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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

Bu kitapta “Allah Dini”nin bugüne kadar geçirdiði safhalar incelenmiþtir. Yaratýcý birdir, peygamberler
muhteliftir. O halde din anlayýþýný “dinler” olarak deðil
de, “bir” dinin zaman içindeki deðiþik anlamlarý olarak
ifade etmek lazýmdýr.
Din, yaratana ait bir konudur. Yaratan bir olduðuna göre, dinin de bir olmasý icap eder. Eðer “dinler vardýr” deniyorsa, o halde birçok yaratýcý olmasý icap eder
ki, birçok yaratýcýyý dinler vardýr diyenler de kabul etmez. Kaldý ki, bütün tabiatta ve fezada tek bir nizamýn
geçerli olduðunun görülmesi de tek bir yaratýcýnýn varlýðýný iþaret eder.
Enbiya sûresi 21/22. âyetinde;
"Eðer ikisi arasýnda (Semavat ve arz)
Allah'tan baþka ilâhlar olsaydý ikisi de
fesada uðrarlardý" buyrulmaktadýr.
Geçmiþ zamanlarda yaþayan insanlarýn bugünkü
yaþamý anlamasý mümkün olmayacaðýna göre, geçmiþ zamanlarýn din anlayýþlarýnýn da bugün daha deðiþik yorumlanmasý ve anlaþýlmasý icap etmektedir. Din birliði ya
da dinin yorumlanmasý konusunda Zamanýn Ýnsaný'na
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müracaat e d i l m e s i d i n i n b i r e m r i d i r. Ç ü n k ü n a s ý l k i
g e ç m i þ z a m a n larda dinin bildirilmesi peygamberlerde
ise Hz.Muhammed ile beraber dinin anlaþýlmasý ve zamana göre yorumlanmasý muhaddesundan olan velâyet gönülleri iledir.
Günümüzde yaþam tarzý ve anlayýþý olarak ileri medeniyete ve bir düþünceye gelen insanlarýn inanç konusunda da bir inanca gelmeleri beklenmelidir.
Hiç bir peygamber diðer peygamber baðlýlarýný öldürün diye asla bir emir vermemiþtir. Peygamberler bütün insanlarý yaratýcýnýn kullarý olarak deðerlendirmiþtir.
Zaten sýrf düþüncesi ve inancý farklýdýr diyerek diðer insanlarý öldürmeyi emreden bir inancýn doðru bir inanç olmadýðý düþünülmelidir.
Ýnsanlar, Allah anlayýþý açýsýndan daima dünya düþüncesi içinde kalmýþlardýr. Allah'ý bir baba sevgisi içinde
deðerlendirmiþlerdir. Ýlâhî kudrete olan imaný dünya þartlarý içinde düþünmüþlerdir.
Bu kitapta, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz.
Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar insanlardaki Allah idrak ve anlayýþýnýn safhalarý özetlenmekte; Hz. Muhammed'den sonra Ýslâm evliyasý ile ceste
ceste açýlan Allah anlayýþýnýn bu zamana kadarki hususiyetleri de ifade edilmektedir.
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Ýlk peygamberler ile Allah anlayýþýnda bir terakki
baþladýðýný görmekteyiz.
Ýbrahim peygamber, Allah'ý yýldýz, ay ve güneþ
olarak düþünmüþ daha sonra o varlýklarýn ýþýklarýnýn kaybolduðunu görünce varlýklarýn üzerinde bir Allah anlayýþý
olmasý gerektiði kanaatine varmýþtýr.
Musa peygamber, Tur-u Sina da Rabbi ile buluþmak için sözleþmiþ ve orada, "Rabbim bana kendini
göster de sana bakayým" niyazýnda bulunarak ilâhî
kudreti insan gibi bir varlýk, kendi gibi bir cisim olarak
düþündüðünü de belirtmiþ olmaktadýr.
Ýsa peygamberde, “Ruhullah” tecellisi olduðundan daha ileri bir tanrý anlayýþý olmakla beraber ilâhî
kudretin Ýsa peygambere olan hususi tecellisinden yani
babasýz olarak yaratýldýðýndan dolayý Rabbini "baba" gibi görmesi ve "gökteki babamýz" olarak deðerlendirmesi vardýr.
Bu görüþ Ýsa peygamber baðlýlarýna yansýmýþ ve
ilâhî kudreti "gökteki babamýz" olarak deðerlendirmiþlerdir. Ýsa peygamberin mucizeleri karþýsýnda hayrete düþenler ona da ilâhîlik atfetmiþler ve “Tanrýnýn Oðlu” olarak deðerlendirmiþlerdir.
Nihayet Sevgili Peygamberimiz ile Allah anlayýþý konusunda kemâl mertebesine gelinmiþtir.
3
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Geçmiþ peygamberlerde "Rabb" anlayýþý hakim
iken peygamberimiz "her þeyden münezzeh bir Allah"
anlayýþýný beyan etmiþtir. Yani ilâhî kudreti hiç bir varlýk
ile mukayese etmemek, her varlýðýn üzerinde düþünmek,
dünyevi kayýtlar ile ilâhî kudreti tahdid etmemek düsturlarý beyan edilmiþtir.
Peygamberimiz yýldýzlara baktýðý zaman, "Ya Rabbi! Sen bunlarý boþuna yaratmadýn" buyurarak ilâhi
kudretin yýldýzlarýn da üzerinde olduðunu, gök cisimlerinin ancak yaratýlmýþ varlýklar olduðunu ve varlýklarýn ancak Allah'ýn bir programý dahilinde olduðunu iþaret buyurmuþ olmaktadýr.
Peygamberimiz kendindeki o yüksek ilâhî tecelliyi
halka ifade edebilmek için bir müddet itikâfa çekilmiþtir.
Miraç tecellileri ifade edildiði zaman halkýn itiraz
ettiðini görmekteyiz. Bu günden geçmiþe baktýðýmýzda
ehl-i zahir ulemanýn miraç rivayetlerini, dünyevîleþtirerek
anlatmaya çalýþtýðýný görmekteyiz.
Ýlâhi terakkinin, Hz. Muhammed’in evliyasý ile de
devam ettiðini görüyoruz. Hz. Ýmam-ý Ali ile “Þah-ý
Velâyet” hususiyeti ayan olmuþ, Hz. Abdülkadir
Geylâni’de “Gavsiyyet” sýrrý açýlmýþtýr. Hz. Süreyya,
"Hatemül Pîr’im," buyur muþtur. Piriyet makamý
O’nunla tamamlanmýþtýr.
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Hz. Muhammed Ali Özkardeþ; "Benim vazifem,
bütün dünya insanlarýna Ýslâm'ý doðru olarak bildirmektir" buyurmuþtur. Bu tatbikat "Mehdi sýrrý"dýr.
Tüm dünyaya din-i Ýslâm en doðru þekilde bildirilmiþtir.
B u s o n z a m a n l a r d a i s e H a t m ü l Ve l â y e t ’ i n
v a z ifeleri pek çoktur. Nihaî tatbikat, "lillahil vahidil
kahhar" olarak görünmektedir. Vazife, ‘ruhlarý ilâhî
â l e m e h a z ý r l a m a k ’ o l s a g e re k i r. Ç ü n k ü Ý n k ý l â b - ý
K e bir'e yaklaþýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Kur’an'da Hüve zamiri yazýlmýþ olmasýna raðmen
Hüve gizli olarak kalmýþtýr. Peygamberimiz ve Ýmam-ý Ali,
Hüve ile dua etmiþtir. Onun için velâyet Hüve ile dua
eder. Bütün bunlara raðmen Hüve daima gizli kalmýþ ve
Hüve hakkýnda velâyetin deðerlendirmeleri kapalý veya
kýsýtlý kalmýþtýr.
Hz.Süreyya, varidatýnda; “Bâlâya (yukarýya) ne
koydum ana dikkat ile bir bak. Her el onu va’z eyleyemez" buyurarak, Hüve'yi bildiði ve yazdýðý halde açmamýþtýr.
Nihayet, Hatmül Velâyet ile Hüve açýlmýþtýr. Bugün, Allah'ýn tatbikatýný her yerde görmekteyiz. Ýnsanlarýn yüzük kolye gibi süs eþyalarýndan eski yazý levhalarýna kadar her þeyde Hüve hattý yazýlmaktadýr, ancak enteresan olan insanlar neden böyle yaptýklarýný tam olarak
bilmemektedirler.
5
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Bu zamanda Hüve arzusu vardýr. Hüve hakkýnda
sohbet yapýldýðý zaman insan ruhlarý etkilenmektedir. Bu,
maneviyatta bir inkýlâptýr; Hüve lisaný herkesi etkilemektedir. Hüve, ilâhî kudretin sonsuzluðunu, bilinmezliðini,
gaybiyyetini iþaret eden bir zamir olarak anlaþýlmalýdýr.
Ýnkýlâb-ý Kebir’e varýldýðý þu zamanda Hüve açýlmaktadýr. Ancak ilâhî âleme geçildiðinde ilâhî kudreti nasýl zikredeceðiz bunu bilemiyoruz. Çünkü orada ilâhî kudreti çok daha ileri bir makamda idrak edeceðimize göre ,
ilâhî kudreti nasýl ve hangi kelimelerle zikredeceðiz þimdilik bunu bilemiyoruz.
Dünyada, ilâhî kudretin zuhur eden isimlerinin tatbikatýný gördük. Ancak ilâhî kudretin isimleri sonsuzdur.
Ahirette ilâhî kudretin bütün âlemleri kapsayan isimlerini
zikredeceðiz.
Rabbimiz her zaman diliminde insanlara uyarýcýlar
irsal edip vazifelendirmiþtir. O uyarýcýlarýn insanlarý ikna
edebilmesi için de onlara mucizeler lütfetmiþtir. Bu mucize ve kerametler insanlardaki Allah fikriyatýnýn þuurlanmasý için kullara bir ikram olmuþtur.
Bu zamana baktýðýmýzda insanlarýn hâlâ geçmiþ zamana ait kerametlerin ve mucizelerin beklentisi içerisinde
olduklarý görülmektedir. Ancak bu zamanda geçmiþ mucize ve kerametlerin toplum ve kiþiler için ne kadar geçer-
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liliði olabilir. “Hüve her yevm (an) bir þendedir”
(Rahman 29) buyrulmaktadýr. Zamanýmýzdaki yaþam, sanayi ve teknolojideki terakki eski zamanlardaki yaþama göre mucize kabilinden bir terakkidir.
Bu zamanda yaþayan insanlarýn geçmiþ peygamberler devrinde yaþayan insanlarýn idrak ve seviyesinin
çok üzerinde olduðu görülmektedir. Geçmiþ devirlerde
yaþayan bir insana hücre içinde yer alan mitokondrinin
gözle bile görünmeyen bu organelin hücre içinde enerji
ürettiðinden bahsedilseydi tepkisi nasýl olurdu diye düþünmek icap eder.
Geçmiþ dönemdeki mucizeleri ve daha baþka mucizeleri bugünkü bilim, gören gözlere fazlasýyla gösteriyor. Bu ilmi idrak eden, zaten mucize ve kerametin hususiyetini anlar.
Ýnsanlardaki din anlayýþýnýn bir yere oturmasý lazýmdýr. Din, yaratýcý ilâhî kudretin arzusudur. O arzuya
uygun bir anlayýþ ve idrakin olmasý için de yine, Allah'ýn
tertibindeki peygamberlere ve velilere uyulmasý icap
eder.
Son günlerde dikkat edilirse yaþam çok hýzlý bir þekilde yürümektedir. Ýnsanlar yaþamýn hýzýna yetiþemiyor.
Peki, acaba bu yaþamýn bir icabý mýdýr? Hayýr! Allah'ýn
bir programýdýr. Rabbimizin programý icabý ne yazýldýysa
o tatbik olacaktýr.
7
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Her geçen zaman içerisinde teknoloji ve yaþam deðiþtiðine göre, din anlayýþý ve tatbikatý da deðiþmektedir.
Ýnsan dini vecibelerini yerine getirirken Allah'ýn ilhamlarýna muhatap oluyorsa doðru yoldadýr, deðilse biraz düþünmesi icap eder. Bütün dünya insanlarý hepsi Allah'ýn
kuludur; hiçbirini diðerinden farklý düþünmüyoruz.
Kendi düþüncelerini zorla baþkalarýna kabul ettirmeye çalýþanlar karþýsýndaki insanýn da doðru olabileceðini düþünmelidirler. Ýnsanlarý Allah'ýn kulu olarak görüp
hüsn-ü muaþeret ile muamele edilmesi icap eder.
Her varlýk Allah'ýn arzusu ile yaratýlmýþtýr, ancak
"insan" varlýðýnda Allah'ýn zâtî tecellileri söz konusudur.
Allah'ýmýz insan varlýðýnda isimleri ile göründüðü için insan sadece görünme arzusu olarak deðil, tecelli arzusu
olarak zuhur etmiþtir. Allah'ýmýz her varlýkta "görünür"
ancak insanda "tecelli" eder. Ýnsaný diðer varlýklar gibi
deðerlendirmek mümkün deðildir.
Allah'ý bu zaman için lütfettiði ileri bilgiye göre idrak etmek terakki vesilesidir. Allah'ýn arzusunun her zamandaki yeni lisaný Allah'ýn ilâhî programýný iþaret etmektedir. Bunu idrak ederek terakki edenler, Allah'a ileri
bir idrak ile kalbolurlar.
Bu zamandaki ilâhî kemâlâtý kabul edenler bütün
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zamanlardaki velâyet idrak ve tatbikatýný da kabul etmiþ
olurlar. Geçmiþ velâyet ruhlarýnýn bu zamandaki velâyet
gönüllerindeki kabul ve tasdiki de bu zamandaki idrakten
nasip aldýklarýný göstermektedir. Allah'ýmýz yakýnlýk verdiði gönlü geçmiþ zamandaki idrakte býrakmaz, her zamandaki ileri kemâlâttan nasibedar kýlar.
Hüve'nin tasavvurundaki arzuyu idrak etmek
H ü v e ' y e dönmek demektir. Ýyi ya da kötü ayýrt etmeden
her varlýðýn Allah'ýn yarattýðý bir varlýk olduðu düþüncesine gelinirse sulh (barýþ) olur.
Ýnsan kendi anlayýþýndan dolayý baþkasýný suçlamamalýdýr. Her þeyi bir kenara býrakýp her varlýðý Allah'ýn
kulu olarak görmeye bakmalýdýr. Gerçek “DÝN” düþüncesi de bu olsa gerekir.
Ýnsan varlýðý Allah’ýn birliðini idrak etmek için dünyadadýr. Bu durum bizi Allah’ýn vahdaniyetine (birliðine)
g ö t ü r ü r. A l l a h ’ ý n v a h d a n i y e t i n i i d r a k t e i s e k o z a m a n A l lah’ýn insandaki arzuyu ilâhîsi gerçekleþmiþ olur.
Ýnsanlarýn bu hususiyeti kabul ve ikrar etmesi
Allah’ýn kendisinden kendisine olan kabulünün bir ikrarý
gibi olur ki, asýl vahdaniyet budur.
"Ben Allah'ýn bir parçasýyým" duygusu velâyeti
iþaret eder. Ancak Allah’ýmýzýn insanlara olan velâyet lütfuna insanlarýn çoðu karþýlýk vermediler.
9
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Allah’ýmýzýn Hatmül Velâyet ismi ve arzusu ile lütfettikleri elbette bu kitaptakiler ile sýnýrlý deðildir. Hatmül
Ve l â y e t d ü n y a i l e d e s ý n ý r l ý d e ð i l d i r ; H a t m ü l Ve l â y e t
A l lah’ýmýzýn velâyet arzusudur ve ebedidir

Hüve’t Tevfiku’r Refîk

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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DÝN NEDÝR?
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Bugün din denilince þekil ve suret konularý konuþulmaktadýr. Bunlar her zamanda geçerli sözler olmasa
gerekir. Dinimiz þekil ve suret deðil, asliyyet ve hakikattir;
sözle deðil, fiiliyatla yaþanýr.
Dünyaya ve yaþama göre Allah anlayýþýný bir kenara býrakýp Allah’ýn ilâhî nizamýna göre yürümek icap
eder.
Din donuk ve deðiþmez deðildir. Dinin kendi içinde
dinamik bir yapýsý vardýr. Din, her zamana hitap eder ve
her zamanda yorumlanmaya müsaittir. Dini sabit ve deðiþmez bir þekilde anlamak doðru olmasa gerekir. Yoksa
Kur'an-ý Kerim kýyamete kadar geçerli olmazdý.
Madem ki, Kur'an-ý Kerim kýyamete kadar geçerlidir o halde kýyamete kadar insanlara cevap verecek anlamý taþýmaktadýr. Oysa dini deðiþmez katý kurallar manzumesi olarak görmek, Kur'an'ý tam ve doðru olarak ifade
etmez.
Medeniyet tesadüfen ileriye gitmedi; hayat tesadüflere baðlanamayacak kadar karmaþýktýr. Medeniyet,
Allah'ýn dilemesi ve insanlara gerekli ilhamlarý lütfetmesi
11
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ile terakki etmiþtir. O halde din, medeniyetin gerisinde
kalamaz. Bilakis din, medeniyete önderlik etmelidir. Her
þeyin terakki ettiðini kabul edip de din ve maneviyatýn terakki etmediðini iddia etmek doðru olmasa gerekir. Bu
tutum, red ve inkârý gösterir.
DÝN BÝRDÝR

Hacc sûresi 34. âyetinde;
"Ve her ümmet için bir ibadet ve kurban
yeri kýldýk ki dört ayaklý hayvanlardan
kendilerini rýzýklandýrdýklarýmýz üzerine
Allah ismini zikrederek kurbanlarýný
kessinler. Artýk ilahýnýz Ýlâh-ý Vahiddir.
"Hu"ya teslim olun ve müjdele itaatli
olanlarý" buyrulmaktadýr.
Âyette “Ümmet” buyrulmaktadýr. Bu, dinin “bir”
olduðunu iþaret etmektedir. Allah bir olduðuna göre neden birçok din denilmektedir?
Âyette 'Bir din' olduðuna iþaret edilmiþtir. Ýbadet
usul ve yerleri, mabedleri farklý olabilir. Ancak Allah'ýn
bilgisinde ve Allah'ýn ilminde birleþen farklý topluluklar
'bir din'dedirler.
Bu âyet ile dinler fikri reddedilmiþ olmaktadýr. Din12
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ler demekle Allah'ýn birkaç din bildirdiði vurgulanmýþ
olur ki, bu en büyük suçtur.
Allah'ýmýz; "Benim arzu ettiðim din Ýslâm'dýr
kurallarý da Kur’an-ý Kerîm'de bildirilmiþtir" buyurduktan sonra din birliði nasýl yapýlacaktýr. Din zaten
"bir" tane... O halde bir dinde birleþmek icap eder.
Hak din, tarih boyunca "bir" olmuþtur ki, Allah dinidir. Ýnsanlar sadece inandýklarý peygamberlerini esas
alarak, Allah'ýn arzuyu ilâhîsini ve Allah'ýn bütün peygamberlerdeki nizam programýný görmezden gelmiþlerdir.
Kiþi herkesi ayný gözle görebiliyorsa o zaman kültürlü insandýr. Taþa topraða tapanlara bir þey demeyip
doðru imanda olanlara itiraz edenlerin nasýl bir izahý olabilir? Ondan sonra da din birliðinden bahsedilmektedir.
Bu nasýl bir birlik olacaktýr? Bu idrakte olanlarla nasýl birleþilecektir?
Bugün din birliði yapýlamaz. Din birliði bir oyundur. Gerçek imaný yok etmeyi amaçlamaktadýr.
Geçmiþ peygamberlere iman edip de Hz.
M u h a m m e d ' e i m a n e t m e y e n l e r i n d i n i e k s i k t i r. H z .
M u hammed'in bu tebliðine uyanlar ilâhî yaratana olan
vazifelerini yerine getirmiþ olurlar.

13
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Geçmiþ bütün peygamberler son peygamber Hz.
Muhammed'i kabul ve tasdik ederek ümmetlerine haber
vermiþlerdir. Musevî ve Hýristiyanlar inandýklarýný söyledikleri peygamberlerinin bu haberlerini kabul ve tasdik
etmezler ve peygamberlerinin bildirdiðine inanmazlarsa
nasýl kurtulacaklardýr?
Bakara sûresi 2/120. âyetinde;
"Sen dinlerine uymadýkça, ne Yahudiler ve
ne de nasranîler (Hýristiyanlar) asla senden razý olmazlar." buyrulmuþtur.
Bu hakikat ortada iken din birliði düþüncesinde
olanlar Allah'ýn arzusuna karþý gelmiþ olmuyorlar mý?
Yeryüzünde ne zaman din birliði olmuþ ki þimdi olsun?
Hz. Muhammed, Yahudi ve Hýristiyanlar'ý Allah'ýn þeriatýna davet etmiþtir. Bir müslümanýn düsturu da, Peygamberinin düsturu olmalýdýr.
HER ÞEY TERAKKÝ ETTIÐÝ GÝBÝ ALLAH VE DÝN
ANLAYIÞI DA TERAKKÝ EDER.

Geçmiþ zamanlarda tanrý olduðu düþünülen yýldýzlar, ay ve güneþ bu zamana baktýðýmýzda ne ifade etmektedir? O zaman için ilâhî kudret olduðu düþünülen bu cisimlere bugün uzay araçlarý gönderilmekte ve incelenmektedir. O halde insan idrak ve anlayýþýnýn ne kadar deðiþmiþ olduðuna dikkat etmek icap eder.
14
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Bu zamanda ay, yýldýz, güneþ ne mânâ ifade etmektedir? Bu zamanda galaksiler nebulalar, pulsarlar, karadeliklerden ve bütün bunlarýn toplandýðý uzayýn da fevkinde olarak yedi boyuttan (Seb'a Semavatin Tibaka / Nuh
71/15 ) bahsediliyor. O zaman bu idrak ve anlayýþ içerisindeki insan için Allah ve din anlayýþý nasýl olmalýdýr?
Bu idrak ve anlayýþta olup da bu zamanda hâlâ
geçmiþ zamana ait mucize ve keramet beklentisi içerisinde olmamak gerekir.
Allah'ýmýz terakki ve yakýnlýk verdiði gönüller ile
insanlardaki Allah ve din anlayýþýný terakki ettirmektedir.
Peki, bu tekâmülü nasýl deðerlendiriyoruz? Ne kadar zamanda tekâmül edilmiþtir?
Ýlâhî âlem ile kýyaslandýðýnda bu âlemdeki zaman
anlayýþýnýn bir "an" mesabesinde olduðu Kur'an'da bildirildiðine göre, peygamberler ile bildirilen bütün bu devirler esasýnda bir an mesabesinde olup geçmiþ gitmiþtir.
Nahl sûresi 16/40. âyetinde;
"Biz bir þey için 'Hu'yu murad ettiðimizde
sözümüz 'Hu'ya Kün/OL" dememizdir. Artýk olur," buyrulmaktadýr.
Bütün bu sonsuz arzular Allah'ýmýzýn "KÜN" emrin15
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de mündemiçtir. Zaman ve mekân Allah'ýn arzularýdýr ve
onlar da Kün emrine tâbidir.
Kur'an'da bize göre geçmiþ peygamber devirlerindeki olaylardan bahsedildiði gibi, bizim için gelecek olan
mahþer, cennet, cehennem ahvalinden ve oradaki konuþmalardan da bahsedilmektedir. Sanki bu olaylar olmuþ
bitmiþ gibidir. Yani Kur'an'da "an" mesabesi diyebileceðimiz bir lisan kullanýlmýþtýr. Çünkü geçmiþ ve gelecek, yaratýlan sýfat varlýklar içindir, Allah'ýmýz için geçmiþ, gelecek hepsi birdir. Allah'ýn programýnda her þey tespit edilmiþtir.
En’âm sûresi 6/59. âyetinde;
"Ve HU'nun katýndadýr gaybýn anahtarlarý.
Ve onlarý Hüve'den gayrýsý bilmez. Ve karada ve denizdekini bilir, bir yaprak
düþmez, ve yeryüzünün karanlýðý içine bir
tane gitmez ki bilmesin, ne bir yaþ ne de
bir kur u yoktur ki her hâl “kitabý
mübînde” olmasýn." buyrulmaktadýr.
VELÂYET, BÝLÝMÝN BU ZAMANDAKÝ ANLAYIÞINI DA
KUR'AN'IN ÇERÇEVESÝNDE DEÐERLENDÝRMEKTEDÝR

Dini konular konuþulurken dünyevi yaþama göre
mütalaa ediliyor. Bugün uzay ile ilgili çok ileri çalýþmala16
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rýn yapýldýðý düþünüldüðünde, din konusunu da âlemlerin
fevkinde düþünmek icap etmektedir.
Bugün ilim ve tekniðin ilerlemesi ile beraber görüþler de deðiþmektedir. Bu zamanda din anlayýþý baþka bir
mecraya girmiþtir.
Velâyet, bilimin bu zamandaki anlayýþýný da Kur'an
çerçevesinde deðerlendirmektedir. Ancak ehl-i zahir ulema hâlâ giyim-kuþam ve yemek-içmek adabý ile uðraþmakta ve zamanýn toplumuna din anlayýþý konusunda hitap edememektedir.
Hz. Ýmam-ý Ali'den nakledilen hadis-i þerifte Sevgili Efendimiz; "Ey Ali! Bir insanýn senin elinde hidayete ulaþmasý bu dünyadan ve onun içindekilerden daha hayýrlýdýr" (Buhari, Müslim) buyurmuþlardýr.
Peygamberimizin bu düsturu doðrultusunda hareket etmek yerine, din adýna insanlarý giyim-kuþam vs gibi uydurma konularla çileden çýkarmak ne kadar doðrudur?
Giyim kuþam nasýl olacak? Nasýl oturulacak? Nasýl
kalkýlacak? Nasýl yemek yenilecek gibi konular din i n a s l i y yeti ile ilgili deðildir. Din adýna bunlardan bahsedilec e ð i n e A l l a h ' t a n h a b e r v e r i l s e , d ü n y a n ý n v e
s e m a l a r ý n h a kikatinden konuþulsa, Allah'ýn ilâhî tecelli17
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yatýnýn insandaki terakkisinden bahsedilse, Allah’ýn aþký
ve muhabbeti anlatýlsa daha doðru olmaz mý?
Ýnsanlarýn hususi yaþamý ile bu kadar uðraþýlmasý
insanlarý dinden soðutmaktadýr. Bizler bunlarla uðraþmýyoruz.
Bilimsel geliþmeleri dine karþý menfi düþüncelerini
ortaya koymak için kullanmak isteyen bir zümre de var.
Her yeni geliþmede "Bu dinde var mý? Yok! O zaman din
de yok!" diyerek insanlarýn din ile ilgili düþüncelerini bozmaya kalkýyorlar. Bizler ise son bilimsel çalýþmalarýn asliyyetinin Kur'an'da zaten mevcut olduðunu ifade etmek
için çalýþýyoruz.
Nûr suresi 24/24. âyetinde;
"O gün dilleri, elleri ve ayaklarý, yapmýþ
olduklarýndan dolayý aleyhlerinde þahitlik
edecektir." buyrulmaktadýr.
O azim günde herkes yaptýklarýnýn karþýlýðýný mutlaka bulacaktýr.
Diller, eller, ayaklar her þey Allah'a aittir. O zaman
her þeyin sahibi olana iltica edip rahmet talep edilmelidir.
Selâmet bulmak ancak böyle olur.

18
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ALLAH'IN PEYGAMBER ARZUSU

Peygamberler, Kur'an'a göre anlatýlmalýdýr. Doðru
bilgi budur. O zaman, peygamberler, "bir Allah'ýn peygamberleri" olarak kabul edilir ve Allah, her peygamberine zýt emirler bildirmeyeceðine göre peygamberler ile
insanlara gönderilen dinin esasta tek bir din olduðu gerçeði meydana çýkar.
Yaþam birdir, ancak çocukken sahip olunan anlayýþ büyüdükçe deðiþir. Ayný tatbikat din için neden düþünülmüyor?
Kur'an ile her peygamber hakkýndaki hususiyetler
meydana çýkmaktadýr. Þurasý muhakkaktýr ki, her peygamber yaþadýklarý devirde bile halký tarafýndan bu kadar
hususiyetlerle ve doðru olarak bilinememiþti. Bu bakýmdan müslüman olarak ne kadar þanslý (Allah’ýn lütfuna
mazhar) olduðumuz bir hakikattir.
Bugün Avrupa, Uzakdoðu’yu bir dine baðlý olduðu
gerekçesiyle "dindar" olarak deðerlendirmektedir. Acaba
"din" bir þeye inanmak mýdýr? Yoksa yaratýcý olan ilâhi
kudretin fiiliyatla bildirmiþ olduðu tatbikatý kabul etmek
midir?
Allah'ýmýzýn tekrar tekrar irsal eylemiþ olduðu peygamberler ile lütfetmiþ olduðu arzuyu ilâhîsi, insanlarýn o
peygamberlerdeki arzu ile hareket etmelerini saðlamak
içindir. Ancak insanlar bu lütuflara karþýlýk olarak her de19
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fasýnda o peygamberin karþýsýna beþeri düþünce mahsülü olan fikirler ile çýkmýþlardýr.
Geçmiþ zamanlarda sihir ve büyü ile peygamberlerin getirmiþ olduðu doðru ilme karþý çýkýlýrken bugün de
uzay ilmi ile karþý çýkýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ancak ikisinde de itiraz aynýdýr.
Allah'ý doðru idrak etmedikten sonra ortaya konulan fikir ve düþüncelerin ne hükmü olabilir?
Hz. Âdem'den Hz. Musa'ya kadar gelen Peygamberlerde "ef'âliyün" tatbikatý anlatýlmýþ, Hz. Musa'da din
“sýfati” noktada açýlýp anlatýlmýþ, Hz.Ýsa'da ise "Ruhullah" tatbikatý ile Ruh'un hakikatinin de Allah olduðu izah
edilmiþtir. Nihayet Sevgili Efendimizde zuhur eden
"Zâtîyet" tatbikatý ile bütün bu anlatýlanlar ikmal olunmuþ ve dinin hakikati idrak edilerek kemâl bulmuþtur.
Sevgili Peygamberimize gelinceye kadar gelen peygamberlerin hepsi Allah dinini anlatmýþlardýr. Ancak Peygamberimiz son noktayý koymuþtur.
Nitekim Maide Sûresi 5/3. âyetinde:
"Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize
nimetimi tamamladým ve sizin için din
olarak Ýslâm'a razý oldum." buyrulmaktadýr.
20
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O halde din, Hz. Muhammed ile tamamlanmýþtýr.
Peygamberin tam isrinden yürünürse kendisinden kýyamete kadar olacak zaman içinde her an Allah'ýn lütfetmiþ
olduðu Zamanýn Ýnsaný'ndan feyz almýþ olunur.
Allah'ýmýzýn irsal eylemiþ olduðu peygamberlerde
hususiyetler vardýr. Bazý peygamberler sýfatî makamdan
görünmüþtür; bazý peygamberler zâtî noktadan görünmüþtür; bütün peygamberler HÜVE'den görünmüþler ve
Allah'ýmýzýn beyanlarýný intikal ettirmiþlerdir, ancak onlar
içten içe nice makamlara ulaþmýþlardýr.
Hiçbir peygamber i ç i n “ o i l e r i d i r b u g e r i d i r”
t a r t ý þ m a s ý d o ð r u o l m a z . A l lah'ýmýz her zamanýn insan
potansiyeli neyse o potansiyele uygun olarak peygamberler ve veliler göndermiþtir.
Hz. Musa'nýn kavmini Mýsýr'dan çýkarýp götürmesi
için üstün bir kuvvete sahip olmasý icap ediyordu. O da
Allah'ýn kendisine lütfetmesiyle büyük mucizeler gösterm i þ t i r. E ð e r H z . M u s a b u m u c i z e l e r i g ö s t e r m e s e y d i ,
Ý s r a iloðullarýnýn Mýsýr'dan çýkmasý mümkün olmazdý. Zaten bu kadar büyük mucizeler göstermesine raðmen yine
de itiraz etmiþlerdir.
Peygamberler ve veliler HÜVE'den görünmüþlerdir, ancak hepsinin kendisine ait hususi makamlarý vardýr. Nitekim geçmiþ velâyet gönülleri bugün manevi gö21
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nüllerde zuhur ederek Allah'ýmýzýn Hatmül Velâyet isminden namütenahi feyz aldýklarýný tebþir etmektedirler.
Allah'ýmýzýn, tekmil velâyetin hatmini yaptýðý
b u z a mandaki ilâhî ilim ve manevi tatbikatlar akýl ve
mantýkla izah edilemeyecek kadar ileri bir mazhariyet taþýmaktadýr. Bütün velâyetin Allah'ýn nizamý ile ilgili olarak bugüne kadar anlatmýþ olduðu konulardaki yanlýþ anlamalar Hatmül Velâyet noktasýndan doðrultulmaktadýr.
Allah'ýmýz görünmüþ olduðu velâyet gönülleri ile
kullarýna nasýl iman etmeleri gerektiðini lütfedip bildirmiþtir. Hiç kimse "benim haberim yoktu" diyemez. Bugün
için de Allah'ýmýz göründüðü gönül noktasýndan doðru
bir imanýn nasýl olmasý gerektiðini bildirmektedir. Kullarýn araþtýrýp bulmasý da üzerlerine bir vazifedir. Çünkü
Rabbimiz kullarýný mahþer gününde Mahkeme-i
Kübra’sýnda yargýlayacaktýr.
Bugün Hatmül Velâyet noktasýndan sadýr olan ilimde, Allah'ýmýzýn irsal eylemiþ olduðu bütün peygamberlerin ve velilerin Allah'ýn bir olan dinini açýp anlattýklarý
açýkça bildirilmektedir. Buna karþýlýk hâlâ peygamberler
tefrik ediliyorsa, ayrý ayrý din telakkileri yapýlýyorsa bu
doðru bir iman noktasýndan uzaklaþýldýðýný gösterir. Bütün peygamberler HÜVE'den göründüðüne ve bütün
peygamberlerden tatbikat yapan Hüve olduðuna göre,
peygamberler arasýnda ayrýlýk yapmak doðru olmasa gerekir.
22
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Allah dininin tamam olmasý lazým ki, Allah'a yakýnlýk olsun. Din tamam olmadan hiç kimse manevi olamaz.
Pe y g a m b e r i m i z i n a n l a t t ý ð ý d i n v e g ü z e l a h l â k , y a n i
A l lah'ýn bildirdiði nizamý aynen kabul etmek gerekir. Ýnsanlardaki dini ve manevi ayrýlýklar bu hususa itirazdan
kaynaklanmaktadýr.
ÝSLÂM'DA PEYGAMBERLER ARASINDA AYIRIM YOKTUR.

Ýlk günden beri inanç ve inançsýzlýk arasýnda çatýþma vardýr. Baþlangýçtan beri bir kýsým inanan bir kýsým
da inanmayan vardýr.
Bir de Allah'ýmýzýn irsal buyurduðu bir peygambere iman edenler, daha sonra irsal olunan peygambere
iman edenler ile çatýþmaya baþlamýþtýr. Bu mücadeleler
yeryüzünde uzun müddet devam etmiþ ve hâlen de devam etmektedir. Bundan dolayý da pek çok savaþlar çýkmýþtýr.
Allah’ýmýz insaný ve dünyayý bir bütün olarak
y a r a t tý ve Allah'ýn göndermiþ olduðu bütün Peygamberler Allah dinini yani Allah'ýn bir olan dinini dünya insanlarýna bildirdiler.
Son peygamber Hz.Muhammed bütün Peygamberlerin kardeþ olduðunu, Allah dinini bildirdiðini, kendisinin de Allah dinini tamamlamak için gönderildiðini ifade
buyurmuþtur.
23
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Dinimizde peygamberler arasýnda ayýrým yoktur.
Kur’an'da; "H u ' n u n r e s u l l e r i n i b i r b i r i n d e n
a y ý r m a yýz" (Bakara 2/285) buyrulmaktadýr. Gönderilen
Peygamberler de ayrý bir din adý vermediler. Çünkü hepsi de Allah'ýn bir dinini anlattýlar.
Hiçbir din, kendine inananlarý yok etmek için çýkmamýþtýr. Dinin esasý inançtýr. Ýnanç, Allah'a iman edip
tanýmak, O'nun tavsiye ve kurallarýna uymak ile olur. Bütün varlýklar Allah'a aittir. Kimin nasýl yürüyeceðine O karar verir.
Din, insanlarýn koyduklarý kurallar deðildir. Yaratan Allah'ýn kendi nizamýný bildirdiði kurallardýr. Allah'ýn
bildirmediði bir husus din niteliðini taþýmaz ve yapýlan
tatbikatlar da boþa gitmiþ demektir.
Hz. Muhammed'in bildirdiði "Kur’an" dýþýnda
b a þ ka bir din kitabý yoktur. Allah'ýn evvelki Peygamberleri ile bildirdiði hususlar zaman içinde kaybolmuþ
v e i n sanlarýn hatýralarýnda kalanlar yazýlmýþtýr. Ancak
Hz. Muhammed'in bildirdikleri hýfz ile ezberlenerek ve
sayfalara yazýlarak günümüze kadar ulaþmýþtýr.
Tevrat'ta ve Ýncil'de aslýnda Allah'ýn bir dini anlatýlmýþtýr. Ancak günümüze ulaþýncaya kadar birçok defalar
tahrif edilmiþlerdir.
Bugün neden Tevrat ve Ýncil yok? Allah'ýmýz yeni
24
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bir þeriat getireceði için onlarý kaldýrmýþtýr. Baþkalarý yok
e t m e d i , A l l a h o n l a r ý n e s h e t t i . A r t ý k Te v r a t i l e Ý n c i l
i l e Allah'a yol bulunamaz. Allah onlarýn hükmünü kaldýrmýþtýr; artýk geçerli deðillerdir. Allah hükmünü kaldýrdýktan sonra artýk bunu münakaþa etmenin ne mantýðý vardýr.
Peki, hükmü kaldýrýlmýþ olan kitaplarýn peþinden
gidenlerle din birliði yapmak istemenin mânâsý nedir?
Bugün tatbikatta Allah dini olan Ýslâm geçerlidir.
Allah'ýn Resûlu Hz. Muhammed'e ilk bildirilen ilâhî nizam, "Lâ Ýlahe Ýllallah Muhammed Resulallah" yani
Kelime-i Þehadettir. Ýlk müslümanlar bu ikrar ile müslüman oldular. Zamanla Allah'ýn bildirdiði diðer kurallarý da
tatbik ettiler. Ancak bu þehadet yapýlmadan din hakkýndaki bir bilginin idrak edilmesi çok zordur. Þehadet
Ýslâm'ýn giriþ vizesidir. Ýmandan sonra Allah'ýn o insanlar a r a h m e t e t t i ð i g ö r ü l e c e k t i r. Ve o i n s a n l a r k e n d i l e r i n i A l lah'a daha yakýn hissedeceklerdir. Bu, Allah'ýn bir
lütfudur. Bu bakýmdan þehadetin zikredilmesi insanýn
kurtuluþ sebebidir.
HANGÝ PEYGAMBER “DÝÐER PEYGAMBERÝN ÜMMETÝNÝ
ÖLDÜRÜN” DEMÝÞTÝR?

