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D Î B Â C E
Bismillahirrahmanirrahim
Ýnkýlab-ý Kebir'in yaklaþmýþ olduðu þu zamanda
gerçek Müslümanlýðýn, yani gerçek imanýn nasýl olmasý
gerektiðini ve insanlarýn Allah'ýn nizamýna nasýl uymasý
lazým geldiðini beyan etmek arzusunda olarak, "Düstur"
isimli bir kitap yazmam ilham olundu.
Halkýn bir kýsmý Allah'ýn ilâhî nizamýna uymak istemekte, ancak "Manevî hususlar geçmiþ zamanda olurdu ama içinde yaþadýðýmýz bu çaðda mümkün olmuyor,"
tarzýnda düþünmektedirler. Bu þekilde düþünenler, devirler arasýndaki anlayýþ farkýný görememektedirler. Hâlbuki Allah'ýmýz bugün, bu zamandaki arzusunun tatbikatýný
istemektedir. Geçmiþ zamandaki bir nizamý bugüne taþýmak da doðru olmayabilir. Allah'ýn her zamandaki arzusuna uymak için de, geçmiþ ulema-i rüsûmun yorumlarýna deðil, Zamanýn Sahibi'nin ilhamýna uymak icap
eder. "Biz onu þahsen tanýmýyoruz" diyenler evvela her
zamanýn bir sahibi olduðuna inanmalýdýr. Bu, o noktadan feyz almaya ve o noktadan niyaz etmeye vesile olur.
Allah’ýn Zamanýn Sahibi’nin kalbine indirdiði ilhamlar müminlerin kalplerine de tesîr etmektedir. Bu,
Allah'ýn nizamýdýr ve “Zamanýn Ýmamý” tarifiyle Peygamberimizin hadislerinde de bildirilmiþtir.
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Son zamanlarda Allah’ýn nizam-ý ilâhîyesine uyulmadýðý, dini ve dünyevî konularýn Allah’ýn nizamýna muhalif bir anlayýþla mütalaa edildiði görülmektedir. O zaman bu dosdoðru bir yürüyüþ olmamaktadýr, Sýrat-ý
Müstakîm olan yol, Allah’ýn bildirdiði ve insanlarýn selamet bulacaðý yoldur.
Mehdi sýrrý ile dünyaya yapýlan yayýnlarda Ýslâm'a
davet yazýlarý yollanmýþtýr. Bugün ise, Allah’ýn dinine
tâbi olmanýn nasýl gerçekleþtirilebileceði bir kez daha ifade edilmektedir. Çünkü 'tevbe kapýsý' kapanmak üzeredir. Hesap günü yaklaþýyor. Allah'ýn umumi rahmeti icabý bir daha ikaz yapýlarak insanlarýn selamete çýkmalarý
için “Düstur” adý verilen bu kitap yazýlmýþtýr. Bu arzu
Allah’ýn bir lütfu olarak,“Ýnnehû âlimun bizatissûdur”
sýrrý icabý bütün varlýklarda tecelli eder.
Hûd sûresi 112. âyetinde, "Artýk emrolunduðun
gibi istikamet tut," buyuran Allah’ýmýz, Peygamberinden dosdoðru olmasýný, yani kendi nizamýna ve arzusuna uymasýný istemektedir. Çünkü Peygamber halka örn e k o l a c a k t ý r. Ý n s a n v a r l ý ð ý n ý n d ý þ ý n d a k i h e r v a r l ý k
A l lah'ýn nizamýna uymak tadýr. Her varlýk kendi hudutlarý dâhilinde faaliyet gösterirken, insanlar varlýklarýný istikametlerinden çýkarmaya çalýþmaktadýrlar. Genetik ile
oynayarak ve çevreyi kirleterek ekosistemi bozmaktadýrlar. Böylece Allah'ýn tabiattaki programý da bozulmuþ olmaktadýr. Hâlbuki tabiatýn Allah'ýn nizamý içinde devamý
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gerekmektedir. Allah'ýn düsturu Allah'ýn ilâhî rahmetini
ve nizamýný iþaret etmektedir.
Düstur, bir nizamdýr. Gerçi yaþadýðýmýz bir dünya
nizamý vardýr; ancak düstur, Allah'ýn Peygamberleri
ile bildirdiði nizama iþaret etmektedir. Dünya hayatýnda her varlýk kendi hududu içinde yaþadýðý zaman
tabiata uyum saðlar.
Allah’ýmýz âlemleri halkederek onlarý va’z ettiði nizam içinde hareket ettirmektedir. Ýnsan, Allah’ýn koyduðu tabiat kanunlarýna da uymak mecburiyetindedir.
Tâhâ sûresi 81. âyetinde insan için;
"Kulû min tayyibât mâ razaknâkum ve lâ tatgav fîhi..."
"Sizleri
rýzýklandýrdýðýmýz
tayyibattan
(maddî ve manevî rýzýk) gýdalanýn ve Hû
hakkýnda azgýnlýk (nankörlük) etmeyin…"
buyrulmaktadýr.
Ýnsanlar dünya yaþamý için tabiattaki nizama (yani
esasta Allah'ýn nizamýna) uyuyorlar; peki, manevî hayat
için Allah'ýn nizamýna niçin uymuyorlar? Allah peygamberi ile nizamýný nâsa bildirmiþ ve onlarý ikaz etmiþtir.
Ancak insanlar kendilerine göre din icat etmekten geri
durmamýþlardýr.
3

Bugün dünya insanlarý, ‘Ýlmî ve felsefî nizamý biz
koyacaðýz’ iddiasýndadýrlar. Yani, ‘Allah’ýn nizamý deðil
bizim nizamýmýz’ demektedirler. Hâlbuki onlarýn nizamý
deðil Allah’ýn nizamý geçerlidir. Baki olan O’nun nizamýdýr. Ýnsanlar hüküm vermektedirler; ancak mülk Allah’ýn
deðil midir?
Allah’ýmýz uyarýcý olarak ilâhî âlemden bir varlýðý
dünyaya gönderseydi o zaman dünya þartlarýnýn o varlýðýn durumuna göre tanzim edilmesi icap ederdi. Bu
âlemdeki þartlar da Allah'ýn nizamýdýr. Allah'ýn bu nizamýnýn deðiþtirilmeye çalýþýlmasý makbul olmasa gerekir.
Allah'ýmýz sonsuz rahmeti ile insanlara kendi aralarýndan ve onlar gibi görünen elçiler irsal eylemiþtir.
Eðer bir melek peygamber gelseydi bu sefer de onun va'z
ettiklerini dinlemeyecek ve ‘Biz onun yaptýklarýný yapamayýz o bir melek, biz ise insanýz’ diyeceklerdi. Böylelikle bu tatbikat onlarýn hayrýna olmayacaktý. Allah'ýn düsturu demek, Allah dinini tatbik etmek demektir. Allah dininden baþka bir din aramak Allah katýnda asla kabul
edilmez.
Maide sûresi 3. âyetinde,
"Elyevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleyküm ni'metî ve radîtu lekumul islâme
dînen."
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"Bugün sizlere dininizi ikmal ettim ve üzerinize nimetimi tamam ettim ve sizler için
din olarak Ýslâm'a razý oldum."
Âyeti ile din belli olmuþtur ve insanlar için Allah
tarafýndan seçilmiþtir.
Düsturdan murat, Allah'ýmýzýn bildirmiþ olduðu yolda, Allah'ýn arzu ettiði bir þekilde yürümektir. Peygamberimizin, "Size iki emanet býrakýyorum; Allah'ýn kitabý ve Ehli Beyt’im.." hadîsi,
Peygamberimizin düsturudur. Bir de, "Benden nakledilen sözler eðer Kur'an'a uygunsa ve insanlarýn
hayrýna ise benimdir," hadisi vardýr. Bu hadis de peygamberimizin düsturudur.
Geçmiþ zamanlardan nakledilen rivayetlerde
O’nun insanlýðýn hayrýna olan sözlerine hilaf bulunursa,
o haberleri tereddütle karþýlarýz. Esas düstur budur; hedef bellidir. Kur’an’da ve Peygamberimizin hadislerinde
birbirine tezat teþkil eden ifadeler yoktur. Sebebi de Peygamberimizin söyleyeceði her iki söz de Hakkýn zâtýndan
çýkmýþtýr, onlar Allah'ýn tevhidini ifade eder.
Nisa sûresi 69. âyetinde,
"Ve men yutý'ýllâhe verresule feülaike ma'alleziyne en'amallahü aleyhim minennebiyyiy-
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ne vessýddiykýyne veþþühedai vessalihýyne
ve hasüne ülaike refiykan"
"Ve kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse iþte
onlar Allah’ýn kendilerine nimet verdiði
peygamberle ve sýddiklerle ve þehidlerle ve
salihlerle beraberdirler. Ýþte onlar ne güzel
refîktirler. " buyrulmaktadýr.
Ýslâm içinde geçmiþ zamandaki tatbikatlar, Allah’ýn o zamandaki arzusuna göredir. O zamandaki tatbikatlarý bugüne taþýmak makbul deðildir. Sevgili Peygamberimiz Ýslâm’ýn anayasasýný beyan etmiþtir. Uygulamalar her zamanda muhtelif olabilir, zaten Zamanýn Ýnsaný’nýn beyanlarý Kur’an’ýn özüne ve ruhuna aykýrý olmaz.
Kur’an’ýn her zamana hitap eden açýlýmlarýdýr.
Allah’ýmýz varlýklarý yarattýðýnda bu yaratmas ý n dan kaynaklanan bir idrak ve mânâ vardýr. Bir insan
Allah’a göre doðru ise, diðer hadiseler onun tercih ettiði
doðrultuda yürüyecek demektir. Menfî gibi görülen olaylar ise, kiþinin Allah yolunda sabit olmasýný saðlamak
içindir. Peki, Allah’a göre doðrulmak nedir? Allah’ýmýz
kullarýn doðru olmasýný nasýl istiyor ve nasýl kabul ediyor? Ýþte “Düstur” bunlarýn açýklanmasý için yazýlmýþtýr.
Allah'ýmýzýn ilmi ve feyzi elbette bu kitapta yazýlanlarla sýnýrlý deðildir. Her geçen zaman içinde daha ileri açýlmalar olacaðý da muhakkaktýr.
6

Her insanýn ilham ve düþüncesi deðiþiktir. Bu bakýmdan bu kitaptaki yazýlarý herkes kendi ilham ve fikrine göre alacaktýr. Bu da her þeyin namütenahi olduðunu,
yani Allah’tan var olduðunu ifade eder.
Allah'ýn hususiyetine ait konular anlatýlýrken tevhide dikkat etmekteyiz. Bu noktada anlatým ve aktarýmda
lisandan kaynaklanan sorunlar olabilmektedir. Esas olan
konunun idrak edilmesidir. Bir yerde bu da makam iþidir. Yüksek mânâlar içeren manevî konularý aktarmada
yaþanan sýkýntýlar, dünyevî lisanýn kifâyetsizliði olarak
görülmelidir. Bu kitaptaki Kur’an âyetlerinin meâlleri Allah’ýn bizlere lütfettiði anlayýþ ve idrak ile yazýlmýþtýr.
Âyet meâllerinde geçen Hüve/Hu, Hüve sýrrýný iþaret etmektedir. Ancak mutlaka bu kadardýr, baþka mânâlarý
yoktur denemez.
Bildiðimiz ve bilmediðimiz bütün âlemlerde
A l lah'ýn nizamý devamdadýr. Dünyadaki yaþam nizamý ile
baþka âlemlerdeki yaþam nizamý deðiþik olabilir. Ancak
âlemlerdeki düstur deðiþmez; Bütün âlemler
i ç i n A l lah'ýn tevhidi esastýr ve hedef "Lillahil Vahidil
Kahhar" dýr. D ü s t u r k i t a b ý , Ý n k ý l â b - ý K e b i r z a m a n ý n d a k i v e L i l lahil Vahidil Kahhar'a varýþtaki fikriyatý açmak maksadýný taþýmaktadýr.
H ü v e ’ t Te v f i k u ’ r Re f î k

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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DÜSTUR
Bismillahirrahmanirrahim
Düstur, kelime anlamý olarak; genel kural, kaide,
yasalarý içine alan kitap, bir þeyin doðrusu, tutulan doðru yol mânâsýnadýr.
Rabbimiz Ýslâm düsturu ile yürüyenlere büyük bir
rahmet ve güzellik lütfetmektedir. Çünkü tutulan bu yol
ahirette de devam edecektir. Bu düstur dikkate alýnmýyorsa doðru bir yol tutulmuþ olmaz.
Ýnsanlar kendi arzularýna uygun olmayan þeyleri
kabul etmezler. Ama ilâhî yaratýcýnýn bizleri tasavvur
edip yaratmasýndaki arzuya uymadýklarý halde, doðru
yaptýðýný iddia eden kiþiler de vardýr. Bu, Allah'ýn düsturuna ve nizamýna uyulmamýþ olduðunu göstermektedir.
Allah'ýmýzýn kendi arzusuna uymayan bu gibi yanlýþ düþünceleri kabul etmeyeceðini bilmek icap eder.
Düstur, Allah'ýn nizam-ý ilâhîyesidir. Allah,
insanlarýn nasýl hareket etmesi lazým geldiðini bildirmiþtir. Allah'ýn arzu ve tavsiye ettiði þekilde yürümek ve ilâhî
nizama uymak Allah'ýn düsturudur. Böylelikle sosyal yaþ a m d a b i r n i z a m i ç e r i s i n d e y ü r ü r. M a n e v î y a t t a d a
A l lah'ýn göstermiþ olduðu sebilden (manevî yol) yürü9

nürse Allah'ýn düsturu kabul ve tasdik edilmiþ olur. Nitekim Kur’an’da “sebil” kelimesi beyan edilmiþtir.
Ýbrahim sûresi 12. âyetinde,
"Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad
hedana sübülena ve lenasbirenne ala ma
azeytümuna ve alellahi fel yetevekkeli'l mütevekkilun.”
"Biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki,
(kesinlikle) bizi sebillerimize (manevî yol)
hidayet eyledi. Bize verdiðiniz eziyete muhakkak ki sabredeceðiz. Tevekkül edenler
yalnýzca Allah’a tevekkül etmelidirler.” buyrulmaktadýr.
Düstur, Allah'ýn peygamberleri ile bildirmiþ olduðu
Allah dinidir. Ýnsanlar din ve manevîyat hakkýnda herhangi bir araþtýrma yapmadan birçok þey uydurmuþlardýr. O zaman bu þekilde yürüyenler, Allah'ýn düsturuna
deðil, kendi uydurduklarýna uymuþ olmaktadýrlar. Düstur
sadece bu dünya yaþamýnda deðil, diðer âlemlerde de
u y u l m a s ý g e re k e n b i r y o l d u r. D ü s t u r, ‘ h a k i k a t ü ’ l
h a kayýk’ noktasý olan ilâhî gönülden zuhur eden
nizama tabi olmaktýr.
Allah'ýn düsturunun dýþýndaki yollar insanlarý sela10

mete çýkarmaz. Kur’an’da, "Sizi Ýmamlarýnýzla birlikte davet edeceðiz" (17/ 71) beyaný yazýlmýþtýr. Burada
zikredilen "Ýmam" Allah'ýmýzýn yakýnlýk verdiði ilâhî gönül noktasý olmalýdýr. Kiþi kendisi için Allah’ýn yakýnlýk
verdiði bir gönül noktasýný imam olarak arzu etmelidir.
Düstur, Allah'ýn nizamýný, Allah'ýn arzu ettiði ve
Peygamberimizin bildirdiði gibi aynen tatbik etmek demektir.
Ahkâf sûresi 13. âyetinde,
"Ýnnelleziyne kâlû rabbünallahü sümmestekâmû felâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn."
"Þüphesiz: "Rabbimiz Allah'týr," diyenler
sonra da istikamet (manevî yol) tutanlar...
Artýk korku yoktur onlarýn aleyhine ve onlar
mahzun da olmazlar." buyrulmaktadýr.
O halde ancak Allah'ýn nizamýnda dikkatli yüründüðü takdirde kiþinin samimi olduðu anlaþýlabilir.
Nâs, bugüne kadar Allah’ýn nizamýna ters düþerek
v e m a n e v i y a t ý n d ü n y a y a u y m a d ý ð ý n ý i d d i a e d e re k
A l lah’ýn nizamýný saptýrmaya ve bozmaya çalýþmýþtýr. Bu
da kendilerinin aleyhine olmuþtur. Bütün bunlara rað-
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men Allah’ýn yine de bir rahmet ve ikazý vardýr ki, “Düstur” budur.
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KUR'AN'DA ALLAH'IN NÝZAMINI
BÝLDÝREN BAZI ÂYETLER

Bismillahirrahmanirrahim
Düsturun beyan edildiði kitap Kur'an-ý Kerîm'dir.
K u r ' a n , â l e m l e r i ç i n a n a y a s a d ý r.
K u r ’ a n- ý K e r î m ’ d e A l lah’ýmýzýn nizamýný
bildiren âyetlerden bazýlarý þunlardýr:
En’âm sûresi 153. âyet,
"Ve enne haza sýratýy müstekýymen fettebi'uhü ve lâ tettebi'ussübüle feteferreka biküm an sebiylihî zaliküm vassaküm bihî
le'alleküm tettekune."
"Ve iþte budur benim sýrat-ý müstakîmim.
Artýk Hû’ya tâbî olun. (Baþka) sebillere
(yollara)tabî olmayýn ki, sizi Hû’nun
sebîlinden tefrike düþürmesin. Ýþte size
Hû’yu tavsiye eder; umulur ki takva edersiniz."
Allah'ýmýzýn yaratma maksadýna uymamýz için
A l l a h ' ý m ý z ý n n i z a m ý n a u y m a k g e r e k i r. A k s i h a l -
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d e A l lah'ýmýzýn bizi yaratma esas ve arzusuna uymamýþ
oluruz.
A'raf sûresi 185. âyet,
"Evelem yenzuru fiy melekutissemavati
vel'ardý ve ma halekallahü min þey'in ve en
asa en yekune kadýkterebe ecelühüm febieyyi hadiysin ba'dehu yü'minune"
"Göklerin ve yer yüzünün hükümranlýðýna
Allah’ýn (her þeyi) bir þeyden yarattýðýna ve
ecellerinin yaklaþmýþ olmasý ihtimaline
(hiç) nazar etmediler mi? Hû’nun (sözünden) sonra hangi söze inanýrlar? buyrulmaktadýr.
Âyette buyrulduðu þekliyle Allah’ýmýz bu âlemleri
“Kün” emri ile halkeylemiþtir. Bugün her þeyin tek bir
maddeden (atom) var olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Allah, her þeyi ‘bir’ þeyden yaratmýþ olmakla esasta kendisinden var ettiðini iþaret etmektedir. Hz. Süreyya isim
zikretmeyerek ‘Þey’ kelimesi ile ifade buyurmuþlardýr.
Bugün Hüve ile iþaret edilmektedir.
A’raf sûresi 29. âyet,
"Kul emere rabbiy bilkýstý ve ekýymu vücuheküm ýnde külli mescidin ved'uhü muhlisýyne lehüddiyne kema bedeeküm te'udune."
14

"De ki; "Rabbim kýstý (adaleti) emretti. Her
secde yerinde vecihlerinizi (namaza) ikame
edin ve dini yalnýz Hû’ya halis kýlarak
Hû’ya dua ediniz. Sizi ibda eylediði (baþlangýçta yarattýðý) gibi iade olunacaksýnýz."
Kýst, adalet anlamýna gelir; ancak Zamanýn
Ý n s a ný o zamana göre tarif edilen adaleti iþaret etse gerekir.
Âyette, "Rabbim kýstý emretti," buyrulmaktadýr.
Burada ‘Kýst’ kelimesi zaman ve mekândan ari ve berî
olarak Allah'ýmýzýn koymuþ olduðu hudutlar içinde kalmayý ve haddi aþmamayý iþaret etmektedir. Allah'ýmýz
'kýst'ý Resûl ile bildirmektedir. Resûl’ün bildirmiþ olduðu
kýst ile kullar arasýnda adalet tatbikatý yapýlýr. Þu halde
kýst adaletin yerine getirilmesinin ana maddelerini teþkil
eden hususiyet olsa gerektir. Böylece Resûl tarafýndan
bildirilen kýst adaletin tecellîsine vesîle olur. Kýst, yaratanýn varlýklarý yaratmasýndaki ilâhî maksadýdýr. O halde
kiþi bütün varlýklara Allah'ýn lutfetmiþ olduðu rahmetine
göre davranmalýdýr. Varlýklar maneviyatla düþünüldüðünde bir deðer ifade eder.
Bu âyet Allah'ýn arzularýnýn sonsuz olduðunu göstermektedir. Bu âyet ayný zamanda Allah'ýmýzýn, "Küntü
kenzen mahfýyyen fe ahbebtü en u'refe halaktu'lhalke liya’rifûnî - Ben gizli bir hazine idim. Ýrfan
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olunmayý sevdim ve halk olunanlarý irfan olunayým diye halk eyledim." arzusunun tezahürüdür.
Allah'ýn maneviyatta yetiþtirdiði gönüllerin çok daha ileri tatbikatlar için hazýr olmasý lâzýmdýr.
Yunus sûresi 47. âyet,
"Ve likülli ümmetin resul feiza cae resulühum kudýye beynehüm bi'l kýstý ve hüm la
yuzlemun."
"Her ümmet (topluluk) için bir Resûl (Risalet noktasý) vardýr. Öyle ki, Resûlleri onlara gelince, aralarýnda kýst (adalet) ile kaza edilir, ve onlara zulmedilmez."
Resûl Allah'ýn nizamýný yerine getirir. Halk peygambere uyarsa Allah'ýn düsturuna uymuþ olur, ki arzu
budur. Allah’ýn seçtiði ‘Kýst’ noktasý olan peygamberler
ve velilerdir. Bu, Allah’ýn insanlara rahmetidir.
Allah’ýmýz kullarýn kendine yönelip yaklaþmasýný
büyük bir hasret ile istemektedir. Kul, Allah'ýn arzusunu
O'nun düsturunu tatbik etmekle yerine getirmiþ olur.
Anne, yavrusuna karþý daima þefkatlidir. Yavrusu
iyi de olsa, fena da olsa o daima annelik þefkati ile dav16

ranýr. Ýnsaný yaratan Allah da kullarýna karþý çok þefkatlidir, asýl anneye þefkati veren odur.
Kasas sûresi 77. âyet,
"Ve ahsin kema ahsenallahü ileyke."
"Ve Allah'ýn sana ihsan ettiði gibi ihsan et."
buyrulmaktadýr.
Kul Allah'a nasýl ihsan edebilir? Kul Allah'ý ‘tahsin’ etmelidir. Allah'ýn ihsanlarýný zikretmeli ve þükretmelidir. "Ya Rabbi! Bu verdiklerin de senin." diyerek Allah'a þükretmelidir. Bu Allah'ý tahsin etmektir. Bu
tahsin imandandýr. Siz hakikatte var olmadýðýnýz
hâlde, Allah sizlere varmýþsýnýz gibi hitap ediyor.
Bu, Allah’ýn ‘Musavvir’ ismindeki arzusudur. Allah o arzusuna kýymet verir. Kiþi de böyle düþünür ve Allah’a
tâbi olursa, Allah’ýn görür gibi ibadet olunma arzusu
olan ‘Ýhsan’ hâli ebediyyet kazanýr ve insan da bu arzuya paralel olarak ebediyyet kazanýr.
Bir kimse gördüðü zaman gözünün farkýna varýr;
i þ i t t i ð i z a m a n k u l a ð ý n ý n f a r k ý n a v a r ý r. B u , A l l a h ’ ý n
‘ E l Ý n san’ ile âlemleri seyretmesine bir misaldir. Kiþinin
bu idrak ve imanda yaþamasý kendi varlýðýnýn baki kalmasýna vesiledir.
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Âl-i Ýmrân 31. âyet,
"Kul in küntüm tuhýbbunallahe fettebi'uniy
yuhbibkümullahü ve yaðfir leküm zunubeküm vallahü ðafurün rahiymün."
"De ki; Eðer Allah'ý seviyor iseniz, bana
tâbi olun ki Allah sizleri sevsin ve günahlarýnýza maðfiret eylesin. Ve (andolsun) Allah
Gafur’dur, Rahim’dir."
B a n a u y u n e m r i , p e y g a m b e re v e Z a m a n ý n
Ý m a mý’na uyun demektir. “Bana uyun” emri, Deryayý
Nuru Muhammed’e uyun, yani Allah'a tabi olun demektir ki, "Allah Muhammed" noktasýdýr.
Ýsra 35. âyet,
"Ve evfü'l keyle iza kiltümvezinu bi'l kýstasi'l
müstekýym zalike hayrün ve ahsenü
te'viylâ."
"Ve ölçtüðünüz zaman ölçüyü tam ifa edin.
Ve kýstas-ý müstakîm ile tartýnýz. (Zamanýn
Ýnsaný’ný ölçü alýnýz)Ýþte bu hayýrlý olandýr
ve akýbet bakýmýndan daha güzeldir."
‘Kýstas’ta mutlaka o Zamanýn Ýnsaný’ný ölçü al18

mak þarttýr. Yani onu örnek almak gerekir. Geçmiþ mezhep kurallarýný deðil de Zamanýn Sahibi’ni, yani velâyet
sözlerini kýstas olarak almak icap eder.
Ahzab 62. âyet,
"Sünnetallahi fiylleziyne halev min kabl ve
len tecide lisünnetillahi tebdiylâ."
"Allah’ýn daha önce gelip geçenler hakkýndaki sünneti (nizamý) budur. Allah’ýn sünnetinde (nizamýnda) asla bir tebdil (deðiþme) bulamazsýn."
Sünnetullah, Allah’ýn hakikat-i Muhammediye
marifetiyle ‘El Ýnsan’ olarak Zamanýn Sahibi’nden görünmesidir. Bu ilâhî düsturdur.
Kur’an’da buyrulduðu þekliyle yeryüzünde ibret olsun diye bir takým âyetler, yani iþaretler gelecek nesillere býrakýlmýþtýr. ‘Her þeyi tabiat yapýyor, geçmiþ medeniyetlerin helâk olmasý da tabiat olaylarýndandýr’ denilmektedir. Her þey tabiat ise bu iþaretleri de tabiat mý býrakmýþtýr? Geçmiþ kavimlerden ilim ve teknikte çok ileri
olanlar da vardý; ancak Allah’ýn nizamýný inkârlarýndan
dolayý helâk edilmiþler ve gelecek nesillere ibret olmuþlardýr. Bu konu ile ilgili olarak Kur’an’da birçok anlatýmlar vardýr, ki bunlara kýssa denilmiþtir.
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Peygamberimizin bizlere býraktýðý emanetler olan
Allah'ýn kitabý ve O'nun sünnet-i seniyyesi ki, O’nun yolu olan Ehl-i Beyt yoludur. O halde bu âyet Ehl-i
Beyt'in, yani Allah'ýn nizamýnýn dýþýna çýkmadan yürümenin de bir iþareti olmaktadýr. Allah'ýn sünneti Peygamberin sünnetidir. Allah ve peygamberini ayýrmamak ve
‘tevhid’ ile görmek icap etmektedir.
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A L L A H ' I N N Ý Z A M I N A U Y M AYA N
TOPLUMLARIN AKÝBETÝ. ALLAH'IN
NÝZAMINA UYMA MECBURÝYETÝ.
ALLAH'IN NÝZAMINA VE ÞARTLARIN A U Y M A K D Ý Ð E R VA R L I K L A R L A
UYUM SAÐLAMAK ÝNSAN ÝÇÝN
MECBURÝYETTÝR

