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ÖNSÖZ
İnsanın özünü ve aslını oluşturan ve Allah’ın insandaki sırrı olan “ruh” gerçeğini, farklı boyutlarıyla
ortaya koymak.
Ruhların eğitilmek, yetiştirilmek ve imtihan edilmek üzere bedenlenip dünyaya gönderildiği hikmetini
hatırlatıp, ruhi sorunlarımızı ve sorumluluklarımızı vurgulamak.
Ruhun olgunlaşması ve özgürlüğüne kavuşması durumunda, başka ruhani varlıklar ve geçmiş ve
gelecek zamanlarla da iletişim kurabildiğini, ilmi ve akli delilerle açıklamak.
Dünyeviliğin ve madde perestliğin ruhları kapsadığı ve kararttığı bir ortamdan kurtulup, manevi
iklimlere kanat açmak isteyenlere, acizane ışık tutmak ve cesaret kazandırmak.
Ve üzerinde çok konuşulan ve tartışılan ufolar ve uzaylılar konusunu, kutsal kitaplar ve bilimsel
kanıtlar çerçevesinde, yeni yorumlar ve yaklaşımlarla ele almak.
Niyeti ve gayretiyle bu kitap hazırlandı. Rabbımın rızasını, okurlarımın duasını umuyorum.

Ahmet AKGÜL
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BİSMİLLAH
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim
Her an koruyup kollayan ve acıyıp bağışlayan Allah’ın adıyla;
-Bu işe başlıyorum
-Ancak Onun yardımıyla başaracağıma inanıyorum
-Onun koyduğu kurallara uygun çalışıyorum. Helal ve haram ölçülerini gözetiyorum
”Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîym” dua ve ayetinin kısaltılmış şekli Bismillah olarak söylenir. Hayırlı ve
helâl bir işe başlarken, Allah Teâlâ’nın adını anarak, Ona sığınarak ve bütün gücüyle sebeplere sarılarak işe
başlamak anlamına gelir. İslâmiyet’ten önce Araplar, herhangi bir işe başlarken, bağlı bulundukları ilâhlarının
adlarını anarak başlarlar, meselâ, Bismi’l-Lat (Lat’ın ismiyle), Bismi’l-Uzza (Uzza’nın ismiyle) derlerdi. Her
kavimde buna benzer sözlerin kullanıldığı ve meselâ bir hizmetlinin, âmirinin verdiği bir emri yerine getirirken,
“Bunu falanın adına yapıyorum” demesi cahiliye döneminde adet haline gelmişti.
Resulullah (sav), İslâm dinini tebliğ etmeğe başladıktan sonra, cahiliye Arapları’nın kullandığı sözleri
değiştirmiş ve, “Ey Allah’ım, senin adınla” anlamına gelen, “Bismike Allahümme” ve “Allah’ın adıyla”
anlamına gelen, “Bismillahi” sözlerini kullanmaya başlamıştır. Ancak Kur’an-ı Kerîm’de Neml suresinin
otuzuncu ayeti nazil olduktan sonra besmele son şeklini almıştır. Bu ayette Süleyman (as) tarafından yazılan
bir mektup söz konusudur. Mektupta “Bu mektup Süleyman’dandır ve Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla
başlamaktadır.” denilmektedir. Kısaca besmele dediğimiz ve “Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına
gelen “Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim” aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’den bir ayettir.
Besmele: “İşime, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum. O’nun emriyle ve O’nun için bu
işin başındayım ve O’nun adına teşebbüste bulunuyorum, O’nun emriyle yapıyorum. Çünkü bu başladığım
işin tamamlanmasında gerekli olan kuvvet ve kudret O’nun tarafından bana verilmiştir ve O’ndandır. O bana
bu kuvvet ve kudreti vermezse ben bu işi tamamlayamam” anlamındadır.
Helâl ve hayırlı bir işe başlarken, Allah’ın adını anmak, her Müslüman’ın üzerinde titizlikle durması
gereken görevlerindendir. Kur’an-ı Kerîm’de buna işaret eden pek çok emirler, vardır.
“Atalarınızı andığınız gibi, hatta daha çok (şiddetle ve içtenlikle) Allah’ı anın. “1
“Namazlarınızı kıldıktan sonra, ayakta iken otururken ve yanlarınızın üzerinde yatarken Allah’ı anın.“2
“Rabbı’nın adını an. İhlâs ile O’na yönel.“3
“Rabbı’nın adını sabah akşam an”4
Resulullah (s.a.s.)’den nakledilen bir hadiste şöyle denilmiştir: “Bismillah ile başlamayan her ciddi iş
noksandır.“ (Başında besmele, sonunda hamdele (elhamdülillah) bulunmayan işler hayırsızdır.)
İlk ifade “b”dir
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim sözü dört kelimeden oluşan bir cümledir. Bunlar: “İsim, Allah, Rahman ve
Rahim” kelimeleridir. Ancak isim kelimesinin başına bir “b” harfi getirilmiştir. Bu harf, kendinden önce var
olduğu düşünülen bir fiile, sonraki cümleyi bağlamak için kullanılmıştır. ‘b’ harfinden önce var sayılan fiil:
başlarım, ‘okurum’, ‘yaparım’ olabileceği gibi ‘başla’, ‘oku’, ‘yap’ şeklinde emir de olabilir. Buna göre
besmele, bu fiillerden birisinin var kabul edilmesiyle beş kelimeden meydana gelmiş olur.
“(Rahim) ve (Rahman) olan Allah’ın adıyla başlarım” gibi...
Besmeledeki ilk kelime olarak görülen “isim”, bir hususa işaret etmek üzere konulmuş addır. Ahmet,
Ali, ağaç, su gibi isimler, özel isim ve cins ismi olmak üzere iki kısımdır. Şahıs isimleri ile yer veya şehir
isimleri özel isimdirler. Bu isimler kimin adı ise, hangi yer, şehir, kurumu belirtiyorsa başkalarında
bulunmayan, kendilerine özgü özellikleri vardır. Buna karşılık, tahta, masa, ağaç, insan gibi isimler cins
1

el-Bakara: 2/200
en-Nisa: 4/103
3 el-Müzzemmil: 73/8
4 İnsan: 76/25
2
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ismidirler. Genel bir anlam belirtirler. Bu sebeple “Ahmet” denildiği zaman, onun insan olduğu anlaşılır.
Çünkü Ahmet, insan cinsi içinde yer alır. Fakat insan denildiği zaman mutlaka Ahmet anlaşılmaz. Çünkü
Ahmet’ten başka insanlar da vardır.
Besmele’de yer alan ikinci kelime “Allah” ismidir
Allah, kendine has doksan dokuz sıfatı olan zatın yüce ismidir. Gerçek mabudun adıdır ve özel ismidir.
Allah Teâlâ’nın kendine has sıfatlarından bazılarını, Kur’an-ı Kerîm’in aşağıdaki ayetlerinde görmekteyiz.
“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yok’tur. O, gizliyi de aşikârı da bilendir. O, esirgeyen,
bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka ilâh yoktur. Hükümrandır. Mukaddestir, selâmdır, mümindir,
müheymindir, azizdir, cebbardır. Allah müşriklerin ortak koşmasından münezzehtir. O öyle Allah’tır ki,
yaratan, yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nu
tesbih eder. O, hüküm ve hikmet sahibidir.“5
Üçüncü kelime “Rahman”dır
İşte Allah, en güzel, en mükemmel ve en üstün sıfatları zatında toplamaktadır.
Besmele’de yer alan üçüncü kelime, ‘Rahman’ kelimesidir. Bu kelime kendinden önce ismi zikredilen
yüce Zatın sıfatıdır. Yani Allah Teâlâ’nın sıfatıdır. Rahman kelimesi, rahmet kelimesinden türetilmiştir.
Rahmet, sözlükte, insan kalbinin bir kimseye acıma ile birlikte meydana gelen bir yakınlık duygusudur ki, bu
acıma ile yakınlığın artması ve şiddet kazanması halinde, o kimseye karşı fiilî yardıma dönüşür. Bu
sebepledir ki, o kimse hakkında ‘çok merhametli’ denir. Ancak insandaki bu merhamet duygusunu, Allah
Teâlâ’nın merhametini anlamakta bir ölçü olarak kullanmamız mümkün değildir. Çünkü insandaki merhamet
duygusu geçici bir haldir. Ancak bir üzülme ve acıma neticesinde ortaya çıkar. Üzülme ve acımanın ortadan
kalkması ile merhamet duygusunun da yok olduğu görülür. Allah Teâlâ ise üzülmek gibi noksanlıktan ve
gelip geçici acıma duygusundan münezzehtir. Bu sebeple Allah Teâlâ’nın rahmeti, kullarının merhametiyle
kıyas olunamayacak bir üstünlük arz eder ve ezelden ebede her şeyi kuşatan nimetler ve bağışlar olarak
ortaya çıkan sonsuz bir merhameti gösterir.
En güzel isim O’nundur
Rahman kelimesinin diğer bir özelliği de Kur’an-ı Kerîm’de, Allah ismi makamında özel bir isim olarak
kullanılmış olmasıdır.
“İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile çağırırsanız, en güzel isimler
O’nundur.”6
“Senden evvel gönderdiğimiz resullerimizden sor: Biz, Rahman’dan başkasını ilâhlar yapmış mıyız?”7
“Sen ancak Kur’an’a uyan ve görmeden Rahman’dan korkan kimseleri korkutacaksın.“8
“(Cennet), görmeden Rahman’dan korkan ve (O’nun tâatına) yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere
hastır.“9
“Ey babam, şeytana tapma, Çünkü şeytan Rahman’a çok asi olmuştur.“10
“Rahman’ın yaratışında hiç bir düzensizlik göremezsin.”11
Mealleri zikredilen bu ve sayıları elliye varan diğer ayetlerde ‘Rahman’ kelimesinin Allah’a has ve Allah
ismine eşit bir anlamda nasıl kullanıldığı açıkça görülmektedir.
Dördüncü kelime “Rahim”
Allah Teâlâ’nın Rahman sıfatı, sadece kendi zatına has özel sıfatı olduğu halde; Rahim sıfatı, kendi iç
güdüleri veya iradeleriyle hareket eden yaratıklara bir nebze olsun bahşedilmiş bir sıfattır.
İnsanların kendi yavrularına veya biribirlerine besledikleri şefkat ve merhamet dolu yardım duygusu,

5

el-Haşr: 59/22-24
el-İsra: 17/110
7 ez-Zuhruf: 43/45
8 Yâsin: 36/1
9 Kaf: 50/33
10 Meryem: 19/45
11 Mülk: 67/3
6
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yahut bir kuşun, yavrusu başında kanat çırpışı, sahip oldukları bu rahîm sıfatının bir eseridir.
Bundan dolayı insanın, Allah Teâlâ’nın zatına has olan Rahman sıfatıyla nitelendirilmesi mümkün
olmadığı halde rahîm sıfatıyla nitelendirilmesi mümkün olabilir. Nitekim bir kimse hakkında çok merhametli
anlamına rahîm denilmesi bundandır.
Özetle; Her işine, her girişimine “Bismillah” diyerek başlayan kimse:
 Her şeyin ve herkesin gerçek sahibi ve hakimi Allah olduğuna
 O’nun kudret ve kuvvetinin, rahmet ve nimetinin sonsuzluğuna
 Allah’ın inayeti ve nusreti olmazsa, insanın ne kadar aciz ve çaresiz bulunduğuna
 Kur’ani kurallara ve insani amaçlara aykırı küfür ve kötülüklere besmele ile başlamanın, haşa
Allah’la alay etmek manası taşıdığına
 Bir işte başarılı olmanın:
-

Allah emrettiği ve izin verdiği için

-

Hz. Peygamberin öğrettiği şekilde ve Kur’ani prensipler çerçevesinde

-

O konuya İslamın verdiği önem derecesinde

-

Ve yine öngörülen zaman ve mekan içerisinde yapılmasına bağlı olduğuna inanıyor ve buna göre

davranıyor demektir.
“Allah” (c.c.) 99 Esmai Hüsnasının (en güzel ve en mükemmel isim ve sıfatların) anlamını içeren
Yüce Zat’ın özel adıdır.
Esma-ül Hüsna (Allah’ın en güzel isimleri):
1- ALLAH: (Celle Celaluhu) Her şeyin tek ve gerçek sahibi ve ilahı olan. İbadet olunmaya, rızası
aranmaya, hüküm koymaya ve kendisine sığınılmaya en layık ve müstahak Zat
2- RAHMAN: Dünyada bütün mahlukatına acıyıp koruyan, besleyip doyuran
3- RAHİM: Ahirette yalnız dostlarına rahmet edip cennete koyan
4- MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı bulunan
5- KUDDÜS: Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındİran, her türlü eksiklik ve çirkinlikten
uzak ve pak olan
6- SELAM: Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan, barış ve bereket sağlayan
7- MÜMİN: Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarını güvenlikte bulunduran
8- MÜHEYMİN: Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan, himayesi altına alan
9- AZİZ: Sonsuz izzet sahibi olan, asla yenilgiye uğratılamayan, her işinde mutlak başarılı olan ve
sadık kullarını zafere ulaştİran
10- CEBBAR: İstediğini zorla yaptİran, acizlik ve çaresizlikten münezzeh olan
11- MÜTEKEBBİR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibine yakışır davranan
12- HALIK: Her şeyi yoktan yaratıp varlığa çıkaran, zerreleri ve atomları, hücreleri ve organları bütün
oluşumları ve olayları bizzat ve her an yaratan
13- BARİ: Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun ve kusursuz yaratan
14- MUSAVVİR: Her varlığa en münasip şekil giydiren, tasvirini yapan, programlayan. Gölge
varlıkların resimlerini ve filmlerini hazırlayıp ruh ekranımıza yansıtan
15- GAFFAR: Çok affedip bağışlayan, kendisine sığınanları boş çıkarmayan.
16- KAHHAR: Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını yenilgiye uğratan
17- VEHHAP: Bol bol ve karşılıksız hediyeler veren, ihsanda bulunan
18- REZZAK: Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandİran ve ihtiyacını karşılayan, her gıdasını hazırlayıp
ulaştıran
19- FETTAH: Her şeyin kapısını hikmetle açan, kapalı ve zor şeyleri kolaylaştİran
20- ALİM: Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi kuşatan
21- KABİD: İstediğini maddi ve manevi yönden daraltan, sıkan
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22- BASİT: İstediğini maddi ve manevi bakımdan genişleten, ferahlatan
23- HAFİD: İstediği kulunu alçaltıp rezil rüsvay bırakan, nankörleri ve hainlik edenleri, hidayet
gömleğinden soyundurup, aşağı ve bayağı kılan.
24- RAFİ: Dilediklerinin mertebesini yükseltip şerefli kılan, Hak’ta ve hayırda sadıkları ve sabırlıları,
yüksek derecelere çıkaran.
25- MUİZZ: İstediğine izzet veren, haysiyet ve fazilet sahibi yapan
26- MÜZİLL: İstediğini zelil kılan, toplum içinde utanılacak durumlara sokan.
27- SEMİ: Gizli açık her sesi işiten, duyan
28- BASİR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören ve anlayan
29- HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren ve adaletle arayı bulan
30- ADL: Tam adaletli olan, kimsenin hakkını kimsede bırakmayan, asla haksızlık ve yanlışlık
yapmayan
31- LATİF: Lutfu keremi bol olan, yumuşak ve nazik davranan, bütün işleri görünmeden ve gizlice
bizzat yapan
32- HABİR: Her şeyden herkesin niyet ve faaliyetinden haberdar olan
33- HALİM: Yaratıklarına son derece yumuşak muamele buyuran
34- AZİM: Kendisine büyük ümitler bağlanan, ulu ve azametli olan
35- GAFUR: Kullarının günahlarını bağışlayan
36- ŞEKUR: Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37- ALİYY: Her şeyiyle yüce olan, layık ve müstehak olanları yüksek makamlara çıkaran.
38- KEBİR: Varlığının kemaline hudut bulunmayan, büyüklük kendisine mahsus olan.
39- HAFIZ: Her şeyi muhafaza edip koruyan, yarattığı bütün görüntüleri aynen muhafaza edip
saklayan
40- MUKİT: Her türlü mahlukata münasip rızık verip gıdalandİran, yiyecek ve içecekleri vitaminlere ve
yararlı maddelere çevirip vücutların ihtiyacını karşılayan
41- HASİB: Kullarının bütün fiillerinin hesabını tutan, ahrette ise herkesi tek tek hesaba çekecek olan.
42- CELİL: Yücelik ve ululuk sahibi olan, gazabından ve heybetinden korkulan.
43- KERİM: İyilik ve ikramı bol olan, cömertliğine sınır bulunmayan.
44- RAKİB: Bütün varlıkları her an kontrol ve kumanda (murakabe) eden, gözetleyip duran
45- MUCİB: Kullarının dualarına cevap veren, karşılıkta bulunan… Yalvarış ve yakarışları cevapsız
bırakmayan.
46- VASİ: İlim ve ihsanı, kuvvet ve gufranı her şeyi içine alan
47- HEKİM: Her şeyi yerli yerinde ve hikmetle yapan
48- VEDUD: İtaatkâr kullarını çok seven, dost olan ve saygı duyulan
49- MECİD: Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz olan
50- BAİS: Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten, baharda olduğu gibi her türlü filizleniş ve yeniden
dirilişe sebep olan
51- ŞEHİD: Kullarının her yaptığına hazır ve nazır olan
52- HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit kalan, temel insan haklarını ve evrensel hukuk
kurallarını koyan
53- VEKİL: Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan, sahip çıkan
54- KAVİY: Güç ve kuvveti sonsuz olan
55- METİN: Hiçbir şey hükmünü ve gücünü sarsmayan ve kendisine güven duyulan
56- VELİY: Müminlerin dostu olan, müstehak olanları velayet sahibi kılan.
57- HAMİD: En çok övülen ve her türlü övgüye layık olan
58- MUHSİ: Atomlardan hücrelere kadar her şeyin sayısını bir bir bilip duran, hayatımızın her anını ve
her davranış ve düşüncemizi sayan ve kayda alan.
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59- MÜBDİ: Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan, her şeyin ilk başlangıcı olan.
60- MÜİD: Mahlukatı öldükten sonra aynen yeniden diriltip kaldıran
61- MUHYİ: Canlılara hayat bağışlayan
62- MÜMİT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63- HAYY: Gerçek hayat sahibi olan
64- KAYYUM: Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65- VACİD: İstediğini bulan ve meydana çıkaran
66- MACİD: Sonsuz şan ve yücelik sahibi olan
67- VAHİD: İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı bulunmayan
68- SAMED: Her şey kendisine muhtaç, Ama O kimseye muhtaç olmayan
69- KADİR: Sonsuz kudret sahibi olan, etkinliğine ve yetkinliğine sınır bulunmayan
70- MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten, mutlak imkân ve iktidar sahibi olan
71- MUKADDİM: Dilediğini ileri geçiren, ön sıralara koyan
72- MUAHHİR: İstediğini arkaya bırakan, sevdiklerinin ve seçtiklerinin sonlarını hayırlı ve şerefli kılan.
73- EVVEL: Her şeyden önce olan ve evveli bulunmayan
74- AHİR: Her şeyden sonra olan ve sonu bulunmayan
75- ZAHİR: Varlığı apaçık görünen, her şeyde tecelli ve tezahür buyuran
76- BATIN: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan, eşyada ve insanda gizli ve görünmeyen icraatın
gerçek sahibi olan
77- VALİ: Mahlukatın işlerini yoluna koyan, kainatın ve mahlukatın mutlak yöneticisi bulunan, dilediği
kullarını yeryüzünde hükümran kılan.
78- MÜTEALİ: En yüce olan, en üste çıkan, daima yüceltilip ibadet olunan
79- BERR: Herkesten fazla iyilik yapan, vadinden ayrılmayan
80- TEVVAB: Bütün tevbeleri kabul buyuran… Tevbesini bozup tekrar zatına yönelenleri bile mahrum
bırakmayan.
81- MÜNTEKİM: Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptİran, zalimlerden ve hainlerden intikamını
alan, Dinsiz Düzenleri ve deccal rejimlerini yıkıp adalet düzenini ve sadakat ehlini hakim kılacak olan.
82- AFÜVV: Kullarını çok çok affedip berat buyuran
83- RAUF: Kullarına çok şefkat edip esirgeyen, kollayan
84- MALİKÜLMÜLK: Mülkün hakiki sahibi olan. Dilediğine verip, dilediğinden alan
85- ZÜLCELALVELİKRAM: Büyüklük, fazilet ve kerem sahibi olan
86- MUKSİT: Bütün işlerini ölçülü, planlı ve birbirine uygun yapan. Sünnetullaha (kendi koyduğu tabii
kanun ve kurallara) uygun davranan, israfta bulunmayan, iktisat esaslarını koyan
87- CAMİ: İstediğini istediği şekilde ve istediği yerde toplayan
88- GANİY: Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89- MUĞNİ: Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90- MANİ: İstemediği şeyin, murat etmediği amelin meydana gelmesine engel olan
91- DARR: Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92- NAFİ: Faydalı şeyleri yaratan, kullarını menfaatlandİran
93- NUR: Alemlerin ve gönüllerin aydınlığı, mevcudat ve mahlukatın esası ve hakikatın mayası olan
94- HADİ: Kullarına hidayet veren, doğruya ulaştİran: Hidayet önderleri yollayan
95- BEDİ: Eserlerinde varlığı apaçık görünüp ortaya çıkan. Eserleri hayret ve hayranlık uyandıran
96- BAKİ: Varlığının sonu bulunmayan
97- VARİS: Bütün mülk ve servetlerin hakiki ve son sahibi olan
98- REŞİD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre en olgun neticeye ulaştıran
99- SABUR: Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabırlı davranan, zalimlerin ve kâfirlerin yularını
uzatan, imtihan hikmeti gereği herkese fırsat ve ruhsat tanıyan C.C.(Celle Celalühü)
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Kelime-i Tevhid
“La-ilahe-İllallah-Muhammedür-Resulüllah”
Anlamı:
 Yüce Yaratanımız, yaşatanımız ve her an varlıkta tutanımız olarak:
 Yalnız kendisine ibadet olunacak
 Her iş ve ibadette rızası aranacak
 Her konuda hükmü esas alınacak
 Her an, her korkudan ve her ihtiyaçtan dolayı sadece kendisine sığınılacak,
Tek ve gerçek ilah, ancak Allah’tır. Başka ilah yoktur…
Hz. Muhammed Aleyhisselam ise:
Bize Allah’ı tanıtan, Kur’anı açıklayıp anlatan, sünneti ve hayat sistemiyle her konuda bize örnek ve
önder olan, Allah’ın son peygamberi ve kıyamete kadar insanlığın rehberidir.
Salâvatı Şerifenin anlamı:
Allahumme salli ala, seyyidina Muhammedin- ve ala Ali seyyidina Muhammed.
“Allah’ım, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hz. Muhammet Aleyhisselema ve Onun ailesine ve
ehli beytine salat ve selam olsun…” manasını taşımaktadır.
Ve; Allah’ım:
1- Resuli zişanın tebliğ ve davetini daim kıl
2- Resulüllahın şeriatını ( adalet ve ahlak esaslarını) hakim kıl
3- Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın, sünnetini ve hayat sistemini kaim (ayakta, sağlam ve kalıcı) kıl.
4- Hz. Peygamber Efendimizin derecesini ali (en yüksek) ve şefaatine bizleri nail kıl.
O Fahri Kainatın hatırına; Onun aline ve ailesine, sahabesine, ümmetine ve kıyamete kadar
yolunda gidenlere, hidayet ve inayet buyurup, yine bizlere harcayacağı manevi sermaye ve
himayesini devamlı kıl artır ve bizleri sonsuz ve kusursuz nimetlerine naim kıl… anlamında bir duadır.
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GİRİŞ
Kur’an bütün ilimlerin anahtarı ve her türlü hayır ve hikmetin kaynağıdır. Müspet (pozitif) bilimlerin de,
manevi (metafizik) gerçeklerin de kutsal kılavuz kitabıdır.
İslam dini ise, hem barış ve adalet nizamı, hem de bir imtihan programıdır. Sadıklarla sahtekârların
bilinmesi12, iyilerle kötülerin seçilmesi ve herkesin kendi kazancına göre değerlendirilmesi ve hak ettiğine
eriştirilmesi için13 açılan bu ilahi imtihanda, özellikle iman edilmesi gereken esaslar “Gaybi” hususlar olup,
maddi ölçüler ve müspet ilimlerle ispatı imkânsız olan şeylerdir.
“Allah (cc), melek, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem inancı... Vahiy ve nübüvvet, ilham ve
keramet” gibi konuların maddi değil, manevi saha içinde ele alınması gerekir.
Kur’an, mü’minleri tarif ederken “onlar gaybe inanırlar”14 buyurmaktadır. Gayb, “aslında var olan, fakat
varlığı ancak bir takım alamet ve işaretlerle anlaşılan” şeyler demektir.
Göz, kulak, burun, dil ve dokunma gibi beş duyu organıyla bilinen şeyler, maddi şeylerdir. Ama “ruh”
gibi, “velayet” gibi şeyler ancak, varlıklarına alamet ve işaret sayılan delillerden yola çıkarak, aklın idrak edip
anlaması, kalbin mutmain olması ve inanması şeklinde, bunların mevcudiyetlerine iman edilir.
Batı da “pozitif” denen bilim konuları, bizdeki “müspet” ilimlerin karşılığıdır. Müspet demek, ispat
edilmiş, herkesin kabul etmeye mecbur kalacağı şekilde gerçekleşmiş ve gösterilmiş bilgiler demektir. İki
kere iki dört eder gibi, matematik ve mantık kurallarıyla veya çeşitli gözlem ve deney metotlarıyla varlığı ve
doğruluğu ispat edilebilen müspet= pozitif ilimlerin yetki alanı dışında kalan konular da vardır ki, batılılar
buna metafizik=fizik ötesi, biz ise maneviyat= madde ötesi diyoruz.
Evet, kesinlikle kabul ediliyor ki, matematik, fizik, kimya, tıp, astronomi gibi müspet (pozitif) ilimlerin
yetki alanı dışında kalan konular da vardır. Müspet ilimlerin gelişmesi ve tabiatın gizliliklerine nüfuz edilmesi,
gaybi=fizik ötesi alemin varlığına işaret ve alamet olan delillerin çoğalmasına ve güçlenmesine yardım etse
de, hala

bunları elle

tutulur, gözle görülür biçimde ispat etmekten acizdir. Ne var ki maddi ilimlerin

gelişmesi, manevi ve gaybi gerçeklerin izah ve ikna edilmesine kolaylık getirmektedir.
Elbette bütün kâinat ve mevcudat Cenab-ı Hak’kın vahdet, kudret ve rahmet delilleri ve sanat
eserleridir. Her kış kıyametin, her bahar mahşerin örnekleridir.
Ahiretin ve ebedi saadetin varlığını gönül istemekte, akıl gerekli görmektedir. Ancak bu “gaybi”
gerçeklerin maddi ve müspet ilimlerle mutlaka ispat edilebileceğini söylemek yanlıştır. Ve zaten bu, imtihan
sırrına da aykırıdır.
İşaret ve alamet olarak gösterilen deliller, ne denli izah ve ikna edici olursa olsunlar, gaybi gerçekleri
kesinlik derecesinde ispat etmeye yeterli olmayacaklardır.
“Biz onlara melekleri indirseydik, ölüleri (diriltip) kendilerine söyletseydik ve (canlı cansız) her şeyi
toplayıp önlerine getirseydik (ve onlara dil verip gerçekleri bildirseydik) yine de inanmayacaklardı..:”15 ayeti
de gösteriyor ki, mucizeler bile sadece akla kapı açmak ve inanmayı kolaylaştırmak içindir. Yoksa herkesi
inanmaya mecbur edecek derecede kesin ve açık şeylerin inkârı zaten söz konusu olmayacaktır. Şairin:
“Bin yüz ile göründün âlemi saldın gümana-Bir yüz ile görünseydin kafir de gelirdi imana” mısraları bu
imtihan sırrını ne güzel açıklamaktadır.
Hatta şeriat ilimleri esas olmakla beraber, tasavvuf ve tarikat hikmetlerini ifade ve izah etmek için özel
yorumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzdendir ki Tevrat ve Şeriat sahibi olan Hz. Musa, hikmet ve maneviyat
ehli olan ve “İlmi Ledün” sahibi bulunan Hz. Hızır’a talebe olmak zorunda kalmıştır.16
Evet, ilim öğrenmenin ve bilgi edinmenin iki yolu vardır. Birisi kişinin kendi gayreti ile çeşitli

12
13
14
15
16

Ankebut: 2-3
Necm: 39-41
Bakara: 3
En’am: 111
Kehf: 65-82
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mekteplerde ve çeşitli öğretmenlerin nezaretinde ve çeşitli kitaplar okuyarak, veya araştırma, deney,
gözlem ve incelemeler yaparak elde etmesi şeklinde olur ki, bu tür ilimlere “Kesbi”, yani kişinin kendi
çabasıyla kazandığı ilimler tabir edilir ve genelde ilim öğrenme yolu budur.
Diğeri de, Cenab-ı Hak’kın bazı şahsiyetlere özel olarak verdiği üstün bir feraset ve engin bir hikmet
sayesinde, öylesine bir anlayış ve kavrayış kabiliyetleri olur ve olayların iç yüzünü sezmede ve problemleri
çözmede öylesine bir basiret ve başarı yetenekleri bulunur ki... özellikle imani, ahlaki, içtimai ve siyasi
konularda, nice çıplak ve çarpıcı gerçekleri, gerekçeleriyle beraber görmede ve göstermede öylesine
marifetli olurlar ki... Bu tür ilimlere de “vehbi” yani Allah tarafından kendilerine özel olarak hibe ve hediye
edilen ilimler tabir edilir.
Herkesçe bilinen yollar ve yöntemlerle ve kendi gayret ve hizmetiyle, kesbi olarak bilgi edinen ve
ilimde ileri gidenlere Kur’an “Rasihun” dediği gibi17 Rabbani bir iltifat ve özel bir ilhamat sayesinde vehbi
olarak hikmet ve hakikat ehli olanları da, “Ribbiyyun” kelimesiyle tarif etmektedir.18
İnsanlık tarihi boyunca bütün büyük inkilapları genellikle ya nebiler veya “Ribbiyyun” bilginler
gerçekleştirmiş, ama artık hakim bulunan Hak Nizamın, hayatın her safhasında uygulanması ve olgulaşması
için “Rasihun” alimlere iş düşmüştür.
Hatta Hak elçilerinin ve İslam davetçilerinin yanında Rasihun alimlerden ziyade, Ribbiyyun kimseler
hizmet ve cihat ede gelmişlerdir.
“Nice Peygamber vardır ki, kendileriyle beraber pek çok “Ribbiyyun” (hikmet ve feraset ehli olan hak
ve adalet dertlisi) kimseler çarpışıp cihat ettiler... Ve Allah yolunda başlarına gelen (hakaret ve
musibet)lerden asla yılmadılar. Zayıflık ve korkaklık göstermediler. (Zulme ve zillete) boyun eğmediler...
Allah sabredenleri sever...”19 ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir.
İşte yaşadığımız çağdaki hakikat erlerini ve büyük dava önderlerini ele alalım... Bir Bediüzzaman’ı, bir
Harun Yahya’yı hatırlayalım.
Bu zatları yakinen tanıyan, kendi sağlıklarında ve zor zamanlarda onları gerçekten seven ve savunan
isimlerin... Dava hatırına bunlara bağlanan ve birlikte hizmet ve zahmetlere katlanan kimselerin, Rasihun’dan
ziyade Ribbiyyun’lar olduklarını göreceksiniz. Zaten kendileri de “Kesbi” değil “Vehbi” olarak yetiştirilmiştir.
Bir kısım gerçekleri akıllara yaklaştırmak ve anlaşılmalarını kolaylaştırmak için bunları yazmak
ihtiyacını hissettik.
“Efendim, hangi mektebi bitirmiş, nereden öğrenmiş, kim izin vermiş, nasıl bilmiş?” gibi vesveselerin
düşürdüğü vartalardan ve hatalardan kurtarmak ve sakındırmak istedik. Ama bu gerçekleri kavramak için,
kişi önce “gaybe” ve maneviyata gerçekten inanmak mecburiyetindedir.
Biz bu kitapta; Ruh gerçeğini, ruhların terakki ve terbiye yöntemlerini, ruhların diğer manevi varlıklar ve
uzaylılarla münasebetlerini hem ilmi, hem de akli ve nakli deliller ışığında anlatmaya ve okuyucularımıza yeni
boyutlar ve bakış açıları kazandırmaya çalıştık. Doğrular Rabbimizden, hatalar kendimizdendir.

17
18
19

Ali-İmran: 7, Nisa: 162
Ali İmran: 146
Ali İmran: 14
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MANEVİ DERİN DEVLET VE RUHANİ GÖREVLİLER:
Hz. Hızır Gerçeği ve İşlevi
“Göklerin ve yerin (içindeki gizli ve özel) orduları Allah’ındır” (Fetih: 7) gibi pek
çok ayette, Yüce Rabbimizin “görülmeyen askerleri” gizli servisleri, cinlerden,
ifritlerden, ruhanilerden (velilerden) oluşan özel ekipleri bulunduğu haber
verilmektedir ve Mü’minler gaybe iman edenlerdir. (Bakara: 3) Bazı hikmet ehli
bilginler; Allah’ın bu özel askerlerinden ve gizli servislerinden bir ekibin başında ise
Hz. HIZIR Aleyhisselem’ın bulunduğunu haber vermektedir. Ayetlerde geçen
“Cünd”, itaatkar asker demektir ve “Cüneyd” ismi bizdeki Mehmetçik gibi “askercik”
anlamına gelir.
“Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:” (Saffat: 171)
“Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır” (Saffat: 172)
“Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır” (Saffat: 173) ayetleri Allah’ın
özel nusreti ve gizli askerleri sayesinde Mü’min mücahitlerin zafer bulacağını bildirmektedir.
Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz
de onların üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı
görendir. Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler kaymış, yürekler
hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında (birtakım) zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada,
iman edenler, sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. (Ahzab: 9-11) ayetlerinde
ise, zahiri ve çok kuvvetli düşman ordularına karşı, Allah’ın görünmeyen ordularının imdada yetiştiği
belirtilmektedir.

Hem Rahman’ın, hem de şeytanın özel orduları vardır!
Allah’ın orduları:
“Siz O'na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O'na yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri
olarak O'nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne
kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O'na 'huzur ve güvenlik duygusunu'
indirmişti, O'nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr
çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir” (Tevbe: 40) ayetinde bildirilmektedir.
“Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde
dağıtıldı” (Neml: 17) ayeti ise Nebilerin ve velilerin emrine verilen manevi güçlerden bahsetmektedir.
Şeytan’ın orduları:
" Ve İblis'in bütün orduları da" (Şuara: 95) ayeti şeytan’ın özel ordularına işaret olduğunu

“O

ve

askerleri,

yeryüzünde

haksız

yere

büyüklendiler

ve

gerçekten

bize

döndürülmeyeceklerini sandılar” (Kasas: 39) ayeti ise Firavun gibi zalimlerin ve Deccal gibi hainlerin özel
şeytani güçleri bulunduğunu haber vermektedir.

Hz. Süleyman’ın ve Mehdi Aleyhisselam’ın manevi yardımcıları ve
görünmez orduları!
“Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde
dağıtıldı” (Neml: 17)
“Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Senin kuşatamadığın (öğrenemediğin) şeyi,
ben kuşattım ve sana Saba'dan kesin bir haber getirdim" (Neml: 22)
“Cinlerden ifrit: "Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten
buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim" dedi” (Neml: 39)
“Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana
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getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin
fazlındandır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu
için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük
ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiç bir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır”
(Neml: 40)
Bu Neml 40. ayetinde geçen zatın Hz. Hızır Aleyhisselam olduğuna dair işaret ve rivayetler münasiptir.

Bir hikmet ehli ve istikamet sahibi dostumun şu tespitleri (belki de
keşfi) oldukça önemlidir.
“Günümüzde insi şeytanların çoğu:
1- Milyonları etkileyip bir nevi kendilerini perestiş ettiren kadın ve erkek rock şarkıcıları
2- Siyonist sömürü sistemini ve kapitalizmi ayakta tutan ekonomist ve finans sihirbazları
3- Mucit ve kaşif bilim adamları

Hızır Aleyhisselâm’ın hakikati!
Hızır aleyhisselâm Zülkarneyn aleyhisselâmın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğlu olduğu
rivayet edilmektedir. Musa aleyhisselâm ile görüşüp yolculuk ettiğini ve ona kader-hikmet dersleri
verdiği bilinmektedir. Hz. Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden değildir. Fakat vefatından sonra
ruhu insan şeklinde gözüküp gariplere, kimsesizlere yardım etmektedir. Musa aleyhisselâm ile
karşılaşmaları ve birlikte yolculuk yapmaları Kur'ân-ı Kerim’in Kehf suresi 60-82. ayetlerinde haber
verilmektedir. (Râzî, İbn-i Hacer, Süyûtî, İmâm-ı Rabbânî)
Sahabei Kiramdan Ebü'd-Derdâ (radıyallahü anh) bir gün Mekke-i Mükerreme’de bir dağın
üzerine çıktığı, Orada hâlinden ve tavrından Salihlerden olduğu anlaşılan birisine rastladığı ve yanına
giderek "Bana nasihat et" deyince; "Nasihat olarak ölüm sana kâfidir" yanıtını aldığı, Ebü'd-Derdâ;
"Daha fazla nasîhat et" deyince, o da; "Gam, tasa bakımından kabri düşünmek kâfidir" öğütünde
bulundukları, bunun üzerine Ebü'd-Derdâ, Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve selem)
huzuruna gelerek bu durumu anlatınca, Peygamber efendimizin; "O zât, kardeşim Hızır'dır"
buyurdukları nakledilmektedir. (Mevlânâ Abdurrahmân Câmi)
Tasavvuf kutuplarından Abdülhâlık Goncdüvânî hazretlerine, “lâ ilâhe illallah”, zikrini Hızır
aleyhisselâm’ın öğrettiği söylenmektedir. (Hüseyn Vâiz-i Kâşifî)
İmam Rabbani şunları nakletmiştir. “Bir gün sabah vakti toplanmıştık. İlyas aleyhisselâm ile Hızır
aleyhisselâm ruhani şekillerde geldiler. Hızır aleyhisselâm bize dedi ki; "Biz ruhlar âlemindeniz.
Allah’u Teâlâ bizim ruhlarımıza öyle bir kuvvet vermiştir ki, insan şeklini alırız. İnsanların yaptığı işleri
bizim ruhlarımız da yapar. İnsanların yaptığı gibi yürürüz, dururuz, ibadet ederiz".
İlginç video görüntüleri:
 Kütahya’da hızla geçmekte olan bir Tır’ın altında kalan motosikletli şahsı, o anda ve ışık hızıyla
ortaya çıkan bir zatın kucaklayıp kurtarması ve sonra ağır adımlarla oradan uzaklaşması
 Mısır’daki Arap Baharı ayaklanmalarında, beyaz atlı ve nurani bir görüntünün üç yerde kameralara
yakalanıp, çağdaş Firavunların zalim asker ve polislerine karşı mazlum ve mücahit gençleri koruması
 Ve yine Japonya’yı vuran Tsunami öncesi, yine nurani bir zatın halkı yükseklere kaçması için uyaran
görüntülerinin sokak kameralarına yansıması oldukça ilginç ve hayret verici tespitlerdir.

Zahir-Batın arasında Musa aleyhisselâm ile Hz. Hızır aleyhisselâm
kıssası!
Firavun Kızıldeniz'de boğulduktan sonra Hazret-i Musa -aleyhisselâm-, kavmine çok açık, dokunaklı
ve heyecanlı vaazlar vermeye başlamıştı. Kavmi, Hazret-i Musa’nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran
kalmıştı; İçlerinden biri:
“–Ey Allah’ın peygamberi! Şu yeryüzünde Sen'den daha âlim bir kimse var mı?” diye sorunca,
Hazret-i Musa’nın: “–Böyle bir kimse bilmiyorum!” yanıtı üzerine, o esnada kendisine vahiy gelerek:
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“İki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki, ona has bir ilim (ledünnî ilim) vermişimdir.
Ümmetinin seçkinlerinden biri ile ona git!” emrini alıp uyarıldığı rivayet edilmektedir ki, bazı hadisi
şeriflere göre kendisine işaret edilen O zat, Hızır aleyhisselâm’dı. Hazret-i Musa’nın: “–O zatı nasıl
bulabilirim ya Rabbi?” diye niyaz etmesi üzerine: Allah Celle Celâlühû, zembiline tuzlanmış ölü bir
balık koymasını, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleşip karıştığı yerde Hızır'ı
bulacağını bildirmişti. Musa aleyhisselâm, rivayete göre kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nûn ile
Hızır'ı bulmak için derhal harekete geçmişti.

Kur’an’ı Kerim’de bu hâdise şöyle bildirilir:
Hani Musa genç yardımcısına demişti: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim
ya da uzun zamanlar geçireceğim" (Kehf: 60)
Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir
akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf: 61)
(Varmaları gereken yere gelip) “Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi
getir bize, andolsun, bu yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk." (Kehf: 62)
(Genç-yardımcısı) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu
hatırlamamı Şeytan'dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."
(Kehf: 63)
(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru
gittiler” (Kehf: 64)
Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim
öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. (Kehf: 65)
Musa ona dedi ki: "Doğru yol (rüşd) olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi
olabilir miyim?" (Kehf: 66)
Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin" (Kehf: 67)
(Böyleyken) "Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?" (Kehf: 68)
"İnşaallah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiç bir işte sana karşı gelmeyeceğim" dedi.
(Kehf: 69)
Dedi ki: "Eğer bana uyacak olursan, hiç bir şey hakkında bana soru sorma, ben sana öğütleanlatıp söz edinceye kadar" (Kehf: 70)
“Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi. (Musa) Dedi
ki: "İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın." (Kehf: 71)
Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini
ben sana söylemedim mi?" (Kehf: 72)
(Musa:) "Beni, unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma"
dedi” (Kehf: 73)
“Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar, o hemen tutup onu
öldürüverdi. (Musa) Dedi ki: "Bir cana karşılık olmaksızın, tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun,
sen kötü bir iş yaptın." (Kehf: 74)
Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini
ben sana söylemedim mi?" (Kehf: 75)
(Musa:) "Bundan sonra sana bir şey soracak olursam, artık benimle arkadaşlık etme. Benden
yana bir özre ulaşmış olursun" dedi. (Kehf: 76)
(Yine) “Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler, fakat (kasaba
halkı) onları konuklamaktan kaçındı. Onda (kasabada) yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular,
hemen onu inşa etti. (Musa) Dedi ki: "Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin."
(Kehf: 77)
Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda ayrılma (zamanı)mız. Sana, üzerinde sabır göstermeye
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güç yetiremeyeceğin (hususların) bir yorumu haber vereceğim” (Kehf: 78)
"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ilerilerinde, her
gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı." (Kehf: 79)
"Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine
azgınlık (etmesinden) ve zorla inkâra sürüklenmesinden endişe edip-korktuk." (Kehf: 80)
“Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet
bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik." (Kehf: 81)
"Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu, altında onlara ait bir define vardı; babaları salih
biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar; (bu,)
Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım. İşte, senin sabır
göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu (böyledir)" (Kehf: 82)
Demek ki, kâinatta aklın hudutları dâhilinde kavranamayacak hakikatlerin varlığını da kabul
etmelidir. O hâlde hakikat arayışında sırf akla istinâd etmek doğru değildir. Gözün bir mesafeye kadar
görebilmesi, kulağın da yine belli bir mesafeye kadar işitebilmesi gibi, aklımızın da hâdiseleri ve
hakikatleri bir dereceye kadar kavrayabilme yeteneği verilmiştir. Aklın hududu aşılınca, idrak mutlak
bir acze düşmektedir ve bu durumda gönlün Hakk'a teslim edilmesi gerekmektedir. Nitekim İmâm-ı
Gazâlî Hazretleri de, akılla ilâhî sırlara lâyıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak, aklın ötesine
kalbî hayatla geçmenin zaruretini görmüş, ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini
belirtmiştir. Gazâlî Hazretleri, büyük eseri “Tehâfütü'l-Felâsife”de, feylesofların felsefelerini çürüterek
aklın acizliğini göstermiş ve kendi manevi hâlini de şu şekilde ifadelendirmiştir:
“Aklımı gerdim; yırtılacak dereceye geldi ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliği ile
karşılaştım. İdrak ettim ki, ilâhî sırları kavramak için, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem'in rûhânî füyûzâtına nail olmaktan başka çare yoktur! Hak Teâlâ'ya duâ ve ilticalarda bulundum.
Tefekkür, riyâzât ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde rûhâniyet-i Rasûlullâh'a kavuştum ve
kurtuldum.”

Nitekim Hızır kıssasındaki hâdiseler, akılla tahlil edilirse;
Geminin delinmesi, zahiren sahiplerine karşı haksızlık ve zulümdür. Hakikatte ise fukaranın geçim
vasıtası olan geminin zalimler tarafından gaspına mani olmaktır.
Yine zahiren, gencin öldürülmesi, bir cinayettir; hakikatte ise, Salih ve Saliha olan ebeveynin ve hatta
öldürülen gencin âhiret hayatlarının kurtarılmasıdır.
Yine zahiren kendilerini tardeden bir köydeki yıkılmak üzere olan duvarın tamir edilmesi, mantığa
terstir; hakikatte ise, iki mazlum yetime ait emanetin muhafazasıdır.
Bu hâllerin sırları, ancak ledünnî (kalbî) bir ilimle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kaderin sırrı, sırf
akılla idrak etmek imkânsızdır. Çünkü kaderi tam olarak kavramak, beşer idrakinin üzerinde bir hakikattir.

Buhârî'de bu kıssa ile alâkalı olarak şu meâlde bir hadis-i şerif
bulunmaktadır:
“Allah İmran oğlu Musa’ya rahmet etsin! Eğer sabredebilseydi, daha nice acâib ve garâib
hâdiseleri Hızır, O'na öğretecekti.” (Buhârî, Enbiyâ, 27; Ahmed bin Hanbel, V, 118)
Mevlânâ -kuddise sirruh-, ledünnî ilmin bir nasip işi olduğunu ve bunun ancak kalbî istîdâdı
olanlara lütfedildiğini bir misal ile ne güzel anlatmaktadır:
“Ya'kûb'un, Yusuf’un yüzünde gördüğü fevkalâdelik, kendine mahsus idi. O nuru görmek,
Yusuf’un biraderlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül âlemi, Yusuf’un hakikatini görmekten ve
anlamaktan uzak idi.” “Ruhun gıdası aşktır. Canlarınki ise açlıktır.” “Ya'kûb'da Yusuf’un bir cazibesi
vardı. Bundan dolayı, Yusuf’un gömleğinin kokusu, O'na çok uzak bir yerden dahî ulaştı. Gömleği
taşıyan kardeşi ise, o kokuyu duymaktan mahrum idi.”
“Çok âlim vardır ki, irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da, Allah’ın habîbi
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olamamıştır...” (bkz. Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana TASAVVUF , s. 341-368.)

Ebû Zer radıyallâhu anh'dan rivayete göre duvar altındaki hazineyle
alâkalı olarak Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Allâh Teâlâ'nın kitabında zikrettiği “kenz: hazîne” altından yapılmış düz, pürüzsüz bir levhadır
ve orada şunlar yazılıdır: “Kadere inandığı hâlde üzüntü ve bitkinlik içinde olana şaşarım. Cehennemi
hatırladığı hâlde gülen kişiye de niçin güldü diye şaşarım. Ölümü andığı hâlde gaflette olana da
şaşarım. Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Rasûlullâh.” (İbn-i Kesîr, Kısasu'l-Enbiyâ, s. 424)
Demek ki, başka ilimlerde “öğrenmenin yarısını oluşturan” sual sormak, bu ledün ilminde
yasaktır. Burada talebenin nefsi, faaliyetten çok kabiliyette hazırlanacaktır. Çünkü Ledün İlminde
akılla değil, kalp ve ruhla yol alınacaktır. Meselâ, Mimar Sinan'ın ilmî kudret ve kabiliyeti,
Süleymaniye Camii inşasında çalışan bütün sanatkârlardan üstün durumdadır. Bununla birlikte
Sinan'ın, o camideki bir mermerci kadar mermer işleme sanatını bilmemesi, onun için bir kusur
sayılmayacaktır. Çünkü o sanatkârlar da Sinan'ın talimatı altındadır. Mermer sanatını işleme
inceliklerini ondan öğrenmek lazımdır.

Hz. Hızır,
temsilcisidir!

kaderi

ilahinin

ve

gaybi

ilimlerin

bir

temessül

ve

Gerçekten, ülü'l-azm bir peygamber olan Hazret-i Musa’nın, Hızır'a ledünnî ilmi tahsil için
gönderilmesi, çok câlib-i dikkattir. Önce Musa aleyhisselâm için, ledünnî ilmi bilen bir kişiden bu ilmi tahsil
etmek bir nakîse değildir. Bununla, Hazret-i Musa’nın her şeyi bilen bir peygamber olmadığı, Allah’ın
ilminden kendisine verilmeyen ilimlerin de bulunduğu anlatılmış olmaktadır. Ayrıca bu ilmin, kendisinden
daha aşağı mertebedeki Hızır vasıtası ile verilmesi de, peygamberlerin dahi ilâhî ilim karşısında acz içinde
bulunduklarını bildirmektedir. Hz. Hızır kaderi ilahinin ve gaybi ilimlerin temsilcisi ve Rabbani kudretin
temessül etmiş şekli gibidir. Diğer bir hikmet de şudur ki, Hazret-i Musa’nın ve Hızır'ın sahip oldukları
müşterek ilim, gelecek olan “Zü'l-Cenâhayn”in, yani dünya ve âhiret ilmine sahip olan Hazret-i Muhammed
Mustafa Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem'in kadrinin yüceliğini ve makamının en mükemmel makam olduğunu
telkin etmektedir. Hızır aleyhisselâm kıssası; aklın, hâdiseleri ve hikmetleri, ancak sebeplerle düşünüp
kavrayabildiği gerçeğini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sebepler ve bahaneler kaldırılınca, akıl,
acz içinde kalmakta ve hikmeti kavrayamamaktadır.
Öte yandan, Hazret-i Musa aleyhisselâm şeriat sahibi bir peygamberdir ve onu tatbik ile
mükelleftir. Hızır aleyhisselâm da, Allah’ın kendisine vermiş olduğu ledünnî bir ilimle hareket
etmektedir.

Musa

aleyhisselam'ın,

Hızır

aleyhisselam'a

itirazı,

şer'i

hudutları

gözetme

hassasiyetinden kaynaklanmaktaydı. Zira zahirle mükellef olan Musa -aleyhisselâm-, hâlin, yani
içinde bulunduğu zamanın ilmine vâkıftı ve hâdiseleri bu ilme göre muhakeme ediyordu. Ledünnî
ilme sahip olan ve kaderin temsilcisi olarak ortaya çıkan Hızır aleyhisselâm ise, istikbale vâkıf olduğu
için Musa aleyhisselam'a kader tecellilerini seyrettiriyordu. Dolayısıyla Hızır aleyhisselâm'ın
davranışlarıyla, ona itiraz eden Musa aleyhisselâm'ın davranışları, ilm-i ilâhîde herhangi bir çelişki
oluşturmuyordu. Hızır aleyhisselâm, aklın muhakeme şartlarını ve şeriat-imtihan sınırlarını aşan özel
bir ilmin icaplarına göre hareket ediyordu.

Hz. Hızır insan değil, “TİMSAL”dir!
Başta Kur’an’ı Kerim ayetlerinin öğretilerinden ve hadis rivayetlerinden anladığımız, Hz. Hızır’ın
“insan” değil, “timsal” olmasıdır. Timsal; Cenabı Hakkın kudret ve hikmetinin temessül ve tecelli etmesi ve
insan suretine girmesi anlamındadır. Yoksa, özel hikmet ve keramet sahibi de olsa, herhangi bir velinin, Hz.
Musa gibi Ulül Azim bir Nebi’ye hocalık yapması pek uygun bulunmamaktadır.
Bediüzzaman Saidi Nursi Hz.leri de farklı hayat tabakalarını anlatırken, “makam-ı Hızır” denilen bir
manevi olgunluk derecesi bulunduğunu, bazı evliya ve ulemanın, cihat ve takva ehli insanların bu
makamda Hz. Hızır’dan ders aldıklarını ve bunların bazılarının halk arasında Hz. Hızır sanıldıklarını”
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aktarmaktadır. (Bak. Mektubat. 1. Mektup. 1. Sual)
Ve yine, yüksek velayet Kutbiyet ve Mehdiyet gibi görevlerdeki zatların, “Makam-ı Hızır” gibi bir
maneviyat kaynağı ile desteklendiklerini, hatta bazılarının bu yüzden kendilerini Hz. Hızır
zannettiklerini” (Bak. 29. Mektup. 4. Telvih) açıklamaktadır.
ABD derin devleti sayılan Yahudi Lobilerinin; Siyonist ve kabalist hahamlarından oluşan: “üç yüzler,
yetmişler ve otuz üçler konseyi (sanhadrin), on üçler meclisi, üç baş haham komitesi ve şeytan’la irtibat
kuran R.T şeytan’ın vekili şeklindeki özel ve gizli ekibi, İslam Tasavvufundaki “kırklar, yediler, üçler ve
kutuptan oluşan manevi merkezin bir kopyası ve benzer yapılanmasıdır ki, çoğu zaman bu manevi derin
devletin, insanlar arasındaki temsilcisi olarak Hz. Hızır ortaya çıkmaktadır. Ve zaten, batıl da olsa, şeytan’ın
ve taraftarlarının orijinal bir sistem kurabilme kapasite ve kabiliyetleri olmadığından, hak din İslam’ı ve onun
kurumlarını taklit edip yozlaştırmak suretiyle ancak bozuk bir düzen oluşturulmaktadır.
“Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, önde gelenler, seni
öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, artık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt
verenlerdenim" Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler
topluluğundan beni kurtar" dedi.” (Kasas: 20-21) ayetlerinde koşarak yanına gelip Hz. Musa’nın kaçıp
kurtulmasını öğütleyen zatın da Hz. Hızır olduğu ve firavun’un derin devletine sızıp gizli kararlarından haberi
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi ile Hz. Hızır irtibatı!
Bazı haberlerde, Hz. Mehdi Aleyhisselamın büyük devrim programlarını ve alt yapısını
hazırlayıp bu dünyadan ayrıldıktan sonra, Deccalizmin–Siyonizm’in (ABD ve İsrail’in)

yıkılışıyla

tamamlanacak olan ara dönemde, Milli Derin devletin temsilcisi olarak, Hz. Hızır’ın görev alacağı
rivayet olunmaktadır. Bu durum hem Kur’an kıssalarına, hem çağın ihtiyaçlarına hem de derin devlet
mantığına uygun bulunmaktadır. Bu konuyu kavramak için, Hz. Hızır’ın şu özelliklerini hatırlatmak
lazımdır:
1- Hz. Hızır, farklı boyutlara geçme ve insan suretinde görünme özelliği ile donatılmıştır.
2- Hz. Hızır, bir anda onlarca ayrı makam ve ortamda bulunabilecek şekilde yaratılmıştır.
3- Cinler gibi, hatta daha süratli bir seyahat hızına ulaşmaktadır.
4- Yeryüzündeki bütün kavim ve kabilelerin rengini – şeklini alma, onların dil ve lehçelerini
konuşma ve özel kültür ve gelenekleriyle karşılarına çıkma yetki ve yeteneği vardır. Yani aynı anda ve
farklı kıta ve coğrafyalarda, hem Çinli ve Japon, hem Amerikalı ve Avrupalı, hem Türk ve Arap olarak
bulunma imkânındadır.
5- Bilgisayar ve internet teknolojisinden daha üstün bilgi kaynaklarıyla, her türlü planlarından
haberdar olmakta ve Mü’min idarecileri vaktinde uyarıp, şeytani kesimlerin sinsi proje girişimlerini
boşa çıkarmaktadır.
Şimdi, farz edelim; Siyonist ve emperyalist odaklarca yıkılmaya çalışılan ve büyük Mehdiyet ve
Medeniyet inkılabının merkezi olan bir ülkede, başbakandan genel kurmay başkanına, sivil ve asker
stratejik kurumlara ve komutanlara, tüm etkili ve yetkili konumdaki insanların karşısına çıkan ve
kendisini Milli derin devletin temsilcisi olarak tanıtan bir şahıs; onların yanlışlık ve yamukluklarını,
gizli ve kirli irtibatlarını, bunların acı ve alçaltıcı sonuçlarını defalarca hatırlatıp, dış güçlerin ve
masonik çevrelerin kıskacından kurtuluş yollarını, politik, ekonomik ve stratejik manevralarını
kendilerine anlattığını ve onların itimat ve itibarını kazandığını ve manevi etki alanına aldığını
düşünün… Bu durumda işbirlikçi iktidarların, çaresizliğe ve ümitsizliğe kapılan komutanların nasıl
manipüle edildiğini ve tüm hıyanet girişimlerinin nasıl tersine çevrildiğini düşünün.. Kur’an’da haber
verilen, Allah’ın mücahit Mü’minlere, manevi güçlerle, cinlerle, ifritlerle, meleklerle nasıl yardım
ettiğini ve bu müjdenin bugün bizim için de hala geçerli ve gerekli olduğunu düşünün… Bu
anlattığımızın en azından bir ihtimal olarak, aklen ve manen mümkün ve münasip olduğunu
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düşünün… Kulluk şuuru ve cihat sorumluluğuyla; ilmi, siyasi, askeri ve teknolojik hazırlık ve
hizmetlerimizi yaptıktan sonra, ABD ve AB gibi süper güçleri güdümüne alan Siyonist emperyalizmin
zahiri üstünlüğünden asla korkmamak, bu şeytani odakların himayesine sığınmak zilletine asla
başvurmamak ve sadece Hakka güvenip Hakkı konuşmak gayretinin bize neler kazandıracağını
düşünün… Düşünün de bir saatlik tefekkür sonucu elde edilecek Allah’a tevekkül’ün, 70 yıllık nafile
ibadetten hayırlı olduğu gerçeğine erişin.. Ve bu iman ve heyecanla yeniden dirilip derlenin…

Hayat
imtihanını
kazanmamızın,
Hak-Batıl
mücadelesindeki
tarafımıza ve performansımıza bağlı bulunduğunu ve cihatsız cennetin
hayal olduğunu unutmayalım. Bir hadis-i şerifte:
“Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır” buyrulmaktadır. (Ebu Davud, Cihad,33)
“Mekke’nin fethinden sonra artık hicret yoktur, fakat cihad ve niyet vardır…” (Buhari, Cihad, 34)
buyrulmaktadır.
Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v.) ashabından bir kişi, içinde tatlı su gözesi
bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuma gitti ve: “Keşke insanlardan ayrılıp şu dağ
kısığında otursam. Ama Resulullah (s.a.v.)’dan izin almadan bunu asla yapmam” diye içinden
geçirmişti. Sonra arzusunu Resulullah’a anlattı. Hz. Peygamberimiz: “Böyle bir şey yapma. Çünkü sizden
birinizin Allah yolunda cihad etmesi/çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup yetmiş sene namaz
kılmasından daha faziletlidir. Allah’ın sizi bağışlamasını ve cennetine koymasını istemez misiniz? O
halde Allah yolunda (İslam hakim olsun ve insanlık kurtulsun diye) cihad ediniz. Kim devenin
sağılacağı kadar bir süre olsun Allah yolunda cihad ederse (ve bu istikamet ve gayret üzere hayatını
sürdürüp, ölürse) mutlaka cennete girer. Buyurdu” (Tirmizi, Fezailu’l Cihad, C.4, S.181)
“Çünkü O (Allah) peygamberlerini hidayetle ve Hak din ile gönderdi ki, (İslam) bütün (Batıl)
dinlere (ve şeytani düzenlere) galip ve hakim olsun..” (Fetih:28)

“Ben Müslümanım!” demek, Kur’an’ın ve Resulullah’ın bütün haber ve
hükümlerine razı oldum demektir. “Efendim, bu devirde hiç Kur’an Hukuk kaynağı
yapılır mı?” diye soran İslam düşmanı dinsizlere ve bunları bilgiç zanneden
densizlere açıkça ilan ediyoruz: “Evet, Kur’an en mükemmel ve en adil ilahi ve
evrensel hukukun en değerli ve değişmez kaynağıdır. Allah’tan daha akıllı ve daha
vicdanlı hiçbir varlık olamayacağına göre, Kur’an’dan daha adil ve kâmil bir hukuk
ve ahlak kaynağı da asla bulunamayacaktır.
Hatta kâfirler, müşrikler ve tüm zalimler ve münafık kesimler istemese de, Allah
mutlaka nurunu tamamlayacak yeryüzünde Adil bir Kur’an düzeni kurulacaktır. Hem
katı ulusalcı İslam düşmanlarının, hem de ılımlı İslamcı ve din istismarcısı Amerikan
uşaklarının, “şeriatsız İslam” istemelerine şaşırmamak lazımdır. Çünkü her iki takım
da şeytanın taraftarlarıdır ve asıl korkuları Kur’an nizamıdır. Çünkü: “iman edenler
Allah yolunda (Kur’an nizamı kurulsun diye) çarpışır; inkâr edenler ise tağut yolunda
(şeriat dışı sistemler yürüsün diye) çalışır” (Nisa:76)
Hızır Aleyhisselamın Şeyh Haydar Baba’yı (Rh.A.) ziyaretleri
Manevi üstadımız, Mürşidi Kâmil şeyh Haydar Baba Hz.lerinin, müstakim ve mücahit torunu Süleyman
Evliyaoğlu nakletmişti:
Henüz Palu’da, karşı bahçelerin üst ve uzak kısmında bulunduğumuz sırada, mevsimlik takım elbiseli,
kravatlı ve fötür şapkalı, ama asil tavırlı bir zat, evimize gelip, “dedeniz nerede?” diye sormuştu. Kendisine
içeri buyurup dinlenmesi, biraz sonra dedemizin aşağı ineceği söylenince de “hayır, teşekkür ederim
maalesef benim vaktim yok, önemli bir iş için buraya kadar gelmişken, kardeşim Hacı Haydar
Efendi’yi de görmek istemiştim. Kendisine selamlarımı iletin!...” deyip gitmiş ve gözden kaybolmuştu.
Biz bu durumu dedemiz Şeyh Haydar Baba Hz.lerine aktarınca, bize dönüp “O zatın kim olduğunu
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tanıdınız mı? O Hz. Hızır Aleyhisselamdı!” buyurmuştu.
Bu olay, Hz. Hızır’ın Rabbani işlevi ve derin ilişkileri nedeniyle çok farklı ve aykırı kılıklara
girebileceğini göstermesi bakımından da oldukça ilginç ve anlamlıdır. Ve tabii: “Her geceyi kadir bil,
her garibi Hızır bil” özdeyişini de haklı çıkarmaktadır. ABD Yahudi Lobilerinin ve gizli servislerinin
bazı çok özel (kripto) kararlarının aziz Hocamız’a nasıl ulaştırıldığı konusu da böylece biraz olsun
aydınlığa kavuşmaktadır.
“… Fısıldaşmakta (gizli ve tehlikeli tuzaklar kurmakta) olan üç kişiden dördüncüsü mutlaka
O’dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar (ve ne kötülük planlasalar) mutlaka O
kendileriyle beraberdir” (Mücadele: 7) ayetinde haber verilen, elbette en başta Cenab-ı Hak olmakla
beraber, Hz. Hızır gibi manevi ve ruhani görevlilere de işaret vardır. Ve hayret verici şekilde Mücadele suresi:
7-8-9-10-12 ve 13. ayetleri ısrarla “gizli fısıldaşma ve özel komplolar hazırlama” konusuyla alakalıdır.

Akevler ekibinden Harun Özdemir kardeşimizin rahmetli babası
anlatmıştı.
Çok yakın bir ahbabından nakletmişti. Son dönem Osmanlı subaylarından, Çanakkale ve İstiklal Harbi
gazisi gönül ehli bir emekli Albay arkadaşımız vardı: tek çocuğu olan 15-16 yaşlarındaki kızını ve hanımını
da alarak Hacca gitmişlerdi. Vazifelerini bitirip dönüş hazırlığı yaparlarken uğradığı manevi haller değişimler
sonucu Hanımına şunları söylemişti.
“Ben artık Medine’den ayrılmayacağım ve Resulüllah’ın yanında kalacağım. Sana üç teklifim
olacak: Ya benimle buraya yerleşirsin. Ya gönül hoşluğu ile, emekli maaşım, evim ve emvalim senin
olmak üzere benden boşanıp Türkiye’ye dönersin. Ya da evliliğimiz devam etmek üzere memlekete
gidersin, fırsat buldukça birbirimizi ziyarete gelir gideriz, zaten ilerlemiş olan ömrümüzün son
demlerini böyle değerlendiririz..!?”
Hanımı üçüncü teklifi kabul etmiş, kızı ise annesinin bütün ısrarına rağmen o da babasıyla Medine’de
kalmaya karar vermişti. Yıllar sonra biz de nasip olup Hacca gidince, Medine’de yerleştiğini bildiğimiz bu
dostumuzu merak edip araştırmış ve bulmuştuk. Çok sade ve fakirane basit bir evde yaşıyordu. Kızını
Medine Üniversitesinde okuyan bir Türk genciyle evlendirdiğini söylüyordu. “Yıllardır Hz. Peygamber
Aleyhisselam efendimize komşuluk yapıyorsun, manevi âlemde nelerle karşılaştın?” diye sorunca
ağlamaya başlıyor ve şunları anlatıyordu.
“Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, rüyada teşrif etseler dahi, Onunla rahat konuşmaktan ve
bazı konuları sormaktan hayâ ettiğim için, bir gece “keşke aracı olarak Hz. Hızır’la karşılaşsak!” diye
bir arzu içime doğdu… İşte o günün sabah namazı için yine Mescidi Nebeviye gitmeye koyuldum.
Yolda pejmürde kıyafetli bir bedevi (Arap köylüsü) sanki beni takip ediyordu. Subaylık yıllarımda da
görevli olarak Arabistan’da bulunduğum için, bu bedevilerin kirli ve “bit”li olmaları benim canımı
sıkıyordu. İçimden “yahu ben de şans yoktur, bu bit’li bedevi, namazda da yanımda durup bana
bulaştırmasın!” diye geçirip bu vesveselerle boğuşurken tam farza durduğumuz anda aynı adamı
yanımda görünce, huzurum iyice bozulmuş ve vücuduma bitler üşüşmüş gibi kaşıntı tutmuştu… O
vaziyette namaz bitip selam verildiğinde, o bedevi çok tatlı bir İstanbul Türkçesiyle kulağıma: “Hacı
Albay, hakkımda sui zan ettiğiniz o pis böceklerden bizde bulunmaz. Bulunsa bile, bizim bitlerimiz
tenezzül edip sana bulaşmaz!...” deyip gözden kaybolmuştu. Bin pişman ve perişan vaziyette O zatı
aramaya koyulmuş, ama rastlayamamıştım. O gece rüyamda: “Hem Hz. Hızır’ı görmek istiyorsun,
hem de ziyaretine gelince rahatsız oluyorsun!” ikazıyla karşılaşmıştım.

Bir özel sohbetimizde Ahmet Hocamız aktarmıştı:
1980’lerin başlarıydı. Bir Hac mevsiminde, Beytullah’ta yatıp kalkıyorduk. Zaten otelde kalacak
paramız da yoktu. Rahmetullah Hacı Cevdet amcamın tavsiyesiyle de, hem hasta olmamak, hem de
gereksiz meşguliyetlerle uğraşmamak için, üç-beş hurma ve biraz ekmekle oruç tutuyordum. Erbakan
Hocamız da, hiç hatırımızdan çıkmıyor, sanki devamlı yanımızdaymış gibi dua ve tavafımızda kalbi rabıtamız
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sürüyor ve bu durum bize ayrı bir sürur ve huzur veriyordu.
Bir gün tavaftan yorulup, karşıdan Beytullah’ı seyrettiğim bir sırada birden üstat Bediüzzaman
Hazretlerinin “Hz. Hızır aleyhisselam genellikle hac esnasında ve tavaf edenler arasında bulunur” sözü
hatırıma geliyordu. O anda, iri yapılı, yakışıklı, beyaz sakallı ve orta yaşlı bir Pakistanlı, onların bembeyaz ve
temiz özel kıyafetleriyle karşıma gelip:
“Selamün aleyküm Ahmet Hoca!..” deyince şaşırmış ve “her halde bizi konferanslarımızdan
tanıyan bir Türk hacısıdır, ama hoşuna gittiği için Pakistan kıyafeti almıştır” diye düşünmeye
başlamıştım ki, O zat:
“Devamlı Beytullahta yatıp kalkman ve Rabbimizin misafiri gibi davranman iyi oldu. Ve hele
oruçlu olman hizmet ve ibadetini kolaylaştırdı. Özellikle Erbakan Hocamızı sürekli hatırlaman ve
rabıtanı sağlam tutman, Allah’ın özel bir ikramıydı!..”
deyince hiç kimsenin bilmediği bu özel hallerimi haber verip takdir eden zatın Hz. Hızır
Aleyhisselam olacağı kanaati kalbime doğmuş ve elini tutmak üzere doğrulmuştum ki, aniden gözden
kaybolmuştu.
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İLHAM VE HİKMET
İlham; kalbe doğan manalar, ruh ekranına yansıyan bilgi ve bulgular demektir.
Bunları: 1- Rahmani ilhamlar 2- Şeytani ilhamlar diye ikiye ayırmak münasiptir.
1- Rahmani ilhamlar:
“(Nefse) Fücurunu ve ondan sakınmayı ilham eden (Rabbin)’e (Yemin olsun)”20
“Elbette bunda “mütevessim” ler (özel feraset ve ilham sahipleri) için gerçekten ayetler (ve ibretler)
vardır”21 ayetleri Rahmani ilhamatın açık bir delilidir.
İkinci ayetteki mütevessim kelimesi, müteferris (feraset ehli) şeklinde tefsir edilmiş, feraset ise iki
kısma ayrılmıştır.
“Birincisi: Allahü taalanın sevdiği kullarının kalplerine ihsan ve ilham ettiği bir nevi idrak (derin
kavrayış) tır.22
2- Şeytani ilhamlar
“Eğer sana şeytandan yana bir “nezğ” (vesvese ve iğva) gelirse, hemen Allah’a sığın”23 gibi ayetlerin
haber verdiği şeytani hayal, heves ve hilelerdir.24
Rahmani ilhamlar da iki kısımdır.
Birisi, bazı salih müminlerin kalbine ulaşan ve sadece kendisine işaret ve beşeret sayılan ve
çoğunlukla özel bir tevile ve tefsire ihtiyaç duyulan şahsi keşif ve ilhamlardır.
Diğeri ise, Müslümanların sıkıntı ve sorunlarına, yeterli ve tutarlı çözüm ve çareler ortaya koyan, çağın
şartlarına ve ihtiyaçlarına göre Kur’an’ı yeniden yorumlayan mürşit ve müceddid makamındaki zatların
kalbine ilka ve ilham olunan hikmet ve hakikatlerdir ki, bunlar toplumun ortak malı gibidir ve Allah’ın bir
rahmetidir.
Elbette, hangi tür olursa olsun, ilham mutlak bilgi kaynağı ve kesin delil olamaz. Çünkü kesin ve
mutlak delil ancak, Kur’an ve sünnettir.
İlhama gelince, hikmet ve feraset cinsinden, Kur’an’ın ve sünnetin bir nevi yorumu ise ve onlara
uygunluğu derecesinde muteberdir.
Ancak unutulmasın ki, fıkhi içtihatlar da bunun gibidir. Yani içtihatlar da mutlak delil değildir, Kur'an ve
sünnete dayanarak elde edilir ve sadece sahipleri ve tabileri için bağlayıcı niteliktedir.
Kesbi olarak (okuyup araştırarak, çalışıp kazanarak) elde edilen ilimler yanında, Vehbi olarak (Allah’ın
bazı kullarına özel bir ilham ve ikram şeklinde) hibe ve hediye ettiği ilimlerin varlığı da bütün İslam alimlerince
ve milyonlarca tecrübe ile sabittir.
Ve bu durum, bir nevi özel kemalat ve keramet cinsindendir ki, ehlisünnetin hem amel, hem itikat
imamları, kerametin vaki ve caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ve bunun da her asırda binlerce örneği
gösterilebilir.
“Velilerin kerametleri bize göre caizdir. Bunun nakli delili Süleyman Aleyhisselamın vezirine dair gelen
ilahi haberdir.25
“Şefaat, bize göre vardır. Allah’ın vasıtasız olarak kulunu affetmesini mümkün gördüğümüze göre,
peygamberlerin ve hayırlı kimselerin şefaati ile affetmesi de evleviyetle mümkündür.26
İmamı Rabbani Hz.leri 364. Mektubunda şöyle söylemektedir: “Sübhan Hakkın beşer ile olan kelamı
bazen şifahi olabilir. Bu peygamberlerden bazı zatlara olmaktadır. Onlara tabi ve varis olan bazı kemal ehline
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Şems: 8
Hicr:75)
22 Mehmed Vehbi-Hülasatül Beyan c. 7 sh.2765
23 Araf: 200
24 Ayrıca bak: Nas suresi
25 Maturidiye Akaidi-Nurettin Es-Sabuni. Tercüme: Bekir Topaloğlu-Diyanet Yayınları sh. 123
26 İmam Maturidi A.g.e. sh. 170 (Bu konular için ayrıca bak: Taftazani ve İslam Akaidi. Tercüme. Prof. Süleyman Uludağ.
Sh. 314-318)
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de aynı tecelli olur. Nitekim bu durum Hz. Ömer’de vaki olmuştur.
Bu bahsettiğimiz kelam, ilhamdan, kalbe doğan manalardan ve meleklerin konuşmasından daha
başkadır ve evladır.”
391. Mektupta:
“O zatı bulduktan sonra, insana gerektir ki onu kendisine mürşit bile ve bütün arzularını onun
arzularına tabi kıla ve onda fena bula...”
Ve yine 343. Mektupta “Şeyhe rabıtanın ve manevi bağlılığın bereket, feyiz ve fazileti bildirilmektedir.
522. Mektupta:
“Böylesi irfan sahiplerinin derecesi çok yüksek olup, bu zatlara muhabbet ve hizmet Allah’ın
yakınlığına, bunlara hakaret ve husumet ise Allah’ın düşmanlığına sebeptir.”
326. Mektupta:
“Sofiyenin nasibi, zahir ulemasına nasip olanlarla beraber, nice manevi haller, vecd ve keşifler, hikmet
ilimleri ve marifetlerdir” buyurmaktadır.
İslam alemindeki pek çok alimin ve salih müminlerin 13. Asrın müceddidi olarak kabul ettikleri Üstat
Bediüzzaman Hz.lerinin Risale-i Nur Külliyatı olarak bilinen, geçmişteki kelam ve ahlak kitapları yerine,
Kur’ani gerçekleri ilmin ve fennin verileriyle ve akli delillerle izah ve ispata yönelen ve iman hizmetinde büyük
bir çığır meydana getiren 130 parça eserin de önemli kısmı ilhamat ve sünuhat (Kalbe doğan ilahi hikmet ve
hakikatler) cinsindendir.
Medrese hocaları yanındaki tahsil süreci toplansa 1 yılı doldurmayan, ama 14-15 yaşlarında
bölgesindeki bazı meşhur alimlere bile ders vermeye başlayan, 25 yaşlarına kadar Türkçe bilmeyen ve
Türkçe’yi Van’a gittikten sonra öğrenen, bu sıralarda Matematik, fizik, kimya, astronomi, coğrafya gibi
müspet ilimlerle ile ilgili kaynak kitapların her birini birkaç günde ezberleyen ve o konunun uzmanlarını bile
hayrete düşüren ve ilk defa Kürtçe olarak bir cebir kitabı hazırlayan... Bütün hayatı gaflet, cehalet ve zulümle
mücadele içinde geçen, nefsi heves ve hesaplara asla tevessül etmeyen ve hele yalana ve riyaya katiyyen
tenezzül etmeyen Bediüzzaman Hazretleri, bütün bu eserlerin, Kur’an dışında hiçbir kitaba bakmadan,
kalbine doğan bir sünuhatla yazıldığını beyan etmektedir... Ve bugüne kadar hiç kimse bu eserlerde
Kur’an’a, sünnete, ilmi ve ahlaki gerçeklere aykırı bir tarafı bulup gösterememiştir.
Ve işte Üstat Hazretleri, Mesnevii Nuriye Kitabının Habbe bölümünde şunları söylemektedir:
“İ’lem eyyühel Aziz. (Ey azizler, biliniz ki) Afaki malumat (Kainat ve içindeki hadiselerden) Yani
hariçten ve uzaklardan alınan malumat, evham ve vesveselerden hali olamıyor. Amma, bizzat vicdani bir
şuura mahal olan enfüsi ve dahili malumat (salim kalplere doğan ilahi manalar) ise evham ve ihtimallerden
temizdir. Binaenaleyh merkezden muhite, dahilden harice bakmak (saf vicdani kanaat ve hakikatleri öne
almak) lazımdır.”27
Manevi mirası ve hizmet mesleği, hala devam eden Pirimiz Hacı Haydar Hazretleri de, Kun’an-ı
Kerim’i ve Osmanlıca temel fıkhi ve tasavvufi eserleri okumasına, yeterli ve gerekli bir İslami kültüre sahip
olmasına rağmen, medrese tahsili yapmaya imkan ve fırsat bulamamıştır.
Ancak, bölgemizdeki Rahmetli Gözerekli Molla Muhammet, Yığlı Molla Bahri, Seraçullu Molla Ahmet
Efendiler gibi önemli müderrisler başta olmak üzere, yüzlerce alim O’nun irşadıyla tarikat terbiyesine ve
takva disiplinine girmiş ve ruhani olgunluk kazanmışlardır.
Bizlerin, kitaplarda cevap bulamadığımız ve içinden çıkamadığımız pek çok soruları ve sorunları,
Allah’ın kendisine lütfettiği bir ilham ve hikmet sayesinde kolaylıkla hallettiği, ve bizleri kalbi huzur ve
itminana ilettiği, defalarca şahit olduğumuz ve tabi hayret ve hayranlık duyduğumuz durumlardır.
Ve zaten:
“Ey iman edenler, eğer siz, Allah’tan korkup sakınırsanız (takva, teslimiyet ve devamlı ibadet sahibi
olursanız) O size (doğruyu yanlıştan, samimi olanı sahtekârdan ayıracak ve gizli gerçekleri kolaylıkla
27
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kavrayacak bir) Furkan (basiret ve teraset) verir” ayeti de bu sırlı hakikati anlatmaktadır.
Gerçek bir manevi huzur ve hikmet, yüksek bir siyasi şuur ve gayret sahibi olan bu zat, irşat ve
hizmetiyle, imani ve ahlaki terbiye ve terakkimize büyük katkılar sağlamıştır.
Evet Kur’an ve sünnet esastır. Ehli Sünnetin ittifakı ve icma-ı ümmet bağlayıcıdır. Bunların uygun
yorumuna ve doğru uygulanmasına yarayan rahmani sünuhatlar ve ruhani fütuhatlar ise elbette makbul ve
muteberdir. Çağını aydınlatan mürşit ve mücedditlere sui zan ise sadece mahrumiyet ve şekavet sebebidir.
Çünkü, hikmet, hakikatin ruhu gibidir.
Cenab-ı Hak, Efendimize “Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve bilmediklerini öğretti.”29
buyurmaktadır. Ayette geçen “hikmet”, Kur’an’ı yorumlamak ve açıklamak üzere Peygamberimizin kalbine
ilham edilen gerçekler, yani hadislerdir.
“(Ey Peygamber hanımları) evlerinizde okunmakta olan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın”30 ayeti
de “hikmet”in hadisler olduğuna açık bir işarettir.
Cenabı Hak Hazreti Musa ve Hazreti İsa’ya da “Kitapla beraber hikmeti de öğrettiğini birçok ayette
haber vermektedir.
Hikmet, her asırdaki bilgi seviyesine ve ihtiyaç nispetine göre, Kur’an’ı doğru yorumlama kabiliyetidir
ki, Allah’ın dilediği kuluna ilham ettiği bir feraset ve fazilet nimetidir.
“Allah kime dilerse ona hikmeti verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilen büyük hayra erişmiştir.31 Ayeti
bunu bildirmektedir.
Allah’ın vahyetmesi çeşitli şekil ve mertebelerde gerçekleşir:
1- Allah’ın yer ve gökler gibi cansız varlıklara vahyetmesi.
“O gün, (yer) haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.”32
“Ve her bir göğe emrini vahyetti”33 ayetleri buna işarettir.
2- Allah’ın hayvanlara vahyetmesi:
“Rabbın bal arısına vahyetti...”34 ayeti buna delildir.
Materyalistlerin içgüdü dedikleri, Allah’ın hayvanata olan vahyidir.
3- Allah’ın meleklere vahyetmesi:
“Rabbin meleklere vahyetmişti... Şüphesiz ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat ve sağlamlık
katın...”35 ayeti bunu haber vermektedir.
Evet, Allah doğrudan müminlere yardım edebilir ve eder. Ancak bu işte bazen melekleri ve ruhaniyet
kesbetmiş velileri istihdam etmesi de aklen ve naklen caizdir ve caridir.
4- Allah’ın peygamberlerine vahyetmesi:
Bununla ilgili yüzlerce ayet vardır ve imanımızın bir parçasıdır.
5- Allah’ın salih kullarına vahyetmesi, yani ilham etmesi:
a) “Hani (Hz. İsa’nın) Havarilerine, bana ve resulüme iman edin diye vahyetmiştim”36
Havariler, peygamber olmadığına göre, onlara yapılan vahiy, ilham makamındadır. Gavsi Geylani:
“Velilerin kalbine olan manevi ilham, Hakkın elçileri gibidir.” buyurmaktadır.37
b) “Musa’nın annesine, onu emzir, şayet (Firavunun adamları onu öldürecek diye) korkacak olursan,
onu suya bırak ve sakın endişe edip üzülme çünkü biz onu sana tekrar vereceğiz ve onu peygamber
yapacağız.” diye vahyettik.”38 Ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir.
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Hz. Musa’nın annesi peygamber olmadığına göre, ona yapılan vahiy, ilhamdır. Ve bu tür rahmani
ilham, her peygamberin ümmetinden salih ve sadık kimselere yapılmaktadır. İmamı Rabbani 314. Mektubun
bir yerinde: “Bu gerçekleri bana ilham eyleyen Subhan Allah’tır” buyurmaktadır.
c) Hani melekler dediler ki: “Ey Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi (İsa’yı) sana
müjdelemektedir.”39 Ayeti de bildiriyor ki, Hz. Meryem peygamber olmadığı halde melekler onunla
konuşmaktadır.
6- “Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına vahyederler”40 “Böylece her
peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Böylece bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı
sözler vahyederler. (Yani fısıldar veya vesvese ederler)41 ayetleri, şeytanların ve şeytanlaşmış insanların
vesvese ve telkinlerini de bir nevi vahiy olarak nitelemektedir.
Öyle ise, peygamberler dışındaki insanlara da ilham olmaktadır. Ne var ki bu ilhamların bazısı
rahmani, bir kısmı şeytanidir. İnsanları iman, ibadet, istikamet ve hizmet yoluna sevk eden ve Kur’an’ın
hakikatine uygun düşen ve tağuti güçleri teleşa sevk eden ilim ve ilhamlar rahmani, bunların tersi ise
şeytanidir.
Velhasıl, imanın olgunluğu, tüm varlıklarda ve olaylarda Allah’ı görmek, O’nun kudret ve hikmetini
sezmek ve her an O’nun huzurunda imtihan vermenin şuuruna erişmektir.
Allah, her şeyde ve her an tecelli etmektedir. Bir tecelli ikinci kez tekrar edilmemektedir... Alemdeki
görüntüler geçicidir ve devamlı değişmektedir. Kısaca “yaratılış sürekli yenilenmektedir.” Allah’ın Zatından
başka her şey ve her an değişim halindedir. Sonsuza kadar sürecek olan bu suretten surete değişim ise
aslında hayalden başka bir şey değildir. Bizim gördüklerimiz, Ruh ekranımızda seyrettiğimiz, Cenabı Hakkın
tecelli ve tezahürleridir. Allah’ı hatırlamadığın ve rızasını aramadığın her şey put yerindedir.
“Böylece onlar çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar.42 Ayetinde işaret edildiği gibi, insanın gaflet ve
delaletine sebep olduğu, insanın Allah’tan ayrı olarak arzu ve korku duyduğu her şey ve herkes, bir nevi put
gibidir.
Allah insanlara uykuyu, istirahatla beraber hayatın ve mahlûkatın hayalden ibaret olduğunu anlasın ve
bizzat hayal aleminde yaşasın diye vermiştir. Evet, hadiste de buyrulduğu gibi “dünya hayatı bir rüyadan
ibarettir.”
İnsan, Rahman suretinde yaratılmıştır. Yani, Allah’ın celal ve cemal sıfatlarının tecelli ve tezahür
edeceği, böylece hem rahmani, hem de nefsani duygu ve dürtülerin etkisine girebileceği bir fıtrat ve
kabiliyetle donatılmıştır.
Her türlü hayvan ve bitki kendi yaratılışında sabittir. Örneğin havuç şeftaliye, koyun kartala dönüşmez.
Ama insan, manevi ve ahlaki yönden halden hale değişmeye ve gelişmeye yani alayi illiyin ile esfelessafilin
arasında alçalıp yükselmeğe müsaittir. Ancak ölüm anında bulunduğu makam sabitleşir.
İnsanlar, Allah’ın suretinde yaratıldıkları için, onun ahlakıyla ahlaklanmak yeteneğindedir ve bunu
gaye ve gayret edinmelidir. Bu ise sadece okumak, konuşmak ve tartışmakla değil, yaşamak, olgunlaşmak
ve ulaşmakla elde edilir. Bu bakımdan ibadet disiplini, takva terbiyesi, zikir dersi ve nefis mücadelesi oldukça
önemli ve gereklidir.
Allah’ın insanı kendi suretinde yaratması, kendi nurunun vücut olarak zuhur etmesi demektir. Bu
durum: “Biz Ona (meryeme) ruhumuzu (Cebraili) göndermiştik de, o da tam bir insan suretinde
görünmüştü”43 ayetinin de işaretidir. İznikli Eşraf oğlu Rumi’nin
“Gel, suret-i insandaki esrarı bil, insan isen
Çün suret-i insanda, bu manay-ı insan gizlidir.
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Manay-ı insan bil kim, bilesin Hakkı ayan
Çün manay-ı insanda, ol sıfat-ı sübhan gizlidir.”
mısraları bu hikmetlere dikkatimizi çekmektedir.
Bu ilahi tecelli ve tezahürü tamamıyla gösterenler insanı kamil, mehdii zaman, Allah’ın gerçek halifesi
ve temsilcisi olurlar. Bu zatlar sadece Allah’a doğru yükselmez aşağı doğru da inerek, insanlık aleminde
görev alırlar.
Allah’a kurbiyetin (yakınlığın) yolu ise, kulluktan geçer. Herkes kulluğu nispetinde kurbiyyete ulaşır.
Zikrullah ve riyazet bu yolda en önemli ve eriştirici araçtır.
Ancak, hiç kimse ulaştığı makam ve meziyetleri, kendinden vehmetmemeli, gurur ve gaflete düşüp
başkalarını hor görmemeli ve her türlü marifet ve mertebesinin Allah’ın bir ikramı ve ihsanı olduğunu asla
unutmamalıdır.
Allah, Zatı itibariyle, bilinemez ve görülemez. Ancak tecellisiyle görülebilir, esma ve eserleriyle
bilinebilir. Bediüzzaman’ın dediği gibi: “sanii Alem (olan Allah), aleme dahil olmadığı gibi, alemden hariç de
değildir. İlmi ve kudreti ile her şeyin (ve her an) içinde olduğu gibi, her şeyin fevkinde (öteler ötesinde)dir. Bir
şeyi gördüğü gibi bütün eşyayı da beraber görür. Evet Kainat, O Halıkın nurunun gölgeleri, esmasının
tecellileri ve ef’alinin eserleridir.”44
Allah’ın esma ve eserlerinin tecelli ve temsil edildiği alem ise “misal sureti veya hayal alemidir”
Hayal alemi (Dünya hayatı) ruh ve beden arasındaki berzah alemidir. Hayal aleminde, ruhlar
bedenleşir. Bu yüzden “rüyalar, uyanıkken yaşanan bedenleşmiş tasavvurların, cisimsiz gerçekliğidir.” Hatta
geçmişte yaşamış ve dünyadan ayrılmış olgun ruhlar, ara sıra bedenleşip zuhur edebilir... Takva ve terakki
ehli kimseler de bunları görüp konuşabilir.
Allah, hem büyük alem olan Kainatta, hem de küçük alem olan insanda, isim ve sıfatlarının özelliklerini
görünür kılarak, kendisini sergiler ve seyrettirir.
Allah’ın tecellisi var olan her şeyi kuşatır. Bu tecellinin iki boyutu vardır. 1- Zahir 2- Batın
Zahir, görünen alemler, batın görünmeyen alemlerdir. İnsanın bedeni Zahir isminin, ruhu Batın isminin
tecellisidir. Nefis ise Zahirle batın arasında imtihanda bulunmaktadır.
Varlık mertebeleri:
1- Zat mertebesi (Mutlak Gayb)
2- Esma ve Sıfatlar mertebesi: Uluhiyet
3- Efal mertebesi: Rububiyet
4- Emsal ve hayal mertebesi: (Melekut ve ruhaniyet)
5- Hisler ve müşahade: Alemi şahadet (Kainat)tır.
Bunu “su” misali ile açıklayabiliriz:
1- Suyun buz hali (katı)
2- Akıcı hali (sıvı)
3- Buhar hali (gaz)
4- Molekül hali (Hidrojen ve oksijen)
5- Atom ve enerji hali
Alemler, genel olarak üçe ayrılır.
1- Saf ve nurani hayat: Ruhlar alemi
2- Aşağı ve karışık hayat: Cisimler alemi
3- Bu ikisi arasında ilişkili ve geçişli olan: Hayal alemi
Hayal alemi, ruhların bedenleşmesine, bedenlerin de ruhanileşmesine imkan sağlayan bir ortamdır.
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Keşif sahibi bir kimse, uykusunda rüya gören kimsenin gördüklerini, uyanıkken görebilir.. Vahiy ve
ilham ise, batini manaların zahire dökülmesi ve dilde bedenleşmesidir.
Muhyiddini Arabiye göre, Allah da gayretinden dolayı, bazı kullarını kıskanır ve sahiplenir. Kendisine
aşık olan ve sadece Allah’ın rızasını arayan ve bu maksatla ibadet ve hizmet yolunda çırpınan seçkin
kullarının, başka şeyleri sevmesini ve dünyaya meyletmesini, Allah istemez ve müsaade etmez.
İnsanın, ölmeden önceki son durumu ve derecesi, onun berzahtaki durumunu ve değerini belirler.
Bir insan, büluğ çağından itibaren, şeriat ölçüleri içerisinde davranmakla kemale erişir. Şeriat ölçüleri,
Ruh ile beden arasındaki dengeyi ve disiplini koruyacak ilahi prensiplerdir.
Bu dünya hayatı, insanların kendi nefislerine şekil verdikleri bir süreçtir. Bedenimiz ölüme terk
edildiğinde nefislerimiz kendi kazandığı sıfat ve statüye uygun olan hayali suretlerde bedenleşir. Kabir ve
ahiret hayatı, dünyada kazandığı inancına aklına, ahlakına, amaçlarına, hayırlarına, ibadet ve hizmet
olgunluğuna uygun şekil ve şartlarda devam edecektir., Hadislerde buyrulduğu gibi “Herkes yaşadığı gibi
ölecek, kabir ve berzah alemi amelleriyle biçimlenecek ve yine herkes öldüğü hal üzere diriltilip mahşere
getirilecek ve sonsuzluk hayatı bunlara göre şekillenecektir.” Bu sonsuz müjde ve mutluluk yolunun rehberi
olan Hz. Muhammed Aleyhisselam ise Cenab-ı Hakkın en kâmil tecellisi ve en Aziz temsilcisidir.
Hz. Üstat Bediüzzaman’ın buyurduğu gibi:
“Eğer alemi Kebir (büyük alem olan Kâinat) bir şecere (ağaç şeklinde) tahayyül edilse, Nur-u
Muhammedi (onun) hem çekirdeği, hem semeresi (meyvesi) olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat (canlı
bir cisim) farz edilse, o nur onun ruhu olur. Eğer (dünya) büyük bir insan tasavvur edilse, o nur onun aklı
olur.”45 İşte bize düşen o nuru tanımak ve takip etmektir.
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O’DUR
Alem aynasında kendi cilvesin
Her daim sanatın seyran edendir.
Gönül ekranında binbir gölgesin
Seyreden ruhları, hayran edendir
İnsan suretinde parlar cemali
Her şeyde aşikar olur Kemali
Bu devri daimin yoktur zevali
Dost ile vuslatta bayram edendir
Hayr ile Rahmanı, şerle şeytanı
Cemalle celalin savaş meydanı
O Allah, bozar mı ahd-ü peymanı
Yalvaran kuluna derman edendir
Her işi yapan O’dur, yaptıran da O
Hidayet Ondandır, saptıran da O
Gönlümü bu sevdaya kaptıran da O
Kimi şadan, kimi giryan edendir.
Bu hayali hakikat sanar cahiller
Hem fani rüyaya kanar gafiller
Hasret ateşiyle yanar zahitler
O hilkat bağında tayran edendir.
Gerçek yalnız O’dur, gayrısı hayal
Ta ezelden ebede, tecelli bu hal
Benliğin vahdete bulunca zeval
Ol canan canlarda devran edendir
Bu sırrı sultandır Ahmedim sakın
Hep visale dönüyor feleği çarkın
Ölmeden kemale ermeğe bakın
Bu yüzden Kur’an’ı ferman edendir.

29

RUH GERÇEĞİ
Ruh; bedenlere “can” kazandıran hayat kanunudur. Ruh; Allah’ın Adem’e üflediği manevi ve daimi
(ölümsüz) bir nurdur.
Ruh; insanın öz benliğini oluşturan ve Rabbıyla münasebetini sağlayan gerçek şuurdur.
İnsanda gören, duyan, hisseden, üzülen, sevinen işte bu “ruh”tur. Bütün bunların beyinle ve sinir
sistemiyle ilgili olduğunu zannetmek, yaygın bir yanılgıdan ibarettir.
İmam-ı Gazali, İbn-i Kayyim El-Cevziyye gibi alimler, Kur’an ve sünnette geçen “Nefs, Ruh, Akıl ve
Kalp” gibi kelimelerin, aynı hakikatı ifade eden farklı kavramlar ve durumlar olduğu görüşündedirler.46
Ruh, insanda idrak edici, bilici ve seçici olan latifedir.
Akıl ise, anlama ve kavrama melekesidir, ki kalbin ta kendisi demektir. “Cenab-ı Hakkın ilk yarattığı
nesne akıldır” hadisi de bu gerçeğe işarettir.47 Suyun bahar, sıvı, kar ve buz hallerine dönüşmesi ve yine
elektriğin buzdolabında dondurucu, fırında yakıp kavurucu, klimada soğutucu haline girmesi gibi “nefis, kalp
ve akıl” da ruhun farklı yoğunluktaki durumları görünümündedir.
Bazı alimlerin, 1- İnsani ruh ve 2- Hayvani ruhtan bahsetmeleri, ruhun gaflet ve hayvaniyete yönelmesi
ve günahlarla kirlenip körlenmesi sonucu “nefs-i emmare”ye (kötülükleri emreden nefse) dönüşmesine
işarettir. Yoksa, ruh taşıyan tek canlı, insandır.
Zaten “Ruh Allah’ın emrindendir”48 ayetindeki “emr” kelimesi, hem “hikmetli iş ve takdir” manasına
geldiği gibi, “emretmek ve yönlendirmek” manasını da içerir. Bu nedenle, normalde hayatımızı idare eden ve
hayra yönlendiren “emredici ruh” küfür ve kötülüklerle kararırsa “emredici nefis” derecesine düşmektedir.
Yani ruh ve nefis, insanına öz benliğinin ve gerçek kimliğinin iki yüzü gibidir.
Evet, “ruh insanın gerçek benliği ve manevi bedenidir” insanın zahiri bedeni, doğar, büyür, yaşlanır ve
ölür. Ama ruhumuz ve manevi bedenimiz ölümsüzdür. Maddi ölümden ve mezara gömüldükten sonra da, bu
manevi bedenimizle ruhumuzun hayatı devam eder.
İnsana hayat kazandıran, araştıran, anlayan, gören, duyan ve duygulanan beyin ve zihin değil,
ruhumuzdur. Ayet ve hadislerde övülen “akıl” da ruhla alakalıdır. Ancak, ruhlar, iman, ibadet, iyilik, istikamet
ve ihlasla beslenir ve yükselir. “kalpler (ruhlar) ancak, zikrullah ile (Kur’an nuruyla ve Allah’ı anmakla) huzura
kavuşur”49 ayeti bunu göstermektedir. Ama günah ve kötülük ise, kalpleri paslandırır ve ruhları karartır50 ayeti
de bu tehlikeye dikkat çekmektedir. Böylesine gaflet ve rezalet sonucu katılaşan kalplerin51 basiret ve
maneviyat penceresi perdelenmektedir.52 Ve bu dünyada ruhları kirlenen ve kalpleri körlenenler, ahirette yani
ölüm ötesinde de kördürler.53
“Herhangi bir kimse bir günah işlediğinde ondan bir daha dönmemek üzere bir “akıl” ayrılıp gider.”54
hadisi de günah ve kötülüklerin, ruhların akıl ve anlayış yeteneklerini azalttığını bildirmektedir. Buna karşılık
zikir, fikir ve şükür ehli olanların ruhen yükseleceklerini şu hadisi şerif haber vermektedir. “Müferridün olanlar
yarışı kazandılar. Bunlar o kimselerdir ki, bütün varlıklarıyla Allah’ın zikrine (Kur’an’ın hükmüne, ibadet
disiplinine, devamlı Allah’ı düşünmek ve çağırmak zevkine) dalmışlardır. Allah’tan gayrısını kalplerinden
çıkarmışlardır. Bu durum onların (gaflet ve nefsaniyet) yüklerini azaltmışlardır. Ve bu manevi hafiflik (ve
huzurla muradına ve Mevlasına kavuşmuşlardır.
“Bundan sonra Ben, yüzümle onlara yönelir ve hakikat nurunu onların kalbine atarım. Böylece, Ben
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onlardan haber verdiğim gibi, onlar da Benden haber vermeye başlarlar.”

Bu ilahi nurla ruh aynası

parlayan ve gönül ekranı çalışmaya başlayan insanlar “Allah’ın rahmet kokularını ve hikmet dalgalarını
yakalamaya ve hakikat sırlarını anlamaya” ulaşırlar.56
Velhasıl, bu bedenimiz imtihan için (eğitilmek, yetişmek ve elenmek üzere) geldiğimiz bu dünya
hayatında, ruhlarımızın binekleridir. Maddidir ve fanidir. Devamlı değişmekte ve eskimektedir. Bir gün kabre
girecek ve çürüyecektir. Ama ruhlarımız manevidir ve (ölümsüz) ebedidir. Cesetlerimiz ölüp kabre girdikten
sonra, ruhlarımız “manevi ve ruhani bedenleriyle” yaşamaya devam edecektir. Hatta manevi bedenleriyle
yaşamını sürdüren bu ruhlar, dünyada kalanların seslerini duyacak, manevi hediyelerini alacak ve
sevineceklerdir.57
Mümin ve mutlu ruhlar, kabir berzah ve ahiret aleminde de tanışıp buluşacak ve dünyadaki yakınlarını
ziyarete bile geleceklerdir.58 Münkir, münafık ve marazlı ruhlar ise hapsedilecek ve kimse ile
görüşemeyeceklerdir.
Henüz dünya hayatını yaşayan müminlerin, rüyada bazı peygamberleri ve salih kimseleri görmeleri de
yine ruhların bir buluşması ve haberleşmesidir. Zaten uyku halinde ruhların bedenden ayrıldığı ve manevi
cesediyle dolaştığı, hem ayette haber verilen hem de bilinen bir gerçektir.59 Hatta şehitlerin ve velilerin “yeşil
cennet kuşları” biçiminde ve bünyesinde gezeceklerini ve zevkleneceklerini bildiren hadis-i şeriflere uygun
olarak, Rahmetli Şeyhim Hacı Haydar Baba Hazretleri, ağır hastalığına ve vefatından sonraki yokluğuna çok
üzüldüğüm bir sırada, bana “Üzülme Allah sevdiği ve seçtiği kullarına ölümünden sonra güvercin suretinde,
dostlarını dolaşıp ziyaret imkanı verir, böylece hasret giderirler” demişti. Gerçekten vefatından altı ay kadar
sonra, yaz döneminde ve bir köyde bulunduğum sırada, ikindi–akşam arası evin kapısı açık salonda
çalışırken, bir güvercinin iki sefer gelip başıma konduğunu, sonra uçup gittiğini ve buna bir mana
veremediğimi, ancak biraz sonra üçüncü sefer yine salona girip başıma konduğunda, Rahmetli Şeyhimin
sözlerini hatırlayıp ağlayarak o güvercin suretindeki ruhaniyetine sarıldığım bir olayı, buna şahit olan eşimle
birlikte bizzat yaşadık. Bu konuda İbn-i Kayyim El-Cevziyyenin kitabında yüzlerce delil vardır.60
Kur’an da anlatılan 1- Nefsi emmare (kötülükleri emreden aşağı ve bayağı mertebe), 2-Nefs-i levvame
(kusurlarından dolayı kendini suçlayan ve sorgulayan mertebe), 3- Nefs-i mülhime (iyilik ve ibadete
yöneldiğinden, hayır ve şer kendisine ilham ve ikaz olunan mertebe), 4- Nefs-i mutmainne (iman
olgunluğuna, kulluk şuuruna ve teslimiyet huzuruna ulaşılan mertebe), 5- Nefs-i Radiye (Allah’ın her
hükmüne razı ve hazır olan mertebe), 6- Nefs-i mardiye (Allah’ın kendisinden hoşnut ve mutlu kıldığı
mertebe) gibi dereceler, aslında ruhun terakki ve tasaffi ettiğini (geliştiğini ve saflaşıp yüceldiğini) gösteren
merhalelerdir.
Ve yine Nakşi tarikatında sol göğüsteki yürek çevresinde ifade edilen kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, nefis,
letaif-i kül (manevi beden) gibi latifeler yine bunların ruhun farklı mertebeleri olduğunu göstermektedir.
1- Kalbin nuru ve manevi zuhuru: Kırmızı, 2- Ruh’un, sarı, 3-Sırr’ın, beyaz, 4- Hafi’nin yeşil, 5- Ahfa’nın
siyah, 6- Nefs’in turuncu, 7- Letaif-i küll (ruhi bedenin) mavi renkte görünmesi de aynen, sarı renkte
seyredilen güneşin farklı renklere ayrışması gibidir. Ve zaten “Biz insanı en güzel biçimde (Ahsen-i takvimde)
halk ettik. Sonra onu aşağıların aşağısına

(esfel-es-safiline) çevirdik”61 ayeti de inkâr ve isyan sonucu

ruhların giderek çirkinleşmesine ve aşağı derecelere düşmesine işarettir.
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Müslim -Hakim
Müslim Buhari
57 Nesai- İbn-i Mace
58 Nisa: 69 ve ilgili mürsel hadisler
59 Zümer: 42
60 Kitab’ur ruh: 19. Mesele
61 Tin: 4-5
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BAYRAM
Bayramdır dostlarım, bugün mutluyum
Yüz verdi cananım, yüzün gösterdi
Hem umutluyum, hem muştuluyum
Yüz verdi sultanım, yüzün gösterdi
İsm-i Ahmed ile suret-i Rahman
Tecelli tahtında, görünür her an
Gönül ekranında eyledim seyran
Yüz verdi Hennanım, yüzün gösterdi
Dosta davetliyim, davalardayım
Muhtacım, dertliyim, dualardayım
Ben, Vuslata susadım, sevdalardayım
Yüz verdi Mennanım, yüzün gösterdi.
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RUHLARIN KEŞFİ
İnsanlığa gerçek mutluluk ve medeniyetin sunulabilmesi, önce insanın manevi kimliğinin bilinmesine
ve ruh gerçeğine erişilmesine bağlıdır. Evet ruhların ve ruhani olayların bağlı olduğu enerjinin, artık keşfi
lazımdır. Ve bu atomun keşfinden daha da önemli ve anlamlıdır.
İnsan ruhunun gizemlerine ve gerçeklerine giden yol ise, ancak Kur’an haritasından, ilim
pusulasından, iman ışığından ve tasavvuf ahlakından geçmektedir. Çünkü iman, bütün bağımlılıklardan
kurtulup, gerçek özgürlüğe ulaştırır.
“Kim nefsini bilirse, o,

Rabbini de bilir.” Mealindeki hadis, “kim ruhunu bilirse Rabbini de bilir.”

anlamındadır. Çünkü insana üflenen ruh, Allah’tandır. Ve ruh ekranı, Allah’ın aynasıdır. Sadrettin-i Şirazi
“Kitab’ul Ensar”ında “Allah, insan ruhunu kendi zatına, sıfatlarına ve icraatlarına bir misal olarak yaratmıştır.
Çünkü Allah, eşten, şerikten ve benzerden münezzehtir, ama misalden (temsil ve tecelliden) değil”
buyurmaktadır.
İmam-ı Gazaliye göre “Ruh, madde değil, cevherdir. Nefsini de Rabbini de bilir. Şuur sahibidir.
Bölünüp parçalanması söz konusu değildir. Ruh latif bir cisimdir.”
Ruh mekan ve zamanla kayıtlı değildir. Uzak ve yakın onun için birdir. Sert, kalın, katı cisimler ve
elektrikli şeyler, hava, su, karanlık, aydınlık gibi nesneler Ruh’a engel teşkil etmemektedir.
Ruhlar sadece günah ve sevaptan etkilenmektedir. Gaflet meskenet (tembellik) şehvet ve hiyanet,
ruhları nefsaniyet ve hayvaniyet mertebesine düşürmekte, ibadet, istikamet, samimiyet ve sadakat ise,
ruhları velayet ve melekiyet, makamına yüceltmektedir. Bedenin bir bölümü kesilse, bu durumda ruh asla
küçülmemektedir. Ancak vücudun tamamı dağılsa veya tabii fonksiyonların yapamaz olsa, o takdirde ruh
bedeni terk etmektedir.
İnsan vücudunun yüzlerce sistemine ve milyarlarca hücresine hayatiyet veren ve komuta eden
beyin değil, ruhtur. Görme (göz), duyma (kulak), tat alma (dil), dokunma (deri) ve koklama (burun) gibi
duyu organları ruhun araçlarıdır. Bu organların işlevini görmesinde beyin, sadece bir araçtır.
Düşünme, merak etme, öğrenme, üzülme, sevinme gibi duygular da ruhun etkileri ve eserleridir. Ve
bu ruh, insan dışında, tabiattaki hiçbir canlıya verilmiştir.
Yani Ruh, görmek, duymak, koklamak ve anlamak için aslında bu araçlara muhtaç ve bağımlı
değildir. Nuraniyet kesbeden bazı kişiler vücudunun başka kısımlarıyla da görebilir ve duyabilir. Peygamber
Efendimizin “Ben sizleri arkamdan da görüyorum”, buyurması bu yüzdendir.
1962 yılında Uralların Nizhni Tagil şehrinde yaşayan Rose Kuleshova adlı bir kız çocuğu, parmak
uçları ile gördüğünü söyledi. Bir grup ilim adamı kızın gözlerini bağlayarak bir dizi deney yaptılar ve
gerçekten kızın parmak uçlarıyla her şeyi gördüğünü ve kitapları okuduğunu hayretle seyrettiler.62
Bediüzzaman Hazretleri de “Hissiyat-ı insaniye (insanın duyu organları ve duyguları kötülük kirinden
arınıp) ruh derecesine çıktığı vakit (onun için) hazır zaman genişler. Başkaları için mazi ve müstakbel
(geçmiş ve gelecek zaman) olan vakitler (ve o vakitlerde cereyan etmiş ve edecek hadiseler artık) ona göre
hazırdır ve açıktır.63 buyurmakla ruhun fonksiyonlarına dikkatimizi çekmektedir.
Evet, “Ruh, varlık tezahürleri içerisinde, bilinen duyular ile anlaşılması imkânsız olanıdır. Çünkü ruh
yarattıklara hükmeden ilahi emirler ve Rabbani fonksiyonlardır.” Bu nedenle Ruhun, cesetten hariç daimi ve
hakiki bir vücudu vardır. Bu cesetten çıkınca “misali bedenini” giyer ve hayatına devam eder. Ulvi (yüksek)
ruhlar, ibadet, istikamet ve cihat yoluyla olgunlaşır, çünkü onlar ilahi hüküm ve hikmetler doğrultusundadır.
Süfli (aşağı ve bayağı) ruhlar ise, hayvani ve nefsani arzularla alçalır ve şeytanların etkisi altındadır.
Ve ruh,

Allah’ın emrinden bir sır’dır. Ulvi ruhların, doğrudan Allah’la ve Rabbani makamlar ve

manevi merkezlerle irtibatı vardır.

62
63

Prof. Ayhan Songar. Çeşitleme sh. 20
Mektubat 15. Mektup
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Yukarda belirttiğimiz gibi, insan vücudunun komuta ve kontrol merkezi de beyin değil, ruhtur. Beyin
sadece bir araçtır. Nasıl ki ilk bakışta bir robotun elektronik beyni, onun yöneticisi gibi görünse de, aslında
onun bir programlayıcısı vardır. Bunun gibi, insan vücudunun ve tabi beyinin de gerçek idarecisi, Ruhtur.
Bakınız rüyalarımızda bedenimizi ve beynimizi yatakta bırakıp, sadece ruhumuzla ve manevi vücudumuzla
gezip dolaşmamız, bunun en açık kanıtıdır.
1972 yılında ölen Kanadalı büyük ilim adamı Wilder Penfied ve ekibi, beynin şakak bölgelerinin
uyarılmasıyla, insanın bazı anılarını tekrar yaşadığını ve böylece buranın bir “hafıza ve hatıra deposu”
işlevini yaptığını ispatladılar. Ne var ki bugüne kadar yüzlerce ilmi deneyler, beynin dışarıdan uyarılarak
sadece bazı basit el ve ayak hareketlerinin yaptırıldığını, ancak bir ceket düğmesini iliklemek ve bir tas su
içmek gibi sıradan bir hareketi bile başaramadıklarını ortaya koydular. Yani insanın yaptığı şuurlu ve sorumlu
hareketlerin beyin tarafından değil, ruh tarafından yönlendirildiğini ilmen kanıtladılar.
Ve bu ruh ise, manevi bir nurdur. Allah’ın feyiz ve tecellisinden hasıl olmuştur. Güneş ışınlarının
dünyadaki, aydaki ve aynalardaki yansımaları, nasıl güneşin aynısı değil ama gayrısı da değildir. Ve
güneşten hiçbir şey eksilmemektedir. Ruh da böyle bir temsil ve tecelli durumudur.
Bediüzzaman Said Nursi Hz.lerinin Sözler Mecmuasındaki 15. ve 29. söz, ruhun varlığını, hakikatını
ve ebedi hayatını akli ve nakli delillerle ispatlayan çok önemli bir konudur.
İnsan için en büyük tehlike, günahlara dalarak, haksızlık ve ahlaksızlık yaparak ruhların kirlenmesi,
kalbi ve manevi duygularımızın körlenmesi ve yüksek yeteneklerimizin özelliğini kaybetmesi korkusudur.
Bu ruhi yeteneğimizin paslanması ve ölmesi, aslında vücudumuzun ölümünden çok daha acı bir
olaydır. Nice sağlıklı ve varlıklı görünen inanlar vardır ki, onların bedenleri, çürüyen manevi duygularının ve
can çekişen ruhlarının mezarlarıdır. Ve gerçek cahil,

kendini ve haddini bilmeyen insandır.

Ruhunu,

dünyalık rahatına ve menfaatına feda eden ve hevai nefisini ilahlaştırıp hayvaniyete özenen kimseler,
aslında yürüyen cenazelerden farksızdır. Fakat vücuttaki ağrılara ve yaralanmalara karşı insan beyni morfin
ve andorfin cinsinden uyuşturucu bir afyon maddesi algılıyor ve acıları dindiriyor. Ancak günahların
ruhumuzda açtığı manevi yaraları, ancak tevbe ve istiğfarla ve zikrullahla tedavi etme imkanı vardır. Tam
tersine içki, müzik ve eğlencelerle veya servet, şöhret gibi şeylerle kendini avutmaya ve ruhi ızdıraplarını
unutmaya çalışanlar, giderek insanlıktan ve ebedi mutluluktan uzaklaşıyor. Bunların bir kısmı ruhi bunalımlar
sonucu akıl hastası oluyor. Bir kısmı hain ve zalim bir zorbaya dönüşüyor. Bazıları da ya ahlaksız veya
anarşist birisi olarak toplumun başına bela oluyor. Birçoğu da silik, sessiz ve seviyesiz birisi olarak çürüyüp
tükeniyor.
Ama inançla ve insani duygularla ruhunu besleyenler ise, hem vücutlarının ve hayvani arzularının
kölesi değil, hakimi oluyor, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürüyorlar. Hem de bedenlerinin ölümünden sonra,
“enerji bedenleri” olan ruhlarıyla sonsuzluk mutluluğuna kanat açıyorlar.
Her insanın böyle ikinci ve manevi bir bedene sahip olduğu pek çok bilim adamınca da kabul
edilmekte ve Newyork Parapsikoloji Derneği Başkanı Eileen Garret’in

“Warnse” adlı kitabında da

tecrübelerle gösterilmektedir.
Kirliyan Fotoğrafçılığı denen,

yüksek frekans altında çekilen resimlerde, kolu ve ayağı kesik

insanların, enerji bedenlerinde kolu ve ayağı sağlam olarak görülmektedir.

