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Bu kitap, ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD Hazretlerinin
muhtelif zamanlarda yapýlan sohbetlerinden derlenen
konulardan oluþturulmuþtur.
“ ELL ”, velâyet yolunda namütenahi hususiyetleri iþaret
eden azim bir sýrr-ý ilâhîdir ki, Hüve arzu buyurduðu gönüllere bu sýrdan lütfeder.

Hazýrlayan
Þ a f a k Tu n ç

DÎBÂCE
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Allah'ýn rahmet-i ilâhîyesi, Sevgili Efendimiz Hz.
Muhammed'e, (s.a.v) O’nun Ehl-i Beyt’ine, evladýna, ezvacýna, ensarýna, ashabýna ve onun nurlu yolunda
yürüyenlerin ve gelmiþ geçmiþ bütün ilâhî gönül sahiplerinin, peygamberlerin ve velilerin ve onlara tâbi olanlarýn
üzerine olsun. Âmin.
Bugüne kadar din-devlet iliþkisi manevi idrak ve
anlayýþa göre deðil, dünyevî deðerlendirmelere göre yapýlmýþtýr. Bugün olduðu gibi geçmiþte kurulan pek çok
devlet "DÝN"i ilâhî bir program olarak deðil, aðýrlýklý olarak insanlarýn dünya yaþamý ile ilgili bir konu olarak deðerlendirmiþlerdir.
Tarihin ilk devirlerinden itibaren siyasi iktidarlar
olan devlet yöneticileri, dini kendi kontrollerine almak istemiþler, insanlara din konusunda yön vermeye çalýþmýþlardýr. Siyasetçiler, insanlarýn din anlayýþlarýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda hüküm vermeye kalkmýþlardýr.
Tarih boyunca dini kendi otoriteleri için rakip olarak gören devlet baþkanlarý, Allah'ý ve dini inkâr etmiþlerdir. Bunlar, kendi anlayýþlarýný hâkim kýlmak için dini, hayatýn dýþýna itmek istemiþlerdir. Ancak hepsinin akýbeti
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malumdur. Bugün de bu düþüncenin dünya üzerinde yaygýnlýk kazanmaya baþladýðý görülmektedir; pek çok devlet
dini istememektedir.
Devlet ve din iþlerinin birlikte yürüyüp yürüyemeyeceði tarih boyunca hep tartýþýlmýþtýr. Ancak bu konuda
fikir beyan edenler “din” kelimesinden neyi anladýklarýný
tam mânâsý ile açýklamadýklarýndan söylenen sözler tam
olarak yerine oturmamaktadýr.
Din konusu, tarihsel yönden incelendiðinde dinin
"Allah" ve "Kul" iliþkisi ile baþladýðý görülecektir. Çünkü
dünya "sayýlý günler" ile tespit olunmuþtur. Bu durumda devletin, din ve maneviyatýn dýþýnda deðerlendirilmesi mümkün olmasa gerekir. O halde, tarih yazan devletler
ve devlet baþkanlarý devlet idaresinde din faktörünü kendi amaçlarý doðrultusunda kullanmak gibi bir yanýlgýya
düþmemelidirler. Böyle olursa her iki konunun da hatalý
bir þekilde tatbik edilmesi söz konusu olabilir.
"Din" kelimesinin sözlük anlamlarýndan birisi de
"Ýtaat etmek" olduðundan devletin baþýnda bulunan yöneticiler, bu itaatin kendileri için bir tehdit veya alternatif
oluþturmasýndan daima endiþe duymuþlardýr. Bu endiþe,
dinin mânâsýný tam olarak bilmekten uzak olan kimseler
için geçerlidir.
Herkesin kendi düþüncesine göre tarif ederek an-
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lattýðý din ve maneviyat hakiki mânâda din ve maneviyat
m ý d ýr ?
Do ð r u b i r m a n e v i a n la y ý þ i ç e r is i n d e D Ý N v e
D E V LET tarif edilirse o zaman her þey yerli yerine oturur. Vehimlere dayalý olmayan, hakikî manevi anlayýþ idrak edilirse, bu kitapta anlatýlan konular daha iyi idrak
edilebilir.
Dinin esasý bilinmeden dünya yaþamýnýn tarifi
m ü m k ü n d e ð i l d i r. O y ü z d e n h e r z a m a n i ç i n H z .
M u h a m med’in (s.a.v) anlatmýþ olduðu din ve maneviyat
dâhilinde dünyayý anlamaya çalýþmak icap eder. Bu durumda maneviyatýn idrakinin sonsuz olduðu görülecektir.
Dü n y a d a ki y a þ a m , A l l a h ’ ý n b ir p r o g r a m ý d ý r.
Yaþam için dinin mecburiyetinin idrak edilmesi icap eder.
Dünya, din olduðu için var olmuþtur. Din olmasa dünya
y a þ a m ý n ý n b i r m â n â s ý o l m a zd ý.
Dünyevî yaþam, bir program dâhilinde tatbik olunan hususiyettir. Dünyevî yaþamý deðerlendirmek bu
âlem için belki mümkün olabilir, ama maneviyatý tam
mânâsý ile deðerlendirmek mümkün deðildir. Çünkü maneviyat Allah’ý iltizam eden bir konudur.
Ýnsan bir maksada müstenit olarak yaratýlmýþ ve
dünyaya gönderilmiþtir. Dinin hususiyeti, Allah’ýn programý çerçevesinde insanýn ilâhî âleme hazýrlanmasýdýr.
3
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Aslolan geçici olan bu dünya yaþamý deðil, ebedi olan
ilâhî âlemdir.
Tarihi olaylar baþýboþ ve tesadüfi deðil, Allah'ýn
nizam p r o g r a m ýd ý r. B ü t ü n o la y l a r b i r bi r i n e b a ð lý d ý r.
Ta r i h i o l a y l a r A l lah'ýn arzuyu ilâhisidir. Allah'ýn arzusunda olarak velâyet gönülleri geleceðe yönelik olarak bu
programdan bazý hususlarý ifade etmiþlerdir. Bu durum
velâyet gönüllerinin bu programdan haberli olduklarýný
göstermektedir. Ehl-i zahirin ise bu konu ile ilgili söylediklerinin tatbik olmadýðý görülmektedir.
Tarih, Allah'ýn programý olduðuna göre devletin
baþýna geçen dünyevî iktidar sahiplerinin tarihe yön ver meye kalkmasý tuhaf olmaktadýr. Allah'ýn programý neyse,
herkes farkýnda olsun veya olmasýn, kendi üzerine düþen
vazifeyi ifa etmektedir.
Devlet, toplumun yaþayabilmesi için lüzumlu olan
kanunlarý ve nizamý koyar. Ancak ruhsal konulara müdah a l e e t m e m e li d i r. Çü n k ü r u h s a l ko n u l a r t a m a m e n
A llah’ýn o kiþideki tecellisine göre deðerlendirilir. Eðer
devlet, kiþilerin duygularý ve kararlarý üzerinde karar verme yoluna girerse, o devletin baþýndaki kiþi tanrý olmaya
hevesleniyor demektir.
Tarih boyunca sayýsýz örnekleri görüldüðü gibi,
devletin dine müdahalesi hiçbir zaman olumlu bir netice
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vermemiþtir. Devlet kanunlarýnýn Allah’ýn arzuyu ilâhîsine uygun olarak yapýlmasý, devlet ve toplum için hayra
matuf olur.
Bu kitabýn ana konusu, DÝN ve DEVLET iliþkileridir, ancak konunun daha iyi anlaþýlabilmesi için din derken neden bahsedildiðinin anlaþýlmasý gerekmektedir.
Evvela maneviyatýn görüþlerinin ne olduðunu ortaya
koymak icap eder. Bu yüzden deðiþik konulara maneviyat nasýl yaklaþmaktadýr, bunun anlaþýlmasý ve açýklýða
kavuþmasý gerekir. Kitapta manevî-dünyevî konulara deðinilmesinin sebebi budur. Bu, maneviyatýn özelliklerinin
idraki içindir. Bu idrak olursa din-devlet iliþkilerinde nasýl düþünülmesi gerektiði daha doðru anlaþýlabilir.
Bu kitap, siyaset ile deðil, din ile ilgilidir. Bu kitabýn amacý siyasi mülahazalar yapmak deðil, dini anlatmaktýr. Çünkü din sadece bu dünya yaþamý ile sýnýrlý deðildir; ilâhî âlemde de geçerli olan bir husustur. Devlet ise
bu dünya yaþamýndaki bir tatbikattýr.
Bu kitap, tarih boyunca devlet adýna dine karþý yapýlan mesnetsiz ve haksýz saldýrýlarýn yanlýþlýðýný ortaya
koymak, din ile devlet çatýþmasýnýn gerçek nedenlerini
bir nebze olsun ortaya çýkarmak amacý ile hazýrlanmýþtýr.