Bismillahirrahmanirrahim
Bugün nâs içerisinde çok çeþitli inançlar vardýr. Bu
inanç saliklerine ait olan mabetler ise mimarlýk þaheserleri olarak yükselmekte, bunlarýn yapýmýnda en son teknolojiler kullanýlmaktadýr; ancak buralarda Allah'ýn arzu
ettiði ve makbul tuttuðu iman eksikliði görülmektedir.
Bir toplum, ilâhî yaratýcýnýn arzusu paralelinde yaþamazsa o toplumun devamlýlýðý olamaz. Dünya insanlarýnýn pek çoðu bugün Allah bize karýþmasýn,
biz istediðimiz gibi yaþayalým arzusundadýrlar.
Acaba bu düþünce, Allah'ýn müdahalesini önleyebiliyor
mu?
Eðer bir toplum Allah'ýn arzusuna uygun hareket
ederse, o topluma Allah'ýn hususi lütuflarý olur. Mesela
muhtaç kimselere yardým edene Allah ihsan yapar, Allah
rýzasý için verene daha fazla lütfolunur. En önemli husus
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Allah'ýn düsturudur Neden en önemlidir? Çünkü Allah
nizamýný böyle kurmuþtur. Devletlerin kendi kanunu ve
programý var da, ilâhî yaratýcýnýn kendi nizam ve programý yok mu?
Eskiden beri gelen bir düþünce tarzý vardýr;
A l lah'ýn varlýðýna iman ettiklerini söyleyen bazý kimseler,
"Bizler Allah'a inanýyoruz, ancak peygamberi kabul etmiyoruz. Çünkü Allah ile kul arasýnda aracý olmaz." demektedirler. Böyle söylemekle acaba Allah'a yaranacaklarýný mý düþünmektedirler?
B u f i k r i y a t g e ç e r l i d e ð i l d i r. N e d e n ? Ç ü n k ü
A l lah'ýmýz bu teþkilatý peygamberlik müessesesi ile kurmuþtur. Allah'ýmýz, "Bana yakýnlýk bulmak istiyorsanýz sizlere irsal eylemiþ olduðum peygamberler
ile bana yaklaþýnýz." buyurduðu hâlde bu nizama uymamak makbul deðildir.
Bugün Peygamberimizi Kur'an'dan ayýrmak istiyorlar, ancak Peygamberimizin sözleri Allah sözleridir ki,
düsturdur.
Nisa sûresi 150-151. âyetlerinde,
"Ýnnelleziyne yekfürune billâhi ve rüsülihî
ve yüriydune en yüferriku beynallahi ve rüsülihî ve yekulune nü'minü biba'dýn ve nek22

fürü biba'dýn ve yüriydune en yettehýzu beyne zalike sebiylen. Ülaike hümülkafirune
hakkan ve a'tedna lilkafiriyne azaben mühiynen"
"Muhakkak ki; Allah'a Hû’nun resûllerine
kâfir olanlar ve Allah ve Hû’nun resûllerinin arasýný ayýrmak isteyenler. Bazýsýna
iman ederiz, bazýsýna kâfir oluruz diyenler.
Bunlarýn arasýnda bir sebil (yol) tutmak isteyenler. Ýþte onlar gerçekten kâfir olanlardýr. Biz kâfirler için alçaltýcý bir azap hazýrladýk." buyrulmaktadýr.
Nahl sûresi 36. âyetinde ise,
"Ve lekad beasna fiy külli ümmetin resulen
enýbüdullahe vectenibü't taðut feminhüm
men hedallahü ve minhüm men hakkat aleyhi'ddalâleh fesiyrü fiy'l ardý fenzuru keyfe
kâne akýbetü'l mükezzibiyn"
"Ve andolsun ki Allah’a ibadet etsinler ve
taðuttan (azgýnlýktan) sakýnýp kurtulsunlar
diye her ümmet (topluluk) içinde bir Resûl
(risalet noktasý) baas ettirdik (vazifeli kýldýk) Onlardan Allah’ýn hidayet ettikleri ve
onlardan üzerlerine dalaletin hak olduklarý
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vardýr. Artýk yeryüzünde gezip dolaþýn da
yalanlayanlarýn akýbetinin nasýl olduðuna
bakýn," buyrulmaktadýr.
Bu âyette de iþaret buyrulduðu gibi peygamberlere itiraz edenlerin akibetleri helâk olmaktýr.
Kasas sûresi 59. âyetinde,
"Ve ma kâne rabbüke mühlike'l kura hatta
yeb'ase fiy ümmiha resulen yetlu aleyhim
ayatina ve ma künna mühliki'l kura illâ ve
ehlüha zalimun."
"Ve Rabb'in þehirlerin merkezi içinde kendilerine ayetlerimizi tilâvet eden bir resûl baas ettirmedikçe (vazifeli kýlmadýkça) beldeleri helâk edici deðildir. Ve biz beldelerin
halký zalimler olmadan helâk etmeyiz." buyrulmaktadýr.
Burada peygamberliðin çok mühim bir faktör olduðu ve en önemli noktanýn peygambere itaat olduðu
görülmektedir. Böylelikle "Biz Allah'a inanýyoruz, Peygamber geldi ve gitti," diyerek fikir yürütenlerin de kat'i
bir imana sahip olmadýklarý aþikâr olmaktadýr.
Peygamberleri inkâr edenler tam mânâsý ile dini
24

bir hayatý nasýl yaþayacaktýr? Ýbadetlerini nasýl yapacaklardýr? Eðer peygamber bir kenara konulacaksa, Allah'a
nasýl yol bulunacaktýr? Bu gibi fikirleri benimsemiþ olanlar, peygamberlik müessesine karþý çýkmaktadýrlar. Ancak Allah'ýmýz, Kur'an'da hep risalet noktasýný vurgulayarak, O'na tâbi olunmasýnýn kesin þart olduðunu buyurmuþtur.
Risalet noktasý olan gönlün, hakikatte Allah'ýn
açýldýðý gönül noktasý olduðuna iþaret edilmiþtir. Nâsýn
Allah'ýn zâtîyet-i ilâhîyesi konusunda yeterli bilgisi yoktur. O yüzden Allah'ýmýz nâsa, kendi aralarýndan bir
Resûl ba's eyleyerek kendisini tanýmalarýný arzu buyurmuþtur.
Bu dünya tatbikatýndan baþka, Allah'ýmýzýn namütenahi âlemleri ve buralarda da nice tatbikatlarý söz konusudur. Bunlarýn hangi hususiyetlere sahip olduðunu
bilemiyoruz. Allah'ýmýz, "Yaþamýþ olduðunuz bu
âlemde Beni nasýl tanýyýp bilmenizi istediðimi irsal eylemiþ olduðum Resûl noktasýndan tahsil
edebilirsiniz." buyurmaktadýr.
Peygamber geldi ve gitti denilirse ve O'nun varisi
olan Zamanýn Ýnsaný kabul edilmezse o takdirde manevîyatýn tekâmülü inkâr edilmiþ ve bu tekâmülden istifade edilmemiþ olunur. Çok bilgili ve yetiþmiþ olduðunu
iddia eden kimseler, dünyadaki maddi terakkiyi Allah'ýn
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lütfetmiþ olduðu ilhamlar olarak deðerlendirmekten kaçýnmaktadýrlar.
Kur'an'daki mucizelerden birisi de þudur: Kur'an'ýn
özüne bakýldýðýnda her zamanýn kitabý olduðu ve her zamanda yaþayan insanlara hitap ettiði görülecektir. Bu
yönüyle de Kur'an eþsizdir.
Sevgili Efendimiz, Kur'an-ý Kerîm'i bize ilâhî bir
düstur olarak bildirmiþtir. Hadis-i þerîfleri de Kur’an’ýn
açýklamasýdýr. Allah'ýmýz bunu bir program dâhilinde lütfetmiþtir. Hz. Âdem’i yaratmýþ ve Hz. Âdem’den sonra da
halkýn nasýl hareket etmesi lazým geldiðini ilâhî kitaplarda bildirmiþtir. Kur'an'ý da bizlere tekâmül edebileceðimiz bir merhale, bir düstur, bir uyarýcý olarak irsal eylemiþtir.
Allah'ýn bütün peygamberleriyle lütfetmiþ olduðu
þeriat-ý ilâhîyesi düsturdur. Ýman edenler Allah'ýn nizamý ilâhîyesinde doðru bir þekilde yürüyebilmek için
A l lah’ýn düsturunu takip ederler. O düstura uymayanlar
helâk olmuþlardýr. Nitekim Kur'an-ý Kerîm'de bunun örneklerini görmek mümkündür.
Lût Peygamber Hz. Ýbrahim'in yeðenidir. Ýkisi de
nebidirler ancak Hz. Ýbrahim ayný zamanda Resûldür.
Her ikisi de Kenan diyarýnda idiler. Ýkisinin de peygamber olmasý dolayýsýyla birinin bir baþka topluluðu uyar26

mak için Kenan diyarýndan ayrýlmasý icap ediyordu. Hz.
Lût bunun üzerine baþka beldelere, Sodom ve Gomorra'ya gitti. Burada çok gayret göstermesine raðmen oradaki kimseler Allah'ýn nizamýna ve þeriatýna, yani düsturuna tabi olmak istemediler. Rabbimiz de onlarýn helakine karar verdi. Bu kararý Hz. Lût'tan evvel, 'Zamanýn
Resûlü' olmasý hasebiyle Hz. Ýbrahim'e bildirmek üzere
melekler gönderdi. Burada Allah'ýmýzýn düsturu icabý her
zaman için dünyada Allah'ýmýzýn rahmet-i ilâhîyesinin
insanlara lütfedildiði bir gönlün icra yaptýðý görülmektedir. Zamanýn ferdiyetine sahip olan bu Ýnsan, Âdem sýrrýna sahibiyeti ile Zamanýn Ýmamý’dýr. O bakýmdan
Rabbimiz ilâhî hükmünü göründüðü gönül noktasýndan
tatbikata koymaktadýr. Bu, Allah'ýn düsturu ve nizamýdýr.

Allah'ýn Nizamýnýn Dýþýna Çýkmak
Ne Demektir?
Dünyanýn kuruluþu Allah'ýn nizamý içindedir. Allah
insaný bir maksada müstenid olarak yaratmýþ ve bir nizam ve program belirlemiþtir. Bu, Allah dinidir. Ýnsanl a r, b u h u s u s i a r z u n u n m â n â s ý n ý i d r a k e d e m e m i þ ,
A l lah'ýn ilâhi nizamýna karþý birçok nizamlar ve programlar icat etmiþlerdir. Dünya yaþamýnda olduðu kadar manevî hayatta da çeþitli fikirler icat edilmiþ, bu yüzden nâs
dinlere, mezheplere ve fýrkalara ayrýlmýþtýr.
Düstur, Allah dininin nizamý ve Allah'ýn insanlar-
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dan uymalarýný beklediði kurallardýr. Eðer insanlar zamana uymuyor diye bu ilâhî kanunlarý kendi arzularýna
göre deðiþtirip tatbik ederlerse, ilâhî düstura uymamýþ
olurlar. Dünyada zuhur etmiþ olan kavimler ve medeniyetlere bakýldýðýnda hepsinde bir baþka tatbikat olduðu
görülecektir.
Allah dini dýþýnda insanlarýn din olarak kabul ettikleri inançlarda da yozlaþmalar görülmektedir. Meselâ;
Budizm, Hinduizm, Zerdüþizm (Mecusilik) vb. gibi. Onlar
da amaçlarýndan sapmýþlardýr. Böylelikle insanlar fikren
seyyal bir topluluk haline gelmiþlerdir.
Kiþi kendisini baþkalarý ile karþýlaþtýrdýðý zaman en
yüksek makamýn kendisine ait olduðunu düþünür. Bir
kimsenin baþkalarýný küçük görmesi yaratýlýþ hakkýnda
bir bilgisi olmadýðýný gösterir. Medeniyet bu mudur? Yoksa medeniyet Allah'ýn bizleri yaratmasýndaki arzuyu idrak midir?
Allah bizlere rýzkýmýzý temin edecek ve yaþanacak
bir dünya vermiþtir. Yýllar sonra insanlara petrol, kömür
vb. þeyler lâzým olacak diye bunlarý yer altýna depo etmiþ
ve hazýrlamýþtýr. Þimdi insanlar bu madenlerin kavgasýný
yapýyor. Hâlbuki rýzký Allah verir. Toprak Allah'ýn emri
ile hareket eder.
A’raf sûresi 10. âyetinde,
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"Ve lekad mekkennaküm fiyl'ardý ve ce'alna
leküm fiyha me'ayiþe kaliylen ma teþkürune."
"Ve andolsun biz sizleri yeryüzünde yerleþtirdik ve sizlere orada geçimlikler kýldýk.
Ne kadar az þükrediyorsunuz?" buyrulmaktadýr.
Fakat insanlar bu kýymeti takdir edememiþlerdir.
Nizamý bozmak sadece bir tek nokta için deðil, bütün nizamýn içerisinde olanlarýn nizamýný bozmak demektir. Çünkü bütün varlýklar Allah’ýn birliðinden meydana gelmiþtir. Her þey birbirine muhtaç olarak yaratýlmýþtýr. Nizamý bozmak, bu dengeyi akamete uðratýr.
Din, Allah dini olup bir bütündür. Bu bütünlük
içinde Allah sözü ve peygamber sözü birbirinden ayrýlamaz. Kelime-i Tevhid'i Hz. Muhammed (s.a.v)in ismi
z i k re d i l m e d e n s ö y l e m e k i s t e y e n l e r v a r d ý r ; a n c a k
‘ M u hammed’siz (s.a.v) þehadet geçerli deðildir.
Hz. Muhammed (s.a.v)in din ile ilgili konulardaki
tatbikatlarýný Kur'an'da yok diyerek inkar etmeye kalkýþmak doðru dinden sapmaktýr. Nitekim bazý tv programlar ý n d a H a c c f a r i z a s ý n ý n r ü k ün l e r i i l e i l g i l i o l a r a k H z .
M u hammed (s.a.v) in uygulamalarýný deðiþtirmeye kal-
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kanlarý görmekteyiz. Kur'an'da açýkça yazmayan konular
hakkýnda dinin sanki bir emri yokmuþ gibi davranmaktad ý r l a r. H â l b u k i A l l a h ' ý m ý z H z . M u h a m m e d ' i ( s . a . v )
‘ u s v e - i hasene’ (en güzel örnek) olarak göndermiþ ve
O’na uyulmasýný Kur’an emretmiþtir. (Yoksa Hz.Ýsa'nýn
emirlerine uymayan Hýristiyanlara mý benzemek istenmektedir?)
Hz. Muhammed (s.a.v) bütün âlemlerin
resûludür. Ýslâm bütün varlýklara Allah’ýn düsturudur. Ýnsan dýþýndaki bütün varlýklar Allah’ýn kendilerine verdiði vazifeyi yaparlar. Ancak beþer varlýðýnda þaþma olur. Kim Ýslâm içinde peygamberin yolundan saparsa onlar yanýlmýþlardýr.
Ýnsanýn terakkisi için devamlýlýðý olan ruhî bir
enerjiye ihtiyacý vardýr. Namazda Allah'ý zikir ile terakki
hâsýl olur. O halde beþ vakit namaz, kulu Allah'a yakýnlaþtýran bir ibadettir. Allah'ýmýz kendine yakýn olmasýný
istediði için kuluna namaz ile emretmektedir.
Namaz insaný dinde ve imanda sabit tutan bir ibadettir. "Ve Ben cinni ve insi Bana ibadet etsinler
diye halkeyledim." (Zâriyat 56) arzusunun bir ifadesidir.
Namazdaki ilâhî mânâyý idrak önemlidir. Bunu
Hz.Ýmam-ý Ali en güzel þekilde tarif etmiþtir; savaþta ken30

disine ok saplanýnca, "Ben namaza durayým da oku
öyle çýkarýn" buyurmuþtur.
Peygamberimiz, "Bana dünyanýzdan üç þey
sevdirildi: Nisa (Kadýnlar) güzel koku ve gözümün nuru namaz," buyurmuþlardýr. Namazda Allah’ýn
sevgisi ile kendini bir mütalaa etmiþlerdir. Yani namazda
ilâhî kudret ile bir bütünlük hâsýl olmaktadýr.
Namaz, Allah ile kulun bütünleþmesini, yani tevhidi simgeler. Namaz, insana verdiði ruhaniyet ile beraber
bedeni açýdan da zindelik verir. Þurasý muhakkak ki, namaz çok yönlü bir ibadettir.
Bazý ülkelerde kadýn imamlarýn cemaate namaz
kýldýrdýðýný görmekteyiz. Aslýnda hiçbir mümine haným
erkeklerin önünde namaz kýlmak istemez. Allah'ýmýzýn
tatbikatýnda ilk kadýn olan Havva annemiz Hz. Âdem'den yaratýlmýþtýr. Havva Âdem'e tabidir. Bu, Allah'ýn nizamýdýr. Kiþi varlýk sebebi olan annesini inkâr edebilir
mi?
Allah'ýmýzýn þeriat-ý ilâhîyesinin en önemli hususiyetlerinden birisi de, her zaman diliminde uyulup tatbik
edilebilir olmasýdýr. Þeriatýn mânâ ve hususiyeti (özü)
kaybolmadan yapýlan tatbikatlar makbul olur.
Bugün Sevgili Peygamberimizin tarif ve tel-
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kin buyurduðu þeriatýn zamanýmýza hitap eden
tatbikatý, geçmiþ ulemanýn o zamanki yorumlarýnýn bugüne aktarýlmak istenmesinden dolayý yapýlamamaktadýr.
Çeþitli dini inançtaki insan ve toplumlarýn kendi
uydurduklarý din kurallarýný Ýslâm ülkelerine ve Türkiye'ye kabul ettirmeye çalýþtýklarý görülmektedir.
Papa, Hýristiyanlýðýn temelinin Hz. Ýsa'nýn sözlerine deðil, eski Yunan medeniyetine ve akla dayalý olduðunu ve bunun sonucunda dinde bir “zenginleþme”
yaþandýðýný açýklamý þtýr. Allah'ýmýzýn va’z etmiþ olduðu
tevhid inancý nasýl olur da çok tanrýcý bir inanca sahip
olan eski Yunan mitolojisi ile örtüþebilir anlamak mümkün deðildir.
Ýnsan dýþýndaki varlýklar Allah'ýn onlardaki programýnýn içinde hareket etmek durumundadýrlar. Ýnsanda
diðer varlýklarýn hasletleri olduðu gibi, ayrýca insan, diðer varlýklarý Allah'ýn programý içinde tatbikata koyabilmektedir. Ýnsanýn tüm varlýklar üzerinde olmasý Allah’ýn
bir düsturudur. Bu nizamý bozmak isteyenler de vardýr.
Evcil hayvanlara sanki insanmýþ gibi davranmak, onlarý
insan mertebesinde görmek, yahut hayvan ve bitkilerin
genetik yapýlarý ile oynayarak Allah’ýn onlar için çizmiþ
olduðu programýn dýþýna çýkarmak gibi.
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Allahýn programýnýn dýþýna itilmek istenen varlýklar insandan davacý olsa ne olacaktýr. Kur’an’da, “Muhakkak ki Allah haddi aþanlarý sevmez.” buyrulmaktadýr.
Maddî ve manevî olarak Allah'ýn kurduðu nizam
bugün tatbikattan saptýrýlmaya çalýþýlýyor ve bunun adýna medeniyet deniliyor. Allah'ýn nizamý Allah'ýn düsturudur. Âlemler bu nizam içerisindedir. Dünya medeniyeti
kabul etse de etmese de Allah'ýn nizamýna mecburdur.
Bu nizamý deðiþtirmek arzusu, insanlarýn kendi kendilerini kandýrmalarýdýr. Ýnsanlar dine sonradan ihdas edilmiþ uydurmalara itiraz etmeleri gerekirken, adý Ýslâm
olan Allah dinini reddetmektedirler. Allah'ýn nizamý,
dünyada kul olarak nasýl yaþamak lâzýmdýr, yaþamýn hedefi ne olmalýdýr þeklinde mütalaa edilmelidir. Allah'ýn bize iþaret ettiði asýl hedefi düstur
olarak almak lâzýmken dindeki teferruatlarý ve
hemen hemen tamamýný insanlarýn icat ettikleri
bir takým kurallarý asýl olarak almak insanlarý itiraza sevk etmektedir. Hata olan din deðil, insanlarýn yanlýþ deðerlendirmeleridir.
Bugün Allah'ýn þeriatý Allah'ýn arzusuna göre tatbik
e d i l i y o r m u e d i l m i y o r m u ? A s l o l a n b u d u r. E h l - i z a h i r A l lah'ýn þeriat-ý ilâhîyesini bozmuþtur. Bu çok mühimdir. Dinde olmayaný dine ithal etmek Allah'ýn nizamýný bozar. Nizamý bozmak ne demektir? Allah nizamýný
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kurmuþtur. Allah'ýn bir programý vardýr. Nâsý bu program
ile yargýlayacaktýr. Bu programýn nâs için mes'uliyeti
vardýr. Allah, ilâhi ilim vermiþ; ancak dini halka intikal
ile vazifeli olanlar ilmi býrakýp insanlarýn giyim kuþamý
ile uðraþmaktadýrlar.

