H A K Ý KAT
KÖÞESÝ
Bir Ýslâm Velisinden
Varidatlar

Hazýrlayan
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

22.07.1957
29.07.1957
05.08.1957
12.08.1957
19.08.1957
26.08.1957
02.09.1957
09.09.1957
16.09.1957
23.09.1957
30.09.1957
07.10.1957
14.10.1957
21.10.1957
01.11.1957
08.11.1957
15.11.1957
22.11.1957
29.11.1957
06.12.1957
13.12.1957
20.12.1957
27.12.1957
29.12.1967
30.12.1967
23.09.1972

ÖNSÖZ..........................................1
TARÝHLÝ MAKALE..........................5
TARÝHLÝ MAKALE......................... 9
TARÝHLÝ MAKALE....................... 13
TARÝHLÝ MAKALE....................... 17
TARÝHLÝ MAKALE........................23
TARÝHLÝ MAKALE........................27
TARÝHLÝ MAKALE........................31
TARÝHLÝ MAKALE........................35
TARÝHLÝ MAKALE....................... 43
TARÝHLÝ MAKALE........................51
TARÝHLÝ MAKALE........................57
TARÝHLÝ MAKALE........................65
TARÝHLÝ MAKALE........................71
TARÝHLÝ MAKALE........................79
TARÝHLÝ MAKALE........................83
TARÝHLÝ MAKALE........................89
TARÝHLÝ MAKALE........................97
TARÝHLÝ MAKALE......................103
TARÝHLÝ MAKALE......................109
TARÝHLÝ MAKALE......................117
TARÝHLÝ MAKALE......................125
TARÝHLÝ MAKALE......................131
23 SUALE CEVAP MEKTUP........137
ÝLÂHÎ BÝR ÝZAH DAHA...............145
ÝLÂHÝ BÝR ÝZAH (RÖPORTAJ).....151
CANTERBURY BAÞPÝSKOPOSUNA
MEKTUPLAR..............................161
TENASÜH..................................165

Ö N S Ö Z
Bismillâhirrahmânirrahîm
Sonsuz hamd ve þükür Cenâb-ý Allah celle
celâlühu Hazretlerine mahsustur. Salat ü selam Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi vessellem Efendimiz Hazretlerine ve onun Ehl-i Beyt’ine Âl ve Ashâbýna ve onun yolunda görünen velilerin ve onu sevenlerin üzerine olsun.
Ýnsanlar gerçek huzur ve selâmeti doðru bir
inanç ve imanda bulur. O da ancak doðru ilimle mümkün görülmektedir ki, Sevgili Efendimiz bu konuda bir
Hadisi þeriflerinde; "Ýlim Çin'de de olsa arayýnýz"
buyurmuþtur. Allah’ýmýz her zaman yakýnlýk lütfettiði
gönüller ile ilâhî ilim ve bilgi lütfetmektedir.
23 yýl kitabýmýzda, faziletli âlim-i Ýslâm, veli-yi
muhterem Mehmed Ali Özkardeþ hakkýnda bazý bilgiler
vermiþtik. Bu kitabýn yazýlmasýndan murat; okuyan bir
çok kiþilerin kendileri hakkýnda daha çok bilgi edinmek istemeleri üzerine kendisinin varidatlarý ve çeþitli
yerlerde yayýnlanmýþ yazýlarýndan bazýlarýný, 1957 senesinde Ýstanbul'da bir haftalýk gazetede çýkan
" H a k i kat Köþesi" isimli makaleleri ile, 1967 senesinde diðer bir gazetede çýkan makaleleri ve 1972 se-
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nesinde Londra Canterbury Baþ Piskoposu’na yolladýðý mektubu, bazý notlarý ve yazýlarý yayýnlamaktýr.
Ýslâm'da, Allah'ýn nizam-ý ilâhîsinin Âdem'den
bugüne kadar ilâhî program icabý zuhur eden ve insanlarý ilâhî bilgi ve ilmî bakýmdan uyarmakla vazifelenmiþ gönüller hakkýnda bilgi edinmek ve onlarýn manevi anlayýþ içinde dünya görüþü ve maneviyatý, yaþam þartlarýna - her zamanýn anlayýþ ve þartlarýna göre- tatbik ve uyarlamalarýný bilmek kullar için mühim
bir hususiyettir. Ve o zâtlar da bu þartlarý bildirmekle
vazifelidirler. Her peygamber ve velide Allah’ýmýzýn bir
arzu ve tecellisini görmek mümkündür.
Bu varidatlarýn bizde hususide kalmasý yerine,
bir çok kimsenin istifadesini düþünerek ve kendisinin
ilâhî vazifesi Mehdi sýrrý hususiyeti olarak þerh-i vücud
etmesi icabý insanlarý manevi yöndeki ikaz hususunda
say u gayretlerini göstermesi bakýmýndan yayýnlanmasýný uygun gördük. Allah dininin ve maneviyatýn hususiyetlerinden biri de budur.
Büyük Ýslâm âlimi Hz. Ahmed Süreyya Emin bir
varidatýnda þöyle buyurur:
"Bürün yahut ki yut Kur'an’ý amma iþ
biter sanma
Ol iþ bitmez mülâkat-ý reîsul mürþidîn
ister"
2
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Mehmed Ali Özkardeþ böyle bir reis-u’l mürþidîn
de yetiþmiþ ve velâyet makamlarýný ihraz etmiþ bir gönüldür. Manevi yetiþme ilâhî tertip icabý böyle tatbik
olmaktadýr. Yazýlarýnda ruh-i izâfi olan K alem’in
(Der yayý Nuru Muhammed’in) kemalât isimleri ile ruh
ve melekût teþekkülleri ile ilgili konular bulunmaktadýr.
1957 ve sonraki senelerde þerh-i vücûd konusunun açýlmasýnýn ilk merhalelerini müteakip, bu konularda daha ileri tarihlerde yazmýþ olduklarý kitap ve risaleleri dünya üniversitelerine ve dini merkezlere yollayarak ilâhî hakikatleri insanlara bildirmiþtir. Ancak
bugün bu yetiþme tarzýna ve böyle gönüllere inanç ve
imanýn azaldýðý görülmektedir. O zaman din nasýl idrak edilecektir? Bugünkü teknolojik geliþme icabý din
hakký ile bilinmeyince, maneviyatýn da maddiyatýn da
bir olduðu idrak edilememektedir. Hakikat ancak bu
ilâhî hususiyetleri idrak ile mümkündür.
Rabbimiz bütün insanlara Allah'ýn lütfettiði bir
iman ve din anlayýþý lütuf buyursun.

Hüvet tevfikü’r refik
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
03.06. 2006
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HAKÝKAT KÖÞESÝ
ÝSLAM DÝNÝNÝN HAKÝKATLERÝ

22.07.1957

Bir fen adamý fen bilgileri ile icadda bulunmak
ve icadýný tatbikata koyup, bilgisindeki doðruluðu
gözü ile görmek ve baþkalarýna göstermek sureti ile
kalben müsterih ve emindir.
Bunun gibi Allah’ý Allah ile bilen bir Ýslâm alimi de Ýslâm dinindeki hakikatleri ve bu cümleden
kabir esrarýný, haþrü neþr, mizan, cennet ve cehennem gibi olaylarý ve yerleri fiilen görüp bilir ve ölmeden önce ölmek sureti ile kalb aleminde Cenâb-ý
Hakkýn açtýðý Kübra mahkemesi sýrlarýný ve bu sýrlarýn açýlýþýnda o Mutlak hakimin (Allah’ýn) sorgularýný ve bu sorgularda açýkladýðý Kur’an hakikatlerini
fiilen duyup, görüp kalb âleminde açýlan haþrü neþr
ve kýyam esrarýný fiiliyatla öðrenip nazarî bilgilerden
geçerek ilâhî bilgi ile gönlü dirilir ve Allah’ýn af ve
maðfiret fermanýný gönlünde dinleyip, Cenâb-ý Hakkýn muhles kullarý âdadýna kabul olunduðunu kalbine inen ilâhî beyan ile anlar ve bu beyan neticesinde gönlünde beliren ilâhî neþeler içinde mest ve
hayran kalýr.
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Bundan sonra Cenâb-ý Hak, o ilâhî âlim kalbine fena-fillâh ve beka-billâh esrarýný açar ve zat cennetine o gönülü kabulle ve ilâhî cemal bakemâlini
göstermekle ona mirac esrarýný tanýtýr. Bu esrara
erebilen böyle bir gönül ancak Allah’ý Allah ile bilici
olur; baþka türlü olamaz ve ona ârif-i billâh denir.
Ýmam-ý Ali, Abdülkadir Geylâni, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Ahmed Süreyya Emin gibi.
Demek oluyor ki bir fenci nasýl fen bilgileri ile
bir mucid olmak haline erip müsbet bilgilerinden
mutmain ise Allah’ý Allah ile bilen bir ilâhî ârif de
erdiði ilahî bilgi ve kudretle gönlü zinde, mutmain
ve emindir ve kainatý dolduran ve saran ve rûh-ülervâh olan ve ruh-i ilâhî veya izafi denen
M u h a m med nuru deryasý ile dirilen bu gönül, bu
derya ile derya olup, sözü ve fi’ili Hakka muzaf olmuþ olur. Bir sözle Muhammed Nuru Deryasý, onu
ve her þeyi muhit olan Cenâb-ý Hakkýn halifesi ve
resûlüdür. Daha açýk deyiþle Hakla Haktýr, sözü ve
icrasý daimül müdam her zaman ebediyyen vâcib-ülv ü c û d h a z re t l e r i n e m u z a f t ý r. H a n g i g ö n ü l b u
M u hammed nuru deryasý ile zinde oldu, Rabbini
buldu, ilâhî âleme rücu etmiþtir.
Haktan geldik ve ona rücu ederiz hakikatý ile
mütehakkik olmuþ olur. Ebedî ve hakikî saadet de
bundan ibarettir.
6
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Kýsaca söylenen bu sonsuz hakikatler haftadan
haftaya verilecek bilgilerle ve yapýlacak beyan tenezzülâtý ile herkesce kolayca anlaþýlabilir bir halin
teminine çalýþýlacaktýr.
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HAKÝKAT KÖÞESÝ
ÝSLÂM DÝNÝNÝN HAKÝKATLERÝ
29.07.1957

