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“Huruf-u Mukattaa, Benim Muhammed’ime
hususiyede hangi makamlarý ve hangi
h u s u s i y e t leri açacaðýmý bildirdiðim hususi
harflerdir. Muhammed’imden sonra da zamanýn
velilerinin Benim programýmý hangi idrak ve
anlayýþla açacaðýnýn anahtarlarýdýr”

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

Allah, insanlarý yaratmýþ ancak onlarý asla baþýboþ
býrakmamýþtýr. Her zaman içinde kullarýnýn nasýl yürümesi gerektiðini bildirmiþtir. Her Zamanýn Sahibi, Hurufu Mukatta ile bildirildiði þekliyle insanlara yol gösterir.
Huruf-u Mukattaa asla bilinmez bir sýr deðildir.
Geçen zaman içinde, Kur’an’ýn nasýl idrak edilmesi isteniyorsa, Huruf-u Mukatta ile iþaret buyrulmuþtur.
“Benim mucizem Kur’an-ý Kerîm’dir” buyuran Hz. Muhammed (s.a.v) ve ondan sonra zamanýn sahiplerine bu sýrlar lütfedilmiþtir.
Allah, insanlarýn bilmesini arzu ettiði bilgileri þifrelerle bildirmiþ, ama bu husus gizli kalsýn bilinmesin diye
deðil de, “Zamanýn Ýnsaný bu þifreleri çözerek halka anlatsýn” þeklinde anlaþýlmalýdýr.
Bu hususun her zamandaki gönül ehline ait hususiyetler olarak bilinmesi gerekmektedir.
Ýslam âlimlerinden bazýlarýna göre, bu harflerin
anlamlarýný bilmemiz mümkün deðildir. Bunlar Kur'ân'ýn
esrarýndandýr ve anlamlarýný yalnýzca Allah bilir.
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Huruf-u Mukattaa bilinmez deðil, bilinir ama herkes tarafýndan deðil. Allah’ýn yakýnlýk lütfettiði gönüllerin bildiði bir hususiyettir. Ancak burada esas olan þudur: “Allah o gönülde açar ve o tecelliyi yapar.”
Zamanýn Sahibini anlayan Huruf-u Mukattaa’yý da
anlamýþ demektir. Sevgili Peygamberimizden sonra peygamber gelmez, ama “Zamanýn Ýnsaný” tatbikattadýr.
Bütün varlýklara hayat neþesi o noktadan yayýlýr. O nokta ayný zamanda manevi anlayýþ ve idrak verir. Her zamanda Allah'a yeni bir idrakle varýlýr.
Bir kimse Mürþid’imiz Mehmed Ali Bey Hazretlerine “Beratýmý Hz. Süreyya’dan aldým” deyince.
M e h med Ali Bey, “Hz. Süreyya benim Mürþid’im ellerinden ayaklarýndan öperim, öptüm de… Ama
bu zaman benim zamaným... mühür bende... beratýný benden alacaksýn” buyurarak Allah’ýn her zamandaki açýlmasýna dikkat çekmiþlerdir.
Bu zamanda bütün geçmiþ velâyetin, Hatmül
Velâyet’i tasdik etmesi de bu hususiyeti çaðrýþtýrmaktadýr.

Hüve’t Tevfiku’r Refîk

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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HURUF-U MUKATTAA HAKKINDA
BAZI GÖRÜÞLER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

“Mukattaa” kelimesi Arapça bir isimdir. Kat’edilmiþ, kesilmiþ; kesik, ayrý anlamlarýna gelir. “Huruf-u
Mukatta” ayrý ayrý yazýlmýþ, bitiþik olmayan harfler demektir.
Ýslâmi ilimler terminolojisinde ise Kur’ân-ý Kerim’de bazý sûrelerin ilk âyeti olarak gelen Elif Lâm
Mîm, Elif Lâm Râ, Hâ Mîm, Hâ Mîm Ayn Sîn Kaaf gibi
birkaç harften oluþan, bazen de Sâd, Kaaf, Nûn gibi bir
h a r f t e n m e y d a n a g e l e n b a ð ý m s ý z h a r f l e re “ H u r u f - u
M u kattaa” denir. Bu harflerin anlamlarýnýn ne olduðu
hususunda baþlýca iki görüþ vardýr:
Birinci görüþe göre bu har flerin manasýný
A l lah’tan baþka kimse bilemez. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.)
"Allah’ýn her kitabýnda bir sýrrý vardýr. Kur’an’daki sýrrý da sûrelerin baþlarýnda bulunan harflerdir. Her kitabýn bir özü vardýr; Kur’ân’ýn özü de
bu hece harfleridir.” dediði rivayet edilir. Bu görüþü
benimseyenler, bu harflerin tefsirinden þiddetle kaçýnmýþlardýr. Bunlara göre Huruf-u Mukattaa’dan muradýn
ne olduðunu kesin olarak Allah’ýn bileceðini bu harflerin
de müteþâbihattan olduðunu, alimlerin bunlarý anlamada aciz olduklarýný söylerler.
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Ýkinci görüþe göre, Allah’ýn kitabýnda insanlarýn
anlayamayacaklarý þeylerin bulunmasý doðru olmaz.
Çünkü Allah Kur’ân-ý Kerim’i okunup anlaþýlmasý ve
amel edilmesi için göndermiþtir. Bu sebeple de onda, anlaþýlmaz hiçbir âyet bulunamaz. Bu görüþte olanlar, Huruf-u Mukatta’yý tefsir etmeye çalýþmýþlardýr.
Bunlarý þöyle özetleyebiliriz:
1. Bu harfler, Allah’ýn isimlerinde yer alan harflerdendir. Nitekim Resûlüllah’ýn (s.a.v.), “Kâf Hâ Yâ Ayn,
Sâd, Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” diye dua ettiði rivayet edilir.
2. Bu harfler, baþlarýnda bulunduklarý sûrelerin
isimleridir. Zira bazý þeyleri harflerle adlandýrmak, Araplarýn âdetlerindendir. Mesela Hârise b. Lâm et-Tâî’nin
babasýna “Lâm” derlerdi. Ayný þekilde bakýr’a “sad”,
para’ya “ayn”, bulut’a “ðayn”, balýða “nûn”, daða da
“kaf” denmiþtir.
3. Çeþitli sûrelerin baþlarýnda yer alan bu harfler,
ondört deðiþik þekle sahiptir ve bütün harflerin aslýný teþkil eder. Kur’ân-ý Kerim bu harflerle te’lif olunmuþtur.
Kur’an bu harfleri zikretmekle, mucize olduðuna iþaret
etmektedir. Yani Kur’an’ýn cümleleri, ibareleri herkesin
bildiði bu basit harflerden meydana gelmektedir. Öyleyse uðraþýn bakalým, sizler de elinizden gelen bu imkaný
kullanarak benzerini getirmeye çalýþýn. Siz meydana ge4
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tiremediðinize göre Kur’an mucizedir denilmek istenmektedir.
4. Bazýlarýna göre bu harflerin her biri Allah’ýn fiilî sýfatlarýna delâlet eder. Elif, Allah’ýn nimetlerine
(a’lâsýna-en yücesine), Lâm lûtfuna, Mîm yüceliðine
iþaret etmektedir.
5. Kimilerine göre Elif Allah’tan, Lâm Cebrail’den, Mîm Muhammed’den kinayedir.
6. Bir kýsmýna göre de bu harfler, bir sözün bitip
bir sözün baþlangýcýný gösterir. Arap edebiyatýnda bir söz
bitip yeni bir söz baþladýðýnda “dikkati çekmek” için
yeni sözün baþýna böyle harfler getirme geleneði vardýr.
(Ateþ, S, Yüce Kur’an’ýn Ç. Tefsiri, 1, 88.)

