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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

Ýnsan hakkýnda bugüne kadar sayýsýz kitap yazýlmýþtýr. Ancak buna raðmen insan nedir? sorusuna tam
bir cevap verilememiþtir. Bunun en önemli sebebi, insanýn kendisini merkeze alarak bu soruyu cevaplandýrmaya çalýþmasýdýr. Hâlbuki insaný anlamak için insaný yaratan Allah'ýn insan varlýðý ile ilgili ilâhî arzusuna dikkat etmek icap eder.
Ýnsanlýk tarihi boyunca, velâyetin dýþýnda yapýlan
tarifler insan varlýðýnýn hakikatini ve yaratýlýþ amacýný
açýklayamamýþtýr. Ýnsan varlýðýnýn hakikatinin tam olarak
açýklýða kavuþamamasýnýn sebebi insanýn Allah'ýn bir görünmesi olmasý ile ilgilidir. Bizler bu kitapta, Allah’ýmýzýn “Ýnsan” arzusunu ve görünmesini anlatmaya çalýþtýk.
Ýnsan varlýðýný düþünürken, Allah'ýn insan varlýðýný
yaratmasýndaki arzu esas alýnmalýdýr. Ýnsanýn kendi yapýsýný ve varlýðýndaki hususiyetleri tarif etmesi yerine,
Allah'ýn insan varlýðýný yaratmasýndaki muradýný ve arzularýný düþünmesi daha doðru olur.
Ýnsan, yaratýlmýþ bir varlýk olarak dünyadaki diðer
yaratýlmýþ ve sýfat mesabesinde olan varlýklar ile eþdeðerde görülmektedir. Yani varlýk âleminde çehre göster1
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miþ olan "mevcud" üzerinden fikir yürüterek insan varlýðý anlaþýlmaya çalýþýlmaktadýr. Hâlbuki insan zât tecellisidir, sýfat mesabesinde olan diðer varlýklarla mukayese edilemez.
Ýnsan, Allah'ýn ilâhî kelâmýna muhatap olan ve
‘varlýklarýn en þereflisi’ olarak bizzat yaratýcýsý tarafýndan
vasýflandýrýlan bir varlýktýr. O halde insan kendisine lütfedilen bu makamýn idrakinde olarak kendisini tanýmaya
bakmalýdýr.
Ýnsan, en mükemmel varlýk olarak yaratýlmýþtýr. Ýnsan eþref-i mahlûkattýr. Ýnsan varlýðý en önemli varlýktýr.
Ýnsan, bu kadar kýymetli olarak yaratýlmýþken, neden
kendi vasfýnýn aþaðýsýnda olan varlýklara yönelir? "Ey
insan! Nedir seni kerem sahibi Rabbine karþý
gururlu kýlan" (Ýnfitâr 82/6)
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
heps i n i i n s a n i ç i n h a l k e t t i ð i n i ( B a k a r a 2 9 ) Y ü c e
K u r’ a n’ ý n d a b i l d i r m e k t e d i r. A l lah'ýn kendisine halife
olarak seçtiði ve meleklerin secde ile emredildiði insan
varlýðý elbette ki en büyük lütfa mazhar kýlýnmýþtýr.
Allah'ýmýz insan varlýðýndan kelâm buyurmak2
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l a i n san görünmesine ne kadar büyük bir kýymet verdiðini göstermiþtir. Ancak insanlar, Allah'ýn bu büyük lütfuna layýký ile cevap vermemiþlerdir. Allah, insana "Ben
Allah'ýn bir parçasýyým" hissiyatýný lütfetmiþtir. Bu
hissiyat, Allah ile olan beraberliði çaðrýþtýrmaktadýr ki bu
velâyettir.
Velâyet, daha bu varlýk âleminde çehre göstermemiþ, sýfat âleminde mevcud olmayan konular üzerinde
bile, Allah'ýn lütfettiklerinin idraki içerisindedir.
Ýnsan, kendini þekil ve suret olarak gördü. Ancak
kendisindeki ilâhî tecelliyi görmesi icap ederdi.
Ýnsan, büyük bir þeydir. Çünkü, Allah'ýn arzuyu
ilâhîsi onda tecelli etmektedir. Allah'ýmýz, âlemlere nazire olarak yarattýðý insanda "Ben buradayým" buyurmaktadýr.
Büyük Ýslâm evliyasýndan Hz. Mehmed Ali
Özkardeþ; “Kur'anýn öðrettiði Ýslâm dininden maksat: Herkesin düþündüðü Allah'ýn kendisi ile
beraber olduðunu katiyetle bilmek ve insanda
tecelli etmek tenezzülünde olduðunu anlamak ve
tasdik etmektir...” buyurmuþlardýr.
Bu kitapta “insan” varlýðýnýn hususiyetleri, insaný
yaratan Allah'ýn ilâhî arzusu esas alýnarak velâyet anlayýþýndan anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr.
3
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Allah'ýn insaný kendi sureti üzere halketmesi hususiyeti insan varlýðýna verdiði kýymeti göstermektedir. Ýnsan, Rabbi’nin ona lütfettiði makamýn ve kýymetin farkýnda olmalý ve ona göre yürümelidir.
Hüve’t Tevfiku’r Refîk

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

Allah'ýmýzýn; "Kuntu kenzen mahfiyyen fe ahbebtü en u’rafe fehalaktül halka liu'rafe bihi"“Ben gizli bir hazine idim. Ýrfan olunmayý sevdim
ve Hû ile irfan olunayým diye halký yarattým,"
buyurd u ð u n o k t a d a k i h u s u s i y e t , v e l â y e t a r z u s u d u r.
Çünkü Rabbimiz Hû ile bilinmek istedi ki Hû,
v e l â y e t i i þ a re t e d e r. A l lah'ýmýzýn her kulunda ayrý bir
neþesi vardýr. Bu, Allah'ýn arzusudur. Yani "Ben bir insan yaratacaðým ve onda Bendeki hasletler olsun"
arzusudur.
Allah'ýmýz kendisinde mevcut olan arzularý isimler
ve suretler olarak deðerlendirip temaþa etmektedir. Bu
hakikat, Allah'ýmýzýn gizli hazine arzusudur. Allah'ýmýzýn
arzu buyurduðu hususlar isimler olarak belirir ve tatbikata girer. Bu da, isimlerin kemalat bulmasýdýr ki, yaratýlmýþ bir varlýk için bu husus en yüksek noktadýr.
Ýnsan, Allah'ýn kendisindeki sonsuz hususiyetleri
temaþa etmek arzusundan yaratýlmýþtýr. Ýnsanýn bu dünyaya indirilmesi ile Allah'ýn arzularý tatbikata geçmiþtir.
Allah'ýn bilinmekliðini dilemesindeki arzu, asliyyeti ile kendisinde var olan hasletleri temaþa etmek
5
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a r z u s u d u r. A l lah'ýn Musavvir'indeki bu arzu
" M u h a m med" ismi ile temaþa edilmiþ ve kemâle ermiþtir. Allah'ýn "Ýnsan" arzusunun en güzel numunesi Hz.
Muhammed (s.a.v) dir. O'nda, kendi arzusunu temâþa
etmiþ ve O'nunla arzusunu tamamlamýþtýr.
Maddenin aslý Allah’týr ama madde ile Allah'ý tarif
edemeyiz. Ýnsanýn asliyyeti Allah’týr ve Allah insanda
kendisini tarif buyurur. Allah'ýmýzýn kendisini tarif
buyurduðu en ileri isim "Muhammed" ismidir.
Allah için ‘sonsuzdur’ diyemeyiz; çünkü sonsuz bir
kelimedir ve sýfatý çaðrýþtýrýr. O'nun zâtý hakkýnda hiçbir
kelime kullanamýyoruz; o halde Kur’an'da buyrulduðu
haliyle onu Hüve ile zikrediyoruz ki, Allah'ýn bilinmezliðini, ezeliyetini, ebediyetini ve namütenahiliðini iþaret
eder.
Velâyet, O'ndan baþka bir varlýk olmadýðýný fiiliyat
ile bilir. Onun için velâyet, O'nun namütenahiliðine kayýt olarak anlaþýlabilecek hiçbir þeyi kabul etmez. Bu
yüzden velâyet Hüve'yi zikreder. Diðer âlemlerdeki varlýklar O'nu nasýl zikrediyor bilemiyoruz. Ancak bunlarý
düþünmek dahi, O'nun namütenahiliðini anlatýr.
Rabbimiz arzu buyurmuþ kendisindeki namütenahi
güzelliði temaþa etmek için Musavvir'indeki arzularýný sýfatlar âlemi olarak halkeylemiþtir. Semavatta ve arzda
6
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namütenahi varlýklar, âlemler, cennetler ve cehennemler
yaratmýþtýr. Ýnsan varlýðý, bir nebze rýzýklanmak için bu
sýfatlar âlemine kadem basmýþtýr. Ýnsanýn akýbeti, Allah'ý
tanýdýðý nispettedir. Allah'ýn velâyet tertibinde, Zamanýn
Ýnsaný'ndan tahsil görmek ve güzellik kazanmak bu sebeple çok mühimdir.
En'âm sûresi 6. âyetinde;
"Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediðimiz bütün imkânlarý
kendilerine verdiðimiz, gökten üzerlerine
bol bol yaðmurlar indirip evlerinin altýndan ýrmaklar akýttýðýmýz nice nesilleri
helâk ettik. Biz onlarý, günahlarý sebebiyle helâk ettik ve onlarýn ardýndan baþka
nesiller yarattýk." buyrulmaktadýr.
Dünya yaþamýnda nice devirler geçmiþtir. Bu zamanda kaçýncý Âdem'in nesli yürümektedir? Bilinmiyor.
Þurasý muhakkaktýr ki, bu dünya için olduðu gibi diðer
seyyarelerdeki insanlar için de, nice peygamberler ve veliler vardýr. Öyle ise, velâyet konusu da sonsuz bir husus
olsa gerekir. Ýþte burada Rabbimizin buyurduðu "Bilinmekliðimi arzu ettim" hususu yeni bir oluþuma tahvil
olunmaktadýr ki, bu Ýnkýlâb-ý Kebir'dir. Artýk “Ahiret
Hayatý” baþlayacak ancak yine de Hakk’ý tam olarak
bilmek mümkün olmayacaktýr.

7
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Nitekim Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed'in
(s.a.v); "Mâ arefnâke hakka ma'rifetike ya Maruf /
Seni hakkýyla bilemedik ey Maruf" beyaný bu noktayý fevkalâde güzel ifade etmektedir.
Hz. Süreyya bir varidatlarýnda;
“Sýrrým O, O'nun sýrrý da ben, iþte hakikat”
buyurmuþlardýr. Hz.Süreyya bu varidatýnda insanýn aslýný ve hakikatini açýklamakta, Allah’ýn insan varlýðýný en
yüksek ve en mükemmel olarak var ettiðini iþaret etmektedir. Çünkü insan, Allah’ýn sýrlarýný idrak edecek ve taþýyacak evsaf ve makamda yaratýlmýþtýr.
“Kur'an Allah'ýn sözü, Ýnsan Allah'ýn
özü'dür,” sýrrýndaki hakikat, Hz. Pîr Abdülkadir
G e y lanî'nin “Risalet-i Gavsiyye” kitabýnda þöyle ifadesini bulmuþtur: "El insanü sýrrî ve ene sýrrehû - Ýnsan
benim sýrrýmdýr ve ben O'nun sýrrýyým."
Ýlahi aleme göçüldüðünde, insan varlýðý Allah'ý bilme ve tanýma noktasýndan deðerlendirilecektir. Çünkü
dünya hayatýndan murat, insanýn "gizli hazine" sýrrýna
vakýf olmasýdýr. Bir el tutarak kendindeki "gizli hazineyi" bulana ne mutlu ki artýk o salihlerdendir.
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ÂLEMLERE NAZÝRE OLAN ÝNSANIN
YARATILMASINDAKÝ ÝLÂHÎ ARZU
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Geçmiþ bütün peygamberler ilâhî yaratýcý
k u d re t i k e n d i k a v i m l e r i n e a n l a t t ý l a r v e O’ n a i b a d e t
e d i l m e s i n i t a v s i y e e t t i l e r. H e r z a m a n i ç i n d e o z a m a n ý n p e y g a m b e r i n e u y a n l a r d o ð r u y o l d a d ý r l a r. H z .
Pe y g a m b e r i m i z “ A l l a h ” i s m i n i z i k re t t i v e y a r a t ý c ý
i l â h î k u d re t o l a r a k A l l a h ’ a i b a d e t e d i l m e s i n i e m i r
buyurdu. O halde “Allah” ismi bütün bütün yaratýc ý k u d re t t a r i f l e r i n i n c e m o l d u ð u t e k b i r i s i m o l m u þ t u r. “ L â i l â h e i l l a l l a h / A l l a h ’ t a n b a þ k a i l â h
y o k t u r ” b e y a n ý n d a b u a n l a m v a r d ý r. Ya n i b ü t ü n
ilâhî isimler ve yaratýcý kudret tarifleri Allah
i s m i n d e c e m o l m u þ t u r.
Allah'ýmýz yarattýðý âlemlerdeki programýný
" Ý n san" varlýðý ile tatbikata koyacaðýndan dolayý kendisin i n " A l l a h " i s m i i l e z i k re d i l m e s i n i a r z u b u y u r m u þ t u r.
Ýnsan varlýðý yaratýlmadan önce yaratýlan bütün
varlýklar kendilerini yaratan ilâhî kudrete tapmaktaydýlar. Ancak Allah'ýmýz kendisinde mevcut olan müspetmenfî namütenahi hasletleri temaþa etmek için "Ýnsan"
varlýðýný yaratmayý arzu buyurmuþtur.
9
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Ancak melekler; "Biz seni hamd ile tesbih ettiðimiz ve seni takdis ettiðimiz halde sen orada
fesad çýkaracak ve kan dökecek kimseyi mi
(halife) kýlacaksýn?" (Bakara 30) diyerek serzeniþte bulundular. Meleklerin bu serzeniþi onlarda gizli olarak bulunan menfî hususiyetinin açýða çýkmasýna sebep olmuþtur.
Âdem varlýðýnýn yaratýlmasýyla birlikte ism-i câmi
olan Allah ismindeki mahfuz ve gizli bulunan bütün isimler fiiliyata girmiþtir. Böylelikle varlýklar ilâhî kudretin sýfatlarýný bir nebze olsun idrak edebilmiþlerdir.
Allah'ýn, insan varlýðýnda tecelli ettireceði hususiyetler Âdem'in yaratýlmasýyla tamamlanmýþ deðildi.
H z . M u hammed ile Allah'ýmýzýn insan varlýðý için arzu
buyurduðu hakikat idrake gelmiþtir. Ýnsan, insanlýðýný
Allah'ýn Deryayý Nuru Muhammed tecellisine göre idrak
etmiþ olur.
Allah'ýmýz kendindeki sonsuz arzularýný temaþa etmek için âlemleri yaratmýþtýr. Allah'ý düþünürken, dünyayý, yedi semavatý, diðer âlemleri, cenneti ve cehennemi
ve onlarýn da üstünde olan âlemleri onun yarattýðý namütenahi varlýklarý ve onun sonsuz arzularýný onun zatýnda birleþtirerek düþünmek lazýmdýr. Ýþte bunu ancak
insan y a p a b i l i y o r. Ye d i s e m a v a t t a v e a r z d a h e r v a r l ý k , A l lah'ý hamd ile tesbih eder. Ýnsan ise Allah'ý en ile-
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ri anlayýþ ve idrak ile zikrediyor. Onun için Allah'ýmýz insan varlýðýný seviyor.
Allah'ýn insan konusundaki bir arzusunun tamamlanmasý insan arzusunun bitmesi anlamýna gelmez. Çünkü Allah'ýmýzýn insan arzusu sonsuzdur. Allah'ýmýz yeni
arzularý için yeni âlemler yaratýr.
Rabbimizdeki bu duygular insanda da vardýr. Ýnsan bir þey arzu eder, onu elde eder ama arzularý bitmez.
Daha baþka arzularý zuhur eder.
Maneviyatta; "Sen kendini küçük bir cisim
sanýrsýn, hâlbuki bütün âlem sende dürülüp bükülmüþtür." buyrulmuþtur. Allah, bütün varlýklarý insana nazire olarak yaratmýþtýr.
MELEKLER ÝNSANA SECDE EDER.

Allah'ýmýz insan varlýðýný yarattýðýnda melekûtundan ona secde etmelerini istemiþtir. "Âdem" varlýðý
Allah'ýn Halife-i Hakk sýrrýna mazhar olarak yarattýðý
"vacib" olan Allah'ýn tecelli noktasýdýr.
Melek, Allah'ýn insanlara yardým ismidir; mel e k , A l lah'ýn kudretini temsil eder. Meleði deðil, Allah'ý
esas almak icap eder. Melekler Âdem'e secde etmiþtir.
Çünkü Âdem'den izhar-ý zamir eyleyen Hakk’týr. Allah
insandan görünür melekler ise Allah'ýn kuvvetleridir.
11
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Müþrikler, Peygamberimiz için; "ona bir melek
i n d i r i l m e l i d e ð i l m i y d i ? " (En'âm 8) veya "E ð e r
d o ð r u yu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli deðil miydin? (Hicr 7) dediler. Hâlbuki melekler Hz.
Muhammed'e (s.a.v) secde ediyor…
Kur'an'da cinlerin ve insanlarýn Allah'a ibadet için
yaratýldýðý beyan edilmektedir. Yine cehennem ile suçlu
insanlarýn ve suçlu cinlerin cezalandýrýlmasý söz konusudur.
Ýnsanlarýn babasý Âdem ve cinlerin atasý Ýblis
" i l â h î â l e m d e " y a r a t ý l d ý l a r. Â d e m -H a v v a v e Ý b l i s ,
A l lah'ýn "Ýnin birbirinize düþman olarak" (Araf 24)
emri ile dünyaya indiler yani maddi alemde terakki için
bir müddet yaþamaya mahkum oldular. O halde ne insanlar ne de cinler asli olarak dünyaya ait deðillerdir.
Ýnsan topraktan ve cinler de ateþten yaratýldýðý için
dünya hayatýnda kendi sýfat ve mazhariyetleri içinde yaþamaktadýrlar. Ancak insan varlýðýnda insaný hem meleklerden hem de cinlerden üstün kýlan "Allah'ýn ruhu"
vardýr. Ýnsan bunun deðerini bilmelidir. Bilinmelidir ki,
Allah bütün meleklerine, Âdem'i "secdegah" kýlmak ile
insana en büyük ve kutsal deðeri lütfetmiþtir.
Allah'ýn “yeryüzünde bir halife (insan) yaratacaðým” arzusuna tüm meleklerini Âdem'e secde ettirme12
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si esasta bütün varlýklarýn Allah'ýn açýldýðý Âdem noktasýna secdesini gerektirir ki, bu bütün varlýklarýn Âdem'e
secde makamýnda "cem" olmasýný göstermektedir.
Allah'ýn halifesi olarak insanýn yaratýlmasý, daha
önceden yaratýlan bütün varlýklarýn Allah'ýn halifesi
Adem'e secde etmesi, daha önce yaratýlan varlýklarýn insana muzaf olarak yaratýldýðýný göstermektedir. Yani bütün varlýklar Allah'ýn insan arzusu için yaratýlmýþ oldular.
Allah'ýn halife
ilâhî arzularýný tatbik
programý olduðunu
san, ama hakikati

olarak insaný seçmesi ve insan ile
etmesi bu programýn Allah’ýn hususi
göstermektedir. Çünkü suret inAllah'týr.