Yaratanýn Nizamýna Uymak Ýcap Eder
Ýslâm, dünya nimetlerinin Allah'ýn lütfettiði þekilde
bütün varlýklarýn istifadesine sunulmasýný emretmiþtir.
Yani bir paylaþým esasý vardýr.
Kiþi zekât verdikçe parasý çoðalýr. Manevîyatta da
böyledir. Bir insan Allah rýzasý için hizmet ediyorsa, Allah'ýn rahmetini insanlara bildiriyorsa,
A l lah o kimseyi maddî ve manevî olarak düþürmez. Allah'ýmýz o kimsenin manevî makamýný yükselttikçe, o makama uygun olarak yaþayabilmesi için maddi
imkânlar da lütfeder. Allah'ýn bu ihsanýna nazar-ý dikkat
icap eder.
A i l e re i s i k a z a n c ý n ý a i l e s i n e h a rc a m a k l a m ü k e l l e f t i r. A i l e s i n i n n a f a k a s ý n ý t e m i n e t m e k e s a s t ý r.
A i le reisi kazandýðý parayý ailesine harcarken tereddüt
etmez. O parada gözü de kalmaz. Çünkü aile reisine Allah bu ilhamý vermektedir. Baba, çocuklarýnýn arasýnda
ayýrým yapmaz, yapmamalýdýr; ama çocuklardan sanki
ayrý tutuluyormuþ gibi hisse kapýlanlar olur. Evlâdýn ba34

baya babanýn da evladýnýn aleyhine olmasý büyük günahlardandýr.
Zekât, Ýslâm’da çok yönlü anlamý olan ve iktisadi
yaþamý düzenleyen bir nizamdýr. Bu, sermayenin tek elde toplanmasýný önlemek ve dünya nimetlerini dünya insanlarýnýn istifadesine sunmak amacýný taþýmaktadýr.
Faiz meselesine gelince; Ýslâm para ticaretini yani
paranýn alýnýp satýlmasýný kabul etmemektedir. Bankalar
halktan topladýðý parayý sanayide ve kalkýnmada yatýrým
amaçlý kullanmalýdýr.
Zengin Müslümanlarýn fakir Müslümanlara yardým
etmesi dinimizin bir emridir. Yani zenginin bir mes’uliyeti de fakiri korumak ve kollamaktýr. Bugün dünyada zengin ülkelerin mal sattýklarý, ticaret yaptýklarý fakir ülkeleri korumasý gerekirken, aksine onlarý sömürdükleri görülmektedir. Bu dengesizlik dünyada ekonomik krizlere
sebep olmaktadýr.
Nâs dünya yaþamýnda bir bütün olduðu halde neden inançta ayný noktada deðildir? Dünya yaþamý bir
gün nihayete erecektir, ama Allah'ýn arzusu olan insan
baki kalacaktýr. Ýnsan ahirette de devamdadýr. Ahirette
insan, Allah'ýn kendisine verdiði idrake göre deðerlendirilecektir. Onun için insanlarýn inanç yönü de ‘bir’ olmalýdýr. Muhakkak ki bütün peygamberleri bir araya ge-
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tiren nokta olmasý sebebiyle Hz. Muhammed (s.a.v)'in
anlattýðý þekilde idrak ve iman da birleþilirse insan "bir
makam" olarak mütalaa edilir. ‘Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir.’ beyaný icabý böyledir.
Burada þu bir gerçek ki; Allah namütenahi rýzýklar
lütfetmiþtir. Ýnsanlar bu maddi ve manevi rýzkýn "bir" olduðunu, yani bir Allah'tan lütfedildiðini idrak etmelidir,
ki bir araya gelebilsinler.
Ýslâm'ýn eðitim görüþünü en güzel Hz. Ýmam-ý Ali
ifade etmiþ ve "Evlatlarýnýzý onlarýn yaþayacaðý zamana göre yetiþtiriniz" buyurmuþtur. Bu cümledeki
hususiyet þudur: Geçmiþte meydana gelen tarihsel olaylar geleceðe ýþýk tutar. O halde gelecekteki ihtiyaçlarý bugünden saptayarak ona göre bir eðitim sistemi geliþtirmek makul olandýr. Ancak bu çabalar bir bütün olarak
ele alýnmalýdýr. Yani dünyevî yaþam ve manevi inanç birlikte ele alýnmalýdýr. Bu þekilde insanlýða daha faydalý
olunabilir. Tabi bu yetiþmede en büyük amil eðitim kurumlarýdýr.
Bugün týp konusunda yeni ilerlemeler vardýr. Akýl
bir þeyi isterse vücud onu kabul etmektedir. Meselâ yeni
araþtýrmalarda vücuduna emir vererek hastalýðýný reddeden kiþilerde hastalýðýn kaybolduðu ortaya çýkmaktadýr.
Burada enteresan olan þudur; Ýnsan vücudunu Allah dýþ ý n d a m ü t a l â a e t m e k m ü m k ü n d e ð i l d i r. Ý þ t e b u r a d a
A l lah'ýn dûnu anlatýlmaktadýr.
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Allah'ýn dûnu nedir? Kendi varlýðýnýn ondan olmadýðý inancýnda olan kiþi, sanki yaratýlmamýþ gibi olacaktýr. Yani bilgisayardan silinmiþ bir program gibi olacaktýr.
Çünkü fikren ve aklen kabul etmemektedir.
A l l a h ' ý n d û n u , A l l a h ' ý n d ý þ ý d e ð i l d i r. Ç ü n k ü
A l lah'ýn dýþý diye bir þey olmasý mümkün deðildir Günümüzde insanlarý kendine cezbedenlere ilah denilmektedir. Moda ilahý, gençlik ilâhý gibi. "Dini onun için terk
etti." anlamýndaki her þey Allah'ýn dûnu anlamýndadýr.
Allah'ýn yaþamýnýzý terk edin diye bir emri yoktur; ancak
y a þ a m ý A l l a h ' ý n n i z a m ý i ç i n d e k u l l a n m a k i c a p e d e r.
A l lah'ýn muhabbetinin üstünde bir muhabbetle bir yaratýlmýþa baðlanmak, Allah'ýn dûnu demektir. Hz.Pirimiz,
"Kim ki kendi gibi bir ölümlüye tapar o mel'undur." buyurmaktadýr.
Yaratýlýþ itibarý ile her insan Allah'ýn bir arzusuna
eðilimli olarak dünyaya gelir. Bunlar, Allah’ýn insana lütfettiði kabiliyetler olup muhteliftir. Dünyevî eðitimde bu
kabiliyetlere ve eðilimlere dikkat ederek deðerlendirme
y a p m a k g e re k i r. Þ ö y l e k i : Pe y g a m b e r E f e n d i m i z ,
" E m a neti ehline veriniz" buyurmuþlardýr. 'Ehline
verin' beyaný ile kiþilerin kabiliyetlerine göre bir deðerlendirmeye iþaret buyurmuþlardýr. Kabiliyet ise Allah'ýn
bir ihsanýdýr.
Eðitimin öncelikle Allah'a ve peygamberine
inanç, kiþinin yaratýlýþý ve dünyaya geliþ amacý37

nýn idraki ile baþlamasý gerekir. Kendi kültürümüzü
nesillere kolaylýkla tatbik ederken, yabancý kültürlerin
tatbikinde zorlamalar görülmektedir. O halde, milletimize uygun olan, atalarýmýzýn nesiller boyunca devam ettirdiði kendi kültürümüzdür. Kültürümüzün devamý da onu
gelecek nesillere aktarmakla mümkündür.
Ýlim, milletin kendisinden kaynaklanmazsa, yabancý toplumlarýn ilmini ve kültürünü aktarmak mecburiyeti hâsýl olur, ki bu da nesillerin bozulmasýna sebep
olur. Ýlmi almak tamam ama onlarý taklide hayýr.

Hacc , A l l a h ' ý n Ü z e r i m i z d e k i Bir
Hakkýdýr
Âl-i Ýmrân sûresi 97. âyetinde,
"Fiyhi ayatün beyyinatün makamü ibrahiyme
ve men dehalehu kane aminen ve lillâhi
alennâsi hýccülbeyti menisteta'a ileyhi sebiylen ve men kefere feinnallahe ðaniyyün
anil'alemiyne."
" O r a d a b e y a n o l m u þ â y e t l e r, m a k a m - ý
Ý b r a him vardýr. Ve kim Hû’ya dahil olursa
emin (emniyette) olur. Beyt’in (Kâbe’nin)
Allah için haccedilmesi insanlar üzerine
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farzdýr. Güç yetiren kimse Hû’ya sebil (manevi yol) tutsun. Ve kim kâfir olursa da artýk Allah âlemlerden müstaðnidir (ihtiyacý
yoktur)" buyrulmaktadýr.
Beytullah sýrrýndaki Ýnsan-ý Kâmil'i tasdik, Allah'ýn
insanlar üzerindeki bir hakký olup, Âdem sýrrýný tasdiktir.
Allah, Halife-i Hakk sýrrýnýn tasdik edilmesini istemektedir. Bu tasdik, Allah'ýn Musavvir'indeki arzusunu tasdiktir. Hacc menasýkýnýn içindeki rükunlar da pek çok
mânâlar ihtiva etmektedir. Âdem'in secde yeri nedir? Diye sorulursa Hz. Süreyya, "Ben gönlüme gönlüm bana meftunu esîriz." buyurmaktadýr. Hakký bulmuþ gönül kendine teveccüh edince, "Teveccühün benden
bana" zuhur eder ki, Allah'ýn arzusunun gerçekleþmesidir.
Günümüzde hacc farizasýnýn belli günlerin dýþýnda
da yapýlmasýný isteyenler vardýr. Hacc farizasýnýn esas
rüknü Arafat vakfesidir. Arafat vakfesi, Zilhicce'nin 9.
günü öðleden sonra baþlar, güneþ batýncaya kadar sürer.
Bu zamanýn dýþýnda yapýlan vakfe ibadetleri de sevaptýr
ama Hacc'ýn rüknü olmaz. Çünkü Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v) Arafat vakfesini bu zamanda yapmýþtýr. Zaten ‘Zilhicce’ Arapçada "Hacc sahibi" demektir.
Hz. Ýbrahim zamanýndan beri Hacc farizasý bu zamanda
yapýlmaktadýr. O halde bu tatbikat Allah'ýn evvelden beri peygamberleri ile tatbik ettiði bir emridir. Bütün bun-
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lar meydanda iken, Hacc'ýn zamaný ile oynamak Ýslam'ý
y o z l a þ t ý r m a k i s t e y e n l e r i n h a l i d i r. B u h â l , i n s a n l a r ý
Ý n kýlâb-ý Kebir'e götürür.
Kurban kesmek ibadetinde de Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir. Peygamberimiz
kurban olarak her defasýnda iki koç kesmiþtir. Bir kurbaný kendisi ve ailesi için, bir kurbaný da ümmeti için kesmiþ ve dua etmiþlerdir. (Bu gün TV’de kurban için balýk(!..) kesilmesini önerenler olmasý dinin ne kadar hafife alýndýðýný göstermektedir.) Kurbanýn cismani mânâsýndan daha ileri olarak, manevi mânâsýna dikkat etmek gerekir. Kurban, sanki diðer zamanlarda et ihtiyacý yokmuþ
gibi et ihtiyacýndan kesilmez, kurbanýn manevi yönü
önemlidir.
Allah insaný arzu buyurmuþ ve yaratmýþtýr. Kendi
varlýðýndan halk ettiði insanýn kendi asliyyetine teveccühü ve Allah'a ilticayý istemesi doðru olur. Ýnsan için maneviyatta terakki aþk ve sadakat iledir. Bu aþk ve sevgiyi
ifade eden; "Ben sana kurban olayým ya Rabbim!"
nidasýnýn rumuzu olarak kabul etmesi ve kurban ibadetini Allah'a kurban olmasý þeklinde mütalaa etmesi lazýmdýr.
Hacýlar ibadetlerini yerine getirip þeytaný, yani
mekri reddettikten sonra kurban kesmektedirler. Bu bir
yerde "Ya Rabbi! Kendimi sana feda ettim." demek40

tir. Bu ibadet insanýn Allah'a olan aþkýný sembolize eder.
Ýnsan, Allah için kendini feda etmek istemekte, anc a k A l lah kendinden halk ettiði insana olan rahmetinden dolayý, "O halde kurban kes! Seni bu fedakârlýðý yapmýþ gibi kabul edeceðim." buyurmaktadýr.
Hacc menasýkýnda þeytan taþlama da vardýr. Bundaki mânâ, insanýn imtihaný için yaratýlmýþ olan mekrin
reddedilmesi ve mekrin geçerli olmadýðýnýn ikrarýdýr.
Recm taþlama demektir; yani mekir fikriyatýnýn kabul
edilmemesidir. Zina eden de recm edilir; Þeytan da recm
edilir. Bunlarýn recm edilmesi Âdem programýný bozduðu
içindir. Yani Allah'ýn nizamýný bozduklarý için recm edilmektedirler.
Ýnsan, ‘Âdem’ ve ‘Havva’ olarak yaratýlmýþtýr; ancak Allah'ýn nizamýný bozan bir durumda recm olur.
Kâbe’yi yedi kere tavaf etmek, bir mânâda Âdem
gönlünü tasdik etmeyenlerin nedamet getirmesi ve tövbe
için bu tasdiki yapmasý anlamýna da gelir. Çünkü Kâbe,
Âdem’in yaratýlýþ arzusunda serzeniþte bulunan meleklerin tövbesi için yapýlmýþ Beytü’l Mamur'un yeryüzündeki gölgesi mesabesindedir. Hacer-ü’l Esved, kalbin
fuad (sevdayý süveyda) noktasýný temsil eder. Hz. Ýmamý Ali, "Hacer-ü’l Esved, bizim Bezm-i Elest'teki ikrarýmýzýn suretidir." buyurmaktadýr. Hadis-i þerifte,
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"Hacer-ü’l Esved sütten beyazdý sonra insanlarýn
hatalarý onu kararttý." buyrulmuþtur.
Her peygamberin bir sünneti vardýr. O peygambere uymak sünnetini yerine getirmek anlamýný taþýr. Peygamber, yaþamý ile örnektir. Burada önemli bir husus
vardýr; Peygamberimizde hiçbir peygamberde olmayan
daha ileri hususiyetler vardýr.
Peygamber neyi kabul ederse, Allah'ýn kabulüdür.
Neyi reddederse, Allah'ýn reddidir. Bu, Allah'ýn nizamýdýr. Burada Allah'ýn arzusu, Allah'ýn kullarýndan ne istediðidir. Bu istediði þey, kulunu yaratma maksadýndaki
arzusudur. Yani ‘Allah beni niye yarattý?’ diye düþünürsek o zaman kulun Allah'a bir þey vermesi gerekir ki,
O'nun emrine ve nizamýna uymak O'na bir þey vermek
demektir. O'nun arzusuna uymak Allah'ýn emrini yapmaktýr.
Âl-i Ýmrân suresi 31. âyetinde,
"Kul in küntüm tuhýbbunallahe fettebi'uniy
yuhbibkümullahü ve yaðfir leküm zunubeküm vallahü ðafurün rahiymün."
"De ki; Eðer Allah'ý seviyor iseniz, o halde
bana tâbi olun ki Allah da sizleri sevsin ve
günahlarýnýza maðfiret eylesin. Ve (andolsun) Allah gafurdur, rahimdir."buyrulmaktadýr.
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O halde Peygamberimizin sünneti Allah'ýn kulundan talep ettiði arzuyu ilâhîyesidir. Peygamberimizin
sünneti en baþta Kur'an'a uymaktýr. Allah insana zorluk
dilemez.
Bakara sûresi 185. âyetinde
"...Yüriydullahü bikümülyüsre ve lâ yüriydü
bikümül usra "
"... Allah sizlere kolaylýk murad eder ve sizler için zorluk irade buyurmaz. " buyrulmaktadýr.
Hadis-i þerîfte, "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin;
kolaylaþtýrýn zorlaþtýrmayýn." ( Müslim, Cihâd, 1732 )
buyrulmaktadýr. Hâlbuki bugün din adýna yaþamýn her
s a f h a s ý n ý z o r l a þ t ý r m ý þ l a r d ý r. Ö r n e ð i n Ý s l â m ’ a u y g u n
e v l i l i ð i n n a s ý l o l m a s ý g e re k t i ð i h a k k ý n d a m u h t e l i f
k i t a plar yazýlmýþtýr. Ancak uygulanmasý mümkün deðildir. Allah'ýn kulluðu kolaylaþtýrmasýný ehl-i zahir tatbiki
mümkün olmayan bir zorluða getirmiþtir.
Allah’ýn resûlleri ile bildirdiði düstur ana kaidedir.
Allah’ýn bildirmiþ olduðu düstura karþýlýk düsturlar icat
etmeye çalýþmak insanlarýn düþtüðü en büyük hatadýr.
Allah'ýn bir olan dini Allah'ýn düsturudur. Dinler arasý diyalog denildiði anda dinsizlik noktasýna gelinir; çünkü
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"dinler" diye bir þey söz konusu deðildir. Peygamberimiz; "Ben sizlere yeni bir din getiriyorum" buyurmadý ve
fakat; "Sizler için dininizi ikmal ettim ve üzerinize nimetimi tamam ettim. Ve sizler için din olarak Ýslâm'a razý oldum," (Maide 3) buyurmuþlardýr.
En'âm sûresi 161. âyetinde,
"Kul inneniy hedaniy rabbiy ilâ sýratýn müstekýymin diynen kýyemen millete ibrahiyme
haniyfen ve ma kane minelmüþrikiyn"
"De ki; Rabbim beni sýrat-ý müstakîme (dosdoðru bir yola), geçerli olan bir dine, hanîf
olan (puta tapmayan) müþriklerden olmayan Ýbrahim milletine hidayet eyledi." buyrulmaktadýr. "
O halde din bir bütündür. Dinler deðil bir tek din
vardýr. O da Ýslâm'dýr, Allah dinidir. "Son din" diyenler
diðer peygamberlerin va'z ettiði Allah dinini farklý deðerlendirenlerdir. Bugün nâs öyle bir hâle gelmiþtir ki, büyük çoðunluðu Allah yolundan uzaklaþmýþlardýr. Bazý
kimseler imansýzlýðý yaymak için ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Maide sûresi 64. âyetinde,
"Ve kaletilyahudü yedullahi maðluletün ðullet eydiyhim ve lü'ýnu bima kalu bel yedahü
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mebsutatani yünfiku keyfe yeþa'ü ve leyeziydenne kesiyren minhüm ma ünzile ileyke
min rabbike tuðyanen ve küfren ve elkayna
beynehümül'adavete velbaðdae ilâ yevmilkýyameti küllema evkadu naren lilharbi atfeehallahü ve yes'avne fiyl'ardý fesaden vallahü lâ yühýbbülmüfsidiyne"
"Yahudiler "Allah'ýn eli baðlýdýr," (Allah
cimridir) dediler. Onlarýn elleri baðlandý ve
bu sözlerinden dolayý lânetlendiler. Bilâkis
Hû’nun iki eli de açýktýr. Nasýl isterse öyle
infak eder. Ve Rabbinden sana indirilen
mutlaka onlardan birçoðunun azgýnlýðýný ve
küfrünü artýrýr. Ve biz onlarýn arasýna kýyamete kadar sürecek düþmanlýk ve kin býraktýk. Her ne zaman harp için bir ateþ tutuþdurdularsa Allah onu söndürdü. Ve onlar
yeryüzünde fesat çýkarmak için çalýþýrlar.
Ve de Allah, fesat çýkaranlarý sevmez " buyrulmaktadýr.
Arap memleketlerinde de iman noktasýnda bir
gayret görülmemektedir. Vehhabiliðin Ýngiliz ajanlarý tarafýndan desteklendiði bilindiði halde bir kýsým Araplar
hâlâ Vehhabiliðin peþinden gitmeye devam etmektedirler.
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Kur'an, kýyamete kadar bakidir, Kur'an bozulduðu
anda kýyamet demektir. Hükmü verecek zât hükmünü
verir, o zamanýn insaný Hüve'den talep yapar.
Düstur, Allah’ýn vazifelendirdiði peygamberan ve
evliya-i kiram hazeratýnýn bildirmiþ olduðu hükümlerdir.
Peygamberlerden sonra gelen yorumcular o düsturu, yani Allah’ýn nizamýný kendi felsefelerine göre deðerlendirmiþlerdir. Ancak aslolan Allah’ýn, “Kýstas-ül Müstakîm” olarak irsal eylemiþ olduðu gönle (Zamanýn Ýnsaný) ve O’nun bildirdiklerine uymaktýr.

Nasih-Mensuh
Kur'an varlýklarýn hususiyetlerini ortaya koyan bir
anayasa kitabýdýr. Her zaman diliminde bu anayasanýn
fikriyatý sabit olmakla beraber Zamanýn Ýnsaný ile bu
anayasa yorumlanýr. Esasta fetva makamý Zamanýn Ýnsaný’na aittir. Çünkü anayasanýn zaman ve zemine göre
uygulanmasý muhteliftir.
Müfessirler Kur'an-ý Kerîm'de birtakým âyetlerin silindiði, yahut hükmünün kaldýrýldýðý, yani iptal edildiði,
h a t t a Pe y g a m b e r i n b i r t a k ý m â y e t l e r i u n u t t u ð u g i b i
“ t u haf” iddialarda bulunmuþlardýr. Burada "nasih / silen," "mensuh / silinen" anlamýndadýr.
Kur'an-ý Kerîm her zamana hitap eder. Kur'an
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âyetleri her zamana uygun anlamlarýný sunar, geçmiþte
mensuh kabul edilen âyetlerin daha sonraki zamanlardaki açýlmalarý olmayacak mýdýr?
Þurasý kesindir ki, nasih-mensuh meselesi Hz. Peygamberimizden çok sonralarý müfessirler tarafýndan icat
edilmiþtir. Kur’an âyetleri yirmi üç sene boyunca tedrici
olarak nazil olmuþ ve peygamberimiz her âyetin yerini
bizzat kendisi tayin etmiþlerdir. Bu kadar itina edilmiþ
olan Kur’an âyetlerinin yerleþtirilmesinde söz konusu
mensuh âyetler olsa idi, Peygamberimizin bunlarý kaldýrmasý icap ederdi. Hâlbuki nasih-mensuh hakkýnda Hz.
Peygamberimizden tek bir hadis bile rivâyet edilmemiþtir.
Müfessirler meseleyi Kur'an'daki birtakým âyetlerle
yorumlamakla beraber, hangi âyetlerin nasih, hangi
âyetlerin mensuh olduðuna kendileri karar vermiþler, bu
kararlarýnda da ihtilaf etmiþlerdir. Bunlar Allah’ýn Kitabý’na müdahale olmuyor mu?
Hz. Peygamberimizin Kur'an-ý Kerîm'i kýraat ettikten sonra unutmasýnýn asla mümkün olmayacaðýný yine
Allah'ýmýz,
Â'la sûresi 6-7. âyetlerinde,
"Senukriüke fela tensa illa maþaallah innehü ya'lemü'l cehre ve ma yahfa."
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"Sana okutacaðýz ar týk unutmayacaks ý n , A l lah'ýn dilediði müstesna... Þüphesiz
O açýk ve gizli olaný bilir." buyurarak hüküm
kýlmýþtýr.
Eðer Peygamber unutmuþ denirse, o halde hâþâ
Allah unutmuþ oluyor ki, bu muhaldir.
Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin olduðu için,
O'ndan sonra Kur'an'ýn deðiþtirilmesi mümkün deðildir.
Çünkü Sevgili Efendimizden sonra peygamber gelmeyecektir. Unutulmamalýdýr ki, Kur’an bütün âlemler üzerine
gönderilmiþtir. Bazý âyetlerin nelere takabül ettiðini tam
olarak bilmek mümkün deðilken, ulema-i rüsûmun nasih-mensuh hakkýnda karar vermesi kendisini ilgilendirir.
Kur’an-ý Kerîm Hz. Muhammed (s.a.v) in vücûd kitabýdýr. O’nun hükmünü Peygamberimiz verir. Tekmil evliyada Kur’an âyetlerinin daha ileri açýlýmlarý zuhur etmiþtir. Hiçbir evliya nasih-mensuh’tan bahsetmemiþtir.
Peygamberimizin sözlerinin Kur’an mý yoksa hadis
mi olduðunu kimsenin deðerlendirme yetkisi yoktur. Ancak Peygamberimiz, ‘Bunu Kur’an’a yazýn’ buyurmuþtur. O hâlde þu Kur’an’dýr, Allah sözüdür; þu da hadistir
peygamber sözüdür demek böyle bir ayýrým yapmak
makbul olmaz. Peygamberden konuþan Allah’týr, her varlýktan konuþan da Allah’týr; ancak makamlar farklý48

d ý r. A l lah’ýmýz Hz. Muhammed (s.a.v) de Resûl makamýndan nutketmektedir.
Nasih mensuh meselesinde Kur'an'ýn birçok âyetinin mensuh olmasý, yani iptal olmasý gibi bir mânâ çýkar
ki, bu Allah'ýn nizam-ý ilâhîsine aykýrý bir durumdur.
Hicr suresi 9. âyetinde,
"Ýnna nahnü nezzelne'z zikre ve inna lehu
lehafizun."
"Muhakkak ki "Zikri" (Kur’an’ý) inzal eden
biziz ve muhakkak ki 'Hû'yu elbette muhafaza ederiz." buyrulmaktadýr.
Yunus sûresi 64. âyetinde ise,
"Lehümü'l büþra fiy'l hayati'd dünya fiy'l ahireh lâ tebdile likelimatillah ve zalike hüve'l
fevzü'l azýym."
"Dünya hayatýnda ve ahirette onlaradýr müjde. Kelimetullahda tebdil yoktur. Ýþte Hüve
büyük bir kurtuluþtur." buyrulmaktadýr.
Bu âyet Allah'ýn sözlerinde tebdil olunmayacaðýný
(deðiþtirilmeyeceðini) göstermektedir.
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Nahl sûresi 101. âyetinde,
"Ve iza beddelna âyeten mekâne âyetin vallahü a'lemü bima yünezzilü kalû innema ente müfter bel ekserühüm lâ ya'lemun."
"Biz bir âyetin mekânýný (yerini) (baþka) bir
âyetle deðiþtirdiðimiz zaman Allah neyi nazil edeceðini bildiðine göre Sen iftira edensin dediler. Bilâkis onlarýn çoðu bilmiyorlar." buyrulmaktadýr.
Âyet yerlerinin (mekânlarýnýn) Peygamberimiz tarafýndan tespit edildiði variddir. Kur’an-ý Kerîm 23 sene
boyunca âyet âyet inzal olunmuþtur. Âyette iþaret edilen,
Peygamberimizin yeni inzal olunan âyetlerin yazýlmasý
için Kur’an’daki âyetlerin “mekânýný,” yani Kur’an’daki yerini deðiþtirmesi anlamýndadýr.
Bu âyetin bir baþka mânâ ve yorumu ise þöyle olsa gerekir: Burada iþaret buyrulan "Âyet" peygamberdir.
Yeni bir peygamber gelmesi âyetin tebdil edilmesidir.
Peygamberlerden sonra bu vazifeyi zamanýn Ýnsan-ý
Kâmilleri yüklenmiþtir. Her zamanýn risalet noktasý Zamanýn Sahibi'dir. Zamanýn Sahibi, âyetlere zamana hitap
eder þekilde mânâ verir. Tebdil, Kur'an'ýn mânâsýnýn zamana hitap edecek þekilde anlaþýlmasý ve yorumlanmasýdýr. Eðer zamana göre hitap olmasaydý, Allah her zaman
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diliminde yeni bir risalet noktasý (Zamanýn Sahibi) irsal
eylemezdi. Ama son Peygamberin getirdiði nizam-ý ilâhî
ile, her zaman dilimine göre içtihad edilmesi icap eder.
Burada içtihad kapýsý kapanmýþtýr sözünün ne
kadar hatalý olduðu da aþikâr olmaktadýr.
Mezkûr âyetin bir baþka mânâ ve yorumu da þöyle olsa gerektir: Bu âyet, bazýlarýnýn iddia ettikleri gibi
mensuh âyetler fikriyatýný haklý çýkaran bir âyet deðildir.
Dikkat edilirse âyette 'nesehe' kelimesi deðil 'bedele'
kelimesi kullanýlmýþtýr. Âyetlerin, geçen zaman içinde,
ifade edilerek anlaþýlmalarý için, bir âyetin bir baþka âyet
ile pekiþtirilerek ve o âyetten bilistifade ile o günün idrakine tebdil edilmesi esasý vardýr. Bunu yapacak
olan kimselerin "muhaddesun"dan olmalarýnýn icap ettiðini Sevgili Efendimiz bildirmiþlerdir.
Hadisler ravi zincire göre deðerlendirilirse ne olur?
Ravi zinciri peygamberimizden çok sonra çýkmýþtýr. Bu
durumda peygamberimizden çok sonra gelmiþ kiþilerin
anlatýmlarý da hadis metnine karýþmýþ olabilir. Peygamberimiz bunun olmamasý için muhaddesunu iþaret etmiþtir.
Peygamberimiz ashabýna, "Ýslâm'ý yayýn" buyurmuþtur. Ashab-ý Kiram kendi anlayýþ ve makamlarý itibarýyla Ýslâm'ý yorumlayýp anlatmýþlardýr ve bu anlayýþ
Ýslâm'ýn özüne gölge düþürmemiþtir. Daha sonraki çaðlarda ise bazý kimseler Ýslâm'a gerek fitne maksatlý, ge51