Mukattaa harflerinin mânâlarýnýn ne olduðu hususunda Resûlüllah’tan (s.a.v.) açýk bir haber yoktur. Ancak Kur’an okumayý teþvik için her harfinden meydana
gelecek sevabý anlatýrken, Huruf-u Mukatta’nýn her birinin ayrý ayrý harfler olduðunu ifade buyurmuþlardýr.
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KUR’ÂN-I KERÝM'DE YÝRMÝ DOKUZ SURENÝN
BAÞINDA HURUF-U MUKATTAA VARDIR.
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukattaa, sûre baþlarýnda kesik kesik,
ikisi üçü birleþik veya tek baþýna yazýlý bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur,
bir kelime gibi okunmaz. Kelime olmadýðý için de belli ve
bilinen bir anlamý yoktur.
Huruf-u Mukattaa'nýn Kur’ân-ý Kerim'deki yerleri
de þöyledir:
Altý sûrede “elif-lâm-mîm” vardýr. Bunlar; Bakara, Âl-i Ýmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Â'râf Sûresi'nde de “Elif-lâm-mîm-sâd” bulunmaktadýr.
Beþ sûrede “elif-lâm-râ” vardýr. Bunlar; Yunus,
Hûd, Yusuf, Ýbrahim ve Hicr sûreleridir. Ra’d Sûresi'nde
de “elif-lâm-mîm-râ” vardýr.
Altý sûrede “hâ-mîm” vardýr. Bunlar; Mü’min,
Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir.
Þûrâ Sûresi'nde de “hâ-mîm-ayn-sîn-kaf” bulunmaktadýr.