Yakýndan tanýdýðým ve sevdiðim bir zat bir gün
bana þöyle söylemiþti: “Elde Kur’an varken baþka
mürþid istemem.”
Kendisine cevaben dedim: “Herhalde Hazret-i Abdülkadir Geylâni ve Mevlâna Celâleddin-i Rumî Kur’an’ý sen ve benden çok daha
iyi anlýyorlardý. Fakat bu zâtlar Kur’an’ýn Hak
indinde muradý olan hakiki manâsýný bihakkýn anlamak için kendilerinde Rabbiyi mütecelli bulup Rabbi’nin kendilerinde doðrudan
doðruya mürebbiliðini elde edinceye kadar bu
devlete ermiþ baþka ilâhî insanlarýn irþad ve
terbiyelerine teslim oldular. “ Elde Kur’an varken baþka mürþid istemeyiz” demediler.
Günlerin birinde ayný zatýn bana gösterdiði bir
defterdeki þu cümleyi aynen þöyle hatýrlýyorum:
“Behey þaþkýn, Kur’an dediðin Arapçadýr, Türkçe olmaz. Hatta Hazret-i Peygamberimiz Cenâb-ý Muhammed’in sözlerini yani ehadis-i nebeviyyeye
Kur’an denilse küfür olur.”
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Kendisine dedim: “Bu cümleyi nereden
kaldýrdýnýz?” Cevaben: “Bir Kur’an tefsirinden,
tefsiri yapan da ulemadan bir zat,” dedi.
Kendisine dedim: “Bu yazdýðýnýz cümle
yanlýþtýr. sizi dalâlete düþürür. Çünkü Cenâbý Muhammed’in ilâhi hakayýk ve Ýslâm dini
hususlarýnda buyurmuþ olduklarý sözler hep
ilâhî ilhamlardýr. Vahy-i Hakladýr. Ve buna da
senedimiz Kur’andaki þu âyetdir: “Vema yentiku anilheva in hüve illâ vahyün yûha” Yani;
“Muhammed hevayý nefsinden nutk etmez.
Ýslâm dini hususlarýnda her ne derse ilâhî ilhamladýr. Allahü taalâdan vahyolunmuþtur.
Bunu anlamayan ve Kur’aný tefsire kalkýþan birine
de ulemadan biri demem. Nazarý dikkatinize celbederim diye ilâve ettim.
Þu birkaç sözden sonra þunu da bilmelidir ki:
Kur’an Cenâb-ý Muhammed’in vücud kitabýdýr. Bu
pâk-i zât kendi vücud kitabýný Cenâb-ý Hakla okumuþ yani Cenâb-ý Hak kendisine öðretmen olarak
okumuþtur ve Rabbini bulmuþ bilmiþ ve ilâhî kemalâtýna sahip olmuþtur. (Cenâb-ý Hakkýn murad ve
arzusu mertebelerinde) Cenâb-ý Hakkýn, Peygamberimiz Cenâb-ý Muhammed’e Kur’aný Kerîminde indirdiði þu ayet: “Ýkra’ kitabeke” yani “kitabýný
oku” emrinden ibarettir.
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Ýþ bu emirle Cenâb-ý Hakkýn Muhammed’e oku
diye emrettiði kitap da Muhammed’in kendi vücud
kitabýdýr. Bu âyeti Cenâb-ý Muhammed “Nefsini
bilen Rabbini bildi” maðz-ý Kur’an nebevî sözüyle tefsir etmiþtir.
Çünkü her insanýn vücud kitabý iki ilâhî sýrdan
müteþekkildir ve bu iki sýrla ayan ve beyandýr. Birisi Sýrr-ý mahlûkýyyet, diðeri de Sýrr-ý hâlýkýyyettir.
Her insanda bu iki sýr kale alýnýnca her bir insan
mahlûkýyyet sýrrýnd an olan hassasýný ve o vecihden
olan teþekkülünü anlar ve kendisini teþ kil eden ve
kendisiyle beraber olan Sýrr-ý hâlýkýyyete karþý vücud ve kudrette daima muhtaç olduðunu fiiliyatla
anlar. Ýdrak ve tasdik mecburiyetinde kalýr ve görmesi, iþitmesi, bilmesi, anlamasý ve yapmasý feyizlerinin kendisinde bilasale olmadýðýný diðer bir deyiþle bunlarýn hepsinin hâlýkýyyet sýrr-ý vechinden kendisine âriyeten sunulan feyizlerden ibaret olduðunu
ve bu iki tertibi daimül-müdam hüküm ve iradesinde tutanýn yani bu iki sýrra sahip olanýn Cenâb-ý
Hak olduðunu Cenâb-ý Hak’la böyle bilmiþ olur.
Kudrette gayre muhtaç olmayan, kendisi ile kýyamda olan bir padiþahtýr. Þu halde mahlûkatta görülen vücûd, mümkün vücud diye isimlendirilir. Diðer bir deyiþle Cenâb-ý Hak kendi nuru ile bir
mahlûku teþkil ederse vücûda gelmesi mümkün olur
11
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ve baþka türlü olmaz. Cenâb-ý Hak’sa vacib vücûddur. Mânâsý: Cenâb-ý Hakk’ýn vücûd ve kuvvetlere
sahibiyyeti zatý iledir, kendi nefsi ile kýyamdadýr,
vücûd ve kuvvetlerine sahip olacak baþka bir varlýk
yoktur. Mahlûkat ve hâlýk arasýndaki bu fark böyle
açýkça birkaç sözle söylenmiþ oldu.
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HAKÝKAT KÖÞESÝ
ÝSLÂM DÝNÝNÝN HAKÝKATLERÝ
05.08.1957

Muhammedî irfana ve ilmî keramete sahibiyyet Hakka vasýl olmuþ âriflerin kârýdýr. Bu mertebelere bir gönlün erebilmesi için de ancak ve ancak
Cenâb-ý Hakkýn ezel ilminde namzetliði bulunmasý
þarttýr. Yanlýþ bilgi ile Cenâb-ý Hakka yakýnlýðýn husulüne imkân yoktur. Çocuk iken ilmi hal kitabýnda
okuduðum þu: “Cenâb-ý Hak âlemi yoktan var etti”
cümlesi hâlâ hatýrýmdadýr.
Bu cümle yanlýþtýr. Çünkü hiç bir þey yoktan
var olmaz ve var olan bir þey de yok olmaz. Cenâbý Hak bu gün “Fen” ismiyle görünmekte ve fen bilgisiyle bu hakikati ispat etmiþ bulunmaktadýr. Ýslâm
dininde Cenâb-ý Muhammed’in mübarek sözleri
Kur’anýn özünü bize öðreticidir. Cenâb-ý Muhammed: “Cenâb-ý Hak beni yoktan var etti” buyurmamýþtýr, zira ilâhî irfan sahibidir. ve böyle buyurmuþtur: “Ben Cenâb-ý Hakkýn nur undaným,
Cenâb-ý Hakkýn evvela yarattýðý benim nurumdur, ve benim nurumdan herþeyi var etti.”O halde Cenâb-ý Muhammed’in nuru, Hakkýn
nurundan olunca, ve her þey Cenâb-ý Muhammed’in
13
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nurundan yaratýlmýþ iken bütün eþya ve mevcudat
Hakkýn nurundan olmaz mý?! Þüphesiz ki öyledir.
Meselâ gül, Muhammed’in nurundan yaratýlmýþ olmasý itibariyle Hakkýn nurundandýr denilse ve
bu söz kabul edilse ilâhî ilme uygun olur; ve eðer diken Muhammed’in nurundan yaratýlmýþ olmasý itibari ile Hakkýn nurundandýr denilse ve bu söz için
dikene bakýlarak bir tiksinme gelse ve diken nasýl
olur Hakkýn nurundan bulunur diye tereddüt edilse
ve kabul edilmese bu red; ilâhî ilme uygun deðildir,
cehildir; zira diken de Muhammed’in nurundan hasýl olmuþ bir þeydir. Bütün eþya ve mevcudat, ulvi
olsun süfli olsun Muhammed’in nurundan belirmiþtir. Cenâb-ý Hak bunlarýn hepsini Muhammed’in nurundan teþkil etmiþ ve vücuda getirmiþtir. Muhammed’in nuru denen Cenâb-ý Hakkýn iç vücududur.
(Vücud-u bâtýnîdir) Þu hale göre Cenâb-ý Hak vücudunda vücud teþkilatý yapmýþtýr. Evvelâ dýþ vücudunu teþkil ile ona Hak demiþtir. Yani Hakký varlýðýný
teþkil etmiþtir. Sonra Muhammed diye isimlendirdiði
iç vücudundan halký teþkil ile ona halk varlýðý adýný
vermiþtir. Kendisinden kendisine tertip ettiði bu iki
sýrdan mahlûkýyet sýrrýný, hâlikýyet sýrrýna tâbi tutmuþ ve mahlûkýyet sýrrýný hâlýkýyeti sýrrý ile kýyam
edici hale koymuþtur. Bu tearüfü Cenâb-ý Hak
kâinatý yaratmakla fiilen ispat etmiþ ve zatýndan zatýna zatý için bu tearüfü (tanýnmayý) yapmýþtýr.
14
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Hülâsa: Kâinatta mevcut bütün mevcudat, ulvî
olsun süflî olsun hepsini Cenâb-ý Hak kendi nuru ile
teþkil etmiþ (vücutlandýrmýþ) ve onlarda beliren ulvî
ve nafi veyahut da süflî ve muzýr kuvvetlerin hepsi
Cenâb-ý Hakkýn cemalî veya celalî esmasýnýn âsarýndan ibaret bulunmaktadýr. Bütün mevcudatta ayniyet vardýr, gayriyet yoktur. Yani hepsi Cenâb-ý Hakkýn varlýðý ve kuvvetleri âsarýndandýr. Haktan gayri
bir mevcut yok ki ondan vücud bulsunlar ve bir gayriyet düþüncesinin konusu olabilsinler. Bundan dolayý ârif-i billâh Cenâb-ý Muhyiddin-i Arabî bu hakikate iþareten; “Kâinatta mevcut bütün eþya
Hakkýn aynýdýr” beyanýnda bulunmuþtur. Bu beyan ilahî ilme uygundur. Çünkü cümle eþya Cenâbý Hakkýn iç vücudunun sonsuz þekillerde görülmelerinden ve onlarda görülen kuvvetler de ya cemalî
veya celalî esmasýnýn âsarýndan ibarettir. Þu kadar
ki herþeye zuhur mertebesine göre muamele edilmesi gerekir; ne ki hayýrlý temiz, onu kabul, ne ki þer ve
muzýr onu reddetmek gerekir.
Cenâb-ý Hak sýr rý mahlûkýyetine iþareten,
kâinatta yaratýlmýþ bütün mevcudata hitaben: “Sizler fakirsiniz, hepiniz Allaha muhtaçsýnýz.”
buyurmaktadýr. Yani vücud ve kudrette kýyamlarý
Cenâb-ý Hakladýr. Cenâb-ý Hak sýrr-ý hâlýkýyetine
iþareten de: “Gerçek Allah yaratýlmýþ âlemlerin
hiç birine muhtaç olmayan ganî bir padiþahtýr.” buyurmaktadýr.
15
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HAKÝKAT KÖÞESÝ
12.08.1957