ARZDA HALÝFE KILINAN ÝNSAN VARLIÐI

"Halife" kelimesi Kur'an'da; “Ve hani Rabb'in
meleklere "Muhakkak ki ben 'Arz'da bir halife kýlacaðým," (Bakara 2/30) ayeti “insan için” zikredilmiþtir.
Allah; “Arz'da bir halife kýlacaðým” buyurduðunda, O'na tâbi olacak olan gönülleri de kendisinden
k e n d i s i n e , k e n d i v a r l ý ð ý n d a n h a l k e y l e m i þ t i r. " S i z l e r H ü ve'ye döndürüleceksiniz" ilâhî sýrrý gereðince
bu tatbikat Hüve'nin arzusudur. Hüve, insan olarak meydana getirdiði varlýðýn kendisine tâbiyetini arzular. Hz.
Âdem'den itibaren bu güne kadar irsal olunan peygam13
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berler ve veliler bu tâbiyeti saðlamak ve insanlara
H ü ve'nin rahmetini sunmak için gönderilmiþ ilâhî gönüllerdir.
Allah'ýmýzýn velâyet arzusu "insan" ile ayan olmuþtur. Allah'ýn; "Arzda bir halife kýlacaðým" arzusundaki
insan varlýðý, Allah'ýmýzýn velâyet arzusudur. Ýnsanýn Allah'ýn halifesi olarak yaratýlmasý, insanýn ilâhî arzunun tecelligâhý olduðunu iþaret etmektedir.
Velâyet için, 'Allah'a yakýnlýk' denmiþtir. Yakýnlýk
denirse, Allah var bir de yakýný var demektir ki ikilik lisanýdýr. "Velâyet Allah'ýn tezahür noktasýdýr" denirse
daha doðru bir anlatým olur.
Allah'ýn insanda beliren arzularýnýn tahakkuku, o
arzu tamamlandýðý zaman meydana çýkmýþ olur. Yani o
insandaki kemalat ve istekler bilinmiþ olur. Allah'ýmýzýn
velâyet arzusunun hatmi de Hatmül Velâyet ile tamamlanmýþ olmaktadýr ki, Allah'ýn kendi arzusunu temaþa etmesidir.
Her isim dünya hayatýnda vücud bulur. Sonra kemalat kazanarak Allah'ýn programý ile Hakk’a döner. Bu,
A l l a h ' ý n z â t î a r z u s u d u r. Ý s i m l e r i n k e m a l a t b u l d u k t a n
s o n ra ilâhî âlemde nasýl bir tatbikat göreceðini ise ancak
Hüve bilir.
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Halife, Allah'ýn temsilcisi olan ve Allah'tan aldýðýný insanlara intikal ettiren gönül sahibidir ki “el Ýnsan”dýr.
Bu durumda Allah’ýn “el Ýnsan” arzusunun en mükemmel temsilcisi Hz. Muhammed'dir.
Maneviyatta "çeþitli kimselerin halifesi" denilerek,
halef olma bakýmýndan birbirlerinin temsilcileri olduðunu
iddia etmek, nasýl anlaþýlmalýdýr? Halife demek, Allah'ýn
Âdem sýrrýnda olmak yani Hakk'ý bulmuþ gönüller olmak
demektir.
“Allah'ýn halifesi” olmak, insanýn arzda halife kýlýnmasý ile ilgilidir. Allah, bütün melekleri insana secde
ettirdiðine göre, insaný sadece dünya halifesi olarak düþünmek eksik bir düþünce olur. Hâlbuki Ýslâm'da birçok
kimseler çýkmýþ ve hilafeti temsil ettiklerini iddia ederek
devlet baþkanlýðý ile hilafeti birleþtirmeye çalýþmýþlardýr.
Halbuki Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) devlet idaresi
ni yani emirlik ile maneviyat anlayýþýný farklý þekillerde
tarif buyurmuþtur.
‘Sakaleyn’ ismi ile meþhur olan hadis-i þerifte Hz.
M u h a m m e d ü m m e t i n e v a s i y e t e d e re k ; “ S i z e i k i
e m a net (aðýrlýk) býrakýyorum; Allah’ýn Kitabý
(Kur’an- ý Kerîm) ve Ehl-i Beyt’im (velâyetim). Bu
ikisine sarýlýrsanýz asla yolunuzu þaþýrmazsýnýz”
buyurmuþlardýr.(Bu hadis-i þerif ve benzer rivayetler pek
çok tarikten nakledilmiþ olup hadis-i mütevâtirdir)
15
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Peygamberimiz, “Sakaleyn” hadisi ile ümmetine
velâyete tâbi olmayý vasiyet etmiþtir. Bu beyan, tebligatýn
Allah'ýn zâtîyeti ile ilgili olduðunu göstermektedir.
Peygamberimiz kendisinden sonra dinî ve manevî
yolda fiiliyatla yürünmesi için velâyet yolunu iþaret etmektedir. Peygamberlerin yolundaki ilâhî sýr ve tatbikat,
Hz. Peygamberimizden sonra velâyet yolundan devam
etmiþtir. Velâyet konusunda bu kadar açýk hadisler varken, velâyeti inkâr edenler, dinin hakikatini anlamaktan
uzak kalmýþlardýr.
AHSEN-Ý TAKVÎM

Tin sûresi 4-5. âyetlerinde;
"Hakikaten insaný ahsen-i takvîm (En
güzel kývamda) olarak halkettik. Sonra
onu esfele safilîne tardettik (hâlden hâle
geçirdik) buyrulmaktadýr.
Allah'ýmýzýn arzuyu ilâhîsi zuhur ettikten sonra insan ruhen; cennet, cehennem âlemlerinden ve daha sonra yedi tabakadan halden hale geçerek bu dünyaya gelmiþtir. Ancak bu geçiþi hatýrlamamaktadýr. Bu âlem aþaðýlarýn en aþaðýsýdýr (esfele safilîn). Bu devri terakki ederek tamamlayan insan tekrar Allah'ýn arzuyu ilâhîsine kalbolur.
16
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Ýlâhî âleme kavuþan, bütün bu âlemlerdeki
y a þ a y ý þýn hakikatini arif olacaktýr. Ýnsan esfele safilin denilen bu en aþaðý âlemde sanki bir beden kabrinde sýkýþmýþ ve sanki burada bir hapishane hayatý yaþýyormuþçasýna vatan-ý aslîsine özlem duyar.
Ahsen-i Takvim üzere halkedilen insan varlýðý aþaðýlarýn en aþaðýsý olan bu âlemde görünmüþtür. Ancak
daha nice âlemlerin ve boyutlarýn var olduðu düþün ü lmelidir. Dünyadaki bütün varlýklar insan için yaratýlmýþtýr, yani dünya insan için süslenmiþtir.
Secde sûresi 7-9. âyetlerinde;
"Yarattýðý her þeyi en güzel (ahsen) yapan
ve insaný yaratmaya da çamurdan baþlayandýr.
Sonra Hû'yu tesviye edip içine
(kendi) ruhundan üfledi ve size iþiten
kulaklar, gören gözler, anlayan kalbler lütfetti, pek az þükrediyorsunuz." buyrulmaktadýr.
Çamur olan þeyden yani en hakir olandan yaratan
ve ahsen (en güzel) yapan, sonra Hû noktasýný tesviye
eden, ona kendi ruhundan veren Rabbimiz Hüve'dir.
Bu hususta Hz. Ýmam-ý Bakýr þöyle buyurmuþtur:
"Âdem’in sûreti Allah'ýn yarattýðý bir sûret17
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t i r. A l lah bu sûreti seçti, muhtelif sûretler arasýnda bunu beðendi ve bunu kendisine isnad etti."
Ýlâhi kudret kendisinde mevcut olan rahmetini
insanda temâþa etmek için nâmütenâhi hissi hususiyetler
lütfetti. Kendisinde yani Hüve'de bulunan hissi hususiyetlerini, güzelliklerini temaþa etmek için insaný ahsen(en
güzel) olarak yarattý. Demek ki kendisindeki hususiyetleri taþýyabilecek bir sûret olarak insan sûretini beðendi ve
seçti.
Bütün isimler Allah'a aittir. Ýsim olarak ifade edilen
her þey sýfatidir, ancak her isim zâtî olmayý ister. Bunun
için de her isim bir insan olarak görünmeyi arzu eder.
Bütün varlýklar Allah'ýn insana olan rahmetini görerek
bunu arzu etmektedirler. Bütün varlýklar "ahsen-i takvim" üzere yaratýlan insan varlýðýna gýpta etmektedirler.
Nitekim Risalet-i Gavsiyye kitabýnda þöyle buyrulmaktadýr;
"Rabbim buyurdu ki 'ey Gavsül Azam', ne güzel tâlibim ben ve ne güzel matlub (talep edilen)
olur insan ve ne güzel râkib (binici) olur insan ve
ne güzel merkub (binek) olur ona diðer ekvan (yaratýlanlar)"
Allah'ýmýzýn 'râkib' (binici) olarak deðerlendirdiði
18
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insanýn bu rahmeti görmezden gelerek Allah'a 'rakip' olmaya kalkýþmasý enteresandýr. Kulun terakki etmesi,
onun sýfýr olduðunun idraki ile doðru orantýlýdýr. Kul ne
kadar terakki ederse Hakk’a karþý o kadar sýfýr olduðunu
idrak eder.
EMANETÝ ÝNSAN YÜKLENMÝÞTÝR

Ahzap suresi 72.ayetinde;
"Biz emaneti, semavata, arza ve daðlara
teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten
çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi.
O çok zalim, çok cahildir." buyrulmaktadýr.
"Emanet", Allah'ýn kendisinden insana lütfettiði
ruhudur. Ýnsan, ancak Allah'ýn ruhu ile nefsine zalim olmaktan ve cahil kalmaktan kurtulabilir. Burada þöyle bir
soru hatýra gelebilir: Her insanda ruh olduðuna göre zalim ve cahil olmaktan kurtulmuþ olmuyor mu? Bu soruya
þöyle cevap verilir: Allahýmýz her zamanda peygamberler
ve veliler göndererek insanlarý bu konuda uyarmýþtýr. Kim
kendisine lütfedilen o ruhun idrakine gelirse terakki eder,
Allah'ý tanýr, kendini bilir ve sonsuzluk kazanýr. Allah'ýn
emanetini vüs’ati yükseltilmiþ olan gönüller taþýyabilir.
Allah'ýmýz kendisinin bilinmesini arzu buyuruyor ve
bunu insandan istiyor. Allah'ý tanýmayan insan cahil kalýr.
Allah’ýn kendisinin bilinmesini teklif edip de bundan yüz
19
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çeviren insan zalimdir. O halde Allah'ýn velâyet teklifini
reddeden insan zalim ve cahil kalmaya kendini mahkum
etmiþ demektir. Çünkü Allah'ýn insana lütfettiði bu muazzam lütfu reddetmiþ olmaktadýr.
Bir diðer mana olarak; azamet-i ilâhîye’yi tam manasý ile idrak etmek mümkün deðildir. Bu mümkün olamayýþ "cehûl" (çok cahil) noktasýdýr. Azamet-i Ýlâhîye'yi
bir insanýn kendi baþýna öðrenmesi de mümkün deðildir.
Ancak bir insanýn öðretmesiyle bir nebze bilebilir. Allah'ýmýz bu öðretmeyi kendi arzu ettiði bir gönülle yapar
ve kendisini lütfettiði kadar bilinebilir.
Hz. Pirimizin Risalet-i Gavsiyye adlý eserinde "Ey
gavs, ilmin ilmi cehûldür" beyaný vardýr. Yani ilimde
zirveye varan, Allah'ýn namütenahiliðini ve Azamet-i
Ýlâhîye’sini bir nebze idrak edince kendindeki ilmin bir
hiç mesabesinde olduðunu ve Hakk’a karþý ebedî cahil
olduðunu anlar. Ýþte âyetteki cehûllük bu makamdaki
gönlün vardýðý idraki iþaret etse gerekir. Allah'ý O'nun istediði gibi tanýmamakta ýsrar ise zalimliktir.
Kiþi kendindeki Ruhu Ýlâhi'den haberdar olmak istiyorsa bir Mürþid-i Kâmil eli tutmalýdýr ki, bu sýrlar açýlsýn.
Velâyet gönüllerinde "sen olan da Benim" zuhur
eder. Bir Allah var, bir de kul var demek ikilik lisanýdýr. O
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zaman insan Allah mýdýr? Ýnsan, Allah olamaz ama Allah'ýn görünmesi insan iledir.
Hz. Mehmed Ali Bey þöyle buyurmuþlardýr:
"Ýnsan Allah deðildir, amma insan þekil ve
ismiyle görünen, Allah'ýn gayrý deðil ancak kendisidir. Mütecelli (görünen) birdir, mecali (aynalar)
sayýsýzdýr. Yani vücud aynalarý sayýsýzdýr ve fakat
sonsuz vücud aynalarýnda görünen daima birdir.
O da Cenâb-ý Hakk’týr. (Allah'ýn kendisidir)
Kimdir o ? Desin ki, bütün mahlûkat ve bunlar meyanýnda, mahlûk bilinen insan Cenâb-ý
Hakk’tan boþtur. Mahlûk bir tarafta, Cenabý Hakk
baþka tarafta mý? Mahlûk, Cenabý Hakk'sýz kýyamda ise, kýyam için Cenabý Hakk’a muhtaç deðilse hâlika ihtiyacý yok demek olur. Bu ise hakikate uymayan bir biliþtir, bilgi deðil cehildir."
Allah, insandan görünmüþtür, insanýn da bu ilâhî
kemâlatý bilmesi lazýmdýr. Ýnsanýn, "Allah'tan geldim,
Allah'a gideceðim," idrakýnda olmasý gerekir. Allah'tan
baþka bir mevcut düþünmek doðru deðildir. O zaman mekirde(aldanýþta) kalýnýr. Eðer bu düþüncesi doðrulmuþsa,
bu, Allah'ýn bir lütfü ilâhîsidir.
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ALLAH'IN SONSUZ VE TARÝF EDÝLEMEZ
YALNIZLIÐINDA ÝNSAN VARLIÐININ KIYMETÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Allahýmýz pek çok varlýklar yarattý ama hiçbir varlýk kendi hususiyetlerini tam olarak taþýyamadý. Allah'ýn
Musavvir'inde olan arzularý varlýklarda belirdi ama tam
olarak zuhur bulmadý.
O zaman Allah'ýmýz; "Benim arzularýmý, duygularýmý zevkimi, neþemi tam olarak belirteceðim
varlýk "Ýnsan" olmalýdýr" buyurdu. Nitekim beþer varlýðý olduðu halde Rabbimiz; "Ben bir halife yaratacaðým" buyurdu. Ýnsanýn yaratýlmasýndaki en önemli nokta
þudur ki, insanda olan hususiyetler, Allah’ýmýzýn zâtî
hususiyetlerinden lütfedilmiþtir..
Âdem, Allah'ýn tekliðine nazire olarak tek yaratýlmýþtýr. Ancak Âdem buna tahammül gösterememiþ ve
"Ben neden yalnýzým" diyerek Rabbine iltica etmiþti.
Bunun üzerine Allah'ýmýz, Âdem'in kendi varlýðýndan
Havva'yý yaratmýþtýr. Hiçbir varlýk Âdem'in ayarýnda olmadýðý için Havva yine Âdem'in varlýðýndan yaratýlmýþtýr.
"Sen olmasaydýn Sen olmasaydýn Ben âlemleri yaratmazdým' (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II:
23
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hadis-i kudsîsinde buyrulduðu haliyle Allah'ýn arzularýnýn Deryayý Nuru Muhammed ile tecelli edeceðini düþünmek icap eder.

615)

Ýnsan hususi bir varlýk olduðuna göre onda
Allah'ýn ruhsal zevk ve arzularýnýn zuhuru olmasý lazýmdý,
Allah’ýmýz bunlarý ancak insan varlýðýnda cem eyledi.Ancak þu var; bütün varlýklar tetkik edildiði zaman her varlýk bir arzunun ifadesidir. Aðaçtýr; yeþillik verir, çiçek
açar, meyve verir; inektir, süt verir, et verir; bunlarýn
hepsi bir arzudur. Ama insan varlýðýnda bunlarýn hepsi
var. Düþünce var, y a r a t m a v a r, s e v g i v a r, p r o g r a m l a m a v a r … Ý þ t e b u , A l lah'ýn kendisindeki hususiyetlerin
insan varlýðýndaki tezahürüdür.
Ýnsan varlýðý sadece dünya yaþamý ile sýnýrlý
deðildir. Rabbimiz; "Ben insaný yarattým insanda
pek çok arzularýmý tatbik ettim, ama hayýr! Ben
kendimde öyle bir sonsuzluðu müþahede ediyorum ki bunlarýn çok daha üzerinde" buyurdu.
Onun için inkýlâb-ý kebiri kabul etti. Buyurdu ki;
"Ben bu zevkimi dünyada tadayým, sonra inkýlâbý kebir ile yeni âlemler yaratayým, sonra geçmiþ
âlemlerde tatbik ettiðim arzularýmýn çok daha
fevkindeki arzularýmý insan ile tatbik edeyim, o
zaman insaný en yüce tekâmül noktasýna getiririm. Ben bu yüce arzularýmý en yüce tekâmül
noktasýna getireceðim insan ile tatbik edeceðim."
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Ýþte onun için bu dünya hayatýndaki hususiyet burada düðümlenmektedir. Nedir bu? Allah'ýmýz; "Beni tetebbu etmeye (araþtýrmaya) bakýn, Beni tanýyýn!
Bilin!” buyurdu. Çünkü bu idrake gelenleri Allah'ýmýz
âlem-i ilâhîde deðerlendirecektir.
Bu dünya yaþamý sadece dünyevi zevklerin tatmin
yeri deðildir. Dünyevi zevklerdeki arzu da Allah'ýndýr.
Ancak bazý kimseler dünya zevklerinde kaybolup gitmektedir.
Hz. Süreyya "hayru þerri lütfu kahrý mecz edip bir bilmiþim" buyurmuþlardýr. Bütün bu zevkleri
tadan artýk “ben bunlarý biliciyim o zaman benim özel
bir noktaya gelmem icap eder” diye düþünür.
Beyan-ý ilâhi:
"Ene Süreyya, benim bu sözümü hiç kimse
böyle tefsir etmedi."
Bu, Allah'ýn arzusunun tatbikatýnýn neticesidir.
Rabbimiz bilmediðimiz pek çok hususu ilâhî âlemde yaþatacaðýný bildirmiþtir.
Allah'ýmýz elbette yalnýzlýða tahammül etmektedir
v e k e n d i s u re t i ü z e re h a l k e t m i þ o l d u ð u i n s a n v a r l ý ð ý
25

