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"Sümme ileyhi merciukum
Sonra Hû'yadýr dönüþünüz"
(En'am 60)

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

Rabbimiz “Ýnsan” varlýðýný yaratmýþ ve terakki etmesini arzu buyurmuþtur. Ýnsanýn dünyaya gelmesinden
murat, Allah'ýn varlýklar üzerindeki tatbikatýný idrak ederek ilâhî âleme intikal etmesidir. Ýçinde yaþadýðýmýz madde âleminin üzerinde, bilinmeyen manevî âleme “ilâhî
âlem” veya “âlem-i ilâhî” denir.
Rabbimiz, insana vücud vererek ruh ve maddeyi
idrak etmesi için dünyaya göndermiþtir. Allah'ýn sonsuz
âlemlerine yakýþýr bir þekilde idrak kazananlar, ilâhî
âlemde, Rabbimizin sonsuz arzularýnýn tatbikatýnda deðerlendirilecektir. Hatmül Velâyet’in vazifelerinden
birisi de insan ruhlarýný ilâhî âleme hazýrlamaktýr.
Mümin sûresi 39. âyetinde;
"...Muhakkak ki, bu dünya hayatý bir
metadýr (geçici bir menfaattir) ve muhakkak ki ahiret, o darü’l karardýr
(karar verilen yurttur)" buyrulmaktadýr.
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Bugün dünyadaki zevkler insanlarý tatmin etmemektedir. Tatminsizlik, insanlar için umumi bir hâle gelmiþtir. Bugün, insanlar ruhsal dünyalarýndaki boþluðu
dolduramamaktadýr. Allah'ýn yüksek feyzi zuhur etmekte
ancak bu feyzi karþýlayacak iman ve bilgi eksikliði vardýr.
Zamanýn velâyet insanlarý devrini tamamlamaktadýr. Artýk insan vasfýnýn çok ileri ruhî terakkisine
esfele safilin aleminin evsafý yetiþememektedir. Esfele
safilin tatbikatý, çok ileri vasýf ve yaratýlýþtaki “insan-ý kâmil” isminin daha ileri terakkisini kaldýracak durumda
deðildir.
Maddi ilimler bu kadar ileri olduðu halde, insanlarýn maneviyat yolundan yürümek istememeleri, Allah'ýn
bu esfele safilin programýný nihayete erdireceðine ve daha ileri arzularýnýn tatbik olacaðý ahiret hayatýnýn baþlayacaðýna bir iþaret olsa gerekir.
Kýyamet, Allah'ýn yeni arzularýnýn tatbikata girmesi ve bütün mükevvenatýn deðiþmesidir. Yalnýz dünyanýn
deðil bütün âlemlerin deðiþmesidir. Bugün artýk kýyametten bahsediliyorsa, ki bu âlemlerin hitamýný iþaret ettiðine göre, yeni âlemlerin hususiyetinden de bahsetmek
icap eder.
Ýnkýlab-ý Kebir ile birlikte cismaniyet tatbikatýnýn
nihayete ermesi ile ahiret hayatý baþlayacaktýr.
2
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Dünyadaki insan topluluklarýnýn maddi ve manevi
olarak tekâmül edip ilâhî âleme intikali için tarih boyunca pek çok devletler kurulmuþ ve nice tatbikatlar yaþanmýþtýr. Deðiþik devletler kurulmasý, Allah'ýmýzýn arzuyu
ilâhîsidir. Allah'ýmýzýn namütenahi tatbikatlarý devlet isminin tatbikata girmesi ile vücud bulmuþtur.
Ýlâhi âlemde nasýl bir tatbikat olacaktýr? Bu dünyada "devlet" tatbikatýný görmüþ ve yaþamýþ olan insanlar
orada ne ile karþýlaþacaklardýr?
Ýlâhî âleme intikalden sonra, insan topluluklarýnýn
hususiyeti nedir ?
Ýnsanlar, ilâhî âlem konusunda sýfatî deðerlendirmeler yapmýþlardýr. Velâyet ise zâtîyet noktasýnda
deðerlendir meler yapar. Bu ifade, Hatmül Velâyet
tarafýndan beyan edilmiþtir.
Ýnsanlarýn, sadece dünyevî yaþamý esas alarak
ilâhî âlem hakkýnda deðerlendirmeler yapmalarý doðru
olmasa gerekir. Çünkü, dünya yaþamýný esas alarak,
ahiret hayatýna muttali olunmasý mümkün deðildir.
Dünya yaþamýnda ilerleme mücadele, çalýþma ve
tecrübe edilerek olmaktadýr ki, bu da Allah'ýn bir kuralýdýr.
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Velâyet, gelecek ile ilgili olarak haberler veriyor,
ancak bu ehl-i zahir tarafýndan nazar-ý dikkate alýnmýyor.
Ancak, bu durum þu hakikati göstermektedir: Din ve maneviyat her zaman için dünya anlayýþýnýn ilerisindedir.
Çünkü velâyet, Allah'ýn arzusunu haber veriyor. Olaylar
deðiþik cereyan etse de dönüyor dolaþýyor, Allah'ýn arzusu galip geliyor çünkü ilâhî program O’nun arzusudur.
A l l a h ' ý m ý z h e r a n n a m ü t e n a h i i l i m l ü t f e d i y o r.
B i z ler, hem geçmiþi hem geleceði kabul ve tasdik ediyoruz. Geleceði tam olarak bilmek mümkün deðildir, ama
Allah'ýmýz sonsuz olduðuna göre, ilmi de tatbikatý da
sonsuzdur diyoruz. Bu sebeple bu kitapta, Hatmül
Velâyet noktasýndan sadýr olan ilim ile ilâhî âlem konusunu zâtî olarak deðerlendiriyoruz.
Muhakkak ki, semavatýn ve arzýn sahibi olan Allah
her þeyi alîmdir.

Huve't-tevfiku'r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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Öldükten sonraki yaþam ile ilgili olarak kabir
h a yatý, Berzah, Mizan, Mahþer, Cennet-Cehennem ve
ilâhî âlem tasavvurlarý genellikle sýfati deðerlendirilmeler
ve dünya yaþamý esas alýnarak anlatýlmaktadýr.
Zaman dahi dünya þartlarý içinde deðerlendirilmiþtir. Peki, Ýlâhî âlemde zamanýn karþýlýðý nedir?
Ta-Ha suresi 102-104. âyetlerinde;
"O gün Sûr’a üflenir… aralarýnda "ancak
on gün eðleþtiniz," diye fýsýldaþýrlar. Biz
söylediklerini en iyi biliriz. Görüþü en
üstün olanlarý "ancak bir gün eðleþtiniz," derler" buyrulmaktadýr.
Burada enteresan olan konu þu olsa gerekir. Dünyada bir ömür sürenler, ilâhî âleme intikal ettiklerinde,
dünyada sürmüþ olduklarý ömrü tam olarak algýlayamamaktadýrlar. Bu da zamanýn, bu dünya yaþamýnda farklý
tatbik olunduðunu iþaret etmektedir.

5
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ÝNSAN VARLIÐI VE ÖLÜM

Ýnsan öldüðü zaman, ilâhi âleme dünyadaki vücudunu muhafaza ederek gitmiyor. Cismani kýsmý tamamen
býrakýp ruh olarak gidiyor.
Rabbimiz insaný arzu buyurduðu zaman, evvela
ruhunu emir buyurdu sonra o emrinin üzerine beden
giydirdi. Burada asliyet-i ilâhîye “ruh” olmaktadýr. O
halde âlem-i ilâhîye intikal eden ruhtur. Baþlangýçta ilâhî
âlemden esfele safiline indirilen insan, bu iniþteki olaylardan habersizdir ancak ölümden sonra insan ilâhi
aleme yükselecektir.
Kabir hayatý ve ilâhî âlem ile ilgili olarak, insanlarý korkutarak bir yere varmak doðru deðildir. Bu korkutma insanlarýn psikolojilerini bozmaktadýr.
Öldükten sonra "kabir hayatý" denilerek, bu
dünya yaþamý ve zamaný esas alýnarak birtakým hayali
benzetmeler yapýlmaktadýr. Ancak gerçekte durum böyle midir?
Ýnsanýn ölümden duyduðu korkunun hafifletilmesi
konusunda, tarih boyunca ortaya atýlan düþünceler baþarýya ulaþamamýþtýr. Felsefi bilgelik ile ölüm korkusuna
çare bulamayan insanlýk ölümün ne olduðu konusunda
da bir sonuca varamamýþ ve çaresizliðe düþmüþtür.
6
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Din, ölüm konusunda çeþitli açýklamalar yapmýþtýr.
Ancak din, Allah'ýn arzu buyurduðu doðru bir idrak noktasýnda tahsil edildiði zaman bu konuda doðru bir fikir
sahibi olunabilir. Bugün din adýna konuþan pek çok kiþi,
ölüm ve kabir ile insanlarý korkutmakta ve istismar etmektedir. Ölümü insanlarý dindar yapmak adýna
kullanan bu kiþiler, insanlarýn psikolojilerini
bozmaktan baþka bir neticeye ulaþamamýþlardýr.
Bu dünya yaþamýnda yapýlmasý icap eden þeyler
vardýr. Ýnsan vücudunun mecburiyetlerinden kaynaklanan þeyler için Allah'ýmýz günah yazmaz. Hayatý ve insaný bilmeyen insanlarýn din adýna uydurduðu hususlar,
din ile ilgili deðildir.
Ýslam adýna yapýlan uydurmalarýn yaygýnlýk kazanmasý, bu uydurmalarýn meþru gibi görülmesine sebep olmaktadýr. Ancak Kur'an'da; "Eðer yeryüzündekilerin
çoðuna uyarsan seni Allah yolundan saptýrýrlar.
Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar." (En'am 116) buyrulmaktadýr.
Mülk sûresi 2. âyetinde;
"(O'dur) hanginizin amel bakýmýndan en
güzel olduðunu tecrübe etmek için ölümü ve hayatý yaratan. Ve Hüve'dir El
Aziz El Gafur" buyrulmaktadýr.
7
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Bir insanýn, doðduðu andan itibaren ölüm genleri
ve saati iþlemeye baþlýyor. Bu, Allah'ýn bütün varlýklara
emretmiþ olduðu bir programdýr. Her dünyaya gelenin,
bir sonunun olacaðýný bilmesi lazýmdýr. Bu, Allah'ýn bir
nizamýdýr. Ebedi olan sadece Allah'ýn zâtýdýr.
Allah, her varlýða bir hayat ve bir enerji sunuyor.
Sonra yaþlanma ve ölüm onlarý yakalýyor. Sýfat olan varlýklarda bu deðiþim devamdadýr.
Ýnsan, nice âlemlerden ruhi terakkiyi yaþayarak
dünyaya gelmiþtir. Bu sýfatlar âlemine 'esfele safilin'
dendiðine göre, en aþaðý mertebe bu yaþadýðýmýz dünya
mertebesidir. Demek ki yukarýda daha nice mertebeler
vardýr.
Ölüm, aslýnda yeni bir hayata baþlayýþtýr. Ancak
burada bir imtihan vardýr. Ölüm, yaþayanlar için meçhuldür. O halde ölüm ve ötesi ancak bir iman meselesidir. Onun için þehidlik kýymetlidir. Çünkü þehidlik kesin
bir imaný ve teslimiyeti iþaret eder. Ýnsanýn “iman” noktasýndan “itminan” (imanda kararlýlýk) noktasýna gelmesi için inancýn sadece akla deðil gönle de kabul ettirilmesi icap eder.
Bir insanýn ömrünün bitmesi, esasta o isimdek i A l lah'ýn takdirini gösterir. Ölüm, Allah'ýn o isim ile görünme arzusunun sona ermesidir.
8
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Allah, kendisini izhar ettiði varlýk âleminde, ne þekilde görünmeyi arzu ettiyse o þekilde görünmüþtür. Yoksa bu bizim görüþümüz ile ilgili bir konu deðildir. Nitekim bir tecellimde, "Rabbim ölüm nedir?" diye niyazda bulundum; Rabbim, "Bir þekil ve surette görünmeyi istememem o þekil ve suretin ölümüdür."
buyurdular.
Allah, insana bir ruh veriyor.
Ruh nedir? Mahiyeti nedir?
Ruh ilâhî bir enerjidir. Bu ilâhî enerji bir isim alýyor. Bir isim almýþ olan enerji, o insanýn ruhu oluyor. Bu
isim almýþ olan enerjiye, yüksek derecede ilim yükleniyor. Ýlim yüklenmiþ olan varlýk belirli bir makama geliyor. Allah , isim ve makam verdiði o varlýðý baki kýlýyor.
Onu ref etmiyor.
Ýlahi emri yani ruhu, Allah'ýn arzuyu ilâhîsi olarak
düþünmek icap eder. Ýlâhî enerji, ilâhî kudret yani yaratýcý kudret kendi enerjisini her þekle dönüþtürür yani her
þekilde görünür. Bütün varlýklar bu enerjinin asliyetine
tâbidir.
Hayatta yaþadýðýmýz bu imtihanda, kimi inkâr kimi
de ikrar ediyor. Eðer Allah’ýn o kulu hakkýnda bir muradý varsa, o kul ilahi alemde de hayat bulur ancak mura9
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dý yoksa onu umumi enerjiye dahil eder. Nitekim
Kur’an’da,"…biz onlara hitap dahi etmeyeceðiz" (Âli Ýmrân 77) buyruluyor. Bu âyet, o ruhlarýn umumi enerjiye dâhil olduðunu iþaret eder. Allah’ýn muradýnýn olduðu ruhlar, baþka tatbikatlarda neþe bulur. O halde dünyadaki ölüm, son tecrübe ve son imtihandýr. Zaten el tutmuþ bir mürþide baðlanmýþ olana mürþid ismi müdahale
eder.
En’am sûresi 61. âyetinde;
"Ve Hüve, kullarýnýn üstünde Kahhardýr
(kuvvet ve güç sahibidir).Ve üzerinize
muhafaza edici (kor uyucu) gönderir.
Sizden birinize ölüm gelince, onu elçilerimiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etmezler." buyrulmaktadýr.
Ýnsan, Allah'ýn büyük mazhariyet lütfettiði bir varlýktýr. Bu kadar büyük bir mazhariyet ile yaratýlmýþ bir
varlýðý mezarda yýlanlar, çýyanlar ile tehdit etmek, yanmaz kefenlere sararak insanýn sýfat mertebesinde olan
dünyada mahkûm kaldýðýný sanmak ne kadar doðrudur?
Ýnsan öldükten sonra Allah'a "CÝSÝM" olarak deðil
"RUH" olarak dönecektir. Asýl olan ruhtur. Ýnsan kendi
varlýðýnýn asliyyetine ruh olarak kalbolacaktýr. Cismaniyet dünya için yaratýlmýþtýr. Ýnsan bedeni bu dünyanýn
10
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dýþýnda baþka bir seyyarede bile yaþamaya müsait deðilken, ilâhî âlemde bu bedenle yaþanacaðýný düþünmek
asla doðru deðildir.
Cismaniyetteki ruhu Allah "Kün" emri ile çekti mi
beden kendisini muhafaza edemez. Nitekim ölüm hali ile
insan varlýðýndan ruh çýktýðý zaman bedenin bir hükmü
kalmaz.
Kur'an-ý Kerîm’de, ehl-i zahir ulemanýn tarifindeki
bir kabir hayatýndan bahsedilmez. Hatta bir âyette þöyle
buyrulmaktadýr:
"Ve Sur’a üflenir. Artýk onlar mezarlarýndan Rabb'lerine yönelirler. "Yazýklar
olsun bize, derler, kim diriltti bizleri
kabirlerimizden? Ýþte Rahman'ýn vaad
ettiði ve peygamberler doðruymuþ! Sadece bir ses olur artýk onlar toplu olarak huzurumuzda hazýrdýrlar. Artýk o
gün zulmedilmez nefse hiçbir þey ile. Ve
sadece amel eder olduklarýnýzýn karþýlýðýný görürsünüz (Yasin 51-54)

11
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KUR'AN, ÖLÜMDEN SÖZ EDERKEN, HEP "NEFS"
KELÝMESÝNÝ ZÝKREDÝYOR BURADAKÝ HUSUSÝYET
NEDÝR?

Zümer suresi 42. ayetinde;
"Allah ölüm anýnda nefisleri vefat ettirir
ve ölmeyenleri de uykularý esnasýnda
üzerine ölüm kaza eylediðini alýkoyar ve
öbürlerini de belirlenmiþ bir süreye kadar salýverir. Muhakkak ki böylesinde
tefekkür eden bir kavim için âyetler vardýr."
H a y a t v e ö l ü m A l l a h ' ý n u h d e s i n d e d i r. K u r ' a n ,
i n s a n ý n r u h u n u n A l l a h ' t a n o l d u ð u n u b i l d i r m i þ t i r. O
h a l de, Allah'tan olan bir þeyin yok olmasý mümkün müdür?
Ruh, Allah’ýn bir parçasý olduðundan ruh için
ölüm mümkün deðildir, ancak nefis öyle deðildir. Nefis
dünyaya bakan penceremizdir; nefsin ölümü demek bu
pencerenin kapanmasý demektir. Onun için Kur’an’da
“her nefis ölümü tadacaktýr” buyrulmuþtur. Yani herkesin dünya penceresi nihayetinde kapanacaktýr, ruh ise
alem-i ilâhîde seyrine devam edecektir.

12
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ÖLÜME ÇARE BULUNMAYA ÇALIÞILMASI

Bugün 'Neden ölüyoruz?' sorusuna cevap bulmaya çalýþan çok sayýda bilim insaný ve araþtýrma merkezleri var.
Bugün kendileri için en önemli þeyin yaþamak olduðunu düþünen insanlara "ölüme çare bulduk! Artýk
ölümsüzlük var" denirse bu, insanlarýn imanýný kaybetmesine sebep olacak büyük bir fitnedir.
Ölüme çare bulup bulmamak ayrý konu, ancak "biz
bunu bulmak üzereyiz" bile dense bu insanlarýn inanç
bakýmýndan yozlaþmasý için bir sebeptir. Böyle olursa ne
olur? Ýnanç kalmaz, inanç kalmazsa ne olur? Dünyaya
ihtiyaç kalmaz. Netice de budur. O yüzden zamanýn fitnesinden Allah'a sýðýnýrýz. O fitne insanlardaki imaný yok
etmek için çalýþýr. Allah herkese rahmeti ile lütfetsin selamette yürüyelim. Amin.
Ýnsan varlýðý için en büyük korku ölümdür. Ýnsandaki gizli duygu ölüm korkusu ve ebedilik arzusudur. Ölmek ve bir daha var olamamak korkusudur, o halde bu
korkudan kurtulmak ebediyet kazanmakla mümkündür.
Bu ise ancak Allah'ýmýzýn dünyaya göndermiþ olduðu
ilâhî gönüllere uymakla mümkündür.

13
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Hz. Ahmed Süreyya Emin buyurur;
"Zamin oluruz her kimi ruh içre alýrsak
Kabil mi ayýra mevt-i tabiî aný ayâ"
(Ruh içine almýþ olduðumuz her kim ise ona kefil oluruz,
Bak bakalým, tabiat icabý olan ölümün onu bizden ayýrmasý
kabil olur mu?)

Hz. Âdem, cennette iken yasak aðaca yaklaþmakla
ölümsüzlük kazanmayý murat etmiþti. Allah'tan baþka bir
mevcut olmadýðýna göre ve her varlýðýn asliyyeti Allah
olduðuna göre Allah arzu etmeden bir ölümsüzlük nasýl
olabilir. Hz. Âdem, zaten cennette olduðu için ölümsüzdü. Ancak Allah’ýn emrine itaat etmemekle imtihaný kaybetti. Ýþte o zaman, dünyaya indirilmesi icap etti. Bütün
bunlar, Hz. Âdem nesline bir ders-i ibret olsun diye tatbik olunmuþtur.
Bakara sûresi 28. âyetinde;
"Sizler ölülerken sizi ihya ettiði, sonra
sizi öldürdüðü sonra dirilttiði sonra
HU’ya d ö n d ü r ü l e c e k o l d u ð u n u z h a l d e
n a s ý l A l lah'ýn kâfiri olursunuz?" buyrulmaktadýr.
Sen neydin? Yoktun ölüydün. Allah seni seviyor o
yüzden var etti. Allah yarattýðý varlýklarý seviyor, yarat14
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t ý ð ý v a r l ý k t a b i r m u r a d ý v a r. . . Yo k s a n e d e n y a r a t s ý n ?
A n cak yaratýlanlar bunu tam mânâsý ile idrak edemiyor.
Allah'ýn arzusu ile hayat neþesi tadan insana ilim ve bilgi lütfedildikten sonra, dünyada ölmesi ve Allah'ýn onu
ilâhî âlemde diriltmesi söz konusudur. Allah o varlýða
soracak: "Sen yokken seni Ben var ettim, sana Beni bilip tanýman için ilim ve deðer verdim, beni
tanýrsan daha büyük ihsanlarda bulunurum" peki
sen ne yaptýn ne cevap verdin: "Ben bu dünyaya hayat yaþamaya geldim" dedin. Peki, ne kadar yaþayacaksýn hakikatte göz açýp kapayýncaya kadar geçen bir
zaman mesabesinde olan bu dünya yaþamýnda…
Ýnsan bu dünya için deðil öteleri için, daha ileri bir
yaþama yönelik olarak yaratýlmýþtýr.
Ýnsanlarýn þuur altýnda, kendilerine vücut izafe etme hali ve duygusu vardýr. Dünyaya geliþi ve sanki hiç
ölmeyecekmiþ gibi hayatýný sürdürmesi bunu göstermektedir. Ancak her varlýk gibi onun da ölecek olmasý, kiþinin d i k k a t e t m e s i g e re k e n b i r h a k i k a t t i r. Ö l ü m d e n
s o n r a A l lah’a hesap vererek, Hüve’ye döndürülecektir.
Ýlâhî âleme göçüldüðünde, bütün varlýklar toplandýðý zaman, ölüm bir koç suretinde getirilerek kurban
edilir. Bu vazifeyi Yahya peygamberin yerine getireceði
geçmiþ evliya kitaplarýnda yazýlmýþtýr. Yahya ismi "ihya"dan gelmektedir. Ölümü öldürmekten murat ölüm is15
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minin tatbikatýnýn ortadan kaldýrýlmasýdýr ki, ebedi hayat
böylece baþlar.
ÖLÜM SEVGÝLÝYE KAVUÞMAKTIR.

Hz. Pirimizin Risalet-i Gavsiyye’sinde Rabbimiz
þöyle buyurmaktadýr; "Eðer insan kendisine ölümden sonra ne olacaðýný bilseydi, dünya hayatýný
temenni etmezdi ve her lemhada [demde] "beni
öldür, beni öldür," derdi."
Allah'ýmýz; "Andolsun insaný en güzel kývamda yarattýk sonra esfele safiline indirdik," (Tin/4 )
buyurmuþlardýr.
Yeryüzüne inen insan, Allah'ýmýzýn arzu etmiþ olduðu isimdeki ruhtur. O halde Allah'ýmýz, o ruhun
tekâmülünü talep etmektedir. Ýþte burada "KUL", Allah'ýmýzýn bu ilâhî ikramýnýn hakikatini anlar, Allah'a kavuþmayý arzu eder. Bu dünya yaþamý ebedi yaþamak için
yaratýlmamýþtýr. Ýnsanýn aslî vataný dünya deðildir.
"Ýnsanlar uykudadýr, ölünce uyanýrlar" hadisinde iþaret buyrulduðu gibi, daha önce iman yolu ile
bildiklerini ölüm ile tatbikat olarak bilen için ölüm ancak
bir merhaledir.