Bu enerji beden, fiziki

bedenlerimizin kopyası gibidir. Ve ruhlarımıza giydirilmiş manevi ve misali şekillerdir. İnsanın kriz ve koma
halinde veya ameliyat sırasındaki narkoz süresinde veya cezbe ve trans halinde iken bu ruhi –enerji
bedenlerini kendiliğinden dışarı atabildikleri de, yine gözlem ve deneyimlerle sahiptir.
Ve yine aynen çıkan rüyalar,

bazı ruhi fonksiyonlarımızı gönüllü kontrol edebilme gücü

diyebileceğimiz HİPNOZ, insanlar arasındaki manevi iletişim şeklinde de ifade edebileceğimiz TELEPATİ,
eskilerin HİSSİ-İ KABL’EL VUKU dediği olaylardan çok evvel kalbe doğan ÖNSEZİ, veli kullar arasında çok
yaygın olan, bir anda birkaç yerde bulunma, çok uzak mekan ve zamanlara süratle ulaşma şeklindeki tayy-ı
mekan ve tayy-ı zaman... bunların hepsi insanda var olan fakat varlığı pozitif ilmin kıskacıyla yakalanamayan
ruhun farklı fonksiyonlarıdır.
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Bunlardan en yaygın olan “RÜYA”ların bir kısmı şuur altına yerleşmiş korku ve kuruntulardır. Bir
kısmı şeytanın kurgu sinemasıdır. Ama “RÜYA”ların bir kısmı da, ruh antenlerinin, Rahmani bilgi ve hikmet
dalgalarını yakalamasıdır. Evet sadık rüyalar,

ezeli takdir programından ve levh-i mahfuzdan bazı sırların

gönül ekranında yansımasıdır.
Bunun İslam dünyasındaki salih kimselerden sayısız örnekleri bilindiği gibi, Batı dünyasındaki bazı
halis niyetli ve insanlığa hizmet gayretindeki bilim adamlarından da çarpıcı örnekleri vardır.
Örneğin, Modern Atom teorisi, Neils Bohr’un bir rüyası sonucu şekillenmiş, moleküller yapısında çığır
açan “halkalı zincir” teorisi, kimyacı Kekule’nin rüyasıyla gerçekleşmiş, şeker hastalarının can simidi Ensülin,
Kanadalı doktor G. Banding’in rüyasında öğretilmiştir.
Ve yine Çanakkale Harbinde İtilaf Devletleri Komutanı Sir Jan Hamilton, bu savaşı kaybedeceklerini
ve boğaza gömüleceklerini rüyasında gördüğünü ve Çanakkale Boğazını manevi güçlerin koruduğunu ve
bunların kendisini boğduğunu hatıralarında nakletmiştir.64
Bunun gibi meşhur Rus Telepatist Wolt Messing’in Stalin tarafından, çok önemli düşman sırlarının
öğrenilmesi ve bazı komutan ve bürokratların yönlendirilmesi konusunda kendisinden yararlanıldığı, Einstein,
Freud ve Gandhi gibi çağının meşhur şahsiyetlerince de denemeye tabi tutulup hayran kalındığı ve hatta
Hitler tarafından Messing’in başına 200 bin mark konulduğu, tarihi belgelerle haber verilmektedir.
İnsan ruhunu ve insanın Rabbıyla münasebet boyutunu inkar ve ihmal eden bugünkü Batı
Medeniyeti insanlığı robotlaştırmış, nefsani ve hayvani duyguların esiri yapmıştır. Bunun sonucu hem kendi
benliğine, hem de birbirine yabancılaşmış insanlar çoğalmıştır.
Yeniden İslam’a dönmek, vicdanların ve ruhların ıslahına yönelmek, manevi ve ahlaki değerleri
diriltmek ise, insanlığa yapılacak en büyük iyilik olacaktır.

64

Ruh Dosyası Ahmet Ersöz Nil Yayınları Sh. 80-81
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EY SEVGİLİ
Gaflet; Sen’siz hülyalarım
Zulmet; Sen’siz rü’yalarım
Hasret; Sen’siz dünyalarım
Tut elimden, ey sevgili
Tek sevgili, en sevgili
Tecelli et, can bulayım
Temelli, Tur’da kalayım
Bir teselli... Kurban olayım
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
Habibimsin, hasretimsin
Sahibimsin, sohbetimsin
Tabibimsin, talebimsin
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
Al şefkatın kollarına
At vuslatın yollarına
Kat bahtiyar kullarına
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
Bakma yüzüm karasına
Koy dostların sırasına
Çare gönlüm yarasına
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
Hadsiz günahım kirim var
Ne ilacım ne hekimim var
Ya Senden gayri kimim var
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
Bu aklımı alan aşkındır
O yüzden Ahmet, şaşkındır
Rahmetin daim taşkındır
Tut elimden, ey sevgili
Tek Sevgili, en sevgili
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RUH VE GAYB İLİŞKİSİ
Gayb, sözlük olarak, “gizemlilik, görünmezlik ve derinlik” anlamlarını içerir. İslami literatürde ise, “fizik
ötesi maneviyat iklimi, melekler, cinler, ruhaniler ve ahiret alemi”ni anlatan bir terimdir.
Görünen, bilinen, ölçülen maddi hayata, “alem-i şehadet”, yani görünen alem, bunun dışında, sezilen,
hissedilen, aklen ve vicdanen varlığı kabul edilen manevi hayata ise “alem-i gayb” yani görünmez alem” tabir
edilir.
Gayb, varlığı, alametleri ve eserleri ile belli olan, ama maddi bir ölçüye ve zahiri bir kalıba
sığdırılmayan, varlığına inanılan, ama hakikatına ulaşılamayan şeylerdir. Çünkü bir şeyin mevcudiyetini
kabullenmek ayrı, ama onun mahiyetini (iç yüzünü ve gerçek özünü) bilmek ise ayrıdır.
İnsan bir yandan bedeni ile dünyaya ve maddi alanlara bağımlı, diğer taraftan öz benliği (fıtratı,
yaratılış hakikatı ve ruhi yapısı) ile maneviyat alemiyle irtibatlıdır.
Kur’an bizden gaybe inanmamızı istiyor ve bunu mü’minlerin en önemli vasfı olarak belirtiyor. Ama
Kur’an, gayb sayılan (Allah, melek, cin şeytan, ruh gibi şeylerin gizemli gerçeğini ve asıl mahiyetini
anlamamızı öğütlemiyor, hatta bu yoldaki arzu ve çabaları yeriyor ve yasaklıyor. Bu maddi alemde bile,
elektrik, enerji, can (ruh) rüya gibi birçok şeyin varlığı yakinen biliniyor, ama bunların aslına ve hakikatına
akıllar ermiyor ve yetmiyor.
Kur’an Fatiha süresinden sonra Bakara süresinde üç türlü insanı (Mümini, kâfiri ve münafığı) tanıtarak
başlamakta ve mü’minin en önemli özelliği olarak da
65

edenler.”

“ellezine yü’minune bi’l-ğaybi- onlar gaybe iman

buyurmaktadır. Bu ayet, Kur’an’ın başka hiçbir yerinde geçmemektedir. Anlaşılıyor ki, mü’minleri,

sadece maddi hayata inanan, kâfirlerden ayırıcı özelliği, gayba ve maneviyata inanmalarıdır. Ve yine
mü’minlerin münafıklardan farkı ise, vicdanlarıyla başbaşa yalnız kaldıkları zaman da, inkârcı ve isyancı
tiplerle beraber bulundukları zaman da, gerçekten inandıkları şeylere sahip çıkmalarıdır. Ne kendilerini ne de
başka kimseleri aldatmamalarıdır. Çünkü bazı müfessirler “bi’l-gayb” kelimesini “bi’l-kalb” şeklinde tefsir
etmişler, yani gerçek mü’minlerin, şeklen ve alfzen değil “kalben ve yakinen inandıklarını” vurgulamışlardır.66
Bu arada gayb kavramını farlı kategorilere ayırmak gerektiğini düşünüyoruz.
1- Mutlak Gayb:
a) Sadece Allah’ın bildiği ve peygamberler dahil hiç kimseye haber vermediği gaybi gerçeklerdir.
“Deki, göklerde ve yerde olan gaybı Allah’tan başka hiç kimse bilemez”67 ayeti buna işaret etmektedir. “Eğer
yeryüzündeki ağaçlar kalem, okyanus ve arkasından yedi okyanus daha katılıp (hepsi mürekkep) olsaydı,
yine Allah’ın kelimeleri bitmezdi.”68 ayeti de bu gerçeğe dikkatimizi çekmektedir.
b) Vahiy yoluyla sadece peygamberlere öğretilen ve gösterilen, ancak başka insanlardan saklanması
gereken gayb bilgileridir. Gökler, melekler, cinler ve manevi iklimlerle ilgili bazı sırlar bu cümledendir.
2- Mukayyed (kayıtlı gayb):
a) Fizik ötesi alemlerle ilgili gayb: Ruhaniler, melekler, cinler ve ahiret alemiyle ilgili gayb haberleridir.
İnsanların bir kısmı, bunların bazı hallerine vakıf olabilir ve irtibat kurabilir.
b) Fiziki alan gaybı: Ruhi ve manevi yönüyle görülmeyen, ama etkisi ve eserleriyle varlığını hissettiren
gerçeklerdir. Akıl, ruh, keramet, rüya gibi bilinen, ama maddi kalıplara girmeyen ve görülmeyen şeylerdir.
3- Görülen ve bilinen varlıkların fizik ötesi boyutları:
a) İnsanların ruhi ve kalbi hayatları, özellikle velayet ve maneviyat ehlinin keşif ve rabıtaları.
b) Bütün mevcudatın görünmeyen ve bilinmeyen yanları: Kur’an'ın haber verdiği gibi, her şeyin Allah’ı
tesbih ve teşekkür etmesi69 gökteki ve yerdekilerin Allah’a secde etmesi70,
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Bakara: 3
Elmalı Hamdi Yazır
67 Neml: 65
68 Lokman: 27
69 İsra: 44
70 Hac: 18
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dağların ve kayaların Allah
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korkusundan baş aşağı düşmesi , varlıkların bizce bilinmeyen fiziki ötesi boyutunu haber vermektedir.
Sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan, unutmaktan, yanılmaktan ve haksızlıktan münezzeh olan
Cenab-ı Hakk’ın, her işinde bir hikmet ve adalet aramamız lazım geldiğini, hoşumuza gitmeyen ve aklımıza
yatmayan olayları bile hayra yormamız ve asla itiraz ve isyana kalkışmamız gerektiğini öğretmek için bir ibret
dersi olarak Kur’an’da anlatılan Hz. Musa ile “O adam-Hızır” kıssası da, “insan –peygamber bile olsa,
Allah’ın gayb ilimleri ve sınırsız bilgileri karşısında oldukça aciz ve yetersiz kaldığını” göstermektedir.
Hz. Musa ile Hızır kıssası, “İlm-i Ledünn” denen maneviyat bilgilerine ve bazı gayb hikmetlerine
ulaşmak için, tasavvufı bir teslimiyet ve terbiyeye ihtiyaç olduğu gerçeğine işaret sayılabileceği gibi, bu
kıssanın en önemli mesajı “Allah’ın sonsuz ilmi ve akıl ermez hikmetleri karşısında, herkesin kul olarak bilgi
yetersizliğini,

acizliğini ve çaresizliğini fark edip,

hem kendini hem de haddini bilmesi gerektiğini”

öğretmesidir.
Bu konuda yabancı Kur’an araştırmacılarından Fritijof Schuon’un “Hz. Musa, özel ve yüksek bireysel
bilgi düzeyini, Hızır (as) ise evrensel ve sonsuz ilahi ilim gerçeğini temsil etmektedir” anlamındaki tespitleri
oldukça ilginçtir.72
Evet, Kefh Süresi 81. Ayetinde Hz. Musa’nın itiraz ettiği işlerin hikmetini anlatan zatın “Rabbın istedi
ki...” Ben böyle davrandım, demesi ve yine 82. ayette “Ben bunları kendiliğimden yapmadım” diye itiraf
etmesi, gösteriyor ki, O şahıs Allah’ın sonsuz irade ve ilmini, insanların ise sınırlı ve sorumlu kapasitesini
göstermek üzere görevlendirilmiş veya gönderilmiştir. Yani yaptıkları sadece rolden ibarettir. Senaryoyu
hazırlaya bizzat Allah’ın kendisidir. Ve zaten bu gibi durumlarda, rol sahibine sorumluluk düşmemektedir.
Ve asıl anlatılmak istenen şudur: “Gaybın size kapalı olması, hakkınızda hayırlıdır. Gaybi gerçekleri, ezeli
hikmetleri ve gelecekteki gelişmeleri bilmek yüküne dayanamazsınız... Buna hem kapasiteniz uygun değildir,
hem de imtihan gereği bilmemeniz gerekir.”
Ve zaten gaybı ve maneviyatı kabul etmek bir bilgi sorunu değil, bir iman ve vicdan sorunudur ve daha
doğrusu bir ezeli nasip konusudur.
“Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün kâinatın sırrını öğrenmiş olurduk” diyecek kadar
yüksek bir bilgi potansiyeline ve araştırma deneyimine sahip olan meşhur atom ve fizik bilgini Einstein değil
de,

okuma ve yazması bile bulanamayan Sofu Hasan’ın iman etmesi ve hatta velayet derecesine

yükselmesi, işte bu “ezeli nasip sırrının” çarpıcı bir boyutudur.
“Ruhu terbiye etme, şeytani duygulardan ve hayvani arzulardan arınma esasında dayanan ve;
a) Hicri ikinci asrın sonuna kadar ZÜHD devrini yaşayıp Veysel Karani, Hasan Basri ve Malik bin
dinarlar yetiştiren,
b) Üçüncü asırdan itibaren TASAVVUF sürecine girip, keşif ve keramet ehli Ma’ruf-i Kerhiler, Beyazıdı Bestamiler ve Cüneyd-i Bağdadiler yetiştiren,
c) Daha sonra Muhyiddin-i Arabi ve Hallac-ı Mansurla hatalı yorumlara müsait olan Vahdet-i Vücud
mesleğine yönelen, ama Gavs-ı Geylani, Şah-ı Nakş-i Bend ve İmam-ı Rabbani gibi kutuplarla yanlış
anlaşılmaktan kurtarılan TARİKAT mektebinde ve takva disiplininde, manevi eğitimle olgunlaşan ve dünyalık
ve aşağılık şeylerden kalben uzaklaşan şahsiyetlerin, ruhlar alemiyle ve gayb iklimiyle münasebetleri ve
kerametleri dillere destandır.
Hatta müslüman ve muttaki olmasalar bile, doğuştan taşıdıkları bazı özel yetenekleri veya bu konulara
ilgi gösterip uzun ve yorucu çabalar sarf etmek suretiyle kendini yetiştirmeleri sonucu “medyum, kâhin” diye
bilinen bazı insanların, ruhaniler ve cinlerle ilişkileri bilinen bir olaydır.
Senin gözün dünyevi nimetlerden başkasını görmüyor, gönlün ise şeytani keyfinden başka bir şey
düşünmüyorsa... Ruhun günahlarla kirleniyor, basiret ve feraset gözlerin kör oluyorsa... Zikir enerjisiyle iman
akülerini doldurmayıp boş bıraktığın kalp antenlerin, hikmet ve maneviyat dalgalarını alamıyorsa... Ya bir an
evvel iman, ibadet ve istikamete yönelmekten veya madde çukurundan çürüyüp gitmekten başka çaren
kalmamıştır.
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Bakara: 74
İslamı Anlamak Çev: Mahmut Kanık İklim Yay. İst. 1988
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NERDEN BİLECEK?
Aşk nedir ki ağlatır, hasret dağlatır
Sevdaya düşmeyenler nerden bilecek
Bilki, ruhu Rabbe, vahdet bağlatır
“Ben”liği deşmeyenler, nerden bilecek.
Gölgeler, görüntüler, hepsi resimdir
Bu sıfatlar ve sebepler, sade isimdir
Sanmayın bu sözler, boş hevesimdir
Velakin, pişmeyenler, nerden bilecek
İlmü irfan açar insana, hikmet çağını
Erişilir mi, eritmeden yürek yağını
Şevk ile, zevk ile hem, gönül bağını
Zikirle eşmeyenler, nerden bilecek
Nefis putuna her dem, tapan gafiller
Sıratı müstakimden sapan cahiller
Aşk deryasının sonu, sırlı sahiller
Yüzüp te geçmeyenler, nerden bilecek
Yazık, sen dost diye postu sararsın
Vuslata varamazsan neye yararsın
Ahmedim durmaz, dava diye yanarsın
Hakkı düşünmeyenler, nerden bilecek
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TEVHİD VE TECELLİ
Allah (cc) adına “deki, ey kullarım!”73 hitabında bulunan ve Kuranda (ikinin ikincisi) olarak
vasıflandırılan74 ve alemlerin sultanı olan Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, kelime-i şahadetin “vücut
alemine” bakan kısmı yani “Muhammedün Resullulahtır.” “Lailahe illalah” ise kelime-i şehadetin “lahut
alemine” dönük iman esasıdır. Tevhid ağacının bir ucu arşa ve göklerin yücekliklerine diğer ucu ferşe ve
(yeryüzüne) bakmaktadır. Yani Ahmed (as), Ahadin (cc) aynası olmaktadır. O; mutlak hakikatın ruhu
makamındır.
Yunusun, “Ete kemiğine büründüm, Yunus diye göründüm” mısraları da, bu temsil ve tecelli sırrına
kapı açmaktadır.
Evet; aslında,
“ ikilik yok, Bir’lik var
Yalnız bunda dirlik var
Yalnız bundadır felah
Tevhid; Lailahe İllallah
Muhammedün Resulullah”
Bu gizemli gerçeği, Mevlevi şairlerden Yenişehirli Avni şu dizelerle dile getirmektedir.75
1Hazret-i Ahmed-i Muhtar, ki A’nın teşrifinden
Arş-ı A’la gibidir, şimdi ferş-i Makam-ı Mahmud
2
Nokta-i Vahdet-i lahut ile A’nın zatı bir idi
Olmadan, bu daire alem-i kesret, mevcud
3
Menzil-i vasi-i fazlında bir müzeyyindir İdris
Mahfel-i cami-i kadrinde bir müezzindir Davud
4
Nur-i didar-i eğer, refik olmasaydı İbrahime
Gülşen-i berd-ü selamet olmazdı Nar-ı Nemrud
5
Ya Muhammed, hacelim, kesret-i isyanımdandır.
Ah, kaşki olsa idi, bu nakş-ı vücudum na-but
Açıklaması:
1- Efendimiz Ahmed-i Muhtar Hazretlerinin teşrifinden sonra, Makam-ı Mahmudun zemini Arşı Ala
yerine geçmiştir.
2-Bu çokluk ve çeşitlilik alemleri var olmadan önce, ilahi gerçeğin vahdet noktasıyla O’nun zatının nuru
bir idi.
3-İdris Peygamber O’nun sınırsız fazilet sarayının bir süsleyicisi gibidir. Davut Peygamber ise, O’nun
şeref camisinin mahfilinde bir müezzin yerindedir.
4- Onun mübarek yüzünün nuru, Hz İbrahime yoldaş olmasaydı, Nemrudun ateşi kendisine serin ve
selamet bir gül bahçesine döner miydi?
5- Ya Muhammed (sav) utancım, isyanımın çokluğundadır. (Huzuruna böyle günahkar çıkacağıma )
keşke vücut nakışlarım yok olsaydı.
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Zümre: 53
Tevbe: 40
(Bak. Yenişehirli Avni. Kültür Bakanlığı Yayınları Türk Büyükleri Dizisi: 129 Mas. Matb. 1990 Ankara, sh. 95-182
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-1Şems-ül ezel –i hakikat’ül Hak
İşrak edicek ol feyz-i mutlak
-2Bir nur yarattı ki, adı Ahmed
Ayine-i kibriyadır Muhammed
-3Nur’u Ehadiyet oldu taban
Ahmed’de göründü vech-i Rahman
-4Envara o nur mebbe’ oldu
İnşa-yı vücuda menşe’ oldu
-5 –
Hurşid gibi ruh-i semada
Mevc urdu cebin-i enbiyada
-6Ol nur ile oldu suni Yezdan
Meş’al – keş-i karvan-i imkan
-7Ol nur ile oldu Nar-ı Nemrud
Mağbut riyaz bir huld-i mev’ud
-8Görmez O füruğu Ebu Lehebler
Zira Huffaş-ı dalaldır, o mâşer
-9Bir zerresin bile görseydi şeytan
Elbette ki olurdu ayn-ı iman
-10Ol nur ile olmuştu vech-i Adem
Mevcud-i süruş-i arş-ı azam
Açıklaması:
1- Hakkın ilahi gerçeğin ezeli güneşi olan o mutlak bereket kaynağı doğunca
2- Adı Ahmet olan bir nur yarattı ki, bu ulu Allah’ın tecelli aynası olan Muhammet’tir
3- Böylece birlik nuru parladı ve Rahmanın sureti Ahmed’de görünmeye başladı.
4-Onur ki bütün nurlara başlangıç merkezi oldu ve bütün varlıkların yapısına ve yaratılışına sebep
ve kaynak oldu.
5-(Hz Muhammedin) nuru güneş gibi göklerin yanağında

(parladı) ve peygamberlerin

alnında

dalgalandı.
6- O nur ile Allah’ın en güzel eseri ve en mükemmel sanat-ı ilahiyesi ve yaratılmışlar kervanın
meşalesini taşıyan

rehberi oldu.

7-Nemrudun ateşi bile, o nur-i Muhammedi ile imrenilen bahçelere ve vad edilen cennetlere dönüştü
8-Ne var ki Ebu Lehebler o nuru göremezler. Çünkü onun taifesi aydınlıktan kaçan, yolunu
şaşırmış yarasalar gibidir.
9-Şeytan Muhammet nurunun bir zerresi bile görebilseydi, elbette iman ehli olurdu ve kurutulurdu.
10-Halbuki

o nur sebebiyle, göklerin en üst

makamının

melekleri, Hz

ademin yüzüne secde

etmişlerdi.
Bu konuyu, Cenab-ı Hakkın kudret ve hikmet eserleri, varlık ve vahdet delilleri olan evrendeki tüm gelişmelerin
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Bu gölgeler ve görüntüler alemindeki her şeyin ve her zerrenin, her an ve yeniden yaratıldığını ifade
eden şu dizeler, ne güzel dile getirmektedir.
-1“Bizimle keşmekeş-i devr-i asuman bitmez
“Tekallübat-ı müselsel-i devr-ü zaman bitmez
-2Muhit-i adem-i kevni, hayal etmek müşkildir
O kârgahta kim, asla saha-i mekan bitmez
-3Biri giderse diğeri, dakk-ı bab-ı hilkat olur
Bu kâr – hane-i hayrette, mihman bitmez
-4Dakika- dan-ı hudus-u kıdem bilir bunu kim
Beden biter bu mukayyed- serada, can bitmez
-5Kemal mütenahi, idrak-i tam na-kabildir.
Bu tab- hane-i mihnette, imtihan bitmez
Açıklaması:
1-Alemlerdeki devranın karmaşası bizim dönemimizde bitmez. Zamanın akışı içerisindeki değişimler
sona ermez. Çünkü Allahın varlığı ve sıfatları sürekli olduğu için, O’nun tecelli ve tezahürlerinin de devam
ve deveran etmesi gerekir.
2- Bu oluş alemini kuşatan Yüce yaratıcının azametini hayal etmek zordur. Bu vahdet ve hikmet
çarsısında sırların sınırı yoktur. Rahmet ve kudret eserleri sonsuzdur.
3- Biri giderse, diğer bir varlık yaratılış kapısını çalar. Bu hayret ve hayranlık fabrikasında asla misafir
eksik olmaz.
4- Evveli ve öncesi olmayanla, sonradan yaratılanların gizemli ve hikmetli sırlarını, bunların irtibatlarını
ve anlaşılması zor taraflarını bilenler, bu dünyada beden bitse de ve ceset çürüse de, canın- ruhun asla
ölmeyeceğini ve hayatının devam edeceğini de bilirler.
5- İnsan için olgunlaşmanın ve yüksek makamlara ulaşmanın nihayet bir sınırı vardır. Cenab-ı Hakkın
zatını kavramak, sıfat ve icraatlarının bütününe vakıf olmak ve künhüne ulaşmak mümkün değildir. Ve bu
zahmet ve zorluk evi olan dünyada imtihan bitmez. Çünkü kimisinin yükselmesi kimilerinin de elenmesi için,
mutlaka imtihandan geçirilmesi gerekmektedir. Ve zaten dünya geçici bir imtihan merkezidir.
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RUH’UN HAKİKATİ VE GİZLİ HAZİNESİ
“Kuranda ruh kavramı hiç bir ayette insan ile ilgili olarak geçmez. Ruh kavramı vahyin
diğer bir adıdır. Dolayısıyla kuranda ruh; vahiy ve vahyi taşıyan Cibril hakkındadır” iddiaları
mesnetsiz ve geçersizdir. “(insana) Ona bir biçim verdiğimde ve Ona ruhumdan
üflediğimde…” (Hicr:29- Secde:9 ve Sad:72) ayetleri açık ve kesindir. “Biz her insanın kuşunu
boynuna doladık” (İsra:13) ayetindeki “taire-kuş” ruh anlamına gelir. Ve tabi bu ayetlerde geçen
“nefhetmek, üfürmek” tabiri bir teşbihtir. Yoksa Cenabı Hak hâşâ bir balona veya zurnaya üfürür
gibi nefes vermiş değildir. Buradaki “nefhetme” insana can verme, hayat sırrını bahşetme anlamına
gelen bir benzetmedir.
Cibril’e isnaden ruh kavramının geçtiği ayetler
Bakara..87- Celâlim hakkı için Musa'ya o kitabı verdik, arkasından birtakım
peygamberler de gönderdik, hele Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik, onu Rûhu'lKudüs ile de destekledik. Size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her
peygambere kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan
diyecek, bir kısmını da öldürecek misiniz?
Bakara..253- O işaret olunan resuller yok mu, biz onların bazısını, bazısından üstün
kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah, kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha
yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa'ya da o delilleri verdik ve kendisini Rûhu'l-Kudüs
(Cebrail) ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler,
kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilâfa düştüler,
kimi iman etti, kimi inkâr etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat
Allah dilediğini yapar.
Meryem 17- Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona ruhumuzu
gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü
.Bu ayetlerde vahyi taşıyan meleğe yani Cibril’e RUHUL KUDÜS =KUTSAL RUH ifadesi
kullanılmıştır. Bizlerde aynı ifadeleri kullanırız.
Mesela bir tarih profesörüne, AYAKLI TARİH ifadesini kullanırız. Aynı şekilde Son
peygamber Hz Muhammed’e (sav) de: CANLI KURAN, AYAKLI KURAN dediğimiz gibi.
VAHYİ TAŞIYAN CİBRİLE İSNADEN SADECE RUH KAVRAMI GEÇEN AYETLER
Nebe 38- O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman’ın izin verdikleri dışında
hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler
Kadr 4- Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler
Mearic 3- O, derece ve makamlar Allah'tandır.
Mearic 4- Melekler ve Ruh miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.
Bu ayetteki “İleyi= ona” zamiri dil bilim ve gramer kurallarına göre bir önceki kelimeye
atfetmek gerekir ki oda, önceki ayetteki son kelime olan “meariç”tir. Dolayısıyla buradaki ona
zamirini kalkıp ta Allaha atfetmenin ona mekân isnadı anlamına gelir ki, böyle bir düşünce tevhide
uygun değildir.
Meariç; miraç kelimesinin çoğuludur. Miraç’ın ise gerçek anlamda ne olduğu kesin olarak
bilinmemekle beraber “Manevi yüksek makamlara çıkmak ve asansör misali insanı yükseklere
taşıyan araç” anlamı uygun düşmektedir. Biz mahiyetini sadece Allahın bildiği, meleklere ve yüksek
ruhaniyet sahiplerine ait derece veya makamlar olduğunu söylemekle yetinmeyi uygun görüyoruz.
En doğrusunu Allah bilir.
Ruh kavramının, vahiy anlamında olduğu ile ilgili ayetler
İsra..82- Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler

43

indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.
İsra..83- Biz insana nimet verdiğimiz zaman, Allah'ı anmaktan yüz çevirip uzaklaşır.
Ona fenalık dokununca da ümitsizliğe kapılır.
İsra..84- De ki: "Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en
doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.
"İsra..85- Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir ve size ilimden
ancak az bir şey verilmiştir."
İsra..86- Yemin olsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bize
karşı kendine bir vekil (koruyucu) bulamazsın.
İsra..88- Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın
benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir
benzerini meydana getiremeyeceklerdir."
“Ayetler grubu dikkate alındığında görüldüğü gibi İsra 85 teki ruhtan maksat vahiydir.
Bulunduğu toplumda insanlara Allah’ın elçisi olduğunu ve Allah’tan vahiy aldığını söyleyen
peygambere bir takım insanlar vahyin mahiyeti hakkında sorular sordukları görülmektedir.
Onların bu sorusuna ise Allah cevap vermiştir” kanaatinde doğruluk payı bulunsa bile, bunlar,
insanın ruh sahibi bulunduğu gerçeğini ve insanda asıl bakan, duyan, konuşan, koklayan, anlayan
hakikatin RUH olduğu hakikatini değiştirmeyecektir.
“ANAHTAR KELİME; “ALLAHIN EMRİ”. ALLAHIN EMRİ İSE ŞÜPHESİZ VAHİYDİR”
iddiası da temelsizdir. Çünkü ayetle geçen “emr”, bizim kullandığımız talimat ve emir
anlamına değil “Allah’ın vahdet, kudret ve hikmet işlerinden” manasına gelmektedir.
Kendi içlerinde 40 yıl yaşamış ve onlara göre sıradan bir insan olan Hz Muhammed günün
birinde aniden Allah’ın resulü olduğunu ve Allah’tan vahiyler aldığını ve bunlara uymazlarsa onları
ahiret azabıyla korkutuyordu. Dolayısıyla bu insanlar Hz Muhammed’in bu konuda güvenilir
olduğunu tespit amacıyla vahyin mahiyeti (ruhtan)hakkında sorular soruyorlardı. Yoksa bu kişilerin
insanın ruhu var mıdır yok mudur gibi bir dertleri ve sıkıntıları yoktu.
Ruh kavramının vahiy anlamında kullanıldığı ile ilgili diğer ayetler
Mümin..15- O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin)
dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden Ruh indiriyor.
Nahl 2- Kendi emrinden Ruh ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip
şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden
korkun.
Nahl 102 Onlara de ki: ", iman edenlere sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir
müjde olmak için Rabbin Ruhu katından hak olarak indirdi.
Mücadele 22. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri,
yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz.
Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları bir Ruh ile desteklemiştir.
Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah
onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin
yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir.
RUHTAN ÜFLEME
Enbiya 91- Irzını koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için
bir mucize kılmıştık.
Hicr 28..Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: "Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş
kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."
Hicr..29- Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz
hemen onun için secdeye kapanın."
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Secde 7- Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan
O'dur.
Secde..8- Sonra da onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır.
Secde..9- Sonra onu düzenli bir şekle sokup, ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar,
gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!
Sad 71- Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."
Sad 72- "Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye
kapanın."
Tahrim 12- Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona
ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat
edenlerdendi.
Ruhtan üfleme ne anlama gelir?
Suda boğulmuş bir insana canlılık kazandırmak için, suni teneffüs yapılıp hava üflenir. Aynı
şeklide sıcakların etkisinde bunalan insanlar serin yeller estiğinde, üflediğinde'' oh be hayat
varmış'' denir. Yüce Allah’ın ise yarattığı bir varlığa canlılık kazandırması, hayat vermesi için bizim
anladığımız biçimde bir üflemeye, püflemeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla üfleme ifadesi tamamen
mecazidir. Ama bu ayetler ruhun olmadığına ve insanların ruh taşımadığına değil, tam aksine
ruhun varlığına ve her insanın Allah’ın emrinden (sırlı hakikatinden) bir ruh taşıdığına delildir.
Yasin 81- Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette
kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.
82- O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.
En,am 73 O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. "Ol!" dediği gün her şey oluverir. O'nun
sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O,
hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır
Gerçeği Çarpıtma ve Sapkınlık:
“Allah ol der, olur” yani vahyeder. İşte Allahın ruhundan üfürmesi demek, yarattığı
varlığa vahyederek CANLANDIRMASI anlamındadır ki şu ayet açıkça buna delalet
etmektedir
Ali İmran..59- Doğrusu Allah katında İsa'nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem'in durumu
gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi.
Buraya kadar gördük ki kuranda insanın ruhu olduğuna dair tek bir ayet yoktur. İnsan
ölünce ruhu çıkar diyorlar. Peki olmayan bir ruh nasıl çıkıyor. Kuran insanı NEFS olarak
tanıtır. İnsan hayata gelmeden nasıl mutlak bir yokluk idi ise ölüm olayında da bir bütün
olarak yok olmaktadır. İnsandan çıkan herhangi bir şey yoktur. İnsan bir bütündür. Bir bütün
olarak dünyaya gelmekte ve bir bütün olarak ölüm olayı ile yok olmaktadır. Dolayısıyla
insanlar yaratılmadan önce ruhlarını yaratıldığı ve Allah’ın bu bedensiz hayaletlere ruhlar
âleminde soru sorduğu kalu bela ilgili ayetin tamamen yunan patentli ruh anlayışına göre
yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Allah insanları taksit taksit yaratmadığı gibi taksit
taksit öldürmesi düşünülemez. Eski yunan mitolojisine göre insan; beden ve ruhtan
meydana gelen bir varlıktır. Ölüm olayında ise beden yok olmakta ruh ise ölümsüz
olduğundan başka âlemlerde hayatını sürdürmektedir. Hatta başka bir insanın bedenine
girip bu şekilde de yaşamına devam edebilmektedir. Reenkarnasyon bu demektir.
Bakara ..28- Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine
öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.
Bu ayeti kerimede Allahu Teâlâ yaratılış öncesini ölüm olarak tarif etmektedir (ve
küntüm emvaten) işte ölüm olayı da aynen bunun gibi salt bir yokluktur.”
İddiaları bütünüyle çarpıklık ve sapıklık alametidir. Ahreti, kıyameti, hesap vermeyi, cennet ve
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cehennemi inkâra yönelik ifadelerdir. Tam bir maddeci ve materyalist zihniyeti aksettirmektedir.
Bu batıl düşünce İslam’ın temeline dinamit yerleştirmektir. Öyle ya, madem insanda ruh yoksa ve
hayat bu dünyadan ve vücudumuzdan ibaretse, insanlar ruhları ve enerji bedenleriyle yeniden
dirilmeyecek ve hesaba çekilip hak ettiği karşılığı görmeyecekse; o zaman Dinin, ahlaki
prensiplerin, hak ve adalet ölçülerinin, ulvi ve manevi hedeflerin hiçbir anlamı ve önemi kalmıyor
demektir.
Yaratılış ve dirilişle ilgili diğer ayetler:
Yasin 78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş
kemikleri?" dedi.
79- De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."
Hac 66- Size (ilk defa) hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek
olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür.
Araf 172- “Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem
oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi
ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şahit olduk, dediler.”
ayetleri, açık, net ve kesindir.
Hac 5- “..Ey insanlar, eğer, tekrar diriltileceğinizden bir şüpheniz varsa size açıkça
gösterelim diye sizi topraktan yarattık, sonra spermden, sonra embriyodan, sonra da
yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Dilediğimizi adı konmuş bir süreye kadar
rahimlerde tutar ve sizi bebek olarak çıkarırız. Sonra siz yetişip, erginlik çağına gelirsiniz.
Kiminizin canı alınır, kiminiz de bildiği şeyleri bilmez olsun diye ömrünün en düşkün
dönemine ulaştırılır. Yeryüzünü kupkuru görürsün de biz ona su indirince harekete geçer,
kabarır ve her çeşit güzel bitkiyi çift çift bitirir ya... “
Allah’a verdiğimiz bu misak ise, yani “galu bela” insan doğduktan sonra ve iyiyi ve kötüyü
ayır edebilme çağına ulaştığında gerçekleşmektedir. Her insan yanlışı ve doğruyu anlayabilecek bir
özellikte var edilmiştir.
Şems: 8- “Fe elhemeha fucuraha ve takvaha'' “..(Nefse) isyankarlığını ve iyiliğini ilham
edenin hakkı için''
Zariyat: 56- “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
Rum: 30 “..Öyleyse sen yüzünü bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki
insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiç bir değişme yoktur. İşte dimdik
ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.”
Her insan belli bir yaşa geldiğinde çevresini ve etrafındaki kültürü Allah’ın kendine vermiş
olduğu bu özelikten esinlenerek sorgular. Kâinattaki bu muhteşem düzeni, yaratılış harikasını idrak
ettiğinde, yaratıcısı Allah’ı sanki görüyormuş gibi, bütün benliğiyle GALU BELA; EVET DER. Evet
“yarabbi her şeyi sonsuz kudretinle yaratan SENSİN SEN” der.
İyi de bu yorum ve yaklaşımlarda haklılık payı bulunsa bile, bunlar insan Ruh’unu inkâr
etmeyi gerektirmemektedir. Ruh’un inkârı; ahretin, yeniden dirilip hesaba çekilmenin, cennet ve
cehennem gibi iki sonsuz hayata erişmenin yalan olduğu kanaatini yerleştirmektedir.
Bir insanın çevresindeki iman ve İslam birikimi ve evrendeki Allah’ın ayetlerini tefekkür
ederek dünya hayatında “galu bela” ya ulaşmasını Hz İbrahim’le ilgili şu ayetlerde daha da net
görebilmekteyiz
Enam: 75- “Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem
varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.”
76- “Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü:"Rabb'im budur" dedi. Yıldız batınca da:
"Ben batanları sevmem" dedi.”
77- “Ay'ı doğarken gördü: "Rabb'im budur" dedi. O da batınca: "Yemin ederim ki,
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Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum"
dedi.”
78- “Güneş'i doğarken görünce: "Rabb'im budur, bu hepsinden büyük" dedi. O da
batınca dedi ki: "Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım".
79- "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla
Allah'a ortak koşanlardan değilim".
İşte dünya hayatında gerçekleşen “galu bela” ve Hz İbrahim’in çevresindeki taklitçi ve
gelenekçi kültürü sorgulaması; bize aklımızı ve vicdanımızı kullanarak, Kur’an’ın haberlerini ve
Resulüllahın hadislerini rehber tutarak, kâinattaki Allah’ın ayetlerini okuyup anlamamız ve
rabbimizin rızasını kazanmak için çalışmamış gerektiğini öğretmektedir.
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MEDET
Ne lokman çaredir, ne İsa Nebi
Meğer Sen’den ola, merhemim benim
Her yer gurbet bana, herkes ecnebi
Geçmez bu pazarda, dirhemim benim
Sevgilim, sohbetin gözümde tüter
Bu hasret yarası, ölümden beter
Her nazın çekerim, darılma yeter
Medet kıl, ey Rabbi Rahimim benim
Nefisler azgındır, ve arzular arsız
Ruhum rahatsızdır, gönlüm karasız
Gayrı kâr eylemez, ilaç yararsız
Günbegün artıyor, dertlerim benim
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“RUH”UN HÜRRİYETİ
Ruh; hayat ve şuur sahibi olan, kendisine zahiri bir vücut giydirilmiş bulunan ve insanın özünü
oluşturan ilahi bir emirdir.
Ruh, öyle gizemli bir gerçektir ki, hayat ruhun zuhuru... Akıl, ruhun nuru... Vicdan ise ruhun şuuru ve
huzuru yerindedir.
Maddeye, mana katan... Cisimlere kıymet ve keyfiyet kazandıran... İnsanı önemli ve özellikli kılan, işte
bu ruh gerçeğidir.
Maddi cisim ve görüntüler, ruhlara kılıf ve kabuk hükmünde birer perdedir ki bu zahiri perdelerin
incelmesi oranında ruh ve hayat gerçeği belirginleşmekte... Bu maddi kabuğun kalınlaşması ve dünyevi
bağımlılığın artması oranında ise, ruhi ve manevi güçler gizlenmekte ve körlenmektedir. Şairin dediği gibi
“merkepler yerde bile zor yürürken, kelebeklerin göklerde uçabilmesi,” ibret verici bir örnektir.
Gafillerin “tabiat kanunları” dedikleri bütün ilahi düzen ve deveranın, her birinin başında, işte bu ruhani
görevliler bulunmaktadır ki, avam bunların hepsine birden “melaike” ismini vermektedir.
Yeryüzünde “halife” olarak, Allah’ın tecellisi makamında ve temsilcisi sorumluluğunda yaratılan insan,
günah kirlerinden ve gaflet körlüğünden kurtulabildiği... Ve ibadet disipliniyle manevi dinamiklerini
çalıştırabildiği kadar, diğer bütün ruhanilerle ve manevi alemlerle irtibata geçebilmektedir.
Çünkü alem, sadece dünyadaki yüz dört elementten yaratılan varlıklardan ibaret olmayıp, nur ve ışık
deryasından, karanlık bulutlarından ve atmosfer üstü esir tabakasından, kendilerine yaşadıkları yerlere
uygun cisim ve şekillerle donatılan milyarlarca çeşit ruhani varlıklar bilinmektedir.
Ve ölüm; ruhun gerçek huzur ve hürriyyete erişmesidir. İnsanın ruh cevherine öylesine yüksek
yetenekler yerleştirilmiş. Ve bu ruhi yetenekleri güçlendirip geliştirecek öylesine mübarek ve mutlu yollar
gösterilmiştir ki, bu manevi motorlarını çalıştırabilen kimseler, ruh füzesiyle melekut fezalarında gezip
dolaşabilmektedir.
Milyonlarca galaksinin, içindeki milyarlarca yıldız ve gezegenin her birinde... Hem güneşlerin yüksek
hararetinde... Hem kara deliklerin korkunç soğukluk ve derinliğinde... Bütün bu farklı mekân ve makamların
hepsine uygun yaratılışlı ve şuurlu varlıkların ruhlarıyla bizim ruhlarımız irtibat kurabilir ve işbirliği yapabilir.
Yeter ki ruhlar, esir alındıkları beden zindanından ve nefsanî arzuların tuzağından kurtulabilsin...
Yeter ki manevi antenler çalıştırılabilsin.
Hz. Cebrail’in ve diğer meleklerin yeryüzüne inişlerinde, dünya şartlarına uygun olarak, insan sıfatı ve
sureti giydikleri ve maddi ağırlık yüklendikleri gibi, ruhlar alemine ve uzay ülkelerine gidecek insanların da,
tam aksine, maddi ağırlıktan ve dünyevi bağımlılıktan kurtulmaları ve manevi bir (hafiflik) hiffet ve letafet
kazanmaları ve artık enerji bedenlerini kullanmaları gerekir. Üstelik ruh, madde gibi kayıtlı ve kısıtlı değildir.
Bir anda birçok yerde görülebilir. Kısa zamanda milyonlarca kilometrelik yolları aşabilir. Ve ruhlar, madde
gibi eskimek, çürütmek ve ölmek gibi fani ve fena neticelere müptela değildir.
Bu nedenle özgün ve özgür bir ruh sahibi, binlerce sene önce yaşamış ve ebediyete ulaşmış bir zatın
ruhaniyetiyle, rahatlıkla konuşabilmekte ve bilgi edinebilmektedir.
Hatta saf ve sade insanlar bile rüya yoluyla asırlarca önce yaşamış insanların ruhlarıyla
görüşebilmektedir.
Haramdan, haksızlıktan ve hayasızlıktan uzaklaşan... Yalandan, yağcılıktan ve yaramazlıktan
sakınan... İman, ibadet ve istikametle olgunlaşan insanların, ruhlar alemiyle münasebetleri inkar edilemez
bir gerçektir.
Evet kainatın (tüm evrenin ve alemlerin) ve buralardaki varlıkların hepsinin iki yüzü vardır:
1- Mülk ve madde yönü
2-Melekut ve mana yönü
Mülk ve madde yönü... Hayır- şer, güzel-çirkin, büyük-küçük... İyi- kötü gibi farklılıkların ve zıtlıkların
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biri birine karıştığı ve yarıştığı bir imtihan ve iptila alemidir. Vasıta ve vesilelerin gerekli kılındığı ve zahiren
de olsa sebeplerin geçerli sayıldığı bir yerdir. İmtihan hikmeti ve ilahi izzet böyle istemektedir.
Ama mana ve melekut cihetinde ise her şey temizdir, azizdir. Doğrudan doğruya Allah’ın kudret ve
azameti işlemektedir. Sebep-sonuç ilişkisi gereksizdir.
İnsan, Allah’ın esma ve sıfatlarının temsil ve tecelli edileceği bir ayna gibidir. Bu nedenle insan ruhu,
diğerlerinden çok daha önemli ve özelliklidir Ruhun, maddi bir vücut halinde kendisini ifade edebilmesi...
Emanet ve hilafet görevini yerine getirebilmesi için, ona “Ene- ben” denilen bir hürriyet ve hususiyet
verilmiştir.
Bu “Ene-ben”, Cenabı Hakkın Uluhiyet ve Rubbubiyet sıfatlarını kavramada bir vahidi kıyasi
(mukayese ve marifet birimi ve değer ölçüsü) olmak üzere kullanılması için gereklidir.
Ama insan Rabbini ve ahiretini unutur da, dünyevi zevklerini öne çıkarırsa, o taktirde bu “ene”,
enaniyete ve firavniyete dönüşmektedir.
“Kim nefsini bilirse, o Rabbini de bilir” Hikmetince, insan, nasıl ki ben, eşim ve evim hususunda asla
bir başkasını ortak kabul edemiyorum. Öyle ise Allah da mülkünde asla şerik kabul etmez.
Nasıl ki ben, emrimi yerine getirenle, sözümü dinlemeyenleri aynı tutmuyorum. Öyle ise Allah da, itaat
edenle isyan edeni... Şükür ehliyle nankörlük edeni bir tutmaz...
Nasıl ki ben, başarılı ve yararlı olanları ödüllendirmek, tembel ve zararlı olanları ise cezalandırmak
istiyorum. Öyle ise Allah ta hayır ve hizmet ehlini cennete... Zulüm ve hıyanet ehlini cehenneme sokar...
şeklinde düşünmeli, ve “Ene”sini bir mihenk ve mikyas yaparak “Ben bildiğim, irade ettiğim, karar verdiğim,
iyiyi ve güzeli beğenip değerlendirdiğim gibi, Rabbim de, en kamil manada her şeyi bilen, gören, irade ve
idare eden, takdir, tanzim ve tayin buyurup yaratan ve yönetendir” diyerek Allah’ı tanımaya ve teslim olmaya
gayret göstermelidir.
Yani insan “Tahallekuu bi ahlakillah- Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın” hükmüne ve hikmetine uygun
olarak kendi “Ene” sini disiplinize etmelidir.
Bunun çaresi ve reçetesi ise, iman, ilim, ibadet, istikamet, ihlas ve ittika üzerinde yürüyüp, zikrullah,
fikrullah ve şükrullahla ruhunu beslemektir.
Gönül ekranları aydınlanıp açılmaya, ruh antenleri çalışmaya başlayan bir insan kendi manevi marifeti
ve mertebesi nisbetinde, diğer nurani merkezler ve ruhani şahsiyetlerle iletişim kurabilecektir. Ruhun
kanatlarıyla kainat katmanlarında uçup dolaşabilecektir. Böylece asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşan
Ruhların, bazı gizlilikleri ve gelecekleri bile gören gözleri vardır ki buna BASİRET denir.
“Gerçekten size, Rabbinizden basiretler gelmiştir”76 ayeti bunu bildirmektedir.
Bu ruhların, her şeyin özünü ve iç yüzünü kavrayacak akıl ve anlayışları vardır ki buna FERASET
denir.
“Ey iman edenler! Eğer siz, Allah’tan korkar (ve kötülükten sakınır)sanız O size furkan (fark etme
yeteneği ve feraset) verir”77 ayeti buna işarettir.
Bu ruhların, çok yüksek marifet ve meziyetleri ortaya çıkar ki, bunlara KERAMET denir.
“Doğrusu biz, ademoğlunu kerametli (Değerli ve şerefli) kıldık”78 bunu haber vermektedir.
Bu ruhların çok özel manevi yakınlık ve yetkileri vardır ki bunlara VELAYET denir.
“Haberiniz olsun, Allah’ın evliyaları için korku ve keder yoktur. Onlar iman edenler ve kötülükten
sakınmalardır. Dünya ve ahiret hayatında, müjde ve mutluluk onlarındır”.79 ayetleri bunları övmektedir.
Bu, olgun ve özgür ruhların asla şaşmayan vicdani bir adalet ve merhamet duyguları vardır ki buna
İSTİKAMET denir.
“Yetimin (ve sahipsiz kimselerin) malına (hile ve haksızlıkla) yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı tam ve
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doğru olarak yapın. Hiçbir nefse (insana, hayvana, makinaya) taşıyabileceği dışında yük vurmayın.
Konuştuğunuz (ve karar verdiğiniz) zaman, yakınınız bile olsa, doğruluk ve adaletten ayrılmayın. Allah’ın
ahdine vefa gösterin. (Rabbinize verdiğiniz söze sadık kalın)”
“İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Her halde ona uyun. Sizi O’nun yolundan ayırmak isteyenlere
kanmayın” 80 ayetleri, bizleri istikamete davet etmektedir.
Şehvet ve şekavet (kötülük ve rezillik) basiret gözünü körleştirir.
Gaflet ve dalalet (sapıklık ve seviyesizlik) aklın ferasetini giderir.
Maddecilik ve meskenet (menfaate düşkünlük ve ibadete tembellik) insanın kerametini ve manevi
kabiliyetlerini kirletir.
Zulüm ve zillet (haksızlık etmek ve zalimlere boyun eğmek) insanı hidayet ve istikametten
uzaklaştırıverir.
Ama vuslat hasreti ve MEVLA MUHABBATİY'le “kendisine inabe edenlere (O’na yönelme nöbetine
girenlere) Allah hidayet edecek ve onların kalbi zikrullahla huzur ve itminana erecektir.”81
“Allah’ın kalplerine rabıta verdiği”82 ve bu rabıta ile ruh radarlarını harekete geçirdiği kimseler, manevi
iklimlere yürüyecektir.
“Ben, Rabbime muhacirim”83
“Ben Rabbime gidiyorum. O beni (hidayete ve hedefime) erdirecektir”84 ayetlerinde ifade edildiği gibi
salih ve halis kullar, artık ruhun kanatlarıyla uçuşa ve uzay yolculuğuna geçecektir.
Hadiste buyrulduğu gibi, işte böylesi (Müminlerin kalbi Allah’ın arşı) yerindedir.
Ve “Arşı taşıyanlar ve etrafında bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler”85 ayetinde, kalbi arşullah
olan, mü’min ve muttaki kullara da işaret edilmektedir.
Öyle ise ey gönül yolcusu!
“Sen de, sabah, akşam, (her zaman) O’nun rızasını isteyerek, Rablerine dua edenlerle birlikte
(olmaya hizmet ve ibadet üzerinde durmaya sabret) Dünya hayatının (geçici ve çekici )süsünü isteyerek
gözlerini

onlardan

(Allah

dostlarından)

kaydırma!.

(Sakın)

kalplerini,

bizi

zikretmekten

gaflete

düşürdüğümüz, kendi heva ve heveslerine tabi olan (ve nefsi arzularına tapan) ve (her) işinde aşırılığa
kayan (ve ölçüyü kaçıran) kimselere uyma!” 86
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BENZER
Nazar kıldım şu dünyaya
Kurulmuş tuzağa benzer
Aldanmayın ha bu rüyaya
Uykudan uyanmağa benzer
Bura bir misafirhanedir
Gafil dolaşan divanedir
Ölüm hak, hep bahanedir
Menzil çok uzağa benzer
Mala mülke tamah ettim
Hep ömürümü heba ettim
Nice yüzbin günah ettim
Her biri bir dağa benzer
Sen özünü Hakka bağla
Gönlünü aşk ile dağla
Gel haline kendin ağla
Elden vefa yoğa benzer
Tembel uzaktır menzilden
Nur çıkmaz yağsız kandilden
Yalvar Hakk’a canu dilden
Sende günah çoğa benzer
Bu yollar dosta gidiştir.
Cennet yurduna eriştir.
Zikrullah ne tatlı iştir
Bal ile kaymağa benzer
Has kulu ol sen Allahın
Nurlandır kalbi siyahın
Ahmet ağla, çok günahın
Bu tövbe, yanmağa benzer.
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RUHLARIN SEYAHATİ
Cenab-ı Hak kainat aynasında, kendi özelliklerini ve güzelliklerini görmek, rahmet ve kudret eserlerini
göstermek amacıyla alemleri yarattı.
En son ilmi verilerin ve ciddi teorilerin ortaya koyduğuna göre de, Cenab-ı Hak bu maksatla önce bir
“nokta” var etti
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Bu nokta bir kalem ucunun kağıt üzerinde bıraktığı “iz” den milyarkere milyar derece küçük bulunan
ve parçalanan atom zerrelerinden her biri demek olan “Kuant=Enerji” şeklindeydi. Belki de Hz. Ali (k.v)
“Ben besmeledeki “Be” harfinin noktasıyım” derken bu gerçeği dile getirmekteydi.
Ancak yaratılışın başlangıcındaki bu “nokta” bugünkü kainatın/ Evrenin toplam sıcaklığına ve toplam
ağırlığına eşitti. Yüce Yaratıcının “Kün-Ol!”88 emriyle ve muazzam bir patlama ile, bu “ilk nokta= Kuant=
enerji” ezeli takdir ve tanzim planı gereğince şişmeğe ve genişlemeğe başladı.
“Nokta” deyip geçmeyelim. Mesela bugün ilmen ispat edilen ve tecrübelerle belirlenen uzaydaki bir
“Kara nokta” yı düşünelim. Faraza, ay ve dünyamız böyle bir “kara nokta-karadelik”e yakalandığında çaresi
yok. Onun korkunç çekim ve cazibesine takılacak ve eriyip yok olacaktır.
Yine bilim adamlarına göre, bilya kadar bir karadeliğe yakalanan insan Ona 100 (yüz) km uzakta
durduğunda ağırlığı tek başına yüz milyon insan ağırlığına eşit bir kütleye dönüşmektedir. Bu karadeliğe (on)
10 km. yaklaştığında tam 5 milyar insan ağırlığı kazanmakta, 1 km kala ise 150 milyar insan ağırlığına, yani
9 milyar tona ulaşmakta ve bu korkunç ağırlık ve kütle, bilya kadar bir karadeliğin cazibesinde eriyip
gitmektedir.
Astrofizik ve kozmolojinin en son konusu olan bu ilmi gerçekler, bir nevi maddeperestlerin ve inkarcı
resmi bilimcilerin baş belası ve iflası olmuştur. Geriye sadece İslam’ın haber verdiği hakikatler kalmıştır.
Evet, önceleri sonsuz bir kudret etkisinde ve “Nur denizinde”, “Kün-Ol!” emriyle yaratılan bir “nokta”
takdir gereği şişmeye ve genişlemeye başlayınca, “maddileşme süreci de kendiliğinden meydana gelmiş
olmaktadır. Zira atom zerrecikleri ve mini enerji tanecikleri olan Kuantlar, soğuma ve yoğunlaşma oranlarına
göre çeşitli maddi görünümler almaktadır. Aslında madde yoktur. “kuant=enerji tespihçikleri” vardır. Madde
dediğimiz, bu kuantların soğuyup yoğunlaşması sonucu, önce atom altı zerrelere, sonradan atom ve
moleküllere dönüşmesi olayıdır.
İşte; 1- Maddenin aslı olan enerji (Ateş unsuru)
2- Gaz ve buhar hali (Hava unsuru)
3- Akıcı ve sıvı hali (su unsuru)
4- Katı hali ise (Toprak unsuru) dur.
Mesela bir miktar Katı-buz parçası ısıtılırsa erir ve su-sıvı hale gelir. Biraz daha ısıtılınca buharlaşır
gaz-hava şekline girer. Bu ısıtmayı güneş enerjisine eşit derecelere yükseltirsek, o zaman su molekülleri
atomlara ve çekirdeklere çözülür ve geriye sadece çekirdek plâzması kalır. Bunun daha da ısıtılması sonucu
ise, “Kuant” denen enerji noktalarına ulaşılır. Bu nedenle enerji, maddenin aslıdır ve içinde saklıdır. Örneğin
bir gram Uranyum içindeki enerji, atom bombası olarak 100 bin nüfusluk bir kenti yok etmeye yetecek
orandadır.
Ve yine koca kentleri ve ülkeleri ısıtan ve aydınlatan muazzam elektrik enerjileri, aslında su veya
buhar gücüyle hareket eden ve 1 kaç yüz kiloluk bir mıknatıs içerisinde dönen bakır silindirlerdeki gizli
kuantların-enerjilerin açığa çıkmasından başka bir şey değildir. Ve bu kadar enerji vermelerine karşılık, kendi
görünen kütlelerinden de hiçbir şey kaybetmemektedir.
Bir gram uranyumda koca bir gemiyi dünyanın çevresine 10 kere döndürecek enerjiyi saklayan,
sonsuz kudret ve hikmet sahibi Rabbimiz:
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a) Başta insan diğer bütün yeryüzündeki canlılar dünyasını, “toprak” unsurundan (toprak-su
karışımından)
b) Cennet sakinlerinden olan Huri (kız), ğılman (erkek) leri de “su” unsurundan;
c) Cin ve şeytanları, “ateş” unsurundan
d) Diğer varlıkları da, “hava” unsurundan yaratmıştır.
Melekler öz enerji diyebileceğimiz Nur’dan yaratılmışlardır. Nur, kuantlaşınca bildiğimiz “Nar-Ateş”
olmaktadır.
Enerjinin hızı, maddi evrenin en büyük hızı olup saniyede 300 km. dir. Yani “ışık hızı” dediğimiz bu hız,
1 saniyede dünyanın çevresini 7 defa dönebilmektedir. Güneşin ışığı, aynı hızla dünyamıza 8 dakikada
gelmektedir. Güneşin aynı ışığı başka güneşlere 4 yılda, komşu bir galaksiye ise 5 milyon yılda
ulaşabilmektedir. Bizim bilinen en hızlı roketimiz, güneşin komşusu olan en yakın yıldıza 43 bin yılda
varabilecektir. Hemen her komşu güneş arası bu uzaklıktadır ve içinde bulunduğumuz Samanyolu
Galaksisinde böyle yaklaşık yüz milyar güneş bulunmaktadır.
Ve evrende böyle milyonlarca galaksiler vardır. En hızlı roketimizle en yakın galaksiye ulaşmamız için
30 milyar yıl gitmemiz gerekmektedir. Ve üstelik evren sürekli genişlemektedir. Bu Allah’ın sonsuz kudretinin
ve sınırsız hikmetinin açık bir alameti değil midir?
Bütün bu gerçeklerden sonra şunu anlıyoruz ki, yerdeki kesif, varlıklar atomlardan, Göklerdeki latif
(ruhani ve nurani) yaratıklar ise “Kuant”lardan yaratılıp meydana getirilmiştir.
Varlıklar katılıktan sıvı şekline geçtikçe, oradan da gaz buhar ve nihayet enerji haline yükseldikçe
hızları ve hareket imkanları da büyük ölçüde artmakta, giderek ve zaman ve mekanla olan bağımlılıkları
azalmaktadır.
Biz zamanı, “ışık hızına” göre tanımlarız. Yani herhangi bir madde ışıktan ne kadar yavaş ise, zaman
o kadar hızlı akar. Ama ışık hızına yaklaştıkça, zaman da o derece yavaşlar.
Mesela ışık hızının % 90 nı kadar sürat yapabilen bir roketle uzayda 1 saat gittiğimizde dünyada 18 yıl
geçmiş olacaktır. Işık hızının % 90 una yaklaşırsak oradaki 1 dakikaya karşılık, dünyada tam 100 yıl geçmiş
olacaktır.
Bu zaman değişkenliğini Kur’an, hatta bozulmamış Tevrat ve İncil ayetleri de ortaya koymakta ve
şöyle ifade buyrulmaktadır.
“Çünkü senin gözünde BİN YIL, bir gün ve bir gecelik nöbet gibidir”89
“Ey sevgili kullar, şunu unutmayın ki Rabbinizin katında bir gün, BİN YILDIR”90
“Rabbin yanında
gibidir”
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bir gün

sizin saydıklarınızdan

(dünyadaki

takvim ve ölçülerinizden) BİN YIL

(Allah) Emirleri (işlerini) gökten yere (doğru) tedbir eder (yönetir) sonra (o işle görevli olan varlık)

sizin hesabınızla BİN YIL süren bir günde ona yükselir. İşte görülmeyeni (Nurani ve ruhani görevlileri) de,
görüneni (maddi cisimleri ve insanın açık amellerini) de bilen izzetli ve merhametli olan O’dur.”92
Ayetleri, bir noktaya kadar cinlerin ve özellikle meleklerin ve nurani görevlilerin ve ruhaniyet
kesbetmiş velilerin, ışık hızını da aşan bir süratle hareket edebileceklerini göstermektedir. Ve bu işi fiilen
yaşayanlar ve bizzat şahit olanlar zaten bilmektedir.
Salavat okuyan müslümanların selam ve dualarını, anında Peygamberimize ulaştıran görevli
meleklerin, Asırlar önce yaşayan, nefsi ve dünyevi kayıtlardan kurtulup Rabbına yaklaşan ve himmet ve
ruhaniyetiyle imdadımıza koşan velilerin, hala yaşayanlar arasında bile velayet ve kerametiyle izni ilahi
çerçevesinde tasarruf eden gönül erlerinin marifet ve maharetleri de buna delildir.
Yeter ki maddi bağımlılıklardan, beşeri zaaflardan nefsani durumlardan ve şeytani arzulardan
uzaklaşmak ve kurtulmak üzere sürekli ve ciddi bir gayret ve cihat üzerinde bulunabilelim. Yeter ki asli
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değerlerimize ve öz benliğimize yönelerek kalbi ve ruhi duygularımızı geliştirip güçlendirelim. Yeter ki
ibadet, istikamet ve gerekirse ölçülü bir riyazet yoluna girebilelim. O takdirde kalb kulağı işitmeğe, gönül gözü
görmeğe ve ruhun kanatları uçmağa ve Arzdan Arşa doğru yürümeğe ve yükselmeğe başlayacaktır.
“Biz insanı ahseni takvim içinde (cennetlerde ve yüksek mevkilerde ebedi yaşamaya müsait en güzel
biçimde) yarattık. Sonrada onu esfeles safiline (eğitilmek, yetiştirilmek ve imtihan edilmek üzere evrenin en
aşağı tabakası

olan yeryüzüne) gönderdik...”93 ayetinin işaret ettiği gibi insan, ruhen yücelmek ve asli

vatanına yeniden ve ebediyyen yetişmek mecburiyetindedir. Aksi halde maddileşecek, kıymetten düşecek
ve cennetlerden mahrum edilecektir.
“Ki siz mutlaka tabakadan tabakaya binecek (yüksek katlara ve makamlara yetişecek)siniz”94
(Bu hüküm) “Yükselme derecelerinin sahibi Allah’tan(dır). Öyle ki, melekler ve ruh(aniler) Ellibin yıl
süren bir günde Ona çıkarlar.95
Evet bizim Ellibin yılda ancak varacağımız mekan ve mevkilere melekler ve ruhaniler bir günde
varabiliyorsa, onlar ışık hızını da aşabilen bir mertebenin sahipleri olduğu içindir.
Bu gün de, emrinde çok süratli hareket edebilen cinleri, nurani ve ruhani görevlileri istihdam edebilen
zat yok mudur?
Her ne ise, bu konuda esrar kabuğunu daha fazla kurcalamaya gelmez.
Anlayana bir damla bile koca bir deryaya alamet olarak yeter...
Bir mısra ile kapatalım:
“Deryaya ulaşmadan, damla’da boğulmayın
Mevla’ya kavuşmadan, dünyada bozulmayın”

93
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EL-EMAN!
Sana geldim, ey Rabbim
Rahmet kulun biçareye
Hasretinle yandı kalbim
Rahmet kulun biçareye!
Nefsim beni alt eyledi
Nice türlü halt eyledi
Hep başıma dert eyledi
Rahmet kulun biçareye!
Ya Rab, suçumu bilmişim
Doğru kapına gelmişim
Boyun büküp eğilmişim
Rahmet kulun biçareye!
Nefsü hevadan al beni
Vuslat yoluna sal beni
Alıp götürsün hal beni
Rahmet kulun biçareye!
Meftunu rüya eyleme
Hem, ehli dünya eyleme
El eman rüsvay eyleme
Rahmet kulun biçareye!
Sana döndürmüşüm yönüm
Gayrı kimsem yoktur benim
Ahmet der, hayreyle sonum
Rahmet kulun biçareye
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“RUH”LARIN TERAKKİ VE TERBİYESİ
İnsana önem ve özellik kazandıran, ruhtur. Ruh ise, Rabbimizdendir.
Ruh, eğitilmek, imtihan edilmek ve sonunda elenip değerlendirilmek üzere dünyaya gönderilmiştir. Ve
bunun için de, kendisine beden giydirilmiştir.
İnsandan istenen üç şeydir:
1- Rabbini bileceksin
2- Nefsini bileceksin
3- Terakki edeceksin
Terakki etmek; cehaletten bilgeliğe, çiğlikten pişkinliğe geçmek... Hamlıktan olgunluğa erişmektir. İlim
ve ibadet bunun için gerekli, takva ve terbiye bu yüzden önemlidir. Ve dünya, ruhların eğitim ve öğretim
mektebidir. Bu dünya mektebinde ve ömür denen eğitim sürecinde, kendisine verilen imkan ve fırsatları iyi
değerlendiremeyen... Olgun bir bilince ve dolgun bir bilgi birikimine erişemeyen... Ve cennet alemlerinde
yaşabilecek sevap ve seviyeyi elde edemeyen ruhlar “Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin.
(Ama maalesef bu fırsatların kıymetini bilmedik ve artık) Biz de suçumuzu itiraf ettik! Şimdi (tekrar dünyaya)
çıkış için bir yol daha var mı?”96 diye pişmanlık gösterecek, kulluk imtihanını kazanmak ve olgunlaşmak
üzere, tekrar be tekrar dünyaya dönmek isteyeceklerdir.
Kendimizi ve çevremizde gördüklerimiz, evet her şey ve hepimiz, ilahi tecelli yasalarının gölgeleri ve
görüntüleriyiz. Ruhsal ve doğal yasalarla kuşatılmış vaziyetteyiz ve bu “takdir programına,

imtihan

koşullarına ve kader kanunlarına” uygun yaşamak mecburiyetindeyiz. Böylece, adım adım olgunluğa doğru
yürüyecek ve ruhen yüceleceğiz. Unutulmasın ki, ruh amaç, beden araçtır. Ruh ulvi, beden sûflidir. Bütün
canlıların geçici olan maddesi ve bedenidir. Ruh ise, ölümsüz ve daimidir.
Öyle ise, biz asla yok olmayacağız... “Hiç”liğin sonsuz karanlığında kaybolup unutulmayacağız...
Çünkü biz, mevcudiyeti ebedi ve ezeli olan, gerçek ve mutlak varlığın, tezahürleri ve tecellileriyiz. Allah,
sonsuz olduğuna göre, onun emrinden olan ruhlar da ölümsüzdür. Madde ise, halden hale geçip değişerek,
ruhların terakki ve terbiyesine hizmetle görevlidir.
Biz, hem tüm kainatla, hem tabiatla hem de toplumla uyum içinde yaşamak zorundayız, çünkü ruhen
gelişmek ve güçlenmek için bunların hepsine muhtacız. Ve zaten, tasvir edilen kainatın da, tabiatın da, tüm
insanların ve varlıkların da, aslında bizim dışımızda değil, içimizde olduğunu unutmamalıyız.
Tekamül ve terakki için, madde bağımlılığını aşmak ve hayat boyu nefsimizle uğraşmak
durumundayız.
Bedenlenmiş ve imtihan için dünyaya gönderilmiş bir “ruh” olan insan, dünyevi bağımlılıklardan ve
nefsani bayağılıklardan kurtulabilirse, bu sefer, maddeye hakim konuma gelebilir.
Çünkü insanın aslı ve sırrı olan ruh, tabiatın bir parçası veya fonksiyonu değildir. Kurânın ifadesiyle
“ruh, Rabbimizin nefhetmesi ve nefesidir.”
Aman ne yazık ki, nefsine esir olanların ruhları, beden kabrinde esirdir.
Olgun ve özgür ruhlar için ise, bedenler sadece bir binek ve alettir.
Böylesi özgür ruhlar, evrensel birer gezgindir. Bazen hayal gemisiyle, bazen enerji bedenleriyle,
manevi alemlerde seyran etmektedir.
Ama iman nurundan, mücadele ve imtihan şuurundan ve maneviyat huzurundan mahrum insanlar,
maddeye tapınmak ve günahlara dalmak suretiyle, ruhen körleşmekte ve köle durumuna düşmektedir.
Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkların meydana gelmesinde, sebep-sonuç ilişkileri, sadece bir
bahane ve zahiri bir perdedir. Gerçekte, her şeyi ve her an bizzat ve doğrudan yaratan Cenabı Hakkın
kendisidir. Yani, meyve çiçeğin, doğum çiftleşmenin, gölge güneşin tabii sonucu gibi görünse de, gerçek
böyle değildir.
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Ancak ruhi tekamül sürecinde, sebep sonuç ilişkileri, çok daha önemlidir. Çünkü burada kulun
imtihan şartları yürürlüktedir... Bu nedenle, küfür ve kötülükler, ruhu kirletmekte... İman ve iyilikler ise ruhu
temizlemekte ve terakki ettirmektedir.
Çünkü Allah bize, cüzi irade (seçme hürriyeti) vermiştir. Neyi istediğimiz, niçin istediğim ne şekilde
istediğimiz ve bu isteğimize, ulaşmak için ne kadar gayret gösterdiğimiz? Sorularının cevabı bizim ruhi
kimliğimizi belirleyecektir.
İşte “din”, bu soruların cevabı konusunda, doğruyu, yanlışı,

güzeli çirkini, iyiyi kötüyü, yararlıyı

zararlıyı, ortaya koyan ilahi ve adil ölçülerdir.
Görev ve sorumluluk bilincine varan ve dünyada bulunuş amacını kavrayan kimselerin, Hak dinin
hükümlerine itaat etmesi gerekmektedir.
İtaatsiz, ibadetsiz, iyiliksiz ve istikametsiz kimseler, ruhen gelişip güçlenemez... ruh ham bir maden
gibidir. Ondaki potansiyel özellik ve güzelliklerin ortaya çıkması için, çeşitli tecrübelerden geçmesi ve birçok
sıkıntı ve zorluklara göğüs germesi gerekir.
Ruhi olgunlaşmanın formülü: Gaye-Gayret-Gevşememek ve Galibiyet’tir. Bu

(4 G formülü yerine

getirilmeden olgunlaşma gerçekleşmeyecektir.
1. Gaye: Amacı ve hedefi yüksek olmayan... Ulvi ve manevi makamlara ulaşma arzusu taşımayan...
Himmeti ve hedefi düşük bulunan kimseler, basit ve fasit bir dairede ömür tüketirler.
2. Gayret: Yüksek gayelerine uygun bir gayreti... Yılmaz ve yorulmaz bir cehdi... Samimi ve seviyeli
bir hizmeti olmayanlar, kuru heves ve hayaller peşindedir. Çünkü insanını kameti (boyu), gayreti ve hizmeti
nispetindedir.
3. Gevşememek: Bir anlık hevesler ve kısa süreli gayretler insanı hedefe götüremeyecektir. Zafer ve
galibiyet, sabır ve sebat gösterenlerindir. Bu yol,

çok uzun mesafeli bir maraton koşusu gibidir. Ucuz

kahramanlıklara değil, uzun süreli fedakarlıklara itibar edilir.
4. Galibiyet: Bu üç aşamayı geçebilenler, başarı ve galibiyete erişir. Ancak her başarı, bir sınıfın
sonu, ama yeni bir sınıfın da başlangıcı gibidir.
Kur’an’da, imtihan karşılığı kullanılan “fitne” kelimesi de, Arapça’da topraktan çıkarılan madenlerin,
hasını posasından ayırmak üzere,

çok yüksek dereceli fırınlarda yakılıp eritilmesi işlemine denir. Yani,

maddi kirlerimiz ve kötülüklerimiz erimeden, maksada ve Mevla’ya erişmek, hayaldir. Zahmetsiz rahmete,
külfetsiz nimete kavuşulacağını zannetmek, divaneliktir.
“Hayat: İman ve cihattır.” Yani, başarıya ulaşmak için, önce inanmak, sonra da var gücüyle çalışmak
gerekir.
Ve zaten, hayat, bir bakıma, Yüce Yaratıcının iradesine hizmet etmek ve O’nun adına iş görmekten
ibarettir. Hayat, sürekli ve sistemli bir yaratılış gerçeğidir. Her şey ve her an başka bir değişim içindedir. Ve
dünyadaki bu değişim ameliyesinde, insan çok önemli bir emanet ve görev yüklenmiştir. Yani insan,
“yaratma ve yönetme” işlevinde Allah’ın hizmetindedir. Ve insan yeryüzünde Allah’ın halifesidir.
Unutmayalım ki her şeye hakim olan Güç, yeryüzünde değil gökler alemindedir. Bütün işler “Kalem,
Kürsiy, Arş” ve benzeri ruhsal merkez ve mekanizmalarca yürütülmekte ve bunların hepsi bizzat Allah’ın
takdir, tanzim ve tayiniyle iş görmektedir. Yerdeki ve göklerdeki her mahluk ve her makam, ilahi kanun ve
kudretlerce, devamlı denetlenmektedir.
İşte bizim ruhlarımızın da, bu manevi makam ve merkezlerle irtibata geçebilmesi ve Rabbiyle manevi
münasebet kurabilmesi, ancak çeşitli çile ve çabalarla pişip yetişmesine bağlıdır.
Zorluklar, sıkıntılar, belalar ve özel ruhi terbiye programları ruhu uyandıran ve arındıran vasıtalardır.
Bolluk, rahatlık, eğlence ve günahlar ise ruhu uyuşturan ve Rabbini unutturan durumlardır.
Hem zalim düzenlerin, hem hain kimselerin verdiği zahmet ve hakaretler, hem hastalık ve fakirlik gibi
musibetler, insan ruhunu diri, disiplinli ve dirençli kılmaktadır.
Örneğin sabır ve metanet kazanmamız da, yine böylesi sorunlar ve olumsuzluklarla boğuşmaya
bağlıdır. Çeşitli zorluklar ve sıkıntılarla, insandaki kaba ve katı olan ve tez kırılan sabır gücü esneklik ve
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elastikiyet kazanır. Bilindiği gibi, sert plastiklerin hemen kırılmasına karşılık esnek ve yumuşak plastikler
çok daha dayanıklı olmaktadır.
Her türlü saldırı ve darbeden sonra yine dipdiri ayağa kalkan Hocamız hakkında “Bu Zat, aynen çizgi
filimdeki plastik pantere benziyor. Üzerinden silindir bile geçse yine dirilip yoluna devam ediyor.” tespiti
oldukça yerinde bir benzetmedir.
İnsana manevi olgunluk ve ruhi özgürlük kazandıran en kesin ve en etkin ibadetlerin başında “cihat”
gelmektedir.
İnsanlara Hakkı tebliğ ve tavsiye ederken ve zalim yönetimlere karşı halkı uyarırken başımıza gelecek
musibetler, nefsin dünyaya olan bağlarını kırmaktadır.
Kardeşlerimizden birisi anlatıyor:
Nefsimi temizlemek ve ruhumu terbiye etmek amacıyla bir köy camisinde kırk gün çileye girmeye
niyetlendim.
Bundan önce gidip Hocamın elini öpmek ve duasını almak istedim. Ancak “Belki izin vermez, başka
hizmet ve mesuliyetler yükler” diye, bu niyetimi gizlemeye karar verdim.
Hocamın huzuruna kabul edilip elini öptükten sonra bana: Ashabı Kiramın tarikatı cihat idi. Eğer onlar,
cihat gayretiyle, İslamı tebliğ için buralara kadar gelmeselerdi, bu din sadece Hicaz bölgesinde kalırdı ve
bizim İslamdan haberimiz olmazdı.
Bugün bizlerin, ev ev, köy köy dolaşıp insanları uyarmamız, Hak ile batılı onlara

anlatmamız

gerekirken, söyle bakalım, bizimkine ne olmuş ki kendisini camiye hapsetmeye karar vermiş!?” deyince
şaşırdım. Çünkü bu konuyu hiç kimseye açmamıştım. Hocam, kalbimi okumuş ve beni cihada teşvik etmişti.
Ben önceleri, teşkilat ve tebliğ hizmetlerinin bana ihtiyacı olduğu için Hocamın bu ikazları yaptığını
zannetmiştim. Halbuki daha sonra anladım ki, nefsimin putlarını kırmam ve ruhi olgunluğa kavuşmama için,
benim bu hizmetlere ihtiyacım varmış.
Evet sancısız doğum mümkün değildir. Basiret, feraset, keramet ve velayet yollarının açılması ve beş
duyu gibi, manevi duyuların da çalışması ve insanın gerçek bilgi kaynaklarına ulaşması da öyle acısız,
sancısız, sabırsız ve sıkıntısız asla gerçekleşmeyecektir.
Dünyevi düşüncelerin ve hayvani dürtülerin... Kısaca maddesel cazibenin insan bünyesindeki etkisini
temsil eden NEFİS, şehvete, servete, rahata ve menfaate düşkündür. Nefsin arzularına kapılan ve yaratılış
gayesini unutan insanların, ruhi yetenekleri körleşir ve küçülür. Bunlar, giderek hayvanlık mertebesine
düşerler.
Ancak, nefislerini yenenler ve bedenlerini ruhlarına hizmet ettirenler, manen olgunlaşır ve yücelirler.
İşte böylesi olgunlaşmış ve gerçek bilgiye ulaşmış ruhlar, hem bütün maddeler, hem de insan
bedenleri üzerinde çok etkin bir konuma gelirler.
Vücuttaki organların yapı taşları olan hücrelerin genlerine ve hatta DNA’ya kadar nüfuz edip,
bünyedeki bazı değişim ve düzelmelere sebebiyet verebilir ve bazı hastalıkları iyileştirebilir. Daha da ileri
giderek, normal insanların ancak onda birini kullanabildikleri beyin hücrelerinin, yarısını ve daha fazlasını
kullanabilme yeteneğine erişirler.
Hatta arzu ve irade ettikleri şeyler, izni ilahi ile gerçekleşir.
Cennet ehlinin gönüllerinden geçirdikleri ve hayal ettikleri nimet ve lezzetlerin, hemen vücuda gelmesi,
eğitilmiş ve kemale ermiş ruhların bu üstün yeteneklerine bir örnektir.
Ruhlarındaki potansiyel enerjiyi kullanabilenler, yabani ve yırtıcı hayvanları ve cinleri bile istedikleri
yönde hizmet ettirirler.
Yine bir kardeşimiz anlatıyor: İbadet ve rizayet niyetiyle çileye ve oturmuştum. Ama birden, idrar
yollarımdaki rahatsızlığım şiddetlenmiş, her yarım saatte bir tuvalete gider olmuştum.
Daha önce gittiğim üç-dört ayrı doktorun hepsi de prostatların şiştiğini ve mutlaka ameliyat olmam
gerektiğini söylemişlerdi.
Ben o vaziyette Cenab-ı Hakk’a şöyle yalvardım:
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“Ya Rabbi, sana hizmet ve ibadet için çileye girdim. Ama bu rahatsızlığım nedeniyle tuvalete gidip
gelmekten zikre vakit ayıramıyorum ve huzur bulamıyorum. Beni bu sıkıntıdan kurtar!”
O gece rüya aleminde bir camide namaz kılarken, kırk kişi kadar özel giysili nurani zatlar gelip,
içlerindeki doktor kıyafetli birine beni göstererek: İşte hastamız budur. Onu prostat ameliyatı yapacağız!..
dediler ve alıp götürdüler. Ben, “Vücudum uyuşmuyor... Ameliyata

hazır değilim!..” dedimse

de

dinlemediler...
Her tarafı beyaz mermerle döşenmiş çok özel ve tarihi bir ameliyathaneye yatırıp karnımı yardılar.
Prostatımı ve idrar yollarımı temizleyip tekrar kapattılar. Bunların hepsini görüyordum, kanlar akıyordu, ama
acı duymuyordum.
Gece namazı için kalktığımda, hala karnımı tutuyor, ameliyat yerlerinin açılmasından korkuyordum. Bu
olayın mana aleminde geçtiğini sonradan hatırladım.
O günden sonra prostat hastalığım kendiliğinden kayboldu. Bir daha acı ve sıkıntı duymadım.”
Evet safiyet ve serbestiyet kazanan ruhlar ve böylesi ruhlara sahip olan ruhaniler, artık bedenler ve
maddeler üzerindeki etkinliklerini rahatlıkla kullanabilecek duruma gelmişlerdir.
Ruhun eğitilmesi ve gerçek bilgiye erişmesi için de, çeşitle tecrübe ve terbiyelerden geçmesi... bir
kısım rizkleri ve rizayetleri yüklenmesi gerekir.
Böylece iman; “İlmel yakin” den “ayn’el yakin”e, oradan da “Hakkel yakin”e yükselir. Yani okuyarak ve
dinleyerek edinilen “Bilerek” iman, çeşitli disiplin ve deneyimler sonucu, “görerek inanmak” derecesine erişir.
Bu manevi oluşma ve olgunlaşma süreci devam ederse “Tadarak ve yaşayarak inanmak” durumu elde edilir.
Hayatında hiç baklava görmemiş ve yememiş bir insanın, böyle bir tatlıya, sadece duyduğu için
inanması “taklidi bir iman”dır.
Ama birisi gelir de, bu adama baklavanın ne olduğunu teferruatıyla anlatır ve öğretirse, onun imanı
“ilmel yakin” olur. Yani bilerek inanır.
Ama, aynı adamı, bir tatlıcı dükkanına götürür, baklavanın nasıl hazırlanıp pişirildiğini ve tepsideki
halini gösterirseniz, onun imanı “Aynel yakin” olur. yani görerek inanır ki, bu daha sağlam bir inançtır.
Ama bir tabak baklavayı önüne koyar da yedirirseniz, o zaman “Hakkel yakin” derecesine inanır ki,
artık, hiç kimse ve hiçbir şekilde, ona baklavayı inkâr ettiremez...
Şu gerçek bilinmeli ki, Kainatın kendisi de, içindekiler de, yeryüzündeki bütün hayvanat ve nebetat
çeşitlerinin hepsi de, yüksek bir şuurun idaresi ve iradesi altındadır. Ancak her canlının hareket ve hizmet
kabiliyeti kendi ayarındadır ve ihtiyacı kadardır. Evet her canlının, ilahi takdir çerçevesinde, belli bir amaca
yönelik şuurlu hareketleri vardır. Ancak, insan dışında hiçbir canlı, başka varlıklarla irtibat ve iletişim kuracak
bir üst şuura sahip bulunmamaktadır. Çünkü insan dışında hiçbir canlı ruh taşımamaktadır.
Evet, işte bu şuurun kaynağı ruhtur. Ruh enerjisiyle, zaman enerjisi, ilahi tekvin sıfatının emrinde bir
araya gelince, yaratılma ve canlanma olayı ortaya çıkmaktadır. Bazı zatlara göre zaman, sadece bir algı
değil, bir manevi enerji konumundadır. Peygamber Efendimizin “Dehre (zamana) sövmeyin. Çünkü “dehr”
Allah’tır” hadisinin hikmetini anlamaya çalışmalıdır. Şunu da unutmayalım ki, ruh ile maddenin kaynaşması
ve direk teması asla söz konusu değildir. Ruh, görevlendirildiği maddi yapıya, kendi derecesine göre, hayat
ve şuur vermekte ve yönetmektedir.
Maalesef insanların büyük çoğunluğu “Uydum kalabalığa” mantığıyla şuursuz ve sorumsuzca, taklidi
bir hayat sürmektedir.
Ama ruhi potansiyelinin farkına varan ve artık ciddiyetle arzu ve gayret ederek, ruhani alemlerle ve
kozmik düzenle irtibata geçmek isteyen kimselerin, ruh eğitimine özel bir önem vermeleri gerekir.
Bu seçkin ve seviyeli ruhlar, amaç, diğer kalabalıklar araç hükmündedir. Çünkü herkes, büyük dünya
sahnesinde ve ezeli takdir projesinde, kendi üzerine düşen rolü oynamakla görevlidir.
Her kim sorumluluğunun farkında ve kulluğunun şuurunda olarak hareket ve hizmet ederse, o ruhen
yükselişe geçecektir. Anlayış kabiliyeti ve bilgisi de giderek artış gösterecektir. Bu kulluk ve sorumluluk
duygusu ise, ancak “vicdan”ın sesiyle bilinecektir. Vicdan, hedefi ve hakikati gösterecek, insan ise, irade
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edip, isteyecektir.
Bu istek ve irade oldukça önemlidir. Çünkü istemeyen, ve ihtiyaç hissetmeyen, tenezzül etmiyor
demektir ve haliyle mahrum edilecektir. İstemek, olgunlaşmanın ve hedefe ulaşmanın temel dinamiğidir.
İstemek, arzu ve irade etmek, insanı hareket ve hedefe yöneltecektir.
İşte bu noktada “öncelikle neyi istememiz ve bu amaçla nasıl hareket etmemiz?” gerektiğini bize
öğretecek ve eğitecek rehberlere ihtiyaç vardır. Bu yolda tek başına yürümek ve kemale ermek imkansızdır.
Ancak mürşit ve mürebbi olan zatlar, sadece bize yol gösterecek, yoksa sırtında taşımayacaktır. Çünkü
herkes kendi ayağıyla yürümek ve yol almak zorundadır.
Vicdan, ilham edecek, “Mürşit, kamil insan” ise ilam edecek, yani açıklayacaktır.
Vicdan: Yararlı ve zararlıyı fark eden, rahmani ve şeytani olanı bildiren bir terazi gibidir.
Vicdan: Sorumluluklarımızı ve gizli suçlarımızı gösteren yetenektir.
Vicdan; İlahi takdir kanunlarının hakikatini ve hikmetini bildiren ruhi bir özeliktir.
Vicdan, insanı uyarır ve hatırlatır. Ama bunları istemek ve gerçekleştirmek, insanın elindedir. Vicdanın
yaptığı uyarılar, dikkate alınmaz ve gereği yapılmazsa, vicdan da küser ve kesilir.
Oysa, vicdanın sesine kulak verilmeli ve insan kendi kendisine görev yüklemelidir.
Siyaset ve devlet işlerinde “Görev istenmez, verilir”
Ancak şahsi ibadet ve manevi hizmet hususunda ise “Görev istenir ve üstlenilir”. Öyle tembel oturup,
bana mürşitler ve manevi merkezlerce özel görevler verilsin diye beklenmez. İnsan devamlı kendisine hayırlı
meşguliyetler bulmalı, marifetini ve manevi servetini artırmaya yönelmelidir.
“Beni insan olarak şereflendiren, iman ve İslamla şuura erdiren, üstün yetenek ve sayısız nimetlerle
değerlendiren Rabbime karşı şükür borcumu yerine getirmeliyim...” diyerek her türlü hayır ve hizmete... Zikir
ve ibadete yönelmelidir. Böylece nefsani hayvaniyetten, ruhani hürriyete geçmelidir.
Nasıl, yeryüzünde belli bir ülkede ve beli bir toplum içinde bilinen bir kimliğimiz ve kişiliğimiz varsa....
Bunun gibi, ruhsal alemde de özel bir mevkimiz ve hürriyetimiz vardır. Ruhumuz, bu dünyaya eğitilmek üzere
gönderilmiştir. Asıl amacımız maneviyat ülkesindeki ruhsal kimliğimizi geliştirmek ve “itminan mertebesine”
yetişmektir. İnsan ruhunun, ancak yüzde beşi kadarı, şuursal konsatrasyon olarak, berene yönelmiştir.
Yüzde doksan beşi ruhsal alemle ilgilidir ve oraya aittir.
Gördüğümüz pek çok garip ve acayip rüyalar ve hayaller, kalbi sevkler ve sevgiler, vicdani duyum ve
değerlendirmeler, bu ruhsal alemle ilişkilerimizin birer alametleridir.
Biz, aslında kozmik (ruhsal) aleme ait bulunduğumuzu kavradığımız ve bu gerçeğe uygun
davrandığımız ölçüde şuursal üstünlük ve bütünlüğe erişebileceğiz.
Sadece, şu beden içerisinde varlığımızı sürdürdüğümüzü zannetmek büyük bir yanılgıdan ibarettir.
Gerçekte, ruhla beden iç içe girmiş değildir. ruh, bedeni, endüksiyon akımı yoluyla, manevi tesir altına alıp
yönlendirmektedir. Ruh, kendi bedenimize hükmettiği gibi, başka maddelere ve bedenler de hükmedebilir.
Bedensiz ve maddesiz de hareket ve faaliyet içinde olabilir. Gördüğümüz rüyalar bunun en açık örnekleridir.
Yeter ki, ruh, tekamül ve terbiye ile gerçek hüviyetine ve hürriyetine kavuşabilsin... Yeter ki insan,
Rabbiyle münasebet kurabilsin. Yeter ki, Kur'an’da “ruh” diye isimlendirilen Cebrail sistemin enformasyon
(bilgi alış verişi) merkezlerine ve kendi mertebesinde girebilsin. Yeter ki dünya eğitim okulunun, ruhsal idare
mekanizmasına erişebilsin.
Yeter ki, bedene ve maddeye esir olmuş “bağlı şuur” halinden, zaman ve mekanı aşabilen “serbest
şuur” haline geçebilsen. Bunun için de, yıllar sürecek ciddi ve tedrici bir terbiye sürecine katlanabilsin.
O zaman, birçok “algı”mızın da, değer yargımızın da değiştiğini göreceğiz. Şöyle ki:
Yeryüzünde yürüyen bir karınca düşünelim... Onun için, altına yuva yaptığı Kaya parçası, dünyanın en
büyük, ulaşılmaz ve yerinden oynatılmaz dağıdır. Yuvasına yakın,

küçücük çukurdaki su birikintileri,

dünyanın en büyük okyanuslarıdır. Beş on santimetrelik çimenler ve çiçekler ise dünyanın en muhteşem
ağaçlarıdır.
Ama, o karıncanın, bir de kanatlanıp uçtuğunu düşünün.... Değil o küçücük kayalar, çukurlar ve otlar,
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hatta gerçek dağlar, deryalar, ağaçlar ve ormanlar bile gözünde küçülecektir.
İnsan ruhu da günah batağından ve dünya bağımlılığından kurtulabilip yücelere yükseldikçe, görüş
açısı ve algı sahası kendiliğinden değişecektir.
Bu süreçte herkese karşı sevgi, her şeye karşı sempati ve herhalde samimiyet oldukça önemlidir.
Çünkü sevgi ve iyi niyet ruhu parlatır ve pozitif (olumlu) enerjisini güçlendirir. Nefret ve hıyanet ise, ruhu
karartır ve negatif (olumsuz) enerjiye yönlendirir.
Öyle ise, hayal kurarken bile, hep iyilikleri ve güzellikleri düşünmek gerekir.
Yunus’un dediği gibi “Yaratanın hatırına yaratılan her şeyi sevmek” ve herkese şefkat göstermek, ruha
büyük bir haz ve hız verir... Başkalarından hiçbir karşılık beklemeden, onlara sevgi ve ilgi göstermek ruhların
gıdası, kin ve nefret ise, ruhların vebası gibidir. Benlik sahibi, bencil ve beleşçi tiplerin ruhları, nefislerinin
esiridir.
Ve işte insanlığın hali... Hayvani zevklerine göre yaşayan... Vicdani ve ruhani değerlerden
hoşlanmayan... İlahi kanunlar ve kurumlarla savaşan.... İpek böceği misali, şeytani hırs ve hınçlarıyla kendi
mezarını kendi eliyle hazırlayan zavallı bireyler ve sürülerden ibarettir.
İşte bu ortamda, dinin, aslına uygun olarak, ama çağın şartlarını ve ihtiyaçlarını da hesaba katarak
yeniden yorumlanması... Ahlaki, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın yeniden yapılanması gerekir.
Büyük bir dejenerasyon geçirdiğimiz doğrudur. Ama bu dejenerasyon, aynı zamanda yeni bir değişim
ve oluşumun da habercisidir. Çünkü büyük felaketler, büyük gafletlerin neticesi, ama büyük değişimlerin de
müjdecisidir.
Dinin de şekilcilikten ve taklitçilikten kurtarılması gerekir. Bu şeriatın kurallarını ve kurumlarını
değiştirelim anlamında değil, İslamın özüne dönelim, niyetiyledir.
Bu kutlu değişim ve devrimlerin de Türkiye’den başlaması ve başarılması, tarihi ve tabii bir veraset
gereğidir.
Her konuda gerçek bilgiye ulaşmış, ruhi tekamülünü tamamlamış önder ve ender bir şahsiyetin
rehberliğindeki büyük hareketin artık, mutlu sona yaklaştığı görülmektedir.
Bu büyük değişim için sadece dünyalılar değil, dünya dışı varlıklar da hizmet ve hazırlık içindedir.
Dünyamızda, sadece dünyalıların bulunduğu da zannedilmemelidir. Dünya dışı sistemlerden de, hem
tecrübe edinmek, hem de bazı hususi hizmetlerde görevlendirilmek üzere pek çok ruhani varlık, şu anda
yeryüzündedir. Ama bunlar, tabiatıyla bir beden içerisinde ve görünümündedir.
Altın çağ dediğimiz bu yeni dönemde, ruhen gelişen, manevi olgunluk ve özgürlüğe erişen
dünyalılarla, uzaylılar arasında da çok ciddi ve hayret verici ilişkiler kurulup geliştirilecektir.
Bu yeniçağın en önemli özelliği ise, insanın kendi öz benliğinin ve ruhi yeteneklerinin farkına
varmasıdır.
İnsan, kendi aslının ve ruhundaki “sır”ların gerçeğine ulaşacaktır.
Maddeye ve bedene esir olmaktan kurtulup, bunlar üzerinde etkin bir konuma kavuşacaktır.
Şimdiye kadar, sadece rüya yoluyla ruhanilerden aldığımız bilgi alışverişi artık doğrudan ve her an
gerçekleşebilir olacaktır.
Ve ruhun hakikatı ortaya çıkacaktır.
Bu konuyu, Niyazi-i Mısri’nin şu şiiriyle kapatalım:

ŞİİR
Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiş.
Bürhan arardım, kendime
Aslım bana, bürhan imiş
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Sağu solum gözler idim
Dost yüzünü görsem diye
Ben taşrada arar idim
Ol, can içinde can imiş
Öyle sanırdım, gayrıyım
Dost ayrıdır, ben ayrıyım
Ben’de görüp, iş yapanın
Bildim ki, ol canan imiş.
Namaz, oruç, hac ve zikir
İle sanma ki biter işin
Kamil insan olmak için
Lazım gelen, irfan imiş
Kanden gelir, yolun senin
Ya, kande varır menzilin
Nerden gelüp, gittiğini
Anlamayan, hayvan imiş.
Mürşit gerektir, bildirsin
Hakkı sana, hakkel yakin
Mürşidi olmayan kişilerin
Bildikleri gûman imiş.
Her mürşide el verme kim
Yolun yokuşa uğratır
Mürşidi kamil olanların
Gayet yolu asan imiş
Anla, derim bir söz dürür
Yokuş değil, düm düz dürür
Alem, hepsi bir yüz dürür
Anı gören, hayran imiş
İşit bu Niyazi’nin sözün
Bir nesne örtmez, Hak yüzün
Sen Haktan ayırma gözün
O, körlere pinhan imiş
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“NEFS” MERTEBELERİ
Kişinin, kendinden arınması çalışmalarında belli mertebeler tesbit edilmiş. Yani; kişinin idrak, kendini
hissediş seviyesi belli “nefs” mertebeleri şeklinde adlandırılmış. Bunlar; “Levvame nefs”, “Mülhime nefs”,
Mutmainne nefs”, Râdiye nefs”, “Mardiye nefs”, “Sâfiye nefs” diye tarif olunmuş.

“Levvame nefs” denen hâl şudur:
Kişi, kendisinin ulaşması gerektiği noktaya dair bir takım bilgiler edinmiştir. Kendisinde bir takım
idraklar oluşmuştur.
Ne var ki, dönüp kendine baktığı zaman, ulaşmak istediği hedefin gerektirdiği çalışmaları zaman
zaman yapamadığını; kendisini bu noktaya ulaşmaktan alıkoyan davranışlar içinde bulunduğunu farkeder.
Bundan dolayı, bu çalışmaları yapabildiği zaman sevinir, yapamadığı zamanlarda ise üzüntüye, ümitsizliğe
kapılır.
Kendi kendine kızar, “levm” eder. “Niye ben, bu gerçekleri bildiğim halde gereken çalışmaları
yapamıyorum?..” gibi düşüncelere kapılarak üzülür!. İşte bu, kendi kendine kızma, levm etme, yani “Levvame
nefs” durumudur...

Kişi bu hâl içindeyken...
Zaman zaman aldığı ilim ve ilhamlar sonucu, idraki ağır basar; kendi aslının hakikatinin “O” yani
“Allah” olduğunu fark eder; devre devre kendini “O” gibi hissetme durumuna girer!..
İlham yolu ile oluşan bir ilimle kendi aslının ve hakikatinin “O” olduğunu hissedip, bunun yaşamı
başlar.

“Mülhime nefs” ilhan alan nefstir
İşte bu tür bir yaşam haline girdiği anlarda, “Mülhime nefs” durumundadır. Mülhime, ilham alan
demektir.
İlham aldığı anlarda, sanki bedeni yokmuş gibi, sanki dünya yokmuş gibi hisseder. Kendini, O olarak
hissetmeye başlar. Kendisi vardır ama kendisini O olarak hissetmeye başlar. İşte burada, “Mülhime nefs”
durumundadır...
Kendini “Hak olarak görmek” düşüncesi dolayısıyla; Hakk`ın bir takım şeylerle kayıt altına
giremeyeceği, Hakk`ın namaza, oruca, ibadete ihtiyacı olmayacağı gibi düşünceler, hileler vs. hep bu
“Mülhime nefs” durumundaki kişilerin içine düştüğü girdaplardır...

Hakikati hissediş önemlidir
Burada dikkat edilmesi zorunlu en mühim nokta; “hakikat” ilminin kendisinde oluşturacağı düşünce
şeklinin, kendisini bedenselliğe kaydırıcı girdaplarına düşmemektir!.
Eğer o, hakikat ilmi ile birlikte, yoğun biçimde zikir, oruç, namaz, gece namazı gibi hususlara riayet
eder; bunların arasında kalan süreç içinde de hakikat müşahedesini kendinde oturtursa; ki, bu oturuş öyle bir
noktaya gelir ki, artık hakikatı hissedişinde, tatmin edici bir noktaya ulaşır. Yani, artık kendisinin, O`nun
varlığıyla varolduğu olduğu yolunda içinde herhangi bir şüphe kalmaz. Kendini beden kabul etme hâli
ortadan kalkar!. Dolayısıyla, bedene dönük menfaatler, istekler, hırslar kalmaz...
Artık bu düşünce düzeyinde, bedene dönük her hangi bir olay olsa da olmasa da onun için birdir!.
Olmazsa, niye olmadı diye üzülmez; olursa, nasıl oldu diye sevinmez. Şuur boyutunda O`nun varlığı olarak
yaşama konusunda tatmin olmuştur...

İşte o zaman “Mutmainne nefs”
Yani “Hakikat”ı idrakta tatmine ulaşmış “nefs” olarak târif edilir... Bu ilm-el yakin hâlidir!..
Bu tatmin oluşun neticesinde bakar ki; varlıktaki her birim, O`nun meydana getirmek istediği mânâlara
uygun olarak, oluşturulmuş sûretler, birimlerdir!.
Bu müşahede, her bir birimden ayrı ayrı razı olma hâlini ona getirir!..
Yunus`un sözü olan, “Yaradılmış`ı hoş görürüm, Yaradan`dan ötürü”nün yaşam hâlidir bu...
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İşte bu noktada o, her bir birimden meydana gelen fiile rıza gösterir.
Bu rıza gösteriş dolayısıyla şuurunun aldığı isim; “nefs-i Râziye”, razı olmuş “nefs”dir... Burası, Tecelli-i
ef`al mertebesidir. Ayn-el yakîn mertebesidir...
Bundan sonraki aşama çok önemlidir.
Eğer kişide, “Nefs-i Râziye”den sonraki aşama ortaya çıkarsa, bu çok önemlidir...
Mutmainne ve Râdiye biribirine yakındır. Mülhime ve Mutmainne biribirine yakındır.
Mülhime-Mutmainne-Râdiye, bir yönüyle tek bir kapsam içindedir... Diğer yandan, Mülhime ve
Mutmainne kesin bir çizgiyle ayrılır... Mülhime`de her an düşmek söz konusudur. Girdaba kapılıp
Levvame`ye dönebilir kişi. Ama, Mutmainne`ye geldikten sonra, artık bir daha Mülhime`ye geri dönme,
girdaba kapılma, Levvame`ye düşme söz konusu değildir...
“Velâyet” mertebesi, “Mutmainne nefs”te oluşur takdirinde olan için!.. Buna karşın, Mutmainne ve
Râdiye idrak ve yaşamları çok silik bir çizgi ile birbirinden ayırdedilir.
Netice olarak, ana tema ve düşüncede Mülhime, Mutmainne, Râdiye bir bütündür...
“Mardiye” ise çok farklıdır!...
6. basamak diye tarif edilen “Mardiye”, diğerlerinden çok büyük fark ihtiva eder.
Varlığın Hakk`ın varlığı olduğu, Hakk`ın bu suretlere bürünerek var olduğu ve bu suretlerde Hakk`ı
seyretme hali “Mutmainne” ve “Râdiye”de ağır basar.
Eğer buradan, bir üst boyuta sıçrama yapılırsa, bu idrak ve yaşam düzeyinde şuur, birimler, suretler
müşahede yaşam halini yitirir. İşte “Mardiye”nin en önemli vasfı, şekli budur!.
Burada, şuursal bir “Tek”lik, yaşamı vardır!.. Kesret-çokluk müşahedesi tamamen kalkar!.. “Tecelli-i
sıfat” denen yaşam tarzıdır. “Hakk-el yakin” halidir!.
Burada şuur, tek varlık olarak kendi vasıflarını seyre koyulur.
Burada çokluk müşahedesi söz konusu değildir, sûrete bürünmüşlük tezahür ve tecelli mertebesidir.97

97

20.11.2005 Milli Gazete
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ÖZLEDİM
Kafeslerde tutsak, bülbül masalı!...
Aman canlar, ben gülümü özledim!...
Karada çırpınan balık misali
Saray size, ben gölümü özledim!..
Yar edana, yar edana
Hayranım yar, edana
Ne güzellik bahşetmiş
Kurbanım Yaradana!
Bu hasret ateşi yürekte kordur.
Yardan ayrı düşmek, ölüm’den zordur.
Bir tabip gönderip, halimi sordur.
Sevdalıyım, sevgilimi özledim…
Yar adına, yar adına
Öleydim yar adına
Gölgenmiş alem senin
Kurbanın Yaradana!
Bu dünya yaz-bozdan, geliyor bana
Kabristan bağ-bostan, geliyor bana
Bir davet ki dosttan geliyor bana
Vuslat için, ben ölümü özledim!...
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TASAVVUF; AHLAK TEDAVİSİ
VE
MUTLULUK REÇETESİDİR.
İlmiyle amil, mürşidi kâmil Şeyh Haydar Baba Hz.leri anlatmıştı:
Osmanlı dönemi son Palu kadısı ve Mahmud Sami Hz.leri torunu Hoca Sa’din Efendi, nefis terbiyesi ve
kalbin tedavisi için 40 gün ibadet ve riyazet maksadıyla “çile”ye oturur.
“Çile”si bittikten sonra, Savuna’lı Hacı Muhammed Baba Hz.lerinin oğlu Hacı Ömer Efendi, tebrik
etmek üzere Sa’din Efendinin ziyaretine gider. (Sa’din; perdedar, Kâbe kapıcısı anlamında bir isimdir)
Misafirler dağıldıktan sonra, Ömer efendi, Kadı Sa’din Efendiye dönerek:
Allah’ın rızası ve arkadaşlıklarının hatırı için, bu 40 günlük manevi yolculukta neler gördüğünü
kendisine anlatmasını rica eder.
Kadı Sa’din Efendi, böyle şeylerin konuşulmasının münasip olmadığını belirtse de, Hacı Ömer
Efendinin ısrarına dayanamayıp şunları söyler:
“Ey kardeşim, sen belki de, bazı keşif ve kerametlere mahzar kılındığımı ve bunları senden kıskanıp
sakladığımı sanıyorsun. Hâlbuki ben gördüklerimi anlatmaktan utanıyorum. Şöyle ki, çileye oturduğumun
yirmi yedinci gecesine kadar hiçbir şey fark etmiyor, manevi bir işaret ve beşaret (müjde) görmüyordum. Hem
zaten rızai ilahi ve ruhumun tasfiyesi dışında böyle şeyler de beklemiyordum.
Ancak 27, gece, alemi menamda (rüya esnasında) ve mana dünyasında karşıma bir ayna getirip
bakmamı istediler. Şaşkınlık ve perişanlık içindeydim. Çünkü o aynada kendimi “merkep” sıfatında
görüyordum.
Günlerce ağladım. Sahur ve iftardaki birkaç lokma ekmeği ve geceleri bir iki saat istirahati bile
bırakmıştım.
‘Eyvahlar olsun bana’ diyordum. Herkes beni alim fazıl bir insanı kamil zannedip dua ve himmet
beklerken ve hürmet ederken, ben hala özümü insan edemediğime yanıyordum.
Üç gün sonra, aynı aynayı tekrar karşıma getirdiler. Bu sefer kendimi “inek” suretinde seyrediyordum.
Yalvarıp yakarmam devam etti. Derken üç gün sonra tekrar aynayı karşıma koyduklarında kendimi
“koyun” şeklinde görüyordum. Evet, bir terfi ve terakki vardı ama hala behaim-hayvan sıfatında
bulunuyordum.
Nihayet 40. gece o aynayı tekrar karşıma getirip tuttular. Baktığımda artık kendimi görüyordum.
Sevincimden ağlıyor, Rabbıma şükrediyordum.
Bu halde iken, Hidayet rehberimiz, şefaatçimiz ve sahibimiz olan sevgili Peygamberimiz Efendimiz
(sav), bütün piranı izam ve meşayihi kiram hazretleri, ruhaniyetleriyle teşrif buyurdular ve bana da rütbe
olarak “Kulluğa kabul edildiğimi ve Furkan Suresi 63 ve sonrasında özellikleri öğretilen ve övülen ‘Rahman’ın
kulları’ arasına girdiğimi ve bunun kıymetini bilip korumam gerektiğini, duyurdular!”
Bu ibret ve hikmet dolu rüyayı bir zat şöyle yorumlamıştı.
Bir insan, niçin dünyaya gönderildiğini, nelerle görevlendirildiğini, neleri yapıp nelerden sakınması
gerektiğini ve yakında her şeyden ve sevdiklerinden ayrılıp nereye gideceğini hiç düşünüp taşınmıyor,
Rabbım benden ne istiyor diye? Kur’an’ı Kerimi (ve mealini) açıp okumaya tenezzül bile etmiyorsa…
Helal-haram bakmadan her bulduğunu yiyor, yük vurulunca taşıyor, iş bulunca çalışıyor, boş kalınca
da yatıp debeleniyorsa; o kişi sureten insan olsa da, sireten (hakikaten) zaten merkeptir.
“İnek” ise, bu zamanın bazı hocaları, vaazcıları, İslamcı yazarları, ilahiyatçı ve edebiyatçılarıdır ki,
herkese ders verir, akıl ve ahlak öğretir. Ama kendisi bunlara uymaz, ilmiyle amel etmez.
Bakınız, inekler insanlara safi ve şifalı süt verir. Sahipleri bu sütten yağ, yoğurt, peynir, sütlaç yapar,
faydalanır. Ama inek kendisi yine saman yer…
“Koyun” ise şuursuz ve sorumsuz Müslümanlara işarettir. Ki, kendileri kötülükten uzak, hizmet ve
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ibadet ehlidirler. Lakin koyunların, akil baliğ olmamış bir çocuğun veya bir serseri kişinin hatta bir köpeğin
çevirmesiyle, onların istedikleri tarafa sürüklendikleri gibi, koyun sıfatlı gafil ve cahil Müslümanlar da, bir
takım mason ve münafık partilerin ve yöneticilerin peşine takılıp giderler… Din ve devlet gayreti ve milli
mesuliyeti gözetmezler.
Öyle ise, felaha ve refaha ulaşmanın yolu, hakiki insan olmaktan geçmektedir. İşte bunun eğitim
merkezi ve manevi mektebi ise, tarikatlardır.
Evet, tasavvuf mektebinin ve tarikat taliminin asıl amacı; aklen dolgun, ahlaken olgun ve kalben
de doygun (mutmain olmuş) müminler yetiştirmektir.
Bedenin beş duyusu olduğu gibi, kalbin de beş duyusunu çalışır hale getirmektir.
Nasıl vücudumuzun:
1- Görme duyusu, göz
2- İşitme duyusu, kulak
3- Tatma duyusu, dil
4- Koklama duyusu, burun
5- Dokunma-hissetme duyusu, deri ve parmaklar
İse, ruhumuzun manevi duyuları da:
1- Kalbin gözü; basiret
2- Kalbin kulağı; hikmet
3- Kalbin aklı; feraset
4- Kalbin hissi-tanıması; keramet
5- Kalbin koku sezgisi; rayihedir. Ki Hz. Yakup:
“Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın ben Yusuf’un kokusunu duyuyorum”98 demiştir.
6- Kalbin zevki ruhanisi ise: “Neş’e” dir.
“Doğrusu gece neş’esi (gönül lezzeti) tesir bakımından daha kuvvetlidir”99
“Sonra Allah, ahiret neş’esini (sonsuz hayat zevkini ve lezzetini) yaratıp inşa edecektir”100 ayetleri bu
ruhi lezzete ve kalbi neş’eye işaret etmektedir.
Zaten Kur’an; bu kalbi ve manevi duygularını çalıştıramayan, bunları körleten ve kirleten kimselerin
hayvandan bile aşağı olduklarını bildirmektedir.
“(Öyle insanlar var ki) kalpleri vardır, bununla (gerçeği ve Rabbini) kavrayıp bilmezler. Gözleri
vardır, bununla (yaradılış hikmet ve hakikatlerini) görmezler. Kulakları vardır, bununla (İlahi öğretileri
ve Kur’ani öğütleri) işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağı ve adidir. İşte bunlar
gafillerdir”101
Öyle ya, hidayeti, basireti, feraseti, hikmeti, manevi neş’esi ve ibadet zevki bulunmayan bir insandaki,
beyin, göz, kulak, dil, el ve ayak, hayvanlarda da vardır…
Ve hele din ve devlet gayreti, hürriyet ve haysiyet mücadelesi, vatan ve millet mesuliyeti taşımayan,
ama çevresinde dervişlik, hatta mürşitlik taslayan kimselere, Hz. Mevlana “Fihi Mafih (Özün Özü)” kitabında
şöyle demektedir:

İşte Ahlaki Olgunluğun ve Vicdani Mutluluğun Kırk Kuralı:
1- Sevilmeyi, takdir edilmeyi herkes ister, ama siz mutluluğunuzu sadece bu iki hususa bağlamayın
haktan ayrılmayın, Allah’ın rızasını kazanmaya bakın.
2- Kendi cüz’i iradeniz dışında gelişen olaylara boşuna üzülüp kafayı takmayın, Takdiri İlahi’de bir
hikmet arayın.
3- Size mutluluk getirecek dostluklar kurun, dürüstlükler içinde olun. Kimseyi kırmayın.
98