EL ÝNSAN

A l lah için çok kýymetlidir. Allah'ýn zâtiyetindeki TEK’liðin tam olarak idrak edilmesi mümkün deðildir. Bu teklikteki yalnýzlýða sadece Allah tahammül edebilir.
Allah'ý idrak etmekteki velâyet arzusunun Hatmül
Velâyet ile belli olmasý, Allah'ýn kendisinden kendisine
bilici olmasýndaki hususiyeti çaðrýþtýrmaktadýr.
Hatmül Velâyet yaþadýðý bir tecellide kendisinden baþka hiçbir varlýðýn olmadýðýný görmüþtür. O anda namütenahi sonsuzluðun içinde bütün varlýklarýn içinde kendi yalnýzlýðýnýn görülmesi muazzam bir huþûdur. Bu huþu insaný kendinden geçirecek büyük bir hissiyattýr; muazzam
bir husustur; bu çok derin ve sonsuz bir konudur.
Bu konu yanlýþ anlaþýlmamalýdýr. Allah'ýn yaratmýþ
olduðu varlýklar düþünüldüðü zaman, hepsi Allah'tan
hâsýl olan varlýklardýr. Ancak bu hâsýl olarak düþünülen
varlýklar hiçbir zaman asliyyeti göstermiyor. Ancak elÝnsan asliyyeti iþaret ediyor.
Burada Hüve'nin kul olarak zuhurundaki hakikatin zevk ve neþesini iþaret eden bir husus
vardýr.
Elbetteki bu hakikatin Zamanýn Ýnsaný tarafýndan
tekellüm edilmesi gönüllerde sedasýný ve yansýmasýný
bulmaktadýr.
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Allah'ýmýz kime hangi miktarda rahmet lütfetti, o
hususiyetler, Allah'ta mahfuzdur. Bu sözler bu vadide
tam bir bilgi sahibi olmayan birisine söylendiði zaman o
kimse bunu anlamakta zorluk çekmektedir. Bazýsý da "Allah bunlarý yapmýþ bu kimse bunlarý söylüyor" þeklinde
düþünüyor. Ancak buradaki hususiyeti tam mânâsý ile
anlayamýyor, çünkü makamý yeterli gelmiyor. Bu
hususiyetleri idrak edecek makama ulaþtýrmasý için
Allah’a niyaz edilmelidir.
Manevi olanlar dünyayý red ve inkâr etmez, onu
yaþar. Ancak dünya yaþamý gelip geçici, ilâhî yaþam ise
s o n s u z d u r. O z a m a n b i z b u n u y a þ ý y o r u z a m a e s a s t a
A l lah'ýmýzýn hiç kimsenin bilmediði, hiçbir gözün görmediði, hiç kimsenin hissetmediði, duymadýðý bir yaþama
doðru gidiyoruz. Rabbimiz; "Ben sizi oraya götüreceðim" buyuruyor. Bizler o yaþama talibiz.
Bu dünya yaþamý bir nebzecik rýzýklanma yeridir.
Bu rýzkýn bir devamý vardýr; Allah'ýmýz sürekli olarak manevi ve maddi rýzýk lütfetmektedir. Rabbimiz; "O kadar
sonsuzluðum var ki bu sonsuzluðum içinde sadece bir nebzesini tattýnýz" buyurmaktadýr.
Allah'ýmýzýn insaný sevmesindeki hususiyet, kendisindeki yalnýzlýðýnýn tecellisini insanda müþahede etmesidir. Ýnsanýn maddi varlýðýnýn yaný sýra bir de manevi cephesi vardýr. Ýnsandaki manevi hasletler Allah'ýn lütfu ile
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olur. Ýnsan cehûl(çok cahil) halinden ancak Allah'ýn lütfu olan manevi tecelliye mazhar kýlýnmasý ile kurtulur.
"Ben bir insan yaratacaðým" arzusunda Allah'ýn
kendisindeki hasletlerinin insan varlýðýnda tecelli etmesi
ve onda temaþa etmesi vardýr. Ýnsanlar birbirlerinden
farklý makam ve meþreplerde yaratýlmýþlardýr. Bu zamana kadar yaratýlan her insanýn birbirinden deðiþik yaratýlmýþ olmasý Allah'ýn "insan" varlýðýndaki arzularýnýn
namütenahi olduðunu iþaret etmektedir.
Velâyet, Allah'ýn yaratmýþ olduðu her insaný
kabul eder. Ýnsanlarý birbirinden ayrý görüp o
dinden bu dinden olarak deðerlendirmez.
D i n , A l lah'ýn kendisinin nasýl bilinmesi ile ilgili
b i r h u s u s i y e t t i r. A l l a h ' ý n ke n d i s i n i n b i l i n m e s i a r zusu dindir. Burada velâyetin din anlayýþýnýn ehl-i zahir ulemanýn din tarifinden daha farklý olduðu görülmektedir. Ýnsaný, Allah'tan ayýrarak anlamaya çalýþmak doðru olmasa gerekir.
Böyle bir düþünceyi Allah'ýmýz makbul tutmaz.
Batýda tanrý ile insan varlýðý kýyaslanmakta ve tanrýya karþý insan galip getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýnsaný
Allah'tan ayrý deðerlendirenler insandaki manevi hâli göremiyorlar. Ýnsaný tamamen maddi ve dünyevi olarak deðerlendiriyorlar. Batýda dine olan itirazýn kökeninde bu
düþünce yatmaktadýr.
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Ýnsaný herhangi bir varlýkla kýyaslamak mümkün
deðildir. "Allah'ýn insaný kendi suretinde yaratmasý" demek, Allah'ýn insaný kendi arzularýný tahakkuk ettirdiði varlýk olmasý ile ilgilidir. Ýnsan dýþýndaki hiçbir
varlýk yaratýldýðý zamandan bugüne kadar “terakki”
kaydetmemiþtir.
Yaratýlmýþ bütün mevcudat, Hüve'nin zâtîyet-i
ilâhîyesidir, hepsi kendisidir. Kendisinden baþka mevcut
yoktur. (Lâ mevcude illâ hu sýrrý) Ancak sýfat olarak göründüðü varlýklarýn hiçbirisi asliyyet-i ilâhîyeyi tam olarak idrak edemez ve tarif edemez. Ancak ve ancak O’nu,
lütfettiði kadarý ile idrak edebiliyoruz.
Hüve; "Ben kendi ruhumdan kendi enerjimden bir varlýk yarattým, insaný yarattým ruhumdan verdim" buyurmaktadýr. O ruhu verdiði zaman insan varlýðý var; vermez ise o varlýk yok. Esasta var ama
enerji halinde, ferdiyeti yok, cismaniyeti yok yani mevcud olarak göremiyoruz. Ama Rabbimiz; "Ben bunlarý
yarattým kendimden verdim ve onlardaki cereyan
benim yalnýzlýðýmý gideriyor, Ben insanlarý seviyorum, insanlarda benim hasletlerim, hususiyetlerim var. Ýnsana ferdiyet vermek, þahsiyet vermek istiyorum" buyuruyor. Þahsiyet vermek lâyemut
olmak, yani ölümsüz olmak demektir.
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KUR’AN’DA ÝNSANIN MADDÝ VARLIÐININ
YARATILMA SAFHALARI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Kur’ân, insan varlýðýnýn yaratýlmasý ile ilgili olarak
bazý aþamalardan bahsetmektedir.
"Sizi topraktan yaratmasý O'nun varlýðýnýn
delillerindendir." (Rûm, 30/20)
"Ve andolsun "Ýnsan"ý süzülmüþ çamurdan
yarattýk. Sonra onu saðlam bir karar yerinde(rahim) bir nutfe kýldýk. sonra nutfeyi bir embriyo (alaka) olarak halkeyledik
de embriyoyu bir parçacýk et (mudga) olarak halkeyledik de onu kemikler olarak
halkeyledik de kemiklere et giydirdik,
sonra da 'Hu'yu bir baþka yaratýþ olarak
inþa eyledik. Yaratanlarýn en güzeli Allah
ne mübarektir. Sonra, bunun ardýndan,
muhakkak ki sizler elbette öleceksiniz.
Sonra da yevm-i kýyamette diriltileceksiniz. Ve andolsun üzerinizde yedi tarikleri
halk eyledik. Ve bizler yaratýþtan gafil olmayýz.” (Müminun 23/12-17)
Ýnsan varlýðý, âyette iþaret buyrulduðu þekliyle "bir
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baþka yaratýlýþla" yaratýlmýþtýr. Bu âyet insan varlýðýnýn diðer varlýklara göre hususi ve üstün bir yaratýlýþla
yaratýldýðýný göstermektedir. Zaten biyolojik olarak konuya bakýldýðýnda muhtelif canlý embriyolarý kýrk güne
kadar birbirlerine benzer iken daha sonra insan embriyosunun deðiþtiði, farklý özellikler aldýðý gözlemlenmiþtir.
Þurasý bilinmelidir ki hangi düþünce ve inançta
olursa olsun insan varlýðý hususi bir varlýktýr. Madem ki
insan olarak yaratýlmýþtýr o halde onun insan olmasýndan dolayý belli bir makamý vardýr. Müsbet olsun, menfi
olsun insanda her iki mazhariyet de vardýr. Menfi bir insan da olsa umulur ki müsbete dönebilir. Velâyet insandaki müsbet duygularý galip getirmeye çalýþýr.
Nuh suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan
neslinin merhale merhale yaratýlýþýna iþaret edilir: "Halbuki O, sizi çeþitli merhaleler halinde yarattý."
(Nuh, 14).

Hacc suresi 5. âyetinde de Rabbimiz;
"Ey insanlar! Eðer öldükten sonra dirilmekten þüphede iseniz, (bilin ki) ne olduðunuzu size açýklamak için þüphesiz biz
sizi topraktan, sonra nutfeden sonra bir
alakadan (embriyo) sonra yapýsý belli belirsiz bir et parçasýndan (mudga) yaratmý32
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þýzdýr. Dilediðimizi belli bir süreye kadar
rahimlerde tutarýz. Sonra sizi bir çocuk
olarak çýkartýrýz, sonra sizi, olgunluk çaðýna eriþmeniz için býrakýrýz. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir þey bilmemek
üzere, ömrünün en fena zamanýna ulaþtýrýlýr. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz onun üzerine su indirdiðimiz zaman, harekete geçer, kabarýr ve her
güzel çiftten bitkiler bitirir."
"Alaka" kelimesinin manasý "yapýþan" veya "asýlýp tutunan þey"dir. "Yapýþan þey" anne rahmindeki
ceninin þeklini anlatmaktadýr.
Kur’an’da onbeþ asýr önce bunlardan bahsedilmesi büyük bir mucizedir. Bir annenin rahminde meydana
gelen ve neticede bir insana dönüþecek olan oluþumun
safhalarýnýn ayrýntýlarý zamanýmýzdaki teknoloji ile bile
daha yeni yeni anlaþýlýyorken, Kur'an'ýn onbeþ asýr önce
bu hakikatleri bildirmesi gören gözler ve iþiten kulaklar
için ibrettir. Ýnsan tam olarak hala bilinememektedir.
Kur'an’da sadece insanýn yaratýlýþý deðil, doðum
süt emme, annenin durumu, çocuðun yetiþtirilmesi ile ilgili pek çok bilgiler lütfedilmiþtir.
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Sevgili Efendimiz; "Sizden birinin yaratýlýþý,
annesinin karnýnda kýrk günde cem olur." " (Ýbnu
Mes`ud) buyurmuþlardýr. Kur'an'da bu yaratýlýþýn safhalarý anlatýlmaktadýr. Bugün kýrkýncý güne kadar bütün canlý
ceninlerin görünüþlerinin benzer olduðu ve kýrkýncý günden sonra deðiþmeye baþladýklarý artýk belli olmuþtur.
Týp ilmi insanlýk tarihi boyunca deðiþim içinde olmuþtur. Ýlkçaðdaki týp anlayýþý ile ortaçaðdaki týp anlayýþý ve bilgisi ayný deðildir. Bu zamandaki týp bilgisi ve anlayýþý da geçmiþ ile kýyaslanamaz. Týp, geçmiþte doðru
kabul ettiklerinin birçoðunu bugün kabul etmiyor. Ancak
Kur'an'ýn týp ile ilgili söyledikleri onbeþ asýr önce de geçerliydi, bugün de geçerlidir, gelecekte de geçerli olacaktýr.
Bir insanýn uzuvlarý tarif edilirken çeþitli isimlerle
anlatýlýr. Parmak, ayak, kol, saç, baþ... her insanda vardýr, ancak hiçbir insan birbirinin ayný deðildir. Yüz her
insanda vardýr ama her yüz diðerinden farklýdýr. Parmak
her insanda vardýr ama par mak izleri dahi aynýsý
deðildir. Kur’an’da insanlardaki “par mak izleri”
gerçeðine mucizevi bir þekilde iþaret buyurulmuþtur.
“Ýnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini
biraraya getiremeyeceðimizi mi sanýyor? Hayýr,
Biz, onun parmak uçlarýný bile yeniden düzenlemeye kadiriz.” (Kýyamet/3-4)
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Deniz, derya, bulut, aðaç, toprak hepsi bir
d ü n y a yý teþkil ediyor. O halde bunlar Allah'ýn dünya
arzusunun çeþitli þekillerde (isimlerde) ifadesi olsa gerekir. Kiþi, Allah'ýn varlýðýný kabul etmezse bunlarý toparlayabilmesi mümkün deðildir. Daðýtarak deðil her þeyi bir
noktada toplayarak ifade etmek icap eder.
Bütün varlýklarý bir arada tutan O'dur. Allah'ýmýz
varlýklarý isimler ile meydana getirmiþtir. Ýsimler de birbirine tâbidir. Tabiiyet halindeki bütün isimler de O'na tâbidir, yani Hüve'ye; yaratan gerçek varlýða; isimlerden
münezzeh olana… O ki, isimlerle tarif edilemiyor, eðer
bir isimle tarif edilirse sýfat olarak deðerlendirilmiþ olur.
Oysa O, yani Hüve her isimden ve her sýfattan münezzeh
olandýr.
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RUH NEDÝR?
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýsra suresi 85. âyetinde;
"Ve sana "ruh" hakkýnda soru sorarlar. De
ki: "Ruh Rabbimin emrindendir. Size sadece az bir ilim verilmiþtir." buyrulmuþtur.
Allah'ýmýzýn "Ben gizli bir hazine idim, irfan
olunmayý sevdim ve bu âlemleri halkettim " buyurarak kendinden kendine bilinmekliðini arzu buyurmasý
ile halk ettiði Âdem'e ruhundan üflediði zaman o varlýk
hayat bulmuþtur. Öyle ise “ruh”, ilâhî bir enerji ve kudrettir.
Melekler ve diðer varlýklar mevcut iken Allah'ýmýzýn Âdem'e ruhundan lütfetmesi bir hususiyet arz etmektedir. O halde ruhun, Rabbimizin büyük bir hususiyetini
taþýdýðý muhakkaktýr.
Allah'ýmýz ruha vahyetti… Hitap ruha ise, Allah'ýn
kendisinden kendisine bir hitabýdýr. Ruhu idrak, asliyeti
idraktir.
Ruhun hususiyeti nedir? Ruh, Rabbimizin bir emridir. Bu demektir ki, emir, arzuyu ilâhîdir. Allah'ýn her
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varlýktaki yaratma arzusu ruhtur. Ruh, Allah'ýn yaratma
arzusu olduðuna göre, insanýn ruhu tasarruf altýna almasý düþünülemez. Bu bakýmdan Hz. Ýsa'nýn Ruhullah olmasý insan varlýðýnýn asliyetini ifade için söylenmiþ bir
kelimedir. En'am sûresi 60. âyetinde, "…"sümme ileyhi
merciukum/sonra HU’yadýr dönüþünüz…" buyrulmuþtur. Bütün ruhlar sonunda Hüve’ye dönecek olduðuna göre Hz. Ýsa bu anlayýþ ve idrak ile insanlara Allah Dini'ne gelmeleri için teklif yapmýþtýr.
Ruh, Allah'ýn insan ile yaptýðý bir tatbikattýr ki ilâhî
r u h s o n s u z b i r e n e r j i v e k u v v e t t i r. B u k u d re t s o n s u z
o l a r a k d ü þ ü nüldüðünde her þekil ve suret bu gücün bir
arzusudur. Allah'ýmýz insaný her varlýðýn fevkinde üstün
olarak yaratmýþtýr. Ancak insanlar kendilerine lütfedilen
RUH'un üstünlüðüne göre hareket etmiyorlar. Eðer buna
dikkat etselerdi çok daha ileri giderlerdi. Ýnsan kendisindeki ruhi duygularý tahlil edebilseydi karþýsýna sonsuzluk
çýkardý.
Allah'ýmýz insanlara her varlýðýn üstünde kýymet
vermiþ, her þeyi insana tâbi kýlmýþtýr. Peki insan kime tâbidir?
Her varlýðý cismaniyet olarak yaratan bir kudret
var. Ancak ilâhî kudret sadece maddeyi yaratma ile sýnýrlý deðildir. Enerji ve madde sýnýrlýdýr, ancak Allah'ýn yaratma enerjisi sonsuzdur (namütenahidir). Allah’ýn ya-
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ratmak için ne enerjiye ne de maddeye ihtiyacý vardýr.
Allah nasýl yaratýyor? Ýlâhî enerjiyi maddeye nasýl tahvil
ediyor bunu bilmek mümkün deðildir.
Hayat zaten Allah'ýn ruhundan lütfetmesi ile baþlamýþtýr. Yaþam maddi bir yaþamdýr ancak terakki ruh içindir. O halde tekâmül ruhta olmaktadýr. Bu tekâmülün neticesinin tam olarak takdiri Allah'a aittir.
Melekler, Allah’ýn ilâhî enerjisi içinde mütaala
edilirler. Ýnsan ruhu ise bambaþkadýr. O, Allah’ýn ruhundandýr, yani ilâhî idrak ve marifetullah enerjisi namütenahidir. Ýnsan ruhu, Allah’ý bilmek ve tanýmak
için teþkil olunmuþtur.
Allah zaman ile kayýtlý olamayacaðýna göre “O”
her an için dünyayý yok edip yeniden yaratabilmektedir. Çünkü zaman kaydý ancak maddi varlýklar
için söz konusudur.
Hayvanlarda insanî ruh yoktur onlar maddedir. Ýnsan ruhu ise Allah’ýn bir parçasý olduðu için zaman kaydýna girmez. Ýnsanýn cismaniyeti zaman kaydýna tâbidir
ancak insan ilâhî enerjiden bir parça olduðundan dolayý
ruhî olarak zaman ile kayýtlý deðildir.
Ýnsan dýþýndaki varlýklar insana hizmet için
yaratýlmýþtýr. Allah insanda tecelli eder. Hayvanlarý insan
seviyesine çýkarmak Allah'ýn makbulü deðildir.
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Yaratýlan varlýklar madde ve sýfatla mukayyettir
hatta insan cismaniyeti de öyledir. Ancak Allah’ýn bir
parçasý olan “Ýnsan Ruhu” cismaniyete tâbi deðildir.
Ýlâhî kudretin sonsuz enerjisinden bir parça olan
insan ruhu Allah’ýn “Hayy” sýrrýnýn tecellisidir. Çünkü
ruh maddeye girince madde canlanýr. Ýnsanýn bütün varlýklar üzerinde bir mazhariyet taþýmasý kendisinde ilâhî
e n e r j i n i n t a t b i k a t ý n d a n k a y n a k l a n m a k t a d ý r. Ç ü n k ü
A l lahýmýz insana kendi ruhundan lütfettiðini bildirmektedir.
Ýnsan ilâhî programýn neticesi olarak yaratýlmýþtýr.
Ancak ilâhî ruhun insandaki tecellisi o isme verilen mazhariyet çerçevesindedir. Ruh, Allah’ýn “emri” neyse insanda o tatbikatý yapar.
Ýlâhî âlemde ise ruh dünya yaþamýnýn çok ilerisinde hususiyetleri kapsayan bir mazhariyet kazanacaktýr.
Bu dünyada olmayan hususiyetler görünecektir. Çünkü
yaþadýðýmýz bu âlem esfele safilin âlemidir. Dünya hayatýnda iken yetiþmiþ velâyet ruhlarýna ilâhî âlemde nice
vazifeler verilmesi umulur. O halde dünya hayatýndan
bakarak ilâhî âlemi þuurlandýrmak mümkün olmasa gerekir.
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RUH ESAS ÝSE NEDEN “NEFS'ÝNÝ BÝLEN RABBÝNÝ
BÝLÝR” BUYRULDU?