rekse dünyevî açýdan yaklaþmýþlardýr. Ýslâm'ýn yerel
adaptasyonlarý sonucu yapýlan yorumlar, baþka bölgelerde de uygulanmaya kalkýnca zahiren uyumsuzluk göstermiþtir.
Bugün Hz. Ýsa'nýn sözleri aynen zamanýmýza intikal etseydi, Hýristiyanlar Hz. Muhammed (s.a.v) i inkar
etmezlerdi. Havarilerden intikal eden sözleri inkâr eden
Pavlus'un sözlerinin Hz. Ýsa ile ilgisi yoktur. Hâlbuki Hýrýstiyanlar Pavlus’un sözlerini esas kabul etmektedirler.
Benzer anlayýþ Musevilerde de mevcuttur.
Burada Ýslâm'ýn ayrý bir hususiyeti vardýr. Peygamberimizin muhaddesunu yani ilham alan "Zamanýn Ýnsaný"ný iþaret etmesi dinin ruhunu ve mânâsýný korumuþ
ve her zamana adaptasyonu saðlamýþtýr. Onun için Zamanýn Ýnsaný olan gönüller, Kur’an'ýn özünü ve mânâsýný her zamana hitap eder þekilde anlatmýþlardýr. Yani
Kur'an hakikatlerini açmýþlardýr. Yaþam tatbikatýný ise
ulemaya býrakmýþlardýr. Misal olarak; Hz.Abdülkadir
Geylani, Hz. Mevlana hususiyede gönüllerdir. Çünkü
onlar Ýslâm'ýn öz ve mânâsýný açýklamýþlardýr. Ýslâm çok
geniþ anlayýþ ve idrak vermektedir. Buna göre herkes
kendi makamýna göre izahat yapar; ancak Allah'ýn bildirdiði þekli ile anlatanlar vardýr ki, onlar velâyettir ve geçerli olan da budur. Ýslâm'da birçok icatlar (bid’at) çýkartan ehl-i zahire gerçek tevhid nasýl anlatýlabilir?
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Ýslâm tarihinde, mescidlere halý sermek, abdest
alýrken sabun kullanmak, ezaný mikrofonla okumak ve
benzeri teferruat konularda birçok münakaþalara rastlanmaktadýr. Ýslâm'ý bu þekilde deðerlendirmek, insanlarý dinden uzaklaþtýrmaktadýr. Bunlarý kullanmak bid'at
deðildir; ancak Ýslâm'ý bu þekilde deðerlendirmek bid'at
olur.
Bakara sûresi 106. âyetinde,
"Ma nensah min âyetin ev nünsiha ne'ti bihayrin minha ev misliha elem ta'lem ennallahe alâ külli þey'in kadiyr."
"Biz âyetlerden hiçbirini neshetmeyiz veya
unutturmayýz; ondan daha hayýrlýsýný ya da
bir mislini getirmedikçe. Allah'ýn her þey
üzere kadîr olduðunu bilmez misin?" buyrulmaktadýr.
Kur'an âyetlerinin sadece bir deðil, bir çok ve mislince misli mânâlar ihtiva etmeleri sebebiyle, zaman içinde zuhur eden gönül ehli tarafýndan açýklanmalarý ve idrak olunmalarý söz konusudur. Bu, âyetlerin her zamana
hitap etmesi, yani her zaman diliminde yeni anlamlarla
açýlmasýdýr.
H e r p e y g a m b e r v e z a m a n ý n Ý n s a n- ý K â m i l ' i
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d e A l lah'ýn bir âyeti olarak deðerlendirilse gerektir. Geçen zaman içinde her peygamberin âlem-i bekaya intikallerini müteakip, zuhur eden peygamberler daima daha ileri açýlma ve anlatýmlarla gelmiþlerdir. Son olarak
da âlemlere rahmet olarak âlemleri þereflendiren Sevgili
Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin olarak, kendilerine
kadar zuhur etmiþ olan bütün peygamberlerin lütfetmiþ
olduðu ilm-i ilâhinin mislince misli ve hayýrlýsýný lütfetmiþtir.
Son peygamberden sonra onun varisleri olarak zuhur eden zamanýn sahipleri olan Ýnsan-ý Kâmiller de
onun þeriat ve nizamýný her zamana hitap edecek þekilde
açýklamýþlardýr. Eðer nasih mensuh kabul edilirse mensuh olan Kur'an âyetlerinin hükmünün geçersiz olduðunu kabul etmek gerekir. Oysa Kur'an âyetlerinin zahir
anlamlarýnýn ötesinde daha ileri açýlýmlar sunan batýn
anlamlarý da vardýr. Eðer birtakým âyetler mensuh ise
güya iptal olan bu âyetler namazlarda okunacak mýdýr?
Devir hatminde kýraat olunacak mýdýr? Bu ifadeler birbirlerini nakzetmiþ durumdadýr. Allah'ýmýz kendi lafz-ý
celili olan Kur'an-ý Kerîm'ini son güne kadar geçerli kýlacaðýný buyurmaktadýr.
Kur'an âyetleri bütün olaylarý açýklamýþtýr.
Kur'an'daki veya hadis-i þeriflerdeki daha ileri
açýlýmlar, anlaþýlmak yerine nasih-mensuh olarak
zorlanmýþtýr.
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Müfessirler Kur’an ve hadisler karþýsýnda idrakte
zorlandýklarý konularda velâyete uyum göstermedikleri
için nasih-mensuh demiþlerdir. Hâlbuki idrakte zorlandýklarý meselelerin çözümleri velâyette vardý.
Nasih mensuh meselesi Ýslâm dýþý fikirlerin Ýslam'a
ithal edildiði Ýsrailiyat düþüncesinin mahsulü olsa gerektir. Bu durum karþýsýnda sanki bir geçerliliði varmýþ gibi
birçok kitaplarda bu konu iþlenmektedir. Hiçbir mesnedi
olmayan bu konunun bu þekilde sürekli iþlenmesinin
maksadý nedir?
'Nasih-Mensuh' meselesi, Allah'ýn vahdaniyetine
aykýrýdýr. Kur'an-ý Kerîm, gelecekten haber vermiþse nasýl mensuh olabilir. Hz.Süreyya, ehl-i zahir (nasih-mensuh'u kabul eden zihniyet) için 'nasipsiz' kelimesini kullanmýþtýr. Yani onlar nasipsizliði temsil etmektedir. Bu da
Allah'ýn bir programýnýn olduðunu göstermektedir, onlarýn arzusu zaten velâyet deðildir.
Ýnsanlarý Zamanýn Sahibi’nin getirdiði doðru ilme
deðil de, kendi düþüncelerine tâbi kýlmaya çalýþanlar ifsad etmektedirler. Allah’ýmýzýn ilâhî nizamýna uymak insan için gereklidir. Çünkü Allah’ýmýz âlemleri bir program dâhilinde ve bir nizam üzere yaratmýþtýr.
Ulemanýn fikriyatýndaki gibi bir nasih-mensuh anlayýþýnýn olmasý mümkün deðildir. Bu, zamanýn insanýna
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sunulan hüküm verme yetkisine iþaret eden bir düsturdur
Nahl sûresi 84. âyetinde,
"Ve yevme neb'asü min külli ümmetin þehiyden sümme lâ yü'zenü lilleziyne keferu ve lâ
hüm yüsta'tebun"
"Her ümmetten bir þahit baas ettirdiðimiz
gün artýk ne kâfir olanlara izin verilir, ne de
kendilerinden hoþnutluk istenir." buyrulmaktadýr.
O halde Allah, þahidi (Zamanýn Ýnsaný - Zamanýn
Ýmamý) geçerli kýlmaktadýr. O gönül Allah'ýn tayin ettiði
þahittir.
Kur'an âyetleri her zamana ve zemine hitap eder.
Kur'an on beþ asýrdýr her zamana hitap etmiþtir. Bugün
zamanýmýza uymadýðýný söylemek haddi aþmaktýr. Zamanýn Sahibi olan risalet noktasý her zamana göre Kur'an'ý
açar ve anlatýr.

Mânen Terakki Etmek Ýçin Ýnsana
Lazým Olan Þey Ahlâktýr
Bugün hiçbir dinî vecibeyi yerine getirmedikleri
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hâlde iman sahibi olduðunu söyleyen kimseler vardýr.
Bir misal olarak devletler de dünya yaþamý içerisinde bir
nizam kurmuþlardýr. Devletler cemiyet hayatýnýn düzenini saðlamak için koymuþ olduklarý yasalara uyulmadýðý
takdirde uymayan insanlarý cezalandýrmýþlardýr. Dünya
yaþamýný düzenleyen bu kanunlara nasýl uyuluyorsa,
âlemleri yaratan Allah’ýn koymuþ olduðu nizama da uyma mecburiyeti vardýr. Burada bahsedilen maddî nizamdýr; ancak Ben güzel ahlâký tamamlamak için irsal
olundum” hadisi ile iþaret olunan hususiyeti idrak etmek ve Peygamberimiz tarafýndan bildirilen Allah’ýn nizam-ý ilâhîyesine dikkat etmek icap eder.
Din, Allah'ýn insanlar için koymuþ olduðu ilâhî nizamdýr. Ýnsanlarýn dini bir kenara býrakýp, dünya yaþamýný tanzim etmeye kalkmalarý ve nizam kurmaya çalýþmalarý abestir. Dünya yaþamý zaten dinden ayrý deðerlendirilemez. Onun bir parçasýdýr. Yaþam sistemi Allah'ýn nizamý üzerine kurulmadýysa yürümesi zaten mümkün deðildir. Bu noktalar dikkate alýnarak yürünürse selamet bulunur, aksi takdirde zahmet çekilir.
Bir takým kimselerin kendi akýllarýna göre nizam
icat edip insanlara doðru olduðunu zannettikleri bu nizamý dayatmalarý ve onlardan bu nizama uygun yaþamalarýný istemeleri zulümdür. Çünkü sadece dünya yaþamýnýn
deðil, bilinen ve bilinmeyen bütün âlemlerdeki yaþamýn
sahibi ve yarataný Allah'týr. Ýnsanlar sahibi olmadýklarý
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bir yaþamýn nizamýný nasýl kuracaklardýr? Kurulacak nizam bütün varlýklara uyacak mýdýr? Ýþte insanlarýn düþtüðü çeliþki budur. Bu çeliþkiden kurtulmanýn yolu, Allah'ýn yarattýðý nizama uymaktýr.
Kiþiler kendi yaþamlarýný idame ettirmek için bile
baþkalarýna muhtaç iken, diðer varlýklar için nizam koymaya kalkmaktadýrlar. Bu durumun akýl ve mantýkla
açýklanmasý pek müþkül görünmektedir.
Tarih boyunca ülkelerinin yönetiminde söz sahibi
olanlar insanlarýn kendi fikriyatýnda ve düþüncesinde olmalarýný istemiþlerdir. Bu þekilde düþünmeyenleri ise cezalandýrmýþlardýr. Ancak yaratýlýþ itibari ile her varlýk
farklý bir düþünce ve yaþam tarzýna sahiptir. Bu mozaik
Allah'ýn nizamýný göstermektedir. Bu durumda o yöneticilerin tutum ve davranýþlarý ilâhî yaratýlýþa ve hilkate
ters düþmektedir. Aslýnda bu mozaiði bir bütün halinde
görmek tevhiddir.
Ýslâm'da içki neden yasaktýr? Çünkü içki aklý uyuþturmaktadýr. Akýl ise uyuþmayý kabul etmez, kendine malik olarak yaþamak ister.
Manevî ahlâkýn ilk etabý Allah’ýn hakkýný tasdik ve
ikrar etmekle baþlar. Bu noktada bütün varlýklara hüsn-ü
muaþerette bulunmak gerekir. Bunun için de manevî
ahlâk sahibi olmak lazýmdýr. Bu, kulun vazifesidir.
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Nitekim Maide sûresi 87. âyetinde,
"Ya eyyühelleziyne amenu lâ tüharrimu tayyibati ma ehalallahü leküm ve lâ ta'tedû innallahe lâ yuhýbbülmu'tediyne."
"Ey iman edenler Allah'ýn sizlere helâl eylemiþ olduðu tayyibatý (temiz ve güzel þeyleri) kendinize haram kýlmayýn ve haddi aþmayýn. Muhakkak ki Allah haddi aþanlarý
sevmez." buyrulmaktadýr.
Mürþid'in kerameti ile selamet bulan, daha sonra
eski alýþkanlýklarýna geri dönüyorsa bu da kendi arzu ve
alýþkanlýklarýný ilah olarak kabul etmek, yani Allah'ýn
dûnu anlamýndadýr.
Ýnsan için dünyada ilâhî rehber lâzýmdýr. Risâlet
noktalarý rehberlerdir. Dünyada ne yapacaklarýný bilmeyen insanlar kendi kendilerine bunu halletmeye çalýþmaktadýrlar. Hâlbuki ilâhi âlemden esfele safilin âlemine
inen insana rehber tayin edilmiþtir. Ýlâhî rehbere uyan
Allah'ýn düsturuna uymuþ olur.
Ýnsanlar ilâhi rehberi lüzumsuz görmektedirler. Ancak insan dünyaya imtihan için geldiðine göre yanlýþlýklar yapabilir. Allah cennetleri yaratmýþ, cennetlere layýk
insanlarý da yaratmýþtýr.
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A’raf sûresi 43. âyetinde,
"Ve neza'na ma fiy sudurihim min ðýllin tecriy min tahtihimül'enharü ve kalülhamdü
lillâhilleziy hedana lihaza ve ma künna linehtediye levla en hedanallahü lekad caet
rüsülü rabbina bilhakký ve nudû en tilkümülcennetü üristümuha bima küntüm ta'melune"
"Ve sadýrlarý içinde kin bukaðýsýndan ne
varsa sökmüþüzdür. Altlarýndan ýrmaklar
ç ý k m a k t a d ý r. Ve " b i z i b u n a h i d a y e t e d e n
A l lah'a hamdolsun, derler. Eðer Allah bize
hidayet eylemeseydi biz kendi kendimizi hidayete erdiremezdik. Andolsun Rabbimizin
resûlleri 'el Hakk' ile geldiler ve bizlere "iþte size cennet, iþlemiþ olduðunuz amellerden dolayý o size miras verildi," diye nida
olunduk." buyrulmaktadýr.
Mürþid derviþinden memnun, derviþi de Mürþid'inden memnun ise Allah derviþteki menfi halleri siler. Bir
rehbere uyulmasý elbette Allah'ýn nizamýdýr. Rehber
evlâdýndaki kusur ve hatalarý dünyanýn icabý olarak sehven yapýlmýþ görür.
Akla göre yürümek, dünyaya göre davranmak de-
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mektir. Allah'ýn arzusuna göre yürümek yani bir gönül ile
yürümek makbul olandýr. Rehberler peygamberler ve velilerdir. Peygamberler insanlara Allah'ýn emirlerini teblið
etmek üzere irsal olunmuþlardýr. Peygamberlikten sonra
da velâyet tatbikatý devamdadýr. Ancak veliler peygamberler gibi umuma teblið ile vazifeli deðillerdir. Hakka
yakýnlýk bulmak isteyen için rehberi arayýp bulmak vazifesi vardýr.
Maide sûresi 35. âyetinde,
"Ya eyyühelleziyne amenuttekullahe vebteðû
ileyhilvesiylete ve cahidu fiy sebiylihî le'alleküm tüflihune."
"Ey iman edenler Allah'a takva edin ve
Hû’ya (varmak için) 'el vesîle'yi arayýn ve
Hû’nun yolunda mücahede edin, umulur ki
felâha erersiniz." buyrulmaktadýr.
Yani talip olan rehberini arayýp bulacaktýr;
Çünkü velâyet umuma açýk deðildir. Talep talipten gelecektir. Velâyet kýyamete kadar da devamdadýr.
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A L L A H ' I N F E Z A ' Y I YA R AT M A S I N DA
BÝR NÝZAMSIZLIK BULABÝLÝR MÝSÝN?

Bismillahirrahmanirrahim
Bu sonsuz gibi görünen ve beþeriyetin idrakte zorlandýðý âlemin içerisinde sayýlamayacak kadar çok galaksiler, nebulalar, pulsarlar, yýldýzlar bilmediðimiz nice varlýklar bulunmaktadýr. Ancak bizim bildiðimiz ve bilmediðimiz bütün bu âlemler, Rabbimizin indinde bir zerre
mesabesinde bile deðildir.
Allah'ýmýz bütün bu âlemleri belirli bir program
dâhilinde vücuda getirmiþtir. Her varlýk kendisine lütfedilen mazhariyet neyse ona göre bu programýn bir parç a s ý o l a r a k v a z i f e s i n i y e r i n e g e t i r m e k t e d i r. Ya n i
A l lah'ýmýz bütün varlýklarý kendi nizamý içerisinde iskân
eylemiþtir. Bir misal olarak Rabbimiz, suyu yaratmýþ ona
bir mazhariyet lütfetmiþtir.
Nur sûresi 45. âyetinde,
"Vallahü haleka külle dabbetin min ma'"
"Ve Allah her dabbeyi (canlýyý) sudan halk
eylemiþtir." buyrulmaktadýr.
Ýnsanlarýn bugün en çok suya ihtiyacý olduðu gö63

rülmektedir. Her þey sudan yaratýlmýþtýr; ancak insanlar
suyun kýymetini ve suyun yapýsýný daha yeni idrak etmeye baþlamýþlardýr.
Allah'ýmýzýn suya verdiði bu mazhariyet suyun varlýklarýn hayatýnda önemli bir yere sahip olmasýna sebep
teþkil etmiþtir. Allah'ýmýz bu nizama son derece ehemmiyet verirken, nâsýn bu nizam ve düstura lakayt kalmasý
ise enteresandýr.
Ýnfitar sûresi 6. âyetinde,
"Ya eyyühe'l insanü ma garreke birabbi'l keriymi."
"Ey insan nedir seni kerem sahibi Rabbine
karþý maðrur eden." buyrulmaktadýr.
Bakara sûresi 117. âyetinde,
"Bediy'ussemavati vel'ard ve iza kada emren
feinnema yekulü lehu kün feyekûn."
"Semavatý ve arzý ibda edendir. (baþlangýçta yaratan) Ve bir emri (iþi) kaza ettiðinde
artýk Hû’ya "ol," (kün) buyurur da olur." buyrulmaktadýr.
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Âyette buyrulduðu gibi Allah’ýmýz bu âlemleri
‘Kün’ emri ile yaratmýþtýr. Her varlýk Allah’ýn kendi varlýðýndan hâsýl olmuþtur.
A’raf 185. âyetinde,
"Evelem yenzuru fiy melekutissemavati
vel'ardý ve ma halekallahü min þey'in ve en
asa en yekune kadýkterebe ecelühüm febieyyi hadiysin ba'dehu yü'minune."
"Hiç nazar etmezler mi göklerin ve yeryüzünün hükümranlýðýna ve (onlarda ne varsa)
Allah’ýn ‘bir þeyden’ yarattýðýna ve belki de
ecelleri yaklaþmýþtýr. Artýk Hû’dan (Hû’nun
sözünden) sonra hangi söze iman edecekler?" buyrulmaktadýr.
Rabbimizin tasavvur edip arzu buyurduðu hususlarý istek halinde meydana getirmesinin ismi nefistir.
Rabbimizin Musavvir ismiyle arzu ettiði tasavvurundaki
istekler, 'Nefis' ismi ile tecelli eder ve meydana gelir.
Dünyanýn son bulmasý konusu Allah'ýn Musavvir
isminde arzu buyurmuþ olduðu esfele safilin programýnýn son bulmasý mânâsýna gelmektedir.
Mülk sûresi 3-4. âyetlerinde,
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"Elleziy haleka seb'a semavatýn tibakâ
ma'tera fiy halki'r rahmani min tefavüt ferci'il basara he'l tera min fütur sümmerci'i'l
basare kerrateyni yenkalib ileyke'l besarü
hasien ve hüve hasiyr."
"O’dur yedi semâvatý tabakalar halinde halk
eden. Göremezsin Rahman’ýn halkediþinde
bir uyumsuzluk. Haydi bakýþýný çevir
g ö r ü y ormusun bir çatlak, sonra bakýþýný
çevir tekrar tekrar. Bakýþýn sana yorulmuþ,
hüsrana uðramýþ olarak döner." buyrulmaktadýr.
Bu âyet, Allah'ýmýzýn âlemleri belirli bir program
dâhilinde halkettiðini iþaret etmektedir. Allah'ýn nizamýnda elbette bir boþluk yoktur.
Allah'ýmýzýn dünyayý ve âlemleri meydana getirmesindeki hususiyet nedir? Allah'ýmýz bu hususiyetleri
peygamberleri ile bildirmiþtir. Bu ilâhî hakikatler idrak
edildiði zaman dünya yaþamý da idrak edilmiþ olur. Bu,
Allah'ýn ilâhî düsturudur.
Düstur, Allah'ýn Musavvir'inde arzu etmiþ olduðu
bir nizamlar manzumesidir. Kur'an, Allah'ýn ilâhî nizamýný ve düsturunu anlatan bir kitaptýr. Ýnsanlara dünyada
düzgün bir þekilde yaþamalarý için tatbik olunan nizam,
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Allah'ýn düsturu olsa gerekir. Ýnsanlarýn bu programa
gösterdiði uyum, onlarýn Allah katýndaki makbuliyetini
gösterir.
Allah, hiçbir kayda ve nizama tâbi deðildir. Ancak
Allah, âlemleri ve peygamberleri yaratýrken ve onlarýn
makamlarýný belirlerken hep bir nizam içerisinde yaratmýþtýr. Yaratýlan her varlýk bir nizam üzerinedir. Herkesin
kendisine çizilen bu nizama uygun hareket etmesi makbul olur.
Yaþadýðýmýz bu hayat Hüve'nin bir anlýk arzusudur. Kur'an'da þöyle buyrulmuþtur:
Mü’minun sûresi 112-114. âyetler,
"Kale kem lebistüm fiy'l ardý adede siniyne.
Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmun fes'eli'l addiyne. Kale in lebistüm illa kaliylen
lev enneküm küntüm ta'lemune."
"Yeryüzünde kaç sene boyunca oyalandýnýz?" Bir gün ya da günün bir kýsmý kadar,
derler. Sayanlara sor. Keþke pek az oyalandýðýnýzý, bilmiþ olsaydýnýz, buyurur."
Allah bir isim tasavvur ettiði anda o isimdeki arzusu, zevki, neþesi bir anda tecelli eder. Bu hususiyet ma-
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neviyatta tayy-i zaman ve tayy-i mekân diye de ifade
edilmiþtir.
Allah'ýn bir kulundaki neþesi, zevki Allah'ýn nizamý
olarak da ifade edilir. Buna müdahale Allah'ýn nizamýna
müdahale olarak nitelenebilir. Çünkü bu, Allah'ýn o isimdeki arzusuna müdahaledir.
Her varlýk Allah'ýn takdir ettiði bir zaman dilimi
i ç e r i s i n d e y a þ a r. Ý þ t e b u , A l l a h ' ý n t a k d i r i d i r. H e r
v a r l ý k A l lah'ýn vahdaniyet-i ilâhîyesine iþaret etmektedir. Bu, Allah'ýn o varlýkta bir hususiyetinin gizli olduðunu aþikâr kýlmaktadýr. Yukarýda zikredilen âyetlerden de
anlaþýlacaðý gibi Allah’ýn nizam ve düsturunun Feza’da
da geçerli olduðu anlaþýlmaktadýr.
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VELÂYET ALLAH'IN NÝZAMINA UYMUÞ
VE KABUL ETMÝÞTÝR. ÝMAN, ÝLÂHÎ YARATICININ DÜSTURUNA UYMAK
DEMEKTÝR.

