KUT

Türklerin Maneviyat Anlayýþý

“TÜRK”

ELL

HACC

HÜSEYÝN

VEDAD

Ýstanbul
2017

K U T
T ü r k l e r i n

M a n e v i y a t

A n l a y ý þ ý
E L L

H A C C

H Ü S E Y Ý N

V E D A D

Editör: Þ a f a k T U N Ç Redakte/Tashih: H ý z ý r E R C A N

Baský Tarihi
H.1438 /M.2017
Ýletiþim

Web:

http://huvallahu.com

e-mail: ellhuve@hotmail.com
Basým Yeri:
Seçil Ofset Matbaacýlýk
ve Ambalaj Sanayi Ltd. Þti.
Tel: (90) 212 - 629 06 15 pbx
ISBN
978-605-82964-1-1

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

DÎBÂCE…………………………………..............……………………………………1-4

KUT NE DEMEKTÝR?.......................................................................5-18

Devleti Yönetme Yetkisi Kim Tarafýndan Verilir?.....................................8

Türklerdeki Cihan Hâkimiyeti Düþüncesinin Kaynaðý Nedir?...............16

TÜRKLERÝN KÖKENÝ....................................................................19-36

Hz. Âdem Hangi Lisaný Konuþuyordu?.................................................21

Hz. Âdem Kimdir?.............................................................................24

Hz. Âdem'in Dini?.............................................................................25

Hz. Âdem'den Önceki Varlýklar Ruhanî Terbiye Görmemiþlerdir.............26

Ýnsan Varlýðýnýn Hz. Âdem'den Bugüne Daima Geliþme Göstermesi "Hüve
Her An Yeni Bir Þandadýr" Arzusunun Bir Yansýmasýdýr..........................27

Hz. Âdem'den Sonra Gelen Nesil Nedir? Millet Kavramý Ne Zaman Ortaya
Çýktý?..............................................................................................30

Allah'ýn Ordusu.................................................................................34

TÖRE..........................................................................................37-42

Türk Demek Töreye Yani Allah'ýn Nizamýna Uyan Demektir...................38

TÜRKLERÝN ÝLÂHÎ ÂLEM TASAVVURU VE ALLAH ANLAYIÞLARI......43-65

Göktürk Kitabelerinde Tanrý Ýdrak Ve Anlayýþý.....................................46

Þamanizm Türklerin Bir Dini Deðildir..................................................53

Yaþam Allah'ýn Bilinmeklik Arzusunun Bir Tatbikatýdýr..........................57

Ýnsan Dünyaya Ait Bir Varlýk Deðildir..................................................57

Ýnsanýn Dünyaya Geliþi Tamamen Allah'ýn Programýnýn Bir Etabýdýr........60

Ýnsanlar Dünyaya Geldikten Sonra Dünyaya Uymuþ Az Bir Kýsmý Ýse Ýlâhî
Âleme Dönüþ için Hazýrlýk Yapmýþtýr...................................................62

Kýlýcým Gök Girsin Kýzýl Çýksýn..........................................................63

Kayad el-Asr ....................................................................................64

YAYIMLANMIÞ ESERLER..............................................................66-68

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

Tarih, Allah'ýn programýdýr. Bu kitap ilk günden
günümüze kadar din tarihi araþtýrmasý olarak kaleme
alýnmýþtýr.
Rabbimiz; “Ben bir insan yaratacaðým” buyurmuþtur. Ýnsandaki hasletler iki noktada toplanýr. Birincisi
“ruh”, ikincisi “cismaniyet”. Dünya ile ilgili olduðundan her insan bu hususu yani cismaniyeti yaþar. Ancak
insan, ilâhî hakikati idrak edip anlayabilmesi için ruhanî
tecelliye ve manevî bilgiye muhtaçtýr. Buradaki asýl mesele, bu iki hususun birlikte idrak edilip bilinmesidir.
Yaþam, insanýn maddi gayretleri ile meydana çýkmaktadýr. Ancak ruhanî terakki, Allah’ýn bu hususta bilgi
vermesi ile mümkün olmaktadýr. Ýþte maneviyatýn bu hususiyetlerini, insanýn kendi kendine bilmesi mümkün olmadýðýndan, Allah’ýn o ilim ve bilgileri lütfetmesi icap
eder. Ýþte onun için Rabbimiz, ilk andan itibaren kendisinin tayin ettiði ve ilâhî bilgi ile mücehhez kýldýðý insanlar
vasýtasý ile bütün insanlara gerçeði bildirmiþ ve yönlendirmiþtir. Bu hususiyetin ilk tatbikatý “Kut” ismi ile ifade edilmiþtir.
Zamanla bu hususiyetin deðiþik ifadeleri olmuþtur.
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Ancak ilk isim “Kut” olarak yani “ilâhî kudret tarafýndan kutsanmýþ” olarak tarif edilmiþtir.
Nitekim Âdem o insandýr. Ýþte ilk insanlarda bu husus “kut” ismi ile anýlmýþ, daha sonralarý her zaman diliminde, Allah’ýmýzýn vazifelendirmiþ olduðu, “peygamber” ismi ile ifade edilmiþ, Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra da “zamanýn insaný” yani velâyet olarak deðerlendirilmiþtir.
Dünyada, Hz. Âdem’den sonra ilk kurulan devlet
ve Müslüman topluluðunun baþýnda olana, “kut” ismi
verilmiþtir. Müslüman, Allah’ý Allah’ýn arzu ettiði gibi bilip tasdik edendir. Rabbimiz, Hz. Âdem ile yani ilk günden itibaren yakýnlýk vermiþ olduðu bir gönül ile ki bu yakýnlýk velâyettir; insanlara hakikati bildirmiþtir. Türkler,
ilk zamandan beri Allah’ý, Allah’ýn arzu buyurduðu gibi
kabul ve tasdik etmiþlerdir.
Türklerin devlet anlayýþýnda, siyasi otorite veya
hâkimiyet kavramý "KUT" kelimesi ile ifade edilmiþtir.
Kut, egemenlik hakkýnýn Tanrý tarafýndan verilmesi demektir. Bir baþka deyiþle, Türklerde hâkimiyetin kaynaðý
ilahîdir. Bu bakýmdan, Türk kaðaný adeta ilâhi iradenin
yeryüzündeki temsilcisi gibidir.
Türklerde, devlet ve hâkimiyet düþüncesinin Kut
anlayýþý ile temellendirilmesi, onlardaki yönetim gücünün, meþru (yasal) bir zemine dayandýrýlmasý ile ilgilidir.
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Tanrý irade ettiðinden, kendisine "KUT" (kutsal baðýþ) yetkisi, verilen Kaðan, Hakîm olan Tanrýnýn yeryüzündeki temsilcisi sayýlýrdý.
Hakîm olan Tanrý’dan bu yetkiyi alan, meþru otorite sayýlýr ve siyasi anlamda baþkalarýný yönetme gücüne
sahip olurdu. Böylelikle KUT meþrulaþmýþ iktidarý ifade
ederdi.
Kut ile hakana, halký yönetme yetkisi Tanrý tarafýndan baðýþlanmýþ olmaktadýr. Hakan, böylelikle siyasi iktidar hakkýna sahip olur ancak bu salahiyetin kaynaðý Tanrýdýr dolayýsýyla hâkimiyetin menþei ilâhidir. Bu yüzden
Türk hükümdarlarý kendilerini ilâhi yani insanüstü varlýklar olarak görmezler, sadece bir "VAZÝFELÝ" gibi davranýrlardý. Nitekim halkýný iyi yönetemeyen hakandan kutun alýndýðý düþünülerek kurultay tarafýndan hakanlýktan
indirilirdi. TÖRE "ÝLAHÝ NÝZAM" OLDUÐU ÝÇÝN
A L LAH KENDÝ NÝZAMINA UYGUN OLAN KÝÞÝYE KUT
YANÝ "YÖNETME YETKÝSÝ" VERÝR, LAYIK OLMADIÐINI GÖRDÜÐÜNDE ÝSE BUNU GERÝ ALIRDI.
Her ne kadar "Tanrý tarafýndan kut verilmiþ",
"kut sahibi" (kutsanmýþ, mukaddes), "Tanrý'dan olma,
Tanrý'ya benzer" addedilse de, hükümdarýn iktidârýnýn
meþrûiyeti sâdece Kut ile baþlayýp, Kut ile bitmekte deðildir. Ýktidarda meþrûiyetin devamý, iki þeye baðlýdýr: Millete hizmet ve Töre'ye baðlýlýktýr.
3
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Türklerin diðer milletler tarafýndan kýskanýlmasýnda
onlara verilen bu kutun etkisi de vardýr. Bu kýskançlýk Ýblis'in Hz. Âdem'e yönelik kýskançlýðýný çaðrýþtýrmakt a d ý r. A l lah'ýn lütfettiðine yapýlan bu kýskançlýk ve çekememezlik her devirde görülmüþtür.
Tarihe bakýldýðý zaman, Allah'ýmýzýn bu kadar evliya, ulema, komutan gönderdiði ve pek çok devletler kuran milletinin Türkler olduðu görülmektedir. O halde, Allah'ýmýzýn Türklere ileri bir hususiyet lütfettiði anlaþýlmaktadýr.
Bizim milliyetçilik anlayýþýmýz Allah'a dayanýyor.
Zaten Allah'a dayanmayan her þey gelip geçicidir. Millet
tertibini kuran Allah'týr. Allah'ýmýz her kuluna beþeri ilham verir, ama daima Allah'ý düþünene Allah'ýmýz ilâhî ilham lütfeder.

Huve't-tevfiku'r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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KUT NE DEMEKTÝR?
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Türkçenin bilinen en eski iki kelimesinin “Tanrý”
ve “Kut” kelimeleri olduðu belirlenmiþtir. Tek Tanrý
fikrine çok erken dönemde ulaþtýðý görülen Türk topluluklarýnýn birlikçi, bütünlükçü, cihanþümul ve insanlýk
çapýnda idealler taþýyan devletler kurmalarýnýn bir sebebi
de bu olsa gerekir.
Ýslâmiyetten önce Türkler, devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrý tarafýndan verildiðine inanmýþlardýr. Bu
düþünce Ýslâmiyet'in kabulünden sonra da sürmüþtür. Nitekim Osmanlýlardaki hâkimiyet düþüncesi de Orta-Asya
Türk devlet geleneðinin devamýdýr.
Türklerdeki bu yönetme yetkisinin, Tanrý tarafýndan verildiðine olan inanç, KUT anlayýþý olarak deðerlendirilmektedir.
Kut kelimesinin çeþitli anlamlarý üzerinde durulmuþtur: W.
Radloff; A. Vambery, V. Thomsen kut sözünü "SAADET", tabiri
iptidai cemiyetlerdeki "mana"ya benzeten Z. Gökalp; "MUKADDES",
F. Köprülü; "SAADET" olarak almýþlardýr. W. Barthold; "SAADET" ve
"BAHT" ifade ettiðini söylediði kut kelimesinin Kutadgu Bilig'de
"HAÞMETMEAB" (majeste) mefhumunu karþýladýðýný kabul etmiþtir.
Reþit Rahmeti Arat; "KUTLU VE MESUT OLMA", Menges; "SAADET,
BAHT", F. Altheim; "ÞANS, TALÝH", A. V. Gabain; "SAADET", R.
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Giraud, "TALÝH, MUTLULUK", L. Rasonyi; "SAADETE ULAÞMA", A.
Bombacý; "ÞANS, KADER, TALÝH", A. Caferoðlu; "SAADET, manalarýnda kullanmýþlardýr.

Türk devlet geleneðinde ülkeyi yönetme yetkisinin
hükümdarlara TENGRÝ (tanrý) tarafýndan verildiði inancýna "kut" denir. Kut, Türk-Moðol ve Altay halk inancýnda
"KUTSAL ENERJÝ" anlamýna da gelir. Kutsal yaþam gücü,
bereket, hayat verici, mübareklik, canlýlýk gibi anlamlarý
vardýr.
Kut, Türklerde devlet idaresinde güç, yaratýcýlýk ve
yetki bakýmýndan sahip olunan üstün güç anlamýnda ilâhi
bir kaynaktan gelen rahmet olarak tanýmlanmaktadýr.
Kut kelimesi, "Siyasi otorite" anlamýnda Oðuz
Destaný'nda geçmektedir. Kutadgu Bilig'de ise doðrudan
doðruya "devlet" kelimesinin Türkçe karþýlýðý olarak kullanýlmýþtýr. Ancak burada kullanýlan devlet, "Devlet kuþu" anlamýnda bir talihi ifade etmek için kullanýlmýþtýr.
Bizim bugün devlet dediðimize, eski Türkler ÝL derlerdi.
XI. yüzyýlda "SAADET" kelimesi, "kýv" veya "kuvýg" sözü ile karþýlanmaktaydý. Divanü Lügati't-Türk'te
derlenen bir halk edebiyatý örneðinde, "Kut kýwýg berse idhim" yani "Tanrým siyasi otorite kudreti (KUT)
ve saadet verse" þeklinde bu iki sözün birbirinden kesin
ayrýlmýþ olduðu görülmektedir.
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Kutadgu Bilig demek, "kut kazanma bilgisi"
demektir.
Devrin Gök-Türk alfabesiyle yazýlýp günümüze
kadar ulaþan Irk Bitig adlý kitapta görüldüðü üzere, bir
insan Tanrý'dan, O'nu yücelterek ve saygýyla niyaz ederek
"kut" isteyebiliyordu. Tanrý da dilerse "kut ve sürüler"
veriyor, "uzun ömürler" baðýþlýyordu. Demek ki kut kaynak bakýmýndan Tanrý'dan gelmekte idi.
Kut'un güçlenmesinin diðer bir sebebi de, halkýn
hayýr duasýdýr. Kutadgu Bilig'deki, belki de en dikkate
deðer bir metin, bu sorunun cevabýný veriyor: "Tanrý
kadirdir, âdildir; gerçek Töre'yi koyan, veren
O'dur; yarattýðý bütün mahlûklara gücü yeter".
Her þeyden önce kut, Tanrý'nýn bir ihsânýdýr. Kutu yükselten de Tanrý'dýr. Yani kut "yükselebilen!" bir deðerdir.
Eserin 1258. beyiti: “Törüttüng mini sen kötürdüng
kutun Yazuklug kulung men tapugsuz otun” "Beni yarattýn ve kut'umu yükselttin; ben senin günahkâr âsi
bir kulunum" þeklindedir. Yine: “Bayat kimge kýlsa
inâyet basut Anýng boldý ajun bolu birdi kut” "Tanrý
kime inâyet ve yardým ederse, dünyâ onun olur ve
o kuta kavuþur" denilmektedir. Günahkâr kulu, kut yolunda destekleyen Tanrý'dýr. Bayat (Kadim Tanrý) kime
inâyet ederse, o kiþi iki cihanda kut bulur.
Ýslâm öncesi devirlerde, Allah'ýmýzýn Türkler’den
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seçtiði bir gönüle ilham vermesi ve onun ile o topluluða
maddi ve manevi enerji vermesi durumu kut hususiyetidir. Ýslâm'dan sonra bu hususiyet velâyete lütfedilmiþtir
ki, Allah'ýn seçtiði bir gönül ile o topluluða maddi ve
manevi enerji verme durumu gavsiyyet hususiyetidir.
Nitekim hadis-i þerifte þöyle buyruldu: "Kavmi içindeki
âlim
kiþi,
ümmeti
içindeki
peygamber
gibidir" (Aclûnî, II, 17)
DEVLETÝ YÖNETME YETKÝSÝ KÝM TARAFINDAN
VERÝLÝR?

