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

Þi’râ (Sirius) yýldýzý, insanlýk tarihi boyunca tüm
eski halklar için bir merak ve saygý unsuru olmuþtur. Birçok eski metinde sözü edilen bir yýldýz olan Þi’râ, yeryüzündeki birçok uygarlýk için de en kutsal yýldýz sayýlmýþtýr.
Arapça bir kelime olan Al Shi'ra (el-Þi’râ), Sanskritçede ortak bir kökene sahip olan Yunan, Roma ve Mýsýr kültürlerine ait bazý isimleri çaðrýþtýrmaktadýr.
Mitolojide Þi’râ, göklerin gözeticilerindendir. Þi’râ,
ayný zamanda, yer aldýðý takýmyýldýzdaki önemli rolünden
dolayý, geleneklerde "köpek-yýldýz" olarak da adlandýrýlýr.
Þi’râ yýldýzý, eski Mýsýrlýlar için çok önemliydi. Bu
sebeple hem takvimlerini, hem de tapýnaklarýnýn yönünü
Þi’râ’ya göre ayarlamýþlardý.
Çinliler ise bu bölgeyi, cennetle cehennemin arasýndaki köprü, toplayýcý olan yargýcýn (Tanrý) köprüsü (bir
anlamda Sýrat köprüsü) olarak kabul etmiþlerdir.
Eski Türk kaynaklarýnda Þi’râ yýldýzý, "göksel saray’ýn bekçisi” "göksel kurt" olarak nitelendirilir. Bu
adýn, Türkler’den Çinlilere geçmiþ olduðu da bilinmekte1
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dir. Eski Türk kavimlerine göre bu yýldýz, tanrýnýn ýþýklý
ülkeleri olan gök ile yeryüzünü birleþtiren kutsal bir kapýydý. Bu yýldýz, ruhlar âlemi ile ölümlülerin yaþadýðý
maddi âlemin sýnýrýydý.
Þi’râ, antik çaðda, Çin'de, eski Mýsýr'da, bazý Afrika kabilelerinde, Mezopotamya'da, Anadolu'da yaþamýþ
Hititler ve Urartular'da, kýzýlderililerinde, eski Türkler'de
ve kimi araþtýrmacýlara göre yitik uygarlýklardan Mu ve
Atlantis'te her zaman önemini korumuþtur.
Þi’râ yýldýzýndan, bizim güneþ sistemimizin etkilendiði âþikardýr. Þi’râ yýldýzýnda, Allah'ýn ileri bir enerji tatbikatý olduðu anlaþýlýyor. Çünkü diðer seyyarelerde de
o n u n y a y d ý ð ý e n e r j i n i n t e s i r i o l m u þ t u r. B ü t ü n b u n l a r A l lah'ýn yaratýlmýþ olan varlýklardaki tecelliyatýný
gösterir.
Önceleri Rabbimiz, Þi’râ yýldýzýna nasýl bir enerji
verdi ki, insanlar oradan enerji alarak bazý þeyleri tatbik
ettiler. Geçmiþ medeniyetlerde, Þi’râ yýldýzýndan enerji
çekilerek birçok olaðanüstü þeyleri baþarma imkaný olunca, insanlar da Þi’râ yýldýzýna tanrýlýk atfederek tapmaya
baþladýlar. Onun için Allah onlarý reddetti.
Þi’râ yýldýzýndan evvel de birçok yýldýzlar geldi geçti. Bunlarý birer terakki ve tekâmül tatbikatý olarak düþünmek lazýmdýr.
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Yýldýzlara veya herhangi bir þeye müstakil bir varlýk olarak atýfta bulunmamak icap eder. Uzay çalýþmalarýnda, madde sanki ayrý bir varlýkmýþ gibi, maddeye kudret verilerek düþünülmektedir. Varlýklarýn herhangi bir
tatbikatý kendi varlýklarýndan kaynaklanmaz. Onlarýn tatbikatý Allah'a tâbi olarak gerçekleþir. Bütün varlýklar tetkik edildiðinde müstakil deðil, tâbi olarak yaratýldýklarý
görülmektedir. Bütün bunlarýn ise ilâhi bir arzunun zuhuru neticesi meydana geldiði bilinmelidir.
Allah’ýmýz, geçmiþte belli bir zaman için Þi’râ ile
dünyaya hayat sunmuþtur. Ancak Þi’râ, sýfati bir varlýktýr.
Ne zaman ki Hz. Muhammed (s.a.v) zuhur etti, zatiyet
açýldý; zat tecellisi lütfedilince, "Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn
Rabbi" âyeti zuhur etti.
Necm suresinin 49. âyetinde; “Ve innehû Hüve
Rabbi'þ-Þi'râ/ Ve muhakkak Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn
Rabbi” buyrularak yýldýzýn kuvvetine deðil, Hüve'nin
kuvvetine dikkat çekilmektedir. “Siz o yýldýza deðil o
yýldýza kuvvet verene bakýnýz. Yani Hüve'ye iman
ediniz” buyrulmaktadýr.
Sevgili Peygamberimiz Miraç tatbikatý ile insan varlýðýný dünya dýþýna âlemler üstü bir makama taþýmýþ olmaktadýr. Nitekim cennet ve cehennemi Sidretül Münteha’yý ve Âlemi Âma’yý, bu yedi âlemin üstünde olarak
düþünmemiz icap eder.
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Geçmiþ medeniyetlerin göksel bilgileri arttýkça, yýldýzlarla ve cinlerle olan münasebetleri artmýþ ve bunlardan menfi bir þekilde yararlanma yoluna gitmiþlerdir. Bu
uðraþýlar sonucunda, doðru imandan uzaklaþmýþ, peygamberlerin uyarýlarýný dinlemek yerine güç ve kudrete
tapmayý tercih etmiþlerdir. Netice itibarý ile de helâk edilmiþlerdir. Geçmiþ kavimlerin akýbetleri ve bu akýbetlerin
nedenleri üzerinde durmak herkes için bir ders-i ibrettir.
Ýnsanýn bugünkü idrakinin de üzerinde bilmediði
sonsuz bir enerji vardýr. Madde, Rabbimizin arzusu ile
meydana gelmiþtir. Kuvvet yaratýlmýþtýr; tapma konusu
yaratýlmýþ varlýklara olmamalýdýr, yaratana olmalýdýr.
Çünkü kuvvet olarak görünen ve her þeyi yaratan
A l lah'týr. Va r o l u p s o n r a y o k o l a n i l â h o l a m a z . O l m a s ý d a m ü m kün deðildir. Madde kendi kendine oluþmaz; arzuyu ilâhi ile meydana gelir; maneviyatý da maddiyatý da yaratan Allah'týr.
Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini her þeyden tenzih ederiz. Ýnsanýn maddeye olan hükmünün, ilâhi programýn bir
neticesi olarak tatbik olduðu unutulmamalýdýr.
Dünya hayatý pek çok safhalar geçirmiþtir. Dünya
yaþamý sadece tek bir þekilde deðerlendirilemez. Dünyada birçok anlaþýlmaz ve bilinmez olaylar olmuþtur. Tarihin
derinliklerinde nice nice tatbikatlar yaþanmýþtýr. Pek çok
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kimseler, güç ve kudret sahibi olarak gördükleri nesnelere kutsallýk atfetmiþlerdir. Böylelikle hakikatten uzaklaþmýþlardýr.
Ýnsanlar, ilk zamanlardan beri kuvvete önem verdikleri için peygamberler birçok mucizeler göstermiþlerdir. Yani, insanlarýn kuvvete ve kudrete aðýrlýk vermelerinden dolayý, peygamberler de insanlara, Allah inancýný
aþýlamak için mucizeler göstermiþlerdir. Elbette ki bu hareketleri çok makbul olmuþtur.
Varlýklardaki kuvvetin sahibi Allah’týr. Ýnsan, kudretin asliyyetini býrakýp ariyet olarak kudretin göründüðü
yaratýlmýþ olan varlýða baðlanmamalýdýr.
Bütün semavatýn ve yeryüzünün içinde olduðu esfele safilin âleminin aslýna döneceði Ýnkýlâb-ý Kebir, insanýn bozulmasý ile meydana gelecektir. Bu durum, insanýn
bütün esfele safilin âleminin üzerinde bir kýymete sahip
olduðunu göstermektedir. Ancak insan bu kýymeti görmek yerin e , A l l a h ’ ý n d u n u n d a o l a n þ e y l e re k u d re t
a t f e d e re k , A l lah'ýn kendisi için çizdiði hududun dýþýna
çýkmak istemektedir.
Kiþiler, kendi düþüncelerini Allah'ýn nizamýnýn önüne geçirmeye kalkýþmaktadýrlar. Kiþiye göre deðerlendirme yapmak yerine, Allah'ý esas alarak deðerlendirme
yapmak yerinde olur. Allah'ýn bir nizamý vardýr ve bu nizam üzerine yürünecektir.
5
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Ýnsanlar, bütün enerjinin, varlýðýn ve maddiyatýn
Allah'ýn zâtîyetinden neþet ettiðinin idrakine varmalýdýr.

Hüve’t Tevfiku’r Refîk

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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GÖBEKLÝTEPE VE ÞÝ’RÂ YILDIZI
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Göbeklitepe ile ilgili son zamanlarda çýkan yazýlarda, burasýnýn "dünyanýn ilk mabedi" olduðu ile ilgili
haberler yapýlmaya gayret edilmektedir.
Al-i Ýmran (3/96-97);
"Muhakkak ki insanlar için kurulan ilk
ev (el-Beyt/mabed) Bekke'dekidir (Mekke). Âlemler için mübarektir ve hidayettir. "Orada beyan olmuþ âyetler, makamý Ýbrahim vardýr. Ve kim ona dahil olursa emin olur. Ve 'el Beyt'in haccedilmesi insanlar üzerinde Allah'ýn hakkýdýr.
Güç yetiren kimse ona yol tutsun. Ve
kim kafir olursa da artýk Allah, âlemler
üzerine ganîdir(ihtiyacý yoktur)."
Göbeklitepe ile ilgili çýkan haberler ile insanlara þu
mesaj verilmeye çalýþýlmaktadýr. "Ýnsanlar Göbeklitepe'de mabed yaparak tapýnmýþlardýr. Yani burayý
insanlar kendiliðinden yapmýþ ve tapýnmýþlardýr."
Bu söz, dini ortadan kaldýrmaya çalýþmak için sarf edilen
bir sözdür. Yani din hâþâ Allah tarafýndan deðil de, insanlar tarafýndan meydana getirilmiþ bir husus olarak tarif edilmek istenmektedir.
7
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Buradaki niyet, dini maddi ve dünyevî bir hale getirmeye çalýþmaktýr.
Göbeklitepe'de bu yapýlarý yapanlarýn, Þi’râ Yýldýzý'ndan çektikleri enerji ile neler yaptýklarý hakkýnda bugün hiç kimsenin bir bilgisi yoktur.
