gücenmeme Dersi 

 Bediüzzaman Hazretlerinin İslâmköy’lü kadim 

talebesi Hafız Ali Ergün’ün Barla Lâhikasında geçen bir 

mektubu
22

 bize hayatî ders verir.  

 Küçük bir mesele münasebetiyle “Gücenme” 

konusundaki sorulara izah getirir. Evvelâ sadâkat ve 

teslimiyetinin ifadesi anlamında, hayatının her safhasında 

kıymetli ve o hayatı, pervane gibi ateşte yanma pahasına da 

olsa emri yerine getirmeye her an hazır olduğunu takdim ile 

girer. Hayat ve Risale-i Nur ile tanışmak gibi kıymetli bir 

hediyeyi ihsan eden Cenâb-ı Hak için o hediye sarf edilmez 

mi? Bahçıvan, fidanların daha iyi büyümesi ve hayvanlardan 

korumak için alt dalları keser, ta ki yükselsin. O fidanların bu 

muameleye itirazları hak değildir. Zira önceki hâlinde 

kalsalardı hem hayvanlar koparacaktı ve hem de toprak altında 

çürüyüp gidecekti veya kırılıp kuruyacaktı. Hasta, ameliyata 

muhtaç olduğu bir durumda iken, doktorunun müdahâlesini 

gönül huzuruyla kabul edip teşekkür etmelidir. 

 Üstadına gönlünü açan Hafız Ali ağabeyimiz 

mübalağasız çok kusurlu olduğunu nefsine kabul ettirdiğini 

ifade eder. Hatta dizlerine, beline, boğazına kadar değil 

boyunu aşan kusur ve hata çamurunda çürümek üzere iken 

Hızır gibi yetişip, Lokman gibi Kur’ân eczanesinden 

kaynaklanan ilâçlarla Üstadının, tedaviye başladığını ifade 

eder. Hayatının Risale-i Nur ile manasını bulmasına vesile 

olan Üstadına feda etmeye hazır olduğunu da takdim eder. Ve 

bu sözü, Denizle Hapishanesinde Üstadının yerine şehit 

düşmesiyle yerini bulur. 

 Kardeşler arasındaki kardeşlik, gücenmek ve 

tarafgirliği kaldırmaz. Yaşanan musîbetlerin verdiği asabîlik 

cihetiyle kusura bakılmamalı. Kısmet ve kadere itiraz 

nev’inden şikâyetler yapılmayıp, “Böyle olmasaydı şöyle 

olmazdı.”, diyerek gücenmemelidir. Kardeşler arasında 
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gücenme damarını sinsice tahrik eden müfsitlere karşı bu 

fırsatı vermemek lazım. Haysiyet ve şerefini hatta sevinçle 

ruhunu kardeşleri uğruna feda etmeye hazır olan 

Bediüzzaman Hazretleri mektuplarında Nur Talebelerinin 

kendi aralarındaki ifadelerinden dolayı gücenmemesini ısrarla 

ister. Müsamaha ile karşılanıp, “Kardeşimin bu ifadesi ona 

gücenmemi gerektirmemelidir. Benim kusurumun ıslahı için 

söylediği veya söylettirildiğini tatlı ikaz olarak anlamam 

lazımdır. Bunlar bir manada şefkat tokadıdır demem lâzım.!”, 

diyerek nefsin ıslahına ve kardeşliğin ziyadeleşmesine 

çalışmalıdır. Geçmişteki gücenmeleri bu bakış açısıyla 

değerlendirip hayırla anmaya dönüştürmek, gelecekte daha az 

gücenmeleri hazırlar.  

 Ulvî sadâkatiyle; birinci Süleyman, selim kalbiyle; 

ikinci Süleyman Rüştü, müstakim aklıyla; Küçük Lütfi, İkinci 

Sabri, Üç cesetli ama bir ruh sahiplerinden Hafız Ali gibi daha 

pek çok sıfatlarla Üstadı tarafından takdir edilen Hafız Ali 

ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyoruz.       

   Mehmet Çetin 

  23 06 2015 Yeni Foça İzmir 

Yeni Asya 27.06.2015 

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

gucenmeme-dersi_343438 

http://www.mehmetcetin.de/hafiz-aliden-gucenmeme-dersi/ 
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26. Zahiren Lezzetsiz Görünen Nimetlerde  

 Semavî dinlerin arasında İslâmın artan bir taleple 

tercih edilmesi, hayatın her yönünü kuşatan prensiplere sahip 

olma özelliğindendir. Dinimiz hiçbir konuda bizi rehbersiz 

bırakmamıştır. Dolayısıyla nefsimize göre hareket edersek 

hata yapma ihtimaliyle beraber şikâyetlerin artması da söz 

konusu olacaktır. 

  Hayatımızdaki her davranışımıza pusula olma 

özelliğinde olan “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.”
23

, 

ayetinden hareketle iktisadın, esas alınması gerekir. 

 On Dokuzuncu Lem’a’da Bediüzzaman Hazretleri 

bahsedilen ayeti zamanımızın anlayışına göre, iktisadî esaslar 

çerçevesinde izah eder. Üstadın izahlarının ilk kısmında geçen 

iktisadın, “Zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti 

tatmasına kuvvetli bir sebeptir.”, ifadesi çok dikkat çekicidir. 

 Zahiren lezzetsiz görünen nimette nasıl bir zevk 

olabilir ki ve hem ne demektir? Hayatımızın her tarafını işgal 

eden lüks tüketim arzusu bu kadar baskın iken zahiren 

lezzetsiz görünen nimet, niçin ve nasıl yenilsin ki? 

Hayatımızda zahiren lezzetsiz görünen nimetler tüketildiğinde 

iktisadiyatımıza faydası olacak mıdır? 

 Zahiren lezzetsiz görünen nice nimetler vardır ki 

lezzetlilere nispeten daha iktisatlı olduğu malûmdur. Lezzetliyi 

lezzetsizden ayıran kapıcı hükmündeki dilimize makamından 

fazla değer vermek hatalı bir davranıştır. Vücudu besleme 

noktasında baklava ile peynir veya yumurtanın bir farkı 

yoktur. Baklavaya göre daha az lezzetli olan peynir veya 

yumurta nimeti ile kanaat edilerek gıdanın alınması tavsiye 

edilen bir davranıştır. Tadı emsallerine göre dilimize cazip 

olmayan ama çok hesaplı yiyeceklerin tercih edilerek 

yenilmesi öncelikle iktisaden faydası olacaktır ki aradaki ücret 

farkı gizli israftan kurtarılıp kesemizde kalacaktır. Bir haramın 

terki yüzer vacip ve binler sünnet işlemek gibidir. Sonra, o 
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zahiren lezzetsiz zannedilen nimetin kullanımı ile fakirlerin 

hâlinin anlaşılmasına vesile olacaktır. Bu muamele de 

toplumdaki zengin fakir yaklaşımını sağlayacaktır. Zahiren 

lezzetsiz görünen nimetin tadılması insanı şükürsüz 

zenginliğin getirdiği gururdan uzaklaşılmasına ve şükre 

yaklaşmasına da sebep olabilir. Lüks tüketimin azalması gibi 

bir haramın engellenmesine, iktisatlı nimetlerin daha fazla 

taleple pazar bularak istikrarlı hayatın devamına sebep 

olacaktır. 

 Sıralanabilecek daha pek çok hususların her birisi 

iktisaden faydası olmakla beraber zahiren lezzetsiz görünen 

nimetlerdeki lezzetin tadılıp şükre davete kuvvetle vesile 

olacaktır. Lezzetsiz görünen nimetlerdeki gizli lezzet ve 

iktisadın farkına varabilen ve uygulayanlardan olmak duası ile. 

   Mehmet Çetin 

                      27 06 2015 Yeni Foça İzmir  

 Yeni Asya 04.07.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/zahiren-lezzetsiz-

gorunen-nimetlerde-iktisadi-gormek_344740 

http://www.mehmetcetin.de/zahiren-lezzetsiz-gorunen-

nimetlerde-iktisadi-gormek/ 
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27. Risale-i Nur’da Kadir Gecesi 

 Bediüzzaman Hazretleri Dördüncü Ricada, Kur’an’ı; 

semavat ve arzdaki her şeyi kuşatan ve emri altında 

bulunduran, terbiye eden, celâl sahibi Allah’ın rahmetinden 

sonsuz kaynak olarak nitelendirip Kadir Gecesini o kudsî 

kaynağa dayanarak işaret eder.  

  Mübarek Ramazan ayı Kadir Gecesini içine aldığı gibi 

kendisi de ömür içinde bir Kadir Gecesi hükmündedir ki 

muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. İnsan eğer kötü niyet 

ve davranışlarıyla bozmayıp samimiyetle ubudiyete devam 

ederse duası inşaallah kabul olur. Allah’ın rızasına 

mazhariyetle ebedi saadeti kazanmaya bir vesile olur. 

 Esma-i İlâhîyede İsm-i Azamın, dünyanın ömründe 

kıyametin, ömürde ecelin, insanlarda velînin, Cuma’da icabet 

vaktinin, Ramazanda Kadir Gecesinin gizlenmesinin çok 

hikmetleri vardır. Böyle bir vakitte en iyi, en faydalı şeylerle 

meşgul olmak lâzımdır. Bu gecede yapılan duanın kabul 

edileceği kuvvetle muhtemeldir. Ramazanın yirmi yedinci 

gecesi telakki edilen muazzam nurlu Kadir Gecesinden istifade 

edilmesi ısrarla tavsiye edilir. 

 Ramazan-ı şerifte amelin sevabı bire bin iken Kadir 

Gecesinde otuz bin hasene sayılır. Zira Leyle-i Kadir, 

Kur’an’ın hükmü ile bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin bu 

kadar kıymetlenmesini hiç şüphesiz Allah’ın kelamında ve 

hükmünde aramak lâzımdır. 

 Leyle-i Kadirde seksen üç sene manevî ömür 

kazandıran hikmetli sırrı ile ihlâs, tesanüt ve iştirak-i a’mal-i 

uhreviye yani ahirete ait olan işlerdeki ortaklık düsturuyla 

Risale-i Nur Talebelerinden birinin kazanması ile her birinin 

kazanacağı kuvvetle muhtemeldir.  

 Risale-i Nur’da Leyle-i Kadirdeki telifat dikkat 

çekicidir. “On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeylinde uzun 

bir hakikat ve mühim bir meseleye kısaca işaret edilir. Risale-i 

Nur’a ilişilmeyip neşrine yardımcı olması dile getirilir. Leyle-i 

Kadirde kalbe gelen hakikat başlığı altındaki lâhikasında 
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İslâm’î şeairden olan ezanın aslına uygun okunmasını bayram 

kabul edip tebrik edilir. Eski hükümetlerin tahribatını tamire 

çalışan Demokrat namındaki hürriyetperverlerin Risale-i 

Nur’u takdir etmelerine teşekkürle beraber dua edildiği ifade 

edilir. Ahrar manasındaki hürriyetperverlerin, inşaallah mutlak 

istibdadı kaldırarak yerine İslâm’a uygun hürriyetin tesisine 

vesile olacakları müjdesi verilir. 

   Mehmet Çetin  

  08 07 2015 Yeni Foça İzmir 

Yeni Asya 11.07.2015 

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

kadir-gecesi_346303 

http://www.mehmetcetin.de/risale-i-nurda-kadir-gecesi/ 
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28. Bayramlarda yükselen duygular 

 Bayramların ibadet hayatımıza kazandırdığı iyilik ve 

güzellikleri vardır. Bunların başında cemaatle kılınan bayram 

namazının ardından getirilen teşrik tekbirleri ile ortaklaşa 

sergilenen samimi birlik tablosu gelir. Camiin içindeki ve 

dışındaki cemaatin beraberce “Allahuekber” diyerek hamd, 

tesbih ve tekbirlerle tevhid manası ilan edilir.  

  Bu tabloyu geniş olarak tefekkür etmek şöyle 

mümkündür: Dâhil olunan bu camii cemaati gibi şehir, ülke ve 

dünyadaki bütün camiilerin cemaatinin hep beraber 

“Allahuekber” nidaları Mekke ağzıyla, Arafat Dağı diliyle her 

taraftaki mü’minlerin nefesiyle ilan edilir. Bir mü’minin 

ağzından çıkan bir “Allahuekber” ilanı, birlik ve beraberlik 

duyguları ile kâinatın her tarafına yayılır. Böylece havada bir 

ve tek olarak “Allahuekber” temessül edip yankılanarak 

semavatta tekbir sesleri dalga dalga çınlayarak büyük bir 

tesbih ve zikir halkası oluşturur.  

 Bayramlarda gafletin baskın çıkması ihtimaline binaen 

gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde, zikrullaha ve 

şükre çok rağbet ve teşvik edilmesi çok anlamlıdır. Böylece 

bayramlarda o sevinç ve mutluluk nimetlerini şükre çevirip, 

sevinç ve huzur nimetinin hem devam ettirilsin hem de 

ziyadeleştirilsin. Şükür nimeti fazlalaştırır, gaflet kaçırır.  

 Bayramlaşma ile yeniden kuvvetlenen kardeşlik 

duyguları, diğer zamanlardan biraz daha farklı olarak 

küçüklerin sevindirilmesi, büyüklerin ziyaretleriyle hâsıl olan 

hürmet ve muhabbetler bayramın getirdiği güzelliklerdir. 

 Bayramın vesile edilerek sağlanan barış ve dostluklar 

unutulmaz hatıra bırakır. Sıla-i rahim en güzel manasını 

bayramlarda bulur. Diğer zamanlara nispeten fazlasıyla 

yapılan kabir ziyaretleri, hayatın faniliği, insanın ölümlü 

olduğu dolayısıyla kabrin arkası için çalışma arzu ve 

duygusunu uyandırır. Fakirlere, gariplere, kimsesiz ve yolda 

kalmışlarla ihtiyaç sahiplerine gösterilen o güzel yaklaşımlar, 

yardımlar, şefkat elleri hepsi bayramlarda zirve yapan 
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duygular sayesindedir. Diğer taraftan bu insanların alaka, 

yardım görüp mutlu olması, sahiplenilme duygularının tatmin 

olması bayramlar vesilesiyledir. Bayrama özel yapılan 

hazırlıklar, yemekler, tatlılar, alınan eşyalar, elbiseler, 

temizlikler ve hatta bayram tıraşları da bayramlarda yapılır ve 

yaşanır. Bayramlarda haberleşme, seyahat, alış veriş artarken 

esnaf ve müşteri ile devletin maliyesi de memnun kalır.  