Rabbin bilinmesi nefsin bilinmesinin bir neticesi
olarak zuhur eder. Bu hakikati belirtmek maksadý ile
hadis-i þerifte: "men arefe nefsehu fekad arefe
rabbehu - kim ki nefsine arif oldu, Rabbine arif
oldu," buyrulmuþtur.
Nefis ruhun dünyaya bakan yüzüdür, Ruh ise
Allah’a bakar... Madem ki tatbikat ve terakki için dünya
tatbikatý yaratýldý, o halde nefse ihtiyaç oldu. Çünkü
dünyada bir geçimlik lütfedildi, bir nebzecik rýzýklanma
lütfedildi.
Dünyada yaþamak için nefse ihtiyaç var; yemek,
içmek, evlenmek, evlat sahibi olmak, istemek, arzu etmek, neþeler, dertler... Hepsi nefsin tatbikatýdýr. Eðer tamamen ruh olarak görünseydik dünyada yemeyen, içmeyen, derde düþüp deva aramayan varlýklar olurduk. O
zaman düny a h a y a t ý n ý n b i r m â n â s ý k a l m a z d ý .
H â l b u k i n e f i s i l e A l lah'ýmýzýn dünya tatbikatýný bildik,
Allah'ýmýzýn dünya hayatýnda tatbik ettiði nice isimlerini
fiiliyatla yaþadýk. Böylece nefis ile terakki ettik, ruh ile
Allah'tan aldýk, nefis ile dünya hayatýna tatbik ettik.
Velhasýl insanýn ebedi yolculuðunda Allah'ýmýzý
bilmek ve tanýmak hususunda dünya hayatýný nefis ile
yaþadýk daha ileri terakki ettik.
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RUH VE NEFÝS RÝCAL VE NÝSA

Allah’ýmýzýn yaratýlýþ tertibinde ruhu temsil eden
erkeðin ve nefsi temsil eden kadýnýn bir araya gelmesi
“ÝNSAN” varlýðýnýn tamama ermesindeki hususiyetleri
iþaret etmektedir. Ruh ve nefsin birlikte olmasýndaki hikmet, Allah’ýmýzýn Musavvir arzusundan kaynaklanan insan varlýðýnýn kemalatý ile ilgili olsa gerekir. Bu idrakten
uzaklaþarak tamamen cismaniyetin verdiði tatbikata göre kadýn ve erkeði deðerlendirmek ilâhî arzuyu gölgelemektir ki, makbul olmasa gerekir.
Allah’ýmýz, Âdem için yine insan sureti üzere baþka bir þahýs halketti ve ona “kadýn” ismini verdi. Kadýn
kendi suretinde olduðu için Âdem ona müþtak olmuþtur.
Bu hâl her insanýn kendi nefsine iþtiyak duymasýný gösterir ki, bu düþkünlük kiþinin “vatan-ý aslîsine” olan
düþkünlüðüdür. Bu nedenle erkeðe kadýn sevdirilmiþtir.
Allah bizzat kendi sureti üzere halk ettiði Âdem’e (insana) muhabbet gösterir. Zira o insan, Allah’ýn ruhundan
olup Âdem’in muhabbeti, hem kendisini yaratan Hakk’a
hem de kendi parçasý olan kadýna yönelmiþtir.
"Cinsiyet" dünya ile ilgilidir. Yani erkeklik ve kadýnlýk dünya ile ilgili bir konudur.
Allah, Adem'e “sen ve zevcen” buyuruyor. Hz.
Süreyya, “zevc ve zevce”yi tarif ediyor, insanlar ise ayrým yapýyor.
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Ýnsan kendi varlýðýný bir nebze olsun idrak etmek
için dünya üzerinde yaþayan diðer varlýklara bakmalýdýr.
Görecektir ki, bütün varlýklar insana tâbidir. Ancak insan
bu dünyanýn malý deðildir, o yüzden burada kalmayacaktýr.
Ýnsan sadece madde deðil ayný zamanda ruhtur.
Üstünlük ruh iledir. Madde burada kalýr, ancak ruh burada kalmaz. Ýnsanýn dýþýndaki varlýklar maddesel görünüþlerdir. Ýnsan varlýðýnda ise ruha sanki bir elbise gibi
madde giydirilmiþtir. Ýnsan maddeye deðil, madde insana tâbidir.
Sevgili Peygamberimiz için; "o hevasýndan
konuþmaz" buyrulmaktadýr. O, ancak sürekli vahyolunan vahiy ile konuþur. Efendimiz ruhundan seslenmektedir, çünkü "Ruh" Allah’tandýr. Efendimizdeki tatbikatlar
ruhi ve cismani yaþamýn hususiyetlerini göstermektedir.
Bu bakýmdan Allah'ýn tecelliyatý, ruhundan yani Deryayý
Nuru Muhammed’den lütfetmiþ olduðu Âdem sýrrýndan
zuhur etmektedir. Çünkü nefiste sapmalar olabilir ama
ruhta olmaz.
En’âm sûresi 6/8-9. âyetlerinde;
Muhammed'e (görebileceðimiz) bir melek
indirilseydi ya! dediler. Eðer biz öyle bir
melek indirseydik elbette iþ bitirilmiþ
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olur, artýk kendilerine göz bile açtýrýlmazdý. Eðer Peygamberi, bir melek yapsaydýk, yine de onu bir adam (ricalden)
yapardýk ve onlarý yine düþtükleri
kuþkuya düþürürdük."
Rical, Allah'ýn ruhunu taþýr. Onun için Mürþid
noktasý ricaldendir. Melekler, Allah'ýn ruhunu taþýyan
makama yani Âdem’e secde etmiþlerdir. Allah’ýmýzýn hitabýna mazhar olan, meleklerin secde ettiði Adem'de
hem ruh hem de nefis vardýr. Âdem, Allah'ýmýzýn arzusundaki "tamamiyeti" ifade eder.
Ruha olan hitab-ý ilâhîden, o ruha tâbi olan nefis
yani kadýn da nasibini alýr. Nisa makamý, secde eden
makamdýr. Kadýn, nefsin asliyeti olarak kocasýna tâbi
oluyorsa güzeldir. Çünkü Cenâb-ý Muhammed; " Ý n s a n ý n i n s a n a s e c d e e t m e s i u y g u n o l s a y dý, kadýnýn kocasýna secde etmesini emrederdim. [Tirmizî]
buyurmuþlardýr. O halde murat edilen ruh, Allah'ýn ruhudur. Ruhun nefisle birleþmesi tam tevhide gelmesidir.
Zaten Allah'ýn velâyetini ancak Allah'ý ruhu taþýyabilir. Onun için velâyette "Benden Bana" ilhamý zuhur
eder ki, Allah'ýn kendisinden kendisine tatbikatýný iþaret
e d e r. O n u n i ç i n v e l â y e t i k i l i k m a k a m ý n ý k a b u l e t m e z ; v e lâyet daima tevhidi arar, tevhidi kabul eder.
Âdem cennette yasak aðaca yaklaþmakla, kendi44
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sindeki ruhu deðil de kendisinin dýþýndaki sýfat noktayý
yani nisa noktasýný ve Ýblis’i kabul etmiþ oldu. Bu da
onun hatasý oldu.
Birbirini Allah için kabul eden bir erkek ve bir kadýn, Allah'ýn tevhidinde birleþtikleri için ruh galip olur. O
zaman mekir oynamaz.
Âdem, ilk yaratýlýþta kendi cinsinden bir varlýðýn
olmadýðýný gördüðünde, Allah'tan kendi cinsinden bir
varlýðý talep etmiþtir. Allah'ýmýz da Âdem'in varlýðýndan
Havva'yý yaratmýþtýr.
Allah'ýmýzýn "ruhaniyet" ve "nefsaniyet" arzusu
isimler olarak tecelli etmiþtir. Ancak, bu arzularýn ayrý
ayrý varlýklar olarak tecellisi, Allah'ýmýzýn arzusudur. Erkek varlýðý ruhu, kadýn varlýðý nefsi iþaret eder. Ancak bu
konu yanlýþ anlaþýlmamalýdýr. Erkek varlýðýnda nefis de
vardýr, kadýn varlýðýnda ruh da vardýr. Tatbikatta erkek
ruh aðýrlýklýdýr, kadýn nefis aðýrlýklýdýr. Bugünkü anlayýþta, ruh ve nefis dünya hayatýnda idrak edilmeye çalýþýlýyor. Ruhun ve nefsin açýlmamýþ olan hususlarý ahirette açýlacaktýr.
Dünyevi yaþam olarak bakýldýðýnda, erkeklik hormonu testosteron erkeklerde yüksek düzeylerde kadýnlarda ise düþük miktarlarda salgýlanýr. Tam tersi olarak
erkeklerde de kadýnlýk hormonu olan östrojen çok düþük
düzeylerde salgýlanýr.
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Yani her iki varlýðýn cinsiyetini belirleyen benzer
unsurlar vardýr. Bu durum insan varlýðýnýn birbirinden
yaratýlmasýndan dolayýdýr.
Erkek ve kadýn bir araya geldiði zaman, Âdem sýrrýnýn idraki içerisinde olmalýdýr. Bu idrak içinde olanlar,
Allah'a yakýþýr bir kulluk anlayýþýnda olurlar.
Nitekim Hz. Süreyya bir varidatlarýnda þöyle buyurmuþlardýr;
"Zevc ile zevce yekdiðere Adem u Havva
Layýk mý âný bilmemek insan için amma
Bir öylece birleþtirivir ten ile câný
Yâhu ne imiþ anlayasýn sýrr-ý hakikat"
Çoðunlukla kadýn ve erkek ayrý mütalaa ediliyor.
Maneviyatta ise tevhid þarttýr. Kadýn ve erkek "bir" kabul
edilir. Burada bahsedilen “erkek tarifi”, Allah'ýn nizamýna dikkatli olan ve Allah'a tam iman ile dini kural ve vecibeleri yerine getiren demek olsa gerektir.
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“Allah'ýn kulu” demek, Allah'ýn zâtîyetinin tavsif
buyrulduðu, tafsilatlandýrýldýðý noktadýr. Allah'ýn sýfatlarýnýn ayana geldiði noktadýr.
Hiçbir nokta Allah'ý tam olarak tarif edemez.
O'nun için hiçbir kul, "Ben Allah'ým" diyemez, anc a k A l lah o gönül noktasýnda izhar-ý zamir eyleyerek
"Ben Allah'ým!" buyurur. Bunu söyleyen Allah'týr. Kul
lisanýndan kelâm eden Hakk’ýn kendisidir.
Herkesin mayasýnda hem "abdiyet"yani kull u k h e m d e " m a budiyet" yani tanrýlýk vardýr. Kiþi,
ilâhî rahmetle bütünleþip kendisini Allah'tan ayýrmadan
Hakk’ý mütalaa ederse, bu güzel bir noktadýr.
Allah ismi, insanlardaki bütün yaratýcý anlayýþlarýnýn toplandýðý tek bir isimdir. Çünkü, aslýnda bütün insanlar kendilerini yaratan bir kudrete inanmaktadýrlar.
Ýsimleri farklý da olsa hakikatte insanlarýn içlerinde hissettikleri o yaratýcý “bir”dir. Ýnsanlar makamlarý icabý, o
kudret-i ilâhîyeyi tarif ve tavsif etmekte farklýlýklar göstermektedirler. Onu deðerlendirmekte eksiklikler veya
hatalar olmuþtur. Ancak asýl olan tapma duygusudur. Ýþte Cenâb-ý Peygamberimiz, "Ben Allah'ý zikrediyo47
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rum, siz de Allah deyiniz" emri ile insanlardaki tapma duygusunun yöneldiði isim belli olmuþtur.
Ýnsan, tapma duygusu ile yaratýlmýþtýr. Tapma
duygusu Allah'ýn kendisinden kendisine olan teveccühüdür. Allah'ýn kendisinden kendisine olan Musavvir'inin
bir mahsulü olarak insan yaratýlmýþtýr. Allah'ýn kendisindeki sonsuz hususiyetleri mücerret olarak görmek istemesiyle, "Ýnsan" meydana getirilmiþtir. Ýnsanýn mayasýnda kendisine teveccüh vardýr.
Allah'ýmýzýn, musavvirdeki arzusu ne ise, kullar
dünyada o arzu ile görünürler. Yani ancak Allah'ýn arzu
ve hükmü tatbikata girer. Nasýl ki bir baba evlatlarýnýn
hepsini kendilerindeki meþrep ve karakterlerinde kabul
ederse, Allah'ýmýz da kullarýnýn hepsini onlara lütfettiði
makamlarýnda kabul eder.
Ýnsan, Allah'ýn huzuruna varýp onunla mülâkat
edebilecek vasýfta yaratýlmýþtýr. Ýnsanýn bu idrak içerisinde KUL'luðunu anlamasý icap eder.
Kendisini Allah'ýn kulu olarak gören herkes baþkalarýný da öyle görmelidir. Ýnsan, herkesi kendisi gibi görebiliyorsa insandýr.
Cenâb-ý Peygamberimizin sabahlara kadar namaz
kýlmasý, ibadet etmesi, hatta ayakta kalmaktan ayaklarý48
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nýn þiþmesi ve aðrýmasý üzerine Hz. Ayþe'nin; "Allah senin gelmiþ ve gelecek bütün günahlarýný affetmiþ
iken kendini (ibadet için) ne kadar yoruyorsun"
sözüne karþýlýk Cenâb-ý Peygamberimiz; "Rabbimden
þükreden bir kul olmayý istemeyeyim mi" diye cevap vermiþtir. (Tirmizî, Þemâil 44.)
Bu hadis-i þerifteki "KUL" kelimesi, Allah'tan ayrý
bir kul varlýðýný ifade etmez. Bilakis, Allah'ýn arzularýnýn
tam ul tamam olarak tezahür ettiði gönlü tarif eder. Çünkü artýk o kulun kendisine ait hiçbir þeyi kalmamýþtýr. O
gönül artýk yalnýzca Allah'ýn kulu kölesidir.
Kul kelimesi zâtîyeti iþaret eder. Nitekim miraç
mucizesinde Allah, Peygamberimize "kulumuz" olarak
hitap etmektedir.
Bu hadis-i þerif, Allah'ýn kul olarak görünmeyi
arzu buyurduðunu göstermektedir. Allah, kul varlýðýný
arzu etti ve kul olarak göründü. Allah, kul arzusunu
sevdi. O kadar sevdi ki, kul görünmesi ile sabahlara kadar ibadet etti ve þükretti kime? Kendisinden kendisine
þükretti.
Bu idrakte olan için "vücud günahý" kalkar. Bu
idrakte olan gönüllere "namazýn Benden Bana ilhamý" iner.
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Ýbadetin zevki, kul olanýn kendisini ispat etmesi
deðildir. Kul kendisini ispat edemez, kulluðu da Allah
lütfeder.
Nitekim hadis-i þerifte Cenâb-ý Peygamberimiz
"kul olmayayým mý" demiyor "kul olmayý Rabbimden
istemeyeyim mi" buyuruyor. Kul olmayý da kendisine
isnat etmiyor, Rabbinden istiyor.
Buradaki ince iþaretlere dikkat etmek gerekir.
Cenâb-ý Muhammed marifetullahýn en yüksek noktasýdýr.
Onun lisaný ile sâdýr olan her kelime çok önemlidir.
Hâlbuki hadis kitaplarýnda bu hadis-i þerif "kul olmayayým mý" þeklinde tercüme edilmiþtir ki ne kadar hatalýdýr.
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YARATMIÞ OLDUÐU EN ÝLERÝ VARLIKTIR.
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Materyalistler, insaný "madde" olarak deðerlendirmiþlerdir. Ýnsanýn manevî-ruhî üstünlüðünün farkýnda
deðillerdir.
E h l - i z a h i r u l e m a , i n s a n ý A l l a h ' t a n a y ý r m ý þ t ý r.
A l l a h a y r ý , k u l a y r ý o l a r a k d e ð e r l e n d i r m i þ l e r d i r. Ý n s a n ý n h a k i k a t i A l l a h ' t ý r. Ý n s a n ý , a s l ý v e h a k i k a t i o l a n
A l lah'tan ayrý görmek doðru ve haklý bir görüþ deðildir.
Velâyet ise, Cenâb-ý Peygamberimizin buyurduðu
"Allah, insaný Rahman suretinde yarattý" (BuhariMüslim) beyanýna itibar eder ve insan vechinde Rahman'ý
müþahede eder.
Ýnsanlar, madde olarak ayný gibi görünüyorlar ancak ruhi ve manevi olarak çok farklý hususiyetler taþýmaktadýrlar. Bütün insanlarda iki kulak, iki göz, bir burun ve aðýz var ancak milyarlarca insanýn hepsi de farklý
suret ve görünüþlerdedir. Bu ne muazzam bir yaratma
kudretidir!
Allah'ýn yaratýcý kudretinin sonsuzluðu insanýn cismani yaratýlýþýnda bile kendisini göstermektedir.
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Allah'ýmýz, insaný kendisine benzer yaratmýþt ý r. K e n d i s i n e l ü t f e d i l e n r u h u n t e r a k k i e t m e s i i ç i n
d e b u d ü n yaya yollamýþ ve Allah'ý tahsil etmekle vazifelendirmiþtir. Bunlarý tahsil ederek terakki etmiþ ruhlar
için; Allah'ýmýz onlarýn mazhariyetine göre yeni âlemler
yaratacaktýr.
Allah'ýmýz o kadar sonsuz ki, bunun ölçüsü yoktur.
Sonsuz kelimesi bile yeterli deðildir. Ýnsan, her an yeni
bir idrak ve anlayýþta olmalýdýr. Ýlâhî âleme intikalde ileri terakkide olan ruhlar için o terakkiye uygun âlemler
sunulacaktýr.
Ýnsan, en basit hayat olan cismanî hayatý zaten
dünyada yaþamýþtýr. Artýk o hayata geri dönülmez. Ýnsan terakki ettikçe, daha ileri ve üstün bir hayatý isteyerek yürür.
Her an yeni bir þanda olan HÜVE'yi tahdit etmek
mümkün deðildir. O halde insan da ilâhî âlemde sonsuz
olarak terakki edecektir.
Bu sonsuz terakkiyi karþýlayabilmek için insana ne
lazýmdýr?
Bütün dünyadaki insanlarý kucaklayabilen, bütün
insanlarý kendi vücudunda mütalaa edebilen yani bütün
varlýklarý bir noktada toplayabilen insan terakkidedir.
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Ýleri bir terakki ile ilâhî âleme intikal eden insan,
bundan son derece ileri fayda görür. Maneviyat bunun
içindir. Her þeyin aslýnýn Allah olduðunu tahsil eden insan, sonsuzdan sonsuza ne var bunu tahsil edecektir ki,
bu büyük bir rahmettir.
ÝNSAN VARLIÐINDAKÝ YEDÝ NEFÝS MERTEBESÝ

