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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

Ýnsanlar zamana baðlý gibi görünürler; aslýnda insanlar Allah'ýn takdir buyurduðu zamana baðlýdýrlar. Her
insanýn ömrü, yani yaþam zamaný farklýdýr. Allah'ýn takdir buyurduðu ömre, yani zamana baðlýyýz. O halde asýl
olan zaman deðil, zamanýn yaratýcýsý olan Allah'týr.
Zamanýn yaratýlmýþ olduðu bir hakikattir. Çünkü
Allah zaman kaydýna tâbi deðildir. Bütün yaratýlmýþlar
Allah'ýn programýna tâbidirler. Madem ki varlýklar için
program vardýr, o halde programýn olmasý için zamana
ihtiyaç vardýr.
Mesela kýyamet bir programý ifade eder ve kýyamet
zamaný denince o programýn baðlý olduðu zamaný düþünüyoruz.
Tevbe sûresi 9/36 âyetinde þöyle buyrulmuþtur:
"Muhakkak ki, Allah indinde aylarýn adedi semavatý ve arzý halk eylediði gün itibariyle, Allah kitabýnda on iki aydýr..."
Kur’an, aylarýn sayýsýnýn on iki olduðunu bildirmektedir. Bu, zaman ölçüsünü ifade eder. Allah, dünya1
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yý yaratmýþ ve dünya zamanýný on iki ay olarak tespit buyurmuþtur.
Zaman, Allah'ýn bir takdiridir. Muhakkak ki her
âlemin zaman ölçüsü de farklýdýr. Zaman konusu namütenahi bir konudur, burada sadece bazý konulara temas
edilmiþtir.
Allah'ýn kelamý sonsuzdur. Kur'an her zamana ve
her insana hitap eder. Allah namütenahi olduðuna göre
O'nun kelamý da namütenahidir. Allah'ýn sözlerini kýsýtlamak ve bundan sadece bu anlaþýlýr demek doðru deðildir.
Kur'an-ý Kerim'in anlaþýlmasý konusunda geçmiþ
zamanýn yorumlarýný esas alarak bu zamana göre yeniden deðerlendiremeyenler Allah kelamýný duraðan olarak nitelemektedirler. Geçmiþ zaman nasýl ki Allah'a aitse bu zaman ve gelecek zaman da Allah'a aittir. Allah'ýn
kelamý her zamana hitap eder.
Hüve'nin hiçbir kelime ve cümle ile hâþâ tahdit
edilmesi mümkün deðildir, çünkü Hüve isim ve sýfat olmayýp, Allah'ýn zâtîyetinin sonsuzluðunu iþaret eden bir
zamirdir.
Hüve’t Tevfiku’r Refîk

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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ZAMAN YARATILMIÞTIR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Zaman, tarih boyunca baþta felsefeciler olmak
üzere bilim çevrelerinde çok tartýþýlmýþ bir konudur. Bu
tartýþma günümüzde de devam etmektedir. Zamanýn tarifi konusunda tam bir uzlaþmaya varýlamamýþtýr.
Uzay geniþlediðine göre zaman algýsýnýn da deðiþmesi söz konusudur. Zaman, sabit olarak deðerlendirilmektedir. Dinozorlarýn yaþadýðý devirlerden bahsedilirken zaman ölçüsü olarak milyonlarca yýl öncesinden
bahsedilmektedir. Peki, o zamanki zaman akýþý ile þimdiki zaman akýþý ayný olabilir mi? Hatta bin sene önceki bir
saniye ile þimdiki bir saniye ayný mýdýr?
Kur'an'da birçok âyette zaman ile ilgili hususiyetlerden bahsedilmiþtir. Ancak Kur'an'da zaman kavramý
farklý kelimeler ile zikredilmiþtir.
Einstein'ýn izafiyet kuramýna göre, zaman ýþýk hýzýna baðlý olarak deðiþmektedir. Bizim yaþadýðýmýz dünyadaki zaman ile derin uzaydaki zaman ayný hýzla akmamaktadýr.
Ahiretteki zaman anlayýþý ile yaþadýðýmýz boyuttaki zaman anlayýþý çok farklýdýr. Ahirete göre bir an, dün3
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ya için yýllar mesabesindedir. Bu duruma þöyle bir benzetme yapýlabilir: Eðer atom boyutuna bu dünya zamaný
ile bir saliselik bir giriþ çýkýþ yapýlsaydý, zaman, atom boyutunda çok daha uzun bir süreç olarak yaþanacaktý.
Aslýnda biz, bir zaman içinde farklý zamanlarý yaþýyoruz. Bu dünyada yaþadýðýmýz zaman ölçüsü diðer seyyarelerde ayný þekilde deðildir. Gün kavramý da her seyyarede farklýdýr.
Bizim üzerinde yaþadýðýmýz ve esfele safilin âleminin içinde bir nokta mesabesinde bile olmayan dünya
baþka bir varlýk boyutunda atom mesabesinde olabilir!
Zamanýn her âlemde farklý ölçülerde olmasý zamanýn yaratýlmýþ bir sýfat varlýk olduðunu gösterir.
Zaman ve mekân Arapça’da ayný kelimelerle tarif edilir; zaman ve mekân birlikte zikredilir. Mesela
"mef'al" bir þey yapmak anlamýnda hem zamaný hem
mekâný tarif eder. Bizler dünyada zaman ve mekân ile
mukayyetiz.
Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini zaman ile tahdit etmek
mümkün deðildir, çünkü zaman yaratýlmýþtýr.
"Zaman" Allah'ýn yarattýðý varlýklara göre vardýr;
çünkü yaratýlmýþ varlýklar zaman kaydýna tâbidir. Ezel ve
ebed kavramlarýna göre zamaný nasýl deðerlendireceðiz?
4
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Allah ezeli ve ebedidir. Allah, her türlü zaman kaydýndan
münezzehtir. Zaman, Allah'a tâbidir. O zaman Allah'ýmýz
kendindeki arzuyu ilâhinin tatbikatý için zamaný yaratmýþtýr. Ama bizler dünyada yaþadýðýmýzdan dolayý dünyanýn durumuna göre zamaný tarif etmekteyiz. Ama bu
tariften zamansýzlýðý bir nebze olsun idrak etmek icap
eder.
Hz. Mevlâna; "Zamâna, vakte baðlananlar; zamansýzlýðý, zaman ötesini bilmezler. Zaman baðýndan kurtulmak, zamansýzlýða ulaþmak için,
hayrete düþmekten, þaþýrýp kendinden geçmekten
baþka yol yoktur. Bu araþtýrma âleminde, herkesi, zamanýn özel bir tavlasýna baðlamýþlardýr. Bir
an, zamandan kurtulur, zamâna baðlý kalmazsan
o vakit Hakk'ýn mahremi olursun. " buyurmuþlardýr.
Kur'an'daki zaman anlatýmlarýnda bahsedilen günlerin (yevm) hepsini bir gün olarak da ifade etmek mümkündür. Ýnsan yaþamý zaman ile kýsýtlýdýr. Bu âlemin dýþýnda zamansýzlýk söz konusu olabilir.
Zaman mutlak deðildir, zaman yaratýlmýþtýr.
Hâlbuki zamaný mutlak görenler, Allah'ý bile zaman ile
deðerlendirmektedir. Ýnsanlar her þeyi zamana baðlamýþlardýr, zaman, Allah'ýn bir takdiridir. Allah, yarattýðý varlýklarý zaman ile deðerlendirmektedir. Ölçü olarak zaman
birimleri kullanýlmaktadýr. Biz zamaný Allah'ýn bir arzusu
olarak kabul etmekteyiz.
5
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Ýnsan zamaný deðiþtiremiyor, fakat Allah isterse
deðiþtiriyor. Ýnsan, Allah'ýn programýna baðlýdýr. Ýnsanýn
‘tamam’ demesi ile program tamamlanmýyor. Allah'ýn
‘tamam’ demesi ile program tamamlanýyor. Çünkü mülk
O’nundur.
Zaman, hiçbir þeyle mukayyet deðildir; arzuy u i l a hi ile mukayyettir. Ýnsanlarýn düþünceleri ancak
Sidretül Münteha'ya kadar ulaþabilir.
Sidret'ül Münteha'ya kadar olan âlemler için yani
kevniyyat (mevcudat-varlýklar) için zaman söz konusudur. Varlýklarýn olmadýðý Âlem-i Âmâ’da zaman yerine
baþka bir tatbikat vardýr. Ancak onun ne olduðunu tarif
etmek bu varlýk âlemi içinde mümkün deðildir.
Sidretül Münteha'nýn fevkinde olan her þey sýfat
deðil zattýr. Nitekim orada bizim anladýðýmýz biçimde zaman mefhumu yoktur. O âlemlerde kendi hususiyetlerine
baðlý bir zaman anlayýþý olmasý söz konusudur. Zaten
Âlem-i A'mâ hakkýnda konuþmaya müsaade edilmemiþtir. Müsaade edilenler ancak dünyadaki hallerdir; yani
sýfat halleridir. Onlarýn da bilinmesi icap etmektedir.
“Allah bu âlemleri yaratmadan önce neredeydi?”
veya; “Allah zamaný yaratmadan önce ne vardý?” sualleri z a m a n v e m e k â n i l e m u k a y y e t o l a n i n s a n ý n ü re t t i ð i sorulardýr. Zaman da mekân da yaratýlmýþtýr. Aslo-
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lan Allah'týr. O vardýr ve O’nunla birlikte hiçbir þey yoktur.
Hiç kimsenin olmadýðý ilerilik gerilik olmayan bir
sonsuzlukta zaman nerededir? Rabbimiz ancak kendisindeki arzuyu ilâhînin tatbikatý için zamaný yaratmýþt ý r. A l lah'ýmýzýn arzularý sonsuzdur. Bu arzularý temaþa
etmek için zaman yaratýlmýþtýr.
Her arzu zaman ile mukayyettir. Ýnsanýn yaþamasý
da bir zaman aralýðý iledir. Ýnsan yaratýlýyor, Allah'ýn arzusu kadar zamaný yaþýyor ve o insan için zaman bitiyor,
ama zamanýn kendisi bitmiyor. Bütün varlýklar, semalar,
yedi boyut.... bir zaman ölçüsü ile mukayyet. Peki, bu
varlýklar için tayin edilen zaman bittiðinde her þey bitiyor mu? Hayýr! O varlýk için yeni bir zaman ölçüsü devreye giriyor.
Zaman kelimesi bir ölçüdür ve yaratýlan varlýklar
zaman ile mukayyet kýlýnmýþtýr, ancak, zaman yaratýlan
varlýklar için mutlaktýr, Allah'ýn üzerinde mutlak deðildir.
Allah zamana baðlý deðildir. Zamaný mutlak olarak ölçü
almak yerine Allah'ýn arzuyu ilâhîsini ölçü almak daha
doðru olsa gerekir.
Bir varlýkta zamanýn bitmesi esasta o varlýkta
A l lah'ýn takdirinin nihayete ermesidir. Ölüm nedir diye
sorulursa, ölüm Allah'ýn o varlýkta görünme arzusunun
sona ermesidir diye cevap verilir.

7
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Bir misal olarak insan bir þey arzu eder ve o arzusunu tatbikata koyar. O arzunun baþlangýcý ile meriyete
girmesi arasýnda bir zaman geçer. Arzu vücud bulmuþtur
ama arzunun sahibi devam etmektedir. Zamanýn Sahibi
olan Allah'ýmýzýn arzularý ise ebedidir
ZATÝYETTE BAÞLANGIÇ VE SON YOKTUR,
TATBÝKAT VARDIR.

Âdem'den bu zamana ve nihayete kadar olan tatbikatlar Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesinde zaten gerçekleþmiþtir. Allah'ýn arzu buyurmasý Allah'ýn indinde o arzunun baþlamasý ve bitmesidir, ancak cisim âleminde bunun tatbikata girmesi vardýr.
Allah'ýn arzularýnýn sýfatlar âleminde tatbikata girmesi için zaman yaratýlmýþtýr ve yaratýlmýþ varlýklar olarak kullar da Allah’ýn o arzularýnýn tatbikatlarýný görürler.
Allah'ýmýz yaratmýþ olduðu varlýklar üzerindeki arzuyu ilâhîsini HÜVE ile yönlendirmektedir. Yaratýlmýþ
varlýklar için son nokta HÜVE'dir. Ancak bu dünyada
ilâhî hususiyetler anlatýrken en son olarak HÜVE'yi zikrediyoruz, ilâhî âlemde nasýl bir hususiyet olacaðýný ancak kendisi bilir.
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KUR'AN-I KERÎM'DE ZAMAN KAVRAMINI
ÝÞARET EDEN BAZI KELÝMELER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

"ASR"
Yüzyýl, öðleden sonraki vakit.
Asr Suresi, 1. âyetinde;
"Ve (Andolsun) el Asr'a"
Yemin Allah'ýn takdiri üzerinedir. Her asýrda (devirde) Allah, tecellisini o zamanda açýldýðý ilâhî gönül
noktasý ile deðiþtirir. Yemin, bu tecelliye iþaret etmektedir. Ancak bu tecelli illâ yüz senede bir olacaktýr diye bir
kayýt olamaz.
Zamanýn Ýnsaný Allah'ýn rahmetini insanlara intikal
ettirmek için çalýþýr. Ona yapýlan yemin o noktadaki tecellinin tasdikidir.
Her asýrda manevi terakkinin hususiyeti yeni bir
tebeddülâtý iþaret eder. Her zamandaki tecelli deðiþiktir.
Ýmam-ý Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu
Dâvud'un "Kitab-ý Sünen"inde, Beyhaki "Þuab-ý Ýman"da
9
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tahric buyurdular (meydana koydular): "Her yüz senede bir, Cenab-ý Hakk bir müceddid-i din (dini yenileyen) gönderir..."
Allah, din konusunda Zamanýn Sahibi ile yeni bir
anlayýþ lütfeder. Dini, o zamana hitap eder þekilde açýklar. Bu husus yeni bir din þeklinde asla anlaþýlmamalýdýr.
O halde "dini yenileyen" sözünü yeni bir din olarak deðil de var olan dinin yeniden anlaþýlmasý, zamana hitap
eder olarak idrak edilmesi þeklinde tarif etmek gerekir.
Geçmiþ zamanýn tecellisi ile bu zamandaki tecelli
ayný deðildir. Geçmiþ zamanýn idrak ve anlayýþýný bugüne taþýmak Allah'ýn her zamandaki yeni arzularýný kabul
etmemek manasýný taþýr. Bunu böyle kabul etmeyenler
Allah'ýn yeni arzularýný açtýðý müceddid'i inkâr etmiþ
olurlar.
“Hüve her yevm bir þendedir” (Rahman 29) âyeti bu noktayý da iþaret etmektedir.
"DEHÝR"
Uzun bir zaman dilimi.
Dehr Suresi 1. âyetinde;
"Geçmedi mi insan üzerinden dehrin bir
süresi ki, o mezkûr bir þey deðildi."
10
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Sevgili Efendimiz; “Dehre (zamana) sövmeyin.
Çünkü dehir ancak Allah'týr" (Buhârî; Müslim) buyurmuþtur.
O halde Dehir kelimesi, Allah'ýn ilâhî tatbikatýný ve
programýný iþaret etmektedir.
Kur'an'da iki ayrý âyette geçen (Ýnsân, 76/1, Casiye,
45/24) "Dehir" kelimesi bizim kullandýðýmýz, "zaman"
manasýnda mýdýr? Çünkü zaman; þimdiye, geçmiþe ve
geleceðe denebilir. Dehir ise, "kesintisiz devam eden
uzun zaman"a denir. Bu da, zaman anlayýþýnýn yaratýlmýþ varlýklar için yani sýfat varlýklarý için olduðunu iþaret
etmektedir.
" VA K Ý T "
Sad suresi (38/81)
"Malum vaktin gününe kadar..."
Hicr suresi 37 ve 38. ayet;
"Buyurdu ki, sen malûm vaktin gününe
kadar mühlet verilmiþlerdensin "

11
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"MEVKUT"
Vakit kelimesi ile ayný kökten türeyen kelimelerden olan Mevkut (belirli bir zaman) mânâsýnadýr.
Nisa suresi 103. ayet,
"Muhakkak ki namaz müminler üzerine
bir kitab-ý mevkuttur."
"MÎKÂT"
Tayin edilmiþ zaman.
A'raf suresi 142, 143 ve 155. ayetlerinde;
"Ve Musa'ya otuz gece vaad eyledik. Ve
onu on ile tamam eyledik. Böylece Rabbinin mîkâtý kýrk geceye tamamlandý." (A'raf
142)

"Ve Musa mîkâtýmýza gelince" (A'raf 143)
"Ve Musa mîkâtýmýz için kavmini yetmiþ
er kiþi olarak seçmiþti" (A'raf 155)

12
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"HÎN"
Ne zaman ki, iken, vakit, belli bir zaman
Bakara suresi, 36. ayet;
"…Ýnin birbirinize düþman olarak ve sizin
için bir zamana kadar yeryüzünde yerleþme ve geçimlik vardýr."
"YEVM"
Bir gün, bir zaman dilimi.
Sebe suresi 30. ayet, Kasas suresi 41. ayet, Saffat
suresi 20. ayet, Fatiha suresi 4. ayette Kýyamet günü,
Haþýr günü ve Ahiret günü gibi anlamlarda zikredilmiþtir.
Devir manasýnda ise, göklerin ve dünyanýn yaratýlýþýnýn anlatýldýðý A'raf Suresi 54. ayet, Furkan Suresi 59.
ayet ve Hud Suresi 7. ayette zikredilmiþtir.
"MÜDDET"
Bir zaman dilimi, vakit, süre.
Tevbe suresi, 4. ayet;
"Ýllâ müþriklerden ahitleþtiklerinizden
hiçbir þeyi sizlerden eksiltmeyenler ve si13
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zin aleyhinize kimseye müzahir olmayanlar. Artýk sürelerine kadar ahitlerini tamamlayýn. Muhakkak ki Allah muttakîleri
sever"
"EMED"
Devre, zaman dilimi.
Ahiret gününün tarif edildiði Al-i Ýmran suresi, 30.
ayetinde;
"O gün her nefis hayýrdan amel ettiðini
hazýrlanmýþ bulur ve kötülükten iþlediðini de. Onunla kendisi arasýnda uzak bir
emed olmasýný çok ister. Ve (andolsun)
Allah sizleri kendisinden hazer ettirir. Ve
(andolsun) Allah kullarýna raûftur.
"HUKUB -AHKAB"
Uzun bir zaman dilimi, uzun yýllar.
Nebe suresi 23. âyet;
"Orada uzun süre kalýrlar"

14
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"ELÂN"
Þimdi, þimdiki zaman.
Nisa suresi, 18. ayetinde;
"Ve ta ki aralarýndan birine ölüm hazýr
oluncaya kadar kötülük iþleyip de "þimdi
tevbe ettim," diyenlere ve ne de kâfirler
olarak ölenlere tevbe yoktur. Böyleleri,
onlar için bir azab-ý elîm hazýrlamýþýzdýr."
Þimdiki zaman ki, bizim bu kitapta yaptýðýmýz tarif
ve anlatýmlar elân içinde bulunduðumuz zaman dilimi
içinde mütalaa edilmiþtir. An tecellisine mazhariyetin bir
ifadesidir. Allah kuluna hangi makamý verdiyse ona göre
bir idrak ve anlayýþ olur, yarýn daha ileri bir makam lütfederse o zaman o makamdan kelâm edilir.
" SA ' AT "
An, saat, zaman, dönem mânâsýnda.
A'raf suresi, 34. ayet;
"Ve her ümmet için bir ecel vardýr. Artýk
ecelleri geldiðinde ne bir saat tehir olunurlar ne de önceye alýnýrlar."