 Bu güzel duyguların yükselmesi bayramı bayram eden 

lezzetli hatıralardır. 

   Mehmet Çetin    

 15 07 2015 Yeni Foça İzmir 

 Yeni Asya 18.07.2015 

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

yukselen-duygular_347400 

http://www.mehmetcetin.de/bayramlarda-yukselen-duygular/ 
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29. Barış İle Gelen Mutluluk 

 Sevgili kızım Esra’dan sonra ortanca oğlum Abdullah 

Sait’ten üçüncü torunumuz Barış’ı nasip eden Rabbime 

hamdolsun. Ebeveynine hayırlı evlât olmasını temenni 

ediyorum. 

 Evlât sevgisine ebeveyn muhatap olurken torun 

sevgisine dede, anneanne ve babaanneler. Her yaşın ayrı 

zevkinin olduğunu yaşayarak anlıyor ve tadıyoruz. Hayatta 

emsali olmayan lezzet, evlât ve torun sevgisidir. 

 Kişinin kendini değerli ve mutlu hissetmesi 

sorumluluğunun artması ile doğru orantılıdır. Aidiyet duygusu 

huzurun motorudur. Huzurun devamı uğruna neler yapılmaz 

ki? 

 Mutlu hissetme çocukluk yıllarından başlar. Yaşanan 

acıların ardından toparlanıp hayata devam etme melekesi de 

çocukluk yıllarında oluşur. Hayatında ilk tanıdığı erkek, babası 

olan erkek çocuk için, onunla baş başa geçirdiği vakitler, 

oynadığı oyunlar ve ondan aldığı onaylanma ve takdir 

duygusu çok önemlidir. Kimliğinin oluşmasına da bir o kadar 

etkilidir. Annesiyle konuşabilen, duygularını paylaşabilen, 

onun sevgi ve desteğini alan evlât, hayata daha olumlu bir 

bakış açısı geliştirir. Babasıyla sağlıklı ve doyumlu beraberlik 

kuran kız çocuğunun güven duyguları gelişirken kendi ve 

çevresiyle barışık kişiliğinin temelleri atılır. Bu duyguların 

gelişmesi onlara güven, kendisiyle barışık, sevmeyi 

becerebilme özelliği kişilikleri için çok önemlidir. 

Unutmayalım ki evlât iyi bir kayıt cihazından daha ileri 

derecede duygularıyla yaşayarak kaydeder. Sonra da geriye 

döner sorgulama yapar. Geçmişte anlamlandıramadığını ileri 

yaşlarında fark eder ve bitmeyen sorgulamalarla yormaya 

başlar. Bunlar onun zihninin derinliklerindeki unutulmaz 

kayıtlardır. 

 Evlât, ebeveyne sorumluluk yüklerken dedeyi boş 

bırakmaz. O artık torunun daha üst kimlikte yetişmesinden 

sorumludur. Temel bilgileri anne babasından alırken, 
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tecrübeye dayalı olanların son şeklini de dedesinden alır. 

Ebeveyn henüz dedenin tecrübesine eremediği için temel ile 

meşguldür, çatıya kadar çok iş var. 

 Torun erkek olunca okuduğum bir bilgiyi de babalara 

not olsun diye aktarmalıyım. Baba ile oğlunun arasında 

yaşanan sıkıntıların merkezinde otoriteye müdahale endişesi 

vardır. Zamanla büyüyen erkek evlât, evde tek otorite olan 

babanın söylediğini yapmada zorlanma başlar. Evlât bunu 

kendi bağımsızlığına müdahale olarak algılar. Baba ise 

evladının söz dinlememesini kendi otoritesine bir itiraz olarak 

algılar. Diğer taraftan aileyi ilgilendiren kararlarda erkek 

evladın etkili ve baskın şekilde müdahalesi baba tarafından 

gizli bir endişe ile karşılanır. Bu algıların aile içerisinde 

sıkıntılara sebep olmaması için aradaki diyaloglar samimi, 

sağlıklı, doğru ve doyurucu olmalıdır.  

 Ne kadar sıkıntılar yaşanırsa yaşansın evlât 

bambaşkadır, hele torun, balın üzerine sürülen kaymak, 

cevizin içi, ticaretin kârıdır vesselam. 

Not: Vefat eden Halil Uslu ağabeyime Allah’tan rahmet 

diliyorum. Ailesine, cemaatimize sabırlar diliyorum.  

  Mehmet Çetin 

 20.07.2015 Göktürk İstanbul 

Yeni Asya 25.07.2015 

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

mutluluk_348363 

http://www.mehmetcetin.de/baris-ile-gelen-mutluluk/ 
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30. Mümin Çevik’ten Tasvir Gazetesi Hatıraları 

 Geleneksel Doğanbeyliler Günü 23. Kutlama 

Programında Dr. Mümin Çevik ağabeyimizle tanışmak nasip 

oldu. Kendileriyle rahmetli kayınpederim tarafından 

akrabayız. Kurucu müdürü olduğu Üçdal Neşriyatı ile yayın 

hayatına pek çok İslâmî eserleri kazandırmıştır. 

 “Ben çok eskiden Risale-i Nuru tanıdım.”, diye söze 

başladı ve eskimeyen eski hatıralarını anlatırken yeniden 

yaşadı. Kirazlı Mescid Camii’ne gelen Nur Talebelerini 

dinleme ile başlayan yakınlık Zübeyir Gündüzalp, Muhsin 

Alkonovi, Mehmet Fırıncı, Mehmet Kutlular ile dershanede o 

dönemde devam eder.  

 Yokluk ve sıkıntılarla ama azimle başlayan eğitim 

hayatının ilk yıllarında neşriyata alâka duyar. Küçük denecek 

yaşlardan itibaren mecmua ve mahalli gazetelerde yazıları 

yayınlanır. Tanınmış edip, şair ve gazetecilerle tanışır. 

Milliyetçi önderlerden Ziya Uygur rehberliğinde gelişen hayatı 

hareketli geçer. Komünizmle Mücadele Derneğinde rahmetli 

Bekir Berk ile tanışırlar. Pek çok mevkutede yazıları ve 

idareciliği ile tanınır. Nihayet 1966 da Üçdal Neşriyatı üç 

arkadaş olarak kurarak neşriyat hayatı devam eder. İslâmî 

eserlerin neşrinde çok hizmetlere vesile olan hayatı ve 

hatıraları tecrübe dolu idi. Yaşadıklarından çıkardığı 

tecrübelerini bugüne uyarlayarak aktarması yaşanan 

meselelere vukufiyetini gösteriyordu. Öğretim arzusuyla 

başlayan ve eğitim hizmeti ile devam eden hayatına üniversite 

hocalığı da ilâve olur. Şimdi ilerlemiş yaşına rağmen hayatının 

“en mutlu anım” dediği günlerini hocalık yaptığı Yalova 

Üniversitesi talebeleri ile yaşar. 

 “Bir depo buğdayınız da olsa mayanız olmadıktan 

sonra bir kıymeti yok.”, diyerek İslâmî şuurun gerektirdiği 

uhuvvetin en geniş anlamıyla uygulanmasına dikkat çeker. Dar 

dairede her cemaatin kendi meslek ve meşrebi ile muamelesi 

ama geniş dairede ehl-i imanı bir birine bağlayan bağlara 

azami hassasiyet gösterip gıybet dedikodu ve kusur arama 
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hastalığını terk etmemiz lazımdır. Bu cümleden hareketle 

yürütülen imanî ve kültürel faaliyetlerde bulunurken yabancı 

parmaklara alet olmamak lazım. 

 12 Eylül ihtilâli sonrasında demokrasinin kesintiye 

uğramasını tasvip etmeyen yazı ve demokrat duruşuyla 

ihtilâlin ilk ayında Yeni Asya kapatılır. Yeni Nesil ile devam 

eden hizmet ihtilâl anayasası eleştirilip, cunta uygulamalarının 

hatalı kısımları deşifre edildi. Bunu hazmedemeyen ihtilâlciler 

anayasa oylamasına bir gün kala 5 Kasım 1982 de Yeni Nesil’i 

bir aylık denilip bir yıllık kapattılar. Yeni gazete arayışı 

içerisinde henüz resmi ilan alma hakkını alamamış olan 

Tasvir Gazetesini önceki sahibi Mümin Çevik’ten satın 

alırlar. O sıkıntılı dönemde bir müddet gazetenin devamında 

sorumluluk alır ve sonra devreder. Okuyucularının sıkı 

sahiplenmesiyle sık ikaz alan Tasvir 1 Ekim 1983’de kapatıldı. 

Ara dönemde Hür Yurt ile devam edilirken 16 Ekim 1983’de 

Tasvir beraat ederek devam edildi. 5 Kasım 1983’de Yeni 

Nesil’in beraatı ile neşriyat Yeni Nesil olarak devam etti. 

Bütün bu kapanmaların toplamı 470 günü bularak basında 

dünya rekoru kırıldı. Bu rekor ihtilâlcilerin bir armağanıydı (!) 

Zülfikar-Uhuvvet-İttihad-Yeni Asya-Yeni Nesil-Tasvir-Hür 

Yurt ve tekrar Yeni Nesil çizgisinde yürüyen kervan, 1990 

başından itibaren yeniden Yeni Asya ismi etrafında toplanarak 

yoluna devam etti ve ediyor. 

 Mensubu bulunduğu milliyetçi camianın içerisinde 

hizmetleri ile de tanınan Mümin Çevik’e sağlıklı ve hayırlı 

ömürler diliyoruz.      

                  Mehmet Çetin 

 26 Temmuz 2015 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 01.08.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mumin-cevik-ten-

tasvir-gazetesi-hatiralari_349618 

http://www.mehmetcetin.de/mumin-cevikten-tasvir-gazetesi-

hatiralari/ 
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31. Sultan 2. Mahmud’un Aldığı Ders 

 Sultan Mahmud tebdil-i kıyafet yapıp gezerken 

tıkanan lağım kanalını açmakla uğraşan bir adamın konuşması 

dikkatini çeker. Adamın yaptığı iş çok müstekreh olduğu için 

Padişahın midesi bulanır. Tam bu esnada lağımcı küreği 

daldırır, çıkarır. Ortalığa fena bir koku yayılır. Bu kokudan 

lağımcı da etkilenerek seslenir: “Yeter artık be kör nefis! 

Şimdi seni bu pislikten daha kötüsünün içerisine sokarım.”, 

der.   

Sultan hayretle yanındaki adamına sorar: 

 -Bu adamın söylediğini işittin mi? 

 -İşittim efendim. 

 -Kendisi dizlerine kadar pisliğin içerisinde olduğu 

hâlde kör nefsi daha hangi pisliğe sokabilir ki? 

 Adamın işinin bitmesinin ardından takip ederler. Evine 

girip temiz kıyafetlerle çıkan lağımcı, esnaf kahvesine 

oturarak okkalı bir kahve ısmarlar. Sultan Mahmud ile yaveri 

Sait Efendi usulca yaklaşıp selam verirler. Lağımcı Usta 

masaya davet eder. Konuşma başlar: 

  -Merhaba ağa. 

 -Merhaba, buyurun der, iki kahve daha söyler. 

 -Çalıştığın yerden beri seni takip ediyoruz.  

 -Hayrola! Yapılacak bir iş mi var? Herkese sorun, 

Sarı Mehmet dedin mi herkes tanır beni.  

 -Hayır, bir işimiz yok ancak çalışma esnasında bir 

sözünü çok merak ettik. Demiştin ki: “Yeter artık be kör nefis! 

Şimdi seni bu pisliğin içerisine sokarım.” Hâlbuki sen zaten 

pisliğin içerisinde idin. Nefsi daha nereye sokacaksın ki? 

 Lağımcı gülerek cevap vermiş: 

 -Ben zenaatlerin en pisini yapıyorum ama alnımın teri 

ile hayatımı kazanıyorum. İşim bitince de yıkanıp ağa 

oluyorum, kendi saltanatımın padişahı oluyorum. Sultan 

Mahmut bile bana vız gelir. Kokudan tiksindiğim vakit nefsime 

“seni bu pislikten daha kötüsüne sokarım”, sözümden 
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muradım, “bir yere uşaklığa girerim, seni emir altına 

aldırırım” demektir. Şimdi anladınız mı? 

 Sultan, adamına işaret eder, o da bir kese altın uzatır, 

ama lağımcı itiraz eder, 

 -Ben bir iş görmedim ki karşılığını alayım, der. 

 -Bu, iş karşılığı değil. Padişah ihsanıdır. Hani biraz 

önce Sultan Murad bile bana vız gelir demiştin ya, işte onun 

ihsanıdır.24 

   Nefsin firavunluğunu ve onun korktuğu tek noktayı 

anlatan bu hikayeyi manidar bulduğumuz için paylaşmak 

istedik. Emir altına girmek istemeyen nefsi, lağımcı Sarı 

Mehmet Usta, uşak olma, emir altına sokma tehdidi ile haddini 

bildirip, pisliğin içerisinde temizlenme dersi verir. 

 Fazla söze gerek var mı? 

   Mehmet Çetin 

  09 07 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 08.08.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sultan-2-mahmud-

un-aldigi-ders_350710 

http://www.mehmetcetin.de/sultan-2-mahmudun-aldigi-ders/ 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Hilmi Yücebaş,  Ref’i Cevat Ulunay’ın Hayatı Hatıraları Eserleri, 

sh. 128, Arkın Dağıtım. 1968  
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32. Rüyadan İbretlik Notlar 

 Şerafeddin, akşam namazı sonrasında bastıran uykuya, 

beraber kaldığı arkadaşları gelinceye kadar teslim olur. 

Rüyasında kapı yüksek sesle vurulur, heyecanla fırlar ve hızla 

açar. Kapıda tanımadığı ama korku ve dehşet veren görüntüde 

iri yarı birisi emreder: 

-Haydi, vaktin doldu, der. 

-Yahu bir yanlışlık olmasın! 

-Hayır, yanlışlık yok, düş önüme! 

-Bir abdest alsaydım, iki rekât namaz kılsaydım, biraz sonra 

gelecek arkadaşlarımla helâlaşsaydım… 

-İtiraz etme, düş önüme. 