16
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Beyan-ý Ýlâhî:
"EY ÝNSANLAR BEN SÝZLERE VÜCUD VEREREK RUH VE
MADDEYÝ ÝDRAK EDÝP TERAKKÝ EDESÝNÝZ DÝYE DÜNYAYA
YOLLADIM VE BENÝM SONSUZ ALEMLERÝME YAKIÞIR BÝR ÞEKÝLDE ÝDRAK EDÝN VE SONSUZLUÐUMU BÝLÝN. SÝZLER ÝSE
BÝRBÝRÝNÝZÝ ANLAYIP TERAKKÝ EDECEK YERDE ÝLK GÜNDEN
BERÝ BÝRBÝRÝNÝZLE HARP EDÝP BÝRBÝRÝNÝZÝ ÖLDÜRÜYORSUNUZ. HAYAT VE ÖLÜM BENÝM UHDEMDEDÝR. ÜSTELÝK KÝM
ÇOK ÝNSAN ÖLDÜRÜR VE SULH SAÐLADIÐINI SÖYLER ONA
KAHRAMAN DÝYE BAKARLAR. BÝR DE ONU EL ÜSTÜNDE TUTARLAR. BU ÞEKÝLDE DEÐERLENDÝRMELER BENÝM MAKBULÜM DEÐÝLDÝR."

DÜNYA YAÞAMI, ÝLÂHÎ ÂLEM ESAS ALINDIÐINDA
BÝR RÜYA MESABESÝNDE OLABÝLÝR MÝ?

Bizim yaþadýðýmýz boyut araþtýrýldýðý zaman, kaybolan yýldýzlarýn tekrardan Allah’ýn nizamý içinde teþekkül ettiði görülmektedir. O halde bu, ilâhî kudretin arzusundan kaynaklanmaktadýr. Rabbimizin ilâhî programý
içinde galaksilerin ve karadeliklerin kaybolup yok
o l m a larý, sonradan fezanýn baþka bölgelerinde tekrar
o r t a y a ç ý k m a l a r ý i n s a n l a r a b i r i b re t o l m a l ý d ý r. O
h a l d e , Ý n kýlâb-ý Kebir’in zuhurundan sonra Allah’ýn yeni boyutlar ve hiç kimsenin bilmediði âlemler yaratacaðý
düþünülmelidir.

17
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Hadis-i þerifte; “insanlar uykudadýr ölünce
uyanýrlar” buyrulmaktadýr. Dünya hayatýný uyku misali
vermekle amaçlanan nedir? Ýnsanlar öldükten sonra ebedi uyanýrlar ki sonsuz yaþamdan kastedilen bu olsa gerekir. Dünya yaþamý bir geçiþ yeridir ve bu menzilden geçildikten sonra ölüm yoktur.
Neml sûresi 65. âyetinde;
"Allah'tan baþka semavatta ve arzda
olanlarýn hiçbiri 'el gayb'ý bilmez ve ne
zaman
diriltileceklerinin
olmazlar," buyrulmaktadýr.

þuur unda

Kur'an-ý Kerîm'de, Üzeyir aleyhisselamýn yaþadýðý
tatbikatta, öldükten sonra ölen kiþinin zaman algýsý þöyle
tarif buyrulmaktadýr:
"Allah kendisini yüz yýl öldürmüþ sonra
da onu diriltmiþti. "Ne kadar kaldýn?"
buyurmuþtu. "Bir gün ya da günün bir
bölümü kadar kaldým," diye cevap vermiþti. "Hayýr, yüz yýl kaldýn. Bak yiyecek ve içeceðine hiç bozulmamýþ ve
eþeðine de bak ve seni insanlara bir
âyet kýlacaðýz. Ve bak þu kemiklere
nasýl çatýyoruz onlarý sonra da onlara et
giydiriyor uz," buyur muþtu. Kendisine

18
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tebeyyün ettirildiðinde "Bildim ki, dedi,
Allah her þeye kadîrdir." (Bakara 259)
Hüve’den baþka bir mevcut olmadýðýna göre, bu
tatbikatlarý buna göre deðerlendirmek daha doðru olur.
Hüve’nin çeþitli arzu ve þekilde görünmeleri vardýr
ve her varlýðýn yaþayacaðý zaman ve mekân kader programý ile tespit edilmiþtir. Böcek toprakta, kuþ havada,
balýk denizde yaþamak için yaratýlmýþtýr. Ýnsan varlýðý
topraðýn altýnda yaþamak için yaratýlmamýþtýr. Ýnsan için
öldükten sonra mezarda topraðýn altýnda düþünülen bir
yaþam Allah'ýn yaratma arzusuna uymamaktadýr.
Ýnsan öldükten sonra gömülüyor ancak
gömülen cesettir. Peki, insan varlýðý sadece
cesetten mi müteþekkildir? Ruh olmadan insanýn
maddi varlýðý olan bedeni hareketsiz kalmakta ve
ceset olarak topraða karýþmaktadýr.
Kabir hayatý ile ilgili olarak söylenen sözler insanlara ders-i ibret maksadýyla, onlarýn dünya yaþamýnda
güzel yürümeleri için söylenmiþ sözler olabilir. Ancak
öldükten sonraki yaþam ile ilgili sözleri kat'iyet olarak
görmek mümkün deðildir. Çünkü katiyeti kimse bilemez.
Ancak görüþ olarak deðerlendirdiðimiz zaman, ilâhî âlem
ile bu âlem arasýnda hususiyetler olarak büyük farklýlýklar olsa gerekir. Bu âlemde mümkün olmayan pek çok
þey o âlemde belki mümkün olacaktýr.
19
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Ýnsan öldükten sonra beden olarak topraða karýþmaktadýr. Ancak isim olarak Allah'ýn kaydýnda mevcuttur. Allah'ý zikredenler yani asliyyetlerini zikredenler
ölümden sonra Allah'ýn arzuyu ilâhîsi icabý o âlemin
þartlarýna uygun bir beden yapýsý ile tekrar yaratýlýrlar.
Her varlýk asliyyeti olan Allah'a rücu ettiðinde, O’nun
takdir buyurduðu âlemin þartlarýna uygun olarak yeni bir
beden ve yeni bir düzenleniþ söz konusu olsa gerekir.
O n l a r i ç i n n e re s i t e n s i p b u y r u l u r, b u a n c a k
A l lah’ýn takdiridir. Kimisi “Berzah” diyor kimisi
“Ahiret”.... Ancak dünyada isim almýþ her varlýðýn, ilâhî
âlemde yeniden yaratýlacaðýna dair hüküm ancak ve
ancak Allah’a aittir.

20

H AT M Ü L V E L Â Y E T
" L Ý L L A H Ý L VA H Ý D Ý L KA H H A R" I N
BAÞLANGICIDIR
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bütün âlemler, Hüve'nin bilinmekliðini dilemesindeki arzu üzerine yaratýlmýþtýr. Sevgili Efendimizin
beyan buyurduðu velâyet ve yaratýlýþtaki maksadýn hakikati, her zaman içinde gelen velâyet gönülleri tarafýndan
tafsilatlandýrýlmýþtýr. Peygamberimiz nasýl ki, geçmiþ peygamberleri anlatmýþ ve nübüvvetin hatmini yapmýþ ise,
Hatmül Velâyet arzusu ile tekmil velâyetin hatminin yapýlmasý beklenir.
Ýlk yaratýlýþtaki velâyet konusunun hatmi, Hatmül
Velâyet ile yapýlmaktadýr. Böylece bütün evliyanýn
“ilâhi varidatlarý” tamam olmakta, Allah'ýmýzýn arzu
ve maksadý hâsýl olmaktadýr. Hatmül Velâyet, velâyet ile
ilgili ilâhî arzunun yani peygamberlerdeki ve velilerdeki
velâyet anlayýþýnýn hatmidir.
Geçmiþ evliya kitaplarýnda, son zamanda zuhur etmesini bekledikleri bir Hâtemü'l Evliya'dan, yani
b i r " k i þi"den bahsedilmiþtir. Ancak bu konuyu, Allah'ýn
velâyet arzusunun hatme erdirmesinin bir neticesi olarak
düþünmek gerekir. Bu arzunun hatme ermesinin ismi
'Hatmül Velâyet'tir.
21
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Hz. Muhammed, Hatemen Nebiyyin olarak nübüvvetin hatmini yapmýþtýr.
Allah'ýn âlemleri yaratmasýndaki hususiyet; "Lâ
ilâhe illallah Hüve Muhammed Resûlullah" arzusudur. Sevgili Efendimizin, "Evvelâ ma halakallahu min
nurî / Allah önce benim nurumu halketti" beyaný
bu tertibin Hz. Muhammed (s.a.v) programý olduðunu
iþaret etmektedir.
Allah, kendi nizamýný peygamberleri ile bildirmiþtir. Allah'ýn programýnýn ismi Muhammed'dir. Onun için
"Ben güzel ahlâký tamamlamak için gönderildim"
buyurdu. Bu hadis-i þerif hatem hususiyetini iþaret eder.
Allah'ýn bildirdiði Kur’an'ý ve dini tamamladýðý zam a n
güzel ahlak da tamamlandý. Çünkü güzel ahl a k , A l lah'ý doðru bilip tanýmaktýr. O halde varlýklarýn
kendi yaradanýný O’nun bildirdiði gibi tanýmasý icap
eder.
Allah'ýmýz son olarak Hatmül Velâyet sýrrýndan son
ikazlarýný yapmakta ve tekmil varlýklarýn yaratýlmasýndaki muradýnýn “velâyet” olduðunu bildirmektedir.
"Hatmül Velâyet,"Allah'ýn velâyet hususiyetinin
açýlýp bildirildiði isim olsa gerekir. Hatmül Velâyet'i bir
þahýs olarak kýsýtlamak yerine, bu ismi Hüve'nin Esmâü'l Hüsna'sýndan bir isim olarak görmek ve bu tatbikatýn
22
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kemalatý için bir gönülde tecelli edeceðini idrak etmek
icap eder.
Hatmül Velâyet'te Ýnkýlâb-ý Kebir zevki vardýr. Bu tebeddülat [deðiþim] Hatmül Velâyet arzularýndandýr. Hatmül Velâyet, Allah'ýn zâtiyetinden hâsýl olmuþ
bir hususiyettir ki, hatimdir. Bu noktadan sonra Allah'ýn
ne arzularý varsa onlarý tatbikata koyacaktýr.
Allah'ýmýzýn “bilinmeklik” arzusunun takdiri ile
s ý f a t l a r â l e m i y a r a t ý l m ý þ v e b i r e c e l t a y i n e d i l m i þ t i r.
A l lah'ýmýz, “velâyet” için bu âlemleri yaratmýþtýr. Allah’ýmýzýn bilinmeklik arzusunun aþikar kýlýnmasý için insan varlýðýnýn kadem basacaðý âlemler yaratýlmýþtýr. Hatmül Velâyet hususiyeti, Lillahil Vahidil Kahhar'ýn
baþlangýcýdýr. Böylelikle ruhlar, Lillahil Vahidil Kahhar'a
yani Allahýmýzýn "lillahil vahidil kahhar/ Bir olan ve
üstün olan Allah’ýndýr ( Mü’min/16.) buyurduðu o büyük
güne hazýrlanmaktadýr.
"Lillahil Vahidil Kahhar"sýrrýna, daha bu
dünyada iken varmýþ olan gönüller vardýr. Onlar
peygamberler ve velilerdir. Onlar Hüve'den görünmüþ olan gönüllerdir ki hakikatte Allah'tan
baþkasýný görmezler. Onlarýn hâli Hüve'ye aittir.
Bütün âlemlerde yaratýlmýþ olan varlýklardaki
asliyyet-i ilâhiye Hüve’nindir. Allah'ýmýzýn lütfedip beden ve nefis verdiði varlýklarýn, kendilerine vücud izafe
23
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ederek ayrý bir varlýk olarak deðerlendirmeleri asla makbul deðildir. Varlýk olarak görünen vücud kiþiye, Allah
tarafýndan zaman ve mekan ile tahditli olarak lütfedilmiþtir. Kiþiye aitmiþ gibi görünen isim de Allah'ýn arzuyu
ilâhisinin tatbikat gördüðü bir noktadýr. Bu bilgi bütün
varlýklarý "lillahil vahidil kahhar"a hazýrlamak içindir.
Mahþer gününde Allah’ýmýz bütün varlýklarýna sorar: “limenil mülkül yevm/bugün mülk kimindir?
Bu soruya yine kendisi cevap verir: "lillahil vahidil
kahhar/ Bir olan ve üstün olan Allah’ýndýr" (Mü’min
çünkü bütün hakikat O’dur. Bu tatbikat zuhur edince,
bütün varlýklarýn asliyetinin Allah olduðu bütün yaratýlmýþlar tarafýndan idrak edilecektir.

16 )

Maneviyatta Mürþid noktasýndan lütfedilen ilim ile
yetiþen kimseler, daha dünya yaþamýnda iken, bu tatbikatý kendi kalplerinde yaþayýp idrake gelerek mevhum
varlýk düþüncesinden ve vücud günahýndan kurtulurlar.
Ýnkýlab-ý Kebir, tebeddülat [deðiþim] demektir. Bu
tatbikat ile Allah'ýmýzýn yaratmýþ olduðu bütün boyutlarda halkedilen varlýklardaki cismaniyet kaybolacak ve ruhaniyete dönüþecektir. Her varlýk asliyyeti olan Allah'a
kalbolacaktýr. Kýyamet olarak deðerlendirilen Ýnkýlab-ý
Kebir, bu dünya ile sýnýrlý bir olay deðildir. Bütün kainat
ve yedi semavat ile ilgilidir.
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Ýnkýlâb-ý Kebir, Ruh-u Ýlâhî'nin bir tebeddülatýdýr.
Madem ki Ruh-u Ýlâhî'nin bir tebeddülatýdýr, o takdirde
zevkler ve neþeler de deðiþecektir. Âlem-i ilâhî'deki
zevkler ve neþeler, dünya ile mukayese edilemez bir güzellikte olacaktýr.
Ýnkýlab-ý Kebir ile sýfatlar âlemi vasfýný kaybettiðinde ilâhî âlem tatbikatý baþlayacaktýr. Ýnsan öldüðü zaman madde ile olan yakýnlýðýndan uzaklaþýr. Dünyada
yaþadýðý þeyler artýk yoktur; geriye ruh kalýr.
Hatmül Velâyet, sadece bu dünya yaþamý ile ilgili
bir hususiyet deðildir. Hatmül Velâyet, Allah'ýmýzýn
velâyet arzusunun küllîsidir. Velâyet, sadece bu dünya
yaþamýnda deðil, ilâhî âlemde de devam edecek bir hususiyettir. Geçmiþ evliyanýn kitaplarýnda Hatemül Veli
olarak deðerlendirilen husus, dünyanýn sonu ile iliþkilendirilmiþtir. Ancak Allah'ýn velâyet arzusu sonsuzdur.
Hatmül Velâyet, Allah'ýmýzýn lütfetmiþ olduðu bir
lütuftur ki, O'nu tam mânâsý ile ifade etmek mümkün
deðildir. Velâyet, dünya hayatý nihayete erdikten sonra
da devam edecek bir husus olduðuna göre, O'nu hiçbir
þeyle karþýlaþtýrmamak icap eder. Hatmül Velâyet, âlemi ilâhîye gidiþi iþaret ediyor.
B u g ü n , " l i l l a h i l v a h i d i l k a h h a r " z a m a n ý d ý r.
A l lah'a daha çok iltica etmenin ve selamet bulmanýn zamanýdýr. Bu son zamanda, "Lillahil Vahidil Kahhar" te25
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cellisi taksimat yapar; kim nereden memnun ise oraya
varacaktýr.
ÂDEM ÜSKÜN

Bakara sûresi 35. âyetinde, buyrulan; "ve kulna
ya adem üskün ente ve zevcüke… / Ve "Ey Adem,
dedik, sen ve zevcen (cennete) yerleþin" hitab-ý
ilâhîsindeki "Âdemüskün" kelimesi esasta tek bir varlýða hitaptýr. Allah'ýmýz, Hz. Havva'yý Hz. Âdem'in varlýðýnda mütalaa etmektedir.
Ýnsan ilk yaratýldýðý zaman cennet ve içindeki bütün varlýklar da insana verilmiþ, cennet Âdem için mesken kýlýnmýþtýr.
Allah, Hz. Âdem'e "üskün" emri ile: "Sen ve zevcen yiyin için, cennetimde kalýn, þu þecereye (bir
tefsire göre yasaklanmýþ bir meyve aðacý) dokunmayýn" buyurmuþtur. Hâlbuki dikkat edilirse, namütenahî nimetler içinde sadece o þecere yasak kýlýnmýþtýr.
Hz. Âdem, henüz o þecereye dokunma noktasýnda deðildir. Hata ve kusurun kabul edilmediði bir konumdadýr. O
ve nefsi olan zevcesi, cennette dilediði yerde yiyip içmeye mezundur. Allah'ýmýzýn kendilerine lütfetmiþ olduðu
rýzýklardan istifade etmektedirler. Lâkin o þecereye yaklaþmasý, Hz. Âdem'e lütfedilen "üskün" emrinin hitabýný,
isminin devamýndan kaldýrmýþtýr. Böylece Âdem bizlerin
atasý olan Âdem'e dönüþmüþtür.
26
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" Â d e m ü s k ü n " i b a re s i , H z . Â d e m ' i n þ e c e re y e
y a k laþarak Allah'a itiraz etmesinden önceki hâlini ifade
etmektedir. Bu durum cennet hâlidir ki, kendisinden
k e n d i s i n e g e r ç e k k u l l u k h â l i d i r. B i r d i ð e r d e y i þ l e ,
R a b b i mizin meâlen: "Ben insanlarý ve cinleri ancak
bana ibadet etsinler diye halkettim" buyurduðu
âyet-i kerîmenin iþaret ettiði Âdem sýrrýdýr. Bu durumda,
Allah'ýmýzýn arzusunun yani Musavvir'inin karþýlýðý olan
zat, "Âdemüskün" ibaresiyle ifade edilen gönül noktasýdýr ki, Allah o sýrra hitap buyurmaktadýr.
Hz. Âdem'de olan tecelli, kendisindeki müspetmenfî karþýtlýðýnda, menfînin bir an aðýr basmasý neticesinde meydana gelmiþ ve cennetten çýkarýlmýþtýr. 'Ýnsan'
cemâl ve celâl tecellîlerine tâbidir.
Hz. Âdem'de müspet-menfî her türlü hâl bulunduðu hâlde, "Âdemüskün" hâli hatasýz ve kusursuzdur,
dolayýsýyla da günah yoktur. Allah'ýn Âdem'e bildirmiþ
olduðu isimler, dünyada kullanýlan cisimler ve sýfatlarýn
isimleri deðil, kendi ilâhî isimleridir. Âdem o isimleri nutkettiðinde, isimlerin mazhariyetleri vücûd bularak fiiliyata girer. Allah'ta gizli vücûd dalgalarý hâlinde mevcut
olan varlýklar, zuhur bularak ayan olurlar. Bu durum,
"kenz-i mahfî - gizli hazîne" sýrrýdýr. Böylece gizli hazine irfan olunma arzusuna tâbi olmuþ olur.
Bildiðimiz ve bilmediðimiz tekmil isimler Allah'ta
vardýr. Yaratmak istediðine isim verir; ona ismiyle hitap
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eder ve o varlýk zuhura gelir. Dilerse isimlerini söyleyerek hepsini görünür hâle getirir. Bu oluþlarýn hepsi "kün
/ ol" emri içindedir. Gizli hazinede bulunan cevher ayan
olur ve vücûd alýr. Allah'ýmýz kenz-i mahfîsine Âdem ile
hitap buyurmuþtur. Âdem isimleri söyledikçe, varlýðýn
özü meydana gelmiþtir. Böylece "kün feyekûn - 'ol' dedi oldu" sýrrý izhar olmuþ olur.
Ya s i n S u re s i 8 3 . â y e t i n d e ; " n e t i c e d e H Û ’ y a
d ö n dürüleceksiniz" beyaný, kendisinden kendisine intiþar eden bu esmanýn yine kendisinde hitama ereceðinin
iþaretidir. Yeni isimler ile yeni âlemler yaratýr. Bütün
bunlar kendisinden kendisine, kendi arzusu içindedir.
Böylece “O’nun bilinmekliðini istemesi” arzusu tahakkuk etmiþ olur.
Hz. Âdem programýndaki esmanýn açýlmalarý hatme ererek, Hz. Âdem'e bildirilenin idraki tamamlandýðýnda murad-ý ilâhî hâsýl olmuþ ve velâyet ifade olunmuþ
demektir.
"Âdemüskûn" sýrrýnýn, cennetlerde daha ileri
t e rakki etmesi için maddi ve cismani olarak, yani sýfati
olarak da terakki etmesi icap etmekteydi. Ýþte bu arzu
d ü n y a t a t b i k a t ý n ý n o l m a s ý n ý g e r e k l i k ý l m ý þ t ý r.
" Â d e müskûn" makamýndan daha ileri terakki de vardý.
Âdem daha ileri terakkiye ulaþmak için esfele sâfiline indirilmiþtir. Hz. Âdem, esfele sâfilin (dünya) hayatýnda
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müspet ve menfiyi tatbikatla bilmiþtir. Esfele sâfilin nihayete erecektir; ama Âdemlik devam edecektir.
Hz. Âdem ile sembolize edilmiþ olan bu 'Ýnsan'
macerasý, Allah yolunda yetiþmek üzere manevî bir el tutarak seyr-i sülûka girmiþ olan kimselerde de muhteva
olarak aynen tatbik olunur.
H z . Â d e m , A l l a h ' t a n ö ð re n d i ð i i s i m l e r l e t e v b e
n i yaz etmiþtir. Allah'ýmýz göründüðü gönül noktasýna,
"et Tevvab" ve "er Rahîm" esmasýnýn mazhariyetini de
vermiþtir. Hz. Âdem'in Allah'ýmýzdan telâkki etmiþ olduðu kelimeler, O'ndan aldýðý ilham ve beyanlar ile tevbeyi öðrendiðini de göstermektedir.
Allah'ýmýz bezm-i elestte hitap etmiþ olduðu
r u h l a ra, Hz. Âdem'in þahsýnda: "Ýnin, sizlere bir velî
veya bir nebî geldiðinde ona tâbi olun. Ona tâbi
olanlar için korku ve hüzün yoktur. Kim Allah'ýn
hidayetine tâbi olur ise onun için korku ve hüzün
yoktur" buyurmaktadýr.
Ýman edip salih amel iþleyenler, cennet eshabýdýrlar ve onlar da orada devamlý kalýcýdýrlar. Rabbimizin nice âlemleri ve nice cennet makamlarý vardýr. Her makam
ve âlemin kendine mahsus varlýklarý vardýr.
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Allah'ýmýz Hz. Âdem'i ve O'nun varlýðýndan da Hz.
Havva'yý yarattýktan ve onlara nâmütenâhî ilim ve güzellikler lütfettikten sonra cennetinde istedikleri gibi yiyip
içmelerin i a m a þ e c e re y e y a k l a þ m a m a l a r ý n ý i s t e m i þ t i .
A n c a k A l lah'ýmýzýn programý icabý þecereye yaklaþmakla
cennetten uzaklaþtýrýlmýþlardýr.
Allah'ýmýzýn bu programýndan murat, Allah'ýn
"Musavvir"inde tatbikata koyacaðý sýrr-ý Âdem husûsiyeti taþýyan ve "Ýnsan" denilen varlýkta yapacaðý tatbikat-ý ilâhiyedir. Bu Ýnsan "Âdemüskün" sýrr-ý ilâhisine
sahip olan Ýnsan'dýr ki, bu noktayý kabul ve tasdik kiþiyi
selâmete çýkarýr.
Bu dünyaya gelmiþ ve hakikati bulmuþ insan, Âdemüskûn sýrrýndan hissemend olmakla yani "Hüve"nin
sýrrýný kabul ve tasdik etmekle muhles kullar zümresine
dâhil olup sualden ve hesaptan kurtulur ve selâmete
erer. Bu sýr "Hatmül Velâyet" noktasýndan açýlmaktadýr.
Hz. Âdem'i gelmiþ ve gitmiþ bir þahýs olarak deðerlendirmek eksik bir idraktir. Âdem'in iki vechesi vardýr.
Bir yönü ilâhi âleme bakan yüzü ki, bu velâyeti; diðeri
ise dünyaya bakan yüzüdür ki o da varlýk -sýfat- noktasýný iþaret eder.
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Çoðunluk insanlar, Âdem'in topraktan yaratýlýþýný
dikkate alarak Hz. Âdem'in cismaniyetine ait olan hususlarda takýlýp, ruhaniyeti konusunda hiçbir söz söylememektedir. Burada asýl mesele Allah'ýmýzýn o varlýktaki
arzuyu ilâhisini idrak etmektir. Bunu kabul eden, Adem’deki hakikat-i ilâhiyeyi kabul etmiþ olur. Bugün "Hatmül Velâyet"in yapmýþ olduðu vazifelerden birisi de budur. Allah'ýmýz, bir cisim bir madde olsun diye Âdem'i
yaratmamýþtýr. Allah'ýmýz; "Ben yeryüzünde bir halife
edineceðim" (Bakara/30) buyurmuþtur. Allah'ýmýz, "Musavvir"inde var olan kendi ruhî arzularýnýn tahakkunu arzu etmiþ ve b ö y l e l i k l e Â d e m n o k t a s ý n ý h a l k e y l e m i þ t i r. Ý þ t e " v e l i " A l lah'ýn bu ruhî arzularýnýn zuhur ettiði
gönül noktasýdýr.
Allah'ýmýzýn; "Ben arzda bir halife edineceðim" arzusu velâyettir. Arzda halife kýlýnan ilk
"varlýk" Âdem olduðuna göre, ilk veli Âdem'dir. O
halde yaratýlýþ velâyet ile baþlamýþtýr. Ýnsanlar
evliyayý sadece nasihat eden ve söz söyleyen bir
þahýs olarak görüyor. Hâlbuki velâyet, dünyanýn
hareket etmesindeki ruhani cereyaný idare ediyor. Velâyet; Allah'ýn kendisidir. Allah'tan ayrý
bir velâyet düþünülüyorsa, bu düþünce doðru bir
düþünce olmaktan uzaktýr.
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Sonsuz gibi görünen bu kâinatta galaksilerin oynaþtýðý âlem, esfele safilindir. Bu fezanýn içerisinde bizim
de bir tanesinin içinde bulunduðumuz galaksiler dahil
hepsi yaratýlmýþtýr.
Semavat, bu esfele safilin üzerindeki baþka boyutlarý, yani âlem-i ilâhiyi iþaret etmektedir. Gerek semavatta yani ilâhi âlemde gerekse arzda, Allah'ýn nizamý geçerlidir. Çünkü semavat da, arz da Allah'a aittir. Galaksilerden oluþan bu âlemde yani arzda, Allah'ýn arzuyu ilâhisi
nasýl ki tüm saltanatý ile yürürlükte ise semavat olan
âlem-i ilâhide de Allah'ýn programý ve nizamý geçerlidir.
Allah, Ýnkýlâb-ý Kebir'i yapacak ve bütün âlemler
deðiþecek ama hayýr ve þer olarak yaþamýþ insanlar içinden vazifelendirmiþ olduðu ruhlar ile yeni bir arzu ortaya koyacaktýr. "Bitmek" konusu Allah'ýn nâmütenahiliðine gölge düþürür. Bütün bunlar hitam bulduktan sonra
daha ileri bir yaþam, yani cennet ve cehennem yaþamýndaki nâmütenahi merhaleler ise bilinmemektedir.
Dünya yaþamýnda bile birçok yaþam þekilleri ve
merhaleleri vardýr. Benzer nizam, ilâhî âlem için de düþünülebilir. Yani ilâhî âlemde de nice merhaleler olacak33
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týr. Dünya yaþamýndaki bu terakkinin daha ilerisini ahiret âleminde de göreceðiz. Nitekim; "gün gelir cehennemde ot biter," hadis-i þerifine göre orada da daha
ileri terakki olduðu anlaþýlmaktadýr. Gün gelir cehennemde af ve maðfiret zuhur eder. Cehennem hayatýnýn
da terakki için bir merhale olduðunu düþünmek lâzýmdýr.
Allah, dilerse cehennem tatbikatýný kaldýrabilir. Bu, yeni
bir arzuya geçileceðini ve Allah'ýn oradaki yaþam þeklini
de deðiþtireceðini iþaret etmektedir.
Hud sûresi 106-108. âyetlerinde,
"Ancak þekva edenlere (bedbaht olanlara) gelince, artýk ateþ içindedirler. Onlara orada göðüs geçirme ve hýrýltý vardýr ki semâvat ve arz durdukça orada temelli kalacaklardýr. Ýllâ ki Rabbinin dilemesi müstesna. Muhakkak ki Rabbin
murat ettiðini fiiliyata koyar. Ve said
(mesud) olanlara gelince, artýk cennettedirler. Semâvat ve arz durdukça orada
temelli kalacaklardýr. Ýllâ ki Rabbinin
dilemesi müstesna kesintisiz bir ihsan
olarak" buyrulmaktadýr.
Bu âyette iþaret edilen semâvat ve arz (gökler ve
yeryüzü) þu anda yaþadýðýmýz dünya tatbikatýnda olan
semâvat ve arz deðildir. Ýbrahim sûresi 48. âyette iþaret
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buyrulduðu gibi dünya hayatýnda yaþadýðýmýz semâvat
ve arz, baþka bir semâvat ve arz ile deðiþtirilecektir. Yani âyette cennetlerin var olduðu semâvat ve arz kastedilmektedir.
Burada, Allah'ýn Musavvir arzusu vardýr. Allah yeni arzularýný programa koymaktadýr. Dünyadaki yaþamýn
binlerce yýlý ilâhî âlemde bir gün olarak ifade edilmektedir. O halde, dünya yaþamýna göre ahiret ebedi olmuyor
mu? Allah'ýn rahmetine inananlar için, Allah'ýn rahmeti
zuhur eder.
Âyette, cennet ve cehennem hayatý ile ilgili olarak
“Ýllâ ki Rabbinin dilemesi müstesna” buyrulmasý,
Rabbimizin ilâhî âlemde bizim düþündüðümüz cennet
tasavvurunun da üzerindeki tatbikatlara iþaret edilse
gerekir. Kur’an’da cennetten bahsedilmiþtir ancak cennet
hayatýnda Rabbimizin Kur’an’da zikretmediði tatbikatlarýn da olacaðý düþünülebilir.
Cennet hayatý sabit ve duraðan deðildir. Orada da
namütenahi tatbikatlar ve terakkiler olacaktýr. Sabit bir
cennet hayatý insan varlýðýnýn terakki arzusuna uymaz.
Allah’ýmýz madem ki “bilinmekliðini” arzu buyurdu, o
halde güzelden güzele ne var arzusu mucibince, nice
arzularýn tatbikatý görülecektir. Nitekim; "Artýk orada
bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada
bize bir usanç gelecektir.” (Fâtýr, 35) buyrulmuþtur.
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ARÞ