Peki, on iki bin sene önce yapýlanlar bugün devam
edebiliyor mu? Hayýr! Peki neden? Demek ki, bu sadece
insanlarýn icadý olan dünyevî bir ilim olsaydý, bu husus
takip edilebilirdi. Ama edilemedi...
Ýnsanlar, sahip olduklarý bilim ve teknolojiyi kendilerinin icat ettiklerini düþünebilirler. Ancak doðru olan
her zamandaki bilim ve teknoloji, Allah’ýn o zamandaki
arzusu ile tatbikat bulmaktadýr. Binlerce yýl önce, Göbeklitepe’de veya Mýsýr’da yaþayanlarýn Þi’râ yýldýzýndan
enerji çekmeleri de, Allah’ýn o zamandaki arzusu ve tatbikatlarý olduðunun bilinmesi icap eder.
Bu konu, yani Þi’râ Yýldýzý’nýn tatbikatý, o zam a n A l lah'ýmýzýn lütfetmiþ olduðu bir hususiyettir. Ondan sonra ise kapanmýþtýr. Bu husus "GAVS" isminin o
zamandaki bir tatbikatýdýr. O zaman için aleni olarak yapýlan bu tatbikatlar daha sonra kapanmýþtýr.
Allah'ýmýz her zamanda, o zaman için kendisini
temsil eden bir ÝNSAN varlýðý ile tatbikat yapmýþtýr. Ýnsan varlýðýnýn efdal olmasýnýn sebebi, bütün varlýklara
8
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hitap eden bir hususiyete sahip olmasýdýr. Allah'ýmýz insaný her varlýðýn fevkinde, üstün bir varlýk olarak yaratmýþtýr. Ancak insanlar kendilerine lütfedilen RUH'un üstünlüðüne göre hareket etmiyorlar. Eðer buna dikkat etselerdi çok daha ileri giderlerdi.
ÞÝ’RÂ yýldýzýnýn tatbikatý, o zamandaki ilâhî gönül
noktasýnýn arzusunun Allah'ýn ondaki tecellisine göreyerine getirilmesidir. O zaman öyleydi bugün baþka, yarýn daha da baþka tecelli eder. Allah'ýn arzularýna hiç
kimse tahdit getiremez. Allah'ýn tatbikatlarýna neden
böyledir de denilemez, çünkü program O'nundur.
Geçmiþ peygamberlere lütfedilen ilâhî bilgiler,
Kur'an'ýn nazil olmasýyla ve Peygamberimizin miraç yapmasý ile baþka bir mecra ve mânâ kazanmýþtýr. Din, artýk
sadece bu dünya ile sýnýrlý deðildir, bu dünyanýn da fevkinde bir mazhariyet kazanmýþtýr. Allah'ýmýzýn ayet ayet
yazdýr mýþ olduðu ve muhafaza edeceðini bildirdiði
Kur'an-ý Kerîm, Allah'a ait olan DÝN'in kýyamete kadar
baki kalacaðýný göstermektedir.
A'la Suresi (87/6-7)
"Sana okutacaðýz artýk unutmayacaksýn,
Allah'ýn dilediði müstesna... Þüphesiz
ki O, açýk olaný da bilir, gizli olaný da."
Âyette; "artýk unutmayacaksýn" buyrulmasýnda9
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ki ilâhî arzu; "Artýk size lütfedilen bu bilgi ile yürüyün" manasýný da iþaret etmektedir. Kur'an'ýn hükmü
kýyamete kadar bâkidir. Peygamberimiz geçmiþ bütün
peygamberleri tasdik etmiþtir. Bugün Müslümanlar, Musevi'den ve Hristiyan’dan daha çok ve daha doðru olarak
Hz. Musa'yý ve Hz. Ýsa'yý bilir, kabul ve tasdik eder.
Geçmiþ medeniyetlerin ileri teknik imkanlara sahip olmalarý, bugün bazý insanlarý þaþýrtmakta ve “demek ki dini de insanlar ortaya çýkardý” gibi yanlýþ bir düþünceye sürüklemektedir. Halbuki Kur'an, onbeþ asýr önce geçmiþteki bazý medeniyetlerin çok ileri teknik ve
bilgide olduðunu bildirmiþtir.
Fatýr Suresi (35/44) âyetinde;
"Yeryüzünde dolaþmýyorlar mý? Onlardan kuvvet bakýmýndan daha þiddetli olduklarý halde kendilerinden öncekilerin
sonlarýnýn nasýl olduðuna bakmazlar
mý? Allah, HU’yu göklerde ve yeryüzünde hiçbir þey için acziyette býrakmaz.
Muhakkak ki O bilendir kâdirdir." buyrulmaktadýr.
Geçmiþ zamanlardaki yahut bu zamandaki insanlard a k i b i l i m v e t e k n o l o j i , i n s a n l a r d a n k a y n a k l a n m ý y o r, A l lah’ýn insanlardaki arzu ve tatbikatlarýndan
kaynaklanýyor.
10
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Rabbimiz her an yeni bir þanda olduðuna göre, insanlarýn bazý þeylere takýlýp kalmalarý ne ifade etmektedir? Bugün, geçmiþ ile uðraþýp bir yerlere varýlmak istenmektedir. Ancak Allah, insanlarýn da her an yeni bir þanda olmasýný arzu buyurmaktadýr. Üstelik, her zaman için
insanlarý uyaracak gönül noktalarý da vazifelendirmiþtir.
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ÞÝ’RÂ VE PÝRAMÝTLER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Piramitlerin nasýl yapýldýðý ile ilgili eskiden gelen
bir merak olduðu gibi piramitlerin niçin yapýldýðý ile ilgili bir merak da söz konusudur.
Piramitlerin; firavunlarýn mezarlarý, güneþ saati,
takvim, astronomik gözlemevi, sanatsal anýtlar olduklarý
ileri sürülmüþtür.
Belki bu tezlerin hepsi doðru olabilir. Çünkü, Piramitler o kadar uzun bir zaman diliminde var olmuþlardýr
ki, her devirde farklý amaçlar için kullanýlmýþ olabilirler.
O halde, her devirde piramitlerin anlamlarýnýn farklý olduðu düþünülebilir. Bu sebeple, piramitler þu iþ için yapýlmýþtýr, baþka bir iþ için kullanýlmamýþtýr demek doðru
olmasa gerekir. Tarih boyunca piramitler ile ilgili birbirinden farklý deðerlendirmelerin yapýlmasýnýn sebeplerinden birisi de budur.
Geçmiþ zamanlardaki yaþam koþullarý oldukça
aðýrdý. Ýnsanlar hayatta kalabilmek için; avlanmak, ateþ
yakmak, su bulmak, barýnmak, savaþmak... zorundaydý.
Yani hayatta kalabilmek için bugün bizim gösterdiðimiz
çabanýn çok ötesinde çaba harcamak zorundaydýlar.
Yaþam koþullarýnýn aðýrlýðý, diðer topluluklarýn teh13
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ditleri, toplumsal dirlik ve düzenliði saðlamak gibi öncelikli ihtiyaçlar içerisinde olan bir toplumun boþa harcayacak ne zamaný ne de kaynaðý vardýr. Bu durum, Mýsýr için
de geçerlidir. Ekonomik olarak hayal dahi edilemeyecek
büyük bir külfet taþýyan piramitleri sadece basit mezarlar
olarak inþa etmek pratikte Mýsýr'a nasýl bir fayda saðlayacaktýr? Ayrýca, piramitler sadece Mýsýr'da deðil dünyanýn
deðiþik yerlerinde de bulunmuþtur. Orta Amerika'da, Orta Asya’da vs.
Birbirlerinden habersiz olan bu toplumlarýn, piramit yapýmýnda benzer özellikler göstermeleri, piramitlerin
amacý hakkýnda baþka kuþkularý da beraberinde getirmektedir.
Piramitler ile ilgili olarak þöyle bir anlayýþ konuya
farklý bir yaklaþým getirebilir:
Fecr sûresi 6-10. âyetlerinde;
"Görmedin mi Rabbin nasýl yaptý Ad
(kavmine)? 'Yüksek sütunlar' sahibi Ýrem
(beldesine)? Ki beldeler arasýnda onun
eþi benzeri halkedilmemiþti. Vadide kayalarý oyan Semud (kavmine)? Ve Evtad
sahibi Firavuna" buyrulmaktadýr.
Âyette zikredilen geçmiþ kavimlerin uygarlýk seviyeleri hakkýnda bilgiler de verilmektedir. "Yüksek sü14
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tunlar," sahibi olarak “Ad kavmine ait Ýrem beldesi” anlatýlmýþ, "kayalarý oymak" "Semud Kavmi" ile
eþleþtirilmiþ ve "Evtad" sahibi olarak da firavunlar zikredilmiþtir.
Evtad: (Veted) Direkler, kazýklar, demir mýh anlamlarýna geldiði gibi dað, tepe mânâlarýna da gelir. Burada iþaret edilen daðlara benzeyen piramitler olsa gerekir. Çünkü dikkat edilirse, diðer kavimlerin medeniyetlerinin en ileri hususiyetleri zikredilmiþtir. Mýsýr medeniyetinin en büyük hususiyetlerinden birisinin de piramitler
olduðu ortadadýr. O zaman "piramitler uzaydan gelenler
tarafýndan yapýlmýþtýr baþka türlüsü olmaz" kabilinden
sözlerin haksýz olduðu düþünülmelidir. Allah, uzaydaki
varlýklara teknoloji ilhamý veriyor da dünyadakilere neden vermesin?
Rabbimiz, insaný yaratmýþ ve bütün varlýklarý da
insanýn kontrolüne vermiþtir. Bütün âlemlerde esas olan
“Allah’ýn insan arzusudur”. Fezadaki varlýklarda görünüþler deðiþik olabilir, ama murat insandýr.
Fezada yaþayan diðer varlýklar da illa bizim dünyamýzdaki suretlerde olmak zorunda deðildir. Belki bizim
görünüþ ü m ü z d e n d a h a g ü z e l v a r l ý k l a r d a o l a b i l i r.
Ç ü n k ü A l lah'ýn yaratmasý namütenahidir.
Kur'an-ý Kerîm'de geçmiþ zamanda yaþayan nice
nesiller için; "Onlara size vermediðimiz imkânlarý
15
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vermiþtik" (En'âm 6) ve "Týpký sizden öncekiler gibi... Kuvvet bakýmýndan sizden daha þiddetliydiler… (Tevbe 69) buyrulmuþtur. Bu imkânlarýn ve kuvvetin
neler olduðunu tam olarak bilmek mümkün görünmese
bile, bazý eserlerinin günümüzde mevcut olduðu da bir
hakikattir.
PÝRAMÝTLERÝN IÞIMASI

"Piramit" kelimesinin anlamý da baþlý baþýna merak konusudur. Kur'an'da piramitler için "evtad" kelimesi
kullanýlmaktadýr. Günümüzde kullanýlmakta olan Piramit
sözcüðü, Mýsýrlýlarýn deðil Yunanlýlarýn tarifidir.