Gök Tanrý inancýna göre eski Türkler'de egemenlik
bir hanedana ve o hanedanýn tüm erkek üyelerine verilmiþ sayýlmaktaydý. Kaðanýn gücünün, Gök Tanrý'dan geldiði ve bu þekilde onun tanrýsal bir vazifesinin bulunduðu inancýnýn mutlaka kurultay tarafýndan onaylanmasý
gerekliydi. Ancak siyasal iktidarýn sadece meþru olmasý
yeterli deðildi. Bunun yanýnda kaðanýn hükümdarlýðý
süresince bütün görevlerini eksiksiz bir biçimde yerine
getirmesi, kanunlara ve törelere uygun hareket etmesi
gerekiyordu; aksi halde otoritesi her an sarsýlabilirdi.
Nitekim Hunlarda, kim olursa olsun kanuna muhalefet
etmenin çok büyük bir suç oluþturacaðý, kanuna karþý
gelen kaðan bile olsa, onun derhal azledileceði bir kural
haline getirilmiþti.
Hunlarda, Hakan'a Tanrý tarafýndan "kut" verildiði
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için hakan yönetme hakkýna sahiptir. Asya Hun hakanlarý da bu inanýþýn etkisi ile Tanrý kutu,Tanhu (Tanrý'nýn gölgesi) , yani göðün yüce oðlu anlamýna gelen unvanlarý
kullanmýþlardýr. M.Ö. 176 yýlýnda, Mete'nin Çin Ýmparatoruna gönderdiði mektup þöyle baþlar: "Ben Tanrý tarafýndan tahta çýkarýlmýþ büyük Hun Hakaný -Tanhu -" (Bahaeddin Ögel, Büyük Hun Ýmparatorluðu Tarihi, Kültür
Bakanlýðý Yayýnlarý 1981. C. 1, s.439)

Türkler, devleti yönetme yetkisinin TANRI tarafýndan verildiðine inanýyorlardý. Tanrý tarafýndan verilen bu
yönetme hakkýna KUT diyorlardý. KUT'un kan yoluyla
hükümdarýn tüm erkek çocuklarýna geçtiðine inanýyorlardý.
Türk hükümdarlarýna idare etme yetkisi, Tanrý tarafýndan ilâhi bir lütuf olarak baðýþlanmýþtýr. Bir baþka deyiþle hükümdar, Tanrý irade ettiði için, yani kendisine kut
verildiði için hükümdardýr ve idare etme yetkisine sahiptir. (Kafesoðlu, 1980a: 26-33: Kafesoðlu, 1997b: 248-258, 358;
Genç, 1981: 66; Parmaksýzoðlu 1982: 18.)

Asya Hun hükümdarýnýn unvaný "Gök Tanrý'nýn,
güneþin, ayýn tahta çýkardýðý Tanrý kut'u Tanhu"
idi. (Kafesoðlu, 1997b: 248-249; Ögela, 1980.) Avrupa Hunlarý'nda Attila’da da bu inanýþ kuvvetliydi. Bizzat Attila ,
"Hakanlýðýn Tanrý tarafýndan ve bütün insanlýðý
idare etmek için verildiðine" inanýrdý.
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Yine Attila kendisini Tanrý'nýn bir ordusu gibi düþünmüþtü. Bir çoban tarafýndan bulunup getirilen kýlýcý
da Tanrý'nýn bir armaðaný olarak kabul etmiþti. Batýlýlar
da, günahlarýndan dolayý cezalandýrýlmalarý için Tanrý'nýn
Attila'yý gönderdiðine inanýrlardý. Bu sebeple "Tanrý'nýn
kýrbacý" denmiþtir.
Avrupa Hun hükümdarý Attila (434-453)'nýn "Tanrýnýn kýlýcý" veya "Tanrýnýn kýrbacý" þeklinde isimlendirilmesi de, kut anlayýþýnýn bir tezahürü olarak kendisini
göstermektedir.
Büyük Hun Ýmparatorluðu'nun devamý hükmünde
olan Göktürk Kaðanlarý, Hun Kaðanlarý gibi unvanlar
kullanmýþlar. Göktürk kaðanlarý da, Tanrý tarafýndan
tahta çýkarýldýklarýna inanýrlardý. Göktürk kaynaklarýnda
"Kutlug", "Tengride (kut) bulmuþ" gibi kelimeler göze
çarpmaktadýr.
Türk tarihinin yazýlý ilk kaynaklarýndan olan Orhun
kitabelerinde de, Göktürk Hakaný Bilge Kaðan (716734)'ýn "Tanrýya benzer, Tanrý'da bolmuþ (olmuþyetiþmiþ) Türk Bilge Kaðan... Tanrý irade ettiði
için, Kut’um olduðu için (Kut verildiði için) Kaðan
oldum" (Ergin, 1983, 17, 19,36; Turan, 1979, 168-176; Kösoðlu,
1997, syf. 37-44.) sözleriyle ilk ifadesini bulan kut anlayýþý
daha sonraki devirlerde mesela Karahanlý devri ana kaynaklarýndan ve yine bir siyasetnâme olan Kutadgu-Bilig
(Kut kazanma bilgisi) adlý meþhûr eserinde, en ince nok10
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tasýna kadar açýklanmýþtýr; buna göre: "Kut'un (hükümdarýn) tabiatý hizmet, þiarý adalettir. Fazilet ve
kýsmet Kut'tan doðar. Beyliðe (Hükümdarlýða) yol
ondan geçer. Her þey Kut'un eli altýndadýr. Bütün
istekler onun vasýtasý ile gerçekleþebilir. Tanrýsaldýr… Bey bu makama sen kendi gücün ve isteðin ile gelmedin, onu sana Tanrý verdi. Hükümdarlar iktidarý Tanrý'dan alýrlar…"
En büyük mutluluk, saadet ve bahtiyarlýk mânâlarýna gelen devleti de Türklere Tanrý vermiþtir. Millet ile
hükümdarýn durumu, Tanrý tarafýndan tayin edilirdi. Tanrý tarafýndan ÝL (Devlet) ve Kut verilen hükümdarlar ve
milleti eðer Tanrý yolundan çýkarlarsa, Kut ve Ýli elinden
alýnarak cezalandýrýlýrdý. Onun için Türkler, baþarý ile
felâketlerini hep Tanrý’nýn bu nizamýna baðlýyorlardý.
Uygur Kaðanlarý'nýn unvanlarýnda da ayný anlayýþ
mevcuttur. Kaðanlar "idik-kut, idi-kut"(=Tengri
kut), "Kutlug", "Tengride kut bulmuþ" ve "Tengride
ülüg bulmuþ" unvanlarýný taþýyorlardý.
Yine, 831-852 yýllarý arasýnda Tuna Bulgar Haný da
ayný ifadeleri kullanýr: "Tanrý tarafýndan gönderilmiþ,
Tanrý'ya benzer Melemir Han…" (bkz. s. 15/ 3 prg)
Kut'un kaðan açýsýndan önemi çok büyüktür; zira
kaðan, kutun gözle görülür, cisimleþmiþ bir sembolüdür.
Kaðan mutlak, kiþisel, evrensel, kutsal niteliklere sahiptir.
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Devlet içinde hiçbir iþ onun iradesi dýþýnda yapýlamaz.
Kaðan bütün sosyal ve siyasal hayatýn tek hakimi ve
düzenleyicisidir. Dolayýsýyla hükümdarlýk, devletin en
yüksek ve güçlü organýdýr. (Mahmut Arslan; Eski Türk Devlet
Anlayýþý ve Çif te Hükümdarlýk Meselesi, Fýrat Üniversitesi Tarih
Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazýð. 1990,
s. 233.)

Oðuznameye göre ilk cihan hâkimiyeti, Oðuz Han
tarafýndan kurulmuþtur. Oðuz Han semavî bir kaynaktan
gelmiþ ve harikulade vasýflara sahip olarak doðmuþtur.
Hükümdar ilân edildikten sonra, "Güneþ bayraðýmýz,
gökyüzü otaðýmýzdýr. Daha çok denizlere, daha
çok ýrmaklara doðru" diyerek dünyanýn fethine hazýrlanmaya baþlamýþtýr.
Oðuz Han’ýn veziri Uluð Türk, bir gün uykuda, bir
altýn yay ile üç gümüþ ok görmüþtür. Altýn yay, gündoðusundan günbatýsýna kadar uzanýyordu. Üç gümüþ ok da
kuzeye doðru gidiyordu. Uluð Türk uyanýnca Oðuz
Han'a:
"Ey kaðaným, bu rüyamýz sizin hayatýnýz
için, uðurlu olsun; bu rüya size dirlik versin. Gök
Tanrý, rüyamda ne gördüysem, onu gerçek yapsýn"
diyerek Gök Tanrý’nýn dünyayý kendisine baðýþladýðýný
söylemiþtir.
Türk hakanlarý, kendilerinin Yüce Tanrý tarafýndan
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görevlendirildiðine, böylece Tanrý'nýn Türk milletini tuttuðuna tam bir samimiyetle inanýyorlardý. Bilge Kaðan,
kendisinin hükümdar olmasýný ayný ilâhî kaynaða baðlamakta: "Türk Tanrýsý, Türk milletinin adý saný yok
olmasýn diye babam kaðan ile anamý tahtta oturttu. Ben de Tanrý irade ettiði için, Kut'um olduðu
için kaðan oldum. Öte yandaki milletleri nizama
soktuk. Tanrý güç verdiði için Türk askerleri kurt
gibi, düþmanlarý koyun gibi idi" demektedir. Bu durum Uygurlarda ve Ýdil Bulgarlarýnda da böyleydi.
Göktürkler’de han olan kiþi, Gök Tanrý’dan kut
verilmesiyle, hem halife hem de devlet baþkaný görevini
yürütüyordu. Bu, týpký Peygamberimiz zamanýndaki gibi
bir tecelli ve makama iþaret ediyordu; çünkü Peygamberimizin tatbikatýnda hem peygamber hem de devlet baþkaný bir idi; bu makam “ilâhi halife” makamýdýr. Kut
tatbikatýnda, hem devlet baþkaný olmak hem de ilham
noktasý olmak durumu vardýr.
Eski Türklerde, dünya egemenliðini yansýtan ve bir
Uygur hükümdarýnýn Gazneli Mahmut'a gönderdiði mektubun baþlangýç bölümünde yer alan þu sözler hayli ilgi
çekicidir: "...Göklerin sahibi Tanrý, yer yüzü
ülkelerinin ve birçok kavmin egemenliðini bize
verdi." Uygur hükümdarý o dönemde büyük bir devletin
hükümdarý olmadýðý halde, geleneksel "Türklerin
Dünya Egemenliði" idealine baðlý kalmýþtýr. Kendisinin
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Gazneli Mahmut'a gönderdiði yay ve on ok da dikkat
çekicidir.
Dünya egemenliði inancý, Gök Tanrý'nýn Türkleri
korumasý ve onlarý baþka uluslara üstün kýlmasý inancýyla birleþerek Türklerde ulus olma bilincinin erken uyanmasýnda etkili olmuþtur.
Tarihî kaynaklardan da anlaþýlýyor ki, Türk devletlerinde siyasî iktidar kavramý, Kut tabiri ile ifade ediliyor;
Kut'un kan vasýtasýyla da babadan oðula geçtiði kabul
ediliyordu. Bu inanç, hükümdarýn ölümünden sonra
evlâtlarý arasýnda devam ettiðinden taç ve taht kavgalarýnýn da sebebi olarak telâkki ediliyordu. Bu durumu göz
önüne alan Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Fatih; nizam-ý
âlem için kardeþ katline cevaz vermiþtir.
Türkler, ilk zamanlardan beri tek bir tanrý
anlayýþýna sahiptir. Türk boylarýnýn belirli bir kaðanýn etrafýnda birleþmesi, o kaðandaki ilâhî yetki ile ilgilidir. Allah'ýmýz, Türk milletine ileri hususiyetler vermiþtir.
Kýyamet sûresi 36. âyetinde;
"Ýnsan baþýboþ býrakýlacaðýný mý sanýyor?" buyrulmaktadýr.
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Orhun Abidelerinin Bilge Kaðan yazýtýnýn doðu yüzünde þöyle yazmaktadýr:
"Tanrý gibi, Tanrý yaratmýþ Türk Bilge Kaðaný, sözüm: Babam Türk Bilge Kaðaný…
Nitekim hadis-i þerifte; "Allah, Âdem'i kendi suretinde yarattý." (Buhari, Ýstizan 1; Müslim, Bir 115) buyrulmaktadýr. Hüve’den baþka bir mevcut olmadýðýna göre
(Lâ mevcude illâ Hû sýrrý) Allah'ýn insaný kendi sureti
üzere halketmesi hususiyeti insan varlýðýna verdiði kýymeti göstermektedir. Ýnsaný herhangi bir varlýkla kýyaslamak mümkün deðildir. Allah'ýn insaný kendi suretinde yaratmasý demek Allah'ýn insaný kendi arzularýnýn tahakkuk
ettirdiði varlýk olmasý ile ilgilidir.
Yani Tanrý, Bilge Kaðaný kendi gibi yaratmýþ manasýnadýr. Bu da Bilge Kaðan'a, tanrýsal yetki verildiðini iþaret etmektedir. Bu anlatým, Bilge Kaðan'a kut verildiðini
göstermektedir.
Her ne kadar "Tanrýdan olmuþ ve Tanrý gibi"
diye itikat edilse de, Türk Kaðanlarý hiç bir
zaman bazý toplumlarda görüldüðü gibi kendilerini “Tanrý-Kral” olarak görmemiþlerdir. Kaðan’ýn
üzerinde onun da uymasý gereken TÖRE söz
konusudur. Töre, Kaðaný da kuþatan ve baðlayan
bir güçtür.
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TÜRKLERDEKÝ CÝHAN HÂKÝMÝYETÝ
DÜÞÜNCESÝNÝN KAYNAÐI NEDÝR?