15

z a m a n

Ýkinci mana olan saat ise Kýyamet günü ve Mahþer
gününün tarif edildiði Rûm Suresi, 12. ayette zikredilir.
"Ve 'es saat' ikame olduðunda mücrimler
ümitlerini keserler"
" SA ' AT " N E D Ý R ?
Dünyada ve âlemlerde saat deðiþik bir þekilde tatbik edilmektedir. Ancak Rabbimiz o saat buyurduðuna
göre o saat geldiðinde yedi semavat da dahil olmak üzere bütün âlemlerdeki saatler bir noktada birleþir. O halde "saat" Allah'ýn arzuyu ilâhîsine baðlý bir husus olsa
gerekir.
Her insan nasýl deðiþik ise saat de deðiþiktir. Saat,
bütün varlýklarýn zamanla mukayyet olduðunu gösteriyor. Kýyametten sonra zaman tatbikatý kalkacaðý için insan varlýðý sonsuzluk kazanmýþ olur.
Sevgili Peygamberimizi düþündüðümüzde ayný zamanda bütün varlýklarýn halkolduðu gönül noktasý olarak
Deryayý Nuru Muhammed'i düþünüyoruz.
Allah'ýmýzýn yaratma arzusundaki bütün arzular
Deryayý Nuru Muhammed ile tatbikata geçmiþtir. Burada
tek yönlü deðil, çok yönlü düþünmek icap eder. Nitekim
bu hususi konulardan sevgili Peygamberimiz bahsetmiþlerdir.
16
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Zaman belli bir devri gösterirken, "Saat", zamandan farklý olarak tam o saati, dakikayý gösteren bir kelimedir. "Es saat yaklaþtý ve ay ikiye ayrýldý" (Kamer
54/1) ayetinde “saat”, kýyametin olacaðý aný gösteren bir
kelime olarak zikredilmiþtir.
Ay dünyadaki zamaný belirleyen ölçülerden biridir.
Ayýn yarýlmasý dünyadaki zaman hesaplarýnýn ortadan
kalkabileceðini de iþaret etmektedir. Ay ayný zamanda
dünya yaþamý ile ilgili bir konudur. Ýlahî âlemde ay ve
güneþten bahsedilmemektedir. Bu durumda oradaki anlayýþýn sonsuzluk tatbikatý olacaðý düþünülmelidir. Sonsuzluðun olduðu bir yerde zaman tatbikatý olmaz.
Arapça’daki saat kelimesiyle Türkçe’deki saat kelimesi tam manasý ile örtüþmüyor. Saat kelimesi ile bir anlamda vâki olacak olan “an” kastedilmektedir.
Zaman uzun bir aralýðý ve uzun bir aþamayý iþaret
etmektedir. Saat ise kýsa bir aralýðý iþaret eder.
Bir konu daha var: Saat vakti mi gösterir yoksa
vaktin sona erdiðini mi? Veya yeni bir âlemin yaratýlmasýný mý?
Peygamberimizin kýyamet alametleri ile ilgili sözlerini kýyametin zamanýný tespit etmek için deðil, ümmetini uyarmak için lütfettiði sözler olarak deðerlendirmek
daha doðru olur.
17
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A'raf (7/187) âyetinde;
"Sana 'es Saat' ten soruyorlar "ne zaman
çatacak?" diye. "Muhakkak ki onun ilmi
Rabbimin indindedir, de. Onu vakti geldiðinde illâ 'Hüve' tecellî ettirir. Semavata
ve arza aðýr gelmiþtir. O size illâ ansýzýn
gelir. Sanki sen onun peþine düþmüþsün
gibi sana soruyorlar. Onun ilmi Allah indindedir ve lâkin insanlarýn ekserîsi bilmezler.
Burada insanlarýn sorusuna umumi cevap verilm e k t e d i r. K ý y a m e t z a m a n ý n ý n i l m i R a b b i n i n d i n d e d i r. A l lah'ýmýz insanlarýn kendisine iltica ederek rahmete müncer olmalarýný arzulamaktadýr. Kýyametin saatini
bilmek insanlarýn psikolojik durumunu etkiler. Ýnsanlar
kýyametin çok uzak bir zamanda olduðunu düþünürse
dünyaya meyleder, ibadetten uzaklaþýr. Allah'ýmýz kullarýnýn dünyaya deðil kendisine yönelmesini arzu buyurur.
Peygamberimiz sanki kýyametin peþine düþmüþ gibi ona sormaktadýrlar. Ancak bu âyet Peygamberimizin
kýyamet saatinin peþinde olmadýðýný göstermektedir.
Peygamberimiz; "Siz, sizden önceki insanlarýn
yollarýna uyacaksýnýz." (Buhari ) buyurmuþlardýr.
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Bugün Ýslâm ümmeti de geçmiþ ümmetlerin bekledikleri gibi benzer düþünceler ile Mesih ve Mehdi beklentisi içerisindedir. Ama bekledikleri gibi bir Mesih ve
Mehdi gelmeyecektir. Yahudiler ve Hristiyanlar þimdiye
kadar gelen peygamberleri nasýl yalanladýlarsa o zamanýn insanlarý da gelmesi beklenen gönüllere ayný muameleyi reva göstermeleri beklenir. Hz. Ýsa, Mesih idi ancak Yahudiler onu yalanladý. Hz. Muhammed'i hem Yahudiler hem Hristiyanlar yalanladý. Ýnsanlar ancak kendi
beklentilerine cevap verecek olaný arýyorlar.
Allah’ýmýz insanlarýn daha ileri terakki etmesini istediði için her peygamber ve veli ile yeni arzularýný talim
eyler. Bu bakýmdan peygamberler ve veliler halkýn nefsi
arzularýna göre deðil, Allah’ýn takdirine göre konuþurlar.
B u , A l lah'ýmýzýn tertibini göstermektedir.
Kur’an’da "es saat" hususunda gayet ince ve mühim ifadeler bulunmaktadýr. "Es saat" kelimesi bugün
anlaþýlan mânâda saat olmayýp bir þeyin gerçekleþeceði
âný iþaret etmektedir. O ânýn ifadesi "vakit" kelimesi ile
de âyandýr. Yaratýlýþ nasýl bir an tecellîsi ise inkýlâb-ý kebir de öyledir. Halkýn sorusu da "ne zaman?" þeklindedir. Buna cevaben Sevgili Efendimiz: "Onun ilmi illâ
Rabbimin indindedir. Onu vaktinde tecellî ettirecek illâ 'Hüve'dir," (7/187) buyurmaktadýr.
Esasen "es saat" tecellîsi zamanýn ortadan kalktý19
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ðý ve zamanla mahdut olmayan bir andýr. Dolayýsýyla,
sanki Sevgili Efendimiz kýyametin tarihinin peþine düþmüþ gibi, bu sualin kendisine tevcih edilmesi edep dýþýdýr. Zira böyle bir tecellînin oluþumu yaratýcýnýn göründüðü gönül noktasýnýn yed-i kudretindedir. Bu bir an tecellîsi ve arzuyu ilâhinin zuhurudur.
Zuhruf (43/61)
"Ve muhakkak ki 'Hu' elbette 'es Saat'
için bir ilimdir. Artýk onun hakkýnda tereddüt etmeyin ve bana tâbî olun. Budur
sýrat-ý müstakîm.
HU, Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini iþaret eder.
HU'yu bilmek Hakk’ý bilmektir. Sýfatýn zâtý ikrarý manasýna gelmektedir. Sýfat olan nokta, zâtý “ikrar” ederse
terakki eder, çünkü kendi asliyyetini ikrar etmiþ olur. Her
þeyin asliyyetinin HU'dan hâsýl olduðunun ikrarý içerisinde olan HU'yu tasdik etmiþ olur.
Kýyamet, Allah ismine baðlý olarak bir program
dâhilindedir. Ancak kýyamet hususunda hükmü Hüve verecektir. Bunun anlamý þudur; eðer Hüve arzu ederse kýyamet saatini ileri alabilir veya geri çekebilir.
Program yaratýlan sýfat varlýklarý için mer'iyettedir
Allah programa tâbi deðildir. Arzusu neyse ona göre ký20
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yameti kýsaltýr uzatýr buna hiç kimse müdahale edemez.
H ü v e b u n l a r d a n d a m ü s t a ð n i d i r. A l l a h ' ý n e s m a l a r ý
H ü ve'nin tecellilerini iþaret eden isimlerdir. Bu isimler
Allah'a baðlý tatbikat isimleridir. Hüve'nin bildirmesi ile
bütün isimler O'na uymak mecburiyetindedir. Zaman ismi, ism-i câmi olan Allah ismine baðlýdýr. Yani zaman ismi, Allah ismine baðlý olarak tatbikat yapar.
Ahzab (33)/63
"Ýnsanlar sana 'es Saat'ten sual eder. "Muhakkak ki onun ilmi Allah indindedir,"
de. Ve sana bildirilen 'es Saat'in muhtemelen yakýn olduðudur."
Sevgili Efendimiz’den bu güne kadar geçen sürede
programda olan her nokta tatbik olmuþtur. Bu programýn
bütün detaylarýný hiç kimse tam mânâsý ile bilemez.
Ö l ç ü ile mukayyet kýlýnmýþ bir zaman var dünyada, ancak Rabbimiz kýyamet sorusuna zaman ile mukayyet k ý l ý n a m a y a c a k b i r h ü k ü m l e c e v a p l ü t f e t m i þ t i r. H ü k m ü
e b e d î devam edecek olan ve zaman ile mukayyet olmayan Hz. Muhammed'e kýyameti soruyorl a r a m a o n u n
m a k a m ý n ý z a m a n i l e t a h d i t e d e m e y i z . K ý yamete kadar zuhur eden ve edecek olan velâyet gönülleri yani
zamanýn sahipleri yine Deryayý Nuru Muhammed'den
görünmüþlerdir. O halde Hz.Muhammed her zamanýn
imamýdýr. Bizler O’ndaki Allah arzusunun tecellisinini
kutluyoruz.
21
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Kýyametin sorulduðu nokta Deryayý Nuru Muhammed'in göründüðü kemal noktasýdýr ki, o nokta için zaman mefhumu yoktur; o nokta zamana tâbi deðildir. Cevabý da zaten Rabbimiz vermektedir. Deryayý Nuru Muhammed'deki tecelli zaten O'na aittir.
Allah'ýmýz bir vakit verseydi o kayda uyulmasý durumu meydana çýkacaktý ancak Allah'ýmýz hiçbir kayda
tâbi deðildir.
Cin (72/25)
"De ki, "Bilemem vaad olunduðunuz yakýn
mýdýr yoksa Rabbim ona uzun vakit mi
kýlmýþtýr"
Bu ayette, Rabbimiz kýyamet tatbikatýnýn tamamen
kendi arzusuna tâbi olduðunu iþaret buyurmaktadýr.
"Kýyamet ne zaman kopacak" sözü velâyet için
deðildir. Çünkü âlemler her an yok edilip yeniden yaratýlmaktadýr. Her nefeste HU'yu zikreden için böyle sual
olmaz.
Hz. Mevlâna buyurur:
"Peygamberden kýyamete ne kadar zaman
var diye sorarlardý. Peygamber de onlara hal diliyle; "MAHÞERDEN HAÞRI SORUYORLAR" derdi Kýyamet ol da, kýyameti gör; her þeyin hakika22
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tini görmek için "O" olmak þarttýr." Yani kendi kýyametin kalbinde kopsun Hakk’ý bul da mahþer
ve mizan tecellilerini kalbinde yaþa, daha dünyada iken kýyameti kopmuþ ve hesabý görülmüþlerden ol”
Nahl (16)/77
"Ve 'Semavat'ýn ve 'Arz'ýn gaybý Allah'ýndýr. Ve 'es Saat' iþi sadece bir göz kýrpmasý gibidir. Ya da 'Hüve' daha yakýndýr. Muhakkak ki Allah her þey üzerine kadîrdir."
buyrulmaktadýr.
Âyet-i kerimede "göz kýrpma" müddeti ile iþaret
buyrulan zaman, ilâhî âleme göre dünya zamanýný iþaret
etmektedir.
"Semavat'ýn ve 'Arz'ýn gaybý Allah'ýndýr" çünk ü p r o g r a m A l l a h i s m i n e b a ð l ý d ý r. H e r v a r l ý ð ý n k a d e r i A l lah'a aittir. Hüküm ise HÜVE'ye aittir. Hüve ile
Allah hâþâ ayrý deðildir. Allah, Hüve'nin ismidir.
"Her insan topluluðunu imamlarý ile davet
edeceðiz" (Ýsrâ 71 ) buyrulduðuna göre Ýmam makamýndaki veli ile hüküm verilmiþ olmaktadýr ki, velâyet makamýndan Hüve görünmektedir. O halde Hüve arzu ederse
tatbikatý deðiþtirebilir çünkü Hüve'yi tahdit etmek mümkün deðildir.
23
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Ýnkýlâb-ý Kebir, Hüve ile ilgili bir konu olduðu
için Hüve kendi arzusundaki tatbikata göre zamaný ifade
b u y u r u r. A s ý l v e e s a s o l a n d ü n y a d e ð i l k e n d i s i d i r.
A l lah'ýmýz Ý n k ý l â b - ý K e b i r ' i k e n d i s i n e g ö re t a r i f e t m e k t e d i r. K i þ i b u nu anlar veya anlamaz bu ayrý bir konudur. Ýdrake sýðdýrýlýr veya sýðdýrýlmaz bunlar kiþiye göredir. Zaman, Allah'ýn yedd-i kudretindedir.
Dünyaya bir nebze rýzýklanmak için gönderilen insan terakki etmeli ve esas olan o zamaný sabýrla beklemelidir.
Ta-ha (20/15)
"Muhakkak 'saat' gelecektir. Her nefis sayettiðinin karþýlýðýný bulsun diye neredeyse onu gizlerim."
Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Saatin
ansýzýn gelmesi kýyamet anýnda tövbe edilecek fýrsatýn
olmayacaðýný iþaret etmektedir. Allah'ýmýzýn "ADÝL" isminin tecellisi ile herkes yaptýklarýnýn karþýlýðýný bulacaktýr.
Âyette, "atiyetün" buyrulmasý, kýyametin gelecekte olduðunu iþaret etmektedir. Âyette “ekadu uhfiyha”
yani “neredeyse gizleyeceðim” buyrulmasý Rabbimizin bu konuyu tamamen gizlemeyeceðini de iþaret et-
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mektedir. Rabbimiz o saati örtmektedir ancak lütfettiði
kullarýna bu konuda bilgi verir. Kýyamet için öyle âlametler olacak ki, bu âlametleri görecek kullar da vardýr.
Velâyet, Allah'ýn nizamýnýn içinde af talep eder.
Velâyetten zuhur eden af Allah'a aittir. Velâyet zaten ne
kendi vücudunda ne de dýþýnda Allah'ýn varlýðýndan baþka bir þey görmez.
Ýnsaný kurtuluþa sevkedecek tek þey Mürþid noktasýna olan baðlýlýktýr. Cehennem bir anlamda eksikleri tamamlama yeridir. Çünkü suçlular cezasýz kalýrlarsa ayný
davranýþlarda devam ederler.
Cehennem herkes için deðildir. Allah'ýmýz cehennemi eksikliklerin giderilmesi için yaratmýþtýr. Cehennem, nefis noktasýnda dünyada iken temize çýkamamýþ
günahkârlarýn temizlenme yeri olarak da görülebilir.
Allah'ýmýz adalet sahibidir, kullarýnýn say u gayret
etmesini sever. Allah'ýmýz insanlara çalýþmalarýnýn karþýlýðýný muhakkak verecektir.
Furkan (25/11) ayetinde;
"Bilâkis 'es Saat'i yalanladýlar ve 'es Saat'i yalanlayan için alevli bir ateþ hazýrladýk"
25
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Bugün için Allah'a þeksiz þüphesiz bir iman lazýmdýr. Her þeyin Allah'tan geldiðine iman etmek kat'i bir
inancý gösterir.
"SERMED"
“Sürekli zaman”
Kasas suresi, 72. ayet;
"De ki: Söyleyin bakalým, eðer Allah üzerinizde gündüzü ta kýyamet gününe kadar
aralýksýz devam ettirse, Allah'tan baþka,
istirahat edeceðiniz geceyi size getirecek
ilâh kimdir? Hâla görmeyecek misiniz? "
Zaman hakkýndaki düþüncelerimiz ser medidir.
Ýlâhî âlemdeki tatbikat da sermedidir. Ýlâhî âlemdeki yaþamýn burada yaþadýðýmýz sýfat âlemi ile uzaktan yakýndan bir iliþkisi yoktur. Çünkü eðer dünyada yaþadýðýmýz
gibi bir yaþam olsaydý monoton olurdu ki, ilâhî âlemdeki yaþam sonsuzdur.
Bizler zamaný bu dünyaya göre deðerlendiriyoruz.
Bizlere bu dünyada yaþamýmýzý sürdürmek için bir vücud
verilmiþtir. Bu vücudun zaman ile olan iliþkisi vardýr. Ancak bizler bu vücudumuzu burada býrakýp ilâhî âleme gidiyoruz. Burada topraktan yaratýlan insan orada nasýl
26
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yaratýlacaktýr? Ýlâhî âlemde verilen vücut oradaki yaþam
sistemine göredir.
Yasin suresi, 79.ayet.
"De ki: 'Onlarý ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayý bilendir."
Böyle bir yaþantýda zaman nasýl olacaktýr?
Ýlâhî âlemde mesafeler yüzlerce yýl gibi tarif edilmiþtir. Ancak insan bir yerden bir yere gitmek istediði
veya birisini görmeyi arzu ettiði zaman bir anda istediði
yerde olacaktýr. Yani bir yerde kendisini yok edip baþka
bir yerde var edebilecektir. O takdirde zaman nasýl deðerlendirilecektir?
Hz. Süreyya; "Ýlâhî âlemde öyle bir sanayi-i
ilâhîye ile karþýlaþacaksýnýz ki þaþýracaksýnýz"
buyurmuþtur. Zaten "cennet" kelimesi de "cinnet" kelimesi ile ayný kökten gelmektedir. Cinnet getirecek kadar
bir ilâhî lütuf ve nimet ile karþýlaþýlacaðý iþaret edilmektedir. Ýlahi âlem düþünüldüðünde hiçbir kayýt konulamayacaðý böylece aþikâr olmaktadýr.
Ýnsanlar kendi yaþadýklarý þartlara göre cennet ve
cehennem tasvirleri yapýyor ama onlarýn tam mahiyetleri bilinemez.
27
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Elbette Kur’an’da dünyadakilere benzer tasvirler
ile anlatýmlar yapýlmýþtýr ama cennetler sonsuz olduðu
gibi nimetler de sonsuzdur.
"ECEL"
“Zaman dilimi, sýnýrlý süre”
A'raf suresi, 34. ayet.
"Ve her ümmet için ecelleri vardýr. Artýk
ecelleri geldiðinde ne bir an tehir olunurlar ne de önceye alýnýrlar."
En'âm suresi, 2.ayet.
"Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir
ecel takdir eden HÜVE'dir. Tayin edilen
bir ecel de (kýyamet zamaný) HU'nun katýndadýr. Sonra bir de þüphe ediyorsunuz."
Takdir edilen ecel ne ileri ne geri alýnabilir.
Ecel belirli bir zaman süresi ile sýnýrlý olaný ifade
eder. Sýfati varlýklarýn yaþam sürelerini iþaret eder.
Kur'an'da pek çok âyette "ecel-i müsemma" olarak tarif buyrulan ifade "isimlendirilmiþ süre" olarak da tarif edilebilir.
28
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Ýlâhi program icabý eceli gelenin eceli tehir ol
maz. Her varlýk kaderindeki programý yaþayacaktýr. Yaratýlan her varlýk fani olduðu için ecelden hisseleri vardýr; bütün varlýklar ecel ile mukayyettir.
Allah kendisindeki arzularý tatbik etmek istedi ve
her arzusu için bir program yaptý. Her programý da bir
zaman ölçüsü ile mukayyet kýldý. O halde her arzusunun
zaman ölçüsü de farklý oldu.
Zaman, Allah'ýn programýný iþaret etmektedir.
Onun için sýfat âlemi zaman ile mukayyet kýlýnmýþtýr, yani bir eceli vardýr. Zamaný düþünürken yalnýz bizim dünyamýzý deðil, yedi semayý da düþünmek icap eder. Esfele
safilin denilen âlem ise aþaðýlarýn en aþaðýsý olarak tarif
edilir. Yedi semanýn da yani yedi sýfat âleminin en aþaðýsýdýr.
Zamaný takdire baðlý olarak düþünmek icap eder.
Allah'ýn hangi varlýkta hangi arzusu varsa o varlýk o zamaný yaþar. Bütün varlýklarýn zamaný diðerinden farklýdýr. Her varlýðýn programý için biçilen ecel o varlýða takdir edilen zamandýr.
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ZAMAN DEÐÝÞKENDÝR
SABÝT DEÐÝLDÝR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Atom saati icat edilmekle evrendeki bütün zamanýn bir noktada sabitlenmek istendiði görülmektedir. O
takdirde her þeyin belli bir zamana baðlanmak istendiði
anlaþýlmaktadýr.
Buradaki amaç nedir?
Bu þekilde tanrý anlayýþýnýn üzerinde "bir zaman
sabitesi" olduðu fikri verilmeye çalýþýlmaktadýr. Zaten
son zamanlardaki fikir hareketlerinin insanlardaki tanrý
anlayýþýný yok etmeye yönelik olduðu görülmektedir.
Allah zaman kaydýna baðlý deðildir. Çünkü zaman
yaratýlmýþtýr. Hâlbuki zamaný sabit ve her þeyden yüksek
bir deðer olarak görmek ve her varlýðý zamana baðlý olarak deðerlendirmek isteyen bir anlayýþ vardýr ki, buradaki esas niyet insanlarý bir Allah inancýndan koparmak ve
maneviyat yerine maddeye baðlamak olarak görmek gerekir.
Allah, Kur’an’da zamaný bizim için tarif etmektedir. Allah zaman ile kayýtlý deðildir, yaratýlmýþ varlýklar
zaman ile kayýtlýdýr. Rabbimiz güneþi ve ayý dünya zama31
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ný için hesap ölçüsü kýlmýþtýr. Eðer güneþ, ay ve dünya
olmazsa bugünkü düþüncemizdeki zaman ölçüsü nasýl
olacakt ý r ? O t a k d i r d e z a m a n k a y d ý y l a m u k a y y e t o l m a y a n A l lah'ý düþündüðümüzde ezel ve ebed bir "an"
içinde mütalaa edilebilir. Yani varlýklara göre sonsuz gibi deðerlendirilen uzun yýllar bile Allah için bir "an" mesabesindedir. Allah'ýn bir parçasý olarak insan ruhunu
düþündüðümüzde de ayný hususiyeti görmemiz gerekir.
Allah zaman ile kayýtlý olmayacaðýna göre, "O" her
an için dünyayý yok edip yeniden yaratmaktadýr. Çünkü
zaman kaydý ancak maddi varlýklar için söz konusudur.
Hayvanlarda ruh yoktur onlar maddedir. Ýnsan ruhu ise
Allah'ýn bir parçasý olduðu için zaman kaydýna girmez.
Ýnsan cismaniyeti zaman kaydýna tâbidir ancak insan
ilâhî enerjiden bir parça olduðundan dolayý ruhî olarak
zaman ile kayýtlý deðildir.
Kehf suresi 11-12. âyetler;
"Böylelikle maðarada yýllar yýlý onlarýn
kulaklarýna vurduk (derin bir uyku verdik). Sonra iki gruptan hangisinin kaldýklarý süreyi daha iyi hesap ettiðini belirtmek için onlarý uyandýrdýk."
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Kehf suresi, 19. âyet;
"Böylece, aralarýnda bir sorgulama yapsýnlar diye onlarý dirilttik (uyandýrdýk).
Ýçlerinden bir sözcü dedi ki: 'Ne kadar
kaldýnýz?' Dediler ki: 'Bir gün veya günün
bir (kaç saatlik) kýsmý kadar kaldýk.' Dediler ki: 'Ne kadar kaldýðýnýzý Rabbiniz
daha iyi bilir...” buyrulmaktadýr.
Ashab-ý Kehf’ten yani yedi uyurlardan bahsedilen bu ayetlerde zamanýn deðiþkenliði iþaret edilmektedir.
Dünyamýzdaki zaman ile derin uzaydaki zaman
ayný deðildir. Her insanýn da kendisine ait bir ömrü vardýr. Allah'ýn her insandaki zaman tecellisi deðiþiktir.
Yaratýlmýþ olan her varlýðýn bir zaman ölçüsü vardýr. Dünyamýzýn da zaman ile mukayyet kýlýnmýþ bir ömrü vardýr. Ýnsanýn biyolojik saati bizim yaþadýðýmýz gezegen olan dünya ile uyum içerisinde çalýþmaktadýr. Ýnsan
varlýðý dünya ile bir ahenk içerisindedir. Baþka bir seyyarede bu ahenk olmayabilir. Uçaklar ile kýtalararasý yolculuk yapan kiþilerin biyolojik saati bir müddet sonra
olumsuz etkilenmektedir. Bütün bu hakikatler ortada
iken kalkýp “Mars'ta koloni kuralým orada yaþayalým” demek ilâhî nizamda deðiþiklik yapmaya çalýþmak olur ki
bu doðru olmasa gerekir. Ýnsan varlýðý dünyada yaþamak
için yaratýlmýþtýr.
33
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Allah’ýmýz bu dünyadaki þartlarý bizim için yaratmýþtýr. O halde insan bu þartlar içinde Allah’ý idrak etmelidir.
"ZAMAN" ve "MEKÂN