Yusuf: 94
Müzzemmil: 6
100 Ankebut: 20
101 Araf: 179
99
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4- Kendinizle barışın, duaya sarılın, güncel meselelerin tuzaklarına düşmeyin, mütevazi olun,
kendiniz ve başkalarıyla çatışmaktan sorunlar çıkarmaktan kaçının.
5- İfrat ve tefritten uzak, dengeli beslenmeden yana olun. Kendinize, kılık kıyafetinize bakın.
6- Ruh sağlığınızı da önemseyin, hafife almayın. İbadete vakit ayırın. Okuyun, anlayın ve yaşayın.
7- Geçmişte olan olaylar üzerinde endişeler üretmeyin. Pişmanlıkların kapılarını çalmayın.
8- Hayata olumlu yaklaşın, olumlu bakmasını bilin, olumlu düşünün ve sizi sadece mutlu edecek
meşru işler yapın.
9- Başkalarından ziyade ruhunuza ve Rabbınıza vakit ayırın. Zikrullah ve fikrullahla hakikat ve
maneviyat iklimine çıkın.
10- Evvela kendinizi tanıyın ve anlamaya çalışın. “Nefsini tanıyan, Rabbini de tanır” unutmayın.
11- Zamanınızı problem üzerinde değil de, çözümler ve çıkış yolları üzerinde yoğunlaştırın. Ve ona
göre çalışın. Saatlerinizi, servetinizi, sevgi ve samimiyetinizi israf edip boşa harcamayın.
12- Duygularınıza cevap vermede gecikmeyin. Meşru ve mübah arzularınızı aç bırakmayın.
13- Sonsuz bir içtenlik içinde olun. Paylaşımınızı artırın. Yakın çevrenizle irtibatlı ve istişareli davranın.
14- Sizi seven insanları korumasını bilin. Affedici olun. Barışın ve bağışlayın.
15- Kaybedecek bir şeyleri olmayan insanların şerrinden sakının. Bunların rahatlıkla kötülük ve
kahpelik yapabileceğini unutmayın!
16- Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkalarına asla yapmamaya özen gösterin. İnsaflı
olmaya çalışın.
17- Ebeveynlerini, eşini, çocuklarını ve diğer sevdiklerini eleştirmek istediğin zaman çok dikkatli,
rikkatli, şefkatli ve mutlaka hakikatli olmaya ve onların da fikrini ve mazeretini anlamaya çalışın.
18- Gecenin az da olsa bir bölümünde ve seher vaktinde Rabbinizle baş başa kalmaya ve yalvarıp
yakarmaya kendinizi alıştırın.
19- Riyakârlıktan, sahte tavırlardan uzaklaşın. Maskenizi çıkarın. Samimi davranın.
20- Kibirlenmeye, böbürlenmeye asla kalkışmayın… Böyle yaparsanız sizden nefret edileceğini
unutmayın.
21- Söven sövülecek; seven sevilecek; öven övülecek; döven dövülecektir. Yani herkes ektiğini
toplayacak, ettiğini bulacaktır. Saygı gösterene saygı duyulacak, yardımcı olana, destek çıkılacaktır. Bunları
aklınızdan çıkarmayın…
22- Yalanda, yılandan kaçar gibi kaçın. Yalanla yalama olmayın.
23- Haram ve haksız kazancı kursağınıza ve çoluk çocuğunuzun boğazına sokmayın. Haramla
beslenen beyinde hikmet, haramla büyüyen çocukta edep ve bereket olmayacaktır.
24- Mert ve metin olun. Ama kırıcı ve yıkıcı şekilde sert olmayın. Sorunlarınızdan mümkün mertebe,
kendi çabanızla sıyrılın, başkalarının başına dert olmayın.
25- En küçük iyiliğe bile mutlaka teşekkür edin. En basit başarıları bile tebrik edin. Gerektiğinde olumlu
ve ılımlı tenkit yapın, ama sakın hiç kimseyi tahkire (hakaret etmeye ve küçük düşürmeye) kalkışmayın.
Böyle davranıp yakınlarınızın ve çocuklarınızın girişimcilik cesaretini ve beceri yeteneğini yıkmayın.
26- Kendisinden usanılan, uzak kaçılan ve bıkkınlık duyulan değil; aranılan, arzulanan, sorulup sayılan
birisi olmaya bakın.
27- Hiç kimseyi ve hiçbir şekilde kıskanmayın. İyi ve güzel şeylere imrenip heveslenseniz bile, asla
hasetlik yapmayın. Kendi tutuşturduğunuz ateşte boşuna yanmayın.
28- Fesat ve fitne çıkarmayın. Dostların arasını bozmayın. Şeytana kâhyalık, alçaklıktır.
29- İnsanlara ve hele size karşı itimat ve itibar sahibi olanlara hile yapmaya ve aldatmaya kalkışmayın.
30- Dostlarınıza, üstatlarınıza ve dava arkadaşlarınıza hıyanete katiyen yanaşmayın. Nankörlük ve
hıyanet, manevi bir cinayettir, sakının.
31- İnsanlarla selamlaşın. Dostlarınızı telefonla arayın. Akraba ve arkadaşlarınızı ziyarete çıkın.
Velhasıl arayı açmayın.
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32- Her gün, en azından birkaç sayfa Kur’an’ı Kerimi ve mutlaka mealini okumayı, ilmi ve ahlaki
eserlerden yararlanmayı bırakmayın… Zikir dersinizi aksatmayın. Her gün değilse bile, hiç değilse, her
haftada en az bir ayet, bir hadis ezberlemeye çalışın.
33- Evinizde, arabanızda ve iş yerinde ara sıra ruhunuzu rahatlandıracak, manevi müzik zevkinizi
doyuracak Kur’an’ı Kerim, ilahi ve ezgi kasetleri çalınsın.
34- Fırsa buldukça aileniz ve sevdiklerinizle yakınınızdaki yaylalara, ormanlara, göl ve nehir ve deniz
kenarlarına, tarihi mekanlara seyahat gezileri yapın.
35- Ana-babalarınızın, üstatlarınızın ve dostlarınızın kabirlerini ziyaret etmeyi unutmayın. Mezarlıktan
ibret alın.
36- Hastaların hatırını sormak ve sağlık nimetinize şükürde bulunmak amacıyla hastanelere,
tımarhanelere ve ara sıra cezaevlerine, ve de çam sakızı çoban armağanı cinsinden hediyelerle gidip daha
dikkatli ve sabırlı davranmak gerektiğini anlayın.
37- Boş zamanlarınızda; bozulan muslukları, kapı ve pencere kollarını, ev ve mutfak araçlarını tamir
etmeyi, hatta kirlenen oda duvarlarını badana etmeyi öğrenip yapın. Bunlar için, usta ve işçilere vereceğiniz
parayı hayır ve hizmet yolunda harcayın.
38- Sizi sevenlerin kusurlarını hoş görmeğe, sevmeyenlerle ise mudara etmeye (iyi geçinmeye) bakın.
İdare etmesini ve eyvallah demesini beceremezseniz, başınız beladan kurtulmayacaktır.
39- Görevlerinizi yapın, tedbirinizi alın, kötülüklerden sakının. Ardından tevekkül edip Allah’a sığının.
Allah’ın takdiri asla değişmeyecektir. Ve Allah’ın her işi adil ve hikmetlidir. Kadere itiraz ve isyan, sapıklıktır.
Sabır ise başarı ve mutluluğun altın anahtarıdır.
40- Bir yardım ve fedakârlık istediğiniz zaman bundan memnun olacak ve mutluluk duyacak samimi ve
sadık dost ve yakınlarınız dışında, hiç kimseye yük olmayın, ihtiyacınızı açmayın. Çünkü minnet altına
girmek esaret altına girmekten farksızdır. Utanma pazarına, veya bir menfaat umuduyla, ama gönülsüz
yapılan iyiliklerin faturası ağırdır. Çünkü basit insanlar, birazcık iyiliğe sizi satın aldığını sanır.
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YARADANA YAKARIŞ
Şükür varlığından haberdar etin
Allah’ım zikrinden gafil eyleme!..
Lütfu hidayette berhüdar ettin
İrfandan ilimden cahil eyleme!..
İmandan ihlastan artır nasibim
Kapına gelmişim, E ya sahibim
Sorgumu kolay et, Rabbim, hasibim
Mahşer meydanında, rezil eyleme!..
Nolur bu gönlümü, Senden yana al
Ruhundan kalbime açıver kanal
Dünya dedikleri hayal ve sanal
Fitne fesatlığa fail eyleme!..
Rızan, vuslatındır bütün emelim
Puta, tağutlara, eğdirme belim
Zatından gayrıya açtırma elim
Yüz suyu dökecek sefil eyleme!..
Ruhum ve rahatım, zevkim de Sen’sin
Arzum da, aşkım da, şevkim de Sen’sin
Halık da, Razık da, hakim de Sen’sin
Hain, zalim, nankör; kafir eyleme!..
Sağım solum dolu, Şeytani tuzak
Günah cadıları, açıyor kucak
Haktan taraf eyle, batıldan uzak
Masonlara kanan, safdil eyleme!..
Şeriat Kur’an’dır, sünnet argüman
Tarikat takvadır, mürşit tercüman
Hakikat vuslattır; ümit ve güman
Ahmet sakın sahte, kavil eyleme!..
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NE KALDI?
Hepsi heba oldu gençlik çağlarım
Ey gönül, ömürden bize ne kaldı?
Sarardı güllerim, soldu bağlarım
Geçti bahar ve yaz, güze ne kaldı?
Aldandık bu resmü rüyaya gönül
Kapıldık zahire, riyaya gönül
Eyvah ki tapındık hevaya gönül
Giyecek kefenden beze ne kaldı?
Yaş elliyi geçti, ellerin titrer
Ecel tuzak kurmuş, yolunu bekler
Ağrılar, sızılar, her gün bin beter
Belden bacağa indi, dize ne kaldı?
Bedenler bayındır, beyinler hasta
Nefisler keyfeder, gönüller yasta
Hazırlan ki ölüm, vuslattır Dosta
Yamaç, yokuş bitti, düze ne kaldı?
İbrahim’im, ahdine vefalı davran
Sabret ki bize de gülecek devran
Dünya dert ocağı, olur mu derman
Gafiller, hainler, size ne kaldı?
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ŞEYTANİ RUHLARIN DİZGİNLENMESİ!..
Şeytan Allah’ı bilir. Ama hâşâ, O’nun haksızlık ve yanlışlık yapabileceği zannı içindedir.
Ve yine, Allah’ın bir ölçüde kendisine muhtaç olduğu kanaatindedir. Kendi gurur ve kuruntusuna göre:
“yeri doldurulmaz ve vazgeçilmez birisidir.” Allah’ın halifeliğine kesinlikle ve sadece kendisini layık
görmektedir.
Bu yüzden Allah’a zarar verebileceği düşüncesiyle, kıyamete kadar kullarını saptırmak için izin ve
mühlet istemiştir. Böylesine küstah ve küfran bir tavır sergilemesinin altında, Cenab-ı Hakka karşı bir şantaj
ve blöf yapmaya çalıştığı da sezilmektedir.
Yani istediğini vermez ve halifeliğe kendisini getirmezse, hâşâ Cenabı Hakka itiraz edecek ve kullarını
saptırmak suretiyle intikam almaya girişecektir!?
Şeytan; bilgiçtir ama bilinçsizdir.
Şeytan; beceriksiz ve bereketsizdir. Ama vesvesecidir ve şüphecidir.
Şeytan; zekidir, ama cin fikirlidir. İşlerini ferasetle değil, fesatla yürütmektedir.
Şeytan; mukarrebun meleklere bile hocalık etmiştir… Ama gurur ve kibir , haset ve enaniyet yüzünden
Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılıp , bu sefer kendi talebi üzerine mücrimlere, münkirlere ve münafık
kimselere akıl hocalığı yapmak için kıyamete kadar mühlet ve fırsat verilmiştir…
Şeytan; bencilliğin, çokbilmişliğin ve basitliğin timsalidir.
Şeytan; gözle görülmeyen kalbi günahların sahibidir. Şeytan sıfatlı kimseler zahiren ilim, ibadet ve
istikamet ehli zannedilmektedir.
Mü’min ise oldukça tabii ve sadedir. Elbette disiplinli ve terbiyelidir. Ama tavırları yapmacık değildir.
Şeytanların en tehlikelisi; insan suretine girenler ve aramızda gezenlerdir.
Kur’an’ın son suresi olan “NAS” suresindeki:
“Sinsice, kalplere (ve kafalara) vesvese doğuran ve şüphe düşürüp duran HANNAS’ın (şeytanın)
şerrinden, insanların rabbine, malikine ve ilahına sığınırım.
Ki O, insanların göğüslerine vesvese, (hayali kuruntu, gurur ve kuşkular) fısıldanır.
(Bunlar) Gerek cinlerden, gerekse insanlardan(dır) ..”
Ayetleri birçok şeytanların insan suretiyle dolaştığını açıkça haber vermektedir.
Ayette geçen “Hannas”, Arapça’da: “Hak dinden ve vaadinden rucu edip geri dönücü, önemli ve
öncelikli hizmetleri erteleyip, hayali kuruntular ve ucuz kahramanlıklarla meşgul edici ve kendisini çok iyi
kamufle edip, gerçek niyetini ve mahiyetini gizleyici” manalarına gelmektedir.102
Yani çevrelerinde çok bilgili, iyilik ve istikamet timsali, seçilmiş ve sivrilmiş bir dava ehli rolü ve
görünümüyle hayat ve icraat yürütmektedir.
Allah, HANNAN, yani çok acıyan ve şefkat duyan; şeytan ise HANNAS, yani acıyor görüntüsüyle
aldatan demektir.
İnsanların içine doğan ilhamların, bazısı Rahmani bazısı Şeytanidir.
“Şeytanların kimlere inmekte ve (hayali kuruntulara sevk etmekte) olduklarını size haber vereyim mi?
Onlar; gerçekleri ter yüz eden iftiracılara, hile ve kötülükten zevk alan günahkârlara inerler.
Bunlar (şeytanlara) kulak verirler (bu fısıltıları ilahi bir mesaj zannederler) ve çoğu yalan
söylemektedirler.”103 Ayetleri, bu gerçeği çok açık olarak haber vermektedir.
“Biz her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık… (Bu insi ve cinni şeytanlar)
Bazısı bazısını aldatmak için (birbirlerine) yaldızlı sözler fısıldarlar.
Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı.
Öyleyse onları, yalan (ve hayal) olarak uydurup düzmekte olduklarıyla baş başa bırak…
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Ta ki, ahirete inanmayan (din adına dünya peşinde koşan)ların kalpleri ona meyletsin de (bu yaldızlı
ve çarpıtılmış sözlerden) hoşlansınlar ve böylece suçlarını ve sorumluluklarını yüklensinler…”104
Ayetleri, bugün aramızda görünen ve “hayallerini hakikat zannedip dava diye dünya peşinde giden
tipleri” ne güzel tarif etmektedir. Sanki bu ayetler bunlar için inmiştir.
Peki, aramızda dolaşan bu insan suretli Hannas=aldatıcı ve boş ümitlerle oyalayıcı kimseleri nasıl
tanıyabiliriz?
Bu tiplerin, güven ve samimiyet ortamında; yani rol yapma ihtiyacı duymadıkları zamanlarda
ağızlarından kaçırdıkları bazı ifade ve itiraflar, kendilerini ele vermektedir.
Çünkü “dil kalbin tercümanıdır ve sözler ruhun aynasıdır”
Evet, tam bağlılarının arasında ve kendilerini çok rahat hissettikleri durumlarda sarf ettikleri sözler, bu
tiplerin “öz”lerini anlamamıza ve ruh röntgenlerini çıkarmamıza yardımcı olmaktadır.
Ülkenin huzuru ve ümmetin kurtuluşu için, vadi ilahiye itimat ve istinaden zaferler ummak elbette
caizdir ve güzeldir. Bu konudaki bazı tarih ve tespitlerinde yanılmak ta, tabiidir ve kınanacak bir durum ve
tutum değildir…
Ancak, kendi nefsi gururu ve hayali kuruntuları adına:
“Acele ile tamamladığım bir sabah namazında; Hadislerde haber verilen: binlerce yılda iki rekât namaz
kılan bir büyük meleğe, Cenabı Hakkın: Ahir zamanda bir kulumun, daha abdestinin suyu bile kurumadan
kılacağı iki rekât namaz, senin bu namazından hayırlıdır.” Buyurduğu kişi Sensin! İlhamını aldım…”
“Ona vekil ve varis kılınmanın bir icabı olarak, kendisine damat olacak ve kızıyla ikinci evliliğini
yapacağım”
“Bu sefer kesin teşkilat bize verilecek ve ben başkan olarak atanacağım”
“Artık bu kongrede, mutlaka genel başkan koltuğuna oturacağım”
“O zat bizi şereflendirmek ve kıymetimizi belgelemek üzere miting için ilimize gelecek… Göreceksiniz,
haklı çıkacağım”
“O zattan sonra yeryüzüne Ben hâkim ve sahip olacağım, her türlü makam ve menfaati ben
dağıtacağım”
Gibi, arka arkaya asılsız çıkan iddialarda bulunmak, şeytanî bir aldanış ve aldatma alametidir. Ve
zaten bu boş vaatler ve ümitler de olmasa yanlarında kimse kalmayacaktır.
Ya hu, Allah’ın rızası ve Ahiret kazancı bize yetmez mi? Böylesi heves ve hedefler ihlâsımıza zarar
vermez mi? diye uyardıklarında ise:
“Burada vermezse, orada vereceğinden nasıl emin olacağım!? Şeklindeki cevapları da, bunların
itikadındaki şüphe ve çürüklüğün bir göstergesidir.
Rakip gördüklerine karşı, velev bunlar en yakınları ve sadık dostları bile olsa, onları yıpratmak ve
devre dışı bırakmak üzere, her türlü hile ve haksızlığın gerekli olduğunu ima ederek:
“Din yıkılmadan, düşman yıkılmayacaktır”
“Bizim gibi ekiplerde, sen gizli kulis ve kumpas yaparak teşkilatlanacak ve otoriteni kuracaksın… Ama
içimizden bir başkasının yükselmesine ve saygı görmesine fırsat tanımayacaksın”
gibi sözlerin sahibi , nasıl bir ruh hali içindedir !? Bunlar bir türlü ruh hastası değil midir?
Bu tiplerin çevresindekiler onun birçok haksızlık ve yanlışlığına şahit olsalar bile:
“Buna karşı çıktığım ve ayrıldığım takdirde, ya bana vaat ettiği etiket ve ganimetlerden mahrum
edilirsem?” endişesi içindedir. Yani Allah’ın rızası, davanın hatırı ve kul hakkı gibi değerlere değil, dünyevi
beklentilere göre hareket edilmektedir.
Sadece kendisinin anlayacağı, başkalarının asla tanımayacağı ifadelerle, kafadarlarının akıl ve ahlak
seviyesi hatırlatıldığında tutup o kişinin ismini, resmini, sülalesini ifşa edip… Ve bir türlü vazgeçmediği
fesatlığıyla; akrabaları birbirine kışkırtmaya, kendisinde zerresi bulunmayan şefkat ve merhamet kılıfı geçirip,
104
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nefsi hedef ve hevesleri için herkesi feda etmeğe razı ve hazır bir insan; hakikatte iblistir. Sureti Haktan
görünüp fitne filmini çevirmek isteğidir. Başkasını rakip görmek ise, sadece şeytani ruhların vesvesesidir.
Çünkü kadere iman edenin, birilerini rakip görmesi mümkün değildir. Zira kader asla değişmeyecektir.
Harun Yahya’nın tespitiyle bunlar bir “basitlik”tir ve “Basitlik; insanın ruhunu Kur’an ahlâkına uygun bir
şekilde derinleştirmemesi, Allah’a yakın olma ve O’nun rızasını kazanma konusunda istekli hareket
etmemesi sonucunda, davranış ve düşünce biçiminde meydana gelen yüzeyselliktir.”105
Bu tipler her türlü hizmet ve hedeflerini dünyevi heveslerine endekslemiştir.
Allah’ın varlığına inansalar, çok önemli sırlara vakıf bulunsalar ve insanlar nazarında hikmet ve fazilet
ehli sanılsalar da, gerçekte şeytanın tuzağına kapılan ve nefsaniyetlerine tapınan kimselerdir.
Bu şeytani ruh sahiplerinin bir adilik ve basitlik alameti de, kendilerinden başka herkesi ve hatta mümin
ve muttaki kimseleri, hor görmeleri ve hakaret etmeleridir. Kur’an bunların ahiretteki durumlarını şöyle
bildirmektedir:
“Doğrusu mücrimler (suç e günah işleyip gizleyenler), kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi.(Onların)
yanlarına vardıkları zaman (alaylı bir küçümseme ile) birbirlerine kaş-göz ederlerdi. Kendi yakınlarına
döndükleri (ve yaranlarıyla yalnız kaldıkları) zaman ise (birbirlerine, müminleri kastederek): Bunlar elbette
şaşkın-sapık (kimselerdir)derlerdi. Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemiş (ve
başkalarının değerini ölçmekle görevlendirilmemiş)lerdi. (Ama) Artık bugün (şimdi de) iman edenler, (bile bile
gerçekleri örtüp gizleyen) inkârcı nankörlere gülmektedir. (Hem de) Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek
suretiyle…
Nasıl(mış… Dünyevî hesaplar ve nefsanî amaçlar için gerçekleri örtüp gizleyen) inkârcı nankörler,
işlediklerinin feci karşılığını gördüler mi?”106
Şeytanî ruhların, dostluğu da düşmanlığı da, Allah için değil nefisleri hesabınadır. Bugün bazılarının
içimizdeki birtakım hainlere karşı tavır ve tepkileri, davanın ve Mevla’nın hatırına değil; onları kendilerine
rakip gördüklerinden dolayıdır. Kafayı taktıkları ve tapındıkları kuruntularına ve hayal kurdukları makamlarına
konacağından korktukları herkes bunların potansiyel düşmanıdır. Bu tipler hayali görevlerle, hayali hedefler
için savaşan Donkişot’tan farksızdır.
Ama unutmayalım ki, insi ve cinni insanların varlığı da lazımdır ve hikmet açısından hayırdır. Çünkü bu
gibi vesvas ve hannas (Boş kuruntularla gururlandırıcı ve acıma rolüyle azdırıcı) kimseler müminleri
yetişmesinde ve pişmesinde bir nevi antrenör rolü oynamaktadır. Yani Allah bunları, müminlere bedava
hocalık yaptırmaktadır.
Harun Yahya’nın ifadesiyle; “Bu basit karaktere sahip insanlar, yaptıkları iyi işleri ve gösterdikleri bazı
olumlu tavırları herkesin bilmesini isterler.”107
Hayal ettikleri makamlara, hizmet ve faziletleriyle hak kazandıklarını anlatıp dururlar. Allah’ın lütfettiği
bazı marifet ve meziyetlerini de buna gerekçe yaparlar.
Oysa yine Harun Yahya’nın ifadesiyle “insanın yüce değerleri bir tarafa bırakıp, nefsinin basit
isteklerine boyun eğerek, dünyalık (makam ve) menfaatlere yönelmesi büyük bir aldanıştır.108 Allah
Kur’an’da, nefislerine uyarak ayetlerinden uzaklaşan insanlar için:
“Eğer biz dileseydik, onu bununla (verdiğimiz imkân ve fırsatlarla) yükseltirdik. Ama yere (dünyalık
beklentilere) meyletti, (gurur ve kuruntularına saplanıp), hevasına uyup gitti.”109 Buyurmaktadır. Hâlbuki
Bediüzzaman’ın dediği gibi: “Hırs ve hıyanet, sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat, vesile-i rahmettir.”110
Harun Yahya’nın mükemmel tespitiyle:
“Kişinin nefsindeki benlik duygusu ve büyüklük arzusu; hırsı, tamahkârlığı, öfke ve hırçınlığı her türlü
105

Basitliğin Kirli Kültürü Giriş: sh.8
Mutaffifin 29–36
107 A.e.g: sh. 104
108 A.e.g: sh: 108
109 Araf:176
110 Mektubat sh:271
106

75

bozuk düşünce ve tavrı kışkırtır.”
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“Bari-i Tealanıza (kusursuzca yaratan Yüce Rabbinize) hemen tövbe edip , (bu kirli ve kibirli, azgın )
nefislerinizi öldürün. Bu Allah katında sizin için daha hayırlıdır.”112 Ayetinin uyarılarına kulak asmayan bu
vartadan kurtulamayacaktır.
 Kendince gözü açıklık yapıp, riskli ve zahmetli işleri arkadaşlarına yaptırmak
 Böylece onları hedef yapıp yıpratmaya çalışmak
 Basit feragat ve fedakârlıklarını büyük kahramanlık diye tekrar tekrar anlatmak
 Az bir emekle, büyük beklentilere kapılmak
 Sürekli nefsini temize çıkarmaya, ama başkalarına çamur atmaya çalışmak
 İnsanları iğneleyici ve küçümseyici sözler konuşmak, yazılar yazmak
 Kendi kuruntularına itibar ve itaat etmeyenleri “Hidayetleri kararmış” kabul edip, onlara karşı her türlü
hakaret ve hıyaneti bir taktik olarak kullanmak
 Kendi hayallerine gerçek gibi inanıp, heveslendiği mevki ve hedefleri ele geçirmiş sanıp,
çevresindeki insanlara:” Bana hizmet ve rağbetiniz kadar, makam ve menfaate nail olacaksınız!”
tavrıyla davranmak
İşte bütün bunlar, şeytani ruh taşıyan şarlatanların, basitlik ve bencillik ahlakıdır.
Ancak tövbe kapısı herkese açıktır.
“Allah geçmişte olanı bağışlayıcıdır. Ama kim tekrarlarsa, Allah ondan intikam alacaktır.”113
Kendilerini Tanrı Görmek:
“Oysa göklerde ve yerde ne varsa-istese de istemese de- O’na teslim olmuştur ve O’na
döndürülecektir.”114
“Siz (Hepiniz) O’na döndürüleceksiniz.”115
Gibi onlarca ayette, Cenabı Hak herkesin ve her şeyin; önünde sonunda mutlaka kendisine
döndürüleceğini beyan buyurmasına rağmen; Nefislerini ilahlaştıran zavallılar ise:
“Sen de bana döneceksin… Kapıma gelip diz çökeceksin… Çaresiz bana boyun eğeceksin” gibi
iddialarda bulunup zırvalamaktadır.
“Kim de (nimet ve faziletleri sadece nefsine reva görüp) cimrilik ederse ve kendisini müstağni
(Herkesin kendisine muhtaç olduğunu, kendisinin hiç kimseye ve hiçbir şekilde ihtiyaç duymadığını)
zannederse ve en güzel olanı (işine gelmediğinden ve haset ettiğinden haklı ve hayırlı hizmet ve daveti
küçümseyip) tekzip ederse, Biz ona da zorlu olanı (kendisini sonunda zillet ve zahmete, Allah’ın gazabına ve
azabına uğramasını) kolaylaştıracağız.”116
“Hayır, gerçekten insan azgınlaşır. Kendini müstağni (ve müstesna) gördüğünden”
Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir.”117
Gibi ayetler; Herkesin kendisine muhtaç ve mecbur kılındığı, kendisinin çok özel ve mükemmel
yaratıldığı havasına kapılan ve nefsü hevasına tapınan tiplerin; nasıl azgınlaşıp saldırganlaştığını ortaya
koymakta ve şeytani ruhların psikolojik ve bencillik paradigmasını anlatmaktadır.
“Cennette gezerken: Çok önemli bilgiler ve yüksek görevler verilen birisinin şımarıp şaşıracağı ve
Allah’ın lanetine uğrayacağı” yolunda bir ilahi uyarı levhasını okuyan şeytan “ya hu, bu kadar da ahmaklık ve
alçaklık yapılır mı? Acaba bu nankör ve nasipsiz kimdir?” diye hayretle sorduğu, ancak onun kendisi olduğu
rivayet olunmaktadır.
Hâlbuki aklını beğenmek ve kendi vehimleriyle büyülenmek bir aldanıştır. Cenabı Hak “Ve her bilgi
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A.eg: sh:126
Bakara:54
113 Maide: 95
114 Ali İmran:83
115 Yasin:22
116 Leyl: 8-9-10
117 Alak: 6-7-8
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sahibinin üstünde daha iyi bilen bir bilen vardır.”
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Buyurmaktadır.

“Eğer Hak onların hevalarına (İstek ve tutkularına) uysaydı, muhakkak gökler yer ve bunların içinde
ve arasındaki herkes (ve her şey) bozulmaya uğrardı.”119
Ve hele sahip olduğu bazı bilgi ve becerileri Allah’ın rızası ve ahiret yatırımı yolunda değil de,
başkalarına üstünlük taslamak ve bilgiçlik satmak için kullananlar şiddetle kınanmıştır. Harun Yahya’nın
güzel tespitiyle:
“Böylesi cahiliye insanları, sahip oldukları bilgileri; hayır, güzellik, insanların iyiliği ve güvenliği için
kullanmazlar. Onlar bunu ancak dedi kodu yapmak ve fitne fesat çıkarmak için kullanırlar. İnsanları
birbirlerine düşürmeye, tuzaklar kurmaya çalışırlar.”120
Kendilerini böyle “Çok bilgili, özel görevli, manevi yetkili” gösteren kişilerin, çevresine vaat ettiği
hayali makam ve menfaatlere kavuşmak için onlara hizmet ve hürmet etmeği de Hz. Peygamberimiz
“Deccal’den bile tehlikeli olan gizli şirk” olarak tanıtmış ve sakındırmıştır.
“Bana göre, sizin için Deccal’den daha ziyade

(tahripkâr olacağından ) korktuğum şeyi haber

vereyim mi? O, gizli şirktir ki; bir kişinin tutup (Maddi veya manevi yetkili sandığı bir) adamın makamına
gösteriş için (ondan bir şeyler umarak) amel etmesidir.”121
Kibir şeytanın ahlakıdır ve nefsini ilahlaştırmaktır. Efendimiz:
“Kibir; Hakkın iptali ve halkın tahkiridir.”122 Buyurmaktadır.
Yani: Birinin hak ettiği nimet ve fazileti, ona reva görmemek ve insanları küçümseyip hakaret
etmektir. Bütün bunlar Allah’ın takdir, taksim ve tayinine isyan ve itirazın bir ifadesidir.

“VESVASİL HANNAS
MİNEL CİNNETİ VENNAS”
İlahlık davası güdüyor hain
Haset zekavetle şeytana benzer!..
Keramet sanıyor, zannını kâhin
Aslında sui zan, bühtana benzer!..
Şahsından kopanı kafir sayıyor
O her vesveseyi, vahiy sanıyor
Saflar, safsatayı sahih sanıyor
Aynen azdırıcı süfyana benzer!..
Kafaları meşgul, hep muhal ile
Saltanat kurgular, ham hayal ile
İçtihat yapıyor, ilmihal ile
Sinsice saldıran sırtlana benzer!
Ulvi gerçekleri dun hevesine
Perde yapar nefse, avanesine
Makamlar dağıtır, bir bir hepsine
Şeytanlara tapan, “satan”a benzer!
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Yunus:76
Müminun:71
120 Hz.Muhammed Sh.43
121 Ramuzel Ehadis-Hazreti Muhammed H.Yahya Sh:101
122 Ramuzel Ehadis
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Şampiyon geçinir, şebek cinsinden
Tevil tefsir yapar, işkembesinden
“Ensar” diye bahseder şebekesinden
Hala yem bekleyen, kurbana benzer!
Hükmüne itiraz büyük günahtır
İftira, fesatlık her yol mubahtır
Rakip gördüğüne Hasan Sabbah’tır
Ganimet delisi, korsana benzer!
Hakikatte her şey, hayır hikmettir
“Halkı şer şer değil, kesbi şer şerdir”
Nice vesvas var ki, zahir beşerdir
Özü iblis yüzü, insana benzer!..

78

KUR’ANIN TEKNOLOJİK MÜJDELERİ VE SİYONİST
SİSTEMİN AKIBETİ
Rahmetli Erbakan Hoca sohbet, seminer ve konferanslarında:
 Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulan Siyonist ve emperyalist zulüm düzeninin,
öyle barış ve adalete çağırmakla, veya hoşgörü edebiyatıyla düzeltilemeyeceğini…
 Bunların, tahribi çok ürkütücü nükleer füzelerine ve etkili silah sistemlerine güvenip,
dünyayı tehdit ederek barbarlıklarını yürüttüklerini…
 Öyle ise, Batılıların bu Şeytani güçlerini etkisiz bırakacak, yeni ve yüksek
teknolojilere sahip olmak gerektiğini ve Allah’ın izniyle bunları başarıp ilgili ve yetkili
makamlara teslim ettiklerini defalarca anlatmıştı.
 Bütün zalim ve Batıl güçlerin elinde bulunan:
→ Nükleer başlıklı füzelerini
→ Uçak gemilerini
→ İnsansız hava gereçlerini
→ Savaş kontrol merkezlerini
a) Çalışmaz hale getirecek ve çok ucuza mal edilecek teknolojik böcekleri
b) Silah mekanizmalarını çürütecek metalik virüsleri
c) Fırlatılan füzeleri havadan yakalayıp tersine çevirecek elektromanyetik
sistemleri:
1. Planlayıp yaptıklarını
2. Bunları seri üretime hazırladıklarını
3. Proje aşamasından deneme safhasına kadar, hangi aşamalardan geçtiğini
gösteren video kayıtlarını
4. Ve bunların Kahraman Ordumuzun özel yetkili birimlerine aktarıldığını
özellikle vurgulamıştı.
Bu müjdeler, aynı zamanda; ülke ve bölge şartlarının olgunlaşması
durumunda, süper şeytani güçlerin burnunun kırılacağı bir tarihi hesaplaşmanın
yaşanacağının da ihbarı ve ihtarıydı.
Şimdi, bu gerçekleri daha iyi kavrayabilmek için, Kur’anda çağımıza yönelik teknolojik
gelişmelere işaret eden bazı ayetlerin üzerinde dikkatle durulması gerekirdi.

Fil Suresindeki “Ebabil Kuşları” Metalik ve İnsansız Hava Araçları mı?
Fil Suresi: “1- Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? 2- Onların 'tasarladıkları
planlarını' boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi. 4- Onlara
'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı. 5- Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.”
Meryem Suresi’nde geçen, Hz İsa’nın "ben size çamurdan (maden hamurundan) bir kuş
yaparım ve ona üflerim o da uçuverir" mealindeki ayet ile bu “üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi (ki)
onlara pişirilip sertleştirilmiş (madeni) balçık taşları (benzeri mermiler) atıyorlardı” (Fil:3-4) ayetleriyle
birlikte zikredildiği zaman ikisi arasındaki irtibat belirginleşir. “Dağlardan elde edilecek madenlerin
eritilip kuşa dönüştürüleceği” fikrine işaret ve ilham etmektedir. Fazla uzatmaya gerek kalmadan
görüyoruz ki, sadece et ve kemik olan kuşlar söz konusu değildir, madenden yapılma kuşlara işaret
edilmektedir. Nitekim, bir çok eski efsane ve tarihi hikayelerde ‘demir kuşlar’dan ‘ateş

kuşlar’dan söz edilmektedir.. “Tayr” kelimesi etrafında yaptığımız bu yorumlardan sonra şimdi Fil
Suresi’ni ele alabiliriz.. Mekke, bünyesinde barındırdığı Ka’be dolayısıyla en eski zamanlardan beri
Arabistan’ın hem kültür hem ticaret merkeziydi. Buralarda her yıl kültür şenlikleri düzenlenir, şiir
yarışları tertip edilir ve kurulan panayırlarda hem kültürel etkinlikler hem de ticaret gerçekleşirdi.
Putperest Kureyşliler, bu faaliyetler sayesinde büyük servetler edinmişlerdi. Habeşistan, bütün
çabalarına rağmen, bu kültürel faaliyetleri ve ticari sürkilasyonu kendi ülkesine çekememişti. Gün
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geçtikçe Mekke daha zengin oluyor ve kültür merkezi olma bakımından öne geçiyordu. Dönemin
Habeşistan Kralının Yemen Valisi Ebrehe, putperest olan Kureyşliler’in bu avantajı Ka’be sayesinde
yakaladıklarını biliyordu. Eğer kendisi de bir mabed inşa ederse, belki ticareti Yemen’e çekebilecekti.
Öyle de yaptı. Altın kubbeli muhteşem bir mabed yaptırdı ve herkesi buraya gelmeye mecbur etti.
Mekkelilere de bu yolda haber gönderdi. Bunun üzerine Yemen’e giden bir Kureyşli, hakaret niyetiyle
mabedin içine pisledi. Buna çok öfkelenen Ebrehe, Mekke’yi alıp Kabe’yi yıkmaya karar verdi.
Ordusunun önünde eğitilmiş savaş filleri yürüyordu. Nihayet Mekke civarına gelince, otağını kurdu ve
Mekke’lilerin sürülerini gasp etmeye başladı.. O sıralarda Mekke’nin siyasi lideri, Hz. Peygamber’in
dedesi Abdülmuttalib’ti. Ebrehe Abdülmuttalib’in de 200 devesini almıştı.. Bu haber Abdülmuttalib’e
ulaşınca, Abdülmuttalib, Ebrehe’nin karargahına gitti. Ebrehe, onun Mekke’nin affı için yalvaracağını
umuyordu. Ama öyle olmadı. Abdülmuttalib, develerini talep etmek için geldiğini söyledi..
Ebrehe şaşırdı. Onun Mekke lideri olarak kendisinden bağışlanma dileyeceğini ve Kabe’ye zarar
vermemesini isteyeceğini sanmıştı. Ve; "Sen develerin için mi geldin? Oysa ben, senin Kabe’ye zarar
vermemem için ricacı olacağını umuyordum" deyince. Abdülmuttalib ona şu cevabı verdi:

“Hayır ben Kabe için gelmedim, kendi develerim için geldim. Ben develerimin
sahibiyim. Kabe ise Allah’ındır. O kutsal mabedini koruyacak güçtedir.” Ebrehe,
aşağılayıcı bakışlarla Abdülmüttalib’i süzdükten sonra; "Verin şunun develerini, nasıl
olsa yarın hepsini birlikte alacağım!" Abdülmuttalib oradan ayrıldıktan hemen sonra Fil Suresi’nde
geçen hadise cereyan etti.. Şimdi surenin mealini aktaralım;
"Görmedin mi Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine ‘siccil (maden çamurundan pişirilmiş taş gibi sert mermiler)’ fırlatan "uçan ebabil"ler
yolladı. Ve onları "asfin mekul"e çevirip (ortadan kaldırdı)”..

Burada üzerinde duracağımız kelimeler ´tayr´, ´ebabil´, ´siccil´ ve ´asf´tır.
Bilindiği gibi ´tayr´ uçan şeye verilen genel addır. Bu surede ´tayr´ kelimesinin
´nekre´ (belirsiz) bir isim olarak kullanılması, bunların bildiğimiz kuşlar olmadığına
dikkat çekmek içindir. Elmalılı Hamdi Yazır bu surenin tefsirini yaparken "Bu
kelimenin nekre kullanılması, bunların tanınmadık, bilinmedik garip uçucular
olduğunu hatırlatmak içindir" demektedir. "Tanınmadık, garip kuş" Bu ifadeler son
derece ilginçtir. UFO´ların İngilizce´deki karşılığıyla tamtamına örtüşmektedir.
(tanımlanamayan uçan cisim)!. Tahmin ediyoruz ki, merhum Hamdi Yazır, bu tefsiri
yaparken bugünkü insansız uçaklar ve UFO´lar görünmüş olsaydı, herhalde onlara
bir atıfta bulunup dikkat çekerdi.. Çünkü Elmalılı Tefsiri, teknolojik gelişmelere en
çok vurgu yapan tefsirlerden biridir, hatta kendi dönemi için en iyisidir. Elmalı aynı
kelimenin tefsirinde "Bunlar-siz bunu uçan cisimler olarak da anlayabilirsiniz-o
zamana kadar oralarda hiç görülmemiş, irili ufaklı, siyah, yeşil, beyaz, takım takım
kuşlar cinsinden şeylerdi" denmektedir. Eğer surede geçen ´tayr´ kelimesi bilinen
bir tür kuş olsaydı, bunların irili ufaklı olması veya değişik renklerde olması
gerekmezdi. Oysa irili ufaklı ve muhtelif renklerden söz ediliyor ve bunların takım
takım, yani filolar halinde saldırdığı belirtiliyor. Amon-Ra´nın dönüşünü anlatan
"Yıldız Geçidi-Stargate" filmiyle, Amerika´nın uzaylılar tarafından istilasını anlatan ve
yeni yeni vizyona giren filmdeki "Independent Day" uzay araçları gözönüne alınacak
olsa, Ebabil-ki aşağıda izah edeceğimiz gibi ebabil, filo demektir-diye nitelendirilen
kuşların ne derece hakikate uygun olduğu da anlaşılır.. Bilinen bir gerçek varsa, bu
surede geçen Tayr, bildiğimiz kuşlar değildi ve o daha önce hiç görülmemişti.. Bu
surede anlatılan uçucular Erbakan Hocanın Heronlardan çok daha yüksek kalite ve
yetenekte yaptıklarını söylediği “insansız hava araçlarına” ne kadar da
benzemekteydi!
“Ebabil”
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Bu surede geçen diğer ilginç bir kelime de “Ebabil”dir. Tefsirlerde Ebabil kuşunun adı olarak değil,
´uçuş şekli´ diye belirtilir. Uçan ve aşağıdakilere ´siccil´ atan bu uçucuların uçma biçimini anlatmaya
yöneliktir. Ebabil kelimesini anlatabilmek için ´şemati´ ve ´abadid´ kelimeleri örnek verilmiştir. Şemati, askeri
literatürde ´dağınık kıtaları´, ´abadid´ ise ´manga´, ´bölük´ ve ´filo´ ları ifade etmektedir. Bütünden ayrılıp
küçük birlikler oluşturmaya ´abadid´ denmiştir.. Ebabil´in kelimesinin tekilinin olmaması da ilginçtir. Daima
çokluk olarak kullanılan bir kelimedir. Tıpkı filo gibi. Filo dendiğinde hemen aklınıza üçten fazla sayılar akla
gelir. Sahabe´den ünlü müfessir İbn-i Mes´ud da bu kelimeyi ´uçan fırkalar´ diye tefsir etmiştir. Bugün buna
kısaca ´filo´ diyebiliriz. Bir diğer ünlü müfessir İbni Cerir de Ebabil´i kuşun adı olarak değil, uçuş biçimlerinin
vasfı olarak algılamamız gerektiğini söylemektedir ve Ebabil´i, "dört bir taraftan ayrı ayrı ve gruplar halinde
uçmanın adı" diye zikretmektedir. Ancak bazı tefsirlerde, bu kelimenin ´ibbale´ kelimesinden geldiğini,
ibbalenin de grup ve demet anlamına kullanıldığını bildirir. Görülüyor ki, hangi anlamda kullanılırsa
kullanılsın, Fil Suresi´nde geçen ´uçucuların, bildiğimiz Ebabil Kuşlarla bir alakası yoktur. Ebabil onların adı
değil, uçuş şekillerini anlatan bir özelliktir.. Sonra bu uçan varlıklarla ilgil başka detaylar da vardır. "Bunların
ayakları köpek ayağına benziyordu." deniliyor ve denizden geldikleri, ansızın belirdikleri rivayet ediliyor. Ve
renkliliklerine özellikle dikkat çekiliyor.

“Siccil”
Siccil kelimesi de surede dikkat çeken bir kelimedir. Siccil kelimesi Kur´an-ı Kerim´de başka yerlerde
de geçmektedir. Bir ayette ise ´müsevveme´ kelimesi ile birlikte zikredilir. Müsevveme; nereye isabet
edeceği belirlenmiş anlamına gelir. Hedefe kilitlenmiş füzeye de ´müsevveme´ denir. Siccil, tefsirlerde
kabaca ´Pişmiş sıcak taş´ olarak geçer. Bugün rahatlıkla bomba diyebileceğimiz siccil kelimesinin
tefsirlerdeki yorumları incelendiğinde, müfessirlerin nerde ise ´bomba´ diye nitelendirilecek bir anlamı
yakalamaya çalıştıklarını hissedersiniz. Tefsirci Zamehşerinin, “sanki yazılmış, tedvin edilmiş (yani koordine
edilmiş ve sabitleştirilmiş) ateş dolu azap topları” tarifi hayret vericiydi. Siccil, keçi veya koyun gübresi
iriliğinde mermi taşlar diye tanımlanmış ve kuşların bunları ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları rivayet
edilmiştir. Bir savaş uçağını ve özellikle insansız hava aracını anlatmak için acaba o devirde bundan daha
güzel tanım yapılabilir miydi? İbni Abbas ise ´fındık´ tanımı yapıyor ve demir gibi çok ağır cisimler olduğunu
aktarıyor. Fındığın bildiğiniz gibi üzerinde sert bir kabuk vardır ama özü yani işe yarayan kısmı içindedir. Size
kurşunu hatırlat mıyor mu? Evet bu uçan cisimlerin Ebrehe ordusuna fırlattığı bu siccil´ler onları bir anda
´asfin me´kul´ e çevirmişti. Asfin Me´kul, yenmiş kırık dökük hale gelmiş ekin demektir. Bu saldırı
neticesinde onlar delik deşik edilip bitirilmişti. Dışardan bakan biri, saldırının gerçekleştiği yeri, biçilmiş ve
sonra çiğnenerek kırık dökük samanlara dönüşümü bir şekilde görmüşlerdir. Bu tasvir bombardıman
sonrasının en güzel tanımı değil midir?123

Beklenen İslam medeniyetinde eşyanın ve insanların ışınlanacağı
Hz. Süleyman´ın "gudvvuha şehrun ve revahuha şehrun´ (gidişi bir ay, gelişi bir
ay) diye nitelendirilen bineği ile, Belkıs´ın tahtının, bir saniyenin de altında bir zaman içinde
Yemen´den bugünkü Kudüs´e ışınlanması çağımızdaki çok önemli teknoljik gelişmelere işaret
buyurmaktadır. (Sebe´ Suresi, 10. Ayet ve devamı)
“Guduv” gidişi, “revah” gelişi anlatır. Kısacası Süleyman´ın bineğinin hızı, gidiş-dönüş altmış
gün/saattir kadardır. Kur´an´ın ifadesinde bir gün, bizim saydıklarımızla 1000 bin yıldır. Demek ki,
Süleyman´ın bineğinin hızı 1.000 x 60 = 60 bin yıl/saattir. Bu da saniyede 1000 ışık yılı olmaktadır.
İnsanın algılayabildiği ya da varsaydığı en büyük hız şimdilik ışık hızıdır. (Oysa tasavvufta ´nur
hızı´ denilen ve hayalden daha süratli olan bir hız birimi vardır) ışığın saniyedeki sürati 300 bin
kilometre olduğuna göre -ki ışık uzayın bütün kavislerini ve bükeylerini tarayarak geçer- Hz.
Süleyman´a verildiği belirtilen bineğin hızı ışık hızından da fazladır. Bu da aklımıza “ışınlanma
süratinin hızını” hatırlatır. Çünkü, Belkıs´ın tahtı, göz kapayıp açıncaya kadar Yemen´den Kudüs´e
taşınmıştır.. Ve üstelik bunu da "Reculün indehu mine´l- kitabi ilmün" (kitabi bilgilere-ki, bu tecrübi
bilgileri de anlatıyor- sahip bir adam) diye vasıflandırılan bir insan başarmıştı. Bu ifadeler, bize
123

( Bak: The Holy Quran)
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bilimsel çalışmalarla insanlığın varabileceği sınırları ortaya koymaktadır. Çünkü, bu işi yapmaya
Cin taifesinden bir ´ifrit´ de talip olmuştu. Ancak onun tanıdığı süre biraz daha uzundu. Yani ´ayağa
kalkıp oturacak kadar´ bir süre.. Hz. Süleyman bu süreyi uzun buldu ve bugünün ifadesiyle teknolojik
bilgiye de sahip olan yardımcısından talep etti ve Taht bir anda hazır oldu.. Belkıs, gelip de tahtını
orada bulunca ona soruldu; "Bu taht senin mi?" Belkıs´ın verdiği cevap, bugün ´sanal gerçekçilik´
diye nitelendirilen bilimin de ilk tanımı idi: "Sanki o!" Bugün sanal varlıklara İngilizce´de ´sanki o´
denilmesi oldukça ilginç değil mi? Demek ki, bizim kendimizi ışık hızına hapsedip, onun üzerinde
nesnel varlığın taşınmasını garip ve imkansız sanmamız sadece bilgilerimizin henüz olgunlaşmamış
olmasından kaynaklanır..
Bizim ışık hızına hapsedilmiş olmamız, başka yaratıkların da bu hıza hapsolunduğu yanılgısına
yol açmıştır. Uzayda,-elbette tabiatları yaşadıkları gezegenin tabiatına uygun dizayn edilmiş- varlıklar
vardır ve olmalıdır.. Nitekim, UFO´ların varlığı nerde ise kesinlik kazanmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri´nin, 1960 yılında başlattığı Apollo serisi uzay uçuşlarına "refakatçi" uçan cisimlerin eşlik
ettiği, hem astronotların ses kayıtlarıyla, hem de çekilen resimlerle ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi Ay´a
ilk inen Apollo 14´ten çıkıp Ay´da yürüyen ve burada hatıra resmi çektiren astronotların arka planında
iki UFO görüntüsü vardır. Bu tarihi uzay yolculuğunun iki UFO´nun refaketinde gerçekleştiğini NASA
nedense saklamaktadır. Hatta hatırlarsanız, bu resmi basan Time dergisi hemen toplatılmıştı. Keza
astronotların ses kayıtlarında bu cisimlerden açık açık söz edildiği ve Ay´da son derece ahenkli
esrarengiz bir müziğin duyulduğu haberi de o sıralarda basına yansımıştı. Daha sonra bir

konferans için gittiği Kahire’de okunan Ezan sesini duyunca şaşkınlık geçiren
astronot Neil Armstrong “Yemin olsun ki Ay’da duyduğumuz esrarengiz sesler ve
sözler bunun aynısıydı!..” diye haykıracak, ama Siyonist Yahudilerin güdümündeki
NASA yetkilileri O’na “deli ve bunamış raporu” çıkartıp susturacaktı….

Bazı Kur’ani Kavramların Mesajları
Dabbe:
Dabbe; bu kelime ile anlatılan varlıklarla; metabolizma olarak bize benzeyen yaratıkların kast edilmiş
olması önemlidir.. Elmalılı Hamdi Yazır, "Hak Dini Kuran Dili" adlı tefsirinde dabbe kelimesine şu açıklamayı
getirir; "Hafif, hissettirmeden yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar ve böcekler için kullanılır.
içkinin vücuda yayılması, bir çürüğün etrafına bulaşması gibi hareketi gözle tesbit edilemeyen
canlılar için kullanılır....." şu halde, tren, otomobil, bisiklet gibi, şunu hemen hatırlatalım, bu tefsir
yazıldığında bilinen mekanik yürüyücüler bunlardan ibaretti. Bunlara bugün robotlar dahil daha bir çok
eklemeler yapmak mümkündür. Bununla beraber, "Allah her dabbeyi sudan yarattı. Onların bir kısmı
ayaksızdır karnı üzerinde sürünür, bir kısmı iki ayaklıdır, bir kısmı dört ayak üstünde yürür..." (Nur
suresi 24/25) ayetinde zikredildiği gibi bütün yürüyen canlı türlerini içine alır.. İkincisi, “dabbe” diye nitelen
varlıkların yerde ve gökte bulunduğunun belirtilmesidir.. Dabbe kelimesinin Kur´an-ı Kerim´de ilk geçtiği
yer Bakara Suresi´nin 164. Ayetidir. Bu ayette ´dabbe´ kelimesiyle yer yüzündeki kuşlar hariç her türlü
yürüyen canlılar kast edilmiştir..
Diğer ´dabbe´ kelimesi ise Hud Suresi´nin 6. ayetinde geçer. Burada da yer yüzündeki dabbelerden
söz edilir. "Yer yüzünde rızkı Allah´a ait olmayan hiç bir canlı yoktur, ki, onların karar kıldıkları yeri de
varacakları yeri de bilir. (Bu bilgilerin) hepsi Kitab-ı mübin´dedir." Burada Kitab-ı Mubin´le sanki ilahi
bilgi merkezi kastedilmektedir. Ayette "dabbe"nin "nekre" (belirsiz isim) olarak kullanılması çok ilginçtir. Bu
ifade tarzıyla Cenab-ı Hak, ayette geçen dabbenin kesinlikle, "hayvan" tarifi içine girecek dabbeden
olmadığına, onun bambaşka bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir. Aşağıda tefsirini yapacağımız Neml
Suresi´nin 82. Ayeti, bu dabbeden maksadın ne olduğunu netleştirir.. Dabbe tefsirlere göre, ´deprenip duran
her tür canlı´ anlamına kullanılmış. Ayette geçen "fi´l-Ardi" (yeryüzünde) ifadesi, tahsis için değildir. Yani bu
kelimenin sadece dört ve daha çok ayaklıları değil, aynı zamanda iki ayaklı -insan gibi- varlıkları da
kapsamına aldığını hatırlatmak içindir.
Diğer bir ilginç husus da bu ayetten hemen sonra, uzayı ve uzayın altı günde yaratıldığını anlatan
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ayetin gelmesidir. Dabbe kelimesi aynı surenin 56. ayetinde de geçer. Burada da benzer ifadeler kullanılır.
Ancak bu sefer dabbe´nin mekanı belirtilmemiştir ve bütün yaratıkların Allah tarafından idare edildiği belirtilir.
Şu ana kadar, ´dabbe´ kelimesiyle yer arasında sürekli bir irtibat görülmektedir. Ama aşağıda vereceğimiz
ayette ´dabb´ sadece yere has kılınmamıştır, aksine yer ile birlikte gökteki dabbelerden söz edilmektedir. İşte
bizi yakından ilgilendiren ayet! Nahl Suresi´nin 49. ayeti net bir şekilde yer ve gök dabbelerinden
bahsedilmektedir. Dabbe kelimesiyle metabolizmaları bize benzeyen yaratıkların kast edildiğini bir kere daha
hatırlatarak ilgili ayeti aktaralım:
"Göklerde ve yerde mevcut bütün ´dabbeler´ ve melekler hiç büyüklenmeden Allah´a secde
etmektedir" Yani onun emrine ve yaratılış gayesine uygun hizmettedir. Burada “Melekler” ile “dabbe”nin ayrı
ayrı zikredilmesi dikkat çekicidir.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir.. 1-Dabbe
kelimesiyle metabolizması bize benzeyen, daha doğrusu elemental canlı yaratıklar
zikredilmektedir.. 2- ilk iki ayette dabbe kelimesi ´dünya´ ile sınırlı tutulduğu halde bu
ayette ´gökteki dabbeler´den yani uzaylı diye niteleyebileceğimiz, şuurlu, bilinçli, inisiyatif
sahibi yaratıklardan söz edilmektedir.. 3- ´Dabbe´ ile anlatılmak istenen canlıların, soyut
varlıklar olan ´melek´lerden farklı olduğunun hasseten vurgulanması önemlidir. 4- Her
topluluk gibi gök ve yer dabbelerinin de ilahi emirlere uymaktan başka çareleri olmadığı
belirtilmektedir. Casiye Suresi´nin 4. ayeti de ilginçtir. Bu ayette ise dabbe kelimesi,
insanlardan ayrı tutulur ve şöyle buyurulur:
"Sizin yaratılışınızda ve çoğaltıp yaydığı dabbelerde ibret almasını bilenler için deliller vardır"
(Casiye, 4)
Bazı tefsirlerin, ayetin metninde ´yer´ kelimesi geçmediği halde, bu çoğaltılıp yayılan yaratıkları
yer ile irtibatlandırması boşuna bir gayrettir. Oysa metin, "Ve fi halkikum ve ma yebussu min
dabbetin" şeklindedir ki, "min" ile dabbeler içinde bir türe dikkati çekmektedir. Bu türün "insan"
insan kelimesiyle birlikte anılması da ona benzerliğini ihtar etmektedir. Aslında ayette insan kelimesi
de geçmemektedir. ´Halkikum´ kelimesindeki "küm" zamiri insana yöneliktir. Bu ´küm´ zamiri,
doğrudan insana baktığı ve çokluk ifade ettiği halde, Dabbe kelimesinin "min" ile tahsis edilmesi ve
"nekre" (belirsiz) olarak kullanılması, ister istemez zihnimizi henüz yeterince bilimeyen bir türe
yönlendirmektedir. "Yabussu" kelimesi ile de bu varlığın seri bir şekilde çoğalıp yayılabildiğine dikkat
çekilir. Ve geldik, "dabbe" kelimesi konusunda bize en ilginç fikirleri verecek ayete.. Neml Suresi´nin
82. ayetinde insanlarla konuşacak dabbeden söz edilir. Ve bu kıyamet öncesinde görülecek bir türdür
ki, insanlığa kendi akibetini haber vermektedir..
"Söz sabit olacağı zaman (yani kıyamet öncesinde), onlar için yerden bir (Dabbe) canlı çıkarırız.
O da İnsanlara, Allah´ın ayetlerini ve hikmetlerini iman edip anlayamadıklarını söyler"

Bugün UFO´larla ilgili bütün araştırma ve incelemeler, onlardan alınan mesajlar ve
bilgiler, Allah’ın izni ve iradesi ile bazı uyarıcıların dünyamıza kadar yaklaşıp bize mesaj
verdikleri kanaatini pekiştirmektedir.
Sanki bununla, insanlık hızla yuvarlanıp gittiği kötü akibeti konusunda uyarılmak
istenmektedir. Adeta verdikleri mesajlarla bizi bu bozgunculuktan, bu fesadlardan ve kan
akıtmaktan korumaya, vazgeçirmeye çalışıyorlar.. Burada hemen yaradılışı hatırlatalım ve
meleklerin itirazını düşünelim. Ne diyordu melekler: "Ya rabbi yer yüzüne halife olarak
atayacağın bu insan, orada bozgunculuk yapacak ve alemi fesada verecek."
Şimdi özellikle Siyonist güçler ve Batılı emperyalistler, ürettikleri silah sistemleriyle,
insanlığı sömürme ve sindirme yolunda kullandıkları ve barış – adalet yerine savaşı
kışkırttıkları için hızla akibetimizi, yani kıyametimizi hazırlayacak bir fitneyi
körüklemektedir. Oysa Cenab-ı Hakk´ın, insandan beklediği barış ve esenliktir.. Nitekim
gönderdiği dine hep ´İslam´ yani barış adını vermiştir. Ama kafir ve zalim insanlar, adı
barış ve bereket olan ve insanlar arasında dirlik - birlik ve kardeşliği tesis etmesi için
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gönderilen Hak dinleri nifak, ayrılık ve savaş sebebi haline getirdiler. Kendilerine emanet
edilen bu cenneti cehenneme çevirdiler. Şimdi biz bir felaket öncesindeyiz ve belki de
bugüne kadar kendilerini gizleyen bu yaratıklar, insanlarla konuşmaya, yani ilişki kurmaya
geçmiştir.. Geçmiş bazı efsanelerde, gökten gelen varlıklardan söz edilir. Hatta bunların
resmi de çizilmiştir. Ama olabilir ki bunlar günümüzün mesajcıları yerindedir ve bizimle
bizim tekniklerimizi (radyo dalgaları, ses ve görüntü..) kullanarak iletişim kurma
gayretindedir. İnsanları uyarıyorlar, bu gidişatın felaket olduğunu haber veriyorlar, yani
artık bizimle konuşuyorlar ve bize Allah´ın ayetlerini ve Dinini anlamadığımızı söylüyorlar..
Neml:82 ve benzeri ayet ve hadislerin özel işaretleri ve önemli müjdeleri de: Pilotsuz
hareket eden ve yerdeki kontrol merkezlerinden yönlendirilen insansız hava araçlarının ve
Erbakan Hoca’nın kendi icatları olan diğer teknolojik savunma mekanizmalarının:
Düşmanlara ait çeşitli bilgi ve görüntüleri kaydedip ilgili birimlere sinyal ve mesaj olarak
gönderecekleri bilgilerini teyit etmeleridir.
Böylece, taklitçi ve nakilci bir kolaycılıkla din alimi sanılan ve teknolojik üstünlüğe
sahip Batılılara esaret ve teslimiyetten kurtulamayan kimselerin ve bunların peşinden
sürüklenen aslında “Allah’ın ayetlerine ve Kura’anın hikmetli müjdelerine hakiyle
iman etmedikleri ve akıl erdirmedikleri” de belirlenecek; Erbakan’ın ve sadıklarının farkı
ve fazileti de netleşip kesinleşecektir. Bu aynı zamanda yeni bir medeniyetin ve Adil bir
Düzenin hakimiyet habediridir.
Ragıp el-Isfahani, Müfredat adlı tefsirinde (s.165) "İnsanlarla konuşacağı" belirtilen bu dabbenin, o ana
kadar bilinen görülen bir yaratık olmadığını özellikle vurgulayıp kıyamet öncesinde çıkacağını belirtir.. Ayette
geçen "Fi´l-Ardi" (yerde) ifadesi de atmosferin içinde anlamına gelir. Çünkü Arz, atmosferiyle birlikte
düşünülmesi gerekir. Arz kelimesinin (belirli isim) olarak kullanılması gösteriyor ki, bu yaratıklar atmosfer
içinde görülecektir. Nitekim biz de UFO´ları ancak atmosfer içine girdikten sonra görebiliyoruz. Oysa onların
atmosfer dışında görüldüklerini de biliyoruz. (Apollo 14´ün verileri) Müslümanlar 14 asırdır işte bu dabbeden
(dabbetül arz) söz edip duruyorlar ama her asırda onunla ilgili tarifler değişip karma karışık bir hal alıyor..
Belki de bunların ansızın saldırıya geçecek -ki bu da olsa olsa insanlığın iman ve İslamdan uzaklaşıp
canavarlaşması sonucudur- uzaylılar olduğu söylenebilir. Çünkü bu dabbe ile ilgili rivayetlerin birinde onların
saklı bir topluluk oldukları ve zamanı geldiğinde içine hapsedildikleri boyuttan çıkıp saldırıya geçecekleri
belirtilir..

Tayr
Tayr kelimesinin bizi ilgilendiren şekliyle ilk geçtiği ayet Enam Suresi´nin 38. ayetidir. Bu ayette "Yer
yüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir ´uçucu´ yoktur ki, sizin gibi kendilerine has
kanunları bulunan bir topluluk olmasınlar" denilir. Burada ´tayr´ kelimesinden maksadın bilinen kuşlar
olduğu açık seçik belli oluyor. Çünkü onları "ümmet" (topluluk) diye nitelendirilmektedir. Cenab-ı Hak, "tairun
yatiru bi cenaheyhi" diyerek iki kanatlı kuşlardan söz ettiğini özellikle belirtir. Ancak bir sonraki, ayette,
Cenab-ı Hak, “Kitapta (anılması gereken) hiç bir şeyi eksik bırakmadık” , diyerek, bilinen ´dabbe´ ve
bilinen ´tayr´ın dışında ilerde ve gelecekte karşılaşılabilecek diğer uçucuların veya canlıların da kendi
yaratığı ve kendi kudreti altında olduklarını haber vermektedir. Kur´an-ı Kerim de sık sık bu tür açıklamalar
görülmektedir. Bir ayette Cenab-ı Hak, dönemin bilinen binekleri olan eşek, at, katır ve deveyi andıktan
sonra,
"Biz onlar gibi nice binekler yaratmışız" diyerek, hem o dönemin insanlarına akla aykırı olmayan bir
ibret dersi vermekte, hem de çağımızda artık tren, otomobil, uçak, roket, helikopter, insansız hava araçları ve
gelecekte üretilmesi mukadder olan bineklere de işaret etmektedir.. Keza, bir başka ayet-i kerimede, Cenab-ı
Hak insana, yerlerde, denizlerde ve göklerde geçitler ve yollar yarattığını söyler ki, bu ayet, bugün
dünkünden çok daha derin anlamlar içermektedir. Nitekim teknoloji geliştikçe, ilmi çalışmalar yeni yeni
gerçekler ortaya çıkardıkça Kur´an´daki bir çok ayet de anlam kazanıyor ve ne demek istediği daha iyi
anlaşılıyor. ´Tayr´ kelimesi de bu neviden bir kelimedir. Kur´andaki her ´tayr´ kelimesinin kuş olmadığını
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bugün çok daha iyi anlıyoruz.

"Uçan Ümmet!"
Bu tabir etrafında biraz fikir jimnastiği yaptığımız zaman, kuşlarla birlikte, uzaylıları da bir ümmet kabul
etmekte güçlük çekmeyiz. Hele "Biz kitapta anılmadık hiçbir şey bırakmadık" tenbihi, bizleri, bilinenlerin
ötesinde, geniş düşünmeye sevk etmek içindir. Çünkü her ayetin hem umumi bir anlamı hem özel yanları
vardır. Yani bütün zamanlara toptan hitap ettiği gibi, her bir zamana da ayrı ayrı göndermeler yapmaktadır.
‘Tair’ kelimesinin-Yasin Suresi´nde olduğu gibi- ´uğursuzluk´, ´vebal´ ve ´sorumluluk´ ifadesi taşımaşı
da ilginçtir. Özellikle Mülk Suresi´nde uzaydan yapılacak saldırı ile birlikte düşünüldüğü zaman bu kelimenin
neden çağımıza yönelik mesajlar taşıdığını anlamakta güçlük çekmeyiz..(27/47; 36/19) Nur Suresi´nin 41.
Ayeti de ilginçtir. “Görmüyor musunuz, yer yüzündekiler de göktekiler de ve bölük bölük gruplar
oluşturan ´tayr´lar da Allah´ı tesbih ediyorlar.” Ayette geçen "Men fi´s-semavati ve´l-ardi" ibaresi
üzerinde özellikle durulması gereken bir ifadedir. Çünkü Arz kelimesi tekil olduğu halde ´Sema´
kelimesi çoğul kullanılmış. Yani "men fi´s-Semai" denmemiş de "men fi´s-semavati" denmiş. Oysa
ayetin genel akışı içinde Sema kelimesinin ´tekil´ kullanılması daha makul görülüyor. Şayet bu kelime
tekil kullanılmış olsaydı, Tayr kelimesinden ancak, atmosfer içinde hayatlarını sürdürebilen kuşları
anlamak zorunda kalacaktık. Ayrıca ´men´ edatı da insanlar gibi bilinçli yaratıkları anlatmak için
kullanılmıştır. Kuşlar için ´men´ edatı kullanılmaz. Peki sema kelimesinin tekil değil de "semavat"
(gökler) çoğul kullanılmasının hikmeti nedir?
Eğer, daha sonra gelen "et-Tayr" kelimesinden maksadın, bizim bildiğimiz ve sadece
atmosfer içinde varlıklarını sürdürebilen kuşlar olsaydı, bu kelimenin de "sema" olarak kullanılması
daha uygun olurdu. Oysa Semavat bütün katmanlarıyla "uzayı" anlatır. Demek ki, atmosferimizin
dışında da bölükler oluşturarak yaşayan ve bir tür ümmet (yani topluluk) olan başka uçucular
vardır. Kur´an onlara da işaret ediyor. Ve onların da kendilerine düşen vazifeleri bildiğini hatırlatıyor,
ardından da "Allah" onların da ne yaptığını bilir” diyor.. Neml Suresi´nde ise Cenab-ı Hak, ´tayr´
topluluğu ile iletişim kurmanın yolunu gösterir. Hz. Süleyman bildiğiniz gibi bütün teknik kudretlerle
donatılmış büyük peygamberlerden biridir. Bugünkü teknolojimizin ilk ipuçları hep O´nun
mucizelerinde görülmektedir. Ses ve eşyanın ışınlanması, aktarılması, havanın taşıyıcılık özelliği
taşıması (aerodinamik), rezonans, sesin gidiş ve dönüş zamanları, sesin hızı, insan dışı yaratıkların
bayağı işlerde kullanılması (mesela cinlerin Süleyman Tapınağı´nda bilfiil çalıştırıldıkları Kur´an´da
zikredilir) gibi.. İşte insan dışı yaratıklarla irtibat ve iletişim kurulabileceğini de Hz. Süleyman´ın
lisanından aktarılan şu ayetten anlıyoruz; “Süleyman Davud´a varis olup dedi ki; Ey

İnsanlar! Bize ´mantıku´t-tayr´ öğretildi ve bize her şeyden verildi” (Neml, 16) Burada
bizi ilgilendiren "mantıku´t-tayr" dır. ´Mantık´, ´nataka´ kelimesinin mastarıdır. Nataka ´söz söyledi´
´(adam) konuştu´ demektir. Kuşların konuşmasını anlatmak için ilk etapta akla gelmesi gereken bir fiil
değildir. Bunun yerine ´kelleme´ filinin mastarı olan ´tekellüm´ de kullanılabilirdi, ama
kullanılmamıştır. Çünkü tekellüm, doğrudan insana bakar. İnsanın konuşmasına ´tekellüm´ denir.
Buradaki konuşma ´mantık´ kelimesinin ikinci anlamı olan ´makuliyeti´ de çağrıştırır. Böylece
´uçan´ cin topluluklarına veya diğer uçucu varlıklarla kurulacak iletişimin insanların konuşmasına
benzemediği hatırlatılır. Nataka´ kelimesi cansız varlıklar için de kulanılır. ´Nataka´l-avdu´ (ses

çıkardı) anlamınadır. Yani ´nataka´ fiili, zihinsel iletişimi ve ´sinyal´leri çağrıştırır.
Demek ´uçucularla´ yapılacak muhabere veya iletişim ancak sinyallerle olacaktır. Bildiğimiz kelimelerle
değil.. Nitekim atmosfer dışı varlıklarla insanların kurabildiği iletişimler radyo dalgaları ve sinyallerledir..

Bunun gibi, insansız hava araçları ve Erbakan Hocanın bahsettiği diğer teknoloji
harikaları da sinyaller ve radyo dalgalarıyla yönlendirilmektedir. Bu ayette Hz. Süleyman,
insanlara uzaylılarla iletişimin yollarını öğretmektedir. Bunun bildiğimiz dil formlarıyla değil, daha evrensel bir
iletişim yolu olacağını bildirmektedir. Nitekim ´tekellüm´ iletişim kurma biçimlerinin en alt tabakasıdır.
Balinaların iletişimi bile biz insanların iletişiminden daha ilginçtir.. Yukarıda zikrettiğimiz ayetten iki adım
sonra gelen ayette de Süleyman´ın karıncalarla kurduğu iletişimde ilginçtir. Hz. Süleyman insanlar, cinler ve
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´tayr´lardan (bu kelime malesef bütün tefsirlerde ´kuş´ diye geçer. Çünkü o dönemlerde bilinen tek uçucu
kuşlardır) oluşan ordusu Neml Vadisi´ne girdiği zaman Süleyman aleyhi´s-selam, karıncalar kralının kendi
halkına "Ey karıncalar yuvalarınıza çekilin. Süleyman´ın ordusu sizi bilmeden ezebilir." dediğini duydu.
Bu duyuşun ve algılayışın bizim bildiğimiz tarz olmayacağını pekala tahmin edersiniz. Nitekim Süleyman, bu
çağrıyı duyup algılayınca tebessüm etti ve "Bana verdiğin nimetlerle beni azdırma ya Rabbi" diye Allah´a
dua ve şükretti.. Enbiya Suresi, 79. ayet, Sebe´ Suresi 10. ayet ve Sad Suresi 19 ve 19. ayetlerde dağların
ve kuşların Hz. Davud´a baş eğdirildiği ve de onun emrine verildiği belirtilir. Burada söz konusu ettiğimiz ayet
Sebe´ Suresi´nin 10. ayetidir. Bu ayette Allah, dağları kuşları Davud´un emrine verdiğini anlattıktan sonra,
ona madenleri eritmeyi öğrettiğini de hatırlatır. Birbiriyle alakasız gibi görülen üç şey peş peşe sıralanır. Oysa
bugün bu üç unsur arasında çok rahat ilişki kurma imkanımız vardır: Dağlar her türlü madenin kaynağıdır.
Onların Davud´un çağrısına aynıyla karşılık vermesi, hem aksi sedaya (eko) işaret vardır, hem de
madendeki ses özelliğine dikkati yoğunlaştırır. Dağların canlı gibi Davud´a ses vermesi, kuşların ona boyun
eğmesi ve madenlerin ilk defa onun tarafından eritilmesi birer mucize olarak aktarılır.

Muhyiddini Arabi: Şam’da büyük bir savaş çıkacak!
Şimdi İbn-i Arabi'nin, "Fi Muallak-ı Gayb-ül İlm"ini okuyorum. Nedenine gelince, bir dostum telefonuna
gönderilen bir mesajı gösterdi. Şöyle yazıyordu: "Dini Necm eden adam'ın alameti 28 kez

ihrama girmesidir. O, zalim hükümdarlar düşürüldüğünde ölür. Müslümanların
üzerine feci bir savaş çıkar. Bu esnada dini necm eden adam'ın öğretilerini üstlenen
bir kumandan, Müslümanlardan oluşan bir ordu teşkil eder ve Kudüs feth olunur"
Mesajda bu ifadelerin kaynağı olarak; İbn-i Arabi'nin “Gayb-ül İlmi” gösterilmiş, ancak kitapta bunun
aynısına rastlayamadım.
Ama başka ilginç ifadeler vardı. Mesela İbn-i Arabi'ye göre;
“Deniz'de büyük karışıklık çıkacak. Müslüman hükümdarlardan biri öldürülüp ortadan
kaldırılacak. Kıble yönünde büyük bir savaş başlayacak.
Kırmızı tenli bir kişinin başında büyük bir fitne kopacak.
İnsanlarda göğüs hastalıkları artacak.
Batı ülkelerinde kargaşalıklar çıkacak.
Şam vilayetinde büyük bir savaş patlayacak.
Pahalılık artacak. Buğdayın batmanı bir altuna çıkacak.
Şam'da çıkan savaş sene sonuna doğru bitecek.
Padişah azledilip yerine bir başkası oturtulacak...”

Deniz'de çıkacak karışıklığı: Basra körfezi ya da Akdeniz'e,
Öldürülecek Hükümdarı: Kaddafi'ye, Hüsnü Mubarek’, Beşar Esad’a,
Batı Ülkelerindeki kargaşayı, Yunanistan ve İtalya – İspanya krizi ve Wall Street
eylemcilerine,
Artan göğüs hastalıklarını; akciğer kanserine ve tehlikeli gribal salgınlara yorarsak,
2012 ve sonrası oldukça hareketli geçecek demektir.
Biz yine İbn-i Arabi'nin üslubuyla bitirelim:
"Her şeyin en iyisini Allah bilir"124

124

28 Aralık 2011, Mustafa Yılmaz, Kulis Ankara, Milli Gazete

86

DÖRT KİTABA GÖRE UZAYLILAR,
GEÇMİŞ VE GELECEK UYGARLIKLAR VE ÖZELLİKLERİ
İlim ve fikir adamı, bal arısına benzemelidir. Arı çeşitli çiçeklerden yararlanıp “bal” ürettiği gibi,
araştırmacı-yazar da, insanlığın şifa ve sorunlarına çare olacak yeni ve yeterli projeler geliştirmelidir.
Sadece, iktibas (alıntı) ve tekrarla uğraşanlar, taklitçi ve kopyacıdır. Ve bal üreten değil, bal satan
yerindedir.
Bu nedenle bir araştırmacı-yazar sorumluluğuyla, insanımıza yeni ufuklar açmaya, akli ve nakli
temellere dayanarak “uzaylılar ve ufolar” olgusuna ve müjdelenen Büyük İslam Medeniyeti konusuna yeni
boyutlar kazandırmaya çalışacağız.
Başlamak bizden, başarılı kılmak Rabbimizdendir. Evet, doğrular dinimize, hatalar nefsimize aittir.
Şimdi konumuza girelim:
“Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu
görsünler! Hâlbuki onlar (her çeşit) kuvvet bakımından olsun ve yeryüzündeki (teknik ve uygarlık) eserleri
bakımından olsun, bunlardan daha üstün idiler”.125
“Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki, onlara size vermediğimiz imkân ve kudretleri
vermiş ve onları yeryüzüne yerleştirmiştik” 126
Mealindeki ayetler, bugünkü medeniyetten çok daha güçlü ve gelişmiş medeniyetlerin, On binlerce yıl
önceleri yeryüzünde yaşadığını ve bunların bıraktıkları tarihi eserlerden de anlaşılacağını açıkça haber
vermektedir.
Ve işte Mısır piramitleri bunlara çarpıcı bir örnektir. Chrales Piazzi Smith, 1864’te yayınladığı (Büyük
Piramitteki Mirasımız) adlı kitabında, çok ilginç ve önemli bilgiler vermektedir. Piramitler) üzerinde yıllarca
araştırma yapan bu uzman yazar:
Piramidin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımının, güneşli dünya arasındaki uzaklığa denk düştüğünü,
Piramidin taban çevresinin, yüksekliğinin, karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya böldüğünü,
Piramidin taban çevresinin, yüksekliğinin iki katına bölümünün “pi” sayısı olan 3,14’ü gösterdiğini,
Piramitte, dünya ağırlığını gösteren hesaplar bulunduğunu,
Piramidin, çöl ortamında az rastlanan çok özenle belirlenmiş kayalık bir zemin üzerine kurulduğunu,
2 Milyon 600 bin dev blok taşın, ocaklardan böylesine düzgün kesilmesinin, nakledilmesinin ve hele
santimetrenin binde biri gibi yakınlıkla birleştirilip yerleştirilmesinin, bugünkü teknolojiyle bile mümkün
olmadığını söylemektedir.
Bütün bunların tesadüfle izah edilmesi ve yine insan gücüyle yapıldığının iddia edilmesi, asla inandırıcı
olmayacaktır.
Ve yine Güney Amerika kıtasındaki, Bolivya’daki Taahianka’da öylesine dev saraylar, sütunlar, surlar
ve tapınaklar yapılmıştır ki, bunların bir kısmı yekpare taştan çıkarılmıştır. Hatta bu tek parça granit taştan
oyulan bir kapı ve pencere boşluğu, 200 ton ağırlığındadır.
Yine bu antik şehirde bulunan Venüs yılına ait bir takvim taşı 225 günü ve Güneş yılına ait bir takvim
365,2422 günü göstermektedir ki tahminen 170 bin yıl kadar önceki bu hassas hesaplar, bu günkü en son
bilgisayar teknolojisi sonuçlarıyla aynıdır.
Elbette bütün bunlar, Kur’an’ın haber verdiği gibi, geçmişte çok güçlü ve gelişmiş uygarlıkların
yaşadığının ispatıdır.
Bu noktada Kafaları kurcalayan asıl soru şudur:
Eski çağlarda bugünkünden daha ileri bir sanayi ve teknolojiden bahsedemeyeceğimize göre, acaba
bu dev uygarlıklar, uzaydan gelen bazı varlıkların veya yeryüzündeki cinler gibi insan dışı canlıların başarıları
125
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mıdır? Yoksa, çok yüksek manevi makamlara ve ruhi sırlara vakıf olan ve uzayla iletişim kuran bazı
zatların öğretileri sonuçları mıdır?
Bu arada piramitteki gizli odalardan yola çıkarak ulaşılan bilgiler 2000 yılında son bulmaktadır. Acaba
bu veriler, yozlaşmış Yahudi ve Hıristiyan kültürünün temelini oluşturduğu Batı medeniyetinin sonu
anlamında mı dır?
5 Mayıs 1998 tarihli Sabah Gazetesinde yer alan “Tarihler 5 Mayıs 2000’i gösterdiğinde Dünya,
Güneş, Ay ve 5 gezegen her biri kendi yörüngesinde aynı hizaya gelecekler. Firavunlardan beri bu durum ilk
defa gerçekleşecek. Ve bu olay gök cisimlerinin çekim güçlerinin birleşmesiyle, dünyada büyük felaketleri ve
değişimleri netice verecek” şeklindeki İngiliz bilim adamı Julian Salt’a dayandırılan bir haber, aynı zamanda
kitabı mukaddesin (Tevrat ve İncil’in) Hz. İsa’nın yeryüzüne inişi, kıyamet haberleri ve dünyanın geleceği ile
ilgili gizli bilgileri içeren Apokaliptik ayetlerden mi kaynaklanmaktadır?
Şeytanların serbest kalacağını, Kudüs merkezli korkunç savaşların yaşanacağını ve büyük kıyametin
2000 yılında kopacağını ifade eden kilise kaynaklı kehanet ve beklentiler, acaba dikkatleri Batı medeniyetinin
ve Siyonist hakimiyetinin yıkılış tarihine mi toplanmaktadır?
Ve yine uçan daire UFO’lar ve uzaydan gelen garip yaratıklarla ilgili ilginç iddiaların giderek
yoğunlaşması, sadece bir rastlantı mıdır? Türkiye dahil dünyanın çok farklı yörelerinden, bu konuda hep biri
birine benzeyen ve destekleyen yüzlerce ifade ve itirafların, tamamen yalan ve hayal olduğunun söylemek
mantıklı mıdır?
ABD’nin 52. Bölge diye bilinen çok gizli ve geniş Hava üssünde 2 yıl sistem mühendisi olarak alışan
Robert Lazar adlı kişinin, uzaylara ait 9 aracın ele geçirilip bu üste saklandığını ve incelenmeye alındığını,
18 m çapında 4,5 m yüksekliğindeki bu araçların metalik olmasına rağmen kaynak yerlilerin belli olmadığını,
ve bu araçların her bakımdan dünyanın bilim ve teknoloji düzeyinden çok ileri olduğunun anlaşıldığını, 1-1,5
m boylarında 15-30 kg ağırlığında küçük gövdeli, büyük başlı, her yanı gören iri gözlü ve saçsız insanlarla
karşılaştığını… Uzaylıların bu araçları bizim bilmediğimiz 115. Elementten üretilen çok özel bir yakıtla
çalıştırdıklarını... Bu 155. Elementin ise yine 116. Element sayesinde çok yüksek bir enerjiye dönüştürülüp
fizik ötesi (anti madde) bir alan açtıklarını ve ışık hızını aşarak, uzayda gezegenler arası binlerce yılık yolları
çok kısa zamanda aldıklarını... söylemiştir. 127
1 Nisan 2004 CNN Türk 12:00 haberlerinde verildiği üzere Adana Vali Yardımcısı’nın bir önceki akşam
evinin balkonundan 50 Dakika boyunca özel kamerasıyla çektiği, üzerinde ışık saçan anten gibi düzgün
çıkıntıların bulunduğu yuvarlak ve parlak cismin de UFO olduğu konusunda kesin bir kanaat oluşmuş
durumdadır.
Acaba çağımızın en büyük alimlerinden Üstat Bediüzzaman Hz.lerinin “Hakikat katiyyen iktiza eder ve
hikmet yakinen ister ki, zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun ve zişuur sekeneleri olsun ve bu
sekeneler, o semavata münasip bulunsun. Şeriat lisanında, pek çok muhtelif-ül-cins olan o sekenelere
melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir”128
Yani “İlahi Kudret gerçeği mutlaka gerektirir ve yaratılış hikmeti kesinlikle ister ki, yeryüzü gibi uzayın
da-hem bilinçli sakinleri (orada

devamlı kalan şuurlu varlıkları) bulunsun. Ve bu varlıklar, bulundukları

yıldızlara uygun bir yaratılışta olsun. İslam ve Kur’an literatüründe çok çeşitli cins ve şekilleri bulunan bu tür
yaratıklara genel olarak melekler ve ruhaniler diye isim verilir.” O uzay ki, içinde Samanyolu gibi miyarlarca
galaksi.. Her galakside güneş sistemi gibi milyarlarca yıldız ve gezegen bulunmaktadır. Bazı yıldızların ışığı
dünyaya milyarlarca senede ulaşmaktadır. Dev bir teleskopla o yıldızlara baktığımızda, biz onun milyarlarca
yıl önceki halini görebiliyoruz. Ve insanın kimyası ile Evrenin kimyası aynıdır.
Evet, nasıl ki, “yeryüzündeki varlıklar” denilince, madenler bitkiler hayvanlar ve insanlar gibi çok çeşitli
yaratılış ve yetenekteki milyonlarca farklı yaratık anlaşılır. Bunun gibi, gökyüzündeki melekler ve ruhanilerin

127
128

Bak: Apokalipse-E. Vatandaş. Timaş yayınları. 1999. Sh. 71-712
29. Söz. mukaddimesi

88

de milyonlarca farklı özellik ve ödevleri ve çok çeşitli biçim ve becerileri vardır.
Cenabı Hak, imtihan hikmeti gereği bazı varlıklara Rahmani, bazılarına da şeytani karakter ve
kabiliyetler vermiş ve bunlar arasında bir yarışma ve çarpışma ortamına fırsat tanımıştır.
Örneğin Masonluk ve Moon tarikatı gibi bazı şer odaklarının şeytani güçlerle ve yine bazı hayır, hizmet
ve hikmet ehlinin de Rahmani güçlerle ilişki ve işbirliği kurabildikleri anlaşılmaktadır.
Yine, Bediüzzaman’ın: “Şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar (süslü saraylar) hükmünde
olan semavat dahi, zişuur ve zevil idrak (şuur ve idrak ehli) mahlûklarla doludur”129 diye ifade buyurduğu,
akıllı ve yıldızlara uygun yaratılışlı varlıklar içerisinde, acaba UFO’larla dünyaya geldikleri söylenen uzaylılara
da işaret etmekte mi dir?
Marifetnahe sahibi İbrahim Hakkı Hazretlerinin “Cenabı Hak Utarid yıldızını semanın kâtibi
yapmıştır.”130
“Zühre yıldızının tabiatı serin, nemli ve ılımlı olup, bu yıldızın vasıfları yumuşak, sevimli, ince, zarif,
neşeli, oynak, sevecen ve güzel huylu bulunmuştur. Bu yıldızın şanına düşen varlıkların, aynı vasıfları
taşıdıkları görülmüştür.131
“ Zühal yıldızına ahmak, bilgisiz, korkak, cimri, kıskanç, yalancı, tembel, hain ve zarar verici sıfatları
takılmıştır. Bu yıldız ana rahmine düşenlere şans olursa, onun vasıfları, Allah’ın izniyle, bu çocuklara da
geçtiği tecrübelerle sabit olmuştur. 132
Gibi, gezegen ve yıldızların farklı tabiat ve tesirlerini ve bunların insanların karakter ve kabiliyetleri
üzerindeki etkilerini haber vermekle, acaba Uzayla Dünya ilişkilerine dikkatleri mi çekmek istemiştir?
Bediüzzaman’ın: “Bir kısım ecsam-ı camide-i seyyare, yıldızlar seyeratından tut, ta yağmur kataratına
kadar, bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler bu seyyarelere izn-i ilahi ile binerler, alem-i
şehadeti seyredip gezerler” 133
Yani “Bazı madensel taşıma araç çeşitleri, bir kısım gök ehlinin uzay gemisi ve bineğidir ki, Allah’ın
izniyle bunlara binerek dünyayı ve görünen alemleri gözetleyip gezerler. Gezegen yıldızlardan, yağmur
damlalarına kadar çeşitli varlıklar da yine meleklerin binekleridirler.
“Balık suda, böcek toprakta yaşadığı gibi yıldızların ateşinde bile (O ortama uygun) varlıklar bulunur.134
“Elbette, cesedi misali giyen ve manevi hafiflik ve letafete erişen bir kısım ehli dünya (enbiya ve evliya)
uzaya gidebildikleri gibi, cesedi zahiri giyen bazı gök ehli de dünyaya gelebilirler ve gelmektedirler.
“Hz. Peygamberin Ashabıyla birlikte küffara karşı savaşmak üzere melekler gönderen ilahi hikmet ve
kudret gerektirir ki, melaikelerle şeytanlar arasında bir muharebe ve Dünyanın şerli mahlûklarıyla uzayın
hayırlı varlıkları arasında bir mübareze (çekişme ve döğüşme) olsun.”135
“Madem uzaydan yere inip çıkmak oluyor. Elbette bazı kötü ruhlar, cinler ve şeytanlar da Uzay
ülkelerine gitmeğe yeltenecekler. Ancak kalelerden düşmana atılan mancınık taşlarına ve işaret fişeklerine
(izli top mermilerine) benzeyen ve yıldız kayması denilen engellerle defedilecektir” (15. Söz. 5. Basamak)
şeklindeki Bediüzzaman'ın bildirdikleri ve “Doğrusu biz (cinler) uzayı yokladık ta, onu sert ve güçlü bekçiler
ve alevli gök taşlarıyla doldurulmuş bulduk... Hâlbuki (daha önce) haber dinlemek (ve gizli bilgiler edinmek)
için gökyüzünün bazı yerlerine çıkıp otururduk. Fakat şimdi kim (böyle gizli haber ve bilgi) dinlemeğe
kalkışırsa, (hemen) kendisini gözetleyen bir ateş topuyla karşılaşıyor.
Doğrusu, bilmiyoruz (böyle yapmakla) yeryüzündekilerine kötülük mü murat edildi, yoksa onlar için bir
iyilik mi istendi?136 Ayetleri, acaba uzaylıların UFO’larla yeryüzüne ziyaretlerinin ve bazı insanların Rahman
suresi 33 ayette bildirilen “üstün bir teknolojik güçle” gezegenlere gitmelerinin ve yine şeytan ve cin
129
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tabakasının ve şeytanlarla irtibatı olan bazı kötü ruhlu insanların bir kısım bilimsel sırları çalmak üzere
semavatla münasebet peyda etmelerini mümkün olduğunu mu haber vermektedir? Şimdilik sadece kurgu
filimlerde seyrettiğimiz uzay savaşları, yoksa gerçekleşecek midir?
Göklerin, yerin ve ikisi içinde “dabbe”den (üretip) yaydığı şeylerin yaratılışı O’nun ayetlerindendir. O,
dileyeceği zaman, onları (yer ve gök mahlûklarını bir araya) topla(yıp buluştur)maya da hakkıyla gücü
yetendir” (Şura:29) ayetiyle ilgili meşhur müfessir Fahrud –Din-i Razi şöyle der;
“Bu ayetin zahirine göre Cenabı Hakkın
mahlûkları vardır.”

yerde yürüyen insanlar gibi göklerde de yürüyen canlı

137

İbni Abbas (RA)ın talebesi Mefessir Mücahit ise;
“Bu ayete göre göklerde de akıllı ve canlı varlıklar vardır. Çünkü ayetteki “dabbe” insan, melek ve
diğer canlılara şamildir.”138
Allame Şeyh Esirud-Din Ebu Hayan ise:
“İnsanların yerde yürüyüşü gibi, göklerde de ayakları üzerinde yürüyen canlılar vardır.”139
İmam Zamahşeri ise;
“Cenabı Hak yerde yürüyen insanlar misali göklerde de ayakları üzerinde yürüyen canlılar
yaratmıştır.”140
İmam Ebul Fida İbni Kesir ise;
“Bu ayeti celilede geçen “dabbe” kelimesi şekilleri, renkleri, dilleri, cinsler, değişik olan insan, melek ve
cinlere ve diğer bilmediğimiz mahlûkata şamildir. Cenabı Hak onları yerlere ve göklere dağıtmıştır. Dilediği
zaman da bir araya toplayıp buluşturmaya kadirdir.”141
Ebu-Suud Efendi ise;
“Cenabı Hakkın yerde yürüyen insanlar gibi göklerde de yürüyen mahlûklar yaratmış olması caizdir.”142
Şeklinde görüş beyan etmişlerdir. Müslimi Tirmizi ve ebu Davud’da zikredilen bir hadisi şerifte geçen,
“e’cüc ve me’cüc” ün, “gerçekten yeryüzündeki insanları öldürdük, haydi göktekileri de öldürelim.”
Diyecekleri, (füzeler şeklinde) gökyüzüne gönderdikleri okların kana bulanmış olan geri dönecekleri” şeklinde
ki rivayetler de, ahir zamanda gökyüzündekilerle yeryüzündekiler arasında savaş ve benzeri ilişkiler
yaşanacağına işaret etmektedir.143 Bu konuda Tevrat’ın Hezekiel bölümü 1. Babında anlatılanlar, hayret
vericidir:
“Ve baktım, ve işte, şimalden buran yeli, durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu, çevresinde
parıltı, ve ortasında, sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Ve onun ortasından dört canlı mahlûk benzeri
çıktı. Ve onların görünüşü şöyle idi: onlarda insan benzeyişi vardı; ve her birinin dört yüzü vardı.
Onların görünüşü yanan ateş közleri gibi, meşalelerin görünüşü gibi idi; canlı mahlukların arasında o
ateş inip çıkıyordu; ve ateş parlaktı, ve ateşten şimşek çıkıyordu. Ve canlı mahlûklar şimşek çakışı görünüşü
gibi koşup geri geliyorlardı.
Onların dört yüzü için, yerde bir tekerlek vardı. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü gök zümrüt gibi
idi; ve dördünün benzeyişi birdi; ve görünüşleri ve yapıları, sanki tekerlek içinde tekerlek. Yürüdükleri zaman
dört yanlarına gidiyorlardı; dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerlek çemberleri ise yüksekti ve korkunçtu; ve
dördünün çemberleri çepçevre gözlerle dolu idi. ve canlı mahluklar yürüdükçe tekerlekler onların yanında
yürüyorlardı; ve canlı mahluklar yerden yükseldikçe tekerlekler yükseliyorlardı. Ruh nereye gitmek istedi ise
oraya, ruhun gitmek istediği yere gidiyorlardı; ve tekerlekler onların yanında yükseliyordu; çünkü canlı
mahlukun ruhu tekerleklerde idi” denilmektedir.144
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Tefsiri Kebir: C.5 Sh:38
Tefsiri Kuranil Azim C.7 Sh:12
139 Bahrül Muhit C.7 Sh:207
140 Keşşaf Tefsiri C.3 Sh:470
141 İbni Kesir Tefsiri. C.3 Sh:116
142 Ebu Suud Tefsiri. C.8 Sh:32
143 Bak: geleceğin tarihi. C.3 Sh. 317 / 345 Orhan Baytan - Mevsim Yay. 1996 İST.
144 Kitabı Mukaddes. Eski Ahit. Sh. 788. Kitabı Mukaddes şirketi İİST. 1993
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İlk olarak Atatürk’ün dilimize kazandırdığı ve şu anda Anıtkabir kitaplığında bulunan “Mu” uygarlığı
ile ilgili belgelerden ve yine Meksika müzesinde saklanan tarihi tabletlerden anlaşılan şudur ki: Dünya
üzerinde bir zamanlar son derece ileri seviyedeki uygarlıklar yaşamıştır ve bu uygarlıklar Uzaylılarla yakın
temas içerisinde bulunmuşlardır.
Ünlü araştırmacı peter colosimo, “Timeles Earth” kitabında çok eski Hint kayıtlarında şunların
yazıldığını anlatır:
“Ulaşılmaz yüksekliklerden (aşağıya doğru) hızla inerken çıkardığı gök gürültüsü gibi sesleri ve göz
kamaştıran alevleriyle... Parlak yıldızdan gelen ateşin oğullarının arabaları göründü ve Gobi denizine indi.”
145

“Sirius” diye, Bizim güneş sistemimiz gibi, daha bir çok güneş sisteminin içerisinde yaşayan çeşitli
varlıkları eğiten ve yönlendiren bir sistem olarak fonksiyon gören varlıkların bulunduğu, “kozmik bir
mekanizma’dan” bahsedilmektedir ki “O ışığı ile karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözetici olmayan kimse
yoktur.146 Ayetlerinin bir Sirius yıldızına işaret ettiğini haber verdiğini söyleyen araştırmacılar vardır”147
Acaba “Arş” diye tarif edilen, ilahi hükümranlık makamının, ve yine “Kursiy” diye belirtilen melekut
alemi ve ruhsal mekanizmanın hemen altında olduğu bildirilen “Kalem” tabakası, yukarılarda takdir ve tayin
edilen Rabbani projeleri taksim ve tanzimle görevli manevi memurların, kutsal hizmet mekanları mıdır? Bu
konuda Muhyiddini Arabi’nin Futuhatı Mekkiyesinde ve Abdulkerim Ceyli’nin İnsan-ı Kamil adlı eserinde bu
anlama yakın geniş bilgi ve şekiller vardır.
Ve bütün bunların, ilahi yönetim ve denetim altında bulunduğu unutulmamalıdır.
Tevrat’ın İbranice aslından ve Tekvin bölümünden çıkarılan
1- Dünya dışı (uzaya ait unsurlardan yaratılan ve “Ahsen-i takvim’e” uygun bulunan “Galaktik insan”
2- Balçıktan ve “yer tozun” dan (yani dünyaya ait unsurlardan) yaratılan ve Esfeles safiline- en aşağı
tabaka olan yeryüzüne uygun bulunan “yeryüzü insanı” sınıflandırması oldukça ilginçtir.
Ahsen-i takvimde yaratılan insanlığın giderek Esfelis safiline ineceği, yani yüksek tabaka ve
teknolojilerden aşağı derece ve dönemlere düşeceği, ancak bu düşüşün 2000’de son bulup, insanlığın
yeniden yükselişe geçeceği yolundaki bilgi ve beklentiler, Hz. Peygamberimizin müjdelerine de uygun
olmaktadır:148
Ve yine “Müsbet Maneviyat Etütlüre” sahibi M. Sadettin Evrin, Araf: 10. Ayetini delil gösterip, insan
neslinin Hz. Adem’den çok önce başladığını söylemekte ve Muhyiddini Arabı’den şunu nakletmektedir.
“Rüyamda tanımadığım ve hayran kaldığım bazı insanlarla Beytullahı tavaf ederken, içlerinden birisi bana
yaklaşıp “Ben senin atalarındanım” dedi ve 40 bin sene önce öldüğünü söyledi. Ben, Hz. Ademden beri bu
kadar geçmediğini hatırlatınca, bana “Hangi Adem’den soruyorsun.. Yakın olandan mı, uzak olandan mı?”
cevabını verdi. Ve Ben o anda Resulullah’ın (sav): “Bilinen Adem’den evvel Cenabı Hak, yüzbin Adem
yaratmıştır” hadisini hatırladım. 149
Ve yine bu büyük araştırmacı-Alim “1-Melek-insan, 2-Cin-insan gibi, beşeriyetin farklı

dönem ve

cinslerinden söz etmekte ve Hz. Ademin oğulları Habil’in Melek-insanlardan, Kabil’in ise Cin-insanlardan
etkilendiğini söylemektedir.150
Alman Filozofu Nitzsche ise, “Bugünkü insanın maymuna göre üstünlüğü ne ise, gelecekteki yüksek
insanın da bize göre üstünlüğü o derecededir” demektedir.151
Ve yine-----------------------------------Cinlerin, insanların ve kuşların kendisine boyun eğdiği 152 rüzgârların, bina ustası ve dalgıç şeytanların
145

Gizli Sırlar öğretisi. Ergun Candan. Sh. 31-32
Tarik: 3-4
147 Bilinmeyen yönleriyle son üç peygamber- Ergun Candan. Sınır ötesi yayınları. Sh. 258-259
148 Bak: Ergun Candan- Son Üç Peygambar. Sınır Ötesi Sh. 43
149 Sh. 209
150 Sh. 211
151 M. Sadettin Evrin. Müsbet Maneviyyat Etütleri. 1. C. Sh. 208 Türk Tarih Kurumu Basımevi: 1954
152 Neml: 70
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hizmetine verildiği

, katran ve maden kaynaklarından istediği gibi istifade ettiği

154

Hz. Süleyman

döneminde cinlerden bir ifritin, sebe melikesi Belkıs’ın sarayını, henüz yerinden kalkmadan getirebileceğini,
bunun üzerine “Yanında kitaptan bir ilim bulunan” bir zatın ise “Henüz gözünü açıp kapamadan, önce
getirebileceğini” söylemeleri ve getirmeleri155 ile ilgili ayetleri, 2000 ve sonrasında zuhur edecek büyük İslam
Medeneyetinde, bugün televizyonlarla ses ve görüntü naklinin mümkün, olduğu

gibi, insanların ve

eşyalarında aynen ve hemen nakledilmesinin mümkün olacağına bir işarettir. Mehdiyet medeniyetinin mimarı
olan büyük şahsiyetin de Hz. Süleyman misali emrinde cinleri, yer ve gök ehli ruhanileri kullanabileceği
rivayet edilmektedir.
Hz. Süleyman’ın cinlere hükmedebilmesi, onların sıfatına ve şartlarına girebildiğini, yani onların
boyutuna geçebildiğini de göstermektedir.
Kur’an’da haber verilen ve Hz. Süleyman’la büyük benzerlikler gösteren Zülkarneyn Aleyhisselamın
durumu da böyledir.
“(Biz Zülkarneyn’e) Her şeyden bir sebep verdik”156 “(Süleyman A.S.) “Bize her şeyden bir nasip
verildi” 157 ayetleri her ikisine de aynı cins nimet ve faziletlerin verildiğini
“Ey Zülkarneyn: ya azab edersin veya kendilerine güzel davranırsın!” 158
“(Ey Süleyman) Artık dilediğine ver, dilediğine verme..”

159

ayetleri, ikisine de ayn yetkilerin verildiğini.

“Zülkarneyn: Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır”160
“(Hz. Süleyman) Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden daha iyidir” dedi”

161

ayetleri ikisinin de, halkın

yardım teklifine aynı tepkiyi gösterdiğini bildirmektedir.
İşte bunlar gibi Zülkarneyn A.S.’n Hz. Süleyman’a benzeyen diğer bir yönü de “iki zamanlı ve iki
boyutlu” olmasıdır.
Çünkü kitaplarda, Tacındaki çıkıntılar yüzünden ona “iki boynuzlu” anlamına gelen Zülkarneyn ismi
verildiği söylense de, bu pek uygun düşmemektedir. Evet “Karn” kelimesi Arapça boynuz anlamına gelmekte
ise de, Arapça-Osmanlıca büyük lügat Kamus-u Okyanusta 162 aşağıdaki manaları da verilmektedir.
a) Karn: Çekirge gibi hayvanların, başlarındaki (zooloji, araştırmacılarının bir nevi haberleşme aracı
olarak kullandıklarını fark ettikleri) iki uzun kıldan her birisine denir.
Bu anlamda Zülkarneyn: iki antenli, uzaklarla haberleşen ve iletişim kurabilen demektedir.
b) Karn: Güneşin ilk doğduğu sırasındaki parlak ışık hüzmelerine ve batışı anındaki son parıltısına
denir.
Bu anlamda Zülkarneyn: İlk enerji sahibi, çok parlak iki ışık saçan araç sahibi demektir.
c) Karn: Bir kavmin hakimine ve Efendisine denir. Bu anlamda Zülkarneyn:

Hem yer, hem gök

ehlinden bazı varlıkların efendisi demektir.
d) Karn: Zaman sürecinden vakit ve hengâmeye denir ki bu anlamda Zülkarneyn: İki zamanlı ve iki
boyut sahibi demektir. Yani, hem dünya hem uzay şartlarına intibak edebilecek, hem insanlarla hem de
ruhani varlıklarla irtibat kurabilecek kabiliyette olan demektir.
“Biz ona istediği her şeyden bir sebep (göklere çıkmak ve sorunları aşmak için araç, formül, çare)
163

verdik

Halbuki O’nun yanında (daha) nice (bilgiler ve yetenekler ve ) vardı..”164 ayetleri de Zülkarneyn A.S.’ın
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çok özel marifetlere ve yüksek meziyetlere sahip kılındığını bildirmektedir. Ve zaten Hüseyin vaız,
tefsirinde Zülkarneyn’e “zahir ve batına sahip manası verilmiştir. Ki bu bizim lisanımızda “zülcenaheyn”
demektedir.165
İşte bu nedenlerle Hz. Zülkarneyn Kur’an’da anlatılan maceralı yolculuğunun, yeryüzünden ziyade
gökyüzünde geçtiğini de söylenebilir.
İlahiyatçı-Yazar İskender Türe’nin kitabında da, çok mantıklı ve başarılı bir yaklaşımla, konuyu bu
açıdan ele alması oldukça ilginçtir.
“Sonra başka bir yol tuttu. (Yine bir sebep izledi)
Nihayet iki sedd arsına ulaştığında, bunların önünde bir kavim buldu ki, nerde ise tek sözü bile
anlamaz haldelerdi.
Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc, bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda
bir sed yapman şartıyla sana sevgi verelim mi?
Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek
verin, onlarla aranıza kat kat engel yapayım.
Bana demir kütleleri getirin. İki sedef’in arası eşit olunca, “Körükleyin!” dedi.. Onu kor haline koyunca
da, getirin bana üzerine katran (veya erimiş bakır) dökeyim, diye seslendi.
Artık onu ne aşabildiler, ne de geçebildiler.”166
93. ayette geçen “Sedd” kelimesi, engel, baraj, dağ ve siyah bulut manalarına gelmektedir.
Yasin suresinin 9. Ayetinde de geçen “Sedd” kelimesine, “görüşü engelleyen sis ve bulut perdesi”
şeklinde bir anlam da verilebilir.
Bu kelime Astronomi dilinde “Nebula” denilen, uzaydaki gaz ve toz bulutları için uygun düşmektedir.
Öyle ise “iki sed arasına ulaştı” ayeti, Zülkarneyn A.S.’ın uzayda iki gaz bulutu arası bir gezegene
ulaştığı ve orada yaşayan bir kavimle karşılaştığı ve bunların Ye’cüc ve Me’cüc denen zararlı uzaylılardan
kurtulmaya çalıştıkları biçiminde de anlaşılabilir.
96. ayette geçen “iki sedefin arası eşit olunca” ibaresi “dönen iki gezegenin aynı düzleme gelmesi”
şeklinde yorumlanabilir.
İskender Türe’nin yaklaşımına göre, Zülkarneyn A.S. gittiği gezegendeki varlıkları, diğer zararlı
uzaylılar olan Ye’cüc ve Me’cüc kavminden korumak üzere, yüksek bir uzay teknolojisiyle kor haline getirilen
demir bloklarını katalizör(ayrıştırıcı) olarak kullanıp, üzerine katranlar dökerek, oradaki atmosferden daha
hafif olan yanıcı ve yakıcı gazlar üretmiş ve Yecüc-Mecüc gezegeninin etrafında, onların yaklaşıp
geçemeyeceği bir bulut katmanı oluşturmuştur.
Kur’an’ı Kerimin hem Kehf 98, hem Enbiya: 96 ayetlerinde ve pek çok hadisi şerifte haber verildiği gibi,
dünyanın sonuna doğru bu engel açılacak ve Yü’cüc ve Me’cüc tepelerden (göklerden) hücuma
geçeceklerdir peygamber Efendimizin bir gün “Baş parmağı ile şehadet parmağını halka yapıp, işte bu gün
Ye’cüc Me’cüc’ün seddinden bu kadar delik açıldı”

167

buyurması da, bu seddin’ tunç ve demirden değil, gaz

ve zehir bulutunun açılması gibi olduğuna işarettir.
“Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı ve onların her tepeden saldırıya başladıkları zaman...”168
ayeti dikkatlerimizi “yukarı’dan geleceklerine” çekmektedir. Çünkü bugün, kutuplar dahil yeryüzünün her
tarafına ulaşılmış, gizli ve saklı bir yer kalmamıştır. Öyle ise Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde değil gökyüzünde
aranmalıdır. Batılılar bunlara, “Yagug ve Magug” demişler ve şeytanın zürriyeti kabul etmişlerdir.
Ebu Hayyan: “Bunların sayısı ve şekli hakkındaki sözlerin hiçbirisi sahih değildir.” demiştir.
Velhasıl bunlar, aslı ve nesebi belirsiz din ve milleti tanınmaz bir beşer karışığıdır.”169
Bu arada, güneş sisteminde 11 olarak bilinen gezegen (sönmüş ve seyyar yıldız) dışında acaba
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Amerikalı araştırmacı Zecharia Sıtchin’in iddia ettiği gibi, üzerinde çok akıllı uzaylıların yaşadığı bir 12.
gezegen daha var mıdır? Kutsal kitaplarda kınanan ve tarihi kalıntılarda rastlanan “ara sıra yeryüzüne inen
ve insanların kendilerine tapınmasına sebebiyet veren” bu üstün yaratıklar, acaba bugün UFO’larla
dolaşanlar mıdır? “Allah yedi göğü ve onların dünyadan mislini arattı.”