Bilinen ilk Türk devleti sayýlan Asya Hun Ýmparatorluðu, M.Ö. 176 yýlýnda, Tengri Kut'u (Tanrý baðýþý) unvanýný taþýyan Hun hakaný Mete'nin, Çin imparatoruna
gönderdiði mektup þöyle baþlar: "Ben Tanrý tarafýndan
tahta çýkarýlmýþ büyük Hun Hakaný -Tanhu "
S. Eckhart'a göre ise Büyük Türk Hakaný Attila'nýn
kendisini ilâhi hükümlere tâbi olan ve Tanrýnýn lütfuna
mazhar bir kul olarak görmektedir. (S. ECKHARD, "Efsanede
Attila",. Attila ve Hunlarý, s.131)

Cihan hâkimiyeti ülküsü gerek Hun Türklerinde gerekse Hunlardan sonra Göktürklerde görülmüþtür. Batý
Göktürk hükümdarý Ýstemi Han'ýn oðlu ve halefi olan Tardu, Akhunlarý kendi hâkimiyeti altýna aldýktan sonra, Bizans imparatoruna gönderdiði mektubta; "Dünyada yedi iklim ve yedi ýrkýn (cihanýn) büyük kaðanýndan
Romalýlar imparatoruna"… ibaresi ile baþlar ve Türklerdeki cihan hakimiyeti düþüncesini ortaya koyar. Çin'e
karþý zaferi ile meþhur Kapgan Kaðan da, imparatora
gönderdiði mektupta: "Dünyayý sulha ve nizama kavuþturan, Tanrýnýn mükâfatýna lâyýk ve Göktürkler’in ilâhî ve kudsî hükümdarý" unvanlarýný kullanýyordu.
1055 yýlýnda, Þiî Büveyhîlerin baskýsýndan Abbasi
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halifesi Kâim bi-Emrillah'ý kurtardýðý için Tuðrul Bey'e
Halife tarafýndan "El Melik ül-maþrýk vel-maðrib ve
Rükneddin / doðunun ve batý'nýn sultaný, ve dinin
direði" unvaný verilmesi cihan hâkimiyeti düþüncesinin
örnekleridir.
Göktürkler’de han olan, Gök Tanrý’dan kut almak
ile hem halife hem de devlet baþkaný idi. Kut yetkisi
Âdem’den sonra bir müddet bu þekilde yürümüþtür.
Ýslâm’daki Velâyet kut makamýný iþaret eder. O halde ilk
velilerin Türk olduðu görülmektedir. Bu, týpký Peygamberimiz zamanýndaki gibi bir tecelli ve makama iþaret ediyordu. Çünkü Peygamberimizin tatbikatýnda, hem peygamber hem de devlet baþkaný bir idi. Bu makam, ilâhi
halife makamý idi.Bu makam, Ýslâm’daki GAVSÝYYET
sýrrýný iþaret eder.
Türk hükümdarlarýna devleti idare etme yetkisinin
Tanrý tarafýndan ilâhi bir lütuf olarak baðýþlandýðý yani
"Tengri" arzu buyurduðu için kendilerine kut verildiði ve
böylelikle hükümdarlýk ve idare etme yetkisine sahip olduklarý kabul edilmektedir. O halde "Tengri"nin kut vermesi, o kimseyi vazifeli kýlar, yani Zamanýn Ýnsaný kýlar.
Bütün insanlar o gönle tabi olmak mecburiyetindedir. Bu
kimseler, doðrudan doðruya peygamber olmasa da, Allah'ýn kendilerini vazifeli kýldýðý kullar olduðu muhakkaktýr. Musevîlerdeki "Kral peygamber" tatbikatý, Türklerdeki bu tatbikatýn benzeri olsa gerekir.
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Kutadgu Bilig'te de "Bu beyliði sen arzu edip
kuvvet kullanarak ele geçirmedin. Onu sana tanrý
kendi fazlý ile ihsan etti", "Beyler hâkimiyetlerini
Tanrý'dan alýrlar" denilmektedir.
Türklerde "Kut" inancý ve Türk devletlerinde devam eden "Güneþin doðduðu yerden battýðý yere kadar" adaleti yayma telakkisi, bu vazifenin bir tezahürüdür.
"Ý'lây -ý Kelimetullah" (Allah kelâmýný yani
Kur'an-ý Kerim ve O'nun hükümlerini yüceltmek) ve
"Nizâm-ý Âlem" (Allah’ýn nizam ve þeriatýný dünyada
egemen kýlmak) Ýslâm cihadýndaki ana temadýr. Eski
Türklerde de, bu cihat anlayýþýnýn bir benzeri olduðu
anlaþýlmaktadýr. Esasta Kut hususiyeti, "tekellümü lisan-ü'l kýdem" esrar-ý hususiyetine sahip olan ve Allah
tarafýndan vazifeli olan, kudrete tasarruf yetkisi ile donatýlmýþ gönül noktasýný iþaret etmektedir.
Osmanlý hükümdarlarý, bunun zahiri tatbikatýný
yapmýþtýr. Zamanýn Ýnsaný ise hakikat makamý olarak
mahfiyette bulunmuþtur. Artýk kral peygamber tatbikatýnýn kaldýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Böylelikle, zaten din ve
devlet iþleri de tatbikatta ayrýlmýþ olmaktadýr.
Manevî ve maddi olarak, her þeyin tatbikatý ilâhî
kudrete tâbidir. Allah'ýn verdiði ilham olmazsa, kimse ne
bir þey keþfedebilir ne de icat edebilir.
18

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

Türk kelimesini, bir ýrkýn ismi olarak deðil de
övülmüþ, beðenilmiþ hasletleri ve karakteri iþaret eden,
manevi bir kelime olarak düþünmek lazýmdýr. Yani
Allah’ýn lütfettiði hasletleri düþünmek lazýmdýr.
Ýlk günden bugüne insan macerasýnda, ilk olarak
Hz.Âdem ve daha sonra gelen peygamberler Allah’tan
ilham alarak kut kazanmýþlar yani kutsanmýþlardýr.
Kut, Türklerde görülmektedir. Çünkü Hz.Âdem’in
kavmi Türk idi. Zaman geçtikçe, Hz.Âdem ve oðullarý
geniþlemeye baþladýlar...Topluluklar ve diðer kabileler
meydana geldi.
Bazýlarý, Hz.Âdem’in verdiði ilk mesaj ile
yürüdüler. Bazýlarý da baþlarýndaki liderlerinin þahsi arzularýna tâbi oldular. Çünkü her kabilenin kendi baþkaný
vardý ve her baþkan kendine göre toplumu yürütüyordu.
Ancak insanda ruh var ama nefis de var. Tabiki her lider
kendi meþrebine ve aklýna göre hareket ediyor. Zaman
geçtikçe insanlar, Tanrý anlayýþýný kendi akýllarýna göre
tarif ettiler. Zamanla tanrý anlayýþýnda toplumlar arasýnda
farklýlaþma baþladý. Genel olarak, toplumlar tanrýyý
kudret ile özdeþtirdiler. Tanrýya tapmak, kudrete tapmak
oldu. Ýnsanlar kudret atfettikleri isimlere yani tanrýlara
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tapmaya baþladýlar. Halbuki her zamanda “zamanýn
insaný” vazifelidir. Ýlk vazifeli insan Hz Âdem’dir. Allah
kime vazife verdi ise o insan ile yürümek lazýmdýr.
Müslüman, Allah’a sadece kudret için tapmaz. Allah’ýn kudreti var ama O sadece kudret deðil; Allah’ý sadece kudretini düþünerek tapmýyoruz. Allah’ýn lütfettiði
ruhu dikkate alýyoruz; insandaki manevi hasletler olarak
iman, inanç, tefekkür, icat, keþif, duygular, hisler, ümitler,
beklentiler....insanda sonsuz hasletler var. O halde, Allah’ýn insana lütfettiði ruhu dikkate alarak iman ediyoruz.
Çünkü Kur’an’da; “ve nefahtu fîhi min rûhî” (O’na
ruhumdan üfledim) (Hicr 15/29) buyrularak Allah’ýn,
Âdem’e bizzat kendi ruhundan lütfettiði beyan buyrulmuþtur. Bu hasletlerin hiçbirini dikkate almadan, sadece
kudrete tapmak doðru deðildir.
Geçmiþte yaþayan toplumlar, her sýfat için kudretler atfettiler ve her kudrete ayrý ayrý tanrý isimleri verdiler. Halbuki, bütün sýfatlarýn sahibi tek Allah’týr.
Allah yalnýzca kudret sahibi olduðu için mi seviliyor? Yoksa insana verdiði ruhi hususiyetleri mi düþünüyoruz?
Ýnsanda Allah’ýn ruhu var yani Allah’tan bir parça
var bizlerde...
Allah'ýn elbette sonsuz kudreti de var ama asýl dik20
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kat ettiðimiz, Allah’ýn insandaki hususiyetlerini seviyoruz.
Mesele kendindeki Allah’ý sevmek; iþte ilâhi aþk budur.
Allah’ý insanda arýyoruz çünkü Allah kendi ruhunu
çekse biz yokuz.
Ýnsana en yakýn Allah'ýn kendisi, çünkü insaný
yaratan odur. O halde, Allah’ý insanda düþünmek ve
insanda aramak lazýmdýr.
Ýlk önce, Allah’ý tanýmakta ve bilmekte doðru olmak lazýmdýr. Ýþte ilk Türkler Hz.Âdem’den beri gelen
doðru inançlarýný bozmamýþlardýr. Onun için Peygamberimiz; “Türklere kýlýç çekmeyin” buyurmuþtur.
Ýbnu Hacer Türklerle ilgili olarak þu açýklamayý sunar: "Sahabe zamanýnda þu hadis meþhur idi:
"Türkler sizi býraktýkça, siz de onlarý býrakýn (onlarla savaþmayýn)."
HZ.ÂDEM HANGÝ LÝSANI KONUÞUYORDU?

Dünyanýn en eski lisanýnýn hangisi olduðuyla ilgili
olarak, þimdiye kadar pek çok tartýþma yapýlmýþtýr. Yazýya
dökülen en eski lisanýn Sümerce olduðunu bilinmektedir.
Ancak konuþulan ilk lisan hangisiydi?
Allah, Hz.Âdem'i yarattý ve sonra eþ olarak
Havva'yý yarattý. Âdem ve Havva
hangi lisan ile
anlaþtýlar?
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Hz.Âdem, Allah ile konuþuyordu sohbeti vardý
ancak Havva yaratýldýðýnda cismaniyet noktasý olduðundan ayný konuþma olmayacaktý. O konuþma için lisan
lazýmdý. Ýþte, Hz.Âdem'in Havva ile konuþtuðu lisan
Türkçedir.
Hz. Âdem’in dünyada konuþtuðu lisan Türkçedir.
Bugün, yaþayan Dünya dilleri arasýnda, en eski yazýlý belgelere sahip olan dil, Türk dilidir. Türk dilinin zamanýmýzdan 5500 yýl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlýðý ispatlanmýþtýr. Altay Dilleri Teorisine göre ise Ana
Türkçeden Anadolu ve Batý Türkçesine kadar geçen
zaman hesaba katýlýrsa, bu devreden zamanýmýza kadar
geçen süre onbirbin seneyi geçmektedir.
Osmanlý döneminde Feraizcizade Mehmed Þakir
Efendi, (1853 – 1911) ilk insan olan Hz.Âdem'in Türkçe
konuþtuðunu belirtmiþ. Hâttâ bu dilin nasýl bir dilbilgisi
yapýsý olduðunu da yazarak açýklamýþtýr.
Kur’an’ý Kerim’de "Ve (Allah) Adem’e isimlerin
tamamýný öðretti" (Bakara 31) buyrulmuþtur.
Ýsmail
Hakký
Bursevî
Hazretleri,
Bursa
Kütüphanesi'nde kayýtlý "HADÝS-Ý ERBAÝN " adlý
eserde Bakara Suresi 31. ayetin tefsirini yaparken þöyle
buyuruyor:
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“Hz.Âdem'in cennetten çýkma vakti gelince
Cenâb-ý Allah bunu haber vermesi için Cebrail'i
gönderir. Cebrail durumu Hz.Adem'e bildirir."
Hz.Adem týnmadý "yani emri duymazlýktan geldi.
Cebrail dur umu Allah'a bildirince ALLAH,
Cebrail'e: " Git ADEM'e LÝSAN-Ý TÜRKÎ ile söyle "
der. Cebrail gelir ve Türkçe olarak cennetten çýkma emrini teblið eder.”
Buna dair bir baþka bilgiyi de Kaygusuz Abdal’ýn
þiirlerinde görmekteyiz:
"Hakk buyurdu Cebrail'e var didi
Adem'i cennet içinden sür didi
Geldi Cebrail Âdem'e söyledi
Hak buyurdýgýn ayan eyledi
Cebrail didi çýkgýl Uçmak'tan Âdem
Tanrýnun buyrugý budur iþbu dem
Niçe ki söyledi hergiz gitmedi
Cebrailün sözini iþitmedi
Türk dilin Tanrý buyurdý Cebrail
Türk dilince söylegil dur git digil
Türki dilince Cebrail " hey dur " didi
"Durugel, uçmaðýn terkin ur" didi. (Gülistan,
Ank. Ktp. Nu: 645, s. 49 ) "Kaygusuz Abdal" Prof. Dr. Abdurrahman
Güzel, S.272,)

Halveti-Þâbânî büyüklerinden Kutbu’l Ârifin Hz.
Ahmed Amiþ Efendi; “Hazreti Âdem’e bütün diller
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teklif edildi, ama Türk lisanýný seçti. Onun için
Türk devleti ilelebet payidâr olur.” buyurmuþlardýr.
HZ.ÂDEM KÝMDÝR?