Allah, herþeyi halk eylemiþ ve varlýklarýn üzerinde, en mütekâmil varlýk olarak 'Ýnsan'ý halk etmiþtir. Nitekim, "konmaz saraya Sultan hane mamur olmayýnca," denmiþtir. Bu sözün çeþitli mânâlarý vardýr: ilk
olarak, Allah'ýmýz, risalet sarayýný Deryayý Nuru
Muhammed ile halk eylemiþ ve mamur bir hale getirdikten sonra Âdem'i, açýldýðý gönül sultaný olarak o saraya
kondurmuþtur. Ýkinci olarak, Âdem ile baþlatmýþ olduðu
nübüvvet sarayýný en mamur ve mükemmel hale getirdikten sonra, "Hatemen Nebiyyîn" sýrrý ile Sevgili Efendimizi, padiþah olarak nübüvvet sarayýna kondurmuþtur.
Üçüncü olarak, velâyet sarayýný en mütekâmil ve mamur
hale getirmiþ ve nihayet o saraya da "Velâyetin hatmini" kondurmuþtur.
Kur’an'da yedi semavat yaratýldýðýna iþaret buyrulmuþtur. Yedi semavat ile insandaki hususiyetlere de iþaret
edilmiþtir. Nitekim insanda yedi nefis mertebesi vardýr.
Ýnsan monoton bir varlýk deðildir. Allah’ýn sonsuzluðunun
insan varlýðý üzerinde tezahürleri vardýr.
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Yedi semâvat ve onun fevkinde olarak ilâhî
âlemlerde de isim tatbikatlarý vardýr. Bir misal olarak Firdevs Cenneti, Naim Cenneti... bunlar da birer isimdir.
Ýlâhî âlemler, Hüve'nin isimler ile deðerlendirdiði âlemlerdir. Peki, isimler ile deðerlendirilmeyen âlemlerdeki
hususiyetler nelerdir?
"Sema" ilâhî gönlün rumuzudur. "Hüve" "Sema"yý
yedi semavat olarak tesviye eylemiþtir. Yedi semavat, yedi nefis mertebesini iþaret olduðu gibi, ayný zamanda, Sebül Mesanî'yi de iþarettir. "Hüve" ilâhî gönül semasýný,
Sebül Mesânî sýrrý ile idrak olunabilir bir hale getirmiþtir.
Tesviye, düzenlemek, yolunu yordamýný göstermek
mânâlarýna gelmektedir. "Yedi" kelimesi, her makamýn
"Hüve" sýrrý ile bilindiði zaman, hakîkate erilebileceðini
ifade etmektedir.
"Hüve" sýrrýnýn 'Ýnsan' gönüllerindeki açýlmasý,
"yedi" esas üzere lütfolunmuþtur. Hüve sýrrýnýn açýldýðý
gönle intisap eden yedi hususiyetini yani nefsinin yedi
mertebesini ikmal ile idrak eder ve terakki eder.
Manevi bir yola intisap etmek, yedi nefis mertebesini idrak etmek ve terakki etmek içindir. Mürþid, insandaki yedi nefis mertebesinin hakikatlerini açar ve insan
kendisine ait zannettiði vücudun, kendisine deðil
Hüve’ye ait olduðu idrakine gelir. Nefis terbiyesinin hakikati budur.
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Asýl olan insandýr. Allah, Deryayý Nuru Muhammed’i teþkilatlandýrdýðý zaman esfele safilin (kozmik
âlem) daha yaratýlmamýþtý. Allah, insaný yarattý ve kendi
hususiyetlerinden 'yedi nefis merhalesi' lütfetti. Ve;
"Siz bu nefis makamlarýndan geçerseniz bana ulaþýrsýnýz" buyurdu.
Esfele safilin denilen bu cismaniyet âleminde milyarlarca ýþýk yýlý uzaklýklar söz konusudur. Bu büyüklük
idrak dýþý olmasýna raðmen yine de sýnýrlýdýr.
Ýnsanýn terakki ederek yani esfele safilinden
manevi ve ruhî anlamda yükselerek Allah'a yaklaþma tecrübesine nazire olarak semavat yedi tabaka olarak yaratýlmýþtýr. Ýnsan bu yedi mertebeyi idrak ile bir güzellik kazandýðý zaman ilâhî âleme (ahiret âlemi) intikal etmesi ve
daha ileri yaratýlýþta bir vücûd almasý için, bu madde (cesed) âleminden ayrýlmasý icap etmektedir.
Ýnsanýn, kendisindeki nefsi makbul bir noktaya getirmesi için, ruha tâbi kýlmasý ve bir ahenge gelmesi icap
etmektedir. Dergâhlardaki zikir devranlarýnda, yedi nefis
makamlarýndan geçmek için, Allah’ýn isimlerini zikretmek ile bu ahenk saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
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"Ýnsan varlýðý”, Allah'ýn göründüðü gönül noktasýdýr. Allah'ýmýz, sýfat olarak meydana getirdiði varlýða,
ç e þ i t l i h u s u s i y e t l e r l ü t f e t m i þ t i r. " E l Ý n s a n " h u s u s i y e t i t a þýyan gönül, her þeyden münezzehtir. Çünkü: “ElÝnsan” kelimesi ile Allah yakýnlýðýna nail olmuþ velâyet
gönlü iþaret edilmektedir. El-Ýnsan, Allah'ýn kendisini tarif buyurduðu isimdir.
Her varlýðýn kurtuluþu ancak el-Ýnsan’daki
Allah’ýn ruhuna secde ile mümkün olmaktadýr.
Þuara suresi 191-192. âyetlerinde;
"Ve muhakkak ki Rabbin 'Hüve' elbette 'el
Aziz'dir, 'er Rahim'dir. Ve muhakkak ki,
'HÛ' Rabbil Âleminin tenezzül eylemesidir" buyrulmaktadýr.
Rabbin tenezzül eylemesi ile, “gökler ve yer beni sýðdýramadý, Ben mümin kulumun kalbine
sýðarým" ilâhî beyaný iþaret edilmiþtir.
"El Ýnsan"daki bütün hasletler "Hüve"ye aittir.
Ululuk ve azamet sahibi Allah'ýn "el Ýnsan"olarak tenez57
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zülü, kendi görünmesi olan diðer varlýklar için de büyük
rahmettir.
Bütün peygamberler, Hüve'den ve el Azim ve er
Rahim sýrlarýndan görünmüþlerdir.
Hüve, yakýnlýk verdiðine göre, mümessil noktayý
beþer olarak görmemek gerekir. O makam tenzih makamýdýr.
Allah tenezzül eyleyerek âlemlerde Ýnsan
olarak göründüðünü beyan etmektedir. Dünya tatbikatýna rahmet ve kýymet verdiðini ifade etmektedir.
Velâyete göre, en yüksek derecedeki varlýk anlayýþý, bütün varlýklarýn üzerinde bir hususiyet arz eden
" Ý n san"dýr.
Her varlýðýn daha evvelden mevcut olduðu düþünülürse, “halife” olarak görünecek olan el-Ýnsan'ýn, bütün varlýklarýn üzerinde bir hususiyete sahip olmasý icap
ediyor demektir.
"El Ýnsan", Deryayý Nuru Muhammed'den bir
nutfedir ve 'Hüve' sýrrý, o noktadan kendisini izhar-ý zamir eyler. O noktaya hasýmlýk, ikilik noktasýdýr. Kendisini O'ndan ayrý görmektir.
Aslýnda, bütün âlemler içinde insan varlýðý olarak
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itibar görmemiz, Deryayý Nuru Muhammed'in bu âlemde
"Ýnsan" olarak görünmesi olsa gerekir. Bütün alemlerin
efendisi Hz. Muhammed’in “insan” olarak görünmesi,
insan varlýðýný en yüce makama taþýmýþtýr.
ÝNSAN ÜSTÜN BÝR YARATILIÞ ÝLE YARATILDIÐI VE
KENDÝSÝNE RUH ÜFLENDÝÐÝ HALDE NEDEN KENDÝ
BAÞINA ALLAH'A YAKINLIK BULAMIYOR?

Allah'ýmýz insana kendi ruhundan lütfettiði halde
insanýn Hakk’ý kendisinde bulmak için Mürþid noktasýna
gitmesindeki hususiyet þöyle olsa gerekir:
Ýnsan, Allah'ýn ilâhî kelâmlarýný maddi varlýðý ile
deðerlendirmeye kalkýyor, ancak insan sadece maddi bir
varlýk deðildir. Ýnsaný önce ruhî sonra maddi olarak düþünmek icap eder.
Allah'ýn insana kendi ruhundan lütfetmesi, kendi
arzularýnýn tatbikini insanda müþahede etmek arzusu ile
ilgilidir. Ýnsan kendi yaratýlýþýný bu þekilde idrak ederse o
zaman her þey yerli yerine oturur. Yaratýlmýþ bir varlýk
olarak yarataný idrak etmek mecburiyetindeyiz.
Allah'ýmýz her insana kendi ruhundan lütfetmiþtir.
Ancak ruhun da bir terakkisi vardýr. Ýnsan ruhu ilk yaratýldýðý gibi kalmaz sonsuz terakki eder.
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Ruh ilk yaratýldýðý zaman ham bir haldeydi ve iþlenmemiþti. Elmas cevheri topraktadýr ama iþlendikten
sonra kýymeti artar. Elmas usta elinde, insan Mürþid
elinde kýymetlenir.
Ýnsan, Allah'ýn bir parçasýdýr, yaratýlmýþ ve bu dünyaya gönderilmiþtir. Ancak ham bir haldedir ve iþlenmesi icap etmektedir.
Ýnsan, Allah'ýn vazifeli kýldýðý bir Mürþid eli tutarak
Allah'ýn vahdaniyetine teslim olmalý ve selâmette yürümeye bakmalýdýr. Ýþte o zaman terakki edilerek Allah'ý
bilme yolunda belirli bir idrak noktasýna gelinir.
Dünyayý öðrenmek için mektebe gidilecek ama
ilâhî âlemden haber almak için hiçbir þey yapýlmayacak
demek doðru olmasa gerekir.
Kur'an-ý Kerîm'de; "Ýnsan kendi haline
býrakýlacaðýný mý zanneder?" (Kýyamet 75/36) buyrulmaktadýr.
Ýnsan kendisinin nasýl terakki edeceðine kendisi
karar veremez. Nitekim Allah'ýmýzýn peygamberler ve veliler göndermesindeki hususiyet insanlarý terakki ettirmek içindir. Hidayet ancak Allah'ýn vazifeli kýldýðý gönüller eliyle mümkündür.
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Terakki edeceðim diye herkese gidilmez, Allah'ýn
yetki verdiði gönle gidilir. Dinden bahseden herkes
maneviyat konusunda yetkili deðildir. Allah'ýn yetki verdiði gönül noktasýnda yetiþen terakki eder güzellik kazanýr. O hâlde kulun Allah’tan talep etmesi gerekir.
Ýnsanlar kendi düþüncelerine göre bir mürþid-veli
isterler. Hâlbuki "Hüve her an yeni bir þandadýr"
buyrulduðu için Allah'ýn yeni arzularýný herkes bilemez.
Allah’ýn arzularýnýn tatbik olmasý için her anda yeni isimlerin zuhuru gerekir. Yani yeni insanlarýn yaratýlmasý gerekir. Bu da "yaratan Allah"ý iþaret eder.
Allah, halifesi olarak insan gönlünü seçmiþ ve o
gönül ile âlemlere feyz vermektedir. O gönül, "Zamanýn
Sahibi" makamýný iþaret eder. Seçilen "insan"dýr. Bu,
Allah'ýn insan varlýðýna verdiði deðeri göstermektedir.
Ýslâm'da yapýlan her þeyin bir mânâsý vardýr. Dua
edilirken açýlan eller havaya deðil kalbe açýlmakla kiþi
kendisine teveccüh etmektedir ve Allah'ýmýz "Kalbin sana en yakýn ama gitmek istersen çok uzak, mutlaka bir rehber ile gideceksin. O zaman hakikati
bulacaksýn" buyurmaktadýr. Rehber talip olana kendi
kalbindeki yolu gösterecektir.
‘Ben kendi kendime bulurum’ diyenler fezaya nazar etsinler de kendilerinin nerede olduðuna bir bak61

EL ÝNSAN

sýnlar. "Ya Rabbi! Ben hiçbir þey deðilim; Senin
lütfettiðin gibiyim." diye iltica edilirse, Allah'ýmýz bunu söyleyene rahmetini lütfeder.
Rahman sûresi 1-4. âyetlerinde;
"Rahman Kur'aný öðretti (talim etti).
E l Ý n san’ý yarattý . HU' ya (Ona) beyaný öðretti (talim etti) " buyrulmaktadýr. " buyrulmaktadýr.
Rahman ilâhî yaratýcý olan Hüve'nin bir ismidir.
Ýlâhî yaratýcý kudret olan Rahman size Kur'an'ý talim etti
buyrulmaktadýr.
Ve "El-Ýnsan'ý halketti" "El Ýnsan" nedir?
El Ýnsan, Allah'ýn kendisinden kendisine bilinmekliðini arzu buyurmasý ile halkeylediði alemlerde kendisindeki namütenahi arzularýn (kenz-i mahfî sýrrý) tecelligâhý olarak yaratýlan varlýktýr. O insan "El Ýnsan"dýr, yani velâyet noktasýndan görünmüþ insan, Allah'ýn muradý
olan insandýr.
Âyette devamla, "Hû'ya beyaný öðretti" buyrulmaktadýr. Hû noktasý El Ýnsan noktasýdýr. "Hû" kendisini,
"Ve" velâyeti iþaret eder. "Ben Kur'an'ý El Ýnsan’a talim ettim ve O’na beyaný öðrettim. O'na gidin, O
size Beni anlatacak" buyrulmaktadýr.
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Bunu Kur'an bildiriyor. Buna inanmayan hayal peþinde koþmuþ olur. Maneviyatta fiiliyatla yetiþilir, nazariyatla deðil.
Bakara sûresi 151-152. âyetinde;
"Ýçinizden sizlere âyetlerimizi okuyan ve
sizleri temizleyen ve sizlere 'Kitab'ý ve
'Hikmet'i öðreten ve sizlere hiç öðrenmemiþ olduðunuz þeyleri öðreten bir resul irsal eylediðimiz gibi... Artýk beni zikredin
ki sizleri zikredeyim ve bana þükredin ve
bana kâfir olmayýn." buyrulmaktadýr.
Ýnsanýn Allah'a yakýnlýk bulmasý onlara kitabý, hikmeti ve bilmedikleri þeyleri öðreten bir resul irsal buyurmasý ile olur. Allah'ýmýz insana, her zaman için, ilâhî hakikatlerini ve kulluðun hakîkatini anlatan bir peygamber
veya velî irsal eylemiþtir. Ýnsanlarýn, böyle bir tatbikat olmaksýzýn, terakki ederek yakýnlýk bulmalarý zor görünmektedir.
Ýman, sadece bir kelime ya da bir cümle deðildir.
Ýman, maneviyattaki yetiþmeyi, terakkiyi ve Allah yolunda geçen bir ömrü iþaret eder. Muhakkak ki iman ve salih amel beraberdir. Buradaki iman, bir Mürþid-i Kâmil'e
baðlanmak, salih amel ise Allah rýzasý için hizmette bulunmaktýr.
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Bu gayretlere bir lütuf olarak, Allah'a gerçek bir yakýnlýk, gerçek bir dostluk, ebedi saadet, ebedi terakki ve
dünya ile tarif edilemeyecek derecede, ilâhî yakýnlýk bulunabilir.
Bu, bugün için bilinmeyen, tarif edilemeyen, hiç
kimsenin görmediði, düþünemediði güzellikler demektir.
Velâyet, Allah'ýn arzu ve nizamý içinde bir velide
yetiþmektir. Kiþi kendi kendine "ben veliyim" diyemez,
ama Allah'a olan aþkýný ve muhabbetini anlatýr. Herkes
onu veli olarak bilir, doðrudur ama ona velâyetini veren
Allah'ýn "sen velimsin" buyurmasý tasdik etmesi gerekir.
Veli, varidatýný anlatýr. Varidat gönüldeki yankýdýr.
Varidatý yoksa o kiþi veliyim diyemez, çünkü veli kim olduðunu bilir; velâyet bir yetiþme meselesidir.
Velâyet yolunda olanlar Allah'tan ilham alýrlar.
Böylece yaratanýndan haber almýþ olurlar, kendi asliyyetlerinden haberdar olurlar. Onlarýn içlerindeki tereddütü Allah kaldýrmýþtýr.
Geçmiþ peygamberler insanlarý yaratýcý ilâhî
kudrete tapmaya davet ettiler. Peygamberimiz ile bu davetin hususiyeti açýlmýþtýr. Peygamberimiz Allah ile kul
arasýndaki ilâhî nizam ve hususiyeti anlatmýþtýr. Çünkü
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Deryayý Nuru Muhammed kendisidir. Peygamberimizden
sonra gelen velâyet bu ilâhî nizamýn hususiyetini ceste
ceste açtýlar ve anlattýlar. Onun için Peygamberimizin ve
O'nun velilerinin geçmiþ ile karþýlaþtýrýlmasý mümkün deðildir.
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" buyurmuþlardýr.
Sevgili Efendimiz, "senin elinden" buyurmaktadýr. Hz. Ali Þah-ý Velâyet'tir. O halde hidayet, “el” tutmak suretiyle velâyet yolundan olacaktýr. Velâyetten hidayet bulanlar mukarrebundan olurlar. O zaman sonsuz
terakkiyi iþaret eden hidayet var demektir.
Ýnsanýn hidayet bulmasý dünyadan ve içindekilerden daha hayýrlý olduðuna göre demek ki esas olan dünya yaþamý deðil insanýn yaratýlýþ gayesine ulaþmasýna vesile olan velâyettir. Gerçek bir hidayet velâyetle mümkündür.
Böyle bir hidayet elbette dünya ve içindekilerden
hayýrlýdýr, çünkü ebedi terakki söz konusudur burada Hz.
Ýmam-ý Ali'yi þahýs olarak deðil, Allah'ýn velâyet arzusu ve
tatbikatý olarak görmek gerekir.
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Peygamberimizin "senin elinden" buyurmasý maneviyattaki "el tutmayý" meþru hale getirmiþ olmaktadýr.
Çünkü el tutmanýn hükmü ve tarifi bu hadis-i þerif ile belli olmuþtur.
Muhakkak ki kullar iman tarifini kendilerine göre
düþünürler. Hâlbuki Hatmül Velâyet iman tarifini kullara
göre deðil, Allah'a göre yapar. Bugünün tarifi, bu zamandaki arzuyu iþaret etmektedir.
"Her insan topluluðunu imamlarý ile davet
ettiðimiz gün" (Ýsra 71) âyeti insanlarýn Zamanýn Ýnsaný
ile kabul edileceðini iþaret etmektedir.
Þura sûresi 13. âyetinde;
"Allah dilediðini kendine mücteba eyler
(seçer) ve inabe edeni (Mürþid'e baðlananý) kendine hidayet eyler." buyrulmaktadýr.
Kiþinin bir Mürþid'e baðlanmasý da Allah'ýn arzusu
iledir. Kiþi kendi kendine bunu yapamaz. Allah'ýmýz kiþiye bir iþaret verir, ona yürüyeceði kapýyý gösterir ve
onunla yürütür. Maneviyatta hiçbir þey nazari ve hayali
deðildir. Her þey hakikattir ve tatbikat iledir.
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Nisa sûresi 4/26.28. âyetlerinde;
"Allah size (bilmediklerinizi) açýklamak ve
sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarýna iletmek ve sizin günahlarýnýzý baðýþlamak
istiyor. Allah hakkýyle bilicidir, yegâne
hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi
kabul etmek ister; þehvetlerine uyanlar
(fena arzularýn esiri olanlar) ise büsbütün
yoldan çýkmanýzý isterler. Allah sizden
(yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan
zayýf yaratýlmýþtýr." buyrulmaktadýr.
Ýnsan doðru yolu bulmakta zorlandýðý için Allah
insana yardým ediyor. Ýnsanýn zaaflarýný en iyi Rabbi bilir.
Onun için peygamberler veliler gönderiyor ve insan varlýðýný doðru yola, salihlerin yoluna davet ediyor.
TENZÝH MAKAMI OLARAK ÝNSAN