Huve't-tevfiku'r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
5

ALLAH'IN MUSAVVÝR’ÝNDEKÝ DÝN ARZUSU
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Hadis-i kudside; "Küntü kenzen mahfiyyen, feahbebtü en u'rafe fehalektül halka liu'rafa bihi/
Ben gizli bir hazine idim. Ýrfan olunmayý sevdim
ve halk olunanlarý irfan olunayým diye halk eyledim." buyrulmuþtur.
Allah'ýn Musavvir’inde tasavvur buyurduðu varlýklarýn, zuhur bularak, ayan olmalarý "kenz-i mahfî gizli hazîne" sýrrýdýr. Böylece gizli hazine, irfan olunma
arzusuna tâbi olmuþ olur.
Allah'ýn bilinmekliðini arzu buyurmasýndaki irfaniyet hakikatini, kendisinden kendisine temaþa etmeyi arzu
buyurmasý ile isimler suret alarak sýfat âleminde görünmüþlerdir. Bütün varlýklar Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesinden
neþet eden görünmelerdir, yani suretlerdir. Ýlâhî kudret,
varlýklarý isimlerle yaratmýþtýr.
Bütün varlýklar, Allah'ýmýzýn arzusundan ve tasavv u r u n d a n m e y d a n a g e lm i þt ir. Ya n i s ý f a t d e n i le n v a r l ýk â l e m i n i A l lah'ýmýzýn bir arzusunun ifadesi olarak düþünmek icap eder.
“Tasavvur”, bir tatbikatýn ilk aþamasýdýr. Yaratýl-
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mýþ olan bütün varlýklarýn kendi akýl ve düþüncelerinde
yapmýþ olduklarý plan, program ve tasavvurlar, Allah'ýn
Musavvir isminin sýfat olan görünmelerindeki tecellileri
olarak düþünülmelidir.
Allah'ýn, Musavvir arzusunda isimler, kemalat bulsunlar diye vücûd alýr ve varlýk âleminde belirir. Hakik a t t e h e r þ e y A ll a h ' ý n a r z u y u i l â h î si d i r. B u a r z u la r
A llah'ýmýzýn lütfu ve Musavvir arzusu ile tatbikata girer.
Baþlangýçta Allah'ýn zâtýndan gayrý bir þey yoktu.
Allah'ýn Musavvir'inden arzu buyurduklarý kendisinden
isimler alarak zuhur bulmuþlardýr. Zaman, Allah'ýn bir
görünme ismi olduðuna ve Allah zaman ile mukayyet olmadýðýna göre, esasta her zaman için Allah’ýn zâtýndan gayrý bir varlýk düþünülemez . Allah'ýn dûnunda
düþünmek ikiliktir, ikilik hali ise tevhid-i ilâhîye aykýrýdýr.
Allah'ýn, yaratma programýnýn hususiyeti ve sýfat
olarak yaratmýþ olduðu varlýklarýn zâta karþý olan mecburiyetleri ve hususiyetleri DÝN'dir. Allah, varlýklarý yaratmýþ ve kendisine karþý vazife ve vecibelerini din ile bildirmiþtir.
Zâriyât sûresi 56. âyetinde:
"Ve "Ey Âdemüskün, dedik, sen ve zevcen
cennette sakin olun ve ondan istediðiniz
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yerde bolluk içinde yiyin ve bu þecereye
yaklaþmayýn zira zalimlerden olursunuz.
Ama þeytan ikisini oradan ayýrdý da içinde olduklarýndan dýþarý çýkardý. Ve "Ýnin,
dedik... bazýnýz diðerine düþman olarak
ve sizin için bir vadeye kadar 'arz'da müstekar ve m eta vard ýr. Fakat Âdem
Rabb'inden bazý kelimeler telakkî etmiþti
de O'na tevbe etti. Muhakkak ki Hüve 'et
Tevvab'dýr, 'er Rahîm'dir." buyrulmaktadýr
Âyet-i kerîmenin iþaret ettiði “Âdem” sýrrýdýr. Bu
durumda Allah'ýmýzýn arzu ettiði, ve tam kendi tasavvurunun karþýlýðý olan zât, "Âdemüskün" ibaresiyle ifade
edilen gönül noktasýdýr ki, Allah, o sýrra hitap buyurmak tadýr.
Melek, cin, insan gibi bütün varlýklarýn hepsi kul dur, hepsi isimdir; ancak bu isimlerin hepsi birbirleri
üzerine tafdil edilmiþtir. Yaratýlmýþ olan varlýklar ilânihaye devam etmeyecek ve bir neticeye baðlanacaktýr. Kýyamet bu tatbikatý iþaret etmektedir. Ýnsanlarýn nasýl hareket ettiði, müspet ve menfi olar a k n e l e r y a p t ý ð ý e n so n u n d a h ü k m e b a ð l a n a ca k t ý r. A l l a h ' ý n y a r a t t ý ð ý
ku l u n , a s l i y y e t i o l a n A l l a h h a k k ý n d a k i i m a n ý
on u n ma ka mýn ý v e a kýbe tini b elirl ey ece ktir .
O halde yaratýlmýþ varlýklarýn en mütekâmili olan insanýn
Allah'a ve dine itirazý boþlukta kalmaktadýr.
9
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Din herþey midir? Evet! Din herþeydir. Din
sonradan ortaya çýkmýþ bir konu deðildir. Allah âlemleri
insan için, insaný da kendi zâtý için yaratmýþtýr. Bu tatbikat dinin temelidir. Bütün insanlarýn yaratýlmasýndaki arzunun organizasyonundaki isim “Din”dir. Allah'ýn makbul tutmadýðý bir inanç din olamaz.
Hz. Muhammed’e (s.a.v) gelinceye kadar bütün
peygamberler bir ve tek olan Allah dinini anlatmýþtýr. Hz.
Âdem'den Hz. Muhammed’e kadar sadece tek bir din
vardýr ve Hz. Muhammed bu dinin yani "Allah Dini"nin
adýnýn "Ýslâm" olduðunu bildirmiþtir. “Allah indinde
din Ýslâm'dýr.” (Al-i Ýmrân 19)
Hz. Muhammed'den evvel din anlayýþý farklý açýlardan zuhur etmiþtir. Bütün peygamberler Allah'ýn bir olan
dinini anlatmýþ, ancak insanlar bunu ifsad etmiþlerdir.
Hz. Muhammed, "Ben size yeni bir din getirdim" deðil,
"Bugün sizler için dininizi ikmâl eyledim ve üzerinize nîmetimi tamamladým ve sizler için (nâsýn
bütünü için) din olarak Ýslâm'a razý oldum" (Mâide
3) buyurmuþlardýr. Allah'ýn bu ilâhi beyaný yalnýzca Hz.
Muhammed tarafýndan bildirilmiþtir.
Bakara sûresi 140. âyetinde;
"De ki; yoksa sizler Ýbrahim'in ve Ýsmail'in ve Ýshak'ýn ve Yakub'un ve torunlarýnýn Yahudi veya Nasranî olduklarýný mý
10
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söylemektesiniz? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mý?" buyrulmaktadýr.
Ýlk günden beri bütün âlemlerde en mühim husus
din olsa gerekir ki, din bütün varlýklarýn varoluþlarý ile ilgilidir. Din bir dünya anlayýþý deðildir. “Din lüzumlu olduðu için doðmuþtur” diyenler bu dünyanýn gerçek yaþamýn bir etabý olduðunu unutmuþ gözükmektedirler.
Din, evvela iman ile mukayyet bir konudur. Din,
inançtýr. Ancak doðru bir iman ve inanç olursa dinden
bahsedilebilir.
Din, sanat, edebiyat, felsefe, fizik vs. gibi herhangi
bir dünyevî unsur deðil, bütün bunlarý kapsayan ve hepsinin üzerinde, onlarý tanzim eden hususiyettir.
Dinin ne olduðunu tarihte arayanlar, dinin menþeinin Allah olduðunu idrak etmekten uzaktýr. Tarih öncesinde arayýp durduklarý insanlarýn kendi uydurduðu ritüellerden baþka bir þey deðildir.
Ýnsanlarýn kendi vehimlerindeki dine deðil,
Allah'ýn peygamberleri ve velileri ile bildirdiði ve
onun arzusunda olan dine uymak icap eder.