Allah'ýmýz dünyayý yaratmýþ ve bir nizam kurmuþtur. Toplumun bu nizam içerisinde peygamberler ve veli25

HÂTM-Ý DÝN

ler ile nasýl yürüyeceðini anlatmýþtýr. Ancak insanlar peygamberleri tefrik ederek anlamaya çalýþýyorlar. Ýnsanlar
peygamberleri kendi zamanýnda bile tam olarak idrak
edememiþlerdir. Hangi peygamber “diðer peygamberin
ümmetini öldürün” demiþtir? O halde din mesuplarýnýn
birbirlerini öldürmesinin amacý nedir?
Ýslâm'ýn dýþýndaki inançlarý benimseyen insanlarý
da biz Allah'ýn kullarý olarak deðerlendiriyoruz. Ýnanç ne
kadar doðruysa, Allah onlara ne makam verdiyse terakki
o kadar ileri olur.
Her inanç mensubu kendi inancýnda olmayan insaný öldürürse dünyada insan kalmaz. Hiç kimsenin kendi
inancýnda olmayan bir insaný öldürmeye hakký yoktur.
Kimin doðru bir imanda olduðuna karar verme yetk i s i A l lah'a aittir.
Bütün inançlarda kýyametin kopacaðý ve Allah'ýn
kullarýndan hesap soracaðý bildirilmiþtir. O halde bir insanýn ortaya çýkýp diðer bir insanýn inancýný sorgulamaya
kalkmasý kendisini hâþâ Allah yerine koymaya kalkmasýdýr.
Zümer sûresi 39/3. âyetinde;
"Ýyi bil ki halis din ancak Allah'ýndýr.
O'ndan baþka bir takým dostlara tutunan26
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lar da þöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaþtýrsýnlar
diye ibadet ediyoruz. Þüphe yok ki, Allah,
onlarýn aralarýnda ihtilâf edip durduklarý
þeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancý ve nankör olan kimseyi Allah doðru
yola çýkarmaz." buyrulmaktadýr.
Yeryüzünde muhtelif inanç ve düþüncelerin olmasý
Allah'ýn takdirinde olan programýn bir neticesidir. Bu
inançlarýn doðruluðu ve yanlýþlýðýnýn hükmü Allah'a aittir.
Sadece bir inanç olsun demek hâþâ Allah'ýn bu programýný tanýmamak ve yukarýda zikredilen âyeti boþa düþürmek demektir.
Ýnsanlar “senin inancýn yanlýþ, benim inancým doðru” diyerek baþkalarýný küçük görmemelidir. “Kimsenin
dinine hilâf demeyiz. Din tamam olunca doðar
muhabbet” (Yunus Emre) buyrulmuþtur. Herkesin bir dini,
bir inancý vardýr.
Muhabbet isteniyorsa, o halde din tamamlanmalýd ý r. K i þ i n i n A l l a h a n l a y ý þ ý v e i d r a k i n a s ý l d ý r ? A l l a h ’ ý
A l lah’ýn bildirdiði þekilde idrak eden ve onun emir ve yasaklarýna dikkatli olan ve O’nun arzu buyurduðu þekilde
ibadetlerini yerine getirenin dini tamam olur.
Tasdik, Allah'ýn o zamanki tecelli ve arzuyu ilâhîsi27
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ni gösterir. O zamanki arzuyu yani Zamanýn Ýnsaný’ný kabul edenin dini tamam olur.
Bütün görüþlerin Allah'a ait olduðu, ancak zaman
içinde anlayýþ ve idrakin deðiþtiði ifade edilirse ortaya þu
çýkar: Bizler bugün insanlarý bir bütün olarak kabul ediyoruz; Ýslâm'ý tamamen bir bütün olarak tasdik ediyoruz.
H z . Pe y g a m b e r’ e t â b i o l u p o n u n y o l u n d a n y ü r ü y e n ,
A l lah'ýn ve Peygamberimizin buyurmuþ olduklarýný tam
tatbik eden için ayrýlýk kalmaz.
Bu idrake gelen, “diðer inanç mensuplarýnýn hepsi
ateþte yanacak” demez. Neden? Çünkü onlarýn anlayýþý o
kadardýr. Herkesin makamý bellidir. Öylesi de olacak,
böylesi de olacak. Kuþ ötecek, arslan kükreyecek. Onun
anlayýþý da olacak, bizim anlayýþýmýz da olacak. Eðer kiþi
bu görüþü benimserse dünyada din ve mezhep kavgasý
diye bir þey olmaz. O halde bizim din anlayýþýmýz bütün
insanlarý kucaklayan bir din anlayýþýdýr.
Ýnsanlarý “sen öylesin, sen böylesin” diye ayýrmamak icap eder. Hepimizi Allah yaratmýþtýr. Ama insanlarý
da makam makam deðerlendirmiþtir. Kiþi nereye kadar
idrak etmiþse onun makamý odur. Eðer kiþinin görüþü
dünyayý aþýp ilâhî âlemlere kadar uzanýyorsa ne güzeldir.
Yoksa kýsýr bir döngü içinde kalýnýr.
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DÜNYA YAÞAMI BÝR NEBZE RIZIKLANMA YERÝDÝR.

Ýsra sûresi 17/ 52. âyetinde;
"Sizi çaðýracaðý gün, ona hamd ile icabet
edersiniz ve (dünyada) pek az oyalandýðýnýzý anlarsýnýz."
Müminun sûresi 23/ 112-114. âyetlerinde;
"(Allah) Yeryüzünde kaç sene oyalandýnýz?" buyurur. "Bir gün ya da günün bir kýsmý kadar, derler. Sayanlara sor... Keþke
pek az oyalandýðýnýzý (daha önceden)
b i l iyor olsaydýnýz"
Ýnsan bu dünyaya bir nebze rýzýklanmak için gönderilmiþtir. Nebzeden murat ölçülemeyecek kadar küçük
bir zamaný iþaret etmektedir.
"Ve Rabbin indinde bir gün sizin saydýðýnýz
bin sene gibidir. (Hacc 47) âyeti ile bakýldýðýnda “nebze” neredeyse hiç hükmündedir. O zaman bütün bu arzularýn, dünyanýn ve insanlarýn geliþimindeki oluþlarýn an
deðerinde olduðu hakikati ortaya çýkmaktadýr.
Ýnsan bu dünya yaþamýnda bir nebze ilim tahsil etmekle ilâhî âlemdeki yürüyüþünde gerekli olan altyapýyý
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tahsil eder. Bu, Allah'ýn yaratmýþ olduðu kullara olan sevgisini ve þefkatini göstermektedir. Allah'ýmýz, insanýn bu
dünyada yetiþip Allah'ýn huzuruna gelmesini arzu buyurur.
DÜNYA YAÞAMINDAN MURAT ÝNSAN RUHUNUN
TERAKKÝ ETMESÝDÝR.

Ýnsan ruh ve bedenden teþekkül etmiþ bir varlýktýr.
Ýnsan dünyada cisim olarak da terakki ediyor ancak dünya yaþamýndan asýl murat, insan ruhunun terakki etmesidir. Ýnsan ruhu Allah'ýmýzýn kendi ruhundan lütfedilmiþtir.
Allah, insana ruh vermekle öyle büyük bir güç vermiþtir ki, insan daha bunun farkýnda deðildir. Ýnsan, bilmediði daha pek çok hasletlere sahiptir.
Dünya insan için kurulmuþ, bütün varlýklar insana
tâbi olarak yaratýlmýþtýr. Ýnsan olmazsa dünyanýn var olmasýnýn bir anlamý kalmaz. Bütün varlýklar insan ile
deðerlenir. Ýnsanýn bu bilinç ile bulunduðu bu noktayý iyi
düþünmesi ve ona göre hareket etmesi icap eder.
BÜTÜN DÜNYA ÝNSANLARININ MÜSLÜMAN OLMASI
DÜÞÜNCESÝ KIYAMET PROGRAMINA UYMAMAKTADIR

Dünyaya göre Allah'ý deðerlendirmek yerine
Allah'ýn arzusuna göre dünyayý deðerlendirmek icap
eder.
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Bu zamanda bütün dünyanýn Müslüman olmasýný
bekleyenler var. Hayýr! herkes Müslüman olmayacak…
Bunun anlaþýlmasý lazým. Dünyanýn Müslüman olmasý
dünyanýn devam etmesi demektir. Ancak Allah'ýmýzýn
programýnda nasýl bir hususiyet vardýr?
Geçmiþ peygamberlere baktýðýmýzda Allah'ýmýz
kendisine iman edenleri peygamberleri ile birlikte yerlerinden çýkarmýþ ve geride kalanlarý helâk etmiþtir.
Helâk edilenler ne oldu? Diye sorulursa halen bu
dünyadalar, enerjiye dönüþtüler ve bu dünyada deforme
olarak kaldýlar. Kurtulanlara ise Allah'a olan imanlarýndan dolayý büyük bir ikram vardýr.
HÜR OLMAYAN ÝNSAN ÝNANÇ SAHÝBÝ OLAMAZ

Son zamanlarda kaba kuvvet kullanýlarak
i m a n y o k edilmeye çalýþýlmaktadýr. Batýlýlardan bir zümre teknolojik anlamda yaptýðý bütün hamleleri dini ortadan kaldýrmak için bir araç olarak kullanmaya çalýþmaktadýr. Baþka þekillerde lanse etmeye çalýþsalar bile hedef
hiç deðiþmemiþtir, kökte, dini ortadan kaldýrmak, insanlardaki inancý yok etmek düþüncesi vardýr.
Ýslâm hürriyeti emreden bir din olduðundan dolayý
özellikle Ýslâm'ý ortadan kaldýrmak için çaba harcanmaktadýr. Ýslâm neden hürriyeti emrediyor? Çünkü hür olmayan insan inanç sahibi olamaz. Hür olmayan, bir baþka31
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sýna köle olandýr. Dünya ile ilgili hususlarda bir araya gelinebilir ancak din ve inanç konusu baþkadýr.
DÜNYADA, ALLAH'IN ARZU ETTÝÐÝ ÝMAN
VE ÝDRAKTE TAM OLAN ÝNSANLARIN KALMAMASI
DÜNYANIN YARATILIÞ GAYESÝNÝ ORTADAN KALDIRIR.

Zariyat sûresi 51/56. âyetinde;
"Ve Ben cinleri ve insanlarý Bana kulluk
etsinler diye halkeyledim." buyrulmaktadýr.
Ýnsanýn yaratýlýþýndaki gaye âyette de iþaret buyrulduðu gibi Allah'a kulluk ve ibadet etmesidir. "Eðer duanýz olmasa Rabbim sizi neylesin?" (25/77) buyrulmuþtur. Kullar ilâhî âleme nispet edildiðinde bir göz açýp
kapama süresi hatta ondan daha az bir zaman aralýðýnda
olan bu dünyaya terakki etmek için gönderilmiþtir.
Allah'ýmýz bu âlemleri kendisine kulluk ve ibadet
edilsin diye yaratmýþtýr. Gerçek iman sahipleri yok edilirse dünya yok olur. Zamanýn Ýnsanýný kabul ve tasdik etmeyenler din ve maneviyatta eksik olanlardýr. Dünyada
Allah'ýn arzu ettiði iman ve idrakte tam olan insanlarýn
kalmamasý dünyanýn yaratýlýþ gayesini ortadan kaldýrýr.
Âlemlerin hususiyeti ve sonsuzluðu tam olarak idrak edilemiyor ancak bu sonsuz âlemlerde nice varlýklar
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ve t a t b i k a t l a r v a r, m ü s p e t d e v a r m e n f i d e v a r. B i z l e r A l lah'ýmýzýn arzusundan olan hiçbir þeye itiraz etmeden þeksiz þüphesiz kabul ve tasdik ediyoruz.
Cinler, Rabbimizin yarattýðý varlýklardýr. Cin varlýðýný kabul etmeyenler vardýr. Ama Allah'ýmýz cinleri yarattýðýný bildiriyor. Müspeti de menfiyi de kabul etmek
icap eder. Müspet de menfi de Hakk’tan gelen hususlardýr. Menfinin olmasý icap ediyor ki, müsbet ortaya çýksýn.
Menfinin ne olduðu hakkýnda yeterli bilgisi olmayan
herþeye itiraz ediyor. Ancak o zaman Allah'ýn tertib-i
ilâhîsi ve programý inkâr edilmiþ olur.
MEZHEP TAASSUBU

Ýslâm aleminde büyük bir yozlaþma görülmektedir.
Dini anlayýþta ise devamlý yenilenme gerekmektedir.
Kur'an mucizesi nedir?
Kur'an-ý Kerim lütfedilmiþtir ve Zamanýn Ýnsaný
olan gönül noktasý ile daima yenilenecektir. Yani her zamanda o zamana hitap edecek þekilde yorumlanacaktýr.
Bu duruma "Hüve her gün bir þendedir" (Rahman 55/29)
âyeti ile iþaret edilmiþtir. Ýslâm, daima kendini yenileyerek ayakta kalmalýdýr. Kur'an'da yanlýþta kalanlar için,
"siz atalarýnýzýn dinine tâbi olmuþsunuz" buyruluyor. O halde Allah'ýn her zaman için gönderdiði velâyet
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noktasýna tâbi olmak lazýmdýr. Allah, her zamanda yakýnlýðýný verdiði bir gönül noktasýný tayin eder ve O da
A l lah'ýn düsturuna göre Ýslâm'ý açýklar. Onun yaptýðý anlatýmlar, dinin hakikatine ters düþmez. Çünkü ondan konuþan zaten Hakk’ýn kendisidir. Aksi halde ehli zahir ulema veyahut bir yönetici bunu yapmaya kalkarsa, kendi
akýllarýna göre yorumlamýþ olurlar.
Zamanýn Ýnsanýna örnek olarak Þeyh Muhyiddin
Abdülkadir-i Geylâni'nin anlatýmlarý Kur'an'a tam uygundur. Çünkü Zamanýn Ýnsaný'dýr. Eðer insanlar samimi
olarak kendilerine Allah'tan bir Mürþid isteselerdi, Allah
onlara lütfederdi.
Sevgili Efendimizden sonra dini anlayýþ yorumlarýndan çeþitli mezhepler doðmuþtur. Ýnsanlar kendi karakterlerine ve þartlarýna uygun olan mezhebin yolundan
gitmiþtir.
Her insan deðiþik meþrepte yaratýlmýþtýr. Ne kadar
insan varsa zaman içinde o kadar Allah anlayýþý olmuþtur.
Her insanýn anlayýþ ve idrakine göre Allah anlayýþý ve idraki vardýr. Bu þekilde düþünülürse Allah'a kayýt konulmamýþ olur. Kayýtlar insaný Allah'a yaklaþtýrmaz, uzaklaþtýrýr. Bu kadar kayýtla Allah'a gidilmez.
Velâyet için millet, mezhep, ayrýmcýlýk yoktur.
Velâyette, Allah'ýn yarattýðý bütün varlýklar bir bütün ola34
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rak deðerlendirilir. Onun için velâyet sadece peygamberimizin söylediði sözleri kabul eder. Daha sonraki din yorumcularýnýn mezhep anlayýþlarý zamana ve kiþiye göre
olmaktadýr. Çünkü onlar kendi zamanlarýndaki dünya yaþamýndaki insanlarýn hasletlerini esas alarak dini deðerlendirmiþlerdir. Velâyet ise insan varlýðýnýn asliyyet-i
ilâhîyesine göre deðerlendirme yapmakta ve anlatmaktadýr.
Ulemanýn din anlatýmýnda kurallar manzumesi vardýr. Kurallar dünya yaþamý içindir. Zaman deðiþir, yaþam
deðiþir, kurallar da deðiþir. Dinin ilk anlatýmý Allah'ý doðru tanýyýp bilmektir. Yarataný nasýl bileceksin, nasýl
iman edeceksin. Dinin zâtîyet anlatýmý böyledir.
Mezhepler dini, dünyaya göre deðerlendiriyor.
Dünya varlýðýmýza göre din ve maneviyat tarif ediliyor.
Yaþam dünyayý kurmadý, Allah’ýn din arzusu, yaþamý da dünyayý da kurdu.
Dünya sýfat âlemidir. Din ise ilâhi alemden lütfedilmiþtir, zatîdir. Dünya âlemi sýfatidir. Sýfat âlemi, zât alemini tarif edemez.
Allah, kendi arzularýný kul olarak meydana getirdiði insanda temaþa etti. Melekler, "biz Allah'ý zikrediyoruz" dediler. Ýnsan varlýðýnda ise Allah, müspet-menfi arzularýný tadýyor. Allah, hususiyede tuttuðu arzularýný insanda tadýyor.
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Kul, Allah'ýn görünmesini iþaret eden bir kelimedir. Hakikat ehli için Allah, kul kelimesi ile görünür, hakikat ehli olmayan "Allah var, kul da var" der.
Allah'ýn bütün varlýklarýnda tecellisi var, ama tek
isimle tecellisi var. Ama Allah'ýn insanda namütenahi
isimlerle, arzularla tecellisi var. Bu, kulluðun ne kadar efdal olduðunu gösterir.
Allah kendi yarattýðý mecburiyetler için günah yazar mý? Hâlbuki mezheplerin deðerlendirmeleri hep günah-haram açýsýndan olmaktadýr. Yaþam mecburiyetlerini
dahi günah-haram açýsýndan deðerlendirmek insanlarý
dinden soðutmaktadýr.
Tirmizî'nin, Ebu Hureyre’den nakledilen bir
rivayetinde; "Ýsrailoðullarý yetmiþ iki fýrkaya ayrýlmýþtýr. Ümmetim ise yetmiþ üç fýrkaya ayrýlacaktýr. Bir tanesi hariç, bunlarýn tamamý ateþtedir."
Âlemlere rahmet olarak irsal olunmuþ Sevgili Peygamberimiz bütün hayatý boyunca ümmeti için nice sýkýntý, üzüntü ve ýzdýraplara katlanmýþ, onlarýn cehennem
azabýna uðramamasý için mücadele etmiþtir. Geceleri sabahlara kadar niyaz ederek "Allahým! Ümmetimi
(maðfiret et), ümmetimi (maðfiret et!)" ilticasýnda
bulunmuþtur.
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Nitekim Tevbe (9/128) ayetinde;
"Andolsun sizlere kendinizden bir resul
gelmiþtir ki sizin sýkýntýya uðramanýza
karþý aziz, sizlere düþkün ve müminler için
çok þefkatli çok merhametlidir." buyrulmaktadýr.
Bir hadis-i þerifte; "Rabbimin nezdinden bir
melek geldi ve ümmetimin yarýsýný Cenab-ý Allah
cennete koymak ile þefaat arasýnda bir tercih yapmamý istedi. Ben þefaati tercih ettim. Zira þefaat
daha umumi ve kifayetlidir. Siz bu þefaatin ümmetimin takva sahiplerine mi olduðunu sanýyorsunuz. Hayýr! Þefaatim ümmetimin hata ve günah iþlemiþ, günahlarla kirlenmiþ olanlarý içindir."
buyrulmuþtur. (Ýbn-i Mace, Zühd, 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned,
2/75.)

Sevgili Efendimiz duasýný, kýyamet gününde ümmetine þefaat etmek üzere âhirete saklamýþ ve böylece
ümmetini ne kadar çok sevdiðini göstermiþtir.
Bütün bu ayet ve hadislerden anlaþýldýðý üzere,
ehl-i zahir ulemanýn dilinden düþürmediði yetmiþ üç fýrka
rivayetinin ilâhi hakikate uymadýðý anlaþýlmaktadýr. Halbuki ehl-i zahir yetmiþ üç fýrka rivayetine dayanarak kendisi gibi düþünmeyen müslümanlarý düþman gibi görmektedir.
37
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Dinde dikkat edilmesi gereken düstur ana kaidelerdir. Yaþam ile ilgili hususlar hakkýnda dini kurallar icat
etmemek icap eder. Çünkü yaþam insanlarýn kendi hususiyetleridir. Her zamana göre tatbikatlarda deðiþiklikler
olabilir.
Bugün Ýslâm muamelatý (ibadet tatbikatlarý) ile ilgili konular ülkelere göre, bölgelere göre deðiþik olabilmektedir. Mesele kulun sevgisini Allah'a izhar etmesidir.
Bütün mesele Allah'ý muhabbetle, sevgi ile aþk ile
sevebilmektir. O aþk insanýn kendisinden kendisine duyduðu aþktýr. Senin “kendim” dediðin de O zaten. O zaman bu idrak ile kendisindeki O’nu seven Allah’ý sevmiþ
olmuyor mu?
Bugün dünyada din kargaþasý olarak görülen esasta iman kargaþasýdýr. Pekçok insan bugün Allah'ýn istedið i g i b i A l l a h ' ý t a n ý m ý y o r. M e z h e p l e r i n t a n ý m l a d ý ð ý
b i r A l lah anlayýþýnýn peþinde koþuyor, oysa Allah'ý hiçbir
þeyle mukayese etmeden tanýmak icap eder.
Son zamanlarda Allah'ýn ilâhî arzularýnýn kaynaðý
olan DÝN, yemek-içmek ve giyim-kuþam olarak deðerlendirilen bir husus haline getirilmiþtir.
Hatmül Velâyet ile bugün din nasýl anlaþýlmasý gerekiyorsa öyle açýlýyor ve anlatýlýyor. Allah sual açtýðý ki38
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þiye "Sen hangi anlayýþtasýn" buyuracaktýr. Eðer kiþinin din anlayýþý son zamandaki Hatmül Velâyet anlayýþý
ise o zaman geçmiþe dönük olarak bütün velâyetin anlayýþ idraki o kimsede var demektir.
Zamanýn Ýnsanýn'da açýlan din anlayýþýný kabul etmeyip beþ yüz sene önceki anlayýþý kabul edenler beþ yüz
sene geriden gelirler. Bu mesele bir makam ve idrak meselesidir.
Hakk’a yürümüþ Velâyet gönülleri kendilerinden
önceki Velâyeti tasdik etmiþlerdir. Bu zamanda da manevi gönüllerde zuhur ederek bu zamanýn kemâlâtýný tasdik
etmektedirler. Bu da Velâyet’in son bulmadýðýný gösteren
büyük bir keramettir.
Dinden murat, Allah'ý tanýmaktýr. Velâyet, Rabbimizin buyurmuþ olduðu; "Ben bilinmez bir hazine
idim" anlayýþýnda Hakk’ý tahsil etmektir. Eðer insanlardaki din anlayýþý Allah'ýn arzu buyurduðu anlayýþtan
uzaklaþýrsa dünya hayatýnýn devam etmesi ne mânâ ifade
edecektir?
ÝSLÂM'DA ÝNSANLARI YAKMAK YOKTUR.

Sadece kendi inancýnda ve düþüncesinde olmadýðý
için insanlarý yakarak öldüren kimseler, Allah'a hesap vereceklerdir. Ýslâm'da insanlarý yakmak yoktur.
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Peygamber Efendimiz kendisinin iþtirak etmediði
savaþlara gönderdiði Ýslâm ordusuna insanlarýn yakýlmasýný yasakladýktan sonra þöyle buyurduðu kaydedilmekted i r : " . . . At e þ l e y a k a r a k c e z a l a n d ý r m a k s a d e c e
A l lah'a mahsustur" (Buhari, Cihad, 106)
Son Himyerî Hükümdarý Zûnüvâs'ýn kendilerini
Mûsevîliði kabule zorlamasý üzerine Hýristiyanlar (Ashabý Uhdûd) Habeþ Aksum Krallýðý'ndan yardým istediler. Bu
din deðiþtirmeye zorlamalar sýrasýnda Zûnüvâs'ýn birçok
Necranlý'yý ateþ hendeklerinde diri diri yaktýðý bilinmekte
ve Kur'an'da Burûc 85/4-12 âyetlerinde bu olay þöyle zikredilmektedir:
"Katledildi hendek ashabý. O çýralý ateþin.
Hani onlar karþýsýnda oturmuþlar ve müminlere yaptýklarýný seyrediyorlardý. Öc
almýþlardý onlardan sadece iman ettiler diye Azîz, Hamîd Allah'a. Ki onundur semavat ve arzýn mülkü Ve Allah herþeye þahiddir. Þüphesiz inanan erkek ve kadýnlara
fitne yapýp sonra tevbe etmeyenlere cehennem azabý vardýr. Onlaradýr yangýn azabý.
þüphesiz inanan ve salihatý iþleyenlere altlarýndan ýrmaklar akan cennetler vardýr.
Budur fevz-i kebir. Þüphesiz Rabbinin yakalayýþý elbette þiddetlidir"
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Abdullah b. Mesud'un bildirdiðine göre Peygamber
Efendimiz þöyle buyuruyor:
"Adam öldürmekten en çok sakýnan insanlar,
müminlerdir." (Ebu Davud)
Sahabilerden Abdullah b. Yezid el-Ensari diyor ki:
"Peygamberimiz savaþta yaðmacýlýðý ve iþkence
ederek adam öldürmeyi yasakladý." (Buhari)
Sevgili Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde;
"Dünyada insanlara iþkence edenlere Allah
âhirette ceza verir." (Müslim, Birr, 117-119) buyurmuþlardýr.
Hz. Ebu Bekir cihada giden Ýslâm askerlerine þu
emri vermiþtir:
"Savaþ sýrasýnda kendilerini Allah'a adadýklarýný düþünen birtakým insanlarla karþýlaþacaksýnýz. Onlarý uðruna kendilerini adadýklarý meþguliyetle baþ baþa býrakýn. Sakýn kadýnlarý, çocuklarý
ve yaþlýlarý öldürmeyin." (Ýmam-ý Malik)
DÝN, AÞK VE SEVMEKTÝR

Maneviyat, evvela güzellik ve sevgi ile yürür. Ma41
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neviyatta aranan ilk þey sevgidir. Sevgi kimin içindir?
Sevgi kendi yaratanýn içindir. Yarataný da kendinde bulduðun zaman, gerçek aþkýný bulmuþ olursun.
Aþk, insanýn kendisini idrak etmesidir. Evvela sen
kendine âþýk ol! Bu söz þahsiyet olarak düþünülmemelidir. Allah'ýn sendeki arzusuna âþýk ol! Çünkü Allah arzu
etti seni yarattý, istemeseydi yaratmazdý. Ýþte, Allah'ýn o
arzusuna âþýk ol… Asýl âþk O… Eðer o aþk sende varsa
düþün o zaman, Rabbim bütün yarattýklarýný o aþka istinaden yarattý. O zaman onlara da o aþk gözü ile bakarsýn
ve her gözde kendi aþkýný temaþa edersin. Peki, insanlar
dini böyle mi anlýyor? Hayýr! Dini bir alay kurallar ve
yasaklar manzumesi haline getirmiþler. Ýnsanda aþk yoksa kuralý bilse ne olacak?
Aþk, Allah'ýmýzýn o varlýklarý yaratmasýndaki hususiyeti taþýr. Aþk her varlýkta var ama esas insanda var.
Aþk, erkek ve kadýn cismaniyeti olarak deðil de ruh ve
nefis hakikati olarak idrak edilirse o zaman hakikate
daha yaklaþýlmýþ olur. Aksi halde doðrudan doðruya yaratýldýktan sonraki cismaniyete intisap eder ki, orada istenen sonuç çýkmaz.
En yüksek ahlâk ilâhî aþktýr. Ýnsanda, Allah
þuuru galip geldikçe sevgisi de, düþüncesi de, aþký da
daha mantýklý bir yere oturur. Rabbimize olan büyük
muhabbet insanýn asliyyetine olan iþtiyak ve aþk ile
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gerçekleþir. Terakkideki gerçek, aþktýr. Ýlâhî aþk ne þaraba
ne kadehe bakar.
"Ey Aþýk! Ýlâhî aþkla sarhoþ olmuþ gönlün
makamý nedir?
Orada ne mey ne meyhane, ne kadeh ne de
aþk kalýr. Her þey biter.”
Seven-sevilen kendisidir. Aþk kendinden kendinedir. Allah aþký ebedidir; ne mutlu ona dahil olanlara.
ALLAH'IN YARATTIKLARI ÝÇÝNDE ÝLK ÖLEN KÝMDÝR?

Allah'ýn yarattýðý varlýklar içinde ilk ölen þeytandýr.
Çünkü Allah'a karþý geldi. Bu karþý geliþ onun sonsuz yýk ý l ý þ ý n a s e b e p o l d u . Ö l e n , A l l a h ' a i t i r a z e d e n d i r. H z .
Yu nus Emre: "Ölen hayvan imiþ, âþýklar ölmez" buyurmuþtur. Eðer sen O’nun aþký ile doluysan ne mutlu…
Hiçbir þey O’nun aþkýna müdahale edemez. O zaman sen de sevdiðin ile buluþursun.
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HZ. ÂDEM
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Din, tatbikatla meydana gelmiþtir. Âdem'in yeryüzüne indirilmesinde ve insan macerasýnýn baþlamasýnda
tatbikat olarak yaþanmasý icap etmekteydi.
Âdem, Allah'ýn arzularýnýn tatbikat noktasýdýr. Ýlk
defa Hz. Âdem, Allah'ýn rahmetini anlatmýþ ve varoluþun
asliyyetini, Allah'ýn varlýklarýndan istenen imanýn ve
inancýn nasýl olmasý gerektiðini anlatmýþtýr.
Allah'a olan imanda ve teslimiyette bir bütün olarak tam olmak için Allah'ýn her noktadan göründüðünü
ikrar etmek icap eder. Ýblis bu noktada hata yaptý. Her
noktadan, Âdem'den de Allah'ýn göründüðünü ikrar etmiþ
olsaydý, o zaman itiraz etmezdi. Allah, Âdem'den görünüyor da Ýblis'ten görünmüyor mu? Ama Ýblis'teki görünme
menfi, Âdem'deki görünme müspet. Allah'ýmýz, Âdem görünmesine "Halifem" buyurunca Ýblis o makamý kýskanmýþtýr. Halife, "kendisi" demektir.
ÞECERE NEDÝR?