Geçen (05.08.1957) yazýda halk varlýðýnýn
Hakkýn iç (bâtýn) vücudu olduðu ve Hakkýn zâtine
mahsus varlýðýnýn Hakkýn dýþ (zâhir) vücudundan
ibaret olduðu söylenmiþti. Hakkýn bu dýþ vücuduna
muhit veya vacip vücud veya künhüzat denilir.
Hakkýn künhüzatý nedir? Bunun için bilgimiz
yoktur. Cenâb-ý Muhammed bizleri iki þeyi düþünmekten men etmiþtir, birisi Hakkýn künhüzati diðeri
Hakkýn azameti.
Mahlûkattan hiçbir þey Hakkýn vücubuzati sýfatiyle muttasýf olamaz, yani vacibülvücud olma feyzini tadamaz. Bir de mahlûkattan hiçbir þeyin
Cenâb-ý Hakkýn kudreti vücuduna nasýl taaallûk ediyor da o bir vücudunu sonsuz þekillerde göstermeye
muktedir oluyor noktasýnda bilgisi olamaz. Cenâb-ý
Hakkýn zuhur yapmýþ (99) esmaihüsnasý asarýndan
bilgimiz varsa da zuhur yapmamýþ mümteni esmasýndan hiç bilgimiz yoktur. Hakka vüsul bulan enbiya ve evliya da künhüzat âlemine kadem basamaz,
yani muhit nurla (muhit ve vacip vücutla) zinde olamaz. Künhüzati hakkýnda Cenâb-ý Hak bigi vermediðinden dolayý Cenâb-ý Muhammed: “Ya mâruf se17
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nin marifetini hakkiyle bilemedik” buyurmakta
bu hakikatin tavzihini bu kadarcýkla beyan eylemeyi
kâfi görmüþtür.
Cenâb-ý Hakkýn varlýðý azametini nihayetsiz
demekle iktifa edilmelidir. bu fezaya nihayet olmadýðýndan bu sonsuz meydanýn sahibi olan Cenâb-ý
Hakkýn varlýðý azametini mahdudiyyet ile ifade caiz
deðildir. bugün feza derinliði fen gözü ile bir buçuk
milyar ýþýk senesi derinliðine kadar rasat edildi, yýldýzlarýn bu derinliðin ilerisine doðru hareketlere devamlarý görüldü.
Cenâb-ý Hak bir kuluna fezada uçmak kudretini bahþetse, sonsuz zaman içre uçuþunda daima
sonsuz mesafe ileriden Cenab-ý Hakkýn varlýðý asarýndan niþan alacaktýr. Bunun mânasý: Cenâb-ý Hakkýn varlýðý mahduttur diye yapýlacak bir iddiayý kul
ispat edemez. Fakat Cenâb-ý Hak sonsuz varlýðý azametini her ân ve zaman ispata muktedirdir.
Cenâb-ý Hak hakkî varlýðýný teþkil ederken zuhurunu arzu buyurduðu esmaihüsnasý mertebelerinde feyizlendirdiði, resûlü ve halifesi olarak yarattýðý
Muhammed nuru deryasýdýr. Cenâb-ý Hak bu deryayý yarattýðý zaman ona sunduðu ilham feyizleriyle
“Lâilahe illâllah” ikrarýnda bulundu. Cenâb-ý
Hak da ona hitaben “Muhammedün Resûlullah”
18

H a k i k a t

K ö þ e s i

hitabý izzetiyle onu resûl ve halifesi olarak mükerrem kýldý.
Bu, Muhammed nuru deryasýna nuruzat, nurül
envar, ruhulervah, ruhuilâhî, zatiilâhî ve ruhuizafi
denir. Yani söz ve icrasý vacibül vücud hazretlerine
muzaftýr. Bu derya ayniyyeti ilâhiyyeye sahiptir. Yani zuhur yapmýþ ilâhî esmasýnýn hepsinin cevheri esrarýna sahiptir. Bir diðer deyiþle: Hakla Hakdýr yani
Halife-i Hakkýn mânâsý: Hakla Hak olmaktýr. Bu
deryanýn âlemi ilâhîdir. Mahlûkattan ve misalden
tenzihi lâzýmdýr. Hakka vüsul bulan enbiya ve evliya
ancak bu deryaya kadem basarlar, yani bu derya ile
zinde olabilirler ve bu devlete erenler Cenâb-ý Hakký zatibaht mertebesinde, yani zuhur yapmýþ ilâhî
esmasý mertebelerinde ancak hakkalyakin bilmiþ
olurlar. Bu ilâhî deryayý Cenâb-ý Hak Kur’aný Keriminde KALEM ile beyan buyurmuþtur. Onun hakkýnda “Levlâke levlâke lema hâlektüleflâk” yani sen olmasaydýn felekleri (semalarý ve onlardaki
yýldýzlarý) yaratmazdým buyurdu ve böyle medhü sitayiþte bulundu. Bu medihten âhir zaman Peygamberi Cenâb-ý Muhammed’in gönül noktasý da hissementtir. Çünkü Cenâb-ý Muhammed’in gönül noktasý kâinatý dolduran ve Hakkýn halifesi olan Muhammed nuru deryasýnýn yeryüzünde görünen en mükemmel bir mümessil noktasýdýr.
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Nasýl bir kâtip yazý yazmak için bir kalemi kullanmak lüzumunda ise Cenâb-ý Hak da kâinatta ne
eþya varsa hepsini yaratmak için kendi nurundan
var ettiði ve Muhammed nuru deryasý diye isimlendirdiði ve ilâhî kemalâtýna sahip kýldýðý zatî nurunu
halikýyyeti elinde bir kalem gibi kullanarak mürekkep
yerine ona sunduðu vücud feyizleriyle ve kâðýt yerine
feza atlasýný kullanarak yani kâðýt üzerinde beliren
kelimeler g ibi feza içre eþyayý nuru Muhammed deryasýndan teþkil eyledi ve bu hakikati Cenâb-ý Hak
Kur’aný Kerimînde “Nun vel kalem vemayesturun” ilâhî beyaniyle bildirmiþ oldu.
Bu âyette “Nun” vacibül vücud hazretlerine
“Kalem” de nuruzatine “Vemayesturun” da yaratýlmýþ ve yaratýlacak bütün mevcudata iþarettir.
Nun âlemi yâni künhüzat için bilgimiz yoktur.
Fakat Cenâb-ý Hakkýn, zuhurunu arzu ettiði ilâhî esmasýnýn kemalâtýna mazhar kýldýðý ve ilâhî âlemi olarak teþkil ettiði nur-i zâti âlemi ile, iþbu nur-i zâti ile
bir gönül dirilmek suretiyle, yâni ilâhî sýfat ve ahlâkla muttasýf ve mütehallýk olmak suretiyle rabbýný zuhur yapmýþ ilâhî esmasý mertebelerinde hakkalyakýn
bilmiþ olur. (murad-ý ilâhî mertebesinde)