Arapça’da "ismul zaman" ve "ismul mekân" kelimeleri birbirine baðlýdýr. Bu durum bir anlamda zaman
deðiþirse mekânýn deðiþtiðini; mekân deðiþirse de zamanýn deðiþtiðini iþaret etmektedir.
Gece yolculuðunun gündüze göre daha kýsa olduðu söylenmektedir. Hatta bunun psikolojik bir algýdan
ziyade fiziksel bir gerçeklik olabileceði de ifade edilmektedir.
Bu durumlar zaman ile ilgili ölçülemeyen bazý þeylerin olduðunu göstermektedir. Metre, kilometre, dakika,
saniye ile bazý þeyleri ölçebiliyoruz ama yaþamda ölçülemeyen bazý þeyler de olabilir. Farkýnda olmadýðýmýz ve
keþfedilmemiþ fizik kurallarý da olabilir.
HER VARLIÐIN ZAMAN ÖLÇÜSÜ DEÐÝÞÝKTÝR.

Dünya yaþamýnda zaman, ay ve güneþe göre tayin
ve tespit edilmiþtir. Dünyanýn kendi etrafýnda ve güneþin
etrafýnda dönüþüne göre zaman ile ilgili tespitler yapýlmaktadýr. Ancak zaman sadece bununla ilgili bir konu
deðildir.
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Zaman hem ruhî hem cismanî olarak anlaþýlmasý
icap eden bir hususiyet arz eder. Zaman her varlýkta
farklý bir þekilde tatbik olmaktadýr. Ancak dikkat edilirse
herkes farklý bir zaman yaþadýðý halde varlýklar arasýndaki ahenk bozulmuyor.
Nasýl ki her varlýðýn fiziksel hususiyetleri deðiþikse
Her varlýðýn kendine mahsus bir zaman ölçüsü vardýr.
Her varlýk için tayin edilmiþ bir zaman ölçüsü vardýr ve
hiç bir varlýðýn zamaný diðerine uymamaktadýr. Ancak
zaman hususiyetleri birbirinden farklý olan yaratýlmýþ bütün varlýklar uyum içerisinde yürümektedir. O halde evrensel bir zaman ölçüsü, Allah'ýn El-Nizam ismine baðlý olarak bütün varlýklarý nizam içerisinde yürütmektedir.
Allah'ýmýz kendisinin bilinmekliðini istemesindeki
arzunun karþýlýðý olarak bütün varlýklar yaratýlmýþtýr. O
halde bütün yaratýlmýþ varlýklar bu arzunun paralelinde
Allah'ýn ilâhî “Nizam” ismine baðlý olarak uyum içerisindedir.
Her varlýkta Allah'ýn hükmü geçerlidir; hepsi birbiriyle ahenk içindedir; hepsinde tam bir uyum vardýr ve
hiçbir boþluk yoktur.
Bütün âlemler birbirlerinin etrafýnda döner olarak
yaratýlmýþtýr. Yedi âlemleri de (boyutlarý) sonsuz olarak
düþünmek lazýmdýr. Bütün bu âlemler Allah'ýn etrafýnda
mý dönmektedirler?
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Bizim güneþ sistemimiz de, galaksimiz de ve galaksimiz içerisindeki güneþ sistemleri de ve bizim dýþýmýzdaki sayýlamayacak kadar çok sayýdaki galaksiler de bizim
boyutumuz içerisinde dönmektedir. Bizim boyutumuzun
dýþýnda da nice boyutlar vardýr. Ve bütün bu boyutlar da
Allah'ýmýzýn zâtîyet-i ilâhîyesinin etrafýnda dönmektedir
yani bütün bu alemlere enerjilerini Allah lütfetmektedir.
Zaten bütün sistemler bütün varlýklar enerjilerini Allah'tan almaktadýrlar.
H a c ý l a r, K â b e ' n i n e t r a f ý n d a t a v a f e d e r l e r v e
m u r a d A l lah'ý zikirdir. Ancak tavaf esnasýnda manevi bir
enerji de çekerler. Eðer Allah enerji vermezse hiçbir varlýk hayatiyetini muhafaza edip yaþayamaz. Her varlýk hareket halindedir. Bütün varlýklarýn etrafýnda döndüðü cazibe merkezi her varlýðýn asliyyeti olan Hüve'dir.
Allah'ýn nizamýnda olan konular bir müddet sonra
bilim tarafýndan keþfedilebilir veya icat edilebilir. Ancak
nizamý bozucu olan þeyler zaten keþfedilemiyor. Ýnsan
keþfedemediði þeylerin yok olduðunu düþünebilir. Ancak
herþey Allah'ýn “El-Nizam” isminin kontrolündedir.
Zaman her varlýkta farklý tezahür etmekte ancak
hepsi de nizamda gitmektedir. Yani bu farklýlýk bir kaos
meydana getirmiyor, hepsi bir nizamýn parçasý içerisinde
tesanüd ile yürüyor.
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Zaman ölçüsü varlýklarda da deðiþiktir. Bazý kelebek cinsleri için bir gün bir ömürdür. Bizim için bir gün
olan onun için baþlý baþýna bir hayat döngüsüdür. Bir
kaplumbaða için ise hayat döngüsü daha farklýdýr. Ama
dikkat edilirse hepsi Allah’ýn zaman ismine baðlý olarak
tatbikat yapmaktadýr.
Bütün bu varlýklarýn ahenk içerisinde olmasý yaratýlmýþ olan yani sýfat hükmünde olan bütün varlýklara zat
olanýn devamlý olarak feyz verdiðini göstermektedir.
Bugünkü ilim ve teknoloji bir anda zuhur edip tatbik edilseydi insanlar ve yaþam üzerinde muazzam bir
dengesizlik olacaktý. Teknoloji bu kadar ilerlediði halde
insanlara normal gelmekte onlarý þaþýrtmamaktadýr. Bu
durum Allah'ýn kudretini ve sonsuzluðunu iþaret etmektedir.
Geçmiþ medeniyetler içinde ilim ve teknolojide
çok ileri gidenler olmuþtur. Ancak bunlarda akamet vardýr, yani bir anda kesilmiþ devamlý olamamýþlardýr.
ZAMAN ALLAH’IN BÝR TERTÝBÝDÝR

Zamanýn yaratýlmýþ olduðu düþünüldüðünde onun
da Allah'ýn bir tatbikatý olduðu hakikati ortaya çýkar. Zaman, Allah'ýn arzuyu ilâhîsi ile yaratýldýðý için Allah'a
tâbidir. Her varlýk yaratýlmýþtýr ancak “kul” kelimesinde
bir hususiyet vardýr.
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Kul, Allah'ýn kendinden yarattýðý bir varlýðý ifade
eder. Kul, kelimesi enteresandýr. Kul kelimesinin maneviyatta pek çok hususiyetleri vardýr.. Hâlbuki insanlar kendi aralarýnda, "efendim ben kulunuz" gibi nezaket veya
teslimiyet için kullanmýþlardýr.
Miraçta “kulunu isra ettiren sübhandýr.” (Ýsra
17/ 1) buyrulmaktadýr. Kul kelimesini, Allah'ýn kendinden
kendine teþkilatlandýrmýþ olduðu bir varlýk olarak düþünmek gerekir. Kul, Allah'ýn insan görünmesini ifade eden
bir kelimedir. Hadis-i þerifte "Rahman insaný kendi
suretinde yarattý" buyrulmaktadýr. O halde kul kelimesi, Allah'ýn insandaki tecellisini iþaret eder.
Kul, Allah'ýn insan görünmesidir. Kul, Allah'ýn bir
emridir. Allah'ýn "ol" emridir.
Allah bütün varlýklara vermiþ olduðu hususiyetlerin bir özetini kul varlýðýna lütfetti. Âdem ismi, bütün
varlýklarýn hususiyetlerini ihtiva eder.
Zaman için sonsuz deniyor, ancak Allah'ýn arzularýnýn da sonsuz olduðunun bilinmesi gerekir. Allah'ýmýz
kendindeki bu sonsuz arzularý insanda temaþa etmek
için zamaný bir ölçü ve araç olarak yarattý. Allah'taki arzular zaman içinde tatbikat buldu. Dünyada milyarlarca
kul var ve her insanda farklý arzular var. O halde Allah
her kulunda farklý arzularýný tatbik etmektedir. Her in38
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sanda farklý duygular var. Eðer Allah'ý tanýrsanýz, o duygularýn da farkýna varýrsýnýz.
R Ü YA D A Z A M A N A L G I S I

Ýnsan rüya görür. Rüyasýnda da bir zaman algýsý
içerisindedir. Bazen rüyanýn içerisinde dünyayý hatýrladýðýmýz da olur. Rüya âlemi baþka bir âlemdir. Rüya içerisinde bilmediðimiz isim ve sýfatlar ile de muhatap oluyoruz.
Meâric sûresi 4. âyetinde;
"Melâike ve ruh HU'ya uruç eder, bir günde ki, miktarý elli bin sene tutar." buyrulmaktadýr.
Ruhanî düþünüldüðünde bir gün elli bin sene hükmündedir denilebilir. Ýnsan varlýðýnýn hususiyeti daha
tam manasý ile keþfedilmemiþtir. Ýnsan her þeyi maddesel
olarak deðerlendirdiði için kendisini de sadece maddesel olarak deðerlendiriyor. Örneðin rüyasýnda insan, bedeni dünyada iken zaman ve mekâna tâbi olmadan dolaþabilmektedir.
Ruh için varlýk âlemi bir atom mesabesindedir.
Kâinata ve âlemlere nispet edildiði zaman bizler de maddesel varlýðýmýz ile bir atomun içerisinde gibi deðil miyiz?
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DÜNYA YAÞAMI VE SÜRESÝNE GÖRE YAÞAMI
NASIL DEÐERLENDÝRECEÐÝZ? ASLA GÖRE NASIL
BÝR DEÐERLENDÝRME YAPACAÐIZ?