Bakara sûresi 2/30. âyetinde;
"Ve hani Rabb'in meleklere "Muhakkak ki
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ben “arzda bir halife kýlacaðým,” demiþti
de "Biz seni hamd ile tesbih ettiðimiz ve
seni takdis ettiðimiz halde sen orada fesad
çýkaracak ve kan dökecek bir kimseyi mi
var kýlacaksýn?" demiþlerdi. (Allah)"Ben
sizlerin bilmediklerinizi bilirim," dedi."
buyrulmaktadýr.
Dikkat edilirse Allah’ýmýz daha Âdem’i yaratmadan
onu “arzda halife kýlacaðýný” tespit buyurmuþtur. Arz
sadece yeryüzü deðil bütün esfele safilin âlemidir. Âdem
þecereye yaklaþtýðý için yeryüzüne gönderildi diye düþünülen konu, esasta Allah’ýmýzýn kendi programýdýr.
A'raf sûresi 7/19. âyetinde;
"Ve "Ya Âdem sen ve zevcen cenneti mesken tutun, dilediðiniz yerden gýdalanýn ve
fakat bu þecereye yaklaþmayýn zira zalimlerden olursunuz." buyrulmaktadýr.
Hz. Âdem ve Hz. Havva cennette sakin olduklarý
halde ölümsüz olma talebi ile þecereye yaklaþmýþlardýr.
Ancak kendileri zaten cennette ölümsüz idiler. Bunun
üzerine Rabbimiz onlarý cennetten çýkararak ölümü tatbikata koymuþtur. Böylelikle ölümsüzlük denilen hususiyetin kiþiye ait olmadýðýný göstermiþtir. Bu tatbikatý yaþayarak tekrar cennete girmekle, ölümün asliyet-i ilâhiyesi id-
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rak edilmiþ, böylelikle zahiren onlarýn aleyhine gibi görünen bu tatbikat onlarýn terakkisine vesile kýlýnmýþtýr.
Âdem ve Havva'ya cennetlerde arzu ettiði gibi hareket etme imkâný verilmesi onlarýn ruhlarýna yüklenilen
nice hasletleri iþaret eder. O hasletlerin arasýnda dünyada ulaþacaklarý teknoloji arzusu da vardý.
Ýblis tatbikatý, Âdem yaratýldýktan sonra vuku bulmuþtur. Allah'ýn, "þecereye yaklaþmayýn" emri vardýr.
Yani o ismin tecellisi olan hususlara tevessül etmeyin demektir.
Þecere düþünce, fikir, anlayýþ, idrak olarak deðerlendirilirse "Þecereye yaklaþmayýn" emr-i ilâhîsi, "o
düþünceye yaklaþmayýn" mânâsýnda menfiyi iþaret
e d e n b i r k o n u d u r. B u m e n f i t a t b i k a t ý n ý n i ç e r i s i n d e
A l lah'ýn men ettiði her þey vardýr.
Allah makamýnda menfiye yaklaþmak o makamdan
uzaklaþtýrýlmayý icap ettirir. Ancak burada bir husus daha var. Menfi olan "þecereye yaklaþma" tatbikatý neticesinde Allah'ýn arzusundan olarak yeryüzüne indirilen
Âdem ve Âdemoðullarý nesli ile insanlýk macerasý baþlamýþ ve bu nesillerde Velâyet, Nübüvvet, Gavsiyyet...
gibi nice ilâhî makamlar, nice ilâhî güzellikler zuhur etmiþtir.
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Âdem, Hüve’nin arzusu ile yaratýlmýþtýr. “Allah
Âdem’i kendi suretinde yarattý” (Buhari, Ýstizan, 1; Müslim, Bir, 115) hadisi Âdem’in tam bir teslimiyet ve azim
göstermesi gerektiðini iþaret etmektedir. Ancak Âdem,
Allah’ýn emrini dinlemek hususunda bu azmi gösteremedi.
Taha sûresi 20/ 115. âyetinde;
"Ve andolsun önce Âdem'den söz almýþtýk
ancak unuttu. Ve onda azim bulmadýk”
buyrulmaktadýr.
Hüve kendi programý icabý, kendi arzusunun tatbik
olacaðý noktanýn yani Âdem’in azim kazanmasýný arzu
buyurmuþtur, çünkü o noktada daha ileri arzularýný açacaktýr. Daha ileri arzularýn açýlmasý için de Âdem’in yetiþmesi icap ediyordu.
Allah’ýmýz Âdem’in yeryüzünde bir tecrübe kazanmasýný ve azim kazanarak cennete dahil olmasýný arzu
buyurmuþtur. Yeryüzünde bu tecrübeyi yaþayan ve azim
kazanan insan artýk hatalara düþmez.
Hz. Süreyya; “Bilen düþer mi þirkü isyana” buyurmuþlardýr. Bir Mürþid elinde yetiþen evlat da azim kazanýr ve kesin bir iman sahibi olarak Allah’a yönelir.
Allah’ýn yaratmýþ olduðu Âdem varlýðýndaki tecelli48
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nin zuhurunda menfi gibi görünen hususiyet Deryayý Nuru Muhammed ile silinmiþtir. Çünkü O, Allah’a tam tâbi
idi. O yüzden bütün âlemler Deryayý Nuru Muhammed’den halkedilmiþtir. Allah’ýn arzusunu tam olarak ortaya çýkmasý için bu tatbikatýn olmasý da Allah’ýn programýnýn bir hususiyetidir.
Bir varlýðýn kendi baþýna Allah’a itiraz etmesi
zaten mümkün deðildir. Bütün mesele Allah’ýn böyle bir
arzusu olmasýdýr. Bu tatbikatlar menfi gibi görünse de,
Allah’ýn arzusunun tatbikata girmesi ile ilgilidir.
Allah’a tam teslim olmak ve pürüzsüz bir teslimiyet
Allah’ýn arzusunu iþaret etmektedir.
Allah ile olmak bir makam meselesidir. Allah'ý hakký ile bilmek ise bir idrak meselesidir. Âdem’in þecereye
yaklaþmasý Allah'ý hakký ile bilmek ve tanýmak noktasýnda eksiklik olduðunu gösteriyor. Allah'ý hakkýyla bilmek
için müspeti de menfiyi de bilmek icap eder. Ýnsan varlýðýnýn yaratýlmasýndaki gaye zaten budur.
Madem ki bir itiraz vardýr, o zaman aþaðý inilecek
ve esfele safilinde Allah tahsil edilecektir. Ýnsanýn dünyada yaþamasýnýn mânâsý budur.
Peki, dünyada Allah nasýl tahsil edilecektir? Bu
tahsil Zamanýn Sahibi'ne mülâki olunarak olur. Allah'ýn
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hidayet noktasý, o gönül noktasýdýr. Onunla beraber olunursa Allah tanýnmýþ olur.
O noktadan tahsil edilen DÝN insanlarýn vehmind e k i d i n a n l a y ý þ ý n ý n ü z e r i n d e d i r. Z a m a n ý n S a h i b i
H ü ve'nin o zaman için lütfettiði arzu neyse o makamdan
ilâhî ilim lütfeder ve o noktaya tâbi olanlara da Allah hidayet lütfeder.
A'raf sûresi 7/43. âyetinde;
"…Ve "bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun, derler. Eðer Allah bize hidayet eylemeseydi biz kendi kendimizi hidayete erdiremezdik. Andolsun Rabbimizin resulleri 'el Hakk' ile geldiler ve bizlere "iþte size
cennet, iþlemiþ olduðunuz amellerden dolayý o size miras verildi," diye nida olunduk." buyrulmaktadýr.
Ýsra sûresi 17/94. âyetinde;
"Ve insanlarý, kendilerine hidayet geldiðinde imandan men eden "Allah beþer bir resul mü gönderdi?" demeleridir." buyrulmaktadýr.
Ýnsanlar risalet noktasý olarak zuhur eden Zamanýn
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Sahiplerini Allah’tan ayrý görmemelidirler. Peygamberlik
tatbikatý Allah'a aittir. Bundan yüz çevirenler Allah'ý dünyada tahsil etmemiþ olurlar. Yani dünyanýn kurulmasýndaki arzu olan "bir nebze rýzýk"tan kendilerini mahrum
býrakmýþ olurlar.
Allah'ýmýz kullarýna karþý o kadar merhamet sahibi
ki, bir daha menfi olaný tercih etmesin müspeti tercih etsin diye peygamberler ve veliler göndermiþ onlarý insanlara hidayet rehberleri kýlmýþtýr.
Hz. Muhammed’in bizlere lütfettiði ilme iman eden
a r t ý k þ e c e re y e y a k l a þ m a z . B u i t a a t e s a h i p o l a n
" K u l " A l lah'ýn muradýdýr. Bütün peygamberler ve en son
Sevgili Peygamberimiz iþte bu idrake sahip olan "Kul"larýn cennet makamýna vasýl olmalarýnýn talimini yapmýþlardýr.
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HZ. ÝBRAHÝM ZAMANINDA
ALLAH VE DÝN ANLAYIÞI
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Hz. Âdem ile baþlayan nübüvvet arzusunda
h e r p e y gamber bir makamdýr. Asýl olan Allah'ý hiçbir
þeyl e t a h d i t e t m e d e n i m a n e t m e k t i r. H z . M u h a m m e d ' i n " c e d dim Ýbrahim" buyurmasý Hanif inancýnda
Allah'ý hiçbir þeyle tahdit etmeden iman etmesinden dolayýdýr. Hz. Muhammed, Hz. Ýbrahim'in soyundan gelmesini övünç vesilesi saymýþtýr.
Hz. Ýbrahim'e yakîn ehlinden olmasý için semavatýn
ve arzýn hükümranlýðý gösterilmiþtir.
En’âm (6/76)
"Artýk üzerine gece kapandýðýnda bir yýldýz
gördü ve "Ýþte Rabb'im budur," dedi. Ama
batýnca "Ben batanlara muhabbet etmem,"
dedi"
En’âm (6/77)
"Ama doðarken ayý görünce, "iþte Rabb'im
budur," dedi. Ama batýnca "Eðer Rabb'im
bana hidayet eylememiþ olsaydý ben de
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dalâlete düþenlerin kavminden olurdum,"
dedi."
En’âm (6/78)
"Ama doðarken güneþi görünce, "iþte
Rabb'im budur, dedi, bu en büyüktür. Ama
o da batýnca "Ey kavmim, dedi, ben sizin
þirk ettiklerinizden uzaðým." buyrulmaktadýr.
Dünya ebedi deðildir, ruh için bir þey ifade etmez.
Ruh ebedidir. Hz. Ýbrahim; "Ben batanlara muhabbet
etmem" buyuruyor. Dünya da batanlar arasýndadýr. O
halde zâtiyyet-i ilâhîye esastýr.
Bakara 2/125
"Ve hani "Beyt"i (kâbe) insanlar için bir sýðýnak ve emniyet kýlmýþtýk. Ve 'Makam-ý
Ýbrahim'den bir namaz yeri edinin. Ve Ýbrahim'e ve Ýsmail'e "Beytimi tavaf edenler
ve itikâf edenler ve rükû edip secde edenler için temizleyin," diye söz almýþtýk."
buyrulmaktadýr.
Makam-ý Ýbrahim, Allah dininin bir etabýdýr. "Makam-ý Ýbrahim'den bir namaz yeri edinin" buyrulmasýndan murat, Hz. Ýbrahim'in "yýldýz, ay ve güneþ
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benim Rabbim olamaz" demesinden sonra "Allah
hiçbir varlýkla kýyas olunmayan kudret-i ilâhîyedir" buyurmasý Allah dininde önemli bir etap ve
" M A KAM"dýr.
R a b b i m i z b u r a d a m ü m i n l e re " S i z l e r d e H z .
Ý b r a him gibi Beni hiçbir þey ile kýyaslamadan
i m a n e d i n " t a v s i y e s i n d e b u l u n m a k t a d ý r. M a k a m - ý
Ý b r a him'den namaz yeri edinmek, bu idrake gelinmesini
iþaret etmektedir. Çünkü bu idrak bir makamdýr.
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HZ. MUSA ZAMANINDAKÝ
“EF’ÂLÝ” ANLAYIÞ
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Hz. Musa'da daha çok mucize aðýrlýklý bir tatbikat
olmuþtur. Böylelikle maddenin de ilâhî kudrete tâbi olduðu ayan olmuþtur.
Rabbimiz; Hz. Musa'ya önce alev alev yanan bir
aðaçtan hitap etti, daha sonra daða tecelli etti. O zamanýn makamý öyleydi. Hz. Musa Rabbinin sesini dýþarýdan
iþittiði için, "Rabbim bana görün" dedi. Ancak Rabbimiz, "Ya Musa! Evet, Ben sana her þeyden hitap ettim, her varlýkla beraber olduðumu sana söyledim, anlattým ama her þey Ben deðildir; Ben her
þeyim. Daða nazar et dedi… Musa daða baktý.
Allah daða tecelli edince dað paramparça oldu"
Ta Ha sûresi 20/12. âyetinde;
"Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Çýkar
nalýnlarýný. Muhakkak ki mukaddes vadî,
Tuva'dasýn."
Nalýnlarýný çýkarmak, dünyevi düþünceleri býrakarak Allah'a teslim olmak mânâsýndadýr. O zamana kadar
insan maddeye tapýyordu. Rabbimiz maddeye ilâhlýk verilmesini makbul tutmaz.
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Allah, "Musa'daki sýfat bana aittir" buyurdu.
Nalýnlarý çýkarmak, "maddeyi terk et; Allah'ý maddeyle kýsýtlamaktan kurtul" anlamýndadýr.
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HZ. ÝSA ÝLE AÇILAN “RUHULLAH”
HUSUSÝYETÝNDEKÝ DÝN ANLAYIÞI
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Ýnsanda var olan ruhun ne olduðu konusunda tam
bir tarif yapýlamamýþtýr. Her þeyin aslý, mânâsý ve cevheri o þeyin ruhudur. Allah'ýmýz bu hakikati, Hz. Ýsa'nýn zuhuru ile insanlara haber vermiþ olmaktadýr.
Ruhun hususiyeti nedir?
Ruh, Rabbimizin bir emrid i r ; A l l a h ' ý n h e r v a r l ý k t a k i y a r a t m a a r z u s u r u h t u r. R u h , A l lah'ýn yaratma arzusu olduðuna göre, ruhun tasarruf altýna alýnmasý düþünülemez.
Hz. Ýsa, kendisindeki ruh tecellisinin insanlara intikal etmesinde vazifeli bir peygamberdir. Hz. Ýsa ile ilgili
olarak hâþâ Tanrýnýn oðlu, vs. denilerek çeþitli yakýþtýrmalar yapýlmýþtýr. Bu söylenenler sýfatî noktadan yakýþtýrmalardýr. Yani bir maddenin ifadesidir. Madde hiçbir zaman
asliyeti ifade etmez.
Hiçbir peygamber Allah'ýn dununda kelâm etmez.
Allah'ýmýz Hz. Ýsa için Ruhullah buyurmakla onun yemesi, içmesi konuþmasý her þeyi ile ilâhî bir noktayý ihtiva
ettiðini iþaret buyurmuþlardýr.
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Hz. Ýsa ile ruhun da Allah'a ait olduðu ayan olmuþtur. Böylelikle insanlardaki "ruh" tecellisinin de Hakk’a
ait olduðu idrakine gelinmiþtir.
Ruh, Allah'ýn arzuyu ilâhîsinde makam makamdýr.
Allah'ýn, ruh tatbikatýný mer’iyyete koyduðu noktalarda,
Allah'ýn arzuyu ilâhîsi olarak bulunan ruhun özü ayný olmakla beraber makam dereceleri farklýdýr. Ruh birdir, fakat Allah'ýn arzu ettiði varlýklardaki tecelliyatý ve tatbikatý deðiþiktir.
Allah'ýn bütün insanlardaki tecellisi ne ise Hz. Ýsa'da bu tecelli zuhur etmiþtir. Ancak Allah, O'ndan insanlara hitap etmiþtir. Bununla birlikte, Allah'ýn Hz. Ýsa'dan hitap etmesi, Hz. Ýsa'nýn 'Tanrý' veya “Tanrýnýn oðlu” olarak deðerlendirilmesini geçerli kýlmaz. Çünkü Allah bütün
peygamberlerinden halka hitap etmiþtir. Allah'ýn bir kula
peygamberlik vermesi onu tanrý yapmaz. Kiþinin Allah olmasý mümkün deðildir, ancak Allah insandan görünür.
Hz. Ýsa, kendi adýna söylenmiþ ama ona ait olmayan sözlerden elbet rahatsýz olmaktadýr.
Hz. Ýsa'da Ruhullah sýrrýnýn açýlmasýnýn sebebi,
insanlardaki kudrete tapma düþüncesinin sonunu göstermektedir. Buradaki anlam, “Siz her þeye ruh veriyorsunuz. Halbuki ruh birdir ve hepimizdeki ruh
A l lah'a aittir. Sizler terakki etmeye, kendinizdeki
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ruhun idrakine gelmeye bakýn” þeklinde anlaþýlmalýdýr.
Ruh, Allah'a aittir, insanlar ruha tesir edemezler.
Ruhu tenzih etmek lazýmdýr. Puta ruh atfetmek yani onu
tanrý yapmak cehalettir. Ruh sadece Allah'a aittir. Allah,
"Âdem'e ben kendi ruhumdan verdim" (Sâd 38/72) buyurmaktadýr. O halde ruh sadece Allah'a aittir.
Allah'ýn ruhundan olan Hz. Ýsa bir mihenk taþýdýr.
Sonra sýfatýn zâtiyyet olarak görünmesi Hz. Muhammed
ile tatbik olmuþtur.
Bugün idrak çok ileridir. Bugün maneviyatýn yaþadýðýmýz ileri ilim ve teknoloji devrine ve anlayýþýna göre
deðerlendirilmesi ve ifade edilmesi vardýr. Yani maneviyat Allah'ýn lütfettiði ileri ilim ve idrake göre deðerlendirilip anlatýlmaktadýr.
Hz. Muhammed zuhur etmemiþ olsaydý Hz. Ýsa'nýn
hakikati de gizli kalacaktý. Hz. Ýsa hakkýnda en doðru haberi Hz. Muhammed Kur’an'da açýklamýþtýr.
Hz. Ýsa'nýn "Mesih" isminin mazhariyeti ile insanlarý kurtarmasý kendisinin çarmýha gerilmesi ile deð i l , A l lah'ýn Hz. Ýsa ile lütfetmiþ olduðu ilâhî ilim ile hareket edildiði takdirde mümkündür. Ýnsanlar ancak bu þekilde selâmete çýkabilir. Ýnsanlar onun ruhî olarak lütfet61
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miþ olduðu rahmet ile ebedi kurtuluþa ermek yerine, dünyevî günahlarýna kefaret olmasýný ve onlara maddi bir
kurtuluþ vermesini istemektedirler.
Hz.Ýsa için, Kur’an’da; "O, Allah'ýn bir kelimesidir" (Âl-i Ýmran, 3/45) buyruluyor. Bunun mânâsý, "Ona
ayrý bir vücûd vermeyin" olsa gerekir.
Hz. Ýsa Allah’ýn peygamberlik arzusundan görünmüþ bir peygamberdir. Onun peygamber oluþundaki hususiyete dikkat etmek icap eder. Hz. Ýsa'nýn ‘R u h u l l a h ’ ve ‘K e l i m e t u l l a h ’ olmasýndaki hususiyetler bir
kenara býrakýlarak Hz. Ýsa hakkýnda tanrýnýn oðludur
denmesi ilâhî hakikat ile baðdaþmamaktadýr.
Hz. Âdem’den sonra görünen zamanýn gönül noktalarý Allah’ýn lütfetmiþ olduðu 'R u h u l l a h ' makamýnýndan hissementtirler. Hz. Ýsa için “Ruhullah” buyrulmasý, Ruhullah hususiyetinin 'Ýsa' ismi ile açýlýp bildirileceði mânâsýný taþýr.
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HZ. MUHAMMED ÝLE AÇILAN
“ZÂTÝYYET” HUSUSÝYETÝ
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Kur'an-ý Kerîm'de Sevgili Efendimiz insanlara; “en
g ü z e l ö r n e k ” ( A h z â b , 3 3 / 2 1 ) o l a r a k g ö s t e r i l m i þ t i r.
B i r k i þinin Allah dinini kabul eden bir Müslüman o l a bilmesi için mutlaka ve mutlaka ‘Allah'ý ve
‘ M u h a m med'i (s.a.v) zikretmesi lazýmdýr.
Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teþrifleri ile Rabbimizin ‘el-Ýnsan'da görünmesini tasdik
ederek biat eden varlýklar sevinçlerini ifade etmektedirler. Onun için Efendimizin bu âlemlere teþrifi en büyük
hadisedir.
Bütün peygamberlerde 'Rabb' ve 'Kul' ifadesi vardýr. Ancak 'Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah' beyaný ile Hz. Muhammed, kuldan görünen hakikatin Allah olduðunu ayan kýlmýþtýr ki, bu ilâhî anlatýmýn
hatmidir.
Ýnsanýn efdaliyeti manevî yolda olan terakkisi ile
mümkündür. Tekmil peygamberan Hz.Muhammed'in geleceðini iþaret etmiþlerdir. Çünkü onlar insan tekâmülünün ancak Allah'ýn arzuyu ilâhîyesi tam olarak yerine getirildiði takdirde olacaðýna inanmaktadýrlar ki, bu doðru-
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dur. Onun için de Hz. Muhammed'in teþrifi ile Allah'ýn
i z a f e t e n s û r e t a l a r a k g ö r ü n m e s i s ö z k o n u s u d u r.
Ya n i A l lah'ýn kendisini iþaret ettiði bir gönül noktasý olarak görünmesi vardýr. Bütün varlýklardan görünen zaten
O ' d u r. A n c a k Pe y g a m b e r i m i z d e g ö r ü n m e s i i l e E f e n d i m i zin; "Beni gören Hakký gördü" beyanýnda
d a i f a de buyrulan hakikat ayan olmuþtur ki, bu hakikat
“Zâtiyyettir”
SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZ ÝLE DÝN TAMAM OLMUÞTUR

Hz. Muhammed'e kadar ki peygamberleri kabul
edip Hz. Muhammed'i kabul etmemek Allah'ýn tertibine
beþer müdahalesi demektir. Þu muhakkak ki, hiçbir peygamberin beyan ve kitaplarýnda Allah'ýn, "Ýþte bugün
dininizi tamam ettim" beyaný yoktur. Dini Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e gelene kadar bir bütün olarak deðerlendirmek icap eder.
Sevgili Efendimiz “Ya mukallibe’l kulûb sebbit
kalbî alâ dînike / Ey kalpleri deðiþtiren, çeviren
Allah'ým benim kalbimi senin dinin (Allah dini)
üzerinde sabit kýl" ”
Sevgili Efendimiz “senin dinin” ilticasý ile Allah
dinini telaffuz buyurmuþtur.
Hz. Muhammed'den evvel din anlayýþý farklý açýlardan zuhur etmiþtir. Bütün peygamberler Allah'ýn bir olan
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dinini anlatmýþ, ancak insanlar bunu ifsad etmiþlerdir.
Hz. Muhammed,(s.a.v) "Ben size yeni ve baþka bir din
getirdim" dememiþtir. Sevgili Efendimiz "Ben ancak güzel ahlâký tamamlamak için irsal olundum." buyurmuþlardýr. Bu, dinin gerçek sahibinin Allah olduðunu
aþikâr kýlmaktadýr.
Acaba o güne kadar tam olmayan ahlâk nedir?
Buradaki hususiyet þöyle olsa gerekir: Hz. Muhammed irsal olunmadan evvel insanlarýn Allah'ýn zâtîyet-i
ilâhîyesi olan Hüve'yi bilmek hususunda tam bir bilgi sahibi olmadýklarý hakikattir. Allah'ý en iyi tanýyan insan, en
ileri ahlâk sahibi olan insandýr.
Bir insanýn güzel ahlâk sahibi olmasýnýn ilk merhalesi, Allah'ý doðru olarak bilip tanýmaktýr. Asýl olan kiþideki ahlâkýn Allah tarafýndan tasdik edilmesidir. Güzel
ahlâk sahibi olunursa maneviyatta yürümeye baþlanýr ve
güzellik kazanýlýr.
Bugün Allah Dini'ni kabul eden zümrelerin de bu
anlayýþtan kurtulamadýklarý ve birçok topluluðun çeþitli
mezhepler icat ettikleri görülmektedir. Bunlar ancak ve
ancak zamanýn ilâhî gönül noktasýnýn yorumu esas alýnarak doðrultulabilir.
Peygamberimizden sonra bir takým dünyevî tatbikatlarý esas kabul eden ve bunu dinin aslý imiþ gibi deðer65
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lendiren zümreler de bu yolda yürümeye devam etmektedirler.
Hz. Muhammed bütün peygamberlerdeki hususiyetleri ihtiva eden peygamberdir. O zaman O'nda namütenahi hususiyetler var demektir.
Hüve'nin varlýklarý yaratma tertibinde Âdem'in yaratýlmasýndaki köken Deryayý Nuru Muhammed'dir.
Âdem, Deryayý Nuru Muhammed'den hâsýl olmuþtur. Hz.
Muhammed'in Allah'ýn tecellilerinin göründüðü nokta
olarak Mekke'de zuhur etmesi, bu ilâhî programýn bir neticeye baðlanmasýdýr.
Hz. Muhammed ile geçmiþ peygamber þeriatlarý
neshedilmiþtir yani silinmiþtir. Hz. Muhammed, Allah'ýn
n a s ý l a n l a þ ý l ý p i d r a k e d i l e c e ð i n i a n l a t m ý þ t ý r. Ý n s a n l a r
k e n di icatlarý olan mevhum Allah anlayýþýný baþkalarýna
dayatarak baský kurmaya çalýþmaktadýrlar. Ancak Hz.
Muhammed insanlarý bir bütün olarak ve Allah’ýn kullarý
olarak telâkki etmiþ Ýslâm'ý bütün insanlara teklif etmiþtir.
Geçmiþ peygamberlerin hepsi Allah dininde bir
merhaledir. En son Hz. Muhammed hatemen nebiyyin
olarak zuhur etmiþ ve peygamberliðin hatmini yapmýþtýr.
Rabbimiz bütün peygamberlerden Hz. Muhammed için
misak almýþtýr. Sevgili Efendimiz Miraç yapmýþ ve Hakk’a
ne kadar yakýnlýk bulunacaðýnýn tebþiratýný lütfetmiþtir.
Hz. Muhammed'in yolundan gidenler Hakk’a kadar
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u l a þ ý r. Ç ü n k ü b ü t ü n p e y g a m b e r l e r i n i ç i n d e n
y a l n ý z c a H z . M u hammed Miraç yapmýþtýr. O zaman Hz.
Muhammed'in ne kadar ileri bir makamda olduðu düþünülmelidir.
En ileri medeniyet anlayýþ ve idraki Hz. Muhammed ile zuhur etmiþtir. Çünkü Peygamberimiz, Allah tarafýndan yaratýlan insan varlýðýnýn yaratýlmasýndaki murat
ve gayenin hatmini yapmýþtýr. Sevgili Efendimizin dini ve
güzel ahlâký ikmal etmesi, onu kabul ve tasdik eden herkesi en ileri medeniyet safhasýna getirir. Peygamberimizin
bu hususiyetleri kabul edilirse terakki zuhur eder
Fetih sûresi 2. âyetinde;
"Ta ki Allah... senin üzerine nimetini tamamlasýn..." buyrulmaktadýr
"Senin üzerine nimetini tamamlasýn," dan
murat, Hz. Muhammed’de arzu ettiði ilâhî hakikatin ikmalidir, ki bu Efendimizden sonra zuhur edecek olan ilâhî
gönüllerde ilâhî velâyet, yani kendisinden kendisine bilinmeklik arzusunun "Muhammed" ismi ile tamamlamasýdýr.
Din nasýl tamam oldu? Sen olanýn da Allah olduðu
idrakine gelindiði için tamam oldu. Allah'ýn kelâmýný Peygamberimiz dýþarýdan deðil kalbinden aldý. Bir gönülde
“Sen olan da Benim” zuhur ediyorsa o noktada ar67
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týk Allah'ýn varlýðýndan baþka bir varlýk telâkkisi
olmaz.
N a m a z k ý l a n ý n n a m a z ý n ý A l l a h k ý l m ý þ t ý r. B u ,
A l lah'ýn kendisinden kendisine þükrüdür.
Bir kalpte "Sen olan da Benim" zuhur ediyorsa
insanýn kulluðu nerededir? Kulluk esasta çok yüksek bir
makamdýr. Kul, Allah'ýn arzuyu ilâhîsi ile meydana gelmiþ
olan bir varlýktýr. Allah kulunu kendisine benzer olarak
yaratmýþtýr. Kulluk sadece insandadýr. O halde insan bütün varlýklardan efdaldir. Bu efdaliyeti idrak eden hakikati bulmuþ olur.
Bir gönülde; "Sen olanda benim" zuhur ediyorsa
o bu dünyanýn malý deðildir, Allah'ýn görünmesidir. Sonunda Hüve'ye dönülecektir.
Hz. Muhammed'e geldik, Hüve'ye eriþtik, yani bizi
yaratan ilâhî kudrete eriþtik. Peygamberimiz bu güzellikleri anlatmýþtýr.
Peygamberimizin bu hususiyetleri anlatýlacaðýna
hâlâ üç parmakla yemek yemesi anlatýlýyor. Yemek yemek, dünyada beden için gerekli olan bir þey ama gönlümüz için lazým olan hususiyetlerden hiç bahsedilmiyor.
"Rab" Hüve'dir. Allah her varlýkla beraberdir çün68
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k ü b ü t ü n t a t b i k a t A l l a h ' ý n d ý r. B ü t ü n i s i m l e r i n k a y n a ð ý A l lah ismidir. Allah, Ýsm-i Câmi’dir. Yani bütün ilâhi
isimlerin toplandýðý ismi azamdýr. Rabb ismi Hüve'yi iþaret etmektedir. "Rabbim" diyenler kendi asliyetlerine
seslenmektedir.
VELÂDET-MIRAÇ

Velâdet, doðmak manasýna gelir. Mürþid elinde yeniden doðmayý ifade eden bir kelimedir.
Peygamberimizin miracý da velâdettir. Efendimiz
miraçta, Allah'ýmýz ile mükâlemesi ile yeniden doðmuþtur. Miraç bir dönüm noktasýdýr. Miraçtan sonra Allah
anlayýþýnda büyük bir deðiþiklik olmuþtur.
Hz. Muhammed kendisinden önce gelen peygamberlerin de Allah’ýn görünme ve tatbikat isimleri olduklarýný onlarýn adýna zikretmiþtir. Peygamberimizin miraçta
bütün peygamberlere imam olarak namaz kýldýrmasý bu
hususiyeti de iþaret etmektedir. Böylelikle Sevgili Peygamberimiz geçmiþ peygamberaný kendi vücûdu içinde
yani Deryayý Nuru Muhammed içinde mütalaa etmiþtir.
Geçmiþ peygamberlere lütfedilen ilâhî bilgiler
Kur'an'ýn nazil olmasý ve Peygamberimizin miraç yapmasý ile baþka bir mecra ve mânâ kazanmýþtýr. Din, artýk sadece bu dünya ile deðil bu dünyanýn da fevkinde bir
mazhariyet kazanmýþtýr. Allah'ýmýzýn âyet âyet yazdýrmýþ
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olduðu Kur'an-ý Kerîm Allah'a ait olan DÝN'in kýyamete
kadar devam edeceðini göstermektedir.
A'lâ Suresi 87/6-7. âyetlerinde;
"Sana okutacaðýz artýk unutmayacaksýn,
Allah'ýn dilediði müstesna... Þüphesiz ki
O, açýk olaný da bilir, gizleneni de."
Âyette; "artýk unutmayacaksýn" buyrulmasýndaki ilâhî arzu; "Artýk size lütfedilen bu bilgi ile yürüyün" mânasýný da iþaret etmektedir. Kur'an'ýn hükmü kýyamete kadar geçerlidir. Peygamberimiz bütün peygamberleri tasdik etmiþtir. Bugün bir Musevi'den ve
Hristiyan’dan daha çok bir Müslüman, Hz. Musa'yý ve Hz.
Ýsa'yý kabul ve tasdik eder.
Musevi, Hristiyan, Budist olanlar Hakk yakýnlýðý
bulabiliyorlar mý Hayýr! O zaman bunlar geçerli deðildir.
Geçmiþ kavimler maddi varlýklara tanrýlýk vermiþ,
taþa, topraða, yýldýzlara, güneþe tapmýþlardýr. Bu sebeple
bu kavimlerde zuhur eden peygamberler onlarý bunlardan men etmeye çalýþmýþtýr. Hz. Muhammed'in miraç
yapmasý ise artýk Allah'ýn dünya ile, dünyevî düþünceler
ile tahdit edilemeyeceðini iþaret etmektedir.
Din, Hz. Muhammed ile ayrý bir vecheye bürün70
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müþ, baþka bir mecraya girmiþtir. Peygamberimiz ilâhî
âlemîn, Allah âleminin temelini anlatmýþtýr. Peygamberimize gelinceye kadar irsal olunan peygamberler, Allah'a
imana davet etmiþtir, Hz. Muhammed ile birlikte yedi semavat, miraç, Âlem-i Âmâ gibi dinin künhünü oluþturan
hususiyetler açýlmýþtýr. Bütün peygamberdeki tertibin
özeti ve neticesi Hatemen Nebiyyin olan Hz. Muhammed'de zuhur etmiþtir.
Bütün peygamberlerdeki hususiyetleri ihtiva eden
Sevgili Efendimiz bu kadar ileri hususiyetleri açmýþ ancak
Allah'ýn âlemleri ve hususiyetlerinin sonsuz olduðunu ve
asla tahdit edilemeyeceðini de iþaret etmiþtir.
Hz. Muhammed ile peygamberliðin hatmi yapýlmýþ
böylece dünyanýn kuruluþu, yaratýlýþ, varlýk âlemi vs. gibi
bütün konularýn hepsinin ifadesi Hz. Muhammed ile mânâsýný bulmuþtur.
Âdem'in yaratýlmasýndaki murat Deryayý Nuru Muhammed'dir. Âdem, Deryayý Nuru Muhammed'den hâsýl
olmuþtur. Deryayý Nuru Muhammed Allah'ýn arzularýnýn
tecellisinin zuhur bulduðu deryadýr.
Allah'ýmýz bütün âlemleri "Muhammed" (s.a.v) için
yaratmýþtýr. Demek ki o'na iltica edilir ve rahmet niyaz
edilirse selamet bulunur. Hz.Muhammed ismine muhabbet kiþiyi en güzel hâle getirir.
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Allah'ýn âlemlerde yarattýðý en yüksek varlýk insandýr. Bu kadar yüksek bir mazhariyet ile yaratýlmýþ olan bir
varlýðýn Allah'ýn dunundaki sýfat varlýklara ilâhlýk vermesi çok acýdýr.
Peygamberimiz ile insan varlýðýnýn mazhariyeti çok
yükseklere taþýnmýþtýr. Peygamberimiz miraç yapmakla
her insan için bu makamlara ulaþmalarýnýn önünü açmýþ,
insan varlýðýnýn Allah'a ne kadar yakýnlýk bulabileceðini
göstermiþtir.
Miraç ayný zamanda; "Allah'a hesap verilecek
ve Hüve'ye döndürüleceksiniz" ilâhî tatbikatýnýn gerçekleþtiðini iþaret etmektedir. Bütün bunlar Allah'ýn kendisinden kendisine tatbik olmaktadýr. Hz. Muhammed'in
Allah'ýn isteði dýþýnda bir isteði olmaz. O yüzden Peygamberimiz için; "Sanki sen istediðin gibi yaratýldýn"
buyrulmuþtur. Bu, Allah'ýn arzuyu ilâhîsini gösteren bir
durumdur.
Miraçta insan kendisindeki bütün sevgileri Allah
sevgisinde cem eder. Miraçta o aþkla tanýþan insan için
velâdet hususiyeti ayan olmuþ demektir.
Mürþid insaný bu noktaya getiren isimdir. “Cennet
annelerin ayaklarý altýndadýr” sözünde annesinin
ayaklarý altýnda yetiþen ve fýtrat ile dünyaya gelen çocuðun, annesinin yetiþtirmesi ile iman kazanmasý ve cennete bu iman ile dâhil olmasý da iþaret edilmektedir.
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Mürþid noktasýna baðlanan ise Allah'ýn lütfu ile
cennetlere lâyýk bir mazhariyet kazanabilir.
Sevgili Efendimizin isrinden yürüyen velâyet gönülleri de Rabbimizin lütfu ve Peygamberimizin makamýna istinaden miraç devletine mazhar kýlýnmýþlardýr.
Peki, insanýn terakkisi nereye kadardýr?
Ýnsan, Allah'ýn katýna yükselerek Allah'ý rü'yet edebilir. Takdir Allah'a aittir. Peki, herkes miraç yapabilir mi?
Eðer o kimsede Allah'ýn arzusu varsa elbette olur.
Peygamberimiz miraç yapmýþ ancak Âlem-i Âmâ'yý
açmamýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz feza âlemi gibi yedi tane sema yaratmýþ Rabbimiz. Bütün bunlarýn üstünde ilâhî
âlemden bahsediyoruz. Ýnsanlar daha bir yýldýzdan bir
yýldýza mesafe ölçüsü olan milyonlarca ýþýk yýlýný idrakten
acizken, daha kendi yaþadýklarý boyutu idrak edememiþken, yedi boyutun üzerindeki sonsuzluðu nasýl idrak edecektir?
O zaman insan maneviyatta doðru yürümeye bakmalýdýr. O zaman Rabbimiz; "Ey kulum! Eðer sen Beni tam tanýdýysan, o zaman Ben de seni Âlem-i
Âmâ'da yarattýðým varlýklarýn içine dâhil ederim"
lütfunu yapar. Bu hususiyeti þimdiden idrak etmek de
mümkün deðildir.
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Dinin bu hususiyetlerini konuþmak yerine ayaðýný
þöyle yýkadýn elbiseni þöyle giydin gibi þekil ve yaþamla
ilgili konuþmalar insanlarý hakikatten uzaklaþtýrmaktadýr.
Dinin asliyyeti Hakk’ýn zâtýný zikretmektir. Allah'ý kendisinde bulan selâmettedir.
PEYGAMBERÝMÝZ ÇOK ÝLERÝ BÝR ALLAH ANLAYIÞ VE
ÝDRAK NOKTASINI GETÝRMÝÞTÝR

Tîn sûresi 95/4. âyetinde;
"Biz insaný en güzel programda (ahsen-i
takvim) yarattýk." buyrulmaktadýr.
Allah'ýmýz dünyaya Sevgili Efendimizi göndermiþtir. Hz. Muhammed, Hüve'nin zâtî görünmesidir. O halde
onun zuhur ettiði yerin de çok muhkem olmasý lazýmdýr.
Onun için Rabbimiz Hüve'nin göründüðü gönül noktasý
için dünyayý muhkem kýlmýþtýr.
Rabbimiz dünyaya bir hususiyet lütfetmiþtir. Çünkü
Allah'ýmýz dünyadaki insanlara kendisine ulaþabilecek bir
imkân vermiþtir. Hüve'yi açmakla insaný zâtýna en yakýn
varlýk olarak kabul buyurmuþtur.
Hadis-i þerifte “Rahman, Âdem’i kendi sureti
üzere yarattý” buyrulmuþtur. Allah'ýmýz kendisinde olan
hasletleri insana lütfetmiþtir. Allah'ýn insaný kendi sureti
üzerine yaratmasýný bu þekilde anlamak doðru olsa gere74
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kir. Yoksa bunu þekil ve madde olarak düþünmemek icap
eder.
Bu dünyadaki insan varlýðýnýn baþka seyyarelerde
yaþamak için yaratýlmamasý sadece dünya yaþamýna uygun yaratýlmasýnda da namütenahi hikmetler vardýr. Rabbimiz dünya insanlarýnýn diðer varlýklarla karýþmasýný istememektedir. Zaten her varlýk bir hususiyet taþýr. Her
varlýðýn fizik kuralý deðiþiktir.
Bir insan Hz. Muhammed'in yolundan tam bir teslimiyet ve tam bir idrak ile yürürse en makbul varlýk olur.
Bu vasfa kavuþmuþ insana Allah'ýmýzýn nasýl bir ikram yapacaðýný ise ancak kendisi bilir.
Nitekim Secde sûresi 12/37. âyetinde;
"Artýk amel etmiþ olduklarýndan dolayý
karþýlýk olarak kendileri için nice göz aydýnlýklarý saklandýðýný hiçbir nefis bilmez"
buyrulmaktadýr.
Hz. Âdem'in yeryüzüne inmesinden sonra zuhur
eden neslin devamýndaki idrak, Hz. Muhammed'in âlemler üzerine irsal olunmasýyla daha deðiþik bir anlayýþa bürünmüþtür. Bu zamanda açýlan HÜVE idrak ve anlayýþý
ise, Rabbimizin programýnda büyük bir inkýlâbdýr.
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Hüve yaratýlmýþ olan her varlýktan münezzeh olandýr. Yaratýlmýþ olan varlýklarýn ilmi ve idraki Hüve söz konusu olduðunda kâfi gelmiyor. O'na nasýl hitap edileceði
de tam olarak bilinmemektedir. HÜVE gaybiyeti iþaret etmektedir. Hüve bu âlemler için arzu buyrulan nihaî noktadýr. Bundan sonrasý için, yani ilâhî âlemde Allah'ýn namütenahi arzularýndan hangileri tatbikata girecektir? Ancak kendisi bilir.
HÜVE'nin göründüðü gönül noktasý olarak Hz.
Muhammed'i düþündüðümüz zaman, Hz. Muhammed
HÜVE'nin bu âlemler için arzu buyurduðu nübüvvet
a r zusunun en kemâl noktasýdýr. Bu kemâlât noktasý"
"hatem" olarak tarif edilmektedir.
Bu zamana kadar Allah isminin tecellisini yaþadýk.
Hüve'nin açýlmasý ilâhî âleme geçiþin hazýrlýðýdýr. Bu
âlemde Hüve'nin hiçbir þey ile kabil-i kýyas edilemez bir
hususiyet taþýdýðý ifade edildi. Ancak ilâhî âlemde bütün
âlemleri kapsayan hususiyet zikredilecektir. Hüve bu
âlemde sonsuzluðu, bilinmezliði, gaybiyeti iþaret ediyor.
Ancak ilâhî âleme geçildiðinde "gayb" kalkýyor.
Geçmiþ peygamber devirlerinde insanlar pek çok
þeye tapmýþlardýr. Sevgili Efendimizin zuhuru ve Hüve
hususiyetinin açýlmasýyla birlikte bu tapmalarýn
H ü ve'nin dununda olamayacaðý hakikati ortaya çýkmýþtýr.
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Bu âlemler için gönderilen hatem noktasýnýn Hz.
Muhammed ile belli olduðu düþünüldüðünde o noktadan
sonra bir peygamber beklemek doðru deðildir. Çünkü
O'nun üzerinde bir makam olmasý mümkün deðildir.
Hz. Âdem'den son Peygamber Hz. Muhammed'e
kadar bütün peygamberler HÜVE’den görünmüþtür, ancak Hz. Muhammed Hüve'nin göründüðü gönül noktasý
olarak Rabbimizin âlemler için arzu buyurduðu idrak
noktasýnýn kemâl mertebesidir.
Bütün tatbikatlar Allah’ýn isimleri ile geçerli olduðu için ism-i câmi olan “ALLAH” ismine baðlýdýr. Ancak HÜVE noktasýnda zâtiyyet arzusu ve tatbikatý söz
konusu olduðu için Hüve’yi isimler ile tahdit etmek
mümkün deðildir. Bu âlemde son söz HÜVE’dir. Ýlâhî
âleme intikalde hangi ifade kullanýlacaktýr? O da
H ü ve’nin takdirindedir; maneviyat sonsuzdur.
Hüve'nin göründüðü gönül noktasý olan Hz.
M u hammed'den sonra tekrar Hz. Ýsa'nýn yeryüzüne
geleceðini iddia etmek dini anlamaktan uzaklaþýldýðýný
göstermektedir. Artýk bundan sonra Hüve'nin sonsuzluðu
ve Âlem-i Âmâ tatbikatýnýn hususiyetleri va'z olunacaktýr.
Bütün varlýklarýn menþei Hüve'dir. Artýk Hüve noktasýný idrak ettikten sonra herhangi bir "þey"e kutsallýk da
yüklense o idrak ve makamda olan için, yani her varlýðýn
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asliyyetini bilen için hata olmaz. O'ndan baþka bir þey
var mý ki baþkasýna tapýlsýn?
Sevgili Efendimiz hadis-iþeriflerinde: "Ey Allah’ým!
Bize hakký hakk olarak göster, ona uymayý nasib
et. Bâtýlý bâtýl göster, ondan uzaklaþmaya muvaffak kýl." "Ey Allahým bize eþyanýn hakikatini göster" ilticasýnda bulunmuþlardýr.
Her þey zâtîyet-i ilâhîye'dir. Sevgili Efendimizin bu
ilticasý kendi zâtý için deðil ashabý için yaptýðý b i r d u a d ý r
k i , " þ e y " o l a r a k d e ð e r l e n d i r i l e n h e r þ e y i n A l lah’ýn
bir görünme tecellisi olduðunu idrak etmek olsa gerekir.
Hz. Muhammed zâtiyyettir. Sýfat olan eþyanýn asliyyetinin zâtîyet- i ilâhîye olduðunu hakkýyla bilmektedir.
Eþyada da bilfiil Hakkýn göründüðünü fiiliyatla bilmektedir. Eþya sýfattýr, ancak “ruh” zâttýr.
Zâtiyyeti kimse kendi vücudunda göremez, ancak
Hüve o vücutta gösterir. Yani kiþiye asliyyet olduðunu
ancak Hüve arzu buyurduðu zaman gösterir.
Sevgili Efendimizden evvelki din anlayýþý "madde"
üzerinde açýlýp anlatýlmýþ ve insanlarýn belirli bir idrak ve
anlayýþa gelmeleri amaçlanmýþtýr.
Sevgili Efendimiz, madde olarak kutsallýk atfedilen
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varlýklarýn yapýtaþýnýn insandaki yapýtaþýndan farklý olmadýðýný ifade etmiþtir. Neticede hepsi maddedir. Ancak
bütün bunlarýn üzerinde, maddeyi meydana getiren kudretin, yani maddeyi madde haline getiren kudrete tapýlmasý gerektiðini ortaya konmuþtur.
Hz. Muhammed ile maddeden münezzeh bir Allah
anlayýþý ve idraki söz konusudur. Bütün tatbikata ruh hakimdir. Ruh maddeye can veriyor; ruh olmasa madde olmaz.
Allah'ýmýz bir varlýðý yaratmayý arzu buyurduðunda
bir isim arzu ediyor ve o isme "Kün/Ol" buyuruyor ve
oluyor. Yani Allah kendi kudret-i ilâhîyesini istediði hale
ve þekle tahvil ediyor. Onun dýþýnda hiçbir varlýkta böyle
bir kudret yoktur. Çünkü baþka varlýk yoktur. Olsa idi nizam þaþardý. O kendisini istediði þekilde deðerlendirip yaratýyor. Bugün insanlarýn "Bulduk, yarattýk, yaptýk" kabilinden sözleri mevcut madde üzerinde olan tasarruflardýr
ki, onlar da Allah’ýn dilemesiyledir.
Sevgili Efendimiz ile Hz. Musa zamanýnda olduðu
gibi Allah'ý görmek gibi sýfatý çaðrýþtýran anlayýþ yerini
zâti anlayýþa býrakmýþtýr. Ýnsanlardaki Allah idrak ve anlayýþý deðiþmiþtir.
Hz. Ýsa ile ruhun asliyyetinin Allah'a ait olduðu
ayan olmuþtur. Hz. Muhammed zamanýnda ise ruh ve
maddenin, yaratýlmýþ her þeyin Allah'ýn zâtýndan meyda79
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na geldiði bildirilip anlatýlmýþ, insanlarýn hakikati bilip terakki etmesi ancak bu idrake gelinmesi ile olacaðý bildirilmiþtir.
Sevgili Peygamberimiz kýyamete kadar geçerli olacak son hükmü, þeriat-ý Muhammediye’yi açýklamýþtýr.
O'na tâbi olarak yürümek icap eder.
Hz. Muhammed'in þeriatýnda yürüyen ve "muhaddesun" olan yani Allah'tan ilham ve beyan alan gönüllere baðlý olanlar daha önceki þartlara göre deðil, Allah’ýn
o zamandaki arzusuna göre muhakeme edileceklerdir.
Geçmiþ zamanýn þartlarýný bu zamana taþýmak doðru deðildir.
Her Zamanýn Ýnsaný nübüvvetten hissementtir.
Çünkü artýk baþka bir peygamber gelmeyecektir. Peygamberlerin hakiki varisleri olan o gönülleri kabul edenler Allah'ýn bütün peygamberlerini, manevi yoldaki bütün
tatbikatýný kabul etmiþ olurlar.
Ýsrâ sûresi 71. âyetinde;
"Her insan topluluðunu imamlarý ile davet
ettiðimiz gün" buyrulmaktadýr.
Dünyada bu iman ve idrakte olanlarý ortadan kaldýrmaya çalýþmak nasýl bir netice verecektir? Bütün bu