170

ayeti acaba bazı gezegenlerde

dünya benzeri bir hayata mı işaret buyurmaktadır?
Bediüzzaman Hz.lerinin hem de 50 yıl önce, Lem’alar eserinde “işte, gel, güneş ile muhtelif on iki
seyyarenin muvazenelerine bak”
(İşte gel ibretle bak, güneş ile beraber kendi yörüngelerinde dönen on iki gezegenin hassas ve düzenli
hareketlerini seyret) sözleriyle bu bilinmeyen 12. Gezegenden açıkça haber veresinin, acaba sirius gezegeni
ve kültürüyle bir ilgisi varmıdır? “Göklerin ve yerin yaratılması ile, onlarda her canlıdan türetip yayması O’nun
ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onları bir araya getirmeğe de kadirdir”171 ayeti ise gayet açıktır.
“Evet, Onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeğe, bizim gücümüz yeter”172
Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. O (inkârcılar ise) bu ayet ve alametlerden yüz çeviriyorlar.
173

gibi ayetlerin haber verdiği ilmi gerçekler, yüzlerce yıl süren uzun ve pahalı araştırmalar sonucu, nasıl

aynen ortaya çıkmışsa, Kur’an’ın diğer haberlerinin de mutlaka gerçekleşeceğinden asla şüphe
duyulmamalıdır.
Çünkü “Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz”174 Ama “Ne
var

ki

onlar,

yalanlamaktadır”

ilmini

kavrayamadıkları

ve

yorumu

henüz

kendilerine

gelmemiş

olan

(ayetleri)
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Halbuki yukarıdaki ayetler indiğinde insanlık ortaçağ seviyesinde ve cehaletinde bulunuyordu. Hz.
Peygamberimizin ne denizlerde, ne yerin derinliklerinde, ne göklerde ve ne de insan bünyesinde inceleme
yapacak okulları ve imkanları da yoktu.
Öyle ise bu ayetler, Hz. Muhammed’in (sav) kendi sözleri ve hayal ürünleri olamazdı. Bu Kur’an,
geçmiş ve gelecek her şeyi ve en ince özellikleriyle bilen, ilmi ve kudreti her şeye yeten Yüce Yaratıcının
fermanıydı. O nedenle, bugün yeni farkına varılan bir çok ilmi gerçekleri, Kur’an nasıl binlerce yıl önce haber
vermiş ve aynen zuhur etmişse, Yeni ve Büyük bir Barış ve Bereket Medeniyetinin mutlaka doğacağı...
Dünyayı kapsayacak ve tüm insanlığı kucaklayacak bir Adalet düzeninin ve döneminin yaşanacağı... Ve
Efendimizin Mehdiyet müjdesinin gerçek olacağı günler de yakıdır. Şeytanlarla ve kötü ruhlarla irtibatları ve
tüm planları hile ve hıyanet üzerine kurmaları nedeniyle yeryüzünde korkunç bir zulüm ve sömürü saltanatı
kuran karanlık güçlerin ve kiralık işbirlikçilerin kirli ve gizli sistemleri de yıkılacaktır,
Ve artık kabul etmeli ki, Kur’an’ın öğrettiği bütün ahlak adalet ve ibadet kuralları haktır, hayırlıdır ve
lazımdır... Ve yine Kur’an’ın haber verdiği gibi Kıyamet de kopacak, ahiret hayatı başlayacak ve herkes hak
ettiğine kavuşacaktır.
Evet, Kur’an’daki bazı surelerin başında yer alan “Elif-lam-Mim, Ta-ha, Ta-sin-mim” gibi kelimeler de,
ilahi bilgi merkezindeki program kompütürlerinin kod numaraları ve şifreleri yerindedir ki, 2000’den sonra
beklenen İslam’ın Altın Çağı’nda bunlar bir bir çözülecek ve bu günkü Batı Medeniyetini gölgede bırakacak
çok yüksek uygarlıklara öncülük edecektir.
Mevlana Halid-i Bağdadi ve Hızır Tezkiresi
Bediüzzaman’dan önce asrın müceddidi sayılan Büyük İslam alimi Mevlana Halidi Bağdadi Hz.lerinin,
vefatına yakın, iman eden ve talebesi olan bazı batılı ilim adamlarının da hazır bulunduğu bir sırada, Hızır
Aleyhisselamın gelerek çok yüksek bilim sırlarını içeren şifre, formül ve projeleri kendisine verdiğini..
Mevlana Halidin bu bilgi ve belgelerin aslını, o günkü doğu talebelerinin başı, Halep kenti Türk paşası Şerif
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Bey’e teslim ettiğini ve bunun daha sonra Mısırda yaşayan torunu Ekim Bey’e geçtiğini.. O’nun ölümü
üzerine şu anda da yakın talebelerine intikal ettiğini... Ve Mevlana Halid’in Batı kolu talebelerinden Axel
Heiberg’in bu sırlı belgelerin önemli kısmını Almancaya tercüme ettiğini...
Çok özel kozmik gerçekleri... Elektronik, enerjik ve teknolojik projeleri, çok yüksek matematik, fizik,
motor ve mekanik bilgileri... ve Uzaya çıkma ve ışınlama yöntemlerini içeren bu “Hızır tezkire”lerin Arabça,
İngilizce, Almanca ve Fransızca tercümelerinin, yaklaşık 100 yıldan beri, dünyanın farklı yerlerindeki bazı
bilim adamlarına “M.K. Allein” müstear ismiyle gönderildiğini... Çağdaş bilim ve teknolojideki ciddi tıkanıkların
bu “gizli mektuplar” sayesinde giderildiğini iddia ve ispat eden yazarlar ve kitaplar vardır176
İşte bunlara bazı örnekler: a) Nikolai TESLA: (1857-1943) Büyük elektrik ve elektronik mühendisi ve
mucidi olan Yugoslav Tesla, 1887’de Amerika’ya yerleşti.. Edison’la birlikte alternatör yapım şirketini kurdu..
büyük buluşlar başardı. Ama bunların çoğu Edison’a mal oldu. Fakirlik içinde yaşadı ve sonunda öldürüldü.
Ancak bütün bilimsel buluşlarını “M.K. Allein” mektuplarına borçlu olduğu sonradan anlaşıldı.
Evet, Edison ile çağdaş iş ortağı ve elektrik ampulünün gerçek bulucusu olan Nikolai Tesla, aynı
imzayla mektuplar almıştı. Bir Sırp-Soloven melezi olan Tesla, Birleşik Amerika’ya göç ettiğinde beraberinde
çok sayıda Karl M. Allein mektupları taşıyordu.
Tesla’nın şanssızlığı, Birleşik Amerikalıların “Amerikalı ruhu” ile kayırdıkları Edison ile çalışmaya
mecbur oluşuydu. Çünkü beynindeki çılgın elektrik ve elektronik planlarıyla, koskoca Amerika kıtasında,
Edison’dan başka ilgilenen kimse bulamadı. Tesla’nın “Fluoresant” ampulü buluşundan nice sonra, birlikte
çalıştığı Alva Edison, basit ampulü bulduğunu iddia ediyordu.
Oysa elektrik lambasını bulanın, aslında göçmen olduğu için baskı altına alınan Tesla olduğu
ortadaydı.
Tesla tam anlamıyla bir elektronik sihirbazı idi. alternatif akımı bulmuş, şimdi bütün dünyayı aydınlatan
AC elektrik güç santrallarını, kendi adı verilen bobinleri, tel (iletim hattı) kullanmadan uzaktan kumanda
(Remote Control) aygıtlarını bulmuştu. Çağımızda kullandığımız elektronik iletişim devrelerinin öncü
planlarının, TV ve müzik setleri ile kumandalı oyuncakları yöneten “Uzaktan kumanda” protatif cihazlarının,
telsizin ilki olan araçların,, görüntülü tüplerin (TV’nin ilk modellerinin), neonların, redresörlerin (alternatif
akımı doğru akıma çeviren cihaz), güç jeneratörleri yanında, halen filmlerde kullanılan elektronik tuhaf
oyunların ve daha bilinmedik yığınla sırrın çözülmesinde sadece onun imzası vardı.
Öyle ki birkaç Km. öteden yıldırım çaktırabiliyor, çok uzak hedefleri yıldırıma benzer fakat Lazer kadar
düzgün biçimde şimdi bile anlayamadığımız bir teknikle vurabiliyordu.
Askeri maksatlı ışın ve ses topları ile ilgili toplu gösteriler yapan bu inanılmaz mucit, siyah takım
elbiseli, görgü şahitlerine göre Musevi cenaze töreni giysili” 5 kişilik bir çete tarafından tuzağa düşürtülüp,
öldürüldü. Suikastı resmi raporlarda “Eceliyle ölüm” biçiminde gösterilmeye kalkışılınca kamuoyu
ayaklanması oldu. Fakat katilleri bulup, yargılamak konusunda hiçbir çaba da sarf edilmediği gözden
kaçmadı. Kimileri de “Edison’u kayıran” hükümeti suçladı.
Tesla’nın ölümüyle birlikte K. M. Allein ve Adelberg imzalı mektuplar ortaya çıktı. Bu mektup
koleksiyonunun içinde, Tesla’nın tüm deneylerinin çizimleri vardı. Böylece Tesla’nın da, “kopya çektiği” (daha
doğrusu, iki mektup arkadaşının ona “Gönüllü kopya verdiği”) anlaşıldı. Birçok tasarı çizimi de o dönemde
akıllara yatmadı. Bunlar daha sonra Norbert Wiener’e “Tetkik etmesi” için verilecekti. Wiener bunları teslim
alır almaz, Radar ve Bilgisayarın icadına giriştiğini, İsveç’te ölüm döşeğinde iken bizzat itiraf etti. Böylece
Wiener, hem radar sistemini hem kompüter teoremini K.M. Allein ve Adelberg’in mektuplarından öğrenen
Tesla’nın bulduğunu dürüstçe bildirmişti. Dünya dışı bir uzay uygarlığına kesinlikle inanan ve bu dünya dışı
hayatla iletişimin

mümkün

olduğunu savunan ve Amerikan hükümeti tarafından

tüm

mal varlığına,

laboratuarlarına ve her türlü evrak ve dosyalarına el konulup sefalete mahkum bırakılan Nikolai Tesla’nın
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büyüklüğünü ve buluşlarını, Nobel Barış Kurulu ölümünden yıllar sonra kabul etmişti.
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Tomanage ile Gel-Mann’a “Teorik” yardım gönderen Karl M. Allein daha önce Tesla’ya da “ileri
teknoloji yardımı” yapmıştı. K.M. Allein mektupları 1940’larda ise (Sommerfeldt ve Hilbet dahil) keşifçi ve
seçkin bilim adamlarına gönderilmekteydi.
b) Aynı yıl ünlü bilim adamı, Oşenograf, havacı, teorik fizikçi olan ve “Birleşik alanlar ve uçan dairelerin
esrarı” kitabının yazarı Morris Ketchum Jessup, yine posta kanalıyla kendisine “Görünmezliğin sırlarından ve
birleşik alanların elektromagnetizmasından söz eden inanılmaz formüllerle dolu” bir mektup aldı. İlk
mektuptaki imza (Fransızca’ya uyarlanmış tek isimli) “Charles M. Alain” idi. Bunu izleyen ikinci mektup
Jessup’a “Müslüman olması halinde kendisine çok büyük kozmik sırlar vereceğini bildiriyor, gerekirse şahsen
ortaya çıkabileceğini” de belirtiyordu.
Jessup, (belki de en başta, sırf o formüllerin devamı için ve bilim hatırına mektupta yazıldığı üzere, en
yakındaki bir Zenci müftünün huzurunda Kelime-i şehadet getirdi. (Müftü mektubu yazanı tanımamasına
rağmen, mektubun meçhul sahibinin takibinde olmalıydı ki, müslüman olma töreninin hemen ardından)
Jessup’a neredeyse defter kalınlığında el yazması müsveddeler yine posta kanalıyla geldi. Hem de ne sırlı
projeler! Jesup gözlerine inanamamıştı. “Görünmez olmanın sırlarının dini tarafı ve tarifi yanında, bir taşıtı
görünmez yapmanın tam bilimsel dökümanları ve akla gelmeyecek elektriksel aygıtlar ve dev bobin planları”
bu müsveddeler içinde yer alıyordu. Bu kez müsveddelerin altında imza “K.M. Allein ve Heiberg” ikilisine aitti.
Daha sonra Jessup’un tam bir müslüman olduğunu ortaya koymasıyla, K.M. Allein’ın adına (öteki
imza) Heiberg ortaya çıktı, tanıştılar. Ünlü Philadelphia deneyinin çalışmalarını birlikte yaptılar. Bu,
esrarengiz adam Heiberg, daha önce bilim literatüründe ismi hiç geçmemişti, fakat Einstein’a bile taş
çıkartacak teknik bilgilere sahipti. Kimse onu tanımıyordu. Tek dostu bile olmayan Heiberg tam bir bilmece
adamdı, sürekli saklanıyordu, sadece geceleri Jessup’un evine geliyordu. Ön adını bile söylemiyordu.
Bu kadar yoğun esrar karşısında dayanamayan Jessup, gizlice onun özel çantasını karıştırmak
fırsatını yakaladığında, küçük dilini yutacaktı. Adı Hansel Heiberg, Pasaportu Norveç üzerineydi. Jessup bu
konuda en yakın arkadaşı olan Valentin’e ve devam ettiği İslami kuruluştakilere o sırları açmadan edemedi:
Esrarengiz Heiberg’in gizli çalışmaları, ana dökümanlar şeklinde, toplanmıştı. Bütün çizimler ve
teoremler Karl M. Allein imzasını taşıyordu. Tesla’ninkilerin tamamı kadar, roket, kompüter, dev bobinler,
elektronik devrim üzerine ayrıntılı çizimler, ayrıca dökümantasyonda UFO denen disk biçimi tanımlanamayan
(akıllı varlık yapısı teknolojiler) yer alıyordu. Bu dökümanlarda, bir Uçak fabrikasının prospektüsü ne kadar
ayrıntılı ise, ondan da ince ayrıntılarla “UFO motorları verilmişti. Çağlar ötesinden gelen bu teknoloji, sanki
çoktan bulunmuş gibi çizimlerle anlatılmıştı. Jessup bunların bir kısmının eskizini kopya etmekten kendini
alamadı. “Uçan Dairelerin Esrarı” isimli kitabı yazmasının nedeni de sırf bu taslak projelerdi.
Jessup’a serbestçe gösterilen üçüncü ve konuyla ilgili asıl dökümanlar da ötekiler kadar inanılmazdı.
Çünkü bu dosya, ünlü Phildelphia deneyinin tüm ayrıntılarıydı.. Jessup, önce inanmadan başladığı ünlü
deneyinin sonucunda, alışılmış doğanın nasıl doğaüstü olabileceğini gördü. Her ne kadar nasıl durdurulacağı
ve kontrol altına alınacağı bilinmemesine rağmen, yöntemde tümüyle başarılı olmuştu. Fakat tayfaların
başına gelenler ve çoğunun ölmesi yüzünden “askeri sır” kaydıyla çok gizli bir arşive kaldırılıp güvenceli bir
dönemde tekrarına karar verildi. O gün (1943 yılı) Amerika için savaşın tam başlangıcıydı. Savaştan sonra
Birleşik Amerika bu deneyi Jessup’un ve K.M. Allein’ın ortak tutanaklarıyla 1950’li yıllarda yeniden yaptıysa
da, bu kez çok daha kötü sonuçlar elde ettiler ve belirsiz bir tarihe ertelendi, Çünkü deneylenen insan ve
hayvanların başına gelenleri bilim kurgu yazarların hepsi bir araya gelse, yine akıl edemezlerdi. Çünkü
deneylenen gemi ve tayfalar uzay-zaman içinde sıçramalı nakil olmuş, gemi aynı anda bir çok yerde “Tayyı
mekan” örneği görülmüş, deneyde birkaç dakika sonra 630 mil ötedeki Norfolk limanında belirmiş, yeniden
kaybolmuş ve çok sonra başladığı yere dönmüştü. Geminin başına gelenler aynen tayfaların da başına
gelmişti. Hem de (Psişik-ruhsal) yetenekleri çok güçlenmiş olarak, şöyle ki: Durup dururken, herkesin içinde
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kaybolup, görünmez oluyorlardı, kimisinin ya kısmen belden aşağısı, yada yukarısı görünmez olabiliyordu.
Kimi görünmezliğini, başkalarına da nakledebiliyordu. (örneğin tokalaşırsanız, eliniz de kayboluyordu.)
havada eşyaları uçuşturuyor, yakın geleceği bilebiliyorlardı. Zavallı tayfaların herbiri magnetik bir dev pil gibi
şarj edince, onlara dokunarak topraklamak gerekiyordu. Böylesi “hayat durması” anlarında, dünyada
olduklarını değil, uzaya çıktıklarını söylüyorlardı. Bu “durma”lar bazen saatler, bazen günler, hatta birinde de
6 altı ay sürdü. Yemeden içmeden, nefes almadan yarım yıl ölü gibi zamanını durduran mürettebattan Smith,
kendine geldikten sonra kaldığı yerden hayatını sürdürdüğünde geçen 200 günü altı saniye gibi hissettiğini,
elinde olmadan uzayda gezindiğini, dünyayı dışarıdan seyrettiğini ifade ediyordu. Nitekim donan yada
kaybolanların hemen hepsi “Atmosfer dışına çıktıklarını” istisnasız belirtmişlerdi. Bunun sonucu 4 tayfa da
kendiliğinden alev alarak yanıp kül oldu. Bu “kendiliğinden tutuşma” olayına (Kuantum teoremi içeriğindeki
elektromagnetik fırtınaları açıklayan) “madde dalgası” ile ilgili Appendixlerde kısaca değinilmiştir.
NOT: Amerika ve Avrupa menşeli uzay-kurgu filmlerinin tamamıda bu deneylerden çalınan bilgilerden
kaynaklanmıştır.
Morris Jessup, deneyden sonra, (K. KM. Allene ait olup da Helbrg’in çantasından gizlice çaldığı
projeleri) “Uçan dairelerin esrarı” adlı kitabında kullanmaya kalkıştı. Fakat matbaaya baskı için verdiği
müsvettelerin içinden “zaman yolculuğu” ile ilgili bölümle çok ileri teknolojiye dayanan UFO motorları
kısmının baskıdan çıkmadığını ve kitapta yer almadığını gördü. Bu müsvetteler matbaada onların orijinal
çizimleri de evinden çalınmıştı. Tam o sonrada Heiberg’in peşine simsiyah takım elbiseli ve ellerinde garip
tabancaları olan insanlar takılınca, Heiberg’de ortadan kayboldu. Fakat can güvenliği nedeniyle
görüşmemeleri gerektiğini, ancak posta kanalıyla yazışmalarının süreceğini bildiren bir mektup postaladı. K.
M. Allein-Heirberg imzalı mektuplar, bu kez postanede kaybolmaya başlayınca, bütün ilişkileri koptu. Jessup
bu olayların üzerine gittiği günün akşamı saat 19.00’da garajında otomobilinin “egzozst gazıyla intihar ettiği
süsü verilmiş” olarak ölü bulundu. Karl M. Allein mektupları aslında pek çok seçme bilim adamlarına geldiği
halde, bu mektupların en ilgi çekici ve heyecan verici olanları Jesup’a gelenleridir. Gerek Philadelphia deneyi
gibi inanılmaz bir deney, gerekse dalında “bir numara” olan Jessup’un intihar süsü verilmiş ölümü dikkatlerin
Karl M. Allein mektuplarında yoğunlaşmasına yol açmıştır. Jessup’un ve esrarengiz Heiberg’in peşine “Kara
takım elbiseli (Musevi cenaze töreni kıyafetli adamların ) takıldığını ve Jessup’a garajında pusu kurduklarını
yakın arkadaşı Valentine, basına inatla açıkladı ve “Jessup’un hayat dolu olduğunu, ölüm haberinden birkaç
saat önce beraber olduklarını, intihar etmesinin hiç mümkün olmadığını, ölümünden önce peşindeki kara
takım elbiseli insanlardan söz ettiğini ve bütün projelerinin çalındığını anlattığını” açıkladı. Böylece “Karl M.
Allein notları” adıyla ortaya çıkan bu mektuplar, daha sonra olayı duyan diğer bilimciler yada yakınları
tarafından basına açıklandı. (Bunların bir kısmı ülkemizde de yayınlandı)
d) Dikkat edilirse, K. M. Allein notları ya kitaplarla ya esrarengiz yardımcıları aracılığıyla eğittiği seçme
bilim adamları için hem uygulamalı bilimde akıl almaz deneysel teknolojileri, hem de bilim-kurgu örneğinde
en güç teorileri içeriyordu.
Fakat K. M. Allein programlarında teknolojiden çok, “ileri teoriler” daha önemliydi.
Çünkü ileri teknolojiler hemen “Askeri alanlarca gasp” edilip, savaş amacına yönlendiriliyor, sır olarak
tutulduğu için sivil dünya yararına açılamıyordu.
Bu bakımdan Karl M. Allein notları, öncelikle teorilere yönelmiş, ileri teknolojiyi ise “şimdilik kaydıyla”
ertelemiştir. Teorik planlamada iki bilimsel yöntem üzerinde duruyordu: birincisi “tüme varım”a diğeri “tümden
gelim”e dayanan teorik bilimleri buluşturup düğümlemek ve düğümün iki yakasına o muhteşem köprüyü
kurmak.
Bunun için, maddenin (parçacık-taneciklerin sonlandığı sınıra; öte yandan o sınırın arkasındaki engin
bölgeden geriye doğru gelerek evrenin “planck ölçeği” ötesini ve berisini birleştirip. “Transkozmoloji (ışınlama
ve boyut değiştirme) bilimini oluşturup, bilinen ile bilinmeyeni kaynaştırarak “imkânsız ötesine geçerek
mümkün olanı bulmak yöntemiyle din ve bilimi özleştirmeyi hedeflediğini” belirtiyordu.
Bilimi, Kuark-Mezon (en-küçük enerji tanecikleri) teoremiyle madde ötesini amaçlayan ve imkânsızın
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ötesini” gündeme alan Karl M. Allein notları, bunun için Mevlana Halid’in etkilediği Alman matematikçi Prof.
Cantor’un bulduğu “Sonsuz setleri” yeniden gündeme almayı, böylece “Sonsuzun bilinmez öteki ucu yerine,
başlanıcının belirlenmesi” politikasını benimseyen Karl M. Allen notları şöyle devam ediyordu. “Sonsuzun
başlangıcı, bizim maddi evrenimizin bittiği Planck ölçeğinin minimumundan başlamalıdır. Çünkü kuantlaşma
(Enerjinin paketlenmesi) sadece, planck sabiti limitleri içindedir ve bundan ötede kuantlaşma olmayacağını
sevgili Hilbert’in kanıtlandığını sevinçle duyuruyoruz. (Kuantum Kuralı: Işık ve diğer elektromanyetik ışınlar
sürekli dalgalar olmayıp “foton” veya “kuanta” denilen en küçük enerjidir.) Ötemizde kalan evrenin
matematiği ile fiziği üzerine iki ayrı etüd ekibi oluşturmayı planlamış bulunuyoruz. Bu ekiplerden matematikçi
olanlar (TA) ve Fizikçiler (HA) kaydıyla anılacaktır.
Karl M. Allein bu plana “TA-HA” adını vermişti. Söz konusu “TA-HA” Kur’an’daki bir sureye adını veren
iki harfin okunuşu (T,H) idi. İsim olarak “ta-ha”nın seçilmesi anlamsız değildi: çünkü Mevlana Halid’e göre,
“Somut (olan bizim) everen Ya-Sin (Y ve S harfleri Kur’an’daki bir surenin ismi) ve onun ötesinde soyut evren
ise Ta-Ha haflerinin yönetimindeydi.
“Ta-Ha” planı ilk olarak 1940 öncesinde (Tomanege ve Jessup gibi aynı dönemde yaşayan ünlü
kuantum fizikçisi ve matematikçisi olan Arnold Sommerfeldt’e gönderilen bir mektupla başladı. Sommerfeldt,
birincisi, uzun zamandır kafa patlattığı “Kuantum mekaniği”: diğeri ise, hiç aklına gelmemiş olan “Soyut Kütle”
konusunda olmak üzere iki temel konuya değinen “Besmele ve Ta-Ha harfleriyle başlayan bir mektup aldı.
Mektup kendisine, Almanca olarak, “Hemen İslam’ı tetkik edip, gönül rızasıyla en yakındaki bir İslami
kuruluşta Kelime-i Şehadet getirmesini “teklif ediyor, bunun karşılığında kendisine inanılmaz kozmik sırlar ve
formüller vereceğinin pazarlığını ediyordu.
Arnold Sommerfeldt’in yıllardır, bir türlü altından çıkamadığı, ünlü kuantum formülleri, şimdi “Hazır”
olarak mektuptaydı. Öte yandan bugüne kadar hiç düşünülmemiş ve akla gelmemiş olan ışık hızının aşılması
konusunda da “Aynı formüllerin uygulanabileceğini, kütlenin ışık hızını aşamamasına karşılık “Kütlesi sıfırdan
küçük ağırlıklar için ışıktan milyonlarca kez hızlı gitmenin mümkün olduğu” ve bu durumda “doğa yasalarının
tam tersine işleyeceği” anlatılıyordu. Sommerfeldt, ünlü kuantum formüllerinin eksikliklerini de, bu K. M.
Allein notlarından gidermiş oldu. Bir süre sonra da kuantum ve relative teoremleriyle çeliştiği halde “imajiner
kütleyi” içeren formülleri de ortaya atmakta beis görmedi. 1955 yılında ölümüyle birlikte ortaya çıkarılan
mektupların bazıların da ise, K.M. Allein ve v.d. Dergen yada v.d. Bergier ismi de yer alıyordu. Söz konusu
bu mektupların 8 tanesi, halen Hamburg’da yaşayan Hermann Schlesing’de bulunmaktadır. Bunların
Philadelphia deneyiyle, ilgili bulunan 8 tanesini basına açtı.
Sommerfeldt, dünya tarihinde ilk defe “SOYUT KÜTLEYİ” haber vermiş, insanın aklına ilk kez soyut
(Mücerret, manevi, hayali) yapıyı matematikselleştirmişti.
Soyut kütle, “Planck sabitinin (yani maddi Evrenin) ardında kalan her şeyin” ismidir. Fakat
Sommerfeldt’in ilgi ve bilgi alanında olmayışı nedeniyle, Karl M. Allein, bir dizi mektupla yeniden
“Durgunluğun” üzerine gidecekti.
Durgunluğun üç nedeni vardı. Her şeyden önce “Soyut kütle” (adı üzerinde “hayali” olduğundan, bilim
çevrelerince ciddiyeti tartışılıyordu. İkincisi, “Işıktan milyarlarca kez hızlı gitmek” fikri Einstein’ın izafiyetbağıntılık (uzay ile zamanın, kütle ile enerjinin aynı şey olduğu) teoremi ile çelişiyordu. Üçüncü olarak da
“Kuantum teoremini tam karşısına alıyordu”. Fakat, maddenin bittiği yerde onların bulunması ve madde gibi
sonlu, kısıtlı olmamaları matematik bir gerçekti. Bu da o imajener (hayali) kütlenin zımmi (Sezgisel) olarak
bizimle birlikte var olduğu anlamına geliyordu. Bu nedenle Karl M. Allein notları “Soyut Kütle Konusunda” son
derece kararlı ve ısrarlıydı.
Israrlıydı, çünkü, temel aldığı ve kendisine manevi direktif aktığı “Mevlana Halidi Bağdadi’nin tezkiresi,
bunu gösteriyordu. Bağdadi, Hz. Hızır ile birlikte “Mücedrred=Soyut alem yolculuğunda “Ta-Ha” suresinin ilk
iki harfinin temaşasını anlatıyordu. Şimdi Mevlana Halid’in bu Hızır Tezkiresi’nin ilgili pasajını birlikte
okuyalım.
“... Cisimler alami, Y ve S harflerine boyun eğer. Ancak, soyut evren T ve H harflerine uymakla
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yükümlüdür. Tüm kâinatın sınırında insanlık yer alır ki, o merkez, aşağıların en aşağısı olan “somut evren”
kategorisindedir. O merkezin, somut olan berisi Ya-Sin, soyut olan ötekisi (ilerisi) Ta-Ha harfleridir. Somut
evren (maddi evren, ya da cisimler evreni) hem geçici, hem de sınırlandırılmış olup, somut doğası nedeniyle,
kemiyete (niteliğe) dayanır. O maddi evrenin bitiminde ise, soyut ve kalıcı evren vardır. İki soyut evren,
bulutumsu (geçirgen) ve dinamik olup, hem zihinle tasarlayarak (Düşünceyle biçimlendirerek) suretleyip imal
edebilirsiniz. Hem de zihinsel etkiden başka (Orada) doğal “Ta-Ha” dan da manevi, ruhsal melekelerle ilgili
biçimlere de rastlayabilirsiniz. Zihinsel etki aracılığıyla imal edilen şekillerin kaynağı insanlar ve cinlerin
düşünceyle biçimlendirilmesi olup, bu rüyalarla da ortaya çıkar ki, o biçimlerin çizeni, cin ya da insan
bilincidir. Ancak, cin ve insandan bağımsız olan, Doğal ve yerleşik biçimlerin nedeni, Ta-Ha harfleridir. O
harfler Ta-Ha, yani tahayyül (hayal etme) ile ilgili bir gizemdir. Kesinlikle zihinsel etkilemeye uymazlar. TaHa’nın “TAHAYYUN” adıyla ünlü, hayal etme gücü, Mana aleminde ortaya çıkar. O TA-Ha “TAHAYYUN” u
etkileyen değil, “”Esinlenen”dir (arapça pelek S harfiyle yazıldığından böyle tercüme etmem gerekiyor.)
Bunun anlamı, mana (Alemi) yolcusunun, gerçekte (ikili soyut evreni bilinçli olarak biçimlendirmesidir.
Kainatın Tahayyünn ile (iç dünyasında şekillendirilen) bir takım soyut maddelerden kurulduğunu
gözlemlemesidir. O kalıcı evren nicelikle değil; nitelikle donanmıştır. (İnsanın kendinden biçimlendireceği bir
düşüncenin) sıfatı (Nitelemesi) vardır, ancak TAHAYYUN niteliğinin sıfatı yoktur. Var olanı tek ilah’ı zikre
devam ve deveran eden dalgalarıyla (Allahın 99 ismi olan) Esmau’l-Husna’yı talim ederler. (O ismin fiilini,
eylemini yerine getirirler.) Nur (Enerji) ve ışığı, o talime uyarlı olmaya yetenekli ve etkili olmayıp, zayıf ve
çaresizdir. Çünkü Tahayyun, ışıktan milyonlarca hızlıdır. Işık cisimler, evrenin enerjisidir. NEVRA ise (Nur
kökünden türeyen bir isim olup, bilimdeki karşılığı Ciernynkoff ışınıdır) soyut evrenin nuru (sonsuz öz
enerji)’dir. Işık nurunun yanında (iyi koşan bir at ile kaplumbağanın yarışına benzer). Işık çok yavaş ve ağır
gider. Bundan dolayı NEVRA’nın hızına asla ve kesinlikle ulaşmaya güç yetiremez. Ta-Ha harfleri,
TAHAYYUN’un yönetmenidir. Tahayyun evreninden, cisimler evreninin yaratılışı (Bing-bang) sırasında
madde soyutlanmış ve kovulmuştur. Ondan ötürü, cisimler evrenin tüm tanecikleri Ya-Sin harflerinin
ardından cisimler evrenine ihraç edilmiştir. O tanecikler “TARDİYYUN” ya da “YASİNNUN” adıyla anılır ki (bu
ismin nedeni), tard (aktarılma olmasıydı) cisimler evreni yaratılmaktan uzak olurdu...”
Soyut alemi” anlatan M. Halidi Bağdadi, bize hayali gelen o evrene geçebilseydik, oranın hayali değil
(Fakat tam madde de değil) TAHUYYUN adıyla tanımlanan bir yapıda olduğunu anlayacağımızı yazıyor. Öte
yandan “Kuantum” teriminin orjinali “Nicelik=Keyfiyet” olması birinci derecede şaşkınlık vesilesi. Sanki
Planck, bu ismi kendisinden çok önce yaşayan Bağdadi’den kopya etmiş.
Yine hatırlayacağınız üzere, “Süper-Uzayda” SIFAT’ların olmadığından söz ediliyor. Bunu da aynen
“Tezkire” de buluyoruz. Daha önemlisi de ışıktan binlerce kez hızlı giden sonsuz öz enerjiden söz ediliyor.
Enerji ve onun doğruluğu madde ise, o evrenden “Eksi işlem” sonucu kovulmuş, ayrılmış ve bizim
evrenimizin oluşmasını sağlayan patlayama yol açmış, ve böylece evrenimiz süper uzaydan, tard edilmiş,
(aşağı indirilmiştir.) Böylece tahayyun denen soyut alemin birimleri madde evrenden ötede kalmıştır.
Sonuç olarak “........ Hidayet olunur (yolunuzu bulur)sunuz ve (işte bunun alametleri:
Onlar Necm (yıldız) ile yollarını doğrultur (hidayet ve huzuru bulur)lar”178 ayetlerinin ebced toplamı
(859-+540+95+45+469= 2008) etmektedir.
Bu tarih, hadislerde haber verilen Büyük kurtarıcının görevini ve devrimini bitirdiği tarihe işaret
sayılırsa, O’nun 40 yıllık hizmet sürecinin, 33 yılı hazırlık, son 7 yılı ise hükümranlıktır. Öyle ise, 20008-7=
2001 tarihine dikkatlerimizi çekmektedir.
Hz. Muhammed (sav), bütün zaman ve mekanlarda Cenabı Hakkın temsilcisi, tecellisi ve tebliğcisi
olarak yaratılan “Rahmeten lil Alemin”dir. Miraç ise, Efendimizin bütün alemleri tek tek ziyareti ile teftişidir.
Atın Çağ dediğimiz Mehdiyet Medeniyetinin manevi Mimarı ve ruhani lideri de bu gizemli gerçeğin gölgesidir.
Yunus Emre’nin
178
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“Ete kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm”
Dizelerinde ve yine Ömer Hayam’ın:
“O sır madende uyudu
Bitkide düş kurdu
Hayvanda uyandı
Ve insanda kendini buldu”
Dörtlüğünde ifade etmeğe çalıştığı gerçekleri düşünmeğe ve hikmet denizinde derinleşmeğe gayret
göstermelidir.
Nostradamus’un, şu kehaneti oldukça ilginçtir:
“bütün yasalar değişecek temelden
Türkiye’de işte böyle bir devrimle
Ve Mısır torağı gidecek elden
Para da değişecek, para birimi de”179
Altın Çağın Özellikleri
Kur’an’da anlatılan Zülkarneyn kıssası, kıyamet öncesi tüm insanlığa hakim olacak ve dünyayı
adaletle dolduracak bir saadet medeniyetine ve onun güçlü ve kutlu liderine de işaret sayılabilir.
Üstün bir uzay ve bilgisayar teknolojisine sahip seçkin bir şahsiyetin, uydu antenleri ve TV.
görüntüleriyle dünyanın doğusundaki ve batısındaki tüm topluluklara rahatlıkla ve istediği anda ulaşabileceği
ve onlarla konuşarak sorunlarını halledeceği de haber verilmiş olabilir.
Ve belki de, farklı ülkelerde halkın huzurunu bozmaya yönelik terörist saldırıların ve televizyon
kanalıyla yapılacak korku ve dehşet yayınlarının nasıl önleneceğini... Güven ve özgürlük ortamının nasıl
temin edileceğini çok iyi bilen... Asrın teknolojisiyle birlikte hikmet ve marifet sırlarına da vakıf edilen yüksek
bir devlet reisine dikkat çekilmiştir.
En doğrusunu Allah bilir.
İşte müjdelenen, ihtiyaç ve iştiyakla beklenen bu Altın Çağın, ayet ve hadislerle haber veriler bazı
özelikleri:
1- Modern tarım yaygınlaşacak, kolaylaşacak ve ürünler ucuzlayacak, Dünyanın hiçbir yerinde
yoksulluk ve kıtlık çekilmeyecek.
2- Genetik ve DNA üzerindeki gelişmelerle bire yüzlerce kat veren, çok dayanıklı ve her mevsim
yetişen bitki ve meyveler üretilecek.
3- Bu bol ve bereketli ürünler her kıtaya, her kavme ve herkese fazlasıyla yetecek, çöller ve tüm
kırsal bölgeler tarıma elverişli hale gelecek
4- Petrol ve kömür yerine güneş, rüzgar ve su enerjisine geçilecek
5- Her türlü ilim ve eğitim, sanal ortamlarda ve bilgisayar yardımıyla yaparak yaşayarak
gerçekleşecek. İnsanların bilgi ve beceri seviyesi yükselecek.
6- Ulaşım araçlarında ses hızını aşan ve herkese hizmet veren, yeraltı, yerüstü ve hava araçları
devreye girecek. Işınlama ile eşya ve insan nakli gerçekleşecek. Tayyı zaman ve Tayyı mekân
cinsinden insanlar boyut değiştirebilecek
7- Şehir ve çevre planlamasında ve konforlu konut yapımında büyük ilerlemeler kaydedilecek
8- Tıpta yaygın, ucuz ve hızlı hizmet imkânları sağlanacak ve tıp teknolojisinde devrim gözlenecek
9- Her türlü sanat ve kültür etkinliklerinde, bugün hayal bile edilemeyen gelişmeler birbirini izleyecek
10- Savaş, kavga, fesatlık bitecek. Dünyada tam anlamıyla barış ve adalet hükmedecek.
11- Din aslına dönecek. İslam, bidat ve hurafelerden ve şuursuz şekilcilikten temizlenecek... Öze
179
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önem verilecek ve İslam ahlakı dünyanın her yerinde yerleşecek ve yürüyecek. Velhasıl
beklenen ve hayal edilen dünya cenneti mutlaka ve pek yakında zuhur edecek.
Öyle ise haydi..
Her dinden, her düşünceden ve her kökenden bütün vatandaşlarımızın barış, bereket, huzur ve
hürriyet içinde yaşayacakları,
Temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına sahip olacakları,
Gerçek demokrasiye ve örnek bir laikliğe kavuşacakları, dünyanın merkezi ve motoru mutlu ve
müreffeh bir Türkiye’de ve çok yakın bir gelecekte buluşmak ve kucaklaşmak ümidiyle...
“Siz hayal kuruyor ve boş vaatlerde bulunuyorsunuz” diyenler olursa ve bunlar gayr-i müslim ise
cevabımız: Eğer bu dediklerimiz gerçekleşmezse sadece biz hayalci çıkarız.. Ama gerçekleşirse altı milyar
insan karlı çıkacak ve kurtulacaktır.
Eğer bize hayalci diyen Müslüman ise, ona cevabımız: Sizin sorununuz bizimle değil.. Bu
anlattıklarımızı müjde veren Allah ve Resulünün haberlerine inanıp inanmamakla alakalıdır, vesselam.
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KUR’AN’DAKİ ZÜLKARNEYN VE YE’CÜC ME’CÜC MESELESİ,
BUNLARIN YÜKSEK TEKNOLOJİYE VE
RUHANİ MERTEBELERE İŞARETLERİ
Zülkarneyn ve Ye’cüc Me’cüc Kavramı
"Bir de sana Zülkarneyn´i soruyorlar. De ki: “Size ondan bir bilgi aktaracağım. Biz ona
yerkürede bir yer belirledik. Ve ona ulaşmak istediği her şey için bir vasıta verdik. Derken o, o
vasıtaların birine tabi oldu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi sanki kara bir balçığa
batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki, "Ey Zülkarneyn, onlara katı
muamele yapmakta veya iyi davranmakta serbestsin (Onları cezalandırırsın veya iyi davranırsın)." O
da dedi ki, "Kim haksızlık ederse, muhakkak ona (adaletle) azap edeceğim. Sonra onlar Rablerine
döndürülür. O da onlara görülmedik bir azab verir. Ama her kim de iman edip iyi şeyler yaparsa buna
da en güzel mükâfat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir, zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn
yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca, orada güneşin, güneşe karşı hiç bir
siperleri olmayan bir kavmin üzerine doğduğunu gördü, işte Zülkarneyn´in kudret ve saltanatı
böyleydi. Ve biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu.
Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu".
Dediler ki, "Ey Zülkarneyn, Ye´cüc ve Me´cüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Sana bir "harc" verirsek,
bizimle onlar arasında bir sed yapar mısın?" Dedi ki, "Rabbimin bana verdiği şey sizin bana
vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana güç verin, ben de sizinle onlar arasında bir sed yapayım.
Bana demir kütleleri getirin" Nihayet, dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit, "Ateş yakıp körükleyin"
dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince "Bana erimiş bakır getirin dökeyim" dedi. (Ve ekledi):
"Artık, Ye´cüc ve Me´cüc, bunu asla aşamazlar. Bu Rabbimin bir lütfudur, ne zaman Rabbimin emri
(kıyamet çağı) gelir, o sed yıkılır ve onları salıverir. Rabbimin vaadi de haktır ve bu olacaktır. (Kehf
Suresi, 83-96)
Tefsirlerde Zülkarneyn ile ilgili birçok rivayetler nakledilir. Onun Büyük İskender olduğunu söyleyenler
yanılgı içindedir. Ancak çok kuvvetli bazı kaynaklarda Zülkarneyn’in "Müslüman" ve özel bilgilerle donatılan
bir insan olduğu belirtilir. Oysa Yunanlı Büyük İskender çok tanrılı, hatta Tanrı Kral inancında olan biriydi.
Büyük İskender´in Zülkarneyn zannedilmesinin tek sebebi, onun iki boynuzlu miğfer giymesidir. Çünkü
Zülkarneyn bir isim değil, bir sıfattır; yani iki boynuzlu demektir. Vikingler de iki boynuzlu miğfer takarlardı.
Dolayısıyla Zülkarneyn tarihi bir şahsiyet olmaktan çok, Hızır As. gibi hükmi bir şahsiyettir. Bir tür “uzay
gezgini” denebilir. Nitekim, Zülkarneyn kıssasının, Kur´an-ı Kerim’de, Hızır Aleyhisselam’dan hemen sonra
anlatılması tesadüf değildir. Hızır için bilinen rivayetler, O’nun; zaman ve mekan kayıtlarından kurtarılıp
serbest gezebilen ve olayların geleceğini ve geçmişini bilen ´temessül´ kabiliyetli bir şahsiyet olduğunu
göstermektedir.. O zamanın akış istikametinin tersine hareket eden bir kutlu kişidir. Melek değildir, insan da
değildir. Ama insan suretine bürünebilen ve insanların dar zamanlarında karşılarına çıkıp yol gösteren ilahi
bir erdir. Nitekim, Hz. Musa, kendi nefsinde: "Acaba Allah’ın kudret ve hikmetini benden daha iyi anlayan
kullar var mı?" diye düşününce Cenab-ı Hak, ona Hızır Aleyhisselam’ı örnek göstermiştir. Bunun üzerine
Musa, "Ben onu tanımak istiyorum" demiş, sonunda Cenab-ı Hak, ikisi arasında bir randevu gerçekleştirmiş
ve birlikte çok ilginç bir yolculuk geçirmişlerdir. İşte Kur’an-ı Kerim, Zülkarneyn kıssasını, bu soyut
yolculuktan hemen sonra anlatmaya başlayıp böylece Zülkarneyn’in de “saklı ve özel donanımlı bir kul”
olduğu fikrini pekiştirir.

Zülkarneyn’in yolculuklarına gelince. Şimdi şu yuvarlak küremiz üzerinde güneşin
battığı yeri düşünün. Var mı öyle bir yer? Güneş nerde batıyor veya nerde doğuyor?
Bunlar son derece izafi şeylerdir. Eğer doğu Japonya ise, Japonya’nın doğusu Amerika’dır.
Oysa Amerika aynı zamanda Japonya’nın batısındadır. Doğu ve batı kavramı izafi şeyler
olduğu için, insanlar İngiltere´deki Greenwich’i sıfır noktası saymışlar doğusuna doğu,
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batısına batı demişlerdir. Demek ki mutlak olarak doğu ve batı mevcut değildir. Nitekim
Kur´an-ı Kerim, “iki doğudan ve iki batıdan” da söz eder ki, burada doğu ve batıyı uzaysal
kavramlar olarak anlamak gerekir. (Burada hemen şu notu da düşelim. Uzaylılarla ilgili
tasvirlerin çoğunda da, kralların başında boynuzlu miğferler bulunması ilginçtir.) Öyleyse,
Zülkarneyn’in macerası bizim bildiğimiz, tarihsel bir macera değildir, eğer öyle bir şey
olsaydı, bu maceranın Tevrat ve İncil´de de bulunması gerekirdi. Çünkü insanlığın
yaşadığı müşterek hatıraların tümü, hem semavi kitaplarda, hem de destanlarda
geçmektedir. Amerika yerlilerinin destanlarında ve efsanelerinde İki Boynuzlu
Tanrılar’dan söz edilir ve bunlar genellikle göklerle ilgili tasvir edilmişlerdir. Oysa tarihte,
hem batıyı hem doğuyu bütünüyle hâkimiyeti altına almış bir kraldan hiç söz edilmez.
Büyük İskender’in hâkimiyet sahası sadece, Yunanistan’la Çin Seddi arasındaki yerdir.
Yani eğer karalar esas alınarak düşünülse bile, İskender ne tam doğuya, ne de tam batıya
ulaşmış değildir.
Öyleyse bu doğu ve batı kavramını başka türlü anlamak bir mecburiyettir. Belki de
bu doğu ve batı, insanlığın içinde hapsedildiği boyutun alt ve üst kademeleridir. Bu da
Güneş Sistemi’nin Samanyolu Galaksisi içindeki alt ve üst eşikleridir. Ayet metninde "Feetbea sebeba" denir. Etbaa; tabi oldu, uydu, hükmüne göre hareket etti, anlamına gelir.
“Sebep” ise bir şeyin olması için gerekli vasıta demektir. Dolayısıyla bu ayet “boyutları
değiştirme, boyutlar arası geçişle yükselme” olarak da algılanabilir. Çünkü Zülkarneyn,
bildiğimiz bir insandan çok, Hızır gibi hükmi bir şahsiyettir. Bizim üstümüzdeki boyutta
Hızır´ı sayılabilir. Onun üstündeki boyutta ise Allah tarafından göğe çekilmiş Hz. İsa’yı
gösterir. Hızır bize en yakın boyuttadır. Hz. İsa’nın ise üçüncü boyutta olduğu hadislerle
haber verilir. Hızır, sık sık bizim boyutumuza geçmektedir, ama Hz. İsa bir tek sefer
boyutumuza girecek ve yeryüzünde Hz. Mehdinin en sadık halefi ve temsilcisi olarak İsrail
merkezli Deccalizmi devirip, Adil Düzen medeniyetini gerçekleştirecektir. Bu inanç hem
Hıristiyanlarda, hem de Müslümanlarda geçerlidir.
Nitekim Hadis’te de: “İsa’nın yeniden dünyaya dönüp İslamiyet üzerine hükümran
olacağı” haber verilir. Bütün bu izahlardan sonra pekâlâ diyebiliriz ki, Zülkarneyn’in
seyahat alanı insan merkezli evrendir; yani Güneş sistemi içinde görevlidir. Ancak
bu sistem içinde bile birbirine geçmiş sayısız boyutlar olduğunu bilim adamları
kabul etmektedir.
Mesela burnumuzun dibinde belki bize dikey bir boyut vardır ama biz onu hissetmeyiz, iki boyut
arasında milyarlarca ışık yılı mesafe olduğu halde, boyut dikey olarak aşıldığında saniyelik zamanlarla izah
edilebilecek yakınlıkta zannedilir. Zülkarneyn de Hızır gibi "süper bilgin"lerdendir. Bu konuyu şöyle bir temsil
ile anlatalım. Big Bang gerçekleştiğinde zaman iki yönlü akma sürecine girmiştir. Sıfırın artı ve eksi yönüne
doğru... Birisi "Ol" yönüdür, biri de "Öl” yönüdür. Aslında Allah katında her şey olup bitmiştir. O yüzden de
Allah, Kur’an’da, gelecek zaman için "kıyamet koptu" demektedir. Evet; Allah’a göre kıyamet kopmuş ve
gerçekleşmiştir. Ama zaman boyutuna hapsedilmiş bizler için, henüz o zamana ulaşmış değiliz. Bir noktadan
başlayan bir dairenin iki yönü vardır. Bir noktadan çıkan iki çizgi birbirinin üzerine katlanarak aynı noktaya
ulaştıklarında daire tamamlanır ve iş bitmiş olur, işte Hızır ve Zülkarneyn, bizim istikametimizin tersinden
gelen ölümsüz varlıklardır. “Karn” kelimesini kavrayacak olursak belki meseleye biraz daha ışık tutarız.
Karn, boynuz demektir. Ama aynı zamanda çağ ve dönem anlamı da vardır. Zülkarneyn iki boynuzlu

anlamına geldiği gibi "iki zamanlı" anlamına da gelir, iki zamanlı insan için elbette iki doğu
ve iki batı vardır. Çünkü her zamanın bir başlangıç ve bitiş noktası vardır. Dolayısıyla iki zamanlı olanın iki
doğusu ve iki batısı bulunacaktır. Zülkarneyn, iki boyutlu zamanın başlangıç noktasıyla bitiş noktasını, yani
insanlığın macerasını görüp yaşadı. Ye’cüc ve Me’cüc ise, bu boyutlar arası gelgitte varlığını tesbit ettiği iki
topluluk olmaktadır. Bunların dünyayla bağlantılı olmaları ise yeryüzünde icra edecekleri operasyonlarla
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alakalıdır. Çünkü Ye’cüc ve Me’cüc ile ilgili rivayetler, bu iki kavmin, insanlığın ürettiği bütün uygarlığı ve
kültürü yerle bir edecekleri yolundadır.
Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkış dönemleri tıpkı Zülkarneyn kıssasında izah edildiği gibi kıyamet
öncesine rastlamaktadır. İyi ve kötü iki grubun dünya üzerinde cereyan edecek mücadeleler neticesinde
insanlığa ait bütün eserler yerle bir olacaktır. Bilim kurgu filmlerinde de konu edildiği gibi zaman ilerisinden
gelen uzaylılar hep iki gruptur. Bir grup insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışırken, diğer grup, bu fesadcı ve
azgın insanları yok etmeye çabalamaktadır. Ayette geçen "Ve iza cae va’du Rabbi cealehu dekkae ve
kane va’du Rabbike hakka" ibaresi, Zülkarneyn eliyle bir boyuta hapsedilmiş olan bu topluluğun, zamanı
geldiğinde bu boyuttan kurtularak yeryüzüne saldıracaklarını ve gerçekleşmesi mukadder bir olayın
yaşanacağını vurgulamaktadır. Kur’an'a göre uzay yedi tabaka olarak dizayn edilmiştir. Bu hem yedi kat
göğü ifade eder, hem de her katta yedi uzayın varlığını haber verir. Nitekim ayette göklerin, "tabakan an
tabak” (yani kat kat içinde) olarak yaratıldığı haber verilmektedir. Üstelik Kur’an’a göre yedi kat uzayın ilk
katı yıldızlarla süslenmiştir. Demek ki, yıldızların serpildiği alan sadece birinci kat göklerdir. Bu ise sonsuzluk
fikrini verecek kadar geniştir. Ancak bu uzaklık tek istikametli zaman içindir. Çift zamanlı varlıklar için bir
boyuttan diğer boyuta sıçramak an meselesidir. Nitekim UFO diye nitelendirilen cisimler de aniden gözden
kayboluvermektedir. Üstelik radarlar bile tespit edememektedir. Çünkü bizim radarlarımız da tek yönlü
zamana göre yapılmış teknolojilerdir. Dolayısıyla, ancak bilinen zaman istikametinde akan cisim ve onların
sinyallerini alabilirler. Oysa UFO’ların kullandığı teknik, bir boyuttan başka boyuta geçebilecek imkânı
vermektedir. Dolayısıyla gözümüzün önünde oldukları halde bir anda sırra kadem basarlar... Tarık Suresinde
de, Cenab-ı Hak, bir anda görülüp ve aynı süratte kaybolan yıldızlardan söz etmektedir. Hâlbuki bilinen hiç
bir yıldız bir anda görünüp kaybolmaz. Keza ayetlerde geçen ´yol´ tabiri de yol olmaktan çok bir "rota"yı ifade
ediyor. Nitekim "iki dağın ucu denk olunca, bana eritilmiş maden getirin dökeyim" buyurdu. Bu tam
tamına bu varlıkların eksi ve artı iki zaman kutbu arasında örülen bir boyut çizgisiyle hapsedilmeleridir. Ve
Ahir Zaman yaklaşınca bu zaman boyutu çözülecek ve bizim uzayımız içinde bulunan bu yaratıklar
dünyamıza inebilecektir. Nitekim UFO’ların görünmesi de son 50 yıllık bir hadisedir.

Paralel Evrenler
Maddi evrenden bildiğimiz “pozitif beyaz evren” katlarından sayısız paralel evren oluşmaktadır.
Bunun tersine bir de antimadde ya da negatif soyut evrenler olduğuna göre bunların da negatif
paralel evrenleri olmalıdır. Paralel (negatif ve pozitif), madde-antimadde evrenleri kara delikler
birbirine bağlamaktadır. (Tünel denen dördüncü mekân boyutu). Eğer kara delikler olmasaydı
sonsuza kadar bu evrenlerden haberimiz olmayacaktı. "Âlemlerin Rabbi (Bütün evrenlerin

terbiyecisi)" bu hakikati anlatır. Böylece Allah, var olan bütün evrenlerin kendi kudreti altında
olduğunu hatırlatır. Keza, ayette geçen "Allah iki doğunun da iki batının da Rabbidir" ifadesi
bu negatif ve pozitif paralel evrenlerin varlığına işaret sayılmalıdır. Beyaz evrendeki doğu, siyah
evrendeki batı olmaktadır. Bu paralel evrenleri biz üst üste konmuş iki levha şeklinde algılarız. Bu iki
evreni bağlayan tünel ise “üçüncü boyut” sanırız. Gerçekte ise bizim evrenimiz üç mekân
koordinatlarından kuruludur ve tünel bu mekânların dördüncüsüdür. Örneğin sürüngenlerin gözleri
iki yanda olduğundan derinlik duygusunu algılamazlar. Her şeyi sinema perdesi gibi üst üste yapışık
görürler. Gelişkin canlılar derinliği görürler. Fakat onlar da zamanı algılayamazlar. Yalnızca insan
zihni, dört boyutu (en, boy, derinlik, zaman) birden kavramaktadır. Bizim mekân olarak kavradığımız
en, boy ve derinliktir. Sürüngenler derinliği algılayamadıkları gibi biz de dördüncü mekân olan Tünel’i
algılayamıyoruz. Oysa rüyaların mekânı burasıdır.

Bu “tünel mekân”, bizim bir üst boyuta geçmemizi sağladığı gibi, üst boyutta yaşayan
varlıkların da bizim evremize geçmesini sağlamaktadır. Ve zaman sürecini ortadan kaldırır.
(Bilindiği gibi rüyalarda bizim bildiğimiz zaman mefhumu yoktur, aynı anda sayısız
mekânda ve sayısız olayı yaşama imkânı vardır.) Dolayısıyla, tek yönlü zaman şeridiyle
ancak milyar ışık yılı bir sürede kat edebileceğimiz bir yolu, tüneller vasıtasıyla bir anda
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geçmemiz mümkündür. Öyle anlaşılıyor ki Hz. Peygamber’in (sav) Miraç’ta kullandığı
yol ´tüneller" geçidi olmaktadır. Nitekim her tünelin girişinde, ondan geçiş ruhsatı olup
olmadığı sorulmaktadır ve Cebrail’e "Men maak (Yanındaki kimdir?)" diye uyarılmaktadır.
Çünkü normalde maddi bir beden tünellerden geçerken eriyip yok olacaktır. Ancak onun
sırrını bilenler o tünellerden rahatlıkla geçip hedefine ulaşır. İnsanın maddi bedeniyle
ahirete intikal edeceğinin sırrı da burada saklıdır. Demek ki, bizim çok uzakta sandığımız
varlıklar belki de burnumuzun dibinden geçen paralel bir evrende yaşamaktadır ve "yıldız
geçidi" (yani paralel evrenleri birbirine bağlayan geçit) vasıtasıyla bir anda bizim
evrenimizde görünme imkânı vardır. Ve aynı süratle yeniden kendi evrenlerine geçebilecek
yaratılıştadır. Bir Mekân’da kimin yaşadığına ancak, zaman belirtilince hüküm verilir.
Paralel evrenler gereği, bizim evrenimizin yaşı 20 milyar yıl ise, sıfır noktasının ötesinde de
eksi 20 milyar yıl yaşında bir evren bulunabilinir. Ve iki evren arasındaki zaman dilimi 40
milyar senedir. Hâlbuki ikisi de aynı uzayda aynı yerdedirler. Fakat araya "zaman duvarı"
girmiştir.
Yani iki evren arasındaki mesafe kırk milyar yıl olduğu halde, tünel bağlantısıyla bir
saniyenin de altına inebilir. Bir defter sayfasını düşünelim. Bir yüzünün tam ortasına bir
nokta koyalım ve bu noktadan bir çizgi çekelim. Sonra bu çizgiyi öbür yüzündeki merkez
nokta ile birleştirelim. Geçecek zaman 40 milyar yıldır. Ama aynı noktaya bir toplu iğne ile
hemen geçiveririz. İşte evrenler arası hem bu kadar uzak, hem de bu kadar yakındır.
Geleceği temsil eden evremiz ile geçmişi temsil eden öteki evren iki aynı şey olup başka
zamanlarda yaşamaktadırlar. Hızır gibi bu evrenler arasında seyahat edebilen
Zülkarneyn’in bir seddin arkasına hapsettiği Yecüc ve Mecüc´u gelecekte, gömüldükleri
geçmişten çıkarak direkt zamanımıza geçecek ve kıyamete doğru dünya sahnesinde boy
gösterecek yaratıklardır. O halde Zülkarneyn’in ördüğü set bir ´Zaman-Mekân Seddi´dir.
Geçmişteki evren gibi onlar da karşımıza çıkacaktır. Ancak onların görünmesi, iki evrenin
karşılaşmasından daha önce olacaktır. Çünkü iki evrenin karşılaşması, bu evrenin yok
olması demektir ki o da kıyamettir.
Şimdi, Kur´an-ı Kerim´in, etrafında en çok tartışılmış iki ayetini ele alacağız.
Mülk Suresi’nin 16. ve 17. ayetlerde şöyle haber verilir:
"Gökte olanın, size ansızın saldırıp sizi yere göçürüvermesinden güvende misiniz? O an bir de
bakarsınız, yer temelinden sarsılıvermiş."
"Gökte olanın üzerinize dumansız ateşlerle saldırmasına karşı kendinizi nasıl güvencede
hissedersiniz? İşte o an tehdit nasıl olurmuş, korku neymiş anlarsınız."
Bu iki ayette geçen “men fi’s-semai” (Gökte olanın) kavramı hem Allah’ın zatı ve sıfatlarıyla
ilgili araştırılmış, hem de "gökteki"nden maksadın ne olduğu tartışma konusu yapılmıştır. Üzerinde
ittifak edilen bir husus varsa bu "men" ile tarif edilen varlık veya varlıkların Melek kapsamında
sayılmamasıdır. Öyleyse bu "men" edatıyla işaret edilen bu (veya bunlar) kim olmaktadır? Bazı
müfessirler, "men"in Allah’a baktığını söylese de bu yaklaşım ise "Allah’ın mekânsızlığı" ilkesine
uymamaktadır. Cenab-ı Hak, kendi Zatıyla ilgili "Onun kürsüsü (tahtı) gökleri ve yeri içine alır."
(Bakara 255) buyurmaktadır. Üstelik "Onun benzeri hiç bir şey yoktur." (Şura, 11) ayeti ışığında O’nu
gökte tasavvur etmek ve "gökte olan" ifadesinden Allah’ı anlamak yanlıştır, hatadır. Öyleyse bu
"gökteki" veya "göktekiler" kim? Melek değil, Allah da değil. Cin ise bir yer yaratığıdır. Şeytan,
yaradılış formasyonu itibarıyla bunlardan başkadır. Demek ki, bu iki ayette geçen ve "men fi’s-semai"
diye nitelendiren varlıklar başka yaratıklardır.

Tarık Suresi
"Ve’s-Semai ve’t-Tarıki" Sure bu yeminle başlar "Semaya ve Tarık’a andolsun." demektir. Cenab-ı
Hak, bir şeyin hakikatine, önemine dikkat çekmek istiyorsa onun ismine yemin etmektedir. "Fela uksimu bi-
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mevakii’n-nucumi" (yıldızların mevkiine, yerine and olsun). Burada Cenab-ı Hak, yıldızların yerine and
içerek bu meseleye dikkat çekiyor ki, ölmüş yıldızların uzay içinde oluşturdukları derin anaforları hatıra
getirmektedir. Yıldızların, evrenin genişlemesindeki önemi bugün çok iyi bilinmektedir. Çünkü her yıldızın
belli bir ömrü vardır. Yakıtı bittikten sonra soğuyup ve ışığını kaybetmektedir. Böylece kütlesi küçülüp
yoğunlaşarak hacmine göre süper bir ağırlık kazanıp uzayı bükmektedir. Tıpkı dört ucundan tutulmuş bir
çarşafın ortasına konan çok ağır bir bilyenin çarşafı dibe doğru huni benzeri bükmesi gibi. Böylece o eğime
yakalanan bütün cisimler, yıldızlar ve gezegenler bu huniye yuvarlanarak o ölü yıldızla yeniden
birleşirler. Bu katılım ölü yıldızın genişlemesine ve hacim olarak yeniden büyümesine yol açar ve sonra ani
bir sıçrayışla patlar ve sayısız yeni yıldızların doğmasına neden olur.
Cenab-ı Hakk’ın bu hadiseye yemin etmesi elbette bunun kâinattaki ehemmiyetine dikkat çekmek
içindir.. Tarık Suresi’nin başında da buna benzer bir yeminle "uzay" ve "tarık" dikkat çekmektedir. Tark, ´tark´
kökünden ism-i faildir. Tark çarpmak, şiddetle vurmak anlamınadır. "Gece gelip kapıyı çalan" anlamı da
vardır. Keza, ´yol´ anlamına gelen ´tarik´ de bu kelimeden doğmaktadır. Bu isim, gelip geçen yolcuların
ayaklarını yere vurmalarından kinaye olarak yol için isim olmuştur. Ama daha sonra "gece gelen", "geceleyin
görünen" anlamında özel anlam kazanmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır, Tarık kelimesine "Geceleyin gelip kapı
çalan ve gönül hoplatan ziyaretçi" şeklinde yorumlamıştır. Ve sonra şu ilginç cümleyi aktarır: "Geceleyin
ortaya çıkıp, göze gönüle çarpan her şeye hatta hayali görüntülere dahi tarık denmiştir."
İkinci ve üçüncü ayette "Vema edrake ma’t-Tarık" (Tarık’ın ne olduğunu nerden bileceksin?) "EnNecmü’s-Sakıb" (O karanlığı yarıp gelen Yıldız´dır) buyurulmaktadır. Burada üzerinde özellikle durulması
gereken kelime Sakıb kavramıdır. Elmalılı Hamdi Yazır, Necmu’s-Sakıb’ın izahını yaparken şöyle der:
"Necmu’s-Sakıb, delik anlamına "sakb" kökünden "delen yıldız" demek olup, ışığının kuvvetinden dolayı
karanlığı deliyor gibi görünen her parlak yıldıza denir. Nitekim aynı mana ile şihablara (meteorlara) ve kayan
yıldızlara da "sakıb" denilmiştir. Bir de kuş yukarı yükseldi anlamına "sakaba’t-Tayru" olduğu gibi sakb,
alçalan yükselen yıldız olarak da anlaşılmıştır. Bazı müfessirler o yüzden "necmu’s-Sakıb"ı yüksek yıldız diye
de yorumlarlar. Şu halde ´En-Necmi’s-Sakıb´ en başındaki ´lam´ (kelimeyi belirli yapan ön ek) tür ifade eden
´lam´ olmak üzere, gece görünen herhangi bir yıldız veya parlak cisim bu tarife girer." Şimdi bu ifadeleri
dikkatle inceleyelim. "Delen yıldız" tabiriyle dikkat çekilen şey, eğer gerçekten yıldız olsaydı, bunun bütün
yıldızlar için geçerli olması gerekirdi. Çünkü netice olarak bütün yıldızlar bir şekilde karanlığı delip bize
ulaşıyorlar. Fakat bu kelimenin meteor ve kayan yıldızları da anlamca içine aldığını düşünecek olursak, bu
ayetin, atmosferin içindeki bir delmeden söz ettiğini anlarız. Nitekim UFO’lar, daha çok gece görünürler.
Sonra hem ´Necm´ kelimesi, hem de ´sakıb´ kelimesi özel ekler almış belirli kelimelerdir. Demek ki
burada başlı başına bir türden haber verilmekte, belki de ahirzaman devrimine ve Mehdiyet

medeniyetine öncülük yapacak; haksızlık ve ahlaksızlığın hâkim olduğu karanlık bir
ortamda aniden ortaya çıkıp, iyilerin gönlünü hoplatacak, kötülerin ödünü patlatacak bir
lider şahsiyete işaret edilmektedir.
Buraya kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak;
Basitliğine ve küçüklüğüne rağmen bu kadar şenlendirilmiş ve her zerresinde harika canlılar
sergilenmiş dünyamıza bedel, kasırlar ve burçlarla bezenmiş muhteşem uzayın boş olduğunu varsaymak
mümkün değildir. Her gezegenin her yıldızın kendi tabiatına uygun sekeneleri var edilmiştir. Göklerde de
bilinçli bir hayatın varlığı kesindir. Kur’an’ı Kerim’in bildirdiği türlerin belli başlıları melekler, şeytanlar, cinler,
ruhaniler, dabbeler ve insanlardır. Yaradılış formasyonu itibarıyla melekler ve şeytanlar birbirine

benzerler. Ruhaniler ve cinler birbirine benzerler. Dabbeler ve insanlar da birbirine benzerler
ve yakın formasyonlardır. Bunlardan melekler; insiyatifsiz mutlak hayır varlıklar, şeytanlar;
insiyatifsiz mutlak şer varlıklardır. Cinler, dabbeler ve insanlar ise, insiyatif sahibi, hem
şerre hem hayra kabiliyeti olan yaratıklardır. Bunlardan cin, insan nesli öncesinde
yeryüzünün halifesi idi. Onun hilafeti, insan nesli’nin bu küreye atanmasıyla sona erdi.
İnsan nesli de istikametini bozunca kıyamet kopacaktır. Ancak öyle anlaşılıyor ki bu noktaya
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gelmeden önce, kâinattaki hadiselerin yaratılmasında ve tanziminde kullanılan başka yaratıklar elbette
Yüce Allah’ın izni ve takdiri çerçevesinde buna müdahale etmeye kalkışacaklardır. Ancak, tercih yapma
hakkı bulunan insanın sürekli kötülük ve fesatlığı seçerek, kendi dünyası gibi uzayda da bozgunculuğa
başlaması nedeniyle, üzerine gökten belalar ve ordular gönderileceği Kur’an’da ayan beyan anlatılmaktadır.
Bunlardan yola çıkarak yeni yeni görülmeye başlayan ve giderek de gelişleri sıklaşan, kullandıkları araçlarına
kısaca UFO dediğimiz yaratıklar (uzaylılar) daha bir önem ve anlam kazanmaktadır. Daha sağlıklı ve
konunun uzmanları tarafından yapılacak araştırmalar sonucu çok daha geniş malzeme ve bilgi bulunacağı
muhakkak olan Kur’an’ı Kerim´den, onlara dair işaret ve alametleri sunmaya çalıştık. En doğrusunu Allah
bilir; doğrular Rabbimizden, yanılmalar kendimizdendir.
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DEPREM BOMBALARI VE ETKİLERİ
SESAR bu konuda önemli bir rapor yayınladı:
Büyük felâketler büyük çözülme süreçlerinin işaret fişeğidir. Sovyetlerin; küresel düzen adına
yeniden yapılandırılması öncesinde Çernobil ve Ermenistan depremi felâketleri; Japonya'nın yıllarca içinde
çıkamayacağı ekonomik durgunluk dönemi öncesinde Kobe depremi yaşanmıştır. Türkiye'de gözlerimizin
önünde yaşanan devletin çözülme sürecinin işaret fişeği ise; 17 Ağustos 1999 Gölcük depremidir.
17 Ağustos Depremi'nin, suni yollarla ve tektonik silahlarla gerçekleşmiş olma ihtimali;
incelenmeye değecek kadar yüksek bir olasılıktır. Devletin arşivinde; diğer devletlerin elinde "tektonik
silâh" teknolojisinin bulunduğuna dair her türlü bilgi bulunmasına ve bölgede deprem sırasında "uluslararası
bir tatbikat" yapıldığı bilinmesine rağmen, bu konunun üstü kapatılmıştır.
Aşağıda daha önce gün ışığına çıkmamış; ya da o bilgi karmaşası içinde gözlerden kaçırılmış olan
bilgileri ve soru işaretlerini dikkatinize sunuyoruz:
Depremin olduğu gece Gölcük'teki donanma üssünde, devir teslim töreni ile ilgili bir yemek/eğlence
vardı. Bu eğlenceyi düzenleyen kuruluşun bütün elektronik sistemleri saat 11:00 civarında bozuldu.
Çalışanlar; elektronik sistemleri bozulurken; havai fişekleri kontrol eden mekanizmaların kendiliğinden
ateşlendiğini gördüler. Bu; bölgede depremden çok önce, ciddi bir elektro manyetik alanın varlığının en
büyük kanıtı idi.
Bunları biliyor muydunuz?
Söz konusu gecenin organizasyon hizmetlerini sunan şirketin elinde o gecenin videobandı
bulunuyordu. Bu videobandında; o gece yaşanan gariplikler açısından bir belge niteliğindeydi. Bir gazeteci o
videobandını almak için şirkete başvurduğunda şirket ilk başta bunu kabul etti ve ertesi gün videobandını
vermek için gazeteci ile sözleşti. Fakat nedense şirket bu kararından vazgeçti ve gazeteci ile yaptığı
konuşmayı bile inkâr etme noktasına geldi!?.
a- Bölgedekiler, radyolarının kendiliğinden kanal değiştirmesi gibi garipliklere depremden saatler
önce tanık olunmuştu.
b- Deprem sonrası bölge balıkçılarını şaşırtan ise; denizden çektikleri ağlarının yanmış olduğuydu.
c- Dikkat çeken bir diğer fenomen; depremden iki gün önce Büyükada semalarında gözüken mavi
ışık topuydu.
Donanma üssünün yanında oturanlar;
d- Deprem sırasında, gemilerin üzerinde bir elektrik arkının oluştuğunu, yıldırım ışığına benzeyen bu
ışığın göğü yarar gibi, "dizel motor" sesi çıkararak bir süre ilerledikten sonra gemilerin tam üstünde
denize doğru büyük bir gürültü ile boşaldığını gördüler
e- Depremden önce; Karl Buckthought isimli bir Kanadalı uzman'ın 10 Temmuz'da Saroz körfezi
açıklarında 6 şiddetinde bir deprem yaşanacağı yolundaki tahmini Aktüel dergisinde yer aldı. Bu
haber "deprem profesörü" Işıkara'yı, "halkı paniğe sürüklediği" için çok kızdırmış olacak ki; o gün
Saroz'a gidip halkla birlikte sabahladı. Buckthought medyada Kanada Toronto Üniversitesi'nden
profesör olarak tanıtıldı. Hâlbuki kendisi bu üniversitede profesör değil, sadece oradan diploma
almıştı. "Deprem hezeyanını" başlatan bu isim; depremden hemen sonra ortalığa çıkmaz oldu ve
kendisi ile temas kurmaya çalışan gazetecilerin hiç bir sorusuna cevap vermeye yanaşmadı.
Acaba: Aktüel dergisinde bu haberi yapan muhabirleri Buckthought’a kim yönlerdi?
f-

Deprem öncesinde bölgede bir tatbikat yapılıyordu. Tatbikata; İngilizler ve İsrail'liler de katılıyordu.
Tatbikat için bölgeye bu devletlerin denizaltıları da gelmişti.

Kritik sorular şunlar:
1- Bu tatbikatın konusu neydi ve tatbikat sırasında özel bir teknoloji denendi mi?
2- Denendiyse; bu teknoloji denenmesi Türk yetkililerin bilgisi dâhilinde miydi?
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3- Yabancı denizaltılar bünyesinde bölgeye bu teknolojiye dair özel bir cihaz getirildi mi?
4- Bu denizaltılarla birlikte bölgeye bir MHD jeneratörü sokulma ihtimali neydi?
g- O günlerde "deprem silahı" tezini ortaya koyanlara "komplo teorisi" suçlaması ile deli muamelesi
yapılıyor ve "bilim adamı" kisvesi altında isimler teknik olarak böyle bir şeyin mümkün olamayacağı
şeklinde ahkam kesiyorlardı. (Benzer bir mantıksal perdeleme; ilk yıllarında cep telefonları
teknolojisinin dinlenip dinlenemeyeceği tartışmaları sırasında da yaşandı) Fakat aynı günlerde;
ABD Savunma Bakanı'nın 1997 yılında Georgia Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada bizzat
kendi ağzından "tektonik silâhların" varlığını kabul ettiği konuşma açık kaynaklardan tespit
edilmiş ve ilgili makamlara iletilmişti.
İstedikleri zaman basında her türlü konuyu ön plana çıkarabilme yeteneğine sahip bazı makamlar; bu
bilginin üzerine neden yattı ve medya bu somut kanıtı neden görmezden geldi?
h-

Depremden iki saat sonra bölgeye İsrail'in ordu bağlantılı kurtarma ekipleri geldi. Trakya'daki
birliklerin bile bölgeye 24 saat sonra intikal edebildiği düşünülürse; İsrailli kurtarma ekiplerinin bu
kadar hızla bölgeye intikal etmesinin arkasında bilmediğimiz bir ön hazırlık nedeni mi mevcut idi?

i- Bu kadar devasa bir depremin sismografi kayıtları ilk günlerde kimseye gösterilmedi. Bu kayıtlar çok
sonraları toplumun önüne getirildi. En ufak depremden sonra bile medya malzemesi yapılan bu
kayıtların bu kadar uzun süre saklanmasının sebebi neydi?.
"Deprem Profesörü" Işıkara bu kayıtların saklanması konusunda ne rol üstlendi?
j- Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Demirel, "deprem profesörünü" Kandilli'de ziyaret etti.
Demirel ile Işıkara'nın basına kapalı görüşme konusu, yukarıdaki soru ile mi ilgiliydi?
k- Gölcük'teki deprem öncesinde bölgede başka depremler kaydedildiği halde bunlar Rasathane'nin
kayıtlarında yer almıyor. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve TÜBİTAK'ın kaydettiği depremleri
Kandilli'nin es geçmesinin bir nedeni olabilir miydi?
Müslüman bilim adamı: Nicola Tesla:
1800'li yılların sonlarında yaşayan Sırp asıllı Müslüman bilim adamı Nikolai Tesla; "kayıp bilimin"
dehaları arasında sayılır. Günümüzdeki elektrik teknolojisinin temeli olan "dönen manyetik alan"ı keşfeden
Tesla; elektrik enerjisinin iletimi konusunda çığır açtı ve kendi adına 700 patent kaydettirmeyi başarmıştı.
Tesla'nın "ucuz üretilen ve iletilen elektrik/enerji" teorilerinin ve motorlarının (yarattığı bir türbin, elde
tutulabilecek büyüklükteydi ve 10 beygir gücü büyüklüğünde enerji üretebiliyordu) zamanın yeni yeni
palazlanan enerji baronlarının pek hoşuna gitmediği için tarihin karanlıklarına itilmiş ve üzeri kapatılmıştır.
(Tesla'nın kablosuz enerji iletim projesi; enerjinin ücretsiz ve kablosuz olarak doğal ortamlar üzerinden
iletilmesi durumunda para kazanamayacak olan Yahudi J.P. Morgan'ın canı sıkıldı ve General Electric'in
arkasındaki güç olan J.P Morgan Tesla'nın laboratuarına sağladığı finansmanı askıya aldı.)
Tesla'nın tarih karşısında uğradığı haksızlıklara bir örnek olarak; radyo'nun mucidinin Marconi
olduğunun zannedilmesi gösterilebilir. Hâlbuki patent kayıtları Tesla'nın radyoyu Marconi'den daha önce
keşfettiğini açıkça göstermiştir ve ABD Anayasa Mahkemesi Tesla'nın ölümünden iki yıl sonra aldığı kararla
bu gerçeği yasal olarak tescil etmiştir.
Merak edenler bu dahi bilim adamı hakkında daha fazla bilgiyi çeşitli kaynaklardan edinebilirler.
Asıl bilinmesi gereken; Tesla'nın 1890'lı yıllarda "teleforce"; enerjinin kablosuz olarak doğal ortamlar
üzerinden dünyanın herhangi bir yerine iletilmesi ve "telegeodynamics"; herhangi bir uzaklığa mekanik
enerji transferi prensiplerini deneyleri ile gerçekleştirmesi ve bu deneylerin sonuçlarının bilimsel dergilerden;
zamanın New York gazetelerinde kendisi ile yapılan röportajlar aracılığı ile kamuoyuna aksetmesidir.
1934 yılında New York gazeteleri 78. yaş gününde Tesla'nın; “kilometrelerce öteden orduları ve
uçak filolarını bir enerji dalgası ile yok edebilecek silahın temelini oluşturacak teknolojiyi
geliştirdiğini” bildirmişlerdi. Bir sene sonra; Tesla'nın 79. doğum gününde, gazeteler bu sefer bilim
adamının “dünyanın katmanları üzerinden enerji iletimi sorununu çözdüğünü ve bunun "kontrollü
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depremler" yaratmak için askeri anlamda kullanılabileceğini” ifade ve itiraf etmişlerdi.
Kısacası; bizim medyamızın 1900'lerin sonlarında “deli saçması” olarak nitelediği teknolojinin
varlığı; 1890'larda keşfedilmiş, 1900''lerin başında ABD Basınında gündeme getirilmişti.
Tesla; bilimsel kişiliği, buluşları ve enerji/elektrik teorisi ile tarihin sayfalarından silindi. Ta ki; birileri bu
teknolojinin aktif olarak kullanımında bir artış olduğunu keşfedene kadar. Tesla’nın prensipleri üzerine
geliştirilen bir diğer dal ise MagnetoHydroDynamics (MHD)
Bu dal; "iletken bir sıvı ile manyetik alanın" etkileşiminin incelenmesi olarak özetlenebilir.
MHD'nin en büyük avantajı; mekanik parçalar olmadan verimli enerji üretmesi ve bu sıvı bir doğal
yakıt ile ısıtılıp plasma haline dönüştürüldüğünde oluşturulan enerji ise, normal santrallerden elde edilenden
çok daha verimli hale gelmesidir. Örnek olarak; 1000 Megawatt'lık bir MHD jeneratörü 42.000 pound
ağırlığında olabiliyor ki; bu rahatça hava taşıtları ile nakledilebilir hafifliktir.
Günümüzde bu prensibi kullanarak enerji üreten jeneratörlere yönelik araştırmalar yapılmakta olup; bu
araştırmalardan bir tanesinin başlığı aynen şöyledir:
"MHD Jeneratörlerin Yarattığı Elektromanyetik Etki Sonucu Oluşan Sismik Faaliyetler"
Araştırmanın katılımcıları;
Moskova Yüksek Yoğunluklu Enerji Araştırma Merkezi
NPO Soyuz Dzerzhinsky, Moscow
Shizuoka Institute of Science and Technology; Fukuoaka/ Japonya
Textron Systems / ABD University of Tsukuba / Mühendislik Mekanikleri ve Sistemleri Enstitüsü
Araştırma; MHD jeneratörlerin oluşturduğu elektromanyetik darbenin yarattığı deprem dalgasının
incelenmesini ve bu dalganın; küçük depremler yaratarak büyük depremleri önleme yolunda kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesini hedeflemektedir. Araştırmanın; ön sonuçları MHD jeneratörünün
çalıştırılmasından 2–7 gün sonraki aralıkta yerel depremlerde ciddî bir artış gözlemlendiği
yönündedir.
Elimizde bir başka araştırmanın metni; Gürcistan Bilim Akademisi'ne ait. Akademide; Tamaz
Chelidze başkanlığında yapılan ve ilk periyodik raporu 2001 Mayısında sunulan proje; hayli teknik ayrıntılara
girerek; fay hattına sahip kayalar üzerinde etkili deneysel ekipmanların nasıl yapıldığından, "Elektromanyetik
Depremlerin Laboratuar Modellemesi" gibi başlıklara kadar birçok ilginç alt başlığa sahiptir.
Sizlere sadece özetleyebildiğimiz bir kaç bilimsel kavram, bir bilim adamı ve çeşitli araştırmaların
açıkça ortaya koyduğu gerçek; dünyada tektonik ve elektromanyetik silah teknolojisinin en az yüzyıl
öncesinden konuşulmaya başlandığı ve Gürcistan dahil bir çok ülkenin bu teknoloji üzerinde
çalışmalar yaptığıdır.
Böyle bir ortamda; "deprem silahı" kavramını saçmalık olarak ilan eden bilim adamlarının literatür
olarak neyi takip ettiklerini; etseler bile anlayıp anlamadıklarını; anlasalar bile doğruları konuşma cesaretine
sahip olup olmadıklarını ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor.
Tetikleyicileri Belirsiz ama Tetiklendikleri Belli Depremler
7 Nisan 2001'de ABD'de yayın yapan bir radyo programının konuğu "YerKüre Değişiklikleri" isimli
kitabın yazarı Alfred Webre idi. Programın konusu ise; "Doğa silahları ve 28 Temmuz 1976 Çin ve 17
Ağustos 1999 Türkiye depremleri gibi elektromanyetik olarak tetiklenmiş(kaza ile veya kasten) depremler" idi.
Gölcük'te yaşadığımız felaketin tetikleyici unsurunu bulmak bir yana; bu depremin diğer bazı
depremlerle benzerliği, olasılıkla açıklanamayacak kadar ilginç özellikler arz etmektedir. Daha da ilginç olan;
Gölcük depremi ile benzerlik gösteren bütün depremlerin; kendilerini tetikleyen kesin olarak bilinmese de; bu
depremlerin başka jeopolitik süreçleri tetikledikleridir.
Tezimizi daha net ortaya koyabilmek için adım adım ilerleyelim.
1995 Kobe Depremi, Öncesi ve Sonrasının Düşündürdükleri:
1990'lı yılların başında; Japonya'da ciddi bir siyasi güce sahip ve 1995 Tokyo kimyasal gaz saldırısının
faili olduğu iddia edilen Anti Siyonist Aum Tarikatı'ndan bir ekip; Tesla teknolojisini incelemek için Belgrad'ı
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ziyaret etti
1990'ların başında; sınırlarındaki adalar sorunu nedeni ile teknik olarak halen "savaşta" olan Rusya ile
Japonya arasında barış rüzgârları esmeye başladı ve Aum Tarikatı lideri, eski Sovyet Başkanı Gorbaçov ve
KGB şefi arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleşti. İddialara göre; toplantıda Sovyetlerin elindeki
"tektonik silah teknolojisine"" karşılık Japonların elindeki "süper bilgisayar teknolojisi"nin değiş tokuşu
görüşüldü.
Bu görüşmenin hemen sonrasında; Moskova'da Rus-Japon Üniversitesi kuruldu ve Aum tarikatının
yönettiği bu üniversitede Rus ve Japon fizikçiler çalışmaya başladı
1993 yılının başında; Aum tarikatı liderinin yardımcılarından biri Avustralya'ya gitmeden önce Rusya'ya
uğradı. Daha sonra Avustralya'ya geçen başkan yardımcısı; Batı Avustralya'da Banjawarn bölgesinde
200.000 (iki yüz bin) hektarlık devasa bir koyun çiftliği aldı. Bir iddia Aum tarikatının bu çiftlikte sarin gazını
denediği yolundaydı.
28 Mayıs 1993 tarihinde merkezi Banjawarn'deki koyun çiftliğine çok yakın olan 3.7 şiddetinde bir
deprem meydana geldi. İşin ilginci; bu deprem Avustralya'nın o bölgesinin tarihinde kaydedilen tek depremdi.
Görgü tanıkları; deprem öncesinde, gökyüzünde bir ışık çizgisinin/topunun ilerlediğini ve daha sonra
yere doğu mavi bir şimşek olarak çakmasına müteakip depremin meydana geldiğini belirttiler. Patlamanın
olduğu bölgenin üzerinde daha sonra; turuncu yarım küre şeklinde bir ışıma belirdi. Yarım küre şeklinde bu
ışık havada iki saat asılı kaldı ve daha sonra; tanıkların ifadelerine göre "birinin düğmeyi kapaması gibi",
ortadan kayboluverdi.
8 Ocak 1995'te; Aum tarikatının lideri Asahara; radyoda yayınlanan bir röportajda aynen şöyle dedi:
"Japonya 1995 yılında bir deprem saldırısına maruz kalacak. Büyük ihtimalle hedef Kobe olacak"
dedi.
17 Ocak 1995'te; yani Aum liderinin uyarısından tam 9 gün sonra Kobe'yi yerle bir eden deprem
meydana geldi.
7 Nisan 1995'te; Aum tarikatının Bilim ve Teknoloji "Bakanı" Hideo Murai Yabancı Muhabirler
Kulübünde düzenlediği basın toplantısında sorulan sorulara cevap verirken aynen şöyle dedi: "Bu depremin
elektromanyetik güç yoluyla tetiklendiğine yönelik güçlü bir olasılık vardır ya da birileri yer kabuğu
üzerine böyle bir gücü uygulayan cihaz kullanmış olabilir!"
1995 Kobe depremi sonrasında Tokyo borsasının çöküşü ile başlayan ve Asya'da Barings bankasının
çöküşü ile devam eden finans depremi Japonya'yı uzun yıllar içinden çıkamayacağı bir ekonomik krizin içine
çekti.
Aum tarikatına yüklenen Tokyo sarin gazı saldırısı sonrasında Rusya ile yakınlaşmaları başlatan
hükümet istifa etmek zorunda kaldı ve tarihin makro seyri içerisinde kurulmaya çalışılan Rusya - Japonya Almanya ekseni (Kobe'nin sanayi kalkınması ve inşa ettiği yeni devasa liman Alman finansmanı ile mümkün
olmuştu) fay hattı ile birlikte kırıldı. Japonya 1990'ların sonlarına doğru yaklaşılırken; ABD'nin uzaydan
sağlayacağını söylediği "güvenlik şemsiyesi" altına girmeye ve ABD'nin koalisyon ortaklığı için daha uyumlu
bir müttefik haline gelmişti.
1988 Ermenistan Depremi ve düşündürdükleri:
Buna benzer bir tezi 1988 yılı 7 Aralıkta Ermenistan'ın Spitak şehrinde meydana gelen deprem için de
ortaya koyabiliriz. Bu depremi incelediğimizde bazı çarpıcı benzerlikler ile karşı karşıya olduğumuzu görürüz:


Ermenistan'daki depremden hemen önce, 6 Aralığı 7 Aralığa bağlayan gece Ukrayna'nın Lvov
kentinden Ermenistan'ın başkenti Erivan’a; Sovyetlerin özel kuvvetlerinden 400 kişilik özel bir tim
getirildi. Stratejik noktaları korumakla görevli bu tim; 7 Aralıkta depremin gerçekleşmesinden tam
45 dakika sonra Spitak'daydı ve hassas bölgeleri ve devlet binalarını çevirmişlerdi.



Ermeniler; özel kuvvet askerlerine ne zaman intikal ettiklerini sorduklarında şu cevabı aldılar:
"Depremden bir gün önce Erivan'dayken bize yarın Spitak'a geçeceğimiz söylendi"



Deprem bölgesine iki saat önce ulaşan özel İsrail ekibine; Gölcük'e gidecekleri acaba ne zaman
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söylenmişti?


Diğer bir ilginç benzerlik; sismograf kayıtları ile ilgili idi. Depremden bir saat sonra; güvenlik
görevlileri ilgili merkezlerden sismograf kayıtlarını topladılar ve Ermeni Televizyonu; "bütün
sismograf kayıtlarının depremin şiddeti ile paramparça olduğunu" bildirdi.



Türk kamuoyuna ise böyle bir yalan söylenme gereği bile duyulmadı. Çünkü "Deprem dede" bu
anlamda görevini fazlası ile yerine getirmekteydi...



Ermenistan depreminde de; aynen Gölcük'teki gibi tek değil; iki ayrı sarsıntı yaşandı. Gölcük
depremini yaşayanlar; birinci sarsıntının sona erdikten sonra ikinci ve daha şiddetli bir sarsıntının
gerçekleştiğini görmüşlerdi.



Deprem sırasında Erivan'dan bile duyulan güçlü bir patlama sesi geldi. Normal depremlerde bu tür
patlama sesi olmaz. Türkiye'de de Marmara'nın öte yakasından duyulan bu patlama sesi neyin
sesiydi? Yetkililer buna bir türlü cevap vermemişlerdi.



Depremden bir yıl sonra; Moskova'daki Komünist Parti kongresinde, Bayan Ermeni delege Ludmila
Harotunyan ile zamanın savunma bakanı Marshhal Yazov arasında şu konuşma geçti:



Ermeni Delege: Sayın Yazov; Ermenistan depreminde felâket alanına ne zaman geldiniz;
PATLAMADAN önce mi, sonra mı?



Yazov: PATLAMADAN iki saat sonra



PATLAMA'yı kabul ettiğini fark eden Yazov bir kaç saniye sonra kendini toparlıyor ve cevabını;
"Hayır; Depremden iki saat sonra" diye düzeltiyor.



Ermeni Delege: Spitak’a iki saat içinde varmayı nasıl başardınız? Spitak'a varmak için ya önce
Tiflis'e veya Erivan'a gelmeniz lazım ki; buradan da Spitak'a varmanız en az 1.5 saat sürer!?



Bu noktada konuşmanın kontrolden çıktığını gören Gorbaçov; Ermeni delegenin mikrofonunu
kapatarak, Sovyet Savunma Bakanı'nın daha fazla zorda kalmasını engelledi.

Başta da belirttiğimiz gibi: Büyük felâketler; büyük çözülme süreçlerinin işaretidir: Ermenistan
depremi; Ukrayna'daki Çernobil faciasından sonra Sovyet sisteminin çözülüşünün ikinci işaret fişeği
oluyordu. Sovyetlerin çözülüşü bazıları için kontrollü bir operasyondu. Fakat Stalin zamanında topraklarını
kaybettiklerini iddia eden Ermenilerin başlattığı Karabağ hareketi, Sovyetlere karşı kontrol dışı bir
ayaklanmaya dönüşmek üzereydi ve Ermeni depremi bu hareketi kökünden etkisiz hale getirerek; Sovyet
çözülme sürecini yeniden rayına oturttu.
Papua Yeni Gine'deki Tisunami'den ilginç bir ayrıntı:
17 Temmuz 1998'de Papua Yeni Gine'de gerçekleşen ve onbinlerin ölümü ile sonuçlanan Tsunami
felâketinden kurtulanlar; üzerlerine gelen denizin ve üzerindeki havanın "alevler" içinde olduğunu
söylemişlerdi.
Tsunami ile "ateş"'in görüldüğü ilk defa olmaktadır ve felâket sonrasında yanmış cesetlerin varlığı,
"kayalara sürterek yandılar" gibi garip açıklamalarla geçiştirmişti. Balıkçılarımızın ağlarının yanması ile ciddi
benzerlikler gösteren bu yanma olayına bilim adamları hiç bir mantıklı açıklama getirememişti.
ABD Kongresi'ne sunulan H.R. 2977 numaralı 107. yasa taslağı şunları öngörmektedir:
a-Uzayın işbirlikçi ve barışçıl amaçlarla kullanılması. b-Uzaya silah platformları yerleştirilmesine engel
olunması. c-Aşağıdaki silah sistemlerinin yasaklanması.


Elektronik, psychotronic veya bilgi silahları



Kimyasal iz bırakan silahlar (chemtrails)



Yüksek irtifa çok düşük frekans silahları



Plazma, elektromanyetik, sonik veya ultrasonik silahlar



Lazer silah sistemleri



Kimyasal, biolojik, çevresel, iklimsel ve tektonik silâhlar

(Hiç duymadığınız silah sistemlerini duymak için güzel bir liste)
International Science and Technology Center (ISTC)'ın 1545 nolu projesinin başlığı ve
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açıklaması:


Başlık: Güçlü Elektromanyetik Dalgaların Etkisi ile Uzaydan Sismik Değişim Oluşturma



Açıklama: MHD jeneratörlerinin silah olarak kullanılma olasılığı sonsuzdur. Etkili bir MHD
savunması kurulduğu takdirde ve sadece atmosferin gücünü kullanarak; 8–10 tane Tesla Coil'i
(Yay) ve mıknatıslar aracılığı ile çok güçlü elektrik alanları yaratmak mümkündür.

Yukarıdaki bilgileri "Shell 20" ismi verilen ve aynı bilimsel prensipler kullanılarak; havada uçan
herhangi bir aracın (füze;uçak) içinde geçtiği takdirde düşmesine yol açacak "elektromanyetik zırh" teknolojisi
ile birleştirdiğinizde; bir ülkede yabancı güçlere "üs" vermenin düşündüğümüz çok ötesinde; bir tehdit
içerdiğini söylememize gerek var mı bilmiyoruz.
İçinde özel kuvvet askerlerimiz bulunan Casa uçağının bilinmeyen bir sebeple birden yere
çakıldığı bölgede bir NATO üssü bulunduğunu; duymayacağını, duysa da hareket edecek cesareti
kendinde bulamayacağını bildiğimiz kulaklara hatırlatmanın tam zamanı.
Elimizdeki konunun hassasiyeti; herhangi bir analiz konusunun ötesinde bizleri tezimizi en doğru ve
sağlıklı şekilde dile getirmeye zorluyor.
Biliyoruz ki;
1- Tektonik silah teknolojisi en az 100 yıldan beri vardır ve bu teknoloji bir silah olarak belli başlı büyük
devletlerin elinde bulunmaktadır.
2- Türk Devleti; aslında NATO çalışmaları kapsamında bu teknoloji ile 1970'li yılların başından itibaren
tanışmıştır. FEYDAMİK isimli Adana'da başlayıp; Marmara'ya taşınan bir projede çalışan Türk mühendisler
bu teknoloji ucundan da olsa görme imkanına kavuşmuşlardır.
3- Türk Devleti; bu teknolojinin ve silahının varlığına dair gerekli somut bilgilere sahiptir ve dolayısı ile
17 Ağustos depreminde, önemli ihtimallerden birinin de "tektonik silah" teknolojisi olduğunu bilecek birikimi
vardır. Sorun; bilgi eksikliği değil; böyle bir olasılığı; doğru ya da yanlış, araştırıp sonlandıracak cesaret,
misyon ve vizyon noksanlığıdır.
4- Depremin öncesi ve sonrasına dair bütün bilgiler bilinçli bir kampanya ile kamuoyundan saklanmış
ve kamuoyu depremin hezeyan boyutunda tutularak; deprem fenomeninin bugüne kadar toplum üzerinde bir
psikolojik silah olarak kullanılmasının da önü açılmıştır. (Deprem sırasında Gölcük tersanesindeki gerçek
hasarın ne olduğunun saklanması gibi devlet sırrı kapsamındaki bilgilerin ifşa edilmesi gerektiğini
savunmuyoruz. Savunduğumuz; bu konunun olası sebeplerine dair bütün boyutların ortaya dökülmesi Türk
devletinin seyirciliğinde, medya tarafından başarı ile engellenmiş ve saklanmıştır.)
Elimizdeki bulgulara ve bilgilere dayanarak iddia ediyoruz ki;
a- 17 Ağustosta Gölcük'te yaşanan deprem felâketinin doğal olmayan yollardan olma ihtimali;
doğal yollardan olma ihtimali kadar fazladır ve sonuna kadar "milli güvenlik" meselesi olarak takip
edilmesi gereken bir konudur. Bu inceleme yapılmadığı gibi "vatana ihanet" boyutunda bir aymazlıkla konu
örtbas edilmiştir
b- Deprem sırasında bölgede "uluslararası bir deniz tatbikatı" gerçekleşiyor olması; bu tatbikata katılan
İsrail, İngiltere ve ABD gibi güçlerin hepsinin elinde bu teknolojinin şu veya bu boyutunun olduğunun
bilinmesi yukarıda belirttiğimiz inceleme gereğini daha da önemli hale getirmektedir.
c- Deprem sonrasında; Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak girdiği ve bir türlü içinden çıkamadığı
istikrarsızlık girdabı; dünyadaki diğer depremlerin jeo-politik analizleri ile gösterdiği benzerlik dikkate
alındığında; 17 Ağustos depreminin Türkiye'ye yönelik küresel operasyonun işaret fişeği olması çok ciddi bir
ihtimaldir. Deprem sonrasında; bölgede yaşanan sosyal çözülmeden, bölgenin misyonerlik faaliyetleri için
giriş kapısı haline gelmesi, ekonomik krizlerin deprem sonrasındaki süreçlerle bağlantıları ve istihbarat
örgütlerinin bölgede gerçekleştirdikleri yapılanma bu tespitler ışığında yeniden değerlendirilmelidir.
KISACASI;
17 Ağustos'ta Gölcük'te gerçekleştirilen teknolojik bir deneyin; kasten veya bilinçli olarak
kontrol dışına çıkarak; Türkiye'nin halen yaşamakta olduğu istikrarsızlık girdabının fitilini
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ateşleyecek; fizikî, sosyal ve siyasî bir çöküşü hızlandırmış olması ihtimali ciddî bir olasılıktır ve
sadece yaşayan değil; kaybettiğimiz onbinlerce vatandaşımızın bu olasılığın ciddi bir incelemeye tabi
tutulmasını istemesi en doğal vatandaşlık hakkıdır.
Erbakan Hoca’nın bazı özel sohbetlerinde “Ülkemize, İslam alemine ve müttefiklerimize yönelik
düşman füzelerinin ve nükleer tehditlerin, karşı silahlar ve sistemler yerine, oluşturulacak elektromağnetik
dalga boylarıyla hedefinin değiştirilebileceğini, hatta düşman merkezlere yönlendirilebileceğini söylerken,
bazıları bunun sadece kuru bir temenni ve teselli olduğunu sanmaktadır.
Oysa yaklaşık 100 yıl öncesinde bile gizli Müslüman bilim adamı Nikolai Tesla, buna benzer projeleri
bulmuş ve bizzat başarılı denemelerini yapmıştır.
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KARADELİKLER VE MUHTEMEL KIYAMET TASFİRLERİ
Kıyamet hâdisesi ile ‘karadelik çekim kuvveti’ arasında nasıl bir münasebet kurulabilir?
 Devenin iğne deliğinden geçmesi ve zamanda geriye gitmek nasıl mümkün hâle gelebilir?
 Güneş’in batıdan doğmasına sebep olabilecek muhtemel tesirler nelerdir?
Kur’ân-ı Kerîm’de, kıyamet esnasında vuku bulacak hâdiseler açıkça tasvir edilir. Ayetlerde
kıyametin, sadece dünyayı değil, diğer gök cisimlerini de içine alan, kâinat çapında bir son olduğuna
dikkat çekilir.
“Gök yarıldığı zaman; Yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, Denizler birbirine katılıp tek
deniz hâline geldiği zaman.”180
“Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak, Dağlar sür’atle yürüyecektir.” (181
“Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman; dağlar
yürütüldüğü zaman.182
“Gün gelir, gök sahifesini, tıpkı kâtibin yazdığı kâğıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin
yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de Biz gerçekleştiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaaddir.
Bunu gerçekleştirecek olan da Biziz.”183
Sebepler plânında, sağlam olarak çatılmış bir düzeni dağıtabilecek ve çekim gücü dâhil diğer
kuvvetleri etkisiz kılabilecek; gezegen ve yıldızları yörüngesinden çıkarabilecek kuvvet ne olabilir?
Son yıllarda bilim adamları, ‘karadelik çekim kuvveti’nin böyle bir vazife görebileceği ihtimali
üzerinde durmaktadır.
“Kari’a; Nedir o kari’a? Kari’ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalblere çarpan o kıyamet
felâketini sen nereden bileceksin ki! O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılırlar.
Dağlar atılmış rengârenk yünlere dönerler.”184
Yukarıdaki âyetlerde tasvir edilen hâdiseler, Yaratıcı’nın takdiriyle, ‘karadelik çekim kuvveti’nin
vesilesine bağlanmış olabilir.
Bir ateş küre üzerine oturduğumuz ve atmosferi meydana getiren gazların yerçekimiyle arz
etrafında tutulduğu bilinmektedir. Kuvvetli bir çekimle dünya atmosferinden ilk önce kaybolacak şey,
teneffüs ettiğimiz hava olacaktır. Böyle bir durumda dış basıncın kalkmasıyla, büyük ölçüde sudan
(%70) müteşekkil olan yeryüzündeki canlılarda ‘iç basınç’ oluşacak ve canlılar parçalanacaktır.
Diğer gezegenlerin yanısıra Güneş Sistemi’ndeki iki ‘asteroid kuşağı’nda bulunan trilyonlarca
gök cisminin (asteroid, meteor ve kuyruklu yıldızlar) arasında Kudret-i İlâhî ile süregelen cazibe ipleri
belki de karadelik çekim kuvveti tesiriyle koparılacaktır.
Kıyametin kopmasında; geometrik çekim dengelerinin bozulmasına da rol verilebilir. Genel
İzafiyet Teorisi’nde de görüldüğü üzere, göklerin uzay-zaman düzlüğü, Kur’ân’ın ifadesiyle,
dürülebilir ve bir kâğıt gibi buruşturulabilir konumdadır. Bu durumda da yıldızlar yerlerinden oynar ve
dökülüp parçalanır.
Gergin bir örtü veya ağ, üzerine konan cisimlerin ağırlığı altında nasıl eğip bükülüyorsa, gökler
de (uzay-zaman ağı) içlerine ‘yerleştirilmiş’ çok yoğun cisimler olan karadeliklere verilen vazifeyle
eğilip bükülür, hatta yırtılıp çatlar. Veya daha uygun bir tabirle, delinip yırtılır. Delinmenin manası fizik
kanunlarının geçerliliğinin ortadan kaldırılmasıdır.
“Galaksilerin merkezine konmuş karadeliklerin giderek büyüyeceği, sonunda galaksinin
karadelik hâline geleceği ve bütün karadeliklerin birleşmesiyle kâinatın toptan karadelik hâlini
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alacağı” tahminleri kıyamet haberlerinin hak olduğunun ispatıdır.
Deve iğne deliğinden geçtiğinde…
“Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule yanaşmayanlara gök kapıları açılmayacak ve deve iğne
deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte Biz, suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız!”185
‘Devenin iğne deliğinden geçmesi’ ifadesi: gökcisimlerinin karadeliklerdeki ‘tekillik’ denen küçücük bir
‘noktadan’ geçirilmesini hatıra getirmektedir. Bu benzetme, karadeliğin yutma alanına giren koskoca bir
kürenin; incelerek âdeta bir ip hâline gelebileceğini ve yutulan cisme göre çok küçük kalan karadeliğin
çekimiyle yutulabileceğini göstermektedir.
Güneş’ten yüzbinlerce defa büyük bir gök cismi uzay-zamanın son derece bükülüp çukurlaştığı
karadeliklerde yutulmaya başladığında, bir topluiğne başı kadar boyutsuz bir nokta hâline gelebilir.
Karadelik çekim kuvveti tesirinin en büyük olduğu merkez bölge ‘olay ufku’ ile anlatılır. Karadelikler,
içinde bulunduğumuz bu âlemden başka uzaylara açılan ‘geçiş kapıları’ olabilir. Bu durumda, örneğin
karadeliğin içine düşen bir astronotun başına gelebileceklere birlikte bakalım:
Fezâ yolcusu ile saatlerimizi dikkatle ayarlıyoruz ve onu karadeliğin ‘olay ufkuna’ doğru uğurluyoruz.
Astronot yavaş yavaş çekimin giderek arttığı olay ufkuna yaklaşırken onun saatinin daha yavaş işlediğini
görürüz. Güneş kütlesi kadar bir karadelik çevresinde olay ufkuna biraz yakın bölgede bizim saatimiz 1
saniyelik bir zaman aralığını gösterirken, onun saati bu aralığı meselâ 3,3 saniye gösterebilecektir. Çünkü
zaman orada daha ağır akmaktadır. Astronotumuz olay ufkuna biraz daha yaklaştığında, onun meselâ 33
saniyesi (bir öncekinden on kat daha yavaş) bizim yine 1 saniyemize tekabül edecek, olay ufkuna tamamen
girdiğinde ise, orada zaman artık donacak, saniyeler arasındaki zaman aralığı duracaktır.
Bu tasavvurî yolculuk acaba astronot açısından nasıl algılanır?
Uzay yolcusu olay ufkuna yaklaştıkça, zamanın ‘ağır’ işlediğini fark etmekle kalmaz, vücudunda garip
bir uzama da görebilir. Çekim vücudun uç noktalarında (ayaklar ve baş) daha şiddetli tesir göstereceğinden,
astronot ‘Ne oluyoruz?’ demeye kalmadan, iplik gibi uzamaya başlar. Gittikçe olay ufkuna yaklaşan astronot
için geçen saniye, kâinatın bir ay, bir yıl, bin yıl sonrasını gösterir. Olay ufkuna bir adım kala, kâinatın
neredeyse bütün geleceği astronotun 1 saniyesi içine sığar. Astronot, iğne deliği olan tekillik noktasına hızla
sürüklenir ve kendini öteki tarafta bulur. Bu bölgede, ışık hızının mutlak hız (kâinattaki en büyük hız) olduğu
tezini esas alan ‘özel izafiyet’ de geçerliliğini kaybeder. Çünkü tekilliğe doğru yaklaştıkça, astronotun veya
uzay gemisinin üzerine tesir edecek çekim o denli şiddetlenir ki, bu andan sonra hız artık ışık hızını da aşar.
Işıktan da yüksek bir hız söz konusu olduğunda, bütün illiyet prensipleri ve öncelik-sonralık münasebetleri
artık geçersiz hâle gelir. İşte o vakit ‘zamanda’ da geriye doğru gidebiliriz. Bu konudaki yorumlar şu
şekildedir: Tekillik kuyusuna düşmekte olan biri, kâinatın bütün geçmişini göz açıp kapama süresi içinde
yaşayabilir. Artık o bir zaman gezgini hâline gelmiştir. Şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek onun temaşası
altına girmiştir. Tekilliğin iğne deliğinden o bir başka kâinata geçmiş olabilir.
Güneş, batıdan doğacak (Çekim gücünün gariplikleri)
Fahrettin Râzi tefsirinde, “Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman.” (Tekvir, 81/1) ayetindeki
‘kuvviret’ kelimesine Hz. Ömer’den gelen bir rivayete göre, ‘ışığını giderip karartmak’ manasını
verirken; İbn-i Abbas’tan gelen bir rivayete göre ise, Güneş’in dürülmesini onun Arş’a katılması
olarak yorumlar. Işığın dürülmesi ve toplanmasında İlâhî takdir fizikî âlemde nasıl tecelli edebilir?
Bilindiği gibi karadelik çekiminden sadece madde değil ışık da kurtulamamaktadır.
Peygamberimiz’den (sav) gelen haberlere göre; Güneş, Arş’ın altında bulunduğu bir sırada ona,
olduğu yerden doğması emri verilecek ve o da buna göre batıdan doğacaktır. Kıyamet esnasında
vuku bulacağı bildirilen Güneş’in batıdan doğması nasıl mümkün olabilir?
Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü tersine çevirebilir mi? Bunda sebep rolü oynayacak
mekanizma, karadeliğin çekim alanındaki bir gökcisminin (bu misalde Dünya’nın) yörüngesinden
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çıkıp başıboş hâle gelmesi (böylece dönüşünün ters yöne çevrilmesi) olabilir.
Güneş’i ters yönden doğuyor gösterebilecek bir durum da, karadeliğin müthiş çekim tesiriyle
ışınların yön değiştirebilmesidir. Doğudan gelen ışınlar ters yönden çekilince batıya yöneleceklerdir.
Kıyamet tasvirlerinde Güneş’in ışınlarının ‘dürülüp kaldırılması’ karadeliklere yaptırılacak bir iştir.
İmâm-ı Gazâli Hazretleri, ‘Keşf-u Ulumu’l-Âhire’ risalesinde, kıyamet âyetlerinin tefsirini yaparken
kâinat çapındaki kıyamete dikkat çeker: “Allah, Sur’un üfürülmesiyle, Kıyametin kopmasını murad ettiği
zaman bir de bakarsın ki, dağlar uçuşup bulutlar gibi yürümeye, denizler birbirine doğru karışmaya, Güneş
dürülüp kararmaya, kâinat birbirine girmeye, yıldızlar ipinden kopmuş tesbih taneleri gibi dökülüp dağılmaya,
gök değirmen taşı gibi dönmeye, yer korkunç sarsıntılarla titreyerek deri gibi bazen gerilip bazen yayılmaya
başlar. Öyle ki Allah, feleklerin görevden azledilmesini emreder; yerlerde, semalarda ve hattâ Kürsi’de canını
vermemiş hiçbir canlı kalmaz. Ruhlu ise ruhunu teslim eder. Yer ve gökler sakinlerinden boş kalır.”
Bediüzzaman (ra) ise, kâinatın hassas bir düzen içinde birbirine bağlanmış parçaları arasındaki ulvî
rabıtalarda (çekim, elektromanyetik kuvvet, nükleer kuvvet vb) bir bozulma olacağına dikkat çeker ve
kıyameti şöyle tasvir eder (sadeleştirilerek):
“Şu dünyanın can çekişmesini, Kur’ân ayetlerinin işaret ettiği surette hayal etmek istersen bak. Şu
kâinatın cüzleri, ince, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış; gizli, nazik, lâtif bir rabıta ile tutunmuş ve o
derece bir intizam içindedir ki; gök cisimlerinden tek bir cisim, ‘Öl!’ emrine veya ‘Yörüngeden çık!’ hitabına
mazhar olunca şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışır, gök cisimleri dalgalanır, nihayetsiz fezayı âlemde
milyonlar gülleler, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi feryada başlar. Birbiriyle çarpışarak,
kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenir. İşte şu ölüm ve can çekişme ile Kadîri Ezelî, kâinatı çalkalar, onu tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin
maddeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder.”186
Kıyametin gerçekleşme şekli nasıl olursa olsun, Kur’ân’ın sürekli vurgu yaptığı gibi, “Eğer dünyanın
ecel-i fıtrîsinden evvel Ezelî İrade’nin izniyle haricî bir maraz veya muharrib bir hâdise başına gelmezse ve
onun Sâni-i Hâkim’i dahi fıtrî ecelden evvel onu bozmazsa, herhalde hatta fennî bir hesab ile bir gün gelecek
ki: ‘Güneş dürülüp toplandığında, yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde’187 manaları ve sırları,
Kadîr-i Ezelî’nin izni ile tezahür edip, o dünya olan büyük insan sekerata (ölüm dakikaları) başlayıp acib bir
hırıltı ile ve müdhiş bir ses ile fezâyı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek; sonra Emr-i İlâhî ile dirilecektir.”188
Burada maksadımız; Kur’ân-ı Kerîm’in bir kere daha mu’cizevî yönüyle haber verdiği muazzam
hâdiseleri, yine Cenab-ı Hakk’ın bilimler vasıtasıyla insanlığa bahşettiği idrâk zaviyesinden ele almak ve
aklımıza yeni pencereler açmaktır. Vuku bulan ve bulacak olan hâdiselerin gerçek şeklini elbetteki ancak
Allah (cc) bilir.189
Bilginin Kuantum Modeli
Teknolojinin gelişmesiyle daha fazla bilgiyi depolamak ve bunu yüzde yüz güvenilir ve gizli şekilde
tutmak ihtiyaç hâline geldi. ‘Bilgi nedir, nasıl depolanır, saklanır ve iletilir?’ sorularına şimdiye kadar çeşitli
cevaplar verilmiştir. Günümüzde ise kuantum mekaniği prensiplerinden hareketle, ‘bilginin kuantum modeli’
inşa edilmeye çalışılmaktadır. ‘Kuantum dünyasına dayalı bilgi teorisi’ olarak isimlendirilen bu model, bilginin
işlenmesi, saklanması ve iletilmesi konusunda yeni ufuklar açmaktadır.
Kuantum mekaniğinin doğuşu
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Newton kanunlarının, mekanik hâdiseleri; Maxwell denklemlerinin
de elektrik ve optik hâdiseleri tatmin edici seviyelerde açıklamasından cesaret alınarak, klâsik fiziğin bütün
fizikî hâdiseleri açıklayabileceği zannedildi. Ancak aynı yıllarda yapılan bir seri tecrübî çalışma, mevcut fizik
teorilerini açıklamakta yetersiz kalınca, yeni teorik modeller bulma arayışına girildi. Yarım asır sonra
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‘Kuantum Mekaniği’ isimli fizik bilimi doğdu. Kuantum mekaniğinin gelişmesine yardımcı olan
hâdiselerden birincisi, Max Planck tarafından ortaya atılan ‘Karacisim Işıması’dır. 1900 yılında Max Planck,
atomlardan yayılan radyasyonun devamlı olmadığını, kesikli (kuantumlar) birimler hâlinde olduğunu ifade etti
ve frekansı f olan bir radyasyonun atomlara verdiği enerjinin, hf’nin tam katları olacağını ortaya attı (E=nhf).
Burada h, Planck sabitini, E ise enerjiyi temsil eder: (n=1,2,3...). hf temel birimine, enerji kuantumu adı verilir.
Bir başka hâdise, Albert Einstein tarafından ortaya atılan fotoelektrik olayıdır. Bir metal üzerine düşen
ışınların yüzeyden elektron koparılmasına yol açması (fotoelektrik hâdisesi), ilk defa 1880 yılında Hertz
tarafından tespit edildi. Günümüzde içlerinde altın yaldızlı işlemeler bulunan sanat eserlerini ihtiva eden
müze ve saray gibi yerlerde flâşlı fotoğraf çekiminin (aslında flâşla birlikte ortaya çıkan ışınların)
yasaklanmasının bir sebebi, fotoelektrik hâdisesine bağlı yıpranmanın azaltılmasıdır. Ancak Hertz
fotoelektrik hâdisesini açıklayamadı. 1905 yılında Einstein, ışığın bir dalga değil, kuantum (enerji) paketleri
şeklindeki tanecikler olduğunu ileri sürdü ve bu açıklaması ona Nobel mükâfatı kazandırdı.
Louis de Broglie tarafından ortaya atılan madde dalgası kavramı, kuantum mekaniğinin
gelişmesine yardımcı olan üçüncü büyük adımdır. 1923 yılında de Broglie, uygun şartlar altında
taneciklerin de dalga davranışı gösterebileceğini ortaya attı. Bu tanecik-dalga ikilemi perspektifinden,
elektron, atom ve molekülleri normalde parçacık (tanecik) olarak düşünürüz. Ancak bu nesneler aynı
zamanda dalga gibi de davranırlar. Bu ikilem, daha sonraki yıllarda kuantum bilgisayar fikrinin
doğmasına vesile olacaktır.
1926 yılında Davisson ve Germer, nikel kristali tarafından saçılan elektronların dalga gibi
davrandıklarını buldu. Bu gelişmelerden sonra, Erwin Schrödinger kendi ismiyle bilinen Schrödinger
dalga denklemini ortaya attı. Buna göre, taneciğin belirli bir andaki durumu, dalga fonksiyonu ile
belirlenebiliyordu. Nitekim daha sonra, elektronları temsil eden bir dalga fonksiyonunun varlığı
ortaya kondu. ‘Elektron şu zamanda şuradadır.’ diye kesin bir şey söylemek artık imkânsızdı.
Elektronların ışık hızıyla hareket eden ve aynı zamanda kendi etrafında soldan sağa veya sağdan sola
dönmekte olan parçacıklar olduğu anlaşıldı. Bütün bu gelişmelerin üstüne, 1927 yılında Werner
Heisenberg, ‘Belirsizlik Prensibi’ni öne sürdü. Bu prensibe göre, bir parçacığın konumu ile
momentumu aynı anda kesin ve güvenilir bir hassasiyetle ölçülemezdi.
Netice olarak Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesiyle açığa çıkan dönme yörüngesinin
sabitliği gibi, elektronların da atom etrafında sabit değerlerde döndüğü şeklindeki klâsik fizik
hükümleri kesinliğini kaybetti. Bir başka ifadeyle, klâsik fiziğin kanunları, kuantum dünyasında
geçerli değildi.
Bit kavramından, kubit kavramına
Klâsik bilgisayar, klasik fiziğin; kuantum bilgisayar ise, kuantum mekaniğinin kanunlarına uyar. Klâsik
bilgisayar modelinde, en temel veri birimi bit’tir. Açılımı İngilizcedeki binary digit kavramıdır. Bit, klâsik
bilgisayarda saklanabilen bilginin temel kod yapıtaşıdır. Bir bit, belli bir an ve belli bir bilgi için 0 veya 1
değerini alır. Her klâsik bit, makroskopik fizik sistemine (alışageldiğimiz gündelik hayatın kanunlarına) göre
anlaşılır. Klâsik mekanikteki bit’in kuantum mekanikteki karşılığı kubittir. Kubit, aynı anda belli bir bilgi için iki
durumlu bir değere sahip kod sistemidir. Yani aynı anda 0 da, 1 de olabilir. Süper pozisyonla birlikte, kubitin
klâsik bit’ten ayrılan en temel yanı, uyumlu olmasıdır. Süper pozisyon demek, dalga fonksiyonunun, aynı
anda hem 0’dan hem de 1’den oluştuğunun (aynı anda muhtemel bütün durumların birlikte meydana
geldiğinin) kabul edilmesidir. Bir başka ifadeyle elektron, yörüngelerin bir süper pozisyonunda (aynı anda
birkaç yörüngede) olabilir. Klâsik bilgisayar işleyişinde temel iki değer (0 ve 1) kombinezon oluşturduğunda
belli bir anda 4 farklı durumdan (00, 01, 10 ve 11) sadece birini meydana getirebilir. Kubitte ise belli bir anda
bu dört durumun birlikte var olduğu kabul edilir. Bu şartları tecrübî olarak sağlayan kuantum mekaniğine
dayalı birçok sistem bulunmaktadır. Meselâ, bir fotonun polarizasyon yönü, bir manyetik alandaki nükleer
spin, bir atomun uyarılmış ve temel hâli örnek olarak verilebilir. Son beş yıldır bilginin kuantum modeli
kullanılarak, EPR paradoksu, Bell eşitsizliği, dolanıklılık, kuantum teleportasyon ve kuantum kodlama gibi
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yeni konular araştırılmaktadır.(3,4,5,6) Bilginin kuantum modeli yeterli seviyede geliştirilebilirse, bilgiyi çok
kısa zaman zarfında taşımak, kodlamak ve saklamak gibi imkânlara kavuşabileceğiz.
İmtihan ve tecrübe meydanı olan bu dünyada varlık ve hâdiselere ait bilgilerin bit veya kubit
şeklinde kodlanmış olabileceği düşünülebilir. Bu zâviyeden, varlıkların ve hâdiselerin varoluş
seviyeleri ‘ilmî’, ‘misâlî’ ve ‘haricî’ şeklinde kategorilere ayrılırsa, konuyu akla yaklaştırmak için misâl
dürbünüyle bazı değerlendirmeler yapılabilir.
İlmî vücud kategorisindeki varlıklar, hâdiseler ve bunların bilgisi, Allah’ın sonsuz ilmi ve
iradesiyle takdir edilmiş olup İmam-ı Mübîn olarak bilinen Kader defterinde mevcuttur. Fakat,
hâdiselerin vukuundan önce bu bilgiler insana kapalı olduğu için zihinlerde sonsuz denebilecek sayı
ve mahiyette ihtimal döner, dolaşır. Henüz ilmî vücud kategorisinde bulunan bu bilgiyi sınıflandırmak
ve karışıklıklara (iltibas) meydan vermemek için, kuantum dünyasını izahta müracaat edilen kubit
bilgi modeli ışık tutucu olabilir. Nasıl ki, kubit yaklaşımında bütün ihtimallerin aynı anda birlikte
mevcut olabileceği (süper pozisyon) bir durumdan söz ediliyorsa, kader ve nasibimizde de takdir
edilen hususlar (çok sayıda ihtimal), tâbiri câiz ise, bir bakıma kubit kavramıyla akla yaklaştırılabilir.
Misâlî varlık kategorisinde ise, burada bit ile kubit arası denilebilecek, ilmî seviyede mevcut çok
sayıdaki ihtimalî durumun daha aza indirildiği (insan zihninin ve hayal dünyasının birkaç durum
arasında gel-git yaptığı ve nihaî durumu tahmin etmeye çalıştığı), fakat hâdise henüz tahakkuk
etmediğinden haricî vücud giymemiş bulanık-puslu bir hâlin söz konusu olduğu kategoridir.
Günümüzde belli bilim dallarında bulanık (puslu) mantık şeklinde tatbik edilen fuzzy logic
uygulamalar kısmen bu kategoride değerlendirilebilir.
Hâricî varlık kategorisinde ise, önceden bilinemeyen fakat neticeleri tahmin edilmeye çalışılan
hâdise meydana geldiğinde, bunun vukuundan önce ihtimâlî seviyede olan birçok durumdan sadece
biri tahakkuk eder. Bu seviyede, çoklu ihtimal ve durumlar söz konusu olmayıp, varlık ve hâdise
doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin durumlarından sadece birisiyle tarif edilebilir. Yani bu varoluş
seviyesinde aynı anda hem iyi hem kötü olamaz. Dolayısıyla buradaki varlık ve hâdiseler artık hâricî
elbise giymiş (meydana gelmiş) olduğundan, bunların kategorisi bit bilgi modeliyle açıklanabilir.
Kelâm âlimlerimizin varlıkları ve bunlara ait bilgileri asırlar önce tasnif ve inşa ettikleri âlem
tasavvurlarının, bugün kuantum bilgi teorileriyle henüz yeni yeni hecelenmekte olduğunu görünce ne kadar
derin ve şumüllü bir tefekkür dünyasına sahip olduğumuzu bir kere daha idrak ediyoruz.
Newton, cisimler için mekanik kanunlarını, Max Planck karacisim ışımasını, Einstein da fotoelektrik
olayını keşfetti. Ama bazı şeylerin farkına varmamız gerekmektedir. Mekaniğin kanunları ve kuantum
mekaniğinin prensipleri Newton ve Einstein’dan önce de vardı; ama bunların keşfedilmesi onlara nasip
olmuştu.
Kâinatta bütün varlıklar çeşitli isimlerle bilinen kanunlara tâbi olarak davranır. Meselâ bir metaldeki
elektronlar, Pauli’nin keşfettiği prensibe uymalarından dolayı metallerin iletkenlik, özgül ısı ve diğer
hususiyetleri bu prensiple açıklanabilir. Elektronlara bakıldığında; ‘Pauli Dışarlama Prensibi’ne göre bir
kuantum sisteminde, iki elektron aynı anda bir kuantum durumunda (yani aynı yerde) bulunamaz. Eğer ‘Her
şeyi bu parçacıklar oluşturuyor.’ denirse, o zaman bütün elektronlarda nihayetsiz bir ilmin ve kuvvetin
bulunduğu kabul edilmiş olur. Ayrıca bu elektronların Pauli prensibini, kuantum mekaniğini ve diğer bütün
kanunları bilmeleri gerekeceğinden, böyle bir durumun gerçek olması akıl dışı ve imkânsızdır.
1920’li yıllarda elektronun (parçacığın) belli bir yerde belli bir zamanda bulunma şansı ancak ihtimalî
olarak hesaplanabilir hükmüne istinaden Einstein: ‘Tanrı zar atmaz.’ derken bütün parçacıkların determinizm
prensibine uyması gerektiğini düşünüyordu. Yanlışa düştüğü konu da buydu zaten. Einstein’in bu sözü,
aslında kâinattaki bütün parçacıkların Allah’ın izniyle, ilim üzerine hareket ettiğine ışık tutuyordu. Görüldüğü
gibi, her an yaratılan ve yaratılmış olan bütün zerreleri Allah’ın iradesine vermediğimiz takdirde bütün
zerreler adedince zorluklara ve güçlüklere girmiş oluruz.
Kuantum mekaniğinde elektronların (parçacıkların) aynı anda farklı yerlerde bulunma ihtimali,
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yaratılışların ve daha sonraki bütün hâdiselerin ihtimalî olarak meydana geldiğini göstermez. Aksine,
Kader defterinin (İmam-ı Mübîn) bu âlemdeki yaz-boz tahtası (Levh-i Mahv ve İsbat) gibi çalışan ve eşyanın
yaradılışında Meşiet-i İlâhîye’yi gösteren kudretin tecelli şekillerini yansıtır. Kuantum mekaniğinin tespitleri,
Allah’ın bütün zerrelerin hâkimi olduğunu destekler; çünkü gaybı ancak Allah bilir ve eşya üzerinde hüküm
verme gücünü elinde tutan da yine O’dur. Bediüzzaman’ın Otuzuncu Söz’de dediği gibi: “Evet, zerre, acz ve
cümûduyla beraber, şuurkârane büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla, Vacibü’l-Vücud’un
vücuduna kat’i şehadet ettiği gibi, harekâtında nizamat-ı umumiyeye tevfik-ı hareket edip, her girdiği yerde
ona mahsus nizâmatı müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle Vacibü’l-Vücûd’un
vahdetine ve mülk ve melekûtun mâliki olan Zât’ın ehadiyetine şehadet eder. Yani, zerre kimin ise, gezdiği
bütün yerler de onundur.”190 Kur’ân-ı Kerîm’de de, “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Allah her şeye
kadirdir.” buyruluyor.191
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HZ. HIZIR’DAN HZ. MEHDİ’YE
LEDÜN İLMİ SAHİPLERİ
Allah, kimi zaman elçilerini, inkâr edenlerin ve müşriklerin tuzaklarından korumak, kimi zaman da
insanların imanına vesile olması için bazı peygamberlerine mucizeler lütfetmiştir. Kuran-ı Kerim'de, Allah'ın
mucizelerle