Düþünülmelidir ki uzaydaki yýldýzlarýn ve seyyarelerin hepsinin kendi hareketleri içinde bir zaman tatbikatý söz konusudur. Ýlâhî âlemde ise bambaþka bir anlayýþ
söz konusudur.
Rabbimiz âlemleri çok ince bir hesap ile yaratmýþtýr. Bu kadar harikulade bir programýn tatbik olduðu
âlem, esfele safilin yani aþaðýlarýn en aþaðýsý olarak tarif
edildiðine göre ilâhî âlemin sonsuzluðunu ve harikuladeliðini idrakten insanlar aciz kalýrlar.
Mülk suresi 3-4 ayetinde;
"O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar tekrar
çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir." buyrulmaktadýr.
Ýçerisinde bulunduðumuz âlemin içinde yer alan
yýldýzlarýn, galaksilerin arasýndaki uzaklýklar için milyarlarca ýþýk yýlý denilerek bir tarif yapýlmaktadýr ki bu, akýl40
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lara durgunluk verecek bir mesafedir. Ancak Kur'an'da
bu gördüðümüz feza âlemi gibi yedi tane üst üste âlemler yaratýldýðý bildirilmiþtir. (Mülk 67/3) Öyle bir sonsuzluk
âlemi ki, idrak aciz kalýyor. Allah'ýn muazzamlýðýný idrak
etmek mümkün deðildir.
Sidret'ül Münteha'ya gelinceye kadarki varlýklarýn hepsi dönmektedir. Merkez O'dur. Çünkü O, yarattýðý
varlýklarýn hepsine ilâhî enerji lütfetmektedir; ilâhi enerji Allah'a aittir. Rabbimiz bütün bu âlemleri Ýnkýlâb-ý Kebir'de hercü merc edecek ve yeni âlemler yaratacaktýr.
Âlem-i Âmâ namütenahidir, onu bilmek mümkün
deðildir. Âlem-i Âma'da Allah'ýn zâtîyetinin etrafýnda tavaf eden hangi varlýklar vardýr bilemiyoruz. Bu konuþmalar o sonsuzluðun bilinemeyeceðini idrak etmek için
yapýlmaktadýr. Asýl mesele þudur: "Allah için hiçbir
kayýt konulamaz"
Allah'ý sonsuz olarak idrak eden için sonsuz gibi
görünen bu varlýk âlemini bilmek mümkün olabilir. Maneviyatýn güzelliði buradadýr. Maneviyat insaný sonsuz
olaný idrake ulaþtýrmaktadýr. Allah'ý tanýmak en güzel idraktir; þükür bunun için yapýlýr.
DÝÐER SEYYARELERDE ZAMAN ANLAYIÞI

Ýnsanlar uzay araçlarýna binip baþka gezegenlere
gitmeyi düþünmektedirler. Bizler dünyamýzda bizim için
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tespit edilmiþ zamaný yaþýyoruz. Dünyamýzdaki zaman
ölçüsü ile baþka gezegenlerdeki zaman örtüþmez. Her
varlýðýn fiziksel hususiyetleri deðiþik olduðuna göre diðer
seyyarelerdeki fizik þartlarý ve zaman anlayýþý da deðiþiktir. Peki, ilâhî âlemde durum nedir? Oradaki þartlar ve
zaman anlayýþý tamamen farklýdýr.
Zaman dünya þartlarý içinde deðerlendirilmiþtir.
Ýlâhî âlemde zamanýn karþýlýðý nedir?
Ta-Ha suresi 102-104. âyetlerinde;
"Sûra üfleneceði gün… aralarýnda "ancak
on gün eðlendiniz," diye fýsýldaþýrlar. Biz
söylediklerini en iyi biliriz. Görüþü en üstün olanlarý "ancak bir gün eðlendiniz,"
derler" buyrulmaktadýr.
Burada enteresan olan konu þu olsa gerekir. Dünyada bir ömür sürenler ilâhî âleme intikal ettiklerinde
dünyada yaþamýþ olduklarý zamaný tam olarak algýlayamamaktadýrlar. Bu da zamanýn bu dünya yaþamýnda ahirete göre farklý tatbik olunduðunu iþaret etmektedir; her
âlemin zaman tatbikatý baþkadýr.
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YEDÝ SEMA VE YEDÝ SEMADAKÝ VARLIKLAR
ZAMAN ÝLE MUKAYYETTÝR.

Allah'ýmýz bilinmekliðini arzu buyurduðu için bütün âlemleri yaratmýþtýr. Allah sonsuzluðun sahibidir. O
halde dünyadaki milyarlarca insan birbirlerinden farklý
yaratýlmýþlardýr. Âlemler de böyledir. Hiç bir varlýk diðerinin aynýsý deðildir. Her boyut diðerinden farklý yaratýlmýþtýr. Her âlemin, her boyutun fizik kurallarý deðiþiktir.
Kur’an'da üst üste yaratýlan yedi semadan bahsediliyor.
Yedi semanýn üstünde Sidretül Münteha'ya varýlmaktadýr. Cennet ve cehennem de bu âlemlere dâhildir. Sidretül Münteha varlýklarýn artýk son bulduðu noktadýr. Ondan sonra ise Âlemi A'mâ baþlamaktadýr. Peygamberimizin dünyadan yükselerek Sidretül Münteha'ya varmasý
arasýnda geçen müddet ile Sidretül Münteha'dan Hakk'ýn
huzuruna geçen müddet arasýný mukayese etmek mümkün olmasa gerekir.
Ýnsan düþüncesi, yapýsý gereði her varlýðý kendi gibi sonlu olarak deðerlendirmektedir. Maneviyatta ise çok
daha ileri düþünce ve idrak lütfedilmektedir. Maneviyat
insanýn vüsatini yükseltmektedir.
Allah'ý varlýklara nispet ederek düþünemeyiz. Biz
bu dünyayý görüyoruz. Onun için deðerlendirmelerimiz
bu dünyaya göre olmaktadýr.
Allah için sonsuz bir enerjidir denilmektedir. An43
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cak o enerji dünyevi bir enerji deðildir. Kendi varlýðýndan arzu ettiði varlýklar suretler þekiller olarak görünmektedir. Bunun keyfiyeti bizce meçhul kalacaktýr.
Yaratýlan varlýklar madde ve sýfatla mukayyettir
hatta insan cismaniyeti de öyledir. Ancak Allah'ýn bir
parçasý olan "Ýnsan Ruhu" cismaniyete tâbi deðildir.
Ýsrâ suresi 85. âyetinde;
"Ve sana 'Ruh'dan sual ederler. "Ruh
Rabb'imin emrindendir," de. Ve size ilimden verilen pek azdýr." buyrulmaktadýr.
Ýlâhî kudretin sonsuz enerjisinden bir parça olan
insan ruhu Allah'ýn "Hayy" sýrrýnýn insandaki tecellisidir.
Çünkü ruh maddeye girince madde canlanýr. Ýnsanýn bütün varlýklar üzerinde bir mazhariyet taþýmasý kendisinde
ilâhî enerjinin tatbikatýndan kaynaklanmaktadýr. Çünkü
Kur'an'da Allahýmýz insana kendi ruhundan verdiðini bildirmektedir. Ýnsandan baþka hiçbir varlýða bu lütuf yapýlmamýþtýr.
Ýnsan, ilâhî programýn neticesi olarak yaratýlmýþtýr.
Ancak ilâhî ruhun insandaki tecellisi o isme verilen mazhariyet çerçevesindedir. Ruh, Allah'ýn "emri" neyse insanda o tatbikatý yapar.
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Ýlâhî âlemde ise ruh dünya yaþamýnýn çok ilerisinde hususiyetleri kapsayan bir mazhariyet kazanacaktýr.
Bu dünyada olmayan hususiyetler orada olacaktýr.
Kur'an'da Belkýs'ýn tahtýný göz açýp kapama zamanýndan daha kýsa bir zamanda Hz. Süleyman'ýn huzuruna getiren, kitaptan bilgisi olan Asaf bin Berhiya'daki tatb i k a t e n t e re s a n d ý r. B u r a d a z i k re d i l e n k i t a p t a n
m u r a t , A l lah'ýn varlýklar için takdir buyurduðu arzular
olsa gerekir.
Herkes kendi vücûd kitabýndaki arzu nispetince
tatbikata mazhardýr. Ýnsanýn kendi vücud kitabýný okumasý Allah'ýn emrinden olan ruhun kendisindeki icrasýný
okumasý olsa gerekir. Herkes, Allah'ýn kendisine lütfettiði arzunun tecelli noktasýdýr.
ALGI OLARAK ZAMAN ANLAYIÞI

Zaman nedir? diye sorulursa; an bu an, zaman bu
zamandýr. Her þey, bu "an" içerisinde zuhur eden hususiyetler olsa gerekir.
Geçmiþ zaman, içinde bulunulan zaman ve gelecek zaman hep bir anýn algýlanma farklýlýklarý olabilir.
Zaman sürekli olarak gözlenebilen bir deðiþken
deðildir. Buna göre geçmiþten geleceðe doðru akan bir
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zaman kavramý yerine sadece 'an' kavramýndan söz edilebilir. Zaman kavramý insanýn sýfatlar âlemi olan
bu boyut yaþayýþýndaki bir algýdýr. Allah zamana
tâbi olmadýðýna ve yaþam Allah'ýn arzusu olduðuna göre
"an" denilen husus esasta Allah'ýn arzusunun tezahürü
olsa gerektir. Ve bu arzu, zamanýn fevkinde olarak tatbikat yapmaktadýr. Çünkü her varlýk Allah'ýn arzusuna
tâbidir.
Eðer bakýþýmýz dünyadan deðil de ilâhî âlemden
olsaydý, bu dünyaya gelmemizle gitmemizin saniyeden
daha az bir anda gerçekleþtiði görülecekti. Vefat etmekte
olan (sakaratý mevt) insanlarýn geçmiþ yakýnlarýnýn kendi yanlarýnda belirmesi belki de bir "an" mesabesinde
olabilir.
Bu sebeple binlerce sene önce ölen birisi ile kýyamete yakýn ölen birisi arasýnda ilâhî âlemin þartlarýna
göre uzun bir zaman aralýðý yoktur. Allah'ýmýz "seriül
hisab"týr, yani hesabý çabuk görendir. Hiç kimseye fitil
(hurma lifi) kadar haksýzlýk edilmez.
Nitekim Mu'minûn suresi 112-114. âyetlerinde;
"Allah, (inkârcýlara) "Yeryüzünde kaç sene kaldýnýz?" diye sorar. "Bir gün ya da
günün bir kýsmý kadar, derler. Sayanlara
sor... Keþke pek az oyalandýðýnýzý, bilmiþ
olsaydýnýz, buyurur." buyrulmaktadýr.
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Ýlâhî âleme göre bir an mesabesinde olan bu âlemde manevi olarak terakki edip yetiþmeye gayret etmek
daha doðrudur. Çünkü maneviyatta bir noktaya gelememiþler için ahiret âlemi daha zahmetli olabilir.
"Ve Rabbin indinde bir gün sizin (dünyada)
saydýðýnýz bin sene gibidir." (Hacc 47) hükmü icabý
bir nebze rýzýklanma yeri olan bu âlemde manevi yetiþmeye ve maneviyatý sýký tutmaya bakmalýdýr.
Ýlâhî âleme intikal edildiðinde dünya yaþamý neredeyse hatýrlanmayacak bir mesabede olacaktýr. Ýlâhî âlem e g ö re b i r a n m e s a b e s i n d e o l a n b u â l e m n a s ý l h a t ý r l a nabilir ki? Dünya yaþamý bir merhaledir. Bu geçit
Allah'ýn arzu ettiði gibi geçilirse mutlaka selâmete çýkýlýr.
Bunun içinde ciddi bir þekilde Mürþid noktasýna baðlanýp
yürümek lazýmdýr.
Bütün zamanlarda her noktadan tatbikat yapan zaman ile, mekân ile ve hiçbir þey ile mukayyet edilemeyecek olan Hakk’ýn kendisidir. Asýl
mesele, idraki maneviyatla birleþtir mektir. Tekmil
velâyetin hatmolacaðý zaman (Hatmül Velâyet zamaný),
yaratýlýþýn nihayete ereceði zamandýr ki, ilâhî program
ile birlikte maddi gibi görünen program da neticeye baðlanacaktýr.
Madde gibi görünen varlýðýn asliyyetinin çok açýk
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olarak idrak edileceði o zaman, her makam, kendi makam mertebesine nasip edilen neyse onu müþahede edecektir.
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ZÂTIN MADDEYE TAALLUKU NASIL ÝZAH
EDÝLMEKTEDÝR? YARATILMIÞ OLAN SIFAT,
YARATICI KUDRET OLAN ZÂTI NASIL
TARÝF EDEBÝLÝR?
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýnsanýn sýfat noktasý olarak idrak edemediði künhü zâttýr. Esasta maddeye taalluk edilmiyor; zaten madde
olarak görünen varlýðýn esasý da zâttýr; ancak görünme
mertebeleri deðiþiktir.
Bugün artýk cisim olarak görünen varlýklarý
A l lah'ýn o noktadan görünme arzusu olarak deðerlendirmelidir. Aksi halde, “Allah vardýr ama maddeden ayrýdýr” þeklinde düþünülmüþ olur ki, tevhide aykýrýdýr. O
hâlde varlýklarý "hilkat" kelimesinin çaðrýþtýrdýklarý ile
düþünmek yerine "zuhur" olarak görmek tevhid-i ilâhîye
daha uygun olsa gerekir.
Zamanýn fizikçiler tarafýndan kontrol altýna alýnýp
kullanýlmasý mümkün deðildir. Allah'ýn nizamýna uymayan insanlarýn zamaný kullanmaya kalkmalarý, Allah'ýn
nizamýna uymaz. Ancak Allah'ýmýz zaman konusunda evliyasýna bu salâhiyeti lütfetmiþtir. Çünkü Allah'ýn evliyasý Allah'ýn arzusu paralelinde zamaný kullanýr.
Gaybý bilen Allah'týr ve dilediðini gayba muttali ký49
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lar. Gayb, zaman ile ilgilidir. Allah'ýmýz evliyasýnýn gönl ü n d e k i a r z u y a g ö re o l a y l a r ý d a d e ð i þ t i re b i l i r. Þ ü p h e s i z ki, evliyasýnýn gönlündeki arzu da Hakk’a aittir.
Allah'ýmýz Zamanýn Ýnsaný’na lütfettiði zatî meþrebine göre tatbikatýný yapmaktadýr. O meþrep ve arzu Hakk’a aittir. Zamanýn Sahibi denildiði zaman herþey deðiþiyor.
Yaþam zaman ile mukayyettir ama zamanýn çalýþmasý Zamanýn Ýnsaný ile mukayyettir. Zamanýn Ýnsaný’ndaki hakikat Hakk’ýn kendisidir.
Âl-i Ýmran 179. âyetinde;
"…Ve Allah sizleri gayba muttali kýlacak
deðildir. Ve lâkin resullerinden dilediðini
seçer..." buyrulmaktadýr.
Gayb gizli olandýr ancak Allah'ýmýz resullerinden
arzu buyurduklarýna gaybý bildirmiþtir.
Hz.Yusuf, Firavun'un rüyasýný tevil ederken Mýsýr'ýn yedi yýl bolluk, yedi yýl kýtlýk yaþayacaðýný bildirmiþtir. (Yusuf 12/47-48)
Hz.Yusuf, Firavun’a Allah'ýn programýndan bahsetmiþtir. Demek ki sabit bir program var. Ondört sene içinde olacaklardan bahsedilmesi bu tatbikatýn Allah'ýn nazarýnda olmuþ ve bitmiþ olduðunu da göstermektedir.
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Nitekim Kur'an'da cennet ve cehennem hayatýndan sanki olmuþ ve bitmiþ gibi bahsedilmektedir. Bu tatbikatlar Allah'ýn nazarýnda olmuþ ve bitmiþtir. Allah'ýmýz
bir þeyi arzu buyurmuþsa o olmuþ ve bitmiþ demektir.
Allah için zaman ve mekân kaydý yoktur. Allah'ýmýz
arzularýný her an tecelli ettirir. Allah'ýn zamandan ve
mekândan münezzeh olmasý onun sonsuz olduðunu iþaret eder.
Bizler sýfat âleminde belirli bir programýn içerisinde olduðumuz için zaman ve mekân ile kýsýtlýyýz. Çünkü
cisim bedenimiz vardýr. Ruhumuz da bedenimizle irtibat
halindedir.
ÜÇ BOYUT VE DÖRDÜNCÜ BOYUT ZAMAN