Piramit sözcüðü, Yuananca'da "Pyros" sözcüðünden türetilmiþtir. "Pyros" Yunanca'da "Ateþ/Iþýk" anlamýna gelir. Bu sözcüðün "Muhteþem Iþýk" anlamýnda
mecazi kullanýmý da bulunmaktadýr.
Eski Sami lisanýndaki piramit kelimesi yani "Ehram" da ýþýk anlamýna gelir.
Taþtan yapýlmýþ olan piramitlere, bu tanýmlamanýn
yapýlmasý gerçekten ilginçtir. Geçmiþ dönemlerde piramidi görenlerin onun ýþýl ýþýl parladýðýndan söz ettikleri bilinmektedir.

16
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GÖK CÝSÝMLERÝNÝN YERYÜZÜNDEKÝ
ÝZDÜÞÜMLERÝ

Piramitlerin, çok ince hesaplar ile inþa edilmiþ olmasý onlarýn yapýlýþ amacýnýn basit mezarlar olmadýðýný
göstermektedir. Onlarýn bir dönem mezar olarak kullanýlmýþ olmasý mümkündür, ancak piramitler mezar olarak
yapýlmamýþtýr.
Mýsýrlýlar, gök cisimlerinin konumundan faydalanarak fezadaki kudrete (enerjiye) ulaþmaya çalýþmýþlardýr.
Bunda da ilk zamanlar baþarýlý olmuþlar ve bu enerji ile
pek çok iþler yapmýþlardýr. Bu enerjiyi elde etmek için
gök cisimlerinin yeryüzündeki izdüþümleri olarak yapýlan
piramitlerden ve çeþitli büyülerden yararlanmýþlardýr.
Böylece ilâhî kudrete ulaþabileceklerini düþünmüþlerdir.
Mýsýr piramitlerinin uzaydan, yýldýzlardan enerji çeken teknolojik yapýlar olduðu yani bir nevi "kollektör"
benzeri bir iþleve sahip olmasý ihtimali bugünün insanlarý için þaþýrtýcýdýr.
Necm suresi 1.ayetinde;
"Ve (andolsun) "en Necm"e(yýldýza), aðdýðýnda... (hýzla kaydýðý zaman) buyrulmaktadýr.
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Âyette iþaret edilen yýldýz, Þi’râ yýldýzýdýr. Þi’râ yýldýzý, dünyanýn geçmiþ devirlerindeki en önemli yýldýzdýr.
Geçmiþ medeniyetlerde, piramitler ile Þi’râ yýldýzýndaki enerjiyi kullanabilme tekniði vardý. Fakat o medeniyetler, Þi’râ’nýn enerjisini hayra deðil de þerre kullanýyorlardý. Þi’râ’daki enerjiyi insan ve hayvanlar üzerine
tatbik ederek, insanlarý hayvanlaþtýrmak gibi bir gayretleri vardý. Onlar bu enerjiyi müspet bir þekilde kullanmamýþlardýr.
Þi’râ’daki enerjiyi kullananlar bu kudretin girdabýna kapýlarak, Allah’ýn lütfettiði kuvveti, Allah’ýn nizamýna karþý kullanmaya kalkmýþlardýr. Yaratýlmýþlarýn en
makbulü olan insan varlýðýný hayvanlaþtýrma gayretleri
bunu göstermektedir. O gücü, hayýrda deðil mekirde
kullanmýþlardýr. Týpký bir zamanlar Babil’e indirilen, Harut ve Marut adlý iki melekten öðrendiklerini þer yolunda
kullandýklarý gibi...
Kur’an’da belirtildiði gibi, Babil þehrine gönderilen iki melek olan Harut ve Marut insanlara bilgi vermek
için gönderilmiþti. Ancak Babil halký onlardan öðrendikleri ilmi, karý-kocayý birbirinden ayýrmak için büyü yapmakta kullandýlar.
Ýnsanlar bu güce sahip olmakla, ilâhî güce sahip
olduklarýný düþünmüþlerdir. Kudreti, Þi’râ yýldýzýnda gö18
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renler Þi’râ yýldýzýna tapmak durumuna düþmüþlerdi.
Geçmiþ zamanlarda teveccüh Þi’râ yýldýzýna idi. Muhakkak ki Þi’râ, insanlar için azim bir imtihan olmuþtur.
Son zamanlarda insanlar ile anlaþmak çok zor bir
hale geldi. Ýlâhi enerji arttýkça insanlarýn bu enerjiye
adapte olmalarý kolay olmuyor. Bu enerji, Allah'ýn rahmetini temsil eden bir rahmet enerjisidir. Dünyadaki
mevcut enerji, bu enerjinin karþýsýnda menfi durumundadýr. Ýþte burada çatýþma olmasýnýn nedeni budur. Bu,
ruh ile maddenin bir anlaþmazlýðý þeklinde de deðerlendirilebilir.
Ýlâhî enerji maneviyat aðýrlýklýdýr. Manevi yolda
yürüyenler sarsýlmýyor. Manevi insan, manevi enerjisi
yükselmiþ olan insandýr. Manevi enerji yükseldiði zaman
menfi enerjiler ona tesir edemez. Manevi enerji insaný
maddi olarak da korur.
Peygamberler, irsal olunduklarý kavimler üzerine
uyarýcýlýk vazifesini yaptýklarýnda o peygamberlere inananlar olduðu gibi inkâr edenler de olmuþtur. Allah'ýmýz
peygamberlerine; "Sana iman edenleri al ve onlarýn
arasýndan çýk" buyurduðunda, onlar artýk yüksek enerjiye tahammül gösteren varlýklar olmuþlardýr. Hâlbuki
ötekiler, menfi enerji doluydular.
Ýmanýn verdiði enerjiyi insanlar tam olarak idrak
edememektedir.
19
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Manevi bir gönül ile buluþanlarýn manevi enerjisi
deðiþir. O enerji Allah'ýn lütfu olan rahmet enerjisidir. O
gönle lütfedilen hususi enerjiden ona tâbi olan gönüller
de hissementtir.
Allah'ýn vazifelendirdiði gönül noktasý, kendisine
baðlý olan gönüllerin vüs’atýný yükseltir. Mürþid, evladýnýn maneviyatýný ve imanýný yükseltir; o zaman daha
yüksek bir enerji almak mümkün olur.
Vakýa suresi 7-14. ayetlerinde;
"Ve üç sýnýf olduðunuzda: Artýk meymenet ashabý meymenet ashabýdýr(amel
defterleri
saðdan
verilenler).
Ve
meþ'emet ashabý meþemet ashabýdýr
(amel defterleri soldan verilenler). Ve
sabýklar (ileriye geçenler)ki sabýklar;
onlardýr mukar rebun (yaklaþtýrýlmýþ
olanlar): Naim cennetleri içinde; çoðu
öncekilerden, azý da sonrakilerdendir."
Allah'ýn rahmet-i ilâhîyesini kabul edebilecek
b i r idrake gelmiþ olan yüksek enerji sahibi kimseyi,
A l lah'ýmýz diðer insanlarla ayný þekilde deðerlendirmez.
"Hiç bilenle bilmeyen eþit olur mu?" (Zümer 9) ayeti
hükmünce böyledir.
Ýlâhî enerjiyi kaldýrabilecek duruma gelenleri,
20
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A l lah'ýmýz kendi katýnda kabul edecektir. Ýþte velâyet bunun için var olmuþtur.
Allah'ýmýzýn kendi emrinin en yüksek noktada tecellisi olan gönüller Allah'a en yakýn olurlar. Ýnsandaki
ruh, Allah'ýn emridir. Ruh, Allah'ýn arzusuna uygun terakki ederse Allah ile birlikte olur.

21
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Tarýk sûresi 3. ayet;
"Parlayan (delen) bir yýldýzdýr"
Nahl sûresi 12. ayet;
"Ve sizlere geceyi ve gündüzü ve güneþi
ve ayý hizmetinize vermiþtir. Ve yýldýzlar
HU’nun emri ile hizmetinizdedirler. Muhakkak ki bunda akleden bir kavim için
ayetler vardýr."
Nahl sûresi 16. âyet;
"Ve alâmetler… Ve onlar yýldýzlar ile
yollarýný bulurlar."
Saffat sûresi 88. âyeti
(Ýbrahim) yýldýza bir nazar atfetti"
Rahmân sûresi 5-8. âyetlerinde;
"Güneþ ve ay hesap iledir. Ve yýldýz ve
yýldýz kümeleri (þecer) secde ederler. Ve
23
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semayý
yükseltti
ve
mîzaný
(dengeyi/ölçüyü) koydu. Ar týk mizan
(denge/ölçü) hakkýnda haddi aþmayýn."
Allah'ýmýzýn tertibinde, yýldýzlar kendi baþlarýna
kuvvet sahibi deðildir. Yýldýzlar zât deðil sýfattýr. Sýfat
olan ise zâta tâbidir. Bu þu demektir ki; yýldýzlarý Hakk’ýn
arzusunun dýþýnda mütalaa etmek doðru olmasa gerekir.
Bugün yapýlan uzay çalýþmalarýnda, maddeye muhtariyet verilerek deðerlendirmelerin yapýldýðý görülmektedir.
Uzaydaki cisimlerin hareketleri kendiliðinden deðil A l l a h ' ý n o n l a r d a k i t a k d i r i n d e n d i r. B u t ü n â l e m l e r d e
A l lah'ýn nizamý vardýr.
Yunus sûresi 61. âyetinde;
"Ve
bir
iþ
ile
meþgul
olmanýz,
Kur’ân’dan bir þey okumanýz ve yaptýðýnýz bir amel yoktur ki, ona daldýðýnýz
zaman sizin üzerinize þahitler olmayalým. Yeryüzünde ve gökyüzünde zerre
aðýrlýðýnca bir þey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha küçüðü ve daha
büyüðü yoktur ki, Kitab-ý Mübîn’de olmasýn" buyrulmaktadýr.
Uzayda, tarifi mümkün olmayan büyüklükteki
maddesel deðiþimler, baþýboþ ve tesadüfi bir ortamda
deðil, Allah'ýn "nizam" ismi içerisinde faaliyet göster24
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mektedir. Dikkat edilirse kendiliðinden bir oluþ söz konusu olsaydý, uzaydaki patlamalarýn neticesinde bir kayboluþ ve yok oluþ olmasý icap ederdi. Ama bir yok oluþ
deðil, hâlden hâle bir geçiþ, yani maddenin baþka baþka
maddelere tahvili söz konusudur. Maddenin enerjiye veya enerjinin baþka bir enerjiye dönüþmesi belli bir program içinde olmaktadýr. Bu dönüþümü yapan bir kuvvet
var; iþte bu Allah’ýn arzusudur, yani O’nun ilâhî programýdýr.
Tabiatta “nizam” tatbikatý geçerlidir. Tabiatýn
içinde doðumlar, ölümler, çürümeler, bozulmalar... netice itibarý ile en sonunda tayyip bir noktaya gelmektedir.