Bismillahirrahmanirrahim
Ýslâm sadece dini ve manevî konularý ihtiva eden,
düzenleyen bir din olmayýp, ayný zamanda dünya yaþamýmýzdaki bilgileri ve tavsiyeleri de ihtiva eder. Bunlar
kulun manevî ve maddi olarak nasýl yürümesi icap ettiðine dair tavsiye ve hususiyetlerdir, ki bu da Allah'ýn
düsturudur. Ýslâm, ayný zamanda insanlarýn medeniyet
bakýmdan nasýl terakki edeceðini açýklar ve anlatýr. Eðer
bu nizamý tatbik ederlerse insanlar ilâhî hakikati daha
ileri idrak edip, yaþamlarýný daha mükemmel hale getirebilirler.
Diðer inanýþlarda manevî ve dünyevî olarak bu kadar geniþ bir anlatým ve izahat bulunmamaktadýr. Ýslâm'da ekonomi, sosyal yaþam ve insanlar arasýnda huzuru
temin edecek olan hukuki meseleler çok geniþ bir þekilde anlatýlmýþ ve izah edilmiþtir.
Dünya yaþamý ile ilgili en önemli hususlardan birisi de kadýn-erkek münasebetidir. Allah, kadýn ve erkeði
evvela bir ‘Âdem’ de yaratmýþ ve daha sonra Âdem’den
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Havva’yý meydana getirmiþtir. Ýnsan varlýðý bir erkek ve
bir kadýn olarak yaþamlarýný sürdürmüþlerdir. Âdem'in
insan olarak halk edilmesinde namütenahi hikmetler
vardýr. Âdem, hem ruhu hem nefsi temsil eden bir varlýktýr. Allah'ýn arzu ettiði varlýðýn terakkisi için Âdem'de bulunan nefis ayrý bir varlýk olarak yine Âdem'den yaratýlmýþ ve meydana çýkmýþtýr. Aðýrlýk olarak ‘Ruh’ Âdem'de;
‘Nefis’ ise Âdem'den yaratýlan kadýn varlýðýnda tatbikat
yapmaktadýr. Nefis ile ruhun birlikte terakki etmesi, onl a r ý n gerçek bir Âdem varlýðý idrakin e , y a n i
" Â d e m ü s kün" idrakine gelmelerine vesile olur.
Bugün dünyada ahlâki bir çöküþ olduðu açýk olarak görülmektedir. Allah'ýmýz insanlarý bir kadýn ve bir
erkek olarak yaratmýþ, bu iki cinsin de nizam-ý ilâhîyeye
uymasý lazým geldiðini bildirmiþtir. Erkeklere birçok vazife yüklendiði gibi, kadýnlarýn da ahlâki yönden yüklenmiþ olduklarý vazifeler vardýr. Bu cümleden olarak, bugüne kadar bildirilmiþ olan ilâhî þeriatlarda da, devlet
kanunlarýnda da kadýnlarýn ahlâka dikkat etmeleri istenmiþtir.
Erkek olarak yaratýlan bir kimse ile, kadýn olarak
yaratýlan bir kimsenin kendi yaratýlýþ gayelerine uygun
hareket etmesi icap eder. Ýnsanýn yaratýlýþý bir nizam üzer i n e d i r. E r k e ð i n k a d ý n , k a d ý n ý n e r k e k o l m a y ý i s t e m e s i A l lah'ýn düsturuna aykýrýdýr. Bu düstura uymayanlar için Allah'ýmýzýn Cennet yaþamý uygun deðildir.
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Kur’an’da kadýn tek olarak zikredilmemiþtir. Kadýn
ve erkek bir bütün olarak mütalaa edilmiþtir. Kur’an’da
sen ve zevcen olarak deðerlendirilen kadýn, bugün yalnýz
olarak mütalaa edilmektedir.
Peygamber Efendimiz ayný zamanda bir devlet
baþkanýydý. Arzu ettiði kadýný alabilirdi. Zaten bütün kadýnlar da onunla evlenmek istemiþlerdir. Peygamberimizin hanýmlarý ise çoðunlukla þehidlerin dul kalan hanýmlarýdýr. Peygamberimiz þehid Müslümanlarýn kadýnlarýný
Müslümanlara örnek olmak için almýþtýr. Þehid Müslümanlarýn dul kalmýþ kadýnlarý ile evlenmenin bir fazilet
olduðunu ispat için bu fedakârlýðý yapmýþtýr. Eðer Peygamberimiz bunu yapmasaydý daha sonraki devirlerde
meydanda kalan þehid Müslümanlarýn dul hanýmlarýný
kim alacaktý? Yetim çocuklarý ile meydanda kalmýþ dul
hanýmlara kim el uzatacaktý? O zaman Ýslâm’ýn geliþmesinde ve yayýlmasýnda zayýflýk meydana gelebilirdi. Kadýnlar meydanda kalma korkusu ile kocalarýný cihaddan
men edebilirlerdi. Bu hadise ayný zamanda o devirlerde
hanýmlar için bir nevi sigorta gibi olmuþtur.
Düsturun önemli rükunlarýndan biri de evliliktir.
Çünkü Allah önce Âdem'i sonra ona zevce olarak Havva'yý yaratmýþtýr. O halde evlilik Allah'ýn bir nizamýdýr.
Allah, âlemlerdeki Allah nizamýný Âdem ile va'z etmiþtir.
Onunla bildirdiði nizamýna bütün varlýklarýn uymasýný
arzu etmiþtir. Böylece Allah'ýn Musavvir'indeki arzusu-

71

nun hususiyeti meydana çýkmýþtýr. Bu arzusunun tatbikatýný da Âdem ile belirtmiþtir. Allah'ýmýz Âdem'e bir ikram
yaparak Havva'yý Âdem'den halk etmiþ ve ona zevce
olarak ihsan etmiþtir. O halde burada ilâhî düstur meydana çýkmýþtýr. Âdem sýrrýndaki kocanýn Allah'ýn nizamýný tatbik etmekle mükellef olduðunu idrak etmesi icap
eder. Bu, nizamýn bir parçasýdýr. Havva sýrrýndaki kadýnýn da, Âdem sýrrýndaki kocaya tabi olmasý ve ona itaati
Allah'ýn düsturunu yerine getirmesi anlamýný taþýr. Âdem
için de Allah'ýn yarattýðý varlýklara Allah'ýn programýný ve
nizamýný tatbik etmek mecburiyeti vardýr. Allah'ýn bu nizam ve düsturunun tatbikatýnda Allah rýzasý için çekilen
zahmetler, o varlýðýn Allah yolundaki mücahedesidir.
Kadýn kendisine verilen vazifeyi idrak ettiyse o zaman asliyyetini ve insanlýðýný idrak etmiþ
olur.
Allah'ýn yarattýðý bütün varlýklarda, Allah arzusunun tatbikatý istenir. Karý koca kendi yaratýlýþ maksatlarýný idrak etmiþlerse Allah onlara rahmetini lütfeder. Havva'nýn, yasak þecereye yaklaþmayý teklif ettiðinde,
Âdem'in Havva'ya mâni olmasý lazýmdý.
Düstur, Allah'ýn nizamýný belirten bir kelimedir.
Ýnsanlar bu nizama uyuyorsa her þey nizamýnda yürür.
Allah'ýmýz bütün âlemleri kendi ilâhî nizamý içerinde halkeylemiþtir. Gerek manevî gerekse maddi nizama uygun

72

h a re k e t e t m e k i c a p e d e r. E ð e r b u n a u y u l m u y o r s a ,
A l lah'ýn bu nizama bir nokta koyacaðý da unutulmamalýdýr. Tabiatýn seyrine göre insaný deðerlendirmek Allah'ýn
nizamýný ve tatbikatýný ref etmek demektir. Bunun yerine
insaný esas alarak tabiatý deðerlendirmek daha doðru
olur.
Âdem noktasýnda olmasý gereken insanýn yaþamýndaki nizamýn bozulmasýna paralel olarak dünya nizamý da bozulmaktadýr. Düstur, Allah'ýn Âdem nizamýný tatbik etmektir. Nefis olarak erkek kadýna muhtaçtýr.
Nefsi temsil eden kadýnýn ruhu temsil eden erkeðe muhtaciyeti de vardýr.
Erkek ve kadýn için imtihan olan bir husus yani
evlilik, dünyanýn idamesi için lazým gelen bir unsurdur.
Kadýn ve erkek, bu birlikteliðin mânâsýný idrak ederlerse
Allah'ýn makbulü olurlar. Erkek ve kadýn, hayatýn
baþlangýcýnýn unsurlarý olduðuna göre, erkek ve
kadýnýn bozulmasý dünya hayatýnda nihayete gel i n d i ð i n i i þ a r e t e d e r. Ý s l â m ' d a k i e v l i l i k n i z a m ý n ý
A l lah'ýn koyduðu bir düstur olarak görmek lazýmdýr. Elbette yaratan kudret-i ilâhiye, yarattýðý varlýklarýn hakkýný en iyi bilendir.
Sevgili Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde, "Kim
evlenirse dinin yarýsýný tamamlamýþ olur; kalan
diðer yarýsý hakkýnda ise Allah'tan korksun!" (Taberânî, Mu'cemu'I) buyurmuþlardýr.
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Ýslâm inancýnda evli kadýna bakýlmaz. Evlilikte koca ve kadýn arasýndaki beraberlik, ‘Ruh’ ve ‘Nefs’ ittifaký yapýlmýþ anlamýndadýr. O halde evlilik bu anlatýmý ifade etmektedir. Baþkasýnýn hanýmýna bakmak bu ittifaka,
yani 'Ruh' ile 'Nefs'in bu birlikteliðine müdahaledir.
Ailenin dini vecibeleri için erkek sorumludur. Aile
babadan ne gördü ise ona uyacaktýr. Herkes kendi yaratýlýþýnýn idrakine vardýðý zaman Allah'tan baðýþlanma isteyecektir. O hâlde erkek kendi vazifelerini, kadýn da kendi vazifelerini yerine getirmelidir.
Son zamanlarda týp teknolojisinin geliþmesine
baðlý olarak baba faktörü devreden çýkarýlarak çocuk sahibi olmak yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Bu, Allah'ýmýzýn
ana nizam düsturlarýndan birisini ortadan kaldýrmaya
yönelik bir harekettir. Allah'ýmýz bu yaþam programýnda
insanlarýn terakkisi için bir nizam kurmuþtur. Aile, bu nizamýn önemli bir unsurudur. Aile, insanlarýn birçok duyguyu, müspet ve menfî pek çok tatbikatý yaþayarak terakki etmesine vesile olan önemli bir kurumdur. Bu hareket aile hayatýný, dolayýsýyla toplumsal yaþamý ifsat etmeye yönelik bir çalýþmadýr.
Aile mahsuniyetini bozacak ahlâk düþüklüðü bugün had safhaya gelmiþtir. Karý koca demek
birlik demektir. Kadýn, erkeðin nefsini temsil
eden noktadýr. Erkek ve kadýn bir vücûdu meydana getirir.
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Allah'ýmýz yüce Kur'an'da kendi ilâhî düsturunu,
hüküm ve nizamýný anlatmaktadýr. Ancak insanlar kendi
toplumsal âdetlerinin Kur'an gibi kabul edilmesini, herkes tarafýndan tasvip edilerek uyulmasýný istemektedirler,
ki bu ilâhi terbiyeye uygun deðildir.
Ýslâm’da bayramlar, yalnýzca neþe ve sevinç; oyun
ve eðlence günleri deðildir. Ayný zamanda toplumsal birlik ve dayanýþma duygusunu pekiþtirme amacýna hizmet
eder. Bayram bir kurtuluþ ve selâmet bulmaktýr. Gerçekte bayram, Allah’ýn lütfettiði nimetleri idrak etmek ve
þükretmektir. Hakikat anlamýnda ise, manevî terakki ve
kurtuluþu, yani mekirden kurtularak rahmet-i ilâhîyeye
kavuþmayý remzetmektedir.
Dünya yaþamýnda rahmeti temsil eden ‘müspet’
ve zahmeti temsil eden ‘menfi’ olmak üzere iki akým
vardýr. Bu noktalarý yaþayarak aslý olan Allah’ý idrak etmek, hakikate ulaþmak demektir. Kiþi, gerçekten kurtulduðuna inanýyorsa onun için bayramdýr. Gayesiz bayram
olmaz. Nitekim Hacc ibadetinde bu açýkça görülmektedir. Bayramlar ayný zamanda bir “cem” makamýdýr.
Bayram sabahý çocuklarýný giydirip bayram namazýndan dönen aile reisini karþýlayan kadýnlar için bayramýn ecri vardýr. Onlara da namaza gitmiþ gibi sevap lütfedilir. Kadýn için erkekten maddiyat istemek de erkeðin
vüs'ati kadardýr. Kanaat ve þükre uyan da budur.
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Bayramýn çok hususi bir mânâsý ve makamý vardýr.
Allah’ýmýzýn lütfetmiþ olduðu nizam-ý ilâhîyenin ve kulluðun kabulü içindeki valâyet arzusunun idraki Rabbimizi
sevindirir. Zaten bu tertib O’nundur ve tatbikini arzu buyurmuþtur. Allah’ýmýz kullarýný affetmek ister. Ýþte o zaman Rabbimizin bu sevincini kutlamak bayramdýr. Böylelikle Allah’ýmýz, kullarýnýn kendisini sevmesinden çok daha fazla kullarýný sevmektedir. Bu idrakte
olanlar bayram yapmalýdýr.
Bugünlerde manevîyat ve din konusunda 'hoþgörü' kelimesi sýk sýk kullanýlmaktadýr. Neyi hoþ görecektir
insanlar? Allah'ýn þeriat ve nizamýný kabul etmeyip kendi
aklýný kabul ettirmeye çalýþanlarý mý? Bunlarý hoþ görüp
birlik olmaya çalýþmak onlarýn fikirlerini kabul etmek anlamý taþýr, ki bu imana ve Allah'ýn nizamýna aykýrýdýr.
Dünya yaþamý ilâhî yaratýcýnýn arzusu ve programý
d â h i l i n d e s ü r m e k t e d i r. Þ i m d i h o þ g ö r ü a d ý a l t ý n d a
A l lah'ýn Hz. Âdem ile baþlattýðý tatbikatý bir kenara býrakýp maymundan türedik diyen Darwin’in nazariyesini kabul edenleri hoþ görmek biraz tuhaf olmaktadýr. Onlarla
birlik kurmak yerine, onlara doðru ilim ve bilgi verip
doðru yolu göstermek her Müslümanýn vazifesidir.
Bir hadîs-i þerifte Sevgili Efendimiz, "Bir kötülük
gördüðünüz zaman elinizle düzeltiniz, gücünüz
yetmezse dilinizle düzeltiniz, ona da gücünüz
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yetmezse kalbinizle reddediniz." buyurmuþlardýr.
Ýlâhî nizamý ve düsturu bozmamak icap eder.
Ýnsan vücudu Allah'ýn bir mucizesidir. Allah'ýmýzýn
K u r ' a n ' d a ' Ye v m - i K e b i r ' o l a r a k i þ a re t b u y u r d u ð u
‘ Ý n k ý lab-ý Kebir’ insan varlýðýnýn manen ve ahlâken
deforme olmasýndan ve bunun sonucu olarak ortadan
kalkmasýndan dolayýdýr. Ýlâhî emir zuhur ettiðinde ve bütün âlemlere ölüm emri geldiðinde, yani Allah, âlemlerden cazibesini çektiðinde hiçbir varlýk hayatiyetini ve
canlýlýðýný devam ettiremez. Bu, Allah'ýn düsturudur.
Abbasiler, Emeviler'den saltanatý alýp Baðdat'ta
hüküm sürmeye baþladýklarýnda Allah onlara büyük bir
ihsan yaptý. Ancak bir müddet sonra onlar da dünyanýn
girdabýna kapýlarak Allah'ýn doðru nizamýný va'z etmekle
vazifeli Ehl-i Beyt imamlarýný katletmeye baþlamýþlardýr. Ve onlarýn da akýbeti malûmdur.
Bu fikriyatý taþýyanlar kendi içlerinde düþtükleri
tezattan dolayý bir neticeye varamamýþlardýr. Çünkü maneviyat konusu velâyetin nasibidir. Maneviyatýn velâyet
olduðunu on iki imama yapýlanlardan görmek mümkündür. Emevi ve Abbasi soyundan gelenler halife olduklarýný iddia etmiþler ama, maneviyat nasipleri olmadýðýndan, hasetlerinden on iki imamý katletmeye kalkmýþlardýr.
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Burada vurgulanmak istenen husus þudur: Ýnsanlarýn kendi zahiri düþüncelerine dayanan mahdut din anlayýþlarý ile Allah'ýn arzu ettiði velâyete karþý çýkmalarý
makbul deðildir. Allah'ýn sonsuz makam ve dereceler ihtiva eden velâyetine hudut çizmeye çalýþmak ve onu
kontrol altýna almaya gayret etmek doðru deðildir.
Rabbimizin insanlarý uyarmak ve hakikati bildirmek için irsal eylediði resûlleri öldürmekle Allah'ýmýzýn
ilâhî programýnýn aksayacaðýný düþünmek en büyük gaflettir. Allah'ýmýzýn programý her zaman için yürümüþ ve
tatbik olmuþtur. Bundan sonra da olacaktýr.
‘Herkes ayný olsun’ düþüncesi de doðru deðildir.
Z a t e n b u m ü m k ü n d e d e ð i l d i r. B u f i k i r A l l a h ' ý n
M u s a v vir arzusuna kýsýtlama getirmek gibi olur.
Allah'ýn yarattýðý her varlýkta ayrý bir neþesi ve
zevki vardýr. O varlýklara lütfettiði meþrebi vardýr. Allah
her varlýða vermiþ olduðu meþrebi o varlýkta görmek ve
onu tatmak ister. Çünkü Allah namütenahidir; yaratmasý
da namütenahidir. Varlýklardaki bu çeþitlilik de Allah'ýn
namütenahiliðini ispat eder. Yine bu çeþitlilik kullara yaþama sevinci verir. O halde herkes ayný olsun, bir kültüre gelsin, ayný dili konuþsun, ayný gýdalar ile beslensin,
hatta devletler ve sýnýrlar ortadan kalksýn demek hakikate uygun olmasa gerekir.

78

Ýnsanda zuhur eden ve arzuyu ilâhî olarak beliren
her ilim, Allah'ýmýz ne zaman arzu ediyorsa o zaman açýlýr ve idrake gelir. Rabbimiz bütün isimlerdeki kemalatý
arzu ettiði gönüllerde tekâmül ettirir. Ýnsanlarýn birbirleri
ile mücadelelerinin arttýðý bir devir içerisindeyiz.
A l lah'ýmýz her zaman olduðu gibi bugün de insanlarýn
makbul olmayan bu hallerden kurtulmalarý için rahmet
lütuf buyurmuþtur.
Sevgili Efendimiz, "Dünya ahiretin zýddýdýr."
buyurmuþlardýr. O halde makbul olmayan hasletlerden
kurtulmak için mutlaka Allah'ýn vazifelendirdiði bir gönül
bulmak ve O'nun vasýtasý ile selamete çýkmaya çalýþmak
icap eder, ki bu þeriatýn özüdür.
Bir menkýbeye göre, ilminin doruðuna ulaþan Fahreddin Razi, bu ilmi irfan ile taçlandýrmak için develere
yüklediði muhteþem kütüphanesi de beraberinde olduðu
halde, yollara koyulur. Hindistanlý Abdullah Dehlevi'de
n i h a y e t e e re n b u s e r ü v e n i n i l k d u r a ð ý , b ü y ü k a r i f
N e c meddin-i Kübra Hazretlerinin irfan mektebidir.
Necmeddin Kübra, Razi'yi tekkesinin nehre bakan bahçesinde karþýlar. Kübra'nýn kendisinden irfan almaya geldiðini söyleyen Razi'den ilk talebi, kitaplarýný ýrmaða atmasý olur. Bin bir zahmetle elde edilmiþ, yazýlmýþ ve
okunmuþ tüm kitaplar suya atýlýr. Fakat Razi, onlarýn
özünü barýndýran ve kendisi için çok deðerli olan not
defterini, koynunda taþýmaktadýr. Necmeddin Kübra,
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"Koynundakini de!" der. Razi'nin korktuðu baþýna gelmiþtir. Fakat onu atmaya kýyamaz. Necmeddin Kübra,
bunun üzerine þöyle der: "Suya atýnca geride hiçbir
þey kalmayacak ilimle mi böbürleniyorsun?" Bu
hikâye, Allah'ýn düsturunu iþaret etmektedir. Yani insan
yine bir insandan yetiþecektir.
Bu hikâyeyi gazetesinde nakleden bir Ýslâm düþünürü yazýsýný þöyle tamamlamaktadýr: ‘Menkýbe böyle;
demiþ mi, dememiþ mi bilmiyorum. Fakat ben yalnýz
Kübra'ya deðil, Razi'ye de hak veriyorum. Bir ilim talibi
için bilgi ve onun araçlarý dünyanýn en sevimli hazineleridir. Hem, bir þey daha var; balýklar kitabýn deðerini bilmez ki !...’
Bu anlatým velâyet ile ulema-i rüsum arasýndaki
farký göstermesi bakýmýndan enteresandýr. Çünkü ilim
Allah’a aittir. Ulema manevî ilmi tasavvuf ismi altýnda
sadece tarihi yönden incelemekte evliyanýn sözlerini
menkýbeler olarak nakletmektedir. Hâlbuki velâyet,
Kur’an’ýn ve sünnetin özünü tatbikat ile insanlara anlatmaktadýr.

Tasavvuf
Tasavvuf manevî güzellikler kazanmak, manevî
y o l d a g a y re t e t m e k , i l â h î a h l â k i l e a h l â k l a n m a k v e
A l lah'ýn sýfatlarý ile sýfatlanmak anlamýndadýr. Ýlâhî yara80

tana yakýnlýk bulmak suretiyle ilâhî ahlâka ve güzelliðe
kavuþmaktýr. Peygamberimiz, "Ben ilâhî ahlâký tamamlamak için irsal olundum." buyurduðuna göre
tasavvuf bu tarife oturmaktadýr. Tasavvuf, Ýslâm'ýn dýþýnda baþka bir din veya inanç ile örtüþmez. Tasavvuf ancak
Hz. Muhammed (s.a.v) yolundan kazanýlabilir. Allah'ýn
Hz. Muhammed (s.a.v) e verdiði ilahi mesaja uygun olm a l ý d ý r. Ya n i a n c a k H z . M u h a m m e d ( s . a . v ) y o l u n d a n A l lah yakýnlýðý kazanýlabilir. O takdirde Allah kulun
m a n e v i h a l i n i t a s d i k e d e r. H z . S ü re y y a ’ n ý n " H z .
M u hammed (s.a.v) e iman etmeden yerden bir karýþ yükselmek mümkün deðildir." beyaný vardýr. Manevî gönüllerde Allah'ýn, "Seni ahlâk-ý ilâhiyeme
mazhar-ý tam kýldým," beyaný zuhur eder. Bu sýr Peygamberimizin, "Ölmeden önce ölünüz, ilâhî ahlâk
ve sýfatla mütehallik ve muttasýf olunuz" emrine
uygundur.
Doðru dini býrakýp Avrupalýlarýn sözlerini tasavvufta ölçü kabul etmek de bir kýyamet alâmetidir. Ýslâm'a
karþý olan Avrupalýlarýn sözlerini maneviyat olarak almak onlara imrenmek Peygambere karþý olmak demektir.
Bugün bu düþünce moda halindedir. Avrupalýlar Müslümanlara aklý tavsiye etmektedir. Müslümanlar da imaný
býrakýp her þeyi akýl ile yorumlamaktadýrlar. Öyle ki, aklý Ýslâm'a karþý bir din haline getirmeye kalkmaktadýrlar.
Allah mekirde olaný mekirde tutar. Allah'ýn ondaki
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arzusu mekir ise, hangi mucize olursa olsun o hali Allah
deðiþtirmedikçe onun imana gelmesi mümkün olmaz.
Tasavvuf, Allah'ýn varlýðý ve O'nun insan ile olan
münasebetlerini incelemek þeklinde mütalaa edilmiþtir.
Yani, ‘Allah insandan görünebilir mi?’ ‘Allah bir insan ile
konuþabilir mi?’ mülahazalarý yapýlmýþtýr. Ehl-i zahir de
bunu reddetmiþ, "Allah da var, biz de varýz." demiþler ve
Allah'ýn bir insana yakýnlýk vermesini tereddütle karþýlamýþlardýr. Bu münakaþa sürüp gitmiþtir.
Hz. Pir Abdülkadir Geylâni, Hz. Mevlâna ve ehl-i
gönül sahipleri buradaki hakikat-i ilâhîyeyi görmüþ ve
yaþamýþlardýr. Ancak bu konularý tam mânâsý ile açmamýþlardýr. Çünkü açsalar nâsýn potansiyeli bu ilim ve idraki almaya müsait deðildi. Zaten mevcuda itiraz eden
kiþilerle ne konuþulacaktýr? Hz. Süreyya da bu ilm-i
ilâhîyi kendi zamanýnda açmýþ, ancak birçok kimsenin
bu ilmi idraklerine alamadýklarý görülmüþtür.
Bugünkü velâyet anlayýþýnda ise, Allah'ýn insanlardaki tecelliyatýnýn hususiyetinin açýlmasý vardýr. Bugün
Allah'ýn doðrudan doðruya maddeye tevessülünü ve hususiyede insandaki açýlmalarý ve mevcut noktalard a k i A l lah'ýn arzuyu ilâhîsinin ince noktalarý konuþulmaktadýr. Allah'ýmýz manevî bir þablon, bir düstur lütfetmiþtir. Buna göre yürünürse ve Allah'ýn kudret-i ilâhîyesine gölge düþürecek hiçbir þey kabul edilmezse, güzel
bir noktaya gelineceði muhakkaktýr.
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Bu dünyadaki tatbikat tamamen Allah'ýn arzuyu
ilâhîsidir. Çünkü program O'na aittir. Bazý velilerden
nakledilen, "Ben bunu istemem" beyanlarý da vardýr.
Ancak program Allah'a aittir. Allah kendi programýna
müdahale edilmesini makbul tutmaz. Biz, Rabbimizin
yaptýðý her þeyi aynen tasdik ediyoruz. Çünkü biz onun
programýna aynen uyuyoruz. Tatbikat O'nundur. Rabbim
hususiyede lütfetmektedir.
Sevgili Efendimizin buyurmuþ olduðu Ýslâm anlayýþýný saptýrmak fikriyatýna karþýlýk olarak þunu söylemek
yerinde olur: Allah'ýn bir düsturu vardýr ve ona göre yürümek icap eder. Ýslâm'da Allah'a olan inanç
ve Sevgili Efendimize olan büyük sevgi ve hürmeti istismar etmek makbul deðildir.
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ALLAH'IN LÜTFETMÝÞ OLDUÐU
Ý N SA N A U Y M A K
(EL NÝZAM)

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ýmýzýn irsal eylemiþ olduðu mümessil gönül
noktasýnýn kabul ve tasdik olunmasý mecburiyeti vardýr.
Bu, Allah'ýn nizamý ve düsturudur.
Kur'an-ý Kerîm Peygamber Efendimize (s.a.v) irsal
olunduðu için, onun isrinden yürüyen velâyet makamlarý da onun düsturundan ayrýlmamýþlardýr. "Rahmeten
lil Âlemin" isminin mazhariyetine sahip olan Zamanýn
Ýnsaný'nýn meþrebi, o zamanýn insanlarý için büyük bir
rahmettir. Eðer bu zamanýn þartlarýnda geçmiþ zamandaki velâyetin meþrebine göre yürünseydi, bu durumda
uyum konusunda zahmet çekilirdi.
Evliya menkýbelerinde þöyle yazýlmýþtýr: Hýzýr (a.s)
Kâbe'de üstüne bir örtü sarýnmýþ, edebe mugayir durumda yatmýþ birini görür ve ikaz eder. Adam baþýný örtünün
altýndan çýkartýr ve Hýzýr (a.s.)'a "Sen benim iþime karýþma, ben þimdi senin Hýzýr (a.s) olduðunu söylersem ne yaparsýn" der. Kendisini tanýmasýna þaþýran
Hýzýr (a.s) bu örtünün altýnda ne yaptýðýný merak ettiðini
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söyleyince, o zat, "Sen de gel örtünün altýna" der. Hýzýr (a.s) örtünün altýna girince ne görsün, Cennet bahçelerinden bir bahçede vaaz dinliyor. Daha da þaþýran Hýzýr (a.s) þöyle niyaz eder, "Ya Rabbi! Cümle evliyayý
tanýrým ama bu zâtý hiç bilmiyorum." Rabbimiz
þöyle buyurur: "Ya Hýzýr! Bu zât benim kendim için
yarattýðým bir gönül ehlidir." Bu zâtlarý mukarrebundan olanlar bile bilmezler. Allah'ýn yakýnlýk verdiði ve
Rabbimizin kendi için yarattýðý nice güzel gönüller de
vardýr. Bunu böyle bilmek gerekir.
Cennet ve Cehennem Allah'ýn bir nizamýdýr. Esas
itibarý ile yaþam bir kurallar manzumesidir. Ýlâhî âlemden lütfedilen bilgiler dünya yaþamýndaki bir nizamý ve
bir programý iþaret etmektedir. Doðum-ölüm, gündüz-gece Allah'ýmýzýn bir programý olduðunu iþaret etmektedir.
Sevgili Efendimizin birçok hadis-i þeriflerinde ahir zamanda meydana gelecek tatbikatlar ile ilgili olarak verdiði haberlerde, Allah'ýmýzýn dünya yaþamýnda belirlenmiþ bir programý olduðunu iþaret etmektedir.
Rabbimin ilhamý þöyledir:
"Bazý gönüller benimle ben olduðunu gördükleri halde iddia içerisindedirler. Bazýlarý da
kendilerini benden soyutluyorlar. Hâlbuki ben
Allah'ým, hepsiyle beraberim o zaman benimle
beraber olan varlýklara neden ters bakýyorlar?
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Benim deðerlendirdiðim gibi deðerlendirmeleri
icap eder, doðrusu budur." Ben de Rabbime sonsuz
hamd ve þükrettim.
Hiçbir varlýðý, noktayý ve zerreyi Allah'tan ayrý
görmemek icap eder. Allah'ýn lütfetmiþ olduðu makam ve
arzuya göre hareket etmek doðru olandýr.
Hakikate ermiþ olan ve Hakka intikal etmiþ olan
gönüllerin makamýnda dua edildiði zaman Zamanýn Sah i b i o l a n Ý n s a n- ý K â m i l ' i n i s m i z u h u r e d e r. B u d a
A l l a h ' ý m ý z ý n n i z a m - ý i l â h î y e s i n e i þ a re t e t m e k t e d i r.
B u , A l lah'ýn düsturudur.