  Çaresiz önüne düşer Azrail’in. Yolda zaman 

kazanmak için yavaş yürür. Nihayet biten sokakların ardından 

uzaktan kabristan görünür. Yıllarca okuduğu Külliyattaki: 

“Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O 

zan sebebi ile bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı 

hayat bir rüya gibi geçti…” ibretlik ifadeler hızla zihninden 

geçti. Pişmanlıkların bini bir para; şimdi o hayat eline geçse 

idi yaptığı hataların hiçbirisini yapmayacaktı, namazları 

zamanında eksiksiz kâmilen kılacak, gıybet ve dedikodudan 

uzak duracaktı, ne çare ki artık faydası yok. 

 Kabristana girerler. Mezarların aralarından sıkıntıyla 

geçer ve eşilmiş bir kabrin başında kendini bulur. 

-İn aşağı, emri ile kabre iner. 

-Yat, emri ile uzanınca hışımla doğrulur ve ovuşturduğu 

gözleri duvardaki tablolara takılır; 

-Allah Allah, bu kabirde aynı bizim dershanedeki gibi risaleli 

tablolar varmış, der ve hızla vurulan kapının sesi ile kendine 

gelir, geçenlerin rüyada olduğunu anlar ve şükreder. 

 Azrail’in ne zaman, nerede ve nasıl geleceği hiç belli 

değil. Ama belli olan bir şey var ki o da bizim hazırlıklı 

olmamız. Nedense, insanoğlu elinden kaçırdığı ve hoyrat 

kullandığı şeylerin kıymetini sonradan anlıyor ama o kuş 

çoktan uçmuştur. 
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 Hastalıktan önce sağlığın, yokluktan önce varlığın, 

gitmeden önce boş geçen vaktin, ölmeden önce hayatın, 

ihtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilmeliyiz. Bunlar 

elimizde iken kıymetini bilmemiz için yapılan nasihatlere 

kulak vermeliyiz. Tecrübelere dikkat etmeliyiz. 

   Mehmet Çetin 

  27 07 2015 Doğanbey Beyşehir Konya  

Yeni Asya 15.08.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/ruyadan-ibretlik-

notlar_351819 

http://www.mehmetcetin.de/ruyadan-ibretlik-notlar/ 
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33. Ceylan Çalışkan’ı Rahmetle Anıyoruz 

 Talebeliğimizin Eskişehir’de geçen yıllarında ikamet 

ettiğimiz dershanenin çaprazında rahmetli Mehmet Çalışkan 

amcanın evi vardı. Komşuluk münasebetiyle o yıllarda sık 

görüşürdük. Duvarda çerçeve içerisinde bulunan “Ceylan 

benim vekilimdir. Nura ait işleri benim hesabıma yapar. Said 

Nursî…” aziz bir hatırasını hemen her ziyaretimizde gösterir 

ve rahmetli Ceylan ağabeyi anlatırdı. 

 Oğlu Ceylan ilk mektebi bitirdiğinde doğruca 

Üstadının yanına götürür. Ceylan’da yüksek zekâyı gördüğünü 

ve okutmak istediğini söyler. Üstad da: “Bunu bana ver, hem 

benden iman dersi alsın, hem de hizmet etsin. Daha sonra 

yüksekokula gider.”, der ve Ceylan’ı o andan itibaren 

Üstadının hizmetine vermiş olur. Üstad, Ceylan'dan çok 

memnundur. “Ceylan kabiliyetli bir gençtir. Dünya işini de 

yapar, ahiret işini de. Fakat onu dünyaya vermeyeceğim” 
derdi. 

 Üstadın mektuplarını Ceylan yazardı. Önceleri eliyle 

yazan Ceylan’a, “Sen bu mektubu burada elle, sonra 

dükkânda daktilo ile yazıyorsun. Oradan buraya getirip, 

tashihi için bana yeniden okuyorsun. Bu çok vaktini alıyor, 

Sana on beş gün müsaade. On beş gün içerisinde İslâm 

yazısını öğreneceksin. Hemen burada yazıp, doğruca postaya 

atacaksın‘ demişti.” Ceylan Ağabey, on beş gün zarfında 

İslâm yazısını öğrenir, Üstadın mektuplarını vakit harcamadan 

postalamaya başlar. 

 Emirdağ’ında sıra dükkânlarda yangın çıkar. Haberi 

alan Mehmet Çalışkan acele oğlu Ceylan’ı dua etmesi için 

Üstada gönderir. Bu hadiseyi Üstad Emirdağ Lahikasında 

şöyle ifade eder:“ Ceylan yanıma geldi, dedi: “Biz yanıyoruz, 

mahvolduk.” Ben de iki gün evvel mağazalarında bulunan 

Ayetü’l-Kübra’nın bir kısım matbu nüshalarını yanıma 

getirmek için söyledim, fakat getirmedi. Demek o ateşi 

söndürmek için orada kalmıştı. Ben de Risale-i Nur u ve 

Ayetü’l-Kübra’yı şefaatçi yapıp, "Ya Rabbi, kurtar" dedim. 
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Üç saat o dehşetli yangın hücumunda bütün o büyük daireyi 

mahvetti. Altında ve bitişiğindeki dükkânları bütün yaktı, 

yıktırdı. Risale-i Nur’un ve Ayetü’l-Kübra’nın hıfzında olan 

mağazaya katiyen ilişmedi ve altındaki şakirdin dükkânı da 

müstesna olarak sağlam kaldı. Yalnız ahâli camlarını 

kırdılar. Eğer ahâli ilişmeseydi, eşyalarını almasaydılar, 

hiçbir zarar olmayacaktı.” 
 Ceylan, Üstada küfreden birisini ağzından tabanca ile 

vurur. Adamın dişleri düşer fakat ölmez. Adam ölmediği gibi, 

asla kendisine kurşunları kimin sıktığını hatırlayamaz ve 

söyleyemez. Mehmet Çalışkan, telâşla, durumu Üstada söyler. 

Üstad eliyle işaret ederek, “Biz bu meseleyi kapattık.” der.  

  Ceylan hazır cevap ve ani çözümlerde de çok zekidir. 

Afyon Mahkemesi sonunda Üstadından ayrı kalmak istemeyen 

Zübeyir Gündüzalp’e “Sert bir müdafaa yap.” tavsiyesinde 

bulunur. 

   “Ceylan’ın validesinin yemeği benim validemin 

yemeği gibidir.” iltifatında bulunan Üstadımızın ifadesini 

zaman zaman Mehmet Çalışkan amcaya ifade ederdik, o da 

bunu tebessümle karşılar dershanemize yemek gönderirdi.  

  Üstad sık sık, “Ceylan’ı dünyaya vermeyeceğim. O 

dünyalık değil, ahretliktir.” diye söyler. Ceylan l962 yılında 

evlendi ve 22 Ağustos l963’de de trafik kazasında vefat etti. 

Ceylan Ağabeyin eşi Tâlia Hanım, vefatından on-on beş gün 

önce onu rüyasında bir kalabalık içerisinden çağırdıklarını 

görür, o da çıkıp gitmiş. Sonradan Ceylan Ağabey 

Küçükçekmece taraflarında bir trafik kazasında, minibüste 

yolcu olarak vefat eder.  

 Üstadına sadakatle hizmet eden Ceylan ağabeyi 

rahmetle anıyoruz. Ruhuna Fatiha.    

   Mehmet Çetin 

  16 08 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 22.08.2015 

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

rahmetle-aniyoruz_353165 
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http://www.mehmetcetin.de/ceylan-caliskani-rahmetle-

aniyoruz/ 
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34. Rızıkta İki Tercih 

 Zariyat/58 ve Hûd/6 surelerindeki ayetlerde hakikî 

rızkın Allah’ın taahhüdü altında olduğu ifade edilir. İnsanın 

hatalı seçimi karışmadığı müddetçe doğru tercihlerle rızkını 

bulacak, namus ve izzetini muhafaza edecek. 

 Risale-i Nur’da rızk-ı mecazî olarak ifade edilen 

hakiki olmayan rızkın temininde insanın hatalı tercihleri ile 

muhtemel sıkıntıları anlatılır ve doğru davranışa işaret edilerek 

ubudiyet çizgisine çekilir. 

 Rızıkta hatalı tercih zan ile başlar, anlayışla gelişir 

tahrik ile uygulanır. Zannı besleyen ihtiyaç duygusu kişinin 

anlayışını nefisten gelen baskın tahriklerle dışa yansıtır. Zarurî 

olmayan ihtiyaçlar kesin ihtiyaç sınıfına dâhil edilir. Çevrenin 

tesiri, gelenek ve göreneğin etkisiyle alışkanlık oluşarak terk 

edilemez hâle geliyor. İşte bu manadaki rızık anlayışı ayette 

söz edilen kısımdan olmadığı için, elde edilmesi çok pahâlıya 

mal olmaktadır. Mahlûkatın sultanı olan insanın izzeti, hakikî 

olmayan rızkın temininde rencide edilerek zillete 

düşürülmektedir. Bazen alçak insanların ayaklarını öpmek 

anlamındaki mânevî dilencilik vaziyeti, bazen de ebedî 

hayatının nuru olan mukaddes değerlerini feda etmek suretiyle 

o bereketsiz uğursuz malı alır.  

 İnsanların sıkıntılı ve yoksulluk zamanında aç ve 

muhtaç olanların elemlerinden vicdan sahibi olanlar o 

garibanlara acımasıyla meşrû olmayan kazançlarındaki 

lezzetini acılaştırıyor. Böylesine acip bir zamanda, şüpheli 

mallarda, zaruret derecesinde almayı yeterli görüp fazlasından 

sakınmak lâzımdır. “Haram maldan zaruret derecesinde alınır, 

fazlası alınmaz.” kuralı istikametince gerçekten zor durumda 

kalan bir insan ölmeyecek kadarını alır, tok oluncaya kadar 

yiyemez. Hem, yüz aç insanın gözleri önünde tam bir lezzetle 

yenilmez.  

 Karşılaşılan sıkıntıları zaruret derecesinde görerek 

verilen fetvaya uydurulup haramı helale dönüştürmeye 

gerekçe olamaz. Her sıkıntı zaruret derecesinde değildir. 
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Zaruretin derecesi gayet açıktır o da “ölmeyecek kadar”ıdır. 

Her sıkıntı ölümcül değildir. Diğer taraftan hayatın bütünüyle 

imtihan olduğu hatırdan hiç çıkarılmamalıdır. Allah’ın isin ve 

sıfatlarının eşya ve hadisede tecelli ederken bizim üzerimizde 

de tecelli ettiğini unutmamalıyız. Cennetin ucuz olmadığı 

anlayışı bu sıkıntılarda dayanma gücümüze güç katmalıdır. 

Cehennemin lüzumsuz olmadığı anlayışı ise sakınmaya gayret 

vermelidir. Sıkıntılarda sabrı iyi anlayarak yerinde kullanmak 

en etkili ve en doğru davranış biçimidir. Öfke patlamalarından, 

tepkisizlik ve vurdumduymazlığa kadar tepki tercihlerinde 

sabır çok önemlidir. 

 Rızkın kazanılmasında sabır yerinde ve doğru 

kullanılması ile hakikî rızık tercihi ile kul, hasenatı Rabbinin 

bir ikramı bilir ve şükreder. İktisat ederek ailecek karşılaşacağı 

sıkıntılara dayanır. Tedbirle beslenen şükürle bereketlere nail 

olur. Hayatı istikamete girer. 

  Mehmet Çetin 

 16 08. 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 29.08.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/rizikta-iki-

tercih_354576 

http://www.mehmetcetin.de/rizikta-iki-tercih/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

35. Dersli Hatıra 

 Tevazu ve mahviyeti gereği isminden bahsedilmesini 

istemeyen değerli Hocamız ile Beyşehir’de görüştük. Bütün 

ömrünü Kur’an’ın okunması hizmetine adayan çok değerli bir 

Hoca Efendiye talebelik ile vesile olduğu Kur’an Kurslarının 

hizmeti ve idaresi istikametinde sürdürmektedir. Takvalı, 

meşgul olduğu hizmet ile çok ilgili, İslâm’î ilimlerde kendini 

yetiştirmekle kalmayıp hâlâ okumaya âşık muhterem bir insan. 

 İslâm’da Kuyumculuk kitabımız vesilesi ile 

görüşmüştük. Sohbetimizden hatıra kalması niyetiyle 

tespitlerin ikisini nakletmek istedik.  

 Sultan Alâeddin Keykubat idaresi altındaki 

beldelerden olan Alanya yaylası köylerinden birinden 

geçerken su kaynağında bakraçlarını dolduran kadınları görür. 

Birinden su ister. Kadın suyu verirken üzerine yanındaki çam 

ağacının sızan balından bir miktar koyar. Sultan balın farkına 

vararak yanlışlıkla konulmuş olacağını düşünerek balı dışarı 

atar ve içer. İkinci sefer istediğinde aynı balın konulmuş 

olduğunu görünce sebebini sorar. Kadın, at sırtında terli 

olacağından dolayı soğuk olan kaynak suyunu içtiğinde 

hastalanmaması için çam ballı suyu ağzında süzerek ısıtıp 

yavaş içmesini sağlamak niyetiyle yaptığını anlatır. Bu izahtan 

çok memnun olan kadına “Dile benden ne dilersen”, der.  

Kadın ise; “Sağlığınızı istemekle beraber adamlarımız 

çalışmaya gidiyorlar. Biz de burada bez dokuyoruz. Ancak 

bezden alınan vergi belimizi büküyor.”, der. Bunun üzerine 

Sultan fermanı şöyle yazdırır: 

  Çamlarınız kurumasın. 

  Güzeliniz farımasın. 

  Suyunuz ısınmasın. 

  Bezden vergi alınmasın. 

 Diğer tespitimiz şöyle: Hz. Ömer’in (ra) musîbete 

bakış açısı son derece isabetli ve ibretlidir. Üç noktadan 

musîbeti bir nimet olarak gördüğü nakledilir. Gelen musîbetin 

dine değil de kişiye gelmesini bir nimet olarak görür. İkincisi 
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olarak musibet gafleti dağıtıcı, doğru yola ulaştırıcı bir 

uyarıdır, bu noktadan da bir nimettir. Üçüncüsü ise öncesinden 

yapılan günahların affedilmesine birer sebeptir, 

keffaretüzzünuptur.  