Bu da, Allah'ýmýzýn nizam programýnýn her tarafta geçerli olduðunu göstermektedir.
GÜNEÞ

Güneþ bize sadece ýsý ve ýþýk enerjisi mi vermektedir? Yoksa güneþ ýþýðý ile Allah'ýmýz bizlere deðiþik bir
feyz mi lütfetmektedir?
Güneþ ýþýðý, ýsýtmaktan ve aydýnlatmaktan baþka
bütün varlýklara yaþam enerjisi de vermektedir. Güneþin
ýþýðýndan insanlar, hayvanlar, bitkiler ve diðer varlýklar
deðiþik þekillerde yararlanmaktadýrlar.
Güneþ, dünyaya sadece maddesel enerji vermiyor,
ruhî etkileri de söz konusudur.
25
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Herhangi bir maddenin güneþe yaklaþtýkça ýsýsý artar. Uzaklaþtýkça soðumaya baþlar. Çok yüksek bir enerji
alanýna yaklaþtýkça da, o maddedeki statik elektrik artar.
Ýnsanlar da yaþamlarý boyunca, Allah'a yaklaþtýklarý
müddetçe, Allah'tan ilâhî enerji alýr ve terakki eder. Bu
yakýnlaþmada, o insanýn Allah'a olan nispeti düþünüldüðünde, insan ruhu Allah'ýn zatiyet-i ilâhîyesi olduðundan, en yakýn olarak düþünülebilir. O ruh, bütün bu mükevvenattaki ilâhi arzularýn hatminden sonra ilâhî âlemde farklý bir tatbikata girer.
Güneþ, maneviyatta zâtî tecellinin sembolü olarak
zikredilir. Ancak güneþ, Rabbimizin "En-Nur" ism-i
celîlinin bir yansýmasýdýr. Cennette güneþ yoktur ama
her taraf nûr içindedir.
Allah'ýn rahmet-i ilâhîyesinin hepsinin ayan olduðu Sýrr-ý Âdem hususiyeti taþýyan gönül noktasý ise güneþe feyz verir. Çünkü zât olan O'dur. Güneþ zâtî nokta ile
kýyaslandýðýnda sýfat mesabesindedir.
Peygamber Efendimizin Þakk-ý Kamer mucizesinde ayý ikiye bölmesi, sýfat olanýn zâta tâbi olduðunu
iþaret etmektedir.
Nitekim Hz. Ýmam-ý Ali, Nahrevan'da Hariciler ile yaptýðý savaþtan dönerken Babil topraðýnda (helâk edilmiþ bir kavmin bulunduðu top26
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raklarda) namaz kýlmamýþ, namaz vakti geçince
de dua buyurarak güneþi ikindi vakti yerini alacak þekilde geri döndürmüþtü.
Güneþ kime tâbidir? Velâyet noktasýna, yani zâtiyete tâbidir.
Bu noktada olan gönülde zerre kadar oynama olmaz. Çünkü o nokta, failin Hakk olduðunun idraki içinde, Hakk’ta fani, Hakk ile baki olmuþtur. Zaten öyle olmazsa, hiç kimse bu aðýrlýða tahammül edemez.
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HZ. MUHAMMED’ÝN MÝRACI ÝLE ÞÝ’RÂ
YILDIZI KÜSUFA UÐRAMIÞTIR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Sirius, Arapça adýyla Þi’râ, Kuran'da özel ismi
geçen bir yýldýz olup, kendisinden Necm suresinde söz
edilmektedir.
Eski uygarlýklarda güneþe çok önem verildiði bilinmektedir. Ancak geçmiþ medeniyetler içerisinde güneþin
yaný sýra, Þi’râ yýldýzýna da büyük bir ehemmiyet verilmiþtir. Iþýk ve enerji neþretmesi itibarýyla Þi’râ yýldýzý da
bir güneþtir.
Þi’râ geçmiþ devirlerde dünyanýn ufkunda ikinci
bir güneþ gibi parlýyordu. Kur’an’da “iki doðunun ve
iki batýnýn Rabbi’dir” âyeti ile dünyanýn bir zamanlar
iki güneþli olduðu iþaret edilmiþ olsa gerekir.
Þi’râ; Arapçada iþaret, rehber, kýlavuz anlamýna
gelmektedir. Necm suresi Peygamberimizin Mirac'ýndan
ve Þi’râ yýldýzýndan bahseder.
Necm 53/ 1-18. âyetlerinde;
"Ve (andolsun) "en Necm"e(yýldýza), aðdýðýnda... (hýzla kaydýðý zaman) Þaþmadý arkadaþýnýz ve azmadý da. Ve nutket29
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mez havadan. O illâ vahyolunan bir vahiydir. Öðretti Onu kuvvetleri þedid
olan. Asalet sahibi... Artýk, istiva etti.
Ve o yüksek ufuktaydý. Sonra alçaldý da
delâlet eyledi (rehberlik etti, yol gösterdi). Artýk iki yay mesafesi ya da daha
yakýn oldu. Böylece vahyetti kuluna
vahyettiðini. Tekzib etmedi "el fuad"
gördüðünü. Tereddüt mü ediyorsunuz
ondan, gördüðü hakkýnda? Ve andolsun
gördü "O"nu diðer inzalde. Ýndinde Sidretül Münteha'nýn. Ýndinde idi Meva
Cenneti. Hani bürümüþtü Sidreyi bürüyen... Meyletmedi göz ve haddi aþmadý.
Andolsun Rabbinin büyük ayetlerini
gördü"
Necm suresinin 49. âyetinde; “Ve muhakkak
Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn Rabbi” buyrularak surede
bahsi geçen yýldýzýn "Þi’râ" yýldýzý olduðu ifade buyrulmuþtur.
Âyette, Þi’râ yýldýzý ile insanlarýn bir münasebeti
olduðu ima edilmektedir. Âyette, Þi’râ yýldýzýna tapanlara hitaben , “siz ona tapýyorsunuz ama asýl onun
Rabbi olan HÜVE’ye iltica edin” buyrulmaktadýr.
Âdem'den sonraki geliþte, insanlar doðarken bir inanç
hasletiyle doðar ve ç e þ i t l i þ e y l e re y ö n e l m e l e r i n d e k i
30
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a n l a m , e s a s ý n d a i n s a n ý n k e n d i a s l i y e t i o l a n A l lah'ý
aramak olsa gerekir.
Geçmiþ medeniyetlerin yýldýzlardan enerji alarak
yürüdükleri ifade edilmektedir. Daha sonradan bunlarýn
hepsi küsufa uðramýþtýr. Çünkü insanlar bu yýldýzlardan
enerji aldýklarý için yýldýzlara tapmaya kalkmýþlardýr. Sümerler, Babiller, Mýsýrlýlar astronomi ile çok uðraþmýþlardý. Bazý þeyler bulmasalar uðraþmazlardý.
Þi’râ yýldýzýnda bir enerji olduðu ve bu enerjinin
de dünyadan çekilerek kullanýldýðýnýn iþaretlerini tarihi
kayýtlarda gör mekteyiz. Manevi yönden baktýðýmýz
zaman ise, bütün her þeyde Rabbimizin “Âdem tertibini” düþünmemiz lazýmdýr. Âdem dendiði zaman
Rabbimizi temsil eden ilâhi gönül sahibi yani “Zamanýn
Ýnsaný” düþünülmelidir. O hâlde yýldýzlar arasýnda yani
güç isimleri arasýnda da Âdem tertibinin hususiyeti var
mýdýr? Diye düþündüðümüz zaman, hangi yýldýzda
Allah’ýn Âdem arzusu varsa, diðer varlýklar o noktadan
rahmet ve feyz alýr. Burada, o zamanda Allah’ýn
arzusunun
Þi’râ yýldýzýnda olduðuna iþaret
edilse gerekir.
Bu durumda, Allah'ýmýzýn ilâhi yakýnlýk verdið i g ö nül hangi seyyarede ise Allah’ýn o seyyareye her
türlü enerji ve rahmeti lütfettiði görülmektedir. Bu, "sýrrý Gavsiyyet"tir. Bu durum idrak edildiði takdirde, Allah
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onlara sonsuz rahmet lütfeder. Yani Gavsiyyeti, bütün
yýldýzlarda sözü ve hükmü geçen gönül noktasý olarak
düþünmek icap eder.
Nitekim Sevgili Peygamberimizin miracýnda Þi’râ
yýldýzýna nazar etmesi,
"Ve (andolsun) "en Necm"e(yýldýza)/
“Andolsun Rabbinin büyük ayetlerini
gördü" âyetleri ile iþaret buyrulmuþtur.
Ve miraç tamamlandýktan sonra da Þi’râ yýldýzýnýn,
“Ve muhakkak Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn Rabbi” ayeti
ile Efendimize yani HÜVE noktasýna tâbi olmasýnýn izahý böyle olsa gerekir. Nitekim bu konu ile ilgili Efendimizden daha sonra zuhur eden Hz. Abdülkadir Geylani
buyurur:
Zir-i destimde benim mürgü kebûter gibidir
Kümbedi çarký felek arz u sema u ahkaf" Yani, "Elimin altýnda seyr-i devranîsini yapmakta devamda
olan felek kubbesi, yer ve sema ve kum tepeleri,
bir güvercin kuþu gibi titrer."
Çünkü Sultanýmýz "Gavsül Âzam"dýr.
Gavsiyyet sýrrý ile Þi’râ yýldýzýndaki kudretin, Peygamberimize intikali düþünülmelidir. Daha sonra zama32
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nýn sahiplerinin içinde Gavs hususiyeti taþýyan gönüllerin olduðu görülüyor. Çünkü zamanýn Gavsý sadece ilâhi
bilgi vermekle kalmaz, bütün hayat neþesi, varlýk kudreti ondan intiþar eder. Bu þekilde düþünürsek, Zamanýn
Ýnsaný’nýn bizim düþündüðümüzün çok üstünde bir kudrete ve hususiyete sahip olduðu anlaþýlmaktadýr.
Kur'an âyetleri içinde ilk baþta yedi büyük sûre
vardýr. Bu yedi büyük sûre, Sevgili Rabbimizin tertibi
içinde görülen ilâhi gönüllerin dünya üzerinde görünen
yedi büyük Gavsý iþaret ediyor olsa gerekir.
Allah'ýmýz evvela insaný yarattý ve bütün yarat ý l mýþlarýn üzerine mürebbi kýldý. O halde, bütün varlýklarýn Âdem’den ahz-ý feyz etmesi ve hakikati öðrenmesi
lâzýmdý. Nitekim, Âdem yaratýldýktan sonra yaþam
y ü r ü meye baþladý. Yani o varlýklar varlýðýný Âdem ile bilmiþ oldular. Onun için, Þi’râ yýldýzýnýn kudret vermesi
Allah'ýn ona kuvvet vermesinden kaynaklanmaktadýr.