Bir kardeþimizin almýþ olduðu ilhamda þöyle buyrulmuþtur;
"Artýk münezzeh (tenzih makamý) tatbikatý
baþlamýþtýr… Asýl ikrar ve iman zaten bu makamda sonsuzluðu iþaret eder"
Tenzih makamý... Peki, neden tenzih? Her þey67
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den… Yaratýlmýþ varlýklardan, sýfatlardan kurtuluþ…
onlardan tenzih ediliyor insan…
Çünkü insan o kadar ileri bir varlýk ki… Bütün
varlýklarýn üzerinde bir mazhariyet taþýyor. O halde insaný yani El Ýnsan'ý Allah'ýn bir görünmesi olarak kabul
edip, onu her þeyden tenzih etmek icap eder.
Tenzih makamý bugüne kadar hep Allah için yapýlmýþtýr. Neden insaný tenzih ediyoruz. 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.
Zâti tecellide varlýk O'dur, baþkasý yoktur. Ýþte
tenzih makamýndaki hususiyet budur. Bu konu ilâhî âlemi iþaret eden bir konudur.
Bu dünya üzerindeki varlýklardan sadece el insan
ilâhî âlemde Allah’a en yakýn olacaktýr.
Allah insaný halk etti ve bütün varlýklarý ona secde
ettirdi. Yaratýlýþta bütün varlýklarýn insana secdesi vacip
(gerekli) oldu. Vacip olan vücûd, Allah'ýn açýldýðý ve göründüðü insan varlýðý olsa gerekir.
Vacibül vücûd kelimesi ile Allah'ýn zâtý kastedil-
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mek istenmektedir ancak ‘vücud’ kelimesi sýfati olduð u n d a n z â t ý t a r i f e d e m e z . Va c i b ü l v ü c û d i f a d e s i i l e
A l lah'ýn zatiyeti idrak olunamaz; ancak O'nun göründüðü gönlü iþaret eder.
"Vacibü'l Vücûd" Allah'ýn zâtiyet-i ilâhîyesini iþaret etmek için kullanýlmýþ bir isimdir. Ancak Vacibü'l
Vücûd bir isimdir ve vacib olan bir vücûddan bahsetmektedir. Oysaki "Hüve" isimden münezzeh bir noktadýr.
Ýlâhî kudrette mevcut olan arzulara isim konulamaz.
Çünkü bir isim konulursa Hüve’nin arzularý kýsýtlanmýþ
olur. Her isim kendi mazhariyetini yaþar. Hüve noktasýnda ise isim tecellisi kendi mazhariyetinin fevkinde sonsuz
ve sýnýrsýz bir mânâ alarak nâmütenâhilik kazanýr.
Allah'ýn zâtîyeti her düþüncenin üzerindedir. Bugünün terakkisinde Allah, kendisinin zâtîyet olarak deðerlendirilmesinden de münezzehtir. Hiçbir iþaret O'nun
zâtîyetini ifade edemez.
Ýnsan suresi 76/1. âyetinde;
"Zaman içinde zaman geçerken insan asla
zikredilen bir þey deðildi...." buyrulmaktadýr.
Ýnsan, Allah ile insandýr. Ýnsandaki ilâhîlik Allah'ýn
ona üflediði ilâhî ruhtur. Yoksa insan adý saný bilinmez
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zikredilmez bir þey idi. Akýp giden zaman içinde kaybolup giderdi.
Kur’an’da bildirildiði þekliyle melekler yani
Allah’ýn mülkündeki bütün varlýklar insana secde ettiler,
aslýnda bütün varlýklar Allah'ýn ruhuna secde etmiþ
oldular.
Ýnsanýn, Allah'ýn ruhunu taþýmasý insanýn iftiharýdýr, kývancýdýr.
Ey insan! Allah'ýn lütfettiði deðeri anla artýk. Ýnsanýn hakikati Allah'týr.
Dikkat edilirse her insan deðiþik bir âlemdir. Allah
her insaný farklý bir mazhariyet ile yaratmýþtýr. O halde
her varlýk kendisine mahsustur. O zaman insan, Allah'ý
kendisinde aramalýdýr. Eðer insan hakikati kendisinde
bulduysa bütün varlýklar onun "ayn"ý olur. Eðer yaratýcý
olan ilâhî kudretin sende olduðunu idrak edersen ve
âleme kendindeki tecelli ile bakarsan, ilâhî kudreti daha
ileri idrak etmiþ olursun.
ÝNSAN'I BÝR KENARA KOYANLAR HAKÝKATÝ
NASIL BULACAKLAR?

Hz. Muhammed'i zikredenler hem Allah'ýn göründüðü gönül noktasýný, hem de O'nun asliyyeti olan
A l lah'ý zikretmiþ olmuyorlar mý?
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Sevgili Efendimizden sonra ilâhî hakikate vasýl olmuþ velâyet-i ilâhîye, kýyamete kadar Hüve'yi, Allah'ý
Muhammed'i zikreder…
Hz. Pir'imizi zikrettiðimiz zaman kimi zikretmiþ oluyoruz? Hz. Pir'i zikrettiðimiz zaman Allah'ýn Hz. Pir'imizdeki arzuyu ilâhîyesini ve tatbikatýný tasdik ederek zikretmiþ oluyoruz.
H z . S ü re y y a , " Z a t - ý H a k k s ý f a t - ý z a t i y e y i
C e n â b-ý Muhammediye ile her an için tenezzülen
meþhudiyeti dilek buyurmuþ olup...," buyurmakta
ve bir diðer varidatýnda ise: "Yiyen içen Allah'a bakýnýz" buyurmaktadýr.
Allah'ýmýz insana pek çok lütuf yapmýþtýr. "Ýnsan"
denildiði zaman hatýra velâyet gelmelidir. El Ýnsan,
velâyet vasfýný taþýyan bir hususiyettir. Onun dýþýndakiler
beþerdir. Allah, el Ýnsan'lýk teklif etti, onlar ise beþer kalmayý tercih ettiler.
Allah'ýn ruhundan ve nefsinden verdiði kiþi
velâyeti idrak etmiþ kiþidir. Burada 'Kur'an ve insan
ikizdirler' hakikati ortaya çýkar.
SIFAT ZATTAN AYRI MIDIR?

Allah'ýn varlýklardaki tecellisi idrak edilerek Allah'a
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dua ediliyorsa, o zaman Allah'tan baþka hiçbir varlýk
yoktur idrakine gelinir. Tenzih makamý böyle anlaþýlmalýdýr. Tenzih ediyoruz derken varlýklarý Allah’tan ayýrarak
mütalaa etmek doðru olmasa gerekir. Varlýklar Allah’tan
ayrý görülürse, Allah'ýn varlýðýnýn dýþýnda bir mekân ve
kudret anlayýþý vehim edilmiþ olur.
Ýnsan, Allah'ý düþünürken kendi asliyetinin Allah
olduðunu bilerek düþünmesi gerekir. Çünkü insanda asýl
olan beden deðil ruhtur; Allah'ýn Âdem'e üflediði ruhtur.
Sýfat zattan ayrý deðildir. Sýfat, zât olan Allah'ýn
görünme mertebeleri ve tertibidir. Bütün varlýklarýn cevher-i esrarý, hakikat-ý ilâhîyesi Allah'týr. Allah, her varlýktan görünmüþtür, ancak göründüðü her sýfat noktasý, Allah'ýn zatiyetini iþaret etmez.
Ýkilikten kurtulmayan bir kimsenin insanlara din
konusunda akýl vermeye kalkmasý doðru deðildir.
Her varlýk kudret-i ilâhîyeden görünmektedir. Hiçbir varlýk Allah'tan ayrý görülmemelidir. Allah, istediði
þekilde ve sonsuz isimler ile görünür. Takdir buyurduðu
hâl ile insanlarý yönlendirir. Bütün peygamberlerden ve
Hz. Muhammed'den görünen de Rabbimizdir. Allah ayrý
peygamber ayrý diyenler doðru bir bilgide deðildir. O zaman peygamberler, Allah'ýn dýþýnda deðerlendirilmiþ
olur ki, bu doðru deðildir.
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KÝTAPTAN MURAT PEYGAMBERDÝR, ÇÜNKÜ
ASIL OLAN ÝNSANDIR.

"El Kitab" hususiyeti taþýyan makam, Peygamberimiz ve zamanýn sahibi olan "El Ýnsan" tatbikatýnýn zuhur
bulduðu noktadýr.
Maide sûresi 5/15. âyetinde;
" Ey ehl-i kitap! Resûlümüz size Kitap'tan
gizlemekte olduðunuz birçok þeyi açýklamak üzere geldi; birçok (kusurunuzu) da
affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur,
kitab-ý mübin (apaçýk bir kitap) geldi."
buyrulmaktadýr.
Âyette hem nur hem de "kitab-ý mübin" olarak
deðerlendirilen Hz. Muhammed'dir.
Ehl-i zahir ulema, Hz. Muhammed'i Allah ile insanlar arasýnda bir aracý olarak görmektedir. Yani peygamberimizi, Allah'tan aldýðý Kur'an'ý insanlara getiren bir
aracý bir tercüman gibi deðerlendirmektedir. Ancak
velâyet bu þekilde deðerlendirmemektedir.
Hz. Muhammed'deki ilâhî arzu þekilleniyor ve
Kur'an oluyor. Hz. Muhammed'e kitabýn inzal olunmasý
ilâhî arzunun O'nun gönlünde belirmesidir. Kur'an, Hz.
Muhammed'in vücud kitabýdýr.
73

EL ÝNSAN

Bir misal olarak, Efendimizde Mescid-i Haram'ý
kýble yapmak arzusu vücud bulmuþtur. Bu husus Kur'an-ý
Kerîm'de þu þekilde anlatýlmýþtýr:
"Andolsun yüzünü semaya çevirdiðini görmekteyiz. Artýk elbette seni razý olacaðýn
bir kýbleye döndüreceðiz. Haydi yüzünü
'Mescid-i Haram' (Kâbe) yönüne döndür.
Artýk nerede olursanýz olun vecihlerinizi
'Hu' yönüne döndürün. Ve muhakkak ki
kendilerine 'Kitap' bahþolunanlar 'Hu'nun
'Rab'lerinden 'el Hak' (Hakîkatül Hakayýk)
olduðunu bilirler. Ve Allah iþledikleri
amellerden gafil deðildir" (Bakara 2/144)
Mühim olan kalb-i mümin Beytullah olan insan
gönlüdür. Bahþolunan kitap hakikatül hakayýk olan ve
Tekellümü lisanü'l Kýdem (kýdem lisanýna sahibiyet) esrarýnda olan gönül noktasýdýr.
Nitekim Hz. Süreyya; "Kitab-ý dürrün aslýndan
niçin Kur'aný gûþ etmez" buyurmuþlardýr.
En'âm sûresi 6/7. âyetinde;
"Ve eðer sana kâðýt halinde bir kitap inzal
eylemiþ olsaydýk da elleriyle ona dokunmuþ olsalardý, o kafirler yine de "bu
apaçýk sihirdir," derlerdi" buyrulmaktadýr.
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ÝNSAN VARLIÐI VE ÖLÜM
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýnsanýn ölümden duyduðu korkunun hafifletilmesi
konusunda tarih boyunca ortaya atýlan varsayýmlar baþarýya ulaþamamýþtýr. Felsefi bilgelik ile ölüm korkusuna
çare bulamayan insanlýk ölümün ne olduðu konusunda
da bir sonuca varamamýþ ve çaresizliðe düþmüþtür.
Din, ölüm konusunda çeþitli açýklamalar yapmýþtýr.
Ancak din, Allah'ýn arzu buyurduðu doðru bir idrak noktasýndan tahsil edildiði zaman bu konuda doðru bir fikir
sahibi olunabilir. Bugün din adýna konuþan pek çok kiþi
ölüm ile insanlarý korkutmaktan ve istismar etmekten çekinmemektedir. Ölümü insanlarý dindar yapmak adýna
kullanan bu kiþiler insanlarýn psikolojilerini bozmaktan
baþka bir neticeye ulaþamamýþlardýr.
Mülk sûresi 2. âyetinde;
"(O'dur) hanginizin amel bakýmýndan ahsen (en güzel) olduðunu denemek için ölümü ve hayatý var eden. Ve Hüve'dir El Aziz
El Gafur" buyrulmaktadýr.
Bir insan doðduðu andan itibaren ölüm geni ve saati iþlemeye baþlýyor. Bu, Allah'ýn bütün varlýklara takdir
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etmiþ olduðu programdýr. Her dünyaya gelenin bir sonunun olacaðýný bilmesi lazýmdýr. Bu, Allah'ýn bir nizamýdýr.
Ebedi olan sadece Allah'ýn zâtýdýr.
Allah her varlýða bir hayat ve bir enerji sunuyor.
Sonra yaþlanma ve ölüm onlarý yakalýyor. Sýfat olan varlýklarda bu deðiþim devamdadýr.
Ýnsan nice âlemlerden ruhi terakkiyi yaþayarak
dünyaya gelmiþtir. Bu sýfatlar âlemine 'esfele safilin'
dendiðine göre, yani en aþaðý mertebe bu yaþadýðýmýz
dünya mertebesi olduðuna göre, bu âlemin üzerinde daha nice yüksek âlemler vardýr.
VELÂYET ANLAYIÞINDA ÖLÜM

Velâyete göre ölüm yeni bir hayatýn baþlangýcýdýr.
Fakat ölüm insanlarýn pek çoðu için meçhul kalacaktýr.
Ahirete tam bir imanla mý gidilecektir yoksa þüpheye mi
düþülecektir? Yani burada bir imtihan vardýr.
"Her
nefis ölümü tecrübe edecektir " âyetinin bir anlatýmý
da budur.
Bir varlýk için ömrünün bitmesi esasta o varlýkta
Allah'ýn takdirinin nihayete ermesidir. Ölüm, Allah'ýn
o varlýktaki görünme arzusunun sona ermesidir.
Allah, kendisini izhar ettiði varlýk âleminde ne þe76
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kilde görünmeyi arzu ettiyse o þekilde görünmüþtür. Yoksa bu bizim görüþümüz ile ilgili bir konu deðildir. Nitekim bir tecellimde, "Rabbim ölüm nedir?" diye niyazda bulundum; Rabbim, "Bir þekil ve surette görünmeyi istememem o þekil ve suretin ölümüdür" buyurdular.
Allah insana bir ruh veriyor. Ruh nedir? Mahiyeti
nedir? Bir tarife göre bir enerjidir. Bu enerji bir isim alýyor. Bir isim almýþ olan enerji ruh oluyor. Bu isim almýþ
olan enerjiye, iman ve yüksek derecede manevi ilim yükleniyor. Ýlim yüklenmiþ olan varlýk terakki ederek belirli
bir noktaya geliyor. Allah isim verdiði ve belli bir makam
lütfettiði varlýðý bâki kýlýyor. Onu ref etmiyor. Ýmanlý
ruhlarý daha ileri tatbikatlarda kullanýyor.
Sevgili Efendimiz; “Ýnsanlar uykudadýr öldükleri zaman uyanýrlar” buyurmuþlardýr. Ýnsan için
hedef “ölmeden önce ölünüz” nebevi emrine uymak
ve öldükten sonraki sýrlara daha dünya hayatýnda iken
kavuþmak olmalýdýr.. Bu ise ancak manevi yönden
mümkündür.
En'âm sûresi 6/61. âyetinde;
"Ve Hüve, kullarýnýn üstünde kahhardýr
(kuvvet ve güç sahibidir). Ve üzerinize muhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden
birinize ölüm gelince, onu elçilerimiz ve77
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fat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur
etmezler" buyrulmaktadýr.
Ýnsan, Allah'ýn büyük mazhariyet lütfettiði bir varlýktýr. Bu kadar büyük bir mazhariyet ile yaratýlmýþ bir
varlýðý mezarda yýlanlar, çýyanlar ile tehdit etmek, yanmaz kefenlere sarmak, insanýn ölümünden sonra bile sýfat mertebesinde olan dünyada mahkûm kaldýðýný iddia
etmek gibi olur ki, ne kadar doðrudur?
Ýnsan öldükten sonra Allah'a "CÝSÝM" olarak deðil
"RUH" olarak dönecektir. Ýnsan kendi varlýðýnýn asliyyetine ruh olarak dönecektir. Cismaniyet dünya için yaratýlmýþtýr. Ýnsan bedeni bu dünyanýn dýþýnda baþka bir
gezegende bile yaþamaya müsait deðilken, ilâhî âlemde
bu bedenle yaþanacaðýný düþünmek doðru olmasa gerekir.
Maddeyi esas alanlar bütün varlýklarý maddeye
nispet ederek deðerlendiriyorlar. Maddenin maddeyi yarattýðýný düþünüyorlar, hâlbuki maddeyi yaratan Allah'týr.
Madde kýsýtlýdýr, ama Allah sonsuzdur.
Enerjiyi maddeye dönüþtürmek bir program iþidir.
Ýnsan maddesel bir varlýk ama ayný zamanda bir enerjidir. Enerjiyi maddeye dönüþtürmek isteyenler o maddedeki teþkilatý nasýl kurmayý düþünüyorlar? O teþkilatlanmayý madde kendi kendine yapmýyor ki!
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Maddenin teþkilatlanmasýndaki hususiyet enerjide
var ancak o enerjideki program ne ise teþkilatlanýp madde haline gelen varlýkta da o enerjinin yansýmasý olacaktýr. Maddedeki ruhu Allah "Kün" emri ile çekti mi madde
kendisini muhafaza edemez. Nitekim ölüm tatbikatý ile
insan varlýðýndan ruh çýktýðý zaman bedenin bir hükmü
kalmaz.
KABÝR AZABI

"Ve sûra üflenir. Artýk onlar mezarlarýndan Rabb'lerine koþarak giderler. "Yazýklar olsun bize, derler, kim diriltti bizleri
kabirlerimizden? Ýþte Rahman'ýn vaad ettiði!
Peygamberler doðru söylemiþler."
Sadece bir çýðlýk, artýk onlar topluca huzurumuzdadýrlar. Artýk o gün hiçbir nefse
hiçbir þeyle zulmedilmez. Ve sadece amel
etmiþ olduklarýnýzýn karþýlýðýný görürsünüz” (Yasin 51-54)
Allah hesabý çabuk görür (seri-u’l hisâb). Her þey
aslýna döner.
"...Ve Firavun'un ailesini o
þattý. Onlar sabah akþam o
nurlar.Kýyametin kopacaðý
ailesini azabýn en çetinine
cek)." (Mümin 40/45-46)

kötü azap kuateþe arz olugün, Firavun
sokun (denile-
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"Onlardan birine ölüm gelince, 'Rabbim!
Beni geri çevir, belki yapmadan býraktýðýmý tamamlar, iyi iþ iþlerim' der. Hayýr;
bu söylediði sadece laftýr. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarýnda geriye dönmekten onlarý alýkoyan bir engel /berzah
vardýr.” (Mü'minun 23/99-100)
Bu âyetler “kabir azabý”na delil teþkil ederler.
Ancak kabir azabý cismani deðil, ruhanîdir. Yani kabir
veya mezar ile ilgili deðildir. Berzah denilen ruhani
boyut ile ilgilidir.
Âlem-i ilâhîde her insan ruhu kendi makamýna
göre muamele görecektir. Bazý ruhlar d e r i n b i r u y k u d a d ý r. O n l a r i ç i n v e l â y e t
“o þ i m d i N e v m - i
Kebir’dedir” (Büyük uyku hâli) ilhamýný alýr. Kalp gözleri açýk olanlar bazý kabirlerde aðlayýp inlemeler
duyarlar. Velâyet ruhlarý ise serbesttirler.
Demek ki insan ruhlarý da makam makam... Her
makamýn hali baþkadýr. Kimi azaptadýr kimi de ebedi
neþe içinde serbesttir.
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KUR'AN, ÖLÜMDEN SÖZ EDERKEN, "NEFS"
KELÝMESÝNÝ ZÝKREDÝYOR BURADAKÝ HUSUSÝYET
NEDÝR?