 Akıllı insan, Allah’ın emrettiği istikamette yaşayarak 

bütünüyle hayatını ibadetle geçirir. Bu bakış açısından 

bakıldığında hayatın, sadece yaşanılan an olarak bilinip 

değerlendirilmesi daha isabetli olur. Böylece insan sabır 

kuvvetini geçmiş ve geleceğe dağıtmaz sadece bulunduğu ana 

kullanırsa her çeşit musibete hem tahammül eder ve hem de 

derin sırlara vakıf olur. 

 Kıymetli Hocamıza sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler 

dilerken vesile olduğu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyoruz.   

   Mehmet Çetin 

  20 08 2014 Doğanbey Beyşehir Konya 

Yeni Asya 05.09.2015 

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

hatira_355919 

http://www.mehmetcetin.de/dersli-hatira/ 
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36. Damar-Asap Ve Mide-Beyin-1 

 Bediüzzaman Hazretleri On Dokuzuncu Lem’anın 

İkinci ve Üçüncü Nüktelerinde insan vücudunun yapısını 

anlatırken mükemmel bir saray veya şehre benzetir. 

Benzetmesinin izahında kıyaslamalar yapar. Ağızdaki dili 

sarayın kapıcısına, asap ve damarları iletişim vasıtaları olan 

telefon ve telgraf tellerine benzetir. Dil ile vücudun 

merkezinde bulunan mide arasındaki haberleşmeyi de o 

damarların sağladığını ifade eder. Bedenin idaresinde mideyi 

efendi, dilin de kapıcı olduğunu tekrarlar. 

 İki Nüktede de ifade edilen, ağza gelen şeyin 

damarlarla haber verilmesi ile bu haber merkezinin mide 

olması ifadesi önceki malumatlarımıza göre aykırı 

görülmektedir. Malumatımıza göre damarlarda kan dolaşır, 

asaplarla haberleşme sağlanır ve haberleşmenin komuta 

merkezi mide değil beyindir. 

 Peki, Üstad malumatımızın hilafına niçin bu ifadelerde 

bulundu? Bilmediğimiz bir şeyler mi var? Üstadın 

zamanındaki ilim bu ifadeler seviyesinde idi, sonradan gelişti 

ve bilgi değişti diyebilir miyiz? Bu ifade Üstada noksanlık 

vermez mi? Bütün bunların ötesinde bildiğimizi zannettiğimiz 

şeylerde eksik veya yanlışlık mı var? 

 Yanlışlık mı var, dediğimiz konuların araştırılmasında 

Üstadın haklı bizim haksız olduğumuz gerçeğini de defalarca 

yaşadık. Bakalım bu konu nasıl aydınlanacak? 

 Risale-i Nur’da bazı konular çok ayrıntılı verilirken 

bazılarının da genelleyerek verildiğini hatırdan çıkarmamak 

gerekir. Ayrıntılı verilen konularda dikkatin ayrıntılarla 

dağılmamasıyla beraber genel verilen konularda da ayrıntı 

aranarak genel bakış açısı kaçırılmamalıdır. Burada makama 

dikkat etmek gerekir. Umumiyetle imanî konulardaki ayrıntılı 

ve ayrıntısız yapılan izahların ekserisindeki hedef iman ve 

tevhiddir. Bu zaviyeden bakıldığı zaman şirkin izale edilip, 

tevhidin esas kılınması makamında kullanılan kelime ve 

kavramlara bu maksada hizmet eder kullanıldığı görülür. 
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Maksat iman ve tevhid olduğu için makamına göre ayrıntı 

verilir veya verilmez. 

 İşte İktisat Risalesinde bahsedilen meselâ damar ve 

asap kullanımlarını şöyle anlamak mümkün. Üstad Hazretleri 

bu meselede genel konuşmuş olabilir. Vücuda gıdanın 

alımında iktisatlı davranmak esas alınmıştır. Diğer bilgiler bu 

esasa hizmet eden özel-genel kullanımlardır. Bu noktada 

meselâ, sinirlenen birisinin “Damarıma dokundu” ifadesi 

elbette özel anlaşılmayıp genel anlamda “Asabıma dokundu” 

sözü ile sinirlendiği anlaşılır. Bu durumda damarın asap 

anlamında kullanıldığı anlaşılmalıdır. 

  Alınan gıdadan dil ile uyarı alındığında bu uyarının 

damar ile değil asap ile beyne iletildiği bilinen bir hakikattir. 

İşte burada Üstadın “damar”ı genel anlamında asap manasında 

kullandığını ifade etmek mümkündür. 

 Haftaya devam edelim inşaallah. 

    Mehmet Çetin 

  17 08 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 12.09.2015 

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

mide-beyin-1_357192 

http://www.mehmetcetin.de/damar-asap-ve-mide-beyin/ 

 

 

 

 

 



82 
 

37. Damar-Asap ve Mide-Beyin-2 

 İktisat Risalesinde Üstadın asap-damar kelimelerinin 

kullanımına dikkat ederek yaptığımız mütalâaya devam 

ediyoruz.  

  Aslında konu ile alakalı uzmanlık bilgilerin analizinin 

yapılıp, Üstadın tespitinin tashihi istikametinde sentezi 

yapılmalıdır. Bu maharet bize ait değil, ehil ve muhataplarına 

aittir.  

 Konuya muhatap yetkililerce
25

 yapılan mütalâalalarda 

mesele kısmen açıklığa kavuştu diyebiliriz.  

  Şöyle ki:  Burada çok ince ayrıntılar var. İnsan 

vücudunda bütün sinirlerini ileten 12 kafa çifti vardır. Beyin 

ile alakalı bu sinirler sayesinde vücudun duyu ve motor gibi 

otonom sistemine iletim yapılır ve vücut idare ve kontrol 

edilir. Bu sinirlerden sadece Nervus Vagus denilen sinir, mide 

ile direkt bağlantısı vardır.  

  Bunun anlamı şu: Dile gelen bir besin enzimler 

vasıtası ile direkt olarak mide salgılanmasına sebep olur ve bu 

N. Vagus aracılığı ile beyne iletilir.  Dolayısıyla yenilen içilen 

gıdaların algılanmasını mide bu sinir ucu sayesinde direkt 

yapabilir. Muhtemeldir ki, mide merkezli bu bağlantılar 

sindirim noktasında düzenleyici bir beyin (merkez) görevi 

yapmaktadır. Bu sinirin dâhil olduğu parasempatik sinir 

sistemi kalp ritmi üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. 

Üstadın yaptığı izahlar, şu anki bilgilerimizle uyuşur nitelikte, 

ancak açıklanmasına vakıf olamadığımız noktaları var. 

 Vücudun beslenme kaynaklı idaresi noktasından mide 

merkezidir. Hareket ve eylem merkezi de beyindir. İsrafın 

yapılma mahallî olan dilin dikkatli kullanımı ve mide 

arasındaki trafikte israfın olmayıp iktisadın olması makamında 

konu işlenir.  Dolayısıyla kuvve-i zaika diye nitelendirilen dil 

ile yapılan ilk temasın elektriksel veri ve değerleri Nervus 

                                                             
25

 Prof. Dr. Ruhi Yavuz,  Yrd. Doç. Dr. Kenan Taştan, Dr. Hasan 

Anık ve Abdulbaki Çimiç Beylere yardımlarından dolayı teşekkürler. 
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Vagus sinirleri ile efendi ve merkez mideye iletilir. Midede 

gerekli hazırlık ve değerlendirme yapılır, beyin aracılığı ile 

tepkiye dönüştürülür.  

 Tepkinin niteliği etkinin özelliğine bağlıdır. Dile 

yapılan etki ile mide ve beyin tarafından işleme sokulup 

eyleme dönüşen bu işlem sadece dil, mide ve beyin 

üçlemesinde kalmıyor. Ruh, kalp, aklın da etkilenmesi oluyor. 

Dile gelen şeyin dikkatli değerlendirilmesi kameti miktarınca 

cevap verilmesi ruhun, kalbin ve aklın selametini netice verir. 

Böylece dilde, midede, beyinde, akıl ve kalpte israfın 

yapılmayıp iktisadın yapılmasının önemi burada ortaya 

çıkıyor. İkinci beyin olarak bahsedilen midenin selamet ve 

istikametinin öne çıkması gerekirken dilin öne çıkarılması 

hatadır.  Allah’ın Hakîmiyetinin damar-asap-mide-beyin 

trafiğindeki tecelli ve tezahürlerden malumatımız kadarıyla 

şimdilik bunlar anlaşılıyor. 

 Üstad “cesede, mideye haber vermektir” tespitiyle 

ilmin şimdiki noktası olan Nervus Vagusa, ileride 

yapılabilecek başka tespitlerle dil ile bağlantılı olabilecek 

şeylere işaret eder. Şimdiki tespit olan Nervus Vagusun 

görevlerinde bu işaretin izahı vardır.  İşte böylece pek çok 

konuda olduğu gibi bu konuyu da  “cesede haber vermek”  

şeklinde genelleyip ifade eder. 

  Ve bu noktadan da Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesi 

yerini buluyor.  

   Mehmet Çetin 

  17 08 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 19.09.2015 

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

mide-beyin-2_358334 

http://www.mehmetcetin.de/damar-asap-ve-mide-beyin-2/ 
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38. Kurban Yaklaşımları 

 Sadakatin zirvesindeki Hz. İbrahim ve İsmail’in (as) 

sembolik hatırlanması anlamındaki kurban, insana ileri ve 

küllî hedefler çizmektedir. 

 Esma ve sıfatın eşyaya bir derece dönüşümü olan 

yaşadığımız dış âlemdeki tabiat ile iç âlemdeki eneye kurban 

hatırlatmalarının her yıl tekrarlanmasının mutlaka hikmeti 

olmalıdır. Mülk boyutunda Hz. Âdem’in (as) melekût 

boyutunda Resul-i Ekrem’in (asm) çekirdek ve fihristi olduğu 

insanlık ve İslâmiyet’in müşterek şuurunun en derin izleri 

kurban manalarında saklıdır.  

 Öncesindeki peygamberlerden farklı ama en can alıcı 

noktasından imtihan edilen Hz. İbrahim’in (as) Rabbine 

verdiği sözünün sadakatle yerine getirilmesi meselesi kurbanla 

sembolize edilerek beşeriyete ders verilmek istenmiştir. 

Zahiren babasına ama esasen Rabbine teslimiyetin şahikasına 

çıkan Hz. İsmail’in (as) hâli insanlığa numune bir kulluk 

olarak billurlaşmıştır. 

 İşte kurban yaklaşımlarının temelinde bu hakikatleri 

esas kabul ederek duvarları yükselmelidir. Yükselen duvarlar 

enbiya ve evliyanın örnek davranışları ile süslenebilir artık. 

 İçimize dönelim! Geçmiş geçti gitti. İşte şimdi şu an 

bu seneki kurbanı yaşıyoruz. Bunu nasıl idrak etmeliyiz ki 

bahsedilen kurban manası davranışımızda tecelli etmelidir? 

Bunun muharriki namaza durduğumuzda her rekâtında ısrarla 

tekrarladığımız “İyya’ke nâ’büdü” yani “Ancak Sana kulluk 

ederiz” ifadesidir. Allah’a yaklaşımın nihai meyvesini 

sembolize eden kurbanda saklı olan sır Fatiha’daki bu 

çekirdekte saklıdır. Yani, yanılarak rab diye tanıma ve 

kabullenme durumunda kaldığımız nice hatalı hâllerimizden 

sonra, son ve kesin olarak “Ey Allah’ım, Sana dönüyor ve her 

ne olursa olsun ancak ve sadece Seni Rab biliyor ve kulluk 

ediyoruz, işte şu kurban kesmemizle de sembolize olarak bu 

bağlılığımızı takdim ediyoruz, Sultanım!” gibi dua ve 

fiillerimizle teslimiyetin parlak taşı olan kurban manasını 
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tecelli ettirmeliyiz. Bu mana hemen her Fatiha’da tazelenerek 

bir hayat boyu sürmelidir. Kurban, insanlık tarihinde sadece 

Hz. İbrahim (as) ve İsmail (as) ile yaşandı ancak insanın enfüsi 

âleminde her nefesinde yaşanmalıdır. Aldığımız her nefesi 

O’na kurban olurcasına kullanabilmeyi hedef kabul etmeliyiz. 

O’na kurban olmak O’nun emri ve izni dairesinde hareket 

etmek demektir. Bu şuur bayramlarda zirve yaparken sevinç 

ve sürur nimeti gaflete dönüşüp arız olmamalıdır. Bundan 

dolayıdır ki rivayetlerle zikrullaha ve şükre çok azim olarak 

rağbet etmek gerekir. Sürur ve sevincin devamı şükrün devamı 

ile doğru orantılıdır. Evet, şükür nimeti artırır, gaflet ise 

kaçırır.  

 Ey Rabbimiz! 

  İbrahimvari (as) bir imtihana tabi tutulsa idik elbette 

çok zorlanacak, İsmailvari bir sınavda kesinlikle 

bocalayacaktık. Yazıklar olsun bize ki; bırakın evladı ve canı 

kurban etmeyi, malı vermede bile bin dereden su getiren 

kaçamak hâllerimizden utanıyor, af diliyor ve yardımını 

istiyoruz. Kestiğimiz kurbanları atamız İbrahim’in (as) ulaştığı 

yüce manalar yolunda kabul eyle. Bayramlarda yapılan 

dualarla küllîleşen manaların hürmetine bizi 

kaldıramayacağımız yük ve imtihanlara tabi tutma! Heva ve 

hevesimizi Sana kurban etmeyi nasip eyle. Bunu samimi 

olarak istiyoruz. Rahmetinle nasip eyle. Âmin. 

   Mehmet Çetin 

  22 09 2015 Bostanlı İzmir  

Yeni Asya 26.09.2015 

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

yaklasimlari_359485 

http://www.mehmetcetin.de/kurban-yaklasimlari/ 
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39. Şuûnât-ı İlâhîye’nin Terimleri Nasıl Anlaşılmalı? 

 Cenab-ı Hakka mevcud-u meçhul unvanıyla 

bakılırsa, mârufiyet şuâları bir derece tebarüz eder.”,
26

 

tespitine göre Marifetullahın basamakları öncesinde ilk 

bilmemiz gereken mevcud-u meçhul yani bilinemez mevcud 

unvanının idrakidir.  