Ta-Ha sûresi 5. âyetinde;
"Rahman arþ üzere istiva eylemiþtir."
buyrulmaktadýr.
Arþ, âlemlerin çatýsý mesabesindedir. Cennetler,
c e h e n n e m , e s f e l e s â f i l i n v e d a h a n i c e â l e m l e r, H z .
M u hammed programý dahilinde arþ tarafýndan sarýlmýþtýr.
Rahman'ýn arþý istiva eylemesi, Allah'ýn rahmetinin
herþeyi kaplamasý anlamýndadýr. Arþýn da fevkinde olarak “Âlem-i Â’mâ” Peygamberimizin hadislerinde iþaret edilmiþtir.
Ýnsanlarýn maneviyatla ilgili her türlü yorum, tefsir
ve mütalâalarý arþ içinde kalmaktadýr. Yani din düþünürleri arþ içindeki âlemlerin tatbikatlarýna bakarak Allah'ýn
zâtiyyeti ilâhiyesine bir tarif getirmek istemektedirler ki
bu mümkün deðildir. Çünkü Ýnsan varlýðý arþýn içinde
meydana gelmiþtir. Bunun dýþýný mütalaa edip idrak edememektedir.
Cennetler, cehennemler, yedi kat semâ... hepsi Arþ
içindedir. Allah, Hüve'nin Musavvirinde arzu buyurduðu
bütün bu arzularý tatbik sahasýna getirdi. Ona ARÞ bu36
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yurdu. Arþ, Hakkýn kendi varlýðýndan teþkilatlandýrmýþ
olduðu bir hususiyettir.
O’nu idrak, Arþýn dýþýndan bakmakla mümkündür.
Arþýn içinden bakmakla O’nu idrak edemeyiz; derya içre
balýklarýn deryayý idrak edememeleri gibi.
Hüve'nin, Arþ ismiyle bahsi geçen bu sýfati varlýk
çerçevesinin dýþýnda, daha nice arþlar olabileceði de düþünülmelidir. Bu arþýn dýþýnda daha nice arþ tatbikatlarý
olmadýðýný kim iddia edebilir. Arþ tatbikatý isim aldýðýndan sýfatidir. Hüve ise sonsuzluðu ve bilinemezliði
iþaret eder. O’na haddu gaye yoktur, idrak da mümkün
deðildir. Bunu idrak edemediði için inkar edenler olabilir. Bu da iman konusunda eksikliktir.
"Ýstiva" kelimesi, Allah'tan baþka bir mevcut olmadýðýnýn ifadesidir. Arþ içinde madde, nefis... her ne
varsa O'na aittir; zaten istiva da bu demektir.
Nokta mesabesinde bile olmayan insan, sonsuz
âlemler içinde neyi iddia edebilir ki, o halde bu sonsuzluðun sahibinin Allah olduðunu idrak edip edebi muhafaza etmek gerekir.
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26000 ÂLEM SIRRI

Bizim dünyamýzýn da içinde bulunduðu Samanyolu Galaksisi sarmal kollardan oluþmuþtur. Galaksinin
içinde bulunan yüz milyarlarca yýldýz ve bu arada bizim
güneþ sistemimiz merkeze doðru deveran etmektedir.
Galaksinin merkezi muazzam büyüklükte bir enerji taþýmaktadýr.
Diðer yýldýzlar, seyyareler ve dünyamýz merkeze
doðru yaklaþtýkça yapýsal özellikleri de deðiþmektedir.
Bunun sebebi, galaksinin merkezine yaklaþtýkça enerjiye
daha çok muhatap olunmasýdýr.
Bu enerji yükselmesinin bir yansýmasý olarak insan düþünceleri, fikirleri, yaþam ve tabiat
her þey deðiþiyor. Enerji akýmýnýn deðiþmesine
paralel olarak bunlar deðiþmektedir. Bugün bizim dünyamýzdaki deðiþimlerin kökeninde bu yatmaktadýr.
Bizler on sene önceki þeyleri mi düþünüyoruz?
H e le çocukluðumuzu düþünürsek bugün ile kýyaslayamýyoruz. Geçmiþ zamanýn bilgisi ile bugünü düþündüðümüzde arada muazzam bir fark vardýr.
Akým deðiþtikçe insan da deðiþiyor. Ýnsan güneþe
yaklaþtýkça nasýl ki ýþýðý artarsa veya güneþten uzaklaþtýkça nasýl ki karanlýk artarsa bizler de enerjinin merkezi38
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ne doðru yaklaþtýkça insan vücudunun içerisindeki elekromanyetik yapýnýn deðiþmesine baðlý olarak duygular,
düþünceler, fikirler deðiþmektedir.
Dünyanýn kendi ekseni etrafýndaki dönüþünden
bir enerji çýkmaktadýr. Bu enerji dünya üzerindeki varlýklarýn tam kapasite ile Allah'ýn arzu ettiði þekilde yürüyebilmeleri için gerekli olan enerjiyi temin etmektedir. Bu
enerji öyle bir enerji olmalýdýr ki hem maddi hem de manevi netice verebilsin. Ýnsan denilen varlýk, Allah'ýn bir
enerjisinin varlýk olarak meydana gelmesidir.
R u h , A l l a h ' t a n b i r e m i r d i r. Ý n s a n v a r l ý ð ý n d a
A l lah'ýn lütfettiði hasletleri âlemler olarak yaþýyoruz. Ta
ki tekrar Allah'a dönünceye kadar.
Bu âlemler nelerdir? Ruh âlemi, nefis âlemi, cismaniyet âlemi, aþk âlemi ve benzeri her duygu, her haslet bir âlem olarak mütalâa edilebiliyor. Yani 26000
âlemden geçerek geldik sözünün bir mânâsý da bu olsa
gerekir. Yani insan varlýðýnda 26000 âlemin hasleti cem
olmuþ anlamýndadýr.
Ýnkýlab-ý Kebir ile Hakk’a dönüþ gerçekleþtiðinde
insan varlýðý sonsuzluðu iþaret eden 26000 âlem hususiyetini yaþamýþ ve kemâle ermiþ olarak Hakkýn huzuruna
varmýþ olacaktýr. Böylece cennetlerde yaþamaya lâyýk bir
kul olarak ebedi yaþama mazhar olabilecektir.
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26000 âlemde eksiklikleri olan insan dünya tatbikatýnda bir Mürþid'e rastlarsa, Mürþid onu kendi ruhuna
alarak terakki ettirir.
26000 âlem de denilen boyutlardaki ruhi terakkiyi yaþayarak geldik. Esfele safilin dendiðine göre, en
aþaðý mertebe bu yaþadýðýmýz dünya mertebesidir. O
halde
yukarý alemlerde daha nice mertebeler olduðu
düþünülmelidir.
18000 ÂLEM

Her âlemde Allah'ýn arzusunun tatbikatý vardýr.
Yani bu âlemdeki ilhamlar, diðer alemlerdeki velâyet
makamlarýnda da inmektedir. On sekiz bin âlem sözü
vardýr. Bu, Hz.Muhammed'de zuhur eden ilahi hükmün
diðer alemlerde de zuhur ettiðine iþarettir. Yani on sekiz
bin âlem tahdit deðil sonsuzluðu, azamet-i ilahiyeyi iþaret ediyor.
Onsekiz bin âlem rakamý, Allah’ýn sonsuzluðu karþýsýnda ne ifade ediyor? Onsekizbin bir sýnýr mýdýr? Peki
ya trilyon v.b. rakamlar ne ifade ediyor? Kur'anda zikredilen rakamlar tahdit ifade etmez ancak bir anlam ifade
eder.
Sevgili Peygamberimizin; "Ve mâ erselnâke illâ
rahmeten lil âlemîn" yani "Biz seni âlemlere rah40
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met olarak gönderdik" (Enbiya 107) âyeti hikmetince
yalnýzca bu dünyada deðil âlemlerde de mümessil nokta
olarak görünmesi ve Hakkýn rahmet arzusunun tatbikat
noktasý olduðu muhakkaktýr. Âlemler kelimesinde ifadesini bulan onsekizbin âlem sözünü rakam ile kýsýtlama
olarak almamak icap eder.
Sevgili Peygamberimiz, bütün âlemleri sarýcý olan
ve bütün âlemlerin kendisinden yaratýldýðý "Deryayý
Nuru Muhammed”in yeryüzündeki mümessil noktasý
olarak görünmüþtür. Sevgili Peygamberimiz bu alemden
göçtüðünde diðer âlemlerde de mümessil nokta olarak
görünecektir. Esasen Sevgili Peygamberimiz bu dünyaya
ait deðildi. Nitekim; "Bana dünyanýzdan üç þey sevdirildi..." hadisinden de anlaþýldýðý gibi, O bu dünyada
vazifesini ikmal için görünmüþtü. Hz. Muhammed’in diðer bilmediðimiz âlemlerdeki görünmeleri nasýldýr ancak
Allah bilir.
Eðer Hakk'tan gayrý bir “Muhammed” fikri varsa,
o zaman Muhammed ileri mi geri mi diye vesveseler çýkar. Halbuki Allah’ýmýz, “Muhammed ismim ile onsekizbin âlemimde program yaptým” buyuruyor.
Kelime-i þahadette zikredilen “Muhammed” ismi
HÜVE'yi iþaret eder. “Biz Hz.Muhammed'in vücudundan hasýlýz” dediðimizde, Allah'ýn tertibi olarak
Deryayý Nuru Muhammed'den hasýl olduðumuzu söylü41
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yoruz. Kim çýkar da “böyle olur mu Allah, Muhammed
ayrýdýr” derse, deriz ki; hüküm ancak Allah'a aittir.
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BÜTÜN BU ÂLEMLER
R U H U N T E K Â M Ü L Ü Ý Ç Ý N YA R AT I L M I Þ T I R
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Ýman konusu deðiþik bir þekilde deðerlendirilmektedir. Bazý kimseler, pek çok hususta olduðu gibi, Allah'ýn varlýðýný da dünya deðerleri ile deðerlendirmeye
çalýþmaktadýr. Ancak, Allah'ýn bu dünya yaþamýnda insan varlýðýna lütfettiði bir vüs'at vardýr. Ýnsanýn, akýl gibi
dünyevî bir haslet ile Allah'ý idrak etmesi mümkün deðildir. Allah'ýn, kendisinden lütfettiði "ruh" ise ayrý bir hususiyet taþýmaktadýr.
MADDE ALLAH’IN BÝR ARZUSUDUR

Maddenin aslý Allah’ýn arzusudur. Allah’ýn bir arzusu zuhur etti mi, o arzu, madde, enerji, tatbikat, velhasýl arzusu her ne þey ise zahir olur görünür. Biz Allah’ýn
arzusunu ancak tecelli ettiðinde görüyoruz. Yoksa Allah'ý
madde olarak görmek hâþâ mümkün deðildir.
Hadis-i kudside buyruldu ki; "Ben bir gizli hazine idim, bilinmekliðime muhabbet duydum..."
Allah’ýn bilinmekliðine muhabbet duymasý ve arzu
buyurmasý ile her þey göründü, isimler zuhur etti. Her ismin bir tatbikatý oldu. Güneþ oldu, ay oldu, dünya oldu,
43

Â L E M - i

Ý L Â H Î

madde oldu, enerji oldu.... Allah'ýn arzusu ile bütün varlýklar meydana geldi. Allah ve arzusu ile varlýklarýn meydana gelmesi Allah'ýn tecellisidir. Allah'ýn “bilinmekliðime muhabbet duydum” buyurmasý ile bütün bu tecellinin zuhura geldiðini anlýyoruz. Çünkü O'nu tanýmak
ancak tecellilerini müþahade etmekle mümkündür. Bütün bu tecelliler O'nun kendisinden kendisine vuku bulmuþtur. O halde bütün bu tecellileri idrak edebilecek
olan varlýðýn yine O'nun bir parçasý olan bir varlýk olmasý gerekiyordu. Bu bilincin tecellisi insandýr. Hüve'nin,
k e n d i s i n i b i l m e s i n i n t e c e l l i s i i n s a n d ý r. Ç ü n k ü i n s a n ,
A l lah'ýn bir parçasýdýr. "Âdem'e ruhumdan nefes ettim" (Sâd /72) âyeti ile beyan edilen insan varlýðý O'nun
bir parçasýdýr. O halde insan Allah'ýn en yakýný oldu. Ýnsanýn düþüncesi de, Allah’ýn zatiyet-i ilâhiyesindeki kendinden kendisine olan tatbikatýdýr. Çünkü insanýn düþüncesi kendisine mi aittir, yoksa Allah'ýn o kulundaki
arzusunun bir tecellisi midir? Kiþinin düþüncesi esasta,
Allah'ýn zatiyet-i ilahiyesinin kendisinden kendisine olan
bilmesinin bir ifadesidir.
RUHUN HUSUSÝYETÝ NEDÝR?