Hz. Peygamberimizin miraç yapmasý, Rabbimizin
kendisiyle görüþmesi, bütün bu âlemlerin programýnýn
deðiþtiðini gösterir. Bu olay, Allah’ýmýzýn bütün âlemlerde ki tatbikatlarý ÝNSAN ile mer’iyyete koyacaðýný iþaret
etmektedir. Çünkü Rabbimizin, “ bilinmekliðimi istedim âlemleri yarattým” buyurmasý onun bir programý
olduðunu göstermektedir. Yani Allahýmýz böyle bir arzu
buyurdu; yaþadýðýmýz hayat bu arzunun tatbikatýnýn neticesidir. Burada bütün âlemlerde yaratýlmýþ olan varlýk33
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larýn içinde en mühim olan varlýk insandýr. Çünkü Allah’ýn insan arzusundan sonra sýfat âlemi meydana geldi.
Rabbimiz Âdem'i yarattýðýnda Âdem zattý.
Sonra Havva'nýn yaratýlmasýyla sýfat noktasý âyân
oldu. Âdem ve Havva'nýn birlikteliði zatiyeti iþaret eder, çünkü orada tek varlýðý düþünüyoruz.
Ama Âdem ve Havva’yý ayrý düþündüðümüz zaman ikilik doðuyor. O zaman da sýfati makam zuhur ediyor. Zatiyyeti düþündüðümüz zaman bütün varlýklarýn içinde en mühim varlýðýn insan olduðunu vurgulamak icap eder.
Peygamberimizin miracýnda, insan varlýðýnýn tecelliyatýnýn çok yüksek olduðu ve bütün varlýklarýn, “Allah’ýn insan tecelliyatýna” tâbi oluþunun bir ifadesi vardýr. Bu bakýmdan, Þi’râ yýldýzý sýfattýr ama insanýn zatiyeti peygamberimizle meydana çýkýnca, Peygamberimizin
programý tatbikata girdi. Makam bakýmýndan Þi’râ yýldýzý zamanýn insanýna tâbi oldu. Yani her program Deryayý Nuru Muhammed'e tâbi olarak yürümeye baþladý. Son
zamanlarda Þi’râ yýldýzý ile ilgili çalýþmalar yapýlmaktadýr. Ancak Þi’râ yýldýzýný geçmiþteki hususiyetini kaybetmiþ bir yýldýz olarak görmek lazým. Bu yýldýz da Deryayý
Nuru Muhammed'in programýna tâbi olup yürümektedir.
Çünkü herþey Deryayý Nuru Muhammed'den halkedilmiþtir. "Lev lake lev lake ve lema halaktul eflake/
sen olmasaydýn Ey Muhammed bu âlemleri yarat34
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mazdým.” hadis-i kudsisi ile bildirildiði þekliyle, Allah'ýn
kendisindeki bu arzu olmasaydý alemler yaratýlmazdý.
Kur'an'da, yýldýzlar ile ilgili bilgi verilmiþtir. Aslýnda bütün yýldýzlar Allah'ýn arzu ilâhisi ile hareket ederler
ve varlýklarýný sürdürürler. Bu durumda yýldýzlarýn yaratýlmýþ olmalarý hesabý ile zat deðil sýfat olduðu görülmektedir. Sýfat da zata tâbidir. Bu þu demektir; “Siz yýldýzý
Hakk'ýn programýndan ayrý mütalaa etmeyiniz.”
Her þeyin, Allah’ýn zâtîyet-i ilâhîyesinden hâsýl olduðu idrakinde olan yüksek bir idrake gelmiþtir. Artýk o
bütün kudretin kaynaðý olan zâtîyet-i ilâhîye ile beraberdir. O zaman artýk kudreti Allah’ýn arzusu dahilinde kullanýr.
Bu hakikatten haberi olmayan bazý geçmiþ
medeniyetler hayvan varlýðýndan istifade ederek, insan
varlýðý üzerine tahakküm etmeyi düþünmüþlerdir. Ýþte
Hz. Muhammed'in güzelliði buradadýr. O, bize asýl olanýn "ÝNSAN" varlýðý olduðunu, insaný Allah’ýn en güzel
varlýðý olarak görmeyi öðretti.
Geçmiþ medeniyetler zamanýnda da peygamberlere karþý kullanýlmak istenen sihir ve büyü, Allah'ýn peygamberleri ile zuhur ettirdiði mucizeler karþýsýnda küsûfa
uðramýþtýr.
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Hz. Musa, mucizeleri ile bu düþüncelerin silinmesi
konusunda vazifelendirilmiþ bir peygamberdi. Böylece
yavaþ yavaþ Hz. Muhammed'in hakikati açmasýna yaklaþýlmýþtýr. Geçmiþ peygamberler zamanýnda bu tekâmül
oldu ki insanlar Hz. Muhammed'in söylediklerini anlayabilsinler.
Peygamberimizden önce insan varlýðý dýþýndaki
varlýklara çok deðer verildiði hatta onlara kudsiyet
atfedildiði görülmektedir. Ancak Sevgili Efendimizin zuhurundan sonra, Peygamberimiz teveccühün "ÝNSAN"
varlýðýna olmasý gerektiðini aþikâr kýlmýþtýr. Ahsen /En
güzel yaratýlan varlýk insan olduðuna göre, teveccüh de
insana yapýlmalýdýr.
Semavatýn ve arzýn yüklenmekten çekindiði halifelik makamýný varlýklar içinde yalnýzca insan yüklenebilmiþtir. O halde, insan kendisine lütfedilen bu makamý býrakýp taþa, topraða, hayvana ve yýldýzlara kudsiyet atfetmemelidir. Kendisine lütfedilen makamýn idraki içerisinde, vakar sahibi olmalýdýr. Ýnsan, sýfatî varlýklardaki kudret yerine Allah'ýn kendisine lütfettiði kudretin ve makamýn idrakinde olmalýdýr.
Yunus sûresi 10/106. âyetinde;
"Ve Allah’tan baþka sana ne menfaat ne
de zarar verecek þeylere dua etme. Eðer
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böyle yaparsan, artýk muhakkak ki zalimlerdensin!" buyrulmaktadýr.
Her peygamber, Allah idrak ve anlayýþýnda bir
merhaledir. Hz. Muhammed'in zuhur etmesi ve Miraç
yapmasý ile "Ýnsan varlýðý", Allah'ý kendisinde bulacaðýnýn idrakine gelmiþtir. Bu en büyük merhaledir. Çünkü
o zamana kadar insanlar, Allah'ý hep kendilerinin dýþýnda aramýþlardýr.
"Gökler ve yer beni sýðdýramadý. Ben mümin
kulumun kalbine sýðarým" hakikat-i ilâhîyesi Hz.
M u hammed ile açýlmýþ ve bilinmiþtir. Peygamberimiz
ümmetine Hakk’ý kendilerinde aramayý tavsiye buyurmuþlardýr.
Hz. Muhammed yolundan görünen velâyet de, Hz.
Muhammed'e muzaf olarak maneviyat yolunda yetiþenlere Hakk’ý buldurmada rehberlerdir. Mürþid, manevi evladýna kendi kalbinde Hakk’ý buldurmakla vazifelidir.
Peygamberimiz miraç yapmýþ ve miracýnda önce
dünya semasýna yükselmiþ ve sonra dünya semasýný ve
yedi semavatý geçerek Sidretül Münteha'ya yani bütün
bu sýfat âlemlerinin nihayetine, sonra da Âlem-i
Ama'ya yükselmiþtir.
Peygamberimiz insan varlýðýnýn makamýný bu dünyanýn fevkine çýkardý, Âlem-i Ama' ya kadar yükseltti.
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Peygamberimizin miracýný anlatan necm suresinde, Peygamberimizin miracý esnasýnda Þi’râ
yýldýzýna nazar buyurduðu ayetlerde iþaret edilmiþtir ancak peygamberimizin miracý tamamlandýðýnda, Þi’râ yýldýzýndaki hususiyet kaldýrýlmýþ
ve artýk kudret-i ilâhiye olan Gavsiyyet peygamberimizde tezahür etmiþtir.
Þi’râ yýldýzýnda, Allah'ýn daha evvel tatbikata koyduðu bir enerji vardý. Ama o enerjiyi insanlar þer yolunda kullandýlar. Allah'ýn verdiði kudreti, Allah'ýn nizamýna
karþý kullanmak istediler. Ancak Þi’râ yýldýzýndaki kudret
“Muhammed” isminde kayboldu. Allah, yeni arzusunu
Peygamberimiz ile tatbikata koydu.
Peygamberimize miraç tecellisi sýrasýnda çok þeyler teklif edildi. Ancak Peygamberimiz yaratýlmýþ varlýklara bakmadý, varlýklarý yaratana baktý; sýfatlara deðil zata baktý. Ýlk yaratýlýþta, âlemler Deryayý Nuru Muhammed ile halk edildi. O zaman Hz.Muhammed kendisindeki "yaratan kudreti" idrak etti. Hep O'nu aradý. Miraç'ta O'nunla buluþtu
Þi’râ yýldýzýnda bir enerji tatbikatý vardý. Bunlar
yaratýlmýþ olan varlýklardaki Allah'ýn tecellisini gösterir.
Peygamberimizin miraç tatbikatý ile "zatiyyetin" hakim
olduðunu görüyoruz. Artýk, Peygamberimizin zuhuru ile
Þi’râ yýldýzýndaki kudret hali de kaldýrýlmýþ oldu. Çünkü
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kudret-i ilâhiyenin asliyyetinin varlýklarda deðil, Hüve'de
olduðu hakikati ayan oldu.
Burada geçerli olan þey, güneþ, dünya, yýldýzlar
deðil zâtîyet-i ilâhîyedir. Çünkü herþeyin Hüve’den neþet ettiði bilinmelidir.
Þi’râ yýldýzýndan, uzun bir zaman aralýðýnda yararlananlar ve ondaki enerjiyi kullananlar Allah'a ne kadar
yakýnlýk bulmuþlardýr? Þi’râ ile ilgili çalýþmalar insanlarý,
Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesi ile ilgili ileri bir idrak noktasýna getirebilmiþ midir? Bununla ilgili hiçbir kayýt yoktur.
Allah’ýmýzýn “Velâyet” arzusunu insanda tecelli
ettirmesi, insanlarýn Allah’tan baþka hiçbir þeye teveccüh etmemesini gerektirir.
Sevgili Efendimizin miracý ile artýk insanlarýn maddi varlýklardan sýyrýlarak Allah'a kalbolacaklarýnýn müjdesi verilmiþtir. Allah'ýn arzu buyurduðu gönüller,
Hakk’ýn arzusu ile hayat neþelerini devam ettirecekler,
diðer varlýklar ise enerjiye yani yaratýlmadan önceki asliyete dönüþeceklerdir. Allah bilenle bilmeyeni bir araya
koymaz.