Al-i Ýmrân sûresi 85. âyetinde,
"Ve kim din olarak Ýslâm'ýn gayrini gaye
11
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edinirse artýk ondan asla kabul edilmez
ve o, ahirette hüsrana uðrayanlardandýr."
buyrulmaktadýr.
Her varlýðýn hakikati Allah'týr. Sýfat olarak görünen
insan þu âlemde var ile yok mesabesinde olmasýna raðmen kibir ve gurura kapýlarak kendi nefsine zulmetmemelidir. Bu kötü huylar insaný mânen öldürür de, o kiþi artýk
Hakký ve hakîkati aramaz olur.
Hz. Abdülkadir Geylâni bir varidatlarýnda; "Bir fakire rastlarsan, ilmine dayanarak onunla münakaþa etme, itirazda bulunma, gönlünü almaya bak."
buyurmuþtur. Eðer ilim sahibi olmak kiþideki tevazu yerine kibir ve gururu artýrýyorsa irfan noktasýnda bir eksiklik
olsa gerekir.
Ýnsan bu dünyanýn þartlarýna göre yaþadýðý için bu
d ü n y a n ý n ka lý b ýn a u y m a k d u r u mu n d a d ýr. Ý n sa n la r
A l lah'ýn lütfettiði kudretten dolayý kibirlenmemelidir,
çünkü Allah'ýn o kudrete tenezzülü yoktur.
Yaratýlmýþ varlýklar arasýnda sürüp giden çýlgýn mücadele isimler ve sýfatlar âlemindeki bir tatbikattýr. Hakkýn zâtîyyeti bütün bunlardan âli ve münezzehtir.
Bütün varlýklar Allah'ýn zâtîyyet-i ilâhîyesinden
kendi makam ve sýfatýna göre görünür. Bu bir yaþam
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programýdýr. Allah insanlara kendi içlerinden kendi hâllerini bilen peygamberler ve veliler göndermiþ ve nasýl hareket etmeleri gerektiðini bildirmiþtir.
Kur'an-ý Kerîm'de Hz. Ýbrahim, Hz. Davud, Hz. Süleyman'dan övgü ile söz edilmektedir. Çünkü onlar sahip
olduklarý büyük lütuflarý hiçbir zaman kendilerinden görmemiþlerdir.
Peygamberler, zât ile beraber olduklarý idrakinde
sýfata tenezzül etmemiþlerdir. Bir an olsun sýfata meyletmek yanýlmaya sebep olabilir.
Kur'an-ý Kerîm'de Allah'ýn nizamýna uymayan kavimlerin akýbetleri ile ilgili olarak pek çok bilgiler verilmekte ve bunlarýn bir ders-i ibret olarak gelecek nesillere
býrakýldýðýndan bahsedilmektedir. Böylelikle Kur’an geçmiþ peygamberlerin zamanýndaki yaþamýn özetini vererek
insanlýk macerasýnýn geliþimini de anlatmaktadýr.
Peygamberlerin getirmiþ olduðu mesaja dikkat etmek yerine, onlarýn sadece tarihsel kimlikleri ile uðraþýlmasý ve onlardan günümüze intikal ettiði düþünülen
maddi kalýntýlarýn peþine düþülmesi, insanlarýn hakikatten uzaklaþmasýna sebep olmaktadýr.
Peygamberler, kendi kavimlerinde hep horlanmýþ
ve küçük görülmüþlerdir. Bu, onlarýn dünyevî düþüncele13
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re göre d e ð e r l e n d i r i lm e l e r i n d e n ka y n a k l a n m a k t a d ý r.
A n ca k A l lah, peygamberleri her zaman kendi arzusu
doðrultusunda göndermekle, esas olanýn maddiyat deðil;
manevîyat olduðunu iþaret etmiþtir.
Nereye bir uyarýcý gönderilmiþse, oranýn ileri gelenleri peygamberi kendi dünyevî ölçülerine uymadýðýndan reddetmiþlerdir.
Allah'ýn insan varlýðýnýn terakkisi için yüz yirmi
dört bin peygamber irsal eylemiþ olduðu ifade edilmiþtir.
Bu peygamberlerin aralarýndaki fasýla ve onlarýn yaþamýþ
olduðu zaman dilimi nazar-ý dikkate alýnarak, Allah'ýn
programý içerisinde dünya yaþamý ve peygamberlerin tatbikatlarý deðerlendirilirse daha isabetli bir düþünce olur.
Peygamberlerin yaþamý ile ilgili olan eserler incelendiðinde, Allah'ýn peygamberlerdeki arzuyu ilâhisine ve
tatbikata koyduðu manevî hususiyetlere dikkat edilmediði, çoðunlukla dünyevî yönlerinin araþtýrýldýðý görülmektedir. Her peygamber Allah'ýn insanlarý terakki ettirmek
ve kendisine yaklaþtýrmak için irsal eylemiþ olduðu ilâhî
bir arzudur. Bu sebeple onlarýn taþýdýðý mesaja dikkat etmek icap eder.
Allah kullarýn terakki ederek kendisine yakýn olmalarýný istiyor; kullarýn istediði ise Allah'a
tâbi olmadan kudret sahibi olmak!
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Tarih boyunca kendisini tanrý olarak gören kiþiler
ortaya çýkmýþtýr. Onlarýn bu düþünceleri Allah'ý hiç bilmed i kl e r i n i o r t a y a ko y m a k t a d ý r. A ll a h ' ý e n iy i b il e n
H z . M u hammed (s.a.v) ise; "Ya Maruf Senin marifetinin hakikatini arif olamadýk" buyurmuþtur.
Allah tarafýndan vazifelendirilen peygamberler her
zaman içinde daha ileri manevî ilim getirdiðinden, peygamberle ayný makamda olmayan halk tarafýndan þüphe
ve tereddütle karþýlaþmýþlardýr. Maddî manevî her türlü
ilerlemeler peygamberlerin Allah'tan aldýklarý ilmi halka
intikal ettir meleri ile gerçekleþmiþtir. Medeniyetin
büyüyüp geliþtiði yerlerin ve tarih biliminin baþladýðý
coðrafyalarýn peygamberlerin zuhur ettiði yerler olmasý
bunu göstermektedir.
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ZATIN SIFATA TENEZZÜLÜ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Allah'ýn sýfat varlýðýný teþkilatlandýrmasý, Musavvirdeki arzusunun ayan olmasýdýr. Bu madde (varlýk), sýfat
olmaktadýr. Allah'ýn madde âleminde zuhur ettirdiði varlýklardan, zât olarak meþhud olduðu (göründüðü) nokta,
zatýn sýfata tenezzülüdür ki, bu tertip kendisinden kendisinedir.
Varlýðýn esasý "Ruh" olmakla birlikte, maddesel
olarak yaratýlan varlýklar, isimler ile meydana getirilmiþtir. Allah'ýn yaratmasý ifadesi, kendinden kendine görünmesi olarak kabul edilmelidir; her varlýðýn asliyyet-i
ilâhîyesi O'dur.
Allah'ýn görünme arzusu ZÂT'týr. Göründüðü noktalar ise SIFAT'týr. Allah'ýmýz sýfat olanýn zât olana tâbi
olmasýný istiyor; sýfatýn zâta teveccüh etmesini, secde etmesini arzu buyuruyor.
Allah'ýn bu arzusu yeryüzüne inince þekilleniyor.
Çünkü arzunun þekil ve suret kazanmasý lazýmdýr. Bu arzunun ilâhî âlemdeki bir tezahürü de zâtý temsil eden
Âdem'e sýfatý temsil eden melaikenin secde etmesidir.
(Melaikeden murat; Malikül Mülk olan Allah'ýn mülkü
olan bütün varlýklardýr)
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Resûl noktasý, Allah'taki hasletlerin asliyet-i
ilâhîye olarak zuhur etmesidir. Bu nokta "sýfat" olarak
görünse bile hakikati ve asliyyeti itibarý ise "zât"týr, yani
asliyyet-i ilâhîyedir. Bu durum onun beþer varlýðýnýn fevkinde bir mazhariyet taþýdýðýný göstermektedir.
VE “EL ÝNSAN” EMANETÝ YÜKLENDÝ