Kur'an'da “RUH Rabbimin emridir” (emrindendir, iþidir..) ( Ýsra 85) buyrulmuþtur. Varlýklar cisim
ve sýfat ile mukayyettir. Ancak ruh, cismaniyete tâbi deðildir. Ýnsan ruhunu, ilâhi kudretin bir enerjisi olarak düþünmek lazýmdýr. Ýnsan ruhu yani enerjisi de belirli bir
program ile mukayyettir, o programýn dýþýna çýkamaz.
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Ruh, Allah'ýn “Hayy” ismine mazhardýr. Çünkü
ruh maddeye tesir ettiði zaman madde canlanýr ve hayat
bulur. Ýnsan, diðer varlýklardan, Allah'ýn tesbit ettiði bu
hususi enerji ile yani ruh ile ayrýlmaktadýr.
Ruhun bir programý olduðu yani belirlenmiþ hususiyetleri olduðu anlaþýlmaktadýr. Madem ki ruh Rabbin
bir emridir, o halde emir ne ise ruh odur. Ruh, Rabbin
emri ile kayýtlý ve sýnýrlý olmaktadýr.
Asaf bin Berhiya'nýn, Melike Belkýs'ýn tahtýný bir
“an”da getirmesi olayýna Kur'an, “HU'nun indinde kitaptan ilmi olan” (Neml/ 39-40) âyeti ile tarif buyurmuþtur. Kitaptan ilmi olan Asaf bin Berhiya'dýr. Peki kitap
nedir?
Varlýklar için Allah'ýn arzuyu ilâhisi olan kitap, yani vücud kitabý, Allah'ýn o gönüldeki lütfu,arzusu ve ihsanýdýr.
Ýlahi âleme intikalde ise ruhta daha ileri “emirler” de zuhur edecektir. Ruhun oradaki tatbikatý çok daha ileri olacaktýr. Çünkü ilâhi âlemde Rabbin daha ileri
h u s u s i y e t l e r i a r z u l a r ý o l a c a ð ý m u h a k k a k t ý r. N i t e k i m
K u r’an’da “Mutlu olanlar ise, Cennet'tedirler; semavat ve arz durdukça orada temelli kalýcýdýrlar;
ancak Rabbin dilemesi müstesna...... (Hud/ 108) ”
buyrularak bu sýrra da iþaret buyrulmuþtur.
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Ruh, bütün varlýklarýn üstünde terakkidedir. Ancak ilâhi âlemdeki durumuna göre daha ileri terakkisi
olmasý gerekmektedir. Madem ki ruh ilâhi enerjiden bir
parçadýr, o halde ruhun terakkisi de kendisinden kendisinedir. Ruhun, terakki ettikçe daha ileri geliþmesi vardýr. Yani ruh terakki ettikçe, ondaki “emir” hususiyetinde bir “artma” söz konusudur.
Ruh terakki ettikçe, ilâhi kudretin tam olarak idrak edilemeyeceðini idrak etmektedir. O'nu en iyi bilen
Efendimiz; “Yâ Maruf, künhü hakikatini hakkýyla
idrak edemedik....” ilticasýnda bulunmuþtur. Peygamberimiz miraç yaptýðý, ilâhi âlemleri temaþa ettiði halde
böyle buyuruyor. Esasta O'nu tanýdýkça O'nun bilinmezliðini daha ileri idrak ediyoruz.
Ruh; ebedidir, sonsuzdur. “Ebed” kelimesini nasýl
ifade edeceðiz. Onun ebediyeti de kendisinden kendisinedir. O öyle bir ilâhi hakikat ki, öyle sonsuz ki, Allah
“ol” emri ile yarattýðý zaman yeni yaratýlan varlýk umumi yaratýlýþý, ilâhi nizamý bozmuyor. Yeni yaratýlan varlýk, diðer varlýklar sistemine adapte oluyor. Uyumsuzluk
teþkil etmiyor.
Dinin esas hususiyeti, O'nu tanýmak, öðrenmek,
idrak etmektir. Ondaki cazibe insaný cezbetmektedir.
Ondaki sonsuz yaratma arzu ve kuvveti insaný çekmektedir.
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Bitiþ, sonsuz olmayan içindir. Ýnsan varlýðý devamlýdýr. Ýnsan varlýðý için bitiþ yoktur. Bir misal olarak “su”
verilebilir. Su, deniz olur, buz olur, bulut olur þekil deðiþtirir ama bitmez. Ýnsan varlýðý da dünya hayatýný tamamlar ilâhi âleme göçer ama bitiþ yoktur.
Bütün varlýklarýn düþüncesi dünyaya göredir. Ýnsan, dünyanýn makamý neyse ona göre deðerlendirme
yapmaktadýr. Son zamanlarda çeþitli fikirler ileri sürülerek, insanlarý maddeye baðlý kýlma fikriyatý iþlenmektedir. Ancak bu konuya nazar edildiðinde dünyanýn kendi
kendine tesadüfen meydana gelmediði görülmektedir.
Madde âleminde bile muazzam bir hesap kitap vardýr.
Allah'ý idrak etmek için Allah'ýn lütfettiði ilim ve
bilgiye ihtiyaç vardýr. Hz. Âdem, bu sebeple dünyaya
gönderilmiþtir. Dünyaya inen her insan, her an terakki
ederek Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini idrak etmeye doðru
yol alýr. Bunu idrak eden insan için bütün bu merhaleler
bir amaca müstenittir.
Allah, Ýnkýlâb-ý Kebir'de insanlarý topladýðý zaman,
onlardaki arzusu ne ise ve insan hangi makamda ise ona
göre bir Allah idraki lütfedilecektir. Muhakkaktýr ki
Allah’ýmýzýn insan varlýðý için çok daha ileri arzularý
vardýr. Ýnsan, ilâhî âlemde de terakki ederek daha ileri
bir Allah idrakine gelecektir.
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Ruh, çok ileri makamlarý ihtiva edebilecek bir kapasiteye sahiptir. Sevgili Efendimizin; "ölmeden önce
ölünüz" hadisinin bir mânâsý da; "ölmeden önce öldükten sonraki idrake geliniz," olsa gerekir.
Hüve'nin, kendisinden kendisine bilici olma irfaniyeti ile yaratmýþ olduðu insan varlýðýnýn terakkisi sadece
bu âlemde midir?
Ýnsan, hem “ruh” hem “beden” olarak yaratýlmýþtýr. Bu dünya yaþamýna geldiðimizde, cismaniyet aðýr
basmaktadýr, ama bütün bu âlemler ruhun tekâmülü için
yaratýlmýþtýr.
Ýnsan varlýðýnýn, Hakk’a intikal ettikten sonra da
terakkisi vardýr. Çünkü terakki eden cismaniyet deðil
ruhtur.
Ýnsanýn çocukluðundaki düþünce anlayýþý ile þimdiki düþünce anlayýþý arasýndaki fark ne kadardýr? Tarif
edilemez bir fark vardýr. O halde insanda terakki eden
cismaniyet deðil ruhtur. Cismaniyet terakki etmiyor bilakis geriye gidiyor. Ýnsan gençliðinde yaptýklarýný yaþlýlýðýnda yapamýyor. Ruh ileri gidiyor beden geri gidiyor.
Ruh, bu alemden sonra da ileriye doðru terakki etmeye
devam edecek. Bedenimizi bu dünyada býrakýp gideceðiz. O halde, dünyada en mühim olan þey ruhumuzu terakki ettirmek için yapmýþ olduðumuz çalýþmalardýr.
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Bu yüzden, dünyayý ve olaylarý objektif bir görüþ
ile görüp ona göre hüküm vermek icap eder. Ýþte bizler
maneviyatý bu noktalardan deðerlendiriyoruz.
Maneviyatta terakki etmeye “ahz-ý feyz” denmiþtir. O feyzin hususiyeti, ilâhî kudretin lütfetmiþ olduðu
arzuyu ilâhîdir. Biz, O’na iltica edersek Rabbimizi daha
ileri idrak etmiþ oluruz.
Kiþi, ilâhî bir gönül ehli bulursa, dünyada da ahirette de yüzü güler. "Rabbim bizi dünyada ve ahirette yüzü gülenlerden eyle" duasý vardýr. Bunun
mânâsý; "Dünyada bizi senin arzu ettiðin gönle
mülâki ettin ve yüzü gülen eyledin. Ahirette de
öyle kýl" þeklinde anlaþýlabilir.
Velâyet, Allah'ýn bu dünya için arzu buyurduðu
noktada hitam bulduktan sonra ilâhî âlemde de devam
edecektir. Allah'ýmýzýn arzularý sonsuzdur.
Ýnsan, Allah'ýn arzu buyurduðu emir neticesinde
meydana gelmiþtir. Ýnsanýn ilâhî âlemdeki yaratýlýþýnda
artýk madde yoktur, ruh vardýr. Ýnsan, ilâhî âlemdeki yaratýlýþýnda dünyadaki yaþamýnda ne kadar terakki ettiyse
o makama göre yeniden yaratýlacaktýr.
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Ýnsanýn yaratýlmasýnda bir hususiyet vardýr:
Hz. Âdem'den evvel, Allah'ýmýz kendisinden kendisine idi. Bütün varlýklarý yarattý ama hiçbir varlýk kendi özelliðini tam olarak taþýmadý. Allah'ýn Musavvir'inde
olan arzularý onlarda belirdi ama tam olarak zuhur bulmadý. O zaman Allah'ýmýz; "Benim arzularýmý ve düþüncelerimi, zevkimi, neþemi tam belirteceðim
varlýk "Ýnsan" olmalýdýr" buyurdu.
Hüve buyurdu ki; "Ben insaný yarattým insanda pek çok arzularýmý tatbik ettim, ama hayýr!
Ben kendimde öyle bir sonsuzluðu müþahede ediyorum ki bunlarýn çok daha üzerinde...Ben bu
zevkimi tadayým, kýyameti yapayým, sonra yarattýðým insanda ve bu âlemlerde tatbik ettiðim arzularýmýn çok daha fevkindeki arzularýmý tatbik
edeyim, o zaman insaný en yüce tekâmül noktasýna getiririm. Benim bu yüce arzularýmý en ileri
noktaya getirdiðim varlýk olan insan tatbik edecektir."
Kýyamet, yani Ýnkýlab-ý Kebir insanlar için zahmet
deðil, rahmet olarak tecelli edecektir. Ýþte onun için bu
dünya hayatýndaki hususiyet burada düðümlenmektedir.
Allah'ýmýz; "Býrakýn bunlarý Bana yaklaþmaya
vesile arayýn, (Maide 35) beni anlayýn! tanýyýn!" Çünkü bu idrake gelenlere Allah'ýmýz âlem-i ilâhîde vazifeler
verecektir.
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Ýlâhî âleme göçtüðümüzde, yetiþmiþ olan manevi
gönüllere bir hususiyet verilecektir. Allah kulunu dünya
hayatýnda yetiþtiriyor, terakki ettiriyor. Ýnsan varlýðýnýn
bir nebzecik rýzýklanmasý için dünyaya gönderilmesi tatbikatý var. Ama bunun bir manasý olmasý lâzým. Dünyada terakki eden gönüllerin, ahirette de Allah'ýn onlara
verdiði neþeye göre bir tatbikatý olacaktýr. O zaman, o
gönüllerin musavvirinde ne varsa öylece Allah'ýn onlardaki arzularý devam edecektir.
ASIL OLAN RUHÎ TERAKKÝDÝR

Terakki denilen husus nedir? Terakkinin kökeninde
ne var bunlar hiç bilinmiyor?
Âlemlerin sahibi olan Allah, insanlýðý daima ileriye
götürmüþtür. Bu gerçek karþýsýnda insan, kendini var
eden Allah'tan daha ileri mi olduðunu iddia ediyor?
Allah'ý alemleri yaratan ilâhî bir kudret olarak deðerlendirmek bir makamdýr ancak bunun üzerinde de bir
þey var: Allah sonsuz bir kudret; hiçbir þeye muhtaç olmayan; kendinden kendine bir kudret. Bizler o kudretten
yaratýldýk. O kudreti idrak ettikçe ona yaklaþýrýz. O enerji bizde çoðaldýkça Allah idrakimiz artar, Allah'ý idrak ettikçe anlama enerjimiz yükselir. O zaman ilâhî kudreti
daha ileri anlarýz.
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Ýnsanýn Hakk’a intikal ettikten sonra da terakkisi
var. Çünkü terakki eden ruhtur, cismaniyet deðildir.
Peki, kiþinin bu terakkisi neye yarayacak? Ýnsanýn
ruhundaki terakki Allah'ý daha ileri idrak ettikçe ona daha fazla yaklaþma imkâný verir ve ilâhî âleme intikal ettikten sonra yapýlacak olan ve dünyadaki terakki ile kýyas edilemeyecek terakki için bir hazýrlýk olur.
Asýl olan ruhî terakkidir, çünkü insanlarýn gideceði
ilâhî âlemde insana lazým olacak olan ruhî terakkidir. Ýnsanlar ilâhî âlemdeki makamlarýna göre vücut alýr. Ýlâhî
âlemde öyle sonsuz âlemler var ki, insanýn ruhî makamý
neyse gideceði yere uygun bir vücut lütfedilir. Onun için
ilâhî âlemdeki vücut þekli için de bir kayýt konulamaz.
Ruhun daha ileri tekâmül etmesi neticesinde, vücut ona yetersiz hale gelir. Böylece bütün varlýklar aslýna
dönüþür.
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HÜVE HAKÝKATÝNÝ BU ÂLEMDE ÝDRAK EDEN
ÝLÂHÎ ÂLEME BÝLÝNÇLÝ OLARAK ÝNTÝKAL
EDER
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m
HZ. MUHAMMED ÝLE BÝLDÝRÝLEN ÝMANI KABUL
EDENLER ÝLÂHÎ ÂLEME GÝTTÝÐÝNDE "TAM" OLUR.

Ýnsanýn yaratýlýþýndaki RUHÎ varlýðý asýl olandýr.
Ve insan, kendisine lütfedilen ruhun ulaþtýðý kemâlat ölçüsünde ilâhî âlemde kendisine yer bulacaktýr. Ýnsan ruhunun, dünya üzerinde "beden" alarak görünmesi "bir
nebze rýzýklanmak" ve ilâhî âlemlere hazýrlanmaktýr.
Peygamberleri kabul edenler, Allah'ýn yeni ve ileri
terakkilerini tasdik eden insanlardýr. Bugün için de
Hatmül Velâyet, geçmiþ velâyet gönüllerini tasdik ederek
onlarýn kendi zamanlarýnda açmýþ olduðu hakikati kabul
ve tasdik eder, ancak insanlarý Allah'ýn açtýðý yeni kemalat arzusuna davet eder.
Allah'ýn bütün peygamberleri ile indirdiði ilâhî ilmi
tasdik eden ve en son Hz. Muhammed (s.a.v) ile bildirilen imaný kabul edenler ilâhî âleme gittiðinde "TAM"
olurlar.
Hüve hakikati hakkýnda bilgi sahibi olan çok azdýr.
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Kur'an-ý Kerîm'de; "Ve kefa billahi hasiben / Hesap görücü olarak Allah kafidir" (Ahzab 39) "Sümme
ileyhi merciukum / Sonra Hû'yadýr dönüþünüz"
(En'am 60) buyrulmaktadýr.
Hüve hakikatini idrak etmek, kulun keyfiyeti içerisinde deðildir; bu deðerlendirme Hakk’a aittir. Allah kime
lütfettiyse ona elbette büyük bir rahmet lütfetmiþtir.
"Allah", ilâhi yaratýcýnýn âlemleri var ederken
k u l landýðý tatbikat ismidir. Hüve, Allah ismi ile tatbikat
yapmaktadýr. Herkes, her makam sahibi, kendi makam
idrakinde Allah'a hesap verecektir. Hüve'ye gelindiðinde
ise her þey, her nokta Hüve'ye ait olduðundan makam
tatbikatý ortadan kalkar. Hüve noktasýnda maksat hâsýl
olduðundan ve hedefe ulaþýldýðýndan artýk makam tatbikatý görülmez.
Hüve, bütün isimlerden münezzehtir. Hiçbir isimle
vasfedilip anlatýlamaz. Hüve, Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesidir.
Hatmül Velâyet ile Âlem-i Â’mâ tedrisatý yapan gönüller, Hüve'ye daha bu âlemde "döndürülen" gönüllerdir. Bu, büyük bir ikram ve rahmettir. Hüve'ye döndürecek olan Hakk’ýn kendisidir.
Elbette herkes Hüve’ye döndürülecektir ancak ne
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zaman? Zaman verilmiyor ancak bu umum içindir. Velâyet ise daha dünyada iken, "Hüve idrakine gelmek"
ile zaten Hüve’ye dönmüþ olmaktadýr. Ýþte velâyetin fazileti buradadýr.
Allah'ýmýzýn her isim ile ilgili arzusunun
t a h a k k u ku, o ismin ayan olmasýdýr. Allah'ýn, bütün
isimlerden ve sýfatlardan münezzeh olan Hüve arzusunun tahakkuku ise Hatmül Velâyet'te zuhur ederek tamama ermektedir. Ancak bu erme sona ermesi mânâsýna
deðil, kemal mertebesinden ayan olunmasý manasýnadýr.
Allah'ýmýzýn arzusu nispetince bütün varlýklar kendi yaratýlýþ mazhariyetleri ölçüsünde bundan hissementtirler.
H e r i s m i n b i r o d a k n o k t a s ý ( m e r k e z i ) v a r d ý r.
H ü ve'nin bugün Hatmül Velâyet olarak zuhuru iþte bu
odak noktasýdýr. Nitekim, "nübüvvet" Hz. Muhammed
ile "Gavsiyyet" Hz. Abdülkadir Geylâni ile, "piriyet"
Hz. Süreyya ile ayan olmuþtur.
Hüve sýrrýnýn bu dünyada açýlmasý, Allah'ýn a r t ý k
bu dünya yaþamýnda arzu buyurduðu anlayýþ ve idrakin hatmine gelindiðini iþaret etmektedir. Bugün, zâtiyyet zuhur etmiþ ve Hüve açýlmýþ ise insan vasfýnýn bu
dünya için taþýyabileceði idrak da son hadde varmýþ demektir.
Geçmiþ bütün peygamberan ve evliya-i kiram haz55
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retleri Hüve'den görünmüþlerdir. Hüve'nin Hatmül
Velâyet noktasýnda açýlmasýndaki hususiyet, bu sýrrýn artýk aþikâr olarak konuþulmasý ile Allah'ýn baþlangýçtaki
arzusunun nihayete baðlanmasýný iþaret etmektedir. Bu
nedenle daha ileri terakki için Ýnkýlab-ý Kebir ile ilâhî
âlem yaþantýsýnýn baþlamasý lazýmdýr.
“Hatem” kelimesi ile baþlayan ilâhi hususiyetler,
Allah’ýn velâyet arzusunun, dünya hayatýndaki programýnýn tamamlanmakta olduðunu göstermektedir. Ancak
velâyet sonsuzdur ve ilâhî âlemde de devam edecektir.
Bugün, eski anlayýþlarýn devri geçmiþtir. Rabbimizin bu zamanki arzusu baþkadýr. HÜVE her an yeni bir
þendedir. (Rahman /29) Allah’ýmýz, velâyet ile her devirde
yeni bir þende olduðunu buyurur.
Velâyet konusu, Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini anlatan bir konudur. Yaratmýþ olduðu varlýklar, Rabbimizin
arzuyu ilâhîyesindeki programda suret ve madde olarak
meydana gelmiþ hususlar, bunlarýn hepsi Hüve'nin bir
arzusundan ibarettir.
Allah'ýn zatiyet-i ilâhiyesi, yani HÜVE, dünya anlayýþý içinde mütalaa edilmiþtir. Ancak Lillahil Vahidil
K a h h a r’ a g i d e r k e n , b ü t ü n b u f i k i r l e r k ü s u f a u ð r u y o r. Z i ra, "ahiret dünyanýn zýddýdýr" buyrulmuþtur.
Ahirette bambaþka bir yaþam vardýr. Onun içindir ki
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geçmiþ anlatýmlar geçersiz oluyor. Bunlardan geçmek lazýmdýr. Dünyadaki din salikleri bu noktada takýlýyorlar.
Bu arzu, 'Ýnnehu alimün bi-zatissudur/ Sadýrlarýn
zâtýný bilicidir (çünkü zât ancak O'dur.)' (Fâtýr /38)
sýrrý ile insan kalplerine yazýlýyor. Manevi ve maddi terakki eski anlayýþa müsaade etmiyor.
Bu dünyada nihai nokta, Hüve'nin mevcudiyetini
idraktir. Daha ileri terakki için ilâhî âleme intikal gerekir.
Bugün açýlan, Hüve hakikatinin ve Hatmül
Velâyet hususiyetinin daha ileri anlamý, ilâhî aleme
intikal ettikten sonra mümkün olacaktýr.
Ýnsan varlýðýnýn içinde yaþadýðý bu dünya alemi,
Allah'ý idrakte aciz kalýyorsa, Allah daha ileri idrak ve terakki için daha ileri âlemleri örneðin ahireti lütfedebilir.
Ýnkýlâb-ý Kebir bu âlemlerin tebdil olmasýdýr.
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B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Bilindiði gibi, dünya âlemi için "fark âlemi", Ýlâhî
âlem için ise “gayb âlemi” denmiþtir ki, bu da iþlerin
gayb'den fark âlemine çýkýþýný remzetmektedir.
Allah'ýmýzýn yaratmýþ olduðu bu sonsuz gibi görünen âlemde, bazý arzularýnýn cismaniyete dönüþerek sýfat
varlýðý olarak tezahür ettiði görülmektedir.
Bu dünyada görünen varlýklar için "ben" "sen"
vardýr, yani ikilik vardýr. Peki, ilahi âlemde ne vardýr?
Sadece "O" vardýr.
“Ben” “sen” sýfat makamýdýr. Ahirete göçünce her
varlýk yaratýcýsýný hakkal yakin bilince artýk ben, sen ortadan kalkar ve yalnýzca “O” yani Hüve baki kalýr. Artýk
ben de desen, sen de desen, bilinmiþtir ki hepsinde O’nu
yani Hüve’yi düþünüyoruz. Ýþte velayet, daha düny a h a yatýnda iken bu makama ulaþmýþtýr. Nitekim evliya
ben derken kendindeki O'yu yani Hüve’yi kasteder e k k o n u þ m a k t a d ý r. Ve l â y e t g ö n l ü n d e " S e n o l a n
B e nim" ilhamý zuhur ediyorsa artýk “ben” de dese söz
hakkýn “Hakk” da dese söz hakkýndýr.
Hüve anlayýþýnda artýk sýfat tecellisi ve idraki yeri59
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ni zatiyyet anlayýþýna býrakýr. Bu noktada konuþan kendisi, dinleyen yine kendisidir. Benim dese söz onun, kulum dese yine söz onundur. Þahsiyyet tanýmlamasý yani
sýfatiyyet ölçüsü kalmadýðý için artýk sýfat mertebelerinde
görülen haset, kýskançlýk, sen dedin, ben dedim, o dedi..... gibi tartýþmalar ve çekiþmeler kalmaz. Hüve noktasýnda olanýn zýddý yoktur. Karþýtý yoktur. O noktada olan,
her varlýkta kendini görür.
Bu anlayýþ Zât-uz Zât- uz Zât kelimeleriyle iþaret
buyrulmuþ ebedi bir makamý iþaret eder. Zati veliler birbirlerini idrak etmeye yani daha ileri terakki etmeye çalýþýrlar, çünkü onlardan görünen ve konuþan Hüve'dir.
Zâtî velâyet, "Bîvücuda (vücudu olmayan)
demem asla vücud-u þeytan nedir" idrakindedir.
Gerçek tevhid budur. Kur'an'da; "Onun vechinden
baþka herþey helâk olur" (Kasas 88) buyrulmaktadýr.
Sýfati tecelli mertebelerinde görülen tartýþmalar,
Zatî tecellide görülmez. Çünkü Zatî tecellide itiraz edilecek ikinci bir varlýk yoktur.
Her varlýk Allah'ýn görünmesidir ama herkes ayný
mýdýr? Allah'ýn her varlýktaki tecellisi deðiþiktir. Fark âleminde bu tecellilerin hususiyetleri idrak edilir.
Allah’ýmýz, görünmez vücud dalgasý olan varlýklarý
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a r z u y u i l â h î s i i l e g ö r ü n ü r y a p m ý þ t ý r. A l l a h ' ý n , g a y b
â l e minde olan varlýklarý halketmesi, "yokluktan" fark
âleminde zuhur ettirerek varlýk neþesi tattýrmasýdýr.
"Lâ mevcude illa Hu" yani O'ndan baþka bir
mevcut olmadýðýna göre, yokluk kelimesinin sadece bir
tabir olduðu anlaþýlmaktadýr. Yokluk denilen de aslýnda
vardýr. Âlemde her þey "var"dýr. Çünkü O vardýr. Varlýk
da O'dur; yokluk da O'dur; her þey O'dur. O halde varlýk-yokluk münakaþalarýnýn sadece dünyamýzdaki tabirler olduðu anlaþýlmaktadýr.
Fark âlemine kadem basan insan, dünyada yaþayarak zulmeti idrak ediyor. Dünyada gece ve gündüz ,
z u l m e t v e n u r a m i s a l l e r d i r. A s l ý n d a i n s a n d ü n y a d a
z u l metted i r, g e r ç e k n u r a i s e a s l i y y e t i n e r ü c û e t t i ð i n d e y a n i A l lah'a kavuþtuðunda ulaþacaktýr.
Ýnsanlar karanlýklarda idi, bilgisizdi, Allah'ý
t a n ý m ý y o r l a r d ý . Ve A l l a h i n s a n l a r a p e y g a m b e r l e r v e
v e l i l e r g ö n d e re re k o n l a r ý z u l m e t t e n n u r a ç ý k a r m ý þ t ý r. H a kikatten habersiz olanlara irsal olunan peygamberler ve veliler ile insanlar hakikata ulaþmýþ ve zulmetten nura çýkmýþtýr.
Ehl-i zahir zulmeti zahmet, nuru ise rahmet olarak
telakki ederek zulmeti reddeder. Ancak velâyet, müspetin de menfinin de Allah'ýn nurundan halkolduðu idra61
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kinde olarak müspetin anlaþýlmasý için menfinin vazifeli
kýlýndýðý idraki içerisindedir.
Ýnsan varlýðý da, sýfat olarak tezahür ettiði için her
þeyi sýfata göre deðerlendirmektedir. Ancak velâyet sýfat
noktasýnýn fevkinde olarak zâtiyet hususiyeti ile bu konuyu deðerlendirmektedir. Maneviyat konusu velâyetin
nasibidir.
Ýnsanlarýn ilâhî âlem hakkýnda tam bir bilgisi yoktur. Ýlâhî âleme giden bir insanýn, tekrar bu dünyaya geri gelmesi onun için ancak zahmet olur.
Rabbimiz, âlem-i ilâhîde bambaþka bir program
tatbik edeceðini Kur'an'da iþaret buyurmuþlardýr.
Hz. Süreyya'nýn ilahî âlemden bahsederken; "Öyle bir sanayi-i ilâhîye ile karþýlaþacaksýnýz ki þaþýracaksýnýz" beyanýnda Hüve'nin ilâhî âlemde dünyada fiiliyata geçmemiþ, zuhur bulmamýþ nice isim tatbikatlarýnýn mer'iyyete gireceði de iþaret edilmektedir.
Ýlâhî âlemde dünya þartlarý yoktur. Hava deðiþik
belki yok, tabiat böyle deðil, yaþam buradaki gibi deðil,
duygular buradaki gibi deðil, çünkü kesin iman, insanýn
duygularýný deðiþtirir.
Allah'ýmýzýn arzusunda olarak, bugüne kadar
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y a r a týlmýþ olan dünya, âlemler, cennetler, cehennemlerin fevkinde olarak yaratýlmýþ olan veya yaratýlacak olan
hususiyetler nelerdir bugün bu konular tezekkür ediliyor.
Rabbimizin nice bilinmeyen, sadece kendisinin
bildiði arzularý vardýr. Onlarý daha dünyada iken velâyet
ile yetiþtirdiði ruhlar ile ahirette tatbik edecektir. Velâyet
bunun üzerinde durmaktadýr.
Dünya tatbikatýnda, tekmil peygamberan ve evliyada Allah velâyet zevkini tatmýþtýr. Son olarak Hatmül
Velâyet sýrrý ve arzusu ile bütün peygamberan ve evliyadaki velâyet tecellisi hatme ermektedir. Ancak daha ileri
ne olur, bunu bilmek mümkün deðildir. Her an yeni bir
þende olan Hüve'nin yeni yeni arzularý olacaktýr.
DÜNYA ÜZERÝNDEKÝ VARLIKLARDAN SADECE
ÝNSAN ÝLÂHÎ ÂLEME KADEM BASACAKTIR