Üç boyutun yukarý-aþaðý, saða-sola, ve ileri-geri
hareket ettiði yani üç boyutun her yönde hareket ettiði
bilinmekte ancak zamanýn geriye gidemeyeceðini belirleyen bir kural olmamasýna raðmen zamanýn sadece ileriye gittiði kabul görmektedir. Bu, Allah’ýn bir programýdýr, ileri de geri de gider ama yine de Allah’ýn programý
deðiþmez.
Derin uzayda ýþýk hýzýnda zamanýn deðiþken olduðu fizik olarak kabul görmüþtür. Kara deliklerin yakýnýnda zamanýn deðiþtiði de iddia edilmektedir.
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Kur'an-ý Kerîm'de, Ashab-ý Kehf’/Yedi Uyurlar”
hakkýnda zaman ile ilgili mucizevi bir tatbikattan bahsedilmektedir. Ýnsanlar rüyalarýnda hem geçmiþe hem de
geleceðe yolculuk yapmýyorlar mý? Bazý insanlar manasýnda vefat etmiþ ve ilâhî âleme intikal etmiþ kiþileri de
görür, hatta onlarla konuþur. O halde zamaný nasýl anlamalýdýr?
Rabbimiz dilediði kullarýný gerek rüya aleminde
gerekse dilediði boyutlarda kendi nizamýný muhafaza
ederek zaman içerisinde ileri geri götürüp getirir.
Zaman deðerlendirilmesi yapýlýrken madde üzerinde deðerlendirme yapýlýyor. Zaman yaratýlmýþtýr. Zaman,
Allah'ýn programýnda bir varlýktýr. Bu varlýðýn baþý da sonu da ortasý da yaþanabilir. Ancak bu doðrudan doðruya
zamaný yaratan Allah'ýn takdirine baðlýdýr.
VELÂYETTE ZUHUR EDEN "TAYYÝ MEKÂN,
TAYYÝ ZAMAN" TATBÝKATLARI

Velâyette zuhur eden "Tayyi Mekân, Tayyi Zaman" tatbikatlarý zaman ve mekân algýsýnýn Allah'ýn arzusuna tâbi olarak tatbikat yaptýðýný göstermektedir.
"Tayyi Mekân, Tayyi Zaman" tatbikatlarý boyutlar arasýnda bir geçiþ yaþandýðýný düþündürmekted i r. A l l a h , re s u l l e r i n e b u n u k u l l a n d ý r m ý þ t ý r. A n c a k
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A l lah'ýn kime ne ilham indireceðini hiç kimse bilemez.
Meþhur fizikçi Nicola Tesla'nýn da manyetizmayý kullanarak baþka boyutlar arasýnda enerji taþýmakla ilgili çalýþmalarý ve deneyleri olmuþtur.
Hz.Muhammed'in (s.a.v) Mirac tatbikatý zaman konusunda tatbikatlarýn deðiþik olduðunu göstermektedir.
Hz.Pirimiz Abdülkadir-i Geylânî'nin kerametleri arasýnda, zaman içinde zaman yaþatýlmasý ile ilgili
olanlar vardýr. Hz.Pirimiz bir nehrin yanýna geldiðinde
orada nehrin kenarýna oturmuþ aðlayan bir haným ile
karþýlaþmýþ ona niçin aðladýðýný sorduðunda o haným: seneler önce evladýný evlendirdiðini ve düðün alayýnýn çalgýlar çalarak sal ile karþýya geçerken salýn battýðýný ve
üzerindeki herkesin boðulduðunu söylemiþ. Evladýndan
ayrýlmanýn verdiði üzüntü ile her zaman buraya geldiðini ve teselli aradýðýný söylemiþ. Hz. Pirimiz kadýnýn bu
üzüntülü halini görünce mübarek elini nehire doðru uzatýnca sal suyun üzerinde belirmiþ. Sanki hiç bu olaylar
olmamýþ ve aradan bunca zaman geçmemiþ gibi, salýn
üzerindeki düðün alayý çalgýlar çalmaya devam ediyormuþ.
Hz.Abdülkadir Geylânî zamanýnda genç bir zat Hz.
Pir'i ve O'nun kerametlerini merak ederek yanýna gitmeye niyet ediyor. Þadýrvanda abdest almak için, ellerini
yýkýyor, dirseklerinden sular damlarken bakýyor ki, Hz.
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Pir ayaðýný kaldýrmýþ caminin içine girecek. Tam o sýrada
sarsýlýyor bir de bakýyor ki, onbeþ yaþýndaki hali ve abdest alýyor, camiye giriyor ve namaz kýlýyor. Daha sonra
camiden çýkýyor. Bir demirci ustasýna çýrak oluyor. Çýrak
olarak çalýþýyor, yaþý ilerliyor, demirci onun hallerini beðenerek kýzýný ona veriyor, üç tane çocuðu oluyor. Aradan epeyi zaman geçiyor. Her zamanki gibi Cuma namazý için abdest alýrken, dirseklerinden sular damlarken
baþýný kaldýrýyor ve caminin kapýsýnda Hz. Pir'i, havadaki ayaðýný yere indirirken görüyor. Bir anda þaþýrýyor ve
zaman ve mekân konusunda tereddüt yaþýyor.
Hz.Pirimiz bu kiþiyi yanýna çaðýrarak; "Namazdan
sonra beni gör evlâd" buyuruyor. Namazý kýlýyorlar ve
o kimse, Hz. Pirin huzuruna geliyor ve "Buyurun sultaným" diyor. Hz. Pir, "Evlâdým o gördüklerin hayal
deðildir, yaþadýklarýn hakikattir. Senin filanca
köyde demirci dükkânýn duruyor, hanýmýn da, çocuklarýn da duruyor. Þimdi git onlarý da al, buraya getir." buyuruyor.
Esasta her varlýktan görünen Hakk’ýn kendisi olduðu bilgisinde olan için bu tatbikatlar Hakk’ýn kendisinden kendisine olan hususiyetlerdir. Hatta velâyette; "zamanýn geri alýnmasý" tatbikatlarýnýn yaþandýðý variddir.
Hz.Ýmam-ý Ali, Nehrevan'da Hariciler ile yaptýðý
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savaþtan dönerken Babil topraðýnda Ýkindi namazý vakti,
girince Müslümanlar: “Ey Emir'ül Müminin, ikindi vakti
oldu” diyerek namaz kýlmak isterler. Bunun üzerine Hz.
Ýmam-ý Ali; "Bu yer lânetlenmiþtir, Allah burayý üç
kez lanetledi, Burada namaz kýlmak caiz olmaz"
Hz. Ýmam-ý Ali Babil topraðýný geçince güneþ batmaya yüz tuttu, sonra battý ve ufuk kýzýllaþtý. Sonra abdest aldý ve ezan okunmasýný istedi. Ancak kendisine gece vakti daha gelmedi denildi. O da; “ikindi namazý
için ezan okuyun” buyurdu. Bunun üzerine ezan
okundu. Hz. Ýmam-ý Ali'nin dudaklarý kýpýrdadý O anda
hemen güneþ ikindi vakti yerini alacak þekilde geri döndü. Sonra Ýmam-ý Ali kalktý, tekbir getirdi, namaz kýldý,
Müslümanlar da arkasýnda namaz kýldý. Namazýný bitirdikten sonra güneþ sanki leðende ýþýk kayar gibi kaydý,
battý ve yýldýzlar dizildi. Sonra iltifat ederek: "Akþam
namazý için ezan okuyun," buyurdu.
Hz. Süreyya'yý bazý kimseler ziyarete gelirler. Hz.
Süreyya onlara "hoþ geldiniz" diyerek karþýlar. Gelenler; "Efendim kusura bakmayýnýz. Sizlere rahatsýzlýk vermek istemezdik, iþleriniz vardýr" deyince Hz. Süreyya;
"Yukarýda oturmuþ kahve içiyordum yine orada
kahve içmeye devam ediyorum, ama sizinle de
konuþurum" buyurmuþtur.
Bu tatbikatta Hz. Süreyya iki mekânda da göründüðünü ifade etmektedir.
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Cenâb-ý Ahmed Süreyya Emin Hazretleri buyurur:
"Zâtî kümmelini Evliyâullah’ýn kýldýðý namaz ve
tuttuðu oruca salât-ý dâim ve savm-ý dâim derler.
Ve böyle ilave buyururdu ki; iki saatte bin rekât
namaz kýlmak istediðim zaman kendim gibi on
yirmi Süreyya yaratýrým ve ben imam olup namaz
kýlarým. Ve böylece iki saatte bin rekât namazý
bitiririm."
Burada kendi baþýmdan geçen bir hadiseyi nakletmek isterim: Çok acil bir durum ile ilgili olarak sabah erkenden evden çýkmam icap ediyordu. Hazýrlýklarýmý yaptým tam dýþarý çýkýyorum kapý çaldý. Kapýyý açtým bir baktým Mürþidim Mehmed Ali Bey ve muhterem refikalarý
Begâm Valide kapýnýn önünde mütebessim bir þekilde
bana bakýyorlar. Kýsa bir þaþkýnlýktan sonra içeri buyur
ettim. Þaþkýnlýðýmýn sebebi þuydu: Mürþidim Mehmed Ali
Bey Sultanahmet'te oturuyordu. Sultanahmet'ten Anadolu Hisarý'na o saatte vapur yoktu. Sabahýn o saatinde
gelmesi mümkün görünmüyordu. Bir zaman geçtikten
sonra eðer Mürþidim o saatte gelmemiþ olsaydý ve ben
evden çýkýp gitseydim lehime zannettiðim o iþin daha
sonra aleyhime tecelli edeceðini gördüm.
Tasarruf-u kudret zâtî sahibu'r Rahman'a mahsustur. Mürþid noktasý her zaman için evladýna müzahirdir.
Zaman ve mekân bu arzunun önüne geçemez.
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Bir manevi kardeþimizle beraber Þiþhane'de alýþveriþ yapýyorduk, ellerimizde paketler ile gelirken, kolumun altýndaki çantamý bir hýrsýz kaptý, bunun üzerine
manevi kardeþimiz hýrsýzýn peþinden koþmaya baþladý.
Fakat iþ uzayýp zaman geçince ve kardeþimizden haber
alamayýnca ki, aradan 45-50 dakika geçmiþti, ben de
Hz. Pîr'e ve Hz. Süreyya'ya iltica ederek istimdat istedim, gönlüme bir ferahlýk geldi. Elimdeki diðer paketleri
bir büfenin yanýna býraktým. Þiþhane yoluna çýkýp kardeþimizi aradým, baktým ki kardeþimiz çanta ile geliyor.
Çantada da epey bir para vardý. Sonradan öðrendiðimize göre kovaladýðý kiþi Adana'da cinayet iþlemiþ. Benim
çantayý çalýp kaçarken de, yol üstünde bulunan konsolosluk polislerine de saldýrdýðýný hatta bir polisin parkasýný býçakla yýrttýðýný ama nihayetinde yakalandýðýný öðrendik. Döndüðümüzde büfede yere býraktýðým paketlerde kardeþimizin para çantasý bulunuyormuþ ancak hiç
kimse ne paketlere ne de cüzdana dokunmamýþ.
Kardeþimiz þöyle anlattý:
“Ben þahsý kovalarken yanýmda birdenbire iki
metre boyunda, elinde büyük bir kýlýç ile bir adam belirdi. Kaçan þahýs bu kýlýçlý adamý görünce çantayý yere attý ve polisler de þahsý yakaladýlar. Ben bu zata para teklif ettim ama mümkün deðil kabul etmedi. Bu bir hizmettir, dedi. Adýný sordum, adým Abdullah dedi. Ancak kendisine nereden geldiðini sorduðumda þuradaki saatçide
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çalýþýyorum diyerek bir dükkaný iþaret etti. Ben adamý
aramak ve tekrar teþekkür etmek için saatçiye gittim.
Dükkan sadece bir insanýn girebileceði büyüklükte idi.
Kendisini sordum burada öyle bir þahýs yok dediler. Saatçi de “zaten kýlýçla saat tamiri olmaz” dedi.
Daha sonra olaylarý tekrar düþündüðümde zaman
konusunda bir tereddüt yaþadým. Bunun üzerine Hz. Süreyya zuhur ederek, "Biz zamaný geri aldýk evlâdým,"
buyurdular.
Zaman yaratýlmýþtýr, velâyet ise Hakk’ýn zatiyyetidir. Velâyet gönülleri de Allah ile kâim olarak zamana hükmeder. Allah'ýmýz zaman ile mukayyet deðildir. Velâyette zuhur eden bu kerametler velâyetin zaman ile mukayyet olmadýðýný göstermektedir.
GEÇMÝÞ DEVÝRLERDEKÝ ZAMAN ALGISI ÝLE
BUGÜN YAÞADIÐIMIZ ZAMAN ALGISI AYNI MIDIR?

Geçmiþ zamanlarda bu konu deðiþik deðerlendirilmiþ olabilir. Ancak bugünün terakkisinde bu konu Allah'ýn lütfettiði yeni ilhamlar ve terakkilerle daha ileri bir
anlayýþ ve idrake kavuþmuþtur.
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Ankebût suresi 14. âyetinde;
"Andolsun, biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz
elli yýl onlarýn arasýnda kaldý," buyrulmaktadýr.
Burada zikredilen "dokuz yüz elli yýl" acaba bizim düþündüðümüz ve algýladýðýmýz zaman mýdýr? Hz.
Nuh, tufandan sonra Allah'ýn arzusu olan yeni bir insan
yaþamýnýn kurulmasýnda vazifeli bir peygamberdir. Bunun olmasý için Allah'ýn ondaki arzusunun tahakkuku
icap etmekteydi.
Zaman mefhumu Hz. Nuh devrinde bizim bugün
anladýðýmýz ve algýladýðýmýz gibi mi tatbik olmuþtur? Hz.
Nuh'un kavmi arasýnda dokuz yüz elli sene kalmasýndaki
zaman aralýðýnýn bu devirdeki zaman anlayýþýnda neye
karþýlýk geldiði konusunda zamanýmýza ulaþan bir malumat bulunmamaktadýr.
Zaman sadece "mekân" ile mukayyet bir konu da
deðildir. Her insana göre zaman algýlamasý ve idraki deðiþiktir. Hatta ayný insanýn farklý yaþlarda algýladýðý zaman da ayný deðildir. Bir kimse çocuk iken baþka, ileri
yaþlarda baþka bir zaman algýsýnýn içerisindedir.
Ýnsan varlýðý esas alýnýrsa zaman anlayýþýnýn deðiþiklik göstereceði muhakkaktýr. Ýnsan bazen on dakika
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uyuduðunu zanneder, bir de bakar saatler geçmiþ veyahut saatlerce uyuduðunu zannederken esasta bir dakika
bile geçmediðini müþahede etmesi zaman algýsýnýn kiþinin algýsý ile ilgili olduðunu göstermektedir.
Üzeyir Peygamber helâk olmuþ ýssýz b i r þ e h re
u ð r a r v e b u r a n ý n s e s s i z l i ð i k a r þ ý s ý n d a ; " A l lah bunu
ölümünün ardý sýra nasýl edip de diriltecek?" diye
düþünür. Bunun üzerine Allah onu vefat ettirip yüzyýl ölü
býrakýr sonra diriltir ve sorar: "Ne kadar (ölü) kaldýn?"
Bir gün veya bir günden daha az kaldým" diye cevap verdi. Allah, þöyle buyurdu: "Hayýr, yüz sene
kaldýn. Böyle iken yiyeceðine ve içeceðine bak,
henüz bozulmamýþ. Bir de merkebine bak! (Böyle
yapmamýz) seni insanlara ibret kýlmamýz içindir..." (Bakara 259)
Üzeyir peygamber yüz yýl ölü býrakýldýðý halde yiyecek ve içeceði bozulmamýþ, ancak merkebinin kemiklerine kadar çürüdüðünü görmüþtür. Bu, ayný mekân içerisinde bulunan maddelere farklý zaman tatbikatlarýnýn
uygulandýðýný göstermektedir. Sanki Üzeyir peygamber,
yiyecek-içeceði ve merkebi farklý boyutlara geçmiþ ve
bulunmuþ olduklarý boyutlarýn zaman akýþýna muhatap
olmuþlardýr. Ve hepsi de zamaný bulunduklarý boyutun
þartlarýna göre yaþamýþlardýr.
Âyetin devamýnda; "Merkebin kemiklerine
bak, nasýl onlarý düzenliyor, sonra onlara nasýl et
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giydiriyoruz?" Kendisine bütün bunlar apaçýk belli olunca, "Þimdi iyice biliyorum ki, Allah her þeye kadirdir, dedi." buyrulmaktadýr.
Allah'ýmýz yeniden yaratýlýþýn nasýl olduðunu Üzeyir peygambere göstermiþtir.
Ýnsan vücudunda da farklý zaman boyutlarýnda çalýþan sistemler vardýr. Hepsinde ayrý bir zaman ölçüsü
bulunmaktadýr. Allah arzu ettiði her varlýða farklý zaman
programý uygulamaktadýr.
Atom altý âlemlerin de sonsuz olduðu, atomun bölünmesi ile ardý arkasý gelmeyen parçacýklarýn bir kýsmýnýn tespit edilmesiyle ortaya çýkmýþtýr. Atom altý âlemde
var olan zaman akýþý ile bu âlemdeki zaman akýþý ayný
mýdýr? Evrenin farklý yerlerindeki zaman akýþý ile buradaki zaman akýþýnýn ayný olmadýðýný biliyoruz. Bu âlemde
tatbikatta olan zaman konusunun ilâhî âlemdeki karþýlýðýnýn da ayný olmadýðý Kur'an âyetlerinde açýkça bildirilmiþtir.
Meâric suresi 4. âyetinde;
"Melâike ve Ruh HU'ya uruç eder, bir günde ki, miktarý elli bin sene tutar."
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Hacc suresi 47. âyetinde;
"Ve Rabbin indinde bir gün sizin saydýklarýnýzdan bin sene gibidir." buyrulmaktadýr.
Bu âyetler Allah'ýmýzýn zaman arzusunun deðiþik
tezahürleri olduðunu iþaret etmektedir. Ancak burada þu
konuya dikkat etmek icap eder:
Mearic suresindeki "elli bin sene tutar" ifadesi
insanlara bir fikir vermek içindir.
Hacc sûresinde ise "bin sene gibidir" buyrulmaktadýr. Yani Rabbin indinde olan bir günün ölçüsü
olarak bin yýldýr gibi kesinlik ifade eden bir ölçü verilmiyor "bin sene gibidir" buyrularak sadece bir benzetme
yapýlýyor.
Âyette; "Ve Rabbin indinde bir gün" buyrulduðuna göre, ahiret aleminin de kendine mahsus bir zaman
tatbikatý olduðu anlaþýlmaktadýr.
"Sizin saydýklarýnýzdan" bin senenin Rabbin indindeki deðil, dünya yaþamýndaki bin yýla iþaret etmektedir.
Bu ifadeler ilâhî âlemdeki sonsuzluðu bir nebze olsun idrake getirmek için söylenmiþtir. Ýlâhî âlemdeki ya62
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þam ile dünya yaþamý mukayese edilemez. Bu tarifler o
harikulade yaþamý bir nebze ifade etmek için yapýlan
benzetmelerdir. Bu benzetmeler oradaki tatbikatlarý tam
manasý ile idrak etmenin de mümkün olmadýðýný ifade
etmektedir.
Bilim, her þeyin “Big Bang” adý verilen büyük bir
patlama ile baþladýðýný söylemektedir. Birçok kimse ise
Big Bang adý verilen bu patlamanýn Ýslâm’da yaratýlýþ ile
ilgili olarak Kur'an'da zikredilen 'Kün/Ol' emri ile ayný
þey olduðu söylemektedir. Esasýnda Big Bang, Kün emri
deðildir. Çünkü Big Bang kuramý maddeyi esas alan bir
tariftir. Kün emri ise Allah'ýn arzuyu ilâhîsini iþaret eder.
Big Bang fizikte bir kuramdýr, Kün emri ise Allah’ýn
tatbikatýdýr. Yedi semada ve dünyamýzda sonsuz varlýklar
vardýr ve her varlýk diðerleri ile koordineli ve uyumlu
olarak yaþamaktadýr. Eðer âlemlerin baþlangýcý sadece
bir patlama olsaydý varlýklar arasýndaki bu harikulade
uyum ve koordinasyon olmazdý.
KÜN EMRÝ VE ZAMAN