80

HÂTM-Ý DÝN

tertibi silip kendi baþýna kalmayý istemek, Allah'ýn þeriatýna aykýrýdýr. Zaten bunu yerine getirmek de mümkün deðildir.
Hz. Peygamber’den sonra Ýmam-ý Ali soyundan Zamanýn Ýnsaný olarak on iki Ýmam zuhur etmiþtir. Onlarý
inkâr edenler de geçmiþte peygamberleri yalanlayanlarýn
mesabesine düþmüþ oldular.
Sevgili Efendimizden sonra zuhur eden Allah'ýn vazifeli kýldýðý gönülleri kabul ve tasdik etmeyenler; "Ve
kim din olarak Ýslâm'ýn gayrini gaye edinirse artýk
ondan asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana
uðrayanlardandýr" (Âl-i Ýmrân 3/85) hükmüne muhatap
olur.
HZ. MUHAMMED "MUHAMMED" ÝSMÝNÝ ZÝKREDER

Sevgili Efendimiz Allah'ýn kendisindeki tecellisine
göre "Muhammed" ismini zikrediyor. Kelime-i þahadet
Peygamberimizin kendi ismini zikir deðil mi?
Her Zamanýn Sahibi'nin Ýsm-i Azam hususiyeti taþýyan ismi zikretmesi Allah'ýn tecelliyatýnýn olduðu makamýn zikredilmesidir. Geçerli olan zikir budur.
Zamanýn Ýnsaný'ný imamet noktasý olarak kabul etmeyen kimse geçmiþe ait bir zikri yapýyor olsa da, geçer81
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l i l i k a n c a k b u Z a m a n ý n S a h i b i ’ n i t a s d i k e t m e k l e d i r.
" M u hammed" isminin zikrini yapan o zamanki Muhammed'i mi bu zamanki Muhammed'i mi zikrediyor?
Çünkü o zamanki Muhammed bugün de fiili icradadýr.
"Muhammed" zikrini yapanlar Deryayý Nuru Muhammed'i düþünerek mi zikrediyor? Bu zamanda da zikir
Muhammed'dir, çünkü kýyamete kadar O'nun yolundan
yürünecektir; ilâhi imam O'dur.
Sevgili Efendimiz; "Ben Mekke'de öyle taþlar
bilirim ki, peygamber olarak gönderilmezden önce beni selâmlarlardý." (Ýmam Suyuti, Camiu's-Saðir) buyurmuþlardýr. Taþ, Hz. Peygamberi zikretmekle esasta kendi
yaratýlýþýný zikretmiþ olmaktadýr.
Sevgili Efendimiz Peygamberlik mazhariyeti ile yaratýldýðý halde 40 sene yetiþti. Nice tecelliler, tatbikatlar
yaþadý. Çöllerde uzlette nice seneler geçti. Nihayet ilk vahiy geldikten sonra 3 sene boyunca da bütün âlemlere hitap edecek bir mazhariyet için nice tecelliler, tatbikatlar
yaþadý. Ve nihayet, "Ey Örtüsüne bürünen kalk da
inzar et (uyar) " (Müddessir 74/1-2) emriyle âlemlere nübüvvet etmeye baþladý. Hz. Muhammed'i sadece Nebi
zannedenler Hz. Muhammed'deki velâyeti görmemektedirler.
H z . M u h a m m e d ‘ H a t e m e n N e b i y y i n’ o l a r a k
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n ü büvvetin hatmini yapmýþtýr. Ondan sonra zuhur eden
hiçbir veli "Ben peygamberim" dememiþtir. Çünkü Hz.
Muhammed'den sonra zuhur eden Velâyet Peygamberimizin yolundan zuhur eder.
Hz. Mevlâna bu sýrra iþareten; "Mustafa geldi yine cümleniz iman ediniz" buyurmuþlardýr. Yani Hz.
Muhammed'in bir görünmesi olduðunu ifade ediyor.
Velâyet, Deryayý Nuru Muhammed’den görünmüþtür.
Hz. Muhammed'den sonra zuhur eden zamanýn sahiplerine makamýna göre bizzat Hz. Muhammed hil'at
giydirir. Alýnan ilhamlarda, "Ene Muhammed" hitab-ý
ilâhîsi vardýr. Çünkü O’nunla yürünmektedir. Hüve,
“Muhammed” ismi ile lütfediyor. Bu yolda zuhur eden
bütün isimler Hüve'ye aittir. Bu yolda tasdik olmadan yürümek mümkün deðildir.
Peygamber bu idrakle kabul edilmekte midir? Yoksa Allah var, bir de ondan ayrý bir peygamber var olarak
mý düþünülüyor. Allah'ýn peygamberi mi? Yoksa Allah
peygamber olarak göründü mü daha doðru bir idrak noktasýdýr?
Ulemanýn peygamberlik algýsý þudur: Allah
v a r M u hammed var bir de Cebrail var: Cebrail Allah'tan
mesaj alýyor, Peygambere getiriyor.
Ý n s a n , A l l a h ' ý n a y n i y e t - i i l â h î y e s i d i r. C e b r a i l ,
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A l lah'ýn meleðidir. "KUL" Allah'ýn
Her varlýk asliyyeti itibarý ile Allah
olduðu için elbette ki kuldur, ancak
göre kuldur. Bütün canlýlar insana
varlýklarý insanýn emrine vermiþtir.

göründüðü noktadýr.
tarafýndan yaratýlmýþ
her varlýk makamýna
tâbidir. Allah, bütün

“HZ. MUHAMMED’DEN SONRA HERÞEY BEÞERÝDÝR”
DEMEK HÂÞÂ “ALLAH YOK” DEMEK GÝBÝDÝR

Ýslâm dininin hususiyeti Hakk’a yakýnlýk bulmaktýr.
Rabbimiz Peygamberimize kadar pek çok peygamberler
göndermiþtir. “Peygamberden sonra hiç kimse ilâhî bir
yetki ile vazifelendirilmemiþtir” demek dini anlamamak
demektir. Elbette ki, Peygamberimizden sonra ilâhî bir
þeriat getirecek peygamber gelmez ama Allah'ýmýz dünyanýn her halini görüp gözeten bir gönlü kýyamete kadar
gönderecektir ki, bu husus Kur'an'da; "Her insan topluluðunu imamlarý ile davet ettiðimiz gün" (Ýsrâ 17/71)
âyeti ile iþaret edilmiþtir. Her zamanýn imamý olmazsa her
zamanda yaþayan insanlar hangi imam ile ilâhi huzura
davet edileceklerdir? Buradaki imam hususiyeti her zamanda Allah tarafýndan vazifelendirilmiþ olan Ýlâhi
Ýmamlardýr. Keza Cenâb-ý Muhammed; “Zamanýn imamýna beyat etmeyen cahiliyye üzerine vefat eder”
buyurarak bu ilâhi tatbikata önemle iþaret buyurmuþlardýr. Bu hadis-i þerif de en muteber hadis kitaplarýndan
olan Sahih-i Müslim’den rivayet edilmiþtir. Muhakkaktýr
ki her varlýk Allah’ýn programý dâhilinde hareket etmektedir. Ancak insanlar o programýn kendilerine ait olduðunu düþünürler.
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HZ. ÝMAM-I ALÝ VE “ÞAH-I VELÂYET”
HUSUSÝYETÝ
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Hz. Mevlâna bir varidatlarýnda; "O, (Ýmam-ý Ali)
bütün peygamberlerin sýrrýnda idi. Cenâb-ý Mustafa: Benimle açýkça beraber bulundu dedi" (Na'at-ý
Ali, Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî) buyurmaktadýr. Bundan
da anlaþýldýðý üzere, Hüve'nin velâyet arzusunun, velâyet
olarak zuhur edeceði ve tatbikata gireceði aþikâr olmakla
beraber, velâyet arzusunun bir isim olarak görünmesi
Ýmam-ý Ali isminde zuhur bulmuþtur. Onun için bu
makam "Þah-ý Velâyet"tir. Böylelikle Peygamberimizden
sonra din ve manevîyat anlayýþýnýn Efendimizin sünneti
üzerine nasýl yürüneceðinin tatbikat ve örnekleri insanlara bu noktadan tebþir edilmiþtir.
Sevgili Efendimiz'e gelinceye kadar velâyet gizli;
nübüvvet aþikâr idi; Sevgili Efendimizin nübüvvetinden
sonra velâyet aþikâr nübüvvet gizli olmuþtur. Velâyetin
aþikâr olarak görünmesi de Þah-ý Velâyet Ýmam-ý Ali ve
Ehl-i Beyt yolundan devam etmiþtir.
KÝÞÝ ÝLE KÂÝM BÝR VELÂYET ANLAYIÞI YERÝNE ALLAH
ÝLE KÂÝM BÝR VELÂYET ANLAYIÞI ESASTIR.

Velâyete iman ettiklerini ifade eden bazý mezhep
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ve yorum sahipleri vardýr. Ancak onlar kiþileri esas alýyorlar; Allah'ý esas almak icap eder.
"Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah"ý
zikretmeden Ýslâm dairesi içerisinde olunamaz. Peygamberin peygamberliðini tasdik etmeden, "Lâ ilahe illallah
Ali veliyullah" denilmesinin mânâsý yoktur. Hz. Ýmam-ý
Ali'nin velâyeti Deryayý Nuru Muhammed'in içindedir.
"Allah Ali" ile "Ali Allah" ayný mânâ deðildir.
Hz. Ýmam-ý Ali'ye uluhiyet atfeden ve O'nu Allah
olarak vasýflandýranlar gerçek bir ilim ve irfan noktasýnda
olsalardý bunu söylemezlerdi.
Hz. Ýmam-ý Ali insanlarýn anlattýðý gibi deðil
A l lah'ýn anlattýðý gibi idrak edilirse o zaman hem Hz.
Ýmam-ý Ali anlaþýlmýþ olur hem de velâyet anlaþýlm ý þ o l u r. Çünkü Ýmam-ý Ali, Hz. Muhammed'in hatme
erdirdiði Allah dinindeki velâyeti izah etmiþ ve anlatmýþtýr.
Hz. Ýmam-ý Ali'nin verdiði mesaj, Ýslâm dinindeki
velâyettir. Hz. Ýmam-ý Ali'nin velâyet yolunda olan gönüllere Zülfikâr'ý kuþatmasý, "ilim sizin yolunuzdan devam ediyor" mânâsýnadýr. Zülfikâr, ayný zamanda ilm-i
ilâhîyi iþaret eder.
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Velâyetin yani dinin bu hususiyeti Hz. Ýmam-ý Ali
den devam etmiþtir. Peygamberimize gelinceye kadar ki
bütün peygamberlerin anlatmýþ olduðu husus peygamberimizde hatmoldu. Peygamberimizle velâyet hususiyeti
tamamen deðiþti. Peygamberimize gelinceye kadar dünya
semasýnýn üstüne hiçbir peygamber çýkmamýþtýr. Ama
peygamberimiz dünya semasýnýn üzerine çýktý, tüm âlemleri geçti, Allah'a kalboldu. Bu hususu kim izah edecek?
Bu yoldan hissement olan, bu yolda vazifeli olan öðretecek. Onun için velâyet, “Hz. Ýmam-ý Ali yolundan geliyoruz” diyerek bunu ifade etmeye çalýþýr.
Hz.Ýmam-ý Ali, Sevgili Efendimizden sonra velâyeti ifade buyuruyor, hilafeti söylemiyor. Hz. Muhammed,
Hz. Ýmam-ý Ali için Gadir Hûm’da “Ben kimin halifesiysem...” deðil “Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir” buyuruyor. Çünkü halifelik toplumda aðýrlýklý
olarak dini tatbikatýn hususiyeti ile ilgilidir. Yani dünya
ile ilgilidir. Ýmam-ý Ali veliyullahtýr. Halifeyi Resulullahtýr. Allah'ýn velisi, Hz.Muhammed’in halifesidir. Halifelik
Hz. Muhammed'den sonra gelen Hulefâ-i Raþîdîn gönüllerinden devam ediyor. Hz. Ýmam-ý Ali bu sýrdan da hissementtir.
Sevgili Efendimizden sonra "manevî yol" (tarikat)
Ýmam-ý Ali'den yürümüþtür.
Þah-ý Velâyet olan Ýmam-ý Ali'nin velâyet yolun87
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dan yürüyenler selâmet bulmuþlardýr. Ýnsanlar bir noktaya kendilerini iltizam ettiklerinde o noktada sadece kendilerini görmeleri ve baþkalarýný kabul etmemeleri doðru
olmasa gerektir. Kendilerini Hz. Ýmam-ý Ali'nin takipçisi
olarak gören bazý kimseler baþkalarýnýn Hz. Ýmam-ý Ali'ye
duyduðu sevgi ve muhabbet karþýsýnda haris duygulara
kapýlmakta ve sanki baþkalarýnýn Hz. Ýmam-ý Ali'yi sevmesi söz konusu olamaz gibi bir ihtiras içerisine girmektedirler.
Hz. Ýmam-ý Ali, Þah-ý Velâyet olmasý ve velâyet yolunun kendisinden yürümesi hasebiyle bu yola muhabbeti olan herkesin kendisine örnek almasý gereken hususi
bir gönül noktasýdýr. Onu sahiplenmek ve ona tâbi olmak,
onu baþkalarýna yasaklamakla olmaz.
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HZ. ABDÜLKADÝR-Ý GEYLÂNÎ ÝLE AYAN
OLAN “GAVSÝYYET”
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Bir Mürþid'den çýkan enerji Allah'ýn nasip etmiþ olduðu gönüllere tesir eder. Bu ilâhî enerji Mürþid'in nazarý, himmeti, feyzi denilerek tarif ediliyor. Gavsiyyet enerjisi olarak da tarif edilebilecek olan bu enerjinin içinde
dünyada bulunan enerjilerin hepsi vardýr.
Gavsü'l Azam olan Hz. Pirimiz Abdülkadir
Geylânî zamaný ileri almýþ geri almýþ ve tasarrufta bulunmuþtur. Hz.Pirimiz hakkýnda “Keramet gösterdi” deniliyor ancak bu kerametlerin hususiyetleri üzerinde durulmuyor.
Bizler Allah'ýmýzýn irsal eylemiþ olduðu bütün peygamberlerin getirmiþ olduðu þeriatlarý kabul ve tasdik
ediyoruz. Biz ayný zamanda Allah'ýmýzýn her zaman için
göndermiþ olduðu "GAVS" sýrrýndan hissemend olan velileri de nübüvvet sýrrýndan zuhur etmeleri hasebiyle kabul ediyoruz.
GAVSÝYYET

Hz. Pirimizin açmýþ olduðu “Gavsiyyet” hususiyeti, Allah'ýmýza ait bir isim olmakla, her zamanda tatbikat
yapan bir isimdir. Gavsiyyet, Allah'ýmýzýn insan düþünce89
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sinin ve idrakinin o zamandaki tecellisi nasýl olmalýdýr konusu ile ilgilidir.
Baþlangýçtan beri var olan Gavs ismi her peygamberde zuhur etmiþ ve manevî yolda olan kimseler
i ç i n A l lah'ýmýzýn bir lütfu olarak tatbikat bulmuþtur.
"Gavs" ismi her zaman için zuhurda olan bir isimdir ancak bu ismin duyulmasý ve kemâl bulmasý Hz. Abdülkâdir
Geylâni ile tatbikat bulmuþtur. Gavs ismi, Allah'a ait bir
isimdir; dünyada ve bütün âlemlerde fiili icra gören bir
isimdir.
Zâtîyet birdir. Zât makamýndan vazifeli kýlýnmýþ
olan insandan bütün insanlara feyz yayýlýr, o feyz insanlarý yetiþtirir.
Þura suresi 28. âyetinde;
"HÜVE'dir ki, onlar umutlarýný kestikten
sonra (ilâhî feyzini - Gavsiyyeti) indirir ve
rahmetini neþreder. HÜVE'dir, el-Veli, elHamid." buyrulmaktadýr.
Gavsiyyet, sadece dünyaya deðil âlemlere rahmet
edendir. Gavsiyyet sýrrý Hüve'ye aittir. A l lah'ýmýz bütün
âlemlerde zamanýn terakkisini Gavsiyyet ismi ile yapmaktadýr. Hüve el-Velidir, yani iþaret edilen hususi görünme
noktasýdýr.
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Hz. Abdülkadir Geylâni Sultanýmýz bir varidatlarýnda þöyle buyurmaktadýr:
"Zir-i destimde benim mürgü kebûter gibidir
Kümbedi çarký felek arz-u sema-u ahkaf"
Yani; "Elimin altýnda seyrî devranisini yapmakta devamda olan felek kubbesi, yer ve sema
ve kum tepeleri bir güvercin kuþu gibi titrer."
BAZÜ'L EÞHEB

Hz.Abdülkadir Geylanî, "Evliyanýn varabildiði
son noktaya vardým. Sonra Rabb'im bana bir pencere açtý. Gizliden gizli ne var, sonsuzdan sonsuz
ne var, bu sonsuz fezada sonsuz sevinç çýðlýklarý
atarak uçan bir ba'zü'l eþheb'im," buyurur.
"Gavsü'l Azam" esfele safilinde tüm âlemlerdeki
gönüllerde ve varlýklarda Hüve'nin arzusunu tatbik eden
bir isimdir. "Bâzü'l Eþheb" ismi ise ilâhî âleme dönük olduðundan dolayý namütenahidir.
“KAHÝRÝYET" ve "KADÝRÝYET”

Hz.Abdülkadir Geylâni Pirimiz, "Kahiriyet" ve
"Kadiriyet" sýrlarýnýn tecelli ettiði gönül noktasýdýr.
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Velâyette 'Kahiriyet,' düþünce, bir þeyi planlama,
programlama, idrak etme, 'Kadiriyet,' muktedir olma,
düþündüðünü ifa etme, fîiliyata koyma, anlamlarýna gelir.
Bu hususiyetler Allah'a aittir. Allah'ýmýz arzu buyurduðu
gönüllerde bu hususiyetlerini tecelli ettirir ve asliyyet
kendisidir. Kahiriyetin kadiriyet olarak hüküm giymesi ve
sýfatî âlemde zuhuru, ancak ve ancak Mürþid ismindeki
hususiyeti iltizam eden ve Sahib-i Zaman Reis'ül Mürþidîn olan gönüldeki neþenin tasarruf-u kudret yetkisiyle
olabilecek bir iþtir. Mürþid ismi de Allah'ýn öðretici ismidir. Bu ismin asârý bütün peygamberan ve evliyada zuhurdadýr.
ÂLEMLERÝN KURULUÞUNDAN KIYAMETE KADAR GEÇEN
ZAMAN ÝÇÝNDE ZAMANIN ÝNSANI'NA UYMAK, ÝNSANI
KAT'’Ý BÝR ÝMAN SAHÝBÝ YAPAR.

Pirimiz Hz. Abdülkadir-i Geylânî'nin yanýna zayýf
ve çelimsiz bir kiþi gelir. Hz. Pirimiz ona ismini sorar, o
kimse cevap verir: "Ýslâm" Bunun üzerine Hz. Pirimiz elleri ile bu kiþiyi sývazlar. Zayýf ve çelimsiz olan bu kiþi bir
anda kuvvetli ve güzel bir hâl alýr.
Bu tatbikatta elbette nice hikmetler vardýr.
Hz. Pirimizin bu tatbikatýnda Zamanýn Ýnsaný'na
uymanýn hususiyeti de iþaret edilmektedir. O zamanýn Ýnsaný'na uyan Ýslâm'ý doðru anlar. Zamanýn Ýnsaný’nýn Ýn92
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san'ý sývazlayarak ona "el vermesi" o insaný eski halinden kurtulmasýna ve güzellik kazanmasýna vesiledir.
Hakk yakýnlýðý bulmuþ olan bir velinin elini tutan
iþte bu menkýbedeki genç gibi dirilir ve fevkalade bir noktaya gelir.
H z . A b d ü l k a d i r G e y l â n i H a z re t l e r i n e s o r d u l a r
" Þ e riat nedir?" Sultanýmýz; "Bana uymaktýr" buyurdular. Zamanýn Ýnsaný'na uymak þeriattýr. Sevgili Peygamberimizin; "Benden sonra muhaddesun sýnýfýndan
olan insanlarla ünsiyet ediniz" nebevi sözü de bu
noktayý iþaret etmektedir. Allah'ýmýzýn vazifeli kýlmýþ olduðu noktaya uyan insanýn imaný doðru olur. Onun sözü
Allah'a râcidir.
Hz.Pirimiz; "Ben sizlere gönderilmiþ ilâhi bir
terbiyeciyim, ilahi öðretmenim. Ýlâhi terbiye ve
ahlâký öðretmek için geldim," buyurmaktadýr.
Hz. Abdülkadir Geylânî "Kademim cümle evliyanýn boynu üzerinedir" buyurdu. Bu beyan yapýlmasaydý, o makamý idrak etmek mümkün olmazdý. Allah'ýmýz
bu sözü "Abdülkadir" ismi ile söyledi ve sýrrýný tasdik etti, vücud buldu. Bu bilinmeklik Allahýn arzusudur
v e A l lah arzusuna uymak kulluk ikrarýdýr.
Hz.Pirimiz hakkýnda Sevgili Peygamberimizden
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nakledilen bir hadiste: "Cuma Suresi nazil olduðu zaman
Resûlullah'ýn yanýnda idik. Resûlullah bu sureyi okudu ve
"Bu Peygamber, henüz kendilerine katýlmamýþ bulunan diðer insanlara da gönderilmiþtir. O gerçekten Azîzdir, Hakîmdir" (Cuma, 62/3) âyetine varýnca
Ashaptan "Ya Resulallah! Bize ulaþmamýþ olan bu
kiþiler kimlerdir?" diye sordular. Selman-ý Fârisi de
aramýzda idi. Resulullah, elini Selman'ýn sýrtýna koydu ve
þöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin
ederim ki, iman Süreyya yýldýzýnda bile olsaydý
bunlardan (Selman'ýn kavminden) birtakým kiþiler
onu mutlaka elde ederlerdi." (Tirmizi, Menakýb)
Hz.Abdülkadir Geylani zamanýna gelindiðinde sýnýrlarý geniþleyen Ýslâm âleminde mezhep çekiþmeleri, eski Yunan ve Hint felsefesi ile Ýslâm'ýn yozlaþtýrýlmak istenmesi gibi birçok menfi hareketler vardý.
Hz.Pirimiz bu fikirlerin hepsinin üzerinde Sevgili
Peygamberimizin nizamýný ortaya koymuþtur. Bu bakýmdan kendisine ‘Muhyiddin’ yani dini ihya eden ismi verilmiþtir. Pirimiz bu tatbikatý yaparken Allah'ýn þeriatýndan asla taviz vermemiþtir. Onun için velâyete þüphe ile
bakanlar bile Hz.Pirimize itiraz edememiþlerdir.
Ýslâm Allah dinidir. Allah'ýmýzýn; "Muhakkak ki
"Zikri" inzal eden biziz ve muhakkak ki 'Hu'yu elbette muhafaza ederiz" (Hicr 15/9) ilâhî beyaný Ýslâm'ýn
Allah'ýn muhafazasý altýnda olduðunu gösterir.
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Rabbimizin Hz.Abdülkadir-i Geylani ismi ile açmýþ
olduðu yol kýyamete kadar geçerlidir. Nitekim Hz. Pirimiz; "Benim horozlarým kýyamete kadar ötecektir,"
buyurmuþlardýr. Yani Hz. Abdülkadir Geylâni sýrrýndan
sohbeti Hakk'a mazhar vasýl-ý Hakk veliler kýyamete kadar yer yüzünde görünecek ve Allah dininin o zaman için
nasýl anlaþýlmasý gerektiðini anlatacaklardýr.
Ýlâhî tarikatlar içerisinde her zaman için Kadiri yolundan bir velî kýyamete kadar yeryüzünde vazife yapar.
Böyle bir zât yeryüzündeki bütün varlýklar için feyzdir,
çünkü teslik hakký (talipleri Hakk’a ulaþtýrmak hakký) hâli hayatta olan (göçmemiþ olan) velînindir.
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HZ. AHMED SÜREYYA EMÝN VE
“HÂTEM-Ü’L PÝR” HUSUSÝYETÝ
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Piriyet olarak pek çok zât görünmüþtür. Ancak Hz.
Süreyya "Hatem-ü'l Pir" olarak bu ismin hususiyetinin
kemâl mertebesinden idrak edilmesini ifade etse gerekir.
Buradaki piriyet sadece Kadiri tarikati ile sýnýrlý deðildir, Hz.Süreyya bütün tarikler adýna piriyet makamýnýn
hatmidir.
Hz. Süreyya ile artýk tarikat yürüyüþünde yeni bir
yol açýlmýþtýr. Hz. Süreyya tarikat müessesesinde yeni bir
merhaledir. Filhakika Hz. Süreyya’ya “riyazat yapalým
mý” diye sorduklarýnda, “Hayýr! Ben kendi evlatlarým
adýna da riyazat yaptým” buyurmuþlardýr ki, bu hâl
yani nefsi terakki mücahadesinden riyazatýn kaldýrýlmasý
piriyet makamýný iþaret eder
Hakeza, “Ben remz ile söz söylemezem” buyurarak daha evvelki pirlerin mahfuz tuttuðu yahut sýrren
iþaret buyurduðu hakikat hususiyetlerini açmasý da piriyet hususiyetidir ve artýk maneviyatta bu þekilde yürüneceðini de iþaret etmektedir.
Zaten bugün yazýlan kitaplarýmýzdaki açýk beyanlar
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Hz Süreyya’nýn bu beyanýnýn neticesidir. Elbette tarikat
ve hakikat hususiyetlerinin açýlmasý artýk maneviyatta
böyle yürüneceðini iþaret ettiði gibi "nihayete bir þey
kalmadý" beyanýyla artýk sona gelindiðini ve maneviyatta sýrr adýna ne varsa açýlacaðýný iþaret etmektedir. Hatmül Velâyet’in her sýrrý açmasý ve açýkça beyan etmesi de
bunu iþaret etmektedir.
Hz. Süreyya; "Süreyya þerh ü tefsire giriþmiþ
olsa bir tamm er. Çýkar meydana esrar ü hikem
cana sefadýr bu" beyanýyla zaten Hatmül Velâyet’i de
iþaret etmiþ oldu, çünkü tam olan ancak hatim makamýndadýr.
Hz. Süreyya eþyanýn hakikatinin kaynaðý olan
"nokta-i Kül"den bahsetmiþlerdir. "Ey can-ý men
"Nokta-i Kül"den bahsetmek için Âlem-i Âmâ'ya
"Kitabü'l Vücud"a sahibiyyet ve malikiyet ister,
buna ise "menem lâ gayre" ve "el mülkî li" diyebilir bir lisan-ý mutlakýyyet'e sahip bir vücudul mukaddes icap eyler ki bu nerede?" buyurmuþlardýr.
Ya r a t ý l m ý þ o l a n h e r þ e y v ü c u d v e k u v v e t o l a r a k H ü ve'ye muhtaçtýr. Fakrýn tam idrakýna varmýþ olan
kimsede Allah tecelli eder.
Rabbimizin göndermiþ olduðu peygamberler ilâhî
vazifelerini yerine getirmiþlerdir. Peygamberimizden son98
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ra zamanýn insanlarý, Allah'ýn ilâhî programýnýn takibini
yapmakta, manevi çalýþmalar ile dünyevî çalýþmalarý beraber yürütmektedirler. Nitekim Hz. Süreyya Beyefendi
kendi icadý olan seri atýþlý sahra topu tasarlamýþ ve kendi
imkânlarý ile imal ettirmiþtir. Onun zamanýnda askeri icatlarýn da hýz kazandýðý görülmüþtür.
Hz. Süreyya'nýn;
"Bâlâya ne koydum ana dikkat ile bir bak
Her el aný va'z eyleyemez anla kimim ben"
Ýlâhî varidatýnda Allah Dininin bir program çerçevesinde Allah'ýmýzýn arzusuna göre yürüdüðünü iþaret etmektedir.
Herkes din ile ilgili bir þeyler söylemektedir. Ancak
söylenenlerin çoðu dünya yaþamý ile ilgilidir. Din dünya
yaþamýna göre deðerlendirilemez. Hz. Süreyya'nýn bu beyaný esas olanýn dünya deðil, Allah'ýn arzusu olduðunu
iþaret etmektedir.
Hz. Süreyya, "Bâlâya" (Üst, yüksek, yüce, yukarý)
buyurmakla Allah katýndaki ilmi iþaret etmektedir. Dünya
yaþamý dini tanzim etmez, dünya yaþamý Allah'ýn programýna göre yürür.
Allah'ýn programýnda olana tâbi olan dinde doðru
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yürür. "Bâlâya ne koydum ana dikkat ile bir bak"
beyaný Zamanýn Ýnsaný'ný iþaret eden bir konudur. Hz.
Süreyya Allah'ýn din arzusundaki programýný anlatmakta
ve buna uyanlarýn selâmet bulacaðýný iþaret etmektedir.
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HZ. PÂK MUHAMMED ALÝ VE
“MEHDÝYYET”
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

MEHDÝ VE MESÝH BEKLENTÝSÝ

Bugün sona doðru giderken Allah'ýn arzusunu deðil
de insanlar kendi arzularýnýn tatbikat bulmasýný istemektedirler. Bunlarýn olmasý mümkün deðildir.
“Ýnsanlarýn beklediði gibi” Mehdi ve/veya Ýsa
isminde bir kurtarýcýnýn gelmesi mümkün deðildir.
Hz. Mehmed Ali Bey; "Mehdi ne zaman gelecek" diye sorduðu zaman Hz. Süreyya; "Neden soruyorsun" diyerek gülümsemiþ ve daha sonra; "Bende
merak ettim sordum mânâmda bir zât geldi ayaklarýma kapandý" buyurmuþtur. Hz. Süreyya devamla;
"Evladým bekledikleri gibi bir Mehdi gelmez. Onu
da bir valide doðurur, gelir ilâhî vazifesini ikmal
eder ve gider." buyurmuþlardýr.
Bazý insanlar Hz. Ýsa'nýn ölmediðini gökte bir yerde yaþadýðýný düþünmektedirler. Ve gökten kýyamete yakýn geri döneceðini iddia ediyorlar. Ancak Hz. Ýsa'nýn vefat ettiði Kur'an da zikredilmiþtir.
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Al-i imrân sûresi 3/55. âyetinde;
"Hani Allah "Ya Ýsa, demiþti, SENÝ VEFAT
ETTÝRECEK VE KENDÝME YÜKSELTECEÐÝM ve seni kâfir olanlardan temizleyeceðim. Ve sana tâbi olanlarý kýyamet gününe
kadar kâfir olanlarýn fevkinde kýlacaðým.
Sonra bana döneceksiniz. Artýk ihtilaf etmiþ olduðunuz hususlarda aranýzda ben
hükmedeceðim" buyrulmaktadýr.
Maide sûresi 5/117. âyetinde;
"(Hz.Ýsa)Ben onlara, bana emreylemiþ olduðun üzere Rabbim ve Rabbiniz olan
A l lah'a ibadet edin," dedim. Ve aralarýnda
devam ettiðim sürece üzerlerine þahit oldum AMA BENÝ VEFAT ETTÝRÝNCE onlar
üzerinde murakebe eden sen oldun ve sen
her þey üzere þahitsindir."
Allah'ýmýz burada Hz. Ýsa'nýn ruhunu tayyip hale
getirip kendi makamýna yükselttiðini iþaret buyuruyor. Bu
bir makamdýr. Her peygamber bir makam ile gelmiþtir.
Her peygamberin kendisine ait hususiyetleri vardýr.
Sevgili Peygamberimiz Rabbi ile buluþtu. Peygamberimizi her makamdan ve her mekândan münezzeh olarak düþünmek lazýmdýr.
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Hz. Muhammed'in zuhurundan sonra bir peygamber beklentisi içerisinde olmak mümkün deðildir. Bu, hayal dahi edilemez.
Peygamber Efendimize gelinceye kadar irsal olunan peygamberler peygamberlik vazifelerini ikmal etmiþlerdir. Hepsinden Allah razý olsun. Ancak Peygamberimize kadar hiçbir peygamber Miraç yapmamýþtýr. Bu bir makam meselesidir. Çok yüksek bir makam zuhur ettikten
sonra ve O'nun programý yürürken o makamda olmayan
birisinin gelip o makamý iþgal etmesi gibi bir durum söz
konusu olamaz.
Hz.Ýsa, insanlarýn selâmet bulmasýnýn ancak Hz.
Muhammed’in zuhuru ile olacaðýný haber vermiþtir. Ýnsanlar bugün Hz.Ýsa'yý kurtarýcý olarak bekliyor, ancak
Hz.Ýsa, Hz.Muhammed'in kurtarýcý olduðunu zamanýnda
bildirmiþtir.
Sevgili Efendimizden sonra zuhur eden velâyet ise
miraç yaptýklarýndan kendi makamlarýndan Hz. Muhammed'in þeriatýný ve programýný anlatmýþlardýr.
Âl-i Ýmrân 81. âyetinde;
"Ve hani Allah nebîlerin "Sizlere kitaptan
ve hikmetten bahsettim. Sonra sizlere yanýnýzda bulunaný tasdik eden bir resul gel103
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diðinde ona muhakkak iman edecek ve ona
yardým edeceksiniz, diye misakýný almýþtý.
Bunu ikrar ettiniz mi? Ve böylece üzerinize isrimi aldýnýz mý?" "Ýkrar ettik," dediler.
"Artýk þahit olun, dedi. Ben de sizinle beraber þahit olanlardaným." buyrulmaktadýr.
O halde Hz. Muhammed bir dönüm noktasýdýr.
Çünkü ona misak alýnmaktadýr ki bu, Allah'ýmýzýn kabul
ettiði misaktýr.
Bütün peygamberler Hz. Muhammed'i ikrar etmiþ,
Peygamberimiz de diðer peygamberler için; "Bütün Nebiler baba bir kardeþtirler anneleri farklýdýr, ama
dinleri birdir" (Sahihu'l-Buhari, IV, 142, Enbiya, 48.) iltifatýnda bulunarak bütün peygamberleri Allah’ýn rahmetinde
ve tevhidinde cem eylemiþtir.
Her peygamberin kendi zamanýnda açýp anlattýðý
ilim, zamanýna göre en ileri ilimdir. Yalnýz Hz. Muhammed'in bildirdiði bilgi kýyamete kadar dünyada ve daha
sonrada ilâhî âlemde devam edecek bilgidir. Allah tarafýndan lütfedilen bilgiler bütün insanlýk içindir. Bütün insanlarýn Allah bilgisinde birleþmesi icap eder. Allah dininin tamamý için Allah'ýmýz bütün peygamberlerden misak
almýþtýr. O halde zamanýmýzda bütün insanlarýn Allah dinini kabul ve ikrarý icap eder. Gelmiþ geçmiþ bütün peygamberleri kabul ve tasdik edenin dini tam olur. Her zamanýn din anlayýþýný kabul eden en ileri durumda olur.
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SIRR-I MEHDÝ