desteklediği

peygamberlerin

hayatları

ve

tebliğleri

detaylı

olarak

haber

verilmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İbrahim ve Hz. İsa,
Rabbimiz'in mucizeler bahşettiği mübarek elçilerinden bazılarıdır. Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması, Hz.
Musa'nın asasıyla denizi ikiye ayırması bu mucizelerden bazılarıdır.
Allah'ın peygamberlere lütfettiği mucizelerin yanı sıra elçilerine ve bazı mümin kimselere vermiş
olduğu farklı ilimler de söz konusudur. Örneğin Peygamberimiz (sav)'in sahip olduğu gayb bilgileri (Rum
Suresi, 1-4), Hz. Lut'un (Enbiya Suresi, 74), Hz. Zülkarneyn'in (Kehf Suresi, 91), Hz. Süleyman ve Hz.
Davud'un (Neml Suresi, 16-17), Hz. İsa'nın (Al-i İmran Suresi, 49), Hz. Yusuf'un (Yusuf Suresi, 21), Hz.
Yakup'un (Yusuf Suresi, 68), Hz. Musa'nın (Kasas Suresi, 14) ve Hz. Hızır'ın (Kehf Suresi, 65) (Kuran'da bu
isim geçmemekte, ancak hadislerde bu mübarek kişinin Hz. Hızır olduğu bildirilmektedir) sahip oldukları
ilimlerle ilgili olarak Kuran'da çeşitli bilgiler verilmektedir. Bunlar, diğer insanlardan farklı olarak, Allah'ın
seçtiği kullarına lütfettiği ilimlerdir.
Burada öncelikle vurgulanması gereken, tüm ilimlerin sahibinin Yüce Allah olduğu ve bu ilimlerden
dilediği kadarını dilediği kullarına öğrettiğidir. Bir kimsenin herhangi bir ilme sahip olması kendisinden
değildir; Allah'ın o kişiye kaderinde bir ilim lütfetmesinin sonucudur. Meleklerin, ayette haber verilen "Sen
yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve
hikmet sahibi olansın."192 şeklindeki sözleri, bu gerçeği açık şekilde ifade etmektedir.
Hadislerde, İslam alimlerinin çeşitli açıklamalarında ve İslam tarihi kaynaklarında, Hz. Hızır'ın dönem
dönem peygamberlere ve Allah'ın salih kullarına yardımcı ve destekçi olduğuna yönelik bazı bilgiler yer
almaktadır. (En doğrusunu Allah bilir.)
İLİM SAHİBİ ELÇİLER:
Hz. Süleyman'a verilen ilimler
Allah'ın ilim verdiği peygamberlerden biri Hz. Süleyman'dır. Hz. Süleyman'a verilen ilimler arasında
rüzgarların emrine verilmesi, cinleri ve şeytanları kontrol edebilmesi, karıncaların konuşmalarını anlaması,
kuş dilini bilmesi gibi pek çoğu daha önce kimseye nasip olmayan üstün ilimler bulunmaktadır. Allah, rüzgarı,
Hz. Süleyman'ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır:
"Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde
bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz herşeyi bilenleriz."193
Kuşların Hz. Süleyman'ın hizmetine verilmiş olması ve kendisine kuşların konuşma dilinin öğretildiği
ise ayetlerde şöyle haber verilmiştir:
"Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi
ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür." Süleyman'a
cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı."194
Kuşların, diğer insanların duyamadığı özel bir dalga boyunda, kendilerine has bir konuşmaları vardır.
Hz. Süleyman'a, bu özel frekanstaki konuşmayı anlayabilecek bir ilim verilmiştir. Bu, sebepler dahilinde
teknolojik bir imkânla da olmuş olabilir. Hz. Süleyman, kuşların bu farklı frekanslardaki sesli iletişimini
anlaması sayesinde onlara çeşitli emirler vermiş, kuşlar da onun bu emirlerini yerine getirmiş olabilirler. (En
doğrusunu Allah bilir.)
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Hz. Süleyman kuşları kimi zaman haber taşımada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanmış
ve bu şekilde çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu ilim, onun diğer ülkelerle iletişimini kolaylaştırmış, çok zor
ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmasına imkân vermiştir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Allah'ın Hz. Süleyman'a lütfettiği bir diğer nimet de birtakım şeytan ve cinleri onun hizmetine
vermesidir. Hz. Süleyman, emrine verilen cin ve şeytanları ordusunda, sanatsal çalışmalarında ve inşa
faaliyetlerinde türlü görevler vererek kullanmıştır:
"... Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı..."195
"... Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri
de (emrine verdik)..."196
Hz. Süleyman bu dalgıç şeytanları çok farklı görevlerde hizmetinde kullanmış olabilir. Şeytanlar
istihbarat ya da askeri amaçlı görevler almış olabilecekleri gibi, bilimsel görevler de yapmış olabilirler.
Örneğin Hz. Süleyman onları deniz altındaki zenginliklerin işlenerek, insanların hizmetine sokulması için
gerekli araştırmaların yapılması gibi görevlerde kullanmış olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Hz. Süleyman'ın emrine şeytanların verilmesi, ona Allah'tan çok büyük bir lütuftur. Çünkü Allah,
şeytanı imtihan ortamının bir parçası olarak yaratmış ve ona bu amaç doğrultusunda ’geçici bir süre içinçeşitli imkanlar ve özellikler vermiştir.
Bu şekilde çeşitli bilgilere sahip olan bir varlığı emrinde bulundurmak, Hz. Süleyman'a hem diğer
ülkelerle olan ilişkilerinde, hem de kendi ülkesini yönlendirmesinde çok büyük kolaylıklar sağlamış olabilir.
(En doğrusunu Allah bilir.)
Allah, Hz. Süleyman'a büyük bir saltanat, benzeri görülmemiş bir zenginlik vermiş; üstün ilimler ile onu
desteklemiştir. Hz. Süleyman da kendisine verilen zenginlik ve bu ilimler vesilesi ile büyük bir ordu ve güçlü
bir devlet kurmuştur. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden, Hz. Süleyman'ın devletinin o dönemde
yeryüzündeki en güçlü devlet olduğu anlaşılmaktadır.
"Sizin İlahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun dışında İlah yoktur. O, ilim bakımından her şeyi
kuşatmıştır."197
Hz. Davud'a Verilen Hikmet ve Anlatım Çarpıcılığı
Yüce Allah, Hz. Süleyman gibi, Hz. Davud'a da birçok üstün ilim vermiştir. Hz. Süleyman'ın babası
olan Hz. Davud, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm gücü ve ilmi, Allah'ın emri olan İslam ahlakını en güzel
şekilde tebliğ etmek ve bu yolla din ahlakını yaymak için kullanmıştır.
Hz. Süleyman'a lütfedilmiş olan kuşların konuşma dili Hz. Davud'a da öğretilmiştir. (Neml Suresi, 16)
Bu ilmin yanı sıra Hz. Davud kendisine verilen anlatım çarpıcılığı vesilesiyle, tebliği süresince Allah'ın izniyle
en hikmetli konuşma üslubunu kullanmıştır. Hz. Davud'a verilen bu ilim Kuran'da şöyle bildirilmiştir:
"Andolsun, Biz Davud'a Tarafımız'dan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey dağlar, onunla birlikte
(Beni tesbih edip) yankıyla ses verin" (dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri
yumuşattık. "Geniş zırhlar yap, (onları) düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yapın.
Gerçekten Ben, sizin yaptıklarınızı görenim" (diye vahyettik)."198
"Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik."199
Yüce Allah, erginlik çağına eriştiğinde Hz. Yusuf'a hüküm ve ilim vermiştir. "Hüküm"den kasıt, hakim
olma, Allah'ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme özelliğidir. İlim ise, kitabın bilgisi ya da öz bilgi
diyebileceğimiz herşeyin iç yüzünün farkında olma bilgisi olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Hz. Hızır'a Lütfedilen İlim
Allah'ın Kuran'da "ilim sahibi" olarak bildirdiği Hz. Hızır (Kuran'da bu isim geçmemekte ancak
hadislerde bu kişinin Hz. Hızır olduğu bildirilmektedir), "İlm-i ledün" adı verilen ilmin sahibi mübarek bir
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şahıstır. Allah'ın seçtiği kişilere vermiş olduğu özel bir ilim olan "İlm-i ledün" (bir başka ifadeyle "ilm-i
batın") sahibi kişiler, Allah'ın verdiği ilham ile gaybın bilgisine sahip olan özel kişilerdir. Rabbimiz'in takdir
ettiği kadarıyla, olayların gidişatını ve gelecekteki sonuçlarını önceden bilir, buna göre hareket ederler.
Konuyla ilgili bir ayet şu şekildedir:
"Derken, Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve Tarafımız'dan kendisine bir ilim
öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular."200
Allah, Hz. Hızır'a Kendi Katından üstün bir ilim vermiştir. Kuran-ı Kerim'de Hz. Musa'nın Hz. Hızır ile
buluştuğu, kendisiyle beraber bir yolculuğa çıktığı ve Rabbimiz'in Hz. Hızır'a vahyettiği ilimden faydalanmak
istediği de detaylı olarak bildirilmiştir.201 Hz. Hızır, Hz. Musa ile yolculuğa çıkmayı kabul ettikten sonra Hz.
Musa'nın eğitimine vesile olacak birkaç olay yaşanmıştır. Hz. Musa, Hz. Hızır'ın sahip olduğu ilmi bilmemesi
sebebiyle, Hz. Hızır'ın ilk anda hatalı ve garip gibi görünen bazı davranışlarını yadırgayarak ona bunların
sebeplerini sormuş ve bazı yorumlarda bulunmuştur. Fakat ayrılacakları vakit Hz. Hızır'dan yaptıklarının asıl
sebeplerini öğrenince, Hz. Hızır'ın bunları belirli hikmetlere yönelik olarak yaptığını anlamıştır.202 Kuran'da
Hz. Hızır'ın bu yolculuk sırasındaki davranışlarından biri şöyle bildirilir:
"Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi. (Musa) Dedi
ki: "İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın.""203
Bu olayda Hz. Hızır bir gemiyi delmiştir. Ancak bu gemiyi delmesinin çok önemli birkaç nedeni vardır.
Kuran'da Hz. Hızır'ın bu davranışının sebebi de açıklanmaktadır:
"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ilerilerinde, her
gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı."204
Hz. Hızır'ın bu davranışının hikmetlerini açıklamadan önce, onun merhametli karakteri üzerinde
durmak gerekir. Hz. Hızır hemen yoksulların yardımına koşmuş, onların sıkıntı içine düşmelerini, zorba
kimselerden zulüm görmelerini engellemek istemiştir. Bu hareketi onun, yoksul ve ihtiyaç içinde olanlara
karşı şefkatli ve merhametli karakterini ortaya koymaktadır. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları Hz. Hızır
üzerinde yoğun bir şekilde tecelli etmektedir. Bu, müminleri inkârcılardan ayıran üstün bir özelliktir.
Hz. Hızır'ın gemiyi delişinde de çok büyük bir akıl, feraset, basiret ve ileri görüşlülük hemen dikkati
çekmektedir. Çünkü gemiyi makul ölçülerde ve tekrar tamir edildiğinde kolayca kullanılabilecek şekilde tahrip
etmiştir. Böylece gemiyi gören kişi kusurlu zannedecek ve el koymaktan vazgeçecektir. Ancak zorba kişilerin
mallarını gasp etme tehlikesi ortadan kalktıktan sonra gemi sahipleri gemiyi kolaylıkla yeniden tamir edip,
kullanabilecek hale getireceklerdir.
Yolculukları sırasında bunun gibi hikmetli birkaç olay daha yaşayan Hz. Musa, Hz. Hızır ile
buluşmasında Allah'ın izniyle çok önemli ve hikmetli bir eğitim almış, Hz. Hızır'ın, üstün ve güçlü olan Yüce
Rabbimiz'in dilemesiyle bazı gayb bilgilerine sahip özel bir insan olduğuna şahitlik etmiştir.
Tüm bunların yanı sıra hadislerde, İslam alimlerinin çeşitli açıklamalarında ve İslam tarihi
kaynaklarında, Hz. Hızır'ın dönem dönem peygamberlere ve Allah'ın salih kullarına yardımcı ve destekçi
olduğuna yönelik bazı bilgiler de yer almaktadır. (En doğrusunu Allah bilir.)
Hz. Yusuf ve Sözlerin Yorumu
Kuran'da Hz. Yusuf ile ilgili birçok ayet bulunmakta, onun ihlas sahibi, güçlü, basiretli, seçkin, hayırlı
bir kişi olduğu ve kendisine sözlerin yorumu öğretilerek ilim sahibi kılındığı bildirilmektedir. Hz. Yusuf'a
lütfedilen ilim Kuran'da şöyle haber verilir:
"’Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. Allah, emrinde galib olandır, ancak
insanların çoğu bilmezler."205
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Ayrıca sözlerin yorumunu öğretmenin yanı sıra Yüce Allah, erginlik çağına eriştiğinde Hz. Yusuf'a
hüküm ve ilim de vermiştir:
"Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte Biz, iyilik yapanları böyle
ödüllendiririz."206
Ayette geçen "hüküm"den kasıt, hakim olma, Allah'ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme
özelliğidir. İlim ise, kitabın bilgisi ya da öz bilgi diyebileceğimiz herşeyin iç yüzünün farkında olma bilgisi
olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Kuran'da Hz. Yusuf'un kendisine öğretilen sözlerin yorumunu, bir iftira sonucu zindana atıldığında
zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumlarken kullandığı şu şekilde bildirilir:
"Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri: "Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyorken
gördüm." dedi. Öbürü: "Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm; kuş da ondan
yemekteydi" dedi. "Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni, iyilik yapanlardan
görmekteyiz."207
"Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun
başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir." İkisinden
kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki: "Efendinin katında beni hatırla." Fakat şeytan, efendisine
hatırlatmayı ona unutturdu, böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı."208
Zindandaki bu iki kişiden kurtulan kişi, uzun yıllar sonra hükümdarın, gördüğü bir rüyanın yorumunu
istemesi üzerine Hz. Yusuf'u hatırlamış ve bu rüyayı yorumlaması için ona gitmiştir. Bu olay üzerine Hz.
Yusuf hükümdarın rüyasını yorumlamış ve Allah'ın lütfettiği bu ilim ve üstün ahlakı vesilesiyle zindandan
kurtularak Mısır'ın hazinelerinin başına geçirilmiştir.
Hz. Yakup'un Sahip Olduğu İlim
Hz. Yakup, tevekkülü ve her an Allah'ı hatırlatan tavrı ile örnek olmuş kamil iman sahibi mübarek bir
mümindir. Rabbimiz, "’Gerçekten o (Hz. Yakup), kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak
insanların çoğu bilmezler."209 ayetiyle birçok elçisine olduğu gibi Hz. Yakup'a da Katından bir ilim verdiğini
bildirmiştir.
Kuran'da Hz. Yakup'un sahip olduğu ilimlerle ilgili olarak bildirilen örneklerden biri, yakın çevresi
tarafından uzun yıllar önce öldüğü düşünüldüğü halde, Allah'ın kendisine verdiği ilim üzere oğlu Hz.
Yusuf'un, yaşadığını bilmesidir. Bu durum ayetlerde şöyle bildirilir:
"Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden (duyarlı bir araştırmayla) bir haber getirin ve Allah'ın
rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut
kesmez."210
Hz. Yakup'un Hz. Yusuf'un yaşadığından bu derece emin olmasının bir nedeni Allah'ın kendisine
vermiş olduğu özel bir ilim olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) Nitekim Hz. Yusuf'un yanına, onun Hz. Yusuf
olduğunu bilmeden giden ve daha sonra bunu öğrenen kardeşleri Hz. Yakup'a, Hz. Yusuf'un gönderdiği
gömleği götürürler. Bu olay karşısında Hz. Yakup'un tavrı ayetlerde şöyle bildirilmiştir:
"Bu gömleğimle gidin de, babamın yüzüne sürün. Gözü (yine) görür hale gelir. Bütün ailenizi de
bana getirin." Kafile (Mısır'dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki: "Eğer beni bunamış
saymıyorsanız, inanın Yusuf'un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum." "Allah adına, hayret"
dediler. "Sen hala geçmişteki yanlışlığındasın." Müjdeci gelip de onu (gömleği) onun yüzüne sürdüğü
zaman, gözü görür olarak (sağlığına) dönüverdi. (Yakup) Dedi ki: "Ben, size bilmediğinizi Allah'tan
gerçekten biliyorum demedim mi?"211
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Yukarıdaki ayetlerde bildirildiği gibi ailesi, Hz. Yakup'un oğluna olan hasretinden dolayı yanlış bir
tavır içinde olduğunu zannetmiştir. Onların bu düşüncesinin hatırlattığı hikmetli bir ders vardır: Olayları
sadece zahirine yani dış görünüşüne ve sebeplere göre değerlendirmek her zaman doğru olmayabilir. Çünkü
Allah, Kuran'da kimi zaman özel olarak verilen ilimle yapılan hareketlerden söz etmiştir. Allah, Hz. Yakup'un
ilim sahibi bir kul olduğunu bildirmiştir. Sahip olduğu bu ilim dolayısıyla gösterdiği tavrı ailesi anlayamamış,
yüzeysel bir bakış açısıyla yaklaşarak onun yanlışlık içinde olduğunu sanmışlardır.
Burada dikkati çeken başka bir nokta da Hz. Yusuf'un da önceden söylediklerinin gerçekleşmiş
olmasıdır. Onun gömleğini babasının yüzüne sürdüklerinde babasının rahatsızlığı ortadan kalkmış, gözleri
tekrar görmeye başlamıştır. Böylece Hz. Yakup sağlığına kavuşmuştur. Bu da, her ikisinin de ilim sahibi
kullar olduklarını göstermektedir.
Ahir Zamanın Kutlu Şahsı Hz. Mehdi'ye Verilen Üstün İlimler
Daha önce değindiğimiz gibi Yüce Allah, Hz. Süleyman'a çeşitli ilimler lütfetmiştir. Hadislerde ve İslam
alimlerinin izahlarında, Hz. Mehdi'nin de Hz. Süleyman gibi çok özel ilimlere sahip olacağı bildirilmektedir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin, Hz. Süleyman gibi kuşların ve diğer canlıların dilini
bileceği ve insanların yanı sıra cinler üzerinde de hakimiyeti olacağı şu şekilde haber verilmektedir:
"O (Mehdi), doğrulanmış, kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen biridir. Onun için adaleti, bütün
insanlar ve cinlerce kabul edilecektir." 1
"O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir."2
Hz. Mehdi'nin sahip olacağı bu ilmin "Ledün ilmi" olması muhtemeldir. Daha önce de incelediğimiz
gibi, Kehf Suresi'nde Hz. Musa ile Hz. Hızır arasında geçen kıssada da benzer bir ilim bildirilmektedir.
Ledün ilmine vakıf olan kişi, sırları Allah'ın izin verdiği ölçüde keşfedeceği gibi, bu kişinin çeşitli İlahi
sırlardan da haberi olur.3 Bu ilme sahip olan Hz. Hızır'ın kıssasının Kehf Suresi'nde anlatılması dikkat
çekicidir. Çünkü bu surede anlatılan diğer iki kıssa olan Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarının, Hz. Mehdi
ile olan yakın ilgisine Peygamberimiz (sav) çeşitli hadisleriyle dikkat çekmiştir. Hz. Musa ve Hz. Hızır
kıssasının da özellikle yine bu surede yer alması, aralarında geçen olayların yukarıdaki hadislerde olduğu
gibi Hz. Mehdi ile yakından ilgisi olabileceğine, ayrıca Hz. Hızır'ın ilminin Hz. Mehdi'de de bulunabileceğine
bir işaret olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) Büyük İslam alimlerinden Muhyiddin Arabi açıklamalarında Hz.
Mehdi'nin 9 özelliğini saymaktadır. Dikkat edilirse bunlar arasında hikmet, anlayış, ledün gibi, vehbi ilme ait
özellikler yer almaktadır.
Muhyiddin Arabi'nin bu açıklamaları şu şekildedir:
1. Basiret sahibi olması
2. İlahi Kitabı anlaması
3. İlahi Kelam'ın manasını bilmesi
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi
8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması (vakıf olması).
Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir." 4
Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi
Hz. Mehdi'nin vehbi ilme ait bir başka özelliği de, Allah'ın izniyle ebced hesabını ve ona ait sırları
bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet Efendi Mevzuatu'l-Ulum isimli eserinde (11/246), Hz. Mehdi'nin cifr ilmine
vakıf olacağını şöyle bildirmiştir:
“Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-i vukuf (olgunluğa ulaşmış) ahir zamanda hurucu
muntazar Hz. Mehdi'nin (çıkışı beklenen Hz. Mehdi'nin) hurucuna mevkuftur ki (çıkışına atfedilmiştir
ki), onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar (bilirler). Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid
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olmuştur. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.)" 5
Dünya imtihan yeridir ve Allah yaratılış gayesine uygun olarak insanları hidayete sevk etmek için
salih kullarına değişik yetenek ve ilimler vermektedir. Geçmişte peygamberlerde olduğu gibi ahir zamanda
ikinci kez yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa'nın ve yine bu dönemde geleceği bildirilen Hz. Mehdi'nin de benzer
ilimlere sahip olması kuvvetle muhtemeldir.

Özetle!
Kuran'da bildirilen “ilim sahibi” kişilerin ortak noktası, kendilerine lütfedilen ilimleri her zaman Allah
yolunda kullanmalarıdır. Tarih boyunca tüm elçiler "Sizin İlahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun dışında İlah
yoktur. O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır."212 ayetiyle bildirildiği üzere, üstün ilim sahibi olanın
yalnızca Allah olduğunu bilerek tebliğ görevlerini yapmışlardır.
Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz ahir zamanda zuhur edecek kutlu şahıslar olan Hz. İsa ve Hz.
Mehdi de, sahip oldukları tüm ilimleri en hikmetli şekilde kullanacak ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine ve
böylece adaletin, barışın, refahın ve dostluğun hakim olduğu Altınçağ'a vesile olacaklardır.
Kuran ahlakının tüm yeryüzüne hakim olmasına vesile olacak, Müslümanlar arasında büyük bir birlik
sağlayacak böylesine kutlu elçilere zemin hazırlamak ve onlara yardımcı olmak Müslümanların önemli bir
görevi sayılmaktadır. Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi mübarek şahısların yakınlarından olabilmek, onlara destek
vermek, tüm insanlığa yönelik hayırlı faaliyetlerinde onlara yardımcı olabilmek müminler için büyük bir şeref
ve şanstır.
Hz. Süleyman’ın Yanındaki ’Kitaptan İlmi Olan Kişi’
Kuran'da Hz. Süleyman kıssasında, Sebe Melikesi'nin tahtının bir anda göz açıp kapayıncaya kadar
Hz. Süleyman'ın huzuruna getirildiği bildirilir. Ayetlerde, tahtı getirenin 'Hz. Süleyman'ın yanında kitaptan ilmi
olan biri' olduğu haber verilir:
"(Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) "Ey önde gelenler, onlar bana teslim olmuş
(müslüman)lar olarak gelmeden önce, sizden kim onun tahtını bana getirebilir?" dedi.
Cinlerden ifrit: "Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten
buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim." dedi.
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana
getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin
fazlındandır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu
için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük
ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır."213
Dikkat edilirse, ayetlerde haber verilen bu kişinin 'madde nakli yapabilecek kadar' farklı bir ilme sahip
olduğu görülmektedir. Taht, anında Hz. Süleyman'ın huzuruna getirilmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman'ın bu
olaydan sonraki sözleri, bunun Allah Katından verilen üstün bir ilimle gerçekleştirilmiş olağanüstü bir olay
olduğunu göstermektedir. Bu kişi, kendisine ilim verilen bir mümin olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)214
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DÜNYA HAYATININ HAKİKATİ, MADDE VE ENERJİ
Dünya, Gerçek mi, Rüya mı?
Canlı ve cansız bütün varlıklar... Yerler, gökler ve bütün mekânlar... Geçmiş, şimdiki ve gelecek diye
bilinen bütün zamanlar... Yaşanmış ve yaşanacak bütün olaylar ve insanlar… Evet, bütünüyle dünya hayatı
UZUNCA BİR RÜYA’DAN ve gerçek gibi yaşanan hikmetli ve hakikatli bir hülyadan ibarettir. Tek ve gerçek
varlık, yalnız Cenab-ı Allah’ın kendisidir. Diğer her şey Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi sadece “gölge
varlıklar ve görüntüler” şeklindeki, Cenab-ı Hakk’ın tezahür ve tecellileridir.

Bu tespit, sadece “dünya hayatının fani ve değersiz” olduğunu anlatmak için yapılan
bir (teşbih) benzetme değildir. Veya felsefi bir yaklaşım ve fikir yürütme de değildir. Gerçek
şudur ki, Allah’tan başka, hakiki varlıktan söz edilemeyecektir ve dünya hayatı gerçek
zannedilen uzunca bir rüyadan ibarettir. Ne var ki, uyurken gördüğümüz rüyalardan dolayı
sorumluluk ve sevap söz konusu değildir. Çünkü o rüyalar bizim isteğimiz ve irademiz
dışında meydana gelmektedir. Ama dünya hayatı dediğimiz bu rüyada ise, imtihan
edildiğimizden ve bizlere cüzi irade ve ihtiyar verildiğinden, sonuçta günah ve sevap
kazanılması, cennet ve cehenneme kavuşulması ilahi adaletin gereğidir. Tekrar hatırlatalım;
Dünya ve içindekiler, yerler ve gökler ve bütün âlemler elbette vardır ve yüce Rabbimizin
yarattığı ve varlığından bizi haberdar kıldığı, O’nun kudret ve rahmet eserleridir. Ancak
bütün bunların mevcudiyeti: Hakiki ve daimi değil, fanidir ve gölgedir, yani görüntü ve algı
derecesindedir. Katı buz kütlelerinin, ısıtılınca sıvı (su) haline, kaynatılınca buhar haline,
daha yüksek kimyevi reaksiyonlara uğratılınca atomların enerjiye dönüşmesi, maddenin
sadece gölge ve görüntüden ibaret olduğunun bilimsel bir ispatı niteliğindedir.
Şu anda gayben inandığımız cinleri, melekleri ve diğer ruhani ve nurani âlemleri
keşfen görebilsek veya onları seyredecek teknolojik imkânlara erişsek, bize onları soranlara
şöyle diyecektik:
“Cinlerin ve ruhanilerin varlığı gerçektir. Bunlar tarafımızdan görüntülenen şeylerdir.
Ancak varlıklarının maddi bedenleri mevcut değildir. Cinlerin aynen insanlar gibi yemeleri,
içmeleri, evlenip çocuk edinmeleri, iş görmeleri, sevinmeleri, üzülmeleri, imtihana
çekilmeleri, iman veya inkâr etmeleri ve takdir edilen bir ömür sürmeleri kesindir. Şu var ki
bunlar için maddi cesetlere ihtiyaç hissedilmemektedir, mevcudiyetleri ve görülmeleri için
maddi beden gerekmemektedir.”
Dünyanın “gerçek değil, gölge ve görüntü” olduğunu, tarih boyunca birçok din âlimleri ve felsefeciler
de fark ve itiraf etmişler, ama bunu herkese ifade etmekten çekinmişlerdir. Ancak bugünkü teknolojik
gelişmeler ve ilmi neticelerle, bunun herkese anlatılması ve ispatlanması daha kolay hale gelmiştir.
İmam-ı Rabbani, Muhyiddin-i Arabi, Abdülkerim Ceyli, Bediüzzaman Said Nursi gibi İslam büyükleri,
Kur’an’ın işaretiyle, kalp keşfi ve akıl nuruyla bu gerçeği bilmişlerdir. George Berkley gibi bazı batılı
felsefeciler ise, müspet bilim ve teknolojik veriler ve akıl yoluyla bu gerçeği görmüşlerdir. Büyük mürşit ve
müceddid İmam-ı Rabbani Hazretleri, tüm maddesel evrenin sadece “tecelli ve temsili algılar bütününden”
ibaret olduğunu, tek ve mutlak varlığın ise sadece Allah’ın zatı (c.c.) olduğunu, mektubatında şöyle dile
getirmektedir: “Allah, yarattığı varlıkların vücutlarını, hakikatte yokluktan başka bir şey yapmadı. Bütün
bunları, gölge ve görüntü (sadece algı) derecesinde yarattı. Âlemlerin varlığı his ve vehim (var zannedilen
arızi görüntü) derecesinde olup, asla maddi ve zahiri bir varlığa ihtiyaç söz konusu değildir. Gerçek anlamda,
zahirde (dış âlemde) Yüce Zat’tan (Cenap-ı Allah’tan ve Onun Celal ve Cemal sıfatlarının yansımasından)
başkası yoktur.”215
Şu ayet-i kerime de, dünyanın aslında bir serap yanı varmış gibi algılanan, ama gerçekte mevcut
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bulunmayan bir hayal olduğuna işaret etmektedir.
“İnkâr edenler(e gelince), onların amelleri engin bir çöldeki seraba benzer ki, susayan onu bir
su zanneder. Nihayet ona ulaştığında ise, hiçbir şey bulamaz da yanında (sadece) Allah’ı bulur”216
ayette geçen “kâfirlerin amelleri”, sadece onların küfürleri ve kötü davranışları değil, aynı zamanda bütün
dünyalarını ve kuruntularını da ifade etmeye müsaittir. Öyle ise ayetin bir manası da “kâfirlerin dünyaları,
davaları ve davranışları, zahirde var zannedilip öyle algılanan, ama gerçekte boş kuruntular olan bir serap
gibidir... Bu serap dünyaları, aldatıcı malları ve makamları, yakında yok olacak ve ellerinden gidecektir.”
şeklindedir. Bu ayetin diğer bir işari anlamı da: “Aslında serap misali geçici görüntülerden ibaret olan ve
hakiki varlığı bulunmayan âlemleri ve nimetleri, gerçek ve kalıcı zannetmek ve bunlara bağlanıp
Allah’ın rızasını terk etmek; küfrün ve nankörlüğün en önemli sebeplerinden birisidir.”
Evet, insanlık tarihinin belki de en büyük yanılgısı, kendi bedenimiz, yakın çevremiz, sahiplendiğimiz
servetimiz, içinde yaşadığımız evimiz, ülkemiz, dünyamız ve evrenimiz dâhil, her şeyin aslında fani gölgeler
iken daimi hakikatler olduğunu düşünmek, sadece bir görüntü iken gerçek olduğunu zannetmektir. Hâlbuki
bütün bunlar, fotoğraf ve resim karelerinden ibaret film şeritlerinin, sinema perdesine veya televizyon
ekranına yansıyan ve gerçek gibi sanılan şekiller misali, Allah’ın sürekli olarak yaratıp ruh ekranımıza
seyrettirdiği görüntüler ve tecellilerde olabilir. Bediüzzaman’ın tespitiyle: “Bütün eşyanın Onun icadıyla bir
vücud-u arızisi (sonradan var edilmiş geçici bir mevcudiyeti) vardır. Ancak vacibül vücut olan Cenabı Hakkın
hakiki mevcudiyetini nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıll bir gölge gibidir. Bu nedenle maddiyat ve
vasıtalardan sıyrılmış, esbap perdesini yırtmış ve vahdeti şuhud derecesine ulaşmış; yani ruhen olgunlaşmış
ve iman safiyeti kazanmış bir insan, hatta Allah hesabına kâinatı inkâr edebilir.”
Ancak hâşâ, kâinatı ve mevcudatı Allah yerine koyan, yani aslında sadece Allah’ın kudret ve hikmet
eseri olan tüm canlı ve cansız gölge varlıklar namına yüce yaratıcıyı inkâra kalkışan safsatacıların durumuna
düşmemelidir.”217
“Onlar dünya hayatının sadece dış (görünüşü)nü bilirler (gerçeğinden ve iç yüzünden
habersizdirler) Ahiretten ise (daha da) gafildirler”218 ayeti bu durumu ne güzel ifade etmektedir.
“Ne var ki, mutlak gerçeklere karşı “sağır, dilsiz ve kör olanlar, bu sırra akıl erdiremezler.”219
“Temiz akıl sahiplerinden başkaları, maalesef düşünüp değerlendiremezler”220
Evet, Fredick Wester’in dediği gibi bazı düşünürlerin: “insan ve kâinat, sadece elektrik
dalgalarından oluşan bir görüntüden ibarettir, aslında bütün yaşananlar, geçici ve hissidir. Bu evren
sadece bir gölgedir” şeklindeki sözleri artık günümüzde bilimsel olarak da kanıtlanıyor gibidir.221

Şimdi geliniz, “görme, işitme, dokunma, tat alma” gibi var zannettiğimiz, “Dış
Dünya” ile ilgili bize bilgi veren beş duyumuzu dikkatlice inceleyelim.
Örneğin, “görme” olayı birkaç aşamada gerçekleşir. Şöyle ki, her şeyden önce eşyaları
görebilmek için, aydınlığa ihtiyaç vardır. Çünkü karanlıkta görmek imkânsızdır. İşte aydınlık bir
ortamda, cisimlerden yansıyan ışık demetleri, göz bebeğimizden (lensimizden) kırılarak geçer ve
gözün arka tarafındaki “retina”ya, ters biçimde düşerler. Buradaki hücreler tarafından elektrik
sinyaline çevrilen görme uyarıları, sinirlerle beynin arka kısmındaki “görme merkezi”ne ulaştırılır. Bu
elektrik sinyalleri bir sürü işlem sonucu, beyindeki bir merkezde “görüntü” olarak algılanır. Oysa
beyindeki bu 1 cm karelik küçücük bölge, kapkaranlık bir noktadır ve ışıkla karşılaşma imkânı asla
bulunmamaktadır. Yani biz gerçekte, dış dünyadaki varlıkları değil, beynimizdeki elektrik sinyalleri
olan algıları seyretmekteyiz. Ve unutmayalım ki televizyondaki görüntüler de, elektrik sinyallerinden
başka bir şey değildir. Duyma, dokunma, tat ve koku alma olayı da aynen görme gibi, beynimizde
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oluşmaktadır ve sadece ilgili sinirlerin taşıdığı elektrik sinyallerinden ibarettir. Öyle ise, şu gerçek
ortaya çıkmaktadır ki, bizim bedenimiz ve seyrettiklerimiz dünyanın içinde değildir, tam tersine, dış
dünya ve bedenimiz, bizim içimizdedir. Yani zannedildiği gibi, bir dış dünyanın mevcudiyeti bile
gerekli değildir. Cenab-ı Hakkın ilahi sanat eserlerini görüp ibretle seyretmek ve imtihan edilmek için,
olup biten her şeyi ruh ekranımızda izleyip tavrımızı takınmak yeterlidir.
Beynimiz de, bedenimizin bir bölümünü oluşturan bir et parçası olduğuna, yani o da dış
dünyaya ait bulunduğuna göre, asıl bilen, gören, işiten, hisseden, üzülen, sevinen ruhumuzdur ve
“Allah bedenimize kendi ruhundan üflemiştir.222 Ve “Ruh Rabbimizin emrinden (hikmetli ve hakikatli
işlerinden)dir”223
Evet, tarihin en büyük yanılgısı olarak, zannettiğimiz şekilde bir dış dünyanın varlığını gerekli ve
geçerli sanmak bir vehimden ibarettir. Bizim var zannettiğimiz ve imtihana çekildiğimiz dünya, zihnimizde
oluşan algılardan ibarettir. Ve bu algılar yapay bir kaynaktan da pekâlâ gelmiş olabilir. Örneğin, beynimizi
vücudumuzdan ayırıp cam bir kavanozun içinde suni olarak yaşattığımızı düşünelim. Ve bunun yanına her
çeşit elektrik sinyalini üretebilen bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra her hangi bir ortama ait ses, koku ve
görüntü gibi verilerin elektrik sinyallerini, bu bilgisayarda yapay olarak üretip kaydedelim. Ardından
bilgisayarımızı elektrik kablolarıyla kavanozdaki beynimizin algı merkezine bağlayıp kayıtlı sinyalleri
gönderelim. Bu sinyalleri alan beynimiz (yani biz), o ortamı aynen görecek ve yaşayacaktır. Ve kendisinin, o
yapay ortamda gerçekten bulunduğunu sanacaktır. Bunun en büyük kanıtı ve milyonlarca ispatı ise,
gördüğümüz rüyalardır. Rüyamızda; dağlarda, ovalarda, hatta denizlerde ve havalarda gezer, dolaşır,
uçarız... Yer, içer, eğlenir ve oynarız... Sevinir, üzülür ve kızarız... Kısaca dünya hayatının bütün ortamlarını
ve hatta daha fazlasını yaşar ve tadarız... Ama gerçekte ne öyle bir dünya, ne öyle bir vücudumuz ve ne de
diğer gördüklerimiz asla mevcut değildir. Ve o bütün yaşadıklarımız, ruh ekranımızda yansıtılan
görüntülerden ibarettir. Ve bu şuur ve vicdan sahibi ruh, diğer hiçbir canlıya değil, sadece insana verilmiştir.
Yani, zannedildiği gibi, diğer hayvanlar böyle bir ruha sahip değildir.
İşte bu rüyalar da açıkça gösteriyor ki, yaşadıklarımız ve algıladıklarımız için, ayrıca bir dış dünya
gerekmemektedir. Ve rüyada sahip olduklarıyla övünmek veya arzulayıp da kavuşamadıklarına üzülmek ne
kadar ahmaklık ise, bu dünya hayatı için de aynen böyledir.

O halde tek ve gerçek varlık Allah’u Zülcelaldir. Ondan başka bütün âlemler Allah’ın
gösterdiği şekiller ve tecellilerdir. Zannedildiği gibi bir dış dünya ebedi ve ezeli olarak mevcut
değildir... Ve zaten gerekli de değildir. Öyle ise, sahip olduğumuzu zannettiğimiz bedenimiz,
evimiz, servetimiz ve tüm sevdiklerimiz, aslında şu anda bile sadece görüntüden ibarettir. Yani
şimdilik sahibi bulunduğumuz, ama sonradan elimizden alınacak diye boşuna üzülüp
durduğumuz her şey aslında, Cenab-ı Hakkın her an hikmetle yaratıp bize seyrettirdiği
görüntüler silsilesidir. Peki, bir hayal ve görüntüler uğruna, başkalarının rahatına ve hayatına
kıymaya değer mi? Aklı ve vicdanı olan insan, haksızlığa ve ahlaksızlığa tenezzül eder mi? Kendi
iğrenç ihtirasları için, kardeş kavgalarını ve savaşları körükler mi? Başkalarının alın terini ve
emeğini sömürebilir mi?
İmam-ı Gazali, ihyasında anlatıyor: Bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hz.lerinin de bulunduğu bir mecliste,
kitap okunuyormuş... “Âlemlerin üzerinden öyle bir devir geçmiştir ki, ne zaman, ne mekân, ne insan... Ne
yerler, ne gökler ve ne de melekler... Cenab-ı Hak Zü’l-celal Hazretlerinden başka hiçbir şey mevcut
değildir... Her şey haliden haliydi.” Cümlelerini duyunca Cüneyd-i bağdadi başını kaldırıp “Bugün de hiçbir
şey değişmemiştir, aynen öyledir... Sizin var zannettiğiniz şeyler sadece Allah’ın celal ve cemal sıfatlarının
tecellileri ve O’nun rahmet ve kudret eserlerinin görüntüleri ve gölgeleridir. Yoksa aslında, Allah’tan gayrı
gerçek varlık mevcut değildir!” şeklindeki sözleri bu hakikatin hikmetli ifadeleridir.
Cenabı Hak Kur’an-ı Kerim’de Kendisini “MUSAVVİR: her şeye münasip bir şekil ve suret veren,
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resimleyen, çizip desenleyen” olarak tanıtmaktadır. (Haşr Suresi: 24) Ayrıca dört yerde ise
insanlara “güzel bir suret (şekil, biçim)” verdiğini hatırlatmaktadır. Ama hiçbir yerde (Mucessimcisimlendirici) şeklinde bir sıfata rastlanmamaktadır. “Cisim” kelimesi de Kur’an-ı Kerim’de sadece
iki yerde; Bakara: 247’de tekil, Münafikun: 4’te çoğul olarak geçmektedir.
Bin bir esma ve sıfatla Cenabı Hakka yalvarış olan ve Peygamber Efendimizin torunlarından
Zeynel Abidin’in rivayetiyle Hz. Cebrail tarafından Resulüllaha (SAV) talim ve tavsiye olunan
CEVŞENİ KEBİR (Büyük Manevi Zırh)deki: “Ya Musavvir – en – NUR!” Yani “Ey bütün nurların
tasvircisi, Ey bütün nurani-ruhani (enerji) varlıkların şekillendiricisi, suret vericisi” anlamındaki dua
ise maddi ve mücessem görünen bütün mevcudatın, aslında Nuru İlahinin birer tecelli ve temsilinden
ibaret olduğunu hatıra getirmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz için kullanılan “NUR-İ MÜCESSEM –
cisim şekline girip görünen nur” kavramı da oldukça önemli bir gerçeği haber vermektedir. Zaten şu
Ayeti Kerimeler dikkatle okunsa ve üzerinde kafa yorulsa, bu gerçeği bildirdiği sezilecektir:

“Sen dağları görürsün de (zahiren) camid (katı, donmuş ve maddi) sanırsın,
oysa onlar bulut geçer (veya çizgi film şeridi döner) gibi hızla sürüklenip giderler.
(Bunlar) her şeyi sağlam yapan Allah’ın sanat eseridirler..” (Neml: 88)
“Onlar Allah’ın kadrini (kaderini, kudretini ve sanat eserlerini) hakkıyla
(kavrayıp) takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle Onun avucundadır.
Gökler de (çizgi film şeridi gibi) sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk
koştuklarından münezzeh ve Yücedir.” (Zümer: 67)
Rahmetli Şeyhimiz Hacı Haydar Baba Hz.lerinin Kelime-i Tevhid zikrini talim ederken: “La”
derken kendi bedenimizi ve bütün var zannettiklerinizi yok ediniz. “La” kılıcıyla, Allah’tan gayrı ne
varsa, hepsini kesiniz... Hakiki ve daimi varlığın yalnız Allah’a ait olduğunu biliniz... Ve tüm sahte
ilahları ve nefsü hevaları siliniz. Ve “illallah” diyerek bu gerçeği ispat ediniz ve imanı kalbinize
yerleştiriniz...” şeklindeki tavsiyeleriyle, O zatın manevi huzur ve şuur seviyesini şimdi daha iyi
anlıyoruz. Evet, Allah (c.c.) tek ve gerçek varlıktır. Zaman ve mekândan münezzeh bulunmaktadır.
O her şeyi kuşatmıştır. Her yerde hazır ve nazırdır.
“(Bütün yerler ve yönler) Doğu da batı da Allah’ındır. Her nereye dönerseniz, Allah’ın yüzü
orasıdır.”224
“Bizi de, yapmakta olduğumuz amelleri de bizzat Allah yaratmaktadır.”225
“(Ey Resulüm) Attığın zaman, sen atmadın, ama atan Allah’tır.”226
“Allah insana şah damarından daha yakındır.”227
Evet, insanı ve bütün organlarını yaratan, her an ve hücre hücre varlıkta tutan ve bedenimizi
ruhumuza binek yapan Cenab-ı Hak’tır. Marx, Engels ve Lenin gibi meşhur materyalistlerin ve madde
perestlerin ve yine akıl fukarası basiretsiz kimselerin; “Maddenin varlığını, tokat yiyince anlarsın!”
“Otobüs çarpınca parçalanırsın ve gözünü hastanede açarsın!” “Eğer yediğimiz pastalar, sadece algı
olsaydı ve gerçek varlığı bulunmasaydı, açlığımızı gidermez ve karnımızı doyurmazdı!” “Eğer madde
sadece bir algıdan ibaret ise, ayakla vurduğumuz top kaleye gidip gol olmazdı.” Gibi laf cambazlıkları
ile maddi varlıkların ve dış dünyanın gerçek olduğunu ispatlamaya çalışmaları da boşunadır. Çünkü bütün bu
olayların ve acıların aynısı, rüyada da yaşanmaktadır. Ve rüyada gördüklerimizin, zahiri ve gerçek bir varlığı
bulunmamaktadır. Yani rüyada da trafik kazasına uğramak, bir kaleye gol atmak ve pasta ile karın doyurmak
gibi olaylar aynen yaşanmaktadır. Ve hatta mesela kendisine araba çarpan bir insanın beynine giden sinirler,
evinde uyuyan veya bahçede oturan birkaç kişiye de ayrı ayrı paralel olarak bağlanabilse, bunların hepsi de
ayrı ayrı trafik kazası geçirip acılar çektiğini sanacak ve olayı aynen yaşayacaktır.

Zaman Kavramı
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Bütün varlıklar ve mekânlar sadece gölge ve görüntüden ibaret olduğu gibi, zaman kavramı
da izafidir ve gerçekte bulunmamaktadır. “Zaman” dediğimiz kavram, “bir anı, başka “bir anla
kıyaslama yöntemi” ve iki ayrı olay arasındaki süre farkı” olarak tanımlanır. Yani, daha önce
yaşanmış ve artık sadece hatıra ve hayal olmuş bir “an”la, şimdi yaşanmakta olan “an”ı kıyaslayarak
ve bu ikisi arasında bir süreç geçtiğini varsayarak ulaşılan sonuç, zaman şeklinde algılanmaktadır.
Daha özlü bir söyleyişle, “zaman, zihinde saklanan birtakım hayal ve hatıralar arasında kıyas
yapılması ve belli bir süreç farkı olduğu sanılmasıyla ortaya çıkmaktadır.” Yani bir insan “ben elli
yaşındayım. Otuz sene önce şunları yaşadım” diyorsa, bu kişi zihninde biriken bazı bilgilere
dayanarak böyle konuşmaktadır. Hâlbuki hafızası olmasa idi, onun geçmiş ve gelecek zaman kavramı
kalmayacak, sadece “şu an”a muhatap olacaktı. Zamanın gerçek bir varlığı bulunmayıp, sadece bazı
algılardan ibaret olduğu, en güzel şekilde yine rüyalardan anlaşılmaktadır. Çünkü günler ve saatler
boyu sürdüğünü zannettiğimiz rüyalar, aslında birkaç saniye içinde yaşanmaktadır. Özel olarak
hazırlanmış ve çok hızlı çalışan bir saat asılmış bir odaya kapatılan birisi, suni olarak, yedi defa
doğup batırılan bir güneşe ve hızlı çalışan saate aldanarak, aslında bu odada üç gün kaldığı halde,
soranlara yedi gün kaldığını söylemiştir. Ve zaten biz insanların zaman ve takvim kavramı, dünyanın
dönüş hızı ve Ay’ın hareketleriyle alakalı bir algıdır. Uzayda ise zaman kavramı oldukça farklıdır.
Meşhur Fizik ve Atom Bilgini Einstein “ikiz doğan kardeşlerden birini dünyada bırakıp diğerini, ışık
hızına yakın bir süratle uzaya çıkaracak olsak, uzay yolculuğuna çıkan dünyaya geri döndüğünde,
kardeşini kendinden çok daha yaşlanmış bulacaktır. Bunun nedeni, uzayda zamanın çok daha yavaş
akmasından ve tüm maddesel sistemin, atom altı parçacıklara kadar farklı hızlarda çalışmasındandır.
Ve hatta 3 yaşındaki bir çocuğun 27 yaşındaki babası uzaya gönderilip, 30 sene sonra geri dönse,
baba 30 yaşında, oğlu ise 33 yaşında olacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de insanların zamanı farklı şekillerde algıladıklarını, çok kısa süreleri çok uzunmuş gibi
sandıklarını ve zamanın izafi bir algı olup mutlak bir varlığının bulunmadığını açıkça haber vermektedir.”
“(Cehennemliklere) sorulur: Yeryüzünde sene sayısınca ne kadar kaldınız? Onlar: Bir gün veya
daha az kaldık. Sayanlara sorun, daha iyisini onlar bilir” derler. (Allah, onlara) buyurdu ki: Sadece
(çok) az (bir zaman) kaldınız. Gerçekten, bilseydiniz...”228 “Gerçekten senin Rabbin katında bir gün,
sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.”229
Evet, böylece, Hz. İsa’nın havarilerine “Yarın aranızdan ayrılıp iki (2) gün sonra yine
döneceğim” sözlerinin sırrı da çözülmektedir. Çünkü bizim bin (1000) yılımız, o boyutta 1 (bir) gün
ettiğine göre ve hadislerin de haber verdiği üzere, Hz. İsa 2 (iki) gün yani 2000 (iki bin) yıl sonra, yani
bu zamanda dünyaya geri dönecektir.
“Melekler ve ruh (Cebrail) ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.”230 gibi ayetler
zamanın izafiyetini, dünyaya ve uzaya göre değiştiğini açıkça göstermektedir. Yani bizim için
milyarlarca yıl sürecek bir zaman dilimi, başka bir boyutta sadece birkaç saniye olabilir. Ve hele
mekân ve zamanla kayıtlı bulunmayan Cenab-ı Hakk’ın katında, geçmiş, gelecek hepsi birdir ve her
şey kader programında belirlenmiş ve olup bitmiştir. Bunun içindir ki, Kur’an-ı Kerim’de bizim
hesabımızda milyonlar sene sonra meydana gelecek olaylar için, geçmiş zaman kipi kullanılmakta, o
iş çoktan olup bitmiş gibi anlatılmaktadır.
“Sura üfürüldü. Böylece Allah’ın diledikleri dışında, gökte ve yerde ne varsa çarpılıp yıkılıverdi.
Sonra bir daha sura üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış vaziyette gözetiliyorlar. Yer, Rabb’inin
nuruyla parıldadı. Kitap (ortaya) kondu, peygamberler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile
hüküm verildi. İnkâr edenler, bölük bölük cehenneme sevk edildi. (Allah’tan) korkup (günahtan
sakınanlar) ise bölük bölük cennete gönderildi”231 ayetinde görüldüğü gibi, kıyamet sahneleri
228
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Mü’minun: 112-114
Hac: 47
Mearic: 4
Zümer: 68-74
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yaşanmış ve kapanmış gibi ifade edilmektedir ve zaten kader programı kesinleşmiştir ve bizim
algılarımıza göre, şu anda gerçekleşmektedir.
Öyle ise bu arizi ve geçici nimet ve lezzetler için, ebedi olan ahiret hayatını ve Allah’ın rızasını
terk etmek beyinsizlik ve nasipsizlik alametidir. Sonuç olarak, Cenab-ı Hakkın kendi varlığını ve
sanatını göstermek üzere yarattığı her şey elbette gerçektir; ama bunların maddi ve daimi
mevcudiyeti gerekli değildir, fani ve suni görüntüler misalidir.
Gerçekler çarpıtılmasın ve sapık felsefecilerin vartalarıyla karıştırılmasın diye son bir uyarıyla
bağlayalım.
Yanlış anlaşılmasın; elbette kâinat da, dünya da, canlı ve cansız bütün yaratılmışlar da vardır…
Bediüzzaman’ın ifadesiyle: Sahebe, Tabiin ve Asfiyanın cadde-i kübrası ve ortak kanaati: “hakaikül
eşyai sabitetün – yani varlıkların sabit birer hakikati olmasıdır.” Bu onların “kaide-i külliyesi” yani
genel ve temel bir kuralıdır. (Bak: 18. Mektup – 2. Mesele) Ancak biz insanlar nazarında rüya ve hülya;
yaşanan hayata göre hangi konumda ise, Hakikat katında bu mevcut dünya da aynı konumdadır. Ve
asla unutmayın; dünyayı da, hülyayı da, rüyayı da yaratan aynı Cenab-ı Hak’tır. Yüce Rabbımız, Zat’ı
itibariyle; cisimden, resimden, şekilden, biçimden, hayalden ve tasvirden, müberradır (uzaktır) Allah’u
Teâlâ, zaman ve mekân kaydından münezzeh olandır.
Yahudi ve Hıristiyanlar, İslam’daki batıl mezhepler ve bozuk tarikatlar bunların hepsi; Cenabı
Hakkın

Zatına

asla

uygun

olmayan

sıfatlar

yakıştırdıkları

ve

çeşitli

bahanelerle

kulluk

sorumluluğundan kaytarmaya çalıştıkları ve günahlarına kılıf aradıkları için sapıtmış ve dalalete
kaymışlardır. Ezeli ve Ebedi Mevcud; İzzet ve Azamet sahibi Ma’bud; tek ve gerçek Maksud, ancak ve
yalnız Âlemlerin Halıkıdır. Allah bizleri Kur’ani hidayetten ve Rabbani inayetten ayırmasın.
Resulüllahın gerçek sünnetine ve örnek hayat sistemine ve yüksek ahlaki prensiplerine bağlı kılsın.
(Âmin)
Konuyu bir şiirle bitirelim:

SANAL DÜNYA
Ne kadar gafildir, ne kadar bahil
Fani dünya için, dövüşen insan!..
Ne kadar zalimdir, ne kadar cahil
Gölgeleri gerçeğe, değişen insan!
Hayali dünyayı, hakikat sanır
Allah’ı bırakıp, kula yaslanır
Toprağa girince belki uslanır
Uzun emellere, girişen insan!
Gerçek zannettiğin, sanal dünyadır.
Yakında anlarsın, çünkü rüyadır.
Ve mevcut bildiğin her şey rüyadır
Boş bir heves için, didişen insan!
Aklı olan gölgelere kapılmaz
Kur’an varken batıl yola sapılmaz
Mabut diye, mahlûkata tapılmaz
Sevgi, saygı bilmez, sövüşen insan!
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Zaman ve mekânlar, zandan ibaret
Hayat ve mevcudat, gölge nihayet
Vuslat dedikleri, dosta seyahat
Ne mutlu her an, görüşen insan!
Bu denli belirgin olsa da gerçek
Kalpleri kör olan, nasıl görecek?
Ahmet’im, maksuda mutlak erecek
Yalnız Allah için, sevişen insan!232

Bütün kötülük ve zulümlerin sebebi dünya sevgisidir. Bundan kurtulmanın
çaresi ise, dünya hayatının hakikatini bilmek ve Allah’a yönelmektir. Bunun için de
önce ihlâs gereklidir.
İhlâs; Kalbi safiyetli, ameli samimiyetli, dili doğru ve sadakatli demektir. Yalan söyleyenin, haram
yiyenin, zalimleri destekleyenin, istikametsiz ve gayretsiz kişinin, sadece Allah için muhabbet ve Allah için
nefret etmeyenin ihlâsı değil, imanı bile tamam değildir.
İhlâs; Dava arkadaşlarını ve diğer Müslümanları kendi öz çocukları ve aile efradı görüp öyle hareket
etmektir. Çünkü kişinin evlatlarına kızması hatta cezalandırması bile merhamet ve muhabbetindendir, daima
adaletli ve asaletlidir. Kişinin kendi evlatlarına haset ve hıyanet etmesi, onlara hile ve hakarete yönelmesi
mümkün değildir. Kaldı ki vefakâr, cefakâr ve fedakâr has dava yoldaşları, evlattan da, kardaştan da çok
ileridir.
İhlâs; İyilik ettiğin, yol gösterdiğin ve ilim öğrettiğin kişiye minnet etmek değil, “benim hayır işlememe
ve sevap elde etmeme vesile oldu” diye, ona rağbet etmektir. İhlâs; Kalbinde nifak, amelinde riya, imanında
şirk korkusu ile endişelenmektir.
İhlâs; ölüme en çok gizli günahlarının kendisi ile birlikte ölmesine ve kirli sırlarının gömülmesine
sevinmektir. İhlâs; Dünya hayatının geçen kısmını rüya, kalan kısmını hülya bilmektir.
İhlâs; Ağlanacak haline güldüğüne üzülmektir. İhlâs; Nefsine yönelik haksızlıktan dolayı kardeşini
affetmek ve hoş görmek; ama kendisine hürmet ve menfaat veren zalime buğz etmektir.
İhlâs; Hak yolunda başına gelen musibetleri en büyük nimet, felaketleri fazilet olarak görmektir. İhlâs;
Her işi ve her kişiyi Kur’an ve sünnet ölçülerine göre değerlendirmektir.
İhlâs; Avradının, evladının, arkadaşlarının, hatta arabasının kendisine huysuzluk etmesi ve
huzursuzluk vermesi halinde, “Ben Rabbımın razı olmadığı hangi düşünce ve davranışlara girdim?” diye
kişinin kendini hesaba çekmesidir. Sürekli nefis muhasebesi ve durum değerlendirmesi için murakabe (oto
kontrol) sistemidir.
İhlâs; Eli darda iken cömertlik, ıssız ve tenha yerde takva, yetki ve makam sahipleri yanında hakkı
söylemektir. Zira dini himmet ve gayret sahibi, ameli az da olsa Hakkın habibidir.
İhlâs; İlimde ve nasihatte hayat; ibadet ve hizmette sıhhat; marifette manevi huzur ve rahat olduğunu
sezmektir. Bunun için “âlim seyyar, arif tayyardır” denilmiştir. Yani âlim gezip görerek öğrenir, arif ise aklen
ve fikren uçup seyahat ederek bilgisini geliştirir.
İhlâs; Hayrı ve şerri, hoşuna giden ve gitmeyen halleri, keder ve sevinçleri, hepsini ve her şeyi
Allah’tan bilmek; takdire rıza göstermek; “niye az verdin, niye çok yükledin ve niye geciktirdin?” diye itiraz
etmemektir. Aşırı üzülmek ve öfkelenmek de isyan ve itiraz demektir. İsyan ve itiraz ehli ise edep ve erdem
fakirleridir.
232

Bahil: Cimri, pinti, kıskanç
Ma’but: İbadet edilen, Allah.
Vuslat:: Kavuşma, buluşma.
Mahlukat: Yaratılan tüm varlıklar.
Maksut: Asıl amacı, Allah.
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İhlâs; Hizmet ve ibadette işleri zorlaşırsa, “Ya Rabbi, sevabımı artırmayı murad ettin ki işimi
zorlaştırdın” diye sevinmektir. Hak davasında ve cihad yolunda, bütün dünyaya karşı tek başına kalsa, ümit
ve gayretinden zerre kadar şaşmayıp, tam aksine “Allah’ım izzet ve şerefimi yüceltmek için düşmanlarımı ve
imkânlarını bu kadar çoğalttın” diye Rabbına hüsnü zan beslemektir. İhlâs; Rabbiyle olduğu zaman kendini
en mutlu ve kutlu; ama nefsiyle olduğu, yani Allah’ı unuttuğu zaman ise kendini en bedbaht ve en tortu
hissetmektir.
İhlâs; Riya ile seni övenden ziyade, ıslah için kusurunu söyleyene sevgi beslemektir. İleride tövbe
ederiz diye günah işleyen, daha çok ömrümüz var diye tövbeyi geciktiren ve Allah gafur ve rahimdir diye
onun emir ve yasaklarını çiğneyen kişi, şeytanın bineği, nefsinin kölesidir.
İhlâs; Halkın vereceğine değil, hakkın vaad ettiğine göz dikmektir. Gerçek zahit ve mücahit, Allah
yolunda hem nefsini, hem nefesini, hem de kesesini tüketir. Sahteleri ise, din ve davayı rüşvet verip, istismar
edip şöhret, servet ve etiket devşirir.
İhlâs; Devamlı nefsini terbiye ve manevi hastalıklarını ve kötü huylarını tedavi etmektir. Cihat ise, Allah
yolunda nefsiyle ve şeytani kesimlerle mücadeleyi sürdürmektir. Ama öyle nasipsiz ve edepsiz insanlar
vardır ki: “Niye hizmet ve gayretlerimin karşılığını vermedin, nefsi beklentilerimi yerine getirmedin?” diye
Allah’la cenk etmekte yani Rabbiyle çekişmektedir.
İhlâs; Dünyayı araç, ahiret hayatını anaç, ama asıl Allah’ın rızasını amaç edinmektir. Çünkü dünya fani
ve fena, cennet zevk-ü sefa, Cemalüllah ise maksud-u ülya (en yüce hedef) demektir. Ancak, dünya
hayatının gerçeğini bilmeyen, tam ihlâsa erişemeyecektir.
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LEVH-I MAHFUZ VE ZAMANZISLIK GERÇEĞİ
YAŞAMIMIZ ‘TEK BİR ANDAN’ İBARET
Zaman adı verilen algı, aslında bir anı bir başka anla kıyaslama yöntemidir. Örneğin bir cisme
vurduğumuzda bundan belirli bir ses çıkar. Aynı cisme belli bir zaman sonra vurduğumuzda yine bir ses
çıkar. Kişi, birinci ses ile ikinci ses arasında bir süre olduğunu düşünür ve bu süreye "zaman" der. Oysa ikinci
sesi duyduğu anda, birinci ses sadece zihnindeki bir hayalden ibarettir. Sadece hafızasında var olan bir
bilgidir. Kişi, hafızasında olanı, yaşamakta olduğu anla kıyaslayarak zaman algısını elde eder. Eğer bu kıyas
olmasa, zaman algısı da olmayacaktır. Aynı şekilde kişi, bir odaya kapısından girip sonra da odanın
ortasındaki bir koltuğa oturan bir insanı gördüğünde, kıyas yapar. Gördüğü insan koltuğa oturduğu anda,
onun kapıyı açması, odanın ortasına doğru yürümesi ile ilgili görüntüler, sadece beyinde yer alan bir bilgidir.
Zaman algısı, koltuğa oturmakta olan insan ile bu bilgiler arasında kıyas yapılarak ortaya çıkar.
Zaman Algısının Oluşması
Zamanın, hareket eden cisimler ve meydana gelen değişimler arasında yaptığımız belirli bir
sıralamadan doğan bir kavram olduğu gerçeği, bugün bilimsel olarak da kabul edilmiştir. Eğer bir insanın
hafızası olmasa, beyni bu tür yorumlar yapmaz ve dolayısıyla zaman algısı da oluşmaz.
Nobel ödüllü genetik profesörü ve düşünür François Jacob, Mümkünlerin Oyunu adlı kitabında zaman
algımızın her zaman düzgün bir sıralamaya göre oluşmasının önemini şöyle anlatır:
"Tersinden gösterilen filmler, zamanın tersine doğru akacağı bir dünyanın neye benzeyeceğini
anlamamıza imkan vermektedir. Sütün fincandaki kahveden ayrılacağı ve süt kabına ulaşmak için havaya
fırlayacağı bir dünya; ışık demetlerinin bir kaynaktan fışkıracak yerde bir tuzağın (çekim merkezinin) içinde
toplanmak üzere duvarlardan çıkacağı bir dünya; sayısız damlacıkların hayret verici iş birliğiyle suyun dışına
doğru fırlatılan bir taşın bir insanın avucuna konmak için bir eğri boyunca zıplayacağı bir dünya. Ama
zamanın tersine çevrildiği böyle bir dünyada, beynimizin süreçleri ve belleğimizin oluşması da aynı şekilde
tersine çevrilmiş olacaktır. Geçmiş ve gelecek için de aynı şey olacaktır ve dünya tastamam bize göründüğü
gibi görünecektir."
Beynimiz belirli bir sıralama yöntemine alıştığı için şu anda dünya üstte anlatıldığı gibi işlememekte ve
zamanın hep ileri aktığını düşünmekteyiz. Oysa bu, beynimizin içinde verilen bir karardır ve dolayısıyla
tamamen izafidir (görecelidir). Gerçekte zamanın nasıl aktığını, ya da akıp akmadığını asla bilemeyiz. Bu da
zamanın mutlak bir gerçek olmadığını, sadece bir algı biçimi olduğunu gösterir.
Kader, Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları "tek bir an" içinde yaratmış olmasıdır. Bu da, Allah
Katında evrenin yaratılış anından kıyamete kadar olan her olayın yaşanmış ve bitmiş olması demektir.
İnsanlar ise Allah'ın yarattığı zamana bağlı olarak yaşamlarını sürdürürler ve hafızalarına verilen bilgiler
olmadan hiçbir şey bilemezler.
Genel Görecelik Kuramı
Zamanın bir algı olduğu, 20. yüzyılın en önemli fizikçisi sayılan Einstein'ın ortaya koyduğu 'Genel
Görecelik Kuramı' ile de doğrulanmıştır. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adlı kitabında bu konuda şunları
yazar:
"Zamanın öznelliğini en iyi Einstein'in sözleri açıklar: "Bireyin yaşantıları bize bir olaylar dizisi
içinde düzenlenmiş görünür. Bu diziden hatırladığımız olaylar 'daha önce' ve 'daha sonra' ölçüsüne
göre sıralanmış gibidir. Bu nedenle birey için bir ben-zamanı, ya da öznel zaman vardır. Bu zaman kendi
içinde ölçülemez. Olaylarla sayılar arasında öyle bir ilgi kurabilirim ki, büyük bir sayı önceki bir olayla değil
de, sonraki bir olayla ilgili olur."
Einstein, Barnett'in ifadeleriyle, "uzay ve zamanın da sezgi biçimleri olduğunu, renk, biçim ve büyüklük
kavramları gibi bunların da bilinçten ayrılamayacağını göstermiş"tir. Genel Görecelik Kuramı'na göre
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"zamanın da, onu ölçtüğümüz olaylar dizisinden ayrı, bağımsız bir varlığı yoktur. Zaman bir algıdan ibaret
olduğuna göre de, tümüyle algılayana bağlı, yani göreceli bir kavramdır.
Zamanın akış hızı, onu ölçerken kullandığımız referanslara göre değişir. Çünkü insanın bedeninde
zamanın akış hızını mutlak bir doğrulukla gösterecek doğal bir saat yoktur. Lincoln Barnett'in belirttiği gibi
"rengi ayırt edecek bir göz yoksa, renk diye bir şey olmayacağı gibi, zamanı gösterecek bir olay olmadıkça
bir an, bir saat ya da bir gün hiçbir şey değildir."
Allah, dünyadaki

imtihan ortamı gereği "gelecek" olarak

isimlendirdiğimiz olayları hafızamıza

vermediği için, gelecekte ne olacağını da bilemeyiz.
Kuranda Zamanın Göreceliği
Zamanın göreceliği, rüyada çok açık bir biçimde yaşanır. Rüyada gördüklerimizi saatler sürmüş gibi
hissetsek de, gerçekte herşey birkaç dakika hatta birkaç saniye sürmüştür.
Modern bilimin bu bulgularının bize gösterdiği sonuç, zamanın materyalistlerin sandığı gibi mutlak bir
gerçek değil, göreceli bir algı oluşudur. İşin ilginç yanı ise, 20. yüzyıla dek bilimin farkında olmadığı bu
gerçeğin, bundan yaklaşık 14 asır önce indirilen Kuran'da bildirilmiş olmasıdır. Kuran ayetlerinde, zamanın
izafi bir kavram olduğunu gösteren açıklamalar bulunur. Modern bilim tarafından doğrulanan, zamanın
psikolojik bir algı olduğu, yaşanan olaya, mekana ve şartlara göre farklı algılanabildiği gerçeğini pek çok
Kuran ayetinde görmek mümkündür. Allah, insan hayatının çok kısa olduğunu Kuran'da şu ayetlerle bildirir:
"Sizi çağıracağı gün, O'na övgüyle icabet edecek ve (dünyada) pek az bir süre kaldığınızı
sanacaksınız."233
"Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı
gün, onlar birbirlerini tanımış olacaklar"234
Allah zamandan ve mekândan münezzehtir, zaten bunların tümünü yoktan yaratan Allahtır. Bu
nedenle Allah Katında geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir.
Bazı ayetlerde, insanların zaman algılarının farklı olduğuna, insanın gerçekte çok kısa olan bir süreyi
çok uzunmuş gibi algılayabildiğine işaret edilir. İnsanların ahiretteki sorguları sırasında geçen aşağıdaki
konuşmalar bunun bir örneğidir:
"Dedi ki: 'Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün
birazı kadar kaldık, sayanlara sor." Dedi ki: "Yalnızca az (zaman) kaldınız, gerçekten bir
bilseydiniz.'"235
Allah bazı ayetlerde de, zamanın farklı ortamlarda farklı bir akış hızıyla geçtiğini bildirir:
"... Gerçekten, senin Rabbinin Katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl
gibidir."236
"Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir."237
"Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin

saymakta olduğunuz bin yıl

süreli bir günde yine O'na yükselir."238
Tüm bu ayetler, zamanın izafiyetinin çok açık birer ifadesidir. Bilimin 20. yüzyılda ulaştığı bu sonucu
bundan yaklaşık 1400 yıl önce Allah'ın Kuran'da bildirmiş olması ise, elbette, Kuran'ı, zamanı ve mekanı
tümüyle sarıp kuşatan Yüce Allah'ın indirdiğinin delillerinden bir tanesidir.
Bir insan tüm hayatını bir film şeridi olarak düşünürse, biz bu şeridi videokasetten seyreder gibi
seyrederiz ve kasedi ileri almak gibi bir imkânımız yoktur. Allah ise, bu film şeridinin tamamını aynı anda
görür ve bilir.
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İsra Suresi, 52
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235 Müminun Suresi, 112-114
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Zaten bu filmi tüm detaylarıyla tespit etmiş ve yaratmış olan O'dur. Biz nasıl bir cetvelin başını,
ortasını ve sonunu bir kerede görebiliyorsak, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar
tek bir an olarak sarıp kuşatmıştır. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp, Allah'ın onlar için
yarattığı kadere tanık olurlar. Bu, dünya üzerindeki bütün insanların kaderleri için bu şekildedir. Bugüne
kadar yaratılmış ve bugünden sonra da yaratılacak olan bütün insanların dünya ve ahiretteki hayatları, her
anları ile Allah'ın Katında hazır ve yaşanmış olarak bulunmaktadır.
Allah'ın sonsuz "hıfzı"nda, milyarlarca insanla birlikte tüm canlıların, gezegenlerin, bitkilerin, eşyaların
kaderinde yazılı olaylar da hiç eksilmeden veya kaybolmadan durmaktadır. Kader gerçeği, Allah'ın Hafız
(muhafaza eden, koruyan) sıfatının, sonsuz gücünün, kudretinin ve büyüklüğünün tecellilerinden biridir.
Zamanın İzafiyeti, Kader Gerçeğini de Açıklamaktadır
Zamanın izafiyeti ile ilgili açıklamalarda ve ayetlerde görüldüğü gibi, zaman algıyla değişkenlik
gösteren, sabit olmayan bir kavramdır. Örneğin bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi, Allah Katında
bir andır. Bizim için 50 bin yıllık bir süre, melekler ve Cebrail için bir gündür.
Bu gerçeğin bilinmesi, kader konusunun kavranması açısından çok önemlidir. Çünkü kader, Allah'ın
geçmiş ve gelecek tüm olayları "tek bir an" içinde yaratmış olmasıdır. Bu da, Allah Katında evrenin yaratılış
anından kıyamete kadar olan her olayın yaşanmış ve bitmiş olması demektir. İnsanların önemli bir bölümü,
Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini, Allah Katında geçmiş ve gelecek tüm olayların
nasıl yaşanıp bittiğini ve kaderin gerçekliğini kavramakta zorlanırlar. Oysa "yaşanmamış olaylar" bizim
açımızdan yaşanmamış olaylardır. Çünkü biz Allah'ın yarattığı zamana bağlı olarak yaşamımızı sürdürürüz
ve hafızamıza verilen bilgiler olmadan hiçbir şey bilemeyiz. Allah, dünyadaki imtihan ortamı gereği "gelecek"
olarak isimlendirdiğimiz olayları hafızamıza vermediği için, gelecekte ne olacağını da bilemeyiz. Allah ise
zamandan ve mekândan münezzehtir, zaten bunların tümünü yoktan yaratan Allahtır. Bu nedenle Allah
Katında geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Bir olayın başı da sonu da O'nun
Katında tek bir anda yaşanır. Örneğin Firavun'un nasıl bir sona uğradığını Allah, daha Hz. Musa'yı Firavun'a
göndermeden, Hz. Musa daha doğmadan, hatta Mısır devleti daha kurulmadan önce bilir ve tüm bu olaylar
Firavun'un sonu ile birlikte Allah Katında tek bir an olarak yaşanmıştır. Geçmiş ve gelecek hazır olarak, hepsi
aynı anda mevcuttur.
İnsanın her yaptığının Allah Katında satır satır yazılı olduğu Kuranda bildirilirken, cennet halkının
yaşadıkları da yaşanmış olaylar olarak anlatılmaktadır. Cennetteki gerçek hayat bizim için gelecektir. Ancak,
cennette olanların yaşantıları, sohbetleri, ziyafetleri şu anda Allah'ın hıfzında bulunmaktadır. Biz doğmadan
önce de tüm insanlığın dünyadaki ve ahiretteki geleceği Allah Katında bir an içinde yaşanmıştır ve Allah'ın
hıfzında muhafaza edilmektedir:
İnsanların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. Küçük, büyük herşey satır satır
(yazılı)dır. Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler. Çok kudretli, mülkünün
sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.239
Kuran Ayetlerindeki İşaret
Allah Katında zamanın tek bir an olduğunu, Allah için geçmiş ve gelecek olmadığını Kuran'daki bazı
ayetlerde yer alan işaretlerden ve bilgilerden de anlarız. Bizim için gelecek zamanda olacak bazı olaylar,
Kuran'da çoktan olup bitmiş bir olay olarak anlatılmaktadır. Çünkü Allah geçmişi de geleceği de, bir an olarak
zaten yaratmıştır. Bu nedenle gelecekte olacağı anlatılan bir olay zaten olup bitmiştir. Ama biz görmediğimiz
için onu gelecek zannederiz. Örneğin, ahirette insanların Allah'a verecekleri hesabın haber verildiği
ayetlerde, bu çoktan olup bitmiş bir olay olarak anlatılmaktadır:
Sur'a üfürüldü; böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıpyıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer,
Rabbinin nuruyla parıldadı; kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile
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hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratılmazlar. İnkar edenler, cehenneme bölük bölük sevk
edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki:
"Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi
mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki: "İçinde ebedi
kalıcılar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne
kötüdür." Korkup-sakınanlar da, cennete bölük bölük sevk edildiler...240
Bu konudaki diğer ayetler ise şöyledir:
(Artık) Her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.241
Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramıştır.'242
Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir. Orada tahtlar üzerinde yaslanıpdayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.243
Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.244
Artık bugün, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler.245
Suçlu-günahkârlar ateşi görmüşlerdir, artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır;
ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır.246
Tüm bu ayetlerde, ölümümüzden sonra yaşanacak olan olaylar, yaşanmış ve bitmiş olaylar olarak
anlatılmaktadır. Çünkü Allah, bizim bağlı olduğumuz izafi zaman boyutundan münezzeh olandır. Allah tüm
olayları zamansızlıkta dilemiş, insanlar bunları yapmış, tüm bu olaylar yaşanmış ve sonuçlanmıştır. Küçük
büyük her türlü olayın, Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği ve bir kitapta kayıtlı olduğu gerçeği ise aşağıdaki
ayette şöyle haber verilir:
Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kuran'dan okuduğun herhangi bir
şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, Biz sizin üzerinizde şahidler
durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz.
Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın.247
Bir hastalığı olduğunu öğrenen teslimiyetli bir insan, bunun kaderinde olduğunu bildiği için son derece
tevekküllü davranır. "Allah bunu kaderimde yarattığına göre, mutlaka büyük bir hayır vardır" diye düşünür.
Ama "nasılsa kaderimde iyileşmek varsa iyileşirim" diyerek tedbir almadan beklemez. Aksine, olabilecek tüm
tedbirleri alır. Doktora gider, beslenmesine dikkat eder, ilaçlarını alır. Ancak gittiği doktorun, doktorun
uyguladığı tedavinin, aldığı ilaçların, bunların kendi üzerinde ne kadar etkili olacağının, iyileşip
iyileşmeyeceğinin, kısacası her detayın kaderinde olduğunu unutmaz. Bunların hepsinin, Allah'ın
hafızasında, daha kendisi dünyaya gelmeden önce hazır olarak bulunduğunu bilir. Allah, Kuran'da, insanların
yaşadıkları herşeyin önceden bir kitapta yazılı olarak bulunduğunu şöyle bildirir:
Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu
yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. Öyle ki,
elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinipşımarmayasınız. Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.248
Kadere Teslimiyetin Önemi
Geçmiş ve geleceğin gerçekte Allah Katında yaratılmış ve yaşanmış olarak saklı ve hazır olaylar
olmaları bize çok önemli bir gerçeği gösterir: Her insan kayıtsız ve şartsız kaderine teslim olmuştur. İnsan
nasıl geçmişini değiştiremezse, geleceğini de değiştiremez. Çünkü geçmişi gibi geleceği de yaşanmıştır;
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geleceğindeki tüm olaylar, ne zaman, nerede, ne yemek yiyeceği, kiminle ne konuşacağı, ne kadar para
kazanacağı, hangi hastalıklara yakalanacağı, nihayetinde ne zaman, nasıl, nerede öleceği hepsi bellidir ve
bunları değiştiremez. Çünkü bunlar zaten Allah Katında, Allah'ın hafızasında yaşanmış olarak bulunmaktadır.
Sadece bunların bilgisi henüz kendi hafızasında değildir.
Dolayısıyla başlarına gelen olaylara üzülenler, sinirlenenler, geleceği için kaygılananlar, hırslananlar
aslında kendilerini boş yere yormaktadırlar. Çünkü, nasıl olacağından kaygı ve korku duydukları gelecekleri,
zaten yaşanmıştır. Ve ne yaparlarsa yapsınlar bunları değiştirme imkânları bulunmamaktadır.
Bu noktada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta, yanlış bir kader anlayışından kaçınmak
gerektiğidir. Bazı insanlar, "nasıl olsa kaderimde ne varsa o olacak, o zaman benim hiçbir şey yapmama
gerek yok" diyerek çarpık bir kader anlayışı geliştirirler. Her yaşadığımızın kaderimizde belli olduğu bir
gerçektir. Biz daha o olayı yaşamadan önce o olay Allah Katında yaşanmıştır ve bilgisi de tüm detayları ile
Allah Katındaki Levh-i Mahfuz isimli kitapta yazılıdır. Ancak, Allah her insana sanki olayları değiştirmeye,
kendi karar ve seçimine göre hareket etmeye imkânı varmış gibi bir his verir. Örneğin insan, su içmek
istediğinde bunun için "kaderimde varsa içerim" diyerek oturup beklemez. Bunun için kalkar, bardağı alır ve
suyunu içer. Gerçekten de kaderinde tespit edilmiş bardakta, tespit edilmiş miktarda suyu içer. Ancak,
bunları yaparken kendi iradesi ve isteği ile yaptığına dair bir his duyar. Ve hayatı boyunca bu hissi her yaptığı
işte yaşar. Allah'a ve Allah'ın yarattığı kaderine teslim olmuş bir insan ile bu gerçeği kavrayamayan bir insan
arasındaki fark şudur: Teslimiyetli olan insan, kendi yaptığı hissini yaşamasına rağmen, bunların tümünü
Allah'ın dilemesi ile yaptığını bilir. Diğeri ise, her yaptığını kendi aklı ve gücü ile yaptığını zannederek yanılır.
Kadere iman eden bir insan, başına gelen hiçbir olaydan dolayı üzülmez, ümitsizliğe kapılmaz. Bunun
yerine son derece tevekküllü, teslimiyetli ve daima huzurlu olur. Çünkü Allah insanların başlarına gelen
herşeyin önceden belli olduğunu, bu nedenle başlarına gelen zorluklara üzülmemelerini ve kendilerine
verilen nimetlerle şımarmamalarını emretmiştir.249 İnsanın karşılaştığı zorluklar da, elde ettiği başarı ve
zenginlikler de Allah'ın takdiri iledir. Bunların hepsi Rabbimizin insanları denemek için kaderlerinde önceden
belirlediği olaylardır. Bir ayette bildirildiği gibi,
"... Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir".250
inde Yolculuk
Zaman İçinde Yolculuk
Zamanla ilgili bilim adamları tarafından yapılmış olan açıklamalar Kuran ayetleriyle tam bir uyum
gösterir. Buna göre zaman, algılarımıza göre şekillendirdiğimiz bir kavramdır. Tüm algılarımızı da bize
hissettiren Allah olduğuna göre, Allah izin verdiği takdirde bir insanın zaman içinde ileri doğru yada geriye
doğru yolculuk yapabilmesi elbette ki mümkündür.
Bu konuyu daha iyi anlamak için zamanı bir film şeridine benzetebiliriz. Filmin tersten çekildiğini
düşünürsek film kahramanı da gelecekten geçmişe doğru yolculuk yapmış olacaktır. Ya da baştaki bir kareyi
bir anda sona saracak olursak filmdeki karakter bir anda gelecekteki bir anı görmüş olacaktır. İşte bizim
dünyada algıladığımız zaman kavramı da bundan farksızdır. Dolayısıyla Allah dilediği takdirde bu algı
düzenini değiştirir ve insan geleceğe ya da geçmişe yolculuk yapabilir. Kuran'ın pek çok ayetinde bu konuya
işaret edilmiş ve zaman içinde Rabbimiz'in dilediği kişinin farklı bir boyut yaşayabileceği bildirilmiştir. Örneğin
Allah, Kuran'da haber verilen mümin bir topluluk olan Kehf Ehli'ni üç yüzyılı aşkın bir süre derin bir uyku
halinde tutmuştur. Daha sonra uyandırdığında ise bu kişiler zaman olarak çok az bir süre kaldıklarını
düşünmüşler, ne kadar uyuduklarını tahmin edememişlerdir:
"Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik). Sonra iki
gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık."251
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"Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir
sözcü dedi ki: 'Ne kadar kaldınız?' Dediler ki: 'Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık.'
Dediler ki: 'Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir...'"252
Ayetlerden de anlaşıldığı gibi Kehf Ehli'nin uykuya yatmadan önceki zaman dilimi ile uykudan
kalktıkları anki zaman dilimi birbirinden farklıdır. Allah buna benzer bir durumu bir başka ayetinde daha
bildirir. Bakara Suresi'nin 259. ayetinde ıssız bir şehre uğrayan bir adam haber verilir. Allah bu adamı yüz yıl
ölü bırakıp, sonra diriltmiştir. Ancak adam kendisinin bir gün, hatta bir günden az kaldığını zannetmiştir.
Hatta geçen yüz yıllık süre zarfında, adamın yiyecekleri bozulmamış, eşeği de olduğu yerde durmaktadır.
Söz konusu ayet şu şekildedir:
Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini (görmedin mi?) Demişti ki:
'Allah, burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş?' Bunun üzerine Allah, onu yüz yıl ölü bıraktı,
sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: 'Ne kadar kaldın?' O: 'Bir gün veya bir günden az kaldım' dedi.
(Allah ona:) 'Hayır, yüz yıl kaldın, böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış;
eşeğine de bir bak; (bunu yapmamız) seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir
bak nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?' dedi. O, kendisine (bunlar) apaçık
belli olduktan sonra dedi ki: '(Artık şimdi) Biliyorum ki gerçekten Allah, herşeye güç yetirendir.'253
Ayette Allah, bu olayı bir ibret olarak haber verdiğini de bildirmektedir. Bu ayetten de Kehf Ehli'nin
uykusu gibi, zamanın Allah'ın kontrolünde geliştiği ve Allahın dilemesiyle zamanda geleceğe ve geçmişe
gidilebileceği açıkça görülmektedir.254
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ZAMAN BİLMECESİ
Artık bütün yaratıkların gerçekte maddi bir varlıklarının bulunmadığını, sadece ruh ekranımıza
seyrettirilen ilahi nurun farklı tezahür ve tecellileri olduğunu biliyoruz.
Bazı ilim adamları, madde zannedilen görüntü varlıkların, bilindiği gibi üç boyutlu değil, 4 boyutu
bulunduğunu, bu 4.üncü boyutun da “zaman” olduğunu söylemektedir. Yani varlıklar ve olaylar, en, boy,
derinlik yanında bir de zaman boyutuyla gerçekleşip görüntüye dönüşmektedir.
Bu anlamda zaman, madde ötesi bir varlık olup, fizikte, olaylara hareket kazandıran bir enerji kalıbı
gibidir.
Buna göre zaman; etkilerin değişkenliği ve görüntülerin seyredilmesi arasındaki sıra farkı olarak
tanımlanabilir.
Bildiğimiz gibi enerjiler “kuant”lardan doğan kinetik(hareketli) enerjilerdir. Zaman enerjisi ise Kirlian
ışıması olan statik (durgun) özel bir enerjidir.
Velhasıl mekân-zemin (en-boy-derinlik) ve zaman birbirini tamamlayan ve biri diğerine bağımlı kılınan
tecellilerdir.
Işık hızı ile zamanın akış hızı eşit olduğundan, ışık hızına ulaşan bir nesne veya kimse “zaman
duvarını” aşmış, maddi varlığından ve maddeye bağımlılığından sıyrılmış, en, boy, yükseklikten oluşan
zemin ve zaman gibi 4. boyuttan çıkıp 5.ci boyuta, yani sadece akıl ve bilinçten ibaret “saf şuur” boyutuna ve
soyut olan ruhsal tabakalara ve manevi dünyalara ulaşmış olur. İman ve ibadet fakirliğinden, günah ve gaflet
kirlerinden, nefis ve madde köleliğinden kurtulup uzaklaşan, fikir ve zikirle, sürekli cehdü gayretle hakikate ve
hikmete yaklaşan kimseler, farklı boyutlara ulaşma ve aynı mekân içinde farklı zaman ve mekânlarda
yaşama imkanına erişir.
İlahi hikmet ve kudret gereği Hak nurunun sonsuz ve sayısız tecellisiyle ve öz enerjinin değişik
şekillerde yoğunlaşma derecesiyle yaratılan bütün kâinat ve mahlûkat, aynı zaman içinde ayrı boyutlarda
bulunabildikleri gibi... Aynı mekânda farklı zaman boyutunda yaşayan iç içe dünyalar ve insanlar-cinler gibi
iletişim ve etkileşim içine girebilen ayrı ama yakın varlıklar da bilinmektedir.
Zaman bir kader cetvelidir. Her şeyin ve herkesin en ince ayrıntısına kadar tayin ve taksim edilip
programlandığı kader filminin ruh ekranına yansıması için gerekli olan enerji, zaman enerjisidir. Sonsuz ve
sınırsız öz enerji olan “NUR” zaman boyutundan bağımsızdır. Ancak “nur”un tecelli ve tezahürleri olan ve
“kuant” denen enerji noktacıkları ise maddenin yapı taşlarıdır ve zamanla kayıtlıdır.
Maddi varlıklara tayin edilen “ömür” değişmez. Ancak yaratılan her enerji noktacığının, enerji
yoğunluğuna ve zamanın akış hızına göre ömrü kısa veya uzun sanılmaktadır.
“...Ömür süren (varlığın) ömrünün uzatılması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta (levh-i mahfuzda)
(yazılı)dır. Ve kuşkusuz bu (karmaşık plan ve program) Allah’a kolaydır”255 ayetinin sırrı da ortaya
çıkmaktadır.
Örneğin, ikiz doğan kardeşlerden birinin dünyada kaldığını, diğerinin de ışık hızına yakın bir süratle
uzaya çıktığını farz edelim. Her ikisine de 70 yıl ömür biçildiğini düşündüğümüzde, dünyadaki 70 sene,
uzaydaki ise 1000(bin) sene yaşamış olacaktır. Çünkü hız arttıkça zaman yavaşlamaktadır. Hatta
dünyamızın dönüş hızında giderek bir azalma kaydedildiği ilmi bir gerçek olarak savunulmaktadır.
Milyonlarca yıl önce zaman daha hızlı akmaktaydı. Bir tabanca mermisi, namludan çıktığında nasıl ki hızı
sıfırdan itibaren giderek ivme kazanıp hızlanmakta ve belli bir mesafeden sonra aynı oranda yavaşlayıp
durmaktadır. İşte bir top güllesi ve tabanca mermisinin hızının değişkenliği gibi, zamanın akışında da bir
değişkenlik olmaktadır.
Evrenin her yerinde zamanın aynı hızla akmadığını Kuran haber vermektedir:
“Gökten yere (evrendeki) her işi O yaratıp yönetir. Sonra (her şey) sizin saymakta olduğunuz bin yıla
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eşdeğer bir günde yine O’na yükselir”

“Melekler ve ruh, tutarı elli bin yıla eşdeğer bir günde o makamlara yükselirler”257
ayetleri kainatın yüksek tabakalarında bir günün bin yıla yani 365 bin güne, daha ulvi katlarda ise bir
günün 19 milyon güne eşit olduğunu bildirmektedir.
Zerrelerden gezegenlere... Enerji taneciklerinden galaksilere... Görünen ve görünmeyen... Bilinen ve
bilinmeyen canlı-cansız her şey sabit olan ARŞ-I ALA çevresinde ve çok hassas dengelerle birbiriyle
münasebet içerisinde, ilahi ilim ve irade istikametinde süratle ve sürekli dönmekte ve bu muazzam ve
muntazam halkai zikir devam etmektedir. Bu dönüş, farklı tabakalarda değişik hızlarda seyretmektedir.. Ulvi
katlarda bir günün bizim bin yılımıza eşit olması, o tabakalarda zamanın dünyamızdan 365 bin kere daha
yavaş döndüğünü göstermektedir. Bir başka ifadeyle, biz burada bir yıl yaşlandığımızda oralarda sadece bir
saniye geçmektedir.
Resulüllah (sav) Efendimizin milyarlarca yıl süren Miraç yolculuğunu, henüz yatağı soğumadan bir iki
dakika içinde gerçekleştirmesi...
Hz. İsa (as)ın bize iki bin yıl görünen yolculuğunun 2 gün içinde bitmesi yani bir günde göğe çıkıp,
ikinci günde inmesi de bu durumu göstermektedir.
Bundan da ötesi, tam ışık hızında zaman durmakta, daha da süratlenip ışık hızı aşılınca ise, zamanda
geçmişe ve geleceğe yolculuk başlamaktadır. Rüyada zamanın olmadığı ve zaman içinde zaman yaratıldığı
ve bir saniyenin binde biri gibi yok sayılacak bir sürede ne uzun maceralar yaşandığı inkâr edilmez bir örnek
olarak ortadadır.
Ruh(akıl) ve madde, birbirinden farklıdır. İlahi takdir ve tekvin gereği, “Hayat”ın sırrı ve
hilkatin(yaratılışın) özü “RUH”tur. Hakkın en latif tecelli ve tezahürü “NUR” olmaktadır.
“Nur”un daha kesif hali ve alt kademesi, yarı latif olan “Enerji-Dumansız ateş” durumundadır.
Enerji yoğunlaşınca da Kuant, atom, molekül ve madde yaratılmaktadır. Bu yüzden, terakki ve tekâmül
sonucu değişimlerle, madde moleküle, molekül atoma, atom Kuantlara, Kuantlar enerjiye, enerji nura, nur ise
ruha dönüşebilme yeteneğini özünde barındırmaktadır. Ve bütün bunlar bir gerçeğin bin bir görüntü ve tecelli
aynalarıdır. Hatırlanacağı gibi, melekler nurdan, cinler enerjiden, insan bedenleri molekülden yaratılmıştır.
Ama insanın özünü ruh oluşturmaktadır.
Farklı bir boyut olarak yaratılan zaman, yer çekimi ve hız ile değişkenlik kazanmaktadır. Örneğin aynı
zaman, kâinatta milyar senelerle, atomda ise milyarda bir saniyelerle çalışır. Yani boyutlar küçüldükçe
zaman kısalır. Demek ki değişen ömür süreci değil, zamanın akma hızıdır.
Unutulmasın ki, ezelden ebede her şey takdir edilmiştir ve kader kompütürü makamındaki levh-i
mahfuzda yazılıdır. Dua, nazar, sihir ve sadaka ile yapılacak değişiklikler bile kaderde kayıtlıdır. Kopuk
sıralamalar değil, şeritsi bir düzlem olan zaman, geçmiş ve geleceğin videosu sayılmalıdır.
Elektrik akımı için iletken (taşıyıcı teller) nasıl bir araç ise, canlıların kendi özelliklerini gelecek
kuşaklara aktaran genetik kartları ve koordinatları (yazgıları) da aynı işlevi yapmaktadır.
Omuz başlarımızda görevli olduğu bildirilen, aslında iç uzayımıza üstlendirilmiş Kiramen Kâtibin
melekleri de, çok boyutlu olarak hayatımızın video filminin çekimini yapmaktadır. Ve aslında herkes kendi iç
uzayında ve ruh dünyasında, kendi özel zamanını ve kader programını yaşamaktadır.
“Eğer dileseydik, oldukları yerde, kılıklarını değiştirip(zamanlarını) donduruverirdik. (Başkalaşım
(metamorf) sırrıyla) onları farklı bir kalıba sokardık; Böylece ne (zamanda) ileri gitmeye ve ne de zamanda
geri gitmeye güç yetirebilirlerdi”258 ayeti kerimesi hem zamanın durmasına ve donmasına yani ebediyet ve
cennet hayatına, hem de geçmiş asırlara ve gelecek çağlara yolculuğun mümkün olduğuna işaret
buyurmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi cisimler hızlandıkça zamanları yavaşlamakta, tam ışık hızına
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eriştiklerinde de zamanları durmaktadır. Işık hızı aşıldıktan sonra ise zaman ileriye ve geriye doğru
çalışmaktadır.
Bu arada hızlanan şey madde özelliğini yitirerek enerji denen temel ve tabii yapısına dönmeye
başlamaktadır.
Yani bir insan psikolojik veya teknolojik bir tekâmülle ışık hızına yaklaşınca “enerji insan” a dönüşüp,
ruhi bedeniyle ve uzay ikliminde dolaşma yeteneği kazanmaktadır. Ve Hz. Hızır misali, bu ışık hızını da
aşabilen kimseler ise geçmiş ve gelecek zamanlara yolculuk imkanına kavuşmaktadır. Bu durum, ehli için bir
video filmini veya bilgisayar disketini elindeki kumanda ile ileri geri sarmak ve seyretmek kadar kolaydır. “Biz
kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu tersine de çeviriyoruz”259 ayeti bu gerçeğe ışık tutmaktadır.
Enerji bedenleri olan “cin”ler, ışık hızına yakın süratle seyrettiklerinden, bir saniyede dünyayı
dolaşabilmekte, kendileri hızlı, zamanları yavaş aktığından, bize göre 14 kat daha az yaşlanmaktadırlar. Yani
bir cin ile bir insana 70 yıl ömür biçilmişse, insan 70 sene, cin ise 980 sene yaşamaktadır. Diyelim ki, şu
anda bizimle çağdaş olan bir cin aslında Malazgirt Kahramanı Sultan Alparslan’la yaşıttır. Ve o tarihten
günümüze şahit olduğu bütün olayları bilip hatırlamaktadır. Medyum ve müneccim geçinen bir takım
sahtekarlar ise, münasebet kurduğu cinlerden bir takım bilgileri öğrenip, keramet gösterisinde bulunmakta ve
insanları aldatmaktadır. Bunları servet, şöhret ve şehvet aracı olarak kullanmaktadır.
Şurasını da unutmayalım ki, zamanın hızlı veya yavaş seyretmesi, çağların ve katmanların değişmesi,
geçmiş ve gelecek nitelemesi bizler için geçerli ve gerekli olan kavram ve kanunlardır. Ve aslında sadece bir
“zehap”tır, yani öyle sanmaktır. Yoksa gerçekte ve Allah indinde geçmiş ve gelecek zaman diye bir şey
yoktur. Ezelden ebede her şey şu anda, yani şimdiki zamanda yaratılıp yaşanmaktadır. Allah’ın zaman ve
mekandan münezzeh olmasının sırrı da ortaya çıkmaktadır.
Bir atomda, çekirdek “madde”yi, etrafında dönen elektronlar ise “enerji”yi temsil ettikleri gibi, bir
insanın da gövdesi maddeyi, ruhu ise enerji bedeni oluşturmaktadır. Atomun yapısındaki çekirdek ile
elektronların hızı ve dolayısıyla zaman akışı farklı olduğu gibi, bir insanın da gövdesi ile nefsinin (kalbi ve
ruhi aleminin) zaman kavramları farklıdır. Hayalen bir anda en uzak ülkelere hatta gezegenlere gidip
dolaşmak, yıllar öncesi hatıralarımızı canlandırıp yaşamak ve yine gelecekle ilgili plan ve projeler kurmak
mümkün olduğu halde, bedenimiz yerinde durmaktadır.
Ruhen, hayalen ve rüyada iken başka yerlere ve alemlere gitmek mümkün olduğu gibi, Hz.
Süleyman’ın cinlerinin ve bilginlerinin Yemen’deki Belkıs’ın sarayını bir anda Filistin’e nakletmelerine benzer
şekilde, bugün ışınlama tabir edilen bir yöntemle, cisimlerin ve bedenlerin nakli de mümkün görülmektedir.
Maddenin bir yerden başka bir yere fiziki bir irtibat olmaksızın taşınması için kullanılan “ışınlama”nın
ilmi tarifi; “maddenin madde içinden geçmesi”dir.
Tasavvuf ehli arasında çok yaygın olan velayet ve keramet yoluyla, bedenlerin ve cisimlerin bir anda
ve çok uzak diyarlara nakledilmesi gerçeği, ileride ilmin ve teknolojinin gelişmesiyle insanlığın istifadesine
sunulabilir.
Sebep-sonuç ilişkisine şartlanmamış hür düşünce sahipleri ve inanç ehli için bütün bunlar, ilahi kudret
ve hikmet açısından gayet kolay idrak edilebilir.
Bilindiği gibi ışık hızı asla değişmeyen sabit bir sürat olup, saniyede 300 bin km.dir. Başka her şeyin
hızı azalıp çoğaldığı halde, kâinatta sadece ışık hızı sabittir. Bu ışık hızı aynı anda “zamanın akma hızına”
da eşittir.
Güneş ışığı bize saniyede 300 bin km. hızla, 150 milyon km.lik yolu 8 dakikada alarak ulaşmaktadır.
Oysa ışığı bize 8 saatte, 8 günde, 8 ayda, 8 yılda hatta 8 milyar yılda ulaşan yıldızlar vardır. Işığı bize bin
yılda ulaşan bir yıldızın şu andaki halini değil, bin yıl önceki vaziyetini görüyoruz demektir. Belki de o yıldız
eriyip tükenmiş “Mevakiin nücum=yıldızların yerleri” (Vakıa:76) ayetinin haber verdiği gibi, şimdi onun yerinde
yeller esmektedir.
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Örneğin ışığı bize 2 bin yılda ulaşan bir gezegene gidecek ve oradan dünyayı seyredecek
teknolojik güce (sultan güç; Rahman:33) sahip kılınsak, oradan dünyanın 2 bin yıl önceki halini görmeye
başlarız... Bu görüntüde Hz. İsa henüz 2 yaşındadır ve Roma İmparatorluğunun parlak çağıdır. Böylece tarih
olduğunu, yokluğa karışıp unutulduğunu zannettiğimiz dönemlerin dünyasını aynen ve dipdiri seyretme
imkânını yakalarız.
Bu durum kaderin gerçekliğini ve değişmezliğini de ortaya koymaktadır. Çünkü olmuş ve olacak,
geçmiş ve gelecek hepsi bir “fenomen”dir. Yani aynı kader filminin görüntüleridir. Cennet nimetlerinden birisi
de geçmişe ve geleceğe yolculuk imkânının verilmesidir.
Rahman Suresi 33.ayetinde şöyle buyrulmaktadır:
“Ey cin ve insan topluluğu! Eğer gücünüz yeterse geçip gidin, yerin ve göklerin katmanlarından
(...Uzayın farklı tabakalarına erişin)... Ama sultan güç olmadan geçemezsiniz”
Buradaki “sultan” güç, Allah’ın ilham ve ihsanıyla, manevi ve ruhi tekâmül sonucu ulaşılacak çok
yüksek psikolojik yetenekler olabileceği gibi, ilmi ve fenni araştırma ve yatırımlar sonucu ulaşılacak çok
yüksek teknolojik gelişmeler ve uzay araç ve gereçleri de olabilir.
Yeryüzündeki ilk zaman aşırı yolculuğa çıkarılan Hz. Adem’le Hz. Havva’dır. Çünkü bir günün 50 bin
yıl sürdüğü cennet alemlerinden yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ve yine Hz. İdris260 ve Hz. İsa (as) farklı
boyutlarda zaman yolculuklarına çıkmış peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise çok daha
mükemmel olarak zaman yolculuğunu Miraç’ta geçirmiştir. O boyutlarda milyarlarca yıl süren bu kutsal
yolculuğu bitirip döndüğünde henüz yatağı soğumamış haldedir.
Yeri gelmişken, özellikle belirtelim ki boyut değiştirerek yapılan zaman yolculuğu ile, “tenasüh-ruhların
bitki, hayvan ve insanlarda bedenden bedene dolaşması-reenkarnasyon” aynı şey değildir. Reenkarnasyon
yoktur ve tamamen batıl bir düşüncedir.
Bazı insanların hipnozla uyutulup çocukluk çağlarını ve hatta ruhunun başka zaman ve mekanlarda
insanlardaki hatıralarını anlatmaları ise, kendi düşünceleri değil, onlara görevli şeytanların bir hilesi olabilir.
Çünkü her insana bir melek ve bir de şeytan görevlidir. Cin taifesinden olan şeytanlar, çok uzun süre
yaşadıklarından, insan ölünce başka birine görevli verilebilir. İşte hipnoz halinde iken, asırlar önce başka
insanda yaşadığını söyleyen, o kişinin daha önce başka insanlarda görevli bulunan şeytanı olma ihtimali
yüksektir.
Bizim ufo diye bildiğimiz garip araçlarla yeryüzünü ziyarete gelen kimselerin ise, ileriki çağlarda zaman
yolculuğunu başaracak torunlarımızın bizleri ziyaretleri olabileceği düşüncesi dikkate değerdir. Bunlar cininsanların veya diğer ruhani varlıkların enerji bedenleriyle ve çok yüksek teknolojilerle gerçekleştirdiği geziler
de olabilir.
Bu konuyla ilgili gördüğümüzden şu hususları da aktarmayı yararlı bulduk.
İtikat İmamlarımızdan, özellikle İmamı Azamın görüşlerini yansıtan Maturidi ile genellikle Şafiilerin
benimsediği Eş’ari arasındaki görüş ayrılıklarını 50’ye hatta 70’e çıkaranlar varsa da İbni Subki, sadece 13
kadar olduğunu ve bunların 7.sinin lafızla, 9’unun ise mana ile ilgili olduğunu söyler.261
Bu tür ihtilafları “aynı gerçeğe değişik yönlerden bakış ve farklı açılardan yakalaşış ve yorumlayış”
şeklinde ifade etmek daha doğrudur.
Bakınız, “Kader ve Kudret” konusunda Eş’ari Maturidinin görüşleri şöyledir
1. Maturidi: Kudret, Allah’ın iradesine göre ortaya çıkan ve bir şeyin yapılıp yapılmamasını mümkün
kılan ezeli bir sıfattır.
Eş’ari: Kudret, Taalluk ettiği zaman makdurda tesirli olan (icabettiği zaman takdir edilen şey üzerinde
etkisini gösteren) bir sıfattır.
2. Maturidi: Kudret; iki zıt işi yapmak imkanı veren bir sıfattır.
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Eş’ari: Bir kudretle sadece bir iş yapılır. İki zıt şeyi yapan ayrı ayrı iki kudrettir.
3. Maturidi: (Canlı ve cansız bütün mahlûkatın olduğu gibi) insanların da fiilleri, esas olarak Allah’ın
kudreti ve tekvini (yaratması) iledir. Ancak amellerin günah ve sevap, iyi ve kötü vasfını kazanması ise
insanın niyeti ve gayretiyle ilgilidir.
Eş’ari: İnsanın bütün fiilleri ancak ve sadece Allah’ın kudreti tarafından meydana getirilir. İnsan fiilinin
meydana gelmesinde, kendi kudretinin hiçbir dahili ve tesiri yoktur.
4. Maturidi: Sebepler ve illetler, tesirli oldukları yerlerde ve olayların meydana gelişinde, “kuvvet ve
tabiat” gibi hakiki müessirdir.
Eş’ari: Olayların ve oluşumların meydana gelmesinde sebepler ve illetler hakiki değil, zahiri ve izafi bir
etkendir
5. Maturidi: Tekvin Mükevvenin gayrıdır (yani yaratılan şeylerle yaratma sıfatı birbirinden ayrıdır.)
Eş’ari: Tekvin ile Mükevven aynıdır.
6. Maturidi: Kader; eşyanın ezeldeki takdiri, kaza ise bu kadere göre eşyanın ve olayların meydana
gelmesidir.
Eş’ari: Kaza, önceden tayin, taksim ve takdir edilendir. Kader ise, zamanı gelince, takdirin zuhur
etmesidir.
İşte açıkça görülüyor ki, her iki itikat imamının kader ve kudret konusunda ki görüşleri “aynı gerçeği
farklı biçimlerde izah ve ifade etmekte” veya “Değişik ve kısmen eksik yorum ve yaklaşımlarla bir bütün
meydana getirmektedir.”
Evet, kadere iman etmek, hayır ve şer, her şeyin Allah’tan olduğunu kabullenmek, imanın 6 şartından
birisidir. Olmuş ve olacak her şey, Allah’ın (cc) ilim iradesiyle tayin, taksim ve takdir edilmiştir, en ince
teferruatına kadar tesbit ve tanzim edilip plan ve programı çizilmiştir. Ve yine O’nun sınırsız kudret ve
hikmetiyle meydana gelmektedir.
Şahsi hayatımızla olsun, siyasi hayatımızla olsun, küçük, büyük hiçbir şey O’nun izni ve iradesi
dışında değildir ve takdir programı asla değişmemektedir.
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MUTLAK VARLIK, GÖLGE VARLIK MESELESİ
---"O'na benzeyen (hiç) bir şey yoktur."262
Bu makalede, İslam tasavvufundaki "Varlığın Birliği- Vahdet-i Vucud" "Varlığa Şahitlik-Vahdet-i Şuhud"
konuları ve bazı velilerin "Enel Hakk-Hakk benim!" sözleri gibi incelikler ele alınmaya ve değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Bu konular, Batı'da ve bizde çok değişik inanç ve görüş sahibi yazarlar tarafından işlenmesine
rağmen, kanaatimizce, yaygın popüler görüşler doğru değildir ve bu konuların inceliklerini yansıtmaktan
uzaktır ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Amacımız, bu hususlardaki temel bilgileri aktarmak, doğru
bakış açısını ortaya koymak ve böylece, gerçeğe ulaşmak isteyenlere, yardımcı olmaktır. Konunun özü ve
incelikleri, İslam kaynaklarından günümüz diliyle verilmeye çalışılmıştır... Sözkonusu hususların çevresinde
yapılan yanlış değerlendirmelerin ve ortaya koyulan eserlerin incelemesini ve eleştirisini yapmaktan ziyade;
bu hususlardaki “doğru yaklaşımı” verebilmek hedeflenmiştir. Faydalanılan kaynaklar makale sonunda
bulunabilir.
Tasavvuf'i incelikleri ve İslami hikmetleri bilmeden "Varlığın Birliği", "Varlığa Şahitlik" gibi konuları ve
bunları açıklayan kitapları tamamen anlamak imkânsızdır çok uzağız. Onun için, beyin kapasitesini aşan
böyle hususlarda "kuru akıl"la değerlendirme yapma yanlışlığına düşmemek lazımdır. Söz (kaal) değil,
"hal"den bahsedildiği için, bu tecrübeleri dile-söze dökmek kolay olmamaktadır. Tasavvuf büyüklerinin müthiş
"halleri"ne nazaran çok basit kalan bazı "hallerimiz"i bile ifade edemediğimiz, dile dökemediğimiz göz önüne
alındığında, bu "akıl ötesi" tecrübelerin "sır"rına biraz olsun yaklaşılabilir... Hatta dilimizdeki güzel
tamlamalardan biri de "halden anlayan"dır. Ümit edilir ki, okuyucular da bu makalede bahsedilenleri "hal"
olarak yaşamanın farkını takdir ederler ve halden anlarlar.
Tasavvuf büyüklerinden birkaçının sözlerinden, bütün varlığın bir olduğu anlaşılabilmekte ise de bu
haller birçoklarına cezbe ve sekr (manevi sarhoşluk) halinde, kendilerini yok bildikten sonra hâsıl olmaktadır.
Kendilerini böyle yok bilmeleri, Allah'tan başka her şeyi unuttukları içindir.
Bilgiler anlatılmak için harfler, sesler, semboller kullanılır. Bu harflerin, seslerin ve sembollerin anlatılan
bilgi ve manalarla hiçbir benzerliği ve beraberliği yoktur. Şu var ki, onların aynası gibidirler. Bilgiler bunlarla
meydana çıkar... "Bu harfler, sesler ve semboller bilgilerin kendileridir." denilemez. Burada kapsama veya
beraberlik yoktur. Fakat anlamlar ile harfler, sesler ve semboller arasında; göstermek ve gösterilmek,
anlatmak ve anlatılmak bakımından bir "bağlılık" vardır. Bu noktanın yazı boyunca gözden çıkarılmaması,
okuyucuya çok yardımcı olacaktır.
"VARLIK" KAVRAMI
"Varlık" son derece kapsamlı bir kavramdır; "hayat" kavramı gibi geniş anlamlıdır. Bu yüzden nerede
ve ne mana verildiği ve anlaşılmalı ve ona göre yorumlanmalıdır.
Varlık kavramını, zaman ve zaman muhtevası içinde imkân ve ihtimallere açılan -mümkün ve geçici
olan- ve gerçekleşmelerle ortaya çıkan bütün "varlıklar" için veya kuşatıcı anlamda "varlık bütünü" kasdıyla
kullandığımız gibi, öncesi ve sonrası olmayan, zamanın ve varlığın kendisiyle var olduğu "Mutlak VarlıkAllah" kasdıyla da kullanıyoruz. Bir de, zaman ve mekâna nispetle keyfiyetten uzak ve "Mutlak Varlık"a
nispetle keyfiyet dairesine giren, "maddeyi aşan, maddeyi fıkırdatan ve en büyük özelliği, görülmez ve
görünmez, bilinmez ve kavranmaz olan" ruh için... En genel haliyle "varlık" ikidir: Birisi, hakikatte var olan
Mutlak Varlık-Allah’tır, ikincisi, gölge(zil) gibi olan yaratılmışlardır. Yaratılmışlar da iki sınıftır: 1- Ölçülüp
biçilebilir olanlar 2- Ölçülüp biçilebilir olmayanlar. Buna göre varlık üçe ayrılır: "Halk Âlemi... Emr Alemi... Zat
Alemi..."
Halk Alemi: Ölçülüp biçilebilir varlıklardır...
Emr Alemi: Halk alemine nispetle her türlü keyfiyetten uzak Ama Zat Alemi'ne nispetle keyfiyet
dairesine giren, bölünme ve birleşme kabul etmez keyfiyet halindeki tecellilerdir. Örneğin: Ruh Emr
Alemi'ndendir. Mukaddes ölçü meali : "De ki, ruh Rabbimin emrindendir."
262