Ýnsan bir þey yapmak istediði zaman bunu belirli
bir zaman aralýðýnda yapar. Ancak Allah'ýmýz yaratmayý
arzu buyurduðunda zamana tâbi deðildir, çünkü maddenin de aslý kendisidir. O, varlýk enerjisini istediði gibi þekillendirir.
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Bakara suresi 117. âyetinde;
"…Ve bir emri kaza ettiðinde artýk ona
"ol," buyurur da olur." buyrulmaktadýr.
Allah hakkýnda konuþulurken, O'nun kudret-i
ilâhîyesine gölge düþürecek hiçbir kayýt konulamaz. Bu,
zaten mümkün deðildir.
Allah, kün emri ile âlemleri yaratmýþtýr. Kün emri
yaratmak olarak deðerlendirilmektedir. Peki, yaratma olmuþ bitmiþ midir? Kün emri her an devam etmektedir.
Çünkü Allah, her an alemleri yok etmekte ve her an yeniden yaratmaktadýr. Fezada enerjisi biten seyyareler karadelik tarafýndan yutulmakta ve fezanýn bir baþka boyutunda yeniden parlayan seyyareler olmaktadýr. Her anda
insanlarýn vefat etmesi ve yine her anda yeni insanlarýn
yaratýlmasý kün emrinin asarlarý deðil midir? O halde
kün emri her an tatbikattadýr. Yani Hüve'yi hiçbir þey ile
tahdit etmemek gerekir. Çünkü Hüve'yi tam olarak idrak
etmek mümkün deðildir.
Kün emri âlemlerin yaratýlýþýndaki emir olarak deðerlendirilmektedir. Yani Kün emri Allah'ýmýzýn namütenahi arzularýnýn zuhuru için bütün varlýk âleminin yaratýlmasý olarak deðerlendirilmektedir. Ancak burada þöyle
bir husus vardýr: Sanki Allah'ýmýz “Kün” emrini buyurmuþ, her þey yaratýlmýþ ve bitmiþ gibi deðerlendiriliyor.
Sanki Kün emri geçmiþ zamanda vuku bulmuþ ve bir da64
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ha da olmayacak gibi deðerlendirilmektedir. Hâlbuki
Kün emri her an tatbikattadýr. Kün emri bir defalýk bir arzu tatbikatý deðildir. Varlýk âleminde her an her arzunun
Kün emri ile tatbikata girdiði düþünülmelidir.
K u d re t - i Ý l â h î y e h i ç b i r þ e y i l e t a h d i t e d i l e m e z .
A l lah'ýn arzularý sayýlamayacaðýna göre, Allah'ýn arzularýnýn vücud bulmasý olan Kün emri de sayýlamayacak kadar sonsuzdur. Kün emri, her an tatbikattadýr.
Allah'ýn arzusunun tatbikatý sonsuz olduðuna göre
insanlarýn almýþ olduðu her karar, Allah'ýn zâtiyet-i
ilâhîyesi söz konusu olduðunda tahdit gibi olur ki, bu zaten mümkün deðildir. Yani müspet olsun menfi olsun bu
sýfatlar varlýklar içindir. Hüve için düþündüðümüzde
müspet olsun veya menfi olsun, hiçbirþey ile onu tahdit
edemeyiz. (BU KONUÞMALAR HÜVE'NÝN HUSUSÝYETÝNDENDÝR)
ÝLÂHÎ ENERJÝ

Allah'ý varlýklara nispet ederek düþünmek doðru
deðildir.
Kayýtlar varlýklar içindir. Allah'ý madde ile mukayyet kýlmak doðru deðildir. Allah'ýmýz ayný zamanda sonsuz bir enerjidir. Ama buradaki enerji bizim zihnimizde
düþündüðümüz enerji deðildir. Çünkü enerji dediðimizde
akla gelen her þey dünya ile ilgilidir. Ýlâhî enerji her þe65
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ye tahvil oluyor; güneþ oluyor, galaksi oluyor, boyut oluyor. Allah, Kün buyuruyor ve bir anda yedi semavat ve
içindeki namütenahi varlýklar oluyor. Bu nasýl bir enerjidir?
Ýlâhî enerjiden murat, Allah'ýn vahdaniyetine tahammül gösterecek bir noktaya gelmektir. Rabbimiz
kendi arzusu ile halkolunmuþ varlýklarý kendisinin istediði noktaya getiriyor. Tekâmül eden ve arzu edilen noktaya gelen ruhlar ilâhî âlemde Rabbimizin yeni arzularýnýn
açýlmalarýnda vazife göreceklerdir.
Allah'ýn lütfettiði enerjinin içerisinde ruhaniyet
var, ilim var, ileriye doðru hususiyetler var. Ýlâhî âleme
varýldýðýnda oradaki yüksek enerji tatbikatýna tahammül
gösterilmesi icap eder. O halde bu âlem bir anlamda
mektep görevi görmektedir. Maneviyata girip yetiþmekten murat bu olsa gerekir. Bu yetiþme maneviyatla oluyor. Böylece ruhlar ilâhî âleme hazýrlanmýþ oluyor.
Sevgili Efendimiz Mirac’ýnda hem cenneti hem cehennemi temaþa etmiþler ve cehennemi kalabalýk görmüþlerdir. Bu âlemde yetiþerek istenilen noktaya gelemeyen ruhlar için cehennem, bir yetiþme yeri olarak da
görülebilir. Ancak orada, bu âlemdeki gibi bir zaman anlayýþ ve idrakinin olmadýðý da muhakkaktýr.

66

ZAMANIN ÝNSANI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

"Zamanýn Ýnsaný" ilâhi bir programý iþaret etmektedir. Zaman, Allah'ýn programýný iþaret eder.
Zamanýn Ýnsaný o zamanýn temsil makamý olduðu
için zamana sövmek bu tertibe itiraz manasýna gelir.
Onun için Hadisi þerifte “Dehre (zamana) sövmeyiniz, dehir Allah’týr.” (Buhari) buyrulmuþtur.
HER ZAMANIN ÝNSANI BÝR DEVRÝ ÝÞARET EDER

Zamanýn Ýnsanýn’da çok ileri hususiyet vardýr. O,
kendi varlýðýnda ve afakta Allah'ýn varlýðýndan baþka bir
varlýk telâkkisi içerisinde deðildir. O nokta, her ismi kendi varlýðý gibi deðerlendirir.
Maneviyat çok yönlüdür. Tüm varlýklarý kendinde
i d r a k e d e n v e k u c a k l a y a n m a n e v i b i r g ö n ü l d ü r. O,
A l lah'ýn göründüðü gönül noktasýdýr. Allah'ýmýz yarattýðý
hiçbir varlýktan vaz geçmez, çünkü kendi varlýðýdýr. Ýþte
bunu hisseden bunu duyan gerçek gönül ehli olabilir.
Neden Zamanýn Ýnsaný'ný arayýn buyruluyor?
Çünkü zamana hükmü geçen o nokta kiþiyi ileri
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alýr geri alýr. Zamanýn Ýnsaný'na gidip tövbe alýnmasýndan murat o gönlün kiþinin geçmiþ kaydýný silmesi ve
ona yeni bir yol çizmesidir. O zaman geçmiþ zamanýn
kaydý siliniyor ve rahmete müncer olunuyor. Zamanýn
Ýnsaný Hakk’ýn görünmesidir, o noktaya tâbi olana müzahir olur.
Fizik kurallarý insanlara deðil Allah'a ait bir konudur. Ýnsanlarýn hala bilmediði fizik kurallarý da vardýr.
Her varlýðýn fiziksel hususiyetleri deðiþiktir. Zaman konus u s a d e c e A l l a h ' ý i l g i l e n d i re n b i r k o n u d u r.
A l l a h ' ý n y a r a t týðý her varlýkta da o varlýkla ilgili bir saat
tayini vardýr. Her varlýktaki saat ayný deðildir. Ýnsan, Allah’ýn tayin ettiði saate göre bir hayat yaþar. Bunun deðiþmesi, sadece Zamanýn Ýnsaný ve zamanýn tatbikatý ile
mümkündür. Allah'ýmýz lütfederse Zamanýn Sahibi'ndeki
neþesi ile o kimsenin saatini ileri geri alýr.
Her varlýðýn diðer varlýklarla münasebeti vardýr.
Varlýklar arasýndaki koordinasyon ve nizamýn bozulmamasý için varlýklardaki saati ancak bütün varlýklardaki
saat tecellisine sahip olan Allah deðiþtirebilir.
Zaman her varlýkta baþka tecelli eder. Allah'ýn arzu buyurduðu ilâhî gönül noktasý olan Zamanýn Sahibi,
Allah'ýn arzusunun tecelli ettiði nokta olduðundan dolayý, zaman o noktaya tâbidir. O noktadan zuhur eden arzu Hakk’a muzaftýr.
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HER ZAMANDAKÝ ZAMANIN ÝNSANI'NIN ZEVK VE
MEÞREBÝ O ZAMANDAKÝ ÝNSANLARA YANSIR

Her zamandaki Zamanýn Ýnsaný'nýn zevk ve meþrebi neyse o zevk ve meþrep o zamandaki insanlara da
yansýr. Bugünün meþrebinde iman konusunda çok dikkatli olunmasý arzusu vardýr. Bu konuda herhangi bir taviz asla söz konusu deðildir. Ýman konusu her Zamanýn
Ýnsaný'nda deðiþmez temel unsurdur. Ancak giyim-kuþam
gibi dünyevî zevk ve meþrepler her zamanýn icabýna göre tatbik olur. Giyim-kuþam ile ilgili zevk bu zamandaki
Allah arzusuna uygun olmalýdýr. Geçmiþ zamanýn kisvesini bug ü n e t a þ ý m a k g e ç e r l i o l m a s a g e re k i r. B ü t ü n
z a m a n l a r v e m e þ re p l e r A l lah'ýn kudret elindedir. Geçmiþ zamanýn kisvesinde Allah'ýn arzusu vardý da bu zamanda yok mudur?
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ÝLÂHÎ ÂLEM VE ZAMAN
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 arzularý sonsuzdur. Zaman, Allah'ýn bir
arzusudur. Allah'ýmýz o gönülde yapmýþ olduðu tecellinin
tekâmülünü istiyor. Allah'ýmýz arzu buyurursa bütün varlýklardaki tecelliyatýný bir araya getirip baþka bir âlem
yaratýr.
Yaratýlan varlýklar, madde ve sýfatla mukayyettir;
insan cismaniyeti de öyledir. Ancak Allah'ýn bir parçasý
olan "Ýnsan Ruhu" cismaniyete tâbi deðildir. Bizler Allah'ýn ruhundan nefhettiði insan varlýðý olarak Allah'ýn
arzusu ile mukayyetiz, zaman ile mukayyet deðil i z ; i n s a n r u h u z a m a n i l e m u k a y y e t d e ð i l d i r. Z a m a n , A l lah'a hükmetmiyor Allah, zamana hükmediyor.
"Ve sizin için bir müddet yeryüzünde y e r l e þ m e v e g e ç i m l i k v a r d ý r. " (Bakara 36) ayeti,
A l lah'ýn dünya yaþamýný belirli bir müddet ile tahdit ettiðini iþaret etm e k t e d i r. Ý l â h î â l e m i s e m ü d d e t i l e s ý n ý r l ý d e ð i l d i r. A l lah'ýn dilemesi müstesna, ebedidir.
Ýlâhî âlem, cennet ve cehennem ile ilgili tarifler
yapýlýrken dünyaya nispet edilerek tarif yapýlmaktadýr.
Dünya yaþamýndaki zevkler, neþeler ve nimetler dünya
yaþamýna baðlý olarak kýsýtlýdýr. Yani belirli bir zaman ve
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mekan ile sýnýrlanmýþtýr. Hatta keder, elem ve üzüntüler
de belirli bir süre ile sýnýrlýdýr. O zaman ilâhî âlemi bu
dünyaya nispet ederek tarif etmek büyük bir hata olur.
Dünyada þimdiye kadar milyarlarca insan yaþamýþtýr. Baþka âlemlerde yaþayan sayýsýný bilemeyeceðimiz insanlar ve varlýklar da vardýr. Bütün bu insanlarýn
ve varlýklarýn yaþadýklarý farklý tecelliler, farklý meþrepler
biri
diðerine
benzemez
yaþam
hususiyetlerini
düþündüðümüzde hepsini yaratan Allah’ýmýzýn sonsuzluðunu bir nebze idrak etmiþ oluruz.
Ýlk yaratýlýþta Âdem tekti. Ancak dünyadaki Âdemoðullarý Âdem'den türemiþtir. O halde Allah'ýn, Âdem
ismindeki tecellisinin namütenahi olduðu hakikati meydana çýkmaktadýr.
Ýblis, Âdem'e secde etmemiþ ve cennetten kovulmasý için ona tuzak kurmuþtur. Âdem cennetten çýkarýlmýþ ancak onun soyundan milyarlarca Âdemoðlu cennette girmeye namzet olmuþtur.
Buradaki hususiyet þu olsa gerekir: Rabbimizdeki
arzular namütenahi olduðundan, namütenahi insanlar
yar a t m ý þ t ý r. H e p s i n d e z e v k l e r, m e þ re p l e r, a r z u l a r
f a r k l ý d ý r. B u , A l lah'ýmýzýn arzularýnýn namütenahiliðini
gösteren bir konudur.
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ÝNSAN NEDEN ZAMANLA MUKAYYET OLARAK
KALDI? YOKSA ÝNSANIN YAÞAMI ÝZAFÝ MÝDÝR?