Ýnsan, bütün varlýklarýn üzerinde bir mazhariyet
taþýr. O halde, El Ýnsan'ý Allah'ýn bir görünmesi olarak
görüp, onu her þeyden tenzih etmek icap eder.
Ýnsan yaratýlmýþ bir varlýk olarak, dünyadaki diðer
yaratýlmýþ ve sýfat mesabesinde olan varlýklar ile eþdeðerde görülmektedir. Hâlbuki insan zât tecellisidir. O zaman insan, sýfat mesabesinde olan diðer varlýklarla mukayese edilemez. Bu noktaya gelindiðinde tatbikatlar deðiþir.
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Tenzih makamý, bugüne kadar hep Allah için yapýlmýþtýr. O halde, neden insaný tenzih ediyoruz. Çünkü
her þeyden münezzeh olan Allah, varlýklar içinde sadece
i n s a n d a n t e c e l l i e t m e k t e d i r. Ý n s a n d a k i t e c e l l i , Z Â T Î
t e c e l lid i r. H e r v a r l ý k t a n A l l a h g ö r ü n ü r a n c a k A l l a h
Ý N SAN'dan tecelli eder.
Allah'ýmýz, bütün yarattýðý varlýklarý insanýn emrine vermiþtir. Yýldýzlarý da, güneþi de, ayý da insanlarýn
emrine vermiþtir. Yani sýfatlarý zâtýn emrine vermiþtir.
Sevgili Efendimizin, Kur'an'da zikredilen ayý ikiye
bölmesi -(Þakk-ý Kamer) mucizesi- kendisinden sonra zuhur edecek velâyette “mer'iyyette olacaðýnýn” iþaretidir. Sýfat, zâta verilmiþtir.
Pirimiz Sultanýmýz Þeyh Muhyiddin Abdülkadir
Geylânî Hazretleri þöyle buyurmuþlardýr:
"Zir-i destimde benim mürg-ü kebuter gibidir
Kümbed-i çarhý felek ar z-u sema ve ahkaf"
(Feleðin çarkýnýn kubbesi, yer, gök ve kum tepeleri
Elimin altýnda güvercin kuþu gibi titrer)

Zâti tecellide varlýk O'dur, baþkasý yoktur. Ýþte tenzih makamýndaki hususiyet budur. Bu konu ilâhî âlemi
iþaret eden bir konudur.
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ÝLÂHÎ ÂLEM VE SONSUZLUK

Matematikte sonsuzluk ile yapýlan iþlemler tarifsiz
olarak kalmýþtýr. Demek ki sonsuzluk dünyaya deðil ilâhî
âleme ait bir konudur. Sonsuzluk âhirete, müddet ve sýnýrlýlýk dünyaya aittir.
Ýnsan cennette bir meyveyi yemeye kalktýðýnda
her ýsýrýþýnda baþka bir tat alýyorsa bu sonsuzluk nasýl
ifade edilebilir?
Allah'ýmýz dünya yaþamýný rakamlarla orantýlý kýlmýþtýr. Ýbadetler rakamla tespit edilmiþtir. Herhangi bir
þey tekrarlanabiliyorsa o tabiat kuralýdýr. Rakamlara dökülüyorsa da fizik kanunu olur.
Tabiat, Allah'ýn bir tatbikatýdýr. Tabiat, Allah'ýn bir
arzu tatbikatý olup otomatiðe baðlanmýþtýr. Sebep-sonuç
iliþkisi ile devam edip gitmektedir. Tabiatta her þey zýddý
ile geçerli olmaktadýr. Pozitif enerji negatif enerji ile birleþince cereyan olmaktadýr. Erkek diþi ile birleþerek nesiller devam etmektedir. Suyu meydana getiren iki element yanýcý olan hidrojen ve yakýcý olan oksijendir. Ancak bu yanýcý ve yakýcý olan iki element birleþince ateþi
söndüren su meydana gelmektedir.
Süregelen tabiat düzeninde, Allah'ýn yeni bir arzusu da zuhur etse, yeni oluþan tatbikat diðer âlemlerle ve
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unsurlarla koordineli olarak tatbikata girer. Allah, Zatî
velisi eliyle kaderi dahi deðiþtirse, yine de ilâhî nizam, o
arzuya göre yeniden þekillenir.
Varlýk kendi baþýna bir þey deðildir. Varlýðýn aslý iki
þeyden mamuldür. Ruh ve nefis insaný meydana getirir.
Tohum toprakla birleþir aðaç olur. Erkek ve kadýn ile ail e v e ç o c u k l a r m e y d a n a g e l i r. B i r v a r l ý ð ý n o l m a s ý
i ç i n A l l a h ' ý n a r z u s u o l m a s ý g e re k i r. Ya n i " A l l a h v e
a r zusu" her yaratýþýn, her varlýðýn esasýdýr.
Allah'ý idrak mümkün deðildir. Allah'ý ancak tecellisinde idrak edebiliyoruz.
Rabbimiz beþ vakit namaz kýlýnmasýný arzu buyurmuþtur. Eðer bir ölçü olmasaydý sonsuz mu kýlýnacaktý?
Burada sonsuz bir rahmet var. Rabbimiz beþ vakit namaz
kýlanýn namazýný kabul edeceðini iþaret etmektedir. Beþ
vakit namaz için ayrýlan süre 15-20 dakikadýr, ilâhî âleme göre ise yok hükmündedir. Burada esas olan Allah'ýn
arzusunu yerine getirmektir. Bazý kesimler insanlarý namaza zorlamaktadýrlar. Ancak namaz, Allah'ýn arzusunun
yerine getirildiðinin idrakinde olan için makbuldür.
Pâk Muhammed Ali Hazretleri þöyle buyurmuþlardýr: "Bugün dünyada Allah'ý konuþuyoruz, yarýn
cennette de sonsuz seneler konuþacaðýz sonra
birbirimize soracaðýz: Allah hakkýnda ne biliyoruz? Hiç!"
66

Â L E M - i

Ý L Â H Î

"Allah'ý konuþmak" "velâyet"i iþaret etmektedir.
Yetiþme konusu sadece dünya ile sýnýrlý bir konu deðildir.
Allah'ýmýzýn "el Hadi" isminin tecellisi ilâhî âlemde de
devam edecektir. Bu durum, Rabbimizin sonsuz rahmet
sahibi olduðunu ve Allah'ý bilmenin de “sonsuz” olduðunu iþaret etmektedir. Dünyada tahsil edilen ilim, ilâhî
âlem ile kýyaslandýðýnda bir nebze olarak tarif edilebilir.
ESAS RIZIK ÝLÂHÎ ÂLEMDEDÝR

Beyân-ý Ýlâhî:
"Siz sadece yaþadýðýnýz dünyaya nispetle
beni idrak ettiniz. Halbuki daha nice âlemler yaratarak sizi daha ileri idrake vardýracaðým, hayretler içinde kalacaksýnýz" .
Allah'ýmýz, arzuyu ilâhisinden bir isim lütfedip
y a rattýktan sonra, bu isim için bir kader-i malum, ecel ve
rýzýk tayin etmiþtir. Rýzýk hem maddi hem manevidir.
Çünkü rýzýk hem bedene hem ruha lazýmdýr.
Rabbimiz, kulu için tayin etmiþ olduðu rýzýktan daha fazlasýný kuluna vermek istiyor; Rabbimiz kulunun daha ileri geçmesini arzu ediyor.
Bu dünya, Allah'ýmýzýn emir ve yasaklarýna uyarak
yürümek ve bu yürüyüþün neticesinde "bir nebze rýzýk67
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lanma" yeridir. Bu dünyanýn þartlarýnda nasýl yürüneceði ve nasýl rýzýklanýlacaðý peygamberler ve veliler tarafýndan bildirilmiþtir. Ancak Allah'ýmýz kuluna daha ileri rýzýk
vermek arzusundadýr. Bu da ilâhî âlemde olacaktýr.
Bu dünyada alýnan rýzýk cismani midir, ruhî midir?
Dünyada alýnan rýzýk cismaniyetle ilgilidir. Onlar bu dünyada kalýr. Ancak dünyada alýnan “manevi rýzýk” ile
ilâhî âleme çýkýlýyor. Ruhun kaydýnda dünyada yaþanýlanlar kayýtlýdýr. O kayda dünyada müdahale edilemez
ancak Hakk’a yüründüðü zaman onun düðmesine basýlýyor.
Allah'ýmýz kullarýna birçok hasletler lütfetmiþtir,
ancak kul zannediyor ki, Allah'taki bütün hasletler kendisinde vardýr. Hâlbuki o büyük günde meydana gelecek
deðiþimden sonra, Allah'ýn namütenahi zuhur bulmamýþ
arzularýnýn tatbikatý da görülecektir.
Allah'ý, Allah'ýn arzu ettiði þekilde tanýyanlar ise
ahirette devam edecek olan velâyet tatbikatýnda yer alacaklardýr.
Allah'ýmýz, 'rahmeten lil âlemin' olduðundan
herkesi yerinden memnun edecektir. Kim hayatý boyunca neyin peþinden gitmiþse ahirette de onu bulacaktýr.
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Hacc sûresi 66. âyetinde;
"Ve sizi ihya eden "Hüve"dir. Sonra sizi
öldürür, sonra da sizi ihya eder." buyrulmaktadýr.
Âyet Hüve'nin ilâhî programýný iþaret etmektedir.
"Ýhya" hayat vermektir. Hüve, insaný evvela yaratýyor,
onu dünyada yetiþtiriyor sonra öldürüyor sonra da ilâhî
âleme yakýþýr bir þekilde ihya ediyor. Kulunu, tekâmül
ettirdiði hâl ve makamýna göre yeni hayatýna adapte olacak þekil ve surette ihya eyliyor. Bu anlatým tam tevhidi
iþaret etmektedir.
ÝLÂHÎ ÂLEMDE MÜSPET SONSUZDUR

Âdem ile Havva, itiraz sonucunda dünyaya
indirilmiþlerdir; dünyanýn yaratýlýþ tertibinde bu vardýr.
Dünyada yaþamaktan murat, menfiyi müspet hâle
getirmek içindir. Menfi düþünceden uzak olan tamamen
müspet olur.
Þeçereye yaklaþmayýndan murat, "menfiyi
talep etmeyin Allah'ýn makbul tuttuðunu tercih
edin" olsa gerekir. Allah'ýmýz insan varlýðýný dünyaya bu yüzden göndermiþtir. Menfi olaný býrakýp
müspet olaný tercih eden Allah'ýn ikramýna mazhar olur.
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Ýblis. Âdem ve Havva'yý "ebedilik" ile kandýrmýþtý. Ancak insan dünyaya indikten, müspet ve menfiyi
tahsil ettikten sonra ebedi bir hayata kavuþacaktýr. Ebedilik için Allah'ýn sözünden çýkmamanýn tahsili bu dünya
hayatýnýn yaratýlýþ gayesidir.
Peki, Rabbimiz neden menfiyi kabul etmeyin müspet içinde yürüyün buyurmuþtur? Müspet o kadar sonsuz
ki insanýn menfi olana ihtiyacý yok zaten. Mekir tatbikatýna ilâhi âlemde hiç ihtiyaç yoktur.
Þeytan’ýn, "Dirilip kaldýrýlacaklarý güne kadar bana mühlet ver!" (Araf 14) demesi mekir tatbikatýnýn ilâhî âlemde tatbikat görmeyeceðini iþaret etmektedir. Allah'ýmýzýn; "Sen mühlet verilenlerdensin""
(Araf 15) buyurmasý mekir isminin ebedi olmayacaðýný
ancak dünya hayatý ile sýnýrlý olacaðýný iþaret etmektedir.
Mekir tatbikatýnýn ilâhî âlemde meriyetten kaldýrýlmasýnýn mânâsý, Allah'ýmýzýn mekir tatbikatýný hükümsüz
hale getirmesi demektir. Zira Allah'ýmýzýn meydana getirmeyi murad ettiði yeni âlemlerinde arzu ettiði yaratýlýþ
seviyesi çok yüksektir ve bu maksatla kullarýný esfele
sâfilînden olan bu sýfat âleminde terbiye etmektedir. Mekir programýnýn seviyesi yüksek âlemler için uygun deðildir.Zira Allah'ta cem olduktan sonra Hüve'ye kalb
olunarak yeni bir devir baþlayacaktýr. Ve o âlemlerde
müspet sonsuz tahsil edilecektir.
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Bu dünyadaki maddi bedenimiz, menfiye göre de
teþkilatlanmýþ olduðundan menfiyi de yaþýyoruz. Bu þekilde teþkilatlanan bedeni, bu dünyada býrakýp Allah'a
döndüðümüzde, müspetin sonsuzluðunun tahsili baþlayacaktýr. Yaþadýðýmýz dünya, müspet-menfi esasý üzerine
kurulu olduðu için böyle yaþýyoruz ancak ilâhî âlem baþka bir esas üzerine kurulmuþtur. Oradaki sanayi-i
ilâhîyeyi idrak etmek bugün için mümkün deðildir.
Þu anda içinde yaþadýðýmýz boyut ve onun fevkindeki boyutlarda nice müspet ve menfi tatbikatlarý vardýr.
Neredeyse esfele safilin âleminde bile bir sonsuzluk vardýr. O halde ilâhî âlemdeki müspet terakkisindeki sonsuzluðu bir nebze olsun idrak etmek icap eder.
Ýlâhî âlemde müspeti tahsil için yaþayacaðýz. Dünya yaþamýndan murat, cennetlere layýk bir kul olabilmektir. Cennet ahlâkýna ve cennetlerdeki müspet tatbikatlarýna hazýrlanmaktýr. Dünyada müspeti tercih ederek ilâhî
âlemdeki sonsuz müspet hayatýna hazýrlanmak esastýr.
Hülasa ahirette, "mekir/aldanma/aldatma" tatbikatý kalkacaktýr. Cennetlerde müspet, cehennemde ise
menfi tatbikatý devam edecektir.
Kur'an'da zikredilen "Sibgatullah /Allah Boyasý", insanlarýn belirli bir noktaya gelmelerini iþaret etmektedir. Dünya yaþamýnda, menfi ile deðil müspet ile
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uðraþmak lazýmdýr ki Allah'ýn ilâhî âlemdeki sonsuz tatbikatlarýna insan kendisini hazýrlayabilsin.
ÝLÂHÎ ÂLEMDE ALLAH ÝDRAKÝ

Hiçbir insan, cismen ve manen birbirinin ayný deðildir. Varlýklar farklý þekillerde yaratýlmýþlardýr. Halbuki
hepsinin asliyyeti ilâhiyesi Allah'týr. O halde, yaratýlan
varlýklar Allah'ýn sonsuzluðunu göstermektedir. O halde
Allah'ý tam manasýyla idrak etmek mümkün olmasa gerekir. Öyle ya bu sonsuzluðu idrak nasýl mümkün olabilir.
Rabbimizin "Hüve her an bir þendedir" (Rahman/29)
buyurmasýyla, her an yeni bir oluþum arzusunda olduðu
anlaþýlmaktadýr. O halde bu, "Ben gizli bir hazine
idim..." ilahi beyaný ile Allah’ýmýzýn sonsuz arzular sahibi olduðunu göstermektedir.
Allah'ýn yeni bir arzusu zuhur ettiðinde, yeni oluþumun diðer oluþumlarla koordineli olduðu, ilahi nizamý
bozmadýðý görülmektedir. Bu da, bütün bu arzularýn sahibinin tek bir kudreti ilahiye olduðunu göstermektedir.
"Her istek bir kahýrdýr" buyrulmuþtur. Çünkü
insanlardan sadýr olan istekler sýfati deðerlendirmelerdir.
Ýstekleri yerine getirecek olan Zattýr. Yani Allah'týr. Kiþinin arzusu, Allah'ýn arzusuna tâbi olduðu oranda tatbikat
kazanýr. Ýnsanlar her noktada Allah'a tâbidir. Ancak bu
tâbiyyetin farkýnda olmalarý lazýmdýr ki bu imandýr. Kiþi,
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Allah'a yaklaþtýkça olaylara manevi yönden bakmaya
baþlar. Kiþiden sadýr olan istekler de Allah'ýn arzusuna
uygunluk göstermeye baþlar.
Her ne kadar insanlar deðiþik meþrep ve düþüncelerde olsalar da, Allah'ýn arzusunda birleþtikleri ölçüde
meþruiyyet kazanýrlar. Elbette insanlardan sadýr olan istekler, düþünceler Allah'ýn yaratmasýdýr. Ancak, Allah'ýn
peygamberlerler ve veliler ile bildirmiþ olduðu ilahi arzusunda birleþmek esastýr. Asýl terakki böyledir.
Ýlâhî âleme göre "an" mesabesinde olan dünya yaþamýnda, insanýn yetiþmesi sadece bu dünya ile mukayyet olmasa gerekir. Sonsuzluk karþýsýnda, bu dünya yaþamý neredeyse hiç mesabesindedir. Ýnsan bu dünya yaþamýnda "madde"yi görmektedir. Yani bizler bu âlemde
cismani bir varlýk olarak cismaniyetin terakkisini aðýrlýklý olarak yaþýyoruz.
"Cennetliklere Rabblerini görmekten daha
deðerli bir þey verilmemiþtir." (Hadis-i Þerif; Müslim)
Ýlâhî âleme intikal edildikten sonra, her yerde
Hakk’ýn müþahede edilmesi ve mücerret olarak görülmesinden murat, Allah'ýn gelmesi ve Ben Allah'ým demesi
olarak deðil, bütün mevcudatýn O'nun kudret-i ilâhiyesi
ile yürüdüðüne arif olmaktýr. Böyle bir durumda Allah'a
iman vardý yoktu gibi mülahazalar olabilir mi? Her yer73
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de Onu gören için Allah var mýydý yok muydu gibi düþünceler olamaz. O zaman "Ýman" deðiþik bir vecheye
bürünecektir. Artýk bu noktadan sonra Allah'ýn bu idrakten sonraki ileri merhaleleri idrak edilmeye baþlanacaktýr.
Ýlâhî âlemdeki bu kat'i iman noktasýný, bu dünyada mürþid eli tutarak idrak ve kabul edenler büyük bir
rahmet içerisindedirler.
Mülk sûresi 12. âyetinde;
"Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir baðýþlanma ve büyük bir
mükâfat vardýr." buyrulmaktadýr.
Ýlâhî âlemde nice tecelliler görülecek ancak O’nun
sonsuzluðu yine de idrak edilemeyecektir. Gerçek iman
bu olsa gerekir. Kiþi ne kadar ilâhi cereyan alýyorsa o kadar ileri iman ve idrak eder. Bu cereyaný almak ve vüs'ati
yükseltmek için insan maneviyata dahil olarak Mürþid eli
tutar.
Ýnsan, sadece bir nebze rýzýklanmak için bu dünyaya gönderilmiþtir. Bir vazife ile gelmiþtir; bu âlemin deðil, ilahi âlemin malýdýr. O yüzden, onu dünya kayýtlarý
ve þartlarý içerisinde deðerlendiremeyiz.
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Bir nebze rýzýklanmak için, bu âleme gönderilen
insan için ilâhî âlemde de idrak etmesi icap eden hususlar vardýr. Rabbimiz, âlemi ilâhide bambaþka bir program tatbik edecektir. Cennet programýnda mekir tatbikatý yoktur.Yani terakki için elzem olan, dünyadaki müspet
ve menfinin çarpýþmasý þeklindeki mekir tatbikatý cennetlerde yoktur. Orada da terakki vardýr ancak güzelin daha güzeli, iyinin daha iyisi þeklinde terakki olacaktýr. Nitekim bir misal olarak cennet hayatýný tasvir eden bir hadisi þerifte þöyle bildirilmiþtir:
"Taraklarý altýn, terleri misktir. Her birinin,
güzelliklerinden ötürü topuklarýnýn ilikleri görünen iki eþ olacaktýr. Aralarýnda bozuþma, küsme
olmaz. Hepsinin kalbi bir kiþinin kalbi gibidir.
Sabah akþam Allah'ý tespih ederler." (Buhari-Müslim)
Dünyada müspet ve menfinin çekiþmesini esfele
safilinde (dünyada) gördük ve terakki ettik. “Artýk terakki bitmiþtir, cennetlerde terakki yoktur” denirse, o takdirde Hüve'yi tahdide giriþmek gibi olur. Halbuki O'nun
rahmeti sonsuzdur.
Secde sûresi 17. âyetinde;
"Artýk amel etmiþ olduklarýndan dolayý
karþýlýk olarak kendileri için nice göz
aydýnlýklarý saklandýðýný hiçbir nefis
bilmez" buyrulmaktadýr.
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Bu, çok daha ileri bir terakkiyi iþaret eder. Bu,
rahmetin terakkisidir. Çünkü "Rahmetim gazabýmý
geçti buyrulmuþtur.
"Allah þöyle ferman etti: 'Salih kullarým
için, hiç bir gözün görmediði, hiç bir kulaðýn iþitmediði ve hiç bir insanýn aklýna gelmeyen þeyler
hazýrladým.' (Hadis-i Þerif Buhari-Müslim)
Bu noktada "Âlem-i Âmâ "iþareti de vardýr.
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Nebe sûresi 17-20. âyetleri,
"Þüphesiz fasýl (kýyamet) günü mikat ile
vakitlendirilmiþtir. Sur'a üfürüldüðü
gün, fevc fevc gelirsiniz! Semâ da fetholup, kapý kapý olduðu ve daðlarýn hareket ettirilip, serab olduðu..." buyrulmaktadýr.
Mikat, kelime mânâsý itibari ile bir iþ için tayin
edilen zaman veya yer olarak geçmektedir.
Fasýl (Kýyamet) günü de, mikat ile vakitlendirilmiþtir. Hacc farizasýnda mikata girildiði gibi, kýyamet zamaný da, ilâhî âleme intikal edilmeden ve Sur'a üfürülmeden evvel mikata girilecektir. Sur'a üfürülmeden evvelki
fasýl günü, mikat olarak deðerlendirilmektedir. Fasýl günü geldiðinde, mikat þartlarýna girilmiþtir.
Hacc'da mikata girildikten sonra þartlar nasýl deðiþiyorsa, fasýl günü de ilâhî âleme ayak basmadan evvel
þartlar deðiþecektir. Çünkü ilâhî âlemin þartlarý deðiþiktir.
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Ve Sur'a üfürülür; o zaman insanlar fevc fevc
olarak kapý kapý olan semadan, týpký Hacca gider gibi
ilâhî âleme intikal eder. Ancak herkes kendi makam mazhariyetine uygun olan, tâbi olduðu imam ile birlikte,
kendi makamýna uygun olan kapýdan girer.
Semânýn kapý kapý olmasýndan murat, herkesin
makamýný iþaret etmektedir. Ve artýk maddi âlem nihayete ermiþ, daðlar serap olmuþ, madde olarak yaratýlan her
varlýk geride kalmýþtýr.
Ta-Ha suresi 108-110. âyetlerinde;
"O gün (kýyamet günü) insanlar, dâvetçiye uyacaklar. HU'ya (davetçiye) karþý
yan çizmek yoktur. Artýk, Rahman için
sesler kýsýlmýþtýr. Bu yüzden, fýsýltýdan
baþka bir ses iþitemezsin. O gün, ancak
Rahmanýn kendisine izin verdiði ve sözünden hoþnut olduðu O kimsenin (HU
noktasýnýn) þefaati yarar saðlar. Allah
onlarýn geçmiþlerini de, geleceklerini
de bilir. Onlarýn ilmi ise HU'yu ihata
edemez" buyrulmaktadýr.
"Davetçi" Hüve’nin göründüðü ve ilim lütfettiði
her zamanýn gönül noktasýdýr. Ýtiraz edenlerin bu ilmi alma kapasitesi yoktur. Her zamanda, Hüve'nin göründü-
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ðü gönül noktasýnýn bildirdiði hususlara uyan kurtulacaktýr.
Ýnsanlarýn o zamandaki arzularýnýn makbul olup
olmadýðýný o zamanýn gönül noktasý bildirecektir.
HAÞÝR SIRLARI

Haþir, kýyamet günü halkýn yeniden yaratýlmasý,
mahþer meydanýnda toplanmasý ve hesap görmesi gibi
hususiyetleri iþaret eden dini bir terimdir.
Kur'an'da "her topluluðu imamlarý ile davet
ederiz" (Ýsrâ /71) buyrulmasý ile mahþer meydanýnda insanlarýn baðlý olduklarý imamlarý ile haþredileceði bildirilmiþtir.
Bu ne demektir? Ýmam kimdir?
Peygamberler, veliler, zamanýn sahipleri,....imamlardýr. Onlar, EL-ÝMAM makam ve hususiyetindeki yetkili gönül noktalarýdýr. Örnek vermek gerekirse; bir kiþi
daha dünyada iken Abdülkadir Geylani Hazretlerine
muhabbet duysa, kendisini kalben ona baðlý hissetse, o
kiþi Abdülkadir Geylani isminin rahmet ve þefaat hususiyetlerinden nur alýr. Çünkü o isim EL-ÝMAM makamýný
temsil eder. O halde, bir topluluðun ilahi bir isim ile haþredilmesi demek, o topluluðun hususi bir rahmete ve hususi bir þefaate mazhar olmasý demektir.
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MAHKEME-Ý KÜBRA