Ahzab sûresi 72. âyetinde;
"Muhakkak ki biz emaneti semavata ve arza ve daðlara arz eyledik ama onu yüklenmekten imtina ettiler (çekindiler) ve onlar endiþe ettiler. Ve 'el Ýnsan' onu yüklendi..."
En'am sûresi 165. âyetinde;
"Ve sizleri arzýn halifeleri kýlan 'Hüve'dir.
Ve kiminizi diðerleriniz üzerine derecelerle yükseltir ki sizlere verdikleri hususunda sizleri sýnasýn." buyrulmaktadýr.
Halife, Allah'ýn yarattýklarý üzerinde tasarruf sahibidir. O, Allah ile iþ görür. Ýnsanlar ve bütün varlýklar
onun zuhuru ile kendi makam ve meþrepleri nispetinde
terakki ederler. Allah kimi tespit ettiyse ona itaat etmek
icap eder.
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Halife, Allah'ýn halifesidir. Halife bir maksada müstenit olarak yaratýlmýþ ve tayin edilmiþ ruhî gönül nokt a s ý d ý r . H a li f e i n s a n l a r ý n r u h s a l h a ll e r i i le i l g i li d i r.
A l lah'ýn insanlar üzerindeki arzularý ve istekleri ile ilgilidir. Yoksa halkýn belediye ve imar iþlerine bakan kimse
deðildir. Bu iþlerle halkýn seçtiði devlet baþkanlarý uðraþýr.
Allah'ýmýz; "Muhakkak Ben Arz'da bir halife
kýlacaðým," (Bakara 30) " buyurarak, sýfat varlýðýný tatbikata koyacaðýný aþikâr kýlmýþtýr. Allah'ýn arzularý O'nun
göründüðü gönül noktasýna tabi olmakla tahsil edilebilir.
Âdem tatbikatý zaman ve mekânla tahdit edilemeyecek
bir hususiyet taþýmaktadýr.
Allah; "Muhakkak Ben Arz'da bir halife kýlacaðým" buyurduðunda, O'na tâbi olacak olan gönülleri
de kendisinden kendisine halk eylemiþtir.
Hz. Âdem, Allah'ýn emirlerini ve arzularýný arzda
tatbikata koyacak gönül noktasý olarak yaratýlmýþtýr. Bu,
Hz. Âdem'in yeryüzündeki manevî ve maddi yöneticilik
vasfýný ortaya koymaktadýr.
Allah, Âdem'e hilafet verdiði için insanlar da halifeye, yani Âdem'e uymak mecburiyetindedirler. Hz.
Âdem, halife olmakla, bir mânâda devlet baþkanlýðý vazifesini deruhte etmektedir.
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"Ey Âdem, dedi, onlara kendi isimleri ile
nübüvvet et" O da bunlara onlarýn isimlerini haber verince, "Ben sizlere 'muhakkak
ki ben semavatýn ve arzýn gaybýný bilirim
ve sizin ibda ettiðiniz ve ketmetmiþ olduðunuz þeyleri de bilirim,' dememiþ miydim?" buyurdu." (Bakara 33)
Allah’ý en iyi idrak eden, Âdem ismi olduðu için,
Melek ismi, Âdem ismine secde etmiþtir. Melek isminin
itiraz etmesi, Allah’ý hakkýyla idrak edemediðini göstermektedir. Bu, Allah’ýn varlýklarý deðerlendirmesi hususudur; Allah’ýn zâtîyet-i ilâhîyesindeki arzulardýr.
Hz. Âdem'den itibaren halife, dünyevî idare noktasýnda da tatbikat yapýyordu. Ancak Allah anlayýþ ve idrakinin terakki etmesi ile beraber din ve devlet iþleri birbirinden ayrýlmýþtýr. Hz. Âdem'den sonra peygamberimize
gelinceye kadar irsal olunan peygamberler ilâhî kudretten ‘Rab’ olarak bahsetmiþler ve onun emirlerini yerine
getirerek devleti idare etmiþlerdir.
Hz. Âdem Allah'ýn kendisini tespit etmesi ile birlikte kendi sülbünden evlatlarýna maddi-manevi ilim ve bilgi lütfetmiþ ve onlarýn yetiþmesinde vesile olmuþtur. Bu
d u r u m d ü n y a d a ki in s a n y a þ a m ý n ý n d a h a ba þl a n g ý ç t a A l lah'ýn arzuyu ilâhîsi icabý ileri bir idrak ve anlayýþla
baþladýðýný göstermektedir.
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Allah bir gönlü kendisini temsil eden halife olarak
seçtiði zaman bu, toplumlarýn dünyevî idaresi ile deðil ruhi idaresi ile ilgilidir.
Deryayý Nuru Muhammed’de var olan namütenahi
arzu programlarýndan biri olan “Âdem”, sadece bir kiþi
olarak deðerlendirilmem e l i d i r. B ü t ü n i n s a n n e s l i
‘ Â d e m o ð l u ’ d u r. B u d u r u m A l lah'ýn Hz. Âdem'deki tecellisinin bütün insanlara yansýyacaðýný göstermektedir.
Hüve’nin zâtîyet-i ilâhîyesinden zuhur eden arzularýn halifeden tecelli etmesi, insanlarýn terakki ederek belirli bir noktaya gelmelerini saðlamaktadýr. Bu arzunun
tahakkuk etmesi hatmolmasý demektir. Onun için gerçek
idrak, Hüve’nin arzusunun yerine geldiðini idrak etmektir. Ancak Hüve’nin arzularýna hadd yoktur. O’nda muhakkak ki daha nice sonsuz arzular vardýr; bunlar ancak
açýlýrsa bilinebilir.
Peygamberimiz zamanýnda, idrak ve düþünce artýk
dünya sýnýrlarýnýn dýþýna çýkmýþtýr. Fizik olarak dünyayý
ve âlemleri düþündüðümüz zaman, Allah anlayýþýnýn sonsuzluk kavramýný çaðrýþtýran bir hususiyet arz ettiði
görülecektir. Artýk âlemlere hitap eden bir halife anlayýþý
söz konusudur. Artýk bütün diðer seyyarelerdeki varlýklarýn da bir halife tarafýndan uyarýlmasý tatbikatý vardýr.
Bugün için Zamanýn Sahibi olan gönül noktasýnýn halife
olarak âlemlere hitap etmesi, Allah'ýmýzýn ilâhî halife ismi
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ile bütün seyyarelerdeki Allah'ýn tercih ettiði gönül ile konuþmasýdýr. Bugün Allah'ý nasýl idrak ediyorsak diðer
âlemlerdeki Allah (Hüve) anlayýþý da öyledir, yani sonsuzluðun anlayýþý…
Bu husus dünyada dünya lisaný ile anlatýlýrken, diðer seyyarelerde ise oralardaki þartlara göre açýlýp anlatýlmaktadýr. Allah her topluma bir uyarýcý gönderdiðine göre, oradaki varlýklara da oranýn þartlarýna göre kendi içlerinden bir uyarýcý gönderilmiþtir.
Allah ilmi, oradaki varlýklarýn anlayýþýna ve yaþayýþýna göre anlatýlýp ifade ediliyor. Ancak her noktada farklý kelimele r le v e if a d e l e r l e a n l a t ý l sa d a ö z d e v e m a n a d a bi r d i r. A l lah kendisinin nasýl bilinmesini arzu buyuruyorsa onu bildiriyor. Oradaki varlýklarýn ikna olabilmesi için oranýn þartlarýna göre misaller getirilmesi gerekiyor.
Bütün bu azim noktalardan haberi olmayan kimselerin kendilerine halife demelerinin bir mânâ ifade etmediði böylece aþikâr olmaktadýr. Allah'ýn tayini ile gelenle
halkýn tayini ile gelen bir olur mu?
Halk bugün seçtiðini yarýn indirir, ancak Allah verdiðini geri almaz. Bu, Ganiyül Gani olan Allah'ýn þanýna
yakýþmaz, çünkü tenezzülü yoktur.
Devlet baþkaný olan kiþi “halife ben olayým” diye22
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bilir, ama bu ancak Allah’ýn lütfudur. Saltanatla gelen ve
kendilerine halife diyen kimseler doðrudan doðruya devlet iþleri ile ilgili olan emirlerdir.
Devletlerin inkiþaf etmesi ve büyümesi ile beraber
ayrý bir teþkilata ihtiyaç duyulmuþtur. Bu teþkilatlar belediyeler, imar-iskân iþleri, yerel yönetimler vs. ile ilgili
olan iþlerdir ki, mülki amirlerin iþidir.
Eski zamanlarda aile geleneði olarak saltanatla gelen hükümdarlar sýrf saltanatý devam ettirebilmek için
pek çok konuyu yozlaþtýrmýþlardýr. Bu durum insanlarýn
tam olarak dine yönelmemelerinin bir neticesi olarak
yüzyýllar boyunca devam etmiþtir.
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SIFAT OLAN ÜMMETÝN
ZÂT OLAN RESÛL’E TEVECCÜHÜ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Nisâ sûresi 64. âyetinde;
"Ve biz bir resûlü illâ Allah'ýn izni ile
itaat olunsun diye irsal eyleriz. Ve keþke
onlar nefislerine zulmettiklerinde sana
gelseler de, Allah'a istiðfar etseler ve
resûl de onlar için istiðfar eyleseydi.
Elbette Allah'ý Tevvab, Rahîm bulurlardý."
buyrulmaktadýr."
Allah'ýn Musavvir'indeki arzusu ile bütün âlemler
yaratýlmýþtýr. Ancak Musavvir ismi her zaman için tatbikat
yapmaktadýr ve Allah'ýmýz, bu tatbikatý her zamanda, o