Sura: 11

146

Zat Alemi: Görünür ve görünmez her türlü keyfiyetten uzaktır, ne O sanılan herşey, sadece O'na
perde olup bir tecelli ve tezahür makamındadır. O ötenin de ötesinde, sonsuz kere ötenin ötesinde, olandır.
Bütün varlıkların yaratıcısı "Mutlak Varlık"ın zat ve sıfatlarını ifade eden Zat Alemi... Mukaddes ölçü meali:
"Biliniz ki, halk ve emr O'nundur." Ayetiyle açıklanmaktadır.
Varlığın tükendiği bir sınır iddia etmek, varlığı yoklukla sınırlamak demektir... Bu, "yokluk varlığı
kapsar" gibi çelişik bir hüküm değil midir?.. Bu hüküm, yokluğu üç boyutlu bir değer haline getirmez mi?..
Yok'un da bir var olduğunu bildikten sonra, varlık ve yokluk kavramlarının kullanıldığı yere göre
manalandığını anlamak gerekir.
MUTLAK VARLIK-GÖLGE VARLIK-İNSAN-ALEM
Her şeyden, her kayıttan ve kalıptan uzak ve görünürlerin görünmezlerin ötesinde bulunan, ötelerin de
ötesinde ve olan Allah, zatı itibariyle her türlü idrakten münezzeh ve müberradır.
İlk beliriş (tecellisi) mertebesi; vucudi beliriştir. Bu vücut; ilk tecelliye gölge olma suretiyle Zat-Allah'a ve
sıfatlara ait bütün kemalleri kendinde toplamıştır.
İkinci beliriş, ilk toplu mertebenin açılmasıdır ve bu mertebede sabit olan, "hayat" sıfatıdır. Hayat sıfatı,
bütün sıfatların anasıdır ve -sanki- Zat mertebesinde sabit olan, hayat sıfatının gölgesidir ki, onun hakkında
"ne Odur, ne O'ndan başkadır" denmiştir. Bu gölge, Zat mertebesinin gerisinde meydana geldiğinden,
"O'ndan başka(gayr) değildir." sözü onun hakkında sabit olmaz. Bu sebeple O, "başkalık-gayriyyet" ile
adlandırılmıştır.
"İlim" sıfatı ki, hayat sıfatının gölgesidir. Bu sıfat, diğer bütün sıfatları içine alır. Kudret, irade ve diğer
sıfatlar bağımsız oldukları halde - sanki- onun parçalarıdır. Zira bu sıfatın Allah ile bir çeşit birleşmesi vardır
ki, O'nun gayrı değildir. Çünkü "huzuri ilim suretinde, bilginin, bilenin ve bilinenin birleşmeleri" vardır. Lakin
ilim sıfatının adeta parçaları olan kudret, kudret sahibi ve kudretlenmiş şey arasında birleşme olmadığı gibi,
iradede de bu birleşme yoktur.
İlim sıfatından sonra sırasıyla kudret, irade, duyma, görme, konuşma ve yaratma sıfatları gelir.
Yaratma sıfatı alemin yaratılışının sebebidir. Alem, onun gölgesi, yani eseridir, fakat tecellisi değildir.
Yaratma sıfatı, kudret sıfatının gerisindedir. Çünkü "fiil"in ve "terkin" gerçekliği vardır ve yaratmada fiil tarafı
belirmiştir. "Kudret", iradeden önce; "yaratma", iradeden sonradır.
Hakikat şudur ki, alem her an yeni bir tecelli (İlahi kudretin görülmesi) ile var olmaktadır. Eğer
tecelli bir an kesilse, varlığından eser kalmaz. Tecellide ise tekrarlanma yoktur. Her tecelli eski varlığı
giderir ve yeni bir varlık meydana getirir. Tecellinin her varlığı gidermesi, onun gidişi anında varlığın
yok olması, yeni bir varlığın yaratılması da başka bir tecellinin onu meydana getirmesidir ve eşyanın
yok olması anı, onun var olması anının aynıdır.
Allah, alemi yaratmayı dilediğinde önce Zat'ında varlık(vucut) sıfatını, ondan sonra da bu vucut
sıfatının suretleri olan diğer sıfatları yaratmıştır. Allah vucud'u yarattıktan sonra: bu sabit vücut'tan o varlık
(vücut)'ın karşılığı olan yokluk içerisine bir gölge düşürmüş ve orada "mümkün ve geçici olan varlık"
varlık(vücut) bulmuştur. Yine aynı şekilde, hayattan, bu hayatın karşılığı olan yokluk içerisine bir gölge
düşürmüş ve orada "geçici hayat" meydana gelmiştir. Diğerlerini de aynı şekilde meydana getirmiş ve bu
suretle geçici varlık ve onun hayat, ilim, kudret ve diğer sıfatları, "varlık" ve "yokluk" neticesi olmuştur. Varlık
ve yokluktan ibaret olan mümkünün (yaratılan herşeyin) mahiyeti ise tabiatıyla yokluktur. (Eksiksizin
karşısındaki eksik ve kopuklunun mahiyeti tabii olarak yokluktur.) Çünkü gölge "şey"in aynı değildir, onun
ancak benzeri, örneğidir; "misal alemi"... Birisi diğerine bağlanamaz. "Gölge", yani mümkünün hakikati, isim
ve sıfatların yokluğa düşen akislerinden bir akis ve "yokluklardan bir yokluk"tur. Böyle olunca, "mümkün",
"zorunlu (vacip)"nun aynı olamaz. Bu yüzden, "her şey O'dur" dememeli, "her şey O'ndandır."
demelidir.
"Mümkün"ün mahiyeti yokluk olunca, o, bütün noksanlıkların ve kötülüklerin yuvasıdır. Onlarda varlık
(vücut) olsun veya varlığa dair olsun, kemallerden görünen şeyler, sırf Allah'ın lütfudur. Çünkü Allah,
yerlerin ve göklerin nurudur ve O'nun dışında ne varsa gölgedir. Yokluk ise, bütün gölgelerin üstü...
Varlığı zaruri-zorunlu-vacip olanın hakikati "sırf varlık"tır ve bütün hayır ve kemallerin aynıdır. Bu
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varlığın karşılığı da "sabit yokluk"tur. Sırf yokluk o yokluktur ki, her türlü nisbet ve izafetlerden uzaktır ve
bütün kötülüklerin ve noksanların aynıdır. Fakat herhangi bir şeyin tam olarak meydana çıkması için, o şeyin
hakikatinin karşılığında suret hasıl edip eşyada zıtlarla görünmesi gerektiğinden, kötülüklerin kökü de olsa,
bu yokluk zorunludur ve "sırf varlık" da ancak "sırf yokluk" aynasında tam bir şekilde meydana çıkabilir.
Yokluğun dışta varlığı yoktur; ancak, ilimde bir farklılaşma kazanmış ve hatta ilmi "varlık"da da hasıl
olmuştur. Hakikat yolunun sonunda olanlar, yokluk mertebesinde noksanlıktan ve kötülükten her ne sabit
olursa, onun zıttı olan varlık(vucut)tan çaresiz olarak meydana geleceği ve "yokluk" mertebesinde çıkan her
bir kemalin "varlık-vucut"a ispat edilmiş bulunacağı cihetle, yokluğun bu "zihni olan varlığı"nı, varlığın aynası
saymışlardır. Bu takdirde "yokluk", varlığa ait kemallerin meydana çıkması için zorunlu olur ve ayna
sayılmasının sebebi de ancak budur.
"Sırf yokluk" gölgelerden etkilenmemiş ve onlardan renk almamıştır. Çünkü bu yokluk, gölgelerin
karşılığı değil, ancak "sırf varlık(vucut)"ın karşılığıdır. Soru:
—Sırf yokluğa, zıttı olan "sırf varlık"ın rengiyle hükmetmek, iki zıttı birleştirmek olmaz mı?"
Cevap:
—Yokluk kavramı ikinci dereceden kavrayışlardandır ve dış varlığı yoktur. Fakat yokluğun
birimlerinden birisi, varlık ile sıfatlanabilir. Yine alimler, "gölge varlık, zorunlu olan varlığın aynı değildir."
demişlerdir. Zira gölge varlık da -mahiyeti "yokluk" olduğu için- , ikinci dereceden kavrayışlardandır ve dış
varlığı yoktur. Hâlbuki zorunlu varlık-Allah dışta mevcuttur ve bu takdirde aynı değillerdir."
Topluca ve kısaca söylemek gerekirse, "sınırlı ve geçici varlık", sırf yokluktan meydana gelerek "aktüel
varlık" kazanmış ve bu suretle bütün yaratılmışlar(alem), çeşitli sıfatlarını ve onun objelerini elde etmiştir.
Gerçi alem bir görünüşten ibarettir ama bu görünüş bizim hayal kuvvetimize bağlı değildir. Alem bizden ayrı
olarak mevcuttur. Fakat "hakikatte varlık sahibi olan hakiki varlık" ancak Allah olduğundan, alemin varlığı
Allah'ın bir lütfundan başka bir şey değildir. Allah, gördüklerimizin, düşündüklerimizin, kısaca, her şeyin
ötesinde ve üstündedir.
Allah, mutlak ve zorunlu, alem ise mümkün ve geçicidir. Çünkü alem, zaman ve mekândadır.
İnsanın cevheri olan ruh da bir yaratıktır. Fakat ruh, "halk alemi"nden olmayıp "emir alemi"nden olması
dolayısıyla, onun kendine has eğilimi iyiliklere yönelmektir. Lakin halk aleminde bedene girince, yani nefsle
karışınca, onun mahiyeti dolayısıyla zorunlu olarak kötülüklere yönelmiş ve onda kötü istekler doğmuştur.
Yaratılış daha başlangıçtan itibaren bir "varlık- yokluk" ilişkisidir; bu sebeple de mümkün, yani
alem, "varlık-yokluk" ilişkisinin bir sonucudur ve mahiyeti yokluktur.
Allah'ın isim ve sıfatları topluluktan dağılış ve yayılışa geçince, ilim mertebesinde de birbirlerinden
ayrılmışlar ve "aks" etmişlerdir. Bu birbirinden ayrılmış olan her bir isim ve sıfatın ise, yokluk mertebesinde
bir karşılığı ve zıttı vardır. Mesela ilim sıfatının yokluk mertebesinde karşılığı ve zıttı, ilmin yokluğu olur ki,
"bilgisizlik(cehil)"tir. Kudret sıfatının karşılığı ve zıttı da, "kudretsizlik(acz)"tir. İşte bu kıyas üzere, o karşılıklı
yokluklar da Allah'ın vacib ilminde birbirinden ayrılmışlar ve kendi karşılıklı isim ve sıfatlarının akislerinin
meydana çıkıp görünüşüne ayna olmuşlardır. Böylece "mümkünlerin hakikatleri", yokluğa akseden şekillerdir.
Yokluklar, mahiyetlerin prensipleri ve maddeleri gibidir. Eşyanın hakikatleri, İlahi isimler ve sıfatların zıtları
olan yokluklardır.
"İlim" mertebesinde, isimler ve sıfatların "ilmi suretleri" yokluk aynalarında aksetmişler ve onlarla
karışmışlardır. "İlim suretleri" mertebesi, isim ve sıfatların aynı değil, ancak onların misalleri ve gölgeleridir.
Eşya alemi de, yaratılıştan önceki şekil suretleri, yani "ayan-ı sabite" gölgesi olup, "ayan-ı sabite"nin aynı
değildir.
"Yokluk", varlığın karşılığı ve zıttıdır. Bu sebeple de bütün noksanlıkların ve kötülüklerin yuvasıdır.
"Varlık" ise, "topluluk" mertebesinde hayır ve kemalin aynıdır ve asılların aslı olan makamda Zat üzerine
"kök-istikak" yoluyla atfedilemediği gibi, yokluk da yokluk mahiyeti üzerine kök yoluyla atfedilmiş olmayan
varlığın karşılığıdır. O mertebede o mahiyet yok denemez; belki o mahiyet, yokluğun da olmadığı yokluk,
yani "sırf yokluk"tur. Fakat ilmi açıklamada o mahiyete yokluk ilişince, o mahiyetin parçaları yoklukla
sıfatlanmış olur; dolayısıyla da "kök-istikak" atfı onlar için doğru olur. Yokluğa mahsus topluluğa ait
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mahiyetten alınmış olan "yokluk kavramı", gölge gibidir; ve o mahiyet onun bütün ayrılmış olan birimlerine
kök yolu ile atf olunur. Onun "yokluk"u, topluluk mertebesinde bütün kötülüklerin ve noksanlıkların aynı
olduğundan, Allah'ın ilminde her bir şey diğerinden ayrılarak meydana çıkmış ve her bir kötülük diğerinden
farklılaşmıştır. "Varlık-Vucut" tarafında da iş aynı şekildedir. Varlık, topluluk mertebesinde her kemalin aynı
idi; fakat ilimde meydana gelen ayrılık mertebesinde, her bir kemal diğerinden ayrılarak farklılaştı ve her bir
hayır diğer hayırdan ayrıldı. Şu halde, bu varlık kemallerinden her bir kemal, onun karşılığı olan yokluğa ait
noksanlıklardan her birinde "ilim mertebesinde" aksetmiş ve her birinin ilim suretleri birbirine karışmıştır.
Kötülüklerden ve noksanlıklardan ibaret olan yokluklar, ilim mertebesinde, ilme ait farklılaşma gösteren ve
akseden kemallerle birlikte eşyanın mahiyetleridir. Yokluklar, o mahiyetlerin asılları ve maddeleri, kemaller
de onlara sokulan suretler gibidir.
TASAVVUF YOLCULUĞU
"Can-ı gönülden gerektir Halik'i zikreylemek, Yoksa Allah demeklik kağez(sakız) olur her dile."
"Kendini yok bil, kemal ancak budur, O'nda yok ol, kavuşmak işte budur!.."
Tasavvufunun en üstün derecesinin, Allah'ı tanımak olduğunu, tasavvuf büyükleri bildirmişlerdir. Allah'ı
tanımak da Allah'da yok olmak, yani yalnız O'nun "mutlak var" olduğunu, O'ndan başka her şeyin "mutlak
yok" olduğunu anlamak demektir... Tasavvuf, bu marifete, bu anlayışa kavuşturan yoldur.
Bu kendi varlığından geçip Allah'da yok olmaya "fena" denir. İki türlü fena vardır: Biri 'fena-i kalb' olup,
kalbin Allah'tan başka her şeyi unutmasıdır. Ne kadar uğraşsa, O'ndan başka hiçbir şeyi hatırlayamaz. Kalb,
Allah'tan başka hiçbir şeyi bilmez ve sevmez. İkincisi, 'fena-i nefs'dir. Nefsin fenası, onun yok olmasıdır.
İnsan, kendisine "ben" diyemez olur; kendisi ve eseri kalmaz. Allah'tan başka hiçbir şeyi bilmez ve sevmez.
Kendine ve başkalarına bir bağlılığı kalmaz.
Tasavvuf yolunda ilerlemek, kendini yok bilmek, Allah'a "tam kul" olmak içindir. Allah'tan başka her
şeyi unutmak ve yalnız Allah'ı var bilmek makamı(abdiyyet makamı)na kavuşan kimseye "arif" denir.
Tasavvuf yolculuğu, dünyada İslamiyeti tam yaşamak içindir. İslamiyet -çok kaba bir tarifle- üç şeyden
meydana gelmiştir. Bunlar, ilim, amel ve ihlâstır. Tasavvuf, her şeyde ihlâsı elde etmek içindir.
---"Kişi, sevdiğiyle beraberdir."
Hadis'i şerifince Allah'ı seven Allah ile olur ve görünüşte insanlar ile birlikte ise de insanlardan ayrıdır.
Keşf yolu ile edinilen bilgilerin doğru olması, İslamiyet’e uygun olmaları ile ölçülür. En ufak bir ayrılık
manevi sarhoşluk (sekr)den ileri gelir. Din bilgilerinin doğrusu: Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat alimlerinin
anladıkları, bildirdikleri bilgilerdir. Bunlara uymamak doğru yoldan çıkmaktır, yahut sekr halinde söylenmiştir.
Sekr'den tam kurtulmak, tasavvufun son makamı(abdiyyet makamı)nda olur, başka makamlarda az çok sekr
bulunur. Veli, böyle hallerinde sabırlı olmalı ve üst makamlara çekildikçe bu hallerin kaybolacağını bilmelidir.
Hace Bahaddin-i Nakşibend Hazretleri'ne "Tasavvuf yolculuğu niçin yapılıyor?" diye sorulduğunda:
---"Kısa, toplu olan bilgilerin genişlemesi, açıklanması ve akıl ile düşünce ile bulunan bilgilerin, keşf ile
kalp ile anlaşılması için.." diye buyurdu. İslamiyet’in bildirdiği bilgilerden başka şeyler öğrenmek için demedi.
Tasavvuf yolunda ilerlerken, bazen, garip ve acaib şeylerle karşılaşılmakta ise de, yolun sonuna varınca bu
bilgilerin yanlışlığı ortaya çıkar, yalnız İslamiyet’in bildirdiği şeyler, açık ve geniş olarak bilinir...
Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, ayet ve hadislerden hüküm çıkaran alim (müçtehid) lerin,
kuvvet ve kudretlerini tam kullanarak eriştikleri anlayış(içtihad)ta yanılması gibidir; kusur sayılmaz. Bundan
dolayı, evliyaya dil uzatılmaz. Belki, hata edene de, bir derece sevap verilir. Yalnız şu kadar fark vardır ki,
müçtehidlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da, hatalı işlerde sevap verilir; evliyanın
yanlış keşflerine uyanlara sevap verilmez. Çünkü ilham ve keşf, ancak sahibini bağlar; başkalarını
bağlamaz. Müçtehidlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için bağlayıcıdır. O halde, veliler(evliya)in
yanlış ilhamlarına, keşflerine uymak gerekli ve caiz değildir. Keşf ve ilhamın doğru olup olmadığı, Ehl-i
Sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmaması ile anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa
'yanlış'tır denilir.
Şeriat ile tasavvuf birbirinden ayrı değildir. İslam'a uymayan her şey batıldır; atılması lazımdır. İslam'ın
istemediği bir Müslümanlık, sapıklıktır. Şeriata yapışarak hakikati aramak, tasavvuftur.
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Tasavvuf yolu, yedi basamaktır. Bu basamaklardan ikisi beden ile nefsin yolu olup, Halk
Alemi'ndendirler. Beş basamak ise Emr Alemi'ndendir ve "kalb", "ruh", "sır", "hafi" ve "ahfa"nın yoludur. Bu
yedi basamaktan her biri geçildikçe, nurdan ve zulmetten onbin perde açılır. Nitekim "Allah ile kul arasında
nurdan ve zulmetten yetmişbin perde vardır." buyurulmuştur.
Emr Alemi'nde olan birinci basamakta Allah'ın "Sıfat-ı Ef'aliyye"si tecelli eder. İkinci basamakta, "Sıfat-ı
Hakikiyye"si tecelli eder ve üçüncü basamakta, "Zat-ı İlahi"nin tecellileri başlar. Erbabına saklı olmadığı gibi
bu tecelliler artar. Yolcu(salik), her basamakta, kendinden uzaklaşır ve Allah'a yaklaşır. Yedi basamak
bitince, yakınlık de tamam olur.
Çekilmek(cezbe) ancak bir üst makama olur. Biranda Daha üst ve kutsi makamlara çekilmez; ve
geçilemez.. Görme (şuhud) de böyledir. Bir makam görülebilir. O halde, "kalb makamı"nda bulunup yolculuk
yapmadan, cezb edilenler, ancak kalbin üstündeki "ruh makamı"na çekilirler. Başlangıçtan olan cezbede: bir
üst makam, yani ruh (insanın kendi ruhu) müşahede edilir. Allah, ruhları, kendi suretinde yarattığı için,
ruhu görünce, Allah'ı görmek sanmışlardır. Ruhun, bu madde alemi ile bir ilişkisi, bağlılığı olduğu için,
ruhu görünce, yaratılmışlar aynasında, Allah görülüyor zannına kapılmışlardır. İşte, bu yüzden, bazıları -daha
üst makamlara çıkamadıkları ve aceleci davrandıkları için- beraberlik vardır, haşa kul ile Allah aynıdır gibi
vartaya yuvarlanmışlardır.
VARLIĞIN BİRLİĞİ-VARLIĞA ŞAHİTLİK
Hz. Mevlana’nın: “Ben Hakkım' sözü Mansur'un ağzında ışık kesildi; 'Ben Hakkım' sözü Firavun'un
ağzında yalan oldu-gitti.” Sözü ne kadar anlamlıdır.
"Varlığın Birliği" ve "Varlığa Şahitlik" konusunda her şeyden önce bilinmesi gereken şudur ki, birinde
"varlığın hakikati" belirtilmiş, diğerinde ise buna musallat ve küfre kadar yol verici sahteleri bu vasıflarıyla
dışlayıcı "yaşanan" billurlaştırılmıştır... Bu yüzden, Allah'ta tükenen ve "ben" demenin yerini bulamayan
idrakin "Ben Hakkım!" deyişinin, firavun mizacının İlahlık taslayan ve nefs azgınlığını gösteren "Ben Hakkım!"
deyişiyle karıştırılmaması lazımdır. Biri eserde derinleşme ve diğeri eser sahibi(müessir)ne yönelme
şeklindeki bir mizaç hususiyetinde farklılaşan bu birlik, "varlığa şahitlik-varlığı bilme" yolundan "varlığın
birliği"ni anlamak diye alınır ve bilenle bilinen arasındaki ince sırra uygun hareket edilirse, hem topyekun
insan ve toplum meselelerini "bütün muvazenelerde tecelli eden bir muvazene" hikmeti içinde ele alınabilici
İslam'a muhatap anlayış kavranır... Hem de güya birinden birine bağlılık adına, diğerini inkâra yönelme ve
böylece bizzat bağlandığı tarafından red edilme durumundan sakınılır. Kendilerinden ilham alacağımız batın
kahramanlarına bakış açımız: haddimizi bilmek ve ölçülere uygun davranmaktır.
Kelam, "belirmek-taayyun" manasına gelen bir tabirdir... Taayyun ise, Arapça "ayan olmak-meydana
çıkmak" demektir. Ve "Kelam" Allah'ın bir sıfatıdır; yaratılanlarda da yalnız insanın, bir ayrıcalığıdır. Alem,
Allah'ın lisanlarından bir lisan; ve varlıkların hepsi, Allah'ın yarattığı mahlûk olarak O'nun kelimeleridir...
Kelimeler hakikatlerin "ifade" olunduğu aynalar durumundadır ve mana onlardan da soyut(mücerret) bir
seviyede kalır.
Dolayısıyla, "HER ŞEY, O DEĞİL, O'NDANDIR; BU YÜZDENDİR Kİ O!.."
Bunun üzerinde duralım: "O değil, O'ndandır"... Burada Allah-Yaratan ile yaratılan arasındaki fark
açıkça bellidir ve ölçülere uygunluk, hadlere riayet tamamdır. Ancak bu mana ifade ediliş muradına
yöneltilmez ve "Allah'ın ahlakıyla ahlâklanmak!" memuriyetinin "zamanüstü" tırmanış gayesine bağlanmazsa,
burada ikilik görünür ki, Allah'tan başka İlah olmaması ve Allah'tan başka mevcut bulunmaması inancına
aykırıdır. Bu mesele; Şeriatın kabuğunda kalınca, kuru akılla nereye varılacağına da bir örnek sayılır. Küfre
kadar yol bulan, ölçülere uygunsuzluk!..
"O'ndandır, bu yüzdendir ki O"... Burada da, Allah ile mahlûk arasındaki adeta iktidar sahası ifade
eden ikilik kalkmış ve Allah'tan başka mevcut olmaması hakikati belirtilmiştir. Ancak bu ifade de muradına
yöneltilmez ve "Allah'ın ahlakıyla ahlâklanmak!" memuriyetinin, "zamanüstü" tırmanış gayesinde bir tecelli,
Allah'ın muradı kendi muradı olmuş bir "hal" beyanı diye bilinmezse, bu sefer imanın "zevken idrak"
manasından mahrum kalır. Bu mesele de, Şeriat'in kabuğunda kalınınca, kuru akılla nereye varılacağına bir
örnek... Küfre kadar yol bulan, ölçülere uygunsuzluk!..
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Her an tecrit ve tecritte tenzihi koruma şuuruyla dava şu:
---"Allah'ı bilmek; ancak O'nu zıtlar arasında birleştirmekle ve O'nun üzerine yine O'nunla
hükmetmekle mümkündür!"
VARLIĞIN BİRLİĞİ'NE ANAHTAR
---"Dava-i Mansur ederdi her kişi, dar olmasa..." (Ragıp Paşa, 18.yy) Yani idam edilme korkusu
olmasaydı, pek çok insan, Hallacı Mansur gibi: “Ben Hakkım” iddiasında bulunurdu.
Varlığın Birliği(Vahdet-i Vucud) davasının bir ucu küfürdür, öbür ucu ise, imanın ta kendisi...
Varlığın Birliği'nin, ilmi ve tarihi bir sınıflandırma halinde üç aşaması vardır. Biri, Muhyiddin-i Arabi
Hazretleri'ne gelinceye kadar, bütün velilerin hali ve hatta peygamberlerin hali... Fakat burada şuura
dökülmemiş hal olarak, zevken idrak olarak bir varlığın birliği vardır. O haktır ve açıktır.
Sonra, Muhyidddin-i Arabi tarafından şuura dökülmüş olarak, şuura dökülecek kadar ileri gidilmiş
cesaret olarak, bir "varlığın birliği" vardır. Bir de "ikinci bin"in yenileyicisi, İmam-i Rabbani Hazretleri
tarafından yerli yerine oturtulmuş, düzenlenmiş ve her yönüyle izah edilerek kapatılmış bir "varlığın birliği"...
Gavsı Azam Şeyh Abdulkadir Geylani ve Çağımızda Bediüzzaman Said Nursi Hz.’leri bu gerçeği çok özel ve
güzel ifadelerle aydınlatmış, Harun Yahya eserleri mükemmel biçimde açıklamıştır.
Birinci aşama bir “zevken idrak” merhalesidir. Zevken idrak... Anlatamadan anlamak, hesaplamadan
ve zorlamadan sezip kavramak ve sırlardan koku almak... Bu merhalede Allah'ın lizatihi-bizatihi (Zatı ile
zatına-kendisi ile kendisine) tecellisi davası vardır... Kendisi ile kendisine tecelli etmesi... Hemen onun
ilerisinde, rabıtalardan, zikirlerden sonra zevken varılan "La mevcude illallah" hakikati... Eşyaya var olma
gücünü vermemek... Bu apaçıktır. Kim var olabilir?.. Onun var ettiği ayrı... Varlığın özüne, iç yüzüne kim
malik olabilir?.. Eşyanın her zerresinde her noktasında İlahi nakşı görmek... Ve varlığın eşyaya O'ndan
geldiğini sezmek... Eşyayı helakte-yok oluşta görmek... Var olanı Allah'ta görmek...
Zaten Allah buyuruyor:
---"Ben bir gizli hazine (kenz-i mahfi) idim. Görünmek için bu alemleri yarattım."
Bu hazla ve zevkle ele geçen "varlığın birliği" idraki: Mutlak Varlık'ı Allah'ta görür; O'nun dışındaki her
şeyi ise yok oluşta... Fakat yine her nesneye Allah'ın yarattığı şey diye bakar. Bu şeriattir ve mutlaka bunun
böyle olması lazımdır! O şeye, haşa, Allah diye bakmaz!..
Kur'an'da her şeyin Allah'ın veçhinde helak halinde olduğuna dair bir ayet var... İşte hak olan varlığın
birliği. Ve görülen de O'nun yarattıkları...
İkinci aşamaya gelince, bir büyük veli olduğu için ona en büyük bir hürmet tavrı içinde ve basite
indirerek ifade edelim: Muhyidddin-i Arabi Hazretleri.'nin "varlığın birliği(vahdet-i vucud)" şuura yüklediği yük
bakımından altından kalkılır gibi değildir!... Muhyiddin-i Arabi'den biraz daha geriye gittiğimizde, vahdet-i
vucudun ilk halini yansıtan Mansur'a varırız. Yazı'nın sonuna doğru Mansur'a değineceğiz.
Tasavvufun ilk devresindeki "varlığın birliği" anlayışı "gölge ve zat"ı karıştırmamak ve "var" olanı Allah
görmenin, zevken idrakine varmak” üzerine kuruludur.
Ve Muhyiddin-i Arabi'ye gelince iş, bu büyük veli "eşyanın gölgesi bile yoktur!" der. Yani eşya o kadar
yoktur. O halde böyle bir "yok" içinde insanın kendisini bulabilmesi imkânı da yoktur!.. O büyük velinin ince
noktası: Eşyanın gölgesi bile yoktur ve o gölgeden bize kalan son mana, son his "Allah"tır. İşte, bu geçitten
geçmenin imkânı hemen hemen yok gibidir. Yani eserle müessir(eser sahibi) birleşir gibidir.
Bunun Batı (panteizmiyle)yla hiçbir alakası yoktur. Batı (panteizm)i -haşa- Allah'ı tabiatta görür... Ve
tabiatı putlaştırır sadece... Varlığın Birliği'nde öyle değil; burada tabiat görülmüyor. Bunu tabiata götürmek
küfürdür ve Muhyiddin-i Arabi'ye küfür isnadı küfürdür!.. Muhyiddin-i Arabi'yi anlamayanların hepsi maalesef
dalalettedir. Muhyiddin-i Arabi'nin eşyayı yok görüşünde, gölgesini bile kabul etmeyişinde, o kabul
etmeyişinden sonra kalan bir hisse mevcuttur ki, ona da zat ile mahluk denemez. Çünkü mahluku görmez ve
insanda, onlar bir araya gelir vehmi doğar. Bu hiçbir makasın kesemeyeceği bir hadisedir. Bunun dış şuur
aynalarına yansımasındaki tehlikeyi, "ikinci bin"in yenileyicisi olan büyük batın kahramanı İmam- ı Rabbani
Hazretleri çözecektir.
Muhyiddin-i Arabi'nin şahsı üzerinde biraz duralım. O'na "Hatem-ül Evliya" denir. O gerçekten ilk
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kısmın "müteahhir-sonradan gelen"idir. O, bir tek lokmayı ondan tesbih sesi duymadan ağzına almazdı.
Evet, yediğimiz yiyecekler de Allah'ı zikreder ama onu ancak duyan duyar. Batı, onu defalarla tercüme
etmiştir kendi dillerine. Muhyiddin-i Arabi gösterdiği kafa cehdi bakımından dünyaya gelmiş sayılı insanlardan
biridir; İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi... Cebir ilminde çok ileri idi ve cebir en büyük değerini onunla
kazanmıştır. Birçok keşfi vardır ve beşyüz ciltten fazla eseri vardır...
"Varlık Birliği"ne inanan Allah ehlinin sözlerinden şu anlaşılıyor: her şey tek bir varlık belirtir; o da
Allah'ın varlığı... Allah'ın varlığından başka hiçbir şeyin hakiki varlığı yoktur. Eşyanın çokluğunda görünen her
şey, varlığını tek "zat"tan alır. Şüphe yoktur ki, Allah, bu kainatın ne kadar zerresi varsa, hepsine kendi
varlığını ve birliğini nakşetti. Onun içindir ki kainatın topyekün zerreleri, o Zat'ın varlık ve birliğine kesin bir
delaletle işaret eder. Zannedilmesin ki, kainatın bu zerrelerinden birisi başlıbaşına vardır veyahut hepsi
birden hakiki varlık olarak mevcuttur. Bu eşyanın hiçbiri yokken, O, bir olan "Allah" vardı. Var olan, işte o
"Allah"tır ve ondan başka mevcut yoktur. Alem denilen mahluklar da o "Allah"a ait birlik ve varlığın
işaretleridir.
Eşya ve hadiselerin çokluğunda, bütün kainat, bir anda var görünür; öyle müthiş bir değişme
hızı var ki, bu surat, bize her şeyi var gösterir. Aradaki yokluk hissedilemez. Zira her an, yokluğun
peşini varlık, varlığın peşini de yokluk takip edince, uzun bir müddet, her şeyde varlığın sürekli
olduğu sanılır. Her an ve lahzada, varlık ve yokluktan biri gelip biri gittiği için, ne gelenin geldiği, ne
de gidenin gittiği anlaşılır. Var sanılan her şeyin aslı yok olduğundan, İlahi nurdan bir kıvılcım olan
iğreti varlığı yine yokluk takip eder; böylece görünürde varlık, bir ışık ve bir sel gibi akar gider veya
bir kıvılcım dairesi halinde döner, durur. İşte bütün alem, hakiki varlık kıvılcımlarının dairesi içinde bir
hayal gölgesinden ibarettir.
Biri var ki, başında da, sonunda da, varolan O'dur. O'ndan başka var yoktur. Bu dünya "bir varmış, bir
yokmuş" mealindedir. Yani ezellerin ezelinde bir O vardı; O'ndan başka hiçbir şey yoktu. O'nun bilgisinde, bu
alemin böyle olacağı vardı. Kendi varlığının ışığı ile O, bu alemi var eyledi; bütün mevcutları, varlık
çehresiyle apaçık ortaya çıkardı ve görünür kıldı. Yani O, yine her anda bütün mevcutları varlıkla yokluk
arasında gezdirir, varlıkla yokluk arasında sanatını gösterir. Ezellerin ezelinde yok olan yine yoktur; isterse
var gibi görünsün... Ezellerin ezelinde var olan O, her şeyi kucaklayıcı ve kendisinde yok edici (helak edici)
manasıyla, var olandır. Var ve bir olan O'dur. O, birliğiyle ve sınırsız kudretiyle her şeye kadirdir. O kudretinin
yetkinliğiyle kendi varlığının gölgesini bütün insanlara ve alemin her zerresine verdi. Bu sayede hepimiz,
"şenlik" ve "benlik"le seçilip birbirimizden ayrılıyor ve farklı oluyoruz. Derinden derine kavrayabilmek lazımdır
ki, biz, böylece, hayali varlık belirişiyle(vucut taayünüyle) başka başka görünüşler sahibi olmuş bulunuyoruz.
Allah bu türlü, ezeli istidadımıza göre her birimize, kendisine doğru yol gösterdi.
"Her şeye yaratılışını verdi sonra doğru yolu gösterdi" mealindeki İlahi ifade, bu sırra işarettir. Evet; her
birimize, ezeli istidadımız gereğince, Allah, hidayet verip, kendi varlık nuriyle kurtuluş nurunu bahşetti. Bu
yüzden, "mutlak hikmet ve münezzeh adaleti" temsil eden kaderden, her birimiz için hoşnut ve razı olmak
icap etti.
Varlığın Birliği meselesi, kuru zihin ve bilgi işi değil, bir zevk ve vicdan işidir. Yüksek bir şuur ve huzur
meselesidir. Bu meseleyi sadece vicdan işi olarak bildikten sonra, kendi varlığı üzerine yoğunlaşan ve senlik,
benlik dairesinde, Cenabı Hakk'ın varlığından başka, hakiki bir varlığın olduğunu sanarak hakiki varlık
fikrinden uzak, o varlığı inceleyen, boş yere zahmete girmiş olur. Kendi gölge varlığına güvenenin hali
yamandır. Fakat kendimizden o gölge varlığı silip yok ederek; varı ve varlığı sahibine verecek, teslimiyet
yoluna girecek, yokluğa bürünecek ve bu hal içinde huzura kavuşacak olursak, Hakk'ın varlığı öyle tecelli
eder ki, o varlık tükenmez, genişliğinin sonu bulunmaz ve hudutsuzluğunun kavrayışı olmaz. Mademki kendi
varlığımızı görmedikçe bize hiçbir zahmet yoktur, o halde, Hakk'ın mutlak varlığı sayesinde rahat ve huzur
içinde baki yaşarız, işte bundandır ki, tevhid mertebelerine tam dikkatle uymayı tenbih etmek, vazgeçilmez
bir ihtiyaçtır.
VARLIĞIN BİRLİĞİ'NE GİRİŞ
Varlık, her kemal ve iyiliğin kaynağıdır. Yokluk da her noksan ve kötülüğün kaynağı... Varlık, mutlak
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manasıyla yalnız Allah için sabit; yokluk da "mümkün"ü ifade eden "mahluklar alemi(masiva)"ne mahsus
bir nasip olduğundan, bütün hayr ve kemal, Cenabı Hakk'a, bütün kötülük ve eksiklik de "mümkün"ata aittir.
"Mümkün"e varlık isnat etmek, hayr ve kemali ona tahsis eylemek, hakikatte onu Allah'a ortak saymak olur.
Keza "mümkün"ü Allah'ın aynı; sıfatlar ve fiilleri, Allah'ın sıfat ve fiillerinin aynı sanmak, en büyük edep
hatasıdır ve Allah'ın isimleri ve sıfatlarında küfre kaymaktır.
Bazı zahir alimleri, "mümkün"e varlık isnat etmişler, "mümkün"ün varlığını mutlak varlığın
parçalarından saymışlardır. Nihayet, Allah'ın varlığı için "evla ve akdem-en evvel ve en önce" demişlerdir. Bu
mana bile, varlıktan doğan kemaller ve faziletler noktasında "mümkün"ün Allah'a ortaklığını gerektirir ki,
tamamıyla yanlıştır. "Allah, bütün bunlardan münezzeh ve yüce" olandır.
"Kibriya benim dış giysim, azamet de iç.." mealindeki bir Hadis-i Kudsi'de bu inceliğe, sonsuzca derin
bir eda ile temas edilmiştir. Eğer zahir alimleri bu inceliği tanısalardı, hiçbir suretle "mümkün" için varlık
aramazlardı; Allah'a mahsus hayır ve kemali, yalnız O'nda görürlerdi.
Bazı tasavvuf ehli, yine "mümkün"ü "zorunlu(vacip)"in aynı bilmişler ve onun sıfat ve fiillerini Allah'ın
sıfat ve fiilleriyle bir tutmuşlardır. Bu zatlar, varlık şirkinden münezzeh ve ikilikten uzak kalmışlarsa da mevcut
olmayana varlık yüklemişler ve noksanı kemal kabul etme yanlışına düşmüşlerdir.
Bir de, tasavvufla ilgilenen bazıları, Varlığın Birliği(Vahdet-i Vucud)'ı dillerine dolamış, bundan yüksek
mertebe olmaz sanıyor. Bazıları özenerek, bir kısmı da, yalnız işiterek, bir kısmı hem işiterek hem de zevk
alarak ve bazıları da maalesef sapıklıkla ve zındıklıkla, "Varlığın Birliği" yolunu çarpıtmış, "sevabı, iyiliği,
günahı, kötülüğü, her şeyi, Allah yapıyor." diyor. Hatta her şeyi Allah biliyorlar ve "birbirimize secde edelim"
diyorlar. Bu kurnazlıkla, İslamiyet’e uymuyor, emirleri yerine getirmiyorlar. Buna bir örnek Nesimi'den
verilebilir:
--- "Her zerrede, güneş oldu zahir,
Toprağa sucud kıldı tahir.
Nakkaş bilindi nakş içinde,
La'l oldu ayan, bedahş içinde.
Yer ve gök hep, Hak oldu mutlak,
Söyler def ve ney, hep enelhak.
Maşukla aşık, oldu bir zat,
Mahv oldu, vucud-ı nefy-i isbat,
Eşya, ikilikten oldu hali,
Naki, ehad oldu, la yezali.
Ademde tecelli kıldı Allah,
Kıl Ademe secde, olma gümrah..."
Son derece girift olan bu meselede, önce, Şeyh-i ekber Muhyiddin Arabi'nin, bazıları için, ilk bakışta
Şeriat’ın dış görünüşüne aykırı görünen anlayışını kısaca belirtip, daha sonra "İkinci bin yılın
yenileyicisi(Müceddid-i Elf-i Sani)" Ahmed Faruk Serhendi (İmam-ı Rabbani) Hazretlerinin her şeyiyle Şeriat'a
uygun olan açık keşf ve doğru ilhamını yazmak uygun olacaktır. Ki, böylece, mizaç özelliğinden kaynaklanan
iki değişik anlayış arasındaki fark ve benzerlik, tam manasıyle görünsün ve "varlığın birliği-vahdet-i vucud" ve
"varlığa şahitlik-vahdet-i suhud" gibi çok ince ve çok önemli mesele üzerindeki ana görüşler birbirine
karışmasın.
Birinde "varlığın hakikati" belirtilmiş, diğerinde ise buna musallat ve küfre kadar yol verici sahteleri bu
vasıflarıyla dışlayıcı "yaşanan" billurlaştırılmıştır... Biri “eserde derinleşme” ve diğeri “eser sahibine yönelme”
şeklindeki bir mizaç farklılaşması belirten bu birlik, "varlığa şahitlik- varlığı bilme" yolundan "varlığın birliği"ni
anlamak diye kabul edilir.
ŞEYH-I EKBER'E GÖRE VARLIĞIN BİRLİĞİ
Şeyh-i Ekber diyorlar ki
--- "İsimler ve sıfatlar, birbirinin aynı olduğu gibi, Allah'ın Zat(kendi)ının da aynıdırlar. Mesela ilim ve
kudret, hem zatın, hem de birbirinin aynıdır. O makamda, sayı ve çokluk, isim ve resim olmayıp, herhangi bir
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farklılık ve ayrılık da yoktur. Bütün isimler, sıfatlar, oluşlar ve itibarlar; Allah'ın ilminde kısaca, öz(icmali)
ve geniş(tafsili) olarak birbirlerinden ayrılmış ve belirlilik kazanmışlardır."
Şeyhi, Ekber: bütün bu isimler, sıfatlar, oluşlar ve itibarların öz olarak birbirlerinden ayrılıp belirlilik
kazanmasına "birinci beliriş-taayyun-i evvel", geniş olarak göstermesine (tafsili temayüz) de "ikinci beliriştaayyun-i sani" ismini verirler. Birinci belirişe "birlik(vahdet)" adını verip, onu peygamberin hakikati olarak
tanırlar. İkinci belirişe ise, "birlik görünüşü-vahidiyet" deyip, onu da öbür "mümkün"lerin hakikati itibar ederler.
"Mümkün"lere ait bütün bu hakikatleri "ayan-ı sabite(harici varlığı bulunan şeyler, İlahi ilim'de eşyanın
ezelden beri sabit olan suret ve hakikatlari)" kavramı içinde toplarlar.
Bu iki ilmi belirişi (vahdet ve vahidiyet), zorunluluk mertebesinde görür ve derler ki:
--- "Bu ayan, dış varlıktan hiçbir koku almamıştır. Dış alemde, soyut(mücerret) birlik(ehadiyet)ten
başka hiç bir mevcut yoktur. Olan, varlığın aksedişinden ve varlığın hayali görünüşünden başka şey değildir.
Tıpkı, bir kimsenin aynaya yansıyan varlığı ve hayali görünüşü gibi... İşte aynadaki o akış için, hayali
olmaktan başka bir varlık sabit değildir. Aynanın yüzünde herhangi bir iz, nakış yoktur. O iz hayaldedir, fakat
aynanın yüzünde sanılır. İşte vehim ve hayalle idrak olunan bu nakış, Allah'ın öyle bir sanatıdır ki, onunla
"yakın" hasıl oluyor ve artık hayal kalksa da o kalkmıyor. Ahirette gerçekleşecek ebedi sevap ve azap da
işte, bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor."
"Allah'ın o sanatı ki, her şeyi mükemmelliğe ve yakıne erdirdi" mealindeki İlahi ifade buna işarettir.
Şeyh-i Ekber'e göre, dış alemde görünen bu çokluk üç kısımdır: Ruhi, misali ve cismani
beliriş(taayyun)ler ki, cismani belirişler bu görünen alem(şahadet alemi)e karşılık gelir. İşte bu üç belirişe
"harici belirişler(taayyunat-i hariciyye)" derler ve bu belirişleri "imkan- olabilirlik" mertebesinde ispat ederler.
Yine Muhiddini Arabi Hz.’leri, nüzul mertebeleri olan "beş tenezzül mertebesi(tenezzülat-i hamse)"ne,
"hazarat-i hams" derler. Zira, ilimde ve dış alemde Allah'ın varlığından ve Zat'ının aynı olan isim ve
sıfatlarından başka hiçbir şeyi sabit ve var görmezler. Yine ilmi sureti de, sureti olduğu şeyin bir benzeri ve
misali kabul etmez, onun aynı bilirler. Tıpkı bunun gibi, varlığın zahir aynasında görünen "ayan-ı sabite"nin
aksetmiş suretini, o ayanın "aynı" tasavvur ederler; benzeri olduğunu kabul etmezler. Nihayet bu hal içinde,
"birlik(ittihad)" hükmüne varmışlar ve "her şey O'dur!" demişlerdir.
İşte "Varlığın Birliği-Vahdet-i Vucut" gibi çok nazik bir davada, Şeyh-i Ekber'in ekolu, özet olarak
budur. Şeyh bu ilmi, veliliğin son mertebesine mahsus kabul edip "Füsus Hikem" adlı eserinde derler ki:
--- "Nebiliğin son mertebesi ve son geleni, bu ilmi, veliliğin son mertebesinden ve son geleninden alır!"
Bazı "Fusus" tefsircileri, bu mananın yorumunda çok zorlanmışlardır. Kısacası, Şeyh'ten önce gelen
tasavvuf ehlinden hiç bir fert, bu ilim ve sırla ilgili konularda dudaklarını açmamış ve bu meseleyi, bu şekil ve
bu uslupla anlatan olmamıştır. Manevi sarhoşluk(sekr) anlarında, onlardan bire ve birliğe dair, "ene'l Hak" ve
"subhani" gibi sözler zuhur etmişse de, Allah'la kul arasındaki ilgiyi, Muhiddini Arabi tarzında ortaya koyan ve
açıklayan çıkmamıştır. Büyük Şeyh bu alanda ilk ve sondur. Bununla beraber, bu meselede pek çok
incelikler gizli kalmış ve en girift esrar düğümleri çözülemeden bırakılmıştır.
Onun "varlığın birliği(vahdet-i vucud)" anlayışını akla anlatmak mümkün değildir; akla beyan edilmez
o... "Eşya gölge olarak bile yoktur"un ve o "yok" içinde Allah'ı görüp "O vardır"ın hikmeti, "O vardır, başkası
yoktur" tarzında bir vehme dönüyor ki bu vehmi akıl ile çözmek mümkün değildir ve eser üzerinde
derinleşmeden ibaret bu bahsin inceliklerini akılla idrak, ancak Muhyiddin-i Arabi çapında büyük velilerin
işidir.
Nihayet İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman Said Nursi ve Harun Yahya eserleri bu konu
hakkında ciltler dolusu yazıldığı halde, en ince noktaları ve esrar düğümleri gizli kalan bu çetrefil davayı,
kökünden çözmüş ve kapatmışlardır. Bu derecede büyük bir davayı çözmek ve kapatmak, ancak böylesi
büyük zatların nasibi ve hizmeti olmuştur.
İMAM RABBANİ'YE GÖRE VARLIĞIN BİRLİĞİ - VARLIĞA ŞAHİTLİK
İmam Rabbani Hazretleri, "varlığın birliği" ve "varlığa şahitlik" hususlarında özetle şöyle
buyurmaktadır:
---Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin (Fusus Hikem) kitabında yazdığı ve yükselme(uruç)nin, bu yolun
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sonu olduğunu sanıp, bundan ötesi "yokluk"tur dediği, "tecelli-i zati" ile de şereflendirdiler. Iyice anladım
ki, Yaratan'ın, yarattıkları ile hiçbir benzerliği, hiçbir bağlılığı yoktur. Kapsama, birliktelik gibi şeyler, Ehl-i
Sünnet alimlerinin bildirdiği gibi, hep Allah'ın ilmi içindir; kendisi için değildir. Allah hiçbir şeyle birleşmiş
değildir. O, O'dur; mahluklar da mahluktur. O erişilmez, anlaşılmaz, anlaşılamaz. Bütün alem ise his olunan,
anlaşılabilen şeylerdir. Anlaşılamayan anlaşılan gibi olamaz. Zorunlu (Vacib), mümkün gibidir denemez.
Öncesiz ve sonrasız (kadim) olan, başı ve sonu olan(hadis)a benzemez. Yokluğu mümkün olmayan, yok
olabilen gibi değildir. Ne kadar şaşılacak şeydir ki, Şeyh Muhiddin-i Arabi ve onun yolunda giden büyükler,
"Allah hiçbir surette anlaşılamaz. Hiçbir şeye benzemez." dedikleri halde, "Zat-ı İlahi, her şeyi kaplamıştır,
her şeyle beraberdir" diyorlar. Bunun doğrusu, Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiğidir: "BERABER OLAN,
KAPLAYAN, ALLAH'IN KENDİSİ DEĞİL, İLMİDİR."
Perdeler tamamen kalkıp, hakikat bütün açıklığıyla bildirilince, anladım ki, alemler, mahluklar, İlahi
sıfatlar(Sıfat-ı İlahiye)ın aynaları ve İlahi isimler (Esma-i İlahiye)in görünüşleri ise de, "Varlığın Birliği-Vahdet-i
Vucud" var diyenlerin sandığı gibi, görünenler, gösterenin kendi değildir. Bir şeyin gölgesi, o şeyin kendisi
değildir.
İşte, Allah ile bu alem de böyledir. Göstermek ve gösterilmekten, belli etmek ve belli olmaktan başka
hiçbir bağlılık yoktur. Yaratıkların her biri, Yaratan'ın varlığını gösteren birer işarettir, delildir. Onun isimlerinin
ve sıfatlarının büyüklüğünü bildiren birer ayna gibidir. Bu kadarcık bağlılık, bazı kimselerin hayalinde
büyüyerek, bazı şeyler söylemelerine sebep olmaktadır. Bu hal, bilhassa, tevhid üzerinde murakebesi çok
olanlarda görülüyor. Murakebelerinin sureti, hayallerinde yerleşiyor. Bazıları da kelime-i tevhidin manasını
kısaca düşünüp, çok söylediklerinde, bu hale düşüyor. Bunların her ikisi de ilim ile ortaya çıkıyor; hal ile
ilgileri yoktur. Bazıları da aşırı sevgiyle bu hale düşüyor. Allah'tan başka hiçbir şeyin varlığını görmüyorlar.
Bunların böyle görmesi, her şeyin yok olmasına sebep olmaz. Çünkü hissimiz, aklımız ve İslamiyet her şeyin
var olduğunu bildirmektedir. Bu sevginin taşkınlığı zamanında, bazen, Allah'ın kendisi her şeyi kaplamış ve
her şeyle birleşmiştir sanıyorlar. Allah'da yaratılmış(mahluk) sıfatları yoktur ki, mahluklarda görülebilsin.
Yeri(mekanı) olmayan, bir yerde yerleşmez. Mahluklara hiç benzemeyeni, mahlukların dışında aramak
lazımdır. Yeri olmayanı ve zamana bağlı olmayanı, mekan ve zamanın dışında aramalıdır. İnsanın içinde ve
dışında görülen her şey O değildir; O'nun alametleridir. Evliyanın büyüklerinden Bahaddin-i Nakşibend
Hazretleri buyurdu ki:
---"Görülen, işitilen ve bilinen her şey, O değildir. Bunları "La ilahe" derken yok etmelidir."
---"Şüphesiz O, keyfiyeti meçhul bir büyüklükle büyüktür."
Allah, "mümkün varlık" için sözkonusu olan bütün sıfat ve arazlardan münezzehtir. "HİÇ BİR ŞEY
O'NUN GİBİ DEĞİLDİR." Ne zatta, ne sıfatta ve ne fiilde...
İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre, İlahi isim ve sıfatların yokluk mertebesindeki karşılıkları ve zıtları,
Allah'a ait isim ve sıfatların akisleri ve "mümkün varlıklar"ın hakikatleridir. Şu kadar ki, bu yokluk mertebeleri,
asıl mahiyetlerin usul ve maddeleri gibidir; ve o akislere bu maddeler geçmiştir. Bu yüzden, "mümkün
varlıklar"ın hakikatleri, Şeyh Muhyiddin-i Arabi'ye göre, ilim mertebesinde farklılık gösteren isim ve sıfatların
akisleriyle beraber, onların zıtları olan yokluk mertebeleridir ki, bu yokluk görüntüleri de yine ilim dairesinde
meydana gelmiş ve birbirleriyle karışmıştır. Allah istediği anda, o birbirine karışmış olan mahiyetlerden birisi,
ancak "Mutlak Varlık"tan bir ışık olan "gölge varlık" ile vasıflı olarak dış alemde bir varlık kazanır. İşte bu
katışık mahiyetler üzerine "Mutlak Varlık"tan gelen bir ışık, bütün bu harici eserlerin kaynağı olmuştur.
Demek ki "mümkün varlık", bütün sıfatlar gibi, "Mutlak Varlık"tan ve ona bağlı kemallerden bir ışıktır. Mesela;
"mümkün ilim", Allah'ın "vacip ilmi"nden bir ışık ve bir gölgedir ve karşılığında aksetmiştir. "Mümkün kudret"
de bir gölgedir ki, karşılığı olan "acz"de aksetmiştir. Bu şekilde; "mümkün varlık" da, "mutlak ve zorunlu
varlık"tan bir gölgedir ki, kendi karşılığı olan "yokluk" mertebesinde aksedici olmuştur.
Şimdi, İmam-ı Rabbani'ye göre, bir şeyin gölgesi, o şeyin aynı değildir; belki bir benzeri, o şeyin bir
misalidir ki, onu, aslıyla birleştirmek yanlıştır. Dolayısiyle, İmam-ı Rabbani nazarında "mümkün", "zorunlu"
aynı olamaz. Zira "mümkün"ün hakikati yokluktur ve yine onun hakikati, İlahi isim ve sıfatlardan bir akıştır ki,
o yoklukta belirmiştir. Netice olarak, mümkünün hakikati, Allah'a ait isim ve sıfatların bir benzeri ve misalidir,
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aynı değildir.
Doğru olan, "her şey O'dur" hükmü değil, "HERŞEY O'NDANDIR" ölçüsüdür. Zira "mümkün"ün kendi
özelliği yokluktur ki, eksikliğin, şerliliğin ve kötülüğün kaynağıdır. Kemal cinsinden "mümkün alem"de var
görünen her şey, -gerek vucud, gerekse onun tabi'leri olsun- bütünüyle o mutlak ve zorunlu varlık'tan hasıl
olmuş ve onun Zati kemallerinden bir ışık olarak yansımıştır.
Bütün noksan ve kusurlardan münezzeh olan Hak, topyekun göklerin ve yeryüzünün nurudur. O'ndan
gayrı her şey zulmettir ki, bundan da yokluğun keyfiyeti malum olmuştur.
MUHYİDDİN ARABİ VE İMAM-I RABBANİ'NİN GÖRÜŞLERİNİN ÖZETİ
İlk önce, bu iki tasavvuf büyüğünün arasında şu fark tespit edilebilir: İlkinin, eser sahibini eserde
(müessiri eserde), ikincisinin ise hakikati doğrudan doğruya eser sahibin(müessir)de araması ve bu yollarda
mesafe alması... Elbette ki, eser sahibi eserin üstündedir. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin davası iki kelime ile
şudur: "Eşya yoktur!" Doğrudur. Hiçbir şey aslı ile mevcut değildir. Tamam.. Fakat onun bir "gölge varlığı"
vardır. Ve o gölge varlık "Allah"dan başka(gayr)dır. O değildir, ona terstir. Evet; gayrdır ve o gayr "var"dır. Bu
"var" noktasını tutamazsak işimiz çok zordur.
İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün "varlığın birliği"ni zevken tasdik ettikten sonra onu eşyada bir
delaletler vahdeti olarak ele alır ve esası "varlığa şahitlik"e bağlar. Varlığa Şahitlik'de budur ve yaratılmışların
gölge varlığını kabulden ibarettir; yani gölge varlık "var"dır.
Şeyh-i Ekber'e göre, alem, isimler ve sıfatlardan ibarettir ki, ilim dairesinde birbirinden farklılaşmış ve
bu görünen varlık aynasında, yani dış varlıkta görünerek meydana çıkmıştır.
İmam-ı Rabbani nazarında ise, alem, "yokluk" mertebelerinden ibarettir ki, İlahi isimler ve sıfatlar, ilim
dairesinden o yokluk mertebelerine aksetmiş ve dış planda Allah'ın var kılmasıyla, o akış ve yokluk
mertebelerinden "gölge varlık(vucud-i zilli)"lar halinde mevcut olmuşlardır. Dolayısiyle, alemde çirkinlik ve
kötülük, kendiliğinden ve tabiatiyle ortaya çıkmış, bütün hayır ve kemal de Allah'ın Zatına ait olmuş oldu.
"İyilikten sana her ne gelirse, Allah'tan; kötülükten de sana her ne gelirse, nefsindendir." mealindeki İlahi
ifade, işte bu marifeti belirtici ve doğrulayıcıdır.
Bu şekilde anlaşılıyor ki, alem, hariçte aslı ve hatta zati bir vucutla mevcuttur ve fakat bu "hariç" de
vucut ve sıfatlar gibi o haricin gölgesidir. Alem için, "Allah'ın aynıdır" demek mümkün değildir. Zira aralarında
harici bir ayrılık ve aykırılık vardır. Tıpkı, bir kimsenin gölgesi, mecazi olarak, o kimsenin aynı ve kendisidir,
demek doğru olmadığı gibi...
Bir soru:
---"Şeyh-i Ekber de alemi Hakk'ın gölgesi bilir. Öyle ise, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yolundan farkı
nedir?"
Cevap:
---"Şeyh-i Ekber, o gölgenin varlığını vehimden ayrı kabul etmezler ve onun için harici varlıktan bir
kökü mümkün görmezler. "Gölge"yi, "asıl"a birleştirip birleştirmemenin ölçüsü, gölgenin harici vucutta ispat
edilip-edilmemesidir. O ise, gölge için bir harici vucut ispat etmemekte ve gölgeyi asıl'la birleştirmekte.
İmam-ı Rabbani'ye gelince; O, gölgenin, harici varlığı olduğunu, yani gölge varlığın, dış varlık
aleminde mevcut olduğunu kabul ederler ve kesinlikle gölgeyi, aslına birleştirmezler.
Gölge varlıktan asli varlığı ayırmakta ve gölge varlığı ispatta her ikisi de ortak ve hemfikir olmakla
birlikte, İmam-ı Rabbani, gölge varlığı hariçte ispat ederler, Şeyh-i Ekber ise, onu vehimde tahayyül eder ve
hariçte "soyut birlik(mücerret ehadiyet)"ten başka, hiçbir şeyi mevcut kabul etmezler. Yine, sünnet ve cemaat
ehlinin görüşleri olarak da hariçte varlıkları sabit olan Allah'ın subuti sıfatlarından yalnızca, "ilm"in varlığını
ispat ederler ve onun dışındakilerin harici varlıklarını sabit görmezler.
Zahir alimleri, her iki görüşün de dışında kalmayı tercih etmişlerdir. Bu meselede, hak, ölçüyü hiç bir
noktasından taşırmadan her tarafın hakkını vermiş olan İmam-ı Rabbani'ye nasib olmuştur. Eğer onlar da o
gölge varlığı hariçte bulsalardı, alemin harici varlığını inkar etmez, vehm ve hayalle kalmazlardı. Yine İlahi
sıfatların harici varlığını da inkar etmezlerdi. Eğer zahir alimleri de bu sırra erselerdi, asla "mümkün varlık"ta
"mutlak varlığı" ispata kalkmazlar ve gölge varlık görüşünü benimserlerdi.
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Bir soru:
---"Futuhat-ı Mekkiye'nin sahibi Şeyh-i Ekber, "ayan- ı sabite"ye vucudla adem, yani varlıkla yokluk
arasında geçiş(berzah)ler, diyor. Bu görüşe göre, "yokluk", mümkün hakikatlere girmiş oluyor. Böyle olunca
yukarıdaki değerlendirme ile Şeyh-i Ekber'in bu sözü arasında ne fark vardır?"
Cevap:
---"Onun "berzah-geçiş" demesi, şu itibarladır: İlmi suretlerin iki yüzü vardır. Bir yüzü, varlık yönünedir
ve ilmis subut vasıtasıyledir. Diğer yüzü de yokluk tarafınadır ve harici yokluk vasıtasıyladır. Zira ona göre,
ayan, harici vucut kokusunu hiç duymamıştır. Yine, o değerlendirmede görülen "yokluk" fikri, mümkün
hakikattir ki, aynı şekilde, bazı büyüklerin ifade ve ibarelerinde de "mümkün"e, "yokluk" denmiştir. Ondan
muratları, harici yokluktur; yoksa yukarıda bahsolunan "yokluk" değildir.
Allah, ilimde, beliren ve farklılaşıp yokluk mertebelerinin aynalarına yansıyan ve mümkün varlıkların
kaynağı olan bütün isim ve sıfatların ötesinde, ötesinin de ötesinde, onun da ötesindedir. Allah'ın, aleme hiç
bir yönden benzerliği yoktur.
Bir ayet meali:
---"Şüphesiz ki Allah, bütün alemlerden ganidir."
İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu mesele hakkındaki son sözleri aynen şudur:
---"Allah'ın alemle birleşmiş ve alemin aynı bilmek, bu fakire ziyade giran geliyor."
HALLAC-I MANSUR'UN HALLERİ
---"Pes, "Ene'l Hak" niçin söyler kişi Mansur olmadan..." (Şemseddin Sami-şiir)
Allah, nefs ve her şey unutularak zikredildiğinde, "La ilahe illallah"ın gerçek manasına erilir. "La ilahe
illallah" denildiğinde, gerçekten Allah'tan başka her şey unutulmalıdır. Bu seviyeye gelene:
--- "Adın nedir?"
Diye sorulsa, o kimse cezbe halinde, zikrettiği mabudunun adını söyleyebilir. Çünkü o insan, her şeyi
unuttuğu için, adını bile unutmuştur. Nitekim Mansur'a bu durum vaki olmuş, "Sen kimsin?" diye soranlara:
--- "Ene'l Hakk!.. (Ben Hakkım)"
Demiştir. Manevi sarhoşluk(sekr) halinden kurtulup kendine gelince, ona "Ben Hakkım" dedin dediler
ve o:
---"Bilmiyorum..."
Diye cevap vermiştir.
Mansur, "Ene'l Hakk" dediği zaman kendinde değildi; sekr halindeydi. Bu 'manevi sarhoşluk' halinde
söylenen söze itibar yoktur. Mansur için ileride bir Nakşi büyüğü şöyle söylemiştir:
---"Eğer zamanında Abdülhalik Güçdevani'nin en hakir müridi olsaydı Mansur o lafı etmezdi."
Mansur gibi de halk arasında çok şöhretli, bir takım kerametleri muhakkak bulunan, veli olduğuna
hiçbir şüphe bulunmayan bir insanın, büyüklerin tabiriyle terbiyesindeki yani disiplinindeki eksiklik ortadadır.
Batılılar dahil "din"in dış yüzüyle ilgilenen bütün puperest mizaçlılar Mansur ile çok ilgilendiler ve üzerine eser
üstüne eser yazdılar. Fakat gerçek büyükler gizli kalmıştır ve onların gizli kalmasıdır ki, belki en büyük
kıymetleridir.
Mansur, manevi sarhoşluk(sekr) halini, kendine gelme(şahv) halinden ayırt edemeyecek bir halde
kalmış biriydi. Onun halleri başka velilerde de görülmüştür. Mansur'a şeriat makamının şefkati büyük oldu.
O'nu bir mazlum sayamayız. O kadar ki, sonuna kadar tövbesini beklediler, sonuna kadar kapıları açık
bıraktılar. Ehl-i Sünnet'in her mezhebinin temsilcisi bulundu mahkemesinde. Ve Hanefi temsilci şöyle dedi:
---"Söylenenleri kabul etmiyorum. Kendi itiraf etmedikçe böyle bir ceza verilemez!.."
---"Tövbe et!.."
Hitabına ise cevabi gariptir:
---"Lafı kim söylediyse tövbeyi o etsin!.."
İşte böyle haller... Böyle garip hallerdir Mansur'u meşhur eden. O kadar ki, camiye gider, cemaatin
dağılmasını bekler ve cemaat dağılırken şöyle bağırır:
---"Ey cemaat! Beni Allah'tan kurtarın!.."
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Böyle sözlerin şeriatte yeri yoktur!.. Mansur'un ölüm cezası, şu ayete göre verilmiştir:
---"Sizden kim ki irtidat eder, dininden dönerse öldürülsün."263
Cüneyd-i Bağdadi, Mansur'a der ki:
"--- Hak benim (ene'l Hakk) deme, sen gölgeye aldanıyorsun! Onu Hak zannediyorsun... Zatı gölge ile
karıştırıyorsun!.."
Hallac-ı Mansur "Enel Hakk" dedi ise suçlu olmaktan kurtulabiliyor. Çünkü kendini manevi sarhoşluk
hali kapladığı zaman, şuuru, aklı örtülmüş iken söylemiştir. Söz küfürdür ama söyleyen sekr halinde olduğu
için "kafir" değildir. Fakat böyle sözleri şuurlu olarak aklı başındayken söyleyenler, halleri bildirmiyor. Başka
şeyi anlatmak istemiştim demeleri, onları suçlu olmaktan kurtarmaz. Bu kelimelerle, akla gelenden başka bir
şey anlatılmak istendiğine kimse inanmaz. Çünkü yalnız "manevi sarhoşluk(sekr)" halinde söylenmiş olan
"uygunsuz sözler"den başka şey anlamaya çalışılır. Aklı başında olan kimsenin sözünden başka şeyler
anlamaya çalışılmaz. Hallac-ı Mansur'un "Ene'l Hakk" sözünü "varlığa şahitlik" olarak bilmemiz lazımdır. Bu
suretle İslamiyet’e uygun olur. Allah'tan başka hiçbir şey görmeyince bu sözleri söylemiş, "Allah'tan başka bir
şey yoktur." demek istemiştir. "Ene'l Hakk" demek, "BEN YOKUM., ALLAH VARDIR" demektir. Kendini
göremeyince, var olduğunu bilememiştir. Yoksa kendini görüp, "Ben Hakk'ım" dememiştir. Bu ikisi birbirinden
çok farklıdır ve böyle söylemek küfürdür. Var olduğunu bilmemek, yok olduğunu bilmek değildir. O zaman
şaşkınlık halidir. Akıl işlemez; hiçbir şeye karar verecek halde değildir.
ÖZET
Allah her şeyden, her kayıttan ve kalıptan uzak ve görünürlerin görünmezlerin ötesinde, ötenin
ötesinin de ötesinde ve üstünde, ötelerin ötesinin de ötesinde ve üstünde, sonsuz kere ötenin ötesinin de
ötesinde ve üstündedir... Tasavvuf yolculuğu bu "ötelerin ötesine" doğru yol almak ve bu yolda kalbe gelen
nurların, İlahi manaların keyfiyetinden ibarettir; Allah'ı anmanın kemmiyeti değildir. Sonda elde edilen,
Hakk'ın "seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir." Bu yolun ulu yolcularından bazıları, manevi
sarhoşluk anlarında yanlış keşflerde bulunmuşlardır. Fakat onlardan sonra gelenler onların bu hallerini ve
keşflerini açıklığa kavuşturmuş ve doğrusunu belirtmiştir.
Tasavvuf'un ana konusu keşf ve gözlem yoluyla; belki, vecd ve vicdan yoluyla; Zat-Allah, İlahi Sıfatlar,
oluşlar, tecelliler; Allah'ın isim ve sıfatlarıdır... Kısaca, "varlık"tır... Aslında, bütün insanlık düşünce tarihinin
ana konusu "varlık"tır. Dolayısiyle, İslam'da büyük bir ilim dalı (Kelam İlmi) ile beraber tasavvufun "varlıkyokluk"la ilgilenmesi gayet tabiidir ve "Varlığın Birliği-Varlığa Şahitlik" gibi meselelerin gündemi işgal etmesi
kolay anlaşılır. "Varlığın Birliği" ve "Varlığa Şahitlik" meselesi, bir akıl ve şuur işi değil, bir zevk ve vicdan
işidir. "Varlığın Birliği" ve "Varlığa Şahitlik" konusunda bilinmesi gereken şudur ki, birinde "varlığın hakikati"
belirtilmiş, diğerinde ise buna musallat ve küfre kadar yol verici sahteleri bu vasıflarıyla dışlayıcı "yaşanan"
billurlaştırılmıştır... Bu yüzden, Allah'ta tükenen ve "ben" demenin yerini bulamayan idrakin "Ben Hakkım!"
deyişinin, firavun mizacının İlahlık taslayan ve nefs azgınlığını gösteren "Ben Hakkım!" deyişiyle
karıştırılmaması gerekir... Biri eserde derinleşme ve diğeri eser sahibine yönelme şeklindeki bir mizaç
hususiyetinde farklılaşan bu birlik, "varlığa şahitlik-varlığı bilme" yolundan "varlığın birliği"ni anlamak diye
alınır ve bilenle bilinen arasındaki ince sırra uygun hareket edilmelidir. Yaratılmışlar, kelimeler gibi,
hakikatlerin ifade olunduğu aynalar gibidir ve hakikatlerin manası 'semboller'den soyut bir seviyededir.
Şimdi, birine sorulsa "muhal farz Allah olmasa ne olur?".. "Yokluk" der değil mi?.. Peki yokluk olunca
ne olur?.. Yokluk diye ayrı bir "var"a ihtiyaç olur. Demek ki, yokluk da bir mahlûk...
Var mıyız, yok muyuz?... "Var" ne, "yok" ne?.. "Düşünüyorum, öyleyse varım." gibi hakikat payı
taşıyan ama çilesi çekilmemiş söze karşılık, İslam büyüklerinin "çilesi çekilmiş" ve hakikati kuşatıcı sözü:
"Yok" bir "var"dır;
Geçit vermez;
Dar mı dardır!
"Yok" bir "yok"tur;
Akıl ermez,
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Ne de çoktur!
"Var" bir "yok"tur;
Yusyuvarlak
Dönen oktur.
"Var" bir "var"dır;
O'na varmak...
Bu kadardır.
(Necip Fazıl)
"Yokluk"da yokluğu düşünmek mümkün müdür?.. "Yok", unutmanın da hatırlamanın da olmadığı yer...
Öyle bir yer ki, orada "yokluk" da yok... Maddeciler bununla bulur tesellisini...
İlahi varlık ve İlahi azamet. O varlık ki, ":yokluk" da yok onun önünde... Yanı "yokluk" bir mahluktur...
İnsan da bir mahluk!..
İmam-ı Rabbani:
---"Yokluk bir mahluktur. Çünkü yok nasıl olur? Var olan yalnız O'dur; ebediyen vardır. Ve yokluk kendi
kendine yok..."
"Yokluk" Allah'ın yarattığı bir şeydir. Ve kendi kendisiyle o da olmak gücünde değildir. Yani "La
mevcude ilallah"-(Yok ki, O'ndan başkası...) O yok ise, O'nun olmadığını anlamam için aklıma verilen kıyas
da yok... Bunlar aklın o büyük yerden çaldığı son hisselerdir. Akıl daha ileri gidemez!..
Ve işte, İmam-ı Rabbani Hazretlerinde, tam ifadesini bulan "Varlığın Birliği" ve "Varlığa Şahitlik"... O ki,
sadece zevken ve vicdanen sezilen, söze, ifadeye girmeyen hadise... Kendi muazzam ölçüsünü de şöyle
koyar:
---"Hiçbir şey O'na bitişik (muttasıl) değildir! Ve hiçbir şey ondan kopuk (münfasıl) değil!.."
Bu ne azim ölçüdür! Ayrı olmak elinde mi kulun?.. Nasıl ayrı olunabilirmiş Allah'tan? Buradaki inceliğe
dikkat edelim! Ayrı nasıl olur? Bitişik nasıl?.. Demek ki, kurtarıcı ölçü budur. Yani "Hiçbir şey O'na bitişik değil
ve hiçbir şey O'ndan kopuk değil..." "Varlığın Birliği"nin aslı ve esası da budur.. Ve "La mevcude illallah"ın
sırrı burada... Hiçbir şey mutlak olarak ne başkadır, ne aynıdır.
İmam-ı Rabbani uzun uzun "varlığın birliği" ve "varlığa şahitlik"ini izah ettikten sonra şu hükmü
söylerler:
---"Allah ötelerin ötesinde, onun da ötesinde, onun da ötesinde..."
Bu öteler sonsuza kadar gideceğine göre, O, her ötenin ötesinde... Hiçbir yerde görünemez, hiçbir
yerde bulunamaz!.. Buradaki akıl payı ve ölçü tasavvuf büyüklerinin şu sözüdür:
---"Ne ki, O sanırsın; O sandığın şey O'na perdedir!"
Evet; Allah ötenin ötesinde, onun da ötesinde, onun da ötesinde... Ufku bulmak mümkün müdür?...
Ufuk bulunulan yere göre belirli bir noktadır. Oraya gittiğimiz zaman ise başka bir nokta... Ufkun yerine
"burası ufuk!" diye bir bayrak dikebilir miyiz?..
Dolayısiyle, HERŞEY, O DEĞİL, O'NDANDIR; BU YÜZDENDİR Kİ O!..264
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HZ. MEHDİ VE HZ. İSA’NİN HAKİMİYETİ
Hadislerde. Hz. Mehdi'nin özelliklerinin müjdelenmesinin önemli sebeplerinden biri, Müslümanların bu
mübarek zatı zuhurundan önce tüm özellikleriyle bilip öğrenmeleridir. Zira, hadislerde bildirildiğine göre ahir
zamanda İslam dünyası birlik olmayacak ve Müslümanların manevi bir lideri bulunmayacaktır.
Bu kutlu dönemde Müslümanlar başlarında manevi bir lider olmamasından ve bölünmüşlükten dolayı
çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklardır.
Müslümanların tek bir liderin önderliğinde birlik olabilmeleri için ise ’tek çözüm, Allah’ın belirlediği ve
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdiği bir kişinin seçilmesi’ olacaktır. Hadislerde bildirilen
bu mübarek şahıs, tüm iman edenlerin ortak kanaatiyle lider olarak kabul edebilecek tek kişi olacaktır.
Müslümanlar bu kutlu zata severek ve isteyerek gönülden bağlanacak, ondan razı olacaklardır.
Hz. Mehdi, Bediüzzaman Said Nursi'nin sözlerinde belirttiği özelliklere sahip olacak ve "en büyük
müçtehid" olarak tüm Müslümanlar arasında mezhep birliği sağlayacaktır. Din ahlakını Peygamberimiz
(sav)'in döneminde yaşandığı gibi özüne döndürecektir. O döneme kadar birlik ve beraberliğini
sağlayamamış olan İslam alemi, "en büyük mürşid ve en büyük kumandan" vasıflarını taşıyacak olan Hz.
Mehdi'ye kolaylıkla tabi olacaktır.
"... Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük BİR MÜÇTEHİD (içtihad eden büyük
İslam alimi), hem en büyük BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders
vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), hem HAKİM, hem MEHDİ, hem MÜRŞİD
(doğru yolu gösteren kişi), hem KUTB-U A'ZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan,
zamanın en büyük mürşidi) olarak BİR ZAT-I NURANİYİ gönderecek ve O ZAT da Ehl-i Beyt-i Nebevîden
(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacaktır.”265
Aynı şartlar Hristiyan alemi için de söz konusu olacaktır. Hadislerde yer alan bilgilere göre, Hristiyan
dünyası da, ahir zamanda dağınık olacak ve bundan dolayı ezilecektir. Hristiyan dünyasının birlik olup İslam
ahlakına yönelmesine Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi vesile olacaktır.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin zuhurları, Müslüman ve Hristiyan dünyasında yaşanacak sorunlara çözüm
olacak, tüm sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Tüm bunlar, Allah'ın izniyle, engellenebilecek gelişmeler
değildir; kaderde zaten gerçekleşmiştir.
Peygamberimiz (sav), Hadisi şeriflerde, hem fiziksel özellikleriyle, hem de üstün ahlakıyla, yapacağı
faaliyetlerle Hz. Mehdi'yi müjdelemiştir.
Buna rağmen, 'Hz. İsa ve Hz. Mehdi'yi beklemeye gerek yoktur’ şeklindeki iddialar Allah’a,
Peygamberimiz (sav)'e, ayetlere ve hadislere karşı saygıya ve sevgiye uygun düşmemektedir. Allah’ın
Kuran’da müjdelediği tarihi olaylara vesile olacak, Peygamberimiz (sav)'in sevgiyle anarak müjdelediği
mübarek şahıslara yönelik böyle bir yaklaşım doğru değildir. Tam tersine Müslümanların böyle bir müjdeden
büyük sevinç duymaları, ’Allah, inşaAllah nasip eder, yakın zamanda gelirler, heyecanla bekliyoruz’ demeleri
gerekir. Ayrıca böyle söylemenin ’kadercilik’ olacağını söylemek de aynı şekilde yanlıştır. Bu olayların
yaşanması zaten kaderdedir. Allah Kuran’da İslam ahlakının hakimiyetini vadetmiştir. Bu kaderin dışına
kimse çıkamaz. Bu nedenle, Peygamberimiz (sav)'in ve İslam büyüklerinin bu büyük müjdelerinin, tüm bu
gerçekler unutulmadan değerlendirilmesi gerekir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişi hakkında her ne söylenirse
söylensin, Allah’ın izniyle kaderde olan mutlaka gerçekleşecektir.
Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin gelişi, Peygamber Efendimiz (sav)’in tevatür (kuvvetli haber, hadis)
derecesindeki rivayetleri doğrultusunda İslam aleminde yüzyıllardır beklenen en önemli konulardan biridir.
Müslümanlar, bu iki mübarek insanın vesile olmasıyla, İslam medeniyetinin yeniden yükselmesini ve Kuran
ahlakının dünyaya hakim olmasını ümitle ve şevkle beklemektedirler. Müslümanlar, Hz. İsa gibi Kuran’da
övülen büyük ve mucizatlı (mucizeler sahibi) bir peygamberi ve Hz. Mehdi gibi, Peygamber Efendimiz
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(sav)’in vekili olan en büyük mürşidi elbette ki çok sevmekte ve kendi nefislerinden evla görmektedirler.
Ancak kimi insanlar, çeşitli sebeplerle Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini tevil etmektedirler. Bu amaçla
gerektiğinde, ’Hz. İsa ya da Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin ya yanlış olduğunu’ ya da ’daha önceden
çıkmış olduğunu’ söylemektedir. Bu kişiler, Bediüzzaman Hazretleri gibi ’ahir zaman ile ilgili rivayetleri en
iyi açıklayan müceddidlerin izahlarını tefsir yoluyla değiştirmeye’ yönelmekte ve bu fikirleri insanlar
arasında bir inanç olarak yerleştirme gayretindedir. Hadislerde, Hz. Mehdi’nin yaşından fiziksel özelliklerine
kadar tüm özellikleri anlatıldığı ve Bediüzzaman da Hz. Mehdi’nin en büyük müceddid olarak İslam
dünyasının önderi olacağını belirttiği halde; ’Mehdi diye bir şahıs gelmeyecek’ fikri geçersizdir.
Ya da ’Mehdilik sadece bir şahs-ı manevi, bir ruhtur’ gibi sözlerle, Mehdiyet konusu pratik hayatta
var olmayan şekle getirilmek istenmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek; ’Bediüzzaman Mehdi’dir ve bu konu
bitmiştir’, ‘İslam ahlakı hakim olmuştur biz zaten İslam’ı yaşıyoruz; herkes istediği yerde namaz kılabilmekte,
isteyen istediği gibi hacca gidebilmektedir. Dolayısıyla yeni bir mehdi gelmeyecektir’ gibi gerçek dışı izahlar
öne sürülmektedir. Oysa bilindiği gibi, Kuran’da 6000’in üzerinde ayet yer almaktadır. Sadece belirli bazı
ibadetlerin yerine getirilmesi, İslam ahlakının hakim olduğu anlamına gelmemektedir.
Allah Kuran ahlakının ve adalet ahkamının yeryüzüne hakim olacağını Nur Suresi’nin 55. ayetinde
müjdelemiştir. Elbette ki bunun gerçekleşmesine vesile olacak bir kişi olacaktır. Allah’ın adetullahı böyledir ve
tarihte de hep böyle olmuştur. Allah'ın müminlere bu müjdeyi bildirdiği ayetlerden bazıları şöyledir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz
onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR
SAHİBİ' KILACAK, KENDİLERİ İÇİN SEÇİP BEĞENDİĞİ DİNLERİNİ KENDİLERİNE YERLEŞİK KILIP
SAĞLAMLAŞTIRACAK ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana
ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar
fasıktır.266
...ÖYLE Kİ ONU (HAK DİN OLAN İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE KARŞI ÜSTÜN KILACAKTIR;
müşrikler hoş görmese bile.267
Bu ayetlere göre, İslam ahlakı yeryüzüne hakim olacaktır. Bu hakimiyetin başında da manevi bir lider
olacaktır. Bu kişi de Hz. Mehdi’dir. ’Gelmeyecek’ dense de, denmese de, Allah’ın adetullahına göre bu
gerçekleşecektir.
Bunun yanı sıra, Allah Kuran’da İslam ahlakının hakim olacağını bildirmektedir ama bu sonuca
ulaşılabilmesi için müminlerin Kuran’da bildirilen ayetlerin tümünü samimiyetle yaşamaları ve bu hakimiyetin
oluşması için çaba harcamaları gerekmektedir. Allah Kuran’ı bir bütün olarak göndermiştir. Kuran’da bildirilen
hükümlere göre iman edenler bu ayetlerin hepsinden sorumludur. Peygamberimiz (sav) de, Hz. Mehdi'nin
geleceğini ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacağını bildirmiştir ancak, bir yandan da tüm Müslümanları
Kuran ayetlerinin tümünü yaşamak için samimi çaba harcamaya çağırmıştır. Bu nedenle, insanın Allah’ın ve
Peygamberimiz (sav)'in bu vaadine güvenerek, yalnızca kendi işlerine yönelip bu yönde hiçbir gayret
sarfetmeden beklemesi son derece yanlıştır. İslam ahlakının hakimiyeti için gayret etmek her Müslümanın
vazifesidir.
İslam dini, tüm sıcaklığıyla ve canlılığıyla Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana tarif edildiği ve
kaderde olduğu şekilde yaşanmakta; olaylar tam Kuran’da ve hadislerde haber verildiği şekilde birebir
gerçekleşmektedir. Allah’ın Kuran’da işaret ettiği ve hadislerde bildirilen ahir zaman ise halihazırda tüm
alametleriyle yaşanmaktadır. Pek çok insan yıllarca, yanlış bakış açılarıyla hareket etmiş ve başkalarının da
yanlış bilgilendirilmesine neden olmuş olabilir. Elbette ki tüm bunların iyi niyete dayalı çeşitli makul
açıklamaları da olabilir. Ancak önemli olan, ahir zamanın tüm açıklığıyla yaşandığı ve Hz. İsa ve Hz.
Mehdi'nin çıkışına dair pek çok önemli alametin birbiri ardınca gerçekleştiği bu dönemde bu yanlıştan
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dönülmesidir. Bazı kesimlerin yaptığı gibi, Bediüzzaman'ın bu konuda detaylı açıklamalar yapmasını
kabul etmeyerek ’onun yüzlerce sayfa boyunca tüm İslam ümmetini aldattığı’ şeklindeki yakışıksız ithamdan
vazgeçilmesi ve bu büyük İslam alimine atılan iftiranın son bulması gerekmektedir. Allah’ın Kuran’daki
vaadine, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerde verdiği haberlere mutabık olarak Bediüzzaman Said Nursi de,
Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini açıkça müjdelemiştir. Buna rağmen asılsız tevillerle Mehdi beklentisini yok
etmeye çalışmak son derece yersiz bir girişimdir. Allah’ın izniyle kaderde takdir edildiği şekilde Hz. Mehdi
çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak ve Allah’ın Kuran’daki vaadine ve hadislerdeki haberlere uygun olarak
Hz. İsa ile birlikte görevini yerine getirecektir.
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RUHUN CİLVESİ VE HZ. İSA’NIN GELİŞİ
İçinde yaşadığımız ahir zaman, tüm iman sahipleri için çok kutlu ve müjdeli bir dönemdir. Çünkü,
Rabbimiz'in ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde iki bin yıl aradan sonra, ahir zamanda
Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gönderileceği müjdelenmiştir. Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişinde
tanınmasını sağlayacak en önemli özelliklerinden biri ise icraatları olacaktır. Hz. İsa, hiçbir şekilde taklit
edilmesi mümkün olmayan bu icraatlarını yerine getirerek, Allah'ın izniyle Hz. Mehdi ile beraber dünyada
Altınçağın yaşanmaya başlanmasına vesile olacaktır.
Hz. İsa, doğumuyla ve gösterdiği mucizeleri ile kutlu bir peygamberdir. Allah, Hz. İsa için özel bir kader
belirlemiş ve bu kader doğrultusunda, inkâr edenlerin Hz. İsa'yı öldürmek için kurdukları tuzaklarını
bozmuştur. İnkâr edenler, Kuran'da açıkça bildirildiği üzere, Hz. İsa'yı öldürememişler, ancak onlara bu
durumun bir benzeri gösterilmiştir.268 Allah Hz. İsa'yı, bilinen biyolojik anlamda canını almadan Kendi Katına
yükseltmiştir ve Hz. İsa ikinci kez yeryüzüne gelecektir. Ancak Hz. İsa ikinci gelişi sırasında, aşağıda da
açıklayacağımız gibi, önceleri çok az sayıda kişi tarafından tanınacak ve cemaati oldukça az kişiden
oluşacaktır.
Hz. İsa İlk Geldiği Zamanlarda Çok Az Sayıda Kişi Tarafından Tanınabilecektir
Gerek Hıristiyan gerekse Müslüman çevrelerde Hz. İsa'nın ikinci kez gelişi ile ilgili sahip olunan bazı
yanlış kanaatler, olumsuz faaliyetler ve propaganda yöntemleri sonucunda, yeryüzüne döndüğü ilk yıllarda
Hz. İsa'yı tanıyabilecek insanların sayısı çok az olacaktır. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, ahir
zamanda gerçekleşecek olan bu durumu şöyle haber vermiştir:
"Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakiki Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir.
Onun mukarreb ve havassı (derin imanlı yakın talebeleri), nur-u iman (imanın ışığı) ile onu tanır.
Yoksa bedahet derecesinde (birdenbire ve açıkça) herkes onu tanımayacaktır."269
Bediüzzaman bir başka sözünde ise Hz. İsa'nın toplumun büyük kesimi tarafından tanınamayacağını
şöyle açıklamıştır:
"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nüzulü (inişi) dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, nuru imanın (iman ışığının) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez."270
Bediüzzaman'ın bu sözüne göre, Hz. İsa yeryüzüne ilk geldiği zaman, Hz. İsa olduğu bilinmeyecek,
ancak daha sonra farkına varılacaktır. Talebeleri de onu ancak imanın nuru ile tanıyabileceklerdir. Bir başka
deyişle toplumun geneli açıkça onun Hz. İsa olduğunu bilmeyecektir. Hatta tam tersine, insanların büyük
çoğunluğu Deccal'in toplum üzerinde uygulayacağı çeşitli olumsuz telkin ve propaganda yöntemleri
sonucunda, ona düşman olacak ve onu etkisiz hale getirebilmek için mücadele vereceklerdir.
Hz. İsa'nın Cemaatinin Sayısı Çok Az Olacaktır
Kuran'da, Hz. İsa'nın yeryüzüne ilk gelişinde kendisine tabi olanların sayısının oldukça az olduğuna
işaret edilmiştir. Rivayetlerde de haber verildiğine göre, Hz. İsa'ya yalnızca az sayıdaki havarileri iman etmiş
ve halktan da bu mübarek peygambere destek veren çok kimse olmamıştır. Bu durum Kuran'da şöyle haber
verilmiştir:
"Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a
(yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın
yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğulları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti.
Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler."271
Yeryüzüne ikinci kez gelişinde de, ilk zamanlarda Hz. İsa'ya inanıp, onu destekleyenlerin sayısı yine
çok az olacaktır. Bediüzzaman bu durumu şöyle haber vermiştir:
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"... 'Deccal'ın fevkalâde büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsa
Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu' gösterir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: İsa
Aleyhisselâm'ı nur-u iman (imanın ışığı) ile tanıyan ve tâbi' olan cemaat-ı ruhaniye-i mücahidinin (ruhani
mücahidler cemaatinin) kemmiyeti (sayısı), Deccal'ın mektebce ve askerce ilmi ve maddi ordularına nisbeten
çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir (maksadındadır)."272
Yine bir başka sözünde Bediüzzaman şöyle söylemektedir:
"Hazret-i İsa (as) Deccal ile mücadelesi zamanında, on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine
yetiştirebilir derecesinde, vücudca o derece Deccal'ın heykeli Hazret-i İsa'dan büyüktür, diye mealinde
rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan on, belki yirmi misli yüksek kametli (boylu) olmak
lâzım gelir...
Birinci Cihet: Din-i İsevi'nin hakikisini (Hıristiyanlığın gerçeğini) esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve
onlara karşı dinsizliği tervice (kabul ettirip geçerli kılmaya) başlayan cemaat tecessüm etseler (maddeleşip
cisim haline gelseler), bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz."273
Bediüzzaman, bu sözlerinde Deccal'in elinde bulunduracağı maddi ve manevi güç gibi, çevresindeki
insanların sayısının da çok fazla olacağını, Hz. İsa'nın cemaatinin ise Deccal'inkine kıyasla çok az sayıda
kişiden oluşacağını belirtmiştir.
Hz. İsa'nın toplumun büyük bir kesimi tarafından tanınamamasında, Deccal'in elinde bulundurduğu bu
geniş kitle ve imkânlarla yürüteceği olumsuz propagandanın büyük etkisi olacaktır. (En doğrusunu Allah bilir).
Hz. Mehdi'nin Ortaya Çıkışı Hz. İsa'nın Gelişinin Habercisi Olacaktır
Hz. İsa'nın ikinci kez gelişinin habercisi olacak önemli olaylardan biri de, ahir zamanın diğer kutlu
şahsı olan Hz. Mehdi'nin zuhuru olacaktır. Bediüzzaman'ın eserlerinde vurguladığı üzere Hz. Mehdi zuhur
ettiğinde görevlerini üç ayrı safhada yerine getirecektir. Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi, Allah'ın izniyle
Hz. Mehdi'nin görevlerini yerine getirdiği üçüncü safhada gerçekleşecektir. Bu dönemde Hz. Mehdi
Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani İslam aleminin manevi lideri sıfatıyla dünya çapındaki tüm Müslümanlar
arasında İslam Birliği'ni sağlamış olacak ve lider konumunda olacaktır. Hz. İsa geldiğinde, Hz. Mehdi'nin bu
durumunda bir değişiklik olmayacak, Hz. İsa da Hz. Mehdi'ye yardımcı olacaktır. Bu gerçek bir hadiste şöyle
haber verilmiştir:
İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde, Beytü'l Makdis'e sığınırlar. Orada imamları
kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada, bir de bakarlar ki, Meryem oğlu İsa sabah
vaktinde inmiştir. Mehdi, Hz. İsa'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hz. İsa onun omuz-larına elini koyar ve
ona der ki, "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet (farz namazı kılmak için okunan ezan; namaza başlama
işareti) senin için getirilmiştir."...274
Hz. İsa’nın Tanınmasına Vesile Olacak İcraatları
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kuran ayetlerinde Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi çeşitli
alametlerle bizlere müjdelenmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in de "...Vallahi muhakkak ve muhakkak
Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek..."275 hadisinde olduğu gibi
birçok hadiste ve İslam alimlerinin açıklamalarında, Hz. İsa'nın geldiğinde yapacağı icraatlar ve o dönemin
özellikleri çeşitli örneklerle anlatılmaktadır. Onun tanınmasına vesile olacak bu alametleri şu şekilde
maddeleyebiliriz :
1- Hz. İsa Yeni Bir Din Getirmeyecek, İslamiyet'e Tabi Olacaktır
Hıristiyanlar da tıpkı Müslümanlar gibi, Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelişini beklemektedirler. Ancak
Hz. İsa geldiğinde, Hıristiyanlar arasındaki bazı sapkın inanışları ve tahrif edilmiş batıl uygulamaları ortadan
kaldırdıktan sonra, tüm insanları Kuran'da bildirilen gerçek din ahlakına davet edecektir. Onun döneminde
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İsevilik, gerçek din olan İslamiyet ile birleşecek, manevi olarak Hıristiyanlık İslamiyet'e dönecektir.
Hıristiyanlara kendi peygamberlerinin teslis inancının sapkınlığını, Allah'tan başka İlah olmadığını,
kimsenin bir başkasının günahını yüklenmesinin mümkün olmadığını, hak kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu
anlatması Hıristiyan dünyası üzerinde büyük bir etki oluşturacaktır. Hz. İsa ile birlikte insanlar kitleler halinde
şirkten ve sapkın inanışlardan kurtulacak, Allah'ın izniyle akın akın İslam ahlakına yöneleceklerdir.
Peygamberimiz (sav)'in konu ile ilgili hadislerinden bazıları şöyledir:
"Hz. İsa Ümmeti Muhammed'e peygamber olarak değil; Şeriat-ı Muhammediyyeyi (İslamiyetin
esaslarını) tatbik etmek için gelecektir, demektedir."276
"(Hz.İsa) Kırk (40) yıl Allah'ın Kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder."277
"Onunla (Hz.İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz
zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur
yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için mücadele edecektir. Mesihu'd-Deccal'i yok
edecektir, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaklardır.”278
Bediüzzaman Said Nursi de, ateizm ve materyalizm gibi dinsiz ideolojilerin hakim olduğu bir dönemde
Hz. İsa'nın yeniden dünyaya döneceğini müjdelemektedir. Bediüzzaman'ın aşağıdaki sözlerinde haber
verdiği gibi, Hz. İsa yeryüzüne ikinci kez gelişinde Kuran'la hükmedecek, Kuran'a tabi olacaktır. Hıristiyanlık
ile Müslümanlık birleşerek dinsizlik akımına karşı Kuran ahlakı ile üstün geleceklerdir. Risale-i Nur'da bu
konuyla ilgili aktarılanlar şöyledir:
"Ahir zamanda Hazret-i İsa (as) gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (ASM) ile amel edecek mealindeki
hadisin sırrı şudur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdiği cereyan-ı küfriye (inkarcı
hareket) ve inkâr-ı uluhiyete (Allah'ı inkara) karşı İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd
edip (hurafelerden temizlenip) İslâmiyete inkılab edeceği (geçeceği) bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı
manevisi, vahy-i semavi kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevisini yok eder; öyle de Hazret-i İsa (as),
İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı yok eder.. Yani
inkâr-ı uluhiyet fikrini yok edecek."279
"...İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd (hurafelerden temizlenip) edip
İslâmiyet'e inkılab edeceği (İslamiyet'i kabul edeceği)..." Bediüzzaman bu hikmetli açıklamasında Hz. İsa'nın
İslam ahlakının gereklerine göre hareket edeceği yönündeki hadisi tefsir etmektedir. Hz. İsa'nın mücadelesi,
çeşitli hurafeler ve geleneklerle özünden uzaklaşan Hıristiyanlığın özüne dönmesi ile başlayacaktır. Hz. İsa
Hıristiyanlığı tüm batıl hurafelerden temizleyecek ve hak din olan İslam ahlakını esas alacaktır.
2- Hz. İsa, Hz. Mehdi İle Birlikte İslam Ahlakını Tüm Dünyaya Hakim Kılacaktır
Hz. İsa geldiğinde Hz. Mehdi ile birlikte, yaşadıkları tüm zorluklara; sayılarının çok az olmasına,
kendilerine yardımcı olunmamasına ve hatta onlara karşı olumsuz faaliyetler yürütülmesine rağmen, Allah'ın
izniyle gerçek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Dünya, bu mübarek şahıslar gelmeden önce
nasıl zulüm ve haksızlıkla doluysa, onlar geldikten sonra, Rabbimiz'in izniyle, adalet, barış, güvenlik ve
bereketle dolacaktır. Hz. İsa'nın ikinci kez gelişiyle İslam ahlakının hakim olacağı bir hadiste şöyle
bildirilmiştir:
"İslamdan başka (hiçbir dini) kabul etmeyecek... Din müçtehid (yol gösteren) olacak... Allah'tan başka
hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmeyecek.."280
3- İman Edenler Deccal'in Fitnesinden Hz. İsa ve Hz. Mehdi Vesilesiyle Korunacaklardır
Yalancı, hilekar, zihinlerde ve gönüllerde iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp
gerçek yüzünü gizleyen, her yeri dolaşan kötü ve uğursuz kişi" gibi anlamlara gelen Deccal kavramı, ahir
zamanda ortaya çıkacağı bildirilen, her türlü kötülüğün ve fitnenin kaynağı ve temsilcisi olan kişi olarak tarif
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edilir.
Peygamberimiz (sav)in hadislerinde Deccal'in özellikleri detaylı olarak haber verilmiştir. Buna göre,
Deccal insanları doğru yoldan saptıracak; iyiyi kötü, kötüyü iyi gösterecek; kendisine uyanları sözde
nimetlerle aldatırken, kendisine uymayanlara ise baskı uygulayıp zor kullanacak; yeryüzünde karışıklık
çıkaracak, çatışmayı körükleyecek; din ahlakına karşı olacak ve insanları din ahlakından uzaklaştırmak için
faaliyet gösterecektir. Deccal'in yeryüzünde olduğu dönem, samimi olarak iman edenlerin pek çok sıkıntı ve
zorlukla karşılaşacakları, insanların büyük çoğunluğunun din ahlakından uzaklaştıkları bir dönem olacaktır.
Ancak Hz. İsa'nın gelişi ve Hz. Mehdi'nin zuhuru ile tüm bu sıkıntı ve karışıklıklarla dolu dönem son
bulacaktır. Çünkü hadislerde, Deccal'in fitnesinin ancak bu iki kutlu şahsın faaliyetleri ile ortadan
kaldırılacağı, Deccal'in Hz. İsa'yı gördüğünde "tuzun suda erimesi gibi" yok olacağı müjdelenmiştir. Hz.
İsa'nın Deccal'i ortadan kaldıracağını bildiren hadislerden biri şöyledir:
"Allah'ın düşmanı (Deccal) onu

gördüğünde tuzun suda erimesi gibi eriyecektir. Onu bıraksa da

kendiliğinden helak oluncaya kadar eriyecekse de, Allah Deccal'i, Hz. İsa'nın eliyle yok edecektir..."281
Peygamberimiz (sav)'in bir diğer hadisinde Hz. İsa'nın Deccal'in fitnesini Hz. Mehdi ile birlikte yok
edeceği ise şöyle bildirilmiştir:
"Mehdi, İsa ile beraber çıkacak, Filistin topraklarında Bab-ı Lüd'de Deccal'i yok edecek, Mehdi'nin
Deccal'i yok etmesine yardım edecektir."282
Sahabelerin ve Sonraki Neslin Hz. İsa'nın Gelişiyle İlgili Açıklamaları
Sahabeler, Peygamberimiz (sav)'in yanında olma şerefine erişmiş, bizzat bu mübarek insan tarafından
İslam ahlakıyla yetiştirilmiş çok değerli müminlerdir. Sahabelerin Hz. İsa ile ilgili ayetler hakkında yaptıkları
açıklamalar, Hz. Muhammed (sav)'in bu konuda onlara öğretmiş olduğu bilgiler ışığındadır. Sahabelerin bu
açıklamaları incelendiğinde, Hz. İsa'nın ölmediğine ve yeniden dünyaya geleceğine inandıkları görülür.
İbn Zeyd, Al-i İmran Suresi'nin 46. ayetiyle ilgili olarak, "Hz. İsa beşikte iken insanlarla konuştu.
Deccal'i yok edeceğinde 'kehl' halinde iken de insanlarla konuşacaktır." demiştir. 1
Kehl sözcüğü, "otuz ile elli yaşları arasında, gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı
kemale ermiş kimse" anlamına gelir. Bu kelime İslam alimleri arasında ittifakla "35 yaş sonrası döneme işaret
ediyor" şeklinde çevrilmektedir. Bilindiği üzere Hz. İsa'nın genç bir yaş olan otuz yaşının başlarında Allah
Katına alındığı kabul edilmektedir. İslam alimleri, Hz. İsa'nın yaşlılık döneminin, tekrar dünyaya gelişinden
sonra olacağını, dolayısıyla bu ayetin, Hz. İsa'nın nüzulüne (yeniden yeryüzüne gelişine) dair bir delil
olduğunu söylemektedirler.283
Abdullah bin Abbas Nisa Suresi'nin 159. ayeti hakkında şunları söylemiştir; "Bu ayet, Meryem oğlu
İsa'nın ortaya çıkna delildir... Bütün Ehl-i Kitap Hz. İsa'nın ölümünden önce ona iman edecektir." 2
Muhammed bin Ali Ebi Talip (İbnü'l Haneffiye diye de tanınır), Nisa Suresi'nin 159. ayetini şu şekilde
açıklamıştır: "... O kıyamet kopmadan önce inecektir. Bütün Yahudi ve Hıristiyanlar ona iman
edeceklerdir." 3
Katade, Nisa Suresi'nin 159. ayetini şöyle açıklamıştır: "Hz. İsa indiği zaman bütün insanlar ona
iman edecek ve o kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır."4 Katade, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetini ise,
"Hz. İsa'nın nüzulu, kıyamet için bir işarettir" sözleriyle açıklamaktadır.5
Ebi Malik el Gıfari ise Nisa Suresi'nin 159. ayetini, "Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi anında
Ehl-i Kitap'ın hepsi ona iman edeceklerdir" diyerek açıklamıştır.6
Hasan Basri ise Hz. İsa'nın Allah Katında diri oluşu ve yeniden gelişi ile ilgili olarak; "Allah'a yemin
ederim ki, Hz. İsa şu anda Allah Katında diridir, o indiği zaman herkes ona iman edecektir"
açıklamasında bulunmuştur. Hasan Basri Nisa Suresi'nin 159. ayetini açıklarken ise şöyle demiştir: "Allah
Hz. İsa'yı Kendisi'ne ref etmiştir (yükseltmiştir). Kıyamet gününden önce onu bir makam sahibi olarak
281
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gönderecektir. İyi ve kötülerin hepsi ona inanacaklardır." Hasan Basri'nin Zuhruf Suresi'nin 61. ayeti
ile ilgili yaptığı açıklama da benzer şekildedir. Ayetin manasının Hz. İsa'nın yeniden gelişi olduğunu
söylemektedir.8
İbn Abbas da konuyla ilgili olarak, "Allah, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetinde Hz. İsa'nın kıyametten
önce ortaya çıkacağına işaret etmektedir." açıklamasını yapmıştır.9
Hz. İsanın Görkemli Gelişi için Şevkle, Heyecanla ve Coşkuyla Hazırlık Yapmak
Hz. İsa'nın gelişi ve bu kıymetli peygamberi görebilmek, tüm insanlık için çok büyük bir nimet,
Rabbimiz'den çok büyük bir lütuftur. Hz. İsa geldiğinde tertemiz ve nurlu yüzüyle, hikmetli, akıllı ve isabetli
konuşmalarıyla hemen dikkati çekecek; dünyadaki herkes hayatında ilk kez en yüksek insani vasıflara sahip
bir şahıs olan mübarek bir peygamber görecektir. Onun doğumu, hayatı, Allah Katına alınışı ve yeryüzüne
ikinci kez gelişi gibi, bu gelişten sonraki hayatı da Allah'ın izniyle mucizelerle dolu olacaktır. Tüm insanlar
onun üstün ahlakına ve benzersiz aklına hayran olacaklardır. Onun söylediği her söz, her hareket hikmetli,
aldığı her karar Allah'ın ilhamı ile isabetli olacaktır.
Tüm iman edenler gibi bizim de temennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. İsa'yla karşılaşma şerefine
eriştirmesi ve onun gelişinden önceki bu dönemde, mübarek misafirimizi karşılamak için en güzel hazırlığı
yapmamızı bize nasip etmesidir.
Bediüzzaman Said Nursi Müslümanları, Hz. İsanın Gelişi ile Müjdelemiştir
Bediüzzaman eserlerinde, ahir zaman ve Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi konularına çok geniş
yer ayırmıştır.
Said Nursinin yüzlerce sayfa ayırdığı bu açıklamaların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
Bediüzzaman, Hz. İsanın semavatta bedenen bulunduğunu ve bu haliyle yeryüzüne yeniden
döneceğini bildirmiştir
Hakim-i Zülcelal (herşeye muktedir olan Yüce Allah), HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAMI, İSA DİNİNE
AİT EN MÜHİM BİR HÜSN-Ü HATİMESİ (güzel neticesi) İÇİN, değil SEMA-İ DÜNYADA (gökler aleminde)
CESEDİYLE (insani bedeniyle) BULUNAN VE HAYATTA OLAN HAZRET-İ İSA, belki ALEM-İ AHİRETİN
(ahiret aleminin) EN UZAK KÖŞESİNE GİTSEYDİ VE HAKİKATEN ÖLSEYDİ, YİNE ŞÖYLE BİR NETİCE-İ
AZÎME (büyük bir sonuç) İÇİN ONA YENİDEN CESED GİYDİRİP DÜNYAYA GÖNDERMEK, O HAKÎM'İN
HİKMETİNDEN UZAK DEĞİL... belki Onun hikmeti öyle iktiza ettiği için (gerektiği için) VA'DETMİŞ VE
VA'DETTİĞİ İÇİN ELBETTE GÖNDERECEK.284
Bediüzzaman, Hz. İsanın Deccali yok edeceğini bildirmiştir
...HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM, İSEVÎLİK ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TEMSİL EDEREK DİNSİZLİĞİN
ŞAHS-I MANEVÎSİNİ TEMSİL EDEN DECCAL'İ yok eder...285
NOT: Bediüzzaman bu sözünde HZ. İSA'NIN HIRİSTİYANLIĞIN ŞAHSI MANEVİSİNİ TEMSİL
ETTİĞİNİ belirtmektedir. Bediüzzaman, tarih boyunca gönderilmiş tüm elçiler ve peygamberler gibi, Hz.
İsa'nın da onu destekleyen, ona inanan ve onu takip eden kimselerden oluşan bir şahsı manevisi olacağını
bildirmektedir. Ancak Bediüzzaman İSEVİLİK ŞAHSI MANEVİSİNİ TEMSİL EDEREK sözleriyle, Allahın
adetullahına (Allahın kanununa) uygun olarak HZ. İSA'NIN DA BU ŞAHSI MANEVİNİN BAŞINDA BİZZAT
BİR HİDAYET ÖNDERİ OLARAK BULUNACAĞINI ifade etmektedir. Nitekim bir şahsı manevinin bir şahsı
maneviyi temsil etmesi söz konusu değildir. Bir şahsı manevinin oluşabilmesi için, onun başında öncelikle
BİR ŞAHSIN var olması gerekmektedir. Bediüzzaman da bu gerçeği vurgulayarak Hz. İsa'nın bir şahsı
manevi olmadığını, kendi şahsı manevisinin başında bulunacağını ve onlara bizzat önderlik edeceğini
açıklamaktadır.
Bediüzzaman, Hz. İsa'nın Hz. Mehdiye tabi olacağını ve onunla beraber İslam
dünyaya hakim kılacağını bildirmiştir