Âdem, Allah'ýn yarattýðý ilk "KUL"dur.
Þu sonsuz evrende, kim bilir bizim dünyamýz gibi
kaç tane dünya var? Hepsinde bir ÂDEM var mýdýr? Muhakkak ki vardýr. Manevi ve maddi olarak Allah insanda
görünmüþtür. Hadis-i kudsi’de; “Gökler ve yer beni
sýðdýramadý, Ben mümin kulumun kalbine sýðdým”
buyrulmuþtur.
Allah'ýmýz, kendisindeki hususiyetleri bildirmek
için bu âlemleri yaratmýþtýr. Dünyada (arzda) halife kýlýnan Hz.Âdem, yeryüzüne peygamber olarak ayak basmýþtýr. Allah, Hz. Âdem'e hitap etmiþ ve talimatlar vermiþtir.
ÝNSAN varlýðý boþuna yahut sýradan yaratýlmýþ bir
varlýk deðildir.
Hz.Âdem'den sonra dünyaya gelen bütün insanlarýn Allah'ýn bildirdiði din üzerine yürümesi icap eder.
Çünkü Âdemoðullarý, Hz.Âdem’in neslidir. Ancak insanlar ALLAH'ý esas alacaklarýna, kendi varlýklarýný esas alarak yürümeye çalýþmýþlardýr.
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Hz.Âdem'den sonra yürüyen nesiller içinde,
Allah'ýn seçtiði gönüller de vardýr. O gönüller kendi
zamanlarýna uygun olarak insanlara ilim vererek insanlarý
yavaþ yavaþ terakki ettirmiþlerdir. Çünkü Allah'ýn tecellisi
sonsuzdur. Bu rahmete raðmen, insanlarýn çoðu menfi tarafý tercih etmiþtir. Ancak menfi olanýn menfi tatbikat görmesi de, iman sahibi olanlarýn imanýný kuvvetlendirmiþtir.
HZ.ÂDEM’ÝN DÝNÝ

Hz.Âdem’in dini ve milleti nedir?
Türk kelimesinin mânâsý bir ýrký mý iþaret ediyor?
Elbette Hz.Âdem Müslümandýr. Peki, Müslüman ne
demek? Müslüman, Allah'ý Allah'ýn bildirdiði gibi kabul
ve tasdik eden kimse demektir.
Hz.Âdem, Allah'ýn kelâmýna muhatap olduðuna
göre ilk veli Hz.Âdem olmuyor mu? Arzda halife kýlýnan
Hz.Âdem, Allah'ýn halifesi olduðuna göre, ayný zamanda
ilk velidir.
Yeryüzüne gönderilen Hz.Âdem, sonradan ailesi
için peygamber olarak görevlendirilmiþtir. Bugün yeryüzünde, hemen hemen bütün din ve inanýþlarda bulunan
emir ve yasaklar bu noktadan baþlamaktadýr.

25

KUT
Bütün varlýklarýn insana tâbi olmasý, insandaki zatiyyeti ilâhiyeyi iþaret eder. Ýnsan, ruhen bütün varlýklarýn
üzerindedir. Allah'ýn insana kendi ruhundan lütfetmesi ile
varlýklar insana tâbi olmuþtur
Allah var, tecelliyatý var, yani Allah var insan var
dýr. O halde, ikinci yaratýlmamýþ olsa idi ilkini idrak edemezdik.Yaratýlan ile yarataný idrak ettik. Tecelliyat olan
sýfat varlýk olarak, zata iltica ediyoruz ki, O’nu idrak edebilelim.
Sâd suresi 75. âyette buyruldu ki “(Allah:) Ey
Ýblis! Ýki elimle yarattýðýma secde etmekten seni
men eden nedir?” Ayette geçen “iki el”den murat celâl
ve cemal sýfatlarýdýr.
HZ.ÂDEM'DEN ÖNCEKÝ VARLIKLAR RUHANÎ TERBÝYE GÖRMEMÝÞLERDÝR.

Hz.Âdem'den önce, yeryüzünde kan dökücü
varlýklar vardý. Onlarda Allah'ýn rahmeti tecelli
etmediði için sadece bir güruhtular.
Hz.Âdem'in yeryüzüne inmesi ile birlikte,
Hz.Âdem'in sýrrýndan nasip alanlar müspetin temsilcileri, nasip almayanlar da menfinin temsilcileri olarak devam etmiþlerdir. Dünyada yaratýlan insanlar, Hz.Âdem'in yolundan yürüdüðü zaman
müspeti temsil ederler. Müspete karþý çýkanlar ise
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menfidirler. Rabbimiz, insanýn daha ileri terakkisini arzu buyurduðu için müspet ve menfinin tatbikatýný baþlatmýþtýr. Allah'ýn bu terakki arzusunda, menfi yolda olanlar can kavmidir, “sýrrý
Âdem” deðildir. Onlar madde hükmündedir.
Allah'ýmýz; bu tertibi ile ÝNSAN varlýðýný üstün
tutmuþtur.
ÝNSAN VARLIÐININ Hz.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 varlýklara benzeterek
anlamak mümkün deðildir. Ýnsanýn makamý çok baþkadýr.
Allah'ýmýzýn "Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým" (Bakara/30)
arzusundan yaratýlan varlýða, ruh
lütfedildiði zaman, o varlýk Hz.Âdem olmuþtur. Ruh olmazsa o sadece bir maddedir.
Ýnsan dýþýndaki varlýklar Allah'ýn onlara verdiði
belli ve sýnýrlý vazifeler ile yaþarlar, çünkü o varlýklarda
ruh yoktur. Onlar madde hükmündedir. Ýnsan ise kendisinde Allah’tan bir ruh olmak ile diðer varlýklarla mukayese edilemez bir hususiyet taþýmaktadýr. Hiçbir varlýk insan ile kýyas edilemez.
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Hz.Âdem’den evvel, dünyada varlýklar vardý ama o
varlýklar sadece cisim olduklarýndan, yalnýzca maddeyi
temsil ediyorlardý. Hz.Âdem ise ruhu temsil eder.
Allah'ýmýz, "Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým" (Bakara/30) buyurduðunda meleklerin "kan dökücü
mü yaratacaksýn" (Bakara/30) itirazý yeryüzündeki cisim
varlýðýn birbirlerini öldürmeleri yani kan dökmeleriydi.
Melekler yeryüzündeki kandökücü varlýklarý görmekteyd i l e r. R u h v a r l ý ð ý o l a n H z . A d e m h e n ü z y a r a t ý l m a m ý þ t ý . A l lah, Hz.Adem'i yarattý ve ona kendi ruhundan lütfetti. Cisim olarak beþer ancak hakikat olar a k A l lah'ýn ruhunun görünmesi idi.
"Allah’ýn yer yüzünde halife kýlacaðým
arzusu" (Bakara/30) Hz.Âdem’dir. Halbuki umumi olarak
bilinen husus "tek bir Âdem var, cennette yaratýldý sonra
dünyaya indi" þeklindedir. Aslýnda her alemin Âdem'i var
çünkü Allah'ýn Âdem arzusu sonsuzdur; tek bir Âdem var
demek, Allah'ýn yaratma arzusuna kayýt ve tahdit düþünmek gibi olur.
Âdem'i tek bir þekilde deðil, sonsuz olarak düþünmek lazýmdýr.
Ýnsanlarýn bildiði gibi bir Âdem düþünmek olabilir
ancak asýl olan, Allah'ýn bildirdiði Âdem anlayýþýný kabul
etmektir.
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Yeryüzünde daha önceden de beþer varlýðý vardý
ama Allah'ýn tam olarak istediði insan varlýðý deðildi.
Allah’ýn arzu ettiði varlýk, bugünkü insanýn temeli oldu.Allah’ýn yüksek vasýflara sahip olmasýný arzu ettiði kývamda bir varlýk yani Hz.Âdem yaratýldý.
“Andolsun ki Biz, insaný , en güzel kývamda
yarattýk.Sonra onu, esfeli safiline (dünyaya)
indirdik.” (Tin/4-5)
Hz.Adem'den sonra gelen nesiller, ruh ve cisim
birlikte yürüdüler.
Hz.Muhammed'den sonra ise çok daha ileri bir hayat ve terakki baþlamýþtýr. Hz.Muhammed ile büyük bir
adým atýlmýþtýr ve insanýn modern çaðý baþlamýþ olmaktadýr.
Bizim görebildiðimiz sonsuz evren, cismani alemdir ancak Kur'an'da bildirilen yedi semavat yani yedi boyut Allah'ýn insan arzusunun devamýný iþaret etmektedir.
Dünyada baþlayan terakkinin devam edeceðini göstermektedir.
Hz.Muhammed ile insan varlýðýnýn nereye kadar
terakki edebileceðinin anlatýmý yapýlmýþtýr ki bu, Âlemi
Amâ'yý iþaret eder. Hz.Muhammed'i anladýðýmýz ölçüde
Allah’ýmýzý idrak edebiliyoruz.
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Hz.Âdem’de, hem cismaniyet hem de ruhaniyet
vardýr. O halde insanda Allah’ýn bir tecelliyatý vardýr.
Peygamberimizden önce, insanlar sýfýr noktasýndan
baþlayarak, peygamberler ile belli bir terakkiye gelmiþtir
Ancak Peygamberimiz ile çok daha ileri bir terakki
baþlamýþtýr. Peygamberimiz, Allah’ýn insandaki tecelliyat
hususiyetlerini açmýþtýr ki Gavsiyyet hususiyeti de böyledir. Gavsiyyet, Allah’ýn insanlara lütfettiði bir hususiyettir. Allah’ýn, insandaki tecelliyat hususiyetidir.
Sadece güneþi, ayý ve yýldýzlarý gördüðümüz bir
dünyada, ilk defa yedi semavatý ve Âlemi Amâ'yý anlatan
Peygamberimizdir. O halde, Peygamberimiz ile insandaki
ruh hakikatinin ve sonsuz terakkisinin çok ileri anlatýmý
vardýr.
HZ. ÂDEM'DEN SONRA GELEN NESÝL NEDÝR?
MÝLLET KAVRAMI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Ýlk olarak, doðru inançta olan milletin, Türkler olduðu anlaþýlmaktadýr. Allah'ýn, Türk milleti arzusundan
sonra, zamanla diðer milletlerin teþekkül ettiði düþünülebilir.
Allah, âlemleri yarattý ve âlemlere hükmedecek insaný yarattý ve kendine benzer olarak yarattý. Maddeye
þekil vermesi, dünyayý bayýndýr yapmasý ile Allah, insan
eli ile dünyaya ve maddeye hükmetmektedir.
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“Türk” kelimesi, yaratýlýþtaki hususiyetin
açýlmasýdýr. Oðuz Han nesli ise hususiyede olan
bir nesildir.
Hz. Âdem'den günümüze kadar gelen, doðru bir
nizam vardýr. Ýnsanlar dünyanýn alayiþine kapýlýnca doðru istikametten uzaklaþmýþlardýr.
Tarihte meydana gelmiþ olan olaylar, Allah'ýn programýdýr. Ýnsanlar bu yaþanmýþlýktan ibret alsýnlar ve ayný
hatalarý tekrarlamasýnlar diye Allah’ýmýzýn insanlara bir
öðretimidir.
Allah'ýn maksadýný, baþka bir þeye tahvil etmeye
kalkmak, büyük bir hatadýr.
Bütün kullarý Allah yaratmýþtýr; Allah'ý en iyi bilen,
en doðru noktadadýr. Bu gayret içinde olmak icap eder.
Allah, varlýklarý yaratmýþ ve bu varlýklarýn manevi
terakkisini arzu buyurmuþtur.
Bu manevi terakkinin hususiyeti nedir? Dünyevî
kültür, manevi kültürü mü destekliyor? Yoksa, manevi
kültür, yaþamdaki kültürü mü destekliyor.
Dünya, ebedi bir yurt olmadýðýna göre, insanýn bu
dünyadaki yaþamýnýn sadece bir etap, bir merhale olduðu görülmektedir.
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Fatýr suresi 35/ 44. âyetinde;
"Yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarýnýn nasýl olduðunu görmezler mi? Onlar, kendilerinden daha
kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde hiçbir
þey Allah'ý aciz býrakamaz Þüphesiz O
bilendir, Kadir olandýr." buyrulmaktadýr.
Bu zamana kadar, bazý çevreler tarafýndan efsane
olarak deðerlendirilen ancak yapýlan araþtýrmalarda,
yeryüzünde hüküm sürdükleri anlaþýlan Mu ve Atlantis gibi uygarlýklarýn, çok ileri medeniyetler kurduklarý düþünülebilir. Nitekim bugünkü medeniyet seviyesi ile kýyaslandýðýnda, çok ileri bir bilgi ve teknolojiye sahip medeniyetlerin geçmiþte var olduklarý Kur'an'da iþaret edilmektedir.
“Yeryüzünde gezip de bakmazlar mý ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasýl olmuþtur? Onlar
kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetleri ve
yeryüzündeki eserleri noktasýndan daha üstün
idiler.
Öyle iken elde ettikleri þeyler kendilerini
kurtaramadý”. (Mu’min 82.)
“Görmedin mi, Rabbin ne yaptý Âd kavmine;
sütunlarý (yüksek binalarý) olan, ülkeler arasýnda
benzeri yaratýlmamýþ Ýrem þehrine, o vadide kay32
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alarý yontan Semûd kavmine, piramitler sahibi
Firavun'a! Ki onlarýn hepsi ülkelerinde azgýnlýk
ettiler. Oralarda kötülüðü çoðalttýlar. Bu yüzden
Rabbin onlarýn üstüne azap kamçýsý yaðdýrdý.
Çünkü Rabbin (her an) gözetlemektedir.” (Fecr 6-14.
ayetler)