'Zamanýn Sahibi' ile fiiliyata koymaktadýr.
"Resul", "Rahmeten lil Âlemin" isminin zuhur
bulduðu nokta olduðundan, o noktadan yapýlacak istiðfar
yerini bulur.
Allah’ýn; 'Muhakkak Ben Arz'da bir halife kýlacaðým," arzusu esasýnda bütün varlýklarýn Âdem’e muzaf olarak yaratýldýðýný göstermektedir. Â d e m ’ in A l l a h ’ a
h a l e f o lm a s ý A l lah’ý temsil eden nokta olduðunu göstermektedir. Bütün varlýklarýn da Allah’ýn halifesine tabi
25
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olmasý icap eder. Bu, Zamanýn Ýnsanýnýn hususiyetini
iþaret etmektedir ki, Sahibürrahman sýrrýdýr; teveccüh o
veche yapýlýr.
Yunus sûresi 47. âyetinde;
"Her ümmet için bir Resûl vardý r..." buyrulmaktadýr.
Zahiri itibarý ile sýfat görünen, ancak asliyyeti itibari ile zâtiyetin temsil noktasý olan Âdem'in yeryüzüne inmesi ve kendisinden meydana gelen ve sýfatiyeti temsil
eden nesillere imamlýk etmesi, nesillerin imama tabi olm a s ý , s ýf a t ý n z a t a o l a n t e v e c cü h ü n ü g ö s t e r m e k t e d i r.
A llah, zât olan o gönül noktasýna nazil eylediði âyetler ile
insanlarý zulümattan nura çýkarýr.
Sýfat olan varlýklarýn “Resûl” noktasý olan zâta teveccühü DÝN, zât olan Âdem'in kendisinden meydana
gelen ve sýfat mesabesinde olan nesilleri idare etmesi
DEVLET tatbikatýdýr. Âdem'de din de var devlet de...
Âdem hem dinde halife, hem devlette halifedir. Zahir ve
batýn halifelik Âdem'de mevcuttur. O halde Âdem'e uyanlar hem dine hem de devlete uymuþ oluyor.
Din Allah'ýn yarattýðý kullarýndan istediði ve arzu
e t t ið i n o kt a la r ýn h e y e t - i m e cm u a s ý d ý r. D in in a s l iy y e t i, A l la h ' ýn k e n d i s in d e n ke n d i si n e b il i n m e k li ð i n i
a r z u bu y u r m a s ýn ýn b ir n e t i c e si d i r. Bu, sýfatýn zâta te26
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veccühüdür. O halde sýfat olan ümmetin zât olan
Re s û l ' e t e v e c c ü h ü d i n d i r . Â le m l e r i n y a r a t ýl m a s ý
A l lah'ýn bu arzusundan kaynaklanmaktadýr.
Bütün peygamberler Allah Dini olan Ýslâm'ý anlatmýþlardýr. Peygamberlere Allah tarafýndan bildirilen Allah
Dini'ni kiþilerin farklý dinler varmýþ gibi algýlamalarý makbul deðildir. Din; yaratan Allah'ýn, kullarý üzerindeki arzularýný ifade eder. Buna uyulmasý kullarý selâmete çýkarýr.
A'raf sûresi 158. âyetinde;
"De ki, ey nâs, muhakkak ki ben sizlerin
hepinize, semavatýn ve arzýn mülkü Hû'ya
ait olan Allah'ýn Resûlüyüm. Hayat veren
ve öldüren 'Hüve'den baþka bir ilâh yoktur. Artýk Allah'a ve kendisi de Allah'a ve
Hû'nun kelimelerine iman eden Ümmî
Nebî (Hû'nun) Resûlüne iman ediniz. Ve
Hû'ya tâbi olun ki hidayete erebilesiniz"
buyrulmaktadýr.
O halde uyulmasý lazým gelen nokta, RESÛL noktasýdýr ki, Allah ona olan tâbiyeti kendisine kabul etmektedir; o zaman ilâhî kudrete imanýn tam ahengi zuhur
eder.
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Sýfat olan ümmetin zat olan Resûl’e teveccühü
farzdýr ve bu dini meydana getirir. Baþlangýçta Resûl ayný zamanda devlet baþkaný olduðu için din devlet çekiþmesinden bahsetmek mümkün deðildir. Ne zaman ki zahir kimseler devletin baþýna geçti o zaman din ile devlet
arasýnda çekiþme baþladý.
Âl-i Ýmrân sûresi 20. âyetinde;
"Vechimi ve bana tâbi olanlarý Allah'a teslim ettim" buyrulmaktadýr.
Sevgili Efendimiz; "Bana tâbi olanlar" buyurmuþtur. Yani Peygamberin teveccühü Allah'a, müminlerin
teveccühü ise Peygambere olacaktýr. Manevi yetiþmede
de nizam-ý ilâhi böyledir.
Burada Allah baþka, Resûl baþka zannýna düþmemek gerekir. Resûl Allah'ýn ismidir. Yani Allah'ýn "Rahmeten lil Âlemin" tecellisinin tatbikat ismidir.
Allah, ism-i câmî olarak bütün yaratýlmýþlarýn baðlý olduðu isimdir. Allah'ýmýzýn icraat ismi ise zamanýn zatî
zuhuru olan gönül noktasýdýr. Allah'ýmýz bu vecihten her
zaman için izharý-ý zamir eyler. Yani Allah ismi vecihlerle
ayan olmaktadýr.
Nitekim Hz.Süreyya; "Zât-ý Hakk sýfat-ý zatiyeyi Cenâb-ý Muhammediye ile her an için tenezzü28
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len meþhudiyeti dilek buyurmuþ olup..." buyurmakta ve bir diðer varidatýnda ise: "Yiyen içen Allah'a bakýnýz" buyurmaktadýr.
Allah'ýmýz tarafýndan halk edilen her varlýk Allah'ý
kabul eder ve O'nu ister. Ancak þurasý da bir hakikattir ki;
Allah'ýn göründüðü sýrr-ý Âdem noktasýný kabul ve tasdik
etmek bir makam ve nasip meselesidir.
Kur’an’da pek çok âyette, "Allah'a ve Resûl'üne
itaat edin" buyrulmaktadýr. Bazý kimseler Allah ve Peygamberi birbirinden ayýrarak: "Allah'a iman kâfidir"
demektedirler. Bu söz Ýblisten kalma bir mirastýr. Çünkü
Ýblis de Allah’ý kabul ettiði halde sýrr-ý Âdem noktasýna
yani Allah'ýn göründüðü gönül noktasýna tâbiyet göstermekten kaçýnmýþtýr. Kur’an’da; “Allah’a ve resule itaat edin” (Âl-i Ýmran 32) buyrulduðuna göre Resûl’e itaat
Allah’a itaattir.
Kur’an’da; “Þeytan’ýn saltanatýnýn HU’ya müþrik olanlar üzerine” (Nahl 100) olduðunun bildirilmesi
bunu iþaret etmektedir.
Nahl sûresi 86. âyetinde;
"Ve þirk koþmuþ olanlar þürekâlarýný gördüklerinde "Rabbimiz, derler, iþte senin
dununda dua ettiðimiz þürekâ bunlardýr.
Koþtuklarý ortaklar da onlara: "Siz elbet29
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te yalancýlarsýnýz" diye laf atacaklar."
buyrulmaktadýr.
Tarih boyunca pek çok kavim, Allah’ýn dununda
inanýþlar benimseyerek, kendilerini Allah’a ulaþtýrmasý
için çeþitli vesile noktalarýna kudsiyet atfetmiþler, kendilerine gelen Resûllleri inkâr etmiþlerdir. O halde þirk
Allah’ýn göründüðü “el-vesile” sýrrý sahibi olan
gönül noktasýna yapýlmýþtýr.
Nisâ sûresi 48. âyetinde;
"Muhakkak ki Allah Hû'ya þirk koþulmasýna maðfiret eylemez ve bunun dûnunda
dilediðine maðfiret eyler. Ve Allah'a þirk
koþan andolsun azîm bir günah iftira etmiþtir." buyrulmuþtur.
A l l a h ' ým ý z k e n d i h u s u s i g ö r ü n m e n o k t a s ý o la n
S ýr r- ý Âdem'i kendisinden ayrý telâkki etmemiþtir, Allah
ayrý Peygamber ayrý deðildir. Ýslam tevhid dinidir. Peygamberi Allah'tan ayrý deðerlendirmek ikiliktir, ikilik ise
þirktir.
Âl-i Ýmrân sûresi 31. âyetinde;
"De ki, eðer Allah'ý seviyor iseniz, bana
tâbi olun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarýnýza maðfiret eylesin. Ve (andol30
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sun) Allah Gafur’dur, Rahim’dir." buyrulmuþtur.
Allah'ýn sevgisine ancak Allah'ýn açýldýðý gönle tâbi
olarak ulaþýlabilir. Allah'ýn irsal eylediði ilâhi gönle uymayýp O'nun dunundan medet umanlar þirktedir. Zira Hakk
yakýnlýðý ancak Hazret-i Muhammed ve O'nun isrinden
gelen noktalara tam teslimiyet ile saðlanabilir. Allah'ý sevmek için sýrr-ý Âdem sahibi olan Resûl'e tâbi olmak gerekir. Bu tâbiyet Allah'ýn sevgisini kazanmak için gereklidir.
Resûlden görünenin Hakk olduðu böylelikle aþikâr olmaktadýr.
Nisâ sûresi 150-151. âyetlerinde;
"Þüphesiz, Allah'ý ve peygamberler ini
inkâr edenler, Allah'a inanýp peygamberlerine inanmayarak ayrým yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanýrýz,
kimini inkâr ederiz" diyenler ve böylece
bu ikisinin (imanla küfrün) arasýnda bir
yol tutmak isteyenler var ya; iþte onlar
gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltýcý bir azap hazýrlamýþýzdýr. buyrulmaktadýr.