284
285

Mektubat, 56-57
Mektubat, 6

ahlakını tüm

167

Hattâ, "HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM GELİR, HZ. MEHDİYE NAMAZDA İKTİDA EDER (uyar),
TABİ OLUR." diye rivayeti BU İTTİFAKA (birleşmeye) VE HAKİKAT-İ KURANİYENİN METBUİYETİNE VE
HAKİMİYETİNE (Kuran hakikatlerine uyulmasına ve tabi olunmasına) İŞARET EDER.286
Hz. İsa İle İlgili Kütüb-ü Sittede yer Alan Bazı Hadisler
Kütüb-ü Sitte, altı meşhur hadis kitabından oluşan hadis külliyatının tümüne verilen addır. Bu altı
kitapta Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerin doğru oldukları, bütün ehl-i sünnet alimleri
tarafından tasdik edilmiştir.
Bu nedenledir ki Kütüb-ü Sitte, ehl-i sünnet itikadına göre Kuran-ı Kerimden sonra gelen en önemli
ikinci kaynaktır. Kütüb-i Sitte'de Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi hakkında pek çok hadis rivayet
edilmiştir. Beşeri kaynaklar içinde, yalnızca Kütüb-i Sitte'de yer alması dahi, bu konunun şüphe götürmeyen
bir gerçek olduğunu ortaya koymaya yeterlidir.
Kütüb-ü Sitte'deki Hz. İsa ve ahir zamanla ilgili hadislerin bazı örneklerine aşağıda yer veriyoruz:
Sahih-i Buhari
- Said ibnu'l, Müseyyeb, Ebû
Hureyre (ra)'den şöyle dediğini işitmiştir:
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak ileride Meryem
oğlu İsâ sizin içinize adaletli bir hakem olarak inecektir. O zaman o, salibi kıracak, domuzu öldürecek, cizye
vergisini kaldıracak, mal o kadar çoğalacak ki, hiçbir kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde,
dünyâ ve dünyadaki herşeyden daha hayırlı olacaktır."
Sahih-i Müslim
- 247- (156)..........: Cabiru'bnu Abdillah (ra) şöyle demiştir:
Peygamber (sav)den işittim, buyuruyordu ki: "Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak
üzerinde mukatele (mücadele) ederek muzaffer olmakta devam edecektir." Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve
Müslümanların emiri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah'ın bu ümmete bir
ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz, der.
Sünen'i Tirmizi
- Ebû Hureyre (ra)'den rivayete göre
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
"Canım, Kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size
inmesi pek yakındır. O gelince haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, mal o derece çoğalacak
ki kimse onu kabul etmeyecektir."
- Mücemma b. Cariye el Ensari (ra)'den işittim şöyle diyordu: "Meryem oğlu İsa, Deccâl'i "Bab-ı Lûd"
denilen yerde yok edecektir."
Sünen'i İbni Mace
- "... Huzeyfe bin Esid Ebi Seriha (ra)'den; şöyle demiştir:
(Şu) on büyük alâmet vuku bulmadıkça kıyamet kopmayacaktır: Güneş'in batı tarafından doğması,
Deccâl, Duhân, Dâbbe(tü'l-Arz), Ye'cûc ile Me'cûc, İsâ bin Meryem'in (gökten inip meydana) çıkması, biri
Doğu'da, biri Batı'da ve biri Arap yarımadasında olmak üzere üç Hufûs (yâni arzın çökmesi) ve Ebyene'nin
Aden memleketinin en uzak yerinden çıkıp insanları Mahşer (yerin)e sevkeden öyle bir ateş ki insanlar
geceleyince o da onlarla beraber geceler ve insanlar öğle vakti uyuyunca o da onlarla beraber uyur."
Bazı İslam Alimlerinin Hz. İsa ile İlgili Sözleri
İslam tarihi boyunca çeşitli dönemlerde yaşamış İslam alimleri de eserlerinde, Hz. İsa'nın yeryüzüne
ikinci kez gelişi konusunda geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu açıklamaların bir bölümü şu şekildedir:
İmam-ı Rabbani
"Bir başka hadis-i şerifte ise,
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Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
"Ashab-ı Kehf, Hz. İsa'nın yardımcıları olacaklardır." Hz. İsa (as), Hz. Mehdi zamanında yere inecektir.
Hz. Mehdi, Deccal'in yok edilişinde Hz. İsa'ya (as) muvafakat eder. Onun saltanatı zamanında, Ramazan
ayının on dördünde Güneş tutulacaktır; o ayın ilkinde ise Ay kararacak. Bunların oluşu, adetin ve
müneccimlerin hesabı hilafına (ihtilafına sebep) olacaktır."287
Muhammed B. Resul Al - Hüseyni El Berzenci
"Bilindiği gibi Hz. İsa (as) nazil olacak ve Deccal'i yok edecek. Şurası da bir gerçektir ki, Hz. İsa Hz.
Mehdi'den hakimiyeti almayacak; çünkü liderler Kureyş'dendir. Madem insanlar arasında bu ikisi mevcut
olacak, öyleyse Hz. İsa (as) onun Emiri değil de Veziri olacaktır. Bu sebepledir ki Hz. Mehdi'nin arkasında
namaz kılacak ve ona tabi olacaktır."288
Şeyh Mansur Ali Nasıf
"Daha sonra da Deccal ortaya çıkacak, Hz. İsa inecek ve Deccal'i yok edecektir veya Hz. İsa ile Hz.
Mehdi birlikte yardımlaşarak Deccal'i yok edeceklerdir." Hz. Mehdi ile ilgili hadisleri sahabenin önde
gelenlerinden ve hayırlılarından bir grup rivayet etmişlerdir. Yine muhaddislerin büyüklerinden Ebu Davud,
Tirmizi, İbni Mace, Taberani, Ebu Ya'la, Bezzaz, İmam Ahmed b. Hanbel, Hakim (rd. hum ecmain) hazretleri
tahric etmişlerdir."289
Kadızade
"Pek çok fetihler ve ganimetlerle, bütün Müslümanları zengin etse gerekir. Hz. İsa ile cem olsa ve Hz.
İsa, Deccal'ı yok etse ve zımmilerden cizyeyi kaldırıp ve İslam'a girenlerin imanlarını kabul etse gerekir."
(Kadızade, "Amentü Şerhi" (Sdş. M. Rahmi) s.358)290
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RUH VE İNSAN İLİŞKİSİ
İnsan, yakın ve uzak çevresinden, eğitim ve ahlak sisteminden ve medya kültüründen etkilenerek,
kendisinde oluşan yamuk şartlanmalardan... Bu şartlanmaların ürettiği bozuk değer yargılarından... Bu değer
yargılarının onu ittiği karmaşık duygulardan... Ve bu duyguların sevk ettiği tutarsız davranış ve
alışkanlıklardan uzaklaşmadığı ve arınmadığı sürece gerçeği idrak edemeyecektir.
Bunun için de, önce kendisini, inanç ve düşünce sistemini ve yerleşik geleneklerini sorgulama
cesaretini ve doğruyu arama cehdü gayretini göstermesi gerekir.
Günümüzde, “Elle gelen düğün bayram”, “Herkes nasılsa, ben de öyle” ve “Uydum kalabalığa”
mantığı, maalesef çok yaygın bir put yerindedir. Oysa ne “geleneklere uymak ve ne de genele katılmak,
insanı doğruya ve huzura eriştirmeyecektir.
Yeniden Kur’an’a yönelmek, onu anlama ve uygulama gayreti içine girmek ve böylece hayatımızı
anlamlı hale getirmek fırsatı hala elimizdedir.
En büyük eksiğimiz ve gafletimiz, düşünme ve öğrenme tembelliğimiz, gerçeği arama ve ona ulaşma
isteksizliğimiz ve bu konudaki fırsatlarımızı israf emekliliğimizdir.
Bu nedenle: “Nefsini (ruhunu) tanıyan, Rabbini de tanır” hikmetinden yola çıkarak, kendi özümüzü yani
ruhumuzu tanımaya ve onu arındırmaya yönelik gayretlere ağırlık vermelidir.
Çünkü insan, eğer ilim ve iyilikle, zikir ve fikirle ruhunu nurlandıramazsa, küfür ve kötülüklerle kirlenmiş
ve körlenmiş olan ruhu, dünyanın ve deni (bayağı ve aşağı) duyguların çekim alanında kalacak, sonunda
cehaletin ve cehennemin esiri olacaktır.
Ama iman ve ibadetle ve sürekli mücadele ile ruhları olgunluk ve dolgunluk kazanan kimseler ise,
yüksek alemlere ve sonsuz saadetlere ulaşacak ve cennetlerin sultanı olacaklardır.
Evet, insanı farklı ve faziletli kılan, ruhtur. Ruh ise alem-i emirdendir. Yani, atom taneciklerinden ve
kuant zerreciklerinden meydana gelen maddi şeylerden değildir. ilahi kudretin ve Rabbani iradenin, vesilesiz
ve sebepsiz olarak halk ettiği manevi ve nurani bir hayat cevheridir.
“Gerçek ve mutlak ruh” diyebileceğimiz, ilahi nur, nur-u Muhammedi şeklinde tezahür etmiş, en güzel
ve en mükemmel biçimde Efendimizde tecelli eylemiştir.
“Cümle alem, tek bir vücut
Canı, Ruh-u Muhammettir
Her şey eder, tesbih, sücut
Aklı, Nur-u Muhammettir”
mısraları, Bediüzzaman’ın tespitlerine de uygun düşmektedir.291
Nasıl, insanın vücudu ve organları, doğumu, ölümü ve hayatı, ona can ve yön veren bir ruhun varlığını
apaçık gösteriyorsa, tabiattaki ve kainattaki, hayranlık ve heyecan verici bu üstün nizam ve ihtişam da, bir
mutlak ve mukaddes Ruh’un varlığına ve Onun ezeli ve ebedi oluşuna kesin bir delil olmaktadır.
Ve zaten bazı bilginler, Kur’an’da geçen “Ruh-ûl Kudüs” ve “Ruh-ûl Emin” kavramlarının, Hz. Cebrail’i
ifade etmekle beraber, bunların Cenab-ı Hakkın ismi azamı olduğu kanaatini de taşımaktadır.292
Kur’an’da “Ruh” kelimesinin, hep tekil olarak zikredilmesi ve “Ervah-ruhlar” şeklinde hiç geçmemesi de
dikkat çekicidir.
Ruhların, bildiğimiz zahiri bedenlerine benzer, bir de manevi-enerji bedenleri vardır. Cesetlerin
ölümünden sonra bu manevi-enerji bedenleriyle, ruhlar başka boyutlardaki yaşamlarına devam edecektir. Ne
var ki, artık terakki ve tekâmül (gelişme ve yücelme) süreçleri bitmiştir. Her ruh, ölüm öncesi son durumunu
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ve derecesini sonsuza dek muhafaza edecek, bu kişinin ebedi sınıfını ve statüsünü belirleyecektir. İman
ve İslam yolundaki iyi niyetli ve gayretli ruhlar, alayi illiyyine yükselecek inkâr ve isyan yolundaki kötü niyetli
ve kirli ruhlar ise esfeles safiline düşecektir.
İbn-i Cevziyye’nin “Bir ruh, diğer ruhlardan, ait olduğu bedenden aldığı bir manevi suretle ayrılır.”293
“Resulüllah miraca çıktığında da bazı peygamberlerin manevi bedenlerindeki ruhlarıyla görüşüp
konuşmuşlardır” (Sh. 61) sözleri de bu kanaati kuvvetlendirmektedir.
Evet, beşer hayatı ve kulluk imtihanı, daha ruhani ve daha ulvi bir tabakaya ulaşma hamlesi ve
heyecanıdır. Belki hazırlık süreçleri ve hizmet dönemleri farklıdır ve sayısızdır, ama bir tabakadaki olgunluk
ve ölüm, daha üst makamlara doğuş ve başlangıçtır. Ruh sürekli bir cihatla Rabbine doğru yol alır ve
rahmetine yaklaşır.294 Ancak, haşa Allah’la birleşmesi ve uluhiyet kesbetmesi asla söz konusu değildir ve bu
düşünce sapıklıktır.
İnsan ruhu, Allah’ın zatına, sıfatlarına ve icraatına bir mihenk ve misal olarak yaratılmıştır. Ruh,
insandaki “Ben”liği oluşturan, manen ve imanen mutlak varlığı ve birliği tanımasına yarayan bir hayat sırrı ve
hakikat aynasıdır. Bu gerçek, insanın yeryüzündeki “halife” olmasının da sırrına ve sorumluluğuna uygun
bulunmaktadır.
Bu nedenle ehl-i tasavvuf, Ruhu “İnsanla, Allah arasındaki öz birliğini sağlayan cevher” şeklinde
tanımlanmıştır.
Gerçekte canlı ve cansız bütün alemler, ruh ekranımıza seyrettirilen gölge ve görüntülerden ibarettir.
“Allah’ın yüzünden (zatından) başka her şey helâk olucudur”295 ayeti de, görünen tüm alemlerin
sadece kıyamet günü yok olacağını değil, ruh ekranımıza seyrettirilen tüm görüntülerin (bütün alemlerin) her
an helak edilerek (silinerek) yeniden ve tekrar yaratılıp gösterildiğine işaret etmektedir.
Tek ve gerçek varlık, sadece ve yalnız Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleridir. O’nun dışında herkes ve
her şey sonradan yaratılmış, hakiki değil hayali cisimlerdir. Yaratılmış hayali bir kul olmak ve Allah’a karşı
“hiç” mesabesinde bulunmak gerçeği, gurur ve kibir ehli gafil ve cahil kimselere çok ağır ve acı gelmektedir.
Halbuki insanda, Allah’ın çizdiği kader filmini seyreden ve bunlardan etkilenerek çeşitli tepkiler veren Ruh’tur.
Ruh ise alem-i emirden bir kudret kanunu ve hikmet zuhurudur. Yani zannedildiği gibi insanın ve kanaatin
maddi, müstakil ve mutlak bir varlığı bulunmamaktadır.
Kur’an-ı Kerim, Şeytanı azdırıp kızdıran, Allah’a itiraz ve isyanına yol açan şeylerin başında: “Madde
bağımlılığının, maneviyat azlığının, makam sevdasının ve kendi başına buyruk ayrı ve mutlak bir varlık olma
hırsının” geldiğine işaret buyurmaktadır.
Oysa, Allah tarafından ardı ardına ve kusursuzca yaratılan ve ruhlar vasıtasıyla algılanan bu kader
görüntülerine müdahale etmek ve değiştirmek imkansızdır. Ve bu nedenle Allah’tan gayrısına hakiki varlık ve
vücut vermek, onu ilah yerine koymaktır.
O halde “Biz yapıyoruz” zannettiğimiz her şeyi aslında bizzat Allah’ın yarattığını, bizlerin ise, bunları
kendimiz yapıyormuşuz gibi algıladığımızı anlamaya çalışmalıdır. Zahiri (dıştan görünen) boyutuyla insan bu
dünyada cûzi irade ve ihtiyarıyla imtihan olunmaktadır. Niyet ve gayretinin karşılığını, sonunda cennet ve
cehennem olarak bulacaktır. Bizlere böylesine fırsat ve faziletler veren Rabbımızı daha fazla anmamız ve
düşünmemiz (zikre ve tefekküre ağırlık vermemiz) ve yalnız O’na şükretmemiz gerektiği ortadadır.
Demek ki, şuur ve idrak, anlama ve algılama, yaşama ve yarışma, mutluluk ve mutsuzluk... Bunların
hepsi ruh iklimindeki görüntüler ve tepkilerdir. Ruh kendisine seyrettirilen bu görüntülerden etkilenecek
bir özelliktedir.
Yani bu görüntüler ruhu etkileyecek, ruh ise bu görüntülerden etkilenecek şekilde yaratılmıştır.
Bütün bu görüntüleri muazzam ve muntazam bir kâinat, ibaretli ve hikmetli bir hayat şeklinde ve
heran yeniden yara tıp bize seyrettiren tek ve gerçek varlık ise cenabı Rabbil alemindir.
293
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Bu noktada şunları önemle ve özellikle hatırlatmamız gerekir.
a- “Mademki insanın hayatı tamamıyla takdire bağlıdır. Her şey ezelden planlanmış ve kesinlik
kazanmıştır. Öyle ise İslam dinine ve emir- yasak disiplinine ne lüzum vardır?” diyerek ve gereksiz
görerek ibadeti terk edenler ve çekinmeden günah işleyenler
b- “İnsan sadece ibadetle ve nefis terbiyesiyle uğraşmalıdır. Maddi işlerle ve müsbet ilimlerle
oyalanmamalıdır. Zillet ve sefaletten kurtulmak için çarpınmak

boşunadır. Çünkü

kader

ne

ise

o

olacaktır” diyerek tevekkül perdesi altında tembellik ve zulme teslimiyet gösterenler.
c- “Biz seçkin ve seviyeli ruhlar taşımaktayız, Beşeri ve bayağı duygulardan arınmış insanlarız.
Artık huzura varmış, Allah’a ulaşmış ve sorumluluklardan sıyrılmışız” diyerek kendilerine kutsiyet
atfedenler ve -haşa-kendilerini Allah’la bir görüp, onun adına hareket ettiğini söyleyenler, derece derece
şaşkınlığa ve sapkınlığa düşmüş kimselerdir.
Yeri gelmişken, üstat Bediüzzaman Hazretlerinin Ruhu tarif eden şu ilmi ve ilginç tespitlerini de
aktarmamız gerekir.
“Ruh harici vücut sahibi bir kanundur (Yer çekimi, mevsimlerin değişmesi, tohumların yeşermesi
gibi fıtri kanunların kendileri bilinir ama görünen bir kalıba girmezler. Ruh ise bunlar gibi ilahi bir kanun
olmakla beraber, ayrıca vücut sahibi baki ve ulvi bir hayat cevheridir).
Ruh, şuur sahibi olan ve Rabbani sırlar taşıyan bir namustur. (İrade-i ilahiyenin tecellisidir)
Ruh, sabit ve sürekli olan tabii ve fıtri kanunlar gibidir. Ama, ilahi kudret ona hissetme (duyum ve
algılama) yeteneği ve buna uygun bir vücut bineği vermiştir. Cenab-ı Hak elektrik misali, gizli ve görünmez
bir akım ve dolaşım kabiliyetini de bu ruh cevherine şeffaf bir kılıf olarak geçirmiştir.
Mevcut ruh, makul kanunun kardeşidir. (Yani vücut ve şuur sahibi olan ruh, külli akıl ve iradenin
emrindeki tabii kanunlar cinsindendir ve onların üstün bir benzeridir.) Her ikisi de hem daimidir, hem de
(sebep ve vasıtalar olmaksızın doğrudan ilahi irade ve kudretin geçerli olduğu) alem-i emirden gelmişlerdir.
Şayet, Ezeli Kudret (Yerçekimi, nükleer güç, kâinattaki devran ve denge düzeni gibi) çeşitli şekil ve
şartlardaki tabii kanunlara, zahiri bir vücut giydirseydi, bunlar da birer ruh olurdu”.296
Ruh, Kur’an’da şu anlamlarda kullanılmıştır.
a- Hz. Cebrail’e işaret olarak:
“Onu (Kur’an-ı) Ruhül Kudüs, Rabbinden Hak olarak indirmiştir.”297
“Onu (Kur’an-ı) Ruh-ûl Emin indirdi.”298
“Biz Ona (Meryem’e) Ruhumuzu göndermiştik, O da Ona düzgün bir beşer kılığında görünmüştü.”299
b- Hz. Adem’le ilgili olarak:
“Ona (Hz Adem’e) ruhumdan üfürdüğümde, hemen ona secde edin”300
“Ve insanı yaratmaya çamurdan başlayandır... Sonra O’na ruhundan üfledi!301
c- Hz. İsa ile ilgili olarak:
“(İsa) Ondan bir ruhtur.”302
d- Hz. Meryem’le ilgili olarak:
“Biz Ona kendi ruhumuzdan üfledik”303
e- Vahiy ve hidayet anlamında:
“Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik”304
“Kullarından dilediklerine, emrinden olan ruh ile indirir”305
296
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f- İlahi nusret ve inayet anlamında:
“Biz Onu Ruhül Kudüsle teyit ettik (destekledik)”306
“(Allah) Kalblerine imanı yazıp (yerleştirmiş) ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir”307
g- Mutlu ve tezahür ve tecelli anlamında:
“Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün...”308
“Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler”309
“Allah (c.c) Kadir Gecesi, dünya semasına nüzul eder ve isteyen yok mu vereyim, dua eden yok mu
kabul edeyim, diye seslenir”310
h- Nefis ve can anlamında: “Ey mütmain olmuş (mutlu) nefis! (Allah’ı) razı etmiş, (kendisi de) hoşnut
edilmiş olarak, Rabbine dön!”311
“Nefse (Ruha) ve ona bir düzen içinde biçim verene”
“Sonra ona fücurunu (azgınlığını) ve ondan sakınma (yollarını) ilham edene (and olsun)”312
Ayetlerinde olduğu gibi Hadis-i Şeriflerde de insan nefsi ile ruhu aynı anlamda zikredilmektedir.
Zaten İmam-ı Gazali ve İbn-i Cevziye gibi pek çok alimler ruh ve nefsin aynı manaya geldiğini, nefsi
emmare, nefsi mülhime ve nefsi mütmainne gibi kavramların, ruhun farklı derecelerini ifade ettiğini
söylemişlerdir.
Bir Ayet-i Kerimede de “De ki, Ruh Rabbimin emrindedir” buyrulmaktadır.313
“Emir” kavramı ise, Kur’an’da şu anlamlarda kullanılmıştır:
1- İlahi kanun ve kudret anlamında:
“Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında devamlı iner”314
“Göklerin ve yerin gaybı Allah’ındır, Bütün “emir”ler Ona döndürülür”315
“Yemin olsun “emri (ilahi kanun ve projeleri) bir düzen içinde evirip çevirenlere”316
“(Allah) her emri (işi) tedbir eder (düzenler)”317
“Allah bir emrin (işin) olmasına karar verirse, ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir”318
2- Hüküm ve hakimiyet anlamında:
“Hayır, emrin tümü Allah’ındır”319
“O gün emir yalnız Allah’ındır”320
“Allah’ın emri geldiği zaman, hak ile hüküm verilir”321
“Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır”322
3- Kaza ve kader anlamında:
“Emrin kaza edileceği (hükme bağlanıp bitirileceği) hasret ve pişmanlık gününe karşı onları uyar”323
“Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir”324
“Biz Kitabı mübarek bir gecede indirdik. Ki onda her hikmetli emir ayrılır”325
305
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“Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular. Oysa her emir (iş) sonunda kendi amacına varıp karar
kılacaktır”326
“Derken su, taktir edilmiş bir emir üzerine birleşti”327 (Dikkat: H2O hidrojen ve oksijen atomlarının
birleşip su moleküllerini oluşturması anlatılıyor.)
4- Din ve şeriat anlamında:
“Biz her ümmete bir ibadet tarzı kıldık. Öyle ise (Din konusundaki) emirde (usul ve şekillerde, kanun ve
ölçülerde) seninle çekişmesinler”328
“İsrailoğullarına bu emirden açık belgeler verdik. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık.”329
5- Evrendeki ilahi düzen anlamında:
“Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de Allah’ındır.”330
Cenab-ı Hak herşeyi bir kader (ölçü ve proje) ile yaratır. O takdir buyururken, her an:
 Tahayyül ve tasavvur eder (Hayal etmek ve zihninde resmetmek...) irade sıfatıyla, musavvir olarak...
 Tertip ve tanzim eder (En ince teferruatına kadar düzenlemek, projelemek) Alim sıfatıyla, kâmil
olarak.
 Tensip ve tasnif eder (En münasip şekilde sınıflara ayırıp derecelemek)... Hekim sıfatıyla, Adil
olarak...
 Tedbir ve taksim eder (Nimet ve musibetleri bölmek ve belirtmek, nasip, kısmet) Rezzak sıfatıyla,
Şamil olarak)
 Tayin ve tespit eder: (Her şeyin zaman ve zeminini belirleyip vazifelendirmek.) Melik sıfatıyla, Kadir
olarak...
 Tekvin gücüyle, takvime uygun vücuda getirir: (Kıvamına uygun yaratıp var etmek) Halık sıfatıyla, fail
olarak...
Böylece kusursuz ve eksiksiz olarak sürekli yaratılan mükemmel görüntüler, kader filmi şeklinde bizim
ruh ekranımıza seyrettirilerek, bunlardan etkilenmemiz ve tepkilerimiz belirlenip değerlendirilmek üzere
imtihan edilmekteyiz.
Hatta insanoğlu bütün dünyanın... Dünya ise kâinatın bir örneği ve özeti gibidir. Çünkü bunlar,
birbirlerinin tüm özelliklerini ihtiva etmektedir. Bu bakımdan tüm evren, her kesimiyle, canlı ve şuurlu bir
bütün halinde düşünülebilir. Yani evrende, birbirinden kopuk, ayrı ve müstakil varlıklar bulunduğunu... Ve
bunların özgür benlikleri ve iradeleri olduğunu zannetmek, sadece bir vehimden ibarettir. Ve zaten, Allah’tan
gayrısına, hakiki varlık ve vücut vermek, bir nevi şirktir ve onları ilah edinmektir. Öyle ise, aslı hayal olan
şeyler için, Halıkımızın rızasını terk etmek, divanelik değil midir?
Hz Peygamber Efendimizin (sav): “Allah var idi. onunla beraber hiçbir şey yok idi” şeklindeki sözünün
ne anlama geldiğini soran sahabeye, Hz. Ali’nin şu cevabı ilginçtir:
“El-an, kema kân-Hala o andaki gibidir” Evet, tüm nesneler ve hadiseler, maddi varlığı bulunmayan
görüntülerden ibarettir, ve bütün bu hikmet ve kudret eseri oluşlar, Allah’ın hayalinde olup bitmektedir.
“Kafirlere (ve gafillere) gelince: Onların amelleri bir çöldeki serap gibidir. Susayan, onu su zanneder.
Nihayet ona ulaştığında, hiçbir şey bulamaz ve yanında Allah’ı bulur”331 ayeti üzerinde dikkatle düşünmelidir.
İlim ve teknolojinin en son verilerine göre, artık biliniyor ki, canlı-cansız bütün cisimlerin her türlü
özelliğini taşıyan en küçük birimleri “molekül”lerdir. Molekül ise, iki veya daha çok “atom”un birleşmesinden
meydana gelmiştir.
Maddenin en küçük yapı taşı kabul edilen bu atomlar, o kadar küçüktür ki, saniyede bir milyar
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sayabilen bir bilgisayar, tek bir tuz tanesindeki atomları, ancak beş yüz yılda sayabilecektir.
Her atom, nötron ve proton denen zerreciklerden oluşan bir çekirdek ve onun etrafında dönen
elektronlardan ibarettir.
Bu “proton”lar da, “Kuark” denen enerji iplikçiklerini içermektedir.
Yok denecek kadar küçücük olan bu atomların çekirdeğini parçalamak suretiyle açığa çıkarılan
korkunç boyuttaki “nükleer gücün” asıl kaynağı ise, kuvvet ve kudretin yegâne sahibi olan Allahu Zülcelâl
Hazretleridir.
İşte, Dünyadaki ve kâinattaki, katı, sıvı ve gaz halindeki, canlı ve cansız milyarlarca tür varlıkların
hepsi, sadece 109 element atomunun, akıl almaz çeşit ve şekillerde birleşmesinden oluşan moleküllerden
ibarettir. Özellikle canlı hayatının temel taşı olan Karbon atomu, tek başına, 1 milyon 700 bin farklı bileşik
yapabilmektedir.
Velhasıl, madde sandığımız şeyler; Yani bedenimiz, evimiz, çevremiz ve tüm evrenimiz, aslında bir
“enerji yumağı”ndan başka bir şey değildir.
Daha açığı % 99,95’i boş olan ve sadece enerjiden ibaret atomlardan oluşan bir dünyada yaşadığımız,
hem ilmi hem de Kur’anri bir gerçektir.
Bütün gördüklerimizi madde olarak algılamamızın sebebi ise, çeşitli kaynaklardan gelen ve “Foton”
denilen ışık taneciklerinin, moleküllerin elektronlarıyla çarpışması sonucu meydana gelen, atomların birbirini
itmesi ve çekmesiyle oluşan, muhteşem ışık oyunlarının ve enerji dalgalarının gözümüze yansıması ve
beynimize ulaşması yüzündendir.
Beş duyu organı ve beyin de, atomlardan meydana gelen şuursuz varlıklar olduğu için, asıl gören,
işiten, hisseden, sevinen ve üzülen, ruh cevheridir.
Evet, bütün Kâinat ve içindeki mevcudatın hepsi çeşitli frekanslardaki enerji dalgalarından, yani nur
deryasından ibarettir.
Ve zaten: “Allah, göklerin ve yerin nurudur” ayeti de332 bu gerçeği haber vermektedir.
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ALEM, BİR AYNA GİBİDİR
Bütün Yerler ve Gökler ve bunların içindekiler… Ve cümle alemler, hepsi Cenab-ı Hakk’ın vahdet ve
kudret eserleridir.
Tüm Kâinat ve Mevcudat; O’nun Esmai Hüsnasının tecellileri, Celal ve Cemal sıfatlarının tezahürleridir.
“Her şey helak olucudur, Ancak O’nun yüzü hariç (O’nun Zat’ı bakidir.)” Ayetinin işaret ve ifadesiyle;
Canlı ve cansız, nurani ve nefsanî bütün varlıklar, ilahi tecellinin sonsuz ve kusursuz görüntü ve gölgeleridir.
En güzel ve görkemli tecelli aynası ise; İNSAN’dır. İlahi tecellinin en mübarek ve en muhteşem şekli ve
insanın en mükemmeli ise; elbette ki, Aleyhisselatü Vesselam’dır. Evet, Efendimiz (sav), dünyada da,
ukbada da, tecelli ve tezahürün en son sınırı ve en müstesna timsalidir.
Toprakta, madende… Ağaçta meyvede… Hayvanda, böcekte… Çiçekte, kelebekte… Velhasıl ezelden
ebede, her yerde, herhalde ve farklı şekillerde, esma ve sıfatlarıyla tecelli ve tezahür eden, Cenab-ı Rabbil
Alemin’den başkası değildir!..
Örneğin:
“Toprak”ta: REZZAK (bütün mahlûkuna gerekli, yeterli ve çeşitli rızıklar veren) ismiyle,
“Demir”de: KAVİY (Çok kuvvetli) ismiyle,
“Koyun”da: MÜNİM (Kullarına inam edip doyuran) ismiyle,
“Çiçek”te: MUSAVVİR (En güzel şekilde tasvir eden ve şekil veren) İsmiyle tecelli halindedir.
ŞİİR
Her şeyde görünen ve gizlenen sen’sin
Yağan kar tanesinde, yelde esensin
Yaratan, yaşatan ve her işi yapan,
Toprakta bereket, demirde kesensin…
Evet bir “Tavuk”u ele alırsak;
O’nun güzel görünümü: BARİ (Kusursuz yaratan), MUSAVVİR (Örneksiz tasvir eden ve en güzel şekil
ve suret veren) isimlerini…
Gezip dolaşması; HAYY (Devamlı diri olan ve her şeye can veren) ismini,
Lezzetli ve besleyici eti; REZZAK (Rızık gönderen), ŞAFİ (şifa veren), MUKİT (Yiyecekleri gıda ve
vitamine çeviren) isimlerini…
Tavuğun yumurtası; SANİ (Sanatlı iş yapan), MUN’İM (Nimetlendiren) isimlerini ve yine “Ve tuhricel
hayye minel meyyiti” Ayetinin haber verdiği şekilde “ölüden diri çıkaran” ve sarı pıhtı ile beyaz sıvıdan civciv
yaratan ismini…
Tavuğun, kendisinden çok büyük tehdit ve tehlikelere karşı civcivlerini koruması; Allah’ın RAHİM
(Acıyıp koruyan, şefkat ve merhamet edip sahip çıkan) isminin tecellisini onda görebiliriz…
Bütün cemadat (Cansız varlıklar) da 10 (On) kadar ismiyle tecelli eden Cenab-ı Hak, Nebatat (Bitki ve
ağaçlar) da 20 (Yirmi) kadar ismiyle tezahür etmektedir.
Hayvanat (Karada, denizde, toprakta yaşayan ve uçan tüm hayvanlar) da 30 (Otuz) kadar ismiyle
tecelli ederken; Her insan’da 40 (Kırk) kadar esmayla tezahür halindedir.
Mü’min kullarında 50 (Elli), Evliya’da 60 (Altmış), Enbiya’da 70–80 (Yetmiş/seksen) esmasıyla tecelli
eden Mevla’mız, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz’de ise 99 (doksan dokuz) sıfatı ve 1001 (Bin bir) esması
ile tecelli, tezahür ve temessül eylemiştir. Öyle ki;
“(Ey Resulüm!) Muhakkak ki; sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmektedir. Allah’ın eli, onların elleri
üzerindedir.”333
333
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“(Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te, düşmana karşı top gülleleri ve tüfek mermilerine dönüşen kumları
avucuna alıp) fırlattığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.”334 Ayetleri de, bu gerçeği haber vermektedir.
Bu durum hadis’i Kutsi de anlatılan:
“Kulum (Namaz, oruç, zekat ve cihat gibi) farzları işleyip (Haram ve günahlardan sakınarak) Benim
rızamı kazanır. Ama nafile ibadetler (hayırlı hizmetler ve sürekli huzur ve teslimiyetle) bana öylesine yaklaşır
ki; Artık Ben onun konuşan dili, tutan eli, düşünen kalbi, gören gözü, duyan kulağı olurum.” Mealindeki halin
ve hakikatin en yükseğidir.
Vuslat ise, “Ben” likten ve nefse esaretten kurtulup, Rabbine ve özüne kavuşma halidir.
“Amma, Bizim uğrumuzda cihat edenleri, elbette kendi (hakikat ve vuslat) yollarımıza ulaştıracağız.”335
ayetinin müjdesi ve mü’minlerin Allah yolundaki samimi gaye ve gayretlerinin neticesidir.
“Sonra Ona yaklaştı ve sarktı. İki yay kadar, yahut daha da yakın oldu.”336 ayetinin sırrı ve hikmetidir.
“Ve şüphesiz son varış Rabbinedir.”337 Ayetinin bildirdiği mutlu ve kutlu neticedir.
“Yusuf’un sevgisi, Züleyha’nın kalbine işlemiş!”338 ayetinin haber verdiği gibi:
ŞİİR
Şehvetle başlayıp ta, “şeğefe”ye dönüşen
Züleyha misali sevseniz, siz de Yusuf’u
Seherlerde güldeki tecelliye ötüşen
Bülbül gibi unutursunuz, arı namusu..!”
O zaman: “Gözleri ile gördüğünü kalbi yalanlamadı.”339 ayetinin işaret ettiği üzere baktığı her şeyde ve
her işte Rabbinin tecelli edip gördüğünü ve kader programını yürüttüğünü sezip, Ona tevekkül ve teslimiyet
makamına erişir.
“Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa’da baygın düşüp (kendinden geçti).”340
Ayetinde anlatılan mertebe: Artık tüm eşyada ve her olayda sadece onda tezahür eden ilahi tecelliyi
izlemeye… Eşya ve olayların zahiri görüntü ve gerekçelerinin arkasındaki; Vahdet, kudret ve rahmet
eserlerini sezmeye… Ve ezeli kader filminin hikmet ve cilvelerini, kendi ruh ekranında seyrettiği şuuruna
ermeye başlama sürecidir…
ENBİYA’DA TECELLİ:
Cenab-I Hak, diğer bütün esma ve sıfatları yanında, ağırlıklı ve ayrıcalıklı biçimde:
1- Hz. ADEM’de: “TEVVAB” (Samimi, pişmanlık ve tevbeleri kabul eden) ve “GAFUR” (Suçları
bağışlayıp vaz geçen) ismiyle tecelli etmiştir.
“Sonra Rabbi O’nu seçti, Tevbesini kabul etti ve dosdoğru yola iletti.”341
2-

Hz. İDRİS’te: “SADIK” (doğru ve güvenilir) ismiyle tecelli etmiştir.

“Kitap’ta İdris’i de zikret. Çünkü O, doğru olan bir nebiydi.”342
3- Hz. NUH’ta: “KAHHAR” (bir zaman fırsat ve ruhsat verdiği, kafir ve zalimleri, sonunda mahvu
perişan eden.” İsmiyle tecelli etmiştir.
“Hz. Nuh: Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma!.”343 Dedi.
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4- Hz. HUD’da:”KAVİYY” (çok kuvvetli) ve “METİN” (çok dayanıklı) isimleriyle tecelli etmiştir.
“Hud dedi ki: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı, bana yardım et.”344
“Şüphesiz, senin Rabbin en güçlü ve üstün olandır ve esirgeyip koruyandır.”345
5- Hz. SALİH’de: “HAFİZ” (Muhafaza eden) ismiyle tecelli etmiştir.
“Onlar (Salih’e (as)) hileli bir düzen kurdular. Biz de, farkında olmadıkları bir tuzak kurup, onları helak
ettik.”346
6- Hz. LUT’ da: “MUHEYMİN” (her türlü kötülük ve küfürden himaye eden) ismi tecelli etmiştir.
“Lut, Hz. İbrahim’e iman edip dedi ki: Gerçekten ben, Rabbim’e hicret edeceğim (gaflet, cehalet ve
rezaletten uzak gideceğim)”347
7- Hz. İBRAHİM’de: “KERİM” (çok cömert, iyilik ve ikram sahibi) ve “VARİS” (mirası devam eden,
şeref ve şöhreti süregelen) isimleri tecelli etmiştir.
“İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tertemiz tevhid inancına sahip) olan İbrahim’in
milletine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.”348
8- Hz. İSMAİL’de: “RAHİM” (çok acıyan, şefkat ve merhamet buyuran) ismi tecelli etmiştir.
“Sonunda (Baba-oğul) ikisi de (Allah’ın hükmüne) teslim olup, (Hz. İbrahim, İsmail’i kurban etmek
üzere) yüzükoyun yatırdı.”349
9- Hz. İSHAK’ta: “KUVVET” ve “BASİRET”
“Kullarımız İbrahim’i, İshak’I ve Ya’kub’u hatırla… ki Onlar kuvvet ve basiret sahibi idiler…
Gerçekten biz onları katıksızca, (sadece ahiret) yurdunu düşünüp (hazırlanan) ihlas sahipleri kıldık.”350
10- Hz. YAKUB’da: “HADİ” (Hidayet veren, yol gösteren) ismi tecelli etmiştir.
“… Onları kendi emrimizle, hidayet rehberleri yaptık.”351
11- Hz. YUSUF’da: “CEMİL” (en güzel yüzlü) “HEKİM” (hüküm ve hikmet sahibi) “İLİM” (bilgi ve hikmet
ehli) sıfatları tecelli etmiştir.
“Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik.”352
12- Hz. EYYUB’ta: “SABUR” (çok sabırlı ve dayanıklı) ismi tecelli etmiştir.
“Biz Onu sabredici bulduk. O ne güzel bir kuldu.”353
13- Hz. ŞUAYB’ta: “ADİL” (Her işinde, takdirinde, taksiminde ve tayinin de ölçülü, dengeli ve adaletli
davranan) ismi tecelli etmiştir.
“Ey kavmim! Adaleti gözeterek, ölçü ve tartıyı tam ve düzgün yapın. İnsanların hakkını çalmayın,
kimseyi aldatmayın, yeryüzünde (haksızlık ve bedavacılık yaparak) fesat çıkarmayın.”354
14- Hz. MUSA’da: “CELİL” (Heybetli ve haşyetli) “RAB” (kullarını kanunla terbiye edici) sıfatları tecelli
etmiştir.
“Ya Musa! Gerçekten Ben, Ben Sen’in Rabbinim!”355
15- Hz. HARUN’da: “MÜCİB” (dualara icabed edip, kabul buyuran) ismi tecelli etmiştir.
“Allah dedi ki: İkinizin duası kabul olundu.”356
Çünkü Hz. Harun, hem Hz. Musa’nın, “Ya Rabbi kardeşim Harun’u bana yardımcı kıl.” Duasının
karşılığıydı.
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Hem de Hz. Musa ile birlikte:
“Ey Rabbimiz! Hakikaten Sen, Firavun ve yakın çevresine, dünya hayatında çok çekici gelen (bir
imkan, iktidar ve ihtişam) gibi zinetler, mal ve servetler verdin.
Ey Rabbimiz, senin yolundan (kullarını) saptırmaları için (mi?!..)
Ey Rabbimiz! Bunların servetlerini (mali ve ekonomik dengelerini) çökert ve batır… Onların kalplerini
de şiddet (savaş ve anarşi korkusuyla) sıkıştır. (çünkü) onlar (bu) acı azabı (ekonomik ve psikolojik bunalımı)
görünceye kadar iman edip (yola gelmeyecekler)”357 duasını yapmışlardı.
16- Hz. DAVUD’da: “SANİ” ( Her işi büyük bir maharet ve sanatla yapan) ismiyle tecelli etmiştir.
“Biz O’na, sizi (savaş ve saldırılardan) koruyacak (madeni) giyim sanatını ve tekniğini öğrettik.”358
“Biz O’na demiri yumuşak hale getirip (emrine verdik)”359
“Ey Davud! Gerçekten Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık.”360
17- Hz. SÜLEYMAN’da:”MALİKÜL MÜLK” (mülkün ve memleketlerin sahibi, Sultanı ve Hakimi)
ismiyle tecelli etmiştir.
"Böylece rüzgarı (canlı ve cansız bütün mahlukatı) O’nun buyruğu altına verdik.”361
18- Hz. İLYAS’ta: “MACİD” (çok şerefli) ismiyle tecelli etmiştir.
“Sonra gelenler arasında (kıyamete kadar) Ona (şerefli bir hayat ve şöhret) bıraktık.”362
19- Hz. EL-YESA’da: “NAFİ” (hayır ve menfaat eriştiren) ismiyle tecelli etmiştir.
“İsmail’i, El-Yesa’ı ve Zülkif’i hatırla!.. Hepsi de (çevresine ve ümmetine) hayırlı olanlardandı.”363
20- HZ. ZÜL-KİFL’de: “VEKİL” (her şeyin ve herkesin sıkıntılarına kefil olan) ismiyle tecelli etmiştir.
“Zül-kifl, bunlar (tevekkül ve teslimiyet içinde) sabru sebat gösterenlerdi.”364
21- Hz. YUNUS’ta: “KABID” (sıkan ve zora sokan” ve “BASIT” (genişletip açan ve rahatlığa çıkaran.)
isimleriyle tecelli etmiştir.
“Derken O’nu balık yutmuştu. Çünkü O kınanmıştı. Eğer (Allah’ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı,
insanların dirilip kalkacağı (kıyamet) gününe kadar, onun karnında kalacaktı.
“Sonra Onu (kurtarıp sahile) attık…
Ve O’nu yüz bin ve daha da artan bir (topluma) önder ve peygamber olarak yolladık.”365
22- Hz. ZEKERİYA’da: “HALİM” ( yumuşak, hoşgörülü, dikkatli ve rikkatli) ismiyle tecelli etmiştir.
“Gerçekten onlar, hayırda yarışırlardı… Umarak ve korkarak bize dua edip yalvarırlardı… Biz’e karşı
derin ve içten bir saygı duyarlardı… (çevresine de yumuşak davranırlardı)”366
23- Hz. YAHYA’da: “SELAM” (selamet ve emniyet içinde tutan, barış ve huzura ulaştıran) ismiyle
tecelli eylemiştir.
“O’na selam olsun!.. Doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün… (hep selamet ve emniyette
bulunsun)”367
24- Hz. İSA’da: “KELAM” (konuşan, meramını ve muradını en güzel anlatan) ve “HALIK” (yoktan var
edip yaratan) isimleriyle tecelli etmiştir.
“Meryem oğlu İsa, ancak Allah’ın elçisi ve (daha beşikte iken konuşan)kelimesidir ve O’ndan bir
Ruhtur.”368
“(Ey İsa) İznimle çamurdan kuş biçimi yapıyordun da, Ona-Benim iznimle-üfürdüğünde hemen
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canlanıp uçuveriyordu… Doğuştan kör olanı ve alaca (deri) hastalığını da iyileştiriyordun… Ve yine
Benim iznimle, ölüleri (diriltip tekrar hayata) çıkarıyordun…”369
25- Hz. ZÜL-KARNEYN’de: “MÜSEBBİBÜL ESBAB” (Bütün vasıta, vesile ve sebeplerin arkasındaki
tek ve gerçek etkili ve yetkili olan) ismiyle tecelli etmiştir.
“Gerçekten Biz O’na yeryüzünde (ve göklerde) sapasağlam bir imkan ve iktidar bahşettik ve O’na her
şeyden bir sebep (çözüm çaresi ve manevi teknoloji projesi) verdik.”370
26- Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizde ise, Cenabı Hak bütün esma ve sıfatlarıyla
tezahür eylemiş olup, ondan öte tecelli yoktur.

EVLİYA’DA TECELLİ:
Hz. MERYEM’de: “REZZAK” (Mahlûkatını çeşitli, lezzetli ve besleyici şekilde rızıklandıran) ismiyle
tecelli etmiştir.
“(Meyve mevsimi olmasa da) Sen hurma ağacını kendine doğru silkele (ve dökülen meyvelerinden
afiyetle ye)”371
“Zekeriya, ne zaman mescidin mihrabına girdiyse, Meryem’in yanında (temiz, taze ve leziz) bir yiyecek
hazır bulurdu.”372
ASHAB-I KEHF’te: “MÜ’MİN” (Kullarını imana ve itminana ulaştıran ve emin kılan) ismiyle tecelli
etmiştir.
HIZIR ALEYHİSSELAM’da: “BATIN” (Gizli) ve “HABİR” (Her şeyi bilen) isimleriyle tecelli etmiştir.
Hz. EBU BEKİR’de: “VEHHAB” (karşılık beklemeden hibe eden) ve “SADIK” (doğruluk ve sebat
sahibi) isimleriyle tecelli etmiştir.
Hz. ÖMER’de: “ADİL” (Her işinde adil) ve “HAKEM” (Taraflar arasında doğru ve dengeli karar veren)
isimleriyle tecelli etmiştir.
Hz. OSMAN’da: “HALİM” (çok yumuşak) ve “REŞİD” (Her hususta olgun ve kamil) isimleriyle tecelli
etmiştir.
Hz. ALİ’de: “VELİYY” (velayet sahibi), “ALİY” (çok yüce) ve “ALİM” (çok bilen) sıfatlarıyla tecelli
etmiştir.
BEYAZID-I BESTAMİ’de: “KUDDÜS” (kusursuz ve noksansız) ismiyle tecelli edince ve fenafillah
mertebesine erişip nefsi tamamen eriyince, “SÜBHANİ MAAZEME ŞANİ” (kendimi tenzih ederim, Şanım çok
yücedir.) demiştir.
Hallacı MANSUR’da: “HAK” (değişmeyen mutlak gerçek) ismiyle

tecelli

edip,

Bekabillah

mertebesinde, nefsinin ve tüm alemin gölge ve geçici olduğunu sezince: “ENEL HAK” (Ben Hak’kım)
demiştir.
CÜNEYD-İ BAĞDADİ’de: “VÜCUD” (Tek ve gerçek varlık) ismiyle tecelli edince, “MEVCUDE
İLLALLAH” (Hakikatte var olan yalnız Allah’tır) demiştir.
İMAM-I RABBANİ’de: “FETTAH” (Kilitli kapıları ve kalpleri açan) ismiyle tecelli etmiştir.
MUHİDDİN-İ ARABİ’de: “EHAD” (Tek, bir olan Allah)ismiyle tecelli edince, “LA MEVCUDE İLLA HU”
(Başka varlı yok, sadece o vardır) demiştir.
Hz. MEVLANA’da: “VEDUD” (Çok seven, sevilen ve herkese destek veren yardım eden) ismi tecelli
etmiştir.
YUNUS EMRE’de: “ŞEHİD” (Her şeye görünen ve her şeyi gören ve şahitlik eden) ismi tecelli edince:
“Ete kemiğe büründüm-Yunus diye göründüm.” Demiştir.
GAVSİ AZAM, ŞEY ABDULKADİR GEYLANİ: Hz.lerinde: “KADİR” (Her şeye gücü yeten) ismiyle
tecelli edince, velayet, keramet ve ruhaniyetiyle, hayatında ve mematında, himmet edebilir hale gelmiştir.
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BEDİÜZZAMAN Hz. Lerinde: “ALİM ve HEKİM” (Her şeyi hakkıyla bilen, hikmet ve ibretle iş görüp
öğreten) ismiyle tecelli edince; Kur’an’ın sırlarını, imanın esaslarını ve İslam’ın ahlakını ders veren… Ve tek
başına süfyanizme direnen ve fikri mücadelesini sürdüren, nur risalelerini ve huzur eserlerini meydana
getirmiştir.
MİLLİ GÖRÜŞ’ün Şahs-ı Manevisinde ise, diğer esma ve sıfatları yanında, özellikle “AZİZÜN
ZÜNTİKAM” (Her şeye galip ve üstün olan, zalim ve hainlere, önce imkân ve fırsat verip, sonra
kesinlikle ve şanına yakışır şekilde, intikam alan) ismiyle tecelli ettiği hissedilmektedir.
Şeytani güçlerin, en gelişmiş ve en görkemli zulüm saltanatı olan ve Siyonizm diye ortaya çıkan
DECCALİZM’in: Amerika ve Avrupa’daki güç odaklarına, Yurdumuzdaki mason ve dönmelerin gizli iktidarına
ve aramızdaki münafık ajanlarına karşı…
“HAYRÜL MAKİRİN” (Kâfir ve zalimlerin, hile ve hıyanetlerini boşa çıkaran ve bütün planlarını bozup
onlara tuzak hazırlayanların en hayırlısı ve en akıllısı) sıfatının tezahürüyle, üstün bir siyaset ve strateji
uygulayarak; uzun süreli, zor ve çileli ama sistemli bir mücadeleden sonra. Mutlu ve muhteşem devrimine ve
müjdelenen Mehdiyet medeniyetine doğru gidilmektedir.
“Allah, göklerin ve yerin nurudur.”373 Ayeti kerimesi de,
Bizim, aklımız, anlayışımız ve algılamamıza göre;
“Allah, göklerin ve yerlerin nurudur” yani; Göklerdeki ve yerdeki canlılardan cansızlara, meleklerden
insanlara her şey, Cenabı Hak’kın tecelli ve zuhurudur.
Zaten cismani ve nurani bütün varlıklar, maddeden ve cevherden, biçimden ve benzerlikten,
zamandan ve zeminden münezzeh ve müberra olan zat “nur”unun, yani saf enerji olgusunun farklı biçim ve
boyutlardaki yoğunlaşmış durumudur.
Bütün alemler bir film şeridi gibi; sürekli yaratılıp bizim ruh ekranımıza yansıtılan gölge ve
görüntülerden ibaret bir “kader kurgusu”dur.
Nur: 35 ayetinin devamında, bu ilahi tecelli “nur”unun, iç içe ve çok farklı şekillerde temessül ve
tezahürüne işaret buyrulmuştur.
En basit bir tespitle: Elektrik ve atom enerjisi yoğunlaşıp “elektron”u... Elektron yoğunlaşıp “atom”u...
Atom yoğunlaşıp “molekül”ü... Moleküller yoğunlaşıp madde ve organları... Organlar, sistemleri ve varlıkları
oluşturduğu,
Ve yine, buzun suya... Suyun buhara... Buharın enerjiye dönüştüğü bilinse de, gerçek: hepsinin aslının
aynı “nur” olduğudur.
Şiir
Bin bir yüzle göründün; anlamadılar, hiç anmadılar
Tek-bir yüzle göründün ya, yine Seni tanımadılar
Hidayet nurunla, gönül gözlerini açtığın dostlar
Ahmed’le tecelli eden Ahad’e, secdeye kapandılar
Sözleri yüksek bir iman şuuru ve irfan olgunluğudur...
Şiir
Ey , alemdeki gizemlik , “ben”likteki özellik!..
Yarda teselli, halde tecelli, yelde esensin...
Ey gönlümdeki gerçeklik, güllerdeki güzellik,
Var edip de , varlığından haberdar eden Sen’sin!..
dizeleri , dervişlerin ve ermişlerin huzurudur!...
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Şiir
Nehir milsiz olur mu?
Mısır, Nil’siz olur mu?
Hak muradın açıklar,
Mevla, dilsiz olur mu?
Kur’an O’nun kelamı
Kullarına selamı
Dünya; bal mı, bela mı?
Çengi, zilsiz olur mu?
Elektir; eler, döker
Posa dibine çöker
Kalbin pasını söker
Aşk, zikirsiz olur mu?
Dostlar, huzur adası
Dua, gönül nidası
Zikir, kalbin gıdası
Saat, pilsiz olur mu?
Tevekkülde huzur var
Tembellikte kısır var
Her güzelde kusur var
Keklik çilsiz olur mu?
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İNSANOĞLU
İnsanoğlu aynen maden misali,
Demiri, kömürü, elması vardır
Çoğu dünya gözler, kimi visali,
Herkesin ayrı bir, manası vardır!
Kimi ehli zikir, her bir işinde
Fenafillâh olmuş, yirmi beşinde
Kimi yetmişinde leyla peşinde
Kiminin sadece, Mevlası vardır!
Çile; İsa doğuran Meryem gibidir
Tevekkül, her derde merhem gibidir
Ey yârim! Hasretin yarem gibidir
Aşk şehidin vuslat, helvası vardır!
Tecelli gölgesi, cümle insü cin
Ruhum semalarda, nurdan güvercin
Kimi halk içinde, ama hak için
Kiminin şeytani, hülyası vardır!
Yoksulu doyurman, dostunu bağış
Bir tatlı tebessüm, şefkatli bakış
Bayram’ım, sen önce kendinle barış
Acı sabrın tatlı, elması vardır!
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MÜ’MİN, EMİN KİMSEDİR
VE
GÖNÜLLÜ GÜVENLİK MUHAFIZIDIR
“(Hatalarından ve haksızlıklarından) Tövbeye yönelen (ve samimiyetle özür dileyenler), (bütün
hayatlarını ve icraatlarını ilahi emir ve yasaklar çerçevesinde dizayn ve disiplinize ederek) ibadet (şuuru ve
huzuru içinde hareket) edenler, (her an kendisine lütfedilen sayısız nimet ve faziletlerin sahibi olan Allah’a
teşekkürle) hamd edenler, (İlmi, İslami ve insanı gaye ve gayretler için) seyahat edenler, (İlahi emirlere ve
adil devlet yönetimine itaatle boynu eğenler) Rüku ve Secde edenler, iyilikleri emredecek ve kötülükleri
nehyedip engelleyecek (bir adalet düzeni kurulsun diye) hizmet verenler, ve Hududullahı (Allah’ın sınırlarını,
Kur’an’ın kurallarını) muhafaza edenler (çevresinde, ülkesinde ve yeryüzünde her türlü haksızlık ve
ahlaksızlığa ve İlahi değer ve dengelerin bozulmasına karşı mücadele verenler, işte bunlar gerçek ve örnek
mü’minlerdir.) Sen, (bu özellikleri taşıyan ve Allah’ın sınırlarını koruyan) iman ehlini müjdele...”374 Ayeti,
şuurlu ve sorumlu Mü’minlerin gönüllü güvenlik muhafızları olduklarını haber vermektedir.
Kanımızdaki koruyucu moleküllerin azalması ve vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin zayıflaması,
nasıl insanı her türlü mikroba ve hastalığa karşı çaresiz ve dirençsiz bırakıp hayatımız için bir tehlike
oluşturuyorsa; Toplum bünyesinin muhafız bekçileri olan Mü’min ve metin insanların azalması ve zayıflaması
da, sosyal yaşamı ve huzur ortamını böyle tehdit etmektedir.
Bu nedenle:
a- Zulüm ve sömürü sistemini bırakıp, Adil bir düzen uygulayacak… Temel insan haklarına saygılı ve
evrensel adalet kurallarına bağlı, hukuki ve ahlaki değerleri koruyacak bir devlet ve hükümetin teşkili...
b-

Bu amaca ulaşmak için de; Cihat ruhu ve cemaat şuuru taşıyan, olumlu ve onurlu bireylerin

yetiştirilmesi ve teşkilat sorumluluğu içinde pişirilip elenmesi, denenip değerlendirilmesi gerekir.
Bütün bunların temelinde ise: insanın, kendi aslını, yaratılış amacını ve Rabbini tanıması, nefsanî ve
hayvani arzuların tuzağından kurtulması, özündeki ruhani ve nurani yetenekleri çalıştırıp olgunlaştırması
yatmaktadır.
Selim Aydın’ın aşağıdaki tespit ve tahlilleri, bu konuda oldukça önemli ve aydınlatıcıdır.
“Her çağın insanı, yaşadığı dönemin ilmi seviye ve standartları ve geçmişin bilgi mirası ışığında kâinatı
ve hayatı anlamaya çalışır. Yirmibirinci yüzyılın bilim anlayışı, insan ve kâinatın içice geçmiş karşılıklı ilişkiler
içinde bir ilahi sistemler bütünlüğü gerçeği üzerinde gelişip olgunlaşacaktır. İnsan, kâinat ve hayat üçgenini;
Ku’ran-ı Kerim’in mesajları doğrultusunda birbirine bağlamayı ve bu üç hakikati birlikte bulunduran bir vahdet
şuuruna ermemizi mümkün kılacak bilgiler, bugün dağınık parçalar halinde üretilmiş bulunmaktadır. İhtiyaç
duyulan tek şey, bütüncül sistemci düşünebilmeyi öğrenmek ve muradımızı, azmimizi, gayretimizi bu sentezi
yapmaya yoğunlaştırmaktır. Kur’an’ın dürbünüyle “insan, kâinat, hayat” üçgenini anlamaya çalıştığımızda
Kur’an’ın bu üç hakikatin çekirdeklerini bütüncül olarak ihtiva ettiğini ve Kur’an’daki insan, hayat, kâinat
üçlemesinin, kâinat kitabında, kudret kalemiyle ve detaylı şekilde resmedildiğini görürüz.
İnsanın mahiyeti de; sistemci düşünce penceresinden analiz edildiğinde; her insanın kendi içinde en
az dört alt insandan meydana geldiği anlaşılacaktır. Bunlar; 1-Fiziki (biyolojik) insan, 2-Hissi (psikolojik)
insan, 3-Zihni (entelektüel) insan ve 4-Ruhi insan. İlk üç insan (veya alt benlik) insanın kişiliğini (şahsiyetini)
teşkil eder. İnsan sisteminde var olan bu alt benliklerin ortaya çıkışının ve gelişiminin tedrici basamakları
vardır. Önce her insanın Allah tarafından yaratılan ve onun biyolojik bedeninin gelişmesini ve insanileşmesini
sağlayan hayat sahibi ve şuurlu bir ruhu bulunmaktadır. Ruh, biyolojik bedene üflendiğinde, ruha ev sahipliği
yapacak olan beden, anne karnında insanın ruh yapısına uygun şekilde yapı ve donanım kazanmaya başlar.
Her bebeğin ruhi potansiyeline ve genetik mirasına uygun olarak kendisine ait alt benlikleri ve insani mahiyeti
gelişir. Embriyon döneminde ektoderm, endoderm ve mezoderm isimli hücre tabakalarından farklılaşıp
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gelişen cenin, temelde ruh olmak üzere yukarıda sözü edilen üçlü sacayağı üzerinden insanlaşıp bebek
haline gelir. Öncelikle biyolojik (fiziki) yönü gelişen bebek, 0-7 yaş arasında dünyayı beş duyusu ile idrak
eder ve öğrenir. 7-11 yaşları arasında duygularını fark etmeye başlayan çocuk, dünyayı hissi tarzda
algılamaya ve duygu temelli münasebetleri anlamaya başlar. Psikolojik alt insan temelleri güçlendirilir.
Yukarıdaki her iki dönemde de; ait olma ve bağımlı olma duygusu baskın olan çocukta, aidiyet hissi güçlenir
ve doyurulur. 11-16 yaş arasında ise, çocukta bağımsız olma, kendi farklılığını ortaya koyma arzuları ağır
basar. Çocuk kendini ifade edebileceği kimlik arayışlarına başlar. 16-23 yaş arasında ise; aklın mantığın,
bağımsız düşünmenin geliştiği ve zihni potansiyelin güçlendiği ve ağırlıklı olarak, kendisini öne çıkardığı
dönemdir. Bu şekilde fiziki, hissi ve zihni alt benliklerin gelişiminin tamamlanması ile insani, şahsiyetini bu üç
alt benlik üzerine oturtmuş olur. Bu gelişim dönemlerinin süresi ve geçiş aralıkları, eğitim, kültür ve doğuştan
verilmiş olan yeteneklere bağlı olarak kendi içinde farklılıklar gösterir. Kişilik gelişimi ve karakter oluşumu
dönemlerinin yansımaları; biyolojik, psikolojik, zihni alt sistemlerde gözlenebilir ve birbirleriyle ahenkli bir
gelişme gösterir. Bu süreçlerde, ailenin, mektebin ve çevrenin sözlerinden ziyade özleri etkili ve
şekillendiricidir.
“İnsan-Kâinat ve Alemler”deki üçlü motifler:
Her insan başlıbaşına bir âlem olmakla birlikte; insan toplulukları belli ortak motifler sergilemektedir.
İnsan ruhu; insanı, şekillendirirken, ona ait üç temel fonksiyon olan düşünme, hissetme ve iş görme
kabiliyetlerini ortaya çıkaran yapılar inşa eder. İnsanda ruhun fonksiyonlarını ortaya çıkaran: “Akıl, nefis,
kalb” olarak tarif edilen üç ana merkez vardır. Akıl, zihin merkeziyle; kalb, his merkeziyle; nefis, fizik merkezi
ile bağlantılıdır. İnsandaki zekâ ise: 1-Kafa (mücerret matematik zekâsı), 2-Kalb (hissi zekâ) ve 3-Beden
(nefis) zekâsı olarak üçe ayrılır. Bediüzzaman İşaretü’l İcaz isimli eserinde, Fatiha suresini tefsirinde ‘Sırat-ı
Müstakim’ kelimesini açıklarken, insanda “kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye” olarak
tanımlanan üç temel histen bahseder. Bu kuvvelerin de ortaya konuşunda üç farklı seviyenin (ifrat-sırat-ı
müstakim tefrit) olduğu belirtilir. Kuvve-i akliye, şeheviye ve gadabiyye modern psikolojide insan benliğinin üç
ana rengini oluşturur. Kuvve-i akliye zihni potansiyelin; Kuvve-i şeheviye hissi potansiyelin: Kuvve-i gadabiye
fiziki potansiyelin bir tezahürüdür. Ruhun insanı şekillendirirken üç alt potansiyelde farklılaştığı görülür. 1Elem, lezzet, sevgi ve nefretin kaynağı olan hissi merkez, 2-Düşünce, idrak ve tasavvurun merkezi olan zihni
merkez, 3-Bir işe yönelme ve yapma fiillerinin kaynağı olan fiziki merkezdir. Ruhun alt birimlerini oluşturan:
Nefis, akıl ve kalptir. Nefis: Biyolojik insanın devamını sağlayan bir santraldir. Nefiste de, zihni, hissi ve fiziki
potansiyellerden oluşan duygular vardır. İnsan nefsi, a-Nebati nefis (sindirim, solunum, boşaltım ve dolaşım
fonksiyonları), b-Hayvani nefis (nebati nefise ilaveten hareket ve sinir sistemi) ve c-İnsani nefis (hayvani
nefisin üzerine ilaveten) olmak üzere üçe ayrılır. Tasavvufda akl-ı selim (hikmet), kalb-i selim (iffet), zevk-i
selim (şecaat) bu üç potansiyelin denge halini ifade etmektedir.
İnsanın beyninde de üç alt bölüm (yapı-fonksiyon bağlantılı) olup, bunlar ruhun sebepler dünyasındaki
yansımaları için gereken, bedendeki fiziki (şartı adi) bölgeleridir. Bugünkü tıbbi bilgilerin ulaştığı noktada bu
durum üç bölümlü beyin teorisiyle kısmen akla yakınlaştırılır. Söz konusu üç bölüm: 1-Akli melekelerin inkişaf
ve zihni potansiyelin tezahür ettiği neokorteks (ön beyin), 2-Hissi potansiyelin tezahür ettiği limbik sistem,
3-Fiziki potansiyelin şekillenip tezahür ettiği arka beyindir (hipotalamus ve beyin sapı kısmı). Bu üç kısma ait
farklılık, nörokimyevi olarak da müşahede edilmektedir. Dopamin, fiziki dayanıklılığı ve ihtiyaçları düzenleyici,
ayrıca yenilik arama ve risk almayla bağlantılı ana haberleşme molekülü iken; serotonin, hissi dayanıklılığı
(itminan ve huzur) düzenleyici; norepinefrin ise zihni açıklığı ve fonksiyonları düzenleyici temel
nörotransmitterlerdir (uyartı iletici moleküller). Yine insanın hayat yolculuğunda cenin, çocukluk ve yetişkinlik
dönemi şeklinde karakteristik üç safhanın varlığı gözlenir. İnsanın gelişiminde onun genel sağlığına tesir
eden kritik üç ana geçiş safhası vardır. Birincisi, çocukluktan delikanlılığa geçiş (benlik gelişmesi), ikincisi,
delikanlılıktan yetişkinliğe geçiş (aile ve meslek sahibi olma ile karakteristiktir) ve üçüncüsü ise yetişkinlikten
ihtiyarlığa geçiş dönemidir (gençlik dinamizminin ve sağlığın yavaş yavaş insanı terk ettiği dönem 50 yaş
sendromu). Bu geçiş dönemlerinin her biri potansiyel olarak kendine mahsus avantaj ve dezavantajlar taşır.

185

Bu açıdan bu geçiş dönemlerinin özellikleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu dönemlere, psikoloji, zihin ve
ruh açısından hazırlanılması son derece önemlidir. Bu üç potansiyel, insanın sağlıklı gelişiminde de gözlenir.
Biyolojik gelişme (fiziki potansiyel), çevresiyle münasebet kurma (hissi potansiyel) ve öğrenme (zihni
potansiyel) insanın eğitiminde temel alanlar olup, rıza yörüngeli bir hayat sürmek için bu üç yönün birlikte ve
dengeli olarak geliştirilmesi gerekir.
İnsanlar, fıtratlarının derinliklerinden gelen üçlü motif üzerinde şekillenen iç motivasyonlarının (güç
arama-tasdik arama-ilham arama) baskınlığı ve çekinikliği açısından da farklılaşırlar. İnsanlar bu
motivasyonlarını,

fiziki

âlemde,

insanlar

arası

münasebetlerde

veya

fikir

dünyalarından

birinde

gerçekleştirmeye istidatlı olarak yaratılmışlardır.
Yeryüzü mirasçıları ve Medeniyet mimarları olan Lider kadroların temel gelişme motifi de üçlü
sacayağı üzerine oturur. Medrese-tekke ve kışla üçlüsü. Medrese, zihni potansiyelin, Tekke hissi
potansiyelin, kışla ise fiziki potansiyelin ve disiplinin geliştiği, dengelendiği ve faydalı hâle getirildiği
sosyal kurumlardır. Sağlıklı kalkınmada da üç ana sermaye çeşidine ihtiyaç vardır. Zihni potansiyelden
kaynaklanan entelektüel sermaye (bilgi), hissi potansiyelden kaynaklanan sosyal sermaye (insani
münasebetler) ve fiziki potansiyelden kaynaklanan maddi sermaye (para, gayrimenkul, alt yapı ve donanım).
Bu üç sermaye sağlıklı şekilde toplanıp entegre edilirse, çok başarılı iş ve projeler ortaya çıkacaktır. Bu
sermaye çeşitlerinin her biriyle fıtratları ve potansiyelleri birbirine denk düşen insanlar vardır. Entelektüel
sermayeyi tabii olarak zenginleştiren zihin merkezli fertler iken, sosyal sermayeyi güçlendiren his merkezli
fertler, fiziki sermayeyi güçlendiren de maddi merkezli şahıslardır. Bu açıdan, iş ve vazifelerin
paylaşılmasında, insanların yaratılıştan sahip oldukları potansiyelleri ve psikolojileri dikkate alınmalıdır.
Çünkü fıtratlarındaki baskın potansiyele uygun işler yapmayanlar, o meslekte çırak veya usta
olabilirler, ama asla sanatkâr ve üstat olamazlar. Bir başka deyişle; belki başarı elde edilebilir, ancak
yüksek performans çok zor yakalanır. Kendi fıtratlarındaki potansiyele uygun işlerde çalışanlar, sanatkâr
olabilme ve yüksek performans gösterme şansına sahiptirler. Bu açıdan yüksek performans gösteren
fertlerin yetiştirilmesi isteniyorsa, insanlar fıtratlarındaki baskın potansiyele uygun sahalara yönlendirilmeli ve
yoğunlaşmalıdır. Peygamberimiz (sav)’in; “Fıtratlar maden gibidir. Cahiliye de kıymetli olan, iman ettikten
sonra da kıymetlidir.” sözü çok önemli bir hakikati ifade buyurmaktadır.
İlim de: İlme’l-yakin, ayne’l-yakin ve hakka’l-yakin şeklinde üç mertebeye sahiptir. İnsan gözü de;
cismani göz, akıl gözü ve kalb gözü olmak üzere üçe ayrılır. Peygamberler, hayati insani boyutta yaşamanın
doğruluk-iyilik-güzellik şeklinde tanımlanan üçlü motifin dengesi üzerinde mümkün olduğunu belirtmişlerdir.
Bunun karşıtında da; yanlış-kötü-çirkin üçlüsü yer alır. Yaşadığımız âlemde gerçek ve doğrular da
başlangıçta zihni, hissi ve fiziki olmak üzere üçe ayrılır. Paralel şekilde, her hadisenin de bilgi (kavram ve
hadise boyutu), his (aşk ve şevk boyutu) ve fizik (nesnel, pratik, aksiyon ve temsil boyutu) olmak üzere üç
yönü vardır. İnsanlar da olayları idrak ederken, dikkat ve enerjilerini yönlendirirken, farkında olmadan bu üç
boyuttan birine ağırlıklı olarak yoğunlaşıp enerjilerini oraya akıtırlar. Bu açıdan insanlar olayları algılama,
dikkat ve enerjilerini yönlendirme noktasından üçe ayrılırlar: a-Hadiselerin zihin boyutunu b-His boyutunu cFizik

boyutunu

algılayanlar.

Bunu

misâllendirecek

olursak;

yemekli

bir

sohbet

toplantısının

değerlendirilmesini insanlara sorduğumuzda: bazı insanlar farkında olmadan öncelikle yemeklerin
lezzetinden, organizasyonun mükemmelliğinden bahsederek düşünce veya görüşlerini ifade ederler. Bazıları
da insanların memnuniyetlerine, gülen yüzlerine ve tanıdıkları ile sohbet etme fırsatı yakaladıklarına dair
değerlendirme yaparlar. Kimileri de doğrudan doğruya konuşulan konuların muhtevası, orijinalitesi ve
derinliği üzerine yorum ve değerlendirmede bulunurlar. Dolayısıyla böyle bir toplantıyı zihin merkezli bir insan
organize ediyorsa, farkında olmadan özellikle birinci derecede sohbetin konu ve derinliğine önem verir. His
merkezli birisi organize ediyorsa öncelikle davetlilerin duygularını rahatça ifade edebileceği, nostalji
yaşayabileceği sevdikleri ve tanıdıkları kimseleri de programa dahil eder ve masalardaki oturma düzenini
insanların birbirlerine yakınlıklarını, dostluklarını dikkate alarak yapar. Fizik merkezli bir kimse de yemeklerin
ve ikramların zenginliğine ve kalitesine, program akışına öncelik verir.
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Hak ve hakikata ulaşma yollarının farklılığını ve hak yolundaki insanların ihtilafını açıklama
konusunda Bediüzzaman’ın kullandığı yaklaşım da; (zühre, katre, reşha temsili) üçlü sistem üzerinde
kurgulanmıştır. Bediüzzaman, Sözler isimli eserinde (24. söz, ikinci dal), insanların hak ve hakikatı, nefis, akıl
ve kalb yoluyla araştırdığını ve hakikatı arama yolculuğunda binlerce perdeleri kullandıklarını vurgular.
Ayrıca her bir ana tabakanın kendi içinde üç alt gurubunun olduğunu ve zühre, katre, reşha temsilinde her bir
ana tabakada bulunan üç taifeye, belki dokuz taifeye işaretler yapıldığını anlatır. Bütün bunlar, insanların
farklı fıtratlarda yaratıldığının ve herkesin hak ve hakikatı arama yolculuğunu; kendi mizacı ve fıtri ihtiyacı
üzerinden yaptığının apaçık birer delili olup, Kur’an-ı Kerim’de İsra süresinde 84. ayette ifade edilen; “her
insan kendi şakilesi (mizacı, fıtratı, karakteri) üzerinde hareket eder” hakikatı, bu durumu açıklamaktadır.
“Benlik-Nefis-Ruh” Münasebeti ve Kamil İnsan Üzerine Bazı Düşünceler:
Kâinatın ve insanın hamurunda var olan iyilik, güzellik ve doğruluk, insanın imtihan edilmesi için; nefis
tarafından perdelenmiştir. Nefis, perde olma özelliğini güçlendirdikçe, şerlere sebep olur. Nefsani isteklerin
sınırsızca karşılanması, ruhun kendi güzelliklerini bu sistemde ifade etmesine engel olur. İnsanın nefis-akılkalb üçgeninde cereyan eden imtihanında nefis; kötülüğün, negatif kuvvetlerin merkezi ve şeytanın
kullanabileceği bir santraldır. Şeytani özellikler nefis üzerinde; melekî-insanî özellikler ise kalb ve vicdan
üzerinden insana hâkim olur. Akıl ise; iyilikle kötülükleri, doğru ile yanlışı ayırt etmede kullanılan, faydalı veya
zararlı olabilen bir âlettir. Dolayısıyla akıl âleti; nefse de, kalbe de hizmet edebilir.
Kur’an’da nefsin yedi mertebesinden bahsedilir. Nefs-i emmare, levvame, mülhime, cismani merkezli
hayatta hâkim olan nefis çeşitleri iken, nefs-i mutmainne, zekiye, raziyye, safiyye ise ruh merkezli hayatta
hâkim olan nefis çeşitleridir. Bazı İslam âlimleri insan nefsini, üçlü yapı üzerinde gruplamışlardır. Bu
perspektiften insandaki nefis, 1-Nefs-i emmare (şart-ı âdi olarak arka beynin ve limbik sistemin ağırlıklı rol
oynadığı nefis), 2-Nefs-i levvame (şart-ı âdi olarak ön beynin devreye girdiği, arka beyni ve limbik sistemi
kontrol edebildiği ve şuurun taalluk ettiği nefis mertebesi), 3-Nefs-i mutmainne (gelişmesini tamamlamış,
kendini kontrol edebilen ve hakka teslim olmuş nefis) şeklinde üçe ayrılır.
İnsan fıtratı, hayra, iyiliğe güzelliğe yatkın olarak yaratılmıştır. Bediüzzaman, Kur’an penceresinden
bakıldığında kâinatta hayır ve güzelliğin esas, şer ve kötülüklerin zahiri olduğunu belirtir. Ancak insan, bu
dünyaya imtihan ve tecrübe için gönderildiğinden, insanın bu yarışı kazanması ve fıtratındaki yüksek özellik
ve güzellikleri olgunlaştırıp, kendini Yüce Yaratıcıya ayinedarlık yapması, nefsini arındırmasına bağlıdır.
Ancak nefis, bu özelliklerin ortaya çıkıp gelişmesine engel teşkil ettiğinden, İslam’da nefis terbiyesi ve
insanın kendini bilip tanıması önemli yer tutar. Nefsin veya benliğin mahiyetini oluşturan zihni, hissi ve fiziki
kapasitenin; az yemek, az konuşmak, az uyumakla kontrol edilmesi İslam’ın tasavvuf düşüncesinde önemli
bir terbiye metodudur. Bu nefsin arındırılması işlemine tefekkür ve okumakla da katkıda bulunularak, kalbin
yolculuğunda denge gözetilmiş olur. Bediüzzaman’ın “akleden kalb” ifadesinde buna işaret vardır.
Kamil insan olma süreci, ruhi insanın ön plana çıkması ile bir başka deyişle nefsin ve benliğin
arındırılması ile mümkündür. İslam’da ruhun kemale ermesini engelleyen nefsin; terbiyesi ve temizlenmesi
esastır. İnsan-ı kâmil olma yolculuğu, nefse hizmet eden aklı, nefsin güdümünden çıkarmaya, nefsi istekleri
meşru daire ile sınırlandırıp, aklı kalbin kumandasına vermeye bağlıdır. Bu manevi yolculuk esnasında da
ifrat ve tefritlere düşmemek için, kalbi ve ruhi hayatı; akıl ve mantıkla dengelemek gerekir. Kişi, bu nefis
terbiyesini ya velayet yolu ile (az konuş, az ye, az uyu) veya fikir (akıl) yolu ile (şuur ve tefekkür) veya ikisinin
birleşimi olan “akleden kalb reşha” ile yapabilir. Şeytan, nefsin isteklerini kullanarak insan kalbine fısıldar ve
ona fesatlık eker. İnsanı bir gemiye benzetirsek, tayfalar ve personeli-nefsi ve onun arzularını temsil
eder; bunlar geminin tertip ve düzeniyle mesul ve meşguldür. Kaptan da ruhu temsil eder; gidilecek
hedefe gemiyi götürmekle sorumludur. Akıl ise: Hem tayfalara hem de kaptana hizmet etmek üzere
gemiye alınmış özel danışmanlar gibidir. İslam’da hem nefsî hem de siyasi cihatla nefis terbiye edilip
arındırıldıktan sonra, insanı kamil olma yolunda ruhlar ve nurlar âlemine yolculuk başlar. Ruh ve
kalbin hayat derecelerine girildiğinde, ruha ev sahipliği yapan biyolojik bedenin santrali olan nefsin ihtiyaçları
meşru dairede karşılanır. Ancak cismanî ve beden merkezli hayat sürüldüğünde de çoğu defa, ruhun kendini
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ifade etmesine ve tekamülüne sed çekilir. İnsan, nefsini ıslah ettiğinde kalb ve nefis arasındaki zıtlaşma
da sona erer. Kalb ilhamlara açık hale gelir. Ruhun bir başka alt kolu olan vicdan da, ruhun sözcüsü olup,
nefse doğruyu, güzeli hakikati sürekli bildirir. İslam’da nefis öldürülmez ancak ıslah edilip, ruhun inkişafına
mani olmayacak seviyede dizginlenir. Çünkü nefsin ölmesi demek, biyolojik sistemin çökmesi ve ruhun ahiret
âlemine göç etmesi manasına gelir. Vicdan, ruhun bir alt latifesi olarak, insana iyiyi-doğruyu hatırlatan bir
merkezdir. İnsanda ruhun sözcülüğünü vicdan yaparken, nefsin sözcülüğünü ise insi ve cinni şeytanlar
yapar.
Kişi, dikkat ve enerjisini ön beyniyle kontrol edip şuurlu şekilde yönlendirmek isterse (nefs-i
emmareden nefs-i levvame derecesine çıkmak isterse), önce kendi üzerinde gözlem yapması ve nefsi
üzerinde çalışması gerekmektedir. Normalde hayatını arka beynin kontrolünde otomatik pilotla sürdürmeye
yatkın olarak yaratılmış insanın asıl vazifesi, şuurlu davranışlarla yönlendirilen bir hayat sürmek ve ülfetgaflet (ölmeyecekmiş gibi dünya sevgisi, akletme, düşünme ve değerlendirme yetersizliği) tuzağına
düşmemektir.
Özetlersek, insanın kendini bilmesi ve tanıması, olgunlaşmanın ve onurlu bir yaşamın başlangıç
kısmını oluşturmaktadır. Eski çağlarda filozofların kapısında “kendini bil” levhasının asıldığı anlatılır. “Kendini
bilen Rabbini bilir ve bulur, kendini unutan Rabbini de unutur” sözleri oldukça anlamlıdır. Kur’an’da
tefekkürün enfüsî ve afakî olmak üzere iki tarzda gerçekleştiği belirtilir. Bediüzzaman, enfüsî tefekkürü
tamamlamayan insanın afakî tefekküre daldığında, bazen boğulabileceğini hatırlatır. Yani önce nefsini ve
Rabbini bilmeden kâinattaki sırlara yönelmek tehlikeli olmaktadır. Enfüsi tefekkür, insanın kendi mahiyetini
keşfedip kavraması, kendi üzerinde gözlem ve çalışma yapması, üstün ve eksik taraflarının farkına varması
ve bunları Rabbinin emirleri doğrultusunda şuurlu davranışlar sergileyerek, nefsini kontrol altında tutması gibi
faaliyetleri kapsamaktadır.375
İşte böyle bir mü’min; elbette emin insandır ve bir “gönüllü güvenlik muhafızıdır.”
Bu olgun ve olumlu insanların azalması, toplumun yozlaşmasına ve yoldan çıkmasına kapı
açmaktadır.
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DİYALOG VE DAYANIŞMA TERBİYESİ
“İnsanlarla hayvanların önemli bir farkı da konuşmalarıdır” sözünü, herhalde şöyle düzeltmek lazımdır.
“İnsanlarla hayvanların önemli bir farkı da, biri birileriyle diyalog kurmalarıdır”
Çünkü öylesine yıkıcı, yakıcı ve yaralayıcı konuşmalar, öylesine haksız ve ahlaksız sataşmalar vardır ki,
bunu hayvanlar asla yapmamaktadır.
Diyalog, iki veya daha çok kişinin, herhangi bir konuda; daha doğru ve doyurucu olanı birlikte bulmak
üzere, biri birinden yararlanmak ve yardımlaşmak amacıyla yaptığı karşılıklı konuşmadır.
Bu; Kur’an’da anlatılan “tezekkür-müzakere”nin, yani bir konuyu soru-cevap şeklinde ve derinlemesine
değerlendirmenin karşılığıdır.
Batı kültüründe diyalog, Sokrates’in öğretisinden doğmuş ve Eflatun’un bütün eserleri bu isimle
tanınmıştır.
Çoğu kez, yanlış amaçlar ve yanıltmalar için yapılan atışma ve tartışma temeline kurulan “Diyalektik”de
diyalogdan türetilip yaygınlaşmıştır.
Şeytani sorularla kafaları karıştırmayı ve Hıristiyan inancını tamamen yozlaştırıp Kabalist-Siyonist
mantığa yaklaştırmayı amaçlayan ve Rönesans döneminde, reform iddialarıyla Protestanlığı yaymaya çalışan
Alman Martin Luther’in başlattığı “Ruhani diyalog”376 şarlatanlığı, bugün maalesef “Dinlerarası Diyalog” kılıfıyla
ve “insanlığın eşitliği ve müşterek dini” gibi safsatalarla sunulmaktadır.
Oysa dinler arasında değil; ama farklı din ve düşüncelere sahip bireyler, örgütler, partiler ve devletler
arasında diyalog elbette yararlıdır ve yapılmalıdır.
Çünkü diyalog, gizli gönül kapılarının anahtarıdır.
Diyalog; “Ben”likten “Biz”ciliğe, “Sui zan”dan “Hüsnüniyet”e, kin beslemekten, kenetleşmeye giden yolun
ilk adımıdır.
Diyalog; tebliğin, tedavi ve terbiye etmenin, eksiğini telafi etmenin, düşmanlıkları dostluğa ve
dayanışmaya çevirmenin tılsımıdır.
Diyalog; Cenabı Hakkın kendi elçileriyle mükalemesinin (Kelam etmesi)nin Nebi ve Resullerin kendi
ümmetlerine gerçekleri karşılıklı sohbet şeklinde beyan etmesinin bir lazımı ve uzantısıdır.
Bu konuda Mehmet Köylü’nün araştırması, oldukça önemli ve anlamlıdır.
Diyalog, iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek belirli konular üzerinde konuşması, görüşmesi ve bu
vesileyle birbirleriyle kaynaşması demektir. Bu açıdan diyaloğa, doğrudan doğruya ‘insan’ eksenli bir faaliyettir
diyebiliriz. Eğer inandığın değerlerin sana, sürekli yeteceğine inanıyor ve güveniyorsan, senden farklı olan her
insan ve her düşünceyle diyaloğa girmeyi zenginlik olarak görebilirsin. Diyaloğa hazır olanlar, Mevlana gibi
herkese rahatça “gel” diyebilenlerdir. Bunu ancak fikrine ve kendine güvenenler yapabilir. Herkesin
paylaşabileceği ortak bir paydanın söz konusu olduğu, herkese çalışma, düşünme, düşündüğünü ifade etme
hak ve hürriyetinin verildiği bir dönemde, hoşgörü ve diyaloğa dayalı, kavgasız ve nizasız bir dünya kurma
hepimizin özlemi haline gelmiştir. Asrımızın en büyük sosyal, hatta ruhsal hastalıklarından birisi de insanların
birbirinden kopup uzaklaşması sonucu oluşan yabanilik ve bencilliktir. Bu eksikliği gidermek için diyaloğu her
alanda, inançlı ve insancıl bir yaklaşımı taşıyabilen bir konuşma ve problem çözme biçimi olarak, hayatın
merkezine oturtmamız gerekir. Bu bütün insanlık tarihinde, Afrika’daki kabileler dahil her kültürün kendine has
mekânlarında (köy meclislerinde, kahvehanelerde, antik tiyatrolarda ve şehir salonlarında) toplanıp, karşılıklı
konuşma ve çözüm üretme metodu olan bir yöntemdir. Yirminci yüzyılda göz ardı edilen ve parçalanan hayatı
bütünleştirmede kullanabileceğimiz en tesirli konuşma tarzı olan diyaloğun; felsefî temelleri, teorisi ve işleyiş
modeli, son yıllarda ciddi şekilde yeniden gözden geçirilmekte ve hayati bir konu olarak gündeme
getirilmektedir. Eğitim, insanın tabiatındaki benzerlikler üzerinden ortak paydalar üretme sanatı olduğu
kadar, insan tabiatındaki farklılıkları geliştirip, üretimde kullanabilme ve toplumu zenginleştirebilme
376
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maharetidir. Bu açıdan eğitimde; benzerlik ve farklılıklarla birlikte dünyayı ve hayatı algılama
gereği ve yöntemi öğretilmelidir. Bu da; aynılıklar ve farklılıklar arasında kurulacak diyalog köprüleriyle
yakından ilgilidir.
Bugünkü sıkıntıların temelinde sosyal hayatımızdan rafa kaldırıldığı ve maalesef yerini tartışma ve
sataşma kültürünün aldığı, diyalog eksikliği ve bununla bağlantılı; birlikte düşünememe yetersizliği, ortak akıl
ve değer üretememe beceriksizliği, farklılıkları hayata taşıyıp zenginlik ve çeşitlilik oluşturamama yeteneksizliği
yatmaktadır.
Öyle ise Diyalog nedir?
Diyalog kelimesi Yunanca’daki dia ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşur. Dia vasıtasıyla ve yoluyla
demektir. Logos ise; “kelime veya anlam, söz, ifade, bir şeyi göstermek, ortaya çıkarmak, hep birlikte bir araya
gelmek” anlamındadır. Diyalog sadece iki kişi arasındaki konuşma sanılmasın, o bir mana akışıdır; güven ve
itimat inşa edici iletişim tarzıdır. Diyalog parçalı ve kısmî kaliteden, toplam kaliteye geçişin usûlü ve itici
gücüdür; ferdi hayattan kolektif akıl ve şuura geçişin klâsik anahtarıdır. Diyalog, “ben doğruyum, sen yanlışsın”
anlayışından, “ben de, sen de doğru olabiliriz, ikimizin de farkında olmadığı bir noktada ortak doğrulara ve
işbirliği ortamına ve dayanışmanın doruğuna ulaşabiliriz” yaklaşımına geçiş yapmaktır diyalog. Tarafları olan
değil, yalnızca merkezi olan bir konuşma tarzıdır. İslam’ın, hayatı üzerine oturttuğu: Doğru, adil, yararlı, iyi ve
güzeli birlikte bulmaya ve bütünleştirmeye yönelik konuşma ahlakıdır. Bütünlüğe açılan kapı olan diyalog,
hayatın her boyutundaki ayrışma ve kapışma anlayışlarını kaldıran konuşma ve anlaşmadır. Diyalog;
Sorumluluğu şu veya bu şeklinde ikili mantığın içine hapsetmez; mesuliyet ve hürriyeti birleştirip, herkese
yayan bir problem çözme kuralıdır. Çünkü: “Hayvanlar koklaşarak, insanlar konuşarak” anlaşıp uzlaşacaktır.
Zaten insanın tabiatında, çevrenin tasdikini ve muvafakatini almak ve sosyalleşmek eğilimi vardır. Bu da
insanların bir araya gelip konuşmalarını danışma ve dayanışmalarını gerekli kılmaktadır. Diyalog, kaynakları
doğru kullanmayla şekillenen, girişimci ve verimli de olsa bencil ve bireysel yaşama kültüründen, kaynakları
doğrunun, iyinin ve güzelin sentezinde kullanarak şekillenen ortak ve organize yaşama kültürüne geçişin itici
kaynağıdır. Diyalog hayatın anlamını ve amacını keşfetmektir; hayatı bütüncül bir perspektiften yani vahdet
penceresinden anlamak için bir duruş ve tavırdır. Diyalog, bir insanın farklılıklara saygı duyarak ve onları
dikkate alarak münasebetler kurması ve o bu ilişki ve işbirliğini yeni boyutlara taşımasıdır; insanların
farklılıklarını itici motor gücü olarak kullanıp, birlikte yeni mânâ keşiflerine çıkma miracıdır; farklı olanla, “öteki”
ile insani ilişkinin ve işbirliğinin yollarını arama aracıdır; Barbar ve bedevi benliklerin ötesine geçip medeni olan
'biz' havuzunda birlikte olabilmektir; parçadan bütüne geçip, bütünün mânâ derinliğinde ve çeşitlilikte birlik
oluşturmaya zemin hazırlamaktır. Böylece kesrette vahdeti yakalamaktır. Diyalog, statü ve güç farklılıklarını
askıya alan ve herkese insan olarak yaklaşan, önyargısız onları dinlemeye, anlamaya ve var olanın ötesindeki
mânâ boyutlarında mutabakat oluşturmaya dayalı özel bir iletişim sanatıdır.
Diyalog eksenli konuşmada, insanca atmosferin yanında farklılıkların fark edilip saygı duyulduğu,
herkesin görülüp dinlenildiği ve anlaşılıp onaylandığı, takdir edildiği ve herkesin zihin ve düşünce ekolojisinin
peşin hükümlerini deşifre ettiği, içten ve gönülden samimi bir konuşma tarzıdır. Diyalogda fikir müzakereleri;
birbirini çürütme ve kendini ispat etme maksatlı değil, birbirinin farklılıklarını anlama ve var olanın ötesine gidip
oralarda keşfedilen ortak bir noktada buluşmayı amaçlamıştır. Bu açıdan diyalog konuşmalarında muhatabını
yaralama, yargılama, dışlama, hakaret ve suçlama yoktur.
Şuuraltını teşkil eden kabullenmeler, bir seri tabakalardan oluşur. Belli kabullenmeler tabakası, bir alt
kattaki ön kabullenmelerden, onlar da bir alttaki temel aksiyomlardan, onlar da daha alttaki inanç ve
değerlerden kaynaklanır. İşte bu kabullenmeler, inanç ve değer tabakaları, insanlar tarafından ne kadar yaygın
şekilde paylaşılıyorsa, orada sosyal kavgalar ve patlamalar o nispette az alır. Eğer toplum farklı kabullenme,
inanç ve değer tabakalarından oluşuyorsa, o zaman içtimaî mutabakat, birlik ve beraberlik, ancak diyalog
kültürü ve tecrübesinin o toplumda zenginleştirilmesiyle sağlanır. Toplum tabakalarının; diyalogdan uzak,
dayatmacı ve tek taraflı çözümleri ise o toplumu daha çok parçalayacak kaos ve kavgaların içine taşıyacaktır.
Çünkü sorgulanmamış, açığa çıkarılmamış ve iç yüzü anlaşılmamış bu haksız önyargılar, bütün dışlama ve
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düşmanlıkların ana kaynağıdır. Eşitliğin ve empatinin olmadığı yerde, insan zihninin ekolojisini deşifre
etmek çok zorlaşır.
Diyalogdaki gaye, birbirini anlamak veya söz konusu edilen meseleleri anlamadaki yetersizlikleri ve
boşlukları gidermeye çalışmaktır. Diyalog türündeki konuşmalar çeşitli maksatlar için yapılabilir. Meselâ ferdî,
içtimaî münasebetleri güçlendirmek; sosyal bağları ve sermayeyi artırmak; problemleri dayatmacı bir biçimde
değil, diyalog eksenli çözmek; var olan ihtilafların ve ortak paydaların ötesinde yeni ortaklıklar ve mana
açılımları üreterek, stratejik iş birlikleri ortaya koymak; insanlık âlemi içinde âhenk ve barış üretebilmek,
diyalogla gerçekleştirilmek istenen hedefler arasındadır. Ancak “Dinler arası Diyalog” gibi, İslam dinini ve
dinamiğini yozlaştırmaya, Müslümanları Siyonist ve emperyalist dünya sistemiyle uzlaşmaya ve
uyutmaya yönelik girişimler diyalog değil şeytanlıktır.
Diyaloğun hayatı sarmalayan boyutları
Diyalog hayatın bütün boyutlarına bakan bir konuşma biçimidir. Meselâ aile içi diyalog, meslekler arası
diyalog, bilim dalları arasındaki diyalog, toplumun alt tabakaları arasında diyalog, kültürler arası diyalog, bilim
ve din arasında diyalog, madde ve mana âlemleriyle bilgi dünyaları arasında diyalog, kalb ve kafa kültürleri
arasındaki diyalog, sosyo–ekonomik toplum tabakaları arasında diyalog, yöneten ve yönetilenler arasında
diyalog, lider ve takım üyeleri arasında diyalog, insan ve çevre arasında diyalog, farklı paradigmalar ve
ideolojiler arasında diyalog, siyasi sistem ve yönetimlerle sivil toplum örgütleri arasında diyalog, toplumun elit
sınıflarıyla geniş halk kitleleri arasında diyalog, atanmışlarla seçilmişler arasında diyalog, farklı düşünme
biçimleri arasında diyalog, farklı eğitim teorileri ve modelleri arasında diyalog, çocuklar ile yetişkinler arasında
diyalog, işveren ile işciler arasında diyalog, insanlarla kullanılan teknolojiler ve cihazlar arasındaki diyalog,
erkeğin dünyası ile kadının dünyası arasında diyalog, üreticiler ile tüketiciler arasında diyalog, sanayici ile bilim
adamları (üniversite) arasında diyalog, din adamları ile eğitimciler arasında diyalog, 'doğru'yu (bilim dünyası),
'iyi'yi (ahlâk ve dinî kurumlar) ve güzeli (güzel sanatlar) temsil edenler arasında diyalog, farklı kişilik tipleri
arasında diyalog, güç, mana ve duygu dilini kullanan insanlar arasında diyalog... diyaloğun hayatı sarmalayan
farklı ve kapsayıcı boyutlarına örneklerdir.
“Diyalog, farklılıklarla birlikte yaşamanın mümkün olabileceğini gösteren bir hayata bakış paradigması ve
konuşma çeşididir. Diyalog yirmi birinci asrı kucaklayacak ve şekillendirecek insan modelinin problem çözme
tarzı olmaya aday, geçmişi olan bir konuşma biçimidir.
Özetlersek diyalog, özünde insanın kendisiyle veya hayatla kurduğu bir var oluş biçimi veya modelidir.
Siz, çevrenizle; “ben ve öteki” temelli parçalayıcı, yukarıdan bakıcı, emrine alıcı ve dışlayıcı bir var oluş tarzı
geliştirebileceğiniz gibi, “ben 'biz'in, biz 'ben'in içinde” merkezli, bütüncül, ahenkli, barışa odaklanmış bir var
oluş tarzı da geliştirebilirsiniz. Derin düşünüldüğünde ise, hayatın, 'biz'lerin birbiriyle buluşup fikir
alışverişinde bulunduğu, diyalog ve buluşma köprüsü olduğu fark edilir.”377
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“KÜFÜR VE İMAN”
Üzerine Yapılan Sohbet Notları:
“Olgun bir iman huzuruna varabilmek için, önce “iman şuuruna” ulaşmak gerekir. Çünkü “Müslüman
olmadan, olgun Müslüman ve örnek insan olmak” mümkün değildir.
Bediüzzaman’a göre bu “iman ve itikadın, dimağda oluşum mertebeleri ise şöyledir:
Bir fikir ve inanç gönül dünyasında;
1- Önce TAHAYYUL olarak filizlenir,
2- Sonra TASAVVUR’a geçilir,
3- Ardından TAAKKUL edilir,
4- Buradan TASDİK’e erişilir,
5- Devamı İZ’AN mertebesidir,
6- Derken İLTİZAM elde edilir,
7-Nihayet İ’TİKAD husule gelir.378
 Hocam bunları biraz daha açar ve açıklar mısınız?..
Hay hay!..
1- Tahayyul: Hayal kurmak ve bir konuyu dimağda canlandırmak demektir. Üç basamaktan ibarettir:
a- Heveslenme, ilgi duyma.
b- Hesaba katma, ciddiye alma.
c- Hayal kurma, hikmet (sebep-sonuç) uydurma ve bir proje hazırlama.
2- Tasavvur: Bir şeyi zihinde tasarlamak ve fikren bir taslak hazırlamak anlamına gelir. Ve şu üç
merhaleyi içerir:
ç- Nitelendirme, kurulan hayali çerçevelendirme.
d- Netleştirme ve şekillendirme.
e- Neşet etme, meydana getirme.
3- Taakkul: Zihin yorarak anlama ve akıl yürüterek kavrama sürecidir. Ve 3 derecede gelişir:
f- Mümkün ve muhtemel görme.
g- Münasip ve mübarek görme.
h- Makul ve makbul görme.
4- Tasdik: Bir şeyi doğrulamak. Varlığına, hayırlı ve yararlı olduğu kanaatine ulaşmak dönemidir ve şu
3 esası gerektirir.
Bu, aklen kabul ettiği şeyleri;
I- Doğru bulma.
i- Değerli bulma.
j- Dini (manevi ve mukaddes) bulma.
5- İz’an: Bir meselede fikri ve kalbi doyuma ulaşmak ve ruhen yatışmak derecesidir. Ve üç makamdan
meydana gelir:
k- Vicdana uygun bulma ve teslim olma.
l- Vehimlerden kurtulup, kanaate ulaşma (Yani ilmi ve irfani doygunluk).
378
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m- Vazife sayma, bu dini ve vicdani gerçeklerin gereğini yapma.
6- İltizam: Bir şeyi lüzumlu bulmak, çok önemli ve gerekli olduğuna inanmak mertebesidir.
Ve üç basamaktan ibarettir.
n- Çok gerekli görme.
o- Gaye edinip sahiplenme.
ö- Gayretini çekme, uğrunda mücadeleye girişme.
7- İtikad: Kesin ve yakin olarak bir şeye inanmak, bu inancı; varlığının gereği ve hayatının gayesi
olarak ruhuna sindirip vicdanında sürekli taşımak demektir. Ve üç merhaledir:
p- İtminan: Kalbin kesin olarak oturması.
r- İtimad: Tam emin olunması.
s- İrade ve ittikan: İnancın kemal bulması.
İttikan: Gözle görür gibi inanması.
İrade: İnsanın duygu ve arzularının güdümünden kurtulması, vicdanın, inancın ve aklın gereğini
yapmasıdır.
İrade: Sigara ve alkol gibi açık, yalan ve riya gibi kapalı HAYIRSIZ ALIŞKANLIK VE
BAĞIMLILIK’lardan.
•

Haset, hıyanet gibi HAKSIZ DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARDAN

•

Porno'culuk, İspiyonculuk gibi HAYÂSIZ huylardan ve gizli ayıplardan sıyrılma dirayetidir.



Peki, Hocam, bu imanın oluşma ve olgunlaşma sürecinin ve farklı derecelerin başlıca

alamet ve işaretleri nelerdir?
- Bu iman merhalelerinin kendine has tezahürleri vardır ve bu değişik mertebelerin doğurduğu
davranış biçimleri de elbette farklıdır.
Yine Üstadın ifadesiyle
1- Tahayyül aşamasında safsata hâsıl olabilir. Yani, doğru gibi görünen bazı yanlışlar, şeytani kıyas
(karşılaştırma) ve karıştırmalar görülebilir.
2- Tasavvur sırasında, asılsız ve anlamsız düşüncelere kapılıp, bibehre yani nasipsiz olma ve
hidayetten mahrum kalma tehlikesi göz ardı edilmemelidir.
3- Taakkul esnasında, bitaraf olmalı, yani görüş ve kanaatleri tarafsız bir terazide tartmalı ve gerçeği
bulmak için gayret göstermelidir.
4- Tasdik durumunda iltizam, yani mülazemet (lüzumlu görmek) ve teslimiyet görülmektedir. Bu
aşamada nefsi arzuları için mi, yoksa manevi sorumluluk kaygıları için mi karar verdiği önemlidir.
5- İz’an makamında, imtisal, yani örnek alma ve bağlanma dönemine girilir.
6- İltizam konumunda taassuptan sakınmak gerekir.Yani körü körüne bir bağlılıktan.. Şuursuz ve
sorumsuz bir taşkınlıktan... İnatçı bir taraftarlık ve aşırılıktan uzak durulması ve his ve heyecanlara
kapılmaması çok önemlidir.
7- İtikad ve iman olgunluğunda ise Salâbet, yani dini ciddiyet ve cesaret... Bilinçli ve ölçülü bir gayret
ve metanet zuhur edecektir.
Akıl Yürütme'ye (Taakkul) şöyle bir örnek verelim:
"Kıyamet koparken (dahi) birinizin elinde bulunan hurma fidanını, gücü yetiyorsa, mutlaka
diksin".379
Hadisinde ne anlatılmış olabilir?
1- Efendimiz hurmayı çok sevmekte ve üretilmesini istemektedir.
379
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2- Hurma çok bereketli ve besleyici bir meyvedir,
3- Ağaç dikmek çok hayırlı ve yararlı bir iştir. Kerestesinden, meyvesinden, gölgesinden ve
güzelliğinden insanlar ve hayvanlar istifade etmektedir.
4- Tabiatın doğal dengesini korumak gerekir. Bu bakımdan ağaç dikmek çok önemlidir. Çevre
düzenlemesi, her iklim ve ortama uygun ağaç ve bitki seçimi ve estetik güzelliği de teşvik edilmiştir.
5- Hayırlı girişimler, hiçbir bahane ile ertelenmemeli, geciktirilmemeli ve vazgeçilmemelidir.
6- İyice düşünülüp tasarlanan ve karar verilip başlanan doğru bir iş mutlaka bitirilmeli ve yarım
bırakılıp terk edilmemelidir. Bu zaman, imkân ve eleman israfı demektir.
7- Hurma, üzüm, kayısı, zeytin gibi hem tazesi, hem kurusu, hem suyu işe yarayan, uzun zaman ve her
ortamda rahatlıkla saklanan ve sanayide de kullanılan ve doyurucu ve koruyucu özelliği nedeniyle stratejik
önem taşıyan üretimlere önem ve öncelik verilmelidir.
8- Amellerimizin dünyevi getirilen değil, uhrevi neticeleri önemlidir. Diktiğin ağacın meyvesi burada
yenmese de, sevabı ve menfaati ahirette görülecektir.
9- İnsan sadece kendisini değil çevresini, neslini ve geleceğini de düşünmelidir. Diktiği ağaçlar ve
hayırlı yatırımlar başkalarına yarar verecektir. Geçmiş nesillerin emek ve eserlerinden bizler yararlandığımız
gibi, bizim hizmet ve hazırlıklarımızda gelecek kuşaklar için bir iyiliktir.
10- Bütün ameller, niyetlere göre değerlendirilecektir. Dikeceğin fidanın maddi ve zahiri neticeleri bizim
elimizde değildir. Bunları kesinleşmiş kader çerçevesinde düşünmek gerekir.
Zaten, bütün kâinat ve cümle mevcudat; maddi bir gerçekliği olmayan ve sürekli Yaratılıp ruh ekranımıza
yansıtılan görüntülerden ibarettir.
Öyle ise, bir hurma-meyve fidanını dikme konusundaki gayen ve gayretin, yani niyetin geçerlidir.
Evet, bunların hepsi de, hadisi şerife uygundur.
Ama dört tanesi daha doğrudur.
Bir tanesi ise en doğrusudur!..
 Hocam imanı; bir de klasik tariflerde iki kısma ayırmaktadırlar?..
 Evet, şöyle ki:
A- Taklidi İman: Yani çevresinden görüp öğrendikleri dua ve davranışları taklit ve tekrar etmektir. Bu
bir gelenek ve görenek seviyesidir. Şuurla ve huzurla bağlanılan bir inanç değildir. Bu tipler, dinin aslını
öğrenmeye ve önem vermeğe değer görmemektedir. Bu merhale tehlikelidir ve güvenmemelidir. Ancak, ne
de olsa bir başlangıç, bağlantı ve hevestir.
B- Tahkiki İman: Yani araştırarak, anlayarak ve amaç edinip uygulayarak elde edilen iman şeklidir. Ve
üç merhaledir:
1- İlmel yakin: Okuyup, sorup öğrenerek ve bilerek varılan iman mertebesidir.
2- Aynel yakin: Bu imani gerçeklere, gözle görür gibi kesin bir kanaatle inanma mertebesidir.
3- Hakkal yakin: İnancın en yüksek ve gerçek merhalesidir. Aklen, kalben, ruhen ve vicdanen
ulaşılan; şeksiz ve şüphesiz kesin kanaat, itimat ve itaat derecesidir.
Bediüzzaman’ın saydığı:
Tahayyül ve Tasavvur dereceleri; Taklidi İmana
Taakkul, Tasdik, İz’an ve İltizam mertebeleri; “ilmel yakin” imana
İtikat ise “aynel yakin” imana uygun düşmektedir.
Yine Üstad’ın “ iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise iki cihan saadetini doğurup
netice verir” tespitinde ise “Hakkel Yakin” mertebesine işaret edilmektedir.
 Peki, “küfür” nedir?
Diye Hocamıza başka bir soru yöneltildi. Ve cevaben şunlar söylendi:
Küfür, zannedildiği gibi sadece Allah’ı ve diğer iman esaslarını inkâr etmekten ibaret değildir. En
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yaygın ve zararlı olan küfür; bile bile yapılan inkâr şeklidir. Allah’ın varlığını, Peygamberin haklılığını,
Kur’ani haber ve hükümlerin doğruluğunu ve yararlarını bildiği, aklı erdiği ve kalben kanaat getirdiği halde...
Hatta bu konularla ilgili bilim dallarında öğrenim görse ve derinleşse bile, dünyalık şöhret ve servet arzusu...
Ruhi ve fıtri ayar bozukluğu sebebiyle küfre giren..Yani gerçekleri örten ve değiştirmeye yeltenen kimseler
görülmektedir.Ve bu tipler oldukça hain ve tehlikelidir.Bunları tanımak ve tuzaklarından sakınmak, Allah’ın
lütfedeceği bir hidayet ve feraset işidir.
Buna en çarpıcı örnek iblistir. Her şeyi bildiği halde inat ve itirazı yüzünden, Şeytan yine de kâfirdir!
Üstad Bediüzzaman Hz.lerinin Arapça olarak ve Kafkas savunmasında cihat esnasında telif ettiği,
sonra kardeşi Abdülmecit Efendinin yine Üstad’ın nezaretinde Türkçeye çevirdiği çok kıymetli bir tefsir
mukaddimesi olan İşarat-ul İ’caz adlı eserinde ve Bakara Süresi 6. ayetinin tefsirinde şunları söylemektedir:
“Küfür iki kısımdır:
1- Bir kısmı; bilmediği için inkâr eder. (Yani ailesinden, çevresinden, eğitim sisteminden, yaratılış
gayesini ve İslam gerçeğini hiç duymamış ve haberdar olmamış kimselerin, bu cehaletinden kaynaklanan
küfür şeklidir. Ve küfrün en az tehlikeli olanıdır.
2- (Küfrün) İkincisi, bildiği halde inkâr eder.
Bu da birkaç şubedir:
a- Birincisi, Bilir, lakin kabul etmez. (Yani imani ve İslami gerçekleri duyup, okuyup öğrenmiştir.
Ancak işine gelmediği ve nefsi istemediği için, bile bile inkâr eder. Küfürde kalır).
b- İkincisi; Yakini var, lakin itikadı yoktur. (Yani imani konuları kesinlikle bilir. Akli ve nakli delilleri
öğrenir ve akıl erdirir. Ancak kalben tasdiki ve teslimiyeti olmadığından küfürde kalır)
c- Üçüncüsü; Tasdiki var, lakin vicdani iz’anı yoktur.
(Yani, zahiren kabul ve tasdik eder. Kalben İtikadı da vardır. Ama imana ve İslam’a fıtri kabiliyeti
bulunmadığından... Ruhi basiret ve feraseti, vicdani idrak ve itaati kaybolduğundan, hidayeti kararır ve
küfürde kalır)”380
Hâlbuki bu kötü ve kirli vasıfları taşıyanların pek çoğu, Müslümanlar arasında “mümin, mürşit,
müceddit, mücahit, mübarek ve muhterem” kişi olarak bulunmakta ve tamirat görüntüsüyle nice
tahribatlar yapmaktadır.
Misafirlerden birisi, Çemişgezekli rahmetli Nusret Dede’den mi, nerden duymuşsa;
“Sakın ha, yaş kesme, baş kesme, taş kesme!” deyimini nakledip: Bu ne demektir ve hangi
mesajları içermektedir? diye sordular.
Onlara şu cevap verildi: Aslında Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şerifler üzerinde kafa yormak ve asrının
sahibi ve müceddidi olan Zat’ların hakikatli ve ibretli sözlerini yorumlamak, ülkemizin ve milletimizin sorunları
üzerinde yoğunlaşmak daha güzeldir. Çünkü imani ve İslami konuları önem ve öncelik sırasına koyabilmek,
fazilet ve feraset gereği ve göstergesidir.
Ama madem ki merak edip sordunuz… Bu kibarı kelam cinsinden olan “hikmetli deyim” için de
hatırımıza gelenleri söyleyelim. Bu sözün şeriata, tarikata ve hakikate göre karşılıkların ayrı olması daha
münasiptir.
A-Şeriata göre:
1-Yaş kesme: Bitki, ağaç ve ormana gereksiz bıçak ve balta vurma!
2-Baş kesme: İnsanlara,hatta hayvanlara bile sebepsiz sakın, asla, kıyma!..
3-Taş kesme: Kalbi katı ve merhametsiz olma! 70 milyonu ezip, sömürüp 7 Holdingi doyurma! Hain ve
hırsızlara oy verip günahlarına ortak olma!.. demektir.
B-Tarikata göre:
1-Yaş kesme: Kereste olgunlaşmadan ve iyice kurumadan doğrama ve mobilya yaparsan eğilip
bozulduğu gibi, tamamen olgun ve dolgun hale gelmeden siyaset ve riyasete atılırsan, tez yamulursun.
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2-Baş kesme: İnancımızın parolası, baş başa, baş Allah’a bağlıdır. Başıboşluk ve başıbozukluk
şeytana uşaklıktır. Öyle ise, pirsiz, rehbersiz, Lidersiz olma... Haklı ve hayırlı topluluktan bir karış bile
ayrılma, sonra lokma olur yutulursun.
3-Taş kesme: Haktan ve hayırdan koparsan, Hidayetin kararır, içi boş gösterişli kütüklere, taş
heykellere ve yürüyen cenazelere dönersin. Onun için mazlumların ve üzerinde hakkı olanların bedduasını
alma, taş kesilirsin! Aşıkların ahına tutulursun! Demektir.
C-Hakikate göre ise:
1-Yaş kesme: Allah sevdasına ve insanların sıkıntılarına acı, ağla ve yardımcı ol... Gözyaşın
dinmesin!...
2-Baş Kesme: Secdesiz, ibadetsiz olma... Rabbine ve herkese karşı boynun eğri ve mütevazı ol...
3-Taş kesme: Bilgisiz, hikmetsiz, cahil kalma... Ya öğreten, ya öğrenen veya dinleyen ol, başkası
olma. Boş kafa taş kafadır. Demektir.

ŞİİR – I
Alemin nakşını hayal görürüm
O hayal içre, bir cemal görürüm
Cümle mevcudat ki, mazhar-ı Hak’tır
Anın içün, kamu kemal görürüm

Tecelli cilvesi, cümle gölgeler
Her zerresi binbir ismin belgeler
Hay varken hayale kanmaz bilgeler
Zat-ı Hak’tan gayrı zeval görürüm

ŞİİR – II
Bil O, sultanı azamdır, Kemaline zeval ermez
Celali Kibriyasından, cemaline hayal ermez
Tecelli tahtının şahı, Hakikatın bürhanıdır
Ol Muhammed Mustafa’nın, Her haline sual ermez
Sırrı ekberdir Muhammed, Seyyid-ü Kevnü mekan
Nur-i ezherdir Muhammed, Es’ad-ü hinü zaman
Güneş O nurun Katresi, Ay ise zerresidir
Yar-i ekmeldir Muhammed, Sahib-ü Canu Cinan…
Ahmed Ahad’in zuhuru, Mehdi Muhammed aynası
Necm-i hidayet öğretir, Yüzdört Kitabın manası
Muhammed Mehdiye hizmet, Dünya ve ukba saadet
Vuslat bayramı istersen, Ateş-i aşka yanası…
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Lügatce:
Nakış: Planlı ve sanatlı süs.
Cemal: Yüz güzelliği, mükemmel görüntü.
Mazhar-ı Hak: Cenab-ı Hak’kın zuhuratı, tecellisi, yaratık yaratanın aynasıdır.
Mevcudat: Var olan, tüm maddi ve manevi varlık.
Kamu: Hepsini
Kemal: Tam ve kusursuz olgunluk. (her şey bir sanat şahaseridir.)
Tecelli cilvesi: İlahi yaratılışın göz alıcı güzellikleri.
Hay: Ebedi diri olan ve her şeye can katan Allah.
Zeval:Gelip geçici, sona eren, bitip tükenen
Bürhan: Delil, en kesin alamet.
Celal-i Kibriya: En büyük azamet, ululuk
Sırrı Ekber: En büyük ve en kutsal sır. Yaratılışın en mükemmel zirvesi ve ilahi Nurun tecellisi.
Seyyid: Alemin efendisi, sahibi, Hakimi.
Kevn-ü Mekan: Bütün alemler.
Nur-i ezher: İlahi zuhuratın nuru, Varlık bahçesindeki çiçeklerin en güzeli.
Es’ad: Mesut, mutlu, muhterem.
Hinü zaman: Tüm zamanlar ve devranlar
Katre: Damla.
Zerre: Atom, parçacık.
Yar-i ekmel:Gerçek ve mükemmel dost, en sevgili sultan.
Ahmed: Efendimizin ismi
Ahad: Bir olan Allah.
Necm-i Hidayet: Hidayet yıldızı, din ve dünya lideri.
Ukba: Baki olan, Ahiret hayatı.
Vuslat: Kavuşma, buluşma.
Bu şiirdeki gerçekleri daha iyi kavramak için Sivas’lı merhum İsmail Hakkı Toprak (İhramzade)
efendinin (1881-1969):
“Bu dünya hayatı, ezeli ervahta çevrilmiş bir film gibidir. Geçici ve hayaldir.”381 sözlerini ve yine,
Darende’li Merhum Osman Hulisi Efendinin (1915-1990):
“Mevhum olan vücudda, ne şuhud ola illaki,
“Ben” lik öle, dost vucud bula” dizelerini iyi anlamak gerekiyor. (D:208) Yani, tevhidin hakiki manasına
erişmek için, kendi nefsinin yokluğunu idrak etmek… Var sandığı şu mevhum (zannedilen) vücudunu, yani
varmış gibi görünen bedenini ve tüm alemi, yakinen yok bilmek, bunların sadece bir gölge ve görüntüden
ibaret olduğunu fark etmek icap ediyor.
Yine Merhum Hulusi Efendinin (R.A) divanında söylediği:
“Ben, bilmez idim, gizli ayan hep sen imişsin
Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin
Bu cihan icre, senden bir nişan arar idim
Ahir bunu bildim,ki cihan hep sen imişsin” mısraları bu hikmetli hakikati anlatıyor.
Evet:
“Her dideden gören O, her yüzde görünen O, Ey göz bakıp görmezsen, bil seni kör eden O”
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ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ VE İSLAM REÇETESİ
Her dönemde insanlar gerek bireysel gerekse toplumsal olarak bir özgürlük arayışı içinde olmuşlardır.
Bu konuda hem sosyal hem psikolojik pek çok tez öne sürülmüş, kitaplar yazılmıştır. Ancak gerçek anlamda
özgürlüğün tanımını bize bildiren tek kaynak Kuran-ı Kerim’dir. Kuran‘a göre gerçek özgürlük, insanın
yalnızca Allah’a kulluk edip, O’na teslim olması, varlıklara ya da birtakım değerlere tapınmaktan tamamen
kurtulmasıyla kazanılır.
Özgürlük, tarih boyunca pek çok kez tanımlanmaya çalışılmış ancak buna rağmen birçok kişi
tarafından yanlış anlaşılmış bir kavramdır. Örneğin Allah'ın emirlerini gözetmeden, yalnızca nefsinin istek ve
arzuları doğrultusunda yaşayan bir kişi kendisinin özgür bir insan olduğu yanılgısına kapılır. Çünkü imanın ve
Allah'a teslimiyetin getirdiği gerçek özgürlüğü tatmadığı için, bunları yaşayan müminler gibi karşılaştırma
yapma imkanı yoktur. Bu kıyası yapma imkânı olduğunda anlayacaktır ki, gerçek özgürlüğe, ancak Kuran
inancını ve amacını tam anlamıyla yaşandığı takdirde ulaşılır.
Kuran Ahlakı Yaşanmadığında Oluşan Çarpık Özgürlük Anlayışı
Kuran ahlakından uzak bir hayatı benimseyerek özgürlüğüne kavuşacağını sanan bir kişi, aslında
dahil olduğu çarpık sistemin kendisini uymaya mecbur bıraktığı birçok zorlayıcı, kısıtlayıcı ve yasaklayıcı
kuralları nedeniyle çoktan özgürlüğünü yitirmiş durumdadır. Şurası kesindir ki; kişinin zihinsel ve ruhsal
olarak gerçek anlamda özgür olmasına engel olan, toplumları birarada tutan manevi değerler ve her bireyin
uyması gereken ahlaki kurallar ve sorumluluklar değildir. Tam tersine bu kurallara ve yasaklara uyulması
hem toplumsal düzenin sağlanması hem de bireyin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için zaruridir. Kişinin
özgürlüğünü engelleyen ve bu yazı boyunca da dikkat çekilen, bazı toplumlara yerleşmiş olan batıl
inanışlardan kaynaklanan uygulamalar ve gerçek din ahlakında yeri olmayan hurafelerdir. Kişinin bu çarpık
din anlayışında hayatını sürdürebilmesi için Kuran ahlakında yeri olmayan ancak bazı toplumlarda zamanla
oluşan suni baskılara, Allah'ın ondan istemediği ama kendi taassubundan ötürü kendisine koyduğu katı
prensiplere uyması beklenir. Sonuçta Allah'ın kulu olmaktan akılsızca kaçınıp, farkında olmadan bir sürü
sahte gücün emrine girerek esir edilir. Allah böyle kişilerin durumunu Kuran’da şöyle bildirir:
’Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların (o ilahların) kendilerine
yardım etmeye güçleri yetmez; oysa kendileri, onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.’382
Kurani kurallara göre yaşamayan bir kişi, gerçek din ahlakından uzak bir toplumda batıl inanışlara
dayalı hurafelerden oluşan sistemin adeta esiri haline geldiğini fark etse de, gururu ve kibiri nedeniyle bunu
itiraf edememektedir. Oysa Kuran ahlakı, toplumun ve insanların kişi üzerindeki sayısız baskılarını,
yaptırımlarını, dahası kişinin kendi kendine edindiği batıl prensipleri, her türlü taassubu ve olumsuz telkini
kökünden silmektedir. Bir Kuran ayetinde bu durum şöyle bildirilir:
‘... (Resul) onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup
savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler
bunlardır.’383
Manevi Özgürlüğün Önemi
Diğer önemli bir nokta da özgürlük kavramının fiziksel olmanın ötesinde, gerçekte ruhsal bir kavram
olmasıdır. Özgürlük asıl olarak, Allah'ın insanın ruhuna ve kalbine hissettirdiği genişlik, ferahlık, güven ve
huzur duygularının bütünüdür. Bu da kişinin imanı, takvası, tevekkül ve teslimiyeti ile doğrudan bağlantılıdır.
Bu durum Kuran’da şu şekilde bildirilmiştir:
...Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur.384
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Peygamberimiz (sav)’in döneminde, başlangıçta nefislerine uyarak savaştan geri kalan üç
Müslümanın kalplerine Allah tarafından bir uyarı olarak verilen sıkıntı ve darlık ise, fiziksel özgürlüğün ruhi
özgürlük olmadıkça hiçbir anlam ifade etmediğinin en güzel örneğidir:
‘(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). Öyle ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü
onlara dar gelmişti, nefisleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O'nun dışında (yine) Allah'tan
başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti.
Şüphesiz Allah, (yalnızca) O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.’385
Ayette de bildirildiği üzere iman etmeyen bir kişi her ne kadar görünüşte fiziksel özgürlüğe sahip gibi
görünse de, gerçek özgürlüğün tadına varamaz, genellikle mutluluk ve huzurdan uzak bir hayat geçirir. Bu
yüzden, örneğin bir kaç metrekarelik bir zindanda Allah'ın kalbine huzur ve genişlik verdiği bir mümin olmak;
kendini özgür zannederek şeytanın şımarttığı, Allah'ın da kalbini daralttıkça daralttığı, bir inkârcı olmaktan,
kuşkusuz çok daha hayırlı ve şereflidir.
Kuran Ahlakına Göre Özgürlüğün Gerçek Tanımı
Müminler dünyada ve ahirette Rabbimiz'in nimetlerinin en güzeline layıktır. Ancak bir mümin, her anını
Allah'ın hoşnutluğuna en uygun hareketi yaparak değerlendirmeli, nefsinin arzularını tatmin etmek için
Allah'a isyandan sakınır. Allah onu yıllarca kapalı bir mekânda da tutsa, çok geniş imkânlara da kavuşsa
Allah'a olan bağlılığından, takvasından, imanından ve ahlakından asla uzaklaşmayacaktır. Gerçek bir
mümin, bu dünyadaki her nimetin, her sıkıntının, her ortamın, her durumun kendisinin nasıl davranacağının
denenmesi için yaratıldığının şuurundadır. İman etmeyen kimseler ise, iman edip, tavırlarını değiştirmedikleri
takdirde, sonunda Allah'ın dilemesiyle "Elleri boyunlarına bağlı olarak, (cehennemin) sıkışık bir yerine
atıldıkları zaman, orada yok oluşu isteyip-çağırırlar. Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere)
yok oluşu isteyip-çağırın."386 ayetlerinde haber verilen akıbete uğrayacaklardır. Buna karşın müminler de
güzel ahlaklarının ve sabırlarının karşılığı olarak, Allah'ın dilemesiyle, sonsuz özgürlüğe kavuşacaktır.
Kuran’da bu durum şöyle müjdelenir:
’Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) 'çaba gösterip-yarışın,' ki (o
cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah'a ve Resûlü'ne iman edenler için
hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.’387
Mümin Daima İman Neşesi ve Huzuru Taşır
İslam ahlakını yaşamak, insanları her türlü sıkıntıdan kurtarır, ahiret yurdu için umutlandırır. Olgun bir
iman insanlara özgürlük, mutluluk ve rahatlık dolu üstün bir yaşam biçimi kazandırır. Bu ahlakı yaşamak
kişiyi manen zincirleyen "sahte ilah"ların boyunduruğundan kurtarır.
"İnsanlar hakkımda ne düşünüyor?", "Falanca beni sevmezse ne yaparım?", "İşten atılırsam ne olur?"
gibi milyonlarca korkudan uzaklaştırır. Sonuç olarak aciz ve hiçbir şeye gücü yetmeyen milyonlarca hayali
sahte ilaha kulluk etmenin baskısından kurtulup, herşeye gücü yeten, sonsuz akıl ve güzellik sahibi, herşeyi
kontrolü altında bulunduran, gerçek şefkat ve adalet sahibi olan Allah'a bağlanmasına sebep olur. Bu kişi,
Kuran'da bildirildiği gibi "sapasağlam bir kulba yapışmıştır’. Ayette şöyle buyrulmaktadır:
’Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık
kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur.
Allah, işitendir, bilendir.’388
Hz. Meryem ve Annesinin Duası
İman sahibi bir kimse olarak Kuran'da bildirilen İmran'ın hanımı, Hz. Meryem'e hamile kaldığını
öğrendiği zaman, hemen Allah'a yönelip dua etmiş, O'nun şanını yüceltmiş ve doğuracağı çocuğu Allah'a
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adadığını söylemiştir. Bir kız çocuğu olduğunu gördüğünde ise ona, 'âbide' yani, 'Allah'a sürekli ibadet
eden kimse' anlamına gelen Meryem ismini koymuştur. Allah Kuran'da İmran'ın hanımının bu duasını bize
şöyle haber vermektedir:
’Hani İmran'ın karısı: "Rabbim karnımda olanı 'her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş
olarak' Sana adadım benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sensin Sen" demişti."389
Allah, Hz. Meryem'in annesinin onu 'her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak Allah'a
adadığını' bildirmektedir. Bu ifadenin Arapçasında geçen 'muharreren' kelimesi, 'sadece ahiret işleriyle
uğraşan, dünya ile ilgisi bulunmayan, Allah'a sürekli ibadet eden, Allah'ın mabedinin hizmetinde olan, ihlâslı
bir şekilde ibadet eden, ibadetinde dünya amacı bulunmayan kişi' anlamlarına gelmektedir.
Gerçek anlamda özgürlük, insanın yalnızca Allah'a kulluk edip, O'na teslim olması, varlıklara ya da
birtakım değerlere kulluk etmekten tamamen kurtulmasıyla elde edilebilir. İşte İmran'ın hanımı da, Hz.
Meryem'i her türlü bağımlılıktan kurtulmuş olarak Allah'a adadığını söyleyerek Allah'a dua etmekle, onun
yalnızca Allah'a kulluk eden, insanların rızasından tümüyle uzaklaşmış bir insan olmasını dilemiştir.

389
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KARAMSARLIK HASTALIĞI VE ÇARESİ
 Çözümsüzlüğün ve romantizmin sonucu neden karamsarlıktır?
 Şeytan karamsarlığı nasıl yaşam felsefesi haline getirir?
 Karamsarlığın fiziksel etkileri nelerdir?
 İnançsızlık insanları karamsarlığa sürükler.
 KADERE TESLİMİYET KARAMSARLIĞIN ÇÖZÜMÜDÜR.