7

H U R U F- U M U K AT TA A

Ayrýca, Þuarâ ve K asas sûrelerinde “tâ-sînmîm”, Neml Sûresi'nde, “tâ-sîn“, Meryem Sûresi'nde
“kâf-hâ-yâ-ayn-sâd”, Tâhâ Sûresi'nde, “tâ-hâ“,
Yâsin Sûresi'nde “yâ-sîn“, Sâd Sûresi'nde “sâd“, Kaf
Sûresi'nde “kâf“, Kalem Sûresi'nde de “nûn” harfi
bulunmaktadýr.
Abdullah b. Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiði bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurmuþlardýr:
“Kim Allah’ýn kitabýndan bir harf okursa,
onun için bir sevap vardýr. Her sevap da on misli
kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir
harftir.” (Tirmizi)
Hakim-i Tirmizi'ye göre, münferit harfler, baþýnda
bulunduklarý sûrelerin birer özetini ihtiva ediyorlar. Ancak onlarýn bu sýrrýný peygamber ve velilerden baþkasý
tam anlayamaz. Diðer insanlarýn seviyelerini de göz önünde bulunduran Kur'an, onlarýn anlamasý için ayrýca o
özet bilgiyi ilgili sûrelerde detaylý olarak açýklamýþtýr.
Hakîm et-Tirmizî, “Allah’ýn, Huruf-u Mukattaa
ile baþlayan sûrelerde anlatýlan bütün ahkâm ve
kýssalarý bu harflere yerleþtirdiðini, ardýndan
bunlarý sûrenin içinde açýkladýðýný, bu þifreleri
8
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ancak Peygamber veya velîlerin çözebileceðini”
söylemiþtir.
Hz. Yunus Emre þöyle buyurmuþlardýr;
“Dört kitabýn mânâsý
Bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca
Mânâsý ne demektir”
Muhyiddin-i Arabi, “Elif” ile Allah’ýn ve vahyin
kastedildiðini, “Mim’in, Hz. Muhammed’e (s.a.v) iþaret
ettiðini, aradaki “Lam’ýn ise vahyi, Hz. Muhammed’e
(sav) taþýyan Hz. Cebrail’i simgelediðini belirtir.
Þîa âlimlerinin Huruf-u Mukattaa hakkýndaki görüþleri, genelde bu harflerin Cenâb-ý Hakk ile Hz. Peygamber arasýnda sýr olduðu veya Allah’ýn isimlerine
delâlet ettiði noktasýnda yoðunlaþýr. Bu harfler, yorumunu Allah’tan baþka kimsenin bilemeyeceði müteþâbihlerden kabul edilmiþlerdir.
Ýmam Ca‘fer es-Sâdýk Huruf-u Mukattaa’yý ism-i
a‘zamýn Kur’an’a daðýlan harfleri olarak görmüþ ve söz
konusu harflerden bu ismi ancak Hz. Peygamber ile “zamanýn imamýnýn” seçip çýkarabileceðini söylemiþtir.
Ý b n A b b a s ’ t a n g e l e n b i r r i v a y e t e g ö re h e r h a r f
9
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A l lah’ýn bir isim veya sýfatýnýn sembolüdür. Meselâ eliflâm-mîm’in elifi “Allah”, lâmý “latîf’, mîm’i de
“mecîd” ismine tekabül eder (Zerkeþî, I, 173) . Özellikle
Meryem sûresinin baþýndaki kâf-hâ-yâ-ayn-sâd harflerinden her birinin, onunla baþlayan çeþitli ilâhî isimleri
sembolize ettiði þeklindeki rivayetler Ýbn Abbas’a nisbet
edilmiþtir (Hâkim, II, 371-372; Süyûtî, el-Ýtkan, III, 22-23).
Ýbn Kuteybe, Huruf-u Mukattaa’nýn Allah’ýn isimlerine delâlet ettiðini söyleyenlerin bununla Allah’ýn
isimlerine yemin edildiðini kastetmiþ olabileceklerini belirtir.
Ýbn Abbas ve Saîd b. Cübeyr gibi âlimlere nisbet
e d i l e n b i r b a þ k a g ö r ü þ e g ö re b u h a r f l e r d e n b a z ý l a r ý
A l lah’ýn zâtî isimlerinin, bir kýsmý da sýfatlarýnýn kýsaltmasýdýr. Meselâ elif-lâm-mîm, “Ben Allah’ým, bilirim”, elif-lâm-râ, “Ben Allahým, görürüm”, elif-lâmmîm-sâd, “Ben Allahým, (bilirim ve) hükmederim”
demektir (Taberî, I, 207; Ýbn Kesîr, I, 57) . Zeccâc da bu görüþü tercih etmiþ ve Araplar’ýn belli bir kelimeye yine o kelimeden alýnmýþ bir harfle iþaret ettiklerini kaydedip buna Arap þiirlerden örnekler vermiþtir.
Ý b n A b b a s ' a g ö re “ e l i f - l â m - m î m ’ d e k i e l i f
A l lah’a, mîm Muhammed’e, lâm ise Cebrâil’e
delâlet eder ve bu terkip, “Bu kitap Allah katýndan Cebrâil vasýtasýyla Muhammed’e indirilmiþtir” anlamýna gelir (Ýbnü’l-Cevzî, I, 22; Fahreddin er-Râzî, II,
6).
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Huruf-u Mukattaa’nýn dikkat çekme iþlevine sahip
olduðu görüþünü benimseyen bazý alimler bu harflerle
öncelikle Mekke’de müþriklerin dikkatleri çekilerek onlarýn Ýslâm’a davet edildiðini, kendilerine nübüvvetin kanýtlandýðýný, daha sonra ayný davetin Medine’de ehl-i kitaba yöneltildiðini ileri sürer.
Huruf-u Mukattaa ile baþlayan yirmi dokuz sûrenin yirmi beþinde bu harflerden hemen sonra Kur’an’dan
söz edilmesi, geri kalan dört sûrenin her birinde de aslýnda nübüvvet ve kitabýn ispatýyla ilgili konularýn yer almasý, bu harflerin Kur’an vahyine dikkat çekmek için zikredildiðini gösterir. Bu yorum özellikle son dönem âlimleri arasýnda taraftar bulmuþtur.
Huruf-u Mukattaa ilâhî isim veya sýfatlarýn kýsaltmasýdýr. Bu görüþü benimseyen âlimler, söz konusu harflerin isim veya sýfatlara nasýl delâlet ettiði konusunda
çok farklý görüþler ileri sürmüþtür.
Ýbn Abbas ve Ýbn Mes‘ûd’a nisbet edilen ve bazý
âlimlerin tercih ettiði kaydedilen görüþe göre Huruf-u
Mukattaa ism-i a‘zamýn bazý sûrelerin baþlarýna daðýlmýþ
þeklidir. Meselâ elif-lâm-râ, hâ-mîm ve nûn harfleri bir
araya getirildiðinde “er-Rahmân” ismi ortaya çýkmaktadýr. Ancak ism-i a‘zam kesin olarak bilinmediðinden
Huruf-u Mukattaa’dan nasýl bir ismin oluþturulacaðý belli deðildir (Taberî, I, 206; Ýbn Atýyye, I, 95; Fahreddin er-Râzî, II,
5-6; Süyûtî, el-Ýtkan, III, 23-24).
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Kur’an okumayý teþvik eden, Allah’ýn kelâmýný
okuyana her harfi için on sevap verileceðini bildiren ve