Ka lem âleminin mahlûkatta görülen no ksanlardan tenzihi lâzýmdýr, bunun mânasý: Halife-i Hak
20
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olan ve kâinatý dolanan ve saran ve nur-i zât denen
Kalem, Cenâb-ý Hakkýn kemalâtýný tanýtýp ispat ettiði bir ilâhî âlemden ibarettir. “Zatinden zatine zati ile zati için”
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Cenâb-ý Hak bu hakikatleri Kur’an-ý Kerim’inde þu; “Yehdillahü linurihi men yeþâ ” yâni
“Allah dilediðine nuru zâtý âlemi için hidayet
eder”. Ve þu; “Ellezi alleme bilkalemi allem
elinsane malem yaðlem” yâni “Allah kalemle
(Bunun mânasý: zatý nurunu dilediði insan gönlünde
tecelli ettirmekle ve o gönlü zatý nuriyle zinde eylemesi suretiyle) öðretti. Ýnsana bilmediðini öðretti.
Yâni ona kâinat vücud kitabýný okuttu ve insanýn da
o kâinat vücud kitabýndan bir zerre ve hülâsa olduðunu diðer bir deyiþle kâinat vücud kitabýnýn en mükemmel bir zübde nüshasý bulunduðunu okuttu. Demek oluyor ki Cenâb-ý Hak; bu nuru Muhammed
deryasýný yâni kalemi hangi gönle kalb içi muhatýp
ve mürebbi kýlarsa bu ilâhî derya sohbetine eren bir
gönül bu derya ile Cenâb-ý Hakka rücuunu bilip
müsterih ve müteselli olmak hidayetine mazhar olur.
Yâni; “Ýnna lillahi ve inna ileyhi raciun” âyet-i
kerimesinin hakikatiyle mütehakik olur ve aslýnýn
yokluk deðil Cenâb-ý Hak olduðunu Cenâb-ý Hakla
öðrenmiþ olur.
Nuru zatýn tecellisinde muhit nurun da yâni
23
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vacibül vücudun da zatý baht mertebesinde mütecelli olduðu ve nuru zatý ile meþhud bulunduðu bilinmelidir. Tecelli-i Hakkî budur. Bu tecellide cümle esma müstehliktir. Ve cümle esmadan görünen Allah
aþikârdýr.
Nuru Muhammed deryasýnýn ve kalemin ve diðer bir deyiþle nuru zâtýn Kur’aný Kerîmde bir adý da
Zatussüdur (yâni kalbleri istiva eden zat) dýr. Cenâbý Hak tarafýndan nuru zâtýn kalbleri istiva eden zât
diye vasýflandýrýlmasý hususu pek mühimdir. Çünkü
“Vallahü alimün bizâtissüdur” âyeti ile Cenâb-ý
Hak zâtissüduru bilici ve zâtüssüdurla meþhud, öðretici olduðunu yâni zâtissüdura diðer bir deyiþle halifesi ve resûlu olan Muhammed nuru deryasýna her
ân ne feyz sunduðunu ve bu halifesi deryasiyle bütün kâinatýn sonsuz küçük her bir zerresine kadar ne
feyz indirdiðini ve bu meyanda her ân bütün insan
kalblerine ne hâtýra ve bilgi feyizleri ilham þeklinde
indirdiðini bilici olduðunu öðretmektedir. Allah ve
(Allah sayesinde) resûlü bilir sýrrý budur. (Burada
resûlden murat Muhammed nuru deryasýdýr) Bu sýrdan hassaten Cenâb-ý Muhammed’in gönül noktasý
da hissementtir. (Muradý ilâhî ne kadar ise).
Nun velkalem sýrrýna iþareten son senelerde
Ýstanbul’da zuhur eden ve 1923 senesinde intikal
eden Abdülkadir Geylânî hazretlerinin tam vârisi
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bulunan Cenâb-ý Ahmed Süreyya Emin þöyle buyurur: “Zât-ý Hak; sýfat ve zâtiyyet Cenâb-ý Muhammediye ile her an için tenezzülen meþhudiyeti lütfen dilek buyurmuþ olup” bu cümleyi akýl ve fikrin ihata edemezse itiraza kalkma sükût et ve zirâ sillei celâdete mâruz kalýrsýn” buyurmaktadýr.
Kâinat vücud kitabýný kalemle insana okutan
Cenâb-ý Hak bu okutuþta kâinat vücud kitabýnýn ve
her insan vücudunun Hakkýn mülkü bulunduðunu
mâliki ve sahibi Cenâb-ý Hak olduðunu ve vâcib vücudunun (muhit nurunun) elektron ve protona kadar her zerrei kâinatýn istiva ettiðini ve Haktan hâli
bir þey olmadýðýný ve mâhlukattan sonsuz küçük veya büyük her þeyin vücudu kudrette kýyamý Cenâb-ý
Hakla olduðunu öðretti. Yâni Cenâb-ý Hakkýn zâtý
bir tarafta ve sýfatý bir tarafta deðildir. Zatý sýfatýyle
beraberdir. Çünkü Cenâb-ý Hakkýn sýfatý zâtiyle kaim olan mânalardýr.
Cenâb-ý Hak lâmekân (mekânsýz) dýr demek
zât-ý pâki sonsuz küçük veya büyük yaratýlmýþ bütün
eþya ile beraber deðildir mânasýna deðildir. Böyle
bir anlayýþ bâtýldýr. Zira böyle bir anlayýþýn mânasý
þu “Hüve meaküm aynema küntüm”; “Hüve
meahüm eynema kânu” yâni; “Nerede olsanýz
Hak sizinle beraberdir”; “Nerede olsalar Hak onlar25
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la beraberdir” âyetlerinin inkârýndan ibaret olmuþ
olur. Cenâb-ý Hak lâmekân (mekânsýz) dýr demek:
Cenâb-ý Hak þuradadýr, baþka yerde deðildir, gibi
onu muayyen bir yerde düþünmek ve baþka yerleri
boþ bilmek gibi bâtýl bir düþünceye düþülmemek için
irâd edilmiþ ve “Hak her yerde hazýr ve nâzýrdýr” söziyle þerhedilen bir beyandan ibarettir. Yoksa
Cenâb-ý Hak eþya ile beraber deðildir mânasýna
alýnmamak gerekir. Cenâb-ý Hak her þeyle beraberdir. Hattâ iyi bir uyanýklýk olsun diye þu da bilinmelidir ki: Putta Allah yoktur veya herhangi kerih görünen bir þeyde yoktur diyen ve Allahýn o putun da, o
kerih þeyin de tayyib þeyde olduðu gibi sonsuz küçük her bir zerresini istiva ettiðini bilmeyen Muhammedî irfana sahip deðildir. Yâni: “Hüve meahüm
eynema kânu” “nerede olsalar Allah beraberdir”
âyeti kerîmesinin hakikatini inkâr eden bir kimsedir.
Þu kadar ki Tayyip þey Cenâb-ý Hakkýn cemali esmasýna ve kerih þey de celâli esmasýna mazhardýr.
Kerih þeyden korunmak ve tayyip þeyden haz etmek
gerekir. Bir baba oðlunu uyandýrmak için ona “Oðlum bana Allahýn nerede olduðunu göster sana bir
portakal vereyim” sualine ârif ruhlu yaratýlmýþ oðlu
cevaben “Baba sen de bana bir yer göster orada Allah yok söyle, bende sana iki portakal vereyim” demiþtir. Elbetteki oðlunun bu cevabý Kur’aný Kerimin;
“Nerede olsanýz Allah sizinle beraberdir, nerede olsalar Allah onlarla beraberdir” âyeti
kerîmelerine uygundur.
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Eþya hadistir, yâni evvel yoktu demek; görünen mâhlukat Cenâb-ý Hakkýn kadîm ilminde mevcuttu ve kadîm olan bâtýn vücudunda gizli vücut
dalgalarý halinde idi. Hepsi birbirlerinden bîhaber
ve kendilerini teþkil edip bir vücutla görünecek kudretten mahrum bir durumda idiler.
Cenâb-ý Hak onlarý bâtýn vücudiyle teþkil edip
onlara vücut, kuva, hayat, görme, iþitme, söyleme,
bilme ve icra feyizleri sunup onlarý birbirlerinden
haberdar olacak hale koydu ve onlarý vücut ve kudrette feyizlendiren zâti pâki de onlarla beraber ve
onlarý muhit oldu. O halde “Dunullaha tapmayýnýz” diye vaki Cenâb Hakkýn emri yaratýlmýþ her
þey, yaratana karþý vücut ve kudrette muhtaç olduðunu bilmekten ve ne görülse suret þekline yâni
mahlûkiyetine tapýlmayarak o suret vücudu yâni
mahlûku bâtýn vücudundan teþkil edip gösteren ve o
mahlûkla beraber olan Allaha tapýlmak gerektiðini
anlatmaktan ibarettir. Ârif-i billah camiye de gitse,
kiliseye de uðrasa, puta da baksa, ne görse, ne ellese, her þeyle Cenâb-ý Hakkýn beraber olduðunu bilir
ve bu bilmesinde kalbi emin ve müsterihtir. Ýlâhî bilgi ve safada daimdir. Bu da mahz-i lâtif-i Rabbanidir.
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Þu kadar ki ârifi billâh yeryüzünde mevcut eþya içinde Cenab-ý Hakkýn tecelli yeri (yâni Cenab-ý
Hakkýn bizzat pâk Allah ismini duyurtmasý suretiyle
ilâhî beyanlarýný indirdiði yer) cami ve türbe, kilise
ve put vesair bir þey olmayýp doðrudan doðruya insan kalbi olduðunu ve kendi kalbine inen ilâhî beyan, selâm ve emirleri duymasý, bu beyan ve emirlerin bilfiil kuvveden fiile geldiðini görmesi suretiyle
kendi kalbinin bu ilâhî sýrdan hissement bulunduðunu fiiliyatla (tatbikatiyle) bilir, müsterih ve emindir.
Ve Hakla Hakký böyle bir îkan ile bilir.
Hakký istersen sende ara sende bul. Hakka yol
senin kalbinin içinden açýlýr. Cenâb-ý Muhammed’in
“Kalbülmümin beytullah”, yâni “Müminin gönlü Allahýn evidir” nebevî sözü, söylenen bu hakikate iþarettir.
Kur’aný Kerîm; en son Arabî lisaniyle kisvelenmiþ ve yeryüzüne inmiþ olan Allah dilidir. Cenab-ý
Hak, Hazreti Muhammed’den sonra yeryüzünde tertibi ilâhîsi eseri olarak zuhur eden insanlardan her
zaman için birinin kalbinde ilâhî sohbetini açmasý,