 İnsanların duyduğu, anladığı ve fikirlerini ifade 

etmede kullandığı kelimelerle Allah’ı tanımak hakkıyla 

yapılamaz, anlatılamaz, idrak edilemez. Ancak Zat-ı Akdes’i 

tefekkür etme noktasında birer unvan ve işaret olabilirler. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin –meselâ- On Sekizinci 

Mektub’un sonunda akıl ve hikmetle halledilemeyen müthiş 

konunun izahında kullandığı “Şuûnât-ı İlâhîye’nin terimlerini 

zikrederken kullanılan kelimelere beşerî ve mahlûkî manalar 

yüklenerek anlaşılırsa-haşa- inkâr edilmiş olur. Maksadını çok 

aşarak hataya sebep olan bir idrak olur. 

 Şuûnât-ı Rabbaniye, şuûnât-ı sermediye, şuûnât-ı İlâhiye, 

şefkat-i mukaddese, muhabbet-i mukaddese, şevk-i mukaddese, 

sürur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i 

mukaddese, iftihar-ı mukaddese gibi tespit edilen terimlerin 

ıstılahî manaları ile yüklenen manalara dikkat etmek gerekir.  

  Istılahta şuûnat, Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarının kaynağı 

olan kudsî İlahî iş ve hâllerdir. Ancak insandaki karşılığı, çok 

çeşitli kabiliyetlerle beraber merhamet, adalet, sevmek gibi çok 

değişik duygular oluyor. Kabiliyet ve hissiyat gibi tabirlerin 

Cenab-ı Hak için kullanılması uygun olmayacağı için şuûnât 

tabiri kullanılıyor. Sevmek, lezzet almak, iftihar etmek gibi 

tabirlerle insanın hissiyatı da anlatır. Ancak Allah’ın sıfat ve işleri 

anlatılacağı zaman kudsîyeti ayırıp önceleyerek işaret eden 

terimler kullanılmalıdır. Üstad, “tabir caiz ise” veya “tabirinde 

aciz olduğumuz” şartını koyarak “mukaddes” tabirini de o 

manalara destek ve dayanak olarak kullanıp o ulvî manaları izah 

etmiştir. 

                                                             
26 Mesnevî-i Nuriye, sh.211 
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 Şuûnât, Risale-i Nur Külliyatında esas ve temel olarak 

işlenen konulardandır. Bunun için esma sahifesindeki eser, fiil ve 

ismin tecelli ve tezahürlerindekine dikkat çekerek anlatır. Sonra 

sıfat dairesine geçerek esma dairesindekilerin ana kaynağı olan 

sıfat ile irtibatlayıp Zata bağlar. Esma dairesi cemalî ve celâlî 

tecellilerle doludur. Rububiyet fevkalade işler. Bu dairede 

yapılması gereken gözlemin sonunda tesbih, tekbir ve hamd için 

irade, kudret, akıl, his ve diğer duyu organlarımız demirbaş 

malzeme olarak verilmiştir. Ancak bunlar sıfat dairesinin idrakine 

çok lazım değildir orada kalb, ruh ve sır gibi ulvi vasıtalarla 

dolaşılır.   

 İlahî şuûnâtın anlaşılmasında ana kaynak, ayet ve 

hadistir. Ayet ve hadislerin tefsiri de yardımcı kaynaktır. 

   Mehmet Çetin 

     04.09.2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir  

Not: Yazımızın konusuna vesile olan Abdullah Demir 

kardeşimize teşekkür ediyoruz. 

Yeni Asya 03.10.2015 

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

terimleri-nasil-anlasilmali_360777 

http://www.mehmetcetin.de/suunat-i-ilahiyenin-terimleri-nasil- 

anlasilmali/ 
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40. Uhuvvet Buluşmaları 

 Mevlid, anma, panel gibi bir araya gelmemize vesile 

olan programlar olduğunda duygulanır ve bu toplanmaları 

Risale-i Nur’un bir kongresi olarak yâd eden Üstadım hatırıma 

gelir. Bu buluşmalar ile aynı sevinci paylaşır, hasretleri giderir 

bir sonraki görüşme arzumuzu tekrarlarız. 

 Risale-i Nur’u tanıdığım ilk yıllarım yeni ve farklı 

uygulamalarla dopdoludur. İşte bir tanesini bu vesile ile 

hatırlayalım. Ankara’dayız, Ali Vapurlu Ağabeyimizin meşhur 

6. Sokaktaki dershanesinde. Yaz tatilinde eve gitmeden 

Külliyatı bitirme okumalarındayız. O kadar aşkla okuyoruz ki 

hızımızı alamayıp gece derslerine gitmeyip okumak istediğimi 

ısrarla söylüyorum. Ali ağabey, “Hayır kardeş, derslere 

gideceğiz orada şahs-ı manevînin tecellisine vesile olup, 

uhuvvetin kuvvetlenmesine destek olacağız.” nev’inden hep 

uhuvvet dolu nasihatlerde bulunurdu. Demek okuduğumuz 

Uhuvvet Risalesi’nin bir nevi uygulaması gece dersleri ile 

oluyormuş! 

 Risale-i Nur ile iman hizmeti her tarafta ilânatla 

mümkün olmaktadır. Böylece imana muhtaç olanların 

dikkatleri çekilip, Nurlarla tanışarak imanı kuvvetlenir. 

Bediüzzaman Hazretleri her konuda vasatı tavsiye ederken 

irtibat noktasında sınırı kaldırarak müfritâne irtibatı ısrarla 

söyler. İrtibatı sağlayan Nur menzillerine geziler, kır 

toplantıları, panel, seminer, konferans, mevlid düzenlemeleri 

gibi değişik buluşmalar uhuvvetin kuvvetlenmesine vesile 

olmaktadır. 

 Üç elifin yan yana ittihat etmesi ile yüz on bir 

kıymetini alması matematiksel bir gerçek olduğu gibi üç 

kardeşin uhuvvetle bir ve beraber hareket etmesiyle uhuvvetin 

kuvvet bulması imanın sosyal gerçeğini gösterir. Allah rızası 

için tesis edilen uhuvvetin kardeşler arasında çok kerametlere 

vesile olduğu yaşanan bir başka gerçektir. Başkalarının Risale-

i Nur’a nazarlarını celbe vesiledir.  
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 Uhuvvet buluşmalarına iştirak eden her kardeş kendini 

şöyle sorgulamalıdır: Bu buluşma iç dünyamdaki uhuvvete ne 

kadar vesile oldu? Bir sonrakinde bunu artırmanın yolunu 

aramalıyım. Bu seferki buluşma öncesine göre verimli mi? 

Sonrasındakini daha düzenli nasıl yapabilirim? Şahs-ı 

manevînin kâmil tezahürü için yapabilecek başka hizmetim 

nelerdir? Bütün bunları yaparken bir kardeşimin gönlünü kırdı 

isem onun gönlünü alabildim mi? Kardeşlerimle müşterek 

çalışmamızda bana düşeni daha güzel nasıl yapabilirim? 

  Uhuvvet buluşmalarını tesis ve tertip edenlerle beraber 

iştirak edenleri öncelikle tebrik ediyoruz. Her buluşma bir 

sonrakine tecrübeler aktarırken dâvet ve teşvikçi olmalıdır. 

Eksik ve kusurların tekrarlanmayıp daha muntazam 

yapılmasına vesile olmalıdır. Geliş ve gidişlerdeki 

organizasyonun sıkmadan ama canlı tutularak, tadında 

sürdürülmesi hizmete vesiledir. Her gezinin ayrı ve özel 

hatırası vardır. Çekilen hatıralık bir resim geleceğe yatırılan 

hazinedir. Bu nevi organizasyonun devamı, ekonomik olması 

ile de mümkündür. Tertip heyetinin yolculara vereceği ikram 

ve küçük hediyelerin çok anlamlı olacağını da unutmamak 

lazımdır.      

   Mehmet Çetin 

  02.10.2015 Bostanlı İzmir  

Yeni Asya 10.10.2015 

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

bulusmalari_362039 

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

beklenen/ 
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41. Haşiyeler Ne Zaman Okunmalı? 

 Öncelikle Üstadın yazdığı şekliyle okunmalıdır. Fakat 

bazı hususlara da dikkat etmek gerekir. Bazı haşiyeler 

cümlenin ortasında, bazıları da sonundadır.  

  Umuma okuma ile hususi okumada haşiyenin 

okunması farklılık arz ettiği gibi müzakere ve mütalâa ederken 

haşiyenin okunması da farklılık arz eder.  

  Risale-i Nur Külliyatındaki, çok anlamlı ve doyurucu 

olan haşiye geleneğine sadakatle sahip çıkmak gerekir. 

Külliyatın hemen her kitabında haşiye bulunmaktadır. Meselâ 

On Yedinci Sözde on yedi adet geçmesi gibi bazılarında da 

manidar tevafuklarla geçmektedir. Külliyatta 677 adet haşiye 

vardır. Haşiye en fazla Sözler’de geçmektedir. Bazı yerde 

haşiye bir özellik belirtilmeden kullanılır ancak bazı yerlerde 

ise “çok ehemmiyetli” gibi dikkat çekilir ve “iki güzel ve latif 

haşiyelerle” ifadeleriyle süslenerek takdim edilir.  

 Üstad Hazretleri haşiyeleri yerinde ve çok anlamlı 

kullanmıştır. Kullandığı yerdeki hikmeti o an anlaşılmayabilir 

ancak hikmeti araştırıldığında akla gelmeyen sırlar zamanla 

anlaşılabilir. Bu da kişinin ilmi seviyesi, hâlet-i ruhîyesi, 

Külliyat ile yakınlık derecesi, yaşı ve çevresi ile doğrudan 

alakalı hususlardır. 

 Cümle içerisindeki kelimenin hemen ardındaki 

haşiyeler, yazıldığı gibi okunduğu zaman kesinti ve anlam 

bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor diye itiraz etmeden 

önce kişi kendini sorgulamalıdır. Oradaki manaya kişi kendini 

vererek okuduğunda yukarıdaki itirazın çok anlamlı 

olmadığını hissedecektir. Yaşayarak, hissedilerek yapılan 

okumalardaki haşiyeler su gibi akıp gitmektedir. Bununla 

beraber cümle içerisindeki haşiyeleri iki türlü okuma şekli 

mümkündür. Ya yazıldığı gibi haşiyeli okuyup devam etmektir 

veya ilk okumada haşiye okunmadan cümle bitirilir, dönülür 

haşiyenin geçtiği kelimeler hatırlatılarak haşiyesi okunur. 

Umuma okunurken böyle yapıldığı gibi hususi okumada da 

böyle okunur. Burada dikkat edilecek konu evvela okunan 
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ortam önemlidir. Muhatap olunan kişilerin durumu mühimdir. 

Bazı muhatapların durumu gereği haşiyelerin atlanarak 

okunması da mümkündür. Okuyan kişi ince ve hassas 

düşünerek bunları uygulamalıdır. Bazı haşiyeler kelimenin 

devamında yazılması o kelime ile alakalı olduğunu gösterir, 

cümle veya bölümün sonuna yazılırsa konu kopukluğu 

olabilir. Cümle veya bölümün sonundaki haşiyelerin okunması 

yazıldığı gibi okunmalıdır. Bahsedilen konu ile tamamlayıcı 

bilgi ve izahı ihtiva eder. 

 Müzakere ve mütalâa edilerek yapılan okumada cümle 

içerisindeki haşiye atlanarak da okunabilir. Nihayet anlamda 

eksiklik hissedilecek, o zaman dönülür haşiyeli okunur. Şurası 

çok dikkat çeken bir husustur ki; farklı pencerelerin açılması 

niyetiyle haşiyesiz okumada açılmayan pencerenin haşiyeli 

okunduğunda açıldığı bizzat yaşanılarak anlaşılan bir 

gerçektir. Günümüzde dipnot olarak kullanılan, hâmiş ve 

derkenar ile eş anlamlı olup, haşiye kökünden gelip haşiye 

yazmaya tahşiye, haşiye yazana muhaşşi, haşiyeli eserlere 

muhaşşa denilir.    

  Sözler 112, Mektubat 40, Lem’alar 58, Şualar 56, 

Mesnevi 7, İşaratü’l-İ’caz 12, Emirdağ 71, Kastamonu 39, 

Barla 29, Tarihçe 78, Asa-yı Musa 31, Sikke 37 adet büyük 

risalelerde geçmektedir. 

   Mehmet Çetin 

  15.10.2015 Bostanlı İzmir 

 Yeni Asya 17.10.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/hasiyeler-ne-zaman-

okunmali_363406 

http://www.mehmetcetin.de/hasiyeler-ne-zaman-okunmali/ 

 

 

 



92 
 

42. Dördüncü Mesele’ deki Dava 

 Risale-i Nur tahlillerinde telif sebebi ve hadisesi 

önemli olurken zaman, zemin ve makama da dikkat etmek 

gerekir.  

 Her bir kelime ve kavramı muazzam itina ile kullanan 

Bediüzzaman, o günün güncelindeki kelime, konu, kamuoyu 

ve meşguliyetlerden de uzak kalmamıştır. Bahsettiği imanî 

meseleleri ders verirken muhatabın anlayacağı dilden, 

kullandığı kelimeden yani hayatın içinden misaller getirir, 

kelime ve kavramlar kullanır. Bunların da her türlü mana ve 

makamına dikkat eder. İşte “dava” kelimesi de bunlardan bir 

tanesidir. 

  Denizli Hapsinin bir hatırası olan Meyve 

Risalesi’ndeki Dördüncü Mesele’de geçen “dava” ifadesi çok 

rikkatli çağrışımlar yaptırır, her okuyuşumda. 

 Denizli Mahkeme ve Hapishane dönemi, Eskişehir 

mahkeme safhasından daha farklılık arz eder. Bu defa ülke 

genelinden toplarlar Nur talebelerini. Sapı ehl-i iman olan bir 

baltanın şikâyeti ile harekete geçen ikbal hırslı savcının 

girişimlerindeki zamanlama çok mânidardır. Her ikisinin de 

“dava”sı farklı idi. Kastamonu’dan Barla’ya varıncaya kadar 

nerede bir Nur Talebesi varsa hepsini toplayarak azılı 

katillerin olduğu soğuk ve büyük koğuşlarda iç içe davaları 

sıraladılar. 

  Güz mevsiminin son zamanları ki yaklaşan kış, 

Anadolu’da çok çetin geçer. Anlaşılan, Denizli Hapishanesinin 

koğuşlarındaki Nur Talebelerinin bu kış aylarında imtihanları 

da çok zor geçecek. Tarlada kalan mahsullerin ambara, 

yayladaki hayvanların ahıra alınmasına fırsat bile verilmedi.