bu arada “elif-lâm-mîm”in tek harf deðil üç harften
oluþtuðunu bildiren hadisin dýþýnda muteber hadis kaynaklarýnda Huruf-u Mukattaa’ya dair herhangi bir açýklama bulunmamaktadýr.
Netice olarak, Ýslâm âlimlerinin Huruf-u Mukattaa’nýn yorumu konusunda ortaya koyduklarý görüþler iki
grupta ele alýnabilir. Daha çok ilk gelen âlimlerinden
meydana gelen bir gruba göre Huruf-u Mukattaa,
anlamýný yalnýzca Allah’ýn bildiði müteþâbih âyetlerden
olup bu harfler üzerinde yorum yapmak mümkün deðildir. Dört halife, Ýbn Mes‘ûd ve Ýbn Abbas gibi sahâbîlerin bu kanaatte olduðu ve pekçok âlimlerin de bu görüþe katýldýðý bildirilir.
Bazý alimler de Huruf-u Mukattaa’nýn mânasýna
dair Resûlullah’tan hiçbir açýklamanýn gelmemesi,
sahâbe ve tâbiîn âlimleri tarafýndan ortaya konulan çok
farklý görüþlerin bir noktada birleþtirilememesi, ayrýca
teklif edilen mânalardan hiçbirinin Arap dilinde yaygýn
olmamasý gibi sebeplerle bu mesele hakkýnda görüþ bildirmemeyi tercih etmiþ, söz konusu harflerin indiriliþinde Allah’ýn mutlaka bir hikmetinin bulunduðunu, ancak
insanlarýn idrakinin bu hikmeti kavrayamayacaðýný söylemekle yetinmiþlerdir. (TDV Ýslam Ansiklopedisi /Huruf-ý Mukattaa)
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HZ. MEHMED ALÝ ÖZKARDEÞ'ÝN HURUF-U
MUKATTAA TARÝFÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Hazretimiz Mehmed Ali Özkardeþ'in yapmýþ olduklarý bir tefsire istinaden, Sevgili Rabbimiz ve Sevgili
Efendimiz arasýndaki hususi bir hitab söz konusudur.
Kur'an 'da pek çok ayette; "Ey Muhammed, onlara de
ki" þeklinde baþlayan ifadeler kullanýlmýþtýr.
Ancak Kur'an son derece þümüllü bir kitap olduðu
ve her zamanda Rabbimizin kendisini irfan olma neþesi
ve arzusu paralelinde verdiði ilhamlar doðrultusunda yazýlý olarak binlerce defa, yazýya intikal ettirilmeksizin ise
namütenahi Kur'an tefsirleri yapýla geliyor olduðu gibi,
Huruf-u Mukattaa bahsinde de Rabbimizin her zaman
dilimindeki insanlara hitab eden bir hususiyetini açtýðý
aþikârdýr.
RABBÝMÝZ HURUF-U MUKATTAA ÝÇÝNE YERLEÞTÝRMÝÞ OLDUÐU HUSUSÝYETLER ÝLE SADECE SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZ'E DEÐÝL, SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZ'DEN
SONRA DERYAYI NURU MUHAMMED'DEN GÖRÜNECEK OLAN ÝLÂHÎ GÖNÜLLERE DE ÝLÂHÎ BÝR MESAJ
VERMEK ARZUSUNDADIR. YANÝ, RABBÝMÝZ HURUF-U
MUKATTAA ÝLE HEM SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZ 'E, HEM DE
SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZ'DEN SONRA DERYAYI NURU
13
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MUHAMMED'DEN ZUHUR EDEN ZAMANIN ÝNSANI
OLAN GÖNÜLLERE ÖZEL BÝR MESAJ VERMEKTEDÝR.
BÝZ BU MESAJIN HUSUSÝYYETÝNÝ, RABBÝMÝZÝN HER
ZAMAN DÝLÝMÝNDE ÝNSANLARA DEÐÝÞÝK BÝR YAÞAM
LUTFETMESÝ ARZUSUNA PARALEL OLARAK HURUFU MUKATTA ÝÇÝNDE HER ZAMANIN HATEM ARZUSUNU SAKLI TUTTUÐU VE HURUF-U MUKATTAASI VASITASI ÝLE ZAMANIN ÝNSANINA ÖZEL BÝR MESAJ VEREREK HÝTAB ETMÝÞ OLMAK SURETÝ ÝLE BU HUSUSÝYETÝNÝ O GÖNÜLDE AÇTIÐI VE TATBÝKATA KOYDUÐU ÞEKLÝNDE ÝFADE EDÝYORUZ.
Zira, Rabbimiz bu ilâhi mesajýný o zamanda açmak tenezzülünde bulunmadýðý takdirde, bu mesajýn husususiyetine o Zamanýn Ýnsaný tarafýndan dahi vakýf
olunmasý mümkün deðildir.
Ancak Rabbimiz, kendi mesajýnda saklý olan ilâhi
þifre yani Huruf-u Mukattaa çerçevesinde açýldýðý gönle
ilham lütfederek, Kur'an-ý Azim'i her zamanda huruf-u
m u k a t t a a s ý n d a s a k l ý t u t t u ð u i l â h i m e s a j ý n þ i f re s i n i n
s ý r r ý na baðlý kýlarak fiiliyat ile tatbikata getirerek açýklamaktadýr. O halde huruf-u mukattaa “her zamanda”,
Allah'ýn o zamandaki arzusuna baðlý olarak tatbikat ile
beyan olmaktadýr.
Cenab-ý Hakk'ýn insan kalbine indirdiði beyanýný hangi isimle indirdiðini tasdik edip bildirmesine “es14
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manýn cevher-i esrarýna sahibiyet” denir. Huruf-u
mukattaa har fleri Allah ile resulü arasýndaki ilâhi
iþaretler olup bu hususiyettendir.
Suretul A'raf: Elif-Lâm-mîm-Sâd Kitabun unzile...
Aþikar olarak Allah'ýn Lâtif (yani lutfu rahmeti ile
beyan ve muamele eden Zât-ý celle ) ismi ile sadr-ý Muhammed'e hitabýdýr. Yani Allah ve lâtif isimlerine mazhar
ettiði resulüne “Ya Muhammed” diye seslenmesidir.
Suretul Yunus: Elif-Lâm-Râ tilkel âyâtül kitab...
Aþikar olarak Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim
ilâhi isimlerine mazhar ettiði kalbi Muhammed'e Allah'ýn
Ya Muhammed diye seslenmesidir.
Suretul Ýbrahim : Elif-Lâm-Râ
Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn “Ya Muhammed” diye seslenmesidir.
Suretul Râd: Elif-Lâm-mîm-Râ
Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn “Ya Muham15
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med” diye seslenmesidir.
Suretul Hicr : Elif-Lâm-Râ
Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Hûd: Elif-Lâm-Râ
Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Yusuf : Elif-Lâm-Râ
Allah'ýn Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Meryem: Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd : Elkâfi,
Elhâdi, Yehdillahu linurihî men yeþâu (Allah nuru zatý
için dilediðine hidayet eyler) ilâhi isimlerine mazhar ettiði ve aynullah olan sadr-ý Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi
isimleri ile “Ya Muhammed” diye hitabýdýr.