ilâhî beyanlarýný indirmesi ve Kur’aný Kerîmi ve dolayýsiyle zat-i pâkini fiiliyatta tanýtmasý âdeti icaplarýndan olmasaydý Kur’anýn hakikatlerini anlamak
mümkün olmazdý. Cenâb-ý Ýmam-ý Ali bu sýrra iþareten: “Gördüðüm Allah’a taptým” buyurmuþtur.
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Zannediliyor mu ki vâris-i Muhammed olan
evliyaullah sohbet-i Hakka mazhar deðildir ve beyanlarý akýl mertebesinde nakil ve rivayete müstenit
kalmýþ bir durumdadýr? Hâþâ öyle deðildir vâris-i
Muhammed, yâni Muhammedî kemalâta sahip bulunan Ýmam-ý Ali, Hazreti Abdülkadir Geylâni Cenâbý Ahmederrüfaî, Cenâb-ý Ahmedelbedevi, Cenâb-ý
Ýbrahim Düssukî, Cenâb-ý Muhyiddin-i Arabî,
Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Þah-i Nakþibend Bahaeddin, Cenab-ý Hacý Bayram Veli, Cenâb-ý Þaban
Veli, Cenâb-ý Aziz Mahmud Hudaî ve en son senelerde zuhur edip 1923 senesinde intikal eden
Cenâb-ý Ahmed Süreyya Emin gibi büyük evliyaullahýn hepsi sohbet-i Hakka mazhar olmuþ, Kur’anýn
ilâhî hakayýkýný doðrudan doðruya Cenâb-ý Haktan,
Cenâb-ý Hakkýn kendi kalblerine indirdiði ilâhî beyan ile öðrenmiþler ve Cenâb-ý Hakkýn kendilerine
ihsan buyurduðu ilâhî tasarruf ile de ehli tasarruftan
olduklarýný bilfiil isbat etmiþlerdir ve âlemi mânada
her zaman için etmekte devamdadýrlar. Bu sýrlar
ezelden velâyete namzet insanlarýn Hakka vüsul bulmalarý suretiyle fiiliyatla malûmlarýdýr. Yâni saltanat-ý mâneviyye-i Cenâb-ý Muhammediyye bütün
þaþaasiyle devamdadýr ve ilâ kýyamissaa devam
edecektir. Ve kýyametten sonra bu Muhammedî saltanatý ve þevketi bütün kemalâtý ile ebediyyen devam edecektir.
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Kur’aný Kerîmde Cenâb-ý Hak tecellii Rabbanisinin insan teþekkülünde kalbde olduðunu tasrihan beyan buyurmakta; imanýn kalbde, inkârýn
kalbde olduðunu açýklamadadýr. Cenâb-ý Hak kimin
kalbine iman feyzi sunmazsa ve inkâr sunarsa insanlardan kimdir o ki, ona iman feyzi verebilsin! Ýnsan;
feyizlerini elbetteki ancak ve ancak insanýn ve bütün
kâinatýn özü ve aslý olan Cenâb-ý Haktan alýr. Aksine bir deyiþle kimin kalbine Cenâb-ý Hak iman feyzini sunarsa insanlardan kimdir o ki, onun iman feyzini kaldýrabilsin ve nuru imanýný gidersin (söndürsün).
Cevap: Elbette ki hiçbir kimse.
Ýnsan-ý Kâmil kalbi hakiki Kâbedir. Tecelligâhý Rahmandýr. Cenâb-ý Muhammed’in zamanýnda
Araplardan biri Cenâb-ý Muhammed’e hitaben:
“Kalbin ne kýymeti vardýr. Bir et parçasýdýr” söyledi.
Cenâb-ý Muhammed ona beddua etti, huzurundan
kovdu ve yolda bu Arap giderken bir arslan tarafýndan parçalandý.
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Kalbin tecelligâh-ý Rahman olduðunu Kur’aný
Kerim’in þu: “Va’lemû ennallahe yehûlü beynelmer’i ve kalbihi” yâni; “Allah’ýn insanýn ve
onun kalbi arasýnda tecelli ettiðini biliniz”
ayetiyle bilinmekte ve kalblerinde Allah’ýn emir, beyan ve selamlarýný alan bu Muhammedî ümmet
kâmilleri ve vasilini, Kur’anýn bu ayetinin hakikatýný
fiiliyatla bilmektedirler. Kalbin ehemmiyeti böyle
güzel anlaþýldýktan sonra þunu da ilave edelim ki
Cenâb-ý Hak bu zamanda yeryüzünde “fen” ismiyle
mütecellidir. Mahz-ý lûtf-i Rabbani bünye manzaralarýna uygun ilham þeklinde inen fen ve san’at üzerindeki bilgiler, ve insanlar tarafýndan icat þeklinde
vücuda getirilen eserler Cenâb-ý Hakkýn Kur’aný
Kerîmindeki þu: “Allahülleziy sehhare lekümülbahre litecriyelfülkü fihi biemrihi ve litebtegu min fadlihi ve lealleküm teþkürun ve sehhare leküm ma fissemavati ve ma fil’ardi cemian minhu enne fi zalike leâyetin likavmin
yetefekkerun” “Allahû Tealâ denizi sizin için müsahhar kýlmýþtýr ki gemi ve vapurlar, emriyle denizlerde yüzüyor ve fazl-ü keremiyle böylece ticaret ve
seyahat yapabiliyorsunuz, deniz avlarýnda bulunuyorsunuz; bu nimetlerine þükürde iseniz, göklerde
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ve yerde ne varsa (yâni onlardaki tabii kuvvetlerin,
ecsam, meadin ve erzakýn hepsini) fazl-ü rahmetiyle
salâh ve menfaatiniz için size teshîr suretinde halk
etti” Âyet-i kerîmesinin beþaretlerinden yâni;
Cenâb-ý Hakkýn Kur’aný Kerîmindeki bu ilâhî ikram
vaitlerinden baþka bir þey deðildir. Bunun mânâsý:
Cenâb-ý Hak Kur’aný Kerîmiyle insanýn yalnýz manevî kemalât için deðil, maddi kemalât için de çalýþmaða mecbur olduðunu ve insana olan ilâhî ihsanlarýnýn iki vecihli bulunduðunu tasrihen beyan buyurmaktadýr. Bugün için hakikî bir insan “Ben nereden geldim, nereye gidiyorum; yâni aslým nedir, rücuum kimedir?” noktalarýný kat’iyetle bilmeðe ve aslýnýn yâni özünün Cenâb-ý Hak olduðunu
ve rücuunun da yine Cenâb-ý Hakka olacaðýný bilip
anlamasý ve Cenâb-ý Hakla arasýný hoþ tutup onun
rýzasýný kazanmak mecburiyetinin olduðunu kat’iyetle bilmesi ve manevî terakkilerine böylece dikkat ettikten sonra maddî terakkileri için de yeryüzünde
yaþayan, ileri giden diðer bilgili memleketler halkýnýn da yaþama, baþarma seviyelerinden aþaðý kalmamasý için insanî ve hayýrlý mertebelerde olmak
üzere fert, aile cemiyet ve millet terakkilerine dikkatli olmasý ve kendi memleket bünyesini de diðer müterakki memleket bünye manzaralarýna uygun bir
þekle getirmek için gayretli bulunmasý ve Kur’ana
uygunluðunu bu noktalar bakýmýndan da ispat etmesi icabeder. Ýslâm dini mani-i terakkidir diyenlerin
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Kur’aný anlamayan ve Kur’ana hürmetsiz olanlarýn
cehli sözlerinden ibaret olduðu böyle ziyagüster (Ziya yayýcý) Kur’an hakikatleriyle aþikâr olmuyor mu?
Ýslâm dininin en birinci þartý kalbi ve bedenî
temizlik olduðu her müslümanýn malûmu olan bir
þey deðilmidir?
O halde gusül ve temizlik, giyinme, oturma ve
yaþama þartlarýnýn refah-ü saadeti ve emniyeti cami
bir þekle konulmasý için müterakki memleketler ahalisinin istifade eyledikleri medenî vasýtalara müracaat etmek lâzým geldiði ve bunlarý temin edebilmek
için de hayatta çalýþmak gerektiði kaale alýnýnca bu
hususlarýn yerine getirilmesi maksadýnda yapýlacak
adaletli, bilgili ve baþarýlý gayret ve himmetler Ýslâm
dininin emirlerinden olmaz mý?
Böyle bir ilâhî dini Cenâb-ý Haktan alýp bize
bildiren Allah Resûlü Ahirzaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’e sonsuz selâm ve tâzimatta bulunmak elbette en büyük borcumuzdur.
B i r k i m s e i ç i n , Pe y g a m b e r i m i z H a z re t - i
M u hammed’e iman etmedikçe ve isrinde yürümedikçe yani fena huylarý býrakýp güzel ahlâk sahibi olmadýkça âlem-i nasut olan bu yer yüzünden bir karýþ bile yükselmesi mümkün deðildir; nerede kalmýþ
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ki melekût âlemine üruç edilebilsin ve bu âlemin üstadlarý olan ceberut ve lâhut âlemlerine ürucu yani
ilâhî âleme rücuu mümkün olabilsin. En büyük safa
ilâhî ilim ile hayat bulup mekâriim-i ahlâkla mütehakkýk olmaktýr. Cenâb-ý Hakkýn indinde en fena
ahlâk enbiya ve evliyayý inkâr ve onlarla istihza etmektir. Reform noksan bir þey için söz konusu olur.
Ýslâm dini ise mükemmelin üstünde ekmeldir, reforme elbette ihtiyacý yoktur. Varis-i Muhammed büyük
evliyaullah, Hazret-i Muhammedi Hak yolunda rehber edinmeleri sayesinde ilâhî âleme rücu ettiler
Muhammedî dinin zamaný geçmiþtir diye kim baþka
bir dini ilân etmiþ ise veya bundan sonra edecek
olursa aldanmýþlardandýr, kat’iyetle mekr-i ilâhîye
maruz kalanlardandýr; ikaz olunur.
Hazret-i Yunus Emre’nin þu;
“K i m s e n i n d i n i n e h i l â f d e m e y i z
Din tamam olunca doðar muhabbet”
Veli sözünü tekrarlar, sair dinler ehlinin de
Kur’an hakikatlerinden ziyadar olup yanýldýklarý ve
ilâhî ilme ve murada uymadýðý halde doðrudur diye
i’tikad ettikleri hususlarý býrakýp Cenâb-ý Muhammed’in tam isrinde yürüyebilmeleri nasibini Cenâbý Haktan dilerim.
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ÝSLÂM DÝNÝNÝN HAKÝKATLERÝ
09.09.1957