 Gariban insanların sıkıntısı içeride de devam eder. 

Mahkemede beraat ettirecek bir dava vekili lazımdı onlara. 

Dışarıdaki iş, evdeki eş kendilerini beklerken Üstad ise davayı 

uzatıyor, müdafaa hakkını sonuna kadar kullanmak istiyor ki 

dava duyulsun. Mahkemede İman kalesi Ayet-ül Kübra’yı 

davasına bir delil olarak savunan Bediüzzaman, hemen tahliye 
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istemeyip meşgul oldukları davanın ülke gündemini işgal 

ederek yer almasını istemekte. Böylece Ülke, bütünüyle 

Risale-i Nur’dan haberdar olacaktı. Dava umumi olarak yankı 

bulacaktı. Dava vekili Risale-i Nur’a dikkat çekilecekti.   

 Kur’an hattını okuyamayan gençlerin Osmanlıca yazılı 

olan Risaleleri okuyamaması Üstadın ayrı dertli bir davası idi, 

mana âleminde. Nihayet Latin harfle basımı ruhsatını alır 

almaz Talebelerine yazılması talimatını verir. Ancak Kur’an 

hattına sadakatle devam etmek isteyen ağabeyler ile Üstadın 

talimatına uymak isteyen ağabeyleri de ayrı bir dava 

beklemekte idi. Burada Risale-i Nur’un umuma ulaşması 

davası ehemmiyet kazandığından ilk olarak Ayet-ül Kübra’nın 

yeni harfle basımı yapılır ve gençler dava ile tanışır. Onlar da 

bu vesile ile anlar ki kabre imanla girme davası gerçekten çok 

önemli imiş. Bir an önce tahliye olmayı bekleyen içerideki 

büyükleri için de dava çok önemli idi. Hem dışarıdakilerin ve 

hem de içeridekilerin davasında beraat ettirecek kuvvetli bir 

vekil gerekli idi.  

 Evet, fevkalâde sıkıntıda olan hapishanedeki Nur 

Talebelerini savunacak bir dava vekili lazımdır. Kabre imanla 

girip girememe imtihanı karşısında da çok kuvvetli bir dava 

vekili lazımdır. Üstada sadakatle her talimatını harfiyen ve 

itinayla yerine getirene de istikametli bir dava vekili 

gereklidir. 

 İşte Üstad bu eserinde dava kelimesini vekil kavramını 

öyle yerinde ve zamanında kullanmış ki herkese ilaç olmuş. 

Hem o zamandaki Talebelerine ve hem de istikbaldekilerine.  

  Mehmet Çetin 

 17 10 2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 24.10.2015 

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

deki-dava_364707 

http://www.mehmetcetin.de/dorduncu-meseledeki-dava/ 
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43. Dil Hâkim mi, Hadim mi? 

Bediüzzaman Hazretleri kuvve-i zaika diye ifade ettiği 

dilin ideal anlamda kullanılmasına fevkalâde ehemmiyetle 

dikkat çeker.  

Dil, İlahi rahmet olan gıdaların tadılmasında 

müfettişlik vazifesiyle beraber; kelimelerin tanzim ve ifadesi 

vazifesinde kalbe, ruha, akla ve şuura tam bir tercüman ve 

santral olmaktadır. Bazen bir kısım manaların ifadesinde aciz 

kaldığı veya sükûtuyla ifade ettiği, konuşmadan konuştuğu 

hâlleri ki çok müstesna ifade şeklidir. Bu son ifade şekli çok 

yüksek zevatın ahvali olduğu gibi birbirini seven iki kişinin de 

dili kullanmadan göz ve kalp dili ile haberleştiği bir 

keyfiyettir. 

 Biz bu mütalâamızda Üstadın üst düzey anlamdaki 

hem kullanım alanlarına ve hem de sorumluluklarına dikkat 

çekmek isteriz. Kaldı ki Altıncı Söz’de “Ey dil, iyi tat!” diye 

sorumluğa ikaz eder. 

 Dil, hem ikrarı ve hem de inkârı dışa vuran 

uzvumuzdur. Bu noktadan imanın kemâle yükselmesi dilin 

kontrol altına alınarak kullanılması ile mümkün iken küfrün 

tedennisi de dilin hâkimiyetine girerek olmaktadır. 

 Gıdalar dil ile tadılır, mideye gönderilerek sindirilmesi 

ile vücudun besin ve enerji ihtiyacı karşılanır. Dilin imtihanı 

işin başında başlıyor. Allah’ın rahmet eserleri olan gıdalardan 

dil ile helâl olanları tadılmalıdır. Bu işlem iktisatla 

yapılmalıdır. Helâl gıdanın iktisatla alımı doğrudan kalbin, 

aklın ve ruhun istikametini büyük ölçüde sağlamaktadır.  

  İşte Bediüzzaman Hazretleri bu noktada: “kuvve-i 

zaika yalnız maddî cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla 

dahi baktığı cihetle, midenin fevkinde hükmü var, makamı 

var.” ifadesiyle manevî şükrün olabileceğini söyleyerek bu 

hakikatlere işaret etmektedir.   

  Haram ve iktisatsız alınan gıdanın kalbin ve ruhun 

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

etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir 
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kapıcı hükmündedir.”, ifadesiyle gafletten kurtulmayan, 

ruhen terakki etmeyenin dili ön plana alarak adeta dilin zevk 

ve hatırı için harama helâle dikkat etmeyip israf ederek yiyen 

ve içenleri anlatır. Bunlar akıl, kalp ve ruhlarının sağlığını ve 

istikametini bozdukları için manevi şükür noktasına 

erişemezler. Fakat hakikî şükür ve kalp ehli olan hakikat ehli 

insanların dili, İlahî rahmetin mutfağındaki sayısız gıdalarına 

hem nâzır ve hem de müfettiş hükmündedir. Dildeki gıdaların 

sayısınca tad alma özellikleriyle o nimetlerin çeşitlerini 

besmeleyle tadıp ve tartarak değerlendirir âdeta manevî şükre 

çevirip mideye ve bedene haber eder. Bu bağlamdaki dil 

sadece maddî cesede bakmıyor. Kalbe, ruha, akla dahi baktığı 

için midenin üzerinde hükmü var, makamı vardır. Onların 

huzur ve istikametine hadimdir.  

  Burada dikkat edilecek özel nokta ise şudur: İsraf 

etmemek şartıyla ve sırf şükür vazifesini yerine getirmek ve 

İlâhi nimet çeşitlerini hissedip tanımak kaydıyla ve meşru 

olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini 

takip edebilir.  

 Bediüzzaman’ın bu izahlarının ardındaki son cümlesi 

dikkat çekerek ayrı bir araştırmaya davet eder: “Ve o kuvve-i 

zaikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için leziz 

taamları tercih edebilir.”  
   Mehmet Çetin 

 28.08.2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 31.10.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/dil-hakim-mi-hadim-

mi_365972 

http://www.mehmetcetin.de/dil-hakim-mi-hadim-mi/ 
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44. Doğalgazcı Mehmet Ağabey 

 Kendisiyle mesleğinden dolayı tanışmış idik. 

Görüşmemizde zarafet ve efendiliği hemen dikkatimizi 

çekmişti. Emekli maaşı kuyruğundaki görüşmemiz kendisini 

sohbete davetle taçlanınca artık o derslerimizin “Doğalgazcı 

Mehmet Ağabisi” oluverdi. İl dışındaki işleri vesilesi gittiği 

yerlerde kardeşlerimizle buluşmak için arar, telefonları vererek 

buluşma sağlanırdı. 

 Sohbetlerde tanışma sırası kendisine geldiğinde 

gözüyle cemaati tarar ve “1954 Uşak doğumluyum…”diye 

künyesini okurdu ki bu da hepimizin tebessümüne vesile 

olurdu. Bu tarz tanışma onun üslubu olmuştu.  

 Baba evinden itibaren Risale sohbetlerine iştirak 

ettiğini söylerdi. Rahmetlinin babası Uşak’ta berber ve 

sünnetçi Hakkı ağabeyimiz, sessizliği ve sakinliği ile tanınırdı 

ki oğlunun babasına çektiği anlatılırdı. Sükûnet ve itidal her 

zaman takdir toplayan bir meziyet idi. Mehmet ağabeyimiz 

sonraki zamanlarda bir tarikata intisapla Kur’an talebeliğini 

kuvvetlendirir. Evimizdeki sohbete ilk gelmesinden, 

rahatsızlığının ileri dönemindeki Çiğli Dershanesine geldiği 

son vicahi görüşmemizde hep sessiz, sakin ve hâlim selim idi. 

Son görüşmemizde uzun yolculuğu hissedilir olmuştu. Zira 

helalleşerek yapılan kucaklaşmalar hepimizin rikkatine 

dokunmuştu. Bu rikkat, Ulukent mezarlığında yeniden depreşti 

onu defnederken. Hele ilk kürek toprağı ben atarken… 

 Yirmi Sekizinci Söz’deki Cennet bahsine çok özel ilgi 

duymasını şimdi daha iyi anlıyoruz. Zira o biliyor ve 

inanıyordu ki Allah’ın rahimiyetinin sonsuz ve sayısız tecellisi 

Cennette en azam derecede tecelli edecekti. Buradaki eksik ve 

arızalı bütün uzuv ve duygularımız orada en kâmil manada 

inkişaf ederek mutmainliğin zirvelerine tırmanacak. Bunların 

da kesb edilen bir netice değil sadece ve tamamen İlahi bir 

ikrâm olduğuna iman ediyordu. 

 Evet, Cennet manevi bütün lezzetlere vesile olduğu 

gibi maddî bütün lezzete de vesiledir. Hem ondandır ki burada 
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şuursuz ve hayatsız zannedilen şeyler Cennette hayattar ve 

şuurludurlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki 

hayvanlar gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar. Sen bir 

ağaca desen: “Filan meyveyi bana getir.” getirir. Filan taşa 

desen: “Gel” gelir.  

 “Dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır.” 
hadisindeki sırrı bir müjde olarak anlıyor ve rahmetli Mehmet 

ağabimizin dostu olarak Cennette buluşmayı arzu ediyoruz, 

dua ediyoruz. Ona dostlukla yaklaşanlar ve beraber olanlar 

inşaallah bu müjdenin şümulüne dâhildirler. Hayatta iken 

dostluğunun kıymetini bilemeyenler vefatı vesilesiyle anlayıp 

gıyaben kuvvetlendirmeye bakmalılar. Bu da rahmetlinin 

gittiği âleme ciddi hazırlık yapmakla, hayır ve hasenata 

gayretle mümkündür. İşte bunlara motorize kuvvet ise Nurlu 

iman sohbetlerine sabırla devam etmektir. O sohbete devam 

eden kardeşlerle buluşmaktır. Zira gün akşamlı, insan 

ölümlüdür. Mademki en hayati ve vurucu gerçek ölümdür, ona 

hazırlanmak en büyük gerekliliktir. 

 Kürek kürek attığımız toprağa tevdi ederken bu 

samimi duygular ise, kabrinin başında kalbimize gelip, gönül 

sahifesine hatıra olarak kaleme dökülenler oldu.  

  Mehmet Çetin 

  03.11. 2015 Ulukent Menemen  

Yeni Asya 10.11.2015 

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

agabey_367712 

http://www.mehmetcetin.de/dogalgazci-mehmet-agabi/ 
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45. Asrın İmamını Tanımamak 

 Bazı hatıraların kayda değer hususlarından dolayı 

zaman ve zemini uygun oldukça hatırlanması faydalı 

olmaktadır. Zaman ve zeminini size bırakarak faydalı 

olacağını ümit ettiğimiz bir hatırayı paylaşmak istedik. 

 Namaz tesbihatının ardından mescidin karşısındaki 

işyerimden dışarı çıkan cemaati seyrediyorum. Uzun sakallı 

yaşlı bir amcaya etrafındakilerin hürmeti dikkatimi çekti. 

Baktım, rahmetli babam da aralarında. Kimdi bu amca? 

İçimden “Gelseler de bir ikindi çayı ikrâm etsem ve sohbet 

etsek.” geçti. O günlerde Yenice Köy ’de “Baba” diye tanınan 

zatın oğlu çok anlatılıyordu.  

 Anlaşılan babam davet etmiş ki doğruca dükkâna 

geldiler. Çayların dağıtılmasını fırsat bilerek babama doğru 

eğilip usulca kim olduğunu sorduğumda, “Yenice Köydeki…” 

lâfını yarı kestim. Hemen: 

 -Hocam, ziyaretinize gelmeyi arzu ediyordum ama 

burada nasip eden Rabbime hamdolsun. Size açmak istediğim 

bir derdim var, dedim.  

  Hoca merakla,  

 -Buyur evladım, dedi. 

 -Hasanoğlan Öğretmen Okulunda yatsı namazını 

koğuşta kılarken rahatsız olan birisi, “Her şeyi Allah yaratıyor, 

diyorsunuz. Peki, Allah’ı kim yarattı?” dedi. Bu arkadaşa ne 

cevap vermemiz lazım?”, dedim. Tövbe estağfurullah 

çektikten sonra, 

  -Lem yelid ve lem yuled, dedi Hoca. 

  -Hocam, dediğinizi bu gençlere nasıl anlatacağız? 

Arapçası yok, en kötüsü imanı yok. 

 -Ama evladım, Allah’ın ayetinde böyle yazıyor. 

  -Eyvallah Hocam, ama zamanın gençlerine bunları 

nasıl anlatacağız? Bunların dilinden bir şeyler anlatmak 

lâzım. Hem size bir şey daha sormak istiyorum. 

 -Buyur, deyince devam ettim: 
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  -Kur’an-ı Kerim’in her asırda tefsirini yapacak bir 

müfessirin geleceği söyleniyor. Bu asrın insanı olarak bize de 

gelmesi lazım. Biliyor musunuz böyle bir müfessiri, dedim. 

Yardımcı olabilir misiniz? 

 -Hayır, evladım deyince uzatmadan, 

 -Ben Risale-i Nur Külliyatı’nı ve Bediüzzaman Said 

Nursi’yi biliyorum, deyince 

 -Evladım, sen zaten kaynağını bulmuşsun, beni niye 

yoruyorsun, dedi.  