Düstur Ýlâhî Nizama ve Zamanýn
Velisine Uymaktýr
Ýsra sûresi 71. âyetinde,
"Yevme ned'u külle ünasin biimamihim femen utiye kitabehu biyemiynihi feülaike
yakreune kitabehüm ve lâ yuzlemune fetiyla."
"Her insan topluluðunu imamlarýyla davet
edeceðimiz gün, artýk kime Hû’nun kitabý
Hû’nun sað eli ile verilirse, onlar kitaplarýný okuyacaklar ve onlar, fetil kadar (bir hur-
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ma çekirdeðindeki ipince iplik kadar) bile
haksýzlýða uðratýlmazlar." buyrulmaktadýr.
Bu âyetteki hususiyetlerden birisi de insanlarýn
makam ve mevkileri ne olursa olsun ilâhî tertibe göre,
tabi olduðu risalet makamýna göre deðerlendirileceðinin
iþaret edilmesidir.
Hz. Abdülkadir Geylâni zamanýnda Hâkk yakýnlýðý
bulmuþ birçok veli olmasýna raðmen, hepsi Hz. Pirimize
tâbiydiler. Nitekim Hz. Pirimiz, "Cümle evliyanýn boynu taht-ý kademimdedir," ilâhî beyaný ile bu hususiyeti ilan etmiþlerdir.
Maneviyatta hangi makama varýlýrsa varýlsýn ilâhî
arzu Hz. Pir’de olduðu için insanlara O müzahir olmakta
ve Zamanýn Ýmamý olmasý dolayýsýyla diðer insanlar
O'nunla beraber mütalaa edilmektedirler. Bütün yakýnlýk
bulmuþ gönüller de, Zamanýn Ýnsaný'na göre deðerlendirilecektir. O zât, bütün insanlara umumi imamdýr. O noktaya yakýnlýk bulmuþ gönüllerdeki tecelliler o zâta göre
deðerlendirilecektir.
Âl-i Ýmrân sûresi 81. âyetinde;
"Ve iz ahazallahü miysakannebiyyiyne lema
ateytüküm min kitabin ve hýkmetin sümme
caeküm resûlün musaddikun lima ma'aküm
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letü'minünne bihi ve letensurünnehu kale
eakrertüm ve ehaztüm alâ zaliküm ýsriy kalû
akrerna kale feþhedu ve ene ma'aküm mineþþahidiyne"
Ve hani Allah nebîlerden misak (sözleþme)
almýþtý "Andolsun ki sizlere kitaptan ve
hikmetten verdim. Sizde olaný tasdik eden
bir resûl geldiðinde Hû’ya muhakkak iman
edeceksiniz ve Hû’ya mutlaka yardým edeceksiniz, Ýkrar ettiniz mi. Bu isrimi (arzumu, yolumu) yüklendiniz mi? dediðinde;
"Ýkrar ettik," demiþlerdi de: "Þahit olun, dedi. Ben de sizinle beraber þahitlerdenim."
buyrulmaktadýr.
Bu âyetten de anlaþýlacaðý üzere, Allah bütün peygamberlerini bir program dâhilinde göndermiþtir. Âyette
Hz. Muhammed’in (s.a.v) geleceði kastedilerek bütün
peygamberlerden Hz. Muhammed (s.a.v) için destek ve
yardým sözü alýnmaktadýr. Nitekim Hz. Musa ve Hz. Ýsa
son bir peygamberin geleceðini ve O’nun hususiyetlerini
ümmetlerine bildirmiþlerdir. Keza Hz. Ýsa, ‘Ahmed’ isimli bir peygamberin gönderileceðini Ýncil’de bildirmiþtir.
Bugün Kitab-ý Mukaddes’in Yuhanna Ýncili bölümünde
Hz. Ýsa’nýn konu ile ilgili sözleri yazýlýdýr.
Âyette bahsi geçen ‘Resûl’ makamý her zaman
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içinde Zamanýn Sahibi olan gönül noktasýdýr, ki O zamanda bulunan bütün gönül sahiplerinin Zamanýn Sahibi olan gönül noktasýna itaatleri ve yardým etmeleri icap
etmektedir.
Nitekim Hz. Abdülkadir Geylâni Zamanýn Sahibi
olarak tüm veliler için söylediði, “Cümle evliyanýn
boynu taht-ý kademimdedir.” beyaný bu sýrrý iþaret
etmektedir. Bu beyan sadece dünya için deðildir. Bilakis
bütün âlemlerde meriyettedir.
Her Zamanýn Sahibi’nin kalbinde geçmiþ peygamb e r l e r i n v e v e l i l e r i n s a d a l a r ý z u h u r e t m e k t e d i r, k i
A l lah’ýn o gönle indirmiþ olduðu ilâhî beyanlarý tasdik
etmektedirler. Bu sýrr-ý ilâhî elbette ehline malûmdur.
Þuara sûresi 107-108. âyetlerinde,
"Ýnniy leküm resulün emiynün fettekullahe
ve etýy'ün"
"Muhakkak ki ben sizlere bir Resülü
Emînim. Artýk Allah'a takva edin ve bana
itaat edin." buyrulmaktadýr.
Âyette, "Allah'a takva edin bana itaat edin,"
buyruluyor. Yani Hüve'ye itaat söz konusudur. Bu sýr risalette her zaman için geçerlidir. Allah ismi Hüve'nin tat90

bikat ismidir. Bu ayet Hüve sýrrýný açýkça anlatmaktadýr.
Ya k ý n l ý k l ü t f e d i l e n i l â h î g ö n ü l l e r i ç i n g e ç e r l i o l a n ,
‘A l lah'a takva et ve risalet noktasýna itaat et’
düsturudur. Bu noktada lisaný dikkatli kullanmak gerekir.
Hüve noktasý tatbikat lisanýdýr. Bu makam hayýr dua
makamýdýr.
Allah'ý nasýl bilip tanýyacaðýz? Ona nasýl ibadet ve
itaat edeceðiz? Allah'ýn kendisini tanýtmak için bizlere
verdiði bilgi tahtýnda onu tanýyabiliriz. Bunun dýþýndaki
tarif ve tavsif kabul edilmez. Hz. Muhammed (s.a.v) ' i n
" Ya Maruf! Künh-ü hakikatini arif olamadýk" hadisi vardýr. O halde insanlar o büyük günde açýlan suallere ne cevap vereceklerdir?
Âl-i Ýmrân sûresi 7. âyetinde,
"Hüvelleziy enzele aleykelkitabe minhü ayatün muhkematün hünne ümmülkitabi ve
uharü müteþabihatün feemmelleziyne fiy kulubihim zeyðun feyettebi'une ma teþabehe
minhübtiðaelfitneti vebtiðae te'viylihi ve ma
ya'lemü te'vilehu illâllahü verrasihune fiyl'ýlmi yekulune amenna bihî küllün min ýndi
rabbina ve ma yezzekkerü illâ ülülel'babi."
"Sana 'el Kitab'ý inzal eyleyen 'Hüve'dir.
Hû’dan muhkem (hâkim kýlýnmýþ) âyetler
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vardýr ki onlar 'ümmül kitab'dýrlar. (kitabýn
anasý) Ve diðerleri de müteþabihattýr. (benzeþen) Artýk kalplerinde kayma olanlar da
fitneyi arayarak ve Hû’nun tevilini arayarak
Hû’dan teþbih olunanlara (benzetilen) ittiba ederler. (tâbi olurlar) Hû’nun tevilini
illâ Allah bilir. Ve ilimde râsih olanlar (ileri gidenler) "Hû’nun küllisinin (tamamýnýn)
Rabbimizin indinden olduðuna iman ederiz
ve illâ gönül sahipleri tezekkür ederler, derler." buyrulmaktadýr.
Âyette, "Rasihune fil ilmi" (ilimde rasih olanlar)
dan övgüyle bahsedilmekte, ilmi onlardan alýn buyrulmaktadýr. Düsturun belkemiði budur.
Allah'ýn yakýnlýk verdiði gönüllerde "en nizam" ismi zuhur eder, ki nizam içinde yürünsün. Rasih olanlar
Allah'ýn ilmi ile onun nizamýnda yürüyenlerdir.
Peygamberimizden dört asýr sonra içtihad kapýsý
kapatýlmakla Allah'ýn bu nizamý bozulmuþ oldu. Her Zamanýn Sahibi o zamana göre Allah'ýn þeriatýný açýp öðretecektir. Onu reddetmek makbul deðildir. Allah ilmi Maturidi ve Eþari gibi ehl-i zahir ile tabu haline getirilirse
Allah'ýn namütenahiliðini tahdit olur.
Ýnsan mecbur kaldýðý için deðil de, Allah’a olan
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sevgi ve muhabbetinden dolayý 'Allah'ý zikretmelidir.
Allah’ý zikir, Allah’ýn açýldýðý gönül noktasýný kabul ve
tasdik ile yapýlýrsa daha makbul olur. Bu, Allah'ýn nizamý
ve düsturudur.
Nitekim Maide sûresi 35. âyetinde,
"Ya eyyühelleziyne amenuttekullahe vebteðû
ileyhilvesiylete ve cahidu fiy sebiylihî le'alleküm tüflihune."
"Ey iman edenler Hû’ya varmak için vesileyi arayýnýz. Ve Hû’nun sebîlinde (manevi
yol) mücahede ediniz. Umulur ki felaha
(kurtuluþa) erersiniz." buyrulmaktadýr.
Halkýn amelleri Allah’ýn zamanýn Ýnsan-ý Kâmil’ine
lütfetmiþ olduðu düstura göre deðerlendirilir. Allah'ýmýz
her an yeni bir þanda olduðu için nâs her zaman için
gönderilen ilâhî gönüldeki Allah’ýn arzu ve neþesine göre deðerlendirilir. Hayýr ve þer, müspet ve menfi olarak
görünen her þey o gönüldeki Allah’ýn arzu ve meþrebi ne
ise ona göre tatbik olunur. Sevap ve günah ancak o ilâhi
gönül noktasýndaki deðerlendirme ile vuzuha kavuþur.
Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Zamanýn Ýmamý’na
uyunuz" emrini esas alarak her zaman için yetkili olan
Zamanýn Sahibi'ne uymanýn gerekliliði açýktýr. O halde
düstur, zamanýn Ýnsan-ý Kâmil'ine uymaktýr.
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Tahrim sûresi 10. âyetinde,
"Dareballahü meselen lilleziyne keferu'mreete nuhýn ve'mreete lutýn kaneta tahte 'abdeyni min 'ýbadina salihayni fehanetahüma
felem yuðniya anhuma minallahi þey'en. Ve
kýyle'dhulen nare me'a'd dahiliyne.
"Allah kâfirlere Nuh’un kadýnýný ve Lût’un
kadýnýný misal verdi. Ýkisi de salih kullarýmýzdan iki kulumuzun (nikâhý) altýndaydý.
(fakat) ikisi de ihanet etti. Onlar (Hz. Nuh
ve Hz. Lût) Allah’tan gelen hiç bir þeyi onlardan savamadý ve buyruldu ki; ‘Ýkiniz (de)
ateþe girenlerle beraber ateþe girin..." buyrulmaktadýr.
“Zamanýn imamýna uyun.” emrini düstur olar a k k a b u l e t m e k l a z ý m d ý r. A l l a h ’ ý m ý z , ‘ Ra h m e t e n l i l
Â l e min’dir. Allah’ýmýz kendinden halkettiði kullarýný af
ve maðfiret etmek istemektedir. Dünya karýþýk ve zor bir
yer olduðu için Allah’ýmýz, “Hiç deðilse benim nizamýmý düsturunuz kabul edin, yapamadýklarýnýzý
benim af ve maðfiretime býrakýnýz.” buyurmaktadýr.
Allah’ýmýz ilâhî programýný aynen tasdik edeni baðýþlayacaðýný Kur’an-ý Kerîm’inde bildirmiþtir. Kullarýn
yapamadýklarý için ise, Allah’ýn af ve maðfireti, velâyetin
þefaati umulur.
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Allah’ýmýz âlemleri Deryayý Nuru Muhammed
programý ile halkeylemiþtir. Bu âlemde temsil noktasý
Hz. Muhammed (s.a.v) dir. Müminlerin O’na imaný tamdýr. Ancak dünya hayatýnýn meþakkatlerinden dolayý dinî
vecibelerin yerine getirilmesinde eksiklikler olabilir. Ya
da mecburiyetler kiþiyi istemediði hâlde birtakým makbul
olmayan durumlara itebilir. Bu noktada þefaat-i ilâhîye
zuhur eder. Ýman, kiþiyi af ve maðfirete çýkarýr.
Allah'ýn nizamýný aynen kabul edip tatbik etmek isteyen ancak tatbikatta eksiklikleri olanlar Allah'ýn nizamýný itiraz etmeden kabul ediyorsa, Allah'ýn düsturuna
uymuþ demektir.
Düstur, Allah'ýn çizdiði (Allah'ýn isri) kendisine
varýlacak yol mânâsýnadýr. Allah dininden baþka dinler
arayanlar, din icat edenler bu düsturun dýþýndadýr. Dünyevî baþarýlar kazanan insanlar her þeye yön vereceðini
zannetmekte ve din konusunda da hüküm vermeye kalkmaktadýrlar.
Mekkeli müþriklerin liderlerinden olup, her þeyi bil e n k i þ i anlamýnda Ebu’l Hakem' e k a r þ ý l ý k H z .
M u h a m med (s.a.v) "Ben okuma yazma bilmem," buyurdu. Peygamberimiz için "Abdullah'ýn yetimi" dediler, hakir gördüler. Okuma yazmasý yoktu ama Allah'ýn
Resûlü idi. O'nu Allah rýzasý için kabul eden için makbuliyet oldu. Bu da dünyevî olarak elde edilen ilmin bir imtihanýdýr.
95

Hicr sûresi 11-13. âyetlerinde,
"Ve ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihi
yestehziun kezalike neslükühü fiy kulubi'l
mücrimiyn lâ yü'minune biha ve kad halet
sünnetü'l evveliyn"
"Ve kendilerine bir resûl geldiðinde illâ Hû
ile istihza eder oldular. Hû'yu mücrimlerin
kalblerine iþte böyle sülûk ettiririz. Evvelkiler (e tâbi olunan) kanun (önlerinde) geçtiði hâlde Hû’ya iman etmezler." buyrulmaktadýr.
Kiþi nereye yönelirse Allah da ona o noktadan lütfeder. Hüve’nin sözlerini imanlý olanlar kabul eder. O
hâlde hidayet imanlý olanadýr. Ýnkâr eden ve alay edenler ise hak ettiklerini alýrlar.
Hz. Mevlâna buyurur: "Her ikisi de ot yer, ceylanda misk, beygirde dýþký olur."
Alay etme makamýndaki kiþilerin özelliði birbirlerini destek olarak görmeleridir. Allah’ýn vahdaniyetini idrak ile doðruya gelmelidir. Bu anlayýþa gelindiðinde varlýklar da Allah’a göre doðrulmuþ olur. Doðruluk Allah’ýn
Allah’lýðýný kabul ve ikrar ile baþlar. Kul, Allah’ta hata
görmezse Allah da kulda hata görmez.
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Hadid sûresi 25. âyette,
"Lekad erselna rüsülena bi'l beyyinati ve enzelna me'ahümü'l kitabe ve'l miyzane liyekume'n nasü bi'l kýst..."
"Muhakkak ki Biz, Resûllerimizi beyyinat
(beyanlar) ile irsal eyledik. Nâs, Kýst (adalet) ile kaim olsun (varlýklarý devam etsin)
diye Onlar ile (resûllerle) beraber kitabý ve
mizaný (ölçü) nazil eyledik." buyrulmaktadýr.
Kur’an’da geçen “Kýst” kelimesi zamanýn velisine
uymaktýr, ki bu, ‘Düstur’dur. Ýnsanlar Zamanýn Ýnsaný’ný
düstur, yani kýstas olarak kabul etmelidirler. Düstur
Kur’an’dýr; ancak Kur’an Allah’ýn velâyet gönülleri ile
tatbik edilirse selamet bulunur. Sevgili Efendimizin bizlere Allah’ýn Kitabý’ný ve Ehl-i Beyt’ini býrakmasýndaki hususiyetlerden birisi de budur.
Ýnsan, yaratýlmýþ olan bütün varlýklarýn fevkinde
olarak, o varlýklardaki hasletleri de taþýr. Allah’ýmýz bu
sebeple insanýn nizamý bozmamasý için ona birçok
i k a zlar yapmaktadýr.
Mülk sûresi 15. âyetinde,
"Hüvelleziy ceale lekümü'l arda zelülen fem-
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þu fiy menakibiha ve külü min rýzkýhi ve
ileyhin nüþur."
"Hüve'dir sizin için arzý zelil (boyun eðmiþ)
kýlan. Haydi onun merakibinde (üzerinde)
geçinin (yaþayýn) ve Hû’nun rýzkýndan (manevî rýzk) yiyin. Dönüþ ancak Hû’ya dýr."
buyrulmaktadýr.
Her varlýk kendisine ait yaþamý sürdürmekte ve
kendisine yazýlmýþ olan nasibindeki gýdayý rýzk olarak yemektedir. Ancak insan bütün varlýklarýn rýzýklarýndan rýzýklanmaktadýr. Bu husus her noktaya teþmil edilebilir.
Bu bakýmdan en çok dikkatli olmasý gereken varlýk insandýr.
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A L L A H ’ A U L A Þ T I R A N YO L A N L A M I N DA TA R Ý K AT A L L A H ' I N N Ý Z A M I N A
B Ý L Ý N Ç L Ý O L A R A K TAT B Ý K AT L A
( F Ý Ý L Ý YAT L A ) U Y M AY I G E R E KT Ý R Ý R .

Bismillahirrahmanirrahim
Hüseyin Fevzi Paþa, "Ukûdil Cevâhir Fiselâsül
Ekâbir" adlý eserinde Hâkka yakýnlýk bulmuþ on sekiz
tarikatýn ilkinin Hýzýr (a.s) ýn "Gaybî" adý verilen tarikatý
olduðundan bahsetmektedir.
Hüseyin Fevzi Paþa son defa olarak gittiði Hacc farizasýnda, ceddi Hz. Ýmam-ý Ali'den kalben, "Fevzi Evladým! Dikkat et! Ýslâm Türkiye'de. Ýman Ýstanbul'dadýr." beyanýný alýnca Baðdat tarikinden Ýstanbul'a
avdet etmiþ ve Mehmed Ali Bey Hazretlerine mülaki olmuþtur.
Hz. Mehmed Ali Bey bir mektubunda kendisinin
‘sýrda seyyid’ olduðunu Hüseyin Fevzi Paþa’nýn da seyyid ve ahfaddan olduðunu beyan etmiþtir.
Hüseyin Fevzi Paþa seyyid ve ahfaddandýr, manevî
y olun icabý, ehl-i hâl bir zâta mülaki olarak seyyid-i
hakiki yani manevi seyyid olmuþtur.
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Tarikatlarda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Tarikatlar Allah’ýn peygamberleri ile bildirmiþ olduðu ilâhî hakikatleri geniþ anlamý ile idrak edip anlamak ve Allah’ýn nizamýna uymak için kurulmuþ birer talim yerleri olsa gerekir. Ýslâm’da tarikat yolu anlayýþ ve
tatbikatta bir nizam ve program içerisinde yürümeyi ifade etmektedir.
Ta r i k a t l a r d a M ü r þ i d H a k k y a k ý n l ý ð ý b u l m u þ ,
A l lah’ýn nizamýný ve düsturunu anlatan yetkili gönül
noktasýdýr. Hz. Ahmed Süreyya Emin manevî evladý
Mehmed Ali Bey Hazretlerine, “Evlad Allah'ý bul ondan sonra el ver, aksi halde evladýný kurtaramazsýn; çünkü sen idare etmiyorsun, Allah idare ediyor." buyurmuþtur.
Ýrþad noktasýndaki kiþi Hakký bulmadan el vermemelidir. Çünkü kulu yetiþtiren Allah’týr. Ýrþad makamý dünyevî saltanat gibi devrolmaz. Allah’ýn seçtiði gönül ile devam eder. Yaratýcýnýn nizamýna uymak icap
eder. Manevî nizam vardýr, maddî nizam da vardýr. Dünyada yaþam için maddi nizam; manevî terakki için ise
asýl olan güzel ahlâktýr, ki Sevgili Efendimiz, “Ben güzel
ahlâký ikmal etmek için irsal olundum.” buyurmaktadýr.
Hakim-u't-Tirmizî, Ebu'd-Derda'dan kaydettiði bir
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rivayette: "Onlar insanlarý ne çok namaz kýlarak,
ne çok oruç tutarak, ne de çok tespih çekerek
geçmiþ deðillerdir. Fakat onlarý öne geçiren husus güzel ahlâk, vera ve takvada sýdk, halis niyet,
iç temizliði gibi ahlakî düsturlardýr.” buyrulmaktadýr.
Bir evlad Mürþid’indeki sýrrý Hakkýn kendisine lütfettiði düstur ile vermeye mezundur. Feyz vermek de sadece dergâh tertibindeki sohbet ile kiþilere konuþmak
þeklinde deðildir. Þefaat noktasý da feyz kapýlarýndan bir
kapýdýr ve ancak Hüve’deki o arzu zuhur ettiðinde açýlýp
bilinir. Her noktada olduðu gibi burada da kiþinin kendisine atfedebileceði bir þey yoktur. Düstur’un mânâlarýndan biri de budur. Takdir Hüve’nindir. “Seni ahlâk-ý
ilâhîyeme mazhar-ý tam kýldým” beyaný zuhur eden
gönüllerde bu düstur noktasý Hüve’nin mührüdür. Bu
anlatýmlar þeriat-ý hakikatü’l hakâyýk düsturundandýr.
Maddî ahlâk dünyada iyi yaþamak için, manevî
ahlâk da ahiret içindir, ki bu kulluðun mânâsýný idrak ile
olur. Bugün tarikatlarda nizamý bozucu þeyler var mýdýr?
Maalesef vardýr ve görülmektedir. Dergâhlarda Mürþid
tayininin Allah’ýn takdir ve tayini yerine babadan oðula
geçen bir makam ve mevki olarak deðerlendirilmesi doðru deðildir.
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Bugün Suudi Arabistan'da, ‘Biz Peygamberin soyundan geliyoruz O’nun akrabasýyýz,’ diyerek gurura kapýlan kimseler vardýr. Asýl soy ve akrabalýk, "Müslüman
Müslüman'ýn kardeþidir," hadis-i þerifinde iþaret buyrulan soy ve akrabalýktýr.
Vehhabilik Arap ýrkçýlýðýna dayanan bir din anlayýþý getir meye çalýþmaktadýr. Ancak Hz. Muhammed
(s.a.v)'in va'z eylediði Ýslâm, bütün varlýklar ve âlemler
üzerinedir.
Velâyet gönülleri birbirlerinin akrabasýdýrlar. Ayný
duygu ve düþünceleri paylaþan insanlar esas itibari ile
akrabadýrlar. Peygamberimizin amcalarý olan bazý müþrikleri Peygamberimizin akrabasý olarak mý deðerlendirmek icap eder? Mesela Ebû Leheb peygamberimizin amcasýdýr ama manevî akrabasý mýdýr acaba?
Buradaki ince konu þöyle olsa gerektir: Sevgili
Efendimiz Hz. Fâtime Validemizi çok methetmiþlerdir.
Çünkü Hz. Fâtime'den yürüyen soy Peygamberimizin
nesli olarak Ýslâm'a çok hizmet etmiþtir. Bu soydan gelen
velâyet gönüllerinden olan Hz. Abdülkadir Geylâni Sultanýmýz da Ýslâm'a tam mânâsý ile hizmet etmiþtir. Efendimizin gerçek akrabalarý bu gönüllerdir.
Hz. Abdülkadir Geylâni, Hz. Mevlâna ve bütün evliya bu yoldan yürümüþ hakiki akrabalardýr. Bu102