Ýnsanlar zannettikleri gibi bir mehdi bekliyorl a r. A l lah'ýn vazifeli gönlü Mehdilik hususiyetini anlattýðý
zaman da reddediyorlar. Hz.Mehmed Ali Bey Mehdilik
hususiyetini anlatmýþtýr, "ben Mehdiyim" buyurmamýþtýr; Mehdiliðin kemâlâtýný izah etmiþtir. Hatta daha açýk
ve net olarak anlaþýlmasý için bir hatýramý nakletmek isterim. Mürþidimiz Mehmet Ali Beyefendi ile soðuk bir kýþ
günü Ýstanbul'da Beyazýt meydanýndan geçiyorduk. Her
zamanki gibi meydan kalabalýktý. Mürþidimiz; “Evladým
þimdi þu kalabalýða ben Mehdiyim desem,
b e y b a ba sen biraz yaþlanmýþsýn seni tedavi
e d e lim derler. Ben Mehdiyim demek uygun bir söz
olmaz, çünkü insanlar hayal ettikleri bir Mehdi
beklerler" buyurmuþtur.
H e r z a m a n d a A l l a h ' ý n v a z i f e l i g ö n ü l l e r i v a r d ý r.
A l l a h o g ö n ü l l e r i l e a r z u l a r ý n ý t e c e l l i e t t i r i r. M e h d i ,
A l lah'ýn insanlara hidayet teklifidir. Halbuki insanlar
Mehdi'yi sýfat mertebesinde yani bir kiþi gelecek bunlarý
yapacak diye düþünmüþlerdir.
Mehdilik sýrrý zaten her peygamber ve velide mevcuttur. Mehdilik sýrrý dini yayan ve hidâyete yönelten anlamýndadýr. Maalesef insanlar Ýsa ve Mehdi kelimelerine
dünyevî anlamda yaklaþmaktadýrlar.
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Mehdi'nin görevi insanlarýn arzusunu deð i l A l lah'ýn arzusunu insanlara intikal ettirmektir. Mehdi
kelimesinde doðru dine davet hususiyeti vardýr. Bu da
her zaman diliminde Allah'ýn hidayetinin zuhur ettiði bir
gönlün varlýðýna iman etmek demektir. Allah'ýn programý
icabý hidayet gönülleri önce peygamberler olarak görünmüþler ve son peygamber Hz.Muhammed'den (s.a.v)
sonra da veliler olarak devam etmiþlerdir. Velâyet, Mehdilik sýrrý ile insanlarý Allah'a davet etmektedir.
Ýnsanlar Mehdi isminde bir þahýs beklemektedirler.
Dünya insanlarýna Ýslâm'dan baþka geçerli bir din olmadýðýnýn ve Allah dininde toplanmanýn anlayýþ kemâlâtýnýn
son zamanda zuhur edecek bir gönülde zuhur etmesi,
Mehdilik anlayýþýnýn o gönülde kemal bulacaðýna iþarettir.
Ýnsanlar Mehdi'yi dünyayý kýlýçla fethedecek bir fatih olarak düþünmüþlerdir. Hâlbuki Mehdi'nin fethi ilim
ve iman iledir. Mehdilik doðru bir dine gelinmesi için
bildirilen kurallarýn ve Allah'ýn nizamýnýn deðiþtirilmesi
mümkün olmayacak þekilde ifade edilmesi mânâsýný taþýr.
Yani Mehdi, Allah dinini anlatýr.
Peygamberimizin zuhurundan sonra dünyada
Ýslâm'dan baþka gerçek bir din kalmayacaðý aþikârdýr.
Buna raðmen kýyamete yaklaþýncaya kadar insanlar maalesef çeþitli inançlarý kendileri uydurmuþlardýr. Her
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inanç sisteminde olduðu gibi bugün bilinen Ýslâm içinde
de gerçek olarak Allah'ýn arzu ve nizamýný ifade etmeyen
uydurmalar olduðu bellidir. Dinde reform kelimesi bu uydurma fikir ve tatbikatlarýn Allah'ýn dininden temizlenmesi þeklinde anlaþýlmalýdýr. Ancak reform kelimesini dini
baþka bir þekle tebdil etmek gibi düþünenler de vardýr. Ýslâm'ýn böyle fikirlere ihtiyacý yoktur.
Mehdi sýrrý ile bütün dünya insanlarýna doðru bir
dine gelmeleri için teklif yapýlmýþtýr. Allah dininin doðru
bir þekilde anlatýlmasý vazifesini deruhte eden gönül
Mehdi sýrrýnýn kemâlâtýný temsil etmektedir.
Hatmül Velâyet ile hatmolan Allah dininin doðru
bir þekilde anlatýlmasýnýn kemâlâtý da Hüve sýrrýnýn hakikatinin anlaþýlmasý ile devam etmiþtir. O halde Mehdilik
doðru dinin insanlara teklif edilmesi ve Hüve hakikatinin
anlaþýlmasý demektir. Doðru dinin idrakinde olan Hüve
hakikatine de vakýf olur. Bu, "Zalike Hüvel fevzul
Azim/Hüve azim bir kurtuluþtur" sýrrýdýr.
Hakikat böyle iken zamanýmýza kadar Mehdi olduðunu iddia edenler olmuþtur. Tüm dünyaya hidayet teklifi yapýldýðýnda Hindistan'dan gelen bir mektupta 28.Mehdi imzasýný gördük. Bu durum insanlarýn bu konuda ne
kadar gayr-i ciddi bir anlayýþ içinde olduklarýný göstermektedir.
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Mehdilik sýrrý Allah'ýn bir hususiyetini iþaret eder.
Saltanat deðildir; miras deðildir; babadan oðula devrolmaz; babadan kýza hiç devrolmaz. Þu da bir hakikattir ki,
Allah'ýn tertibinde kadýn peygamber, kadýn mürþid, kadýn
halife varid deðildir. Mehdinin kýzýyým, oðluyum, yakýnýyým, mürþideyim düþünceleri abesle iþtigaldir.
"Mehdilik insan kalplerinde hidayet-i umumiyenin zuhurudur" þeklinde pek güzel ifade buyrulmuþtur. Bugün dünyada Ýslâm'dan baþka Hak din yoktur.
Ancak iman edenler ve iman etmeyenler vardýr. Aslýnda
din, ilâhi Yaratýcýyý yani kudret-i ilâhiye'nin kendisini nasýl tanýyýp idrak edeceðiz ve O'na kulluðun vecibeleri nelerdir? Bunlarý araþtýrýp öðrenmek ve tatbik etmektir.
Doðru din idraki budur.
Müslümanlar, Mehdi beklemektedirler. Mehdinin
vazifesi halký imana davet etmektir. O halde esas mesele
Allah'a iman meselesidir. Mehdi hususiyeti velâyette bir
merhaledir. Sýrr-ý Mehdi’nin bütün dünya insanlarýna hidayet teklifinden sonra insanlarýn bu iman teklifine karþý
alacaðý tavýr mühimdir. Elbette Sýrr-ý Mehdi’nin yaptýðý
iman teklifinin bir neticesi olacaktýr. Geçmiþ velâyet
gönülleri arasýnda “son veli” olarak deðerlendirilen, hakikatte Allah’ýn velâyet arzusunun hatmi olan Hatmül
Velâyet tecellisi olan gönül, Sýrr-ý Mehdi’nin iman teklifinden sonra insanlarýn imaný konusunda Allah hükmünün zuhur noktasýdýr.
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HATMÜL VELÂYET
(VELÂYETÝN HATMÝ)
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Hatmül Velâyet ile açýlan din anlayýþý Allah anlayýþý içinde bir bütündür. Allah'ýn bir nebze hükmünde olarak yaratmýþ olduðu dünya hayatýný asýl olarak kabul
edenler aldanmýþtýr. Bu konuyu bildirmek için de pek çok
peygamber ve veli gönderilmiþtir. Ancak görülüyor ki pek
çok insan dünyada devamlý kalacakmýþ gibi yaþamaktadýr.
DÝN derken ALLAH DÝNÝ'nden bahsediyor u z . Ý S LÂM, Allah'ýn baþlangýçtaki din arzusunun en ileri anlayýþta Hz. Muhammed ile kemâl bulmasýdýr. Ayrýca
velâyetin hatmolduðu Hatmül Velâyet anlayýþýnda Ýslâm
anlayýþý idrak olunur.
Allah'ýmýz, Hatmül Velâyet anlayýþýna göre kiþilerin
deðerlendirmesini yapar ve makamý neresi ise ona göre
hüküm verir. Karý-koca, baba-evlat dahi olsa din ve
maneviyat anlayýþlarý farklý ise makamlarý farklý olacaktýr.
Hatmül Velâyet, velâyet ile ilgili bir konudur. Yani
Allah yakýnlýðý ile ilgilidir. Hatmül Velâyet hangi inançtan
olursa olsun bütün insanlarý Allah'ýn arzusu olarak görür.
Çünkü Hatmül Velâyet nazar ettiði bütün âlemlerde ve
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varlýklarda Allah'ý müþahede eder. Müspet veya menfi olsun her varlýkta Allah'ýn tecellisi vardýr. Her varlýðý kendi
makamýna göre deðerlendirir.
HATMÜL VELÂYET'ÝN GELÝÞ MÂNÂSI VE MAKSADI

Hatmül Velâyet, Hz.Âdem'den baþlayan bir konudur. Allah'ýmýzýn Hz.Âdem'i yaratmasýndaki ilâhi arzuda
sýrr-ý velâyet vardýr.
Bütün varlýk âlemi insana nazire olarak yaratýlmýþtýr. O hâlde velâyet, bütün varlýk âlemi ile ilgili bir hususiyettir. Allah'ýn velâyet arzusunu sadece bu dünya yaþamý ile sýnýrlamak mümkün deðildir. Hatmül Velâyet sýrr-ý
hususiyesi bütün âlemlerde tatbikat yapmaktadýr.
Hatmül Velâyet, Hüve'nin velâyet hususundaki arzuyu ilâhisidir. Hüve'nin Musavvir'inde arzu buyurduðu
velâyetin zuhurudur.
Her zaman için Allah'ýn yakýnlýk lütfettiði bir gönül
vardýr. Hatmül Velâyet ismi bütün bu görünme mertebelerinde tatbikat yapan isimdir. Asýl olan velâyettir. Bugün
dünyada velâyet kalmazsa yani Âdem fikri yok olursa
dünyanýn hükmü kalmaz. Dünyanýn nihayete ermesinin
inanç bakýmýndan velâyeti inkâr ile olacaðý görülmektedir.

110

HÂTM-Ý DÝN

Ýnsanlar din ve dindarlýk diyerek kendi taassuplarýn ý n p e þ i n d e n g i t m e k t e d i r l e r. A n c a k b u t a a s s u b u n
A l lah'ýmýzýn velâyet arzusuna ne kadar uyduðuna dikkat
etmiyorlar.
MUHADDESUN GÖNÜLLER

Muhaddesun olan gönüllerin va'z ettiði ÝLÂHÎ
hakikate uymak yerine kendi icatlarý olan BEÞERÝ tatbikatlara uymalarý insanlarý dinden uzaklaþtýrmaktadýr.
Müminlerin annesi Hz. Aiþe'den, o da Resûlullah
(s.a.v)'den naklen rivayet etti. Resulullah (s.a.v) þöyle
buyurdu: ''Sizden önce geçen ümmetlerde ilham
olunanlar (muhaddesun) bulunurdu. Þüphesiz
Ömer b. Hattab onlardandýr.'' (Müslim, Menakýb Hadis
No: 2398.Tirmizi, Menakýb, Hadis No: 3702)

Muhaddesun, Allah'ýn ilham ve beyan lütfettiði gönül noktalarýdýr. Bu tarifi bizzat Cenâb-ý Peygamberimiz
tarif buyurmuþlardýr.
Bu hadis-i þerif ile Cenâb-ý Peygamberimiz kendi
ümmetinde uyulmasý gereken þahsiyetlerin sýfatlarýný tarif
buyur muþ olmaktadýr. Bu hadis-i þerife göre ümmet - i
M u hammed’e önder olacak kiþilerin "muhaddesun"
zümresinden olmalarý gerekir. Zira Hz. Ömer daha sonra
Ümmete halife olmuþ ve onun zamanýnda müslümanlar
adaletle yönetilmiþlerdir.
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Bu hadis-i þerif Cenâb-ý Peygamberimizin ayný zamanda bir mucizesidir. Zira muhaddesundan olduðunu
bildirdiði Hz.Ömer müslümanlara Halife-i Resûlullah olmuþtur ve zamanýnda müslümanlar muzaffer olmuþlardýr.
Çünkü müslümanlar Cenâb-ý Peygamberimizin emrine
uymuþ oldular, yani mühaddesundan görünen bir zâta
uymuþ oldular.
Bu hadis-i þerif her zamanda müslümanlarýn ""muhaddesun" zümresinden bir gönül noktasýna uymalarýný
tavsiye etmektedir. Her zamanýn sahibi olan velâyet gönlü de muhaddesundan görünmüþtür.
VEDUD HUSUSÝYETÝ

"Ben bilinmez bir hazine idim, bilinmekliðime muhabbet ettim ve bu âlemleri yarattým" arzusundaki aþkýn bir ifadesi olarak Rabbimiz varlýklarý halkeylemiþtir. Allah'ýmýzýn zât nurunun iþraký Vedud hususiyetindeki aþkýn tecellisi ile bütün varlýklar vücûd bulmuþ ve varlýk olarak görünmüþtür. Allah'ýmýz, aþkýný bütün âlemlerde tatbik ediyor.
Rabbimizin kendinden kendine yaratmasýndaki
mânâ kendisindeki aþký görmek istemesidir. Ýsim alarak
görünen her varlýk o aþkýn yansýmasýdýr. Eðer o aþk olmasaydý varlýklar da olmazdý.

112

HÂTM-Ý DÝN

Allah'ýn varlýklarý yaratýrken duyduðu aþk Vedud'dur. Her varlýk Allah'tan hâsýl olduðuna göre ve her
varlýk aþkla yaratýldýðýna göre, her varlýk Vedud'dan hissement olmuþtur. Vedud, bütün varlýklarýn ortak paydasýdýr.
BU ZAMANDA ALLAH'IN ZÂTÝYET-Ý ÝLÂHÎYESÝ YANÝ
HUSUSÝYETÝ KONUÞULUYOR.

Ýnsan yaþamý boyunca muhatap olduðu müspet ve
menfi tatbikatlarý düþündüðünde ve bütün bunlarýn üzerinde Allah'ýn sonsuzluðunu tefekkür ettiðinde bir idrake
gelir. Ýþte bu idrake gelenler Allah'ýmýzýn hususi makamlarýna yükseltilirler. Çünkü o insan bunu tahsil etmiþtir. O
zaman insanýn yeni bir anlayýþýn ve yeni bir yaratýlýþýn
içerisinde rol almak istiyorsa Allah'ý sonsuz olarak düþünmesi icap eder.
Yok olmak bu idrakte olan için söz konusu deðildir.
Ý n s a n y o k o l m a z , ç ü n k ü i n s a n A l l a h i l e v a r d ý r. Ý n s a n
A l lah'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 kendisi113
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ni hazýrlamasý icap eder. Allah'a daha çok teveccüh edilmeli, daha çok niyaz edilmelidir.
Bugün Hatmül Velâyet kemâlatýnda nefsin ezilmesinden öldürülmesinden bahsedilmemektedir. "Nefsini
bilen Rabbini bilir" nebevî sözünün düsturunca, kiþinin nefsine arif olmasýndan bahsedilmektedir. Ýnsanda
nefis olmazsa insan da olmaz.
HATMÜL VELÂYET'ÝN ARKASINDA SAF TUTMAK

Geçmiþ Velâyet gönüllerinin bu zamandaki velâyet
gönüllerinde zuhur eden; "Bizler Hatmül Velâyet'in
arkasýnda saf tuttuk" beyanýnda ilâhî hikmetler vardýr.
Bu ikrar geçmiþ velâyet gönülleri velâyet yolunda
olan bu zamandaki zâta mülâki olmakla bu zamandan da
haberdardýr, çünkü onlar diridirler. Onlar Allah'ýn tayin
buyurduðu bir Mürþid noktasýndan Hakký tahsil etmiþ olduklarýndan Rabbimiz o gönülleri geçmiþ zamandaki idrak ve terakkide býrakmýyor, her zamandaki daha ileri
velâyet idrakinden de onlarý nasiplendiriyor.
Geçmiþ velâyet, gönülleri hâþâ ölü deðildirler. Onlar sadece boyut deðiþtirmiþlerdir. Fakat onlar Allah’ýn
velâyet arzusunun dünyada yeni açýlmalarla devam ettiðini bihakkýn görüyor. Eðer bu günkü ilimden, bu tasdiki yapmazlarsa onlar eksik kalýr. Hâlbuki onlar Allah'ýn
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velisidir. Onun için Allah onlarý eksik býrakmýyor. O zaman ne yapýyor? Allah’ýn son zamanda zuhur eden velisine indirdiði bilgiyi ve ilmi tasdik etmesinden dolayý,
tasdik eden gönlün makamýný da zamanýn gönlü ile birlikte mütalaa ediyor.
Geçmiþ peygamber ve velilerdeki tatbikatlarý kabul
ve tasdik edenler her zamandaki ilâhî feyizden istifade
ederler. O gönüller, her zamandaki velilerdeki feyizden
nasibedar olduklarý gibi Hatmül Velâyet idrakinden de
nasibedardýrlar. Allah'ýmýz velâyet yolunda olanlarý eksik
býrakmaz.
Allah'ýn insanlara yardýmcý olarak vazifelendirdiði
makamý tasdik o noktadan feyz alýnmasýna vesiledir. Bizler bütün velâyet gönüllerini kabul ve tasdik ediyor u z . A l lah'ýn hepsine rahmeti vardýr.
GEÇMÝÞ VELÂYET RUHLARI HATMÜL VELÂYET
KEMALÂTINA ARZ-I UBUDÝYET EDÝYOR

Âdem'den itibaren baþlangýçtaki yaratýlýþ arzusunun kýyamet ile bir neticeye baðlanacaðý biliniyor. Geçmiþ velâyet gönülleri hâþâ ölü deðildir. Onlar Allah'ýn zamanýn risalet noktalarý ile lütfettiði ilm-i ilâhînin her geçen zamanda daha ileri açýlmalarla devam ettiðini görüyor. O gönüller sadece kendi zamanlarýndaki tecelli ile
sýnýrlý kalýp, her geçen zamandaki velâyet açýlmalarýný
115

HÂTM-Ý DÝN

tasdik etmezlerse eksik kalýrlar. Onlar Allah'ýn velileridir
ve Allah'ýmýz onlarý eksik býrakmaz. O zaman hatem noktasýnda zuhur eden velideki ilmi ve kemâlâtý kabul ve tasdik ederek o velinin makamýndan kabul edilmeleri söz
konusudur. Geçmiþ velâyet ruhlarý, velâyet konusunun
dünyada “Hatmül Velâyet” ile hitam bulacaðýný bilmektedir.
Bütün mesele Allah'ý, Allah'ýn arzu buyurduðu gibi
kabul ve tasdik etmektir. Kabulde bir nokta bile eksiklik
olursa eksik kalýnýr. Bu zamandaki velâyet noktasýnýn tarif buyurduðu din anlayýþýný kabul edenin dini tamam
olur ki her ileri zamaný kabul ve tasdik olsun.
Allah'ýmýz her an namütenahi ilim lütfediyor. Bizler
hem geçmiþi hem geleceði kabul ve tasdik ediyoruz. Geleceði bilmiyoruz ama Allah'ýmýz sonsuz olduðuna göre ilmi de tatbikatý da sonsuzdur.
Geçmiþ velâyetin Hüve'nin Hatmül Velâyet tatbikatýndaki kemalâtýna arz-ý ubudiyet etmesindeki hususiyetlerden birisi de, Hüve'nin o zamandaki ilâhî arzusunu kabul ve tasdik etmektir.
Âlemlerin kuruluþundan kýyamete kadar geçen zaman içinde Zamanýn Ýnsaný'na uymak insaný kat'i bir
iman sahibi yapar. Zaten dinden murat budur. Allah'ýmýz
insanlarýn bu noktaya intikalini arzu buyuruyor.
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Bakara suresi 31-33. âyetlerinde;
"Ve (Allah) Âdem'e isimlerin tamamýný öðretti, sonra onlarý meleklere arz etti de,
"Eðer sadýklarsanýz þunlarýn isimlerini bana haber verin," dedi. "Sübhansýn, dediler,
bizde senin bize öðrettiðin kadar ilim vardýr. Muhakkak ki sen 'el Alîm'sin, 'el
Hakîm'sin. "Ey Âdem, dedi, onlara isimlerini haber ver" O da onlara isimlerini haber verince, "Ben sizlere 'muhakkak ki ben
semavatýn ve arzýn gaybýný bilirim ve sizin
açýkladýðýnýzý da gizlediðiniz þeyleri de bilirim,' dememiþ miydim?" buyurdu." buyrulmaktadýr.
Ýsimlerin tamamý Âdem'e öðretilmiþtir. Rabbimizin
Âdem'e hitaben; "onlara isimlerini haber ver" buyurmasý, Allah'ýn Âdem'e öðrettiði ilâhî ilmin insanlara intikal ettirilmesini ve bu ilmin öðretilmesi ile doðru bir iman
sahibi olunacaðýný da iþaret etmektedir.
Kur'an, bütün zamanlara hitap eder. Bütün mesele
insanýn yaþamýþ olduðu zamanda kendini Kur'an'a adapte edebilmesidir. Bu da ancak o zamandaki Allah'ýn vazifeli kýlmýþ olduðu Zamanýn Ýnsaný'na uymakla olur.
Kur'an'ýn her zamandaki açýklamasý Allah'ýn o za117
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mandaki insana lütfetmiþ olduðu ilâhî bir vazifedir.
Kur'an'ý idrak etmek isteyen, isimlerin tamamýnýn öðretildiði o noktadan tahsil etmeye bakmalýdýr. El kitab hususiyeti taþýyan o gönülden talim edilen ilâhî ilim ile
A l lah'ýn arzu buyurduðu makbul bir kul olunur.
Bu tertip Allah'ýmýzýn arzusudur, ancak hiç kimse
Allah'ýmýzýn bu tertibini kendi hevesleri ve düþünceleri
için istismar etmeye kalkmamalýdýr. Maneviyat tevazu ve
rýza ile olur, makam ve mevki hýrsý ile deðil.
Allah'ýn bu tertibini kabul ve tasdik edenler ilâhî
enerjiden feyz alarak terakki eder ve güzel bir noktaya
gelirler.
SON VELÝNÝN HUSUSÝYETÝ

Son veli, dünyanýn sonunun gelmesi yani cismaniyet ile ilgilidir ve Allah'ýn takdiridir. Son zamanda zuhur
edecek gönül, Allah'ýn dünya insanlarýna bildirmek istediði hakikatin ifadelerinin bir neticeye baðlanmasýdýr.
Allah'ýn dünyada yaratmýþ olduðu insanlarýn manevi olarak nereye kadar terakki edeceði önemli bir konudur. Çünkü bu terakkideki makama göre Allah onlarý kabul edecektir. Dünyaya gelen bir insanýn programýnda ne
kadar terakki edeceði yazýlmýþtýr. Ýlâhî âlemdeki terakki
bu terakkinin üzerine olacak bir terakkidir.
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Hatmül Velâyet'teki hususiyet, Âdem'den bu zamana kadar gelen velâyet arzusunun terakki ederek ekmel
mükemmel makama ulaþmasýdýr. "Hatim" demek bu arzunun bilinmesi manasýnadýr. Çünkü yaratýlýþ tertibinde
baþlangýcýn neticeye baðlanmasý icap eder.
Hüve'de bütün velâyet arzularý birleþmektedir. Hatmül Velâyet her velinin meþrebini rahmeti ile kabul etmekte ve gerçek vasýflarýna iade etmektedir.
HZ. MUSA'NIN RABBÝNÝ, HZ. MUHYÝDDÝN-Ý ARABÎ'NÝN
HATMÜL VELÂYET'Ý GÖRMEK ÝSTEMESÝ

Hz. Musa "Rabbim, bana görün ki sana nazar
edeyim," dediðinde Rabbimiz ona "Sen beni göremezsin, ve lâkin daða nazar et. Eðer o yerinde kalýr
ise sen de beni görürsün." (Araf 7/143) buyurmuþtur.
Ancak Allah daða tecelli edince dað paramparça olmuþ
ve olayýn þiddetinden Hz.Musa düþüp bayýlmýþtýr.
Buradaki hikmet, Allah’ý sýfat olarak görmek mümkün
deðildir. Çünkü o azamet-i ilâhiyeyi ve sonsuzluðu cisim
olarak düþünmek hem mümkün deðildir, hem de doðru
bir ilim olmaz.
Hz. Muhyiddin-i Ârabî'nin "Hatem" hakkýndaki tecelli ve ilhamlarý ise þu þekildedir:
"Allah-u Teâlâ, Hâtem-i Velâyet'i ne bize, ne
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bizden evvelkilere nasip etmeyip, bu makâmý bizden saklamýþtýr." (Fütuhat-ý Mekkîye)
Hz. Muhyiddin-i Arabi: "Bütün basar ve basiretimi derhal âlem-i gaybe çevirdim, bu zâtýn ismi
ve makamýný ve nereli olduðunu, anlamak istedim
ise de, Cenâb- ý Hakk bu saydýklarýmdan hiç birisine beni muttali kýlmadý ve hatta koku bile koklatmadý" buyurmuþtur.
"Bu anda hafiften bir ses (Ey Muhyiddin, bu
iþ senin zannettiðin gibi deðildir. Bu ancak ahir
zamanda gelecek bir veliye ikram edilecektir.)
Hz.Muhyiddin-i Ârabî bu büyük keþfiyata raðmen
gizlinin gizlisi olan bu velinin ne ismini ne de makamýný
tesbit edememiþtir.
Dikkat edilirse gerek Hz. Musa, gerekse Muhyiddini Ârabi bu konularý “maddeye” baðlayarak idrak etmeye
çalýþmýþlardýr, ancak Allah madde kaydýndan münezzehtir. Hüve cisim olarak mütalaa edilemez. Hz. Muhyiddini Arabî, Hatem noktasýnda zuhur edecek veliyi görmek istediðinde kendisine gösterilmemiþtir. Çünkü Muhyiddin-i
Arabî Hâtemul Veli yani bir “þahýs” aramýþtýr. Halbuki
Hatmul Velâyet Allah’ýn hatem arzusudur; kiþi ile kâim
deðildir.
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VELÂYET HÜVE’DEN GÖRÜNDÜ ANCAK HÜVE'NÝN
GÖRÜNDÜÐÜ NOKTA ALLAH ÝSMÝNE KULLUK
EDÝLMESÝNÝ ÝSTER

Hüve'den görünen gönül noktasý Allah'a secde
eder. Hüve tenzih noktasýdýr. Hüve'den görünen gönül
noktasý sýfat âleminde zuhur ettiðinden Allah ismine tâbidir ve halkýn tâbiyetini Allah ismine ister. Hüve sýfat noktasý olarak idrak edilemez. Çünkü sonsuzluðu iþaret eden
Hüve’den idrak edilebilen ancak sýfat olur ki, Hüve sýfattan münezzehtir. Yani Hüve’nin sýfata tenezzülü ve ihtiyacý olmaz. Hüve'yi her zaman özelde tutup özelde mütalaa
etmek icap eder. Hüve’yi hiçbir sýfat ile mukayese edemeyiz.
Bugün bu konu açýldýðý için bunu söylüyoruz. Bu
hususiyetlerin açýlmasýna tekmil evliya parmak ýsýrmaktadýr. Hüve'den bütün velâyetin haberi vardý ama açýlmasý
Hatmül Velâyet ile olmuþtur.
ALLAH'IMIZIN ZÂTÎYET-Ý ÝLÂHÎYESÝNÝN AÇILMASI
HATMÜL VELÂYET ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR HUSUSÝYETTÝR.

Rabbimiz son zamanda, Hüve ile zâtîyetini açarak
hüküm verecektir ve bütün âlemler bu hükme hazýrlanmaktadýr.
Geçmiþ bütün veliler Hüve’yi zikrettiklerine göre
gerçek imanýn Hüve’ye râci olduðu görülmektedir. Rabbi121
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miz tekmil velilerine lütfetmiþ olduðu bu güzelliði þimdi
bütün insanlara teklif etmektedir. Þüphesiz her insanýn
iman ve idrak anlayýþý da Allah'ýn lütfetmiþ olduðu makama göredir. Allahýmýzýn bu teklifi insan varlýðýna olan
rahmeti icabýdýr.
Rabbimizin Sevgili Efendimizden evvel lütfetmiþ
olduðu peygamberlerin kavimlerine teklif etmiþ olduðu
“Rabb” kelimesi HÜVE’yi iþaret eder. Ýnsanlardan bunu
kabul edenler rahmete müncer olurken, reddedenler ceza
görmüþlerdir. Hüve noktasý lütfedilmiþken O’ndan yüz çevirenler ceza görürler.
Bugün ar týk Hüve doðrudan doðruya kendi
zâtîyyetini açarak teklif yapmaktadýr. Ýþte bu, bütün âlemlerin hüküm noktasýna geldiðini iþaret etmektedir.
Sevgili Peygamberimiz HÜVE’yi hususiyede tutmuþ, Allah ism-i celilini zikretmiþtir. Peygamberimize lütfedilen iman hususiyeti ilâhî hükmün bir müddet ertelendiðini göstermektedir. Bu, Allah’ýn insanlara lütfettiði
rahmeti icabýdýr. Artýk bu programýn da nihayetine gelinmiþtir. Allah’ýmýz rahmeti icabý Allah ismini lütfederek
ilâhî hükmünü ertelemiþtir. Ancak Hüve’nin açýlmasý ile
nihayete yaklaþýldýðý görülmektedir.
Zamanýn risalet noktasý olan gönül Allah'ýn arzuyu
ilâhîsinin zuhur ettiði noktadýr. Hz. Süreyya Beyefendi’122
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nin Divan'ýnda kendisinden sonra kendi yolundan görünecek olan “tam er” hususiyetine sahip olan gönlü iþaret etmesi, HÜVE konusunun yine bir zâttan açýlacaðýný
göstermektedir. Allah’ýmýzýn baþlangýçtaki arzusu böylelikle nihayete baðlanmaktadýr. Sýrr-ý Âdem ile baþlayan
bu ilâhî program yine Sýrr-ý Âdem ile nihayete ermektedir.
ÝNSANLAR ÝÇÝN SONSUZLUÐUN NÝHAYETÝ HÜVE'NÝN
KENDÝSÝDÝR.

Semavat ve arzýn bütün güç ve kuvvetleri Allah'a
aittir. Allah âlimdir, çünkü bütün varlýklarýn yaratýlýþýndaki ilim onundur ve o ilim ile hüküm veren de kendisidir.
Bütün isimler, sýfatlar ve makamlar "Allah" isminde cem
olarak "Hüve"ye tâbi olurlar ki, bu zâtîyet noktasýný iþaret eder.
Hüve bütün isimlerden münezzehtir. Hiçbir isimle
vasfedilip anlatýlamaz. Hüve, Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesidir.
Allah'ýmýz o zamanýn imamýna göre insanlarý deðerlendirmektedir. Peki, Zamanýn Ýnsaný olan zât, karþýsýndaki insaný nasýl deðerlendiriyor?
O insan Hüve'yi nasýl idrak ettiyse ona göre deðerlendirilir.
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Her insan kendi zamanýnýn imamýna göre deðerlendirilecektir. Bu zamanýn açýlýmý HÜVE'dir. Bu zamanda Hatmül Velâyet noktasýndan Hüve anlatýlmaktadýr.
Bu zamanýn insanýný tasdik eden için bu zamanýn tecellisini idrak etmek vardýr. Yani bu tasdik ile bu zamanýn feyzinden istifade edilecektir.
Allah bütün insanlara Zamanýn Ýnsaný ile þahiddir.
Zamanýn Ýmamý Allah'ýn þahididir. O zâtý þahsen göremeyenler böyle bir zâtýn varlýðýný kabul ve ikrar etmelidirler.
O zaman selâmete çýkarlar.
En'am sûresi 6/60. âyetinde;
"Sümme ileyhi merciukum / Sonra HU'yadýr
dönüþünüz" buyrulmaktadýr.
Bütün varlýklar asýllarý olan Hüve'ye dönmek ister,
çünkü asýl olan O'dur. Her varlýk aslýna hakikatine özlem
duyar. Asýl olan, her varlýðýn aslý ve hakikati olan Hüve
dir. Hüve hakikati zuhur etti mi o zaman makamlar da ortadan kalkar, çünkü her makam da O'dur. Kendi varlýðýnýn Hüve'ye ait olduðu idrakinde olan artýk makam tahdidinden de kurtulmuþtur. Yani artýk Allah o gönülde yeni bir makam açmaz, çünkü Allah o gönülde kendisinin
zatiyyetine kadar olan makamlarý açmýþtýr.
Hüve zuhur etti mi makamlar da nihayete erdi
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demektir. Yeni bir makamýn açýlmasý demek artýk dünya
ve âlemlerdeki anlayýþýn deðiþmesini demektir. Yeni anlayýþlar, yeni idrakler, yeni makamlar artýk yeni âlemlerde
tatbikat bulur.
Hayattan geçmiþ gönüller Allah’ýn onlara bildirmesi ile bugünkü terakkiden ruhen hissementtir. Bug ü n i ç i n
son noktaya geldiðimizde dediðimiz þudur ki; Allah'ýmýzý
idrak sonsuzdur. Zât-ý ilâhî'ye vardýk, bitti mi? Hayýr!
Çünkü asýl terakki zât-ý ilâhî içinde devam eder. Sonsuz
terakki, sonsuz olan zât-ý ilâhi içinde devam edecektir.
Bu makamda olan her þeyi açmýyor, çünkü açarsa
tatbikatýn ona göre deðiþmesi gerekir. Açmamasý için hususi bir sabýr verilmiþ olsa gerektir.
A'raf sûresi 7/187. âyetinde;
"Sana kýyamet saatinden soruyorlar "ne
zaman çatacak?" diye. "Muhakkak ki onun
ilmi Rabbimin katýndadýr, de. Onu vakti
geldiðinde 'Hüve’ tecellî ettirir. Semavata
ve arza aðýr gelmiþtir. O size ansýzýn gelir.
Sanki sen onun peþine düþmüþsün gibi sana soruyorlar. "Onun ilmi Allah indindedir
ve lâkin insanlarýn çoðunluðu bilmezler."
buyrulmaktadýr.
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Burada "vakti geldiðinde" ifadesinde HÜVE'nin
bilinmesi arzusunun bu varlýk alemi için arzu buyrulan
noktaya gelmesi de iþaret edilmektedir. Bu nokta ayan olduktan sonra artýk bu varlýk âleminde varýlacak bir menzil kalmamaktadýr. Bütün varlýk âleminin varlýðý O'nun
zatiyyet-i ilâhîyesine kadardýr.
Ancak bu söz yanlýþ anlaþýlmamalýdýr. Ondan baþka gidilecek yer yok, varýlacak menzil yok demek, bir tarif
yapýlmak için söylenmiþtir. Çünkü o noktaya gelindiðinde
HÜVE baþka noktalarý da açýyor ve böylece HÜVE'nin
hakikatlerini idrake baþlýyoruz. Çünkü HÜVE sonsuzdur,
Bu sözden Âlem-i Âmâ hakikatinin sonsuz olduðu düþünülmelidir.
Yaratýlmýþ bütün sýfati varlýklar için tatbikat Sidret'ül Münteha'dan Âlem-i Âmâ'ya kadardýr, ancak Rabb
hususiyet lütfettiði zaman -ki Peygamber Efendimizdeki
Miraç tatbikatýnda olduðu gibi-, göründüðü gönül noktasýnda bu hususiyetleri açýyor.
Hüve'nin göründüðü gönül noktasý bu noktalarý esfele safilin olan bu varlýk âleminde açmaz; Peygamberimiz de bu konularý açmamýþtýr. Bu hususiyetler Rabbimizin "bir nebze rýzýklanma yeri" olarak tarif edilen bu
varlýk âleminden sonra mer'iyyete koyacaðý tatbikatlar ile
açýlýp bilinecek konulardýr.
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Veli, Hüve'nin tahkim ettiði gönüldür. O gönül buna tahammül eder, ancak bu varlýk âlemi bu açýlmalara
tahammül edip dayanamaz. Sevgili Efendimiz bunu çok
güzel tasrih buyurmuþlardýr. Efendimizin Miraç'ta, "Sidretü'l Münteha'dan sonrasýný açmaya mezun deðilim," buyurmasý "bu varlýk âlemi bunu kaldýramaz
hercü merc olur" mânâsýnadýr. Âlem-i A'mâ'daki ilâhî
arzunun, dünya hayatýnda (isimlerle) telaffuzu olsa, âlem
hercü merc olur. Çünkü bu telaffuz ile varlýk âlemi yeni
arzuya kalbolmak mecburiyetinde kalýr.
Bu konular ahir zamanýn ahiri olan bu zamanda
açýlan konulardýr. Elbette ki bunda namütenahi hususiyetler vardýr.
Manevi ilim ve bilgi arttýkça insanlar maneviyata
daha çok sarýlýr. Geçmiþ zamanlara Allah'ýn rýzasýný kazanmak için senelerce çilehânelerde çile çeken insanlar
vardý. Bugünün tertibinde artýk her yer birer çilehâne gibi
görünmektedir.
Bugün Allah'ý daha ileri tanýyýp bilmek için gayret
göstermek icap eder. Bir þeyi baþarmak için gayret içerisinde halisâne çaba harcamak onu baþarmak gibidir.
Hatmül Velâyet noktasý ile ilgili olarak manevi bir
kardeþimizde zuhur eden ilham þu þekildedir:
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"Benim Vedad’ým Kur'an'ýma toz kondurmaz.”
HÜVE HUSUSÝYETÝNDE DÝN NASIL ANLAÞILACAKTIR?