16
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Suretul Tâ Hâ : Tâ-Hâ
Et-Tâhir ve El-Hâdî ilâhi isimlerine mazhar ettiði
kalb-i Muhammed'e Allah'ýn seslenmesidir.
Suretul Þuarâ : Tâ-Sîn-Mîm
Tahir, Selim, El-Mümin isimlerine mazhar ettiði
kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Neml: Tâ-Sîn
Tahir, Selim ilâhi isimlerine mazhar ettiði kalb-i
Muhammed'e Allah'ýn “Ya Muhammed” diye hitabýdýr.
Suretul Kasas: Tâ-Sîn-Mîm
Tahir, Selim, El- Mümin isimlerine mazhar ettiði
kalbi Muhammed'e Allah'ýn Ya Muhammed! diye hitabýdýr.
Suretul Bakara: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.

17
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Suretul Âl-i Ýmrân: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Ankebut: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Rûm: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve ELmümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile Ya
Muhammed diye hitabýdýr.
Suretul Lokman: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile
“Ya Muhammed” diye hitabýdýr.
Suretul Secde: Elif-Lâm-mîm
Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar
ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile
18
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“Ya Muhammed” diye seslenmesine iþarettir.
Suretu Yâ Sîn: Yâ-Sîn
Yehdillahu linurihî men yeþâu / Allah nuru
zatý için dilediðine hidayet eyler”, Selim ve EsSelam ilâhi isimlerine mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e
Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile “Yâ-Sîn” diye seslenmesidir.
Suretu Sâd: Sâd
Allah’ýn Sadr-ý Muhammed ile hitabýdýr. Allah’ýn
yakýnlýk lütfettiði bütün sadýrlar ona aittir.
Suretul Mümin: Hâ-mîm
Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile hitabýdýr.
Suretul Fussilet: Hâ-mîm
Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile seslenmesine iþarettir.
Suretul Þûrâ : Hâ-mîm-Ayn-sîn-kâf
Hâk, Hâkim, Hakîm, Elmümin, Aynullah, Esselam,
19
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Elkadir ilâhi isimlerine mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.
Suretul Zuhruf: Hâ-mîm
Hâkkun Hakîm Hâkk ile Hâkim (hükümdar ve hikmet sahibi olan Hâkk Teâlâ) ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi
isimleri ile seslenmesidir.
Suretul Duhan: Hâ-mîm
Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.
Suretul Casiye: Hâ-mîm
Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.
Suretul Ahkâf: Hâ-mîm
Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine
mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.
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Suretul Kaf: Kaaf
El-Kadir ilâhi ismine mazhar ettiði kalb-i Muhammed'e Allah'ýn bu ilâhi ismi ile seslenmesidir.
Suretul Kalem: Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn
Allah, Nûru Muhammed ve bütün mahlukat yani
Allah'ýn Nûr-u Muhammedi ile bütün ervah ve eþyayý vücuda getirmesini beyan eder. Nûr-u Muhammed, Nûr-u
Hakk'týr, Halifeyi Hakk'týr: Bütün mevcudat için Hakk ile
hâkim, mürebbbi ve hak Resûl’dür.
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HURUF-U MUKATTAA GEÇEN ZAMAN ÝÇÝNDE
MUHADDESUN MAKAMINDAKÝ ÝNSANLARA
MESAJ VEREN BÝR HUSUSÝYET TAÞIR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukattaa her zaman içinde muhaddesun
makamýndaki insanlara mesaj veren bir hususiyet taþýmaktadýr. O gönül noktalarýnýn hangi ilâhi meþrepten görüneceði Huruf-u Mukattaa ile iþaret edilmektedir.
Ýlâhî enerji hem manevi hem maddi olarak tatbikattadýr. Kur’an’da beyan buyrulan manevi enerjidir. Bu
noktalarýn manevi enerjisini Rabbimiz o Zamanýn
Ý n san'ýna Huruf-u Mukattaa ile lütfetmektedir. O gönül
Allah'ýn Huruf-u Mukattaa ile lütfettiði ilâhi meþrep üzere Kur’an’ý beyan eder.
Allah’ýn, Zamanýn Ýnsaný vasýtasý ile bütün insanlara lütfettiði hususiyet de ruhî bir enerjidir. Enerji denilince sadece madde esas alýnýyor. Hâlbuki Allah’ýn lütfettiði enerji hem maddi hem de manevi enerji olarak deðerlendirilmelidir. Ruhi enerji ve bütün enerjiler de buna
dâhildir.
Zamanýn insanýndan bütün insan gönüllerine kendi makamlarýna göre yayýlan enerji manevi enerjidir. Zamanýn Ýnsaný, insan kalplerine Allah’tan aldýðý enerjiyi
vermektedir.
23
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Zamanýn Ýnsaný’nýn Allah’tan alarak insanlara verdiði enerji ile insan ruhlarý tekâmül etmektedir. Bu enerji insanlarý terakki ettirmektedir. Terakki eden insan artýk Allah’ýn arzu ettiði
bir noktaya gelir. Çünkü manevi ve maddi terakki Allah’ýn lütfettiði Âdem ile baþlamýþtýr. Allah’ýn
arzusu insanýn terakki etmesidir. Terakki eden ruh olduðuna göre buradaki enerjiyi maddi olarak deðerlendiremeyiz.
Madde, ruhun terakki etmesi için ancak bir araçtýr.
Çünkü madde bu dünyada kalacak ancak ruh Rabbine
yönelecektir.
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ZAMANIN KUTBU ALLAH'IN LÜTFETTÝÐÝ
ENERJÝYÝ ÝNSANLARA YAYAR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