 Allah rahmet eylesin, etrafındaki Müslümanlara 

faydası çok olan Hocamızla geçen bu hatıra benim nazarımda 

çok ibretlidir. Zamanın imamını tanımamanın ne kadar büyük 

eksiklik olduğunu yaşayarak anladım. 

  Mehmet Çetin 

 20.10.2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 14.11.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/asrin-imamini-

tanimamak_368573 

http://www.mehmetcetin.de/asrin-imamini-tanimamak/ 
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46. Her Dönemin Bir Dersi Var 

 Bediüzzaman, rivayetlerde gelen ahirzamanda zuhur 

edecek şahıslara ait haberlerin yorumunda talebelerine tavsiye 

bulunur.  

 Tavsiye şöyle: “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset 

canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılıç 

hükmünde İ’caz-ı Kur’an’ın nurlarıyla mukabele edilir.”
27

 

 Bulunduğu dönemin fevkalâde şartlarını bilen Üstad, 

hadisin işarî manası istikametinde Kur’ân’ın ince hakikatlerini 

ortaya çıkarıp muhtaç olanlara nakli ile meşgul olur. Bu tarz 

meşguliyeti, ömrünün bütün dönemlerinde sürdürür. Ancak 

her dönemin şartları ayrı olduğu için iman hizmeti merkezinde 

diğer hizmetleri zamanı geldikçe yapar. Bize düşen Üstadın 

hayatının bütününe bakarak bulunduğumuz döneme ışık 

tutacak tavır ve ifadelerini iyi okuyup, uygulamaktır. 

Bulunduğumuz hâlin selameti için bu araştırmayı yaparken 

cımbızlama kabilinden vaziyeti kurtarma istinbatları da, 

doğrusu iyi okuyamamakla beraber suiistimale de girer. 

 Hürriyet, Bediüzzaman’ın hayatında olmazsa 

olmazıdır. Hürriyeti, istikametli bir şekilde fert ve cemiyet 

hayatında ikamesini esas edinmiştir. Onun tesisine yardım 

eden ellere de teşekkür ederken, ediyor gibi görünen ama 

esasında müstebit kimliğini saklayanlara da dikkatlidir. 

İstibdat hangi kimlik ve kisve ile gelse, suratına sille 

vuracağını söylerken baskıcılığa karşı olduğunu ifade eder.  

 İstibdadın hâkim olduğu dönem de çok ihtiyatlı 

hareket eder. Mevcut baskının ıslahını da temin eden iman 

hizmetine şiddetle ehemmiyet verir. Eskinin Ahrar, şimdikinin 

Demokrat misyona da insan hak ve hürriyetini esas almaları 

zaviyeden bakar. 

  “Eskinin Ahrarının şimdi Demokrat manasında 

dirildi” dediği o ara dönemden bu ara alacağımız dersler var. 

                                                             
27

 Tarihçe-i Hayat, s.  233 
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Her zamanın bir hükmü var. Yaz gelince gömlek, kış gelince 

palto giyilir. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin o ara dönemindeki 

ahvalinden bugüne iktibas edeceğimiz neler var acaba? 

Hürriyetinin elinden alınarak baskının uygulandığı ve 

münafıkâne muamelelere muhatap olduğu mahâl ve zamanda 

imanî eserlerin telifine, neşrine ve okunmasına fevkalade 

gayreti günümüze yol gösterici olduğu kanaatindeyiz.  

 Dünün heyecanlı karmaşası esas meselemizden biraz 

uzaklaştırmış olabilir. Fecr-i kazibin, sadık zannedilip hatalı 

içtihatta bulunulmuş olabilir. Bunu belki de en yakınımız dahi 

yapmış olabilir. Ne yapacağız o zaman? 

 İtidal-i demi muhafaza, şahs-ı maneviye kuvvet, 

uhuvvete destek, gıybet ve dedikoduya malzeme olmamak, 

Dördüncü Meseledeki davanın yeniden inşasına gayret, az 

okumayı ziyadeleştirmek- ki sıkıntının kaynağıdır-, Risale-i 

Nur ile hizmetimizin naşiri Yeni Asya’nın istikametle 

devamına samimi fiili ve kavli dua etmek gibi sıralanabilecek 

esaslara riayet etmek gerektir. 

 Bunların aksi, mevcudun kaybına sebeptir. Karşı 

tarafın ekmeğine yağ sürmektir. Müfsitlerin oyununa 

gelmektir. Bazen konuşmamak dahi hizmettir. İhtilafın olduğu 

zeminde sükût ibadettir.  

 Her dönemin bir dersinin olduğu unutulmamalıdır. 

Zira imtihan devam ediyor. Herkes bulunduğu hâliyle 

imtihandadır. Düne yarına bakmadan, şimdiki anın imtihanını 

selametle verenlerden olmayı kim istemez ki? 

  Mehmet Çetin 

  17 11 2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 21.11.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/her-donemin-bir-dersi-

var_369919 

http://www.mehmetcetin.de/her-donemin-bir-dersi-var/ 
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47. Nefis, akıl ve vicdanımla muhasebe 

 Çok zamandır sesli/sessiz dillendirmeye çalıştığım bu 

muhasebem, nefis-akıl-vicdan arasında geçerken iradem de 

klavyeye dokunarak size iletilmesine vesile oldu. 

 Kırk yılı aşan Risale-i Nur Külliyatının mütalâasında 

anladığım ile anlatılmak istenilenin muhasebesi hep 

terlediğim, sıkıldığım ve cevap veremediğim hesaplaşmadır. 

Üstadımın söyledikleri uyguladıklarımla ne kadar örtüşüyor? 

 Tabiat gezilerinde gördüğüm bir çiçeğin üzerinde 

tecelli eden o muhteşem Esma-i İlâhi’yi davranışlarımda ne 

kadar tezahür ettirebiliyorum ki muhteşem tezahürün adını bile 

kullanamıyorum burada! Kaldı ki o çiçek üzerinde tecelli eden 

esma sayısız iken hâlâ üç beş isimden ötesini anmaya ve 

anlamaya geçemiyorum. Bu taraftan da satırlara bile yazdırılan 

“kırk yıldır Külliyatı okuyorum” diye ilânım da var ama işte 

mütalâam ortada. 

 Uhuvvet ve ihlâs düsturlarını neredeyse ezbere yakın 

anlatırken uygulamada bu satırda bile ihlâsı kaçırdığımı fark 

ettiniz mi? Ümitsizlik vermek için anlatmıyorum bunları, zira 

muhatabım siz değilsiniz ki! Doğrudan muhatap nefsim 

olduğu için ona ümidi nasıl verebilirim sorarım şimdi size? 

Nefsin temize çıkarılmaması lazım, esasından hareketle 

kardeşler arasında kendimi ne kadar kusurlu gördüm, iftiharda 

kendimi ne kadar geri çektim, bilemiyorum! Hizmette önde 

ücrette geride olma prensibi tozlanmaya çoktan başladı. 

 Üstadın, ele geçen ekonomik imkânların Nurların 

intişarına kullanılması tavsiyesini bir emir olarak nasıl anladım 

veya uyguladım acaba? Sattığı koyunların parasını Haşir 

Risalesinin bastırılmasına sarf eden rahmetli Tahirî ağabey 

bugün bana ne demek istedi? Dükkândaki sermayenin biraz 

daha fazlalaşmasını beklerken, arabamın modelini 

yükseltirken, evin eşyasını değiştirir, ev ve yazlığı en iyi yerde 

ararken kırk yıldır İktisat Risalesindekilerle beraber Üstadın 

“azami kanaat, azami fedakârlık,…” diye devam eden 

azamîlerin ruhsatını mı tercih ettim acaba? 
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 Risale-i Nur’a talebeliğin ilk beş şartı olan; sünnete 

tabi olmak, farzları yerine getirmek, kebâiri terk etmek ve 

bilhassa namazı tâdil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki 

tesbihatı yapmak esaslarından son ikisini atlamamaya ne kadar 

muvaffak olabildim? 

 Uhuvvet Risalesinin sonundaki gıybet bahsini okurken 

gıybet ve dedikodularımla haramdan sakınmada sınıfta 

kaldığımı üzülerek gördüm. 

 Yapmaya çalıştığım ibadetlerime güvenen ucbumla, 

haramdan sakındıracak kadar Allah’tan korkmamın yeterli 

olmadığını nefsime bir türlü anlatamadım. Sonra da kalkıp 

âleme nizam vermeme ne demeli? 

 Yok, yok! Bu böyle gitmemeli! Bu gaflet nereye kadar 

sürmeli idi? Bu muhasebem çareye yönlendirmelidir. Nefsimin 

aciz ve sürekli kusurlu olduğunu bilmeliyim. Evvelâ nefsimi 

günahlardan arındırmalıyım ki kurtuluşa ereyim. Harama 

hassasiyetimi etkin kılmalıyım. Her şeyin fâni olacağını 

unutmazken kendimin, nefsimin de bir gün fâni olacağını 

aklımdan çıkartmamalıyım. Ama Rabbim haydır, bakidir hem 

birdir. Dolayısıyla benim zannettiğim bütün kemâlât O’ndan 

birer ihsandır. Kemalim, kemalsizlikte, kudretim aczde, 

zenginliğim fakirliğimde saklıdır.  

  Mehmet Çetin  

 18.06.2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir 

Yeni Asya 28.11.2015 

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

vicdanimla-muhasebe_371232 

http://www.mehmetcetin.de/nefis-akil-ve-vicdanimla-yapilan-

muhasebe/ 
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48. Riyada şirk-i hafî nasıl olur? 

 İhlâs Risalesinin en hassas konusunda Üstad, tehlikeli 

bir konuma işaret ederek izahta bulunur. İhlâsı kıran ikinci 

mânide şöyle bahseder: 

 “Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik sâikasıyla ve 

şân ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, 

nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enaniyeti okşamak ve 

nefs-i emmâreye bir makam vermektir ki, en mühim bir 

maraz-ı rûhî olduğu gibi, şirk-i hafî tâbir edilen riyâkârlığa, 

hodfüruşluğa kapı açar, ihlâsı zedeler.” 

 Riyakârlık ve kendini beğenmenin şirkle ne alâkası 

var? Böyle bir durumun ihlâsı zedelemesi nasıl olabilir?  

 Şirk, Allah’a eş/ortak koşmak demektir.  Eşyanın 

yaratılmasında yaratıcı olan Allah’ı unutup sebebe bağlamak 

bilinen şirk olurken, fiillerimizle vesile olduğumuz 

hasenatımızı nefsimizden olduğuna inanıp ilan etmek de gizli 

şirk olmaktadır. Eşyanın yaratılmasında, hasenatın zuhurunda 

eşya ve nefsin hissesi vardır ama yüz değil, sadece birdir ve 

nihayetinde şart-ı adi (ön şart) nev’inden hikmet-i İlâhîyece bir 

sebeptir. 

 Kendini beğenmek, tezahür eden güzelliklerin 

kaynağını kendisi zannetmek ve bunu insanlara anlatarak daha 

çok tanınmışlık ve beğeni kazanmak yalancılık değil midir? 

Kendisinin olmadığı hâlde sahiplenerek nazar-ı dikkati 

çekerek nefsin sıkıntılı ve tehlikeli derinliklerinden gelen arzu 

ile ben merkezli tanınmak değil midir? İnsanın vücudu, 

Allah’ın sıfat ve esmasının tecelli ederek tezahür ettiği bir 

alandır, mahaldir. Tohum, tarlanın olmadığı gibi tarla da 

tohum sahibinin mülküdür. Mülk olan tarla, nasıl maliklik 

yapabilir ki?  

 Mal varlıklarını birleştirerek büyük holding 

kurucularından bir küçük şirket sahibi, gerçi bir cihette ve 

nezarette malik hükmündedir; fakat istifade edemez. Sadece o 

büyük kuruluşun içerisinde küçük bir hisse sahibidir o kadar. 

İnsan, bünyesindeki sayısız cevherlere hikmetli vazifesi olan 
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nezaretçilik noktasında her ne kadar malik gözüküyor olsa da 

emanetindekini muhafazaya memurdur, suiistimale değil.  

 Kur’an hizmetinde bulunanların mesleğinin özü iki 

kelime olan hakikat ve uhuvvettir. Hakikatleri muhtaçlara 

anlatanlar kendi aralarındaki uhuvvete de azami dikkat ve 

gayret içerisinde olmalıdırlar. Aralarındaki kardeşliğin sırrı da 

şahsiyetini kardeşleri içerisinde fâni edip onların nefislerini 

kendi nefsine tercih etmektir. Kardeşler arasında tanınmak, 

kabul edilmek duygusunun uyandırdığı rekabet uhuvveti kırıcı, 

ihlâsı zedeleyicidir. Kardeşlerin şerefi daha küllî ve umumîdir. 

Herkesin o şerefte elbette hissesi vardır ama sadece senin 

değildir! Eğer bu şerefe şahsın için sahiplenip böbürlenerek 

anlatmaya kalkarsan sana ait olmayanı seninmiş gibi 

göstermek yalancılık ve riyakârlık değil midir? Ki bu durum 

esasında kişilik bozukluğunun en gizli tehlikeli boyutudur. 

 Nefs-i emmarenin kalb, akıl ve ruhun rağmına bu 

desiseye karşı his ve vehime kapılan insan bazen yanılabilir, 

aldatabilir. İhtiyatlı olmanın yoluna bakmak lâzımdır.  

 Bu yol ise Risale-i Nur Külliyatındaki zirve 

haşiyelerden biri olan şu ifadelerden geçiyor: 

 “Evet, bahtiyar (odur ki), Kevser-i Kur’ân’îden 

süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz 

parçası nev’indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine 

atıp eritendir.” 

 Allah’ım! Beni ve kardeşlerimi, İhlâs Suresinin hakkı 

için bizi kendi iradesiyle ihlâslı olan ve Senin ihlâslı kıldığın 

kullarından eyle. Âmin. 

  Mehmet Çetin 

 28 11 2015 Bostanlı İzmir 

 Yeni Asya 05.12.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/riyada-sirk-i-hafi-

nasil-olur_372538 

http://www.mehmetcetin.de/riyada-sirki-hafi-nasil-olur 
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49. Şehit Bekir’im  

Aralık ayı bana hüznü ve sevinci hatırlatır. Sanmayın eskiyen 

ve bitmeye yüz tutan bir yılın ayrılığının hüznü, gelen yeni 

yılın sevincini. Bundan daha farklı benimki! 