Sorarým: Allahý Ve Resûlullah’ý Ýkrar
Eden mi Medenî Yoksa Ýnkâr Eden mi?
Genç bir doktordan duyduðum bir kaç sözden
hâtýrda kalanlarýný yazmaðý ve Hakkýn birliði kanaatýný kendisinde muhkem kýlan bir düþüncesini
Kur’an hakikatleri ile itminan mertebesine yâni daha aydýnlýk derecelere yükseltmeði ve böylece Hakkýn mevcudiyetinde ve birliðinde mütereddid gençler ve kimseler varsa tereddüdlerinin tamamen zâil
olmasýný zulmet (karanlýk) ve tereddüd içinde deðil
nur ve ziya içinde kalmalarýný muvafýk gördüm.
Genç doktor dedi ki: “Küçük yaþlarýmda ailemde gördüðüm Ýslâm terbiyesi sayesinde imaným
ve i’tikadým saðlam idi. Orta ve hatta lisenin son senesine kadar da namaz ve oruç gibi dinî vazifelere
de dikkatli idim. Lisenin son senesinde felsefe dersini alýnca bu imaným sarsýldý. Allah hakikaten var mý?
Peygamberimiz Allahtan nasýl ilâhî tebligatý ve beyanlarý aldý? diye gönlümde açýlan sorgulara karþý
beni ikna edecek kendimden ilham þeklinde cevap
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alamýyor, âdeta mütereddid bir durumda kalmýþ bulunuyordum”.
Genç doktorun buraya kadar olan ifadesi kale
alýnýnca “felsefe” diye okutulan bilgilerin aklýn görmediði gaybî ve dinî esrarý açmada kâfi ziya vermediði açýkça anlaþýlmýyo r mu? ve Þah-ý Velâyet Hazret-i Ýmam-ý Ali’nin þu: “El ilmü noktatun Kesserahel cahilun” yâni; “Ýlim bir noktadýr cahiller
onu çoðalttý” mübarek sözü âþikâr olmuyor mu?