H e r i n s a n d e ð i þ i k y a r a t ý l m ý þ t ý r. H e r i n s a n b i r
“ b i rey”dir. Her varlýk sadece Allah’a muhtaçtýr. Her
varlýðý Allah yarattýðýna göre fark idrak ve anlayýþtadýr.
Asliyyette ise her varlýk O’ndan hâsýl olmuþtur.
Zamanýn kutbu her an için insanlarýn terakki edip
güzellik kazanmasý ve yaþamýný idame ettirmesi için
A l lah’ýn lütfettiði enerjiyi insanlara yayar. O enerjinin
hususiyeti Zamanýn Ýnsanýna aittir. O halde Sevgili Rabbimiz'in Huruf-u Mukattaa ile arzu buyurduðu hususiyet
maneviyatta her zamanýn þifresini içermesi anlamýnda,
kendi içinde baþlý baþýna bir etap olarak görülmesi icab
eder.
Manevi yetiþmenin düsturuna baktýðýmýz vakit, bir
kimse kiþi olarak kendi gayreti ile bir yere kadar gelse bile, Kur'aný manevi yönden idrak edebilmek fiiliyat yolu
olduðu için, manevi bir kapýnýn açýlmasý yani bir Mürþid
eli tutulmasý icap eder.
O halde Rabbimizin bu ikazýna dikkatli olmak,
Kur'aný her zamanýn velisine ilham ettiði düstur üzerinde
gayret sarf etmek her müslümanýn üzerine farzdýr. Ancak
25
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bu tarik-i müstakim olan manevi yol ile Kur’an’ý hakiki
mânâda irfan edebilmek mümkün olur.
"Nun. Vel Kalem ve Ma Yesturun – Nun
Yemin olsun kalem'e ve satýr satýr yazdýklarýna!"
(Kalem 1) buyurulan âyet-i kerimede, Deryayý Nuru Muhammed'den zamanlarýn mevcuda getirilmesini tasvir
eden ilâhi düsturun esrarý da anlatýlmaktadýr.
O halde, Allahýmýz, Kur'aný her devirde her zamanýn velisine lutfetmiþ olduðu ilâhi neþesinin düsturu ile
tefsir etmektedir. Buradan hareketle, Huruf-u Mukattaa
konusunun manevi olarak bir etap þeklinde anlaþýlmasý
gerektiði belli olur.
Yani, her zamanýn Kur'an anlayýþý o zamanýn velisindeki ilâhi neþe üzerinden ifade edildiði gibi, bu hususun idrakine gelindiði takdirde Kur'aný 'ýn ahkâmý da
idrak edilmiþ olunur. Ancak Zamanýn Ýnsanýnýn, kalben
tasdik edilmiþ olmasý halinde, Allah 'ýn o günkü tatbikatýnýn idrak edilmiþ olmasý mümkündür.
Peygamberimizin, "Size paha biçilmez iki
emanet býrakýyor um. Birisi Allah 'ýn kitabý
Kur'an, diðeri de benim Ehl-i Beytim'dir. Bunlara
sarýlýrsanýz asla yanýlmazsýnýz. Bu ikisinin hesabý kýyamet günü sizden sorulacaktýr." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323) buyurarak iþaret ettiði "Ehl-i Beyt"
26
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bu yolun "ruhaniyeti"dir. O halde Kur-an'ý Kerim'de
Huruf-u Mukattaa konusunun surelerin baþýnda pekçok
defalar tekrar edilmiþ olmasý ile bu hususiyetin ne kadar
önemli olduðu anlaþýlmalýdýr.
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HURUF-U MUKATTA SIR MIDIR?
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukatta Sevgili Peygamberimize bildirilmiþ bir sýrdýr denilmektedir. Elbette Hz. Muhammed bütün hususiyetlerin toplandýðý azim bir noktadýr. Bununla
birlikte Huruf-u Mukattaa ile Zamanýn sahiplerine bildirilen manevi mesajlar da vardýr.
Huruf-u Mukattaa sýrdýr; Allah’tan baþka kimse
bilmez deniyor. Ancak sýr olarak kalacaksa hiç kimse bilmeyecekse Rabbimiz bunu Kur’an’da neden zikretsin?
Sýr makam makamdýr. Bir makama kapalý olan diðerine açýk olabilir.
Huruf-u Mukattaa eðer bir þifre ise, Allah bu þifre
ile her zamanýn sahibine seslenir ve o gönül ile kendi
arzusunun insanlara nasýl intikal edeceðini beyan eder.
RABBÝMÝZ ARZU ETTÝÐÝ GÖNÜLLERE BÝLD Ý R MEK ÝSTEDÝÐÝ HUSUSLARI BU RUMUZLAR ÝLE
BÝLDÝRMÝÞTÝR. BUNLAR GÝZLÝ KALMASI ÝÇÝN DEÐÝL
ALLAH’IN O ZAMANDAKÝ ARZULARININ O ZAMANA
GÖRE AÇILIP ANLATILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR HUSUSÝYETTÝR.
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Enbiya (21) 7
“Ve senden önce, ancak kendilerine
vahyettiðimiz adamlarý(ricali) elçiler
olarak göndermiþtik. Eðer bilmiyorsanýz zikir ehline sorun.” buyrulmaktadýr.
Huruf-u Mukattaa zamana uygun olarak zikir ehlinin açacaðý hususiyetlerdir.
Huruf-u Mukattaa hakkýnda “ne olduðu bilinemez” denilmektedir.
Halbuki Yûsuf sûresi 1. âyetinde,
“Elif Lam Ra iþte apaçýk kitabýn âyetleri... ” buyrulmaktadýr.
Allah’ýmýz Kur’an’ý bizlere bilinmesin diye deðil bilakis bilinsin ve anlaþýlsýn da ilim ve terakki vesilesi olsun diye göndermiþtir. Kur’an anlaþýlmak isteniyorsa öncelikle bir “Nâtýk-ý Kur’an” (konuþan Kur’an) bulunmasý icap eder. Nitekim Hz. Ýmam-ý Ali Sýffýyn Harbi’nde; Kur’an sayfalarýný mýzraklarýna geçiren Muaviye
askerlerinin bu tuzaðýna düþmemeleri için kendi askerlerine “O sâmid-i Kur’an’dýr (susan kuran), Ben ise
Natýk-ý Kur’an’ým (konuþan kuran)” buyurarak bu
ilâhî sýrra iþaret etmiþlerdir.
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Yakýnlýk bulmuþ olan gönüller bu hususta vazifelidir. O hâlde Kur’an’dan tam olarak istifade edilmek isteniyorsa Nâtýk-ý Kur’an lazýmdýr.