gün herhangi bir tarikattan gelen zâtlarý þu veya bu tarikattan gelmiþ olarak deðil, Allah yolunda rehberler olarak kabul ediyoruz. Bu hakikat bir kenara býrakýlarak onlara sadece dünyevî nazarla bakmak doðru olmasa gerekir.
Allah'ýmýz velâyet noktalarý olan gönülleri göndererek ve onlarla insanlara doðru yolu göstererek ilâhî bir
ikaz yapmaktadýr. Bu program Allah'ýmýzýn düsturunu
göstermektedir.
Mülk sûresi 22. âyetinde,
"Efemen yemþiy mükibben 'ala vechihi ehda
emmen yemþih seviyyen 'ala sýratýn müstekýymin."
"Yüzükoyun sürünen mi daha hidayettedir
yoksa sýrat-ý müstakîm üzerine seviyeli
(manevi yetiþmiþ) olan mý?" buyrulmaktadýr.
Bugünün zâtiyet-i ilâhîye tecellisinde Rabbimizin
bizzat kendisini açarak bildirmesi bu zamanýn meþrebi
olarak zuhur etmektedir.
Bugünkü melâmet anlayýþýnda da deðiþik telakkiler vardýr. Ancak melâmet tarikat deðil bir meþreptir.
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Hatmül Velâyet tecellisinde semavî din anlayýþlarýnýn hepsi Allah'tan neþet ederek gelmiþtir anlayýþý
vardýr. O halde hepsinin hedef ve maksatlarýnýn Allah olmasý icap eder. ‘Ben Allah'ý tanýyorum ama O'nun vazifelendirdiði risalet noktasýný kabul etmiyorum’ demek
Allah'ý tanýma yolunda eksik olunduðunu göstermektedir. Bu düþünce makbul olmaz. Bu, hakikati asliyet-i
i l â h î y e s i n d e n a y ý r m a y a ç a l ý þ m a k g i b i b i r d u r u m d u r.
A l lah'ý tanýdýðýný söyleyip Allah'ýn tecelli ettiði gönlü reddedenler benlikte kalmakla, Allah'tan mahçub olmuþlardýr. Kiþiler bu mülahazalarý yapmakla kendilerine gerçekte olmayan bir mevki ver mektedirler. Bu hâl
"ucub"dur. Kiþiyi Allah’a ulaþtýracak gönül, Allah ile buluþmuþ olan gönüldür. O, yakaladýðý gönülleri Allah’a
takdim eder.
Ýnsanlar ihtiyarladýðý zaman huylarý deðiþir derler.
Esasta insanlarýn karakterleri yaþlandýðý zaman ortaya
çýkar. Onun için iyi bir manevî eðitim her insan için þarttýr.
Ýnsanlar bir dergâhta birbirlerini baðýþlayýp hoþ
görmüyorlarsa, bu nezaketi gösteremiyorlarsa o kiþinin
terakki ettiðine nasýl karar verilecektir? Ýnsanlarýn birbirlerini sevmesi, birbirlerine muhabbet beslemeleri, manevî kardeþini kendisi gibi görmesi þarttýr. Ýnsanlarý beðenmemek onlarý yaratan Allah'a itiraz etmek anlamý taþ ý r, k i b u m a k b u l d e ð i l d i r. Ý n s a n l a r ý d e ð e r l e n d i r m e k
A l lah’ýn bildirdiði nizam içinde olmalýdýr.
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Rabbimiz âlemleri bir nizam üzerine yaratmýþtýr.
Allah'ýmýz, "errizku alellah" yani her varlýðýn rýzkýný verendir. Bu, madde âleminde böyle takdir edilmiþtir. Ruhî
âlemde ise, Allah'ýmýz yakýnlýk verdiði gönle devamlý
ilâhî ilim lütfeder. Herkes kendi nasibi neyse onu alýr.
Manevî rýzk ise sadece o kiþiye münhasýr deðildir. O halde bu ilmi baþkalarýna intikal ettirerek diðer varlýklarýn
da bundan müstefid olmalarý temin edilmelidir.
Hz. Abdülkadir Geylâni, "Ben amel-i salih olarak her þeyi denedim. En iyisi insanlarý doyurmaktýr." buyurarak insanlara manevî ve maddi rýzýk verilmesinin kýymetli bir husus olduðunu iþaret etmiþlerdir.
En büyük cömertlik ilm-i ilâhîyi baþkalarýna intikal ettirmektir.
Allah'ýmýzýn ilâhî nizamýnda bir insanýn, “Ben nereden gelip nereye gidiyorum?” sorusunu tefekkür
e t m e s i v e t e r a k k i e t m e s i i c a p e d e r. B u n u n i ç i n d e
A l lah'ýn nizamýna uygun hareket etmesi gerekir.
Pek çok tarikatlar gelmiþ ve farklý farklý isimlerle
anýlmýþlardýr. Esas olan, tarikatýn zahir usullerinden ziyade, Allah'a göre ilimde vardýðý noktadýr. Tarikat usüllerinde yahut Ehl-i tarikin sözlerinde Allah’ýn düsturunu
ölçü almalýdýr. Allah'ýn esas olarak bir Müslüman'dan istediði nedir? Bu esaslar Allah'ýn kullarý için arzu ettiði
düsturu olmaktadýr.
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Tarikat pirleri olarak bilinen kâmil zâtlar kendi zamanlarýnda tarikat isimleri belirlememiþlerdir. Kendilerinden sonra gelen manevî evlatlarý tarafýndan tarikat
isimleri ve adabý belirlenmiþtir. Çünkü Hakka yakýnlýk
zuhur ettiði zaman, malûm tarikatlar biter; ilâhî yollar
açýlýr, ki bu ilâhî yollarý bu âlemde tarif ve tavsif etmek
mümkün deðildir.
Hz. Yunus Emre;
Þeriat Tarikat yoldur varana
Marifet hakikat andan içeri” buyurmaktadýr.
Tarikat Hakka ulaþmak için bir yoldur. Hakka ulaþmýþ gönül için artýk Allah’ýn ondaki hususiyeti ve tatbikatý ne ise öyle yürünmektedir. O gönülleri þeriat ve tarikat adab ve usulleri ile dahi tahdit etmek mümkün deðildir.
Ýman vardýr ama bir noktada acaba diye bir tereddüt olabilir. Yani yine bir eksiklik vardýr. Mesela Fahreddin Razi, "Allah’ý bin defa ispat ediyorum" dedi. Ancak vefatýna yakýn þeytan musallat oldu ve onun bin delilini bin bir karþýt delil getirerek çürüttü. Allah'ýn varlýðýný ispat ettiðini söyleyen Fahreddin Razi, neredeyse
imansýz olarak göçecekken, yýllar önce dergâhýna gidip
de çileye girmek istemediði için ayrýldýðý Necmeddin-i
Kübra Hazretleri müdahale etti ve Fahreddin Razi'yi
selâmete çýkardý.
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Manevî bir yolda dosdoðru yürümek Allah’ýn bir
düsturudur. Tarikat ve mezheplerin ilâhî nizama uygun
olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý icap eder. ‘Ben böyle anlýyorum, herkes de benim gibi anlasýn’ demek doðru deðildir. Burada dikkat edilecek husus; Ýslâm’ýn ana nizamýndan þaþmadan yürümek olmalýdýr. Yani Ýslâm’ýn felsefesine ve ilâhî hakikatine uygun olmayan tatbikatlar
doðru deðildir. Bunun kökeni geçmiþ zamanlardaki tatbikatlarýn bugüne adapte edilmek arzusundan kaynaklanmaktadýr. Bu teklif edilen þeylerin kökünün araþtýrýlmasý
ve bugünün anlayýþý ile Ýslâm’ýn yorumlanmasý ve ona
göre yürünmesi icap eder.
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DÜSTUR SEVGÝLÝ EFENDÝMÝZÝN
ÞERÝATINA UYMAKTIR.

Bismillahirrahmanirrahim
Enfâl sûresi 24. âyetinde,
"Ya eyyühelleziyne amenüsteciybu lillahi ve
li'r resuli iza deaküm lima yuhyiyküm va'lemü ennallahe yehulü beyne'l mer'i ve kalbihi ve ennehü ileyhi tuhþerun."
"Ey iman edenler, sizleri ihya edecek olana
davet ettiði zaman, Allah'a ve Resûl'e icabet edin ve bilin ki, Allah kiþi ile Hû’nun
kalbi arasýnda tahavvül eyler ve muhakkak
ki 'Hû'ya haþr olunursunuz." buyrulmaktadýr
Âyette davet fiili hem Allah’a, hem de Resûl’e isnad edildiði halde, tesniye sigasý (ikili kipi) ile deðil, tekil olarak zikredilmiþtir. Zira davet birdir. Allah’ýn daveti
peygamberinden dile gelecek ve peygamberin daveti de
Allah’ýn daveti olacaktýr. Bu âyette beyan edildiði gibi
insandaki tatbikatýn Allah’a ait olduðu idrakine varýlmasý icap eder. Ýlham kalpte zuhur eder ki, ‘sýrr-ý velâyet’i
iþaret eder. ‘Tahavvül eyler’ ifadesi Allah’ýn insandaki
arzusunun tecelliyatýný anlatýr. Her insanýn meþrebi, ka109

rakteri Allah’ýn ondaki lütuf ve arzusuna göre tecelli
eder.
Âyette; "Sizleri ihya edecek olana davet ettiði zaman," buyrulmasý manevî yetiþmeyi de iþaret etmektedir. Risalet noktasýna Allah rýzasý için icabet edene
Allah’ýmýz lütfu ile muamele ederek onun halini tahvil
eyler.
Düstur, Peygamberimizin (s.a.v) anlatmýþ olduðu
Ýslâm’ýn öz ve ruhunu muhafaza ederek yürümeyi ifade
etmektedir. Hâlbuki zamanla birçok kimseler, Ýslâm'ý
Peygamberimizin ifadelerinin hilafýna olarak kendi anladýklarý þekilde yorumlamýþlardýr. Ýnsanlar o kiþilerin yapmýþ olduðu yorumlarýn temelini araþtýrmamýþ, kendi
menfaatlerine uygun bulduklarý yorumlarý kabul etmiþlerdir. Bu fikir ve düþünceler zamanla yaygýnlaþmýþtýr.
Bunun neticesi olarak Ýslâm'ýn hedef olarak belirtmiþ olduðu hakikat bir kenara býrakýlarak dünyevî yorumlara
uyulmuþtur.
Ýnsanlar ayrýlýða düþüp Allah’ýn nizamýný bozmamalýdýr. Allah, her isim ve varlýkta bir arzusunu tecelli ettirmektedir. Her insanda baþka bir tecelli olduðu düþünülürse, Allah'ýn bir kulundaki tecellisine baþkasýnýn yorumu uymamaktadýr. Ancak o yorumu yapan kimse
Hakk yakýnlýðý bulmuþ bir velâyet gönlü ise, onun yorumu ve tarifi insanlarýn yapýtaþýna uygundur. Bu düsturu
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kabul etmeden insanlara ahkâm kesmek onlarýn yollarýný
þaþýrmalarýna sebep olur, ki doðru olmasa gerektir.
Hz. Süreyya ilâhî varidatýnda þeriatýn beþ farklý seviyesini tâdâden bildirmektedir. Bunlar:
12345-

Þeriat-ý
Þeriat-ý
Þeriat-ý
Þeriat-ý
Þeriat-ý

Mâlûme-i Amme
Ta r i k a t
Marifet
Hakikat
Hakikatü’l Hakayýk

Hz. Süreyya’nýn ifade ettiði bilgiler, her zamanda
peygamberler ve veliler tarafýndan insanlarýn makam ve
idraklerine göre talim buyrulmuþtur.
Kur’an-ý Kerîm, Allah’ýmýzýn son olarak kendi nizamýný ve düsturunu bildirdiði kitaptýr. Sevgili Peygamberimize, bu düstur ve nizama uyulduðu takdirde gerçek
selâmet bulunur. “Cehul” olan insan ancak bu nizam ve
düstura uyarsa cehaletten kurtulabilir.
Her geçen zaman içinde, o zamanda zuhur etmiþ
ve Kur’an’ý Allah’ýn nizamýna sadýk kalarak o zamanýn
insanlarýna anlatýp bildiren “Ýnsan”a uyulduðu takdirde
gerçek kurtulmuþlardan olunur.
Düstur, Allah’ýn nizamýný idrak edip bilmek ve ona
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uymakla olur. Tarih boyunca din ile ilgili pek çok uydurma kurallar icad edilmiþ ve din budur diye insanlara empoze edilmiþtir. Ýnsanlar da bunlarý Allah’ýn nizamý olarak uygulamaya kalkmýþlardýr.
Allah’ý doðru bilmek ve tanýmak esas düsturdur.
Ondan sonra temel konularda neler yapýlmasý gerektiði
üzerinde durmak gerekir.
Namaz vakitleri saat ve dakika olarak belirtilmemiþ, çeþitli þekillerde dünya yaþamý içerisinde ifade edilmiþtir. Rabbimiz kullara sabah, akþam ve diðer vakitlerde Allah’ý zikredin buyurmuþtur. Bunun nasýl tatbik edileceðini de Peygamberimiz göstermiþtir. Burada esas
olan namazlarýn saat ve dakikalarýndan ziyade Allah’ýn
bu nizamýný tasdik etmek, Allah’ýn arzusunu ön plana çýkarmaktýr. Ýmanýn hususiyeti bunu iþaret etmektedir.
Allah’ýn vazifelendirdiði risalet noktasý olan gönül
Kur’an-ý Kerîm ve Peygamberimizin nizamýnýn dýþýnda
insanlara hiçbir þeyi teklif etmez. Esas düstur O insana
uymaktýr.
Allah’ýn nizamý insanlarýn yaþam sistemini bozacak bir mahiyette deðildir. Ýnsanlarýn yaþamýný tatbik
eden, icad eden Allah’ýn kendisi olduðuna göre, nizam
ve düsturu belirleyen Allah’ýmýz neden kendi nizamýný
bozacak bir þey teklif etsin?
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Ehl-i zahirin söyledikleri ise hayatýn nizamýný bozan þeylerdir. Böyle bir düstur olmaz. Düstur doðrudan
doðruya Allah’ýn kendi nizamýný Kur’an’da belirtmesi ve
peygamberi ile bunu tatbik etmesidir. Düsturun en belîð
tarifi Hz. Muhammed (s.a.v) e uymaktýr.
Ahzâb sûresi 21. âyetinde,
"Lekad kâne leküm fî resulillahi usvetün hasenetün limen kâne yercullahe ve'l yevmi'l
ahire ve zekera'llahe kesiyra"
"Andolsun Resûllahta sizin için, Allah'ý ve
ahiret gününü ümid edenler ve Allah'ý çok
zikredenler için usve-i hasene (en güzel örnek) vardýr." buyrulmaktadýr.
Hz. Muhammed (s.a.v) e ‘usve-i hasene /en güzel örnek’ olarak uyulursa, Allah’ýn nizamýnda yürünüyor demektir. Peygamberimizden sonra Peygamberimize
ait olmayan sözlere hadis diyenlerin hâli Allah’ýn takdirinedir. Çünkü böyle yaparak kendi zanlarýna dayanan
yeni bir nizam koymaya kalkýþmaktadýrlar.
Herkes hürriyet sahibi olmayý istemektedir. Eðer
herkes hürriyetini kullanýrsa hürriyet ortadan kalkar.
Hürriyet, beraber yaþamanýn mânâsýný idrak etmiþ olanlar içindir. Her insan Allah’ýn vahdaniyet-i ilâhîyesi içe-
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risinde olduðunu idrak ve kabul ederse, o zaman kimse
kimsenin hürriyetine engel olmaz. Hürriyet, her iki tarafýn kullanacaðý bir yaþam sistemidir.

Ehl-i Beyt
Hz. Peygamber (s.a.v), "Size paha biçilmez iki
emanet býrakýyorum. Birisi Allah'ýn kitabý Kur'an
diðeri de benim Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarýlýrsanýz asla sapmazsýnýz. Bu ikisinin hesabý kýyamet günü sizden sorulacaktýr."( Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323 ) buyurmuþlardýr.
‘ E h l - i B e y t ’ K u r ' a n’ d a z i k r e d i l m i þ t i r. B u ,
A l lah'ýn Peygamberimiz ile bütün insanlara rahmet lütfetmesidir. Peygamberimiz Ehl-i Beyt ile insanlarýn affýna
gayret etmiþtir. Yani bir anlamda Ehl-i Beyt hususiyeti ile
Allah'ýmýz peygamberiyle lütfettiði af ve maðfirete Ehl-i
Beyt isrinden görünen gönüller ile destek vermiþtir.
Hz. Fâtime'nin Müslüman hanýmlarýn kurtulmasý
için yaptýðý fedakârlýðý düþünürsek, Hz. Fâtime'nin Müslüman hanýmlara þefaat hakký istediðini hatýrlarsak,
E h l - i Beyt'in önemini daha iyi idrak etmiþ oluruz.
Hz. Ýmam-ý Ali'nin ‘Þah-ý Velâyet’ olarak velâyet
yolunu açmasý ve velâyet yolu ile insanlara gerçek kurtuluþu saðlamasý çok önemlidir. O halde kurtuluþ Pey114

gamberimizin 'Gadir Hum' hadisi ile velâyetini ilân ettiði Ehl-i Beyt yolunda yürümekle mümkün olacaktýr. Burada ayrýlýk deðil tam tevhid vardýr.
Hz. Peygamberimizin (s.a.v) Ehl-i Beyt'i iþaret etmesinde ve bu yoldan yürünmesini istemesinde elbette
namütenahi mânâlar vardýr. Ehl-i Beyt'teki tatbikat baþkadýr. Ehl-i Beyt noktasýnda Allah'ýmýz bizzat kendisi müzahir olmaktadýr. Bu noktayý hususi bir vecheden ve makamdan kabul buyurmaktadýr. Kur'aný Kerîm'de zikredilen ve Sevgili Peygamberimizin ýsrarla iþaret etmiþ olduðu Ehl-i Beyt, Allah'ýmýzýn hususiyede lütfetmiþ olduðu
gönülleri iþaret etmektedir.
Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed (s.a.v)'in ailesi olarak
kabul edilir. Yani Efendimizin damadý Hz.Ali, kýzý
Hz.Fâtime ve torunlarý Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'dir. Ancak Efendimizin diðer hanýmlarý Ehl-i Beyt’e dahil olmadýklarý halde, kendi kabilesinden bile olmayan Hz.Selman Farisi Ehl-i Beyt'tendir. Nitekim Efendimiz bir hadislerinde; "Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir"
buyurmuþlardýr. Þu halde Ehl-i Beyt'ten olmak için Sevgili Efendimiz ile dünyevi bir bað olmasý gerekmemekte,
Allah'ýmýzýn böyle bir arzusunun olmasý icap ettiði görülmektedir.
Ehl-i Beyt tatbikatý Allah'ýmýzýn yalnýzca kendisi
için yaratmýþ olduðu hususi gönüllerdeki arzularýný ifade
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etmektedir. Allah'ýmýz Ehl-i Beyt'i hususi bir vecheden
kabul etmektedir. Ehl-i Beyt tatbikatýnda olan gönüller
çok hususiyede olduklarýndan sýrda yürümüþlerdir. Zaten
nâs onlarý þahsen tanýsa bile onlardaki sýr tatbikatýna
tam mânâsý ile vakýf olamazlar. Nitekim Müslümanlar'ýn
bir kýsmý ve hatta ileri noktalardaki sahabeden bazýlarý
dahi Hz. Ýmam-ý Ali'ye itiraz etmiþlerdir. Ehl-i Beyt'e
dâhil olan gönülleri anlamak pek müþkül olsa gerektir.
Ehl-i Beyt'e uyan Kur'an'a uygun yürür. Ve böylelikle selamete çýkýlýr. ‘Kur'an’ ve ‘Ehl-i Beyt’ ayrý deðil
birdir. Sevgili Efendimiz zamanýnda Sahabe-i Kiram
Kur'an'a uyup Peygambere uymamayý düþünmemiþler ve
ikisini bir telakki etmiþlerdir. Zamanýn Sahibi olan Ehl-i
Beyt gönülleri Kur'an'ý insanlara izah eden ilâhî imamlardýr. Onlara azami dikkat icap eder. Ehl-i Beyt Allah'ýn
a r z u e t t i ð i h u s u s i g ö n ü l l e r i i þ a re t e d e r. E h l - i B e y t ,
A l lah'ýn ileri ilham ve beyan indirdiði gönüllerdir. ‘Ehl-i
Beyt'in yolundan yürüyenler, "Muhaddesûn" olanlardýr.
Bir hadis-i þerifte Peygamberimiz; "Benden nakledilen sözleri Allah'ýn Kitab'ýna arz ediniz. O’na
uygun ise ben söylemiþimdir. Þayet ona aykýrý ise
ben söylememiþimdir." buyurmuþlardýr. ( Aclunî, Keþfu’lHafa Suyuti, Mif tah,16. )

Bu da peygamberimizin düsturudur. Bu düstur, "Rahmetim gazabýmý geçti" beyanýna
uygundur.
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“Ben istediðimi yaparým, kimse bana karýþamaz.”
þeklindeki fikirler makbul olmaz. Allah'ýn ana düsturu
olan Kur’an-ý Kerîm Peygamber Efendimiz tarafýndan
tafsilatlandýrýlmýþtýr. Helal-haram, sevap-günah olarak
her þey belirlenmiþtir.
Sevgili Efendimiz Hira Daðý'ndan, "Lâ ilâhe
Ý l l â l lah" davasýný açtýðýnda insanlar akýn akýn Allah’ýn
dinine dahil oldular. Bugün ise dinde her þeyi yasaklayan din adamlarý, herþeye günah diyerek insanlarý dine
cephe alýr duruma getirmiþlerdir.
Bu zaman hayýr olan diðer zamanda þer olabilir. O
d a y a þ a m þ a r t l a r ý n a g ö re d e ð e r l e n d i r i l i r. A n c a k a n a
k a ide olan hayýr ve þer düsturu deðiþmez. Ýnsanlarýn
hayra matuf keþif ve icatlarý vardýr. Bunlar Allah'ýn düsturuna uyuyor mu, buna dikkat edilmesi lazýmdýr.
Atom araþtýrmalarý insanlarýn hayrýna olarak baþladý ama silah olarak kullanýldý. Ýnsanlar Atom bombasý
denemelerinde tabiatý tahrip ettiler. Yani atom araþtýrmalarý Allah'ýn umumi nizamýný bozmaya yönelik kullanýlmýþtýr.
Allah'ýn nizamýna düstur diyoruz, buna dikkat etmeden yapýlan dinî ve dünyevî çalýþmalar makbul deðildir. Örneðin Allah'ýn düsturuna dikkat edilmeden verilen
kararlar vardýr, ki maalesef bunu Camiü'l Ezher’in sigorta ve kadýnlar ile ilgili fetvalarýnda görüyoruz.
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Mezhep taraftarlýðý düþüncesi ile yapýlan çalýþmalar da makbul deðildir. Tarihte Ýslâm'a nifak sokanlara,
saltanat kuranlara ‘hazret’ unvanýný vermek de asla
makbul olmamýþtýr. Mezhepler esasta Allah'ýn nizamýný
korumak amacý ile ortaya çýkmýþlardýr. Ama yaptýklarý
tatbikatlar ilerleyen zaman içinde Allah'ýn nizamýný bozucu olmuþtur.
Din düþünürlerinin hatalarý, "Ben bilirim kimse
bilmez" gururundan kaynaklanýr. Bir de, “Madem ki ben
biliyorum, o zaman herkes bana gelsin” düþüncesi vardýr. Bu kibir ve gurur kiþinin helâkine sebep olur. Bu
noktada olanlardaki kibrin iþareti þudur ki; kendilerinden baþka herkesi ve hatta kendi gibi düþünmeyen ve
kendileri gibi giyinmeyen her Müslüman'ý cehennemlik
görmektedirler. Bu kibir hasleti manevîyatta da görülmüþtür. Kibir, Ýblis’i Âdem’e secde etmekten alýkoymuþtur. Âlimin afeti kendini büyük görmesidir. Kur’an-ý
Kerîm’de, "Allah, kibirli olanlarý sevmez." (Nahl 23)
"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini
beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez."
(Lokman 18)

buyrulmuþtur.

Þirk, kiþinin kendisini diðer varlýklardan üstün görme (hissetme) duygusudur. "Din benim tercihimdir, ben
istediðime taparým vb" kabilinden sözler de kýyamet fitnelerindendir.
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H z . Â d e m t e v a z u v e r ý z a y a g e l e re k t e v b e i l e
A l lah'a iltica ettiði zaman kaybettiði her þeye yeniden
kavuþmuþtur. Ayný badirede yuvarlanýp giden Ýblis ise
gurur ve kibrinin kurbaný olmuþtur.