Miraçta Rabbimiz, "Muhammed" ismi ile karþýlýklý
tekellüm ederek, kendi tecellisi olan "Muhammed" ismindeki kudret ve hususiyet vasfýný son derece ileri bir
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noktaya taþýmýþtýr. Yani Hüve yine kendi varlýðýndan neþet ettirdiði Muhammed ismini, kendisindeki sonsuz ilâhî
enerjiye dayanabilecek bir noktaya getirerek huzuruna
alýyor. O zaman Hz. Muhammed O'nun "tam temsilcisi" olmuþtur. Bu, azim bir vasfa sahip olmak demektir.
Hüve'nin Hz. Muhammed'e hitap etmesi esasta
bütün varlýklara hitap etmesidir. Çünkü Hz. Muhammed
bütün varlýklarýn menþei olan Deryayý Nuru Muhammed'in mümessil noktasýdýr.
Deryayý Nuru Muhammed'in mümessil noktasý
olan Hz. Muhammed'in varlýðýnda, bütün velâyet mündem i ç t i r. H ü v e , H z . M u h a m m e d ' i h u z u r u n a a l d ý ð ý n d a H ü ve'nin velâyet olarak görüneceði noktalarýn ruhaniyeti de Hz. Muhammed'in ruhaniyetinde birlik halinde
idi. Onun için Hz. Muhammed'den sonra velâyet noktalarý miraç yapmýþtýr.
Hüve'nin, diðer bütün varlýklar üzerinde bir hususiyet taþýyan "Muhammed" isminin bu dünyada tecelli
etmesindeki muradý iyi idrak etmek icap eder. Rahmeten lil âlemîn olan Hz. Muhammed'in bu dünyada tecelli etmesi, yaratýlmýþ olan diðer bütün varlýklarýn enerjisini yükseltmiþtir.
Bu tatbikattan murat þu olsa gerekir: Hüve yaratmýþ olduðu bütün varlýklarýn Ýnkýlâb-ý Kebir tatbikatýnýn
zuhur etmesi ile kendisine kalbolacaðýný, Kur'an-ý
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Kerîm'in "Sümme ileyhi merciukum / Sonra Hû'yadýr dönüþünüz" (En'am 60) ayeti ile bildirmiþtir. Hüve
yaratmýþ olduðu varlýklarýn yüksek bir vasýfla kendisine
kalbolmasýný arzu buyurmaktadýr. Çünkü varlýklarýn bu
yüksek enerjiyi karþýlayabilecek bir vasfa sahip olmalarý
gerekmektedir. Varlýklar, ancak yüksek bir vasýf kazandýktan sonra huzura gelebilir, aksi halde huzura giremez.
Necm suresi 49. âyetinde; “Ve muhakkak Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn Rabbi” buyrulmasýndaki hakikat
“Siz yýldýzýn kuvvetine bakmayýnýz yýldýza da
k u v v e t v e r e n H ü v e ' y e i m a n e d i n i z . ” o l s a g e re k i r.
Mirac, bütün kirlerden temizlenmek ve asliyet olan
Allah'a ulaþmaktýr. Ýþte mirac, insan varlýðýnýn en yüksek
bir varlýk olarak görünmesindeki bu hususu iþaret eder.
Ýnsan varlýðýnýn ne olduðu anlaþýlmýþtýr: Allah'a en yakýn
varlýk, bütün varlýklarýn üzerinde bir varlýk olan insan
varlýðýdýr. Nitekim âyette; “Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn
Rabbi”, buyruluyor. Buradaki anlam bütün sýfati vasýflardan kurtulup zata kalbolma halidir yani Hüve hakikatini idrak etmektir.
Hatmül Velâyet kemalatýnda bu hususiyetin açýlmasý “Ve muhakkak Hüve’dir "eþ Þi’râ"nýn Rabbi”
ayeti ile iþaret buyrulmuþtur. Çünkü, dikkat edilirse Þira’nýn Rabbi olarak Allah ismi yerine, HÜVE zamiri zik-
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redilmiþtir. Hüve hakikati ise Hatmül Velâyet ile açýlmýþtýr.
Hüve, Allah ismi ile arzu buyurduðu müspet ve
menfi tatbikatlarý icraata koymaktadýr. Allah isminde
d u a , i l t i c a , y a k a r ý þ . . . v a r d ý r, ç ü n k ü m ü s p e t d e m e n f i d e A l lah isminin tatbikatý olarak görünmektedir. Ancak Hüve noktasýnda müspet ve menfi tatbikatý aranmaz.
Hüve, kendisinden kendisinedir. Hüve'nin zâtiyeti her
þeyden münezzehtir. Hüve'de kendisi vardýr müspet ve
menfi ile deðerlendirilemez.
HÜVE'nin; "Ben gizli bir hazine idim…" arzusunda bilinmekliðini dilemesi ile "müspet" ve "menfi"
Allah ismine baðlý olarak tatbikata girmiþtir. Ancak zatiyet her þeyden münezzehtir.
Bütün varlýklarýn, varlýk olma hususiyeti bir enerjiden kaynaklanmaktadýr. HÜVE sonsuz enerjidir.
Bir insanýn hata iþlemesi ilâhî enerjinin
kendisinde eksik olmasýndandýr. Bir Mürþid elinde terakki ederek hatadan vazgeçerse, o zaman
Hüve'yi tam kabul eden bir noktaya gelir. Ancak
Hüve'ye itiraz edenin enerjisi kesilir, yani Hüve
ile baðlantýsý kesilir. Allah isminin hususiyetinde
“mühlet” vardýr, ancak Hüve'ye itirazda ise enerji hemen kesilir.
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Zýddýyla kâim ve bilici olma hususiyeti Allah ismi
ile icraata konulmuþtur, Hüve'de ise zýtlýk yoktur. Müspet ve menfi doðrudan doðruya Allah'ýmýzýn tevhidinin
idrak edilip kemâle gelinmesi için tatbikat bulmuþtur.
Menfi olarak görülen þeyler, müspet noktalar idrak edilsin diye zuhur bulmuþtur.
HÜVE'nin yaratmýþ olduðu varlýklar ile Hüve'yi
tahdid etmek mümkün deðildir. Hüve herþeyden münezzehtir, çünkü Hüve her þeyin asliyyetidir.
Meryem 19/65. âyetinde;
"Sen 'Hu'ya bir adaþ bilir misin?" buyrulmaktadýr.
Her ismin asliyyet-i ilâhiyesi Hüve'dir.
Hz. Süreyya'nýn ilahî âlemden bahsederken; "Öyle bir sanayi-i ilâhîye ile karþýlaþacaksýnýz ki þaþýracaksýnýz" beyanýnda Hüve'nin dünyada fiiliyata
geçmemiþ, zuhur bulmamýþ nice isim tatbikatlarýnýn ilâhî
âlemde mer'iyyete gireceði de iþaret edilmektedir.
Ýlâhî enerji denilince, dünyada bilinen enerji düþünülüyor, ancak ilâhî enerjiden murat zâtiyet enerjisidir.
Allah, zamanýn insaný ile bütün varlýklara yaþam
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enerjisi verir. Duygu his, aþk muhabbet her þey Allah'ýn
verdiði bu enerji ile kâimdir.
Bakara (2/129) âyetinde;
"Rabb'imiz, içlerinde, aralarýndan, kendilerine ayetlerini okuyan ve onlara 'Kitab'ý ve 'Hikmet'i öðreten ve onlarý tertemiz kýlan bir RESUL BAAS ETTÝR.
Muhakkak ki sen 'el Aziz'sin, 'el
Hakîm'sin." buyrulmaktadýr.
BAAS; Allah'ýn ilâhî rahmeti ile ayaða kalkýlmasý
hususudur ki, bu da Allah'ýn lütfettiði ilâhî enerji ile baas olunan Resûl'un gönderildiði kavmi de bu ilâhî lütuftan nasibedar kýlarak baas ettirmesi olsa gerekir.
Allah'ýn rahmet-i ilâhîyesi ile dirilen
mut(ölümsüz) olur. Bu dirilik, ruhi diriliktir.

lâye-

Hz. Süreyya buyurur ki;
Bizler öldük de defin eylediler sanma sakýn
Lâyemutuz bize zair gözün aç öyle bakýn"
(Bizler öldük de gömdüler sanma sakýn,
Ey ziyâretçi, biz ölümsüzüz, gözünü aç ve
öyle bak)
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Sevgili Peygamberimizin bizlere bildirdiklerine göre, biz bu konularý deðerlendiriyoruz. Efendimizin zuhurundan sonra medeniyet anlayýþý tamamen deðiþmiþtir.
Peygamberimize gelinceye kadar Þi’râ ile ilgili olan tatbikatlar deðiþikliðe uðramýþ ve yeni bir düzen gelmiþtir.
Sevgili Efendimizden çok önce zuhur etmiþ olan
Zülkarneyn peygamber pek çok olaðanüstü iþler yapmýþtýr. Demek ki, o da tabiatüstü güçleri olan bir peygamberdir. Zülkarneyn, o zamanýn bilgi ve teknolojisinin çok
ü z e r i n d e i þ l e r y a p m ý þ t ý r. B u d a o n u n , d ü n y a n ý n f e v k i n d e bir kuvvet kullandýðýný iþaret etmektedir. Bu durum, Allah'ýn programýnýn bir neticesi olduðu hakikatini
ortaya koymaktadýr.
Peygamberimize gelinceye kadar, cinlerin üstün
bir kuvveti kullanabilmesi tatbikatý vardý. Ancak Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesi ile bu kuvvet
insana tekâbül etmiþtir. Nitekim Hz.Pirimiz Abdülkadir
Geylâni'nin kerametlerine baktýðýmýz zaman cinlerin üzerinde bir yetki ve üstünlük söz konusudur.
Peygamberimizin miracý bir dönüm noktasýdýr.
Miraç ile insan varlýðýnýn, diðer yaratýlmýþ bütün varlýklarýn üzerinde bir mazhariyetle yaratýlmýþ olduðu aþikâr olmuþtur. “Hakk ile Hakk olmak” insana lütfedilen bir
hususiyettir. Cinler dumansýz alevden yaratýlmýþtýr. Ýnsan
ise Allah'ýn ruhunu taþýr.
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Cinlere de Âdem'e secde emri verilmiþtir. Cinlerin
atasý olan Ýblis, Âdem’e secde etmediði için Allah'ýn katýndan kovulmuþtur. Kur’an’da ve Hadisi Þerif ’lerde
Rabbimizin insanda göründüðü bildirilmiþtir. Bunu idrak
edemeyenler var mýdýr? Maalesef vardýr.
Allah'ýmýz, Kur'an'da; "ve nefahtu min ruhî" buyurarak, Âdem'e kendi ruhundan lütfettiðini bildirmektedir. Kur’an, Cebrail'den bahsederken "er Ruh" buyurur. Yani "belli bir ruh" demektir. A n c a k Âdem, Allah'ýn kendi ruhundandýr.
Allahýmýz; "Bütün kuvvet Benim, her þey Benim, Þi’râ da Benim" buyuruyor. Sonunda, bütün varlýklarý ve kuvvetleri zatýnda toplayacaktýr.