Hz. Muhammed’in tek bir dünya bedeni olsaydý
Deryayý Nuru Muhammed o þekil ve suret olurdu.
Hâlbuki tekmil velâyet ve peygamberan Deryayý Nuru
Muhammed’den görünür ve onlarda Deryayý Nuru Muhammed temsil olunur. Mademki Allah’ýn Deryayý Nuru
Muhammed arzusu sonsuzdur, o halde Muhammed görünmeleri de sonsuzdur. Kaldý ki her âlemin Muhammed’i vardýr. O halde suret, þekil ve cismaniyet ile Hz.
Muhammed’i tahdit etmek mümkün deðildir.
Hz. Muhammed Mekke ve Medine’de O deryadan
en mükemmel mümessil nokta olarak görünmüþtür. Hz.
Muhammed’in miraç hususiyetleri daha önce hiçbir
peygambere lütfedilmemiþtir. Hz. Muhammed ile beraber
Hz. Muhammed’i tasdik eden evliyasýna da ayný hususiyetlerden hissementlik lütfedilmiþtir. Hüve’nin hususiyetleri sonsuzdur ve asla tahdit edilemez. Geleceðe dair ne
varsa tek bilinen þey bilinemeyeceðidir. Rabbimiz hoþ
sürprizleri sever. Açýldýðý gönül noktalarýna olan ikramlarýndan hoþlanýr. Evliyasýndaki sevinç Rabbimizin zâti sevincidir.
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Fussilet sûresi 1-6. âyetlerinde,
“Ha Mim. Rahman ve Rahim tarafýndan
indirilmiþ bir kitaptýr ki, bilen bir kavim için Hû’nun âyetleri fasýllar halinde açýklanmýþ Arapça Kur’an’dýr; müjdeleyici ve uyarýcý olarak. Ama onlarýn
çoðu yüz çevirmiþtir. Artýk onlar iþitmezler. Ve dediler ki bizi çaðýrdýðýn
Hû’ya karþý kalplerimiz kapalýdýr, kulaklarýmýzda da bir aðýrlýk vardýr, bizimle senin aranda bir perde (hicap)
bulunmaktadýr. Onun için sen istediðini yap biz de yapmaktayýz. De ki; Ben
ancak sizin benzeriniz olan bir beþerim. Ancak bana, sizin ilâhýnýzýn bir
tek ilah olduðu vahyolunuyor. Öyleyse
hû’ya yönelin ve Hû’dan maðfiret dileyin. Vay o müþriklerin haline” buyrulmaktadýr.
Fussilet sûresinde zikredilen “Hâ Mim;” Hak,
Hakîm, El Mümin. Hakk ile hakim ve hikmet sahibi olan
Allahû Teâla ilâhî isimlerine mazhar kýldýðý kalb-i Muhammed’e Allah’ýn bu ilâhî isimler ile hitap etmesine
iþaret etmektedir.
Âyette Hû noktasý yani Deryayý Nuru Muhammed
noktasý beyan edilmiþtir. Böylelikle Allah’ýmýz; “Benim
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göründüðüm noktaya gidiniz O’na tövbe ediniz.
Ben kabul ederim” buyurmaktadýr. ‘Muhammed’
(s.a.v) hamd edilen mânâsýnadýr. Yani hamdedilen nokta Hakkýn kendisidir. Nitekim maneviyatta ‘Mürþid’e
varýp tövbe almak’ vardýr.
En fena inkâr, Allah’ýn açýldýðý gönül noktasýný kabul etmemektir. Peygamberimiz; “Ben ancak sizin
benzeriniz olan bir beþerim. Ancak bana, sizin
ilâhýnýzýn bir tek ilah olduðu vahyolunuyor.” beyaný “bir” olan ilâhýn peygamberinden göründüðüne
iþaret etmektedir.
Öyleyse Hz.Muhammed (s.a.v) de açýlan Hû’ya
yönelip ve O’nda açýlan Hû’dan maðfiret dilemek icap
eder.
Peygamberimiz Mekkelilere; “Þu daðýn arkasýnda bir düþman ordusu var buraya saldýrmak
için bekliyor desem bana inanýr mýsýnýz” buyurduðunda Mekkeliler, “Ýnanýrýz ya Muhammed çünkü sen
emin bir insansýn, yalan söylediðini de duymadýk” demiþlerdi. Ancak peygamberimiz; “Ýlâhýnýzýn bir olduðu bana vahyolunuyor” buyurduðunda ise “Hayýr!
Bunu kabul etmeyiz” demiþlerdi. Bugün de insanlar
velâyetin hususiyetine inanmamaktadýr. Bugün velâyete
inanmayanlarýn peygamberimiz zamanýnda ve ondan evvelki devirlerde peygamberleri tekzip edenlerden ne farký vardýr? Bu durum Allah’ýn açýldýðý gönül noktasýný ka33
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bul etmemek olur ki, Allah’ýn bu lütuf ve rahmetinden
mahrum kalmak demektir.
Hz. Mevlâna; “Zamanýn Ýnsanýný kabul etmemek iblisten kalma bir mirastýr” buyurmaktadýr.
Kur’an bütün varlýklar üzerine indirilmiþtir.
Kur'an'da buyrulan zikir ehlinden muradýn “velâyet
topluluðu” olduðuna iþaret edilmektedir.
Allah, Hz.Muhammed ile kendini en güzel ve en
latif þekliyle anlatmýþtýr. Bu da Allah’ýn kullarýna ne
kadar lütûfkar olduðunu göstermektedir.
Burada sýfat ve zât noktalarý da iþaret edilmiþ olmaktadýr. Allah, Muhammed yolu ile yani her zamanda
açýldýðý velâyet gönülleri ile insanlara rahmetini sunmaktadýr. Allah’ý kabul kolaydýr, ancak insaný anlamak zordur denilmektedir.
Allah kendisinden yaratmýþ olduðu insan varlýðýna
en güzel þekilde lütuflar yapmýþtýr. Huruf-u Mukattaa,
Allah'ýn lâtif iþaretler ile velayet gönüllerine lütfunu
göstermektedir.
Nasýl ki Ku’ran kýyamete kadar bakidir o halde
Allah, Huruf-u Mukattaa ile kýyamete kadar zuhur edecek olan evliyasýna hitap edecek demektir. Huruf-u
34
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Mukattaa, Allah'ýn her zamanda yakýnlýk verdiði gönüllerine olan letâfetini ve bu lütfu yaparken o zamanýn
insanýna mazhar edeceði hususiyetleri iþaret eder.