Zümer suresi 42. ayetinde;
"Allah ölüm anýnda nefisleri vefat ettirir
ve uykularýnda ölmeyenlerden üzerine
ölüm kaza eylediðini alýkoyar ve öbürlerini de belirlenmiþ bir süreye kadar salýverir. Muhakkak ki böylesinde tefekkür eden
bir kavim için ayetler vardýr."
Hayat ve ölüm Allah'ýn uhdesindedir. Kur'an, insanýn ruhunun, Allah’ýn ruhundan olduðunu bildirmiþtir
(15/hicr, 29; 32/secde, 9) . Þu halde, Allah'ýn ruhunun yok olmasý mümkün deðildir. Ýnsan, Allah’ýn arzusu ile bir
hayat neþesi tatmýþtýr. Eðer ilâhî arzu olmaz ise insan
enerjiye dönüþür.
Ýnsan ölünce enerjiye dönüþür; eðer Allah arzu buyurursa o koordinatý yeniden diri kýlar. Ancak herkesin
tekrar diriltileceði söz konusu olmayabilir. Çünkü
Kur'an'da, "Allah onlara hitap dahi etmez" buyrulmaktadýr.
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VELÂYET ANLAYIÞINDA ÂLEM-Ý ÝLÂHÎ

Öldükten sonraki yaþam ile ilgili olarak kabir hayatý, Berzah, Mizan, Mahþer, Cennet-Cehennem ve Ýlâhî
Âlem tasavvurlarý genellikle sýfati deðerlendirilmekte ve
dünya yaþamý esas alýnarak anlatýlmaktadýr.
Kabir hayatý ve ilâhî âlem ile ilgili olarak insanlarý
korkutarak bir yere varmak doðru deðildir. Bu korkutma
insanlarýn psikolojilerini de bozmaktadýr.
Öldükten sonra "kabirde beklemenin" ifade
edilmesi bu dünya yaþamý esas alýnarak bir tarif yapýldýðýný göstermektedir. Ancak gerçekte durum böyle midir?
Neml sûresi 65. âyetinde;
"Allah'tan baþka, semavatta ve arzda olanlarýn hiçbiri 'gayb'ý bilmez ve ne zaman diriltileceklerinin þuurunda olmazlar," buyrulmaktadýr.
Kur'an-ý Kerîm'de Üzeyir peygamberin yaþadýðý
tatbikatta ölümünden sonra kiþinin zaman algýsý þöyle tarif buyrulmaktadýr:
"Allah kendisini yüz yýl öldürmüþ sonra da
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onu diriltmiþti. "Ne kadar kaldýn?" buyurmuþtu. "Bir gün ya da günün bir bölümü
kadar kaldým," diye cevap vermiþti. "Hayýr, yüz yýl kaldýn. Bak yiyecek ve içeceðine hiç bozulmamýþ ve eþeðine de bak ve
seni halka bir ayet kýlacaðýz. Ve bak þu
kemiklere nasýl çatýyoruz onlarý sonra da
onlara et giydiriyoruz," buyurmuþtu. Kendisine belli olunca "Bildim ki, dedi, Allah
her þeye kadîrdir." (Bakara 259)
Te k h a k i k a t H ü v e ' d i r. A l lah'ýn varlýðýndan baþka
bir varlýk olmadýðýna göre bu tatbikatlarý ona göre deðerlendirmek daha doðru olur.
"Bir ruh"un çeþitli þekilde görünmeleri vardýr ve
her varlýðýn yaþayacaðý zaman ve mekân kader programý
ile tespit edilmiþtir. Böcek toprakta, kuþ havada, balýk
denizde yaþamak için yaratýlmýþtýr. Ýnsan varlýðý topraðýn
altýnda yaþamak için yaratýlmamýþtýr. Ýnsan için öldükten
sonra topraðýn altýnda düþünülen bir yaþam, Allah'ýn
insan arzusuna uymamaktadýr.
Ýnsan öldükten sonra gömülüyor ancak gömülen
cesettir. Peki, insan varlýðý sadece ceset midir? Ruh olmadan insanýn maddi varlýðý olan bedeni yaþayamaz.
Kabir hayatý ile ilgili olarak söylenen sözler insan83
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lara ders-i ibret maksadýyla onlarýn dünya yaþamýnda
dikkatli yürümeleri için söylenmiþ sözler olabilir. Ancak
öldükten sonraki yaþam ile ilgili tevatüren gelmiþ sözleri
kat'iyet olarak görmek mümkün deðildir. Çünkü kat’iyeti
kimse bilemez. Ancak görüþ olarak deðerlendirdiðimiz
zaman ilâhî âlem ile bu âlem arasýnda teknik olarak büyük farklýlýklar olsa gerekir. Bu âlemde mümkün olmayan pek çok þey o âlemde belki mümkün olacaktýr.
Ýnsan öldükten sonra herþey aslýna döneceðinden
ruh asliyyeti olan Allah’a, ceset ise topraktan yaratýldýðý için topraða dönecektir. Allah'ý zikredenler yani
asliyyetlerini zikredenler ölümden sonra Allah'ýn arzuyu
ilâhîsi icabý, o âlemin þartlarýna uygun bir beden yapýsý
ile tekrar yaratýlýrlar. Her varlýk asliyyeti olan Allah'a rücu ettiðinde, o rücu edilen âlemden yeni bir beden ve
yeni bir düzenleniþ söz konusu olsa gerekir.
Varlýklar için neresi tensip buyrulur bilemiyoruz.
Kimisi Berzah diyor kimisi baþka bir âlem. Ancak dünyada isim almýþ her varlýðýn ilâhî âlemde yeniden yaratýlacaðýna dair kesin bir hüküm yoktur.
ÖLÜM SEVGÝLÝYE KAVUÞMAKTIR.

Hz. Pirimizin Risalet-i Gavsiyye’sinde Rabbimiz
þöyle buyurmaktadýr; "Eðer insan kendisine ölümden sonra ne olacaðýný bilseydi, dünya hayatýný
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temenni etmezdi ve her nefeste "beni öldür, beni
öldür," derdi.
Tin sûresi 4-5. âyetlerinde;
"Hakikaten insaný ahsen-i takvîm (En
güzel kývamda) olarak halkettik. Sonra
onu esfele safilîne tardettik (hâlden hâle
geçirdik) buyrulmaktadýr.
Yeryüzüne inen insan Allah'ýmýzýn arzu etmiþ olduðu isimdeki ruhtur. O halde Allah'ýmýz o ruhun tekâmülünü talep etmektedir. Bu dünya yaþamý ebedi yaþamak
için yaratýlmamýþtýr. Ýnsanýn aslî vataný dünya deðildir.
Ýþte burada "kul", Allah'ýmýzýn bu ilâhî ikramýnýn hakikatini anlar ve Allah'a kavuþmayý arzu eder.
Dünya yaþamý ilâhî âlem esas alýndýðýnda bir rüya
mesabesindedir. "Ýnsanlar uykudadýrlar, öldükleri
vakit uyanýrlar." hadisi bu hususiyeti de iþaret etmektedir. Daha önce iman yolu ile bildiklerini, takdir-i ilâhi
ile fiiliyata dönmüþ olarak bilen için ölüm ancak bir
merhaledir.
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Beyan
"EY ÝNSANLAR BEN SÝZLERE VÜCUD VEREREK RUH VE
MADDEYÝ ÝDRAK EDÝP TERAKKÝ EDESÝNÝZ DÝYE DÜNYAYA
YOLLADIM VE BENÝM SONSUZ ALEMLERÝME YAKIÞIR BÝR ÞEKÝLDE ÝDRAK EDÝN VE SONSUZLUÐUMU BÝLÝN. SÝZLER ÝSE
BÝRBÝRÝNÝZÝ ANLAYIP TERAKKÝ EDECEK YERDE ÝLK GÜNDEN
BERÝ BÝRBÝRÝNÝZLE HARP EDÝP BÝRBÝRÝNÝZÝ ÖLDÜRÜYORSUNUZ. HAYAT VE ÖLÜM BENÝM UHDEMDEDÝR. ÜSTELÝK KÝMÝ
ÇOK ÝNSAN ÖLDÜRÜR VE SULH SAÐLADIÐINI SÖYLER ONA
KAHRAMAN DÝYE BAKARLAR. BÝR DE ONU EL ÜSTÜNDE TUTARLAR. BU ÞEKÝLDE DEÐERLENDÝRMELER BENÝM MAKBULÜM DEÐÝLDÝR."

ÖLÜME ÇARE ARAYIÞLARI

Bugün 'Neden ölüyoruz?' sorusuna cevap bulmaya çalýþan çok sayýda bilimsel araþtýrma merkezi var.
Kendilerine en çok korku verenin ölüm olduðunu
düþünen insanlara "ölüme çare bulduk artýk ölümsüz oldunuz" denirse bu olay insanlarýn imanýný kaybetmesine sebep olacak büyük bir fitnedir.
"Biz ölüme çare bulmak üzereyiz" haberleri
dahi insanlarýn din ve iman anlayýþlarýnýn bozulmasý
için bir sebeptir. Böyle olursa ne olur? Ýnanç kalmaz
inanç kalmazsa ne olur? Dünya hayatýnýn manevi
m â n âsý ve gayesi kalmaz. Çünkü ilâhî arzu, ruhlarýn
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dünya hayatýnda terakki ederek ahireti kazanmalarýdýr.
Onun için zamanýn fitnesinden Allah'a sýðýnýr ý z . O f i t n e
i n s a n l a r d a k i i m a n ý y o k e d e b i l i r. A l lah herkese rahmeti ile lütfetsin ki, selâmette yürüyelim.
Ýnsan varlýðý için en büyük korku ölümdür. Ýnsandaki gizli duygu ölüm korkusu ve ebedilik arzusudur. Ölmek ve bir daha var olamamak korkusudur. O halde bu
korkudan kurtulmak, ebediyet kazanmakla mümkündür.
Bu ise ancak Allah'ýmýzýn dünyaya göndermiþ olduðu
ilâhî gönüllere uymakla mümkündür.
Hz. Süreyya;
"Zamin oluruz her kimi ruh içre alýrsak
Kabil mi ayýra mevt-i tabiî aný ayâ"
buyurmuþlardýr.
Âdem þecereye yaklaþmakla ölümsüzlük kazanmayý murat etmiþti. Allah'tan baþka bir varlýk olmadýðýna
g ö re v e h e r v a r l ý ð ý n a s l i y y e t i A l l a h o l d u ð u n a g ö re
A l lah'ýn dununda bir ölümsüzlük nasýl olabilir. Âdem zaten cennette olduðu için ölümsüzdü. Ancak Âdem’in
Allah’a verdiði sözde azim göstermemesi onun ceza
görmesine sebep oldu. Âdem’in bir daha hata yapmayacak bir terakkiye varmasý gerekmekteydi. Ýþte o zaman
dünyaya inmek icap etti. Bütün bunlar Âdem nesline bir
ders-i ibret olsun diye tatbik olunmuþtur.
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Bakara sûresi 28. âyetinde;
" S i z ö l ü i ke n s i z e h a y a t v e r d i , s o n r a
s i zi öldürüp sonra diriltecek sonra da
Hu’ya döndürülecek olduðunuz halde
A l lah'ý nasýl inkar edersiniz?" buyrulmaktadýr.
Allah yarattýðý varlýklarý seviyor, yarattýðý her varlýkta bir muradý var, yoksa neden yaratsýn? Ancak y a r a t ý l a n l a r b u n u t a m m â n â s ý i l e i d r a k e d e m i y o r l a r.
Allah'ýn arzusu ile hayat neþesi tadan insana
i l i m v e b i l g i l ü t f e d i l m e s i , sonra yaþlanarak ölmesi ve
Allah'ýn onu tekrar diriltmesi bir hakikattir.
Allah’ýmýzýn yaratmýþ olduðu varlýða hitabýdýr ki:
"Sen yokken seni Ben var ettim, Beni bilip tanýman için sana ilim sundum, beni tanýrsan daha
ileri ihsanlarda bulunurum"
Buna karþý insanlarýn çoðunluðunun dünya hayatýna takýlýp kalmasý ve ahireti unutmasý ne fena bir yanýlmadýr. Çünkü insanlarýn þuur altýnda kendilerine vücut
izafe etme duygusu vardýr. Kendisini Allah’tan ayýran
bir düþünce varlýk vehmine düþer. Bu vehim kiþiyi Allah’ý
inkara kadar götürür.
Âyette iki ölüm ve iki dirilik halinden bahsedil88
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mektedir. Bu ayet, bazýlarýnýn iddia ettikleri gibi, reenkarnasyon (tenâsüh) tezinin ispatý deðildir.
Bu tatbikat, Kur'an-ý Kerîm'de bildirildiði üzere
þöyledir: birinci ölüm hali, gizli vücut dalgasý halinde
oluþ; birinci ihya, dünyada görünüþ; ikinci ölüm dünyadan latif hale geçiþ; ikinci ihya ise, ahiret gününde diriliþ ve ilm-i hakîkatin açýlýþýdýr.
Tenasüh nazariyesinde (Reenkarnasyon) Allah'ý
inkâr vardýr. Âyette ise Allah'ýn ilâhî programýndan bahsedilmektedir.
Ýnsanýn öldükten sonra tekrar yeni bir beden ile
dünyaya gelmesi reenkarnasyon olarak deðerlendirilmiþtir. Bu geliþ gidiþlerin ise ruhun kemale ermesi için olduðu söylenmiþtir.
Secde sûresi 32/12. âyetinde;
" Bir görsen o zaman suçlularý; Rablerinin
huzurunda baþlarýný eðmiþler: «Ey Rabbimiz, gördük ve dinledik. þimdi bizi geri
çevir de, iyi bir amel iþleyelim; çünkü biz
kesin inanç sahibi olduk.» derlerken.
Tekrar dirilme de esas olan ruhtur. Ancak unutulmamalýdýr ki, ruh Rabbimizin bir emridir.
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Reenkarnasyonu düþünenler insaný madde olarak
deðerlendirmektedirler. Ýlâhî âlemde ise her þey deðiþiktir. O âlemin þartlarý neyse Rabbimiz o þartlara uygun
olarak insaný mücehhez kýlacaktýr.
Ýnsan, Allah'ýn arzu buyurduðu emir neticesinde
meydana gelmiþtir. Ýnsanýn ilâhî âlemdeki yaratýlýþýnda
artýk madde yoktur, ruh vardýr. Ýnsan, ilâhî âlemdeki yaratýlýþýnda dünyadaki yaþamýnda ne kadar terakki ettiyse
o makama göre yeniden yaratýlacaktýr.
Allah'ýmýz, ruhlarý ihya ve terakki ettirmek için,
onu velâyete mülâkî eyler. Böyle bir ihyadan sonra, nasýl olur da Allah inkar edilir?
Hz.Muhyiddin-i Arabi kitaplarýnda yazdýðý gibi
ilâhî âlemde mahþer gününde bütün varlýklar toplandýðý
zaman ölüm bir koç suretinde getirilir ve Yahya peygamber tarafýndan kurban edilir. Yahya ismi "ihya"dan gelmektedir. Ölümü öldürmekten murat ölüm isminin tatbikatýnýn ortadan kaldýrýlmasýdýr ki, ebedi hayat böylece
baþlar.
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ÝNSAN VARLIÐININ ESASI OLAN RUHUN ÝLÂHÎ
ÂLEME HAZIRLANMASI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýnsan varlýðýnda inanç hususunda kabul ve inkar
duygusu mevcuttur. Geçmiþte kabul duygusu daha aðýr
basýyordu. Bugün ise teknolojinin geliþmesi ile birlikte
inkâr noktasýna sapmalar çoðalmýþtýr. Bugün insanlarý
inanç hususunda kabul noktasýna getirmek kolay olmasa
gerekir. Dünya yaþamý sonsuz yaþamýn sadece bir parçasýdýr. Dünya yaþamý gerçek ve ebedi yaþam için bilgi sahibi olmak içindir. Dünyayý bir geçiþ yeri olarak görmek
daha doðru olsa gerekir. Allah'ýn, insan varlýðýný severek
ve isteyerek yarattýðýný düþünürsek Allah'a olan sevgimiz
daha da artar. Herkesten ve her þeyden ümit kesilir ama
Allah'tan ümit kesilmez. Bizleri severek yarattýðýna göre
Allah'tan nasýl ümit kesilir?
Ýnsan sadece bu dünya için deðil daha ileri bir yaþama yönelik olarak yaratýlmýþtýr.
Her velâyet gönlü kendi zamanýný anlatmýþ ancak
ileriyi iþaret etmiþtir. Bugün de bu zamana ait olan teknoloji, ilim ve bilgi anlatýlýyor ancak ileriye yönelik
olarak Rabbimizin; "Artýk bana geleceksiniz buna
hazýrlanýn" arzusu zuhur ediyor.
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Bizler ruhlar âleminden buraya gönderildiðimizde
bizlere oradaki yaþamýmýz unutturuldu. Ýnsan varlýðý,
ruhundaki Allah idraki içinde ve dünya yaþamýnda almýþ
olduðu bilgi paralelinde imtihan edilecektir. Allah'a imanýn var mý yoksa ufak bir hadise karþýsýnda imanýndan
vaz mý geçiyorsun? Ýnsan bu âleme inancýnýn ikrarý için
gönderilmiþtir.
Dünya ile ilgili çalýþmalar maddeye aittir, ancak
ruhen terakki edip bir yere gelmek lazýmdýr. Bu konu o
kadar mühimdir ki, Rabbimiz kullarýna yardýmcý olmasý
için peygamberler ve veliler göndermiþ, insanlara yol
göstericiler tayin etmiþtir. Çünkü Allah kullarýný çok
sevmektedir.
Bir Mürþid'e niçin gidilir? Kendi ruhumuzu ve
kendi kalbimizdeki Rabbimizi tanýmak için bir Mürþide
gidilir. Allah'ý kendi kalbinde bulmak demek "kendisi
ile barýþýk yaþamak" demektir. Allah’ýn ebedi sulhüne
mazhar olmak demektir.
Allah'ý bilen tanýyan insan, Allah'a olan sevgisini
ve aþkýný Allah'ýn yarattýðý diðer varlýklarda da görür ve
tadar. Böyle bir kul hiçbir varlýða karþý fena duygular ve
düþünceler içinde olamaz. O halde bütün varlýklarý sevmek için de bir Mürþid'e gidiyoruz. Hz. Yunus Emre'nin
"yaratýlaný severiz, yaratandan ötürü" sözü ne kadar anlamlýdýr.
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Ýnsan kendisini yokladýðýnda bir de Allah'ý düþündüðünde Allah'ýn bizleri daha çok sevdiðini anlayacaktýr.
Ýnsan, Allah'ý tanýmýyor. Onun için insanlarda yanýlmalar
oluyor. Allah'ý ne kadar ileri tanýrsak o kadar doðru oluruz.
Her þey aslýna dönecektir. Beden topraktandýr ve
topraða dönecektir. Ruh Allah'ýndýr. O halde insanýn dönüþü Rabbinedir.
Dünya insanlar ve cinler için geçici bir mekândýr.
Bir nebze rýzýklanmak, terakki etmek ve ilâhî âleme hazýrlanmak için buradayýz. Kim bir Mürþid-i Kâmil eli tutar
ve kendindeki ilâhi ruhun varlýðýna iman ederse o insan
ileri terakki eder ve Allah'ýn inayeti ile velâyet lütfuna
kavuþur ki, asýl murad olan "Allah'ýn velâyetidir"
Bir tecellimde; ilâhî âleme geçmiþim, orada bu
dünyayý düþünüyorum. Ýlâhî âleme geçip bu dünyayý düþündüðünüz zaman harikulade bir güzellik içinde düþünüyorsunuz. Kadýköy, Kurbaðalýdere ve Fenerbahçe stadýnýn oralardan geçiyorum, her taraf gül bahçesi, billur gibi bir su akýyor, süslü bir köprü gördüm ki güzelliði tarif
edilemez. Allah oradan bu dünyayý düþündürdü. Oraya
intikal edilmiþ ve bu dünya düþünülüyor. Tabii ki insan
her þeyi bulunduðu makama ve ortama göre düþünür.
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Ýnsan dünyanýn dýþýna çýkamadýðý için her þeyi
dünyadaki yaþamýna göre idrak eder. Bütün deðerlendirmeler dünyaya göre yapýlmaktadýr. Çünkü ölçü burasýdýr.
Dünyada yaþayan insan ilâhî âlemi tarif etmeye
kalkýyor. Halbuki ilâhî âlem hakkýnda ne kadar bilgi ve
idrak olabilir ki! Ýnsan bu dünyanýn dýþýný görebilmiþ olsaydý bu dünyadaki yaþantýnýn deðiþmesi icap ederdi.
Fakat insan vefat ettiði zaman cismaniyetini, aklýný, beynini burada býrakýyor, ilâhî âleme ruhunu götürüyor.
Ondaki ruhun mazhariyetine göre ilâhî âlemde ona baþka bir vücud veriliyor; oradaki yaþama göre yeni bir vücud veriliyor. Ýnsan daha þimdiden bu idrakte ise ilâhî
âlem anlayýþý daha ileri olacaktýr.
Bizler ilâhî âlemi ve yaþadýðýmýz dünya âlemini
d ü þ ü n ü r k e n d e A l l a h ' ý n b i z e v e r m i þ o l d u ð u m e þ re p
ü z e r ine düþünürüz. Hepimizin neþesi, düþüncesi idraki
deðiþiktir. Ama bazý noktalarda birleþiriz. Allah'ýn
tevhidinde birleþiriz.
Herkes ayný þeyi düþünmez. Allah, kulunda nasýl
düþünürse insan da öyle düþünür. "Allah dilemedikçe
siz dileyemezsiniz." (Tekvîr 29) âyeti bunu da iþaret
eder. Bizler Allah'ýn varlýðýnýn dýþýnda deðiliz.
Ýlâhî âlemde Allah bütün varlýklarý kendisinde toplayacak ve daha sonra dilediði kullarýna lütfedeceði makamlara göre yeni bir vücud lütfedecektir.
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Esfele safilin ruhun tekâmülü için bir araçtýr. Peki,
bundaki murat nedir? Bu tekâmülden murat, Allah’ýn
Musavvir'inde tasavvur ettiði isimlerin kendi mazhariyetlerinin meydana çýkmasýdýr. Tekâmülde en büyük merhale velâyettir. Velâyette terakki eden en ileri tekâmül eder.
Velâyette tekâmül edenlerin hali Hüve'ye aittir. Onlar için
artýk mahþerdeki hesap ve mizan tatbikatý söz konusu deðildir. Hatmül Velâyet sýrrý bu hususlarý açýp izah etmektedir.
Hüve konusu Allah'ýn velâyet tatbikatýnýn
açýlmasýdýr. Zaten baþlangýç velâyet ile baþladý,
kapanýþýn da velâyet ile olmasý umulur.
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SIFATÎ MAKAMLARDAN HÜVE'NÝN ZÂTÎ
ÂLEMLERÝNE YÜKSELÝÞ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bir kardeþimizin aldýðý ilham þu þekildedir:
"Ne kadar açýlýrsa açýlsýn sizin âleminizde
Hüve yine de hususiyede kalacaktýr. Ene Hüve"
Hüve'nin Âlem-i Âma tedrisatý lütfettiði gönüller
bu ilimle donanmýþ olduðu takdirde sifati âlemlerden
Hüve'nin zâtî âlemlerine yükselirler.
Hüve Musavvir'inde tasavvur buyurduðu "Ben bir
insan yaratacaðým" arzusu ile yaratýlan bütün varlýklarýn fevkinde olarak "Ýnsan"ý yaratmýþtýr.
Allah'ýmýz her bilicinin üzerinde bilici olarak Ýnsan
varlýðýný yaratmýþ ve "entümül fukara"(sizler fakirlersiniz) olarak yaratýlan bütün varlýklarýn üzerinde "ganiü'l gani" (zenginin zengini) isminin feyzini sunmuþtur.
Allah'ýmýz yaratmýþ olduðu "Ýnsan" varlýðýnda
'Nübüvvet,' 'Velâyet ve 'Risalet'ini açmýþtýr. Hiçbir
varlýk bu teklifi, kapasitesi yetmeyeceðinden kabul etmemiþ sadece insan varlýðý bunu yüklenmiþtir. Bu, insan
varlýðýnýn hususiyetini göstermektedir. Ýnsan özel bir
imalat ile meydana gelmiþ bir varlýktýr.
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Ýnsanlar arzu ettikleri þeyleri yerine getirdikleri zaman ona karþý duyduklarý zevk ve neþe tadýlmýþ olduðundan nihayete erer. Rabbimiz bir insan varlýðý yaratmýþ
onda velâyetini açmayý murat eylemiþ ve açmýþtýr. Hz.
Âdem'den son peygamber olan Hz. Muhammed’e kadar
bütün peygamberlerde bu arzusunu tatmýþ, Sevgili Efendimizden sonra da velileri ile bu arzusunu ikmal etmiþtir.
Yani Allah'ýmýz insan varlýðýndaki arzusunu tahakkuk ettirmiþtir. Artýk bundan sonrasý için Allah'ýmýz yeni bir
sayfa açarak hayal bile edilemeyecek olan yeni bir yaþamý baþlatacaðýný Kur’an’ýnda müjdelemiþtir.
Hz. Süreyya'nýn;
Bin can ile bî-hâb u huzur özlediðim yar
Ben olmýyayým mý buna billah þaþýverdim"
Beyaný, Hüve'nin kendisinden kendisine bilinçli
olduðunun aþikâr kýlýnmasýdýr. Bu bilinçteki husus nedir?
Bu bilince gelmiþ olan insan ile bu bilince ulaþamamýþ
insanýn durumu nedir?
Hüve'nin kendisinden kendisine bilici olma irfaniyetini yaratmýþ olduðu insanda bilince getirmesi, insan
için ulaþýlacak son makam mýdýr? Yoksa daha var mýdýr?
Hüve'nin arzu buyurduðu ve yarattýðý ruhun terakkisinde sonsuzluk vardýr. Bu dünya "bir nebze rýzýk98
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lanma" yeri olduðuna göre bu dünyanýn üstünde namütenahi rýzýklarýn insaný beklediði düþünülebilir.
ALLAH'IN KENDÝSÝNDEKÝ ARZULARI TEMAÞA
ETMEK ÝSTEMESÝ ÝNSANLARI TERAKKÝ
ETTÝRMEKTEDÝR.