Bütün ilimlerin hülâsasý: Kâinatta ve onda ne
varsa hepsinin bir Allahýn olduðunu ve ondan belirmiþ bulunduðunu ve insan için Allahýn tecelligâhýnýn
(tecelli yerinin), “ki bundan murad; Allahýn pâk ismini duyurtmasý suretile ilâhî emir, selâm ve beyanlarýný indirdiði yerdir. Bu bir kaç kelime ile de Kalbi Cenâb-ý Muhammed’e Kur’anýn nasýl nazil olmuþ
olduðu anlaþýlýr” kendi gönül noktasýnda olduðunu
bildiren bu bir kaç satýrda mündemiçtir. Velâyete
namzet olan her bir insan bilgi diye yeryüzünde bilinen þeylerden ne duyarsa Cenâb-ý Hakkýn birliðini
ve mevcudiyetini açýklayaný ilâhî ilme uygun bilir ve
ne sözler ki (onlara ilim demem) Cenâb-ý Hakký
inkâr ederse onlarýn ilâhî ilme uygunsuzluðunu derhal anlar ve red eder ve selim bir Kalb içre ilâhi
neþ’e ve safada daim kalýr.
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Bu sözlerim iyi anlaþýlsýn ve bir yanlýþ anlamaya düþülmesin diye þunu da ilâve edeyim: Manevî
ve maddî âlemlerin kemalâtýný temin eden bütün
ülumu fünun de Cenâb-ý Hakkýn insanlara olan Esselâm, Elbedi, Ziladl, Vâsiun, Âlim isimlerinin feyizleri âsarýndandýr, yüksek okullarda tahsil etmek en
büyük dinî vazifelerdendir. Tekrar ediyorum: “En
büyük safa ilâhî ilim ile hayat bulup
mekârim-i ahlâk ile mütehakkýk olmaktýr”
Genç doktor ifadesine devamla dedi ki: Vaktaki týp yüksek okulunda fizyoloji dersi almaða baþladým, bir arkadaþýmýn ikazý sayesinde bitki ve hayvanlarý meydana getiren doku ve organlarýn görevlerini ve bu görevlerin yerine nasýl geldiklerini incelerken bütün canlý bünyelerin, içinde kaldýklarý ayni
bir hayat denizinden sýzan ayni hüküm ve kanunlara tâbi bulunduðunu ve meselâ insan bünyelerinden
har hangi birine ne nâfi ise (ekmek ve süt... gibi) diðer insan bünyelerine aynen nâfi ve ne ki birine muzýr ise (þarap, eroin ve zehir... gibi) aynen bütün diðerlerine muzýr bulunduðu ve hayat denizinin
mükâfatla veya ceza ile hüküm vermesinde vaz ettiði birlik kanunlarýna pek riâyetkâr olarak muamelede bulunduðu ve o hayat deniziyle uzlaþmak için öðrettiði hakikatlere ita’attan baþka bir çare bulunmadýðýný bilgi ile yakînen sezdim ve hayata sahip olan
ve bir vâzý-ý K anun bulunduðu aþikâr görülen
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Cenâb-ý Hakkýn birliðine böyle yakînen imân ettim
ve hakikî müslüman oldum.
Genç doktora dedim: Cenâb-ý Hakkýn kendi
birliði feyizlerini insanlara fizyoloji adý altýnda da
nasýl sunduðunu bu ifadeniz beyana kâfidir. Ýman,
Cenâb-ý Hakkýn insanlara olan en büyük ihsanýdýr.
Genç doktorun bu bir kaç sözüne bende bir
kaç söz ilâve edeyim: Ýnsan vücudunun organlarýndan her birinin görevi malûmdur. Meselâ gözleri ile
görür yâni bu organlardan Cenâb-ý Hakkýn görmesi
sýfatýnýn feyzi âsarý belirir; kulaklarý ile iþitir yâni bu
organlardan Cenâb-ý Hakkýn iþitmesi sýfatýnýn feyizleri âsarý sudur eder; hançere ve küçük dil yardýmý
ile dili ile konuþur yâni bu organlar ile Cenâb-ý
Hakkýn Kelâm ilâhî sýfatýnýn feyzi âsarý aðýzdan zahir
olur ki bu nutukta bilme, anlama, tefekkür ve tasavvur etme, bilgileri ve hâtýralarý muhafaza etme ve
yapýlacak iþleri beyan etme ve akabinde yapma gibi
Cenâb-ý Hakkýn insana bahþiþi olan feyizlerin hepsi
âþikâr olmakta ve insanýn bâtýl veya doðru bilgide
ve icrada olup olmadýðý derhal sezilmektedir. Böylece dimað nahiye noktalarýnýn görevlerindeki feyizlenme durumlarý derhal âyan olmaktadýr. Elleri ile iþ
yapar; Cenâb-ý Hakkýn “Kadir” ilâhî isminin feyizleri âsarýndandýr, dil yardýmý ve damað ile tadar ve
lezzet alýr, burnu ile koklar; bütün vücudu teni ile
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(burada tenden murad: Zerratýnýn hepsi dâhil insanýn bütün vücududur) his eder ki bunlarda
“hay”ilâhî isminin âsarýndandýr. Ýnsanýn asabileþmesine karþý olan nefsini zabt etme veya zaaf gösterme hali de kalbin Cenâb-ý Hakdan aldýðý ilim ve
ahlâk feyizlerine baðlý bir hâl olmakla beraber dimaðçesinin de Cenâb-ý Hakkýn “Selimun Metin”
ilâhî isminin feyizlerinden dimað ve kalb ile beraber
ve hissemend olduðunu tanýtýr. Ýnsan kalbi ile de
neþ’e ve ýzdýrap, merhamet, âtifet, þefkat veyahud
gaddarlýk, iman veya inkâr nedir bilir ve böylece her
bir insanýn, insanî veya hayvanî, siba’ý (yýrtýcý) ve
þeytanî huy ve arzularý ile fark ola gelen tiynet ve cibiliyeti, bilgili veya câhil durumu âþikâr olur. kalbin
bu durumu da kalbin ilâhî Kahýriyyet ve Kadiriyyet
sýrlarýnýn terbiyeleri altýnda edindiði feyzin derecesini anlatýr. Ýnsanýn diriliði ve Kýyamý -ki bu Kýyamda
bütün vücudunun zerratý ve ruhî teþekkülleri dahildir- Cenâb-ý Hakkýn Hayy ve Kayyum ilâhî esmasýnýn feyizleri âsarýndandýr.
Yüzde beliren huzur, letafet, beþaþet, temkin
veyahud kasvet, heyecan, hayret, aðlama ve korkma
gibi âsar da ruhî hâlâtýn âsap üzerinde tevlit ettiði
tesir ve harekâtý ifade eder ki bunlarýn hepsi CenâbHakkýn Hayy, Kadir ve Alîm isimlerinin feyizleri âsarýndandýr. (Þunu da bilmelidir ki Cenâb-ý Hakkýn
Alîm ismine bütün diðer ilâhî esmasý tâbidir.)
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Ve Alîm ismi de ism-i câmi ve Âzam olan Allah
ismine tabidir.
Her bir insanda beliren bu birlik âza teþekkülleri ve bunlardan beliren birlik feyizleri hayatýn sahibi olan Cenâb-ý Hakkýn kullarýna olan birlik bahþiþleridir. Bitkinin (nebatatýn) ve hayvanlarýn ve bu
cümlede ekmel yaratýlmýþ insanlarýn organlarýnýn
sonsuz küçük bütün zerrelerine kadar hayat neþ’esi
sunan Cenâb-ý Hak hepsine de Kur’anýnda buyurduðu þu birlik fermaný ile yâni: “Her canlý mahlûk
ölümü tadacaktýr” hakikatiyle ölüm tatmaktadýr.
Bu bir kaç sözden sonra da þunu da ilâve edeyim ki: Kâinattaki bütün kevnî vücuda bakýlýnca:
Yeryüzünde ziya yayan bir elektrik ampulü ayný zamanda ýsý (hararet) de yayar; güneþin ziyasý ile baraber hararetinin de görülmesi ve his edilmesi ziya
neþr eder þekilde görülen yer ve gök mevcudatý arasýnda vücud birliðini anlatmakta ve meselâ yerde
demir eridiði zaman neþr ettiði yeþil rengin dalga
uzunluðu ölçülürse gökteki yýldýzlarýn her hangi birinden gelen dalga uzunluðunun týpa týp ayný deðerinde olduðu ve o yýldýzlarda da demirin vücudu
böyle kat’iyetle anlaþýldýðý ve meselâ yeryüzünde
bakýr yandýðý zaman kýrmýzý renk yaydýðý ve dalga
uzunluðu semadaki yýldýzlardan gelen ayný renkteki
ziyanýn dalga uzunluðunun týpa týp aynî kýymetinde
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bulunduðu görülmekte onlarda da bakýr madeninin
mevcud olduðu açýkça bilinmiþ bulunmaktadýr.
Kevnî vücudun kâinatýn her bir noktasýnda aynî olduðu, bir olduðu; ve kâinata ait bu feza boþluðunu
tamamen dolduran ve saran sýrr-ý hayatýn yâni ruhî
izâfinin ve bunu muhit ve sâhip ve onunla beraber
bulunan Cenâb-ý Hakkýn bu kâinata ait kevnî vücudun (Ki gâzî, mayi veya sulb halindedir) proton ve
elektron gibi en küçük zerrelerine kadar sâri ve muhit bulunduðu ve birlik hükümleri dahilinde kaldýklarý âþikâr bir þekilde bilinmiþ olmaktadýr. Yer ve gök
ziyalarýnýn aynalarýn yüzlerine çarpmalarý sýrasýnda
ayni açýda geliþ ve gidiþ yaptýklarý ve hepsinin ayný
kanuna tâbi olduklarý görülüp bilinen hakikatlardandýr. Kezâlik ecsam; sulb, mayi veya gâzî halinde bulunsun, daima aralarýnda cezb ve def kanununun
hüküm ve cereyanda olduðu; elektrikî ve mýknatýsî
ecsam da da bu kanunun kemakân hükümde bulunduðu bilinen fennî hakikatlardandýr. Yerde ve gökte
bu ayni kanunlarýn hükümran olmasý ise vâzý-ý kanunun birliðini beyanda olduðu aþikâr görülmektedir. Bu husus için Cenâb-ý Hak Kur’aný Kerîminde
þu: “Lev Kâne fihima alihetün illallahu lefesedeta fesübhanallahi rabbilarþi amma yesýfun”
yâni “göklerden ve yerde bu kâinatta, mâlik ve vâzýý kanun olarak Allahtan gayri bir Allah daha olsaydý
kanun ve nizamýndaki birlik bozulurdu, zikir ve tesbihe lâyýk ârþýn Rabbi olan Allah, þerikten münezzeh
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ve âlîdir” âyeti ile ilâhî ziya vermede ve bu ilâhî
beyânýn hakikatini de bugün fen adý ile yukarýda
söylendiði gibi açýkça ispat etmiþ bulunmaktadýr.
Zât-i pâkîne sonsuz hamdu senâ.
Açýkça sorarým:
Allah demek ve Allahý sevmek fikir geriliðimidir? yoksa sonsuz bir terakki ve bilgimidir?
Sorarým: “Hazret-i Allah birdir ve Cenâbý Muhammed resûldur” diyen mi müterakkidir,
yoksa inkâr eden mi? Elbette ki Allah ve Peygamberini inkâr en büyük cehâlet ve zulmette gidiþtir.
Cenâb-ý Haktan insanlar için iman-i kâmil ve ebedî
saadet dilerim.
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Ýslâm Dininin Ekmeliyeti Ve Kur’an-ý
Kerimin Âyetlerinin Hepsine Ýman Etmekteki
Mecburiyet
Cenâb-ý Hak Kur’an-ý Kerîminde þu: “Elyevme ekmeltü leküm dineküm” yâni “Bu gün dininizi tamamladým” âyet-i kerîmesiyle bütün insanlara
vaký olan hitab-ý ilâhîsine göre her insanýn dinde tamam olmasý için Kur’an-ý Kerîmin tekmil âyetlerine
topyekûn iman etmesi lâzýmdýr. Her hangi bir âyetin
inkârý veya hakiki mâ’nasýnýn anlaþýlmamasý hali
dinde bir noksanlýk olduðunu da kat’iyetle bilmek
lâzýmdýr; ve noksan din ile de cezbe-i Rahmana
mazhariyet mümkün deðildir. Mesela hristiyan ve
museviler Kur’andaki “La ilâhe illallah” âyetine
ikrarlarý varsa da bir olan Allahýn hakayýký ilâhîyesi
hakkýnda yâni zât-i pâkinin zat, sýfat ve efaline müteallik bilgileri doðru bir þekilde veren tekmil Kur’an
âyetlerine iman etmediklerinden Tevrat ve Ýncildeki
tahrifatý tasdik edüp, düzeltmediler ve dolayýsiyle
dinde tamam olmak durumundan mahrum oldular.
Eðer Kur’anýn “Muhammedun Resûlullah” âyeti43
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ne de iman etmek nasýbýna mazhar olsalardý Kalblerinde doðacak akl-ý müad nuru ile ( Akl-ý müad: aslýný yâni Cenâb-ý Hakký düþünen akýldýr), Rablarýný
doðru bilmek suretile sevmek ve aramak kaygusu da
kendilerinde þiddetlenirdi ve akl-ý maaþ ile hareket
etmek yâni iyi yemek, içmek, refahu saadet içre yaþamak kaygularýna karþýlýk Cenâb-ý Hakkýn kendilerine olan maddiyat âlemi kemalâtýndan baþka manevi kemalâttan da hisse ve nasýblarý pek fazla olmuþ olurdu. Cenâb-ý Hakkýn murad-ý ilâhîsi öyledir
ki bu edyan-ý saire ehlinin kalblerinden ilham suretile yeryüzüne maddiyat kemalâlatýna ait ülumu fünunu inmektedir; (maddiyat âlemine olan fazla baðlýlýklarý sebebi ile) yaþamakda refahu saadeti ve kolaylýklarý temin eden bu icadlar âsarýndan ne varsa
her biri Cenâb-ý Hakkýn Kur’an-ý Kerîminde kullarýna olan ikram vaidlerinden birer niþandýr ki her
müslümanýn bunlardan da istifade etmesi yâni maddiyat âlemindeki kemalâtý temin eden ülumu fünuna
ve tatbikatýna ragýb olmasý halininde kendisinin bir
din borcu tanýmasý icab eder. 1818 senesinde doðup
1892 tarihinde vefat eden Bahaullahýn tesis ettiði
Bahaîlik dini de elbetteki noksandýr. Zira kendisi Allahýn bir olduðunu Muhammed’in Resûlullah bulunduðunu ve cümle eþyanýn Cenâb-ý Hakkýn nurundan
bulunduðunu kalben inanmýþ olduðuna göre müminlerden ise de Kur’anýn þu: “Muhammed nebilerin
sonuncusudur” âyeti nurunda mahcub olmuþ ve bir
44