35
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HURUF-U MUKATTA"EL KÝTAB" SIRRININ
AÇILMASINI ÝHTÝVA EDER.

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

Beyan:
“Huruf-u Mukatta, Benim Muhammed’ime
hususiyede hangi makamlarý ve hangi hususiyetleri açacaðýmý bildirdiðim hususi harflerdir.
Muhammed’imden sonra da zamanýn velilerinin
Benim programýmý hangi idrak ve anlayýþla açacaðýnýn anahtarlarýdýr”
Her zamanýn gönül noktasý Huruf-u Mukatta’yý
kendi zamanýnýn anlayýþý içerisinde açar ve anlatýr.
Allah’ýmýzýn Kur’an-ý Kerim’de lütfettiði bu harfler,
Hz. Muhammed’in programýnda olan ve Zamanýn
Sahipleri ile açýlacak olan hususiyetleri iþaret etmektedir.
Bu isimler bilinmez deðil, hususiyede olan isimlerdir ve
“el Kitab” sýrrýnýn açýlmasýný ihtiva ederler.
Ýnsan, Allah’ýn bir parçasýdýr. Allah’ýn insanda
kendisini izhar etmesi, Allah’ýn kendisinden kendisine
mülkü izhar etmesidir. Evliyanýn “el mülki li” / mülk
Benimdir” buyurmasý bu noktayý da iþaret etmektedir.
37
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Mülk olarak görünen nokta, Allah’ýn o noktadan izhar-ý
zamir eylemesidir.
Allah’ýmýzýn insaný cennette yaratmasýndan murat,
Allah’ýn kendisinden neþet eden zevklerin hususiyetini
tatbik etmek içindir.
Ýnsan, yaþamýný bu inancý esas alarak tertip edip
düzenlemeli ve bu anlayýþa uygun hareket etmelidir.
Enam sûresi 8. âyetinde;
“O'na bir melek indirilmeli deðil
miydi? Dediler. Eðer bir melek indirseydik, iþ bitirilmiþ olurdu, artýk
k e n d i l e r ine hiç göz açtýrýlmazdý."
buyrulmaktadýr.
Zamanýn Mürsel noktasýnýn hususiyetini idrakten
acze düþmüþ olanlarýn anlayýþlarý bu âyette or taya
konulmaktadýr.
Sevgili Efendimiz melek deðil, meleði halk eden
noktadýr. Hz. Pirimizin gösterdiði kerametler meleklerdir.
M e l e k k u v v e t m â n â s ý n a d ý r. E v l i y a u l l a h t a z u h u r
e d e n k e r amet-i ilâhiye o velinin kuvvetlerini temsil eder
ve “Melek” ismi ile isimlendirilir.
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Huruf-u Mukattaa, Sevgili Peygamberimize
bildirilen ilmin ileri zamanlarda nasýl anlaþýlmasý ve
idrak edilmesi gerektiðini ifade eden bir hususiyet
taþýmaktadýr. Huruf-u Mukattaa Sevgili Peygamberimize
verilen ilâhi ve manevi anahtarlardýr. Neden Peygamberimize verildi? Çünkü “DÝN”in mânâ ve idraki Sevgili
Peygamberimiz ile geçerlidir. Bu ilmin zaman içerisinde
nasýl anlaþýlmasý lazým geldiði ile ilgili hususiyeti Hurufu Mukattaa iþaret etmektedir.
Huruf-u Mukattaa bu anlayýþýn kademelerini ve
makamlarýný iþaret eden bir konudur. Rabbimiz her Zamanýn Sahibini bir makamdan lütfetmektedir. Bugünkü
makam HÜVE’dir. O halde dinin idraki Hüve hakikatine
göre olmalýdýr. Hüve noktasýndaki idrakte varlýklarýn
hepsi bir bütün görülür. Her varlýk Allah’ýn zâtîyet-i
ilâhîyesinden kendisine lütfedilen makamdan görünür.
Her zamandaki manevi kiþiler kendi zamanlarýndaki anlayýþ üzerine HÜVE’yi deðerlendir miþlerdir
Kur’an’da pek çok ayette HÜVE zikrediliyor.. Kur’an’da
zikredilen HÜVE, Allah’ýn sonsuzluðu iþaret etmektedir.
Allah, HÜVE’yi iþaret eden bir isimdir. Allah’a benzer bir
isim yoktur.
Hüve, yaratýlan her varlýðý ve yedi semanýn
fevkinde yaratýlmýþ bilmediðimiz bütün varlýklarý da kapsamaktadýr.
39
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DÜNYADA YAÞAYAN HER ÝNSAN GÜNÜ GELDÝÐÝNDE DÜNYADAN ÝLÂHÎ ÂLEME GÖÇECEKTÝR.
ÝLÂHÎ ÂLEME GÝTTÝKTEN SONRA ÝNSAN BÝR BAÞKA
ÝDRAKE GELECEKTÝR. DÜNYA YAÞAMI ÝSÝM VE SIFATTIR. AMA ÝLÂHÎ ÂLEMDE ÝSÝM VE SIFAT TATBÝKATI DÜNYADAKÝ GÝBÝ DEÐÝLDÝR. ÝLÂHÎ ÂLEMDEKÝ
TATBÝKATI ORADA ÖÐRENECEÐÝZ. RABBÝMÝZ ORADA KENDÝSÝNÝ NASIL TANITACAK BÝLMÝYORUZ. O
YÜZDEN BÝZ DAHA DÜNYADA ÝKEN ÝLÂHÎ KUDRETÝ
ÝSÝMLERDEN MÜNEZZEH OLARAK HÜVE HAKÝKATÝ
ÝLE ZÝKREDÝYORUZ. BÖYLECE ZÝKREDÝLEN BÜTÜN
ÝSÝMLERÝN ÜZERÝNDE BÝR ÝDRAK ÝLE O’NU ZÝKRETMÝÞ OLUYORUZ.
Rabbimize bu imkâný lütfettiði için sonsuz
müteþekkiriz. Bunun ne kadar ileri bir rahmet olduðu her
türlü idrakin üzerindedir. O halde Allah’ý her þeyden tenzih ederek iltica etmek icap eder.
Sevgili Efendimizden önce zuhur eden peygamberlerin hepsi bir makamý temsil etmektedir. Rabbimizin
“NÜBÜVVET” arzusu Peygamberimiz ile hatim olmuþtur.
Sevgili Peygamberimizin lütfetmiþ olduðu anlatýmýn hususiyetinin nasýl idrak edilmesi gerektiðini Zamanýn Ýnsaný bildirmektedir. Sevgili Peygamberimizden
sonraki Zamanýn Sahipleri’nin hepsinin hususi makam40
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larý vardýr. Rabbimiz, Peygamberimiz’den zamanýmýza
kadar irsal eylemiþ olduðu velâyet noktalarý ile bugüne
kadar nice hususiyetleri açarak çok ileri terakki lütfetmiþtir. Peygamberimizden bugüne kadar gelen velâyet,
Rabbimizin velâyet programýný tatbik etmiþlerdir.
“Peygamberlik” Sevgili Efendimiz ile lütfedilen
anlayýþ ile ikmal olunmuþtur. Peygamberimizden bu zamana kadar zuhur eden velâyet noktalarý da “Velâyet”
hususiyetini ikmal etmiþlerdir.
Hatmül Velâyet hususiyeti ile de Rabbimiz
“VELÂYET” arzusunu “HATÝM” buyurmaktadýr.
Huruf-u Mukattaa, Rabbimizin ilâhî programýnýn
þifreleridir. Ve bu hususiyet Rabbimizin Hatmül Velâyet
kemalatýnda açýlmaktadýr. HATMÜL VELÂYET, RABBÝMÝZÝN NÜBÜVVET VE VELAYET ARZUSUNDAKÝ AÇILMALARIN ÝNSANLAR TARAFINDAN DEÐÝL ALLAH TARAFINDAN OLDUÐUNUN ÝDRAKÝNE VARILMASINI
ARZU BUYURUR.
Ýslâm dünyasý, Zamanýn Sahibinden lütfedilen arzuya uymuþ olsaydý ayrýlýklara düþmezdi. Dini kendi idrak ve anlayýþlarýna göre insanlara dayatanlar, insanlarý
ayrýlýða düþürmüþtür. Din adýna konuþanlar Zamanýn
Sahibinden zuhur eden ilahi arzuya uygun hareket
etmelidir.
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Rabbimiz dinde kimi yetkili kýldýysa ona uymak
icap eder.

42

ÝNSAN ALLAH'I TANIDIÐI NÝSPETTE TERAKKÝ
EDER; ÝNSAN ALLAH'I TANIDIÐI NÝSPETTE
ÝNSANDIR.
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Hüve’den baþka mevcudiyet yoktur; varlýk olarak
deðerlendirilenler Hüve’nin çeþitli þekillerdeki görünmeleridir. Hüve’nin varlýklar üzerindeki tecellisini idrak
etmek icap eder; asliyyet O’dur.
Ýnsan, Allah’ý tanýdýðý nispette terakki eder. Ýnsan,
Allah’ý tanýdýðý nispette insandýr. Maneviyattaki terakkiden murat Allah’ý, Allah’ýn bildirdiði þekilde tanýmaktýr.
Bu idrakle gelenlere Allah’ýmýz yeni âlemler lütfeder ki,
oradaki idrake varýlsýn. Bu âlemdeki terakkisini tamamlayanlara bu âlem artýk terakki vermez, o zaman yeni bir
âleme geçilmesi icap eder ki, oradaki terakki tahsil
edilebilsin.
Bu âlemde yaþýyoruz ve belirli bir idrake
g e l i y oruz. Ama bu âlemin bir sýnýrý vardýr. Bunun
üzerinde terakki etmek için buradaki bilginin üzerinde
bir bilgi olmasý söz konusudur. Diðer âlemlerdeki yaþantýmýzda bu âlemin üzerinde bir terakki anlayýþý olduðunu
d ü þ ü n m e m i z g e re k i r. Ve l â y e t y o l u n d a y ü r ü y e n l e r
b u t e r akki için gerekli ilmi tahsil ediyorlar. Çünkü onlar
Allah’ý, Allah’ýn bildirdiði gibi tanýyorlar.
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Velâyet yolunda olanlar Allah’ýn vahdaniyetini ve
hususiyetlerini daha bu âlemde tahsil edip terakki
e t t i k l e r i i ç i n h e r a n A l l a h ’ a þ ü k re d e r l e r.
Y â R a b b i b i z i h e r â l e minde þükreden kullarýndan eyle. Amin.

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