Miraç hususiyeti olarak necm suresinde buyrulan
“Meyletmedi göz ve haddi aþmadý.” ifadesindeki
hususiyet; Sevgili Efendimizin, varlýklara deðil varlýklarý
yaratan kudret-i ilâhîyeye olan teveccühü olsa gerekir.
Çünkü bu noktada, “varlýklara meyletmek onlara
bakmak” sýfat mesabesindedir. Hz. Muhammed, varlýklarýn fevkinde olana; asliyete yani zâtiyyete teveccüh etmiþtir.
Ýlk yaratýlýþta, bütün varlýklar Deryayý Nuru Muhammed’den hâsýl olmuþtur. Hz. Muhammed miracýnda
bütün yaratýlmýþ varlýklarýn Muhammed deryasýndan yaratýldýðýný ancak Deryayý Nuru Muhammed’in de
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H ü ve’nin zâtîyet-i ilâhîyesinden hâsýl olduðunu müþahede etmiþtir. O zamanda, Hz. Muhammed miraç ile kendisini yaratan ilâhî kudretin idraki içinde olmuþtur.
Necm sûresi 23. âyetinde;
"Bunlar ancak sizlerin ve babalarýnýzýn
taktýðýnýz isimlerdir. Allah onlar ile bir
sultan nazil eylememiþtir. Ve andolsun
kendilerine Rabblerinden "el Hüda" geldiði halde ancak zanlarýna ve nefislerinin havalarýna/arzularýna tâbi oluyorlar"
Rabblerinden "el Hüda" (Allah’ýn onunla hidayet
lütfettiði gönül noktasý) geldiði halde, hâlâ zanna tâbi
olarak yürümek doðru olmasa gerekir.
Þi’râ devri geçmiþtir. Bugün Þi’râdan medet ummak boþunadýr. Geçmiþ devirlerde, Þi’râ yýldýzýnýn ýþýðý
kýrmýzý imiþ, þimdi beyaz olmuþ yani eski enerjisinin de
kalmadýðý anlaþýlýyor. Yirmialtýbin yýlda semanýn yýldýz
haritasý deðiþtiðine göre, Þi’râ yýldýzýnýn devri de geçmiþtir ve o tatbikat ortadan kaldýrýlmýþtýr. Velâyet, kudreti Allah'ýn a r z u s u n u n d ý þ ý n d a k u l l a n m a z . K u d re t k i þ i n i n d e ð i l A l lah'ýndýr. Bugün, Þi’râ yýldýzýnýn kudreti kaldý mý? Artýk Þi’râ yýldýzýnýn kudreti yoktur ve Þi’râ yýldýzý ile bir þey yapmak mümkün deðildir. Geçmiþte, Þi’râ
yýldýzýndaki kudreti görünce Þi’râ yýldýzýna taptýlar. Bu47

Þ Ý’ R Â
günde, her þey teknik ve ilim diye teknolojiye tapanlar,
ateistim diyerek maddeye tapanlar yok mudur?
Ýlk zamanlar insanlar gücü madde ve yaratýlmýþ
varlýklarda aramýþlardýr. Geçmiþ peygamberler mucizeler gösterse de insanlarýn anlayýþlarý sýfatî
kalmýþtýr. A n c a k Pe y g a m b e r i m i z i l e k u d r e t i n
t a m a m ý n ý n A l lah’a ait olduðunun anlatýmý yapýlmýþtýr.
Sevgili Peygamberimizin mirac yapmasý ve Rabbimiz ile buluþmasý bütün programýn deðiþtiðini gösterir.
Çünkü "Ben gizli bir hazine idim bilinmekliðime
muhabbet duydum ve halký yarattým ki HU (el-Ýnsan) ile bilineyim" ilâhi arzusunun tahakkuk ettiðini
iþaret etmektedir.
Allah'ýmýzýn yaratmýþ olduðu varlýklar içerisinde,
en mühim olan insandýr. Asýl olan insandýr. Ýnsanýn zâtî
yaratýlýþý gerçekleþtikten sonra sýfat olan varlýk âlemi yaratýlmýþtýr.
Her varlýk önce kendisini sever yani "caný" olarak
gördüðü kendi varlýðýný sever. Allah, insan varlýðýný yaratýrken kendisinden kendisine duyduðu aþk ile yaratmýþtýr ki, o aþk Vedud'tur. Kendisine ait bir varlýk olarak insaný yarattýðý için de o tam kendisi oldu.
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Yaratýlmýþ olan bütün varlýklar, hem kendilerini gördü hem Allah'ý gördü. Ama Vedud aþký
ile yaratýlmýþ olan ve ilâhî hakikate ermiþ olan
gönül kendisini görmedi, bu vücut da Allah'ýndýr
diyerek kendisine varlýk atfetmedi. Ýþte insanýn
kýymeti buradadýr, çünkü o; "Ben yokum, Allah
var" diyor. Allah'ýn insana müþtak olmasýnda bu
hususiyet de vardýr.
O zaman insan kendini mi sevdi? Kendindeki
A l lah'ý mý sevdi? Velâyet kendi vücudunda Allah'ýn kendisinden kendisine olan tecellisine iman etmiþtir.
Allah'ýmýz, kendisinden kendisine yaratmýþ olduðu
insan varlýðýnda, kendisinde mevcut olan diðer hasletleri tekâmül ettirerek o aþka baðlamaktadýr. Böyle olmazsa, insan da yaratýlan diðer varlýklar gibi mütalaa edilirdi.
Kendisini Allah'tan ayrý gören varlýklar için kýyamet arzu edilmiþtir ki, onlar enerjiye dönüþeceklerdir.
Yani yaratýlmadan önceki duruma dönülecektir. Hâlbuki
Rabbimiz insanýn tekâmül etmesini ve kendisi gibi düþünmesini arzu etmektedir. Ýnsanýn bâki kalmasý, insandaki ilâhi aþkýn daha ileri açýlmalara muhatap olacaðýný
iþaret etmektedir.
Âdem, ilk defa zât olarak yaratýlmýþtýr. Çünkü on-
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da Allah'ýn tecellisi vardýr. Sonra nefsi temsil eden Havva yaratýlýnca o zaman sýfat noktasý tebarüz etmiþtir.
Bakara sûresi 30. âyetinde,
"Ve hani Rabb'in meleklere "Muhakkak
ki ben 'Arz'da bir halife kýlacaðým," demiþti de "Biz seni hamd ile tesbih ettiðimiz ve seni takdis ettiðimiz halde sen
orada fesad çýkaracak ve kan dökecek
bir kimseyi mi orada kýlacaksýn?" demiþlerdi. "Ben sizlerin bilmediklerinizi
bilirim" buyrulmaktadýr.
Melekler, Âdem'in yaratýlýþ arzusundaki sýfatý gör ü p , z â t ý g ö re m e d i k l e r i i ç i n i t i r a z e t m i þ l e r d i r. Z â t
A l lah'ýmýzýn; "Ve HU'ya (Âdem'e) ruhumdan nefhettiðimde" (Hicr 15/29) arzusu idi. Ýblis de sýfatý gördü
“Bir beþere secde etmem yakýþmaz, sen 'Hu'yu
parlatýlmýþ bulanýk kuru bir çamurdan halk ettin"dedi (Hicr 15/33)
Ýblis, kendi yaratýlýþýndaki sýfat noktasý olan ateþi
Âdem'in yaratýlýþýndaki "parlatýlmýþ bulanýk kuru bir
çamurdan" üstün görerek itiraz etti. Allah'ýmýz ise
Âdem'e "kendi ruhundan" lütfetti. Ruh, zattýr.
"Âdem, su ile toprak arasýnda iken ben ne50
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bi idim" buyuran Peygamberimizin miracýnda ise, insan
varlýðýndaki tecelliyatýn çok yüksek olduðu ve yaratýlmýþ
diðer bütün varlýklarýn insan varlýðýnýn tecellisine tâbi
oluþunun bir ifadesi yapýlmýþtýr.
Allah'ýmýz, bütün varlýklarý Deryayý Nuru Muhammed'den hâsýl etmiþtir. Deryayý Nuru Muhammed arzusundaki zâtiyyetin zuhur eden mümessil noktasý ise Hz.
Muhammed'dir. "Levlâke Levlâke le ma halaktul eflake / Sen olmasaydýn sen olmasaydýn, âlemleri
yaratmazdým." arzusundaki "Sen" hitab-ý ilâhîsinin
muhatabý olan "Muhammed", Allah'ýmýzdaki bu yaratma arzusunun ismidir. Yani Allah'ýmýzdaki yaratma arzusu olmasaydý bu âlemler yaratýlmazdý manasýnadýr. Allah'ýmýz bu yaratma arzusunu yine kendi ismi olan "Muhammed" ismi ile fiiliyata koymuþtur.
Âlemlerin yaratýlmasýndaki ilâhî arzunun ve programýn ismi olan “Muhammed” isminin tecellisi karþýsýnda, Þi’râ yýldýzýnýn ne hükmü kalýr. Þi’râ bu tecelli karþýsýnda sýfattýr.
Ýnsandaki zâtî hususiyetler, Peygamberimizin irsal
olunmasý ile keþfolununca, "Muhammed" ismindeki
program mer'iyyete girince, Þi’râ sýfat kalmýþ ve o da
zâtiyete tâbi olmak durumunda kalmýþtýr. Bu tecelliyat
karþýsýnda Þi’râ'nýn da programý deðiþmiþtir. Þi’râ artýk
geçmiþ zamanlardaki hususiyetlerini kaybetmiþtir.
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GAYB BÝLÝNEBÝLÝR MÝ?

Geçmiþ peygamber devirlerinde gerek Hz. Ýbrahim
ve gerekse Hz. Musa zamanlarýnda, kahinlerin yýldýzlara
bakarak gelecek ile ilgili bazý bilgileri öðrendikleri
Kur'an'da bildirilmektedir. Bir de, cinlerin gayb sýrlarýný
eskiden dinledikleri ancak Hz. Muhammed'in zuhurundan sonra bu durumun ortadan kalktýðý Kur’an’da bildirilmektedir.
“Doðrusu biz cinler, semayý yokladýk, fakat
onu sert bekçilerle, alev hüzmeleri ile doldurulmuþ bulduk. Oysa biz (Peygamberin gönderilmesinden önce) haber dinlemek için semanýn bazý
yerlerine otururduk. Ama þimdi kim dinlemeye
kalkýþýrsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir
alevle karþýlaþýyor.” (Cin 72/8-9)
Hz. Mevlâna þöyle buyurmuþlardýr;
"Þeytanlar, semanýn çevresinde döner, dolaþýrlar da yine Levh-i Mahfuz'daki gayb sýrlarýný
duyamazlar. Hz.Muhammed ise dayanýp yatmýþ,
uyurken o sýr gelir, baþucunda döner durur! Helvayý kime nasipse o yer; parmaklarý uzun olan deðil! Delici Þahab (alev hüzmesi), þeytanlarý hýrsýzlýðý býrakýn da Hz.Ahmed' den sýr öðrenin diye
kovar, sürer. Ey iki gözünü de dükkâna dikmiþ,
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ümidini oraya baðlamýþ adam, kendine gel, mescide yürü de rýzkýný Allah’tan iste!" (Mesnevi 4530)
Hz. Muhammed'in bildirdiði Allah dininde
" A L LAH ve "KUL" anlayýþýnýn ne olduðunun idrakine
varýlmýþtýr..