Allah'ýmýzýn yakýnlýk verdiði gönüllerde ise tatbikat
daha farklýdýr. Allah'ýmýz, bu noktalardaki ruhlarý umumi
enerji haline getirmiyor, çünkü bu noktalar maneviyatta
çok ileri terakki ederek zaten ruhaniyete kalp olmuþlardýr. Bu gönüller "Allah’ýmýzýn Mahkeme-i Kübra'sýný
açýp afv ve maðfiretine nail ettiði; "tehalleku biahlâkillahi, vettassýfu bisýfatillahi" yani; "Allah'ýn
sýfatý ile sýfatlanýn ve Allah'ýn ahlâký ile ahlaklanýn" nebevî sözü ile hakikat bulmuþlardýr ki, bu noktaya
vasýl olmuþ olan gönüller fenafillâh ve bekabillah esrarlarýnýn açýlmasý ile Cenâb-ý Hakkýn muhles kullarý zümresine dâhil olmuþlardýr. Bu gönüllere mahþer gününde hesap sorulmaz, halka þefaatçi olarak görüneceklerdir.
Vücud günahýndan kurtulmak, ancak risalet sahibi
olan ilâhi gönül noktasýnýn elini tutup yetiþmekle mümkündür. Bu yetiþme ile vücud varlýðýnýn Hakk’a ait olduðu idrakine gelinir ve selâmete çýkýlýr. Onun için makamý velâyette olanlar, vücudun sahibinin Allah olduðunu
bildiklerinden bu günahtan emin ve salimdirler.
SAK SIRRI

Kalem suresi 42-44. âyetlerinde;
"Sak'ýn sak'dan keþfolunduðu ve secdeye

80

Â L E M - i

Ý L Â H Î

davet olunduklarý o gün takat getiremezler...Gözleri haþyet içindedir, zillet
bürür onlarý... Ve kendileri salim iken
secdeye davet olunmuþlardý. Artýk býrak
beni ve bu sözü tekzib edeni. Onlarý bilmedikleri yerden derece derece yaklaþtýracaðýz," buyrulmaktadýr.
Hadis-i þerifte þöyle buyrulmaktadýr: "Âlemlerin
Rabbi Allah onlara, orada gördükleri en yakýn bir sýfatta
tecelli eder ve bu muvahhidlere: Ya siz ne bekliyorsunuz? Her ümmet ibadet ettiði þeyin ardýna düþüyor, buyurur. Onlar da: Ey Rabbimiz! Biz dünyada iken, kendilerine en çok muhtaç olmamýza raðmen bu insanlardan
ayrý yaþadýk ve onlar ile arkadaþlýk etmedik, derler. Bunun üzerine: Ben sizin Rabbinizim, buyurur. Onlar: Biz
senden Allah'a sýðýnýrýz (iki yahut üç defa da) Allah'a hiç
bir þeyi ortak koþmayýz, derler. Hatta bir kýsmý dönecek
duruma yaklaþýr. Sizinle o (Rabbiniz) arasýnda bir alâmet
var mý ki bunun sayesinde onu tanýyabilesiniz, der. Onlar: Evet, derler (O Sak'týr). Sak'ýn bir kýsmý açýlýr, yürekten Allah'a secde eder olanlarýn hiç biri kalmaksýzýn Allah onlarýn her birine secdeye izin verir. Gizlenme veya
riya olarak secde eder olanlardan her birinin sýrtýný Allah
muhakkak tek bir tabaka hâline getirir. Secde etmek istedikçe ensesi üzerine düþer. Sonra baþlarýný kaldýrýrlar.
Ýlk defa görmüþ olduklarý suret (sýfat) deðiþmiþ olarak:
"Ben sizin Rabbinizim", der. Onlar da: "Bizim Rabbimiz
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sensin", derler. Sonra Cehennem üzerine bir köprü kurulur ve þefaate izin verilir." (Ebu Saîd Hudrî) Yani Sýrat
Köprüsü üzerinden geçilerek þefaat-i ilâhîye ile cehennemden kurtulurlar.
Sak, Ahiret gününde Allah'ýn o zamanýn insaný
vechesinde görünmesidir. O zamanýn insaný simasýnda
görününce velâyet hemen kabul edecek ve secdeye kapanacaktýr. Ýkinci defa Allah tekrar temessül edecek (yani suret alarak görünecek), Velayetin haricindekiler O'nu
yine reddedeceklerdir.
Bu defa her insan için, Allah'ý nasýl düþünüyorsa o simada görünecek, o zaman bütün Müslümanlar secde edeceklerdir.
Buradaki anlam: herkes Rabbini kendisinin
idrakinde görmek ister. Velâyetin ise imaný tamdýr. Velâyet, Allah'ýn varlýðý içerisinde kendisine
vücûd izafe etmez. Her suretten görünen zaten
O'dur, çünkü O'ndan baþka mevcut yoktur.
Nitekim bu hususu iþareten Hz. Süreyya;
"Sak-ý bissakýn ayýrup aslý bilmekse meram,
Ede gör tâ ki Süreyya gibi izhar-ý kemal,"
(Maksat sâký bis-sâký ayýrýp bilmek ise,
"Süreyya " gibi kemâl göster)
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Sak-ý bissaktan ayýrmaktan murad; Hüve'yi tasdiktir. Velâyet aslýný Hüve'de bilmektedir. Saký bissaktan
ayýrmak, sýfatlara takýlmamak, aslý yani Zâtý idrak etmek
demektir.
Velâyet, Allah hangi makam ve surette göründü
ise derhal kabul eder. Çünkü velâyet daha dünyada iken
onu görmüþtür. Velâyette "Mutu kable en temutu/ölmeden önce ölünüz" sýrrý açýlmýþtýr.
Dünyada, Allah'ýn açýlmýþ olduðu gönle iman etmeyenler ve imkân varken secde etmeyen kimseler
manevî takat kazanamamýþ olduklarýndan, ilahî rahmete
takat getiremez ve secde edemezler. Maneviyat ile ilgisi
olmayan kimseye secde zor gelir.
Allah'ýmýzýn, bir de “asla kalbolmaktan” sonraki tatbikatý vardýr. Zira asýl bilindikten sonra da daha nice ilâhî tatbikatlarý Allah'ýmýz icraata koyar. Yani “terakki” sonsuzdur.
Sak'ýn açýlmasý tatbikatýnda Rabbimizin Mahþer
meydanýna el-Ýnsan olarak temessül buyuracaðýna iþaret
edilmiþtir. O halde, Haþir tatbikatýnda da, Allah'ýmýzýn
"Ýnsan" arzusunun fiiliyatta olduðu görülmektedir.
Allah'ýmýzýn, kullarýna tekrar tekrar bilgi vermesi
ahirette onlara sakýný açmasý, onlarý kurtarmak içindir.
Allah'ýmýzýn kullarýna olan rahmetini görmek lazýmdýr.
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ARAF EHLÝ