Deryayý Nuru Muhammed
Ýnsanlýk tarihi boyunca en büyük hadise Hz.
M u hammed (s.a.v) in zuhurudur. Ona ne kadar muhabbet beslesek, onu ne kadar övsek yine de onu tam tarif
etmiþ olamayýz. Ondaki hususiyetleri idrak ettikçe terakki ederiz. Manevi yolumuz Deryayý Nuru Muhammed'e
i m a n v e i d r a k t i r. Va r l ý k l a r i ç i n e n i l e r i z u h u r H z .
M u h a m med (s.a.v)'dir. O bütün varlýklar için rahmettir.
Ahzab sûresi 72. âyetinde,
"Ýnna aradne'l emanete ale's semavati ve'l
ardý ve'l cibali feebeyne en yahmilneha ve
eþfakne minha ve hamelehe'l insanü innehu
kane zalumen cehulen"
"Muhakkak ki biz emaneti göklere ve yere
ve daðlara arz eyledik ama onu yüklenmekten çekindiler ve ondan endiþe ettiler. Ve 'el
Ýnsan' onu yüklendi. Muhakkak ki insan zalumdur, cehuldür" buyrulmaktadýr.
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Bu âyete göre Allah, velâyet ile þereflendirdiði insandaki rahmetinin bütün varlýklar tarafýndan bilinmesini arzu etmiþtir. Tevazu ve rýzayý temsil eden topraktan
halk ettiði insanda müspet ve menfi tatbikatý ile kendisini bildirmiþ ve insaný taltif ederek onda "Hüve " sýrrýný
açmýþtýr.
Peygamberimiz; "Emaneti ehline veriniz" buy u r m a k t a d ý r. M a n e v i y o l d a " e m a n e t " n e d i r ? E m a n e t A l lah'ýn lütfudur. Kiþi emanete sahip deðildir ki, baþkasýna verebilsin. Emanet Allah'ýndýr ve onu dilediðine
verir. Buna raðmen emaneti birbirlerine alýp veren manevi yolda olan kiþilere tesadüf edilmektedir.
Hüve, Deryayý Nuru Muhammed ile açýlmasaydý
gizli kalýrdý. Hüve’nin Deryayý Nuru Muhammed ile kendindeki hususiyetleri temaþa etmek istemesiyle âlemler
varlýk bulmuþtur. Bunun için Hz. Muhammed (s.a.v) bütün varlýklar için en mühim hususiyettir. Bu bilgiden hareketle bir peygamber vardý, geldi ve gitti þeklindeki düþünceleri kabul etmek, velâyet için mümkün deðildir.
Dünya hayatýnda nice insanlar gelip gitmiþtir. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v)'in zuhuru ile her þey deðiþmiþtir. Hz. Muhammed (s.a.v) ile en ileri ilâhî hakikatler
bildirilmese idi bunlarý kim bilebilirdi? Allah'ý en ileri bilen Hz. Muhammed (s.a.v)in "Ya maruf senin hakikatini arif olamadýk. Sen kendini övdüðün gibisin."
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beyaný ile Hüve'nin tam olarak bilinemeyeceði belli olmuþtur. Hüve’den haber veren Hz. Muhammed (s.a.v)
bu beyaný ile Allah'ýn namütenahiliðini anlatmýþtýr. Ýnsan
ebedi olarak hürriyete muhtaçtýr. Ýnsan Allah’a iltica ile
terakki eder.
Peygamberimiz Allah dinini, nimetini ve ikramýný
tamamlamak için irsal olunmuþtur. Yani Allah'ýn nizamý
Hz.Muhammed(s.a.v) ile kemale ermektedir. Allah'ýn nizamýný ikmal için gönderilen Hz.Muhammed (s.a.v)
D e r y a y ý N u r u M u h a m m e d m ü h r ü n ü v u r m u þ t u r.
‘ H a tem’ sýrrý icabý olarak böyledir.
‘Deryayý Nuru Muhammed’ ve Zamanýn Ýnsaný’ný kabul etmek, Allah'ýn arzu ettiði bir kul olmanýn ikrarý olmakta ve Allah'ýn kulu hakkýndaki arzusunun dünya hayatýndan sonra da devam ettiðini göstermektedir.
Allah, dünya hayatýndan sonra da nâmütenâhi arzularýný tatbik etmek için yarattýðý insaný daha ileri arzu ve tatbikatlarda kullanacaktýr. Yani ahiret hayatý namütenahi
olduðuna göre, daha ileri bir yaþam tatbikatý Allah'ýn nizamýna uyan insan için olacaktýr.
Ýlk tasavvurda ‘Deryayý Nuru Muhammed,’ "Lâ
ilâhe illâllah" buyurduðunda HÜVE, Allah ismini zikretmiþ oldu. Allah ismi de, "Muhammedun Resûlullah"
yani, ‘Muhammed Resûlullah'týr buyurdu, ki kâinattaki umumi ‘Resûl’ ismidir. Allah her an ‘Muhammed’
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ismi ile meþhudiyetini dilek buyurmuþtur. Þu halde ilk
defa ‘Allah’ ismini zikreden Hüve olmuþtur.
Allah’ýmýz, "Muhammedun Resûlullah" buyurm u þ t u r. Ya n i " S e n H ü v e ' s i n , s e n d e n g ö r ü n e n
H ü ve'dir, Muhammed olan da Hüve’dir." buyurmuþtur.
Bütün varlýklar ‘Deryayý Nuru Muhammed'den
h a l k o l u n m u þ t u r. A l l a h ' ý m ý z b ü t ü n v a r l ý k l a r a D e r y a y ý N u ru Muhammed ile feyz-i ilâhî sunmaktadýr. Bu tertibi kabul etmemek, Allah'ýn nizamýný ve arzuyu ilâhîsini
kabul etmemek anlamý taþýr. Allah’ýn arzu ve ilhamlarý
önce Deryayý Nuru Muhammed’de belirir ve sonra ceste
ceste âlemlere yayýlýr. O halde Allah’ýn ilâhî kelâmý olan
Kur’an-ý Kerîm’in de önce Deryayý Nuru Muhammed’de
belirmesi ve sonra sýfatî bir görünme olan Cebrail meleðinde zuhur etmesi icap etmektedir. Sevgili Efendimizin
Cebrail Aleyhisselâm'a, "Ben bu beyanlarý daha evvel Rabbimden aldým." buyurmasý bu nizamýn nasýl
iþlediðini göstermektedir.
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SONSÖZ
Bismillahirrahmanirrahim
Ýnsanlar Allah tarafýndan yaratýlmýþ olan dünyada,
Allah'ýn nizamýna uymayan davranýþlar sergilemekle ve
Allah dininin dünya yaþamýna uymadýðýný iddia etmekle,
e s a s t a k e n d i n e f i s l e r i n e z u l m e t m e k t e d i r l e r. Ç ü n k ü
A l lah'ýmýz yevm-i kýyamette insanlarý kendi düsturuna
göre hesaba çekecektir.
Ýnkýlâb-ý Kebir'in yaklaþmýþ olduðu bu zamanda
insanlarýn Allah'ýn nizam-ý ilâhîyesine uymalarý kendi
hayýrlarýna olacaktýr.
Allah’ýmýzýn bu âlemleri teþkilatlandýrýp meydana
getirmesindeki arzusu, nizamý ve þeriatý düsturdur, ki
manevî yolu ve terakkiyi de iþaret etmektedir.
Düstur; Allah'ýn Musavvir'indeki nizamýdýr.
Allah'ýn bu nizamýna uymak makbul olur. Allah'ýn
bu nizamýnýn hedefini ve neticesini tam olarak
bilemiyoruz. O halde Allah'ýn nizamýna uyarak
ona iman ve teslimiyet göstermeliyiz.
Bir hadîs-i þerifte Sevgili Efendimiz, “Âmentü
billah (Allah’a iman ettim) de, sonra da dosdoðru ol’ ( Müslim ) buyurmuþlardýr.
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Düstur, Allah'ýn velâyetine tam olarak iman etmektir. Ýslâm amentüsünde Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete ve kadere inanmak esastýr.
Bunlar altý esastýr. Bu esaslardan her birine iman þarttýr.
Hatmül Velâyet feyzinde bu esaslarý birbirinden
a y r ý m ü t a l a a e t m e k z a t e n m ü m k ü n d e ð i l d i r. Ç ü n k ü
H a t mül Velayet, "Lâ mevcude illâ hû" yani, Hüve'den
b a þ k a b i r m e v c u t o l m a d ý ð ý n ý n f e y z i n d e d i r. H a t m ü l
Ve l a yet'in beyan ettiði düsturun hakikati budur. Hatmül
Velayet, Allah'tan baþka bir mevcut olmadýðýnýn idrakindedir. Onun için Hatmül Velayet'te iman tamdýr ve iman
esaslarýnda ayrým yapmaz.
Ýman esaslarýný birbirinden ayrý olarak mütalaa etm e k , o n l a r ý s ý f a t h a l i n d e g ö r m e k d e m e k t i r. H a t m ü l
Ve l a yet’te zâta iman vardýr. Onun için Hatmül Velayet'te
iman tamdýr. Yani Peygamberleri, kitaplarý ve melekleri
Allah’tan ayrý görmez; hepsini Allah’ýn zâtîyetinde mütalaa eder.
"Lâ ilahe illallah" hitab-ý ilâhîyesi zuhur etmeden evvelki zâtiyet-i ilâhîyeye erildiyse esas hakikat idrak edilmiþ olur. Bu nokta zâti velâyet noktasýdýr. Bu
noktanýn kelâmý diðerleri ile kabil-i kýyas deðildir. Bu
nokta, Sevgili Efendimiz'in; "Benimle Rabbim arasýnda öyle bir yakýnlýk vakti var ki, buna mukarreb
melekler, yahut mürsel nebiler ulaþamaz' (Sehâvî,

124

el-Mekâsýd, s. 420 H.no: 926; Aclûnî, II, 226 H.no: 2159)

buyur-

duðu noktadýr.
Bütün âlemlerde Hüve'nin varlýklardaki asliyyet-i
ilâhîyesinin Hakkýn varlýðýndan olduðu ve O'nun ilâhî
varlýðýndan ayrýlmasýnýn mümkün olmadýðý görülmektedir. Allah'ýmýzýn lütfedip isim verdiði varlýklarýn kendilerine vücûd izafe ederek kendi baþlarýna bir varlýk olarak
deðerlendirmeleri makbul deðildir. Varlýk olarak görünen
vücûd, kiþiye Allah tarafýndan lütfedilmiþtir. Kiþiye aitmiþ
gibi görünen isim de, Allah'ýn arzuyu ilâhîsinin tatbikat
gördüðü bir noktadýr. Allah'ýmýzýn bu arzusu, bütün varlýklarý "Lillahil Vahidil Kahhar"a hazýrlamak içindir.
Maneviyatta Mürþid noktasýndan lütfedilen ilim ile
yetiþen kimseler daha dünya yaþamýnda bu tatbikatý yaþayýp idrake gelerek, varlýk düþüncesinden ve vücûd günahýndan kurtulurlar. Bu tatbikattan dünyada mahrum
kalanlar, ilâhî âlemde de bu idrake gelemediklerinden
varlýk düþüncesinden yani vücûd günahýndan kurtulamazlar. Ancak kullar Allah’ýn takdir-i ilâhîyesine tabidir.
Bir kimse âlem-i ilâhîye göçmeden evvel kendi
varlýðýnýn baki olacaðýný zannediyor ise, ilâhî âlemde bütün hakikati gördükten sonra bile hâlâ kendisine vücûd
isnad edecek midir? Ancak "Lillahil Vahidil Kahhar"
zuhur edince bütün varlýklarýn cevher-i esrarýnýn ve "Benim" denilen varlýðýn da Allah'ýn varlýðýndan olduðunu
idrak edeceklerdir.
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Allah’ýmýzýn nizam ve þeriatýný kabul ve tasdik etmek icap eder. Dünya yaþamý icabý, ilâhî þeriat ve düstur
t a t b i k a t ý n d a e k s i k k a l ý n m ý þ o l u n a b i l i r. O n u n i ç i n d e
A l lah’tan af ve maðfiret dilenmelidir.
Allah’ýmýz ‘Rahmeten lil Alemin’dir. Ve
O’nun rahmetinden asla ümit kesilmez.
Yasîn sûresi 60-61. âyetlerinde,
"Elem a'had ileyküm ya beniy ademe en lâ
ta'büdü'þ þeytane innehü leküm 'adüvvün
mübiynün ve enibüduniy haza sýratun müstekýym."
"Ey Âdemoðullarý! Þeytana kulluk etmeyin.
Çünkü o, sizin için beyan edilmiþ bir düþmandýr. Bana kulluk edin. Ýþte bu sýrat-ý
müstakîmdir, diye sizden ahid (sözleþme)
almadým mý?" buyrulmaktadýr.
Ýmanýn kuvvetlenmesi için tereddütlerin ortadan
kalkmasý lâzýmdýr. Tereddüt varsa imanda eksiklik var
demektir. Dünya olaylarý Müslümanlarý iman ile tereddüt
arasýnda býrakmaktadýr. Bunu kat'i iman haline getirmek
için bir Mürþid eli tutmak gerekir.
Arasat; cennete yahût cehenneme dâhil olmayý
bekleyenlerin makamýdýr. Ancak kat'i bir imaný olan cen126

net makamýndadýr. Onun için Pâk Muhammed Ali Hazretleri; "Benim evlatlarým Arasat’a uðramaz," buyurmuþtur.
Bugün insanlarýn çoðu tereddüttedir. Bu kitaplar
tereddütte kalan Müslümanlarýn imanýný kat'i hale getirmek için hazýrlanmýþtýr. Velâyet Allah'ýn vahdaniyetine
ve kudret-i ilâhîyesine bir eksiklik yahut nazire olacak
hiçbir þeyi kabul etmez. Bu kitaptaki düstur budur.
Velâyet her noktadan Allah’ý idrak eder. Zaten
ilâhi kaynaktan feyz alýnmaktadýr. Bu devir bir geçiþtir.
Neticede Allah'ýn programý galip gelecektir. Hatmül
Velâyet, ehl-i zahirin örtmeye çalýþtýðý velâyetin
hakikatini açmýþtýr.
Þûra sûresi 13. âyetinde,
"Allahü yectebiy ileyhi men yeþaü ve yehdiy
ileyhi men yüniyb."
"Allah dilediðini Hû’ya mücteba eyler (seçer) ve inabe edeni (Mürþid’e baðlananý)
Hû’ya hidayet eyler." buyrulmaktadýr.
Bu âyete göre artýk kim nasibedarsa o gönüller
feyz alacaktýr. Bu kitap, Allah'ýn nizamýný daha ileri bir
noktadan beyan etmektedir. Düstur, Allah'ýn velâyet ni-

127

zamýný iþaret eden bir isim olduðundan dolayý "Þeriat,"
veya "Nizam" kelimeleri yerine "Düstur" kelimesi zuhur
etmiþtir. O halde sýrat-ý müstakim velâyet yoludur. Düstur velâyet yolunu iþaret etmektedir.
Âyette, ‘inabe edeni Hû’ya hidayet eyler’
buyrulmasý Mürþid noktasýndan tatbikat yapanýn Hüve
olduðunu iþaret etmektedir. Mürþid Hû noktasýdýr, Mürþid’e baðlanan Hû’ya baðlanmýþtýr.
Fatiha sûresi 7. âyetinde,
"Sýratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin."
"Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uðrayanlarýn ve sapmýþlarýnkine deðil." buyrulmaktadýr.
Buradaki ‘Allah'ýn nimetler verdikleri’ Allah'ýn
düsturunu ifade etmektedir. Yani onlar velâyet yolunda
olanlardýr. Velâyet yolu, Allah'a yakýnlýk bulma yoludur.
Bu da Allah'ýn düsturudur.
Ýnsanlarýn dünya yaþamýnda Allah'ýn nizamýna göre deðil de, kendi anlayýþ ve idraklerine göre meydana
getirdikleri 'töre'yi esas kabul etmeleri makbul deðildir.
Töre denilerek insanlarýn canýna kýyýlmasý Allah'ýn düs-
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turuna uymaz. Ýnsanlarýn icat edip tatbikata koyduklarý
töre, Allah'ýn Kur'an-ý Kerîm ile bildirdiði nizama ve þeria t a u y g u n s u z l u k g ö s t e r m e m e l i d i r. T ö re h i ç b i r z a m a n A l lah'ýn nizamýnýn önüne geçirilemez. Bu, kendi nizamýný Allah'ýn nizamýnýn yerine koymak olur, ki doðru
deðildir.
Töre, kaynaðýný Allah'ýn peygamberleri ve velileri
ile bildirdiði ilâhî düsturdan almadýðýndan asla kabul
edilmez. Namaz kýlýp sonra töremiz bu diyerek Allah'ýn
makbul tutmadýðý iþler yapmak doðru deðildir.
Düstur, Allah'ý Allah'ýn istediði gibi tanýyýp iman
etmektir, ki bu da velâyettir. Ýlâhi sohbete ermiþ olan
düsturda yürür. Çünkü Allah o gönüllere, "es-selam" ismiyle ilham indirmektedir. O gönle uyanlar da, Allah'ýn
düsturuna uymuþ olurlar.
Hz. Muhammed (s.a.v)i kabul etmek imanýn ilk
þartýdýr. Allah'ýn irsal eylemiþ olduðu peygamberleri kabul etmek de Allah'ýn düsturudur. Düstur ayný zamanda,
"Lillahil Vahidil Kahhar"a giden yol anlamýný da taþýr.
Yani düstur, "destur" diyerek Ýnkýlâb-ý Kebîr’e gidiþi anlatýr.
Sâd sûresi 3. âyetinde,
"Kem ehlekna min kablihim min karnin fenadev ve lâte hýyne menas"
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"Onlardan evvel nice nesiller helâk eyledik
de nida ettiler. Oysa kurtuluþ zamaný deðildi." buyrulmaktadýr.
Allah’ýn irsal eylediði uyarýcýlara eskiden de þimdi
de itiraz vakidir. Bu zamanda da itiraz edenlerin akýbeti
helâk edilmektir. Bu, Allah’ýn düsturudur. Son günleri
güzel yaþamak lazýmdýr. Peygamber Efendimiz (s.a.v)
"Nasýl yaþarsanýz öyle göçersininiz, nasýl göçerseniz öyle haþrolunursunuz." buyurmuþlardýr.
Mânen selâmete eren insan için çok daha ileri ter a k k i l e r v e â l e m l e r v a r d ý r. M e k i r d e k a l a n ý n i s e d e v a mlýlýðý yoktur. Tebbet sûresindeki "eli kurusun" hükmü ile mekir kuruyacaktýr. Ýlâhî âlemde mekir hayat bulamayacaktýr.
Düstur, Allah’ýn nizamýdýr; çünkü âlemler bir plan
ve program üzerine kurulmuþtur. Allah'ýmýz bütün varlýklarý bir amaca müstenit olarak ve bir program dâhilinde
yaratmýþtýr. Allah'ýmýzýn bu yaþam programýný kabul ve
tasdik etmek icap eder. Eðer Allah’ýn nizamýna uyulursa
her þey muntazam olur ve en güzel þekilde yürünür.
En büyük hatalardan birisi de, Allah’ýn nizamýna
itirazdan kaynaklanmaktadýr. Bugünkü kaosun huzursuzluðun ve yaþamdaki zahmetlerin sebebi ilâhî nizama uygunsuzluk gösterilmesinden kaynaklanmaktadýr. Allah’ýn
nizamý tatbik edilmediði müddetçe insanlar zahmet çeker.
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Allah'ýmýz bu programýn nihayetinde kullara sual
açacak ve "Benim bu düsturuma uydunuz mu?" buyuracaktýr. Bu programý kabul ve tasdik eden ancak tatbikinde çeþitli nedenlerden dolayý zorlananlara karþ ý A l lah'ýmýzýn rahmeti galiptir.
Allah'ýmýzýn kullardan isteði þudur: "Benim bu
düsturuma uyun ve selâmet bulun" Ancak, "böyle
þey olur mu?" kabilinden itirazlar ile Allah'ýmýzýn bu
programýna itiraz edenler nefislerine zulmetmiþ olarak ziyana uðrayacaklardýr.
Her inanç bir kurtarýcý beklemekte ve "Gelsin bizi
kurtarsýn ancak mutlaka bizden biri olsun" demektedirler. Araplar bizden biri olsun derken, Hýristiyanlar Hz.
Ýsa'yý, Yahudiler Hz. Üzeyr'i Uzakdoðulular da kendi
inançlarý doðrultusunda bir kurtarýcý beklemektedirler.
Ýslâm inancýnda olan kimseler içerisinde de Hz.
Ýsa'yý kurtarýcý bir peygamber olarak bekleyenler bulunmaktadýr. Hz. Peygamberimiz, "Ben ahir zaman peygamberiyim; Benden sonra bir peygamber gelmez," buyurmuþlardýr. Bu durumda Hz. Ýsa'yý bir peygamber olarak beklemek makbul olmasa gerektir.
Ýnsanlar kendilerine bir kurtarýcý gelmesini ve günahlarýný affetmesini beklemektedirler. Bu düþüncede
olanlar kendilerini aldatmaktadýrlar. Böyle düþünenler,
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bir kurtarýcý gelip günahlarýný affederse tekrar günah iþlemeyecekler midir? Bir daha o günahý iþlememek üzere
yapýlan 'Nasuh Tövbesi' yapacaklar mýdýr? Allah'ýmýz
þimdiye kadar pek çok peygamber irsal eylemiþtir. Her
peygamber bir kurtarýcýdýr. Ancak insanlar Allah'ýn kendilerine lütfettiði bu rahmeti takdir edememiþlerdir.
Allah'ýmýz insanlara her türlü nimeti lütfetmiþtir.
Ancak insanlar Allah'ýn gönderdiði peygamberlere tâbi
olup selamete çýkmak yerine, Allah'a nasýl peygamber
göndermesi gerektiðini tarif etmeye kalkýþmýþlardýr. Günah iþleyenler Allah'ýn iþlemiþ olduðu günahlarý affetmesini istemekte, ancak Allah'ýn hiçbir nizamýný yerine getirmek istememektedirler. Peki, kurtuluþ nasýl olacaktýr?
Her türlü kötülüðü yapýp kurtarýcý beklemek hakikat ile baðdaþmamaktadýr. Allah'ýn bildirdiði düstura uymayýp itiraz edenlere ve Allah'ýn peygamberleri ile bildirdiði nizama inanmayanlarýn sözlerine Allah'ýmýz neden
inansýn?
B u b e y a n l a r A l l a h ' ý m ý z ý n a r z u y u i l â h î s i d i r.
A l lah'ýmýz yakýnlýk verdiði gönüller ile "innehû âlimün
bizâtissudûr" sýrrýnca kendi arzusunda olan kalblerin
tahvil olunmasýný arzu buyurmaktadýr. “Ýnnehû âlimün
bizâtissudûr” sýrrý ile bütün kalpler bu bilgiden haberdar olacaktýr. Yani Rabbimiz bu ilmi bütün gönüllere tefhim eder.
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Allah'ýmýz bütün gönüllerde tatbikat yapmaktadýr.
Bu beyan iman sahibi olanlarda iman; iman sahibi olmayanlarda imansýzlýk olarak tezahür edecektir. Bu programýn nihayetinde ne olacaktýr? Allah'ýmýzýn bu arzusunu
bilemiyoruz. Ancak bunu bilmesek de Allah'ýn rahmetinden hiçbir zaman ümitsizliðe düþmüyoruz.
Herkes aþktan, sevgiden bahsediyor, ama
sevdiðinin hiçbir sözünü dinlemiyor, aldýrmýyor.
Bu nasýl bir aþktýr? Aþýk ama, O’nu hep baþkasýndan dinliyor. Sen Ey aþýk! Baþtan sona hep
O’nunla ol, O’nu O’ndan dinle ki, sana gerçek
aþýk diyeyim.
Allah’ýmýza sonsuz hamd ve þükrederiz.

H u v e ' t - t e v f i k u ' r Re f î k
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD

133

L Ü G AT Ç E
A

Ahfad : Torunlar
Ahid : Sözleþme
Akamet :

Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk.
B

Beyyinat : Vâzýhan, aþikâr olarak, alenen, açýk olarak.
C

Cazibe : Çekim
E

Ef'al : Fiiller. Ýþler.
Efdal : Daha faziletli
Ehadis-i Nebevîye: Peygamber Efendimizin sözleri.
F

Fariza : Farzlar.
Feyz-i Ýlâhî : Ýlâhî feyz.
H

Hakikatü'l Hakayýk : Hakikatlerin hakikati.
Hakir : Ýtibarsýz, kýymetsiz.
Halis : Saf.
Hilaf : Muhalefet. Karþý.
Hüsn-ü Muaþeret : Güzel muamele.
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Ý

Ýbda : Yaratma.
Ýdame : Devam ettirme.
Ýfsad : Fesad. Bozmak.
Ýhdas : Ortaya koymak.
Ýhsan : Ýyilik. Baðýþ
Ýhtida : Hidayete ermek.
Ýndi Bâri : Hakk katýnda.
Ýnnehû Âlimun Bizatissûdur : Sadýrlarda dolaþan ilâhî

sýr.
Ýsr : Ýz. Yol.
K

Kaim : Geçerli.
Kýstas-ý Müstakim : Doðru ölçü.

M

Mahdut : Sýnýrlý.
Melekût : Saltanat.
Meriyet : Geçerli.
Meþrep : Huy.
Mezkûr : Zikredilen.
Mizan : Ölçü, tartý.
Mugayir : Aykýrý.
Mukarrebun : Yakýnlaþtýrýlmýþ olanlar.
Münhasýr : Yalnýz bir kimseye veya birþeye mahsus olan.
Müstefid : Ýstifade eden.
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Müstenid : Birþeye dayanan.
Müzahir : Yardým eden. Koruyan.
N

Nakz : Bozan.
Nazil : Nüzul eden.
Neþet : Çýkmýþ.
Nifak : Anlaþmazlýk. Ara bozuculuk.

Nüþûr: Öldükten sonra tekrar dirilip ayaða kalkma, yeniden var olup Allah’ýn huzurunda toplanma.
R

Refîk : Dost, arkadaþ.
Rucû : Hakka tekrar avdet etmek.
S

Sadr : Göðüs. Kalb.
Sebil : Manevî yol.
Seyyal : Gelip geçici.
Sýddýk : Sadýk olanlar. (Velâyet makamlarýndan)
T

Tâdâd : Birer birer söylemek.
Tafsilat : Ýzahlar.
Tahsin : Beðenmek. Övgü dolu sözler söylemek.
Taht-ý Kadem : Ayaðým altýnda.
Tanzim : Düzenlemek.
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Tebdil : Deðiþme, deðiþtirme.
Tekâmül : Kemal bulmak.
Teslik : Tasdik.
Teþmil : Kapsamak.
Tevekkül : Allah’a býrakmak.
U

Usve-i Hasene : En güzel örnek.
V

Vech : Yüz.
Vesile Sebep. Vasýta. Kendisi ile Allah’a yaklaþýlan.
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