 Risale-i Nur derslerini beraber mütalâa ettiğimiz 

kardeşim, işyerimde kıymetli personelim, iş mesaisi dışında 

dostum ve arkadaşım Bekir Hacıismailoğulları’ndan 

bahsetmek istiyorum, size. 

 Bunca zaman niçin bekledin dediğinizi hissediyorum, 

ama izin verin önce, bir okuyun sonra sorarsınız. 

 Sevdiğim, saydığım ciddi insan ve müşterim Ali 

Karakuş isimli ağabeyimizin, şehadete gitmeden önceki son 

görüşmesinde; “Gel oğlum Bekir! Çukurca’ya gidiyorsun,  ne 

olur ne olmaz helalleşelim.”, ifadesi hepimizi şaşırtmıştı 

doğrusu. 

 Çukurca’ya gitmeden önce Foça’da jandarma 

komandosu eğitimini başarıyla tamamlamıştı. Aydın’dan gelen 

arkadaşı ile sabah erkenden İzmir’den uçakla gideceklerdi. 

Gecenin son saatlerinde ikisini de alıp havaalanına götürdüm, 

ama içim hüzünlü idi. İşlemler esnasında gözümle, inceden 

inceye Bekir kardeşimi hasretle süzüyordum. Çok sevinçli idi, 

hayret! Arkadaşına bir şeyler anlatıyordu. Bir ara sessizce ikisi 

dışarı çıktılar ve biraz sonra geldiler. Kokularından anladım ki 

tüttürmüşler, benim yanımda içmeyecek kadar terbiyeli ve 

hassas idi. Nihayet polis noktasındayız ve artık ayrılacağız. 

Kolundan adeta sürüklercesine usulca bir kenara çektim: 

“Bekir’im, bir şey demek istiyorum…” ama boğazımda 

düğümlendi kelimelerim. Zorlanarak tekrarladım, “demek 

istemem o ki sıcak temasa geçtiğinizde, operasyonda, şeye, 
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heyecanınıza biraz dikkat etsen, kendini biraz tutarak daha 

temkinli olsan…” dememe izin vermeyip “Ne diyorsun sen 

Hacı Abi! Yanında arkadaşın vurulmuş, yere serilmiş yatıyor, 

sen kendini ne kadar tutabilirsin?” deyince,  nefes borumda 

nefesim durdu, kalbimin atışı tavan yaptı. İçimden “Bu çocuk 

gidici.”, dedim. 

 Kucaklaştık, helalleştik ve hayırla uğurladım. 

 Buraya kadar hüznüm. 

 Beraber derslerimizi mi hatırlayayım? Şirketimin 

kuruluşundaki yardımcı gayretlerini mi hatırlayayım? Dersteki 

ciddi muhataplılığını mı hatırlayayım? Anadolu’nun orta 

yerinden, yiğitin harman olduğu Yozgat’ın yiğit delikanlısı 

Bekir’imin daha hangi özelliklerini hatırlayayım bu hüzünlü 

ayrılığın ardından, sorarım size? 

 Neyse… 

 1993 yılının Aralık ayının 12’sinin ertesi günü sabah 

dükkânı açarken yan komşum seslenerek bana şehadetini 

söyleyince, kepenk yukarı, anahtar aşağıya gitti. 

 Meğer Bekir’im, dün şehadet şerbetini içmiş. Dışı 

hüzünlü olan sevincimi nasıl anlatayım şimdi size dostlar? 

Yanındaki arkadaşına mermi verirken sol böğründen yemiş, 

hastaneden tabutunu alırken komutanlarından öğrendiğime 

göre. Kabre indirirken ellerimle, kısık gözüyle sevinç 

mutluluğunu hissettim. Âdeta, “Hacı Abi, bu hayat nihayet 

sona erecek değil mi? İşte ben de bu genç yaşımda şehit 

olarak ayrılıyorum dünyanızdan. Anam ve babam önce 

Allah’a sonra sana emanet.”, dediğini hissettim gibi. 

 Gülsüm Teyze annemiz, Salih Amca babamızdı artık! 

Bayraklıda, onlarla beraberce ismi verilen Parkın açılışında 

bulunduk. İnternet aramalarımda Çukurca’nın Gündeş Köyü 

ilkokulunun adının Şehit Asteğmen Bekir Hacı İsmailoğulları 

olduğunu buruk sevinçle öğrendim. 

 Allah, Bekir kardeşime rahmet eylesin ama galiba 

bunu öğrenmem için mi bu anmayı geciktirdim, bilemedim 

doğrusu… 
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   Mehmet Çetin 

  02.12.2015 Bostanlı İzmir  

Yeni Asya 12.12.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/sehit-bekir-im_373719 

http://www.mehmetcetin.de/sehit-bekirim/ 
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50. Tesbihteki eşleme ve sıralama  

 Bediüzzaman Hazretleri, namaz tesbihatında otuz üç 

adet zikredilen üç zikir komutlarını, bilinen ve uygulanandan 

farklı eşleştirir ve sıralar.  

 Bilinen ve uygulanan şekil “Zül Celâli Sübhanallah, 

zül-Kemali Elhamdülillah ve zül-Kudreti Allahuekber” idi. 

Yani Celâl sıfatı ile Sübhanallah, kemal sıfatı ile 

elhamdülillah, kudret sıfatı ile Allahuekber şeklinde de 

zikrediliyordu. 

 Üstad ise; celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah 

diye takdisi, kemaline karşı lafzen ve amelen Allahuekber diye 

tazimi, cemaline karşı kalben ve lisânen ve bedenen 

elhamdülillah diye şükrederek zikretmemizi Dokuzuncu 

Söz’de ifade eder. 

 Bu tanzim ve eşleştirmede celâl sıfatı ile Sübhanallah, 

kemal sıfatı ile Allahuekber, cemal sıfatı ile de elhamdülillah 

zikrini eşleştirerek âdeta komut ifadelerini terennüm eder. 

Mutad zikir komutlarından farklı olarak, burada celâli 

Sübhanallah ile cemali elhamdülillah ve kemali de 

Allahuekber ifadesi ile eşleştirmiştir. 

 Niçin? 

 Mesnevi’de
28

 Sübhanallahın celâl sıfatını, 

elhamdüllahın cemal sıfatını dolaylı olarak tavsif ettiğini ifade 

eder. Sonsuz azamet ve haşmet manasındaki celâl sıfatına 

sahip olan Allah’ı, mahlûk ve hâlife olma hasebiyle insanın, 

O’dan sonsuz uzak noktadaki konumunda Rabbinin noksansız 

ve eksiksiz olma vasfını Sübhanallah ile ilan eder ve etmeli. 

Sonsuz güzellik manasındaki cemal sıfatını içine alan 

elhamdülillah ile Cenab-ı Hakkın rahmetiyle kula ve mahlûka 

yakın olduğuna işaret eder. Tıpkı zatı ile milyonlarca 

kilometre uzakta olan Güneşin aydınlatmak ve ısıtmak 

sıfatıyla yakınımızda olması gibi. 

                                                             
28

 Mesnevî-i Nuriye, 200 
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 Benzetmek gibi olmasın ama rahmeti ile çok yakın 

olan Rabbimize hamd, Zatı ile çok uzak olan Rabbimizi tesbih 

ediyoruz. Her iki mana ve makamı karıştırmamak lazımdır. 

Eğer karıştırmadan bakılabilirse o zaman her iki mana ve 

makamı hem tebdil ederek hem de birlikte nazar edilebilir. 

Zat, makamından mahlûk; mahlûk makamından Zat, ayrı ayrı 

nazar edildiği gibi birlikte de nazar edilir. En âlâsı olan cem 

noktasında tesbih ve hamd beraberce zikredilebilir. 

 İmanın tekrarlanan mütalâalarla tabaka tabaka 

yükselmesinin bir nevi basamakları olan bahsi geçen tesbih 

ifadelerinde bu manaların tefekkürü tavsiye edilen bir 

keyfiyettir. 

 Üstadın tesbih zikri bilinenden farklıdır ve makamına 

göre değişmektedir. Uygulanan sıralama Sübhanallah, 

elhamdülillah, Allahuekber iken Üstad, Dokuzuncu Söz’de 

Sübhanallah, Allahuekber ve elhamdülillah şeklinde tanzim 

eder. Bu sıralama Birinci Söz’deki zikir, fikir ve şükür 

sıralamasında şükür/elhamdülillahın sona konulmasıyla 

tetabuk ediyor. Bununla beraber mesela Yirmi Dokuzuncu 

Lem’anın bablarındaki sıralamada elhamdülillah ortadadır.  

 Niçin? 

 Dokuzuncu Söz ve Birinci Söz’deki sıralama makamı 

şükür makamı gereği olan hamd ifadesi sona konulması 

münasip olurken, Yirmi Dokuzuncu Söz gibi tefekkür ve 

marifet makamlarında tekbir ifadesi isabetle sıralamada sona 

konulmuş.  

 O hâlde; celâl sıfatıyla Sübhanallahın kavlen zikriyle 

masivadan elini çeken kalb, nimetiyle ihtiyacını karşılayan 

Rabbinin cemal sıfatını amelen elhamdülillah şükrünün 

ardından izzet, azamet ve kibriya sahibi Rabbini bütün kemal 

sıfatların sahibi manasında kalben Allahuekber ile tekbir eder 

ve etmelidir.   

   Mehmet Çetin 

  10 Aralık 2015 Bostanlı İzmir 

Yeni Asya 19.12.2015 
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http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/tesbihteki-esleme-

ve-siralama_374921 

http://www.mehmetcetin.de/tesbihteki-esleme-ve-siralama/ 
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51. Mehdinin üç vazifesi 

 Bediüzzaman, mehdinin vazifelerini iman hayat şeriat 

olarak sıralar. Üç vazife, hayatın bütün dairelerini ilgilendirir. 

 Kalb dairesi merkez, muharrik ve murakıptır. Bu daire 

kişinin kalb dairesi iken, cemaatin kalb dairesi meşveret 

heyeti, köyün ihtiyar heyeti, il ve ilçenin encümen, devletin 

millet meclisidir. İşte bu kalb dairesindekileri de, bunlara bağlı 

olan dışarıdakileri de bekleyen ve sorumlu kılan iman hayat 

Şeriat vazifesi her makamda söz konusudur. 

 Her daire ve makamın muhatabı evvela imanını 

muhkem hâle getirmelidir. Tahkim edilen iman hayata intikal 

ettirilip yaşanılır olmalı. Bu öyle olmalı ki İslâm’ın emir ve 

yasakları manzumesi olan Şeriatın en dar daireden en geniş 

dairede hükümranlığı sağlanmalıdır.  

 İnsanın kalbi dünyası nefs-i emmarenin 

vesveselerinden arındırılması imanın sağlam temelli olmasıyla 

mümkündür. Sağlam temel üzerine inşa edilen duvarlar takva 

ile muhafaza edilip, amel-i salih ile tezyin edilmelidir. Bütün 

bunlara ruh olan ihlâsın devamı için; rabıta-i mevti iyi anlayıp, 

şirk-i hafiye yol açan beğeni peşindeki riyadan kurtulup, 

maddî ve uhrevî menfaate takılmayıp, hılletteki tefânî sırrının 

yaşandığı büyük havuzun içerisinde erimekle mümkündür. 

Sağlam ve samimi iman, kişinin özel hayatını tanzimde amir 

olmalıdır. Emir ve yasaklarla düzenlenen hayat en yakınındaki 

eş ve evladına, dost ve arkadaşlarına numune olan tebliğ 

tarzını oluşturur.  

 Sorumluluk makamındaki heyetin iman, hayat ve 

Şeriat konusunda bekleyen özel genel anlamda vazifeleri var. 

Bu heyetin her bir ferdi kişisel âlemindeki kalb dairesinde 

iman, hayat ve Şeriat konulu vazifesini icra ederken 

bulunduğu makamdaki şahsiyet noktasında da iman hayat ve 

Şeriat bağlamında vazifeleri vardır. Makamlar karıştırılmadan 

ve her makamın şartları gereği icra edilmesi gereken üç vazife 

en ciddi ve başkalarının da sorumluluğunu üstlenen bir şuurla 

yapılmalıdır. 
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 Zerratı günahkârlardan mürekkep bir hükümetin 

masum olamayacağı gerçeğinden hareketle üç vazifenin 

yapımında muhtemel arızalar çıkacaktır. İşte bunun için en 

temeldeki iman hizmeti vazifesi diğerlerine göre daha fazla 

önemlidir. Yapı taşlarının sağlam hâle getirilmesi inşanın 

sıhhatini artırmasından hareketle iman hizmeti zinde, etkili ve 

devamlı olmalıdır. 

 Üç vazifeyi kucaklayan hakikat ve uhuvvet konusu iyi 

kavranmalıdır. Üç vazifede tecelli ve tezahür için saklı 

bulunan hakikat, kâşiflerini beklerken, sarmal bir gerçek olan 

uhuvvet de kâşifleri beklemektedir. 

 Tohumun çatlayıp aşağı yukarı filiz attığı yer kalb 

dairesidir.  Enfüsî manada esma ve sıfat-ı İlâhî’nin tecelli ve 

tezahürü hakikatleri kalben tezekkür edilirken afakî âlemdeki 

ufukları kucaklayan tahayyüle dayanan gerçekleri de aklen 

tefekkürün ana direği yine de kalb dairesidir ki duruşunu 

oradan alır.   

 Şimdi mehdinin üç vazifesini üstlenen ve her an şahs-ı 

maneviyi bekleyen üç mühim vazifenin motorize gücünü iman 

hizmetinden alması gerektiği gerçeğiyle sıradaki diğer 

hizmetlere makamı gereği ve kadarı bakmak, ilgilenmek 

unutulmaması gereken, beni/bizi bekleyen bir başka vazife 

olsa gerektir. 

 Mehdinin şahs-ı manevisinin birer azası olan-

inşaallah- ben/biz bu üç vazifenin yerine getirilmesinde fert, 

cemaat ve cemiyet olarak anlayış ve yaklaşımımızı bir daha 

gözden geçirilmesi temennisiyle… 

   Mehmet Çetin 

  21.12.2015 Bostanlı İzmir   

Yeni Asya 26.12.2015 

http://www.yeniasya.com.tr/mehmet-cetin/mehdinin-uc-

vazifesi_376106 

http://www.mehmetcetin.de/mehdinin-uc-vazifesi/ 
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M 

mahrem, 17, 53 
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Maraş, 2, 49, 50 
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