H a k i k a t

K ö þ e s i

din ilân etmesi hicabýnda bulunmuþ olmasý noksaniyetini beyana kâfi gelir ki kendisini imam ittihaz
eden Bahaîler de Kur’aný istihfaf eder ve Bahaullahýn noksan dini sözleri ile hareket ederlerse Allahýn
bir olduðu, Cenâb-ý Muhammed’in Resûlullah bulunduðunu ikrar ve kanaatlarý dolayýsiyle Kur’ana
göre mümin olan durumlarý içre onlar da Kur’an-ý
Kerîmin “Muhammed nebilerin sonuncusudur” âyeti
nurunda mahcub kalmalarý mahkûmiyetine düþmüþ
olurlar ki tam ma’nevi bir kemâle ermek yolunu
kendi ellerile kapamýþ bulunurlar ve Kur’an âyetlerinin hepsinden nurlanmamýþ olacaklarýndan Cenâb-ý
Hakkýn “Bu gün dininizi tamamladým” meâlindeki
ilâhî emrini tanýtan Kur’an-ý Kerîmin iþ bu âyetinden
tamamen mahcub kalmýþ ve kat’iyetle aldanmýþlardan bulunacaklarýna þüphe yoktur. Bahaullah,
ma’nevi þühud-ý hâkikî eshabýndan olsaydý ömrü
müddetince zamanýna rastlayan Sultan Abdülkadirin
tam Muhammedî meþreb ve vârislerinden bulunan
ve Musul diyarýnýn Gergök þehrinde zuhur eden vasýlinden Abdürrahman üt Talebani’nin manevî güneþi envarýný ve bu zatýn halifelerinden olup Sivas’ta zuhur ile meþhur edip Ziya Paþa’yý irþad eden Nur
Baba ile Ýstanbul’da zuhur eden Bekr-ül Cezbi gibi
vasýlý Hak kâmillerin envarýný görebilir ve Muhammedî zamanýnýn mâ’na âleminde bütün satvetile devamda olduðunu anlardý. Bunun mânasý: Bahaullahýn gönlü ruh-ý izâfî yâni Muhammed Mustafa’nýn
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ruhu ile dirilmiþ ve vasýl-ý Hak olmuþ deðildir. Bundan dolayý Bahaî dinine salik olanlardan hiç birinin
ruh-ý izâfî ile gönüllerinin zinde olmasýna kat’iyen
imkân bulunmadýðý ve nitekim içlerinden hiç biri
Bahaullahýn vefatýndan 27 sene sonra Ýstanbul’da
zuhur eden Muhammedî meþreb ve yine Hazreti Abdülkadir’in tam vârisi vasýlinden Gavs-ý Azam
Cenâb-ý Ahmed Süreyya Emin’in manevî güneþi envarýný görememiþ ve bu zatýn intikalinden sonra Muhammedî meþreb zuhur eden ve etmekte devamda
olan vasýlinden baþka kâmillerin envarýný görmeðe
muktedir olamamýþtýr. Bu sözler Bahaîler için kâfi
nur ve ziyadýr, kendileri böyle açýk ikaz olunur.
Müslümanlardan olup da su-ý edeb ile hareket
edenler ve salih amellere ragýb olmayanlar da
Kur’an-ý Kerîmin þu: Ýnnellezine âmenu ve amilussalihati lehum maðfiretun ve ecrun azîm”
âyetinin nurunda mahcub olmuþlardýr.
Hazret-i Ýmam-ý Ali buyurur: “Su-i edeb beraber oldukça þeref olmaz”. Bâzý müslümanlarda “Yer ve gökler mülkü Cenâb-ý Hakkýndýr”
âyeti nurunda mahcub olmuþlardýr, þu sebebleki: Bu
yer ve gökler mülkü Cenâb-ý Hakkýn nurundan belirmiþtir diye Cenâb-ý Muhammed’in buyurduðu beyaný dinlemek istemeyerek yoktan var oldu diye düþünürler ve yoktan bir vücud ve kuvvetin vücuda gele46
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ceðini cahilane tefekkür etmekle dinlerini bu âyet
nuru ile tamamlamadan mahcub olmuþlardýr. Bâzý
müslümanlarda bütün mevcudat bir varlýðýn mevcudundan zâhir ve bir mevcudun zatýndan zatýna zatý
için olan cünbüþünden ibaret olduðunu anlatan ve
ne oldu, oluyor ve olacaksa o bir mevcudun iradesi
ile olduðunu tanýtan þu: “Hüve’l evvelü velâhirü
vezzahirü vel batinü” ve þu: “Kul küllün min
indillahi” âyetlerinin nurlarýndan mahcub olmuþlardýr ve bu ayetlerin nurlarý ile tam münevver,
Kur’an edebile mütehakkýk yâni mekârim-i ahlâk ile
mütemayiz ve bu Muhammedî ümmet kâmilin ve
vâsýline münkir olmuþ ve meselâ Muhyiddin-i Arabi
Hazretleri için o þeyh-i ekber deðil þeyh-i ekferdir
diye ta’n etmek cehil ve su-i edebinde bulunmuþlardýr.
Hazreti Abdülkadir Geylâni’nin insan-ý kâmilin
tarifini ayana koyan þu mübarek zatî nutku aynen
þöyle yazýlýr:
“Nist birunu derunem halizi dost
Suretem ayine-i ma’ni ve ma’ni ost”
Yâni dýþýmda ve içimde dosttan boþ zerre yoktur. Suretim ma’na aynasýdýr ve ma’na odur. (Burada dost ve mânadan murad: Cenâb-ý Hakdýr)
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“Ýnnallahe mea’na” yâni “Hak bizimle beraberdir” sýrrýnýn Sultan Abdülkadir’de aþikâr olduðunu bu nutku beyana kâfidir.
Demek oluyor ki dinde tamam olmak kolay bir
þey deðil imiþ - Ýslâm dininin ne kadar tamamýn üstünde ekmel olduðu; bütün insanlara olan þu ilâhî
hitabýn “El yevme ekmeltü leküm dineküm”
yâni “bugün dininizi tamamladým”âyeti nuru ile tamamen bilinmekte ve bu âyetin nuru ile münevver
olmak için de Kur’anýn bütün âyetleri nurlarýndan
nurlanmak gerektiði ve böylece ancak dinin tamam
olabileceði aþikâr olmakta ve din tamam olmadýkça
da muhabbete eriþilmesine ve gönlün ruh-ý izâfi ile
yâni Muhammed Mustafa’nýn ruhu ile dirilmesine ve
akl-ý kül sahibi olmasýna ve böylece Hakka vüsul ile
ilâhî âleme rücu etmiþ olmasýna imkân olmadýðý bu
bir kaç söz ile iyice anlaþýlmýyor mu?
Buraya kadar olan açýklamalarda Veliyüllah
Yunus Emre’nin þu:
“Kimsenin dinine hilâf demeyiz
din tamam olunca doðar muhabbet”
Sözündeki ma’na hakikatý iyice anlaþýlmýyor
mu? Yâni bu velinin din tamam olacak tâbirinden
maksad: Gönlün bütün Kur’an âyetlerinden nurlan48
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masýndan ve böylece cehil zulmetinden kurtulmasýndan ibarettir. Bu halin fiiliyatla tahakkuku Hakka
vüsul ile âsandýr.
Sorarým: Yeryüzünde mevcud dinlerden en ekmeli Ýslâm dini ve bütün yeryüzü insanlarýnýn her sýnýfý için tam þefaatçý Kur’aný Kerîm edeb-u irfaný ile
mütehakkýk Cenâb-ý Muhammed deðilmidir?
Bir iki söz ile de þunu da diyeyim ki: Kur’andaki Hakayýk-ý ilâhîyeyi hakkalyakýn bilmek ve ilâhî
kemalâta Hakka vüsul suretile fiiliyatta sahip olmak
ancak ve ancak bu Muhammedî ümmet kâmillerinin
nasibidir. Arzuyu ilâhî böyledir. Bu bir kaç söz her
þeyi apaçýk etmiyor mu?
Mühim ihtar: Her bir noksan din, Hakka vüsulu temin etmez; bu sebeble baþka dinde bulunup
da ezelden velâyete nâmzed olan Ýslâm dinine döner
onda dini tamam olur ve muradýna erer. Bu hakikatler yeryüzündeki bütün dinler, mezhepler ve meþrepler ehli için yol kesmez, ancak kat’iyetle halâsý
(Kurtulmayý) temin eder. Samimiyetle yazýlmýþtýr.
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