Allah'ýmýzýn tecellisini arzu buyurduðu müspet ve
menfi bütün isimlerin hepsi Allah ismine baðlý olarak tatbikat yapar. Âlem-i ilâhide Allah'ýmýzýn zâtîyetini ifade
e d e n n â m ü t e n â h i i s i m t a t b i k a t l a r ý v a r d ý r. H ü v e i s e
A l lah'ýn zâtiyyet-i ilâhiyesini iþaret eder.
Hüve yalnýzca kelime ve isimlerden münezzeh bir
nokta olarak deðerlendirilmemelidir. Bütün isimler ism-i
câmii olan “Allah” ismine baðlý olarak tatbikat yaparlar.
Ýsimler kendi mazhariyetleri neyse o tatbikatý yaparlar.
Ancak “Hüve” anlayýþýndan baktýðýmýzda zaten her
isimden tatbikat yapan asliyyet Hüve'dir. Bütün isimler
Hüve'ye ait olduðuna göre asliyet Hüve'dir. Varlýk âlemindeki her varlýðýn ismini Hüve vermiþtir.
Bütün isimler Hüve'ye aittir; Allah'ýmýz âlemler
için arzu buyurduðu tecelliyi meydana getirmek
i ç i n " A l lah" ismini lütfetmiþtir. müspet ve menfi isimlerinin hepsini de Allah ismine tâbi kýlmýþtýr. Yani müspetmenfi ne düþünülürse ve ne zikredilirse Allah ismine
baðlýdýr. Ancak Allah'ýmýzýn bilmediðimiz nice tatbikatlarý da vardýr.
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Hüve, Allah'ýn zâtý, izzet-i ilâhiyesinin hüküm noktasýdýr. Allah'ýmýz murad-ý ilâhisini velâyet ile açmýþtýr ve
hususiyede olanýn velâyet-i ilâhiyesi olduðunu belirtmektedir.
Bugünün arzusunda Hüve'nin açýlmasý vardýr.
Kur'an-ý Kerim'de Hüve, pek çok âyette zikredilmiþtir.
Velâyet Hüve ile dua etmiþtir. Lakin Hüve gizli kalmýþ
açýlmamýþtýr.
Bugün Hüve "her þey Benim" buyuruyor.
Hüve anlayýþýnda Allah'ý yani Ýlâhi Kudreti hiçbir
þeye muhtaç olmayan, hiçbir þey ile mukayese edilmeyen, hiçbir hayale ve tahayyüle sýðmayan, her düþüncenin ve her anlayýþýn fevkinde olarak mevcudiyeti kendinden kendine olarak sonsuzluðun da fevkinde ilâhî
kudret olarak idrak ediyoruz. Dünya hayatý ve onun üstünde cennet ve cehennem Hüve'yi daha ileri tahsil için
yaratýlmýþlardýr. Ýnsan sýfata takýlýp kalmamalý, zâtý tahsile, yani O'nu daha ileri tanýmaya bakmalýdýr.
Maneviyatýn tarihine bakýlýrsa Rab ismi zikredildi;
Ý l â h i K u d r e t i s m i z i k re d i l d i ; M a b u d i s m i z i k re d i l d i ; A l lah ismi zikredildi; Allah'ýn yarattýðý varlýklar dendi ama Hüve anlayýþý açýlmadý. Hüve anlayýþýnýn açýlmasý ile Allah'ýn yarattýðý bütün varlýklarýn Hüve'nin zatýnda toplanmasý lazým gelir.
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Hüve noktasýnda her þey kendinden kendinedir.
Hüve anlayýþýnda artýk sýfat tecellisi ve idraki yerini zatiyyet anlayýþýna býrakýr. Bu noktada konuþan kendisi, dinleyen yine kendisidir. “Benim” dese söz onun,
“kulum” dese söz yine onundur. Þahsiyyet tanýmlamasý
yani sýfatiyyet ölçüsü kalmadýðý için artýk sýfat mertebelerinde görülen haset, kýskançlýk, sen dedin, ben dedim,
o dedi... gibi tartýþmalar ve çekiþmeler kalmaz. Hüve
noktasýnda olanýn zýddý yoktur. Karþýtý yoktur. O noktada
olan her varlýkta kendini görür.
Bu anlayýþ Zât-uz Zât-uz Zât... kelimeleriyle iþaret buyrulmuþ ebedi bir makamý iþaret eder. Zatî veliler
birbirlerini idrak etmeye, yani daha ileri terakki etmeye
çalýþýrlar. Çünkü onlardan görünen ve konuþan Hüve'dir.
Sýfati tecelli mertebelerinde görülen tartýþmalar,
zatî tecellide görülmez. Çünkü zatî tecellide itiraz edilecek ikinci bir varlýk yoktur.
Ýnsan idraki için Hüve anlayýþýna varmasý, bu dünya yaþamý içindeki varabileceði en yüksek noktaya gelmesi demektir. Dünyada bu idrakin açýkça ifade edilmesi ile ilâhî arzu hatme ermiþ olmaktadýr.
Bu anlayýþ ve idrake varan için artýk Âlem-i Âmâ
kapýlarý açýlmýþ demektir ki, o âlemde terakki Hüve'ye
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aittir. (Hatmül Velâyet ve Sýrr-ý Hatmül Velâyet ile HÜVE kitaplarýmýzda bu konuda geniþ bilgi vardýr.)
HÜVE'NÝN ALLAH ÝSMÝ ÝLE MER'ÝYYETE KOYDUÐU DÝN
ARZUSU

Dünyada ne kadar varlýk varsa o kadar anlayýþ
vardýr, ancak asýl olan Hüve'nin arzusudur. Dini tarif
ederken insanlar kendi nazarlarýndan bu deðerlendirmeyi yapmaktadýrlar! Peki, Hüve'nin nazarýnda "din" arzusunun hususiyeti nedir?
Allah ve din anlayýþý denildiðinde sanki Allah var
ve Allah'tan ayrý kul var ve bu "iki varlýk" arasýnda bir
din anlayýþý var diye düþünülüyor. Halbuki Hüve'den
baþka bir varlýk söz konusu olmadýðýna göre din nasýl anlaþýlmalýdýr?
Bizler Allah'a ait gönülleriz. Bizim bir varlýðýmýz mý
var? Hayýr! O'nun varlýðý bizden görünüyor. Kendilerine
vücûd izafe edenler bu idrakten kendilerini mahrum býrakýrlar.
Hatmül Velâyet isminin kemalatý Hüve'nin dünya
programýnýn nasýl idrak edilmesi gerektiðini anlatýr ki,
Allah'ý doðru olarak bilip tanýyalým. Hatmül Velâyet'e
baðlý olan gönüllerin "bir" olarak kabul edilmesindeki
hususiyet, bu idrakte olanlarýn ayný makamdan kabul
edilmeleri ile ilgili olsa gerekir.
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Din anlayýþýnda "tam olmak" nedir? Ýbadetleri
tam olarak yapmak mýdýr? Yoksa dini, "âlemþümûl" bir
anlayýþ ile idrak etmek midir?
Ýsimlerden münezzeh olan Hüve görünmüþ olduðu
isimlerden âlemþümûl bir idrak istiyor. Yani bütün varlýklarýn ilâhî âleme yakýþýr bir anlayýþ içerisinde olmasý lazým gelmektedir.
Kur'an'da "…muhakkak ki bu dünya hayatý
bir geçim yeridir. Ve muhakkak ki ahiret, karar
yurdudur." (Mü'min 40/39) buyrulmaktadýr.
EBEDÝ BÝR HAYAT ÝÇÝN ALLAH ANLAYIÞI NASIL
OLMALIDIR.

HÜVE hususiyetinin açýlmasý Rabbimizin bu dünya
hayatý için arzu buyurduðu programýn, en son noktasýdýr.
Peki, neden en son nokta? Çünkü Kur'an-ý
Kerîm'de muhtelif âyetlerde; "Sizler Allah'a hes a p v e r e c e k s o n r a H ü ve'ye döndürüleceksiniz"
buyrulmuþtur. Hüve' nin açýlmasý Allah'ýn zâtîyet-i
ilâhîyesini açýp bilgi vermesidir. O zaman herkesin bu
"dönüþ" hususiyetini idrak etmesi icap eder.
Ý n s a n l a r i l â h î y a r a t ý c ý k u d re t i d ü n y a y a þ a y ý þ ý
i ç e r i sinde düþünerek mütalaa ediyorlar. Ancak insanlarýn
varacaðý yer zâtîyet-i ilâhîyedir. O halde dinden murat
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Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesinin nasýl anlaþýlmasý gerektiði
olmalýdýr.
Varlýklarýn hepsi Allah'a hesap verecektir, ancak
dönüþümüz Hüve’yedir. Bugün maneviyatta Hüve'yi tahsil edenlerin "bir" olarak kabul edilmesi ve geçmiþ
velâyet gönüllerinin Hatmül Velâyet kemâlâtýndaki açýlmayý tasdik etmeleri ve bu dünya programýndaki en son
nokta olan HÜVE'nin tasdik edilmesini, Allah’ýmýzýn ne
kadar makbul tuttuðunu göstermektedir.
Geçmiþ velâyet gönülleri Allah aþýðýdýr. Onlar kendi zamanlarýnýn en ilerisi idiler ve Allah'ýmýz onlara bu
tasdiki yaptýrmakla onlarýn bu ileriliðini devam ettiriyor.
Hüve'yi kabul ve tasdik etmekle onlar da Hüve ile kabul
edilirler. Hüve kemâlâtýný tasdik eden o kemâlâttan görünür.
RABBÝMÝZÝN TEKÂMÜL ETTÝRÝP YETÝÞTÝRDÝÐÝ
ÝNSANDAKÝ MURADI NEDÝR?

Kýyamet sûresi 75/36. âyetinde;
"Ýnsan baþýboþ býrakýlýp terk edileceðini
mi zanneder?" buyrulmaktadýr.
Rabbimiz insaný yaratmýþ ve terakki etmesi için ne
yapmasý lazým geldiðini bildiren peygamberler ve veliler
göndermiþtir. Demek ki Rabbimizin insan için bir muradý
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vardýr. Rabbimiz insanýn ileriye doðru terakki etmesini
arzu buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz; "iki günü birbirine eþit olan aldanmýþtýr" buyurmuþlardýr.
Bugün dünyada yaþayan insanlara "sizler öldükten
sonra ayný bu yaþadýðýnýz dünya gibi bir yere gideceksiniz" denirse insanlar bunu kabul eder mi?
Rabbimiz her varlýðý yaratmýþ, en sonunda da
Ý N SAN'ý yaratmýþtýr. Ve insaný kendi suretinde yaratmýþtýr. O halde velâyeti insan varlýðýný esas alarak anlamak
icap eder.
Ýnsan varlýðý yaratýlmýþ olan diðer varlýklar ile kýyaslandýðýnda çok ileri bir mazhariyet ile yaratýldýðý açýktýr. Ýnsanýn bedenî yaratýlýþý bile üstündür. Rabbimizin
kendi suretinde yarattýðý varlýðý ileri idrak etmek icap
eder. Yaratýlmýþ diðer varlýklara da Allah'ýn insana yaptýðý muamelenin bir yansýmasý paralelinde davranmak lazýmdýr.
Ýnsan her an terakki etmektedir, diðer varlýklar da
insana baðlý olarak terakki etmektedir. Dinozorlar devri
bugün devam etseydi yaþam nasýl olacaktý? Bu durum insanlar için azap olacaktý. Her devir kendi þartlarý içerisinde deðerlendirilmelidir.
Ýnsanýn yaratýlýþýndan bugüne kadar terakkisini dü134
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þ ü n ü r s e k s o n s u z b i r t e r a k k i o l d u ð u g ö r ü l m e k t e d i r.
A l lah'ýmýz'ýn insaný bir nebze rýzýklanmak için dünyaya
gönderdiði düþünülürse ilâhî âlemde bu rýzkýn sonsuz
olarak devam edeceði de düþünülmelidir. Bu da, Allah'ýn
sonsuzluðunun bir icabý olsa gerekir. Ýnsanýn ebedi olarak
ilâhî âlemde yaþayacak olmasý bundan hissemend olduðunu iþaret etmektedir. Bu idraki bizlere lütfeden Rabbimizi bilmek için dünya üzerinde azami gayret göstermeliyiz. Ýlk insanlardaki Allah ve din anlayýþý ile bu zamandaki Allah ve din anlayýþý arasýndaki büyük fark bu hususiyeti iþaret eder.
KENDÝ VARLIÐININ HAKÝKATÝNE VARAN ÝNSAN VÜCUD
SIRRINDAN HÝSSEMENT OLUR

Ýnsan kendi vücudunu nereye koyacaðýný þuurlandýramamýþtýr. "Benim bir vücudum var ben bir insaným"
diyor ama "ne olduðunu" hâlâ deðerlendiremiyor.
Manevi olarak bütün âlemleri tefekkür ettiðimiz zaman, Allah'ýn isim olarak halketmek arzusu insaný bir varlýk haline getirmektedir. Allah'ýn kendisinden lütfettiði
"ruh" ile bir nokta mesabesinde olan insan varlýðý yaratýlmaktadýr. Ýnsan ilâhi kudretin bir “nokta” görünüþüdür.
Bir nokta olarak görünen insan bütün varlýklara nazire
olarak yaratýlmýþtýr. Bu nokta varlýðýnýn hakikatine varan
insan, vücud sýrrýndan hissement olur.
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"Bir insan öldüren hakikatte bütün insanlarý
öldür müþ gibidir" hadis-i þerifinde iþaret edilen
hususiyetin, bir insaný öldürmenin esasta Allah'ýn yaratmýþ olduðu “bir arzuyu” y o k e t m e k o l d u ð u u n u t u l m a m a l ý d ý r. Ç ü n k ü o v a r l ý k A l lah'ýn arzuyu ilâhîsidir.
‘Vahdet-i vücûd’, Allah'ýn vahdaniyetinin
temsil noktasý olan vücuddur. Bütün vahdaniyet o
temsil noktasýnda vücud bulmuþtur. Bu noktayý
idrak eden için "BEN" diye görülen vücudun "vahdaniyet" olduðu idrakine gelinir. Çünkü O'ndan
ayrý deðildir insan.
Vahdet-i vücud dendiði zaman sanki varlýklarýn dýþýnda bir vücud daha var gibi düþünülüyor. Yani insan
vücudu var, Allah'ýn da vücudu var gibi deðerlendiriliyor.
Ancak vahdaniyet idraki ile vahdet-i vücud tezekkür edilirse Allah'ýn varlýðýndan baþka bir varlýk olmadýðý ve bütün var gibi görünen isim almýþ varlýklarýn da O'ndan görünmeler olduðu hakikati ayan olacaktýr.
Bugün Hüve idrakinin açýldýðý Hatmül Velâyet noktasýnda Allah'ýn "vücud" kelimesi ile tarif edilemeyeceði
ifade edilmektedir. Çünkü vücud sýfatý çaðrýþtýran bir kelimedir. Vücud, Allah'ý tarif edemez vücud ancak yeryüzünde insanlarý aydýnlatmak için zuhur eden temsil noktasý olan gönlü tarif edebilir.
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O noktanýn zuhur etmesi ile "secde noktasý" zuhur etmiþtir. Çünkü Âdem'den evvel secde tatbikatý yoktu. Secde olabilmesi için bir nokta olmasý icap eder. Burada secde noktasý sýfati olarak deðil o hakikatin kabul ve
tasdik edilmesi olarak deðerlendirilmelidir.
ÝNSAN VARLIÐI SONSUZDUR

Dikkat edilirse insan bu dünyada yaþadýktan sonra
ilâhî âlemde yaþayacaktýr. Þekil ve suret deðiþse bile asliyyet ayný kalacaktýr. Ýnsanda Allah'ýn emri olan ruh vardýr. O yüzden hiçbir varlýk insan gibi sonsuz deðildir.
Dünyada yaþayan diðer varlýklara ilâhî âlemden bahsedilse ne anlayacaklar ki? Ama insan anlýyor. Sonsuzluk
hissiyatý insanda vardýr. Bu da Allah'ýn arzusundaki insanýn ebedi olacaðýný iþaret etmektedir.
Allah'ýmýz rahmet sahibidir. Allah'ýmýz madem ki
insana bu sonsuzluk hissiyatýný vermiþtir. Bunu tatbik etmemesi kula azap olur. Allah'ýmýz sonsuzluk zevkini ve
neþesini verdiðine göre bunu kullarýna lütfedecektir.
ALLAH'IMIZ ERKEK OLSUN KADIN OLSUN RUHEN
TERAKKÝ EDENLERÝ DEÐERLENDÝRECEKTÝR.

Ýnsanlarýn dünyaya gelip gitmesinden murat, ruhen
terakki etmektir. Kuvvet nerededir? Ruhtadýr. Peki, ruh
madde midir? Hayýr! deðildir; Ruhun cinsiyeti yoktur.
Cinsiyet nefis ile ilgili bir konudur. Rabbimiz ruhun kuv137
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vetlenmesini, mücehhez hale gelmesini istiyor. Mücehhez
hale gelen, yani terakki eden ruh ise baþka bir yerde tatbikata girecektir.
Erkek ve kadýn varlýðý olarak yaratýlýþ dünya yaþamýnýn devamý içindir. Erkek ve kadýn çekiþmeyi býrakýp
bir idealde birleþmelidirler. Erkek ve kadýn varlýðýný ayrý
görenler kendi görüþlerini düzeltmelidirler. Allah'ýmýzýn
Musavvir'inde erkek ve kadýn bir vücuttur. Allah'ýmýz o
bir vücutta kendi arzuyu ilâhîsinin tatbikatýný görmek ister. O vücutta ruhun ne kadar terakki ettiðine nazar eder.
“Erkek ve kadýn bir vücuttur ve Allah'ýn arzuyu ilâhîsidir” idrakinde olanlar selâmet bulurlar; erkek ve kadýndan bu fikirde olmayýp baþka taraflara çekenler ise zahmet çekerler.
Zamanýmýzdaki Allah anlayýþý ile geçmiþ zamandaki Allah anlayýþý karþýlaþtýrýldýðý zaman bugün çok daha
ileri bir idrak ve anlayýþ olduðu görülmektedir.
Geçmiþ zamanlarda zuhur eden insanlardaki idrak
ve anlayýþ belirli bir çerçevededir. Dünyanýn düz mü yoksa yuvarlak mý olduðu konusunda tartýþmalarýn yaþandýðý devirlerde doðru bir iman ve idrak noktasýnda olan insanlar da vardý, ancak o insanlarý bugünkü idrak ve anlayýþ noktasýna getirdiðimiz zaman muazzam bir fark olduðu müþahede edilecektir.
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Bizler her geçen zaman içinde Allah'ýn lütfettiði bilgiye göre Allah'ý idrak etmeye çalýþýyoruz. Rabbimiz bugün için çok ileri bir anlayýþ lütfetmektedir.
Sevgili Efendimizin Allah'a olan muhabbeti,
A l lah'ýn Peygamberimizdeki arzuyu ilâhîsi düþünüldüðü
zaman Rabbimiz çok ileri bir idrak ve anlayýþ lütfetmiþtir.
Ancak geçmiþ zamandaki Miraç anlayýþý ile bu zamandaki Miraç anlayýþý çok deðiþiktir.
Bu zamanda yedi semanýn ve esfele safilin âleminin fevkinde bir Allah anlayýþý ve idraki söz konusudur.
Âlem-i Âmâ ile ilgili olarak Rabbimiz lütfedip bildirirse
onu da biliyoruz. Allah ile bilici olanin bilmesine sýnýr konulamaz, çünkü Allah sonsuz bilicidir.
Ýnsanlar daha kendi "boyutlarýndaki" varlýklarý
tam mânâsý ile idrak edemezken, diðer boyutlardaki tecelliler hakkýnda ne söyleyeceklerdir?
Rabbimiz bütün varlýklarý yaratmýþtýr. Sidret-ü'l
Münteha'ya kadar olan varlýklarý düþündüðümüzde bu
düþünce sonsuzluðu çaðrýþtýrmaktadýr. Bu düþünce insan
havsalasýnýn üzerindedir.
Sidret-ü'l Münteha sýfat olarak yaratýlan varlýklarýn
bitim noktasýdýr. Bu âlemden Âlem-i Âmâ'ya kadar olan
varlýklarý kabul ve tasdik ederek iman edenler için Rabbi-
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miz; "Sizler Benim namütenahi olduðum idrakine
tam olarak vardýnýz" buyurur. Çünkü bu anlayýþ Allah'ý
sonsuz olarak idrak etmek mânâsýnadýr. Yani bu sonsuzluðun farkýna varmaktýr. Çünkü Allah'ý tam mânâsý ile bilmek mümkün deðildir. Ýþte bu, Allah anlayýþýnda büyük
bir merhaledir.
Allah'ýmýzýn sonsuzluk arzusunun Âlem-i Âmâ'da
sonsuzluk olarak devam edeceðini düþünüyoruz. Âlem-i
Âmâ'da buradaki sýfatlar âlemine benzemeyen, onun
fevkinde bir âlem tasavvuru olduðuna iman ediyoruz.
ÝNSANIN MACERASI NEREDE BAÞLAMAKTADIR? YEDÝ
ÂLEMÝN ÜZERÝNDE MÝ YOKSA ESFELE SAFÝLÝNDE MÝ?

Ýçinde yaþadýðýmýz bu âlemin üzerinde bu âlem ile
birlikte yedi âlem olduðu bildirilmiþtir. Peki, insanlar
aþaðýlarýn en aþaðýsý olan bu âleme inerken diðer âlemlerden geçerek mi indi, yoksa bu âlemden uful ettiðimiz
zaman mý diðer âlemlere yükseleceðiz?
Ýnsan aþaðýdan yukarýya idrak ederek çýkar. Esfele
safilinde çok aðýr tatbikatlar vardýr. Gerek ruhî gerek cismani çok aðýr tatbikatlar söz konusudur.
Ýnsanda mevcut olan "yedi nefis"i doðrudan doðruya Hüve'ye baðlarsak o zaman bu "yedi âlemi"de daha hýzlý geçmiþ oluruz. Yedi âlem, insanda mevcut olan
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yedi nefsi temsil etmektedir. Her nefsin farklý hususiyetleri vardýr.
Aþaðýlarýn en aþaðýsý olan bu Esfele Safilîn âleminde rýzýklanarak yedi nefsi Allah'a baðlayan artýk benlikten
kurtulmuþtur.
Allah'ýmýz her nefis mertebesi için sonsuz âlemler
lütfetmiþtir. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?" (Zümer 9) ayeti hükmünce her nefis kendisine lütfedilen âlemde olacaktýr.
ÝNSANDAN BAÞKA ALLAH'A YAKINLIK BULACAK
VARLIK VAR MIDIR?

Ýsra sûresi 17/ 70. âyetinde;
"Ve andolsun Âdem oðullarýný mükerrem
kýldýk ve onlarý karada ve denizde taþýdýk
ve kendilerini temiz þeylerden rýzýklandýrdýk ve onlarý yarattýklarýmýzýn çoðunluðu
üzerine bir faziletlendir me ile üstün
kýldýk." buyrulmaktadýr.
Allah'ýn arzularý sonsuzdur. Bu âlemde insan en
mütekâmil olarak yaratýlmýþtýr. Ancak Allah'ýn sonsuzluðunu düþündüðümüzde O'na bir sýnýr koyamayýz. Sadece
insan var, baþka hiçbir þey yok demek doðru olmasa gerekir. Yedi semanýn içinde ve üzerinde ne gibi sonsuzluk
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ve yaratma hususiyeti olduðunu Allah'tan baþka hiç kimse tam olarak idrak edemez. Allah'ýn bizlere lütfetmiþ olduðu rahmete þükrederiz.
Eðer bu varlýklardan Kur'an'da açýkça bahsedilseydi insanlar bu varlýklara tapmaya kalkarlardý. Ancak Hz.
Muhammed her varlýðýn üzerindedir. Çünkü O Hakk’ýn
kendi görünmesidir.
Hz. Muhammed miracýnda nice tecellilere muhatap
olduðu halde hiçbirine gözü kaymamýþ ve tenezzül etmemiþtir. O kadar ileri güzellikler zuhur etmesine raðmen
vazifesi için yeniden dünyaya dönmüþtür. Allah'ýn lütfettiði yer velâyet için en güzel makamdýr.
RABBÝMÝZ BU ÂLEMLER TERTÝBÝNDEN SONRA
NASIL BÝR TERTÝBÝ MER'ÝYYETE KOYACAKTIR?

Ýnsan bu dünyada müspet-menfi çalýþmalar yapýyor. Ýnsanýn "bir nebze rýzýklanmak" için dünyaya
gönderilmesi bu dünya yaþamýnýn Allah'ýmýzýn ilâhî bir
programý olduðunu göstermektedir. Bu dünya yaþamýnda
Allah'ýmýzýn yaratmýþ olduðu varlýklarý düþündüðümüzde,
Allah'ýn sonsuzluk tecellilerinin bir nebze idrak edilmesi
icap eder.
Bu dünyada Allah'ýn kullarýný yetiþtirmesi vardýr.
Ýnsanlar dünyada bu çeþitliliði gördüðünde buradaki ya142
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þamýn ayrýntýlarý karþýsýnda hayrete düþmektedir. Ancak
bu âlemler tertibi "bir nebze rýzýklanma" yerindeki bir
kýsým tecellilerdir. Ýlâhî âlemi düþündüðümüzde oradaki
sonsuzluðu idrak etmek mümkün deðildir.
Hz. Ahmed Süreyya Emin; "Yarýn gözünüzü kapattýðýnýzda ilâhî âlemde öyle bir sanayi-i ilâhîye
ile karþýlaþacaksýnýz ki þaþýracaksýnýz" buyurmuþlardýr.
Allah'taki sonsuz ilim karþýsýnda insan cahildir. Bizler Peygamberimizin bizlere verdiði düstur ile Rabbimizin
sonsuz bir kudret-i ilâhîye olduðunu, O'nun arzularýnýn
da sonsuz olduðunu idrak ediyoruz.
Bizler Allah'ý düþündüðümüz zaman hiçbir zaman
eksik bir þey düþünmüyoruz. Çünkü Allah kudreti ile her
þeyi yapar; bizim bilemediðimiz nicelerini de yaratýr.
Bugün dünyada yaklaþýk yedi milyar insan var.
Hepsine kendi düþünceniz ile bir âlem yaratýn, her þeyi
nasýl istiyorsanýz öyle yapýn denirse yedi milyar âlem
olur. Allah'ýn mülkünden de hiçbir þey eksilmez.
ÂLEM-Ý ÂMÂ'NIN HUSUSÝYETLERÝNÝ TAM OLARAK
ÝDRAK ETMEK MÜMKÜN DEÐÝLDÝR.

Allah'ýn yaratma arzusu nedir? Bunu bilmek müm143
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kün deðildir. Ancak lütfedip bildirirse biliyoruz. Allah'ýmýzýn "yaratma" hususunda sonsuzluðu vardýr.
Sevgili Efendimiz sýfat âleminden uruc ederek ve
yedi semayý da geçerek Miraç yaptý bütün âlemlerin fevkinde, Allah ile görüþtü. Hz. Muhammed'in Miracý ile birlikte namütenahi hususiyetler açýlmýþtýr. Bütün peygamberlerdeki tertibin özeti Hâtemen Nebiyyin olan Hz.
Muhammed'de zuhur etmiþtir. Ancak Âlem-i Âmâ konusunu tam olarak açmamýþtýr. Sevgili Efendimiz Âlem-i
Âmâ ismini zikretmiþ ancak hususiyetinden bahsetmemiþtir.
Her varlýk Hüve'nin ilâhî nizamý ve programý içerisindedir. Daha yedi sema hakkýnda tam bir idrak söz konusu deðilken, Âlem-i Âmâ nasýl idrak edilebilir? Ýnsan
varlýðýnýn bu dünyadaki kapasitesi Âlem-i Âmâ'yý ihata
edecek ve idrak edecek bir mazhariyette deðildir.
Ýnkýlâb-ý Kebir ile sýfatlar âlemi vasfýný kaybettiðinde yani yok olduðunda Rabbimiz Âlem-i Âmâ'nýn sonsuzluðu içinde yeni bir yaratým mý meydana getirecektir?
Âlem-i Âmâ'nýn sonsuzluðunda yeni âlemler mi teessüs edecek? Yeni bir yaþam, yeni bir hususiyet mi lütfedilecek? Bunu bugünden bilmek mümkün deðildir.
Hz. Peygamberimiz þöyle buyurmuþtur: "Cenâb-ý
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Hakk buyuruyor ki: "Salih kullarým için ben, Cennet'te hiç bir gözün görmediði hiç bir kulaðýn iþitmediði ve hiç bir insanýn düþüncesinde olmayan
nimetler hazýrladým." (et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'rRasul, V, 402).

Secde sûresi 17. âyetinde Rabbimiz;
"Artýk amel etmiþ olduklarýndan dolayý
karþýlýk olarak kendileri için nice göz aydýnlýklarý saklandýðýný hiçbir nefis bilmez"
buyurmuþlardýr.
‘Cennette huri var’ deniyor. Evet! Cennette huri
var, ancak huri bir varlýktýr. Ama cennette o anlayýþýn
üzerinde bir zevk ve neþe tatbikatý vardýr. Bunun hususiyetleri açýlmamýþtýr.
Âlem-i Âmâ'da yeni âlemler arzusu ile Rabbimiz nice âlemler yaratýr. O yüzden orasý hususiyede kalmýþtýr.
Ýnsanlarýn deðerlendirmeleri dünya ile sýnýrlýdýr. Ancak
dünyada Allah'ý idrak etmek istemeyen insanlarýn da çoðunlukta olduðu görülmektedir.
Bazý insanlar da kendi düþüncelerine göre Allah'ý
tarif etmeye kalkmaktadýrlar. Ýnsan maddi varlýðý ile dünyevî düþünmekte ve Allah'ýn zâtîyyetini de maddeye baðlamaya çalýþmaktadýr.
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Âlem-i Âmâ, Allah'ýn yeni bir baþlangýcýný iþaret etmektedir. Rabbimizin nice bilinmeyen sadece kendisinin
bildiði yaratmak istediði arzularý vardýr. Onlarý velâyette
yetiþtirdiði ruhlar ile tatbik edecektir. Velâyet bunun üzerinde durmaktadýr.
Allah bütün varlýklarý isimlerle halketmiþtir. Ýsimlerin hatmolmasý ile Ýnkýlâb-ý Kebir'e gidilmektedir. Çünkü
hatim ayný zamanda nihayeti de iþaret etmektedir. Ýsimlerin tamamlanmasý demek dünya üzerindeki tatbikatýnýn
tamamlanmasý mânâsýnadýr. Hitam olan isimler ilâhî
âlemde daha derin ve daha ileri bir mânâ ifade edecektir.
Bu zamanda maneviyatta çok ileri feyz ve enerji
vardýr. Eðer bu kadar ileri enerjiyi varlýklar kaldýramýyorsa bu durum Ýnkýlâb-ý Kebir'i gerektirir.
Allah için sonsuz bir enerji diyoruz ama bu enerji
için bir kayýt koymak mümkün deðildir. Ýlâhî enerji, ilâhî
feyz, ilâhî himmet... sonsuz kudreti sadece iþaret ediyoruz, zikrediyoruz.
Miraç, cennet ve cehennem gibi konular düþünüldüðü zaman hep bu dünyanýn þartlarý esas alýnarak anlatýmlar yapýlmaktadýr. Ancak bu gibi konular hiçbir þey ile
mukayyet olmayan, olmasý da mümkün olmayan hususlardýr. Âlem-i Âmâ'nýn hususiyetlerini bu âlemin þartlarý
ile deðerlendirmek mümkün deðildir.
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Ýnsanlar daha yaþadýklarý bu âlemi tam olarak idrak edemezken diðer boyutlardaki varlýklar hakkýnda ne
söyleyecektir?
Sidret-ü'l Münteha'ya kadar olan varlýklarý düþündüðümüz zaman bu varlýklar ve tatbikatlar insan düþüncesinin çok üzerindedir.
Sidret-ü'l Münteha sýfat olarak yaratýlan varlýklarýn
bitim noktasýdýr. Bu âlemden Âlem-i Âmâ'ya kadar olan
hususiyetler de namütenahidir.
Âlem-i Âmâ'da buradaki sýfatlar âlemine benzemeyen onun da fevkinde bir âlem tasavvuru olduðunu düþünmek icap eder. Bu sonsuzluðu düþündüðümüzde son
derece ileri ilim ve bilgi vardýr. Rabbimiz bu iman ve idrakte olanlara bu hususiyetleri kendi varlýklarýnda müþahede ettirir.
Allah'ýmýz kiþinin düþüncesine göre deðil, kendi tayin ettiði gönlün aldýðý ilham ve beyana göre onu kabul
edecektir.
Her Zamanýn Ýnsaný o zamandaki insanlar üzerine
þahittir, Hz. Muhammed bütün hepsinin üzerine þahittir.
Çünkü her varlýk Deryayý Nuru Muhammed'den halkolmuþtur.
Rabbimiz bilenlerle bilmeyenleri bir araya koymaz.
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Maneviyat, bir nebze rýzýklanmak için gönderildiðimiz bu
âlemde insan ruhlarýný ilâhî âleme hazýrlar.
Bugün birçok manevî gönülde, "Sizlere Âlem-i
Âmâ tedrisatý yapýyoruz" beyaný zuhur etmektedir.
Bu, hiç kimsenin bilmediði, hiçbir zaman açýlmayan
âlemden bilgiler lütfediliyor mânâsýnadýr. Allah'ýmýz bu
beyanla, manevi gönüllere o âlemin insaný olduðunu tebþir etmektedir. Buna dikkat etmek ve ona göre yürümek
icap eder.
ÝLÂHÎ ÂLEMDE ALLAH ÝDRAKÝ

Ýlâhî âleme göre "an" mesabesinde olan dünya yaþamýnda insanýn yetiþmesi sadece bu dünya ile mukayyet
olmasa gerekir. Sonsuzluk karþýsýnda bu dünya yaþamý
neredeyse hiç mesabesindedir. Ýnsan bu dünya yaþamýnda "madde"yi tahsil etmektedir. Yani bizler bu âlemde
cismani bir varlýk olarak cismaniyetin terakkisini aðýrlýklý
olarak yaþýyoruz.
Ýlâhî âleme intikal edildikten sonra her yerde Hakkýn müþahede edilmesi ve mücerret olarak görülmesinden murat; Allah'ýn gelmesi ve “Ben Allah'ým!” buyurmasý olarak deðil de, bütün mevcudatýn O'nun kudret-i
ilâhiyesi ile yürüdüðüne arif olmaktýr. Böyle bir durumda
Allah'a iman vardý, yoktu gibi mülahazalar olabilir mi?
Her yerde O’nu gören için Allah var mýydý yok muydu gi-
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bi düþünceler olamaz. O zaman "Ýman" deðiþik bir vecheye bürünecektir. Artýk bu noktadan sonra, Allah'ýn bu
idrakten sonraki merhaleleri idrak edilmeye baþlanacaktýr.
Rabbimiz ilâhî âleme geçildiðinde insana "tecelli
edecektir" Allah'ýn her varlýktaki tecellisi o varlýktaki arzusu nispetince olacaktýr. O varlýk “ilâhî bir el” tutup
terakki etmiþse o varlýktaki arzusu daha ileri gitmiþ demektir. O yüzden Mürþid eli tutup yürümenin mânâsý daha iyi düþünülmelidir. Bu lütuf madde kaydý ile anlaþýlabilecek bir husus deðildir. Allah'ýn o varlýktaki deðerlendirmesi o varlýktaki terakkisi ile orantýlýdýr. "Hiç bilenle bilmeyen müsavi olur mu?" noktasý bu hususu
iþaret etmektedir. Kiþideki ileri terakki Allah'ýn arzusu deðil midir? O zaman Allah, kulundaki arzusuna göre tecelli edecektir. Hangi varlýkta hangi tecelliyi yaptýðýný ancak
Allah bilir. Kiþiye göre deðil, Allah'ýn deðerlendirmesine
göre kiþiye derece ve makam verilir.
Allah'ýmýz ilâhî âlemde yapacaðý hakikat-i ilâhiyenin eðitim tatbikatýný bu dünyada yapmaktadýr. Buna dikkat etmek gerekir. Allah'ý bir þekil ile deðerlendirmek
makbul deðildir. Sevgili Peygamberimiz bizleri iki þeyden
men etmiþtir. Bunlar "Allah ne þekildir diye düþünmeyin çünkü bütün þekiller Allah'ýndýr." Bir
d e " A l lah ne kadar büyüktür diye düþünmeyin
çünkü büyüklüðünün idrakine varamazsýnýz" buyurmaktadýr. Büyüklük için bir son olmasý söz konusudur
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Allah için bu mümkün olmadýðýna göre neye göre büyük
denilecektir.
Burasý sondur deniliyorsa son denilen yere kadar
olan âlemler maddedir. O halde son kelimesi madde varlýðý için geçerli bir ölçüdür, ancak Allah, madde varlýðý ile
mukayese edilemez, yani kýsýtlanamaz
Allah'ýn rahmetine iltica etmeye ve terakki etmeye
bakmalýdýr. Allah'ýn namütenahi ileri terakki ve güzellikleri vardýr. Ancak bugün bunlar herkes tarafýndan kaldýrýlabilecek hususlar olmadýðý için sýrda kalmaktadýr.
Ýlâhî âlemdeki bu kesin iman noktasýný bu dünyada
el tutarak idrak ve kabul edenler büyük bir rahmet içerisindedirler.
Mülk sûresi 12. âyetinde;
"Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir baðýþlanma ve büyük bir mükâfat vardýr." buyrulmaktadýr.
Ýlâhî âlemde hakikat görülecek ancak O’nun sonsuzluðu yine de idrak edilemeyecektir. Gerçek iman bu
olsa gerekir. Kiþi ne kadar cereyan alýyorsa o kadar iman
eder. Bu cereyaný almak ve vüs'ati yükseltmek için insan
maneviyata dahil olarak Mürþid eli tutar.
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Rabbimiz âlem-i ilâhide bambaþka bir program tatbik edecektir. Cennet programýnda mekir tatbikatý yoktur.Yani terakki için elzem olan, dünyadaki müspet ve
menfi tatbikatý cennetlerde yoktur. Orada da terakki vardýr ancak güzelin daha güzeli, iyinin daha iyisi þeklinde
terakki olacaktýr.
"Adem Üskün" sýrrý cennetlerde daha ileri terakki
edecekti fakat ayrýca maddi ve cismani olarak yani sýfati olarak da terakki etmesi icap ediyordu.
"Adem Üskün" makamýndan daha ileri terakki de
vardý. "Adem" esfele safiline (dünya) indi. Esfele safilin
(dünya) nihayete erecektir. Ama "Âdem " devam edecektir. Bu idrak Âdem'de vardýr. Âdem esfele safilin (dünya)
hayatýnda müspet ve menfiyi tatbikatla bilmiþtir.
Hz.Süreyya; "hayru þerri mecz edip bir bilmiþim" buyurmaktadýr. Dünya tatbikatýndan sonra "Âdem
Üskün" sýrrýnýn tatbikatý güzelden daha güzel ne var þeklinde devam edecektir.
Dünyada müspet ve menfinin çekiþmesini esfele
safilinde (dünya) gördük ve terakki ettik. Artýk dünya terakkisi bitmiþtir. Cennetlerde terakki yoktur denirse o
takdirde Hüve'yi tahdit olur. Çünkü O'nun rahmeti sonsuzdur. Kur’an'da "Artýk amel etmiþ olduklarýndan
dolayý karþýlýk olarak kendileri için nice göz ay-

151

HÂTM-Ý DÝN

dýnlýklarý saklandýðýný hiçbir nefis bilmez" (Secde
32/17) buyrulmaktadýr. Bu, çok daha ileri bir terakkiyi iþaret eder. Bu, rahmetin terakkisidir, çünkü “Rahmetim
gazabýmý geçti” buyrulmuþtur.
CENNET NEDEN DERECE DERECEDÝR?