Araf suresi 46-50 ayetlerinde;
"........Ve Araf üzerinde öyle bir rical
vardýr ki (cennet ve cehennemliklerin)
hepsini simalarýndan tanýrlar ve henüz
girmemiþ ama ümit eden cennet ashabýna "selâm üzerinize olsun," diye nida
ederler. Ve gözleri ateþ eshabý tarafýna
çevrildiðinde "Rabbimiz, derler, bizi zalimler kavmi ile beraber kýlma."Ve Araf
ashabý, simalarýndan tanýdýklarý bir
takým kimselere nida ederek "Ne topluluðunuz ne de kibirlenmeniz size bir
fayda vermedi, derler. Bunlar mýydý 'Allah'tan bunlara bir rahmet nail olmaz'
diye yemin ettikleriniz? Dahil olun cennete ne korku vardýr sizler için ne de
mahzun olursunuz. Ve ateþ ashabý cennet ashabýna "Allah'ýn size verdiði sudan ve rýzýktan bize de feyz verin," diye
nida ederler. "Muhakkak ki Allah bu ikisini kâfirlere haram eylemiþtir," derler."
Cennet ashabý ile ateþ ashabý arasýnda bir perde
vardýr. Araf ricali (Peygamberler, veliler, arifler ...) cennet ashabý olmaya namzet olanlarý da ateþ ashabýný da
simâlarýndan tanýr ve cennet ehline müzahir olurlar.
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Allah'ýn ikram-ý ilâhiyesi olarak bu noktayý ihraz
etmiþ olan gönüller, karþýlarýna gelen kimselerin cennetlik mi cehennemlik mi olduklarýný bilirler. Böyle kimseler
'Araf Ricali'dir.
Araf Ricali’nin, zamanýn Ýnsan-ý Kâmilleri olan
risâlet noktalarý olsa gerekir. Evliya, kendisine gelen
kimseyi simâsýndan tanýr ve onun halini arif olur. Ve henüz kurtulmamýþ olduklarý halde kurtulmayý ümit eden
kimseleri þefaatleri ile selâmete çýkarýr. Þu halde Araf Ricali’nin, Allah'ýn rahmetinin icraata geçtiði zamanýn
risâlet noktalarý olmalarý gerekir.
Araf Ricali hitaplarýna devamla; topluluklarýna ve
teþkilâtlarýna güvenerek kibirlenenlere "Allah'tan bunlara hiçbir rahmet nail olmaz," diyerek aþaðýladýklarý kimselerin esasen cennete girecek kimseler olduklarýný
bildirerek, o aþaðýladýklarý topluluða "Dahil olun cennete, ne korku vardýr sizler için ne de hüzün," diyerek onlarý cennete koyarlar. Bu ifadeden anladýðýmýza
göre, Araf Ricali, kiþilerin cennetlik ya da cehennemlik
olmalarý hususunda miyâr olan ve ilâhi hüküm ve þefaat
sahibi zatlardýrlar. Ve Allah’ýn izni ile cennet ashabýný
cennete dahil etmektedirler.
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Sebe suresi 23. âyetinde;
"Ve Allah'ýn katýnda ancak Allah'ýn izin
verdiklerinin þefaati fayda verir." buyrulmaktadýr.
'Rahmeten-lil Âlemin' isminin müsaade ettiði ve
yetki verdiði ve hiçbir zaman Allah'a eþ koþmamýþ, tekellüm-ü lisanil kýdem makamý sahibi, Allah'ýn kelâmýný
insanlara intikal ettirmeye mezun olan zat, o gün biiznillah þefaat edebilir. Cenabý Hakk, Reisül Mürþidin olma
noktasýna getirerek, onun lisanýndan hüküm lutfettiði
gönlün þefaatini kabul eder. Velâyet yakýnlýðý bulmamýþ
olan kiþiler ancak kendini görür. Velâyet makamýnda
olan gönüller ise kendini görmez, Hakk'ý görür.
Þefaat ismi, Rahman ismine tâbidir. 'Hüve', Rahman ismini bir gönle indiriyor ve o gönül, o isme mazhar
olarak þefaat ediyor.
Allah'ýmýz, her ümmeti onlarýn yaþadýklarý devrin
resûlü olan risâlet noktasý ile ölçer ve deðerlendirir. Dolayýsýyla, bir ümmette yaþamýþ olan bir kimse, o devrin
risâlet noktasýnda, Rabbimizin açmýþ olduðu hakikat üze87
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re deðerlendirilmiþ olur. Zira Resul, o devirde, Allah isminin mazharý olan gönül noktasý yani “zâtullahtýr”.
Ve o gönül, ümmetine þahit olarak mahþer gününde görünecektir.
Sevgili Efendimiz Hatemen Nebiyyin olarak, kendisinden evvel ve sonra zuhur etmiþ olan bütün risâlet
noktalarýna, nübüvvetten hatem olmakla, o risâlet noktalarýnýn üzerine þahittir. Zira Âdem'den bu güne kadar
zuhur etmiþ olan bütün ümmetler ve o ümmetlerin þahidi olan gönül noktalarý, Sevgili Efendimizin hakikati
olan hakikat-i Muhammediye üzere görünmüþ ve faaliyette bulunmuþlardýr.
Bütün peygamberler ve veliler, Hz. Muhammed'e
baðlýdýrlar. Çünkü ilâhi âlemde, “Deryayý Nuru Muhammed'den yani Muhammed Nur Deryasýndan halk olduk
ve o makamdan ilham ve beyan aldýk” diyeceklerdir.
Allah, Sevgili Efendimizi bütün hepsinin üstüne
þahit getirecek ve o da o peygamberlerden ne kelâm buyurduðunu söyleyecek ve kendi sözünü tasdik ederek,
þehadet nuru tamamlanmýþ olacaktýr. Çünkü her peygamber ve veli Allah’ýn Deryayý Nuru Muhammed arzusundan ilham ve beyan almaktadýr.
Bu ilmin ýþýðýnda, bugün Ýslâm'dan baþka bir din
yoktur; bugün hepimiz buna þahidiz.
88
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Bütün bu rahmete raðmen, hala yanlýþta ýsrar
edenler de olabilir. Hüve, vâz ettiði velâyetin ve ilâhi güzelliklerin karþýlýðýný ahirette göremeyince yani hala inkarda ýsrar eden kullar için gözü yaþlýdýr. Hüve noktasý,
ümmetin bu hüsranýndan dolayý hüsran duyar. Sevgili
Efendimiz, cehennemde gördüðü kullar için üzüntü duyar.
Hüve noktasýndan intiþar eden bu hüsran, beraberinde "Þefaat" zuhuratý doðurur, bu üzüntü olmazsa þefaat olmaz. Hüve'nin bu hasreti, kendisinden kendisine
olan bir üzüntüdür.
Sevgili Pirimiz Hz. Abdülkadir Geylânî; "O büyük
günde öyle kimselere þefaat etmek için mücadele
içinde olacaðým ki þaþacaksýnýz," buyurmaktadýr.
Bu beyan, zamanýn Resûlünün bütün âlemlere þefaatçi
olacaðýnýn ifadesidir. Zira zamanýn Resûlü zamanýn
husûsiyetlerine göre þefaat eder.
Hatalarýn idrak edilmesi, bazýlarý için bu dünyada,
bazýlarý için de yevm-ül kýyamda olacaktýr. Ýmandan sonra küfre düþülürse vecihler kararýr. Dinin aleyhinde uðraþanlarýn da, o günde yüzleri kararacaktýr. Ehl-i zâhir
ulemâ, evliya hakkýnda ileri geri konuþur ama o günde,
bu kadar muarýz olduðu evliyanýn, o kimselerin iþlemiþ
olduðu hatalar için de þefaat ettiðini gördüðünde onlarýn
da utançlarýndan yüzü kararýr.
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Allah'ýmýz, bütün varlýklarý isimlere tâbi kýlarak deðerlendirir. Allah'taki arzuyu ilâhi, isimlerle tecelli eder.
O isimlerin zuhur bulmasý, Allah'ýn arzusunun o isimlerde tecelli etmesi demektir.
"Rahmetillah" ismine tâbi olanlar, ebedi rahmete erdiklerinden kurtulurlar. Mürþid ismi Allah'ýn rahmet
ismidir. Nitekim Hz. Süreyya, "Þu gönlüme gir keyfine bak" buyurmuþtur. Mürþid noktasý kiþiyi himaye altýna alýrsa, rahmet zuhur eder.
Hz. Pirimiz Abdülkadir Geylâni; "Benim evlatlarým cehenneme girmez... Ve kim benim evladým
olduðunu söylüyorsa o benim evladýmdýr" buyurmuþtur. Mürþid noktasýna tam teslimiyet gösteren "Rahmeten-lil Âlemin" isminin mazhariyetinde selâmete çýkar.
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Ýnsanlar, her þeyi dünyevî yaþam deðerleri ile deðerlendirme alýþkanlýðý içerisindedirler. Burasý esfele safilin yani aþaðýlarýn en aþaðýsýdýr. Buna raðmen bu âlemdeki varlýklar da namütenahidir. Ama esfele safilin
alemi, ilâhî âlem ile kýyaslandýðýnda belki bir nokta
mesabesindedir. O halde insan, “ilâhi âlem”in namütenahi olduðunun idrakinde olmalýdýr.
Þimdi yaþadýðýmýz bu boyut sýfat noktasýndadýr.
Yaratýlmýþ sýfat varlýklar esas alýnarak ilâhî yaratýcý kudret ifade edilmemelidir. Çünkü sýfata bakarak zâtý tarif
etmek eksik bir idrak olsa gerekir.
Maneviyat herþeyi Allah’a baðlar, çünkü Allah’a
en yakýn varlýk insandýr. Deðerlendirmeler yaþadýðýmýz
âleme ve kullara göre olursa eksik olur. Deðerlendirmelerin Allah’a göre olmasý lazým gelir. Nitekim Peygamberimizin hadislerinde bildirildiði þekli ile cennet âleminde
insan bir meyve arzu eder, aðacýn dalý uzanýr arzu edilen
meyveyi sunar. Yahut insan arzu eder, her hücresinden
sadece sahibine bakan hanýmlar yaratýr; orada kapýya
doðru yürümez kapý ona doðru gelir. Ýlâhî âlemde herþey
insana tâbidir.
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Ýlâhî âlemde mekân algýsý nasýl olacaktýr? Bizler bu
âlemde mekân ile mukayyet olduðumuz için bir yerden
baþka bir yere giderek mekân deðiþtirebiliyoruz. Ýlâhî
âlemde ise ruhî bir varlýk söz konusu olduðu için belki de
mekân bize gelecektir. Bir kapýdan geçmek, belki de kapýnýn bizim yanýmýzda belirmesi ile olacaktýr.
Cennet boyutu, hangi fizik ve kimya kuralý ile deðerlendirilecektir. Her âlemde Allah’ýn sonsuz tatbikatlarý var. Fakat arzu edilen insandýr, çünkü insan Allah’ýn
halifesidir. O halde herþey insana göre ve insan için yaratýlmýþtýr.
Deðerlendirme yaparken, Allah’ýn insana verdiði
deðerden haberli olunmasý icap eder. Âlemlerde baþrol
insandadýr. Diðer varlýklar dekordur, teferruattýr.
Cennet bir makamdýr. Bu makamda Ýblisin sýfat ve
vasfýnýn olabilmesi mümkün deðildir. Âdem'in, zevcesiyle birlikte sakin olacaðý ve sükûnet bulacaðý hâl cennet
h â l i d i r. E s a s t a b u i s i m l e r i A l l a h ' ý m ý z h a l k e y l e m i þ t i r.
A l lah'ýmýzýn bu isimlerle meydana getirmiþ olduðu makamlar ve hareketlerin esasý, kýyamete kadar geçecek zaman içinde, o isimlerin hususiyetleri ile anlatýlýr. Esasen
Âdem'in cennetten çýkarýlmýþ olmasý, Ýblis'in tard edilmesidir. Bu bir tertib-i ilâhidir.
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Þeytan, Âdem ve Havva'yý vesvese ile kandýrmýþtýr. Bu vesvesede hâkim olan ana fikir "yasaklanmýþ
olan þecereye yaklaþmasý halinde melek olacaklarý ve ebediyyen cennette yaþayacaklarýdýr."
A n cak 'Ýnsan'da birçok ruhanî hasletler, müspet ve
menfi haller vardýr. Ýnsanýn bu halleri tahsil ve idrak etmesi icap eder. Âdem ve Havva’ya cennetlerde arzu ettiðiniz gibi hareket ediniz buyrulmasý, onlarýn ruhlarýna
yüklenilen nice hasletleri de iþaret eder.
Cennette cemalî hal galiptir ve letâfet vardýr. Dünyada ise celâl hali galiptir ve kesafet vardýr. Âdem'in yaratýlýþýndan sonra cennete konulduðundaki ilk hali, cemalin galip geldiði bir haldir. Ancak kemale erebilmesi
için celâli de idrak ederek tahsil etmesi þart idi.
Kiþi, bulunduðu yer icabý olarak deðerlendirme
yapmaya meyyaldir. O bakýmdan, dünyaya inerek
tekâmül etmesi ve o þartlar icabý deðerlendirmeyi de öðrenmesi icap eder. Müspet-menfi, her iki yansýmayý da
yaþayarak idrak etmesi lâzýmdýr.
Âdem ve Havva'nýn Allah'a karþý iþlemiþ olduklarý
hata, O'nu dinlememiþ olmalarýndan kaynaklanmaktadýr.
Bu kusurlarýný örtmek istemiþler ama muvaffak olamamýþlardýr.
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Þeytan bu vesveseyi verirken onlara "nasihat olsun diye bunlarý söylediðini," bildirmektedir.
Cennet tarifi yapanlar, dünyaya göre bir tarif yapmaktadýr. Geçmiþ devirlerde yaþayan insanlarýn cennet
anlayýþý ile bugünün insanýnýn cennet anlayýþý ayný mýdýr?
Cennette huriler var denilmektedir. Peki, baþka bir
þey yok mudur? Cennet için anlatýlanlar cennet hayatý
için kâfi gelmekte midir? Cennette huri var, ancak huri
bir varlýktýr. Ama cennette onun üzerinde bir zevk ve neþe tatbikatý da olabilir. Bunun hususiyetleri açýlmamýþtýr.
Ýnsanlarýn yaratýlmasýndan bugüne kadar olan her
makamdan insanýn, kendisine göre düþünceleri ve hepsinin baþka baþka cennet tasvirleri var. Bugünün de bir
cennet anlayýþý ve tarifi vardýr.
Bugünün cennet anlayýþýnda “huri isteyen kendi
vücudundan bunu yaratabilir” diye tarif edilmektedir. Bu
sözü bin sene önceki insanýn idrak etmesi zor olabilirdi.
Ýnsan, bu dünyada enerjiyi maddeye dönüþtürme
yani “yaratma” kudretini eline geçirirse bunu hayra deðil þerre kullanýr. Bu gücü, diðer insanlara tahakküm etmek ve köleleþtirmek için kullanýr. Ýnsanýn bu konuya
müdahale etmek için yaptýðý çalýþmalar kýyameti çaðrýþ94
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týrmaktadýr. Ýnsanýn kendisini ilah yerine koymaya çalýþmasý haddi aþmaktýr.
Nefsin asýl tatmin yeri cennettir. Rabbimiz, âlem-i
ilâhî’de bambaþka bir program tatbik edecektir. Cennet
programýnda mekir tatbikatý yoktur. Çünkü ilâhî âlemde
“tevhid” apaçýk görünmektedir. Onun için ilâhi âlemde
“müsbet-menfi imtihanýna” ihtiyaç yoktur.
Allah'ýmýz kendisinden kendisine olan namütenahiliðin idraki için esfele safilin denilen bu âlemde, müspeti ve menfiyi yaratmýþtýr. Dünyada menfi kalkarsa sadece müspet kalýr. O zaman bu dünyada tahsil etmemiz
gereken “Allah'ýn namütenahiliði” tam olarak idrak
edilemez.
Cennetlerde menfi tatbikatine ihtiyaç yoktur, menfi tatbikatý dünya hayatýnda müsbet-menfi imtihaný
olarak tamamlanmýþ ve bitmiþtir. Cennetlerde müspetin
detaylarý üzerinde namütenahi hususiyetler olduðu görülecektir. Müspetin terakkileri de namütenahidir.
Dünya hayatýnda, karý-kocanýn ihtilafý söz konusu
olabilir. Cennetlerde ihtilaf olmayacaðýna göre, ihtilaf
sebepleri de kaldýrýlacak demektir. Ýlâhî âlemde karý-koca dahi olsa ihtilaf kabul edilmiyor. O zaman bir noktada buluþmalarý lazým. Dünyada müsbet-menfi imtihaný
terakki için vardýr. Cennetlerde ise müsbet içinde terak95
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ki var; cennetler "Güzelden daha güzel ne var" âlemleridir.
Her terakkî etmiþ nefis için bir cennet bulunur.
Çünkü Rabb'imiz, ayný neþeyi ve meþrebi taþýmayan insanlarý bir araya koymayacaðýný bildirmektedir. Ayný
neþe ve meþrebi taþýmayanlar birbirlerini iterler.
Hz. Süreyya; "Gülistan eylerim billah ko týksun ka'rî nirana," buyurur. Allah aþýklarý varlýklarýn tecelliyatýndan üzülmezler. Zira onlar her yerde Allah'ý müþahade ederler. Allah'ýn müþahade edildiði her yer, onlar
için cennettir. Ehli Hakk, cehennemde bile cemal-i
ilâhîyi müþahade etmeyi ister. Buna istinaden "Ýlâhî
aþk ile yanmýþ gönüller düþer mi þirk ü isyana”
buyrulmuþtur.
Allah'ýn velâyet gönülleri, mahþerde hesaba çekilmezler. Onlara ceza yoktur. Onlarýn kýyameti, daha hali
hayatta iken kopmuþ, haklarýnda ilâhi hüküm verilmiþtir.
Allah’ýn ebedî sulhüne mazhardýrlar.
Ýnsanlar, cehennemi deðerlendirirken de dünya
yaþamýný esas alarak deðerlendirmektedir. Mutlaka ateþ
var diye düþünülmektedir. Peki, ateþ olmadan yanmaz
mý? Yalnýz ateþ mi olacak? Dumansýz ateþ de var.
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Dünya yaþamýnda bile birçok yaþam þekilleri ve
merhaleleri vardýr. Benzer nizam, ilâhî âlem için de düþünülebilir. Yani ilâhî âlemde de nice merhaleler olacaktýr. Dünya yaþamýndaki bu terakkinin daha ilerisini ahiret âleminde de göreceðiz. Nitekim; "gün gelir cehennemde ot biter," hadis-i þerifine göre orada da bir terakki olduðu anlaþýlmaktadýr. Gün gelir Cehennemde af
ve maðfiret zuhur eder. Cehennem hayatýnýn da bir merhale olduðunu düþünmek lâzýmdýr. Allah, dilerse cehennem tatbikatýný kaldýrabilir. Bu, yeni bir arzuya geçileceðini ve Allah'ýn oradaki yaþam þeklini de deðiþtireceðini
iþaret etmektedir.
Kiþilerin, kendi hayallerinden icat ederek taptýklarý tanrýya ibadet etmeleri onlarý cehenneme uðratýr. Hz.
Peygamberimizin bildirmiþ olduðu Allah isminin anlayýþýnýn þuur bulmasý için bir mürþide tâbi olunmalýdýr. O
nokta, bütün esmayý cem eden Allah isminin, o esmayý
baðladýðý ism-i azam noktasýdýr. Allah'ýn görünmüþ olduðu ve tecellî ettiði “risalet noktasýnýn” dýþýnda bir
"risalet" icat ederseniz bu kabul edilmez. “Sedd-i
azim” sýrrý, zamanýnýn insanýna imandýr. O iman seddi
yýkýlýnca, inançsýzlýk her þeyi bitirir. Öyle kiþiler için cehennem iþaret edilmiþtir. Cehennemde sadece ateþ düþünülmemelidir. Denilmiþtir ki, herkes kendi ateþini getirir.
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Ýnþikak sûresinde;
"Semâ inþikak ettiði (yarýldýðýnda) zaman..".[1]
"Siz, (elbette) tabakadan tabakaya bineceksiniz."(19)
Þu anda insanlar "esfele safilin" dedir yani en
alt tabakadadýr. Üstümüzde yedi sema var, yedi semayý
da geçeceðiz, herkes cehennemi görecektir. Cehennemde menfi þeyler vardýr. Þüphesiz kiþinin iman ve ameline göre deðerlendirme yapýlacak; suçlu suçunu itiraf
edecektir. Sonra baþka tabakalara geçilecektir. Oralarda
da insanýn terakki etmesi vardýr. Allahýn arzu buyurduðu
kullar için cenneti ve cehennemi görmek mümkün olacaktýr. Oralarda da bir af ve maðfiret umulur. Nitekim
“Rahmetim gadabýmý geçmiþtir” buyrulmuþtur.
Cehennem azabý, kâfirler için kötü bir varýþ yeridir. Her zamanýn risalet noktasýna itiraz edenler, cehenneme mülâki olduklarýnda, "kendilerine bir “uyarýcý
gelip gelmediði,” (Mülk/ 8) ve “Allah'ýn her zaman
için lütfeylemiþ olduðu uyarýcýya uyup uymadýklarý” kendilerine sual eylenir.
Kiþinin þu idrakte olmasý, onun selâmet bulmasýna
vesiledir: Her zaman için Allah'ýmýzýn vazifelendirdiði
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bir gönül noktasý, bir uyarýcý vardýr. Þahsen tanýnmasa
bile, Allah'ýmýzýn bu tertibinin kabul ve tasdik edilmesi
icap eder. Allah'ýmýz bu idrakte olaný baðýþlayacaðýný bildirmiþken, Allah’ýmýzýn bu rahmetini red ve inkâr eden
için kurtuluþ nasýl olacaktýr?
Mülk sûresi 9-10. âyetlerinde;
Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan
saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði
yok; siz olsa olsa büyük bir sapkýnlýk
içindesiniz demiþtik 'Eðer kulak vermiþ
veya akýl etmiþ olsaydýk, çýlgýn alevli
cehennemlikler içinde olmazdýk' derler." buyrulmaktadýr.
Cehennem ehli, Allah’ýmýzýn gönderdiði rahmet elçisini kendilerinin tekzib ettiklerini itiraf etmektedirler.
Allah'ýmýzýn, peygamberan ve evliya vasýtasý ile gönderdiði ilmi ve rahmeti kabul etmemiþ ve reddetmiþlerdir.
Allah'ýmýz bu reddediþi makbul tutmaz ve cezalandýrýr.
Cennet, Allah'ýn kendisindeki müspet arzularýn
toplandýðý bir surettir. Cehennem ise Allah'ýn kendisindeki menfî arzularýn toplandýðý bir surettir. Rabbimizin
dünya hayatýný yaratmasýndaki hikmetlerden biri de þöy99
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le olsa gerekir: Ýnsan, dünya hayatýný yaþayarak nefsindeki müspet ve menfîyi idrak edecek, duygularýnýn ve
amelinin karþýlýðýný ahirette bulacaktýr. Yani kiþide müspet duygular varsa, ona cennette yaþama imkâný verilir.
Ve yine kiþide menfî duygular varsa ona da cehennem
uygun gelir. Böylece herkes kendi hasletine uygun makamlarda bulunacaktýr. Nitekim; "Cehennem ehlini
cennete koysan lezzet bulasý deðil" buyrulmuþtur.
Her kiþiye, Allah'ýn o noktadaki zevkine göre, kendi arzusundan, bir cennet lûtfedilecektir. Allah, kulundaki arzusu ne ise ona göre bir cennet lûtfeder. Ayný düþünce, ayný fikriyat ve ayný ilimde olanlarýn ayný yerde
olmalarý onlara rahmettir. Allah, kulundaki Rab tecellisine göre hüküm verir. Rab, terbiye eden manasýnadýr. Kiþi nasýl terbiye olunduysa, o cenneti bulur. Allah söz konusu olduðunda tahdit koymak mümkün deðildir.
Âl-i Ýmrân 14
"Ýnsanlar için hanýmlar ve oðullar ve
a l týn ve gümüþten yýðýlmýþ yýðýnlar ve
salma beygirler ve nimetler ve ekinden
þehvetlere muhabbet süslenmiþtir. Ýþte
bu dünya hayatýnýn bir metaýdýr. Allah’a
yemin olsun ki en güzel sýðýnak HÛ’nun
katýndadýr."
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Âl-i Ýmrân 15
"Size bunlardan daha hayýrlýsýný haber
vereyim mi? de. Takvâ edenler içindir.
Rableri indinde altýndan nehirler akan
cennetler; kalýcýdýrlar oralarda ve tertemiz eþler "ezvacün mutahhar" ve Allah'tan “rýdvan”. Ve andolsun Allah kullarýný görücüdür."
Ýnsanlar, makamlarý icabý çeþitli arzular taþýrlar.
14. âyette Rabbimiz dünya nimetlerinden, 15. âyette ise
geçici dünya nimetlerinin üzerinde olarak daimi Cennet
nimetlerinden bahsetmiþ, en sonunda bunlarýn da fevkinde, Allah'ýn hoþnutluðu (Rýdvan) olduðu ifade buyrulmuþtur.
Âyette: "ezvacün mutahhar" yani tertemiz hale
gelmiþ eþler buyrulmakta bunun da üzerinde Allah'ýn
"Rýdvan"ý olduðu ifade buyrulmaktadýr.
Rýdvan'daki hususiyet þöyle olsa gerekir: Kiþinin
kendi nefsinden halk ettiði varlýk, ezvacün mutahhar'dýr.
Âlem-i ilâhide Rabbimiz lütf-u keremiyle kiþiye yaratma
kudreti bahþedecektir. Rabb'imiz, Adem'i kendisinden
halkettiði gibi, Adem'in eþini de Adem'in nefsinden halkeylemiþtir. Kendi nefsinden olduðu için ikisi de birbirlerinden razý olacaktýr. Kiþide hakîm olan neþe ve zevk ne
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ise, cennetini de o neþe ve zevke göre tertipleyip düzenler.
Rýdvan ayný zamanda, kiþinin kendi iç hesaplaþmasýndan sonra, kendinden razý olarak felâha ermesi halidir. Rýdvan, kiþiyi rahatsýz eden bütün duygulardan
kurtulup selâmete ermeyi de iþaret eder. Menfi olarak
görülen þeyler, müspet noktalar idrak edilsin diye zuhur
bulmuþtur; Ama menfi noktaya takýlýp kalmak makbul
deðildir. Allah herþeyi zýddý ile yaratmýþtýr. Müspet ve
menfi doðrudan doðruya Allah'ýmýzýn Tevhîd'in idrak
edilip kemâle gelinmesi içindir.
Âl-i Ýmrân 16
"Rabbimiz, muhakkak ki biz iman ettik
artýk bizim için günahlarýmýzý baðýþla
ve bizleri ateþ azabýndan koru," diyen"
Âl-i Ýmrân 17
"Sabredenler ve sadakat gösterenler ve
divan duranlar ve infak edenler ve seherlerde istiðfar edenler"
Âyette "Biz iman ettik" buyrulmaktadýr. Kiþi,
Allah'ýn kendisine lutfeylemiþ olduðu makama göre iman
eder. Gerçek iman; hiçbir arzuyu ve fikri, Allah'a eþ koþ102
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madan, hiçbir beklenti olmadan yapýlan imandýr. Ýman
derece derecedir. Mühim olan Allah'ýn kendisinden kendisine olan imanýnda olabilmektir. "Ya Rabbi bize
senin lütfettiðin bir imaný nasip et" duasý makbuldür.
Âl-i Ýmrân 18
"Þehadet eder Allah ancak 'Hüve'den
baþka bir ilâh olmadýðýna ve melekler
ve adalet ile kâim olan ilim sahipleri
de. Ancak 'el Aziz', 'el Hakim' 'Hüve'den
baþka ilâh yoktur."
Allah'ýmýzýn nizamýnda, “tenzih” etmek adýna yapýlan te'vil, yani her þeyi Allah'tan ayrý görmek þeklindeki deðerlendirmeler ehli zahir tarafýndan yapýlmaktadýr;
ancak Allah tarafýndan lütfedilen ilm-i ilâhi ile Allah nazarýndan bakýldýðýnda her þey yerli yerine oturur. Allah'ý
tahdid etmeye ve mecbur tutmaya teþebbüs gibi deðerlendirmeler makbul deðildir.
Manevi makamlara göre, çeþitli Cennet'ler vardýr.
Allah'ýmýz tarafýndan bir ikram olarak her makama, her
anlayýþ ve idrake göre Cennet lütfedilir. Allah'ýmýz, kiþiye kendi makamýna uygun olmayan bir Cennet vermez.
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Zati tecellide,“tayyip-necis, iyi-kötü, varlýk-yokluk...” gibi bütün sýfati düþünceler küsûfe uðrar. "Herkesi cehennemden kurtarýrým" sözü zatiyet noktasýnda olan
veli içindir. Zati veli için, günah da sevap da esasta birdir. Kötülüðü yapan kötülüðün farkýnda deðilse, o da
bütün bunlarý bir program içinde yapmýþtýr.
Tûr sûresi 23-28. âyetlerinde;
"Orada (kadeh tokuþtur urlar); fakat
bunda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardýr. Ve tavaf eder onlarý,
kendileri için, saklý inciler gibi gençler.
Birbirlerine: "Doðrusu bundan önce ailemizin yanýnda bile korku içindeydik;
Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan
korudu; doðrusu bundan önce de HU'ya
yalvarýyorduk; Muhakkak Hüve el Berr
(iyilik sahibi) ve er Rahîmdir” derler."buyrulmaktadýr.
Hu noktasýna baðlý olmanýn mükafatý olarak, Cennet nimetleriyle aðýrlanmaktadýrlar. Kadeh tokuþturmak,
manevi rýzka da iþarettir. Hüve'nin rahmetini, neþe ve sevinçle karþýlýyorlar. "Hüve el-Berr er-Rahim" (iyilik ve
rahmet) noktasý, Allah'ýn rahmetini insanlara intikal ettiren gönül noktasýna iþarettir. O gönüle tâbi olduklarýndan, Allah onlara Rahmet etmiþ ve fenalýklardan muhafaza etmiþtir.
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Allah'a kat’i bir imanla gelindiði zaman, Allah'ýn
muhabbeti zuhur eder ve onlara dünya yaþamý ile alakasý olmayan hususi bir yaþam lûtfedilir. Orada hiçbir yanlýþlýk yoktur. Orada hizmetçiler tavaf ederler. Bu, insanda "Âdem" sýrrýnýn tecelli etmesinden kaynaklanýr. Melekler "sýrrý Âdem’i" tavaf ediyorlar. Bu, Hüve'ye iltica
edenlere Rabbimizin mükafatýdýr.
Dünyadaki yanlýþlýklar, insanlarý yoldan çýkartýyor.
Cennette ise maneviyat hakkýnda yanlýþ birþey söylemek
mümkün deðildir. Çünkü yaþanmaktadýr.
Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Dünyanýn zahmeti, müminleri rahmete götürür. Zahmetler, manevi gönülleri terakki ettirir.
Bir risalet noktasýna tâbi olan, o risalet noktasýnýn
sahibiyetinde olan cennete gider. Her meþrep sahipleri,
farklý kapýlardan geçeceklerdir. Kapýdan geçmek boyut
deðiþtirmek anlamýndadýr.
Rahman sûresi 56. âyetinde;
"Oradadýr insan ve cinnin el sürmediði,
kasiratüt tarf (gözü baþkasýný görmeyen) hanýmlar" buyrulmaktadýr.
Gözleri eþlerinden baþkasýna bakmayan hanýmlar
(kasiratüt tarf) bulunmasýndan murad, Allah'ýn insana
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kendi vucüdundan halk etme halini ihsan buyurmasýna
iþarettir. Zira o hanýmlar baþka bir vücuttan halk olunmadýklarý için sadece kendi halk olunduklarý vücuda teveccüh halindedirler. Bu bir manasý ile nefsin kendi hakikatine teveccüh etmesini iþarettir. Bu hakikatleri arif
olduktan sonra, Allah'ýn insana namütenahî ihsanlarý
olacaðý anlaþýlmalýdýr. Onlara insan ve cin el sürmemiþtir. Sürmesi de maddî ve manevî olarak mümkün deðildir.
Cennet ehli, devamlý olarak feyz-i ilâhîden
hissemend olurlar. 'Altlarýndan nehirler akan
cennetler'den murat bu olsa gerekir. Rabb'imizin
ledün-i ilâhisinden, sonsuz feyz ve rahmet ýrmaklarý akýtacak olan cennetlerini lutfedecektir ki
bu büyük kurtuluþtur.
Rabb'imizin, cennet ve cehennem arzusu ve tasavvuru vardýr. Allah'ýmýzdaki arzular elbette meydana
gelecektir.
Ahiretin bir hususiyeti de, kiþideki duygularýn vücut bulmasý olsa gerekir. Hayrýn zuhuru cennete, þerrin
zuhuru da cehenneme iþarettir.
Biz, dünyevî olarak "hayýr-þer" diye deðerlendirmekteyiz ancak hayýr da þer de tek yönlü deðillerdir. Allah'ýmýzýn insanlardaki tecellîsi olan zuhurata göre, çok
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çeþitli cennetler vardýr. Bir baþka tarife göre de cennet,
Allah'ýn cemalini rüyet ile rahmete kavuþmaktýr. Kiþinin,
nefsinin arzularýnýn hepsini kendi vücudundan zuhur ettirerek zevk etmesi de, cennet olarak telâkki edilebilir.
Cehennemde menfînin nice kademeleri vardýr.
Cehennem, kudret-i ilâhîyenin tecellîsinden doðan bir
zuhurat olsa gerekir. Cehennem, dünyada terbiye olamayan nefislerin terbiye yeridir. Cehennem, menfinin en
zorlu makamýdýr.
Allah'ýmýzýn makbul tuttuðu kullar, naim cennetleri içindedirler ve kendilerine ilâhî neþe ve sohbet ikram
olunmuþtur. Bu gerçek bir sevinçtir ve onlar bu güzelliklerden sarhoþ olmazlar. Çünkü bu zevkler hayalî ve geçici olmayýp, devamlý tekâmülden doðan hakîki zevklerdir.
Zira dünyevî sarhoþluk geçicidir. Ama ilm-i ilâhî ve manevi þuur, gerçek zevk ve rahmeti ifade eder ki nefis tayyip hale geldiðinde, onun mümessili olan hurîler de kendilerine ters deðildir. Onlarýn etraflarýnda, kendi idrak
ve ilim kapasitelerinin temsili olan kâseler tavaf ettirilir.
(Ýnsan / 15)
CENNET NEDEN MAKAM MAKAMDIR?

Kur'an'da cennetler anlatýlýrken, bu dünyada benzeri olmayan hakikatlerden bahsedilmektedir. O halde,
insanýn dünya yaþamýnda, kendisini cennetlerdeki çok
ileri yaþam koþullarýna hazýrlamasý ve ruhen yetiþmesi
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gerekir. Velâyet, sadece ilim ve bilgi deðil, ilâhî âleme
hazýrlanmak ile ilgili bir hususiyettir.
Bütün anlayýþlar ve idrakler deðiþiktir. Her insan
topluluðunun, imamlarý ile davet edileceði hususu, bu
noktadan da deðerlendirilebilir.
"UKDELERÝNÝZ YAÞATILACAKTIR
ENE RABBÜL ÂLEMÝN"

Ýnsan, dünya yaþamýnda bir þey yapmak ister ama
bunu gerçekleþtiremez, içinde ukde kalýr. Ancak Rabbimiz, kullarýnýn içinde ukde olarak kalan þeyleri, bu dünyada fiiliyata koyamadýklarý hususlarý, ilâhî âlemde gerçekleþtirecektir. Çünkü, insanýn içinde ukde kalan þey,
ruhun programýnda vardýr. Ýnsanýn, "ben bunu tatbik
edemedim" demesi doðru deðildir. Eðer Allah'ýmýz yazdýysa, onu muhakkak fiiliyata koyacaktýr. Bu âlemde olmazsa öteki âlemde muhakkak yapacaktýr.
Bir misal olarak, birisi sevdiði kýzla niþanlanmýþ
ancak herhangi bir sebebten evlenememiþ olsun. O kýz
ile evlenmek, o kiþinin içinde ukde kalýyor. Ancak Rabbimiz, ruhun programýnda olduðu için bunu ahirette fiiliyata koyar.
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BUGÜN HÜVE "HER ÞEY BENÝM" BUYURUYOR.

O'nu, hiçbir þeye muhtaç olmayan, kendinden
kendine ilahi enerji olarak düþünüyoruz. Cennet ve cehennem, O’nu daha ileri tahsil için yaratýlmýþlardýr. Ýnsan, sýfata takýlýp kalmamalý, Zatý tahsile yani O'nu daha
ileri tanýmaya bakmalýdýr.
Ýnsanýn daha dünyada iken Hüve anlayýþýna varmasý, bu dünya yaþamý içindeki varabileceði en yüksek
noktaya varmasý demektir. Dünyada bu idrakin açýkça
ifade edilmesi ile ilahi arzu hatme ermiþ olmaktadýr. Maneviyatýn tarihine bakýlýrsa, yaratýcý kudret için önce Rab
d e n d i , Ý l a h i k u d re t d e n d i , Ta n r ý , Ý l a h . . d e n d i , A l l a h
v e A l lah'ýn yarattýðý varlýklar.... dendi ama Hüve hakikati açýlmadý. Hüve hakikatinin açýlmasý ile Allah'ýn yarattýðý bütün varlýklarýn Hüve'nin zatýnda toplanmasý lazým gelir. Yani bugünkü terakkide “sýfatýn zata ilticasý” vardýr.
Bu anlayýþ ve idrake varan için artýk Âlem-i Â’mâ
kapýlarý açýlmýþ demektir ki o âlemde terakki Hüve'ye
aittir.
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H U ' YA D I R D Ö N Ü Þ Ü N Ü Z
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