Zaman deðiþiyor ancak insan deðiþmiyorsa zamanýn izafi olma durumu vardýr. O halde bu zaman ve zamansýzlýk mefhumu dýþýnda ayrýca bir yaþam olmalýdýr.
Ýlâhî âlemde cennet ve cehennmem hayatý için sonsuzluktan bahsedilmektedir, sonsuzluk kelimesi zamansýzlýðý iþaret eden bir anlatým olabilir
Ýlâhî âlemde, ölümün öldürülmesi ile ölümsüzlük
yani zamansýzlýk tatbikatý baþlar. Ýlâhî yakýnlýk bulmuþ
olan gönüller müstesna, zamanlý tatbikat bu noktada yetiþmemiþ kimseler için olsa gerektir.
Ýlâhî âlemde mekân algýsý nasýl olacaktýr? Bizler bu
âlemde mekân ile mukayyet olduðumuz için bir yerden
baþka bir yere giderek mekân deðiþtirebiliyoruz. Ýlâhî
âlemde ise ruhî bir varlýk söz konusu olduðu için belki de
mekân bize gelecektir. Bir kapýdan geçmek, belki de kapýnýn bizim yanýmýzda belirmesi ile olacaktýr.
Hakk’ý inkâr eden pek çok insan var, ama düþünülmelidir ki, insan yaþamý sýnýrlýdýr. Yani her varlýða verilmiþ bir arzu vardýr, ancak bütün bu arzularýn sahibi
Hayy u l E b e d ’ d i r. Pe k i , s o n r a s ý n e o l a c a k t ý r ? B u s o r u n u n c e v a bý olarak insanýn Allah'a iman etmesi lazým
gelir. Allah, insana; "Sonra dönüþünüz Bana’dýr" bu-
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yurmuþtur. Kur'an’da dünya hayatý için; "bir nebzecik
rýzýklanma yeri" olduðu belirtilmiþtir. O halde bütün
bunlarýn izafi olduðu meydana çýkýyor. Bütün bunlarý görüp de imanda þüphesi olanlara hayret etmemek mümkün deðildir.
Ýnsan dünyaya bir nebze rýzýklanmak için gönderilm i þ t i r. B i r n e b z e c i k r ý z ý k , m a n e v i r ý z ý k t ý r. B u r ý z ý k ,
A l lah'ýn bilinmekliðini arzu buyurmasýndan kaynaklanmaktadýr. Dünya hayatýnda manevi güzellik kazanmýþ
olan ruhlarýn diðer âlemlerde deðerlendirilmesi mümkün
olsa gerekir.
Göktürk hükümdarý Bilge Kaðan, kardeþi Kültigin'in ölümünden sonra hatýrasý için yaptýrdýðý abideye
þöyle yazdýrmýþtýr: "Zamaný Tanrý yaþar. Ýnsanoðlu
hep ölmek için türemiþ." (Orhun Abideleri/ Kültigin Anýtý,
Kuzey 10)

Her arzu belirli bir zaman ile mukayyettir. Her insan bir zamaný iþaret eder. O halde insan yaþamý da bir
zamandýr. Ýnsan yaratýlýyor, Allah'ýn arzu ettiði bir zaman
diliminde yaþýyor. Sonra o kiþi için zaman bitiyor. Yani o
kiþinin zamaný doluyor. Nitekim fezadaki varlýklar da zaman ölçüsü ile mukayyettir. Zamanýn dolmasý her þeyin
bitmesi anlamýna gelmez. Allah'ýn yeni bir programý baþlar. Ýnsan, Allah'ýn bir emridir. Bu dünyadaki müddeti biter ancak ahiret hayatý baþlar. O halde insanýn ahirete
belirli bir manevi terakki ile gitmesi gerekir. Her insan
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dünya hayatýnda kazanmýþ olduðu manevi makam ve
enerji ile ahirette deðerlendirilecektir.
ÝNSAN ALLAH'IN ARZUSUDUR.

Ýbrahim suresi 48. âyetinde;
"O gün arz, baþka bir arza, semavat da
baþka bir semaya dönüþtürülür ve insanlar vahid ve kahhar olan Allah'ýn huzuruna çýkarlar."
Allah diledi âlemleri yarattý ve bu âlemlerde insaný yarattý. Allah'ýn yaratma arzusunun haddi yoktur, sonsuzdur. Sonsuz kelimesi bile bunu tarif etmekten acizdir.
Ýnsan nedir? Ýnsan, Rabbin emri olan ruh lütfedilmiþ bir varlýktýr.
Ýnsan hýz yapmak ister son model bir araba alýr.
Bir müddet sonra o araba ile ilgili baþlangýçtaki arzusu
deðiþir onu satar, yeni bir araba alýr. Hýz arzusu deðiþmez ama onu yerine getirmek istediði araç deðiþir. Lâ
misal insan da Allah'ýn bir arzusu olarak onunla bir tatbikat yapýyor. Daha sonra insandaki arzusunu deðiþtiriyor. Ýnsan yine var ama Allah'ýn o insandaki arzularý ve
tatbikatlarý deðiþiyor. Böylece Allah'ýn sonsuzluðunu bir
nebze olsun idrak ediyoruz. Eðer tek bir tatbikat olsaydý
75

z a m a n

o zaman kýsýtlý kalacaktý. Hâlbuki bu, halden hale geçiþt e b i r m u r a t v a r. M ü s p e t - m e n f i , u l v î - s u f l î t a t b i k a t l a r
A l lah'ýn sonsuzluðunu idrak etmek içindir.
Rabbimiz insana her yaþam evresinde yeni bir
zevk yeni bir neþe lütfetmektedir. Allah'ýn lütfettiði bu
zevk ve neþe ile insan hem ruhî hem cismani yenilenir.
B e b e k , ç o c u k , g e n ç y a þ l ý o l u r. H e r y e n i l e n d i ð i h a y a t a s a rýlýr, yine deðiþir bu sefer ona sarýlýr. Bütün mesele Allah'ýn makbul tuttuðu bir kul olmaktýr. Her þeyini
Hakk’a baðlayana Allah'ýmýz müzahir olur ve onu
selâmete çýkarýr.
Kýyamet suresi 22-23. âyetlerinde;
"Yüzler o gün ýþýl ýþýl parlar. Rablerine
bakarlar." buyrulmuþtur.
Ýnsan insanýn aynasýdýr; Ýnsan ayný zamanda Allah'ýn aynasýdýr. Allah, kuluna nazar ettiðinde, o kula
lütfettiði arzusunu müþahede eder. Arzu buyurur, bir arzusunu kuluna lütfeder, o kulda o arzu tezahür eder. Yani o arzu o kulda görünür hâle gelir. Kul, Allah'a teveccüh ettiðinde kendi hakikatini müþahade eder. Ve o kadar sever ki, ayrýlmak istemez… Gözü orada sabit kalýr.
Sonsuzluk içinde Allah'ý müþahade eder.
Allah'ý tam olarak görmek mümkün deðildir. Allah
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o kulunda arzusu nispetinde görünür. Bütün görünmeler
bütün arzular Allah'ýn deðil midir? Allah yarattýðý kulunda kendi arzularýný temaþa eder.
Bir misal olarak; ressam yaptýðý resme neden bakar? Bir baba bir anne çocuðuna neden bakar? Bu zevklerde ve neþelerde de Allah'ýn kendisinden kendisine
duyduðu neþeyi idrak etmek icap eder.
Esasta teveccüh eden kul hakikatte Hakk’ýn kendisi olduðuna göre, nazar eden kim yine kendisi deðil mi?
ÝNSAN RUHU ALLAH'A AÝTTÝR. O HALDE ÝNSAN
RUHÝ VARLIÐI ÝTÝBARI ÝLE ZAMANA TÂBÝ
DEÐÝLDÝR

Bizler maddi varlýk olduðumuz gibi ayný zamanda
ruh taþýyoruz. Ýnsanda hem ruh hem maddi varlýk ayný
anda faaliyettedir.
Ýnsan ruhu baþka bir boyutta faaliyet göstermektedir. Ruhaniyetin ve cismaniyetin bir vücutta faaliyet göstermesi ve koordineli çalýþmasý tam olarak anlaþýlamamýþtýr.
Ýnsan ruh ve madde olarak yaratýlmýþtýr ancak ruhu çekince madde varlýðýnýn kýymeti kalmamaktadýr.
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Fizik her þeyi maddeye baðlayarak mücerret
olarak anlamaya ve onu kontrol altýna alarak kullanmaya kalkmaktadýr. Ancak ruh madde olmadýðý için deneyi gözlemi yapýlamadýðýndan fizikçilerin kontrolü altýna girmiyor. Girmeyince de ruh
hakkýnda þüpheye düþülüyor hatta varlýðý inkâr
ediliyor. Bu, onlarýn bir düþüncesidir. Ama esas
olan Allah'ýn arzusudur. Ruh, Allah'ýn arzusu olduðundan hiçbir þeyin kontrolü altýna girmez;
ruh ebedidir, madde ebedi deðildir.
Ýnsan madde bedeni itibarý ile atomlardan müteþekkil olduðuna göre zaman ile mukayyettir ancak insan
sadece beden deðildir ayný zamanda ruhi bir varlýktýr ve
ruh atomlardan oluþmamýþtýr. Ýnsan ruhu Allah'a aittir. O
halde insan ruhi varlýðý itibarý ile zamana tâbi deðildir.
Ruh zaman ile mukayyet deðildir.
Ruh zamanýn dýþýndadýr. Madde ve insan bedeni
ruha baðlýdýr. Ruh ise baþka bir hususiyet taþýmaktadýr.
Yoksa cennet cehennem dünyada olurdu. Ýnsan varlýðý
ruh itibarý ile ilâhî âleme intikal edecektir ancak beden
dünyada kalacaktýr. Ýlâhî âlemde zaten bu âlemdeki zaman ölçüsü yoktur. O zaman insan ruhu zaman ile tahdit
edilemez bir hususiyet taþýmaktadýr.
Ýnsan sadece bir nebze rýzýklanmak için bu dünyaya gönderilmiþtir; bir vazife ile gelmiþtir; bu âlemin malý
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deðildir; ilâhi âlemin malýdýr. O yüzden onu dünya kayýtlarý ve þartlarý içerisinde yalnýzca madde olarak deðerlendiremeyiz.
Ýnsanda ruh var, cisim var. Cisim olarak dünyaya
tâbiyiz, ama ruhi olarak deðiliz. Ýnsan ruhu zaman ile
mukayyet deðil, çünkü insan ruhu Allah'a aittir; insandaki ruh, Allah'ýn ruhudur.
DÜNYA HAYATI SONSUZ DEÐÝLDÝR

A'raf (7/24)
"Ýnin, buyurdu, birbirinize düþman olarak. Ve sizlere yeryüzünde bir vakte kadar
bir yerleþme ve geçimlik vardýr."
A'raf (7/25)
"Orada yaþayacak ve orada ölecek ve oradan çýkarýlacaksýnýz," buyurdu.
A'raf 24. âyetinde; "inin" 25. âyetinde ise “çýkarýlacaksýnýz” buyrulmaktadýr. "Ýnin" emriyle indik, "çýkarýlacaksýnýz" emri ile ilâhî âleme çýkacaðýz. Bu durum dünya hayatýnýn sýnýrlý olduðunu iþaret etmektedir.
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ZAMANIN ÝNSAN ÜZERÝNDE ÝDRAK BAKIMINDAN
TESÝRÝ VARDIR

Ýnsanýn çocukluðundaki Allah idrak ve anlayýþý ile
yaþlýlýðýndaki idrak ve anlayýþý ayný deðildir.
Zaman her varlýðýn üzerinde tesir yapar. Varlýklar
zaman içinde hâlden hâle geçerler. Geçmiþteki idrak ve
anlayýþýmýz bugünkünden çok deðiþikti. Bu halden hale
geçiþ zaman ile olmaktadýr. Esas mesele bütün zamanlar
içinde Allah'ý en doðru olarak idrak etmektir.
Bizim bu zamandaki idrakimiz geçmiþle kýyaslanamayacak kadar ileridir. Demek ki zamanýn da insan üzerinde idrak bakýmýndan tesiri vardýr. Allah'ýn lütfetmiþ
olduðu bu sonsuz rahmete müteþekkiriz.
ÝNSAN DÜNYAYA GELÝYOR VE TEKÂMÜL EDÝYOR.
ANCAK BU TEKÂMÜLDEN SONRA NE OLACAKTIR?

Ýnsan dýþýnda olan bütün varlýklar insana hizmet
etmek için yaratýlmýþtýr. Gaye insan varlýðýdýr. Allahýmýzýn "Ben gizli bir hazineydim bilinmekliðimi sevdim ve âlemleri halkettim" arzusu insanda tecelli etmiþtir. Asliyyet insandýr. Dünya yaþamýnda Allah'ýn arzusuna tâbi olarak tekâmül eden insan, ilâhî âleme intikal
ettiðinde de tekâmülü devam edecektir. Allah'ýmýz
tekâmül eden insan ile hangi tatbikatlarý yapacaktýr, bu
konu arzuyu ilâhîye tâbidir.
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Ýnsanlar içinde hayýrlý insanlar var, baþtan bocalayýp daha sonra düzelen insanlar var, bir de ölene kadar
menfi yaþayan insanlar var. Demek ki yaratýlan insanlar elene elene ilâhî âleme sevkolunmaktadýrlar. Onun için dikkatli yürümekte fayda vardýr.
Hedefe ulaþan insandaki Allah'ýmýzýn arzusu nedir onu ancak kendisi bilir.
Hûd suresi 11/108 âyetinde;
“Ve mutlu olanlara gelince, artýk cennettedirler. Semavat ve arz devam ettiði sürece orada devamlý kalacaklardýr.Ancak
Rabbinin dilemesi baþka! Kesintisiz bir
baðýþ olarak...” buyrulmaktadýr.
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YARATILMIÞ OLAN ZAMANIN SONU
ÝNKILÂB-I KEBÝR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Rabbimiz velâyet gönüllerine ne lütfediyorsa açýlýp
anlatýlmaktadýr; velâyet Allah'ýn lütfudur, velâyet gönülleri nefsu hevadan konuþmazlar.
Hz. Ýsa, kendisine kýyameti soranlara verdiði cevapta sanki kýyamet hemen kopacak hissiyatý ile cevap
vermiþtir. Çünkü Hz. Ýsa Ruhullah hususiyetinde olduðu
için bu âlemin hissiyatýna göre deðil, ilâhî âlemin hissiyatýna göre cevap vermiþtir.
Son zamanlarda alýnan ilhamlarda Ýnkýlâb-ý Kebir
tatbikatýna yaklaþýldýðý görülmektedir. Elbette ki takdir
HÜVE'ye aittir.
Biz kýyamet deðil Ýnkýlâb-ý Kebir diyoruz. Hz.
S ü reyya bu þekilde zikretmiþtir. Kýyamet sadece dünyamýz ve uzay için konuþulmaktadýr. Ýnkýlâb-ý Kebir'i ise
bütün âlemler için düþünmek icap eder.
Kýyameti "tebeddülat" olarak deðerlendirmek daha yerinde olacaktýr. Rabbimizin arzusu Kur’an’da buyurduðu; "Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým" arzusudur. Bu arzuda Rabbimiz asliyyeti kendisinde olan
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zevk ve neþelerini, halife kýldýðý varlýkta zuhur ettireceðini iþaret etmektedir. Ancak þu da unutulmamalýdýr ki
Rabbimizin arzularý sonsuzdur.
Âlemlerin yaratýlmasýndaki uzun zaman düþünüldüðünde yeryüzündeki Âdem varlýðý neredeyse bu madde âleminin yaratýlmasýnýn son gününde yaratýlmýþtýr.
Nitekim; "Gerçekten insan üzerinden öyle
uzun bir süre gelip geçti ki o anýlmaya deðer bir
þey bile deðildi!" (Nisa 76/1) âyeti bu hakikati de iþaret
etmektedir.
Ýnsan bütün varlýklarýn üzerinde yaratýlmýþtýr. Bütün âlemler insana nazire olarak halkedilmiþlerdir. Ýnsan
yeryüzünde Allah'ý temsil etmektedir.
Ýlk yaratýlýþtan bu zamana kadar geçen uzun zaman içerisinde bütün âlemlerde gelmiþ gitmiþ bütün varlýklar da Allah'ýmýzýn arzuyu ilâhîsinin tatbikidir. O halde
Rabbimizdeki sonsuzluðu tam olarak anlamak mümkün
deðildir. Ýþte Ýnkýlâb-ý Kebir'de bütün bu teþkilatýn deðiþeceði görülmektedir ki bu azim bir tebeddülâttýr.
Sevgili Efendimizin Mirac'ý esasta bunu da anlatýr.
Efendimiz bütün bu âlemleri geçerek Allah'a vardý.
Âlem-i Âmâ'ya mülâki oldu. Onun sonsuz olduðunu ve
tam olarak idrak etmenin mümkün olamayacaðýný ifade
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buyurdu. O zaman þunu düþünmek lazým: bütün bu feza
ve bu feza gibi yedi kat sema ve onlarýn da üzerinde nice âlemler bütün bunlar da tebeddülat olacak.
Ýnsanlar cenneti ve cehennemi bile dünya yaþamýnda sýfati düþüncelere göre deðerlendirmektedirler.
Bütün bu âlemlerde yaþayan varlýklar bir yere mi konulacak yoksa her zümreye ayrý bir yer mi tahsis edilecek?
Muhakkak ki her makamýn yeri baþkadýr.
"Hiç bilenle bilmeyen müsavi olur mu" buyrulduðuna göre demek ki yeni baþtan yeni bir sonsuz yaratma olacaðý görülmektedir. Demek ki Ýnkýlâb-ý Kebir’i
düþünürken bu konularý da nazar-ý dikkate almak lazýmdýr.
Allah'ýn bu sonsuzluðunu kabul ve tasdik
için bir tekâmüldür, bir makamdýr bir merhaledir.
býný küçük tutana da memnun olacaðý verilecektir
velâyet; "Deryalar geçerim susuz geçerim /
doyurasý umman bulunmaz" buyuruyor.