Cennette huriler var denilmektedir. Peki, baþka bir
þey yok mudur? Cennet için anlatýlanlar cennet hayatý
için kâfi gelmekte midir?
Cennet tarifi yapanlar dünyaya göre bir tarif yapmaktadýr. Geçmiþ devirlerde yaþayan insanlarýn cennet
anlayýþý ile bugünün insanýnýn cennet anlayýþý ayný mýdýr?
Baþlangýçtan bugüne kadar olan her sýnýftan insanýn kendisine göre duygularý var, hepsinin ayrý cennet
tasviri var. Bugünün de bir cennet anlayýþý ve tarifi vardýr.
Bugünün cennet anlayýþýnda huri isteyen kendi vücudundan bunu yaratabilir diye tarif edilmektedir. Bu sözü bin sene önceki insanýn idrak etmesi zor olabilirdi.
Bügün anlayýþlar ve idrakler deðiþiktir. Her insan
topluluðunun imamlarý ile davet edileceði hususu bu noktadan da deðerlendirilebilir.
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Allah'ýmýz insanlarý sadece dilleri ve renkleri birbirinden ayrý olarak yaratmakla kalmamýþ ayný zamanda
itikad ve inanç yönünden de farklý yaratmýþtýr. Bundan
dolayý da deðiþik fýtrattaki kiþilere deðiþik hitap edilmiþtir.
Nitekim dünya kurulduðundan beri deðiþik peygamberler
gelmiþ her topluma deðiþik hitap edilmiþtir. Geçmiþ toplumlara yapýlan hitaplar bugün kabul edilip tatbik edilebilir mi? O yüzden herkes kendi zamanýnýn imamý ile birlikte kabul edilecektir. Her zamanda o zamanýn imamýna
tâbi olmak icap eder.
Kur'an'da cennetler anlatýlýrken bu dünyada benzeri olmayan tarifler yapýlmaktadýr. O halde insanýn dünya
yaþamýnda kendisini cennetlerde vaat edilen çok ileri yaþam koþullarýna hazýrlamasý gerekir. Velâyet insanlarý
ilâhî âleme hazýrlar.
Bedir Savaþý sýrasýnda Peygamberimizin esirlere
gülmesi üzerine esirler Peygamberimizin kendileri ile alay
ettiðini sanmýþ ancak Sevgili Efendimiz onlara; "Sizleri
zincirlere baðlayarak cehennemden cennete taþýmaya çalýþýyorum ona gülüyordum" buyurmuþtur.
Peygamberimiz her noktada Hakk’ý müþahede ettiðinden
onlara rahmet nazarý ile bakmaktadýr.
CEHENNEM

Ýnsanlar cehennemi deðerlendirirken de dünya ya153
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þamýný esas alarak deðerlendirmektedir. Cehennemde
mutlaka ateþ var diye düþünülmektedir. Peki, ateþ olmadan yanmaz mý? Azab yalnýzca ateþle mi olacaktýr?
Þimdi yaþadýðýmýz bu boyut sýfat noktasýndadýr.
Yaratýlmýþ varlýklar esas alýnarak ilâhî yaratýcý kudret ifade edilmeye kalkýlýyor. Yanýlma burada olmaktadýr.
Ýnsanlar her þeyi dünyevi yaþam deðerleri ile deðerlendirme alýþkanlýðý içerisindedirler. Burasý esfele safilin yani aþaðýlarý en aþaðýsýdýr, insan bu âlemlerin
üzerinde olarak ilâhi âlemlerin sonsuz olduðu idrakinde
olmalýdýr.
ZAMANIN ÝNSANINI KABUL ETMEK BÜTÜN ZAMANLARIN
ÝNSANLARINI KABUL ETMEK DEMEKTÝR.

Peygamberimizden sonra her zamanýn vazifelendirilmiþ bir gönül noktasý olduðu muhakkaktýr. O gönül
noktasý doðrudan doðruya Allah'ýn o zaman için lütfettiði
arzularýnýn izhar edildiði gönüldür. O noktayý kabul ve
tasdik etmek icap eder. Zamanýn Ýnsanýný tasdik etmek
demek, geriye ve ileriye doðru bütün zamanlarýn insanlarýný kabul ve tasdik etmek mânâsýna gelir. Çünkü bu kabul ve tasdik, Allah'ýn bu programýný, tertibini tasdik etmek demektir. Zamanýn Ýnsanýný kabul eden zaten "Lâ
mevcude illa HU" sýrrýný tasdik etmiþ olmaktadýr.
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Bu son zamanda zuhur eden "Sahibu'z Zaman"
Allah'ýn ismidir ve tatbikat tamamen O'na aittir. Hiç kimsenin "ben böyleyim" diyerek iddiada bulunmasý mümkün deðildir, çünkü her þeyin HÜVE'ye döneceði bir zamaný yaþýyoruz. Bu yolda söz "Ben" deðil "O" olmalýdýr.
Onun için Hüve en son zamanda açýldý. Bu vasfý taþýyanlar O'na döndürülecektir. Hüve'nin tasavvurundaki arzuyu idrak etmek Hüve'ye dönmek demektir.
Bu zaman artýk sýfat almýþ ve madde olarak görünmüþ bu âlemler için son zamandýr. Çünkü bu ilim ve idrak konuþulmaya baþlandýðýna göre artýk "Hüve'ye döndürüleceksiniz" âyetinin fiiliyata girmeye baþladýðý görülmektedir. Dikkat edilirse Hüve ilk günden beri hususiyede tutulmuþtur. Bu dünya tertibinin bir hususiyeti olarak Hüve’nin açýlmasý ise bu tatbikatýn sonunu çaðrýþtýrmaktadýr.
Bu dünya ile ilgili olarak Velâyet anlatýmýnda en
son nokta olarak HÜVE düþünülmelidir. Onun dýþýnda bir
varlýk telakkisi olmadýðý imanýna sahip olmak için çalýþýlýyor. Bu iman zuhur ettikten yani; "Ondan baþka bir
varlýk yoktur" itminan noktasýna geldikten sonra Peygamber Efendimizin; "Þimdi öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, sizden biriniz bildiðinin onda dokuzu ile amel edip birini terk ederse helâke gider;
ancak insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki,
o zaman bildiðinin yalnýz onda biriyle amel eden
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kurtulacaktýr. Çünkü o zaman, amel edenler çok
azalacaktýr," (Huzeyfet'übnü Yemân) buyurmuþ olduðu hakikat ayan olacaktýr. Bu konu bu kadar mühimdir.
ZAMANIN ÝNSANINI KABUL VE ÝKRAR ETMEK ALLAH'IN
VELÂYET ARZUSUNU KABUL VE TASDÝK ETMEKTÝR.

Her zaman diliminde Allah'ýn âlemlere feyz lütfettiði bir gönül noktasý olduðu muhakkaktýr. O gönül noktasý ile terakki etmeye bakmalýdýr. Rabbimiz her zaman için
o zamanýn insanlarýna kendilerini anlayan ve o zamana
hitap eden bir gönül noktasý lütfetmiþtir.
Nitekim Hz. Mevlâna þöyle buyurmuþlardýr:
"Dün ile beraber gitti cancaðýzým
Ne kadar söz varsa düne ait
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým"
Allah'ýmýz her zaman için bir ÝNSAN lütfetmiþtir. O
insaný þahsen bulamasak bile, Allah'ýn böyle bir tertibini
kabul ve tasdik ederek ikrar etmek büyük bir lütuftur.
Bu kabulde olan insan Allah'ýmýzýn bu arzu ve teþkilatýný kabul etmiþ olur. Allah'ýn bu ilâhî tertibini kabul
etmiþ olanlar, geçmiþ ve gelecekteki zamanýn sahibi olan
gönül noktalarýnýn hepsinin Allah tarafýndan gönderildiðinin ikrarýný yapmýþ olmaktadýrlar.
156

HÂTM-Ý DÝN

Her Zamanýn Ýnsaný, Allah'ýn her zamandaki arzusunu izhar eyler. Ona göre yürümek terakkiye vesiledir.
Teveccüh, Zamanýn Ýnsaný'na yapýlýrsa terakki baþlar aksi
halde eksik kalýnýr. Çünkü teveccühü yapan bu zamanýn
(devrin) insanýdýr. O'na da ancak o zamanýn 'Ýnsan'ý müzahir olur. Ancak Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed bundan müstesnadýr. Çünkü Hz. Muhammed gelmiþ geçmiþ
ve gelecek tüm tatbikatlarýn kaynaðýdýr. Allah'ýmýz Hz.
Muhammed ile geleceðin programýný anlatmýþtýr. O'nun
sözü deðiþmez. Zamanýn insanlarý hep O'nu anlatýr.
Sadece bir peygamberi kabul edip diðerlerini reddedenler Allah'ýn ilâhî programýnýn tamamýný kabul etmemiþ olurlar.
Zamanýn insanýnýn en önemli fonksiyonlarýndan birisi de budur. Onu kabul edenler Allah'ýn tertibinin
küllîsini, geçmiþ ve gelecek olan bütün gönül noktalarýný
k a b u l v e t a s d i k e t m i þ o l m a k t a d ý r l a r. B u k a b u l e d i þ
d e A l lah'ýn tertibini kabul etmektir. Bir insan her þeyi bir
kenara býrakýp, “Zamanýn Ýmamý'na inanýyorum” derse o insan dini doðru anlamýþ demektir.
Allah her an yeni bir þanda olduðunu buyurmaktadýr. Allah'ýmýz hangi þanda ise o þana uymak icap eder. O
zikir insanýn Hakk yakýnlýðý bulmasýna vesiledir. Zikir her
zamanýn arzuyu ilâhisine göre tatbik olunur.
Zamana uyarak yürümemizi Allah bizlerden iste157
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mektedir. "Dehre (zamana) sövmeyin. Çünkü dehr
ancak Allah'týr" buyrulmuþtur. (Buhârî; Müslim; Muvatta') ."
Her an yeni bir þanda olan Allah'ýn her yeni þanýna tâbi
olmak icap eder. Ýnsan da her an yeni bir þanda olmalýdýr. Bu da ancak o þanýn zuhur ettiði nokta olan Zamanýn
Ýnsaný'na tâbi olmakla mümkün olabilir. Nasýl ki Rabbimiz her an yeni bir þanda ise o ÝNSAN da her an yeni bir
þendedir. O noktayý Allah'tan ayýrmamak ve tevhid nokta-i nazarýndan bakmak icap eder.
Hz. Süreyya'nýn;
"Bürün yahut ki yut kur'aný amma iþ biter sanma
Ol iþ bitmez

mülâkatý reisul mürþidin ister"

Beyanýnda ifade buyurduðu "Reis-ü'l Mürþîdin"
noktasý da “Sultan” hususiyetini iþaret etmektedir. Dikkat edilirse Hz. Süreyya "Mürþid" deðil “Reis-ü'l
Mürþîd” noktasýný iþaret etmektedir.
Mürþid kiþi deðildir; Mürþid Allah'týr. Eðer Mürþid
diye bir "kiþi"ye gidiliyorsa burada atlama vardýr. Hz.
Süreyya; "Allah'ý bulmadan elini verme evladýný
kurtaramazsýn" buyurmuþlardýr. Çünkü insaný terakki
ettirecek olan Allah'týr.
“Rabbimizin tecelli ettiði nokta olarak görünen zâtýn asliyyetini görmek mümkün deðildir;
çünkü onun zâtiyyeti sýfat deðil zâttýr.”
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HATMÜL VELÂYET KEMALÂTINDA
BEYAN EDÝLMÝÞ BAZI HUSUSLAR
B Ý S M Ý L L A H Ý R R A H M A N Ý R R A H Ý M

Her isim, Allah'ýmýzýn bir arzusunu temsil eder.
Hatmül Velâyet, Allah'ýmýzýn sonsuz velâyet arzularýný
temsil eden kemâlât ismidir.
Geçmiþ evliya tarafýndan geleceði ve yüksek
makamý iþaret edilen Hatmül Velâyet, Allah'ýmýzýn arzu
ve ismi olmakla beraber, son zamanda bir gönülde zuhur
etmiþ ve Hakk arzusu ile nice eserler vermiþtir.
Hatmül Velâyet bugüne kadar sýrda kalmýþ olan
manevi hususiyetleri de açar ve anlatýr. Bütün bu konular Hatmül Velâyet'in eserlerinde beyan buyrulmuþtur.
Bu hususiyetlerden bazýlarý þöyledir:
HATMÜL VELÂYET MAKAMINDAN "ÝNSAN" ÝDRAKÝ

Ýnsan o kadar ileri bir varlýk ki, bütün varlýklarýn
ü z e r i n d e b i r m a z h a r i y e t t a þ ý y o r. O h a l d e i n s a n a ,
y a n i “ E l Ýnsan”a, Allah'ýn bir görünmesi olarak bakýp
onu her þeyden tenzih etmek icap eder.
Dünya, insanýn asýl vataný deðildir. Ýnsan varlýðý bu
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dünyada deðil cennette yaratýlmýþ ve bu dünyaya Allah'ýn
arzusu olarak bir nebze rýzaklanmak için gönderilmiþtir.
Ýnsan yaratýlmýþ bir varlýk olarak dünyadaki diðer
yaratýlmýþ ve sýfat mesabesinde olan varlýklar ile eþdeðerde görülmektedir. Hâlbuki insan zât tecellisidir. O zaman
insan sýfat mesabesinde olan diðer varlýklarla mukayese
edilemez. Tenzih makamý bugüne kadar hep Allah için
yapýlmýþtýr. Halbuki Hatmül Velâyet insaný tenzih ediyor.
Çünkü "her þeyden münezzeh olan Allah" varlýklar
içinde sadece "insandan" tecelli etmektedir. Ýnsandaki
tecelli ZÂTÎ tecellidir. Her varlýktan Allah görünür ancak
Allah sadece ÝNSAN'dan tecelli eder. Nitekim Allah'ýmýz
her zamanda, ÝNSAN varlýðýndan kelam ederek diðer varlýklara hitap etmiþtir.
Zâti tecellide varlýk O'dur, baþkasý yoktur. Ýþte tenzih makamýndaki hususiyet budur. Bu konu ilâhî âlemi
iþaret eden bir konudur.
Bu dünya üzerindeki hayvan ve nebat canlý varlýklardan hiçbirisi ilâhî âleme kadem basmayacaktýr. Sadece
insan ilâhî âleme intikal edecektir. Sadece insan, Allah'a
mülâki olacaktýr, diðer varlýklar olmayacaktýr.
Dünyada canlý varlýklar var, cansýz varlýklar var,
hiçbiri tenzih edilmiyor; çünkü onlar madde yani sýfattýrlar. ZÂT olmaya namzet bir tek varlýk vardýr o da ÝNSAN'dýr. O halde murat olan ÝNSAN'dýr.
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Ýnsanýn insan olarak Allah'a kavuþmasý durumu
vardýr, diðer varlýklarýn böyle bir durumu yoktur. Allah,
insan varlýðýndan peygamberler seçerek diðer bütün varlýklara hitap etmektedir. O halde E l - Ý n s a n ' ý h e r þ e y d e n
t e n z i h e t m e k i c a p e d e r. B u k o n u A l lah'ýn insanda
açýlmasýný iþaret eden bir konudur.
Velâyetten zuhur eden, "yiyen içen Allah'a bakýnýz" kelâm-ý kibarý ile maneviyatta insan için deðerlendirmeler yapýlmýþtýr ancak tenzih makamýnýn insan ile ilgili olduðu ilk defa Hatmül Velâyet ile zuhur etmektedir.
ESMA ÜL HÜSNA TARÝFÝ

Bugüne kadar "Esma ül Hüsna" tarifi ile Allah'ýn
doksandokuz ismi bilinmiþtir. Esasýnda doksandokuz rakamý tek bir hadis-i þeriften rivayet olarak gelmiþtir. Bu
duruma raðmen müslümanlar arasýnda þöhret bulmuþtur.
Halbuki Kur’an ve hadislerde bildirildiði þekliyle Allah'ýn
isimleri sayýlmaya kalkýndýðýnda yüzlerce isim bulabiliriz.
Esasýnda bütün isimler O'na aittir.
Esma ül Hüsna tabiri ile tarif edilen er-Rahman, erRahim, er-Rauf (çok acýyan), et-Tevvab (tevbeleri kabul
eden), es-Selam (selamete ulaþtýran) gibi cemali esmanýn
yanýnda ed-Dar (zarar verici þeyleri yaratan), el-Müntakim (intikam alan), el-Müzil (zelil kýlan), el-Kabýd (sýkýntý
veren), el-Mudil (dalalete düþüren)… gibi celali esma da
zikredilmiþtir.
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Doksandokuz esmayý belirlemek gayretleri Ýslâm
tarihi boyunca devam etmiþ ve doksandokuz rakamýna
sýðdýrmak telaþý ile pek çok Esma ül Hüsna terkipleri yazýlmýþtýr.
Hülasayý kelam, ehl-i zahir arasýnda þöhret bulan
doksandokuz esmadan hazýrlanmýþ Esma ül Hüsna tarifi
pek saðlam temellere oturtulamamýþtýr.
Öncelikle Esma ül Hüsna olarak bilinmiþ bütün
isimler Allah'a ait olup, "Esmayý Celile-i Ýlâhiyye" tabiri ile ifade edilmiþtir. Ayrýca Allah'ýn isimleri doksandokuz rakamý ile asla tahdit edilemez. Kaç tanedir diye
sorulsa þöyle cevap verilir: Allah sonsuzdur, isimleri de
sonsuzdur.
Esma ül Hüsna ile iþaret buyrulan Allah'ýn en güzel
isimleri, Allah'ýn o isimlerle göründüðü, tatbikat yaptýðý,
âlemlere lütfunu ve rahmetini ve cemal yüzünü gösterdiði, ilâhi ilim ve bilgi indirdiði zâtî velâyet isimleridir. Yani “Allah Muhammed Mustafa”, “Allah Ýmam-ý Ali”,
“Allah Abdülkadir Geylani”, “Allah Mevlana Celaleddin”, “Allah Süreyya”... gibi zâtî veliler Allah'ýn en
güzel isimleridir. Allah, o gönüllerden kendisini tarif
buyurmuþtur ve yakýnlýðýný lütfetmiþtir.
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ÝSM-Ý AZAM TARÝFÝ

Ýsm-i Azam tabiri ile kabul gören husus, Allah'ýn
öyle muazzam ismi var ki o ismi bilen ve zikreden sanki
her þeye sahip olurmuþ gibi deðerlendirilmektedir.
Ýsm-i Azam ile iþaret buyrulan ismin Zamanýn Sahibi olarak bilinmesi daha uygun olur. Çünkü Allah, âlemlere indirdiði ilâhî feyizlerini önce Zamanýn Sahibi olan
gönle indirmekte, o gönülden alemlere yayýlmaktadýr.
Zamanýn Sahibi ayný zamanda Zamanýn Ýmam'ýdýr.
Allah o zamandaki bütün varlýklarý Zamanýn Ýmamý ile
deðerlendirmektedir.
EL MUSAVVÝR TARÝFÝ

Hakikat mânâsý olarak Allah'ýn âlemleri yaratmadan önce bütün varlýklarý ve âlemleri tasavvur etmesi olarak ifade edilmiþtir. Bu konu Âlem-i A'ma esrarýndandýr.
SEBAN MÝNEL MESANÝ ÝDRAKÝ

Kur’an-ý Kerîm ve hadislerde bildirilen, "sana mesaniden yediyi verdik " ilâhi beyaný, Fatiha sûresi ya
da yedi büyük sure gibi pek çok tefsiri yapýlmýþ ancak
tam manasý ile idrak edilememiþtir.
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Yalnýzca, Hz.Mevlâna, Mesnevi’sinde "seban minel
mesani" yahut "sebul mesani" olarak tarif buyrulan beyanýn azim bir lisan olduðunu, bu lisanýn peygamber makamýndan nutk eylediðini iþaret buyurmuþlardýr.
Ýlk defa olarak Seban Minel Mesani'nin "yedi ilâhî
isim" olduðu ve bu ilahî isimlerin hususiyetleri beyan
edilmiþtir.
VAHDET- Ý VÜCUD TARÝFÝ

Asýrlardan beri tartýþýlan ve her görüþ sahibinin
kendi gözlüðünden gördüðü Vahdet-i Vücud konusuna
Hatmül Velâyet açýklýk getirmiþtir. Evvela vücud kelimesi varlýklar içindir ve Hakk'a nispet edilemez.
Allah bütün bu deðerlendirmelerin fevkindedir.
Âlemlerin yaratýlmasýndaki esas, "Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým" emr-i ilâhîsi olduðuna göre,
varlýklarýn yaratýlmasýndaki esas arzu "insan"dýr. O halde
Vahdet-i Vücud, âlemlerin zübdesi makamýndaki Zamanýn Ýnsan'ýný iþaret eder. Bütün bu varlýk âlemi O'nunla
devam etmektedir.
Bütün varlýklarýn terakki etme programlarý Âdem
ile belli olmuþtur. Her varlýðýn Âdem'in varlýðý ile vahdete geleceði belli olduðu için, Âdem'in varlýðý vahdet-i
vücûdu iþaret etmiþtir. Rabbimiz bundan sonra bütün
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varlýklarýn Âdem'e secde etmesini ve ona uymasýný emir
buyurmuþtur. Çünkü Âdem Allah’ýn tecellisi olan gönüldür.
VACÝBUL VÜCUD TARÝFÝ

Yeryüzünde velâyeti temsil eden sýrrý Âdem noktasýnýn olmamasý kýyameti çaðýrýr. O halde hayatýn devamý
"Sýrr-ý Âdem" yani "Vacibul Vücud" noktasýnýn varlýðý
ile mümkündür.
Allah'ýmýz insan varlýðýný yarattýðýnda melekûtundan secde etmelerini arzu buyurmuþtur. Âdem varlýðý diðer varlýklardan bir varlýk deðil, Allah'ýn Halife-i Hakk
sýrrýna mazhar olarak yarattýðý "vacib" olan Allah'ýn tecelli noktasýdýr. Allah'ýn insaný kendi sureti üzere halketmesi insan varlýðýna verdiði kýymeti göstermektedir. Ýnsan, Allah'ýn kendisine lütfettiði bu kýymetin idraki içinde
olmalýdýr.
VAHÝY TARÝFÝ

"Rabbin bal arýsýna þöyle vahyetti..." (16/68)
Kur'an bal arýsýna bile Allah'ýn vahyettiðini bildirmektedir. Vahiy, Allah'ýn yaratmýþ olduðu kullarýndaki arzusuna göre bir feyz ve enerji vermesidir. O halde Allah
yarattýðý her varlýða lütfettiði isim ve makamýna göre
vahyetmektedir.
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Kasas sûresi 28/ 7. âyetinde;
"Ve Musa'nýn annesine "Onu emzir; artýk
eðer onun hakkýnda korkuyorsan onu denize
býrak ve korkma ve mahzun olma. Muhakkak
ki onu sana geri verir ve onu peygamberlerden kýlarýz," diye vahyetmiþtik." buyrulmaktadýr.
Dikkat edilirse Rabbimiz Musa'nýn annesine de
vahyetmiþtir.
Vahiy peygamberlere risalet makamýndan lütfedildiðinden ve vahiy kelimesi Peygamberimiz tarafýndan ifade edildiðinden ilâhî nezaket icabý velâyet kendilerine
lütfedilen vahyi "ilham" kelimesi ile tarif etmiþtir.
Allah, bal arýsýna bile vahyederken, ehl-i zahir ulemanýn "peygamberden sonra vahiy yoktur yahut peygamberden sonra herþey beþeridir" demesi ilâhî nizama uygun deðildir. Allah, yaratmýþ olduðu en deðerli varlýðý
olan insan varlýðýný asla baþýboþ býrakmamýþtýr. Ýnsanlar
üzerine her zamanda veliler lütfederek onlara rahmetini
bahþetmiþtir.
Her an yeni bir terakki olduðuna göre bütün varlýklara “Halifetullah” (Allah’ýn Halifesi) olmakla teblið
yapacak olan insan varlýðýnýn baþýboþ býrakýlmayacaðý
muhakkaktýr.
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VAHÝY, ALLAH'IN KENDÝSÝNDEN KENDÝSÝNE ÝNDÝRMÝÞ
OLDUÐU BEYANDIR

Allah'ýmýzýn peygamberler irsal eylemesindeki hususiyet, Allah'ýn kendisindeki arzusunu insanlara açmasýdýr. Peygamberlik Allah'ýn programýdýr. Zatîyette "Allah"
ve "Peygamber" ayrý deðildir. Peygamber Allah'ýn yine
kendi görünmeleri olan insanlara hitap ettiði görünmesidir ki, yetiþtiren Allah'ýn kendisidir. Bu husus isimlerin
isimlere tâbiyetini iþaret eden bir hususiyettir.
Þûra suresi 42/51. âyetinde;
"Bir beþer için Allah'ýn onunla tekellüm eylemesi (konuþmasý) illâ vahy ile veya bir hicab arkasýndan ya da bir resul irsal eyleyip
ona dilediðini vahyetmesi ile olur. Muhakkak ki O aliydir, hakîmdir." buyrulmaktadýr.
Dikkat edilirse âyette, "Allah peygamberlerine
bu üç yoldan baþka konuþmaz" denilmeyip "Allah
insanlarla bu üç yoldan baþka konuþmaz" buyrulmasý peygamber dýþýndaki diðer insanlarýn da, ilâhî
kelâm'dan nasibi olacaðýný iþaret etmektedir.
Peygamberden baþka hiç kimseye vahiy gelmez demek hâþâ Allah'tan baþka kuvvetleri çaðrýþtýran bir düþüncedir.
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Kur'an'da zikredilen "Resûl" kelimesi sadece peygamberler için kullanýlan bir kelime deðildir. Nitekim "Allah meleklerden ve insanlardan "Resuller" seçer"
(Hacc, 75) âyeti, açýk manasýyla bunu iþaret etmektedir.
Allah'ýmýz insaný çok üstün tutmuþtur. Ýnsan varlýðýnýn Allah nazarýnda çok hususi bir yeri vardýr.
Her þeye yaratýlýþýný ihsan eden Rabbimiz sadece
insan için kendi ruhundan lütfettiðini (Secde 9) ve Arz'dakilerin hepsini insan için halk ettiðini (Bakara 29) bildirmektedir. Allah'ýn kendisine halife olarak seçtiði ve meleklerin secde ile emredildiði insan varlýðý elbette ki büyük bir lütfa mazhar kýlýnmýþtýr.
Allah'ýmýz insan varlýðýndan kelam etmekle insan
görünmesine ne kadar büyük bir kýymet verdiðini göstermiþtir.
Ýnsan büyük bir þeydir, çünkü Allah'ýn arzuyu
ilâhîsi onda tecelli etmektedir. Allah'ýmýz âlemlerin nazire
olarak yaratýldýðý insanda "Ben buradayým" buyurmaktadýr.
Ýnsan Allah'ýn nazarýnda büyük bir þeydir. O zaman
insan makamýný bilmeli ve ona göre yürümelidir. Elbette
ki, her varlýk kendi makamý ölçüsünde vahiy ve ilham
alýr. Arý kovandan çýktýðý zaman kilometrelerce uzakta
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olan ve göremediði çiçeðe yönelirken bunu düþünce ile
mi yoksa vahiy ile mi yapýyor? Arýya bile nereye yöneleceðini söyleyen bir program Allah'ýn programýdýr.
Ancak her varlýðýn üzerinde olan insanýn arý ile ayný vahyi almasý elbette beklenemez. Vahiy Allah'ýn
kendisinden kendisine indirmiþ olduðu beyandýr.
Vahyin makamlarý vardýr. Velâyete lütfedilen beyan
diðer varlýklar ile kýyas edilemez.
ZAMANIN DÜSTURUNUN TARÝFÝ

Ýnkýlâb-ý Kebir'in yaklaþmýþ olduðu þu zamanda
gerçek Müslüman'lýðýn, yani gerçek imanýn nasýl olmasý
gerektiðini ve insanlarýn Allah'ýn nizamýna nasýl uymasý
lazým geldiðini beyan etmek arzusunda olarak, "Düstur"
tarifi yapýlmýþtýr.
Allah'ýn her zamandaki arzusuna uymak için de,
geçmiþ mezheplerin yorumlarýna deðil, Zamanýn Sahibi'nin ilhamýna uymak icap eder. Kur'an'da, "Her insan
topluluðunu imamlarý ile davet ettiðimiz gün…"
(17/ 71) buyrulmuþtur. O halde Zamanýn Ýmamý'na iman
esastýr. "Biz onu þahsen tanýmýyoruz" diyenler için her
zamanda Allah’ýn lütfettiði “Zamanýn Ýmamý” olduðuna
iman etmek o noktadan feyz almaya vesile olur.
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Bildiðimiz ve bilmediðimiz bütün âlemlerde
A l lah'ýn nizamý devamdadýr. Dünyadaki yaþam nizamý ile
baþka âlemlerdeki yaþam nizamý deðiþik olabilir. Ancak
âlemlerdeki "düstur" deðiþmez; Bütün âlemler için
Allah'ýn tevhidi esastýr ve hedef "Lillahil Vahidil Kahhar"
dýr.
Düstur tarifi, Ýnkýlâb-ý Kebir zamanýndaki ve Lillahil Vahidil Kahhar'a varýþtaki fikriyatý açmak maksadýný
taþýmaktadýr.
MÜRÞÝD-Ý MUHKEM DERVÝÞ-Ý SADIK ANLAYIÞI

"Mürþid'lik ve "Derviþ"liðin hususiyetleri lâyýkýyla
tetkik edilmediðinden son zamanlarda gerçek mânâsýndan uzaklaþmýþ olduðu görülmektedir.
Hz. Süreyya'nýn;
"Bürün yahut ki yut Kur'an'ý amma iþ biter
sanma
Ol iþ bitmez mülâkat-ý Reis-ü'l Mürþidîn
ister" beyaný vardýr.
Dolayýsýyla insaný insan yetiþtirir. Bu tatbikat Âdem
ile baþlamýþtýr. Âdem, bütün varlýklara isimleri ile hitap
etmiþ yani onlarýn terakkisi için lazým olan ilmi varlýklara
intikal ettirmiþtir.
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'Âdem Sýrrý' tüm varlýklar üzerinde tatbikattadýr.
Bu durumda bir “insan” daha evvel Hakk'ý bulmuþ bir
gönlün manevi terbiyesinde yetiþerek böyle bir makama
ulaþabilir. O halde mühim olan Hakk'a vasýl olmuþ bir irþad makamý bulup baðlanmaktýr.
Manevîyatta Mürþid, Allah'ýn irþad vasfýný iþaret
eder. Mürþid ismi Allah'a aittir.
Þûra sûresi 13. âyetinde,
"Allah dilediðini Hû'ya mücteba eyler (seçer) ve inabe edeni (Mürþid'e baðlananý)
Hû'ya hidayet eyler." buyrulmaktadýr.
Bu âyetlerdeki hususiyetlere bakýldýðýnda, bu konularýn çok ciddi olduðu görülmektedir. Hem Mürþid'lik
hem de derviþlik Allah'ýn arzuyu ilâhîsine baðlýdýr. Yani
Mürþid'i de derviþi de ancak Allah seçer.
Bu âyete göre her isteyen ilâhî Mürþid olamaz. Bilgi sahibi olunabilir ancak ilâhî Mürþid'lik Allah'a aittir.
Mürþid, Hakk yakýnlýðý bulmuþ, Allah'ýn nizamýný
ve düsturunu anlatan yetkili gönül noktasýdýr. Hz. Ahmed
Süreyya Emin manevî evladý Muhammed Ali Bey Hazretlerine, "Evlad, Allah'ý bul ondan sonra el ver, aksi
halde evladýný kurtaramazsýn; çünkü sen idare etmiyorsun, Allah idare ediyor." buyurmuþtur.
171

HÂTM-Ý DÝN

Ýrþad noktasýndaki kiþi, Hakk'ý bulmadan el
ver memelidir. Çünkü kulu yetiþtiren Allah'týr.
Ýrþad makamý dünyevî saltanat gibi devrolmaz.
Allah'ýn seçtiði gönül ile devam eder.
Mürþid makamýnda olan kimsenin mutlaka
Allah tarafýndan tayin ve tespit olunmasý icap
eder çünkü irþad Allah tarafýndan yapýlmaktadýr.
Mürþid'lik birtakým þahýslarýn birbirine
e m a net adý altýnda takke, cüppe vererek teberrüken deðil, Allah'ýn tayin etmesi ile olur. Böylelikle Allah o vecihten derviþleri irþad eder.
ÂYETLER VE HADÝSLERÝN DOÐRU ANLAÞILMASI

Ehl-i zahir ulemanýn Kur'an âyetleri için Allah sözüdür, hadis-i þerif'ler için peygamber sözüdür deðerlendirmesinde bulunduðu görülmüþtür. Bu deðerlendirmede
Allah ayrý, peygamber ayrý düþünülmektedir. Bu, ikilik lisanýdýr.
Kur'an'da "O (Peygamber) havadan konuþmaz
ancak vahiy ile konuþur" (53/3-4) buyrulmaktadýr. Bu
âyet karþýsýnda Peygamber'in sözlerinin Allah sözü olduðunu bizzat Kur'an tasdik ediyor demektir.
Allah'ýmýz Kur'an'da, "Allah'ýn eli onlarýn (as172
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hab-ý kiramýn ellerinin) üzerindedir" (48/10) buyurarak Peygamberinin elini kendi eli olarak vasfetmektedir.
Allah'ýmýz "Attýðýn zaman sen atmadýn, Allah
attý" (8/17) âyeti ile peygamberinin atýþýný kendi atýþý olarak nitelemektedir.
Allahýmýz; "Yâ Muhammed de ki; Eðer Allah'ý
seviyorsanýz bana uyunuz ki Allah sizi sevsin"
(3/31) buyurarak kendi sevgisini peygamberi ile tespit buyurmuþtur. O halde peygamberden konuþan ve görünen
kimdir? Elbette Hakk'týr.
Peygamberimizin "Beni gören Hakk'ý gördü" buyurmasýyla tamamen açýlan bu hakikat ortada iken Allah
ile peygamberini kim ayýrabilir?
Velâyet, Allah ile peygamberini ayýrmaz. Velâyet
için Kur'an ayetleri ile Peygamber'imizin sözleri ayný deð e r d e d i r. Ç ü n k ü â y e t l e r i n d e h a d i s l e r i n d e k a y n a ð ý
H Ü VE'dir.
Casiye sûresi 6. âyetinde,
"Ýþte Allah’ýn âyetleri... Onlarý sana hakk ile
tilavet ediyoruz. Artýk Allah'tan ve 'Hû'nun
âyetlerinden sonra hangi HADÎSE iman
ederler?" buyrulmaktadýr.
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Dikkat edilirse âyette Kur'an âyetleri için de, "Hadis" kelimesi kullanýlmaktadýr. Kur'an-ý Kerîm sözlerine
âyet denmektedir. Kur'an ise Kur'an sözlerine hadis demektedir.
Günümüzde "hadis tasnifi" çalýþmalarý yapýldýðý
malumdur. Ancak ehl-i zahir ulema hadisleri ravi zincirine yani rivayet edenlere göre tasnif etmeye çalýþmaktad ý r. H a l b u k i v e l â y e t h a d i s l e r i r a v i z i n c i r i n e g ö re d e ð i l , A l lah'ýn ilham ve beyan lütfetmesiyle deðerlendirir.
Böyle bir deðerlendirme hem ilâhî bilgiye uygundur hem
de zamana hitap eder.
DERYAYI NURU MUHAMMED ÝDRAKÝ

Allah, önce Deryayý Nuru Muhammed'i teþkilatlandýrdý, sonra o nurdan âlemleri yarattý. Mekke'de zuhur
eden ahir zaman peygamberinin, Hz.Muhammed ismi ile
zuhur etmesi Deryayý Nuru Muhammed'in en mükemmel
ve tastamam temsil noktasý olmasýndandýr. Zaten cümle
evliya ve enbiya hep o ilâhi nurdan görünmüþlerdir. Hepsi asliyet-i ilâhiye olan Deryayý Nuru Muhammed'den konuþmuþlardýr.
HATMÜL VELÂYET ÝDRAKÝ

Hatmül veli, hatemul veli ya da hatemul evliya tabirleri ile son devirde zuhur edecek olan bir "kiþi"
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kastedilmiþ ve hatta o kiþinin sýfatî hususiyetleri dahi yazýlmak istenmiþtir. Geçmiþ evliya kitaplarýnda çokça bahsedilmiþ olan bu konuya açýklýk getirilmiþtir.
Þurasý kesindir ki, bahsedilen "kiþi" deðildir:
A l lah'ýn "Hatmül Velâyet" arzusudur. Bu sýr Allah'a aittir. Kiþilerle kâim deðildir. "Hâtemul evliya" denirse bir
kiþi var bütün bunlarý yapýyor anlamýna gelir. "Hatmül
Velâyet" tabiri ise Allah'ýn arzu ve tecellisini iþaret eder.
Hatmül Velâyet, Velâyetin bitmesi deðildir,
Velâyetin hatim olmasý yani bilinmesi anlamýndadýr. Týpký Kur’an okuyanýn Kur’an'ý hatim etmesi gibi. Þüphesiz
velâyet devamdadýr ve ebedidir. Dünya hayatý ile de sýnýrlý deðildir.
EL HÜVE AÇILIMI