31

ÞEYTAN'IN ÝÐVASI ÝLE
RESÛL'E MUÐBER OLUNMASI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

A’raf sûresi 11-12 âyetlerinde;
"Ve andolsun sizleri halkeyledik sonra
sizlere sûret verdik sonra meleklere
"Adem'e secde edin," dedik de illâ iblis
dýþýnda secde ettiler. O ise asla secde
edenlerden olmadý. "Sana emrettiðimde
seni secde etmekten men eden neydi?" buyurdu. "Ben ondan daha hayýrlýyým, dedi,
beni ateþten halkeyledin ve onu ise çamurdan halkeyledin." buyrulmaktadýr.
Ýblis’in büyüklük taslayarak kendisini üstün, Resûl
noktasýný aþaðý görmesi, bütün peygamberler devrinde ve
Allah'ýn Resûl görünmelerine muðber olanlar tarafýndan
tekrar tekrar söylenmiþtir.
Nuh peygambere kavminin inkâr eden ileri gelenleri;
"Seni illâ bizim gibi bir beþer olarak görmekteyiz. Ve sana illâ aramýzdaki en rezil
ve düþünmeden rey verenlerin ittiba ettik-

33

ÂDEM’DEN GÜNÜMÜZE

DİN VE DEVLET

lerini görüyoruz. Ve sizlerde üzerimize bir
üstünlük görmediðimiz gibi bilâkis sizleri
yalancýlar sanýyoruz," dediler." (Hûd 27)
Þuayb peygambere ise;
"Ey Þuayb, dediler, söylediklerinin birçoðunu kavramýyoruz ve muhakkak ki seni
içimizde zayýf olarak görmekteyiz. Ve
eðer beþ on kiþin olmasaydý elbette seni
recmederdik. Ve sen üzerimize izzetli deðilsin"
"Sonra bunlarýn ardýndan firavun ile ileri
gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladýlar ve suçlu bir toplum oldular. (Yunus 75)
Ýsrailoðullarý ise, peygamberlerinden birine, "Bize
bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaþalým"
(Bakara 246) dediðinde "Peygamberleri onlara, "Allah,
size Tâlût'u hükümdar olarak gönderdi" dedi. Onlar,
"O bizim üzerimize nasýl hükümdar olabilir? Biz
hükümdarlýða ondan daha lâyýðýz. Ona zenginlik
de verilmemiþtir" dediler. Peygamberleri þöyle dedi:
"Þüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar)
seçti, onun bilgisini ve gücünü artýrdý." Allah,
mülkünü dilediðine verir… (Bakara 247)
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Maide sûresi 82. âyetinde;
"Ýman edenlere düþmanlýk etmede insanlarýn en þiddetlisinin kesinlikle Yahudiler
ile Allah'a ortak koþanlar olduðunu görürsün." buyrulmaktadýr.
Âyette, iman edenlere düþmanlýk etmede Yahudilerin müþriklerden önce zikredilmesi enteresandýr.
Kureyþ müþrikleri Ebu Talib’e gelerek;
“-Ey Ebu Talib! Sen bizim aramýzda yaþ, onur ve
mevki açýsýndan herkesten ileride olan en saygýn büyüðümüzsün! Biz daha önce kardeþinin oðlunu bizimle ve
ilahlarýmýzla uðraþmaktan vazgeçirmeni sana söylemiþtik.
Fakat sen bunu baþaramadýn. Ve tanrýlarýmýza yemin olsun ki O’nun daha fazla tanrýlarýmýza dil uzatmasýna, bizi
akýlsýzlýkla suçlamasýna sabretmeyeceðiz. Þimdi sen ya
O’nu bunlardan vazgeçirtirsin ya da iki taraf tan biri yok
olup yeryüzünden silininceye kadar sizinle savaþýrýz!”
dediler.
Ebu Talip Peygamberimize; “-Kardeþimin oðlu,
“Kureyþ’in önde gelenleri bana geldiler ve seni
þikâyet ettiler. Lütfen onlarýn atalarýna, tanrýlarýna ve akýllarýna dil uzatma! Hoþlanmayacaklarý
þeyleri yapmaktan vazgeç! Hem bana hem kendine
acý! Lütfen güç yetiremeyeceðim, altýndan kalka35
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mayacaðým yükü bana yükleme!” dedi.
Hz. Muhammed; (s.a.v) “-Amca! Allah’a yemin
olsun ki, güneþi sað, ayý da sol elime koysalar
bile ben bu davadan vazgeçmem. Allah beni bu
yolda ya galip getirir ya da ölüp giderim.” Ve aðlamaya baþlar. Ebu Talib de çok sevdiði yeðenini aðlar
durumda görünce odadan çýkmak üzere olan Hz.
Muhammed’i geri çaðýrýr:
“Gel kardeþimin oðlu! Ne istiyorsan onu
söyle, ne istersen onu yap! Allah’a yemin olsun ki
ben her ne pahasýna olursa olsun sonuna kadar
seninleyim!”
Me kk e l i m ü þr i kl e r i n l i d e r l e r i n d e n o lu p , h e r
þ e y i b i le n ki þ i a n la m ýn d a k e n d i s in e E b u ' l H a ke m
d e n il m e s in e k a r þ ýl ý k H z . Mu hammed (s.a.v); "Ben
ümmiyim," buyurdu. Peygamberimiz için, "Abdullah'ýn
yetimi" dediler, hakir gördüler. Okuma yazma meselesi
dünya ile ilgilidir. Efendimiz, “Sen olmasaydýn bu
âlemleri yaratmazdým” hitabýna mazhar olan Allah'ýn
Habibi ve Resûlü idi. O'nu, Allah rýzasý için kabul eden
makbul oldu.
Âdem'den sonraki nesillerde devleti temsil edenlerin içinde dünyevî olan kiþiler de vardýr. Bu kiþilerde manevi bir hâl olmadýðýndan Resûl noktasýna muðber olarak
þeytani bir duygu olan kibre düþebilirler. Bu tertip ilk ya36
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ratýlýþta Ýblis'in Âdem'e itirazý olarak baþlamýþ ve halen
devam etmektedir.
Bu kibir, Þeytan’ýn; "Artýk beni iðva eylediðin
(azdýrdýðýn) için, dedi, ben de onlar için senin sýrat-ý müstakîmine oturacaðým. Sonra onlara önlerinden ve ardlarýndan ve saðlarýndan ve sollarýndan yaklaþacaðým ve onlarýn ekserîsini þükredenlerden bulamayacaksýn." (Araf 7/16-17) sözünün bir
yansýmasýdýr.
Sahip olduklarý dünyevi kuvvet ve kudret ile gururlanarak büyüklük taslayanlar, mekri bir duygu olan kibre
düþtüklerinde kendilerinden baþka hiçbir þeyi görmezler.
Çünkü kibir, kendisinden baþkasýný tanýmaz. Rakip gördüklerini yok etmek ister.
Kibre düþen devlet baþkaný, ilk önce Resûl noktasýna düþman oluyor. O zaman hâl-i hayatta olan Resûl
noktasýna itiraz ediyor. Ýþte DÝN ve DEVLET ayrýlýðý ve
çekiþmesi burada baþlýyor. Çünkü Allah'ýn Resûl olarak
gönderdiði peygamber ve veli, zâtiyeti temsil eder, onun
dýþýndaki her þey sýfattýr. Sýfat olarak görünen bütün
varlýklar için zât noktasý vacib vücuttur yani teveccüh
edilmesi gerekli olan makamdýr. Zamanýn sahibi olan resüldür veya nebidir veya velidir. Bütün sýfatlarýn zata ilticasý lazýmken devlet baþkaný kibre düþerek ilâhî makama
iltica etmeyebiliyor.
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Dini, Allah'ýn vazifelendirdiði gönül noktasý temsil
ederken, devleti de; Kral, Sultan, Ýmparator, Hakan, vs.
temsil ediyor.
Hz. Muhammed (s.a.v) din ve devletin kendisinde
birleþtiði Resûl noktasýdýr. Peygamberimizden sonraki Raþid halifeler Allah'tan ilham ve beyan olan gönüller olmalarý sebebiyle manevi, kendilerine biat edilmesi itibari ile
de dünyevî halifelerdir. Bu noktalarda din ve devlet çekiþmesi yokken, Hz. Ýmam-ý Ali'nin hilafetinde ve sonrasýnda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin zamanlarýnda devleti
temsil iddiasý ile ortaya çýkan Muaviye ve Yezid'in Hz.
Ýmam-ý Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e itiraz etmeleri
geçmiþ peygamberler devrinde görülen din-devlet çekiþmesinin devam ettiðini göstermektedir.
Dünyevî iktidar sahipleri Allah'ýn risaletini temsil
eden bir gönlün varlýðýndan ve bu gönlün halka yaptýðý
tesirden dolayý kendi otoritelerinin sýfýra indiðini düþünmüþlerdir. Her ne kadar o gönüller iktidar hýrsýnda olmadýklarýný beyan etseler de dünyevi iktidar sahipleri onlar
hakkýndaki bu düþüncelerinden kurtulamamýþlardýr.
Devlet baþkaný olan halifeler dini kontrol altýna almak gibi bir tutumun sonucunda bu yanlýþlýklarý yapmýþlardýr. Ýktidar hýrsý her þeyi kendi otoriteleri altýna almak
düþüncesinin bir sonucu olarak dini de bu kategori içerisinde deðerlendirmek yanlýþýný doðurmuþtur. Ancak dünyaya tamah edenler, dünyadan göçerken o çok kýymet
38
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verdikleri dünyalýklarýný, yanlarýnda götürememiþlerdir.
Ýmamlara olan teveccüh Allah’ýn takdir-i ilâhîsidir.
Tatbikat yine ayný; Âdem Ýblis'e karýþmýyor, Ýblis ise
Âdem'e karýþýyor. Hem de her türlü gayr-i ahlâki yolu kullanarak teveccühü kendi üzerlerine çekmeye çalýþýyorlar.
Ýblis'in, Âdem'e itirazý ile baþlayan bu tertibin bütün peygamberler ve veliler zamanýnda devam eden ve
kýyamete kadar sürecek bir tertip olduðu görülmektedir.
Halkýn gönüllerinin Sýrr-ý Âdem noktasýnda olanlara dönük olmasý, zahiri devlet baþkanlarýný rahatsýz etmiþtir. Esasta Muaviye, Yezid vs. gibi zahiri devlet baþkanlarýnýn Ehl-i Beyt imamlarýna itirazlarý onlarý gerçek
imam olarak görmelerindendir.
Hz. Hüseyin'i ve birçok peygamber evladýný saltanat uðruna þehid eden ve asýrlardýr müslümanlara gözyaþý döktüren kimseleri hangi müslüman hoþ karþýlayabilir?
Maalesef Ýslâm tarihini iyi bilmeyen bazý kiþiler bu gibi
kimselere "Hazret" demekte sakýnca görmemektedirler.
Tarafsýz kaldýklarýný söyleyenlerin kendilerini selâmete
çýkmýþ görmeleri ne kadar doðrudur?
Gerek Emevîler gerekse Abbasîler Peygamberimizin pâk soyu ve velâyetin devamý olan imamlarý acýmasýzca katletmiþlerdir. Dünyevî kiþiler olan ve dini temsil yet-
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kisi olmayan Abbasî halifelerinin baþkanlýðýnda yapýlan
tartýþmalarda din ve felsefe birbirine karýþtýrýlmýþ, din
yozlaþtýrýlmýþtýr. Abbasîlerde en az Emevîler kadar dinin
asliyyetine zarar vermiþtir.
Emevî Halifelerinden Abdülaziz hutbe okurken,
Hz. Ýmam-ý Ali’ye sövme sýrasý gelince dili dolaþýp kelimeleri çiðnermiþ, Ömer bin Abdülaziz bunun sebebini babasýndan sorunca; “Evlâdým! Halk bizim Ali hakkýnda bildiðimizi bilseler, bizim baþýmýzdan daðýlýp
Ali’nin çocuklarýnýn yanýna giderler” demiþtir. (A.
Cevdet Kýsas-ý Enbiya s. 69) Bu da gösteriyor ki, Emevîler
Ýslâm ile ilgili pek çok hususu ifsad ile tahrif etmiþ ve deðiþtirmiþlerdir. Bunu ise sadece devletin baþýna geçmek
gibi geçici bir dünyalýk için yapmýþlardýr.
Bir takým kimseler Emevî ve Abbasî halifelerini
meþru kýlmak adýna Ýslâm toplumunun Peygamberimiz ve
Raþid Halifeler devrinde yönetim anlayýþýnýn zühd ve takvaya dayalý olduðunu ancak daha sonraki devirlerde insanlarýn ve þartlarýn deðiþmesi ile dünyevîleþmenin aðýr
bastýðýný Ýslâm devletinin de o zamanýn þartlarýna ve insanlarýna ancak dünyevî olan halifeler ile cevap verebile ceðini ileri sürmüþlerdir.
Rûm sûresi 9-10. âyetlerine;
"Gezmezler mi arz içinde ve bakmazlar mý
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nasýl olmuþtur kendilerinden öncekilerin
akýbetleri? Onlar kuvvet bakýmýndan kendilerinden daha þedid idiler. Ve tesir etmiþlerdi el arza ve onlar onu bunlarýn
imar ettiklerinden daha çok imar etmiþlerdi. Ve onlara resulleri beyyinelerle gelmiþlerdi. Ama Allah onlara zulmeder olmamýþtý ve lâkin onlar nefislerine zulmeder olmuþlardý. Sonra Allah âyetlerini
tekzib ettikleri ve onlarla alay ettikleri
için kötülük edenlerin akýbetleri daha da
kötü oldu."
O halde aslolan Allah’a doðru bir iman noktasýnda
olmaktýr. Geçmiþ kavimler neden helâk edildi? Doðru bir
iman noktasýnda olmadýklarý için helâk edildiler, yoksa
teknolojik olarak geri kaldýklarý için deðil.
Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da þehid edenlerin, Cuma
günü Hz. Hüseyin’in imametinde namaza durmalarý, namazdan sonra ise azgýnlýklarýna devam etmeleri, dünyevî
hýrslarýna maðlup olduklarýný göstermektedir. Bu, saltanatýn maneviyata yani Ýblis’in Âdem’e müdahalesidir.
Bütün peygamberlere Hz. Ýmam-ý Ali'ye, Hz. Hasan'a, Hz. Hüseyin'e Emevîlerin ve Abbasîlerin diðer
imamlara yaptýklarý itiraz hep Ýblis'in Âdem noktasýna
yaptýðý itirazýn benzeridir.
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Muaviye, Hz. Ýmam-ý Ali’ye karþý fazilet noktasýnda
yarýþamayacaðý için, kavmiyetçiliði kendisine dayanak
yapmýþtýr. Ümeyyeoðullarýndan Hz. Osman’ýn kanýný dava ediyorum diyen Muaviye, Hz. Osman’ýn evi asiler tarafýndan kuþatýlmýþken Hz. Ali’nin oðullarý Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’i Hz. Osman’ýn kapýsýna göndererek onu korumaya çalýþtýðýný, hatta Hz. Hasan’ýn atýlan bir okla kanlar içinde kaldýðýný bilmiyor muydu? Bunu bildiði ve hemen herkes Hz. Ali’ye Halife olarak biat etmiþken Hz.
Ýmam-ý Ali’ye isyan etmesi Ýslam hukukunda “Baðy” yani devlete isyan suçu iþlediðini göstermektedir. Ýslâm hukukunda bunun cezasýnýn idam olduðu bilindiði halde
Muaviye’yi yasal halife olarak görmek, bu suça iþtirak etmek deðil midir?
Emevîler ile birlikte kendilerine halife diyenler,
imamlara daima itiraz etmiþ ve onlarý çekememiþlerdir.
Çünkü halkýn teveccühü hakiki imamet noktasý olan gönüllere olmuþtur. Akýn akýn kendilerine gelen halkýn sevgi ve teveccühünü kazanan imamlar kendilerine halife diyenlerin kýskançlýðýna maruz kalmýþlar ve þehid edilmiþlerdir.
ÝMAM MUHAMMED MEHDÝ’NÝN
KAYB O LUÞU N DA KÝ HUS US ÝY ET