Ancak onlar, doðru imandan uzaklaþtýklarý için
helâk edilmiþlerdir. Orta Asya’da yaþayan Uygurlarýn, Mu
kýtasýndan geldiði tezi kabul edildiðinde; Mu kýtasý'nda
yaþayan Türklerin, doðru bir iman noktasýnda olduðu
için, onlarýn kendilerine yol gösteren önderleri ile bu kýtadan ayrýldýktan sonra, Mu kýtasýnýn büyük okyanusta
battýðý düþünülebilir. Çünkü Allah'ýmýz iman edenleri kurtarýr.
Demek ki Türk milletinin, dünyanýn ilk zamanlarýndan beri, doðru bir iman noktasýnda olan
bir topluluk olduðu anlaþýlmaktadýr.
Maide Sûresi (5/54) ayetinde;
"Ey iman edenler, aranýzdan kim dininden geri dönerse, artýk Allah kendisinin
sevdiði ve O'nu seven bir kavim getirecektir: Müminlere karþý mütevazý ve
kâfirlere karþý izzetli... Allah yolunda
cihad ederler ve kýnanmaktan korkmazlar. Ýþte bu, Allah'ýn fazlýdýr, onu
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dilediðine verir. Ve (andolsun) Allah
vâsidir(ihsâný bol olan), alîmdir (en iyi
bilen)." buyrulmaktadýr.
Ýslâm alimleri, ayeti kerimede iþaret buyrulan milletin, Türkler olduðunda hem fikirdirler.
ALLAH'IN ORDUSU

Kaþgarlý Mahmud, Tanrý tarafýndan Türk isminin
veriliþini þu þekilde yorumlar: "Bu, Allah'ýn Türk milletine, bütün insanlara karþý lütfettiði bir fazilettir. ÇÜNKÜ ALLAH ONLARA AD VERMEYÝ
KENDÝ ÜZERÝNE ALMIÞTIR. Onlarý yeryüzünün
en yüksek yerinde, havasý en temiz, suyu en güzel
ülkelerine yerleþtir miþtir. ONLARA KENDÝ
ORDUM DEMÝÞTÝR. Bundan baþka, Türkler’de
beden güzelliði, tatlýlýk, yüz güzelliði, eda,
büyüklere saygý, sözünde durma, sadelik, kahramanlýk, mer tlik gibi öðülmeye deðer sayýsýz
faziletler vardýr."
Büyük Selçuklu devletinin ünlü veziri Nizâmü'lMülk (1018-1092) ise, "bil ki, yüce Allah, her asýrda
ve çaðda, halk arasýndan birini seçer, onu
padiþahlara layýk ve methe deðer hünerlerle
süsler. Ýnsanlar, onun adaleti içinde yaþasýnlar,
emin olsunlar diye, dünya iþlerini ona tevdi eder"
ifadesiyle Siyasetnâme adlý eserinin daha ilk faslýnda kut
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anlayýþýnýn Selçuklularda da devamýný vurgulamaktadýr.
(Nizamü'l-Mülk, 1982: 11.)

Sultan Sencer de bu hususta; "Allah, bu dünyayý
bizim tasarrufumuza vermiþ ve bize emanet etmiþtir. Bütün emirler ve hükümdarlar bizim memurlarýmýzdýr. Biz cihan padiþahlýðýný babamýzdan ve
halifeden miras aldýk" diyerek eski Türk ilâhî saltanat
ve cihan hâkimiyetinin tam bir temsilcisi olduðunu belirtir.
Kaþgarlý Mahmud'un Türkleri Tanrý'nýn ordusu
sayan rivayeti, Türk, Moðol ve Osmanlý hükümdarlarýnýn
yazdýklarý mektuplar ve fetihnamelerde de kullanýlmýþtýr.
Ýlhanlý hükümdarý Hülâgu'nun Mýsýr sultanýna, Fatih'in
Karakoyunlu hükümdarý Cihanþah'a, Yavuz Sultan
Selim'in ve Kanunî'nin diðer Müslüman ve Hýristiyan
hükümdarlara gönderdiði mektuplarda, askerlerinin
"Allah'ýn galip ordusu" olduðu yazýlýdýr.
Türkler, millî, islâmî, insanî duygularýný ahenkli bir
þekilde terkib ederek, bir dünya nizamý davasý gütmüþler,
Allah'ýn, cihan hâkimiyetini kendilerine emanet ettiðine
yürekten inanmýþlardýr. Türk devletlerinde devam eden
"Güneþin doðduðu yerden battýðý yere kadar"
dünyanýn töreye göre, Türk hükümdarý tarafýndan idare
edilmesi inanç ve düþüncesi, Osmanlý Türklerine kadar
uzanýyor ve zirve noktasýna ulaþýyordu.
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TÖRE
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Töre, Türklere göre ilâhî yaratýcýnýn koyduðu nizamdýr. Töre’nin koyucusu ilâhi yaratýcýdýr.Töre olmaz
ise kâinat yerinde duramaz.Yani Töre, kâinat nizamýnýn
da adýdýr. Töre hükümleri içindeki tavsiye, yasak ve emirler saf doðrulardýr. Töre, bütün insanlýðý kucaklamaktadýr.
Kut anlayýþýnda ''Kut '' Tanrý'dandýr. Kut sahibi kiþi
artýk bütün cihanýn hâkimi Tanrý adýna, Töre'nin uygulayýcýsýdýr. Türklerin inanç sisteminin bu yönleriyle, ilâhi
nizam olan Ýslâmiyet ile benzeþtiði görülmektedir.
Türklerde ayrýca, ahlâki kurallar olarak da Ýslâm
ahlâkýyla birleþen taraflar çoktur. Þecaat (yiðitlik), kahramanlýk, doðru sözlülük, emanete riâyet, mazlumu gözetme, ahde vefa vb. gibi davranýþlarda, Türkler tamamen
Ýslâm ahlakýna uygun davranmýþlardýr. Bu nedenle, Türklerin Ýslâmiyeti kabul etmeleri kolay olmuþ ve Ýslâmiyete
çabuk adapte olmuþlardýr. Türklerin eski dönemlerinde
yüksek bir ahlâk ve seciye sahibi olmalarý, onlarýn doðru
bir iman noktasýnda olduklarýný iþaret etmektedir.
Türk kelimesinin, o zamanlardaki söyleniþinin
Türük ya da Törük olduðu, sonraki yýllarda Türk'e
dönüþtüðü kabul edilmektedir. Peki, Türük kelimesi nasýl
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ortaya çýkmýþtýr? Bu konu üzerinde araþtýrma yapan pek
çok tarihçi vardýr. Yine genel kaný, bunun töreye uyan
anlamýna gelen törük þeklinde ortaya çýkmýþ olabileceði
kanýsý yaygýndýr. Ýþte hangi töre dediðimizde bu cevap ile
karþýlaþýyoruz: “Gök Tanrý töresi”. Çinliler kendi kaynaklarýnda Türkler için; "kutsal bir daðda (Tengri
Daðý) kendilerine indirildiklerine inandýklarý
kurallarla yönetiliyorlar ve adýna töre diyorlar"
kayýtlarýný düþmüþlerdir.
TÜRK DEMEK TÖREYE YANÝ ALLAH'IN NÝZAMINA
UYAN DEMEKTÝR.

Türk milleti, tarihin baþlangýcýndan beri, Allah'a
vermiþ olduðu ahde vefa gösteren ve bunu kendisine töre
kýlarak gelecek nesillere emanet eden bir millettir. Türk
kelimesi, Allah'a verdiði sözde sadýk olanlarý iþaret eden
bir kelimedir. Türklük, ýrk olarak bir kavme ait
olanlarý deðil, Allah'ýn ilâhî nizamýna kayýtsýz
þartsýz itaat edenleri iþaret eden bir kavramdýr.
Allah'ýn ilâhi hikmetlerle, sýrlarla ve bilgilerle
doldurduðu insanlýðýn ilk atasý ve ilk peygamber Hz
Âdem, Cennetten çýkarken Türkçe konuþmayý bütün
bildiði dillere tercih etmiþtir. Türkler, Hz Âdem'in nesli ve
âlemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber
Hz.Muhammed Aleyhisselamýn varisleri olarak, her
zaman ahidlerine ve sözlerine sadýk kaldýlar. Nihayet,
Allah'ýn azim hükmünün yaklaþtýðý bu ahir zamanda,
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Allah'a verdikleri ahidlerin bir gereði olarak, yine onlarýn
içinden vazifeli bir gönlün, bu çaðrýyý yapmasý umulur.
Türklerin uzun tarihleri boyunca, dünyaya nizam
vermeye yönelik hareketleri, uzak diyarlara yaptýklarý
göçler, kuru bir cihangirlik davasý veya yeni yerler
fethetme hareketi deðil, kendilerine verilen ilâhî vazifenin bir gereði olsa gerekir.
Kaþgarlý Mahmud Divan-ý
eserinin giriþinde þöyle der:

Lugat'it-Türk

adlý

“And içerek söylüyorum, ben, Buhara'nýn sözüne güvenilir- imamlarýndan birinden ve
baþkaca Niþaburlu bir imamdan iþittim, ikisi de
senedleriyle
bildiriyorlar
ki
Yalvacýmýz
[Peygamberimiz] Kýyamet belgelerini, âhir zaman
karýþýklýklarýný ve Oðuz Türkleri’nin çýkacaklarýný
söylediði sýrada "Türkler’in dilini öðrenin; çünkü
onlar için uzun sürecek egemenlik vardýr" buyurmuþtur.” (Kaþgarlý, 1939: I/3)
Türklerin ayak bastýðý topraklarda yaþayan halklar,
Türk'ün varlýðýndan etkilenmiþ ve çoðu yaþama biçimlerini bu ölçüde deðiþtirmiþlerdir.
Ýslâm öncesinde Türkçülüðün, bir ýrk sevdasý
olduðu iddia edilmektedir. Eðer öyle olsaydý, Orta Asya
ve Avrupa'nýn hiçbir bölgesinde Türk'ten baþka bir ýrkýn
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yaþamasý söz konusu olmazdý. Çünkü Türkler bir çok milletle ayný topraklar üzerinde beraber yaþamýþlardýr. Tanrý
inançlarýnda "insanlarý Allah’ýn yarattýðý" düþüncesi
bulunmaktadýr. Onlar için kendi ýrkýndan olsun ya da
olmasýn tüm insanlýk Allah’ýn eseridir. Ve kendi ýrkýndan
olmayana zulüm, Allah’a isyan ve saygýsýzlýk kabul
edilmiþtir.
Kutadgu Bilig'in 3192. beytinde: "Ugan ol koni çýn
toru birgüçi Törümiþ kamg halkka yetrü küçi" yani;
"Tanrý kadirdir, adildir, gerçek töreyi koyan O'dur,
yarattýðý bütün mahluklara gücü yeter" ifadeleri
Tanrý ile Töre arasýndaki münasebeti açýkça ortaya koymaktadýr. Yani Töre, Tanrý'nýn türetilmiþler için koyduðu
nizamdýr ve buradaki türetilmiþlerin hududu da bir baþka
beyitte (3463. b): "Bu kök tirgüki ol könilik Toru" yani:
"Adalete dayanan töre, bu gökyüzünün direðidir.."
ifadesinde belirmektedir. Buradaki Töre anlayýþý, ayný
zamanda kainatýn da nizamý sayýlmaktadýr. Görüldüðü
gibi Kutadgu Bilig'e göre Töre, ilâhi nizamdýr ve Tanrý
ancak kendi koyduðu nizama uyulduðu taktirde kut verir.
Bilge Kaðan'ýn diktirdiði kitabede ilk cümle
"Tengri tek Tengride bolmuþ Türk Bilge Kaðan"
diye baþlar. "Tanrý gibi…" veya "Tanrý'dan olmuþ
Türk Bilge Kaðan." Tanrý'dan geliþ inancý burada, çok
açýktýr.
Türk adý, Töreye uyan demek ise; o zaman Türk
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kelimesi bir ýrk adý olmaktan çýkar. Bir inanýþýn mensuplarý manasýný kazanýr. Ve kitabelerde geçen, Gök
Tanrý'nýn-bazý çevrelerde-millî Tanrý þeklinde anlaþýlmasýna sebep olan, "Türk Tanrýsý" ibaresinin millî manasý
deðiþir; Töreyi kabul edenlerin inandýðý Tanrý manasýyla
karþýmýza çýkar ve "millî Tanrý" olma vasfýný ve ona millî
Tanrý denilmesine sebep olan düþünceyi ortadan kaldýrýr.
Ve bu izahýn neticesi olarak, Türk adý daha ziyade bir
inanýþýn yani Allah’ýn töresinde (nizamýnda) yürüyenlere
verilmiþ hususî bir isim olur.
Kut; ilâhî yaratýcýnýn her an, her yerde mevcut olan
tecellisine, insanýn Töre'ye uymak suretiyle, kendi içinde
yaptýðý nefis tezkiyesi sonucunda, kendi varlýðýnda mazhar olmasý demektir. Ýnsanýn, kendi öz cevherinde yaratýcýsý ile temasa geçmesi mânâsýný taþýr. Burada önemli
olan nokta, insanýn Töre'ye uymaksýzýn, Kut kazanamayacaðý noktasýdýr. Þimdiye kadar sadece hakanlara mahsus siyâsi iktidar mânâsýna geldiði zannedilen Kut'un, bu
mânâlarý yine mahfuz tutulmakla birlikte, bütün insanlýk
için geçerli bir ideal olarak anlaþýlmalýdýr.
Kut, Allah’ýn verdiði yakýnlýktýr ve Töre
A l lah’ýn nizamýdýr., Türk demek töreye uyan demek yani Allah’ýn nizamýna uyan demektir.
Yenisey Yazýt'larýnda, töre kavramý yok edilmedikçe, Türk milletinin de yok edilemeyeceði þiddetle belirtilmiþtir. Yapýlan savaþlarda yenilgiler olsa da, töre korun41
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duðu müddetçe yeniden devlet kurmanýn mümkün olabileceði aktarýlmýþtýr.
Hz. Mevlâna
Mesnevi’de þöyle buyurmuþtur:
“Hak kapýsýndan ayrýlmayan Türk, var olduðu
müddetçe vatansýz kalmaz”
Türkler, Ýslâm öncesindeki devirlerde de tek tanrý
inancýnda idiler ve bu inançlarýnda samimi oldular. Kýyamete doðru gidiþte de Türkler, ayný samimiyette olurlarsa
Allah onlara rahmet eder.
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TÜRKLERÝN ÝLÂHÎ ÂLEM TASAVVURU
VE ALLAH ANLAYIÞLARI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bugüne kadar Türkler'in eski dinleri üzerinde
yapýlan araþtýrmalarda; Türk mitolojisi, dini hikaye ve
masallar, örf, adet ve inançlar gibi unsurlarýn genellikle
hep bir arada ele alýnýp incelendiði ve deðerlendirildiði
görülmüþtür.
Türkler’in Müslüman Araplar ile ilk karþýlaþmalarý,
7. Yüzyýlda Hz. Ömer'in zamanýnda baþlamýþtýr. Ancak
Türklerin, 8. Yüzyýldan itibaren Abbasiler döneminde
Ýslâm'a girdikleri söylenmiþtir. Halbuki Türk târihinin
bundan önceki dönemi karanlýkta kalmýþ, yeterince
aydýnlatýlmamýþtýr. Bunun en önemli sebebi ise, bu
döneme ýþýk tutabilecek en önemli kaynak olan
"Oðuznâme"nin günümüze ulaþamamasýdýr.
Yok olmaya yüz tutmuþ binlerce nâdir eseri, büyük
bir titizlik ve fedâkârlýkla araþtýrýp bulan ve elde ettiði
nüshalarý "Millet Kütüphânesi" adý altýnda toplayýp Türk
milleti'ne miras býrakan Ali Emîrî Efendi'nin, 1896 yýlýnda Yanya'ya baðlý Delvine kazâsýnda karþýlaþtýðý, Ýkinci
Bâyezid döneminde Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî
tarafýndan kaleme alýnmýþ olan "Câm-ý Cem-Âyîn" adlý
silsilenâmede-bugüne
kadar
bilinenlerin
aksine43
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Türklerin, Hz. Ýbrâhim zamânýndan beri Tevhid inancý
üzere bulunduklarý görülmektedir.
Hasan el-Bayâtî, kitabýn mukaddimesinde eserdeki
bütün bilgileri, elinde bulunan bir "Oðûz-nâme" nüshasýndan naklettiðini belirtir. Eserde Osmanoðullarý’nýn atalarý ve Kayý boyunun ileri gelenlerinden söz edilmiþ, Osmanlý padiþahlarýnýn þeceresi efsanevî bir þekilde Hz.
Âdem’e kadar götürülmüþtür.
Hasan el-Bayâtî'nin "Câm-ý Cem-Âyîn"de zikrettiði
en önemli bilgilerden birisi; Oðuz Türkleri'nin atasý ve en
meþhur hükümdârý olan "Oðuz Hân"ýn, bizzat Hz. Ýbrâhîm
zamânýnda" yaþadýðýný ve Allah'ýn bir olduðuna imân etmiþ bir "muvahhid olmaðýn", (tevhid ehlinden olmayan)
put-perest olan babasý Kara Han'ý gözünü bile kýrpmadan "katl itmiþ" (öldürmüþ) olduðunu açýklayan satýrlardýr.
Bayâtî'nin bu hususta verdiði bilgiler, yalnýz Oðuz
Hân'la sýnýrlý kalmaz; müellif, "Turmýþ Hân"ýn, Mûsâ
Peygamber zamânýnda hükümdarlýk yaptýðýný, "BozToðân"ýn Hz. Dâvûd’a iman getirmiþ kimselerden
olduðunu, "Korkýlu" Hân'ýn" Süleymân’ýn hizmetinde
bulunduðunu hattâ oðlu "Süleymân Þâh"a "Hazret-i
Süleymân’ýn hizmetinde bulunduðundan bu ismi koyduðunu, "Kurtarý Beg"in ise Îsâ Aleyhisselâm devrine
ulaþmýþ ve onun Allah'ýn izniyle ölüleri dirilttiðini iþitip
"tasdîk" etmiþ bir kimse olduðunu o zaman mevcut olan
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"Oðûz-nâme" nüshasýndan kelime kelime aktarýr.
Oðuzlarýn 28. Haný Kara Han devrinde, Oðuz
kavminin ulularýndan, "Korkût Ata" veyâ "Dede
Korkûd" adlarýyla tanýnan kiþi henüz hayattaydý. Oðuz
kavminin her müþkilini danýþtýðý ve öðüt ve nasihatlerinden ayrýlmadýðý bu bilge kiþi, Resulullah
Aleyhisselâm'ýn zuhûruna çok yakýn bir zamanda doðmuþtu; "Kitâb-ý Dedem Korkûd 'alâ Lisân-ý Tâ'ife'-i
Oðûzân"da: "Resûl -'aleyhi's-selâm- zamânýna yakîn
Bayat boyýndan 'Korkut Ata' dirler, bir er kopdý.
Oðûz'uñ ol kiþi tamâm bilicisiydi, ne dir ise olur
idi, ðâyibden dürlü haber söyler idi; Hakk Te'âlâ
ânuñ göñline ilhâm ider idi." denilerek, ("Kitâb-ý Dedem
Korkûd 'alâ Lisân-ý Tâ'ife'-i Oðûzân", Dresden Yzm. Ea, nr.: 86, vr.
3a. (21-23) Bayâtî, a.g.e., vr. 12b. (24-26) Bayâtî, a.g.e., vr. 13a. )

Türkler arasýndaki yüce mertebesine iþâret ediliyordu.
Allah'ýmýz ilk günden itibaren velâyet gönüllerini vazifelendirerek kullarýný ikaz etmiþtir.
Bu eserdeki bilgiler; Türklerin Ýslâm inancýna çok
benzeyen ve "uçmað" (cennet), "tamu" (cehennem)
Þeytan, Kurban kesmek, Ahiret inancý vs. gibi kavramlarý
da ihtivâ eden "Teg Tengri" inancýnýn, aslýnda Ýslâm'daki "Bir Allah" inancýndan baþka bir þey olmadýðýný net
bir biçimde ortaya koymaktadýr.
Türkler, Tengri’yi her yerde, her þeyde kabul
etmiþler ve gökyüzü ile baðdaþtýrarak, O'na "Gök Tanrý"
inancýnda bulunmuþlardýr.
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Yolug Tigin; Kül Tigin ve Bilge Kaðan'ýn vefatýndan
sonra yazdýðý bir ilavede: "Hepiniz uça vardýnýz,
öteki aleme uçtunuz, Tanrý'daki diriliðinize
döndünüz" ifadesi Türkler’deki ahiret inancýný göstermektedir.
Tarihçi Süryani Mikâil, Anadolu Selçuklularý’nýn
Ýslâmiyet’ten önceki tek Tanrýsýndan söz açarken,
"Türklerin bu yüce Tanrýya Kan Tengri, yani Han
Tanrý, en Yüce Tanrý dediklerini" yazýyordu. Bu
deyim "Kang Tengri" þeklinde de söylenebilirdi. Çünkü
eski Türkçede "Kang" sözü, baba ve en ulu ata için kullanýlan bir deyimdi. (Ahmet Taþaðýl "Kök Tengri'nin Çocuklarý
Avrasya Bozkýrlarýnda islâm Öncesi Türk Tarihi")
GÖKTÜRK KÝTABELERÝNDE TANRI ÝDRAK VE
ANLAYIÞI

"Tanrý buyurduðu için,
kendim devletli olduðum üçün, kaðan oturdum."
(Kül Tigin, Güney 9)

"Yukarýda Türk tanrýsý,
Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiþ."
(Kül Tigin, Doðu 10,11)

"Tanrý kuvvet verdiði için
babam kaðanýn askeri kurt gibi imiþ, düþmaný
koyun gibi imiþ."
(Kül Tigin, Doðu 12)

(Kül Tigin, Doðu 15)
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(babam Kaðan) devletlileri devletsiz býrakmýþ,
kaðanlýyý kaðansýzlatmýþ, düþmaný tâbi kýlmýþ,
dizliye diz çöktürmüþ, baþlýya baþ eðdirmiþ."
"Zamaný Tanrý yaþar. Ýnsan
oðlu hep ölmek için türemiþ."
(Kül Tigin, Kuzey 10)

"Tanrý gibi gökte olmuþ
Türk Bilge Kaðaný, bu zamanda oturdum."
(Bilge Kaðan, Kuzey, 1)

"Biz iki bin idik. Savaþtýk.
Tanrý lütfetti, daðýttýk."
(Tonyukuk, Güney, 9)

Orhun Yazýtlarýnda, Þamanizm'in en ilkel
inançlarýndan olan kötü ruhlardan ve bazý putlardan hiç
bahsedilmemesi de dikkat çekicidir.
Bilge Kaðan'ýn Budizm’e göstermiþ olduðu ilgi, her
halde, halk arasýnda yaygýn olan ilkel Þamanizm'e bir
tepki olarak deðerlendirilebilir. Çin kaynaklarýna göre
Bilge Kaðan, Çin'de olduðu gibi karargâhýnýn etrafýna
kale yapmak, Buda ve Lao-tseu adlarýna tapýnaklar inþa
etmek hevesine düþmüþ, halkýný þehir hayatýna alýþtýrmak
ve onlarýn günlük hayatýný Buda inancýnýn ayinleriyle
düzenlemek için þehir ve tapýnak inþa ettirmek istemiþ,
ancak onun bu fikri Vezir Tonyukuk'un þiddetli muhalefetiyle karþýlaþmýþtýr. (Ýbrahim Kafesoðlu; Eski Türkler'de Devlet
Meclisi - Toy, Birinci Millî Türkoloji Kongresi. Ýstanbul, 1980, s. 206)
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Ýslâm gezgini Ýbn Fadlan, Oðuzlar'in "Tek Tanrýsý"nýn bulunduðundan bahsetmektedir. Bilginin anlattýðýna göre, "...Oðuzlar'dan birisi bir zorluk görür, yahut hoþuna gitmeyen bir durumla karþýlaþýrsa baþýný göðe kaldýrarak o 'Bir Tanrýsý'na sýðýnýrdý.”
Göktürkler döneminde, Gök Tanrý hakkýndaki
inanç ve düþüncelerin tekâmül ettiði, onlarýn býraktýklarý
ünlü Orhun Anýtlarý'ndan öðrenilebilmektedir. Göktürk
kaðan ve beyleri bu anýtlarda, Türk ulusuna yaptýðý iyilik
ve yardýmlarý için Tanrý'ya þükranlarýný içtenlikle ifade
etmiþlerdir. Yazýtlar'a göre, kaðanlarý tahta çýkaran,
Türkler'e zafer kazandýran, onlarý felâketlerden koruyan
hep Gök Tanrý’dýr. Türkler'in baþarýlarýndan söz ederlerken, kaðan ve beyler her seferinde "Tanrý'nýn
inayetiyle" ifadesini kullanmayý ihmal etmemiþlerdir.
Burada en çok dikkat çeken husus, "Tanrý" adýnýn tek
baþýna, baþka tanrýlarla karýþtýrýlmadan söylenmiþ
olmasýdýr.
Bu konuyla ilgili birinci örnek: "...Tanrý güç
verdiði için babamýn ordusu kurt gibiymiþ, düþmanlarý da koyun gibiymiþ." (Anýt I. Doðu Yüzü. Satýr
101); - Ýkinci örnek: "...Tanrý yardým ettiði için
(babam Kaðan) devletlileri devletsiz býrakmýþ,
kaðanlýlarý kaðansýz býrakmýþ, düþmanlarý yola
getirmiþ, onlara diz çöktürmüþ, baþ eðdirmiþ" (Anýt
1. Doðu Yüzü, Satýr 102)
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Eski Türklerde, büyük göçebe imparatorluklarýnýn kurulmasýndan sonra, imparatorluða dahil
bütün uluslar için bir Gök Tanrý inanýþý ortak ve
genel bir kavram olarak kabul görmüþtür... Çin
kaynaklarý, Orta Asya'da devlet kuran soylarýn
hepsinde Gök Tanrý kültünün bulunduðunu tespit
etmiþlerdir. (MORI. M.; Rcconsideration of the Hsiung-Nu
State,Tokio, 1973, s. 23.)