HÜVE'nin ismi ALLAH'týr. HÜVE risalet makamýndaki peygamberler ve velilerin hakikati olan "ilâhî
zâtý" iþaret etmektedir. Yani isimlerden ve sýfatlardan
münezzeh olan ve âlemleri yaratan ilâhî kudreti iþaret etmektedir.
Velâyetin esrar-ý hususiyeti Hüve'dir. Velâyet noktasýnda olmayanlar, velâyeti tanýmadýklarý için Hüve'yi
sadece zamir olarak deðerlendirmiþlerdir.
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Hüve sýrrýnýn açýlmasý demek, Allah kendini ne kadar açýyorsa o kadar idrak edilecektir demektir. Bugün bu
kadar azim bir sýrrýn ve ilmin açýlmasý o büyük günün gelmesinin çok yakýn olduðunun da bir iþareti olsa gerekir.
Nitekim Kur'an-ý Kerîm'de pek çok sûrede buyrulan "Sizler Allah'a hesap vereceksiniz" ve "HÜVE'ye döndürüleceksiniz" âyetleri ile HÜVE hakikati en son dönüþ yeri olmaktadýr.
EHL-Ý BEYT'Ý ÝDRAK ETMEK

Ehl-i Beyt tarifine bir açýklýk getirmek lazýmdýr.
Genel olarak Ehl-i Beyt, birbirlerine sadece kan baðýyla
baðlý belli kiþiler anlamýnda olarak kabul görmüþtür. Böyle bir tarif dini ve maneviyatý babadan oðula geçen saltanata dönüþtürebilir. Peygamberimizin öz amcasý Ebu Leheb en azýlý Ýslâm düþmaný iken, kan baðý ile baðlý olmayan ancak kurbiyet baðý ile baðlý olan nice güzel insanlar
vardý.
Esas olan Ehl-i Beyt sýrrýdýr. Nitekim Peygamberimiz aslen Farisî (Ýranlý) olan Selman için; "Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'imdendir" buyurmuþtur. Peygamberimize olan akrabalýk baðý yani kurbiyet (yakýnlýk) kelimesi “Hakk yakýnlýðý bulmuþ olanlar” þeklinde anlaþýlmalýdýr.
Ehl-i Beyt, velâyeti tariftir. Peygamberimizin tavsi176
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ye ettiði Allah inancýný tam kabul etmektir. Ehl-i Beyt sýrrýndan görünen Muhaddesun (Allah'tan ilham ve beyan
alanlar) gönülleridir. Her zamanýn velâyet gönüllerinde
Ehl-i Beyt zuhur etmektedir.
HAZRET-Ý HATÝCE'NÝN ÝDRAKÝ

Madem ki Allah bütün varlýklarý Âdem'e itaati mecbur kýldý, o zaman da bütün varlýklarýn Âdem'e secde etmeleri gibi kadýnlarýn da kocalarýna itaati gerekli oldu.
Kadýn eðer kocasýný kabul etmiyorsa, kendi varlýðýný inkâr etmiþ olur. Kadýnýn erkeðini tam mânâsý ile kabul etmesi lazýmdýr. Ýþte bu hâl ve bu kabul tam ul tamam
olarak Hz. Hatice Valide'mizde vardýr. Her þeyi ile Hz.
Muhammed'i kabul etmiþtir.
Peygamberimizin Hz.Hatice Valide'miz ile
olan evliliði Allah'ýmýzýn insanlara lütfetmiþ olduðu evliliðin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili husus
olsa gerekir. Allah'ýmýzýn Hz.Hatice Valide'mizdeki tatbikatý Sevgili Peygamber'imizin insanlara
vereceði mesajýn içeriðini taþýmaktadýr.
HZ.FÂTÝME'YÝ ÝDRAK ETMEK

Hz.Fâtime validemizle ilgili olarak yazýlmýþ kitaplarda onun dünyevi yaþantýsý yazýlmýþtýr. Genelde, bir
peygamber kýzý olmasý vurgulanmýþ, bir kýsým kitaplarda
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ise daha çok siyasi deðerlendirmeler aðýrlýk kazanmýþtýr.
Oysa Hz.Fâtime validemizin hakikat vechesi çok daha
deðiþiktir.
Hz.Muhammed Ruhu Küll deryasýnýn en muazzam temsil noktasý olarak zuhur etmiþtir. Ayný deryaya
muzaf olarak Nefs-i Küll deryasýnýn yani Allah'ýn nefis
arzusunun en güzel ve ekmel temsil noktasý ise Hz.Fâtime
validemizdir.
Ayrýca Hz.Fâtime ismi Allah'ýn irþad isimlerindendir. Manevi terakkide Hz.Fâtime isminin zuhur etmesi
nefsi makamlardan geçmeyi iþaret eder.
HATMÜL VELÂYET ZAMANI "ASR-I SAADET" ANLAYIÞI

Ehl-i zahir, Peygamber'imizin Hakk'a yürümesi ile
Asr-ý Saadet'i bitmiþ kabul eder. Oysa Ýnkýlâb-ý Kebir'e
kadar sürecek her zaman Asr-ý Saadet'tir. Çünkü ahir zaman peygamberi Hz.Muhammed'in þeriati devamdadýr.
Asr-ý Saadet, Zamanýn Sahibi olan gönül noktasýný
da iþaret eder. Çünkü Peygamberimizin getirmiþ olduðu
ilâhi ilim her zamanýn sahibi olan gönül noktasý ile açýlmaktadýr. Yani, Asr-ý Saadet ile Sevgili Efendimizdeki
velâyet sýrrýnýn her zaman içindeki açýlmasýna da iþaret
edilmiþtir.
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HATMÜL VELÂYET’ÝN ÝÇTÝHAD ANLAYIÞI

Müctehid (dini yorumlayan alim), kendi ictihadý
(dinî yorumu) ile hareket eder. Ulemaya göre ictihad, akýl
ile hareket etmeyi gerektirir. Ancak bu yaklaþýmda yanýlmalar olabilir. Velâyet, Allah'ýn ilhamý ile hareket ettiðinden insanlarý ve varlýklarý Allah nazarýndan deðerlendirir.
Velâyet beþeri aklý esas almaz; Allah'ýn muhaddesun gönüllerine lütfettiði ilâhî ilham ve beyaný esas alýr. Böylece Allah dini, her zamanda Allah'ýn arzu buyurduðu þekilde idrak edilir.
HATMÜL VELÂYET’ÝN MEZHEPLERE BAKIÞI

Mezhepler din âlimlerinin zamana ve coðrafi þartlara uygun olarak dini meseleler hakkýnda verdikleri fetvalarýn zamanla dini bir yol haline getirilmesi demektir. Ancak daha sonraki devirlerde mezhepler tabu haline getirilmiþ, Ýslâm dininin asliyyetinden ve hakikatinden uzaklaþýlarak Müslümanlar mezheplere tâbi olarak parçalanmýþlardýr.
Mezhepler zaman ve zemin ile sýnýrlýdýr. Geçmiþ zamanýn yorumu geçmiþte doðru olabilir ancak geçmiþ yorumlarý ileri zamanlara taþýmakta yanýlmalar olmaktadýr.
Çünkü zaman zamana uymamaktadýr.
Maalesef birbirlerini düþman gibi gören mezhep
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anlayýþlarýna geçmiþte de bugün de rastlýyoruz. Ayný dine inananlarýn taraftarlýk anlayýþý içinde birbirlerini düþman gibi görmelerini kabul etmek hiçbir þekilde mümkün
deðildir.
Hatmül Velâyet mezhep anlayýþýný deðil, Allah dinini esas alýr. Her zamanda Zamanýn velâyet gönülleri doðru din anlayýþýný bildirmiþlerdir.
NASÝH MENSUH MESELESÝNÝN DOÐRU ANLAÞILMASI

Müfessirler, "mensuh" kelimesi ile Kur'an-ý
Kerîm'de birtakým âyetlerin silindiði, yahut hükmünün
kaldýrýldýðý yani iptal edildiði, hatta Peygamberin birtakým âyetleri unuttuðu gibi "tuhaf" iddialarda bulunmuþlardýr.
Burada "nasih / silen," "mensuh / silinen" anlamýndadýr. Müfessirler meseleyi Kur'an'daki birtakým
âyetlerle yorumlamakla beraber, hangi âyetlerin nasih,
hangi âyetlerin mensuh olduðuna kendileri karar vermiþler ancak bu kararlarýnda da ihtilaf etmiþlerdir.
Eðer nasih mensuh ehl-i zahir ulemanýn tarif ettiði
gibi anlaþýlýrsa mensuh olan Kur'an âyetlerinin hükmünün geçersiz olduðunu kabul etmek gerekir. Oysa Kur'an
âyetlerinin zahir anlamlarýnýn ötesinde daha ileri açýlýmlar sunan batýn anlamlarý da vardýr.
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Müfessirler Kur'an ve hadisler karþýsýnda idrakte
zorlandýklarý konularda velâyete uyum göstermedikleri
için nasih-mensuh demiþlerdir. Hâlbuki idrakte zorlandýklarý meselelerin çözümleri velâyette vardýr.
Esasýnda nasih mensuh ile geçmiþ peygamberlerin
þeriatleri anlaþýlmalýdýr. Geçmiþ þeriatlerin hükmü kaldýrýlmýþ ve Hz.Muhammed ile kýyamete dek hüküm sürecek
yeni bir þeriat getirilmiþtir.
MUHKEM VE MÜTEÞÂBÝH MESELESÝNÝN DOÐRU
ANLAÞILMASI

Kur'an ayetleri muhkem ve müteþabih olarak lütfedilmiþlerdir. Muhkem kelimesi ile kesin ve deðiþmez hüküm bildiren ayetler iþaret edilirken, müteþabih kelimesi ile benzeþen ayetler iþaret buyrulmuþtur. Ancak bu kavramlarýn tespitinde resmi ulemanýn tefsirleri ile velâyetin
ilhamý arasýnda pek çok farklar vardýr.
Resmi ulemaya göre Allah'ýn zatiyyeti ve sýfatiyyeti
hakkýndaki pek çok âyetler ve hadisler müteþabih sayýlmaktadýr. Halbuki bu âyetler ve hadisler velâyete göre
muhkemdir.
Velâyete göre muhkem âyetler ve hadisler, Allah'ýn
zatiyyet ve sýfatiyyetini bildiren kesinlik ve katiyet arzeden deðiþmez hükümlerdir. Resmi ulemanýn, idrak ve ifadesinde eksik kaldýðý bu ve benzeri âyet ve hadisleri her
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devirde yetkili velâyet gönülleri gayet açýk ve anlaþýlýr þekilde izah etmiþtir. Çünkü bu âyet ve hadisler Rabbimizin
"Beni böyle biliniz ve tanýyýnýz" buyurduðu hükümlerdir.
Ulemaya göre muhkem kabul edilen âyet ve hadisler ise çoðunlukla dünya yaþamýna hitap eden hukuk kurallarýdýr. Helal-haram, ticaret, miras, evlenme-boþanma
ve benzeri dünya yaþamýyla ilgili kurallar hep muhkem
kabul edilmiþtir.
Velâyete göre ise ulema tarafýndan muhkem görülen bu hükümler müteþabih sayýlmaktadýr. Çünkü bu kurallar zaman ve zemine göre deðiþiklik gösterebilir. Deðiþik þartlara göre yine Kur'an ve hadisler örnek alýnarak
benzer hükümler getirilebilir. Onun için benzeþen anlamýnda müteþabih denilmiþtir.
Ýlerleyen zaman içinde ve deðiþen þartlar karþýsýnda dünya yaþamýna hitap eden kurallarý kesin ve deðiþmez yani muhkem kabul etmek ne kadar gerçekçi olabilir. Asýrlar öncesinin mezhep kurallarý ile bugün ticaret
yapmak, sosyal yaþamý sürdürmek mümkün müdür? Yaþamýn günümüzdeki sürati karþýsýnda dini kurallarýn da
zamanýmýza ve yaþamýmýza hitap edecek þekilde düzenlenmesi zaruri bir ihtiyaç olmaktadýr.
Ulemanýn "içtihad" ederek zamanýmýza hitap
eden kurallar getirmesi ve dini hükümleri Sevgili
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Peygamberimizin "kolaylaþtýrýnýz güçleþtirmeyiniz" tavsiyesi mucibince yumuþatmasý beklenirken, içtihad kapýsý kapatýlarak belki de en büyük
hata yapýlmýþ olmaktadýr.
Velâyet ise Allah'tan aldýðý ilham ve beyana göre
her zamandaki Hakk arzusunu bildirir. Sevgili Efendimizin tavsiyesi üzere dini kolaylaþtýrýr. Her zaman ve þartlarda müminlerin Hakk rýzasýný nasýl kazanacaklarýnýn öðretim ve eðitimini yapar; nefisleri olgunlaþtýrýr; ruhlarý
kemâle erdirir.
Her zamanýn velilerinin hayatlarý ve eserleri incel e n d i ð i n d e b u s ö z ü m ü z d a h a i y i i d r a k e d i l e c e k t i r.
H z . A b dülkadir Geylani, Hz.Mevlana, Hz.Yunus gibi
velâyet gönülleri aradan asýrlar geçmesine raðman hala
insan gönüllerine seslenmekte Hakk sevgisini ve dostluðunu bahþetmektedir.
ALLAH DÝNÝNÝN DOÐRU ANLAÞILMASI VE DÝN BÝRLÝÐÝ

Aslýnda ilk günden, yani Hz.Âdem'den beri Allah'ýn
dini birdir. Ancak din, Allah'a göre deðil, taraftarlýk anlayýþý içinde peygamberlere göre yorumlanmýþtýr. Hâlbuki
bütün peygamberler ve veliler Allah'ýn bir olan dinini bildirmiþlerdir.
Gerçek din birliði Allah'ýn bir dininde birleþmek de183
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mektir. Çünkü Kur'an'da bütün risalet noktalarýndaki ilâhî
sýrrýn HÜVE olduðu beyan edilmektedir.
Peygamberler ve veliler Allah'ýn tevhidinde birleþmiþlerdir. Ýlâhi Kudret'e yani Hüve'ye imanýn tam olmasý
lazýmdýr. Her peygamber ve veli kendi zamanlarýna olan
hitaplarýnda, Allah dininde nasýl terakki edileceðini insanlara bildirmiþtir.
Hatmül Velâyet günümüzde seslendirilen din birliði
çaðrýlarýna karþýlýk dinin zaten bir olduðunu, dinler tarifinin geçerli olmadýðýný, Allah'ýn bir dini olan Ýslâm'da birleþilmesi gerektiðini beyan buyurmuþlardýr.
Ýslâm demek, ilâhî yaratýcýya göre bir iman taþýmak
demektir. Hz. Ýmam-ý Ali’den rivayet edilen “Ýlim bir
nokta idi cahiller onu çoðalttý” sözü de bu “dinler
karmaþasýna” iþaret olsa gerekir.
BÝR "TAM ER" OLARAK HATMÜL VELÂYET

Hz.Süreyya zikredildiðinde Allah yakýnlýðýnýn harikulade tarifi bilinmektedir. Geçmiþ Velâyet gönülleri kendilerinde zuhur eden ilhamlarý ve Allah yakýnlýðýný kem
gözlerden saklamak için remiz kelimeler kullanarak iþaretle anlatmýþlardýr.
Hz.Süreyya "ben remz ile söz söylemezem" bu-
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yurarak Allah yakýnlýðýný açýk olarak ifade etmiþ "Allah
bir kuluna ne kadar yakýnlýk verebilir?" sorusunun
en harikulade cevabýný lütfetmiþtir.
Ýlk defa 1960 yýlýnda yayýnlanan Süreyya Divaný
'nýn, 1998 yýlýnda tashihli baskýsý yapýlmýþ, ayrýca
H z . S ü reyya Bey'e ait bilgiler ve resimler, Makam-ý Süreyya'nýn resimleri ve türbenin planý da kitabýmýza ilave edilmiþtir.
Hz.Süreyya; "bir tam erin zuhur edeceðini ve
ilâhî varidatýný þerh edeceðini" divanýnda keramet
b u y u r m u þ l a r d ý r. F E T H U L A H FA k i t a b ý m ý z D i v a n- ý
S ü reyya'nýn Hatmül Velâyet tarafýndan yapýlmýþ þerhidir.
Divandaki hudut dýþý gibi görülen sözlerin þerhleri yapýlmýþtýr. Nitekim o sözler kul lisanýndan tekellüm etmiþ gibi
görülse de hakikatte o sözler Allah'a aittir.
Hakk'ý bulmuþ bir gönülden sadýr olan sözler ancak
Hakk'ýn sözleri olabilir. Artýk o kul, ikilikten kurtulmuþtur.
Söz O'nun, tatbikat O'nundur.
ZÝKÝR VE NEFÝS MERTEBELERÝNÝN ÝDRAKÝ

Bugüne kadar dergahlarda icra edilen zikir tatbikatýnýn hakikati nedir? Hatmül Velâyet konuya açýklýk getirmiþtir.
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Zikir tatbikatlarýnda kalben ve cehren (gizli ve açýk)
Allah'ýn esmasý zikredilerek nefis mertebelerinden geçmek murat edilmektedir. Zikreden, Allah'ýmýzýn Kur’an'da
buyurulmuþ olan en güzel isimlerini zikrederek, nefis
mertebelerinden geçip ruhen yükselmeye niyet eder.
Bu durum “taklid” halidir. Allah dilerse derviþin bu niyetini kabul buyurur ve “taklid halini
tahkik (hakikat) haline” çevirir. Yani tatbikat Allah'a
aittir.
Murad, Hakký bulmaktýr. Zikir esas deðil, Hakký
bulmak için bir vesiledir. Yapýlan zikirlerde amaçtan
uzaklaþýldýðý, zikrin esas gibi kabul edildiði görülmektedir.
Derviþin, “þu kadar esma çektim o halde þu makamdayým” demesi ile olmaz. Allah'ýn lütfetmesi ile olur.
Onun için zikir meclisinin nihayetinde þu ilticayý yapmak
doðru olur: "Rabbimiz bizim bu taklid halimizi tahkik eyle, bizim muradýmýz Sensin"
RÝSALET-Ý GAVSÝYYE KÝTABININ ÞERHEDÝLMESÝ

Hz.Abdülkadir Geylani Sultan'ýmýza ait "Risalet-i
Gavsiyye" kitabýnýn Hatmül Velâyet tarafýndan yapýlmýþ
þerhidir.
Risalet-i Gavsiyye, Allah'ýn "Gavs" lisaný ile ken186
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dinden kendine yaptýðý ilâhî sohbettir. Muhakkak ki,
Hakk yakýnlýðý bulmuþ gönül artýk beþeri ismi ile deðil de,
ilâhi ismi ile zikredilir. Bu cümleden olarak "Allah Abdülkadir Geylani" ismi ile O'nu zikretmek en doðru zikir olmaktadýr.
Sultanýmýzý tarikat sahibi büyük veli olarak görmek
elbette doðrudur. Ancak O'nu, hakikati olan Allah ismi ile
zikretmek Hatmül Velâyet tarafýndan beyan edilmiþ ilâhî
bir merhaledir.
HAKÝM TÝRMÝZÝ'YE CEVAP VERÝLMESÝ

Hz.Hakim et-Tirmizi, on asýr evvel Türkistan'da zuhur etmiþ bir velidir. Son devirde zuhur etmesi beklenen
Hâtemul Evliya'nýn mânâ aleminde kendisine gösterildiðini beyan etmiþtir. Hz.Tirmizi o zatýn Türk'lerden geleceðini bildirmiþ ve cevaplanmasý için bir takým manevi sorular hazýrlamýþtýr.
Daha sonra zuhur eden Muhyiddini Arabî hazretleri bu sorularýn bir kýsmýna cevap vermiþtir.
Kitabýmýzda bu sorular cevaplanmýþtýr. Ancak
Hz.Tirmizi sýfatî makamlardan görünmüþ bir velidir. Hazýrladýðý sorularý da sifatî makamlara aittir. Nitekim Hâtemul Evliya'yý bir kiþi olarak deðerlendirmesi de bundandýr. Hâtemul Evliya'nýn kiþi olarak deðerlendirilmemesi
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gerektiðini Hatmül Velâyet ve Sýrrý Hatmül Velâyet kitaplarýmýzda geniþ bir þekilde açýkladýk.
Sorularýn cevaplanmasýna gelince; sýfati makamdan hazýrlanmýþ olan sorulara Zatî makamdan cevaplar
lütfedilmiþtir. Bu þekilde davranmak mecburiyeti vardýr.
Çünkü her gönül kendi makamýnýn lisanýný konuþmak durumundadýr.
EVLENMENÝN HAKÝKAT-Ý HUSUSÝYETÝ

Bir erkek ile bir kadýnýn evliliði hakikat anlamýnda
ruh ve nefsin bir araya gelmesi olup bu tertip Allah'a aittir. Ruh ve nefsin birleþmesi "bir varlýðý" gösterir. Bu
iman ve idrakte olan koca ve kadýnýn birleþmesi makbul
bir evlilik birliðini göstermektedir.
Evliliðin manevi mânâsý ruh ile nefsin bir araya
gelmesi olduðuna göre nefsin ruha tâbi olmasý, ruhun da
nefse “benim bir parçamdýr” diye bakmasý gerekir.
Âdem sýrrýný ve hakikatini tasdik eden ve birbirlerini ruh ve nefis olarak tamamlayan bir evlilik, Allah'tan
yüksek bir enerji çeker. Bu enerji içinde her þey vardýr:
Feyz, rahmet, selâmet, huzur, baþarý....her güzellik ilâhi
enerji içinde mevcuttur. Böyle bir evliliðin meyvalarý olan
çocuklar da güzel olurlar.
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Ehl-i zahir ulema evlilik müessesini bir "akit" yani
b i r s ö z l e þ m e o l a r a k m ü t a l a a e d e r k e n H a t m ü l Ve l â y e t , A l lahýn bu güzel nizamýndaki ilâhi mânâyý açmaktadýr. Evlilik, ancak bu ilâhi mânâ anlaþýldýðýnda terakkiye
vesiledir. Aksi halde evlilik dünyevi ve cismani olarak
kalýr.
K a r ý - k o c a l ý k c i s m a n i y e t t i r a n c a k b i r birler i n i A l lah rýzasý için kabul ederlerse o zaman
“ Â d e m ü s kün” olarak yani BÝR olarak kabul edilirler ve
cennetlerde yaþamaya lâyýk bir makama yükselirler.
MÝRAÇ HUSUSÝYETÝ

Sevgili Efendimiz miracýnda bütün bu âlemlerin
fevkinde Rabbi ile buluþmuþ bütün miraç safhalarýndan
sonra ise yataðýnýn hala sýcak olduðu bildirilmiþtir. Bu konuyu aklýn ihata etmesi kolay deðildir. Ancak bütün varlýk âleminin ve her vücudun Hakk’a ait olduðu düþünülürse bu konu bir nebze olsun idrak edilebilir.
Allah'ýmýz kendi varlýðýndan teþkilatlandýrdýðý varlýðý nerede arzu buyurursa o varlýk oradadýr. Allah için zaman-mekân kaydý yoktur. Zaman ve mekân yaratýlmýþ
varlýklar içindir.
Peygamberimizdeki Miraç olayý insanlarda görünen
her tatbikatýn fevkinde olarak gerçekleþmiþtir. Ancak her
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müslüman Miraç olayýný kendi makamýna göre idrak edebilir. Onun için Miraç hakkýnda pek çok yorum ve tefsirler yapýlagelmiþtir. Bu, insan varlýðýndaki makamlarýn
farklýlýðýndan kaynaklanmaktadýr.
Þurasý muhakkaktýr ki Miraç hakkýnda en ileri anlatýmlar velâyet tarafýndan yapýlmýþtýr. Çünkü Allah evliyasýna Miraç lütfetmiþtir. Onlar Miraç mucizesini tatbikat ile
b i l m i þ l e r d i r. E v l i y a d a z u h u r e d e n M i r a ç t a t b i k a t l a r ý
d a A l lah'ýn onlardaki deðiþik arzularý sebebiyle farklýlýklar göstermesine raðmen her Miraç tecellisinde müþterek
olan hakikat þudur ki, insan varlýðý Peygamberimizin yolundan tam olarak yürüdüðü takdirde Allah'ýn lutfu ile
Miraç izzetinden nasibedar olabilir.
Miraç, kul olan insan varlýðýnýn asliyyetinin Allah
olduðunun tatbikatla bilinmesidir. Miraç tatbikatý ile kiþi
varlýk iddiasýndan kurtulup vücud günahýndan geçer.
Miraç ruhanî bir tatbikattýr, dünyevî deðildir. O
halde Mirac'ý dünyaya göre deðerlendirmek doðru olmasa gerekir. Nitekim geçmiþ Miraç anlatým ve tefsirleri dünyevî kalmýþtýr. Geçmiþte Miraç maddeleþtirilerek tefsir
edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu tefsirleri Miraç mucizesini insanlara anlatabilmek için yapýlan gayretler olarak düþünmek gerekir. O halde, Mirac'ý kendileri de Miraç yapmýþ
olan velâyetten öðrenmek en doðru yol olsa gerekir.
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GEÇMÝÞ VELÂYET RUHLARININ BUGÜNÜN KEMÂLÂTINI
TASDÝK ETMESÝ

Hatmül Velâyet gönlünde ve Hatmül Velâyet evlatlarýnýn gönüllerinde geçmiþ velâyet isimleri zuhur ederek
bugünün manevi kemâlâtýný tasdik etmektedirler. Bu husus geçmiþ manevi gönüllerin, geçmiþ hayattaki makamlarý ile kýsýtlý kalmayýp manevi terakkinin her zamanda
devamda olduðunu göstermektedir.
EHL-Ý MAÐRÝB

Mümessil
nokta
olarak
Deryayý
Nuru
Muhammed'den zuhur eden gönüller mutlak anlamda
'el-Ýnsan' noktasýdýr.
Geçmiþte bir Mürþid'de yetiþen evlada dergâh kurmak gibi belirli vazifeler veriyorlardý. Bugün baþka bir
neþe vardýr. Alýnan ilhamlarda; "Biz sizi bir bütün olarak
kabul ediyoruz," buyrulmaktadýr. Ýslâm bir bütündür.
"Maðrip Ehli" olanlar Hüve'de mahfidir. Bu imanda
olanlar bir bütün olarak kabul edilmektedir. Bu bir hususiyettir; bu, bir bütün olmaktýr. Hüve açýlýnca sen ben
kalmaz; þahsiyete dönüþtürmek yoktur. Aksi düþüncelerde tevhid kalmaz. Birliðin dýþýna çýkmamak icap eder.
Dualarýmýzda da böyle zuhur etmektedir. Bu yolda benlik
senlik geçmez. Benlikten kurtulmadýkça da terakkide eksik kalýnýr.
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Maneviyatta asýl terakki benlikten kurtulduktan
sonra olur. Ancak benlikten kurtulmak kiþinin kendisinin
baþaracaðý bir iþ olmayýp, Allah'ýn lütfu iledir.
Maðrib ehli gerçek insana biat edenlerdir. Yani
Hû'ya iman eden, “Hû” sýrrýný idrak edenlerdir.
Ehl-i Maðrib sýrrýndaki o topluluk peygamberleri
ve Zamanýn Ýnsaný'ný Hüve olarak bilir, tasdik eder ve
zikreder.
ÝNKILÂB-I KEBÝR TARÝFÝ

Son devirde zuhur eden büyük veli Hz. Süreyya;
"Ýnsanlarýn beklediði gibi bir kýyamet kopmaz. Kýyamet devirleri geçmiþtir. Bundan sonra zuhur
edecek olan Ýnkýlâb-ý Kebir'dir." buyurmuþlardýr.
Kýyamet ile Ýnkýlâb-ý Kebir ayný anlamda deðildir.
Kur'an'da bahsedilen "Yevm-i Kebir / Büyük Gün" Ýnkýlâb-ý Kebir'i iþaret etmektedir. Kýyamet kelimesi ise, birçok anlamda kullanýlmaktadýr. Kiþinin ölümü onun kýyametidir. Yine dünya üzerinde pek çok devirler geçmiþ,
birçok kavimler helâk olmuþtur. Bunlar da kýyamet kelimesinin ifadeleridir.
"Ýnkýlâb-ý Kebir," sadece dünyanýn deðil, fezanýn ve
hatta daha ileri olarak "esfele safilin" âleminin kýyame192
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tidir. Geçmiþteki helâk olaylarýný kýyamet, bütün esfele
safilin âleminin helâkýný ise Ýnkýlâb-ý Kebir olarak deðerlendirmek icap eder.
ÝLAHÝ ÂLEME HAZIRLANMAK

Hatmül Velâyet ilim bilgi ve idrak açýsýndan insanlarý ilâhi aleme hazýrlamakla vazifelidir.
Bütün bu sohbetler ve neþredilen kitaplar insanlarý
ilim ve idrak noktasýndan ilâhî aleme hazýrlamak içindir.
Peki, bu terakkinin devamý ilâhi alemde nasýl olacaktýr? Elbette terakki sonsuzdur. Ancak daha dünya hayatýnda iken bir Mürþid eli tutarak yetiþenlerin ilâhî âlemde yeni vazifeler verilmesi umulur. Çünkü bu kadar yetiþme ve mücadele karþýlýksýz mý kalacaktýr?
HATMÜL VELÂYET VE ÂLEM-Ý A'MÂ TEDRÝSATI

Pe y g a m b e r i m i z ; " B e n i m A l l a h i l e b e r a b e r
o l duðum öyle bir vakit vardýr ki, benimle birlikte
o vakit içine ne bir mukarreb melek ne de bir
m ü r s e l n e b i s ý ð a r. " b u y u r m u þ t u r k i m a n e v i y a t t a
b u h u susiyet "Lima Allah" sýrrýdýr. Yani, Allah ile
Hz.Muhammed'in (s.a.v) öyle bir hususiyeti vardýr ki, o
hususiyete peygamberler de melekler de muttali deðildir.
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Bu hadis-i þerif Âlemi A'mâ'yý iþaret eder. Efendimizin Mirac'ý ki bütün bu âlemlerin üstünde Âlemi
A'mâ'da, her sýfattan münezzeh olarak gerçekleþmiþtir. O
halde Âlemi A'mâ'da Allah'ýn zatiyyet-i ilâhiyesinden baþkasýnýn olmasý mümkün deðildir.
Bir manevi kardeþimizin kalbinde zuhur eden,
"dikkat edin, size Âlem-i A'mâ' tedrisatý yapýyoruz" ilhamý, Hatmül Velâyet makamýndaki terakkinin
mertebesini iþaret etmektedir.
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Kur’an’a baktýðýmýzda gaybý haber verme konusunda bir ölçü olduðu görülmektedir.
En'am sûresi 6. âyetinde;
"Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiðimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediðimiz imkân ve iktidarý onlara vermiþtik. Onlara bol bol yaðmur yaðdýrmýþtýk. Topraklarýndan nehirler akýttýk. Sonra
da günahlarý sebebiyle onlarý helâk ettik
ve arkalarýndan baþka bir nesil var ettik."
buyrulmaktadýr.
Peki, bugün ne var?
Bugünkü anlayýþtaki bir toplum yürüyebilir mi?
Bugün dünya üzerinde ahlâk ne durumdadýr? Ahlâkýn ilk
noktasý Allah’ý, O’nun tarif buyurduðu gibi bilip ikrar etmektir.
Zuhruf sûresi 88-89. âyetlerinde;
"Ve 'Hu'nun "Ya Rabbi muhakkak ki bunlar
iman etmeyen bir kavimdir," demesine
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karþý onlara aldýrma ve "Selâm" de. Artýk
yakýnda bilecekler" buyrulmaktadýr.
Geçmiþ peygamberler devrinde olduðu gibi Zamanýn Ýnsaný olan gönül noktasýndan zuhur edecek olan arzu ile kýyamet tatbikatýnýn baþlayacaðý umulur. O noktadan zuhur eden Hakk’ýn arzusundan baþka bir þey deðildir.
Zuhruf sûresi 61. âyetinde;
"Ve muhakkak ki 'Hu' elbette kýyamet saati
(es-Saat) için bir ilimdir. Artýk onun hakkýnda tereddüt etmeyin ve bana tâbi olun.
Budur sýrat-ý müstakîm" buyrulmaktadýr.
Ayette zikredilen "HU", Hüve'nin açýldýðý gönül
noktasýný iþaret etmektedir. Ayetteki mânâ Allah'ýmýzýn
göründüðü gönül noktasýndan Hüve'nin hususiyetlerinin
açýlmasý ile "es-Saat"in yaklaþmasýný iþaret etmektedir.
Rabbimiz Hüve'nin hususiyetlerini açmasý "es-Saat" yani Ýnkýlab-ý Kebir tatbikatýnýn baþlayacaðý iþaret edilmektedir.
E s - S a a t ' i n i l m i a n c a k H Ü V E ' n i n k a t ý n d a d ý r.
H ü ve'nin göründüðü gönül noktasý ancak HÜVE'nin arzusu kadar açar. Bunun hususiyede tutulmasý bunu kaldýramayacak olanlarýn o noktaya muðber olmamalarý içindir.
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Bugün dünya baþ döndürücü bir hýzla inançsýzlýða
doðru gitmektedir. Ýslâm dünyasýnýn hali ortada. Samimi
bir inanca sahip olan bir toplum Kâbe'yi bu hale getirir
mi? Müslüman olmayanlarýn adým atmasýnýn yasak olduðu Mescid-i Haram'da gayr-i müslim inþaatçýlar ve mimarlar Müslümanlarýn arzu ettiði gibi deðil kendi istedikleri gibi bir Kâbe düzenlemesi yapýyorlar. Böyle zamanlarda yapýlacak tek þey Allah'a iltica ederek selamet dilemektir. Kim doðru yolda yürürse selamete çýkar. Din bir
bütündür. Madde âlemini idrak etmek ile hakikat idrak
edilemez.
Bugün deðiþik bir fiiliyat vardýr. Bugün insanlarýn
k e s i n i m a n l ý o l m a l a r ý i s t e n i y o r. B u g ü n b i r v e t e k
o l a n A l lah'a þeksiz ve þüphesiz kat'i bir iman olmasý isteniyor. Bugün artýk insanlarýn dört gözle kýyameti bekler
bir hali vardýr. Neredeyse herkes kýyameti gözler haldedir.
Kur'an'da ise kýyametin zamanýnýn bilinmesinin
mümkün olmadýðý ifade buyrulmaktadýr. Kýyametin saati
bilinmez. Peki, neden? Çünkü Allah'ýmýz bir program
yapmýþtýr, bu programý bilmeyen insan bu programýn nihayeti olan kýyameti nasýl bilecektir? Bilmek o yüzden
mümkün deðildir.
Allah'ýmýzýn bütün insanlardaki tatbikatýnýn neticesini de düþünmek icap eder. Bugün artýk Rabbimiz
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doðrudan doðruya HÜVE'nin hususiyetini açmýþtýr ki, en
son noktadýr.
Peki, neden en son nokta? Rabbimiz Kur'an'ý
Kerîm'de muhtelif âyetlerde; "Sizler Allah'a hes a p v e r e c e k s o n r a H ü ve'ye döndürüleceksiniz"
buyurmuþtur.
Hüve' nin açýlmasý Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini açýp
bilgi vermesidir. O zaman herkesin bu "dönüþ" hususiyetini idrak etmesi icap eder.
Bu dünya, Allah'ý doðru tanýyýp manevî ilim tahsil
ederek terakki etmek ve ilâhî âlemlerde yaþayacak
makam ve derecelere kavuþmak maksadýyla yaratýlmýþtýr.
Eðer insanlar bu amaçtan uzaklaþýrlarsa dünyanýn varoluþ gerekçesi ortadan kalkar. Bu konularýn konuþulmaya
baþlanmasý da malum akýbeti çaðrýþtýrmaktadýr.
Allah'ýmýz kullarýna karþý çok þefkatli ve merhametlidir. Acaba kullar, Allah'ýn bu þefkat ve merhametinin
hakkýný yeterince eda edebiliyorlar mý? Allah'ýmýz herkese bu kadar rahmet lütfederken herkes kendi vicdan muhasebesinde bunun hakkýný verip vermediðini kendisine
sormalýdýr.
Uzayda muazzam bir sonsuzluk, bir de yedi semavatýn sonsuzluðu, onlarýn üzerinde cehennemler, cennet198
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ler... Peki bu muazzam azamet-i ilâhîye karþýsýnda insan
nerededir? Yok hükmündedir. Bu hodbinlik neden o zaman? Rabbimiz bu yarattýðý âlemlerin mislince âlemler de
yaratabilir. O halde hiçbir þey O'nu ifade edemez; hiçbir
þey O'nu anlatmaya yetmez.
Bugün Allah (Hüve) anlayýþý her þeyden münezzeh
olarak dünya ve âlemlerin sýnýrlarýnýn üstündedir.Bugün
Allah rahmet ve davet kapýlarýný açmýþ, kendi programýna uyulmasýný arzu buyuruyor. Bu programa girilmezse
istenildiði kadar uðraþýlsýn bir neticeye varýlamaz.
Allah'ýn dûnunda olanlara yönelmemek icap eder.
Bugün pek çok mezhepler, fýrkalar... var. Birçoðu birbirlerini öldürüyor. Neden? Çünkü bulunduklarý tarafý kendilerine put edinmiþlerdir. Oysa Müslüman Müslüman'ýn
din kardeþidir. Hangi düþüncede olursa olsun… Bu kabul
edilirse zaten kavga edilmez, Sevgili Peygamberimizin
buyurduðu mesaja uyulmuþ olunur. Allah'a ve Peygamberine inanýyorsa bütün mezhepler Hakk’ý tavsiye eder. O
zaman Allah'ýn dûnunda bir noktaya tevessül edilmemiþ
olunur.
Rabbim selamete çýkmayý ve selamette yürümeyi
bütün kullarýna nasip etsin… Amin.
Huve’t Tevfik-u’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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