Hz. Muhammed (s.a.v); "Size paha biçilmez iki
emanet býrakýyorum. Birisi Allah'ýn kitabý Kur'an
diðeri de benim Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarýlýr42
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sanýz asla sapmazsýnýz. Bu ikisinin hesabý kýyamet günü sizden sorulacaktýr." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323) buyurmuþlardýr.
Peygamberimiz, Ehl-i Beyt'i ýsrarla iþaret etmiþ ve
ümmetine emanet etmiþtir. Dikkat edilirse bu emanetlerden birisi Kur'an, diðeri de Ehl-i Beyt'tir.
Ümeyyeoðullarý da Abbasîler de bu sözü çok iyi
bildikleri için Ehl-i Beyt'i tamamen ortadan kaldýrmadan
kendilerinin halife olarak kabul edilmeyeceðini düþünmüþlerdir. Bu yüzden mesele sadece Muaviye'nin Hz.
Ýmam-ý Ali'ye itirazý deðildir. Hz. Ýmam-ý Ali'den sonra da
Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diðer imamlara karþý yapýlan
muameleler ortadadýr. Kerbelâ'da resmen soykýrým yapmalarýnýn sebebi de budur. Kur'an ile birlikte ümmete
emanet edilen Ehl-i Beyt-i tamamen ortadan kaldýrmak!
Hz. Muhammed (s.a.v) ile nübüvvet hatme ermiþ,
ancak imamet devam etmiþtir. Eðer imamlýk hususiyeti
devamda olmasa Kur'an'da ki; "Her insan topluluðunu
imamlarý ile davet ettiðimiz gün…" (Ýsrâ 71) âyeti
hâþâ boþa çýkmýþ olurdu.
Sünni gelenek imamet makamýný "müçtehid" ve
"mezhep imamlarý"na çevirmiþtir. Öldükten sonra bile
mezarda meleklerin "Men imamuk/imamýn kim" sualini "Ma mezhebuk/ mezhebin nedir" þekline tahvil etmiþlerdir.
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Þi i le r i se , M u h a m m e d M e h d i g e le n e k a d a r
" N a ib"ler ile yürümeye çalýþmýþtýr, yani sýfatta kalmýþlardýr. Ancak aslolan zâttýr. Ýmam Mehdi mânâdýr, suret deðildir. Her zamanýn sahibi olan velide imamlýk ve mehdilik hususiyeti vardýr.
Nitekim bu hususta Hz. Mevlâna;
"Her devirde peygamber makamýnda bir veli
vardýr ve bu kýyamete dek sürüp gider. Diri ve faal imam o velidir. Ýster Ömer soyundan, ister Ali
soyundan her þey onun hükmündedir. Hem gizlidir, hem göz önünde. O, nura benzer..." buyurmuþlardýr.
Allah'ýn rahmeti galib olduðundan Allah'ýmýz insanlara Hz. Abdülkadir-i Geylânî, Hz. Mevlâna Celaleddin-i
Rûmî gibi din sultanlarýný lütfetmiþ ve onlarýn himmeti ile
Ýslâm bugünlere kadar gelmiþtir. Bu gönüller dinde çok
büyük dönüm noktalarýdýr.
Ýmam Muhammed Mehdi’nin kayboluþundaki hususiyet þu olsa gerekir: O’nun gözden kaybolmasý, imamlarýn katline takip edilemeyecek bir son vermiþtir. Eðer
bir yere gitmiþ olsaydý, orayý allak bullak edeceklerdi, yerine birisini seçseydi, bu sefer de onu takip edeceklerdi.
Gözden kaybolmakla insanlarý tekrar gelecek beklentisi
içerisinde býrakmýþtýr. Bu beklenti içerisinde zamanlar,
devirler geçti ve unutuldu. Manevi gönüller daire-i hususiyede tatbikatýný yürüttü.
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Ancak meydan ulema-i rüsûma kaldý. Onlar da bir
yere kadar gelip týkandýlar. Onlar maddiyata tahvil etmek
için maneviyat hakkýnda kelam eylediklerinden týkanýp
kaldýlar. Kendi vücud kitaplarýndan va'z etmediklerinden
söyleyecekleri bir þey, yenilik getirecek bir halleri yoktu.
Kendisini lanse edemememin verdiði huzursuzluk yüzünden ulema-i rüsûm ilkçað filozoflarýnýn veyahut batýlý
müsteþriklerin sözleri ile yazýlarýný süslediler.
Bu psikolojiye bakýldýðý zaman ortaya baþka bir
husus çýkýyor: din ile meþgul olan insanlar kendi fikirlerini kabul ettirmek için geçmiþ ulemanýn veya mezhep
imamlarýnýn sözlerini kendi sözlerine mehaz getirmiþlerdir. Bir nevi sorumluluktan da kaçmýþlardýr. Bu husus bugüne kadar gelmiþ ve bu tavýr artýk insanlarda yerleþerek
kökleþmiþ. Bugün de din konusunda söz söyleyen kiþiler
ayný tavrý sürdürmüþlerdir.
Ancak, Allah'ýn velâyet ilmini hakikat-i ilâhîye dairesinde Peygamber Efendimiz zamanýndaki safiyeti ile
lütfeden Hatmül Velâyet sýrr-ý hususiyeti kelâm eylemeye baþlayýnca artýk bu iþ yürümez bir hâl almýþtýr. Onun
lütfettiði ilim karþýsýnda, herhangi bir söz söyleme kudre tini kendinde bulamayanlar, itiraz edemez bir hale gelmiþler, ancak ona tâbiyeti de kendilerine yedirememiþlerdir.
Bu konu ile ilgili pek çok kiþinin ortaya çýktýðý
görülmektedir. Ancak Rabbimizin onu mahfuzunda tuttuðu anlaþýlmaktadýr.
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Sevgili Efendimiz: "Benden sonra halifeler, halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra melik ler, meliklerden sonra baskýcý krallýklar, baskýcý
krallýklardan sonra ise, Ehl-i Beyt'imden yeryüzünü adaletle doldurulacak bir kiþi çýkacaktýr".buyurmuþlardýr. (ed-Deylemî, el-Firdevs bi - Me'sûri'l-Hitâb, V, 456.)
Aslolan Allah’ýn takdirinde olandýr, selamet o noktadadýr. Ýnsanlarýn dünyevî deðerlendirmeleri bir mânâ
ifade etmez. Çünkü Allah'ýn nizamýný tatbik edeceði için
yaþama ve insan tabiatýna en uygun þekli o lütfedecektir.
O zaman, Allah'ýn arzusuna uygun bir devlet idaresi olur.
Zamanýn Sahibi olan gönüller on ikinci imam olan
Ýmam Muhammed Mehdi’den sonra maneviyatý hususiyede tutmuþlardýr. Onun kim olduðu tam olarak bilinmedi.
Hâlbuki o gönül noktasý insanlar için büyük bir rahmettir.
Eðer insanlar o gönül noktasýný devlet baþkaný ve Mürþid
olarak görüp tâbiyet gösterselerdi, bu o insanlar için rahmete müncer olacaktý. Ancak saltanatýn, ilâhî imamlarý
katletmeleri sebebiyle bundan mahrum kalýnmýþtýr.
Hicr sûresi 11-13. âyetlerinde;
"Ve kendilerine bir resûl geldiðinde illâ
Hû ile alay eder oldular. Hû'yu mücrimlerin kalblerine iþte böyle sülûk ettiririz.
Evvelkiler (e tâbi olunan) kanun (önlerinde) geçtiði hâlde Hû'ya iman etmezler."
buyrulmaktadýr.
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Ýlk yaratýlýþtaki Âdem noktasýna yapýlan itiraz ve
büyüklenme, Allah'ýn Sýrr-ý Âdem görünmelerinin hepsine karþý yapýlmýþtýr.
Ýnsanlarýn mevcut yaþam þartlarýna göre yürümelerini temin etmek için seçilen ve devletin baþýna gelen
kimseler Resûl noktasýnda olmadýklarýndan temsil ettikleri makamýn kendileri ile kaim olduðu vehmine kapýlmýþ
ve kendilerinde tanrýsal güç olduðunu düþünmüþlerdir.
Bu hâl onlarý insanlara tahakküm etmeye sevk etmiþtir.
Hâlbuki devlet veya hükümet toplumsal yaþamý
sürdürmek ve insanlara hizmet götürmek için lüzumludur.
Gerek din gerekse devlet isimlerinin yeryüzünde tatbikat
görmesi Resûl noktasýnýn zuhuru ile olmuþtur.
Kalem sûresi 50. âyetinde;
"Artýk Hû'nun Rabbi Hû'yu mücteba eyledi (seçti) böylece Hû'yu salihlerden kýldý"
buyrulmaktadýr.
O halde, Allah’ýn takdir-i ilâhîsini kabul ve tasdik
etmek terakkiye vesiledir.
Zahiri devlet baþkanlarýnýn gurur ve kibiri Resûl
noktasýnadýr. Resûl noktasýnda olan zât hiçbir þey yapmadýðý halde, halkýn gönüllerinin ona olan teveccühü kýskançlýk doðurmuþtur. Hâlbuki Âdem, "Ben halife olacaðým" dememiþtir. Âdem, Allah'ýn; "Muhakkak Ben
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Arz'da bir halife kýlacaðým," (Bakara 30) " arzusu ile halife olarak yaratýlmýþtýr. Ayrýca Âdem kimseye, "Bana
secde edin" de demedi. Âdem'e secdeyi Allah emretti.
Bütün bunlar ortada iken, Âdem'e yapýlan itirazlarý da yine Allah cevaplandýrdý.
Âdem'in tövbesi de Rabbinden öðrendiði birtakým
kelimeler ile oldu. (Bakara 37)

48

ALLAH DÝNÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

"Allah dininden baþkasýný mý arýyorlar?
Oysa ki, semavatta ve arzda ne varsa,
hepsi ister istemez HU'ya teslim olmuþ,
hep döndürülüp HU'ya götürülüyorlar.
(Âl-i Ýmrân 83)