Ýnsanýn bu âlemde yaþamýþ olduðu "ömür" ona terakki etmesi için verilmiþtir. Ancak terakki sadece bu kadar deðildir. Ýlâhî âlemde de terakki devam edecektir.
Oradaki terakki bu vücut ile olmayacaktýr. O âlemin þartlarýna uygun bir vücud verilecektir. Orada terakki edecek
olan cismaniyet deðil ruhaniyettir.
ÝNSAN VARLIÐININ ÂDEM'DEN BUGÜNE DAÝMA
GELÝÞME GÖSTERMESÝ "HÜVE HER AN YENÝ BÝR
ÞANDADIR" ARZUSUNUN BÝR YANSIMASIDIR.

Ýnsan varlýðý diðer varlýklarla kýyaslanmayacak bir
hususiyet taþýmaktadýr. Ýnsaný diðer varlýklarla kýyaslayarak anlamak mümkün deðildir. Ýnsanýn makamý çok
baþkadýr. Ýnsan dýþýndaki varlýklar sadece Allah’ýn onlara
verdiði belli vazifeleri yaparlar çünkü o varlýklarda ilâhî
ruh yoktur. “Cebrail” ruh olarak Kur’an’da bildirilmiþtir. Cebrail ruhânî bir varlýktýr. Ancak “Allah’ýn Ruhu”
noktasý el Ýnsan noktasýdýr.
Allah'ýmýzýn; "Ben bir insan yaratacaðým" arzu99
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sundan yaratýlan Âdem varlýðýna kendi ruhundan lütfettiði zaman o varlýk el Ýnsan olmuþtur; ruh olmazsa o sadece madde kalmaya mahkûmdur.
Ýnsan dýþýndaki varlýklar sadece Allah'ýn onlara
verdiði vazifeler ile yaþarlar. Çünkü o varlýklarda
Allah’ýn ruhu yoktur; onlar madde hükmündedir; insan
ise kendisinde Allah’ýn ruhu olmakla diðer varlýklarla
mukayese edilemez bir hususiyet taþýmaktadýr. Hiçbir
varlýk insan ile kýyas edilemez.
Her þeyin izafi olduðu bu âlemde Âdem sabittir.
Çünkü her þey Âdem'e muzaf olarak yaratýlmýþtýr. Asýl
olan insanýn temsil ettiði asliyyete olan baðlantýsý düþünüldüðü zaman, insanýn evrimleþmesi teorileri geçerli
deðildir. Ýlâhî kudret insaný kendi sureti üzere halkeylemiþtir. Bütün varlýklar içinde baz alýnan varlýk insandýr.
Her varlýðý insana nispet ederek deðerlendirmek lazýmdýr. Çünkü Ýslâm'da asýl olan insandýr.
ÝNSAN ÂLEM-Ý ÂMÂ'YA KADEM BASACAK MIDIR?

Dünyada canlý varlýklar var, cansýz varlýklar var,
hiçbiri tenzih edilmiyor; çünkü onlar madde yani sýfattýrl a r. Z Â T o l m a y a n a m z e t b i r t e k v a r l ý k v a r d ý r o d a
Ý N SAN'dýr. O halde murat olan ÝNSAN'dýr.
Peki ilâhî âleme kadem basacak olan insan Âlem-i
A’mâ'ya kadem basacak mýdýr?
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Sonu yok denilen sonsuzluk da bir hükme baðlýdýr.
Sonsuzluk baþýboþ deðildir, bir nizam içerisinde yürümektedir. O da Allah'ýn arzusuna tâbidir.
Sonsuzluðu tarif ederken madde âlemi düþünülüyor, ancak ilâhî âleme intikalde sonsuzluk daha farklý bir
mânâ kazanacaktýr.
Akýl insaný nereye kadar ulaþtýrabilir. Ancak aklýn
ihata edebildiði ilimle öðrenilebilecek noktaya kadar elbette. Peki, bilmenin sýnýrlarý bu kadar mýdýr? Merak edilen varlýk âleminin her zerresinin kendi varlýðý ile özdeþ
olduðunu idrak eden bir insanýn anlayýþý ne kadardýr?
Veya daha ilerisi olarak bütün varlýk âlemine “yaratan
gözünden bakmak” idrak ve makamý lütfedilirse insan
için bilmenin tarifi ne olabilir?
Ýþte bütün bu sorularýn cevabý zaten sorularýn içinde mevcuttur. Velâyet kâl (söz) iþi deðil de hâl (tatbikat)
iþi olduðuna göre “tatmayan bilmez” sözünü de hatýrladýðýmýzda, velâyet gönüllerinin Allah’ýn lütfu ile bu sýrlardan haberdar olduklarýný söyleyebiliriz. O halde Âlemi
A’mâ denilen sýr söz ile deðil, Allah’ýn lütfetmesi ile yani
tatbikat ile bilinebilir.
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ÝNSAN KENDÝSÝNDEKÝ TECELLÝYE
GÖRE DEÐÝL O TECELLÝYÝ KENDÝSÝNDE ÝCRA
EDENE GÖRE DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR.

Allah'ýmýzýn arzusu olan çeþitli tecelliler insanda
zuhur edebilir. Ýnsan kendisini o tecelliye göre deðil o
tecelliyi kendisinde icra edene göre deðerlendirmelidir.
O zaman daha ileri bir idrak zuhur eder.
Allah'ýmýzý yalnýzca yaratmýþ olduðu bu âleme göre anlamaya çalýþmak, ilâhî kudreti tahdid etmiþ (kýsýtlamýþ) gibi olmak demektir. Allah'ýmýzýn bu tertibinin
üzerinde daha nice tertipleri vardýr.
Kimi insan var bizim yaþadýðýmýz bu esfele safilin
âlemini düþünüyor, kimi insan var, bu âlemin fevkinde
olarak yedi semavatý, cennetleri, cehennemleri, sidret'ül
Münteha'yý ve Âlem-i Âma'yý ve onlarý yaratan Allah'ý
düþünüyor.
Her düþünce o ismin makamý ile ilgilidir.
Bu âlemlerin de üzerinde, Allah'ýmýzýn âlemleri ve
arzularý var mýdýr? Elbette vardýr, yok demek Allah'ýn yaratma arzusuna tahdid getirmek olur. Bizim varlýðýmýz dýþýndaki varlýklarý düþündüðümüz zaman, Allah'ýn namütenahiliðini görüyoruz. Hususiyede olarak arzu buyurduðu kullarýnda bu namütenahiliðin tatbikatlarý da vardýr.
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ÝLAHÎ AÞKIN HUSUSÝYETÝ KENDÝSÝNDEN
KENDÝSÝNEDÝR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bütün varlýklar asliyet-i ilâhîyeyi arzu eder. Ýnsan
Allah'ýn bir parçasýdýr ve o da kendi aslýný arzu eder. O
halde i n s a n e l i n d e n g e l d i ð i k a d a r k e n d i s i n i s e v e re k
y a r a t a n A l lah'ý içinde hissederek O'na yönelmeli ibadetlerini bu idrak ile yapmalýdýr.
Kul mu Allah'ý seviyor, yoksa Allah kulunda kendini mi seviyor?
Aþk, insanýn kendisini idrak etmesidir. Her insan,
A l l a h ' ý n a r z u s u i l e y a r a t ý l d ý ð ý n a g ö re , h e r i n s a n d a
A l lah'ýn aþkýný görmeye bakmalýdýr.
"Bir kez Allah dese þevk ile lisan" ifadesindeki "lisan" kelimesi bir hususiyet arz etmektedir. Bu lisan
Allah'ýn kendi lisanýdýr.
Allah'ýmýz, kuluna yakýnlýk lütfetme hususiyetini,
velâyet ile açmýþtýr. Allah'ýn bilinme arzusu, velâyettir.
Hatmül Velâyet ile bu yakýnlýk hususiyetinin kendisinden
kendisine "Vedud" sýrrýnýn tecellisi ile olduðu belli
olmuþtur.
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Allah'ýmýzýn arzularýnýn meydana gelmesindeki
murad-ý ilâhîsi, kendisinden kendisine olan aþkýndan
meydana gelmektedir ki bu "Vedud" isminin mazhariyetidir. Allah'ýmýz, kendisindeki bu aþký, maneviyat olarak
açmaktadýr ki, Vedud isminin aþkýný anlattýðý isim olarak
yani velâyet olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu velâyetin
meydana gelmesindeki isim ise "Hatmül Velâyet"tir.
Hatmül Velâyet, Allah'ýn bu tertibini ve tatbikatýnýn zuhur ettiði noktadýr. Allah'ýmýzýn; "Ben gizli bir
hazine idim..." arzusundan ÝNSAN yaratýlmýþtýr. O
halde, Allah'ýn bu arzusu ve takdiri ile sonsuz isiml e r y a ratýlmýþ ve âlemlerde tatbikat bulmuþtur. Bu durum, Allah'ýn sonsuzluðuna iþaret etmektedir. "Bilinmeklik" arzusunun insandaki tecellisi Hakk ile Hakk olmaktýr. Allah'ýmýz bunu Hatmül Velâyet ile haber veriyor.
Ýnsan ruhu "ve nefahtu fiyhi min ruhî - ve HU
noktasýna ruhumdan üflediðimde" (Sâd Sûresi 38/72.)
âyeti ile lütfedilen, Allah'ýn üflediði kendi ruhu olduðuna
göre, Ýnsan; Allah'ýn bilinmeklik arzusunun görünme
noktasýdýr."
Hüve’nin, varlýklarý aþk ile yaratmasýndan dolayý,
her varlýkta seven de sevilen de yine kendisi olmaktadýr.
Ancak kullar, O’nu varlýk olarak düþündüklerinden, O’na
"Rabbim" demektedirler. Kul, dua ederken "Rabbim
sana iltica ederim" der. Rabb ismi burada herkesin
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kendi Rabbi olarak, Allah'ýn o andaki ve o gönüldeki tecellisidir. Her varliktaki Allah'ýn tecelliyatý olarak Rab,
Malikül Mülk olan zatiyettir.
Ýlâhî âlemde her kul, kendi Rabb’ini kendi zâtý gibi görecektir. Hakikatte zât bir, ama görünmeleri namütenahidir. Ýlâhî âlemde, Allah sâkýný açacak (sâký bissâk
sýrrý) ve her kuluna tecelli edecek ve her kul “iþte benim Rabbim budur” diyecek þeklinde beyan olunan
hadis-i þerifteki bir anlam da böyledir.
Buruc suresi 13-14. âyetlerinde;
" Hüve mübdî (baþlatan, ilk yaratan) ve
muiddir (iâde eden) Hüve Gafur'dur
(baðýþlayandýr) Vedud'dur (aþktýr)" buyrulmaktadýr.
Allah'ýmýz, bu âlemleri aþk için yaratmýþtýr. Yaratýlýþta ilk arzu olan "Aþk", bütün bu âlemlerin yaratýlmasýndaki sebeptir. Hüve, bütün bu tatbikatý kendisinden
kendisine yapmaktadýr.
Vedud, Rabbimizin kendisinden kendisine olan
arzusunun bir ismidir ki bu arzu ile alemler yaratýlmýþtýr.
Bütün bu programýn nihayetinde yani Hüve'de toplanmasýnda, Allah'ýmýzýn bu isminin tatbikat yapacaðý anlaþýlmaktadýr.
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"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, kendisinden kendisine yaratmasýndaki mânâ, kendisindeki aþký görmek istemesidir. Ýsim alarak görünen her varlýk, o aþkýn yansýmasýdýr. Eðer o aþk
olmasaydý, varlýklar da olmazdý.
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Bugün dünyada, Ýnsan’ý Allah’tan uzaklaþtýracak
konular aðýrlýk kazanmýþtýr. Ýnsan varlýðýný, Allah’tan
ayýrmak düþüncesinde olanlar, böylelikle insanlarý kurtarabileceklerini düþünmektedirler.
Allah'ýmýz, bütün âlemleri yaratmýþ ve her varlýða
bir hususiyet lütfetmiþtir. Allah'ýn lütfu ilâhîsi icabý, hiçbir
varlýk diðerine benzememektedir. Bu durumda insanlarýn
düþünce ve idraki de birbirine benzemez.
Bir varlýðý Hakk’tan ayrý olarak düþünmek, tevhide
aykýrýdýr. Her yaratýlmýþ olan varlýk, kendi makam
mazhariyetine göre yaratýlmýþtýr. Su, toprak, hava, ateþ
vs. Ancak her isim kendi makamýna göre deðerlendirilir.
Allah'ýmýz bizi sýfat olarak yaratmýþtýr, çünkü isim vermiþtir. Ýsimden münezzeh olduðumuz zaman ilâhî
hakikate ermiþ oluruz.
Allah'ýmýz, kendisinde olan sonsuz hasletlerden
insana lütfetmiþtir. Allah'ýn insaný kendi sureti üzerine
yaratmasýný bu þekilde anlamak doðru olsa gerekir. Yoksa
bunu þekil ve madde olarak düþünmemek icap eder.
Allah'ýmýz, dünyadaki insanlara kendisine ulaþa107
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bilecek bir imkân lütfetmiþtir. Hüve'yi açmakla, insaný
zâtýna en yakýn varlýk olarak kabul etmiþtir.
Hüve'nin bu zamandaki açýlmasý ile tevhid anlayýþý
daha ileri bir idrake kavuþmuþtur. Hatmül Velâyet noktasýndan zuhur eden ilim ile tevhid anlayýþý geçmiþ ile
kýyaslanamayacak kadar ileridir. Tam tevhid insaný
mekirden kurtarýr, ikilik ise daima mekre düþürür.
Bütün insanlar için, her türlü mekirden, Allah’ýn
rahmetine ve selâmetine sýðýnýr, af ve maðfiretini talep
ederiz.

Hüve’t Tevfiku’r Refîk

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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