"Kur'an'ý Kerîm'de; “ve kefa billahi hasiben/
Hesap görücü olarak Allah kafidir” (Ahzap 33/39) ve
“sümme ileyhi merciukum / sonra HU’ya’dýr
dönüþünüz” (En’am 6/60) buyrulmaktadýr.
Hüve'nin açýlmasý, Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesini
açýp bilgi vermesidir. O zaman herkesin bu "dönüþ" hususiyetini idrak etmesi icap eder.
Ýnsanýn yaratýlýþýndan bugüne kadar terakkisini
düþünürsek, sonsuz bir terakki olduðu görülmektedir. Allah'ýmýz'ýn insaný bir nebze rýzýklandýrmak için dünyaya
gönderdiði düþünülürse, ilâhî âlemde bu rýzkýn sonsuz
olarak devam edeceði de düþünülmelidir. Bu da, Allah'ýn
sonsuz olduðunu göstermektedir. Ýnsanýn ebedi olarak
ilâhî âlemde yaþayacak olmasý, bundan hissemend olduðunu iþaret etmektedir. Bu idraki bizlere lütfeden Rabbimizi bilmek için dünya üzerinde azami gayret göstermeliyiz. Ýlk insanlardaki Allah ve din anlayýþý ile bu zamandaki Allah ve din anlayýþý arasýndaki büyük fark bu hususiyeti iþaret eder.
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Dünya hayatý, Berzah hayatý, Ahiret hayatý.... vard ý r. E s a s e n k i þ i y e i h s a n e d i l e c e k o l a n e n g ü z e l h a y a t , H ü ve' hakikati ile hemhal olarak Hüve'ye döndüðünde olacaktýr. 'Hüve' hakikatinin açýldýðý gönül noktasýna iman ederek salih amel iþleyenler ihya olurlar ve
amellerinin en güzeli ile deðerlendirilirler. 'Hüve' kendilerini lâyemut (ölümsüz) kýlar.
Ýnsanlarýn dünyaya gelip gitmesinden murat, ruhen terakki etmesidir. Allah'ýn insana lütfettiði hasletler,
bir müddet kullanmasý için ariyeten verilmiþtir. Ýnsan bu
hasletlere dünyada sonsuz olarak sahip deðildir. Öldüðü
zaman dünyevi hasletlerini bu dünyada býrakýyor. Ýnsan
göçtüðü zaman, kendisindeki “ruhî” hasletleri ile Allah'a
döner. Bu dönüþte, Allah insana bir þey kaybettirmiyor,
rahmeti sonsuzdur; hem dünyada hem ahirette rahmetini daima lütfeder. Önemli olan kesin bir iman sahibi olmaktýr.
Kuvvet nerededir? Ruhtadýr. Peki, ruh madde midir? Hayýr! Deðildir. Ruh kadýn veya erkek olarak deðerlendirilemez, ruhun cinsiyeti yoktur. Rabbimiz ruhun
kuvvetlenmesini, mücehhez hale gelmesini istiyor. Mücehhez hale gelen yani terakki eden ruh ise daha ileri
âlemlerde tatbikata girecektir.
Aþaðýlarýn en aþaðýsý olan bu Esfele Safilîn âleminde, "bir nebze rýzýklandýktan" ve “yedi nefsi ikmal
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edip, bu yedi nefsi Allah'a baðlayan” artýk benlikten kurtulmuþtur.
Allah'ýmýz, her nefis mertebesi için sonsuz âlemler
lütfetmiþtir. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?" (Zümer 9) ayeti hükmünce, her nefis kendisine lütfedilen âlemde olacaktýr.
Dikkat edilirse, insan bu dünyada vefat ettikten
sonra ilâhî âlemde yaþayacaktýr. Þekil ve suret deðiþecek
ancak asliyyet ayný kalacaktýr. Ýnsanda, Allah'ýn emri
olan ruh vardýr. O yüzden, hiçbir varlýk insan gibi sonsuz deðildir. Dünyada yaþayan diðer varlýklara, ilâhî
âlemden bahsedilse ne anlayacaklar ki. Ama insan anlýyor. Sonsuzluk hissiyatý insanda vardýr. Bu da, Allah'ýn
arzusundaki insanýn bâki kalacaðýný iþaret etmektedir.
Allah'ýmýz, rahmet sahibidir. Allah'ýmýz, madem ki
insana bu sonsuzluk hissiyatýný vermiþtir. Bunu tatbik etmemesi kula azap olur. Allah'ýmýz, sonsuzluk bilgisini ve
zevkini verdiðine göre, bunu kullarýna lütfetmesi umulur.
Bu dünyada Allah'ýn kullarýný yetiþtirmesi vardýr.
Ýnsanlar, dünyada bu çeþitliliði gördüðünde, buradaki
yaþamýn ayrýntýlarý karþýsýnda hayrete düþmektedir. Ancak bu yaþadýðýmýz âlemler tertibi, "bir nebze rýzýklanma" yerindeki tecellilerdir. Ýlâhî âlemi düþündüðümüzde,
oradaki sonsuzluðu tam manasý ile idrak etmek mümkün
olmasa gerekir.
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Allah'taki sonsuz ilim karþýsýnda insan bilgisizidir.
Bizler, Peygamberimizin bizlere verdiði düstur ile Rabbimizin sonsuz bir kudret-i ilâhîye olduðunu, O'nun arzularýnýn da sonsuz olduðunu ifade ediyoruz.
Bizler Allah'ý düþündüðümüz zaman, hiçbir þekilde
eksik bir þey düþünmüyoruz. Çünkü Allah, kudreti ile her
þeyi yapar. Bizim bilmediðimiz þeyleri de meydana getirir. Hüve'nin arzu buyurduðu ruhun terakkisinde bir sonsuzluk vardýr. Bu dünya "bir nebze rýzýklanma" yeri
olduðuna göre, bu dünyanýn fevkinde insaný “namütenahi rýzýklarýn beklediði” düþünülebilir.
Meryem sûresi 19/62. âyetinde;
"Orada boþ lâf iþitmezler ancak
selâmdýr. Orada, sabah akþam rýzýklarý
hazýrdýr"
Âyette, "sabah akþam rýzýklarý hazýrdýr" buyrulmasýndaki mânâ, manevi terakkiye iþaret etmektedir.
Sabah akþam rýzýklarý ile manevi terakki ölçüsüne iþaret
buyrulmuþtur. Ýlâhî âlemde de manevi ilim ve terakki
vardýr.
Ýnsandaki velâyet tatbikatý, Allah'ýn zâtîyetini anlatýr. Kur'an'da; "dönüþünüz HU'yadýr" buyrulmasý, insan varlýðýnýn 'Hüve'ye döneceðini iþaret etmektedir. Ýnsan, nihayetinde asliyetine dönecektir. Ýnsanýn asliyeti,
bizatihî Allah'ýn kendisidir.
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ÂLEM-Ý ÂMÂ
B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Yedi semâvat ve onun fevkinde olarak ilâhî âlemde de isim tatbikatlarý vardýr. Bir misal olarak Firdevs
Cenneti, Naim Cenneti... bunlar da bir isimdir. Ýlâhî
âlem de, Hüve'nin isimler ile deðerlendirdiði bir âlemdir.
Peki, isimler ile deðerlendirilmeyen âlemlerdeki
hususiyetler nelerdir?
Sevgili Efendimiz Miraç'ta, yeryüzünden Sidretül
Müntehaya kadar olan mesafe ile Sidretül Müntehadan
Âlem-i Â’mâ'ya kadar olan mesafenin karþýlaþtýrýlmasýnýn kabil-i kýyas olmadýðýný beyan buyurmuþ, ancak
Âlem-i Âma ile ilgili olarak bir izahat vermemiþtir.
Bir çok manevi gönülde, "Size Âlem-i Âma tatbikatý yapýlacak" ilâhi beyanlarý lütfedilmiþtir. Bu gönüller için cennet idraki ve nasibi farklýdýr.
Bu konularý sýfatiyet idraki içerinde deðil, ruhaniyet idraki içerisinde deðerlendirmek icap eder. Dünya
hayatý bir an mesabesinde, ahiret hayatý ise sonsuzdur.
Sevgili Peygamberimizin miraçta, Âlem-i Â'mâ ile
buyurmuþ olduðu âlemi idrak etmek, onun hakkýnda bil115
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gi vermek mümkün deðildir. Çünkü, o âlemi hiçbir þeyle
kýyas etmek mümkün deðildir. O, baþlý baþýna ebedî ve
sonsuz bir âlemdir.
Bu âlem gibi yedi semavat ve bunlarýn üzerinde
cehennemler, cennetler, onlarýn üzerinde Sidret-ü'l Münteha yani varlýklarýn bitiþ noktasý vardýr. Ondan sonra
Âlem-i Â’mâ'ya iþaret edilmiþtir.
Âlem-i Â’mâ nedir? Peygamberimiz, Ashabýn;
"Varlýklar yaratýlmadan evvel Allah neredeydi"
suâline karþýlýk; "Altýnda ve üstünde hava olmayan
Âlem-i Â’mâ'da idi" buyurmuþtur.
Yedi semanýn sadece birini görüyoruz. Ötekilerde
neler var bilemiyoruz. Peygamberimiz; "Dünya semasýndan Sidret-ü'l Münteha'ya olan mesafeyi ölçmek mümkün deðildir. Sid-ret-ü'l Münteha'dan Âlem-i Â’mâ'da
Hakk’ýn huzuruna olan hususiyeti ifade etmek mümkün
deðildir." buyurmuþlardýr. Allah'ýn âzamet-i ilâhîyesi karþýsýnda, edeb-i ilâhîyeye gelmek lâzýmdýr.
Âlem-i Â'mâ diye bahsedilen o ilâhî âlem, Allah'ýn
açýlmamýþ isimlerinin ve bilinmeyen namütenahi arzularýnýn âlemi yani tecelli etmediði isimlerin âlemi þeklinde
ifade edilmektedir. Bu sadece bir anlatým þeklidir. Biz o
âlemin namütenahi sonsuz olduðunu, Allah'ýn arzularýnýn ve isimlerinin namütenahi olduðunu ifade etmek için
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söylüyoruz. Yoksa, o âlemi anlatmaya sözler kâfi gelmez.
O’nu ifadede aciziz. O âlemde Allah'ýn velâyeti, Allah'ýn
kendisindeki hususiyeti meydana çýkmaktadýr.
Sevgili Peygamberimizin; "Ya Maruf, künhü hakikatini hakkýyla arif olamadýk" hadisindeki hususiyet, Âlem-i Â’mâ'yý da iþaret etmektedir. Bu hadisi þerif,
O’nu tam mânâsý ile idrak etmenin mümkün olamayacaðýný ve Allah'ýn namütenahiliðini gösteren bir beyan-ý
ilâhîdir.
Âlem-i Â'mâ nedir? Hiç kimse bilmiyor. Bilinmeyen þey nedir? Hüve'nin kendisi... Kendisini tenzih ifadesi ile zikredersek iþte O, Hüve'dir.
Allah’ýmýzýn yaratmýþ olduðu Âlem-i Â'mâ zevklerinin tecelli ettiði nice âlemler, nice deryalar var. Bunlarý
bilemiyoruz. O yüzden Âlem-i Â'mâ için þudur da diyemiyoruz.
Üst üste yedi sema (boyut), onun üzerinde cehennemler, onun üzerinde cennetler, bütün bu âlemlerin
sýnýr noktasý “sidret-ül münteha” ve bütün bunlarýn üzerinde Âlem-i Â’mâ… onun artýk ne hesabý var, ne de tarifi var…
Her varlýk, Hüve'nin ilâhî nizamý ve programý içerisindedir. Daha yedi sema hakkýnda tam bir idrak söz
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konusu deðilken, Âlem-i Â’mâ nasýl idrak edilebilir? Ýnsan varlýðýnýn bu dünyadaki kapasitesi, Âlem-i Âmâ'yý
ihata edecek ve idrak edecek bir mazhariyette deðildir.
Sevgili Efendimiz, miracýnda bütün bu âlemlerin
fevkinde Rabbi ile buluþmuþ, bütün miraç safhalarýndan
sonra ise yataðýnýn hala sýcak olduðu bildirilmiþtir. Bu
konuyu aklýn ihata etmesi kolay deðildir. Ancak, bütün
varlýk âleminin ve her varlýðýn Hakk’a ait olduðu düþünülürse, bu konu bir nebze olsun idrak edilebilir. Allah'ýmýz, kendi varlýðýndan teþkilatlandýrdýðý bir varlýðý
nerede düþünürse o varlýk oradadýr. Allah için zamanmekân kaydý yoktur. Zaman ve mekân yaratýlmýþ varlýklar içindir.
Sevgili Efendimiz Miraçta âlemleri geçerken, o
âlemlerin tecelliyatý zuhur eder. Burak ile baþlar, Refref
ile devam eder. Her makamý geçiþte o makamýn tecelliyatýnýn ismi olarak zuhur eder. Âlem-i Â’mâ'da arzular
sonsuzdur fakat isim yoktur, idrak vardýr.
Peygamberimiz miraç yapmýþ ancak
Âlem-i
Â’mâ'yý açmamýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz feza âlemi gibi yedi tane sema yaratmýþ Rabbimiz. Bütün bunlarýn üstünde ilâhî âlemden bahsediyoruz. Ýnsanlar daha bir yýldýzdan bir yýldýza olan milyonlarca ýþýk yýlýný idrakten
aciz iken, daha kendi yaþadýklarý boyutu idrak edememiþ
iken, yedi boyutun üzerindeki sonsuzluðu nasýl idrak
edecektir?
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Bütün boyutlarda cereyan eden olaylar, Allah'ýn
nizamý içerisindedir. Ayný mekânda, farklý boyutlarda yaþayan farklý yaþamlar vardýr. Boyutlar farklý olduðu için
birbirine müdahalesi yoktur. Her boyut kendi hususiyetini yaþýyor.
Sidret-ü'l Münteha'ya kadar olan varlýklarý düþündüðümüz zaman, bu varlýklar ve tatbikatlar insan düþüncesinin çok üzerindedir.
Sidret-ü'l Münteha, sýfat olarak yaratýlan varlýklarýn sýnýr noktasýdýr. Bu âlemden, Âlem-i Â’mâ'ya kadar
olan hususiyetler de namütenahidir.
Âlem-i Âma'da, buradaki sýfatlar âlemine benzemeyen, onun da fevkinde bir âlem tasavvuru olduðunu
düþünmek icap eder.
Bu sonsuzluðu düþündüðümüzde, son derece ileri
ilim ve bilgi vardýr. Rabbimiz, bu iman ve idrakte olanlara bu hususiyetleri müþahede ettirir.
O zaman insan, aklýný baþýna alýp maneviyatta
doðru yürümeye bakmalýdýr. O zaman Rabbimiz, "Ey
kulum! Eðer sen Beni Benim tarif buyurduðum gibi tanýdýysan o zaman Ben de seni Âlem-i
Âmâ'daki hususiyetimin içine dâhil ederim" lütfunu yapar.
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Kur'an’da, cennet ve cehennemden evvel yedi sema (yedi boyut) olduðu iþaret edilmiþtir. Bütün bu tatbikatý, Sevgili Peygamberimiz açmýþ anlatmýþtýr. O halde
,bir insanýn bu makamlara kadar yükselebileceðinin tebþiratý, Hz. Muhammed ile yapýlmýþtýr. Velâyetten pek çok
gönül noktasý, Hz. Muhammed'e tâbi olarak onu tam tasdik etmiþ, Allah'ýmýz da onlara miraç lütfetmiþtir. Ancak
velâyet, Peygamberimiz bahsetmediði için
Âlem-i
Â’mâ'dan bahsetmemiþtir. Çünkü bahsetmiþ olsalardý ,
bütün varlýk âlemi oradaki enerjiye göre deðiþmek zorunda kalýrdý. Çünkü oradaki enerji muazzam bir enerjidir.
Kur'an, her âlemde oranýn þartlarýna göre
açýlýp tefsir edilir. Bu dünyada yapýlan tefsir, bu
dünyanýn þartlarýna göredir. Bu dünyanýn Kur'an
ve Allah anlayýþý, kendi þartlarýna göredir. Baþka
bir âlemde, oranýn yaþam ve idrak þartlarý deðiþik olduðundan, oranýn þartlarýna göre bir anlayýþ söz konusudur. O âlemlerde de Allah'ýn programý vardýr ama orada yaþam deðiþiktir.
Âlem-i Â’mâ namütenahidir, onu bilmek
mümkün deðildir. Âlem-i Â’mâ'da, Allah'ýn
zâtîyetinin etrafýnda tavaf eden ne hususiyetler
var bilemiyoruz. Bu konuþmalar, o sonsuzluðun
bilinemeyeceðini idrak etmek için yapýlmaktadýr.
Asýl mesele þudur: "Allah söz konusu olduðunda
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hiçbir kayýt konulamaz", ancak, Allah'ý sonsuz olarak
bilen için, sonsuz gibi görünen bu varlýk âlemini bilmek
mümkün olabilir. Maneviyatýn güzelliði buradadýr. Maneviyat, insaný sonsuz bir idrake ulaþtýrmaktadýr. Allah'ý
bilmek, en güzel idraktir. Þükür, bunun için yapýlýr.
Allah'ýmýzýn arzusu olan çeþitli tecelliler, insanda
zuhur edebilir. Ýnsan kendisini bu tecelliye göre deðil, o
tecelliyi kendisinde icra edene göre deðerlendirmelidir.
O zaman, daha ileri bir idrak zuhur eder.
Allah'ýmýzý yalnýzca yaratmýþ olduðu bu âleme göre anlarsak, ilâhî kudreti tahdid etmiþ gibi, kýsýtlamýþ gibi oluruz. Allah'ýmýzýn bu tertibinin dýþýnda da nice tertipleri vardýr. Bunu kim bilebilir?
Kimi insan var, bizim yaþadýðýmýz bu esfele safilin
âlemini düþünüyor, kimi insan var, bu âlemin fevkinde
olarak yedi semavatý, cehennemleri, cennetleri, sidret'ül
Münteha'yý ve Âlem-i Â’mâ'yý düþünüyor; yani Allah'ý
sonsuz olarak düþünüyor.
Bu âlemlerin dýþýnda, Allah'ýmýzýn âlemleri ve arzularý var mýdýr? Elbette vardýr; yok demek Allah'ýn yaratma arzusuna tahdid getirmek olur. Bizim varlýðýmýz dýþýndaki varlýklarý düþündüðümüz zaman, Allah'ýn namütenahiliðini görüyoruz. Hususiyede olarak bu namütenahiliðin tatbikatlarý velâyette vardýr. Mürþid elinde derviþ
“sonsuzluk idraki” kazanýr.
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Ýlâhî kudret sadece yaratma ile sýnýrlý deðildir. Ýlahi kudret denilince, yalnýzca yaratýlýþ akla geliyor. Oysa
O’nun sonsuzluðunu düþünürsek, bizim bilmemizin
mümkün olamayacaðý nice sonsuz hususiyetlere de sahip
olduðunu idrak etmek gerekir.
Bütün varlýklar asliyet-i ilâhîyeyi arzu eder.
Bu zamanda, yedi semanýn ve esfele safilin âleminin de fevkinde bir Allah anlayýþý ve idraki söz konusudur. Âlem-i Â’mâ ile ilgili olarak eðer Rabbimiz lütfedip
bildirirse onu da bilebiliriz. Bilmesi Allah ile olan için
sonsuzluk vardýr.
Ýnsanlar daha kendi "boyutlarýndaki" varlýklarý
tam manasý ile idrak edemez iken, diðer boyutlardaki tecelliler hakkýnda ne söyleyecektir?
Rabbimiz, bütün varlýklarý yaratmýþtýr. Sidret-ü'l
Münteha'ya kadar olan varlýklarý düþündüðümüz zaman,
bu düþünce sonsuzluðu çaðrýþtýrmaktadýr. Bu düþünce
insan havsalasýnýn üzerindedir.
Sidret-ü'l Münteha, sýfat olarak yaratýlan varlýklarýn nihayet sýnýrýdýr. Bu âlemden Âlem-i Â’mâ'ya kadar
olan varlýklarý kabul ve tasdik ederek iman edenler için
Rabbimiz; "Sizler Benim namütenahi olduðum idrakine tam olarak vardýnýz" buyurur. Çünkü bu anla122
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yýþ, Allah'ý sonsuz olarak idrak etmek manasýnadýr. Yani
bu sonsuzluðun farkýna varmaktýr. Çünkü Allah'ý tam
manasý ile bilmek mümkün deðildir. Ýþte bu Allah anlayýþýnda büyük bir merhaledir.
Allah'ýmýzýn sonsuzluk arzusunun, Âlem-i Â’mâ'da
da sonsuzluk olarak devam edeceðini düþünüyoruz.
Âlem-i Â’mâ'da buradaki sýfatlar âlemine benzemeyen,
onun da fevkinde bir âlem tasavvuru olduðuna iman
ediyoruz.
Âlem-i Â’mâ'da, yeni âlemler arzusu ile Rabbimiz
nice âlemler yaratýr. O yüzden, orasý hususiyede kalmýþtýr. Ýnsanlarýn deðerlendirmeleri dünya ile sýnýrlýdýr. Ancak dünyada Allah'ý idrak etmek istemeyen insanlarýn da
çoðunlukta olduðu görülmektedir.
Bazý insanlar da, kendi düþüncelerine göre
Allah'ý tarif etmeye kalkmaktadýrlar. Ýnsan, maddi varlýðý ile dünyevî düþünmekte ve Allah'ýn
zâtîyyetini de maddeye baðlamaya çalýþmaktadýr.
Âlem-i Â’mâ, Allah idrakinde yeni bir baþlangýcý
iþaret etmektedir. Rabbimizin nice bilinmeyen, sadece
kendisinin bildiði ve tecellisini görmek istediði arzularý
vardýr. Onlarý, velâyette yetiþtirdiði ruhlar ile tatbik edecektir. Velâyet bunun üzerinde durmaktadýr.
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Allah, bütün varlýklarý isimlerle halk etmiþtir. Ýsimlerin hatim olmasý ile inkýlab-ý Kebir'e gidilmektedir.
Çünkü hatim ayný zamanda nihayeti de iþaret etmektedir. Ýsimlerin tamamlanmasý demek, dünya üzerindeki
tatbikatýnýn nihayeti manasýnadýr. Hitam olan isimler,
ilâhî âlemde daha derin ve daha ileri bir mana ifade
edecektir.
Manevi ahlâk: Allah'ýn lütfetmediði bir þeyi
söylememek, maneviyatý kullanarak insanlarý ifsat etmemektir. Bunlar ana düsturlardýr.
Velâyette idrak, kiþinin kendisinden kendisinedir.
Kiþi kendi varlýðýný ifna ettiðinde, Hakk’a teslim olmuþ
olur.
Âlem-i Âmâ söz konusu olunca varlýk, isim, sýfat
hepsi küsufa uðrarken bilmediðimiz isimler, varlýklar, sýfatlar konusunda ne söylenecektir.
Hz. Ýmam-ý Ali'nin Peygamber Efendimizin
"Kânellahu ve lem yekûn mâahu þey'un / Allah vardý ve onunla birlikte hiçbir þey yoktu" sözünü söyleyenlere "elân(þimdi) dahi öyledir" buyurduðu gibi
bugün de Hatmül Velâyet, Hatmün Nübüvvet ve Þah-ý
Velâyet'in sözlerini aynen tasdik ederek "Elân dahi öyledir, Ýlâhî âlemde de öyledir" buyurur.
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ÝNSAN ÂLEM-Ý ÂMÂ'YA KADEM BASACAK MIDIR?

Bu dünya üzerindeki varlýklardan hiçbirisi
ilâhî âleme kadem basmayacaktýr. Sadece insan
ilâhî âleme intikal edecektir. Sadece insan, Allah'a mülâki olacaktýr.
Dünyada canlý varlýklar var, cansýz varlýklar var,
hiçbiri tenzih edilmiyor; çünkü onlar madde yani sýfattýrlar. ZÂT olmaya namzet bir tek varlýk vardýr o da ÝNSAN'dýr. O halde murat olan ÝNSAN'dýr.
Peki, ilâhî âleme kadem basacak olan insan, Âlemi Â’mâ'ya kadem basacak mýdýr?
Sonu yok denilen sonsuzluk da bir hükme
baðlýdýr. Sonsuzluk baþýboþ deðildir, bir nizam
içerisinde yürümektedir. O da Allah'ýn arzusuna
tâbidir.
Sonsuzluðu tarif ederken madde âlemi düþünülüyor, ancak ilâhî âleme intikalde sonsuzluk daha farklý bir
mana kazanacaktýr.
Akýl, insaný nereye kadar ulaþtýrabilir. Ancak, aklýn ihata edebildiði ilimle öðrenilebilecek
noktaya kadar elbette. Peki, bilmenin sýnýrlarý bu
kadar mýdýr? Merak edilen varlýk âleminin her
zerresinin kendi varlýðý ile özdeþ olduðunu idrak
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eden bir insanýn anlayýþý ne kadardýr? Veya daha
ilerisi, Yüce Yaratan, bütün varlýk âlemine kendi gözünden bakmak idrak ve makamý lütfederse,
o insan için bilmenin sýnýrlarý nelerdir? Akýl bu
idrakte nerede kalmýþtýr?
Hüve, Allahýn zat ve sýfat olarak bütün yaratmalarýyla yani bütün görünmeleri ile bütün arzularý ile tastamam olan bir anlayýþý iþaret eder. Ýnsan, dünya hayatýnda Allah'ýn sadece bir kýsým arzularýný tahsil etmiþtir.
Ahirette, bu tahsilin devamý da gelecektir. Ancak Âlemi Â’mâ'ya kadem basan için çok daha ileri bir
tahsil söz konusudur...
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B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Dinimizde ebedi olan ahiret hayatý övülmüþ, geçici olan dünya hayatýnýn da ancak ahiret hayatýný kazanmak için bir geçit olduðu bildirilmiþtir.
Kur'an-ý Kerîm, ilâhi âleme açýlmak için bir kapýdýr. Kur'an-ý Kerîm, yaþam ve dünyaya ait hususiyetleri
anlattýðý gibi, Allah'ýn kitabý olmasý hasebiyle, ilâhî âlemden de bahseder.
Dünya ve daha ötesi olan Âlem-i Ýlâhî, her
varlýðý yaratan yüce Allah’ýmýzý tahsil içindir. Ýnsan için asýl olan daha ileri terakki etmek ve asliyyetimiz olan Allah’a yaklaþmaktýr. Bu son zamanda, Hüve hakikatinin açýlmasý ile çok ileri
terakki etmenin önü açýlmýþ olmaktadýr. Geçmiþ
devirlerde yaþamýþ olan velâyet ruhlarýnýn bu zamandaki terakkiyi tasdik etmelerinin büyük bir
mânâsý olsa gerekir. Allah’ýmýzýn Hatmül Velâyet
ismi ile lütfettiði bu muazzam terakkiden bütün
kullarýn istifade etmesini yine Yüce Rabbbimizden niyaz ederiz.
Allah'ýmýzýn rahmet-i ilâhiyesi, Efendimiz Hz.
M u hammed'e, (s.a.v) ve onun nurlu yolunda olan bildi127
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ðimiz ve bilmediðimiz âlemlerdeki gelmiþ geçmiþ ilâhi
gönül sahiplerinin üzerine olsun. Âmin
Ene Hu
Zalike Takdirül Azizül Alim
Rahmeten lil Alemin
Kudretullah
Ene Rabbül Alemîn
Elhamdülillahi Râbbi’l Âlemîn.

Hüve’t Tevfiku’r Refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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