H a k d in , t a r i h b o y u n c a “ b i r ” o lm u þ t u r ki , o
A l lah dinidir. Ýnsanlar sadece inandýklarý peygamberlerini esas alarak, Allah’ýn arzuyu ilâhîsini ve Allah’ýn bütün
peygamberlerdeki nizam programýný görmezden gelmiþlerdir.
Batýda, özellikle Protestan ilâhiyatçý ve filozoflarýn
etkisiyle 18. ve 19. yüzyýllar boyunca dini, tamamen ferdi
bir unsurmuþ gibi anlama eðilimi görülmüþtür. 19.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren ise din, sosyal þartlardan
hareket edilerek anlaþýlmaya ve açýklanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bu görüþ açýsý dini, cemiyetin bir fonksiyonu olarak
görmekteydi, ancak din cemiyet hayatý teþekkül etmeden,
ilk dindar insan olan Hz. Âdem zamanýndan beri vardýr.
Din sosyolojisi adý altýnda batýdan ithal edilen bilgiler ile dini anlamak mümkün deðildir. Ýslâm'ýn va'z ettiði
din tasavvuru konusunda en ufak bir bilgisi olmayan
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Protestan teolog ve sosyologlarýn, akademik çevrelerinde
þekillendirdikleri bilgilerin devþirilmesi ile ortaya konulan
bilgi kirliliði insanlarý dini toplumun ortaya koyduðu
yanýlgýsýna düþürmekte ve devletlerin de dini kontrol
edilmesi gereken bir sosyal olgu olarak görmelerine
sebep olmaktadýr. Öyle ki din, toplum yapýsýna yön veren
bir üst sistem olarak tarih boyunca hep egemen güçlerin
ve devletlerin tepkisini çekmiþ ve çekmeye de devam
etmektedir.
A l l a h ’ ý n v a r l ý ð ý n a i n a n a n b i r ki þ i, “ D i n ” ke l i m e s in d e n A l lah’ýn peygamberleri vasýtasýyla bildirdiði
nizamý düþünür. Allah’a iman etmeyenler ise dini kontrol
altýna alýnmasý gereken bir unsur olarak görür ve din ile
mücadele eder.
Yahudiler, Hz. Davud ve Hz. Süleyman peygamberleri ilâhî vahye muhatap olsalar da, peygamber
olarak deðil, “tanrý ile irtibatý olan” kral olarak kabul
ederler. Hz. Ýsa'yý da Allah'ýn gönderdiði bir peygamber
olarak kabul etmezler. Yahudiler, Hz. Ýsa’yý dini bozuyor
diye kabul etmemiþlerdir. Söz ettikleri din esasta hahamlarýn kurduklarý düzendi.
Hýristiyanlýðý tems il e t t i ð i n i i f a d e e d e n Pa p a b i r
k o n u þ m a s ýn d a ; " Yu nan'a özgü tanrý anlayýþý ile Ýncil'deki tanrý inancý arasýnda derin bir uyum ortaya çýktýðýný düþünüyorum, Ýncil'de vücut bulan
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inanç ve Yunan düþüncesi arasýnda içsel yakýnlaþma vardýr!" (XVI. Benedikt'in Regensburg Üniversitesi'nde 2006
yýlýnda yaptýðý konuþma) diyerek kilisenin Yunan mitolojisindeki uydurma tanrýlar düþüncesini takip ettiðini ifade etmiþtir. Bu sözler kilisenin Hz. Ýsa ile bir ilgisinin kalmadýðýnýn 21. asýrda bir kere daha ilan edilmesidir.
Hz. Ýsa'nýn getirdiði ve Hz. Musa þeriatýnýn ihyasý
olan tevhid Nasraniliðini ifsad ederek onu bugünkü Pavlusçu Hýristiyanlýða dönüþtüren kiþi olan Pavlus, (Yahudi
Saul) kendisini Resûl yapmak adýna Hz. Ýsa’ya, tanrýsal
özellikler yakýþtýran ilk kiþidir.
Bu dönüþtürülmüþ ve deðiþtirilmiþ Hristiyanlýðý
Yunan dünyasýna duyuran Hýristiyanlar arasýnda en ünlüsü yine Pavlus’tur. Atina’ya giderek kendisini dinleyenlere Yunanlý bir konuþmacý gibi; “Ey Atinalýlar” diye hitap eden Yahudi Saul (Pavlus) dinleyicilerini eleþtirmek
veya onlarýn inançlarýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile ge tirmek yerine, çok dindar göründüklerini belirterek gönüllerini kazanmaya çalýþtý. Pavlus onlarý kendi tarafýna
çekmek için Yunan kültüründe yaygýn olan düþünce ve
örnekleri týpký bir Yunanlý gibi yerinde kullanmýþ, atletik
oyunlardan, kazananlarýn aldýðý ödüllerden, çocuðu okula götüren eðiticiden ve Yunan kültüründeki baþka birçok
konudan söz ederek Yunanlýlarý etkilemeye çalýþmýþtýr. (1.
Korintoslular 9:24-27; Galatyalýlar 3:24, 25).
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Hýristiyan ismi de Yunanca, “Mesihçiler” anlamýna gelen Hristianos‘tan türemiþtir.
Bugünkü Papa'nýn Hýristiyanlýðýn köklerini Hz.
Ýsa'ya deðil de Yunan uygarlýðýna baðlamasý bu yüzden
Hýristiyanlýðýn tarihi ile örtüþmektedir.
Pavlus’tan sonra Ýznik Konsili’nde (M.S. 325) alýnan
kararlarla Hz. Ýsa, tam Tanrý’ya eþ teslisin bir Tanrý’sý ilan
edilmiþtir. Ýkinci dönüþümün mimarý Ýmparator Konstantin bu konsilde Hýristiyan olmadýðý halde bugünkü Hýristiyanlýðýn kurallarýný ortaya koymuþ ve bugüne ulaþan
Hýristiyanlýðý þekillendirmiþti. Yani Hristiyan olmayan birisi Hristiyanlýðýn kurallarýný ve Hristiyanlara nasýl inanmalarý gerektiðini tarif etmiþtir.
Ýznik Konsilinde Hz. Ýsa'nýn Tanrý deðil bir peygamber olduðunu söyleyen Ýskenderiye Papazý Arius ve taraftarlarý öldürülmüþtür. Bu hareket Konstantin’in Konsil
toplamaktaki gayesinin din deðil siyaset olduðunu göster mektedir.
Yahudiler, Hz. Ýsa’yý redderek Allah dininden uzaklaþýrken, Kilise de Hz. Ýsa ile hiç bir ilgisi olmayan Pavlus ve Konstantin’in uydurduðu Hýristiyanlýk inancýna
baðlanmýþlar, Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliðini
kabul etmemiþlerdir.
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Nisâ sûresi 150-151. âyetlerinde;
"Muhakkak ki Allah'ý ve Resullerini inkâr
edenler ve Allah'a inanýp peygamberlerine
inanmayarak ayrým yapmak isteyenler ve
"(Peygamberlerin) kimine inanýrýz, kimini
inkâr ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin arasýnda bir yol tutmak isteyenler var
ya; iþte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de
kâfirlere alçaltýcý bir azap hazýrlamýþýzdýr." buyrulmaktadýr." buyrulmaktadýr.
Peki, Hz. Âdem ile baþlayan, Hz. Ýbrahim'den devam eden Allah'ýn irsal eylemiþ olduðu peygamberleri ile
bildirdiði ilâhî dine, yani Allah dinine ne oldu?
“Hz. Ýbrahim’in yolundan geliyoruz” diyen Yahudiler ve Hristiyanlar bugün neden Hz. Ýbrahim’in yaptýðý
Kâbe’yi kutsal kabul etmiyorlar?
Bakara sûresi 135-137. âyetlerinde;
"(Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Nasranîlerde) "Nasranî olun ki doðru yolu bulasýnýz"
dediler. De ki: "Hayýr, hakka yönelen Ýbrahim'in dinine uyarýz. O, Allah'a ortak
koþanlardan deðildi. Allah'a ve bize inzal
edilene ve Ýbrahim'e ve Ýsmail'e ve Ýshak'a
ve Yakub'a ve torunlara inzal edilene ve
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Musa'ya ve Ýsa'ya bahþedilene ve nebîlere
'Rab'lerinden bahþolunana iman ettik.
Onlarýn aralarýndan hiçbirini tefrik etmeyiz ve biz 'Hu'ya teslim olmuþlarýz," deyin
Artýk eðer sizin iman ettiðiniz gibi iman
etmiþlerse mutlaka, doðru yolu bulmuþ
olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrýlýða düþmüþ olurlar" buyrulmaktadýr.
Yahudilerin ve Hýristiyanlarýn bugün din diyerek
peþinden gittikleri inancýn, "beþeri kurallar'dan baþka
bir þey olmadýðý görülmektedir. Geçmiþteki "siyasi" güç
odaklarýnýn kendi kiþisel çýkarlarý doðrultusunda tasarladýklarý dayatmalarý bugünün insanýna din diye takdim etmek ne kadar doðrudur? Bu insanlar bu kurallara uyarak
ruhlarýný ebedî yaþama hazýrlayabilecekler midir? Veya
Allah’ýn rýzasýný kazanabilecekler midir?
Allah tarafýndan kendilerine yetki verilmemiþ olan
Yahudi Saul’ün ve Ýmparator Konstantin’in insanlarý
selâmete çýkarma yetkisi var mýdýr? Bunlarýn peþinden gidenlerin kurtuluþa ermeleri mümkün müdür?
Hýristiyanlar da, týpký Museviler gibi Allah’ý deðil
din adamlarýný esas almýþlardýr. Uyduklarý din, kendi uydurmalarý olup, Allah’ýn makbulünde olan din deðildir.
Elbette ki, geçmiþ inançlarýn yozlaþmasý da Allah’ýn
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programýdýr, çünkü tertib-i ilâhîye göre geçmiþ din anlayýþlarýnýn yozlaþmasý gerekiyordu. Hahamlarýn kurduðu
Musev i li k v e r u h b a n la r ý n ku r d u ð u H ý r is t i y a n lý k k a l k a ca k ki , A l lah’ýn indinde geçerli olan, Allah Dini’nin
s o n þ e r i a t ý z u h u r e t si n v e h a k i ka t - i i l â h î y e a n la þý l s ýn ; A l lah’ýn murad-ý ilâhîsi ortaya çýksýn.
Allah'ýn ilâhî dini, Hz. Ýbrahim'in oðlu Hz. Ýsmail'in
soyundan gelen ve son peygamber olan Hz. Muhammed
(s.a.v) ile ikmal olmuþ ve Allah'ýn bu dünya için arzu bu yurduðu "ilâhî din" hitam bularak Allah'ýn programý neticeye baðlanmýþtýr. Allah dini bugün de mer’iyyettedir,
kýyamete kadar da mer’iyyette kalacaktýr.
Mâide sûresi 15. âyetinde;
"Ey ehl-i kitap! Resulümüz size Kitap'tan
gizlemekte olduðunuz birçok þeyi açýklamak üzere geldi; birçok (kusurunuzu) da
affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir
nur, apaçýk bir kitap (Kitab-ý Mübin) geldi." buyrulmaktadýr.

Allah'ýn sýrr-ý Âdem ile insanlara lütfetmiþ olduðu
Allah dinini tahsil etmek isteyenler, gizlenmiþ olanlarý
açýp beyan eden Hz. Muhammed'e iman etmek zorundadýrlar. Kitab-ý Mübin, Hz. Muhammed'dir; kusurlarý o affediyor .
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ÂDEM’DEN GÜNÜMÜZE

DİN VE DEVLET

Allah’ýn din arzusunun ne olduðunu idrak etmek ve
ehl-i kitap'a din birliði deðil, Allah'ýn bu rahmetini teklif
etmek icap eder.
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