Eski Türklerin, sahip olduklarý Gök Tanrý inancý,
kamu hukuku alanýnda çok önemli etkilerde bulunmuþtur. Bu etkilerin baþýnda hiç kuþkusuz "Egemenlik Anlayýþý" gelmektedir. Nitekim Eski Türklerde, kaðanýn egemenliðinin, ona Gök Tanrý tarafýndan verildiðine inanýlmýþtýr.
Kaðanýn egemenliðini Gök Tanrý'dan almasý ve
onun tarafýndan tahta oturtulmasý düþüncesi, kendisine
görevini baþarabilmesi için bir takým ferdi kabiliyet ve
üstünlüklerin tanýndýðýnýn da kabul edilmesini gerekli kýlmaktadýr. Kaðanýn, gerçekte bu meziyetlere sahip olup
olmamasý önemli deðildir; önemli olan onun bu
meziyetlere sahip olduðuna inanýlmasýdýr. Eski Türk
inanýþýna göre, kaðanýn bu nitelikleri doðuþtan gelmektedir. Kanda gizli olan bu nitelik babadan oðula geçmektedir. Yine ayný düþünceyle hanedanýn bütün erkek
üyelerinin de devleti yönetme hakkýnýn bulunduðu kabul
edilmekte, içlerinden birinin kaðan yapýlmasý ise Gök
Tanrý'nýn takdirine býrakýlmaktadýr. Çünkü bu kiþi onun
49

KUT
tarafýndan verilen kuta dayanarak yönetimi ele geçirmektedir.
Ülke yönetiminde bu kadar önemli bir rolü ve etkisi olan kut, Þamanizm'de "Hayat Unsuru", "Can"
anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. Türk ve Moðollar bu
kavramý, genellikle "Semadan Ýnen Bir Nur Sütunu"
þeklinde tasavvur etmiþlerdir. Ýþte kaðanýn soyunun bu
nur sütunundan geldiðine inanýlmýþ, kaðan da bu sebeple
kutsal sayýlmýþtýr. Hazarlar'da da kaðan, kam ailesi gibi
kutsal olduðundan halka yüzünü göstermemekteydi. (Halil
Ýnalcýk; Osmanlýlar'da Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hakimiyet
Telakkisiyle Ýlgisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi. XIV/1, 1959. s. 74.)

Asya Hunlarýnda "Gök" sözcüðü ayný zamanda
Tanrý anlamýnda kullanýlmýþtýr. O dönemin kaðanlarýna
verilen "Tengri Kut" unvaný eski Türklerde "Tanrýsal
Egemenlik" anlayýþýnýn baþladýðýný ispatlamaktadýr.
Gök Tanrý inancý, eski Türklerde neredeyse bir
"Türk Tanrýsý" kavramý ile özdeþleþmiþtir. Eski Türkler,
Tanrý'nýn yalnýzca kendilerini koruduðuna ve onlarý diðer
uluslardan üstün tuttuðuna inanmaktaydýlar. Ancak bu
durum, Türklerin Tanrýsýnýn evrensel bir Tanrý olduðu
gerçeðini deðiþtirmez; zira Türkler sonradan tek tanrýlý
dinlere (musevilik,hristiyanlýk ve Ýslâmiyet) girdiklerinde
kendi Tanrýlarýný yeni girdikleri dinlerin tanrýlarýyla
özdeþleþtirebilmiþler, "Tanrý" adýný yeni dinlerinin tanrýsý
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için de kullanmada hiçbir tereddüt göstermemiþlerdir
(Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Ýstanbul,
1978, s. 104. ,5 Turan;a.g.e.,s.l05.)

Orhun Yazýtlarý'nda ise, hükümdarýn Tanrý'ya benzediðini ve onun tarafýndan iktidara getirildiðini anlatan
"...Ben Türkler'in göðe benzeyen, gökten gelmiþ
bilge kaðaný, bu zamanda tahta çýktým. Sözlerimi
sonuna dek dinleyin" ifadeleri dikkat çekicidir.
Göktürk Kaðaný benzer þekilde, "...Ben Tanrý gibi
gökte yaratýlmýþ Türk Bilge Kaðan, tahta oturdum" sözleriyle de egemenliðin Gök Tanrý ile olan iliþkisini ortaya koymaktadýr.
Temuçin'in "Cengiz Han" unvanýyla Orta Asya
göçebe imparatorluðunu üzerine aldýðýnýn onaylandýðý
dinî-siyasî toplantýda, onun Gök Tanrý tarafýndan gönderilmiþ kaðan olduðu ilân edilmiþtir. "Mengü Tengri Küçündür (Ebedî Tanrý Gücüyle)" ifadesi tüm Moðol vesika ve
mühürlerinde, kaðanlarýn unvaný olarak yer almýþtýr
"Cengiz Han" aslýnda ad deðil, unvan olup; "Cihanþümul Ýmparator" anlamýna gelmektedir.
Eski Türklerde can ve ruh kavramlarý "tin"
sözcüðüyle ifade ediliyordu. Ölüm, ruhun bedeni kesin
olarak terk etmesi anlamýna gelmekteydi. Eski Türklere
göre, ruh bedeni sadece ölüm anýnda deðil, uykuda ve
çeþitli hastalýklar sýrasýnda da geçici olarak terk etmekteydi.
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Eski Türkler, ölümün bir son olmadýðýna ve
ölümden sonra bir ahiret hayatýnýn olacaðýna
inanmaktaydýlar. Onlarýn, at ve silâhlarýyla birlikte
gömülmeleri ve atlarýna binerek cennete gideceklerine
olan inançlarý bu gerçeði vurgulamaktadýr. Türkler bu
sebeple atýn semavî bir kaynaktan geldiðine ve kutsal
olduðuna inanmaktaydýlar. Bu durum, doðal olarak,
onlarýn miras hukuklarýný da etkilemiþtir. Türklerde
öldükten sonraki yaþamla ilgili olarak bu dünyada iyi
iþler yapanlarýn ruhlarýnýn göðe çýkacaðý, buna karþýlýk
kötü iþler yapanlarýn yer altýna gidecekleri düþüncesi
hakim olmuþ ve yeraltýnda bulunan cehenneme "Tamu
(Tamuð)" adý verilmiþtir. Þu halde, eski Türklerde bu
dünyada yapýlanlarla ilgili olarak, ahirette hesap verileceði inancý bulunmaktadýr. (Ünver Günay, - , Harun Güngör;
Türkler'in Dinî Tarihi. Ankara, 1997. s. 70-71. - TURAN; a.g.e.. s,
109.)

Göktürkler devrinden kalma Irk Bitig adlý bir kaynakta þöyle bir cümle vardýr:: (Tanrý diyor ki) "Ben kara
yol Tanrýsýyým. Kýrýlanlarý birleþtiririm; yýrtýlanlarý onarýrým." Burada, Tanrýnýn seslenmesi var yani
kelâm sýfatý konuþan tanrýya iþaret etmektedir.
Türklerin "Tengri/Tanrý" anlayýþý ile Ýslâm’daki
"Allah" inanýþý arasýnda yüzden fazla benzerlik tesbit
edilmiþtir. Birkaç misal vermek icap ederse:. Allah
Kadim, Tanrý Bayat; Allah Baki, Tanrý Mengü; Allah Ýrade
sahibi, Tanrý Erkli; Allah Kadir-i Mutlak, Tanrý Oðan;
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Allah Semi, Basar; Tanrý duyan, iþiten; Allah muhalefet'ün-lil havadis ve müstaðni, Tanrý Mungsuz; Allah
Halim, Tanrý Tuzun; Allah Halik, Tanrý Törütgen vb… dir.
Bu misalleri çoðaltmak mümkündür.
Din, ilk önce Hz.Âdem’den baþlayarak
yayýlmýþtýr. O halde, baþlangýç itibarýyla dini bir
görmek icap eder. Her geçen zamanda, peygamberler ile ortaya konan daha ileri anlayýþlara
insanlar “farklý dinler” demiþlerdir ki bu makbul
olmamýþtýr. Hz Muhammed kendisinden önceki
bütün peygamberleri kabul ve tasdik etmiþtir.
ÞAMANÝZM TÜRKLERÝN BÝR DÝNÝ DEÐÝLDÝR.

Þaman kelimesi Türkçe deðildir. Orta Asya'daki
Türk topluluklarý, bu kelimeyi kullanmazlardý. Üstelik
Türklerin din görevi ile ilgili kiþilere KAM veya BAKSI dedikleri, Þaman demedikleri ispat edilmiþtir. Türklerin
Kam kelimesi, Turfan metinlerinden baþka Kutadgu Bilig,
Divan-i Lugat'i-t Türk gibi eski metinlerinde geçmektedir.
Þaman kelimesi, ilk önce 17. yüzyýlýn sonlarýna
doðru, Rus elçisi olarak Çin'e giden L. Ýbrad ile onun yol
arkadaþý A. Birand tarafýndan, bir nevi "rahip" veya "sihirbaz" veyahut da "büyücü rahip" anlamýnda kullanýlmýþtýr. Ýlk tanýtmada bir din adý olarak zikredilmemiþtir.
Buna raðmen Þaman kelimesi, Rusça yoluyla bilim diline
sokulmuþ ve sonra bir din biçiminde tanýtýlmak istenmiþtir.
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Þaman, kelime anlamý olarak büyücü rahip manasýna gelir. Son zamanlarda yapýlan araþtýrmalar, artýk kesin olarak "Þamanizm" diye adlandýrýlacak bir DÝN'in olmadýðýný ortaya koymuþtur.
Allah tarafýndan vazifeli kýlýnan bir peygamberi olmayan, bir kitabý olmayan ibadet yerine sihir, büyü ve
cinlerle uðraþan bir anlayýþa din demek dini anlamamak
demektir.
Yakýn zamanlarda bir kesim, "Türklerin dinini deðiþtirelim, Þamanizm bizim eski dinimiz" propagandasýný
yaparak, bu milletin Müslümanlýk ile baðlarýný koparmaya çalýþmýþtýr. Türk milletinin, Allah ile olan münasebetini bir yere oturtamýyorlar.
Türk veziri Tonyukuk, Tanrý dinini ve töreyi savunmuþ yabancý kültür ve inançlarý reddetmiþtir.
585 yýlýnda, Göktürk hakaný Iþbara'ya, Çin imparatoru tarafýndan yazýlan mektupta, "Büyük Türk Kaðaný" þeklinde hitap ediliyordu. Iþbara Han ise Çin imparatoruna verdiði cevapta, "Türk'ün Tanrý tarafýndan kuruluþundan bu yana elli yýl geçti" diyordu.
Türk hükümdarlarý, kut sahibi olduklarý halde kendilerinde ilâhilik olduðunu iddia ederek kendilerini tanrý
mesabesinde görmemiþler ve pek çok toplumda görülen
Tanrý-Kral anlayýþýný benimsememiþlerdir. Bu husus enteresandýr.
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Attila yazýtlarýnda geçen, Türk hükümdarý Attila
Romalýlarý tarif ederken; "PUTA TAPAN KAVÝMDÝR"
der ve þöyle devam eder; "IRKIMDAN OLAN PUTA
TAPMAZ!"
Türklerde "Kut" anlayýþý, ilk günden beri vardýr. O halde Türklerde Allah anlayýþý sonradan ortaya çýkan bir konu deðildir. Bu da, Allah'ýn bir
rahmeti olarak bilinmelidir.
Pek çok kavim putlara taparken, Türklerin
putlara tapmamasý, onlarýn Allah anlayýþýnda ne
kadar þuurlu olduklarýný göstermektedir.
Kut anlayýþýnýn, tarihten ziyade Allah anlayýþý içinde deðerlendirilmesi icap eder. Puta tapanlar tarih içinde
yok oldu. Ancak Allah idrak ve anlayýþý her an daha ileri
bir anlayýþla devam etmektedir.
Din lüzumlu olduðu için insanlar tarafýndan ortaya
konulmuþtur denilmektedir. Ancak Türklerde nasýl bir lüzum din anlayýþýný doðurmuþtur denilirse ne cevap verilecektir?
Göbeklitepe ve Mýsýr gibi kültür ve medeniyetleri incelediðimizde buralarda yapýlan tatbikatlarda, gök cisimlerine kudret atfedildiði görülmektedir. Ancak eski Türklerde doðrudan doðruya
ilâhî yaratýcý kudrete dayanan bir idrak ve anlayýþ
söz konusudur.
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Cürcün Beyi Sül Türk 717 yýlýnda Müslüman olmuþ, böylece Cürcan ülkesi Ýslâmlaþmýþtýr.
Karahanlý Hükümdarý Satuk Buðra Han, Ýslâmiyeti
benimsedikten sonra 940 yýlýnda Karahanlýlarýn resmi dini Ýslâm olmuþtur. Ayný yýlda Volga çevresindeki Bulgar
Han'lýðý da Müslüman oldu. Ýslâmiyet, Urallar ve Sibirya
çevresinde 940-950 yýllarýnda yerleþti. Türk tarihinde çok
önemli ve çok deðerli bir olay olarak 10. yüzyýlda Türk
milletinin en az %80'i Ýslâm dinini kabul etmiþtir. 12. yüzyýla gelindiðinde Türklerin Ýslâmiyete akýn akýn girmeleri
sonucunda, Orta Asya'ya hâkim olan din Ýslâm olmuþtur.
Kut anlayýþý, Allah’ýn zatiyetini vurgular yani “Tek
Tanrý” inancýný vurgular.
Ýlâhi Kudret birdir ancak insanlar yanýlgýya
düþmüþlerdir; geçmiþ kavimler gök cisimlerine ya da tabiat olaylarýna ayrý ayrý kudret vermiþler ancak kudret
birdir. Tarihte gördüðümüz yüzlerce putlar çýkarmýþlar.
Ancak tapýlacak kudret özeldir, birdir.
Kur’an’da "Rahman olan Allah’ýn yaratýþýnda
hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de
bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" (MULK
buyrulur. O halde, Allah birdir, kudret birdir
çünkü “bir nizam” vardýr.

Suresi 3. ayet)

Ýlk
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üzerinde yürüyen insan nesli Türktür.
anlayýþý birdir, Türklük anlayýþý da birdir.