Hazreti Muhammed ile Gavsiyet sýrlarý açýldý,
onun için yýldýzlardaki enerji de artýk insana yani velâyete baðlandý. Gavsiyet, âlemlerde tasarruf eden azim bir
makamý iþaret eder. Peygamberimizden önce Þi’râ'da ve
diðer yýldýzlarda bir enerji olabilirdi ancak manevi enerji Peygamberimiz ile velâyete baðlandý.
Peygamberimizden sonraki maneviyat anlayýþý ise
Allah'ýn zatiyetindeki açýlmayý göstermektedir. Peygamberimizde mündemiç olan hususi arzularýn ve sýrlarýn
açýlmasý, velâyet gönüllerinde tatbik olmuþtur. Artýk zahir olanýn fevkinde, batýn olanýn hususiyetlerinin neþeleri açýlmaya ve irfan olunmaya baþlamýþtýr.
Bu irfaniyette, "Bu vücud da Allah'ýndýr" diyen
için kendini idrak, ancak Allah ile olur. Ýþte onun için miraç yapan, Allah ile kendini idrak etmeye baþlar. Ýnsanýn
kendi kendisini bilmesi yani Allah'ýn kendisindeki tecellisiyle kendisini bilmesi; "Ben gizli bir hazine idim
bilinmekliðime muhabbet duydum ve halký yarattým" hadis-i kudsisindeki; "irfan olunma" arzusunun
gerçekleþmesini iþaret etmektedir.
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AHSEN-Ý TAKVÝM ÜZERE YARATILAN
ÝNSANIN ESFELE SAFÝLÎN’E
TARD EDÝLMESÝ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Esfele Safilîn olan bu âleme yani bu boyuta pek
çok boyutlardan geçilerek gelinmiþtir. Rabbimizin bizleri
geçirdiði bu boyutlardan haberimiz yok ve biz onlarý hatýrlayamýyoruz. Ancak bu boyuttan ayrýldýðýmýz yani
Hakk’a göçtüðümüz zaman, daha önce geçtiðimiz âlemlerdeki yaþadýklarýmýzý hatýrlayacaðýz.
Bu boyutta, bizim göründüðümüz bu vücutta, bu
yaþamýn terakkisi söz konusudur. Yaþadýðýmýz bu boyut
"bir nebze" rýzýklanma yeridir. Ýlâhî âleme nispet edildiðinde, yaþadýðýmýz bu âlemdeki zaman bir "an" bile deðildir.
Peki, daha önce nereden rýzýklanýyorduk?
Kalû Belâ'daki; "elestü bi Rabbiküm" (Ben sizin
Rabbiniz deðil miyim?) ilâhî hitabýna mazhar olan ruhlar
bu rýzkýn þahitleridir ki, "kalû belâ þehidna" (dediler ki
öylesin Rabbimizsin bizler þahidiz) (Araf 7/172) diyerek
manevi rýzka mazhar kýlýndýklarýný ifade etmiþlerdir.
Burada bir konu daha var: Allah'ýn; "elestu bi
Rabbikum" hitabýna mazhar olan ruhlardan "Belâ" (öy55
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lesin Rabbimizsin) diyenler "varlýk" haline gelmiþtir.
Bundan sonraki hayatlar iþte bu varlýk haline gelen ruhlarýn tekâmülü ve terakkisi içindir.
Bir nebze rýzýklanma yeri olan bu âlem, ayný zamanda bir imtihan yeridir. "Bir nebze rýzk"ýn imtihan
olmasýndaki murat ise, daha önceki boyutlardan elde ettiðimiz rýzkýn unutturulmasýndaki hikmette gizlidir.
Bazý insanlar yaratýlýþtan maneviyata yatkýndýr, bazýlarý da maneviyata uzaktýr. Bunun mânâsý; insanlarýn bu dünya yaþamýnda, daha önce
edinmiþ olduklarý rýzýk ile orantýlý bir hayat yaþadýklarý olsa gerekir.
Ýnsan, daha önceki boyutlarda ruh olarak terakki
etmiþtir ancak tekâmül bakýmýndan tamam olmasý ve Allah'ýn arzusu olan makama yükselmesi için de bu dünyaya gönderilmiþtir.
Neticede, her nefis say ettiðinin karþýlýðýný akýbeti
olarak bulacaktýr. Çünkü bilenle bilmeyen müsavi deðildir. Her bilenin idraki kadar bir makam zuhur edecektir.
Maneviyata dâhil olmaktan murat, manevi
makamýn bu dünya yaþamýnda yükseltilmesidir.
Bu konunun sadece bir noktasýný anlatýyoruz. Bu
56

Þ Ý’ R Â
konunun sonsuz mânâlarý vardýr. Unutulmamalýdýr ki, insan varlýðý da sonsuzdur.
Kur'an'daki âyetler, Allah'ýn arzusudur. Âyetler,
her zamanda Allah'ýn daha ileri ve yeni arzularý doðrultusunda mânâlar verir.
Kat kat olarak veya koridor koridor olarak tarif
edilebilecek boyutlar zaman ve mekânda kýrýlma tatbikatlarý yaþanabileceðini göstermektedir. Velâyette zuhur
eden tayy-i zaman ve tayyi mekân tatbikatlarý, bu boyutlar arasýnda cereyan etmektedir. Ancak Miraç ruhi bir
tatbikattýr. "Gökler ve yer beni sýðdýramadý. Ben
mümin kulumun kalbine sýðarým" buyrulduðuna göre, Allah'ýn tecellisine göklerde bir mekân verilirse o zaman tecelligâh-ý Rahman olan kalbin hususiyeti idrak edilmemiþ olur. En büyük mekân
kalptir. O zaman miracý kalbin dýþýnda düþünmek
bir yerde mekir olmaktadýr. Allah'ýmýz tecelligâh
olarak insanýn kalbini seçtiðine göre, mekân insandýr.
Peygamberi uzaya çýkaran ve uzayda meydana geldiði düþünülen bir miraç anlayýþý peygamberin tam olarak idrak edilemediðini göstermektedir. Peygamber, kainatýn merkezidir. Bütün
mülkünü (meleklerini) secde ettirdiði bir noktayý
baþka bir yere teveccüh ettirir mi?
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Miraç, Allah'ýn kendisinden kendisine olan kabul
ve ikrarýnýn bir tescilidir.
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HÂTÎME
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bu kitap, din ve maneviyat çalýþmalarýnýn bir neticesidir. Teknolojinin ve yaþamýn ilerlemesi neticesi olarak ilk tepkiler, din ve maneviyata karþý olmaktadýr. Aslýnda, teknolojinin ilerlemesi de Allah’ýn bir programýdýr.
Tarihe bakýlýnca, yaþamýn birazcýk ilerlemesinde bile ilk
olarak din ve maneviyata itiraz edildiði görülmektedir.
Bu durum, ilâhi bir programýn içinde olduðumuzu göstermektedir. Çünkü ne zaman peygamberler gönderilse
itiraz ve alay ile karþýlaþmýþlardýr.
Peygamberimize gelinceye kadarki ilim ve terakki
ancak insan münasebetlerini düzenlemekteydi ancak
Peygamberimizden sonra anlayýþ ve terakki dünyanýn da
fevkine yükselerek âlemleri kapsadý.Peygamberimizle
beraber Gavsiyyet ile maddi ve ruhani enerji doðrudan
lütfedilmeye baþlamýþtýr.
Peygamberimizden önceki devirlerde Þi’râ yýldýzýndan enerji çekmek için piramitler yapýldý ancak peygamberimizden sonra piramit yapýlmadý. Artýk Þi’râ’dan
enerji alýnmadý. Bilakis Peygamberimizden sonra, baþka
âlemlerin dünyadan enerji almalarý söz konusudur. Peygamberimizden sonra maneviyat ve ruhaniyet çok ileridir.
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Allah'ýmýzýn bir tertibi icabý, Þi’râ yýldýzýnda
A l lah'ýn arzu buyurduðu bir hususun mevcut olduðu görülmektedir. Allah'ýmýzýn Þi’râ'daki tatbikatý ecel-i müsemma ile belirlenmiþtir. Yani ondaki tatbikat için belirli
bir ömür tayin edilmiþtir.
Sevgili Efendimizin miracýnda, Þi’râ yýldýzýna nazar buyurmasý ve ondan sonra Rabbimiz
ile buluþmasý Allah'ýmýzýn Þi’râ için takdir buyurduðu programýn deðiþtiðini göstermektedir.
Bu tecelli ve tatbikat ile artýk Þi’râ'nýn hükmü
kaldýrýlmýþtýr. Artýk Hz. Muhammed'deki ilâhî
programýn içinde yürünecektir.
Bu tatbikattaki hususiyet þu olsa gerekir: Rabbimiz
Þi’râ'da þimdiye kadar olan tatbikatýn artýk tamam e n d e ðiþtiðini ayan kýlmýþtýr. Çünkü insanlar Þi’râ'ya
raðbet ediyor ve ona ilâhîlik atfediyorlardý. Ancak Hz.
Muhammed’in, insanlarýn ilâhîlik atfettiði Þi’râ'nýn da
ötesinde yedi semavata, ilâhî âlemlere kadem basmasý
ve Rabbi ile buluþmasý, Âlem-’i A’mâ’dan haber vermesi
sonucunda artýk Þi’râ'nýn küsufa uðramasý söz konusudur.
Bundan sonra, Allah anlayýþýnýn, inanç ve manevi
yürüyüþün nasýl olmasý gerektiði çok ileri bir idrake kavuþmuþtur. Artýk ilâhî âlem anlayýþýnýn, bu yeni idrake
göre deðerlendirilmesi söz konusudur.
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Ýnsan dünyaya geldiði zaman hiçbir þeyden haberi
yoktur. Zaman geçtikçe bilgisi, görüþü artar, anlayýþý deðiþir. Ýnsan yetiþmesindeki bu örneði bütün âlemlere de
teþmil edebiliriz.
Âlemlerin de bir programý vardýr. Onlar da yaratýlýr, Allah’ýn programýndaki vazifesini yerine getirir ve nihayete erdirilir. Þi’râ yýldýzý da Allah’ýn programý içerisinde vazifesini tamamlamýþtýr. Artýk Hz.Muhammed’in
getirdiði ilim ve kemalât içerisinde yürünecektir.
Ya Rabbi! Bizi Efendimiz Hz.Muhammed ile terakki ve kemalât lütfettiðin salih kullarýndan eyle. Amin!
Elhamdu Lillâhi Rabbil Âlemîn.

Hüve’t Tevfiku’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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