insan
Hesaancak
Beni

Velâyet, Allah’ý Allah’ýn bildirdiði gibi sonsuz olarak idrak eder. Allah’ý sonsuz olarak idrak edene sonsuzluk lütfedilir. Ýnsan ruhu Allah’ýn bir emri olarak meydana geldiðine göre sonsuzluðu Allah ile idrak eder. Çünkü
insan varlýðý ruhî olarak sonsuzdur. Allah insana bu sonsuzluk hissiyatýný lütfettiðine göre sonsuzluðu, arzu buyurduðu kullarýna lütfedecektir. Çünkü Allah kullarýna
zulmetmez.
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Allah’ýn sonsuzluðunu velâyet gönülleri Allah ile
idrak ederler. Bu konuda Hz.Abdülkadir Geylani’nin sözü ne kadar güzeldir:
"Tekmil evliyanýn varacaðý en son noktaya
kadar gittim. Sonra Rabbim bana bir pencere açtý ve ben o pencereden sonsuz seyrettim. Ben
Rabbimin semâvatýnda sonsuz memnuniyet,
sonsuz hürriyet ve sonsuz huzur içinde gulguleler ve sevinç çýðlýklarý atarak seyreden bir Bâzü'l
Eþheb'im"
"Bâz'ul Eþheb" Allah'ýmýzýn bilinmeyen isimlerine
de muttali olan mânâsýnadýr. Baz'ul Eþheb Allah'ýmýzýn o
zaman için arzu ettiði, ancak tam olarak açmadýðý sýrlarýn o zamanki ilâhi gönüldeki tecelliyatý olsa gerektir.
Bizler Allah'ý sonsuz olarak idrak ediyoruz. Sonsuzluðun içinde sonsuzluðun idrakinde olarak orada var
olacaðýný idrak eden bu sonsuzluðun içinde yer alýr.
Velâyet sonsuz düþünür, çünkü onlarý bir nokta ile tespit
etmek mümkün deðildir.
Hz.Abdülkadir Geylani buyurur:
“Zir-i destimde benim mürg-ü kebuter gibidir
Kümbed-i çarhý felek ar z-u sema ve ahkaf ”
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Yani; "Elimin altýnda seyri devranîsini yapmakta devamda olan felek kubbesi, yer ve sema
ve kum tepeleri bir güvercin kuþu gibi titrer."
Hz.Süreyya buyurur:
"Daha vazýh der kendim izhar eylerim amma
bozar þiraze-i malumu hercu merc olur âlem”
Velâyet, Hüve’den tatbikat eyler. Hüve kendisinde
mahfuz olan sonsuz isimleri, sonsuz arzularý ile görünmek isterse o takdirde esfele safilin olan dünyanýn bu
tatbikatý yüklenebilmesi mümkün deðildir.
Allah bir gönle bu sonsuzluk zevkini, neþesini ve
arzusunu lütfettikten sonra onu bir baþka yere koymaz.
A l lah'ýmýz adalet sahibidir. O yüzden bu zevki verdiði
k u l u n u s o n s u z l u k i ç e r i s i n d e m ü t a l a a e d e r. ( E N E
K A BUL)
Bizler bu sonsuzluk ile kendimizi mütalaa ederken
mahdut bir anlayýþ ile ayný potaya girebilir miyiz? Bu
çok zordur.
Rabbimizdeki sonsuzluðu düþünürken bu sonsuzluðu da sonsuzluk veren bir anlayýþ içerisinde deðerlendiriyoruz, O'nu tahdit ederek düþünmüyoruz. Kul, Allah'ý
ne kadar sonsuzluk içerisinde düþünürse Allah'ýmýz da
kuluna sonsuzluk içerisinde lütfeder.
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Ýnsanýn, geleceðin kendisine neyi hazýrladýðýný bilmezken kýyamet saatinin peþine düþmesi enteresandýr.
Ýnsan yarýn bile neler yaþayacaðýný bilmekten acizd i r. A l lah'ýn kendisi hakkýndaki arzusuna, kendi eceline
nasýl muttali olacaktýr?
Kýyamet ne zaman kopacak bunu bilmek mümkün
deðildir. Kýyamet saatini, kýyametin kopacaðý ana kadar
bilmenin mümkün olmayacaðý anlaþýlmaktadýr. Çünkü
Allahýmýz adalet ismi ile her kulunu makamýna göre deðerlendirecektir.
Ýnsan varlýðý için “yok olmak” yoktur. Ahirette
her insan kendi makamýna göre cennetlik veya cehennemlik olarak deðerlendirilecektir. Müsbet olsun menfi
olsun, insan varlýðý Allah’ýn bütün isimlerine ve sýfatlarýna mazhar olduðuna göre Allah’ýn arzusu demektir ve
onun için yok olmak yoktur.
Allahýmýz bu âlemleri insan varlýðý için yaratmýþtýr.
Allah, Cemali ve Celâli bütün isim ve sýfatlarýný insan
varlýðýnda zevk ettiðine göre asýl hedef insan varlýðý olmaktadýr. Murat, insan varlýðýnýn terakki ederek yaratýcýsýný idrak etmesi ve onu tanýmasýdýr. O halde insan varlýðý için terakki lazýmdýr. Ýnsan varlýðýnýn yok olmasý söz
konusu deðildir.
Allah'ýmýz insanlarýn belirli bir terakkiye ulaþmasý
için âlemleri yaratmýþtýr. Allah'ýmýzýn insanlýk için arzu
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buyurduðu bu terakki ne zaman nihayete erecektir, bunu
ancak kendisi bilir. Ýnsan ilâhî âleme layýk bir vasfa ne
zaman kavuþacaktýr? Bunlar insan için meçhuldür. Allah'ýn arzuyu ilâhîsi dünya hayatýnda hangi noktaya kadardýr onu ancak kendi zatý bilir, o arzunun hatmi ile insanlar kýyamet günü karþýlaþacaklardýr. Hüküm ancak Allah'a aittir.
Allah’ýn âlemler için arzu ettiði zamanýn dolmasý
demek Ýnkýlâb-ý Kebir demektir.
Kehf suresi 51. âyetinde;
“Ne semavatýn ve 'Arz'ýn yaratýlýþýna þuhud ettirdim onlarý ne de nefislerinin yaratýlýþýna."
Baþlangýca ve kendi nefislerinin yaratýlýþýna bile
þahid olmayan insanlarýn baþlangýcýn nihayeti olan kýyametin saati ile ilgili bilgi sahibi olmalarý mümkün deðildir.
Ruhi program tamamen Hüve'ye aittir. Bu programýn tatbikatýnýn hususiyetleri ise Hüve'nin Allah ismi ile
olan tecellisidir.
Ýnsan yaþamý boyunca muhatap olduðu müspet ve
menfi tatbikatlarý düþündüðünde ve bütün bunlarýn üze89
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rinde Allah'ýn sonsuzluðunu tefekkür ettiðinde bir idrake
gelir. Ýþte bu idrake gelenleri Allah’ýmýz bir daha hesaba
çekmez, çünkü o insan bu noktadan geçmiþtir. O halde
insan yeni bir anlayýþýn ve yeni bir yaratýlýþýn içerisinde
rol almak istiyorsa Allah'ý sonsuz olarak düþünmesi icap
eder.
Yok olmak bu idrakte olan için asla söz konusu deðildir. Zaten insan yok olmaz çünkü insan Allah ile vardýr. Ýnsan, Allah'ýn arzusudur. Ýnsanýn yok olmasý demek
Allah'ýn emrinin yok olmasý demektir ki bu mümkün deðildir. Ýnsan ruhunun Allah'ýn bir emri olduðu Kur'an'da
buyrulmuþtur. (Ýsra 17/ 85)
Ýnsan, Allah'ý tanýdýkça ileri terakki eder. Bu terakki boþuna deðildir. Her þey bir maksada müstenittir. Ýnsanýn Allah'ýmýzýn arzusunda olan ileri tatbikatlara kendisini hazýrlamasý icap eder. Allah'a daha çok teveccüh
edilmeli, Allah'a daha çok niyaz edilmelidir.
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TESTACÝLÛN (ACELE EDÝNÝZ) ÝLHAMI
NASIL DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR?
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Son zamanlarda bazý manevî gönüllerde;
“ Te s t a cilûn/ Acele Ediniz” ilhamý zuhur etmektedir.
Ýmanda ve maneviyatta, Allah'ý tahsilde acele etmek icap
eder.
Zaman bir isimdir. Öyle olduðu için de sýfat durumundadýr. Yaratýlmýþ olan bütün varlýklar bu durumda
saat ile deðerlendirilmiþ olurlar. Ýnsanýn saati dünya varlýðý ile kâim ancak Hakk’a intikalde insan hangi saat ile
tahdit edilebilir? Çünkü ruhun saati yoktur. Testacilûn
konusu saat ile mukayyet bir konu deðildir.
Sevgili Efendimiz þöyle buyurmuþlardýr:
“Yararlý iþler görmekte acele ediniz. Zira
yakýn bir gelecekte karanlýk geceler gibi birtakým
fitneler ortalýðý kaplayacaktýr. O zamanda insan,
mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini
az bir dünyalýða satar.” (Müslim, Îmân 186. Ayrýca bk. Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; Ýbni Mâce, Ýkâme 78)

On beþ asýr önceden peygamberimizin beyaný bugün velâyet kalplerinde yankýlanýyor.
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Ýnkýlab-ý Kebir'e gidiþte zaman hýzlanmaktadýr.
Herkes kendi vazifesinde acele etmelidir.
Geçmiþ zamandaki zaman akýþý ile þimdiki zamandaki zaman akýþý eþit deðildir. Eskiden zaman daha yavaþ seyrederdi, ancak þimdi her þey çok hýzlanmýþtýr. Ýnsan ayný, dünya ayný ama zamanda bir hýzlanma var.
Dakika ayný dakika, saat ayný saat, ama ritm deðiþti.
Hadis-i þerifte; "Zaman yakýnlaþmadýkça kýyamet kopmaz. Bu yakýnlaþma öyle olur ki; bir yýl
bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çýra tutuþmasý gibi
(kýsa) olur." (Tirmizî) buyrulmuþtur.
Ýnsan, hayatý boyunca birçok merhaleler yaþar.
Bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaþlýlýk ve yaþlýlýk. Þu
halde zaman içinde her þeyin deðiþmesi söz konusudur.
Ýnsan kendi varlýðýndaki bu deðiþimi, halden hale geçiþini gördüðü halde din anlayýþýnda zamanýn ilerlemesi ile
deðiþik bir anlayýþ ve idrakin olabileceðini düþünmüyor.
Hâlbuki din anlayýþý da her geçen zamanda deðiþik bir
anlayýþ ve idrake kavuþmaktadýr.
Her yaþta o yaþýn mazhariyeti içerisindeki Allah
idrakine varýlmasý insanýn terakkisini göstermektedir.
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Zaman, saat ve an'ýn tatbikatý Allah'a aittir. Ýnsanýn hiçbir þekilde gaflette olmamasý icap eder. Dünyada
hakikati idrak ederek yürümek icap eder. Bunun için de
Allah'ýn öðrettiði þekilde Allah'ý bilmek gerekir.
Allah'ýn insanlarý dünyaya yollamaktaki murad-ý
ilâhîsi; kullarýn rablerini idrak edip sonra rablerine dönmesidir, ama insanlar Allah'ý tanýmada acele etmiyorlar.
Rabbimizin bu ikazýný dikkate alýp terakkide acele etmelidir. Allah'ý Allah'ýn istediði gibi bilip öðrenenler ilâhî
âleme intikal ettiklerinde ebedi olarak kurtulmuþ olacaklardýr.
Bundan beþyüz sene önce yaþayan bir insan bu
zamandaki ilim ve bilgi ile kýyaslandýðýnda hiçbir þey bilmez gibi görünüyor. Ýlâhî âleme göre dünyayý düþündüðümüz zaman dünyanýn hali nasýldýr?
Ýlâhî âlemde insanýn önce Allah ile olan durumuna
bakarlar. Sonra insanlar ile olan münasebetine bakarlar.
Ýnsanýn ailesine, yakýnlarýna, çocuklarýna bu telkini yapmasý bu doðrultuda onlarýn yaþamýnýn da Allah'ýn
arzu buyurduðu þekilde olmasý için gayret sarf edilmesi
makbuldür.
Allah'ý düþünmeden geçen vakit insan için eksikliktir. Asýl mühim olan konu bu olsa gerektir. Allah'ý anarak ve idrak etmeye çalýþarak yürümek icap eder.
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Ýlim sahibi olmakta acele etmek icap eder, çünkü
kiþiyi ilim kurtarýr.
Maneviyatta terakki ettikçe kiþinin vüs'ati artar.
Hakk yakýnlýðý bulmuþ bir gönülde Allah'ýmýz ne kadar
ilim lütfettiyse, o gönül o kadar ileridir.
Kardeþlerde zuhur eden; "Sizlere Âlem-ý Âma
tedrisatý yapýlýyor" ilhamýnda iþaret edilen hususiyet;
ilâhî âlemdeki ilmi ve enerji tatbikatýný kaldýrabilecek kapasiteye getirilmek olarak da anlaþýlabilir.
Allah sonsuzdur. O sonsuzluðu bir nebze idrak etmek büyük bir terakkidir.
Ýnsanlar daha önceki yaptýklarýndan dolayý tövbe
edip af dilemelidirler. Çünkü daha önce yapýlan hatalar,
mahiyetleri bilinmediði için iþlenmiþtir. Bilinseydi elbette
ki iþlenmezdi. Ýnsanlar hatalarý bilgisizliklerinden iþlerler.
Hz.Süreyya; "Bilen düþer mi þirk-ü isyana" buyurmaktadýr.
Bu hatalara düþmemek için Mürþid eli tutulmasý ve
terakki edilmesi icap eder. Mürþid kendisine gelenlere
açýk ve net olarak ilâhî bilgileri intikal ettirmek durumundadýr. Rabbimiz yaþamla ilgili zaruretler karþýsýnda
yapýlan fiillerden dolayý insaný suçlamaz. Çünkü tertip
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kendisinindir. Yaþamý zaten Allah lütfetmiþtir. Her þeye
günah denilirse o takdirde insanlar inkâr yoluna sevked i l m i þ o l u r. Ya þ a m i l e i l g i l i d o ð r u p re n s i p v e k a i d e l e r i A l lah'ýmýz lütfeder.
Allah insanlarý baðýþlar ve hoþ karþýlar; takdir
A l l a h ' a a i t t i r. Ý n s a n l a r d ü n y a n ý n n i z a m ý n a g ö re d e ð i l d e A l lah'ýn nizamýna göre yürürlerse o zaman
selâmete çýkmýþ olurlar. Allah'ýn arzusunu ön planda tutanlar hem dünyada hem de uhrevi hayatta selamet bulurlar.
Allah'ýn arzuyu ilâhîsine uygun olarak yürümeyi
nasip ettiði için Allah'a her an þükretmek icap eder.
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HÂTÝME
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 sonsuzdur ve Allah’ýn insan varlýðýndaki tezahürleri de sonsuzdur. Tabii bu tatbikatlar bir program
dâhilindedir. Allah ve kul idrakine varýlmasý için böyle
bir programýn olmasý icap ediyordu. Her program bir zaman ölçüsüne baðlýdýr. O halde zaman sadece bir ölçü
birimi ve ölçü aracýdýr. Esas olan Allah'ýn arzusudur
Zaman kitabýnda vermek istediðimiz ana fikir;
A l lah'ýn zaman ile mukayyet olmadýðýný ancak kullarýn
yine Allah'ýn programý icabý zaman ölçüsü ile mukayyet
olduðunu ama hakikatte Allah'a baðlý olduðunu bildirmektir. Eðer herþeyin üzerinde zamaný görürsek o zaman
Allah'a iman konusunda bir eksiklik meydana gelir.
Din ve maneviyat insana yaþama sevinci ver i r. Ý n sanda asýl hususiyetler iman ve aþktýr. Bu duygularýn insan kalplerinden kalkmasý demek insanlarýn beþer
haline gelmesi yani maddeleþmesi demek olur.
Elhamdu Lillâhi Rabbil Âlemîn.

Huve’t Tevfik-u’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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YAYIMLANMIÞ ESERLER

1.KURBU NEVAFÝL (DUA KÝTABI)

2.HÝDAYET-Ý ÝLMÝYE

3.ÝSLÂMDA MANEVÝ HAKÝKATLER VE YOLLAR

4.SÜREYYA DÝVANI (Ýlaveli Ýkinci Basým)

5.FETHÜL AHFA

6.ZÝKÝR VE NEFÝS MERTEBELERÝ

7.EHL-Ý BEYT

8.RÝSALET-Ý GAVSÝYYE

9.YÝRMÝ ÜÇ YIL

10.HATMÜL VELÂYET

11.HAKÝKAT KÖÞESÝ

12.ÝLÂHÝ ÝKAZ

13.KELÂM-I MANEVÝ SOHBETLER
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14.ESMÂ-Ý CELÎLE-Ý ÝLÂHÝYE ÝSM-Ý AZAM-I HUSUSÝ

15.HZ. FÂTÝME

16.EL MUSAVVÝR

17.MEKTÛB-Ý TÝRMÝZÎ

18.SEB'AN MÝNEL MESANÝ

19.MUHABBETLÝ GÖNÜLLERE BÝR TEZKÝRE

20.RUHULLAH

21.VAHDET -Ý VÜCUD

22.VAHÝY VE AKIL

23.DÜSTUR

24.MÜRÞÝD-Ý MUHKEM DERVÝÞ-Ý SADIK

25.ÂYETLER VE HADÝSLER

26.ÝNKILÂB-I KEBÝR ASLA KALBOLUÞ

27.DERYAYI NURU MUHAMMED

28.SIRR-I HATMÜL VELÂYET
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29. GÜLZÂR-I MA’RÝFET

30. NAME-Ý HUSUSÝYE

31. EL HÜVE

32. KUR’AN-I SIRR-I ÝLÂHÎ

33. HAZRETÝ HATÝCE

34. EHL-Ý BEYT-Ý MURTEZA

35. ÂDEM’DEN GÜNÜMÜZE ALLAH DÝNÝ

36. ÂDEM’DEN GÜNÜMÜZE DÝN VE DEVLET

37. SIRR-I CUMA

38. MÝRAÇ

39. ASR-I SAADET

40. RUH VE NEFÝS

41. ZAMAN
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