Allah

YAÞAM ALLAH’IN BÝLÝNMEKLÝK ARZUSUNUN BÝR
TATBÝKATIDIR

Ýnsan, yaratýlýþ itibarý ile çok yönlü bir varlýktýr. Allah'ýn arzusu insanda belirir ve insan pek çok hususu ayný zaman içerisinde düþünebilir. Bu, Allah'ýn insan varlýðý
üzerindeki tecellisi ile ilgili bir hususiyettir. Bütün varlýklardaki tecelli Allah'a ait olduðuna göre, Allah'ýn namütenahiliðinin tam olarak idrak edilmesinin mümkün olmadýðý böylece daha iyi anlaþýlabilir.
Allah, kendisindeki namütenahiliði temaþa etmek
için âlemleri yarattý. Allah’ýn rahmetini görmek, yani terakki etmek için müsbet ve menfinin olmasý lazýmdýr. Ancak haddi aþan menfinin kýsýtlanmasý vardýr. Menfi, geçmiþteki kadar þiddetli olmasa da, bugün de vardýr. Ama
menfinin de bir sýnýrý vardýr; haddi aþan menfi yok edilir.
ÝNSAN DÜNYAYA AÝT BÝR VARLIK DEÐÝLDÝR

Rabbimiz, Kur'an'da insanýn yaratýlýþý ile ilgili olarak þöyle buyurmuþlardýr:
"Andolsun,
biz
insaný,
çamurdan
(süzülmüþ) bir özden yarattýk.
Sonra
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onu saðlam bir yerde (ana rahminde) bir
nutfe olarak yerleþtirdik.. Sonra o nufteyi bir aleka(aþýlanmýþ yumurta) yarattýk derken o alakayý bir mudga(cenin)
yarattýk derken o kemiklere bir 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. Muhakkak ki siz, kýyâmet
günü diriltileceksiniz.." (Mü'minun 12-16)
Ý n s a n , A l l a h ' ý n a y n i y e t - i i l â h î y e s i d i r. C e b r a i l
A l lah'ýn meleðidir. "KUL" Allah'ýn göründüðü noktadýr.
Her varlýk, asliyyeti itibarý ile Allah tarafýndan yaratýlmýþ
olduðu için elbette ki kuldur. Ancak her varlýk makamýna
göre kuldur. Bütün diðer varlýklar insana tâbidir. Allah,
bütün varlýklarý insanýn emrine vermiþtir.
Ýlk yaratýlýþta, cennet ve içindeki bütün varlýklar da
insan için yaratýlmýþ, cennet Hz.Âdem için mesken kýlýnmýþtýr.
Allah'ýmýz, önce Hz.Âdem'i yaratmýþ ondan da eþi
Havva'yý yaratmýþtýr. Rabbimiz; "Bende sonsuz arzular
var… sevgi, aþk, rahmet, maðfiret…" Havva'yý yaratarak Âdem'in bu duygularý yaþayarak idrak etmesini arzu buyurmuþtur.
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Birbirlerini kendi parçasý olarak gören eþler,
tevhide gelerek Allah sevgisini tek bir noktada
toplamýþ olurlar.
Melekler, “arzda bir halife kýlýnmasýna” önce
itiraz ettiler. Onlar kendileri dýþýnda bir varlýk düþündüler.
Melekler kendiler i n i d e y a r a t a n ý n A l l a h o l d u ð u n u
u n u t t u l a r. M e l e k l e r, A l lah'ýn varlýðýnýn dýþýnda bir varlýk telâkkisi içerisinde bu itirazý yaptý. Ancak Allah'ýmýz
kudret-i ilâhîyesindeki arzusunu varlýk olarak nasýl arzu
ederse öyle yaratýr.
Melekler, “Biz seni hamd ile tesbih ettiðimiz
ve seni takdis ettiðimiz halde sen orada fesad çýkaracak ve kan dökecek bir kimseyi mi orada kýlacaksýn?" (Bakara 30) dediklerinde, kendilerini Allah'ýn
yaratmýþ olduðunu idrak edemediler. Melekler "biz varlýðýz baþka bir varlýk mý yaratacaksýn" dediler.
Rabbimiz meleklere; "Ben sizlerin bilmedikler i n i z i b i l i r i m ," (Bakara 30) buyurarak, bilmenin anc a k A l lah'ýn bildirmesi ile olacaðýný iþaret buyurmuþtur.
Allah'ýn halife olarak yaratmýþ olduðu varlýðý kabul etmeyenler, melek de olsa makbul olmuyor.
Melekler, kendilerini varlýk olarak gördükleri için
Allah'ýn arzusunun görünme noktasý olan “arzda halife
kýlacaðým” arzusuna itiraz ettiler. Maneviyat ise Allah'ýn
varlýðýnýn dununda bir varlýk telâkkisi içerisinde deðildir.
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Maneviyat, kendi vücudunu Allah'ýn gayrýsý olarak görmez. Bu, maneviyatýn en ince noktasýdýr. Âyet bu þekilde
idrak edilirse iþte o zaman kesin bir iman baþlar.
Âdem'deki yüksek vasfý Ýblis çekemedi. Ýblis'te çekememezlik var, haset var. Âdem varlýðýnýn hususiyetini
kabul etmedi. Yani Âdem'deki velâyeti kabul etmedi.
Acaba Âdem sýrrýna karþý gelenlerin hali Ýblis'ten kalma
miras mýdýr?
Âdem ve Havva, Allah'ý biliyordu. Ancak Rabbimiz
"þecereye (þu aðaca) yaklaþmayýn" (A'RAF-19 ) buyurduðunda "ilâhî þeriatýnýn" tatbikatý baþlamýþtýr. Þeriat,
Allah'ýn kullardan ist e d i ð i þ e y d i r.
"Þecereye yaklaþmayýn" emr-i ilâhîsi, Allah'ýn
Âdem tecellisindeki þeriatýdýr. Bu ilk tatbikat bugüne kadar gelen tatbikatlarýn baþlangýcýný oluþturmuþtur.
ÝNSANIN DÜNYAYA GELÝÞÝ TAMAMEN ALLAH'IN
PROGRAMININ BÝR ETABIDIR

Rabbimiz, Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed gelinceye kadar pek çok peygamberler yollamýþtýr. Maalesef
insanlar peygamberlerin çoðunu dinlememiþ hatta
bazýlarýný da þehid etmiþlerdir. Buna raðmen Rabbimiz
insanlarýn düzgün bir noktaya gelmeleri için peygamber
ler göndermeye devam etmiþ ve en son olarak Sevgili
Efendimizi göndermiþtir.
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Peygamber olarak ancak Hz.Muhammed ile inen
hükümler kýyamete kadar tatbik edilecektir. O halde bu
ilâhi bir programdýr.
Ýnsanlar, Allah bizimle alakayý kesti þeklinde düþünmektedir. Ancak bu geçerli bir düþünce deðildir. Çünk ü 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 ' ý n k e n d i s i d i r. H e r þ e y
A l lah'ýn programýnýn içerisindedir.
Dünya yaþamý kýsýtlý bir programdýr. Bu dünyadan
ayrýlan ve daha ileri tecellilere muhatap olan artýk bu
dünyaya geri gelmek istemez.
Rahman sûresi 29. âyetinde,
"Semâvat ve arzdakiler Hû'dan isterler
Hû her an bir þendedir" buyrulmaktadýr.
Bu âyeti, Rabbimizin her an daha ileri arzularýný
tatbikata koyacaðýný iþaret etmektedir.
Allah'ýmýzýn zatiyet-i ilâhîyesindeki arzularýn ý n e l bette yaratmada yansýmalarý olacaktýr. Bu husus,
Allah'ýmýzýn kudretinin sonsuzluðunu iþaret etmektedir.
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ÝNSANLAR DÜNYAYA GELDÝKTEN SONRA DÜNYAYA
UYMUÞ AZ BÝR KISMI ÝSE ÝLÂHÎ ÂLEME DÖNÜÞ
ÝÇÝN HAZIRLIK YAPMIÞTIR

Allah'ýn tatbikatýný aynen kabul eden insan kurtulmuþtur. Allah'ý dünya düþüncesi içinde deðil, dünyanýn
üzerinde her þeyden tenzih ederek düþünmek icap eder.
Ýnsan öldükten sonra, Allah'a "CÝSÝM" olarak deðil
"RUH" olarak dönecektir.
Ruh, Allah’ýn insana tekâmül için verdiði bir
hususiyettir. Beden zaten dünyada yaratýlmýþ ve dünyada
yaþamaya uyumludur. Beden bir anneden yaratýlmýþ ve
anne kucaðýnda belli bir olgunluða gelmiþtir. Ancak esas
olan ruhun terakki etmesidir.
Asýl olan ruhtur. Ýnsan kendi varlýðýnýn asliyyetine
ruh olarak kavuþacaktýr. Cismaniyet dünya için yaratýlmýþtýr. Ýnsan bedeni bu dünyanýn dýþýnda baþka bir seyyarede bile yaþamaya müsait deðilken ilâhî âlemde bu
bedenle yaþanacaðýný düþünmek doðru olmasa gerekir.
Kün(ol) emri ile yaratýlan âlemler, ilâhî emir geldiðinde enerjiye dönüþeceklerdir. Esasen uzay alemi her an
için yok olup yeniden yaratýlmaktadýr.
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KILICIM GÖK GÝRSÝN KIZIL ÇIKSIN

Bir kardeþimizde þu ilham zuhur etmiþtir: "kýlýcým
gök girsin kýzýl çýksýn. Hatmül Velâyet'e biat
edenlerdeniz. Kýlýçlarýmýzý kuþandýk bekliyoruz...
Bilge Kaðan..."
“Kýlýcým gök girsin kýzýl çýksýn” yemini, Türk
tarihinin en büyük yeminidir. Bu yemin Hatmül Velâyet
noktasýna yani Hüve'ye yapýlmaktadýr.
“Kýlýcým gök girsin kýzýl çýksýn” yemini
Türkler’de silah üzerine yemin etme geleneðinin ilk
örneðidir. Kýlýç kabzasý tutularak söylenen bu yeminin
anlamý "eðer sözümde durmazsam bu kýlýç bedenime gök renginde girsin, kýzýl renkli kanýma bulanarak çýksýn"dýr. Veya "Sözümde durmazsam kýlýç
kanýma bulansýn; demir, benden öcünü alsýn."
anlamýna gelmektedir.
Bu zamanda Hatmül Velâyet noktasýndan izhar
olunan iman Allah'ýn makbul tuttuðu imandýr. Bu iman
insaný kurtarýr. Bu yemini eden Allah'ý, son zamana kadar
olan manevî terakkide tasdik etmiþ olmaktadýr.
Hatmül Velâyet, sonsuzluðu iþaret eden Hüve'yi
açmakla sonsuz olarak Allah'a imaný ikrar etmiþ olmaktadýr. Ýþte gerçek iman budur. Rabbimiz bunu arzu buyuruyor. Bu yemini edenler, Hatmül Velâyet’i kabul ve ikrar
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etmekle kendi iman ve inançlarýnýn da sonsuz olduðunu
izhar etmiþ olmaktadýrlar. Bütün bu tatbikat, Allah'ýn kendisindeki rahmet-i ilâhîyenin tam mânâsý ile idrak edilmesi içindir.
Türk tarihinin geçmiþ zamanlarýnda da yapýlan bu
duanýn, o zamanýn yakýnlýk bulmuþ olan gönüllerinin ilhamý ile yapýldýðýný göstermektedir. Çünkü Allah'ýn zuhur ettiði gönüllerin duasýný Rabbimiz kabul eder.
KAYAD EL- ASR
Bir manevî gönülde zuhur eden "Kayad el Asr Ell
Hacc Hüseyin Vedad" beyan-ý ilâhîsindeki hususiyet
nedir?
KAYAD: Eski Türk boylarýndan olan Kayý boyundan gelecek nesile ve Kayý çocuklarýna verilen isimdir.
Ýbnü'l-Arâbî Fütûhâtü'l-Mekkiyye adlý eserinde,
Hâtemü'l Evliyâ olan zâtýn, "Arab'ýn en þerefli soyuna
mensup olacaðýný" haber verdiði halde, Resulullah
Aleyhisselâm'ýn huzurunda Arapça deðil, baþka bir milletin diliyle konuþtuðuna dikkati çekerek; "Hatim O'nun
(Resûlullah'ýn) huzurunda diz çökmüþtü ve O'na
bir kadýnýn sözünü haber veriyordu. Hz.Ali de
(a.s.) Hatim'in konuþtuðu dili tercüme ediyordu."
demiþtir. ("Fütûhâtü'l-Mekkiyye", c. 1, s. 114. bas.: Beyrut, 1994)

64

KUT
Yaklaþýk on bir asýr önce kaleme aldýðý "Hatmü'lEvliyâ" adlý eserinde, kýrklarýn tümünün zuhûrundan
sonra "Hâtemü'l-Evliyâ" olan zâtýn kâim olacaðýný haber
veren Hakîm Tirmizî, yaþadýðý mânevî tecellîleri anlattýðý
"Büdüvv-ü Þe'n" adlý risâlesinde, kýrklarýn zuhûrundan
sonra kâim olacak olan bu zâtýn, halkýn fesada düþtüðü
bir zamanda Türk'e gönderileceðini keþfetmiþti.
Allah'ýmýz, her zamanda kendisinin nasýl tanýnýp bilinmesini arzu ediyorsa o kadarýný açmýþtýr. Eski Türklerde "Tengri" kelimesi lütfedilmiþ, onlar da bu isimle yaratýcý kudrete iltica etmiþ ve zikretmiþlerdir.
Pe y g a m b e r i m i z i n A L L A H i s m i n i z i k re t m e s i v e
H Ü VE'yi iþaret etmesi ve Hatmül Velayet'in Hüve'yi açmasý ile ilâhi kudret, bu isim ve hakikat ile tanýnýp bilinmiþtir. Allah'ýmýz, hangi devirde, hangi ismi ile zikredilmes i n i a r z u b u y u r u y o r s a o i s i m i l e z i k re d i y o r u z .
A l lah bildirmese, Allah'ýn zâtýnda olan bu hususiyetleri
kim bilebilir.
Elhamdu Lillâhi Rabbil Âlemîn.
Hüve’t Tevfiku’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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