İşinde başarısız olan, çok sevdiği bir eşyayı kaybeden mutlaka geçmesi gereken bir sınavdan
geçemeyen veya olumsuz gibi görünen sonuçlarla karşılaşan bazı insanlar, eğer bu konuları hayatlarının
amacı haline getirmişlerse hiç beklemedikleri bu sonuçlar karşısında genellikle büyük bir üzüntüye kapılarak
sarsılırlar. İman eden bir insanın bu tür olaylar karşısında gösterdiği tavır ise bundan çok farklıdır. Başına
gelen her türlü olayı yaratanın Yüce Allah olduğunu bilen bir mümin, başına gelen her olayı -olumsuz gibi
görünse de- büyük bir olgunlukla karşılar. Rabbimiz, Kuran’da da bildirdiği gibi kullarını ’şerle de, hayırla da,
deneyerek imtihan" etmektedir.390 Dolayısıyla bir mümin zorluk ve sıkıntıyla denense bile başına gelebilecek
hiçbir olayda karamsarlığa kapılmaz.
"...Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin
için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz."391
İnsanlara Karamsarlığı Aşılayan Şeytandır
Şeytan insanlara çoğu zaman kendine güvensizliği, gelecekten yana ümitsiz olmayı, olaylara hep
karamsar açıdan bakmayı telkin etmeye çalışır. İnsanların iman etmelerini, Allah'a karşı itaatli olmalarını,
kadere teslim olmuş, tevekküllü, ümit ve şevk dolu bir şekilde yaşamalarını istemez. Çünkü bu sayılanların
hepsi hem

Allah'ın beğendiği ve O'na yakınlaştıran hem de Kuran ahlakının yaşanması için gerekli olan

özelliklerdir. Şeytan ise insanların Allah'a yakınlaşmalarını, Kuran ahlakını şevkli ve kararlı bir biçimde
yaşamalarını istemediği için basit bir olay karşısında bile insanları ümitsizlik telkiniyle karamsarlığa,
yılgınlığa, şevksizliğe, çaresizliğe ve bıkkınlığa sürüklemeye çalışır. Öyle ki bazı toplumlarda karamsarlık
adeta bir yaşam felsefesi haline gelir. Şeytanın etkisi altına aldığı insanlar, ümitsizliğin ve karamsarlığın dile
getirildiği şarkılardan, filmlerden ve anlatımlardan nefsanî bir lezzet duyar hale gelirler. Bu tarz insanların
aklı, çarpık mantık örgüsü, yargı ve muhakemesi de karamsarlıkları nedeniyle sağlıklı karar almalarını
zamanla güçleştirir.
Ayrıca karamsar insanlar, kendilerine olduğu gibi etraflarındaki insanlara da olumsuz ve karamsar bir
hal aşılarlar. Bu tutumlarıyla da -bilerek ya da bilmeyerek- şeytanın hizmetine girmiş olurlar. Çünkü şeytan
insanlara yerleştirmek istediği ruh halini karamsar insanlar vasıtasıyla diğer insanlara telkin etmektedir.
Şeytanın bu oyunu bir ayette şöyle haber verilmiştir:
"’Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele

etmeleri için kendi dostlarına

bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz."

gizli-çağrılarda
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Şeytanın tüm bu telkinlerinin etkisiz olduğu kişiler ise yalnızca müminlerdir. Müminler her zaman
ümitvar olarak ve karamsar bir yaşam tarzından tamamen uzak kalarak hem Allah'ın hoşnutluğunu ve ahiret
sevabını kazanır, hem de Allah'ın bir nimeti olarak dünyada da sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürerler. Her
şartta ümitvar, Kuran ahlakına gönülden bağlı ve Allah'ı çok yakın dost edinmiş oldukları için şeytan
karamsarlığa kapılmaları yönünde müminlere etki edememektedir.
Başına zahiren olumsuz gibi görünen bir olay gelen kişi için asıl önemli olan, olaylardaki hayırları
görebilmesidir.
Hayır arayan kişi, aslında olayların ne kadar mükemmel ve kusursuz bir akış içerisinde yaratıldığını
görecek ve hidayeti artacaktır.
390

Enbiya: 35
Bakara: 216
392 Enam: 121
391

201

Allah’ı dost ve veli edinen kişi yaşamındaki her olayın bir hayırla sonuçlanacağının bilincinde olur.
Dolayısıyla yaşamını karamsarlıktan uzak, mutluluk ve huzur içinde geçirir.
Kadere Teslimiyet Karamsarlığın Çözümüdür
Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah her şeyi bir kader üzerine yaratır. Dünyaya gelmiş ve gelecek olan
her insanın Allah’ın belirlemiş olduğu bir kaderi vardır ve insan ne yaparsa yapsın kaderinde başına gelecek
iyi veya kötü hiçbir olayı değiştiremez. Bunun bilincinde olan bir mümin, başına gelebilecek olumsuz gibi
görünen herhangi bir olayın da Allah’ın kendisi için belirlediği kader dahilinde gerçekleştiğini bilir. Örneğin
tüm mal varlığını ya da sevdiği birini kaybedebilir, bir kaza geçirip bedeni gücünü yitirebilir, ama ümidini ve
inancını asla yitirmez. Yaşadığı hayat boyunca bunlara benzer pek çok olay insanın başına gelebilir. Aslında,
bir an sonrasının dahi ne olacağı, kişinin ne ile karşılaşacağı kendi bilgisi dahilinde değildir. Tek gerçek,
kişinin yaşayacaklarının, daha o doğmadan yüzlerce, hatta milyarlarca yıl öncesinden Allah Katında belli
olduğudur. Kişi, günü, saati geldiğinde o olayı mutlaka yaşayacaktır. Bu, onun kaderidir. Allah'ın belirlemiş
olduğu kader mutlaka işleyecektir. Bu durumu günlük hayattan bir örnekle şöyle açıklayabiliriz:
Zihnimizde iki arabanın birbiriyle çarpıştığı anı canlandıralım. Her iki tarafın da mutlaka bir an önce
ulaşmak istedikleri yerler vardır. Belki evde kendilerini bekleyen ailelerine, belki de yetişmek zorunda
oldukları işlerine gitmek istiyorlardır. İki taraf da belli saatlerde araçlarına binerek yola çıkmışlardır.
Belki kazanın olduğu sokağa girmeden önce kısa bir kararsızlık anı yaşamış, en sonunda da olayın
olduğu sokağa sapmaya karar vermişlerdir. Şoförlerden biri ya da her ikisi de hayatları boyunca araçlarını
çok dikkatli kullanan, tedbirli insanlar olabilir. Ancak tam o sırada biri gözünü yoldan ayırıp arabanın teybi ile
ilgilenir. Her şey o kazanın gerçekleşmesi için özel planlanmıştır; her detay kişileri kazaya götürür.
Kazanın sebebi aranırsa, birçok neden gösterilebilir. Ancak işin aslı, o olay kaderde sebepleriyle
birlikte o kişiler doğmadan önce hazır olarak yaratılmıştır. Bu nedenle kişinin kendisi için hazırlanan kadere
teslim olması, yaşadıklarında her zaman hayır araması, en önemlisi de şeytanın bir telkini olan karamsarlığa
kapılmaması ve her durumda Allah’a şükreden bir kul olması, Kuran ahlakına göre en güzel ve en doğru
davranış olacaktır:
De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim
mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler".393
Müminler İman Neşesi İle Huzurlu ve Ümitvardırlar
Kuran'daki "’Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın
rahmetinden umut kesmez."394 hükmünü bilen bir mümin, böyle bir tutumdan şiddetle kaçınır. Allah’ın
’Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır.’395 ayetinde bildirdiği gibi, mutsuzluk ve karamsarlık bir müminin
değil ancak ahirete iman etmeyen insanların tavrıdır.
"...Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için
bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz."396 ayetinde bildirildiği üzere bir mümin için olumsuz hiçbir olay
yoktur. Başına olumsuz gibi görünen bir olay gelen kişi için asıl önemli olan, olaylardaki hayırları
görebilmesidir. Hayır arayan kişi, aslında olayların ne kadar mükemmel ve kusursuz bir akış içerisinde
yaratıldığını görecek ve hidayeti artacaktır. Yaşamını yalnızca Allah’ı razı etmeye ve cenneti kazanmaya
adamış olan bir mümin, tüm davranış ve düşüncelerini bu ahlaka göre belirlemeye çalışır. Çünkü Allah’ı dost
ve veli edindiği zaman yaşamındaki her olayın bir hayırla sonuçlanacağının bilincindedir. Dolayısıyla Allah’a
güvenen bir mümin yaşamını karamsarlıktan uzak, ümit, mutluluk ve huzur içinde geçirir. Sonsuz ilim sahibi
Yüce Allah, bu ahlakı bir ayette şöyle bildirmiştir:397
Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma."398
393
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ÖFKENİN DİZGİNİ VE BEYİN DİSİPLİNİ
Öfke, ya haklı nedenlerle ve ayarlı ölçülerde verilen bir tersleme tepkisidir veya
basit sebeplerle ve aşırı şekilde gösterilen bir kızgınlık halidir. Birincisi vicdani
duyarlılık ve ahlaki sağlamlık gereği, ikincisi ise psikolojik laçkalık ve hastalık
alametidir.
Allah tarafından insanın fıtratına konulan “kuvve-i gadabiyye-öfke ve kızgınlık
damarı”; şehvet, cesaret, muhabbet, nefret, şefkat, adavet şeklinde duygular gibi,
disiplinli ve dengeli kullanılması halinde yarar verici, ölçüsüz ve kontrolsüz
kullanılması halinde ise zarar vericidir, tahrik ve tahrip edicidir. Özellikle çağımızın
yoğun ve yorucu hayat tarzının biriktirip tetiklediği stres patlaması, öfkeyi daha
tehlikeli hale getirmektedir… Rastgele her şeye kızmak bağırıp çağırmak, hem
basitlik ve acizlik alametidir; hem de insanın saygınlık ve ağırlığını giderecektir. Bu
sürekli ve kontrolsüz öfke hali aynı zamanda iman zafiyetinin, Allah’a tevekkül ve
teslimiyet eksikliğinin de bir göstergesidir. Çünkü öfke, bir bakıma kadere isyan ve
itiraz girişimidir.
Olumsuz ve kontrolsüz öfkenin sebepleri: (7 B)
1- Bilinçsizlik: Yaratılış amacından habersiz, imani şuur ve huzurdan nasipsiz kişilerin, basit
bahanelerle hemen hırçınlaşıp köpürmeleri bu sebepledir…
2- Benlik: Kof bir gurur ve enaniyet yüzünden, kendisini herkesten üstün ve önemli gören bazı tiplerin,
emir ve isteklerinin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi durumunda aşırı öfkelenmeleri bu yüzdendir…
3- Bencillik: Kendisini çok önemseyen ve sadece nefsini düşünen kimselerin, şahsi rahatları ve
menfaatleri zarar gördüğünde kızıp kükremeleri bu nedenledir.
4- Becerisizlik: Verilen bir görevi veya kendileri giriştiği bir işi başa götüremeyen veya başkalarının
başarısını çekemeyen hasetçilerin kızıp gücenmeleri ve kendi ayıplarını örtme gayretleridir.
5- Beleşçilik: Tembellik eden veya başkasının sırtından geçinmeyi adet haline getiren parazitlerin,
umduklarını bulamamaları halindeki şaşkın ve saldırgan ruh halidir.
6- Bilgisizlik: Yaptığı kabalık ve hakaretin muhatapları üzerinde hangi tahribatları yapacağını
kestiremeyen, kendi aklınca öfkelenmeyi yiğitlik ve yetkinlik zanneden kimselerin cahilliğidir.
7- Birikimsizlik: Hayat tecrübesi, sosyal deneyim ve birikimi bulunmayan, hangi olay karşısında hangi
tepkiyi vermesi gerektiğini aşıramayan ve sonuçlarını hesaba katmayan kişilerin acemilikleri öfke şeklinde
kendini göstermektedir.
Kur’an’ı Kerim; cahillik ve acemilikle veya diğer beşeri zafiyetlerle, nefsimize ve dünyevi
menfaatlerimize yönelik haksızlık ve hakaretler karşısında kızdığımızda:
“(Cennet için yarışan muttaki müminler) Bollukta ve darlıkta infak edenler, (kızdıklarında)
öfkelerini bastırıp yenenler ve insanlardaki (hakların)dan bağışlama (yoluyla) vazgeçenlerdir” (Ali
İmran: 134) buyurarak, insanların bir takım yanlışlık ve haksızlıklar karşısında tabiatıyla kızabileceğini, ama
olgun müminlerin bu öfkelerini yenmeleri ve aşırı tepki ve tecavüze yeltenmemeleri gerektiğini
öğütlemektedir…
Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz ise: Öfkelenme durumunda, kişinin ayakta ise oturmasını,
şeytanın şerrinden Allah’a sığınmasını, mümkünse abdest alıp kızgınlığını yatıştırmasını tavsiye
etmektedir. Çünkü aşırı öfke halinde aklımızın ve vicdanımızın kontrolünden çıkıp şeytanın
güdümüne giren nefsanî dürtüler, insanları; kendisine, ailesine ve yakın çevresine telafisi imkânsız
zararlar vermeye sürüklemektedir…

Gerekli ve ölçülü öfkenin nedenleri: (4 H)
1- Dini Hususiyet: İnsanın inancına saldırılması ve İslam ahlakına uygun yaşantısının alay konusu
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yapılması durumunda, ciddiyet ve samimiyetle muhataplarını ikaz etmesi, elbette hakkıdır ve görevidir.
2- Milli Hamiyet: Ülkemize, devletimize, milli birlik ve dirliğimize yönelik tertip ve tecavüzlere karşı
gayretli ve cesaretli bir tavır sergilemek, herhalde yerindedir ve gereklidir.
3- Nefsi Haysiyet: Kişinin ailesini, özelini, namus ve şerefini hedef alan saldırı ve sarkıntılıklar
karşısında öfkelenmesi ve haklarını gözetmesi, tabiî ki bir izzeti nefis meselesidir...
4- Vicdani Hassasiyet: Her türlü insan ve hayvan haklarına yönelik zulüm ve hakaretlere öfkelenmek,
mağdur ve mazlum kimselerin hakkını gözetmek üzere, duyarlı ama ayarlı biçimde tepki vermek
insanlığımızın ve inancımızın emridir…
Hatta bu tür tepkilerimiz, zalim ve kâfirlerin öfkesini çekse ve bizi birtakım sıkıntılara sürüklese bile,
yine de gösterilecektir.
Kur’an’ı Kerim:
“Saldırgan Kâfirleri (ve zalimleri) öfkelendirecek hizmet ve hareketleri” (Tövbe: 120) özellikle
övmektedir.

Bizim asıl üzerinde duracağımız: nefsi ve şeytani dürtülerle ve dünyevi nedenlerle
aşırı kızıp köpürmenin; özellikle gücümüzün yettiklerine hakaret etmenin, tedavi edilmesi
gereken psikolojik bir dengesizlik ve kişilik dejeneresi olduğu meselesidir…
Aslında öfke, mutsuzluk ve umutsuzluktan kaynaklanan bir reflekstir.
“Mutluluk”, bireyin bir bütün olarak kendi yaşam kalitesini olumlu olarak değerlendirmesidir, algılamaya
dayanır ve bireysel bir ölçüttür. Farklı insanlar mutluluğu farklı şekilde tanımlayabilir.
İnsani Gelişmişlik Endeksinde “kişisel mutluluğun” değerlendirme ölçütleri; anlamlı yaşam, saygınlık ve
sosyal desteğin varlığıdır. “Kişisel iyilik” ölçütleri ise; inanç sağlamlığı ve vicdanıyla barışık olmak, iş huzuru
ve sigortası kişisel sağlık ve yaşam standardından memnuniyettir.
“Mutluluk algılaması”, kişisel mutluluk ve iyilik ölçütlerini birlikte değerlendirir ve erişilebilecek en
yüksek değer 10 puan üzerindendir. Mutluluk algılaması sıralaması yerine puanlama yapılması, toplumun
yaşam kalitesi ile bireysel mutluluk algılamasının, birbiriyle her zaman koşut olarak gerçekleşmesiyle ilgilidir.
Bu endeks dışında yapılmış farklı mutluluk sıralamalarında kullanılan ölçütler farklı konuları kapsamakta,
sıralamaları ve puanları değişmektedir…

Türkiye, maalesef mutsuzlar ülkesi!
2010 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksinde 1. Sırada yer alan Norveç, mutluluk algılamasında 9,1 puana
sahiptir. Endekste, 19. sıradaki Danimarka’nın puanı 8,2; 22. sıradaki Yunanistan’ın puanı 6,8; 32. sıradaki
BAE’nin puanı 7,3; 70. sıradaki İran’ın puanı 5,6; 83. sıradaki Türkiye’nin puanı ise 5,5; 139. sıradaki
Togo’nun puanı ise 2,6 seviyesindedir.
Gündeme düşen “bireyin mutluluğu”nun “vatanın bölünmezliğinden önemli” olduğu beyanı, mutluluk
kelimesinin anlamı ile içeriğinin bilinçsizce ve konuyla ilgisiz bir ortamda kullanıldığını göstermektedir.
‘Ben böyleyim!’ demek öfkeyi karakter haline dönüştürmektedir.
Aşırı sinirlenip kızmak, huysuzlaşıp hırçınlaşmak şeklindeki öfke, içinde bulunduğumuz çağın önde
gelen problemlerinden birisidir. Koşarcasına geçirilen günlerin yorgunlukları büyük şehirlerin yoğun ve
boğucu şartları, eşler arasındaki iletişimsizlik, maddi ve manevi tatminsizlik, sosyal ve özel hayata zaman
ayıramama gibi sebepler öfkelenmek için yeterlidir. Engellenme, önemsenmeme, aşağılanma, keyfi bir
tutumla karşılaşma, duygusal veya fiziksel saldırıya uğrama durumunda daha da hırçınlaşıyor, öfkeleniyoruz.
Kimi zaman öfkeyi içimize atarken kimi zaman da kontrolsüz bir şekilde dışa vuruyoruz. Genellikle ailemize,
en yakınlarımıza öfkemizi boşaltıyor, kontrolden çıkıp yıkıcı hale dönüşüyoruz.
Uzmanlar: ‘Ben böyleyim, ne yapayım? ‘sinirli birisiyim’, beni böyle kabullenin’ düşüncesine sahip
kişilerin öfkeyi bir mizaç haline getirdiğini belirtiyor. Öfkeye karşı kişinin kendisini kontrol etmesi gerektiği
öğütleniyor.
Öfke, özellikle de aile içi ilişkilerde sonuçları düşünülmeden sergilenebiliyor. Öfke içeren davranışlara
şahit olarak yetişen çocuklar bu davranışları modelleyerek bebeklik dönemlerinde oyuncaklarına, çocuklukta

204

arkadaşlarına, evlendiklerinde ise eşlerine ve çocuklarına uyguluyor. Böylece engellenemeyen bir kısır
döngü ortaya çıkıyor. Bu döngüye son vermek için öfkeyi oluşturan nedenler hakkında bilgi sahibi olmak, bu
duygunun kontrol aşamalarını ve sonuçlarını anlamak gerekiyor..
Psikologlar, “Bencil ve obsesif kişilerin daha çabuk öfkelendiğini dile getiriyor. Böyle kişiler, her şeyin
kendileri için mükemmel olmasını istiyor. Düzenlerinin, dışarıdan gelen bir sebeple bozulmasına tahammül
edemiyor. Ayrıca merkezi sinir sisteminin yavaşlaması da öfkeyi artırıyor. Alkol tüketimi, bazı ilaç türleri
kişinin duygu kontrolünü yok ediyor. Anti-sosyal kişilikler de öfkelerini kontrol etmekte zorlanıyor. Öfkenin
fizyolojik ve biyolojik değişmelerle kendini hissettirdiği biliniyor. Öfkeli kişide bir anda gerginlik başlıyor,
enerjiyi arttıran adrenalin salgısı artıyor, nefes alıp verme sıklaşıyor, kalp atışları hızlanıyor, kan basıncı
artıyor, vücut ve zihin ‘savaş ya da kaç’ tepkisi için hazırlanıyor. Bu belirtiler dış görünüşe de yansıyor.
Öfkenin genellikle aile veya yakın çevreye sergilendiği gözleniyor ve bazı davranışların öfke
patlamasının devamlılığına sebep olduğu ifade ediliyor. Öfke kontrolü sorunu yaşayan kişiler, zaman içinde
bu yönlerini bir mizaç haline dönüştürüyor. ‘Ben böyleyim, hiçbir yanlışlık ve haksızlığa tahammül
edemiyorum’ şeklinde cümleler kurarak öfkeli olmayı kabul ediyorlar, bu durum ise öfkeyi daha çok arttırıyor.
Bağırıp çağırmak, kırıp dökmek, şiddet uygulamak ise çözüm zannediliyor. Öfkeyi tamamen ortadan
kaldırmak elbette istenmiyor ve gerekmiyor; ancak paylaşılarak ve yatıştırarak azalabiliyor. Niçin kızıldığı,
neler yaşanıldığı, hangi duygularla böyle davranıldığı ve karşı tarafın nasıl algılanıldığı öfke kontrolünde çok
önemli görülüyor.
Sinirlenince ne yapmak gerekir?
Sinirlendiğimizi anladığımız anda derin nefes almak için birkaç dakikamızı ayıralım. Diyaframdan
yavaş ve ritmik bir şekilde derin nefes alıp duralım, nefes alıp verdiğimizde göğüs değil midemiz şişmeli.
Doğru nefes alıp alınmadığını kontrol etmek için sağ elin avuç içini midemize, sol eli ise göğsümüze koyalım.
Nefes alındığında sağ el hareket ediyorsa doğru nefes alınıyor demektir. Derin nefes almaya başlanıldığı
andan itibaren kaslar gevşemeye başlayacak ve gerginlik azalacaktır. Bu arada kızdığımız ve kırıldığımız
insanın, hangi mazeret ve mecburiyetlerle o hataları ürettiğini ve aynı durumlarda kendimizin de öyle hareket
edebileceğini düşünüp rahatlamamız gerekiyor.

Kitap yakarak öfke ateşini söndürme girişimleri.
İnsanlık tarihinde ne zaman kuralları insanların koyması veya Allah’ın koyduğu kuralları kendilerine
göre yorumlayıp diğerlerine dayatması olmuşsa; orada kan, kin, intikam, öfke duyguları öne çıkmıştır.
Hatta tarihte nice zorbalar kendi kurallarına ve hayat tarzına ters düşen kitapları yakarak öfke
ateşlerini söndürmeye çalışmıştır.
1- Yahudiler, Babil’de esir iken bütün kutsal kitapları yakılmıştır.
2- Milattan önce 215 yılında General Monuğ Tiyen’e Çin Seddi’ni inşa ettiren Havanigno, tarihi
kendisiyle başlatmak için kendisinden önce yazılmış tüm kitapları toplatıp yaktığı gibi, bu yakılan kitapları
yeniden yazabilecek ilim adamlarıyla tarihçileri de diri diri toprağa gömdürmekten sakınmamıştır.
3- Büyük İskender, İran’ı aldıktan sonra Yunanlılar, İran’da bulunan tüm kitapları yakmışlardır.
4- Hicri 213, Miladi 836 yıllarında Abdullah bin Tahir isimli komutan İran’daki Mecusilere ait kitapların
imhası için emir yağdırmıştır.
5- Haçlı seferlerinde Kont Berteram Semt Çil’in emriyle Şam’da üç milyon İslami eser yakılarak
ortadan kaldırılmıştır.
6- Efes’te Hıristiyanlar, Yahudilere ait bütün eserleri yakıp yırtmıştır.
7- Avrupa’nın da desteğiyle İspanya’da yedi yüzyılda meydana getirilen Müslümanlara ait eserlerin
tamamı yakılmıştır. Beş bin adet tezhipli Kur’an’ı Kerim de yakılmıştır. Eğer o beş bin tezhipli Kur’an
müzelerinde olsaydı ve açık arttırmayla satışa çıkarsalardı, bugünkü İspanya’yı Krizden kurtarırdı.
8- Yalnız İslami eserler değil, Yahudilere ait İbrani diliyle yazılmış altı bin ciltlik edebi eseri de
yaktıklarını Engizisyon tarihini yazan Filorondo kitabına almıştır.
9- Hasan Sabbah’ın Alamut kalesindeki kitapları, Batıniler’e ait kitaplar da yakılmıştır…
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10- Vehhabiler, Mekke’yi işgal ettiklerinde bütün kitapları sokaklara atmışlardır.
11- Meşhur İskenderiye Kütüphanesi defalarca yakılmıştır...
12- Ve nihayet Hitler yüz binlerce kitabı yakarken farklı ve aykırı düşünceleri yok edeceğini
sanmıştır…
13- 2010 yılında, Amerika’da doğup büyüyen, üniversiteyi bitiren, sonra kiliseye papaz tayin edilen
Wayne Sapp’ın merasimle Kur’an yakması, Guantanamo üssündeki Amerikalı komutanın suçsuz yere
tutulan Müslümanların gözleri önünde kutsal kitabını yakması birer şeytani öfke patlamasıdır.

Öfkenin önemli bir nedeni olan aşağılık kompleksinin başlıca 7 işareti
Özgüveni bulunmayan kişilerin bu cesaret eksikliği ve girişim ürkekliği genellikle “aşağılık kompleksi”
olarak tanımlanıyor. Aşağılık kompleksinin tetiklediği öfke ile ilgili 7 noktaya dikkat etmemiz gerekiyor:
1- Eleştiriye karşı alıngan olmak ve öfkelenmek: Aşağılık duygusuna kapılan insanlar hata
yaptıklarını bilseler de diğer insanların bunu vurgulamalarına tahammül edemezler. Ne kadar yapıcı ve
yumuşak olursa olsun, her eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak kabul edip öfkelenirler.
2- Özgüvene uygunsuz cevap vermek: Bazı insanlar kendileri hakkında hep iyi şeyler söylenmesini
ve sürekli iltifat edilmesini isterler. Özgüven eksikliği çeken kişiler ise kendileri hakkında olumlu ve pozitif bir
şey duymak istemezler, çünkü kendi hissettikleriyle çelişirler; basit ve beceriksiz görüldükleri için, övülüp
onura edildiklerini zannederler ve kızıp köpürürler.
3- Aşırı eleştirel yaklaşım ve herkesi ve her şeyini kötülemek: Kendilerini iyi hissetmeyen kişiler
başkaları hakkında iyi şeyler düşünmezler. İnsanların kusur ve hatalarını ortaya döküp böylece kendilerinin
çok kötü olmadığını kanıtlamaya yönelirler. Bu insanlar çevredeki en akıllı, çekici, başarılı insan kendileri
olmadıkları zaman, hırçınlaşıp huysuzluk ederler.
4- Suçlama Eğilimi ve iftiraya yönelmek: Bazı İnsanlar aşağılık hissetmenin acısından kurtulmak
için kendi güçsüzlüklerini diğer insanlara yüklemeye yönelirler. Bu noktada kendi hataları için başkalarını
suçlayıp suni sinir krizine girerler.
5- Hakaret etmek ve işkence çektirmek: Özgüven eksikliği doruk noktasındayken başkasına zarar
vermeye kadar varabilir. Başkalarını suçlama davranışı kontrol edilemez bir duruma ulaşabilir.
6- Rabbine ve kendisine güvenmemek: Aşağılık kompleksi olan insanlar da herkes gibi bir oyunu
ya da yarışmayı kazanmak ister ama böyle durumlardan çekinirler; çünkü kazanamayacaklarını düşünürler.
Birinci gelmeme korkusu tamamen başarısız oldukları korkusuna kapılmalarına neden olduğundan, üzülür,
ezilir ve asabileşirler.
7- Ürkeklik ve çekingenlik psikolojisine yenilmek: Aşağılık duygusu olan insanlar diğer insanlar
kadar zeki ve ilginç olmadıklarını düşündüklerinden, diğer insanların da onları böyle göreceğini düşünürler.
Bu yüzden sosyal ortamlardan kaçınır, insanlarla birlikteyken susmayı tercih ederler; konuşmalarının veya
etkinliklere katılmalarının yalnızca aptallıklarını ya da sıkıcılıklarını kanıtlayacağını zannedip ürker ve boş
yere kızıp kükrerler.

Bilinçaltımızı doğru yönlendirip öfkemizi kontrol edebiliriz.
Bilinç ve bilinçaltı. İnsan zihninin birbirinden farklı özellikleri olan ama birbirinden ayrılamayan iki gücü
konumundadır. Bu güçlerden “bilinçaltı”mızın önemi ve özelliği giderek daha çok anlaşılmaktadır. “Nedir bu
bilinçaltı? “Bilinci etkileyen şuuraltında neler vardır? “Neden önemli sayılır?” “Her düşüncenin nedenini
bilinçaltında aramak doğru mu? “Şuuraltı bilinci ne kadar etkiliyor?” “Bilinçaltını yönlendirebilir miyiz? ‘Evet’
ise nasıl?” soruları artık daha sık sorulmaktadır.
Bilinçaltımız, tıpkı bilgisayarın hard diski gibi tüm kayıtların tutulduğu bir bilgi bankasıdır. İçten gelen
dürtülerin ve buna cevap olarak ortaya çıkan davranış ve duygusal tepkilerin ana kaynağıdır. Yaşadığımız
olaylar ve durumlar sonucunda tutulan kayıtlar zamanla düşüncelerimizde ve davranışlarımızda çeşitli
değişiklikler olmasına neden olur; yani bilincimizi etkisi altına alır.
Unutmayalım. Bilinçaltımız asla düşünmez ve sorgulamaz; sadece kendisine ne söylersek onu yapar.
Ona gönderdiğimiz cümlelerin olumlu olup olmadığına bakmaz. Yani bizimle tartışmaya girmez. Cümlelerimiz
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olumsuzsa tersine çevirip olumlu cümle haline getirmez. Örneğin, “ben bunu yapamam, başkalarıyla
yarışıp başaramam” “Bu sorumluluğu kaldıramam” “Torpilim ve sahibim olmadığı için, kesinlikle sıradanlıktan
kurtulamam.” Gibi sözlerle yanlış ve olumsuz düşünceleri bilinçaltımıza yüklemiş oluruz.. Bilinçaltımız bunları
doğru kabul eder; daha sonra bu önerileri koşul, deneyim, olay olarak karşımıza getirir. Düşüncelerimizi
yaşama geçirmiş olur. Böylesine yersiz ve gereksiz engeller, setler ve ertelemeler kurduğumuz zaman, kendi
bilinçaltımızda gizli olan donanımı ve zekâyı reddediyoruz demektir. Bilinçaltımıza yanlış ve olumsuz
kavramlar gönderdiğimizde bunlarla baş etmenin en güvenli yöntemi, güçlü telkinlerle yapıcı ve uyumlu
düşünceleri sürekli tekrarlayarak bilinçaltımıza kabul ettirmek; özgüvenle gayrete yönelmektir.
Bilinçaltına Yönelttiğimiz Telkinler
Bilinçaltımıza göndereceğimiz telkinler net, anlaşılır ve olumlu kalıpta cümleler olmalıdır. Çünkü
bilinçaltı hayal ve gerçeği fark edip ayırmamaktadır. Tüm söylenenleri gerçek olarak algılamaktadır. Örneğin;
“Kötülük yapmayacaksın” gibi bir telkin cümlesinden ziyade bilinçaltımızda “iyilik yapacaksın” daha iyi
anlaşılacaktır. “Böyle gereksiz ve değersiz şeyler için öfkelenip kızmayacaksın; başkalarını azarlayıp
hırpalamayacaksın, sana karşı yapılmasını istemediğin davranışları sen de başkalarına yapmayacaksın..”
gibi sürekli ve samimi tembih ve telkinler şuuraltımızı olumlu yönde etkileyip dolduracaktır.
Bilinçaltımızın telkinlerimizi nasıl yerine getirdiğini görmek için, uykuya dalmadan önce bilinçaltımıza
“Yarın sabah saat beşte uykumu almış, kendini zinde ve mutlu hissederek namaza uyanacağım” cümlesini
telkin edip birkaç kere tekrarlayalım. Göreceksiniz bilinçaltımız sadece tam saatinde bizi uyandırmakla
kalmayacak, aynı zamanda uykumuzu almış, kendimizi zinde ve mutlu hissederek uyanmamızı da
sağlayacaktır. Bilinçaltımız 24 saat bizim yararımıza hazırlıklar yapar ve çalışır. Onun bu gücünden neden
yararlanmayalım ki?
Örneğin; gün içinde başımız çok ağrıyor ve bu durum bizi rahatsız edip engelliyor. Baş ağrımızdan
kurtulmak için: “kendimi zinde hissediyorum. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Şu basit rahatsızlıktan da
kurtulduğuma seviniyorum..” şeklinde olumlu bir cümle ile baş ağrımızı azaltabiliriz. Ya da son günlerde her
şeyin ters gittiğini düşünüyoruz, kendimizi çok mutsuz hissediyoruz, “Mutlu olmak için önce mutlu olduğumu
düşünmeliyim. Düşüncelerim bilinçaltımı tetikleyecek ve mutlu olmam için bana gerekli olan pozitif enerjiyi
verecektir” şeklinde olumlu bir cümle ile içimizde gizlediğimiz pozitiflik duygusunu uyandırabiliriz.
Şunu unutmayalım: Bizim dışımızda kalan dünyayı biçimlendiren; kendi içimizdeki dünya, yani
düşüncelerimiz, duygularımız ve imgelerimizdir. Tüm güç içimizdeki düşüncelerimizin hareketidir ve hepsi
ilahi bir kader ve yönlendirme iledir. Böylece düşüncelerimizi ve eylemlerimizi kendimiz belirleriz. O halde
verdiğimiz kararlarımızı ve düşüncelerimizi en güzel umutlarla ve en iyi duygularla süsleyelim.
Yaşam tarzımız, inanç yasalarımızın yansımasıdır. İnançlarımız ihtiyaçlarımıza ve amaçlarımıza yön
verip karakterimizi yoğuracaktır, düşüncelerimiz davranışlarımızı oluşturacaktır. İyi şeyler düşünelim ki iyi
şeylerle karşılaşalım. İyi ve olumlu düşüncelerle bilinçaltımızın bilgelik sandığının kapağını arayalım…

207

DARWİNİZM’İN YIKILIŞI, HAK DİNİN YÜKSELİŞİ!
Darwin’in Düdükleri:
Radikal Gazetesi, Harun Yahya eserlerinin bir tanıtım ilanını yayınlamış... Tatilden dönen genel yayın
yönetmeni İsmet Berkan bu ilanı görünce hırsından kanı beynine fırlamış... 25.6.2005 tarihli yazısında
durumunu şöyle açıklamış.
“O ilan, tatil görünümü karartmaya ve bir haftalık dinlenmenin bütün etkilerin bir anda silmeye yetti.
İlan, Harun Yahya takma adını kullanan ve kamuoyunda daha çok Adnan Hoca diye bilinen Adnan
Oktar adlı kişinin yazdığı birtakım kitapların tanıtımı için verilmişti!
Evrim Teorisi’nin yerine yaradılışı okul kitaplarına sokmaya çalışmak, dinsel doğmaların eğitimine
sızmasına izin vermek demektir. (Yaradılışçıların son kalesi akıllı tasarım adı verilen şey ama şimdi o konuya
girmenin çok sırası değil, belki ileride ona da girerim).
Bu arada o görüşlerin Radikal’e sızmaması için de elimden geleni yaparım. Yaradılışı savunan
makalelerin gazetemde yayımlanmasına izin vermem.”
Aynı gün İstanbul üniversitesinden Prof. Haluk Ertan, Allah’ın ve yaratılışa inananlara: “safsata
tüccarları” diye sataşmış ve Darwini Göklere çıkaran yazısı Radikalde yayınlanmıştı...
İşte size, bağnazlığın, yobazlığın ve cambazlığın kuru gürültüsü... İşte maymunzadelerin hoşgörüsü ve
içgüdüsü...!
Mustafa Akyol’un dediği gibi:
Türkiye’de Darwin teorisine karşı akılcı ve tartışmacı bir yaklaşım sergileyenlere ve Bilimsel bir teoriye;
“bağnazca tepki gösteren dinciler” diye saldırmak ve karalamak kolay geliyor. Oysa; Darwin karşıtlarının
çoğundaki “dindarlığı” görürken, Darwin taraftarlarının çoğundaki “din karşıtlığını” da görmek gerekiyor.
Darwin, din konusunda bir yorum yapmamış, örneğin “Tanrı Yoktur” dememişti; ama bunu demeyi mümkün
kılan teorisi ilk günden itibaren ateistlerin baş tacı oldu. Çünkü, günümüzün önde gelen devrimcilerinden
Oxford zooloğu Richard Dawkins’e göre, Darwin ateistlere “entelektüel yönden tam tutarlı ateistler olma
şansı sağladı”. Dolayısıyla “tarafgirlik”, her iki tarafta da vardır. Nitekim Prof. Ertan da, Radikal’deki
makalesinde, “din”, “öbür dünya” ve “safsata” kavramlarını üstüne basa basa aynı dizi içinde kullanarak, dine
karşı gayet açık ve alçakça bir taraf sergiliyor.
Ama bu konuda asıl önemli olan, Darwinizm’e yönelik çağdaş itirazların “din temelli” değil, “bilim
temelli” çıkışıdır. Elbette bazı insanlar, “Darwinizm’e karşıyım; çünkü inancıma aykırı” diyor; ama bu gün
bilim dünyasında tartışılan darwiniz’in bilimsel açmazlarıdır. İlk hücre nasıl var oldu? Canlı bedenlerindeki
karmaşık biyokimyasal makineler nasıl ortaya çıktı? Genetik bilginin kökeni nedir? Neden bilinen tüm temel
hayvan grupları (filumlar) aynı jeolojik dönemde (Kambriyen devirde) aniden, kendilerine benzer ataları
olmadan ortaya çıktılar? Bu gibi sorulara Darwinistlerin verebildikleri hiçbir yanıtları yok. Ve işin ilginç yanı,
bilim ilerledikçe Darwinizm’in haklılığı değil, yanlışlıkları artıyorlar ama bu durumda teori eldeki kanıtlara değil
geleceğe yönelik bir umuda (yani inanca) dayalı hale geliyor...
Peki Darvvinizm yaşamın kökenim açıklayamıyorsa, onu nasıl açıklamak gerek? Son yıllarda ABD'de
gelişen "Akıllı Dizayn" (Intelligent Design) teorisi, işte bu soruya cevap getiriyor. Danvinizm, canlılığı doğa
kanunlarının ve rastlantıların eseri olarak yorumlarken, bu teori üçüncü bir etken daha öne sürüyor: Dizayn!
Dizayn teorisi, "yaratılışçılık" değil. Çünkü Dizayn bilimsel kanıtlara, Yaratılışçılık ise dinî kaynaklara
dayanıyor. Dizayn'ın dayanağı, Kitab-ı Mukaddes veya Kur'an değil; canlılardaki kompleks sistemler. Nemrut
Dağı'nın tepesindeki heykelleri görünce, bunların "doğal etkilerle" oluşmadığını, dizayn edildiğim nasıl
anlıyorsak, canlılığın dizayn edildiğini de öyle anlıyoruz. (Tabu bu akıl yürütmenin belirli bir metodolojisi de
var, Baylar Üniversitesi matematikçisi Prof. William Dembski tarafından kurulanti "Canlıları kim dizayn etti?"
sorusuna ise bilimin verebileceği bir cevap yok. Buna insanlar inançları ve felsefeleri doğrultusunda kişisel
cevaplar verebilirler; ama bunlar bilimin alanı dışında. Bu nedenle Dizayn teorisi, dinlere uygun; ama dinî
olmayan bir düşünce.
Genom projesi neyi kanıtladı?

208

Ve bu teori ABD'de giderek güçleniyor. Teorinin bilimsel merkezi durumundaki Discovery Insitute
tarafından yayımlanan “Darwinizm’e kuşkulu Bakış” Deklerasyonunu imzalayan bilim adamı sayısı 400’ü
aştı. Georgia, New Mexico, Ohio gii eyaletlerde, Dizayn teorisinin bazı argümanları, Darwinizm’e alternatif
olarak ders kitaplarına girdi. Kansas'taki durum ise önümüzdeki haftalarda belli olacak. Türkiye'deki
Darwinistler ise tüm bu bilimsel muhalefete " dincilik" diye dudak büküp, sonra da Darwinizm'in aslında her
şeyi gümbür gümbür açıkladığını ileri sürüyorlar. Örneğin Prof. Ertan, "insan genom projesi"nin evrime ilişkin
çok güçlü bilgiler ortaya koyduğunü ileri sürmüş. Oysa söz konusu proje hiç de öyle bir sonuç vermedi.
Aksine, denebilir ki, canlılığın kompleksliğini biraz daha açığa vurarak, Dizayn tezine destek sağladı. Projeyi
yürüten Celera Genornics şirketinin bilim adamlarından Gene Myers'ın şu sözleri, medyada hayli yankı bulmuştu: "Beni şaşırtan, yaşamın mimarisi. Sistem olağanüstü derecede kompleks tasarlamış gibi…”
Maymun neslinden ve hayvan cinsinden geldiğini sananların bu tercihi bir safsata olsa da, saygı
duyarız. Ama, Maymun soylulardan, müslümanlara saygı göstermesini ummayız!..
Müslümanlar, yani Hakka ve hayra inananlar bu ülkeyi bize vatan yaptılar. Osmanlı Avrupayı
medeniyetle tanıştırdı. Maymundan geldiklerini savunan mason Tanzimatçılar ve ittihatçılar ise Osmanlıyı
batırdılar ve maalesef memleketi sattılar.
Müslümanlar Çanakkale destanını yazdılar. Yüzbinlercesi şehadete koştular, seve seve kurban
oldular. Ama maymun soylular, soysuz Batı ile işbirliği yaptılar... Müslümanlar ve kuvayı milliye şuuru
taşıyanlar kurtuluş savaşını başlattılar ve başardılar... Ama Darwin kafalı masonlar Atatürkün başına ne işler
açtılar ve cumhuriyeti yozlaştırıp çamurlaştırdılar.
Tesadüfen meydana geldiklerine ve maymundan türediklerine inananlar ve hayvani hürriyeti medeniyet
sayıp, ahlaklı ve ve akıllı yaşamayı öngören islama saldıranlar, işte 70 yılda, Türkiye’yi bugünkü, ekonomik
sefaletin, ahlaki rezaletin ve siyasi felaketin eşiğine taşıdılar... Kısaca; vatanımıza ve Ezanımıza düşman
gavurların gönüllü eşekliğinden şeref duydular.

Çünkü Darwinizm İnsanlık Tarihini En Hileli ve En Tehlikeli Yalanıdır!
1. Darwinizm artık proteinlerin evrimle oluşabileceğini iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile
tesadüfen doğru dizilimle oluşma ihtimali teorik olarak 10950’de 1’dir. Bu ise, gerçekleşmesi
matematiksel olarak imkansız bir ihtimaldir.
2. Darwinizm artık fosilleri evrime delil olarak gösteremiyor. Çünkü, 19. yüzyılın ortalarından bu yana
dünyanın dört bir yanında yapılan arkeolojik çalışmalarda, evrimcilerin milyonlarca olduğunu iddia
ettikleri “ara geçiş formu” fosillerinden tek bir tane bile bulunamadı. “Kayıp halkaların” bilim dışı bir
efsane olduğu belirlenmiştir.
3. Evrimciler bugüne kadar bulunmuş olan sayısız fosil karşısında çaresiz kalmışlardır. Çünkü
bulunan tüm fosiller yaratılışı destekler ve Yüce Yaratıcının varlığını ispat eder mahiyettedir.
4. Evrimciler artık Archaeopteryx’in kuşların atası olduğunu iddia edemiyor. Çünkü, Archæopteryx
fosilleri üzerinde yapılan son incelemeler bu canlının “yarım kuş” olduğu iddiasını çürütmüştür.
Archæ-opteryx'in uçuş için gerekli anatomi ve beyin yapısını kusursuz olarak barındırdığı yani bir
kuş olduğu anlaşılmış, böylece “kuşların evrimi masalı” evrimciler için savunulamaz hale gelmiştir.
5. Darwinizm artık “At Serisi” diye ortaya konulan sahte dizilimi kullanamıyor. Çünkü bu sahte serinin
geçmişte farklı devirlerde ve farklı coğrafyalarda yaşamış bağımsız canlı türlerinden ibaret olduğu
kesinleşmiştir.
6. Darwinizm artık sudan karaya çıkış hikayesi için Coelecanth isimli fosili kullanamıyor. Çünkü soyu
tükenmiş bir ara-form olduğu iddia edilen bu canlının halen yaşamakta olan bir dip balığı olduğu
ortaya çıkmıştır ve bu canlı bugüne kadar 200’den fazla sayıda -canlı olarak- yakalanmış ve bilim
erbabına gösterilmiştir.
7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Serisi (A. Bosei, A. Robustus, A. Aferensis, Africanus
vb.), gibi canlıların insanların ataları oldukları iddiasını artık savunamıyor. Çünkü bu fosiller üzerinde
yapılan araştırmalar, bunların insan ile hiçbir ilgisi olmadığını ve tamamının geçmişte yaşamış
maymun türlerinden ibaret olduğunu ispat etmiştir.
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8. Darwinizm Rekonstrüksiyon (canlandırma) çizimlerle artık insanları kandıramayacak. Çünkü
eskiden yaşamış hayvanların kalıntılarına dayanılarak yapılan bu canlandırmaların (rekonstrüksiyon)
hiçbir bilimsel değere sahip olmadığı ve tamamen güvenilmez oldukları bilim adamlarınca açıkça
bildirmiştir.
9. Darwinizm artık “Piltdown Adamı”nı evrime delil olarak gösteremiyor. Çünkü, yapılan araştırmalar
“Piltdown Adamı” diye bir fosilin hiçbir zaman var olmadığını, insana ait bir kafatasına orangutan
çenesi eklenerek insanların 40 yıl boyunca kandırıldığını belgelemiştir.
10. Darwinizm “Nebraska Adamı”nın ve sözde ailesinin evrimi ispatladığını artık savunamıyor. Çünkü
“Nebraska Adamı” hikayesinin dayandırıldığı azı diş kalıntısının aslında soyu tükenmiş yabani bir
domuza ait olduğu tespit edilmiştir.
11. Darwinizm artık “Doğal Seleksiyon’un evrime sebep olduğu iddiasını savunamıyor. Çünkü, söz
konusu mekanizmanın canlıları evrimleştiremeyeceği, onlara yeni özellikler kazandıramayacağı
bilimsel olarak kanıtlanıp gösterilmiştir.
Darwinistlerin yukarıda sayılanlardan başka daha pek çok yanlış bilgilendirme ve sahtekarlıkları vardır.
Bunların tamamının geçersizliği zaman içinde ortaya çıkmıştır. Örneğin; evrimleştirici özelliği olduğu iddia
edilen mutasyonların tamamen tahrip edici özelliğe sahip olduğu ve canlılara gelişme değil hastalık, sakatlık
veya ölüm getirdiği kesin olarak ispatlanmıştır... Darwinistlerin insan embriyosunda solungaç olarak
gösterdiği yapının gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıcı
olduğu anlaşılmış, üstelik embriyo çizimlerinde evrimi desteklemek için kasıtlı oynamalar yapıldığı ve tam bir
sahtekarlığın söz konusu olduğu da ortaya çıkmıştır. Bakterilerdeki antibiyotik direncine ait genetik bilginin,
bakterinin "var olduğu andan itibaren" DNA'sında bulunduğu ortaya çıkarılmıştır...
Üstad Bediüzzaman Hz.leri:
“Bizden sonra, aradan başkası yok O gelecek” demişti…
“O zat:
1.Diyanet 2. Siyaset 3.Hilafet Aleminde hizmet görecek ve beklenen sadet devrini gerçekleştirecek”
diye müjde vermişti.
“Biz, Risale,i Nur eserleriyle O zatın Diyanet alemindeki imanı tahkik hizmetlerinde , bir nevi Ona
vekaleten istihdam ediyoruz” anlamında sözler söylemişti.
“O baharda gelecek… Şimdi kış mevsimindeyiz… Biz bu hizmetlerimizde baha hazırlık görmekteyiz.”
“o zat, dinsizlik felsefesini ve Darwinizmi çürütme, iman hakikatlerini ve İslam ahlakını ilmi delilleriyle
yerleştirme hizmetlerinde, Risale-i Nuru da bir programı olarak neşr ve tatbik edecek” yolundaki haberlerin
hepsi gerçekleşmişti.

Bilim Araştırma Vakfı 40 (Kırk) dilde ve 80 (Seksen) ülkede bu fikri inkılabın, bu İslami
ve insani inkişafın ilmi öncülüğünü yürütmekteydi… Böylece büyük Mehdiyet Medeniyetinin
Mimarı; asırlardır kirlenen gönülleri ve körlenen beyinleri yeniden imar etmekteydi..
2002 senesi ve bahar mevsimiydi, Milli Çözüm Ekibinden Osman Eraydın ve Nail
Kızılkan kardeşlerimizle birlikte, BAV ekibinden Seral Beyin refakatiyle, Adnan Oktar Bey’i
bir istek üzerine ziyarete gitmiştik…
Çok samimi ve seviyeli bir sohbet esnasında, Adnan Oktar bey bana: “ Bütün bu
bilgiler ve belgeler bize bir şekilde malum merkezden gönderilmekte, bizler ise bunları
ihtiyaca göre derleyip düzenleyerek insanlığın hizmetine arz etmekteyiz” itirafını dile
getirmişti. Bu insaflı ve mütevazi tavrı, bizler tarafından da takdir ve tebrik edilmiş ve bu
teslimiyet ve istikametin devamı dilenmişti…
Gerçekten, kırk farklı dilde ve seksen ülkede yayınlanan ve tüm dünyayı kuşatan,
devletlerin bile başaramayacağı çok büyük bir zihniyet inkılabına yol açan binlerce kitap,
belgesel, dergi ve cdlerin altında imzası bulunan bir şahsiyetin, asla şımarıklık ve taşkınlık
göstermeyip; böylesine bir hakperestlik ve haddini bilirlik içinde davranması yüksek bir
mahfiyet ve örnek bir fazilettir.
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Daha sonra “Adnan Oktar beyin, fahri başkanlığını yaptığı iki vakfın, gazetelere
sahife boyu ilanlar verip, dolaylı biçimde: “ AB’yi kurtuluş köprüsü, AKP’yi de hürriyet ve
huzur öncüsü” gibi gösterme gafletleri ise;
Hem Milli Gazete başyazısıyla, hem de Milli Çözümdeki ikazlarımızla tenkit edilmişti.
Evet Harun Yahya serileri ve tüm eserleri, Dinsizliğin ve Deccalizmin fikri temelini oluşturan
Darwinizmi, ilmi ve akli delillerle çürütüp çöpe atmış, bazı sapık Yahudilerin şeytan adına, dünyaya
Hakimiyet hedefi olan Siyonizmin bütün kirli çamaşırları ve gizli amaçlarını deşifre etmişti.
Dünyada Darwinizm’i ve Dinsizliği çökerten en etkili ve ilmi çalışmaları Bilim Araştırma vakfı’nın
gerçekleştirdiği anlaşıldı…
Hatırlanacağı üzere, 1998 yılının Nisan ve Temmuz aylarında, aralarında Duan Gish'in de bulunduğu,
kendi alanlarında dünyaca ünlü ve ödüllü (ICR Enstitüsü'ne bağlı) 6 Amerikalı profesörü Türkiye'ye
getirilmişti. İstanbul Cemal Reşit Rey konferans salonu ve Ankara Sheraton Oteli de dahil olmak üzere bir
dizi konferans veren bu dünyaca ünlü bilim adamlarının ortaya koyduğu gerçek, canlılığın, Darwinizm'in iddia
ettiği gibi tesadüfen oluşmadığı; canlılığı ve tüm varlık alemini sonsuz akıl sahibi Allah'ın yarattığı gerçeğidir.
Türkiye'de önemli bir dönüşüm oluşturan bu bilimsel çalışmalar etkisini, dünyanın birçok ülkesinde ve
özellikle de ABD'de göstermiştir. Amerika'da birçok yayınevinin Harun Yahya'nın kitaplarını satıyor olması da
bu ülkede Darwinizm'in gündeme gelmesinde ve tartışılmasında önemli bir etkendir.
"Intelligent Design" (Akıllı Tasarım) adı altında bir oluşum meydana getiren Prof. Dr. Michael Behe gibi
ABD'nin önde gelen bazı bilim adamları, bu konuda ortak konferans düzenlemiştir.
Türkiyemiz'in bir sivil toplum kuruluşunun dünyada bu kadar etkili olması, üstelik bunu da
bilimsel alanda gerçekleştirmesi ülkemiz adına gurur vericidir.399
Evrimci Profesör Ümit Sayın yaratılışçılara karşı sürdürdükleri mücadeleyi kaybettiklerini itiraf
ettmiştir:
Evrimciler “evrim teorisinin çöküşünü” artık görmüşlerdir.
Evrenin ve yeryüzündeki tüm canlılığın tesadüfler sonucunda meydana geldiğini savunan evrim
teorisi, bugün Yaratılış Gerçeği karşısında yenilmiştir. Var olan tüm bilimsel delil ve belgeler, evreni
ve yeryüzündeki canlılığı Allah'ın yarattığını bir kez daha ispat etmiştir. Bu bilimsel gerçek dünya
çapında da kabul görmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde evrim teorisinin bazı eyaletlerde ders kitaplarından çıkartılması
gündemdedir. Örneğin Kansas'ta evrim teorisinin ders kitaplarından çıkartılması eyalet mahkemelerine
yansımış ve dava halen görülmektedir.
Günümüzde evrim teorisinin bir "bilim sahtekârlığı" olduğunun anlaşılmasında, Bilim Araştırma
Vakfı'nın ve eserlerinin büyük payı olduğu bir gerçektir. Bu başarının altında, 1500'ün üzerinde düzenlediği
"Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" başlıklı ulusal ve uluslararası konferansların çok büyük etkisi
olduğu tesbit edilmiştir. Uzmanların katılımıyla bilimsel düzeyde gerçekleştirilen konferansların yanı sıra,
ilanlar, kitaplar, belgeseller ve internet yayınlan sayesinde dünya toplumları evrim teorisinin bir aldatmaca
olduğu konusunda bilinçlendirilmiştir.
Ünlü evrimci Profesör Ümit Sayın ise, evrimciler adına fikri yenilgilerini kabullenerek, "Artık
Yaratılışçılara karşı bir savaş yok. Savaşı onlar kazandılar, 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi'nden altı
profesörü yaratılışçılara karşı konuşmaları için motive etmiştim. Artık, bugün bir kişiyi bile motive etmek
imkânsız" açıklamasını yapmış ve çaresizliğini dile getirmiştir. Haberin devamında ise; Türkiye'den, evrim
teorisini savunanların neredeyse tamamen yenilgiye uğradığı bir ülke olarak bahsediliyor. Ve Müslüman bilim
adamları; "kendi ülkesinde o kadar başarılı oldu ki, şimdi Kansas Davalarında kendilerine uzman bir temsilci
göndererek ABD’Ii yaratışçılara yardım etmesi isteniyor." açıklamasına yer verilmiştir.400

399
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14 Mayıs 2005 – Milli Gazete
22 Mayıs 2005 – Milli gazete
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BİNBİR ESMA VE SIFATIYLA ALLAH’A YAKARIŞ
(Cevşenül Kebir Meali)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana yalvarıyorum.
1. Ey her türlü noksanlıktan uzak, bütün güzel isimlerin, yüce ve ezeli sıfatların sahibi ve her şeyin
yegâne mabudu olan Allah!
2. Ey iyi kötü, isyankâr-itaatkâr ayırt etmeden bütün yaratıklarına rızıklarını yetiştiren haşmet sahibi
Rahman!
3. Ey Rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte her bir varlığa hususi ihsan ve şefkatta bulunan Rahim!
4. Ey gizli açık, küçük büyük her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi, ezelden ebede her şeyi kuşatan Âlim!
5. Ey kullarını günah işleyince hemen cezalandırmayan ve tevbe etmeleri için zaman tanıyarak onları
rızıklandırmaya devam eden Halim!
6. Ey zerreden Arşa kadar her şeyi büyüklüğü ile kuşatan Azim!
7. Ey her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan ve faydalı hedeflere yöneltip ulaştıran
Hâkim!
8. Ey varlığına başlangıç bulunmayan ve ezelden beri var olan Kadim!
9. Ey bizatihi kaim ve daim olan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her
şeyi ayakta tutup döndüren Mukim!
10. Ey bütün canlıları çeşitli duygularla donatıp sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini önlerine
seren ve iyiliği bol olan Kerim!
10. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün efendilerin şahı, sultanların sultanı bulunan,
2. Ey bütün dualara icabet buyuran,
3. Ey bütün hayır, iyilik ve güzelliklerin sahibi olan,
4. Ey Kendisine bağlananların derecelerini yükseltip şerefli kılan,
5. Ey sonsuz rahmetiyle bereketler ihsan eden ve maddi ve manevi nimetleri arttıran,
6. Ey hata ve kusurları bağışlayan,
7. Ey bela ve musibetleri uzaklaştıran,
8. Ey varlıkların küçük büyük, gizli açık bütün seslerini hiç karıştırmadan duyan,
9. Ey istenilenleri lütfuyla verip, ihtiyaçları karşılayan,
10. Ey en gizli şeyleri ve en bilinmez sırları ve arzuları bilip duran Rabbim,
20. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bağışlayanların en hayırlısı ve en güzeli olan,
2. Ey yardıma muhtaç olanların imdadına yetişenlerin en hayırlısı ve en güzeli olan,
3. Ey mutlak hâkimiyet sahibi olan ve adaletle hükmedenlerin en hayırlısı ve en güzeli olan,
4. Ey fetih kapılarını açan ve bütün varlıkları küçücük çekirdeklerden, tohumlardan ve damlalardan en
güzel şekillerde açıp çıkaran,
5. Ey Kendisini zikredip ananları rahmetinin en güzel cilveleriyle lütuflandıran ve iyi kulları yanında
onları anmakla şereflendirip, hayırla hatırlayan,
6. Ey varlıkların asıl ve nesillerini korumak ve amellerini kaydetmek suretiyle her şeyin gerçek sahibi
olduğunu en güzel şekilde ortaya koyan,
7. Ey hamdedenlerin mükâfatını en güzel şekilde verip, karşılıksız bırakmayan,
8. Ey çeşit çeşit rızıkları umulmadık anlarda en güzel şekilde varlıkların imdadına ulaşan,

212

9. Ey her hükmü en güzel şekilde halleden ve ayıran ve hüküm sahiplerinin en hayırlısı olan,
10. Ey ihsanından daha güzeli olmayan ve ihsan ve iyilik edenlerin en hayırlısı olan Rabbim,
30. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün kâinatı büyük varlıklarıyla beraber sonsuz kudretinin altında tutan ve bütün varlıkları
onlara münasip güzellikte yaratıp sonsuz şefkatiyle her birisinin bütün ihtiyaçlarını gidermesiyle mutlak
güzelliğini gösteren,
2. Ey ezelden ebede kadar kâinattaki her şeyin yegâne maliki ve haşmetli tecellilerini her an
sergileyen,
3. Ey bütün varlıklar Onun sonsuz kudretine delalet eden ve her biri birer harika sanat eseri olan
kâinattaki bütün varlıklar nihayetsiz kemaline işaret eden,
4. Ey kavrayamadığımız derecede büyük olan ve her türlü noksan sıfatlardan uzak ve yüce olarak
övülen,
5. Ey cezası pek dehşetli, azabı çok şiddetli olduğundan kendisine iltica edilen,
6. Ey kâfir ve isyancılara karşı cezası pek dehşetli, azabı çok şiddetli olup, bunların müstehakını
veren,
7. Ey bütün insanların ve cinlerin küçük büyük bütün amellerinin hesabını çok çabuk gören,
8. Ey güzel amellerin Cennet gibi en güzel mükâfatları Kendi katında hazır eden,
9. Ey her şeyin programı, aslı, esası ve her türlü hali ezeli ilminde olan ve Levh-i Mahfuzunda yazıp
kaydeden,
10. Ey yağmur hazinelerini yüklediği dağlar gibi bulutları bir anda ortaya çıkarıp yerle gök arasında
durdurup gezdiren Rabbim,
40. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey eserlerinde sonsuz rahmetinin en lâtif cilvelerini gösteren Hannân,
2. Ey bitmez tükenmez ikramıyla ve nimetleriyle yaratıklarını terbiye edip besleyen Mennân,
3. Ey kullarının küçük büyük her türlü amellerinin karşılığını hiç zayi etmeden veren Deyyân,
4. Ey sonsuz rahmeti her asi ve günahkârın sığınağı olan ve bağışlaması bol olan Gufrân,
5. Ey varlık ve birliğinin delilleri bütün kâinat üzerinde zahir olan Burhân,
6. Ey yer ve gökler ve bütün varlıklarıyla kâinat, emri altında olan ve haşmetli saltanatıyla bütün
âlemlere hükmeden Sultan,
7. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân,
8. Ey her şey Kendisine muhtaç olup yardım ve medet dilenen Müsteân,
9. Ey sayısız yaratıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve şuurlu kullarına kavrama ve
düşüncelerini anlatma gücü veren Zü’l-Menni ve’l-Beyân,
10. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı Kendisine sığınanları emniyet altına alan Zü’l-Eman,
50. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey kudret ve azametine her şeyin boyun eğdiği,
2. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu mutlak kudret sahibi,
3. Ey izzetine karşı her şeyin boyun eğip itaat gösterdiği
4. Ey bütün varlıkların, heybet ve saltanatına huşu içinde boyun büküp, emrini dinlediği,
5. Ey haşmetli saltanatıyla her şeyi hükmü altında tutan ve her şeyin rızasına ve muradına hizmet
ettiği,,
6. Ey korkusu altında her şeyin sonsuz derecede zillet içinde teslimiyet gösterdiği,
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7. Ey celâlinin korkusundan dağların paramparça olup, toz haline geldiği,
8. Ey gökler bütün yıldızlarıyla emir ve kudreti altında nizam ve intizamla ayakta durup, hareketlendiği,
9. Ey yeryüzünü donatarak bütün canlılara bir mesken yapan ve izin ve iradesiyle dünyayı
yörüngesinde döndüren,
10. Ey kâinat denilen Kendi memleketinde hiçbir varlığa asla zulmetmeyen ve haklarını zayi etmeyen
Rabbim,
60. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey hataları bağışlayan,
2. Ey belaları kaldıran,
3. Ey bütün canlıların arzu ve istekleri Kendisine ulaşan,
4. Ey ikram ve ihsanı bol olan,
5. Ey rahmet hediyeleri kâinatın her yanını dolduran,
6. Ey bütün varlıkların rızıklarını yalnız Kendisi ihsan buyuran,
7. Ey bütün canlıların ecellerini tayin edip vakti geldiğinde hayatın sona ulaştıran,
8. Ey her dertlinin ve mazlumun şikâyetini işitip acıyan,
9. Ey varlıklardan çeşit çeşit ordular icat eden ve görünmez ordularıyla mü’minlerin imdadına kavuşan,
10. Ey Maddi ve manevi esaret içinde bulunanları hürriyetine kavuşturan Rabbim,
70. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey ezelden ebede kadar bütün hamdler ve övgüler kimden gelirse gelsin ve kime giderse gitsin
hepsi de Kendisine ait bulunan,
2. Ey şan ve şeref sahibi, yüceler yücesi olan,
3. Ey sonsuz övgüye layık olan ve bütün güzellik Kendisinden gelen ve eserlerinde tezahür buyuran,
4. Ey vaad ettiklerini yerine getirmeye kadir olan,
5. Ey af ve rıza isteyenleri af ve rızasına erdirip mutlu kılan,
6. Ey şefkat ve rahmetiyle kâinatı sayısız nimetlerle dolduran ve sonsuz ikramlar sahibi olan,
7. Ey her şeyin birbirinden ayrılması ve her hükmün uygulanması ancak Kendisinin dilemesiyle
meydana çıkan,
8. Ey sonsuz izzetiyle beraber baki olan ve ebedi âlemde izzet ve haşmetine uygun şekilde ceza
verecek olan,
9. Ey yeryüzüne nimetlerinin sofrasını seren sonsuz cömertlik ve hesapsız nimetler sahibi olan,
10. Ey karşılıksız iyilik ve lâtif nimetler sahibi olan Rabbim,
80. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey varlıkların, hadlerini aşıp diğer varlıklara zarar vermesini engelleyen Mâni’,
2. Ey varlıklardan düşmanları, belâları ve zararları uzaklaştıran Dâfi’,
3. Ey her faydalı ve hayırlı şeyi Kendi irade ve kudretiyle yaratan Nâfi’,
4. Ey gizli açık bütün sesleri ve yapılan bütün duaları işiten Sâmi’,
5. Ey her şey Kendisinin yüceltmesiyle yücelen ve dilediklerinin mertebelerini yükselten Râfi’,
6. Ey kâinattaki eserlerini, son derece güzel sanat mucizeleri halinde yaratan Sâni’,
7. Ey rahmetini muhtaç kullarına bir şefaatçi yaptığı gibi makbul kullarına da şefaat etme izni veren
Şâfi’,
8. Ey en büyük varlıktaki hikmet ve sanat numunelerini en küçük varlıkta topladığı gibi, Haşir
meydanında da bütün insanları bir anda toplayacak her nevi mükemmelliğin sahibi olan Câmi’.
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9. Ey ezelden ebede kadar bütün varlıkları rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ve kısaca
bütün sıfat ve isimleriyle sonsuz tecelliyatının içine alan Vâsi’,
10. Ey mü’minin ruh genişliğinden kâinatın genişliğine kadar her şeyi genişleten Mûsi’,
90. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize medet
ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1- Ey bütün sanat güzellikleriyle donatılmış varlıkların sanatkârı olan,
2. Ey hikmet ve gayelerle süslendirilmiş her yaratığın yegâne yaratıcısı olan,
3. Ey rızka muhtaç her varlığın yegâne rezzakı olan,
4. Ey her mülkün gerçek sahibi olan,
5. Ey her dertlinin hını dindiren ve derdini giderip sıkıntıdan kurtaran,
6. Ey gam ve sıkıntıya düşmüş olanları ferahlandıran ve ağlamalarını gülmeye çevirip ferahlandıran,
7. Ey rahmet ve şefkate muhtaç olanlara merhamet buyuran,
8. Ey bütün muhtaç ve düşkünlerin imdadına yetişip huzura kavuşturan,
9. Ey ayıpları örten ve çirkinlikleri saklayan,
10. Ey zulme ve haksızlığa uğrayanların yegâne sığınağı olan Rabbim,
100. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sıkıntı ve dara düştüğümde medet edicim ve dayanağım olan,
2. Ey musibet zamanında yegâne ümit kaynağım olan,
3. Ey yalnız ve kimsesizlik anımda beni ilâhi huzurunda olduğumu hissettirmekle yalnızlıktan kurtaran,
4. Ey gurbet ve yalnızlık anımda yegâne sahibim olan,
5. Ey tattığım her çeşit nimet, yalnız Kendi kudret ve rahmetinin eseri olan,
6. Ey keder ve sıkıntılar altında ezildiğimde onları üzerimden kaldıran,
7. Ey muhtaç hale düştüğümde bana yardım ve inayet buyuran,
8. Ey dar ve zor durumlara düştüğümde yegâne sığınağım olan,
9. Ey korkulu anlarımda bana yegâne nusret ve emniyet ulaştıran,
10. Ey hayret ve şaşkınlığa düştüğümde bana yol gösteren ve hidayet kılan Rabbim,
110. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey gayb âlemlerinin bütün gizlilik ve inceliklerini bilen,
2. Ey defalarca işlenen günahları, dilerse her defasında bağışlayıp silen,
3. Ey ayıp, kusur ve çirkinlikleri örten,
4. Ey kulları üzerine çöken keder ve üzüntü bulutlarını dağıtıp gideren,
5. Ey bütün kalpleri halden hale değiştiren,
6. Ey kalpleri marifet, iman ve muhabbetin tecellileriyle süsleyen,
7. Ey kalpleri marifet, iman ve muhabbet nurlarıyla nurlandırıp temizleyen,
8. Ey kalp yaralarını tedavi eden ve ölmüş kalpleri hidayet nuruyla dirilten,
9. Ey kalplerin sonsuz sevgi kabiliyetini ilahi muhabbetle tatmin eden,
10. Ey kimsesizlik ve gurbet acısı çeken kalpleri, varlığını ve merhametini hissettirmekle teselli eden
Rabbim,
120. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey yüceliğine Lâyık sıfatları olan ve bütün varlıklarda ve türlerde bir ve yüce olduğunu gösterdiği
halde, Kendisi hislerle idrak olunmayan Celil,
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2. Ey sıfatlarının ve isimlerinin tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve bu kâinat
bütün güzellikleriyle Onun güzelliğinin bir aynası olan Cemil.
3. Ey Kendisine tevekkül edenlere başarı ihsan eden, isteklerine cevap veren ve bütün dertlerini
gideren Vekil,
4. Ey bütün varlıklara lazım olan her şeyi noksansız, vakti vaktine yetiştiren Kefil,
5. Ey varlık ve birliğine kâinatta sayısız deliller yaratan ve akıl sahiplerine ebedi saadet yollarını
gösteren Delil,
6. Ey ayağı sürçenlerin elinden tutup hatalarını bağışlayan Mukil,
7. Ey bütün varlıkların küçük büyük, gizli açık her halinden her an haberdar olan Habir.
8. Ey varlıkları, nazik ve lâtif güzelliklerle yaratan ve ilmi bütün varlıkların inceliklerine nüfuz eden Lâtif,
9. Ey aczden ve kusurdan münezzeh olan ve kâinatta hiç kimseyi haddinden tecavüz ettirmeden
emrine boyun eğdiren Aziz,
10. Ey yerden göğe, ferşten arşa kadar bütün varlıklar Kendi mülkü olan Melik,
130. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey tereddüt içinde bocalayanlara maddi ve manevi yolları gösteren,
2. Ey sonsuz ihtiyaçları için yardım isteyenlerin imdadına yetişen,
3. Ey ağır belalara düşen varlıkların feryatlarına cevap veren,
4. Ey azaptan ve felaketlerden kurtulmak isteyenleri koruyup esirgeyen,
5. Ey günahkârların sığındığı yegâne zat olduğundan kendisine ümit beslenen,
6. Ey günah işleyenlerin bağışlayıcısı olduğundan kendisine tevbe edilen,
7. Ey korkulu hallere düşenlerin korkusunu gideren ve onları emniyet ve güvene eriştiren,
8. Ey acizlere ve düşkünlere merhamet eden,
9. Ey vahşet ve kimsesizlik dehşetine düşenlerin üzüntüsünü gideren,
10. Ey darda ve sıkıntıda kalanların dualarına cevap verip onlara yardım eden Rabbim,
140. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan,
2. Ey fazl ve keremi sonsuz, nimet ve ihsanı sınırsız bulunan,
3. Ey korkulu ve tehlikeli hallere düşenleri koruyan ve onları emniyet ve güven altına alan,
4. Ey her türlü noksandan pak ve münezzeh olan ve kâinattaki bütün paklık ve temizlikler Kendisinden
kullarına ulaşan,
5. Ey kâinatı hikmet dolu bir kitap şeklinde yaratan, semavi kitaplarla kâinat kitabının sırlarını
açıklayan ve insana konuşup açıklama kabiliyeti bağışlayan,
6. Ey tek rahmet ve merhamet sahibi olan ve mü’minlere rızasını vaad buyuran,
7. Ey varlık ve birliğinin delillerini bütün kâinata serdiği gibi, vahiy ve ilham yoluyla da delillerini
açıklayan,
8. Ey büyüklüğü her şeyi kaplayan ve küçük büyük bütün varlıkları Kendisine itaat ettirmekle kâinatın
tek hâkimi olduğunu gösterip ispatlayan,
9. Ey bütün günahlara yetecek sonsuz affı ve bağışlaması bulunan,
10. Ey her canlıya şefkat ve rahmetle hususi ikram ve ihsanlarda bulunan ve her varlık da ihtiyaçlarını
yalnız Kendisinden bekleyip uman Rabbim,
150. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şeyin tek Rabbi olan ve her şeyi besleyip büyüten ve olgunlaştıran,
2. Ey her şeyin tek İlahı olan,
3. Ey her şeyin tek Yaratıcısı olan,
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4. Ey her şeyin üstünde ve onlardan yüce olan,
5. Ey her şeyden önce var olan,
6. Ey her şey göçüp gittikten sonra varlığı devam edecek olan,
7. Ey her şeyi bütün halleriyle; geçmiş ve geleceğiyle bilip duran,
8. Ey her şeye kudreti yeten ve her hükmünü hedefine ulaştıran,
9. Ey her şeyi sanatlı, mükemmel bir şekilde yaratan,
10 Ey bütün varlıklar fâni olduğu halde yalnız Kendisi baki olan Rabbim,
160. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey iman gücü vererek her türlü tehlike ve korkulara karşı emniyet veren Mü’min,
2. Ey bütün varlıkları bütün hal ve hareketleriyle kuşatan Müheymin,
3. Ey bütün varlıkları Ol” emriyle yoktan var eden Mükevvin,
4. Ey her varlığa vazifelerini ve hayatına lazım olan bilgileri ilham edip öğreten Mülâkkın,
5. Ey peygamberler ve kitaplar göndererek Kendini tanıttıran ve razı olacağı şeyleri insanlara ve
cinlere bildiren Mübeyyin,
6. Ey musibetleri hafifleten, sıkıntı ve meşakkatleri rahata dönüştüren Mühevvin,
7. Ey gökleri, yeri ve bütün varlıkları güzelliklerle, hikmet ve sanatla süslendiren Müzeyyin,
8. Ey varlıklar üzerinde büyüklüğünün işaretlerini koyan ve Zatını Kendine layık şekilde yücelten ve
yücelttiren Muazzım,
9. Ey varlıkları birbirinin yardımına koşturduğu gibi ihtiyaçlarını umulmadık yerlerden ellerine yetiştiren
Muavvin,
10. Ey her şeyi çeşit çeşit, rengârenk yaratan Mülevvin,
170. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey mülkü üzerindeki tedbir ve idaresi her zaman devam eden,
2. Ey kâinatta büyük bir heybet altında haşmetli tecellileri ve yansımaları süregelen,
3. Ey her şeyi kuşatan saltanatında ezeli hüküm sahibi olarak hikmetini yürüten,
4. Ey kuluna karşı çok merhametli, çok şefkatli olan acıyıp esirgeyen,
5. Ey her şeyi bilen ve her şeyi en ince haline kadar ilmiyle kuşatıp gözeten,
6. Ey günaha girmiş veya sapıtmış olanlara hemen ceza vermeyip tevbe etmeleri için zaman ve
mühlet veren,
7. Ey ümitle dergâhına el açanları boş çevirmeyip ikram ve ihsanlarla sevindiren,
8. Ey bütün varlıkların programlarını, kalıp ve miktarlarını hikmetle ve ince ölçülerle takdir eden,
9. Ey bütün varlıkların yaratılmasında ve idaresinde şefkat ve lütufla tecelli eden,
10. Ey dilediği herkese layık Olduğu lütuf ve ikramı yapmaya kudreti yeten,
180. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey af ve fazlından başka hiçbir ümit kapısı bulunmayan,
2. Ey en küçük haksızlığı dahi göz ardı etmeyen, mutlak adaletinden korkulmaya değer başka bir
adalet bulunmayan,
3. Ey bütün iyilik ve hayırlar ancak Kendisinden umulan,
4. Ey Kendinden başka hiçbir varlıktan af istenmek için dergâhına durulmayan,
5. Ey Kendi mülkünden başka hiçbir mülk ve saltanatın devamı olmayan,
6. Ey Kendi hâkimiyet ve saltanatından başka hiçbir saltanatın hükmü olmayan,
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7. Ey Kendisinden başka bir ilahın bulunduğuna dair bir delil ve bir işaret bulunmayan ve bütün
deliller Onun varlık ve birliğine işaret edip ispatlayan,
8. Ey rahmeti her şeyi kapsayan,
9. Ey rahmeti gazabını aşan,
10. Ey ilmi her şeyi kuşatan Rabbim,
190. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey acı ve sıkıntıları kaldıran,
2. Ey gam ve kederlerden kurtaran,
3. Ey günahları bağışlayan,
4. Ey tevbeleri kabul buyuran,
5. Ey bütün varlıkları yaratan,
6. Ey vadinde sadık ve vadinden dönmesi imkânsız olan,
7. Ey yavruları şefkatle besleyip barındıran,
8. Ey her sözünü, her ahdini mutlaka yerine getiren ve asla vadinden caymayan,
9. Ey en gizli sırları ve en küçük arzuları bilip duran,
10. Ey bitki ve ağaçları çıkarmak için sayısız tohum ve çekirdekleri çatlatan Rabbim,
200. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebelerden daha yüce olan Ali.
2. Ey bütün müjde ve tehditlerinde sadık olan ve varlıkların arzularını işitip ehemmiyetle yerine getiren
Vefi.
3. Ey bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve Kendisine imanla bağlananların yegâne dostu ve
koruyucusu olan Veli,
4. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve servet ve zenginliğinin sınırı bulunmayan Gani,
5. Ey her şeyin her türlü ihtiyacını karşılayacak sonsuz ve asla tükenmez hazineleri olan Meli,
6. Ey hiçbir kusur ve noksanı olmayan ve nefisler ancak Kendisinin temizlemesiyle manevi kirlerden
arınan Zeki.
7. Ey yarattığı mahlûkatını seven, nimetleriyle onlara Kendini sevdiren ve razı olduğu şeyleri bildiren
Radi,
8. Ey yarattığı harikulade eserlerinde varlık ve birliğinin delilleri, isim ve sıfatlarının mükemmelliği
apaçık görünen Bedi,
9. Ey pek zahir olduğundan gizlenmiş ve büyüklüğünün bir sınırı olmadığından perdelenmiş Hafi,
10. Ey kuvveti bütün kâinatı kaplamış ve bütün varlıkları zaptederek hükmü altına almış olan Kavi,
210. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey yarattığı varlıklarda sanatının güzelliklerini ve güzelliğin mertebelerini gösteren,
2. Ey çirkinlikleri perdeler altında gizleyen,
3. Ey işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyup af isteyen kullarını, dilerse hesaba çekmeyen,
4. Ey yüz kızartıcı günahlar ve gizli tutulan haller üzerindeki perdeyi yırtıp açığa vurmakla rezil
etmeyen,
5. Ey affı bütün günahlardan daha büyük olan ve rahmetine güvenilen,
6. Ey affedip bağışlamasında gönülleri rahatlatacak sonsuz güzellikleri lütfeden,
7. Ey geniş rahmetiyle bütün günahları bağışlayıp temizleyen.
8. Ey sonsuz kudreti kullarının üzerinde rahmet ve merhametle tecelli eden,
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9. Ey her bir fısıltıyı işiten ve en gizli sırları bilen,
10. Ey küçük büyük her bir şikâyeti noksansız işiten ve cevabını şefkat ve merhametle veren Rabbim.
220. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sınırsız nimetler sahibi olan,
2. Ey bütün varlıkları içine alan pek geniş rahmet sahibi olan,
3. Ey bütün varlıkları kaplayan bir hikmet sahibi olan,
4. Ey hiçbir varlığın kaçıp kurtulamadığı sonsuz, kayıtsız, ezeli ve ebedi bir kudret sahibi olan,
5. Ey hiçbir şerikinin bulunmadığını ve sapıkların iddia ettikleri fikirlerin batıl olduğunu kesin delillerle
bildirip ortaya koyan,
6. Ey maddi manevi nimet ve ziyafetleri üzerinde bol ikram ve iyilik sahibi olduğu açıkça görünüp
anlaşılan,
7. Ey yüce ve ezeli sıfatlar sahibi olan,
8. Ey izzetine karşı bütün varlıkların daima boyun eğdiği ebedi bir izzet ve celal sahibi olan,
9. Ey kuvvetine karşı hiçbir kuvvetle karşı konulamayacak metin bir kuvvet sahibi olan,
10. Ey ihsan ettiği geçmiş ve gelecek nimetleri için Kendisine kulluk yapılan Rabbim,
230. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey hâkimiyeti bütün varlıkları kaplayan ve diğer fani hâkimiyetlerden sonsuz derece yüksek olan ve
hâkimiyetinin kesintisi asla olmayan,
2. Ey adaleti bütün adalet sahiplerinin adaletinden sonsuz derecede mükemmel olan,
3. Ey bütün sözleri, vaadleri ve fiilleri doğruluğun sonsuz mertebesinde bulunan,
4. Ey varlığı her şeyde açık olarak görünüp ortaya çıkan,
5. Ey kusurlardan ve noksanlardan sonsuz derece uzak olan; fiil ve eserlerinde sonsuz derecede
temizlik bulunan,
6. Ey yaratma sıfatının bir sınırı olmayan ve her şeyi her şeye layık tarzda en güzel mertebede
yaratan,
7. Ey Mahkeme-i Kübrâ’da insanların ve cinlerin bütün amellerinin hesabını çok sür’atli görüp
muhakeme ve muhasebe buyuran,
8. Ey her şeyi noksansız işiten ve işitmesi bütün işitenlerin üstünde olan,
9. Ey herkese layık olduğu ikramı en güzel surette yapan ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz
derece üstün olan,
10. Ey bütün merhametli varlıkların şefkat ve merhametleri Kendisinin sonsuz rahmet denizinin sadece
bir damlası olan,
11. Ey af ve bağışlaması bütün şefaatçilerin şefaatinden büyük olan Rabbim,
240. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey gökleri yoktan ve benzersiz bir şekilde yaratıp düzenleyen,
2. Ey karanlıkları, kudret ve hikmetiyle icat eden.
3. Ey bütün gizlilikleri ve sırları bilen,
4. Ey acı içinde kıvrananlara merhamet edip yardım eden,
5. Ey ayıpları ve çirkinlikleri örtüp gizleyen,
6. Ey rahmet ve kudretiyle belaları ve musibetleri kaldırıp gideren,
7. Ey cansız maddelerden canlıları yaratıp her bahar yeryüzünü ölümünden sonra dirilten ve haşirde
de ölüleri yeniden diriltecek olan,
8. Ey iyiliklere kat kat mükâfat veren,
9. Ey yeryüzüne devamlı bereketler indiren,
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10. Ey küfür ve isyanla azgınlaşanlara şiddetli cezalar gönderen Rabbim,
250. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her varlığa münasip şekil ve suretler giydiren Musavvir,
2. Ey her şeyin plan ve programını sonsuz ilmiyle tayin edip, onları hassas ölçü ve miktarlarla yaratan
Mukaddir,
3. Ey her şeyin maddi ve manevi bütün kirlerini temizleyip pak eden Mutahhir,
4. Ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran isimlerinin tecellisiyle her şeyi aydınlatan Münevvir,
5. Ey dilediğini mevki ve makam, yer ve zaman gibi çeşitli yönlerden öne geçiren Mukaddim,
6. Ey dilediğini geri bırakan Muahhir,
7. Ey iyiyi isteyenin de, kötüyü isteyenin de yolunu kolaylaştıran ve her zorluktan sonra bir kolaylık
yaratan Müyessir,
8. Ey günah ve isyanın acı sonuçlarından kullarını sakındıran Münzir,
9. Ey kullarına Cenneti ve ebedi saadeti müjdeleyen Mübeşşir,
10. Ey bütün varlıkları gayet intizam ve nizam içinde idare eden ve hayatlarını devam ettirebilmeleri
için her varlığın her türlü tedbirini alan Müdebbir,
260. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kâbe’yi insanların din ve dünyalarını ayakta tutan bir vesile yeri yapan Beyt-i Haramın Rabbi,
2. Ey haram ayların Rabbi,
3. Ey Mescid-i Haramı, kulları için bir kıble yapan Mescid-i Haramın Rabbi,
4. Ey Mekke ve Medine’yi bütün beldelerin üstünde bir şerefe kavuşturan mukaddes beldenin Rabbi,
5. Ey Hacerü’l-Esved ve Rükn-ü Yemâniyi hacılar için bir tavaf işareti, Makam-ı İbrahim’i de bir
namazgâh yapan Hacerü’l-Esved ve Rükn-ü Yemâninin Rabbi,
6. Ey Meş’ar-i Haramdan tekbir sesleriyle kâinata tevhidi ilan ettiren Meş’ar-i Haramın Rabbi,
7. Ey helâl ve haram diye bölgeler tayin edip hikmetle helal ve haram hükümlerini koyan, helal ve
haram dairelerinin ve mukaddes topraklardaki Hill ve Haram bölgesinin Rabbi,
8. Ey aydınlığı ve karanlıkları ve içlerinde barınanları yaratıp besleyen nurların ve zulmetlerin Rabbi,
9. Ey canlıların hayatlarıyla gösterdikleri selam, hediye ve ibadetler Kendisine mahsus olan ve bütün
selam ve selametler Kendisinden gelen bütün tahiyye, selam ve selametlerin Rabbi,
10. Ey, kâinattaki bütün haşmetli faaliyetlerin ve merhametli ikramların Rabbi,
270. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey hayat yükünü taşımaktan aciz varlıkların yegâna güç kaynağı olan,
2. Ey sayısız belâ ve musibetlere karşı dayanak noktası bulunmayanların yegâne dayanak noktası
olan,
3. Ey zengin ve cömert bir velinimeti bulunmayanlar için Kendisinin sonsuz zenginliği ve cömertliği bir
iftihar kaynağı olan,
4. Ey hiçbir yardım edicisi bulunmayanların yegâne yardımcısı olan,
5. Ey düşmanlarına karşı sığınacak bir yeri olmayanların yegâne sığınağı olan,
6, Ey iftihar edecek bir şeyi olmayan aciz ve muhtaç kullarının yegâne iftihar kaynağı olan,
7. Ey izzet sahibi olmayan kimseleri imanla Kendisine bağlandıklarında onları aziz kılan,
8. Ey sonsuz düşmanlarına ve ihtiyaçlarına karşı yardım edecek kimsesi kalmamış olanlara yegâne
yardımcı olan,
9. Ey gönlünü hoş edecek dost ve yakınlardan mahrum olanların en yakın dostu olan,
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10. Ey sayısız ihtiyaçlarını giderecek bir vasıta veya bir zengin bulamayan fakirleri, bitmez
tükenmez hazinelerine boğan Rabbim,
280. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey varlığı zaruri olan ve bütün varlıklar Kendisinin yüce varlığıyla ayakta durduğu halde Kendisi
hiçbir varlığa bağlı olmayan Kaim.
2. Ey kâinat yokken de var olan ve kâinat yok olsa da daima var olacak olan ve her bir varlığın,
varlığını devam ettirmesi Kendisine bağlı olan Daim,
3. Ey rahmeti bütün kâinatı kaplayan ve varlıkların birbirine karşı gösterdikleri bütün merhametler,
şefkatler Kendisinin sonsuz rahmetinden gelen Rahim.
4. Ey hâkimiyeti her şeyi kuşatan ve hâkimiyetinin hiç bir ortağı ve rakibi olmayan Hâkim,
5. Ey varlığının ayrılmaz bir hassası olan ezeli ilmi, bütün her şeyi kaplayan ve her şeyi eksiksiz bilen
Âlim,
6. Ey varlıkları maddi ve manevi bütün düşmanların şerrinden ve günahlara dalmaktan koruyan Asım.
7. Ey rızık ve nimetleri sonsuz adalet ve hikmetle taksim edip herkese nasibini veren Kâsım,
8. Ey inançsızların Kendisi hakkında söyledikleri her türlü kötü ve çirkin şeylerden ve her türlü noksan
ve kusurlardan pak ve temiz olan Salim,
9. Ey bütün darlık, sıkıntı, tutukluk gibi haller hikmet ve iradesinin eseri olan Kabıd,
10. Ey varlıklarda her türlü genişlik, artma ve çoğalma ve bütün ferahlamalar yalnız rahmet ve
iradesiyle meydana gelen Basıt,
290. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey maddi ve manevi kötülüklerden korunmak isteyenleri koruyan Asım,
2. Ey Kendisinden rahmet dileyenlere merhamet eden Rahim,
3. Ey Kendisinden yardım ve başarı dileyenlere yardım eden Nasır,
4. Ey Kendisinden korunma isteyenleri koruyup gözeten Hafız,
5. Ey keremini isteyenlere şanına layık ikramlarda bulunan Mükrim,
6. Ey doğru yolu bulmak isteyenlere doğru yolu gösteren ve doğru yolda ebediyen kalmak isteyenlere
de sebat veren Mürşid,
7. Ey Kendisinden yardım bekleyen muhtaçlara yardım eden Muin,
8. Ey Kendisinden yardım bekleyenlere yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine
veren Muğis,
9. Ey yardım için feryad edenlerin feryatlarına cevap veren Sarih,
10. Ey Kendisinden af ve bağışlanma dileyenleri af edip bağışlayan Ğâfir,
300. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey af ve müsamahası çok bol olan,
2. Ey nimetleri bütün varlıkları kuşatan,
3. Ey hayır ve hasenatı pek çok olan,
4. Ey fazl ve keremi ezeli olan,
5. Ey sanatını zarif güzelliklerle ve latif inceliklerle süsleyip teşhir buyuran,
6. Ey lütuf ve keremi devamlı olan ve kâinatta sanat ve ikramının güzellik ve incelikleri devamlı
müşahede edilip hayran olunan,
7. Ey kederlerden ve dertlerden bunalmışlara nefes aldıran,
8. Ey zararlı şeylerin üzerindeki gizlilik perdesini kaldırarak varlıkları onlardan sakındırıp koruyan,
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9. Ey ezelden ebede bütün kâinatın yegâne sahibi bulunan,
10. Ey her hükmünü hak ve adaletle yerine getirip duran Rabbim,
310. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey kudret ve izzetine hiçbir şeyin karşı koyamadığı ve inkârcıların Kendisine hiçbir zarar veremediği
Aziz,
2. Ey her şeye bütün incelikleriyle nüfuz eden ve sonsuz ilminden hiçbir şey hiçbir zaman uzak
kalmayan Lâtif,
3. Ey her şeyi, her an, her haliyle gözetim altında bulunduran ve Kendisine hiçbir gaflet ve uyuklama
hali gelmeyen Rakib,
4. Ey bütün kâinatı bütün halleriyle ayakta tutar kayyümiyeti, kâinat üzerinde bir an bile kesilmeyen
Kâim,
5. Ey asla ölmeyecek ve yok olmayacak ezeli hayat sahibi olan Hayy,
6. Ey sultanlığı asla sona ermeyecek ve hâkimiyeti asla son bulmayacak olan ve kâinatın ezeli sahibi
olan Melik.
7. Ey yok olup gitmesi asla mümkün olmayan ve ezeli ve ebedi olan Baki,
8. Ey ezeli ilmine hiçbir zaman ve hiçbir şekilde cahilliğin girmesi mümkün olmayan Âlim,
9. Ey her şey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi asla bir şeye muhtaç olmayan Samed,
10. Ey her tülü acizlik ve zayıflık alametlerinden münezzeh olan yegâne kuvvet ve kudret sahibi Kavi,
320. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey zat, sıfat ve isimlerinde bir olan ve bütün kâinat bütün halleriyle yüce Zatının bir olduğuna işaret
ve şehadet eden Vahid,
2. Ey varlığı hiçbir sebebe dayanmayan ve bütün varlıkları yoktan var eden Vacid,
3. Ey bütün âlemleri ve hadiseleri her an görüp gözeten Şahid,
4. Ey şan ve şerefin sonsuz mertebesinde bulunan Macid,
5. Ey bütün işleri adalet, hikmet ve istikamet üzerine olan ve kullarına lütfuyla doğru yolu gösteren
Raşid,
6. Ey kullarına peygamberler gönderen ve ölüleri haşirde tek bir emirle diriltip huzurunda toplayan
Baiz,
7. Ey kâinatta her şeyin bir sonu olduğu halde Kendisi baki olan ve bütün mülk ve servetin ezeli ve
ebedi sahibi olan Varis,
8. Ey zarar vermek ancak Kendisinin kudret elinde bulunan ve zarar murad ettiği kimseden o zararı
geri çevirecek kimse bulunmayan Darr,
9. Ey bütün hayır ve iyilikler Kendi hazinesinden gelen hayır murat ettiği kimseden o hayrı geri
çevirecek kimse bulunmayan Nafi’,
10. Ey yalnız Kendisi hidayete erdiren ve kullarına maddi ve manevi zarar ve menfaatlerini bildirip
doğru yolu gösteren Hadi,
330. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün büyüklerden daha büyük ve yüceliği sonsuz olan Azim,
2. Ey bütün cömertlerden daha cömert ve ikramı sonsuz olan Kerim,
3. Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli ve merhameti sonsuz olan Rahim,
4. Ey bütün hikmetlilerden daha hikmetli ve hikmeti her şeyi kaplamış olan Hâkim,
5. Ey ezeli ilmi, bütün âlimlerin ilminden daha büyük ve bütün âlemlerin ilmini kaplamış olan Âlim.
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6. Ey zaman ve mekân üstü olan ve varlığının asla bir başlangıcı bulunmayan Kadim,
7. Ey Zatının kemal ve yüceliği, bütün yücelerden daha yüce ve sonsuz kemalde olan Ekber,
8. Ey haşmeti, bütün haşmetlilerden daha haşmetli ve sonsuz ihtişam sahibi olan Celil,
9. Ey izzet ve celâli, bütün azizlerin izzetinden daha yüce ve bütün izzet mertebelerinden sonsuz
derece üstün olan Aziz,
10. Ey lütfu, bütün lütuf sahiplerinin ve lütfundan daha geniş lütuf mertebelerinden sonsuz derece
üstün olan Latif,
340. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey küçük büyük her vadettiği şeyi mutlak surette yerine getiren Vafi,
2. Ey vadettiği şeyi yerine getirmede acze düşmeyen sonsuz güç ve kudrete sahip olan Kavi,
3. Ey sonsuz kuvvetinde yüce sıfatları tecelli eden Ali,
4. Ey sonsuz yüceliğiyle beraber her şeye her şeyden daha yakın olan Karib,
5. Ey nihayetsiz yakınlığı içinde lütfunun bütün incelikleri tecelli eden Lâtif,
6. Ey lütfunu şanına layık mükemmellikte yapan Şerif,
7. Ey şan ve şerefinde pek büyük bir izzet sahibi olan Aziz,
8. Ey izzet ve haşmetinde büyüklüğünü gösteren Azim,
9. Ey sonsuz büyüklüğünde şanının ve kemal sıfatlarının yüceliği görünen Mecid,
10. Ey sonsuz yüceliği ve kemal sıfatlarıyla sınırsız hamd ve senaya layık olan Hamid,
350. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şey Kendisine tam bir itaatle boyun eğen,
2. Ey her şeyi bir “Ol” emriyle var eden,
3. Ey küçük büyük bütün varlıklar sonsuz ilim ve kudretinin dışına çıkmayan ve her şeyin sahibi olduğu
asla şüphe götürmeyen,
4. Ey her kulun dilekleri ve af talepleri yalnız Kendisine yönelen,
5. Ey her şey Kendisinden gayet derecede korkan ve zatına iltica edilen.
6. Ey her şey yalnız Kendisini zikreden ve kusurlardan uzak gösteren,
7. Ey bütün eşyayı dipdiri ayakta tutup varlıklarını devam ettiren,
8. Ey her şey Kendisine huşu içinde itaat eden,
9. Ey her şey sonunda yalnız Kendisine dönen,
10. Ey Kendisinden başka her şey yok olmaya mahkûm olan ve yalnız Kendisi baki kalan Rabbim,
360. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her bir varlığa isimleriyle tecelli etmesi, o varlıkların ihtiyaçlarına yeten Kâfi,
2. Ey vaadini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını kudret ve rahmetiyle
gideren Vafi,
3. Ey maddi ve manevi hastalıklara şifa ihsan eden Şafi,
4. Ey maddi ve manevi dertleri giderip afiyet ve sağlık veren Muafi,
5. Ey bütün varlıklardan sonsuz derecede yüce olan Ali,
6. Ey kullarını hakka, iyiliğe ve Cennete çağıran Dai,
7. Ey rızası dünya ahiret bütün makamlardan üstün olan ve kullarının iyi işlerinden hoşnut olan Radi,
8. Ey dilediği ve hikmetinin gerektirdiği her şeyi sonsuz kudretiyle yaratan ve her varlığın ihtiyacını
kolaylıkla gideren ve herkesi adaletle muhakeme eden Kadi,
9. Ey bütün isimleri, sıfatları ve zatı ile ebediyen var olan ve yok olması asla mümkün olmayan Baki,
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10. Ey varlıkları yaratılış gayesine sevkeden ve dilediğine doğru yolu gösteren Hadi,
370. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kendisinden başka kaçılıp kurtulacak yer bulunmayan,
2. Ey korkunç hadiseler karşısında Kendisinden başka hiçbir korunacak yer bulunmayan,
3. Ey Kendisinden başka iltica edilip sığınılacak bir yer bulunmayan,
4. Ey Kendisinden başka tevekkül edilecek bir kimse bulunmayan,
5. Ey insanın sonsuz ümit ve isteklerini Kendisinden başka yerine getirecek bir kimse olmayan ve
rızasına ulaşmaktan başka kâinatta hakiki maksat ve gaye bulunmayan,
6. Ey Kendisine sığınmaktan başka hiçbir Kurtuluş yeri bulunmayan,
7. Ey Kendisinden başka hiçbir şey kalbin alakasına değer bulunmayan,
8. Ey Kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet yapılmayan,
9. Ey Kendisinden başka hiçbir kimseden yardım umulmayan,
10. Ey Kendisinden başka gerçek güç ve kuvvet sahibi bulunmayan Rabbim,
380. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey korkusuyla varlıkları rahmetine çeken ve diğer varlıkların korkularından kurtaran Merhub,
2. Ey rızasına kavuşmak, dünya ve ahirette istenen her şeyden daha hayırlı olan Matlub,
3. Ey rızasına kavuşup Kendisini görme arzusu, dünya ve ahirette rağbet edilen bütün arzulardan
daha hayırlı olan Merğub,
4. Ey Kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı olan Mes’ul,
5. Ey rızasına kavuşup Kendisini görmekten başka daha hayırlı bir gaye bulunmayan Maksud,
6. Ey zikri, dünya ve ahirette zikredilip anılan her şeyden daha hayırlı olan Mezkûr,
7. Ey sayısız nimetlere karşı bütün varlıklar tarafından Kendisine şükredilen, her şükredildiğinde
nimetleri arttıran ve Kendisine teşekkür edilenlerin en hayırlısı olan Meşkûr,
8. Ey bir parça sevgisi her şeyden daha saadetli olan Mahbub,
9. Ey ikram ve ziyafetlerle ağırlayanların en hayırlısı olan ve hayrımıza olan şeyleri yüce katından
indiren Münzil,
10. Ey İlahi huzurunda olduğumuzu hissetmek, hoşlandığımız şeylerin yanında olmaktan daha hayırlı
olan Hayrü’l-Müste’nisin,
390. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şeyi yaratan ve gelişmesini nizam ve intizama sokan,
2. Ey her şeyi maddi ve manevi ölçüleriyle takdir eden ve yaratılış gayelerine göre sevk edip duran,
3. Ey belaları kaldıran,
4. Ey en gizli sesleri işiten ve en gizli arzulardan haberdar olan,
5. Ey dünyanın felaket ve musibetlerine, günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran,
6. Ey helak olanları kurtuluşa kavuşturan,
7. Ey hastalara şifa verip rahatlandıran,
8. Ey öldüren ve dirilten ve mahşere kaldıran,
9. Ey güldüren ve ağlatan,
10. Ey sapık yolda gitmek isteyenlere yollarını açan ve hidayet isteyenleri de doğru yola ulaştıran
Rabbim,
400. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
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1. Ey rahmetiyle günahkâr kullarını bağışlayan Ğâfir,
2. Ey ayıpları örten ve çirkinlikleri perdeler altında saklayan Sâtir,
3. Ey kuvveti her şeye mutlak hâkim ve kahredici kuvvetine karşı hiçbir gücün karşı çıkamayacağı
Kâhir,
4. Ey gücü her şeye yeten ve Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen Kadir,
5. Ey bütün varlıkları bütün özellikleriyle her an gözetim altında bulunduran ve hiçbir şey nazarında
gizli kalmayan Nazır,
6. Ey varlıkları yaratılış gayelerine uygun cihazlarla ve kabiliyetlerle donatarak yoktan var eden Fatır,
7. Ey şükredenlerin şükrünü zayi etmeyen ve şükrüne daha güzeliyle karşılık veren Şakir,
8. Ey zikreden kullarını bilen ve onları en makbul kullarının arasına katarak yüksek bir şerefe mazhar
eden Zâkir,
9. Ey yardımlar ve galibiyetler Kendisinin kudret, rahmet ve iradesiyle olan ve Kendisine iltica
edenlerden yardımını esirgemeyen Nasır,
10. Ey her türlü bozulmuş, yıkılmış ve dağılmış şeyle kudretiyle tamir ve ıslah eden Cabir,
410. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey karada ve denizde varlık ve birliğine ulaştıracak pek çok yollar bulunan,
2. Ey kâinatın ufuklarında ve geniş âlemlerde sayısız mucizeleri bulunan,
3. Ey kâinatta gösterdiği her bir mucizede varlık ve birliğini ispat eden sınırsız delilleri bulunan,
4. Ey ölümlerde kudretinin ve hikmetinin yansımaları zahir olan,
5. Ey kabir ve berzahta saltanatının haşmet kudreti ortaya çıkan,
6. Ey kıyamet gününde hâkimiyet ve saltanatı perdesiz tecelli edecek olan,
7. Ey haşirde kullarını hesaba çekmesinde haşmet ve heybeti anlaşılan,
8. Ey mahkeme-i Kübrâ’da adalet terazisinde vaadini mutlaka yerine getirecek olan,
9. Ey Cennette her türlü rahmet hediyeleri bulunan,
10. Ey Cehennemde her türlü elem verici azabı bulunan Rabbim,
420. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey korkanların yalnız Kendisine kaçıp sığındığı ve koruması altında emniyette olduğu Rabbim,
2. Ey günahkârların yalnız Kendisine kaçıp sığındığı Rabbim,
3. Ey tevbe edenlerin yalnız Kendisine yöneldiği Rabbim,
4. Ey isyankârların yalnız Kendisine iltica ettiği Rabbim,
5. Ey tek kaygısı ahiret olanların yalnız Kendisinin rızasını aradığı Rabbim,
6. Ey hata işleyenlerin yalnız Kendisinden af umdukları Rabbim,
7. Ey Kendisini isteyenlerin Kendisiyle ünsiyet ettiği ve yalnız yüce huzurunda rahat bulduğu Rabbim,
8. Ey iyi kullukta bulunanların yalnız Kendisiyle iftihar ettiği Rabbim,
9. Ey tevekkül edenlerin yalnız Kendisine tevekkül edebileceği Rabbim,
10. Ey hakiki iman sahiplerinin yalnız Kendisiyle sükûn bulduğu ve ancak Kendisinin huzurunda
rahatladığı Rabbim,
430. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün yakınlardan daha yakın olan,
2. Ey bütün sevgililerden daha sevimli olan,
3. Ey bütün büyüklerden daha büyük olan,
4. Ey bütün azizlerden daha izzetli olan,
5. Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,
6. Ey bütün zenginlerden daha zengin olan,
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7. Ey bütün cömertlerden daha cömert olan,
8. Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli olan,
9. Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan,
10. Ey bütün haşmetlilerden daha haşmetli olan.
440. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan ve hiçbir şey Kendisine perde olamayan ve hiçbir şey
Kendisinden uzak kalıp gizlenemeyen Karib,
2. Ey bütün varlıkların hallerini her an görüp gözetleyen ve bütün hal ve hareketlerini kaydeden Rakib,
3. Ey varlıklara yaptığı bin bir çeşit ikramlarla Kendini sevdiren ve bütün kalpler için bir parça
muhabbeti, sevilen her şeyden daha sevimli olan Habib,
4. Ey bütün dualara cevap veren Mucib.
5. Ey varlıkların bütün amellerini kaydedip muhasebelerini bir anda gören ve onların her türlü
ihtiyaçlarını görüp gözeten Hasib,
6. Ey maddi ve manevi bütün dertlere deva ve şifa ihsan eden Tabib,
7. Ey gizli ve açık her şeyi bütün incelikleriyle gören ve varlıklara da görme duygusunu ihsan eden
Basir,
8. Ey gizli açık her şeyden her an haberdar olan Habir,
9. Ey nuruyla her şeyi aydınlatıp gözlere gösteren, hidayet nuruyla da küfrün karanlıklarını dağıtıp
hakikati gösteren Münir,
10. Ey zerrelerden gezegenlere kadar varlık ve birliğine delil olan ayetlerini apaçık gösteren ve
Kur’an’la bunları açıklayan Mübin,
450. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şeye her zaman mutlak galip olup, hiçbir kuvvet hiçbir zaman Kendisine üstün gelmesi
mümkün olmayan,
2. Ey bütün varlıkları ince sanatlarla süsleyen, Kendisi ise asla başka bir varlığın sanatı olmayan,
3. Ey her şeyin yaratıcısı olan, Kendisi ise yaratılmışlıktan sonsuz derecede uzak olan,
4. Ey her şeyin hakiki sahibi olan, Kendisi ise sahip olunmaktan sonsuz derece münezzeh bulunan,
5. Ey bütün kâinatı emir ve hâkimiyeti altında tutan ve hiçbir güçle emrine karşı çıkılamayan,
6. Ey her şeyin makam ve mevkiini yükselten, Kendisi ise terfi edilmekten münezzeh olan,
7. Ey her şeyi koruyan ve Kendisi hiçbir şeyin korumasına ihtiyacı olmayan,
8. Ey her şeye yardım eden ve Kendisi hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan,
9. Ey her şeyin her halini görüp gözeten ve hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan,
10. Ey her şeye her şeyden yakın olan ve hiçbir şey Kendisinden uzaklaşamayan,
460. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan Nurların Nuru,
2. Ey bütün nurlar ve nurlu varlıklar Kendisinden nur alan Nurların Nurlandırıcısı, Ruhların huzuru,
3. Ey bütün nurlara ve nurlu varlıklara maddi ve manevi şekiller veren Nurların Musavviri, vicdanların
şuuru,
4. Ey bütün nurları yaratan Nurların Yaratıcısı, Nurun zuhuru,
5. Ey bütün nurların miktarlarını takdir eden Nurların Mukaddiri,
6. Ey bütün nurları ve nurlu varlıkları sevk ve idare eden ve kontrol altında tutan Nurların Müdebbiri,
7. Ey her nurdan önce var olan Ezeli Nur,
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8. Ey her nurdan sonra da baki kalacak olan Ebedi Nur,
9. Ey nuru bütün nurlardan üstün olan ve nuruyla bütün kâinata hükmeden üstün Nur,
10. Ey hiçbir nur Kendi nurunun misli, misali benzeri olmayan eşsiz Nur,
470. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey ikram ve ihsanında şan ve şerefinin yüceliği görünen,
2. Ey varlıkların yaratılması, beslenmesi ve yaratılış gayelerine sevki gibi bütün fiillerinde merhametle
tecelli eden ve onlarda güzelliğinin bütün incelikleri görünen,
3. Ey biten nimetlerin yerlerine tazelerinin gelmesiyle lütuf ve ihsanı süregelen ve ebedi âlemde de
devam eden,
4. Ey her varlığın rızkını önceden tayin edip uygun bir vakitte eline yetiştiren,
5. Ey sözü hakkın ta kendisi olan,
6. Ey vaadi doğruluğun ta kendisi olan ve vaadettiğini mutlaka yerine getiren,
7. Ey affetmesi sırf fazlı ve ikramı olan,
8. Ey azabı adaletin ta kendisi olan,
9. Ey zikri pek tatlı ve tekrarı usandırmayan,
10. Ey Kendisini hakkıyla tanımakta ve daima huzurunda olduğumuzu hissetmekte sonsuz lezzetler
bulunan,
480. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey varlıkları layık oldukları ayrı ayrı ihsanlarına mazhar eden,
2. Ey her şeyi tam olarak açıklayıp hakkı batıldan ayırt eden,
3. Ey varlıklar üzerindeki nakışlarını her zaman değiştirip isimlerinin türlü tecellilerini gösteren,
4. Ey zorlukları kudretiyle kolay hale getiren,
5. Ey sonsuz kudretiyle bütün varlıkları hükmüne boyun eğdiren ve dilediğini alçaltıp küçülten,
6. Ey kitaplar ve melekler indiren ve yeryüzündeki varlıklarına rahmet ve bereketler yağdırıp
sevindiren,
7. Ey isimlerinin nakışlarını göstermek için varlıkları halden hale değiştiren,
8. Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren ve kâinatın yüzünü eserleriyle güldüren,
9. Ey her şey için bir mükemmellik noktası tesbit edip, istidat ve kabiliyetlerini o noktaya sevk edip
olgunluğa eriştiren,
10. Ey varlıkları en güzel surette yaratan ve lütufkârane ihsanlarıyla onlara üstünlükler kazandıran
Rabbim,
490. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şeyi gören ve gözle görülmeyen, ama tecellisi seyredilip hayran olunan,
2. Ey her şeyi yaratan ve Kendisi yaratılmış olmaktan münezzeh olan,
3. Ey her şeye doğru yolu gösterip hidayete erdiren ve Kendisi bir rehbere muhtaç olmayan,
4. Ey varlıklara hayat verip dirilten ve Kendisi bir başkası tarafından diriltilmemiş olan ve hayatı bizzat
Kendinden ve ezeli olan,
5. Ey bütün varlıkları doyurup besleyen ve Kendi hiçbir şekilde rızka muhtaç olmayan,
6. Ey her şeyi koruyan ve Kendisi asla korunmaya muhtaç olmayan,
7. Ey dilediği her şeyi gerçekleştiren ve Kendisine hiçbir güç ve kuvvetle engel olunamayan,
8. Ey dilediği gibi hükmeden ve hiçbir hükmüne karşı durulamayan,
9. Ey doğurmak ve doğurulmuş olmak gibi yaratılmışların özelliklerinden uzak bulunan,
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10. Ey hiçbir şey Kendisine denk, benzer, misil ve akran olmayan Rabbim,
500. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bir parça sevgisi bile Cennet saadetinden üstün olan güzel Habib,
2. Ey devası ve şifası bütün dertlere derman olan güzel Tabib,
3. Ey her ihtiyacımızı, istek ve arzumuzu en güzel şekilde karşılayan ve korunmasını istediğimiz her
şeyi koruyup muhafaza eden ve her şeyin muhasebesini iyi yapan güzel Hasib,
4. Ey kullarına sonsuz derecedeki yakınlığında mest edici ebedi güzellikleri olan Karib,
5. Ey varlıkları en iyi şekilde gözetip koruyan Rakib,
6. Ey dualara en güzel şekilde cevap veren Mücib,
7. Ey daima huzurunda olduğumuzu hissetmek her türlü lezzet ve saadetten daha üstün olan Enis,
8. Ey Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle üstlenen, isteklerine en güzel şekilde
cevap veren ve bütün dertlerini en güzel şekilde gideren Vekil,
9. Ey dostluğu pek güzel olan Mevla,
10. Ey yardımı pek mükemmel olan Nasir.
510. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kendisini tanıyan ve iman eden ariflerin sevinç ve saadet kaynağı,
2. Ey rızasını kazanmak ve Kendisine ulaşmak isteyenlere şefkatıyla ve sonsuz yakınlığıyla her şeye
bedel bir dost ve mazlumların mevlası,
3. Ey Kendisini çok arzu eden ve seven çaresizlere rahmetiyle ve ebedi nimetleriyle yardım eden,
düşkünlerin sığınağı,
4. Ey çok tevbe edenlerin sevgilisi olan iltica makamı,
5. Ey rızkı tükenmek üzere olanlara ummadıkları yerden rızık gönderen muhtaçların barınağı,
6. Ey sonsuz rahmetinde günahkârlara af ve mağfiret müjdesi olan pişmanların dergâhı,
7. Ey çeşitli zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren çaresizlerin dayanağı,
8. Ey gamlı ve kederli olanları nefes aldırıp ferahlandıran mahzunların barınağı,
9. Ey mahzun olanların hüznünü ferah ve sevince çeviren umut kapısı,
10. Ey geçmiş ve gelecek bütün varlıkların İlahı olan Rabbim,
520. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2. Ey bütün peygamberlerin ve salih kulların Rabbi,
3. Ey bütün sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4. Ey en küçükten en büyüğe kadar bütün varlıkları şefkatle terbiye eden her şeyin Rabbi,
5. Ey kudret mucizesi olan tohum ve çekirdekleri ve rahmet eseri olan meyveleri yaratıp yetiştiren
meyve ve tohumların Rabbi,
6. Ey nehirleri yeryüzünün kan damarları hükmünde yaratan, ağaçları da onun ciğerleri hükmünde
yapan ve daha birçok faydalı yönleriyle onları canlıların istifadesine sunan nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7. Ey bütün sahraları ve ovaları canlıların ihtiyaç deposu olarak donatan ve üzerlerine çeşit çeşit
nimetleri ve güzellikleri seren sahraların ve ovaların Rabbi,
8. Ey köleleri ve hürleri emrine boyun eğdiren ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan kölelerin ve hürlerin
Rabbi,
9. Ey açığa çıkmasını istediği şeyleri açığa çıkaran ve açıklayan, gizli kalmasını istediği şeyleri de
gizleyen, gizli açık her şeyin Rabbi,
10. Ey geceyi bir örtü, gündüzü de bir geçim vakti yapan ve daha birçok faydalı ve hikmetli yönleriyle
beraber onları sonsuz rahmetini ve kudretini gösteren birer ayet olarak yaratan gece ve gündüzün Rabbi,
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530. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey ilmi, geçmiş ve gelecek her şeye ulaşıp onları kaplayan,
2. Ey görmesi hiçbir engel tanımadan her şeye nüfuz eden ve ezelden ebede her bir varlığın her bir
şeyini birden görüp kuşatan,
3. Ey kudreti her anda her şeyi kapsayan,
4. Ey kullarına ihsan ettiği nimetleri saymaya imkan bulunmayan,
5. Ey bütün varlıkların bütün teşekkürleri ihsan ettiği nimetlerinin gerçek şükrünü eda etmeye yeterli
olmayan,
6. Ey bütün zihinler Onun celalini ve yüceliğini anlatmaktan aciz kalan,
7. Ey kâinatta asla hiçbir şeye benzemeyen yüce varlığının hakikatını bütün akıllar, hayaller ve
vehimler kavramaktan aciz olan,
8. Ey ihtişam ve büyüklüğünün sonsuz ve sınırsız oluşu, Kendisinin nasıl bir varlık olduğunu
kavramamıza bir perde olan,
9. Ey bütün kâinatı muhteşem bir ordunun harekâtı gibi sevkedip döndürmesinde ve her şeyi sonsuz
bir itaatte tayin ettiği görevlerde çalıştırıp kâinatın düzenini tanzim etmesinde ulvi güzellikleri ve hikmetleri
aşikâr olan,
10. Ey küfür ve isyanla izzetine dokunan inkârcı ve isyancılara dünyada ve ahirette ceza vermekle
onları tasdik etmediğini belirten ve saltanatının bekasını adaletsizlik ve acizlik lekesi sürdürmeden koruyan
Rabbim,
540. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri olmadığından yüce misallerle işlerine ve
fiillerine bakılan,
2. Ey sıfatları varlıkların sıfatlarından sonsuz derece yüksek ve ulvi olan,
3. Ey ahiret ve dünyayı yaratan ve her ikisi de Kendisinin mülkü olan,
4. Ey Me’vâ Cennetinin sahibi ve Rabbi olan,
5. Ey Cehennemin ve kâfirlere öfkeyle saldıran ateş ve alevlerin sahibi olan,
6. Ey kâinatta her biri birer mucize olan eserleriyle varlık ve birliğine büyük deliller ve işaretler yaratan,
7. Ey kâinattaki tecellileriyle en güzel isimlerin sahibi ve müsemması olduğunu açıkça ortaya koyan,
8. Ey ezelden ebede kadar bütün hükümler ve o hükümlerin uygulanması yalnız Kendisine ait olan,
9. Ey yüce gökler ve içindekiler yalnız Kendisine ait olan ve hâkimiyet ve tasarrufu altında bulunan,
10. Ey yeryüzü ve Arş-ı Azam Kendisine ait olan ve her ikisi de emri altında bulunan Rabbim,
550. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey günahları silmeyi ve affetmeyi çok seven Afüv,
2. Ey bütün günahları bağışlayan Ğafür,
3. Ey yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da Kendisini her vesileyle sevdiren Vedud,
4. Ey kâinattaki bütün varlıkların sonsuz teşekkür ve ibadetlerine bihakkın layık olan ve şükredenlere
ikram ve ihsanını arttıran Şekûr,
5. Ey günahkârlara ve asilere ceza vermekte acele etmeyen ve sabır gücünü de kullarına ihsan eden
Sabur,
6. Ey her bir canlıya hususi şefkat ve ihsanı olan ve onlar üzerinde iltifatının incelikleri görünen Rauf,
7. Ey sınırsız ikramlarıyla varlıklarını donatan Atuf.
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8. Ey hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendisinde
bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kâinatı daima temiz
tutarak güzelleştiren Kuddüs,
9. Ey hayatı zatı, ezeli ve ebedi olan ve varlıklara hayat verip canlandıran Hayy,
10. Ey Kendisi bizzat kaim olan ve kayyumluğuyla kâinatı baştan sona intizam içinde ayakta tutan
Kayyûm,
560. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey göklerde büyüklüğü ve yüceliği seyredilen,
2. Ey yeryüzündeki varlıklarda varlık ve birliğine işretler ve alametler sezdiren,
3. Ey her şeyde varlık ve birliğinin delillerini gösteren,
4. Ey denizlerde, görenleri şaşırtan güzellikte varlıkları halk eden,
5. Ey varlıkları kâinata ilk gelişlerinde bizzat yaratan ve ölümlerinden sonra onları tekrar inşa edip
yeniden var eden,
6. Ey dağlarda nice hazineleri gizleyen,
7. Ey her şeyi yaratırken en güzel şekilde bezeyen ve düzenleyen.
8. Ey kâinatta her bir iş, her bir istek ve arzu Kendisine arz olunan ve her bir hak, hakikat, hüküm,
hâkimiyet kısaca her şey Kendisine dönüp rücu eden,
9. Ey her şeyde lütfu ve merhameti, sanatının gayet güzel ince nakışları ve rahmetinin tatlı ve güzel
hediyeleri açıkça görünen,
10. Ey ilahi bir sergi hükmünde yarattığı kâinatta harika eserlerini sergileyerek şuurlu varlıklara
kudretini bildiren Rabbim,
570. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey fani sevgililerle tatmin olmayan ve ebedi sevgi için yaratılmış olan kalplere bir nebze sevgisi;
dünya ve ahiretin bütün sevgilerinden üstün olan Habib.
2. Ey maddi ve manevi hastalıklarına şifa verecek doktoru olmayanlara şifa veren Tabib,
3. Ey çağırdıkları imdadına gelmeyen çaresizlerin dualarına cevap veren Mucib,
4. Ey, Senden başka şefkat edecek kimseleri olmayanların şefkatle imdadına yetişen Şefik,
5. Ey gurbet yalnızlığında ve ebed yolculuğunda kimsesiz kalmışlara rahmet ve merhametiyle ruhen
refakat eden Refik,
6. Ey şefaatçisi olmayanlara sonsuz rahmetini şefaatçi yapan Şefi’,
7. Ey yardım edecek kimsesi olmayan zor durumda kalmış muhtaçlara yardım eden Muğis.
8. Ey yol göstericisi olmayanların ve şaşkınların rehberi olan Delil
9. Ey vazifelerini bildirecek ve görevlerine sevk edecek mürşitleri olmayanların yol gösterici amiri olan
Kaid,
10. Ey merhamet edecek kimsesi olmayanlara şefkat ve merhametiyle medet veren Rahim,
580. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sonsuz rahmeti benim her şeyime yeter deyip, Kendisine tevekkül edenlerin her türlü ihtiyacına
yetişen Kâfi,
2. Ey Kendisinden hidayet isteyenlere en doğru en ideal yolu gösteren Hadi,
3. Ey koruma şemsiyesinin altına girmek isteyenleri görüp gözeten ve onları her türlü şer ve zarardan
saklayan Kali,
4. Ey dua ederek bağışlanmak ve rahmetine kavuşmak isteyenleri makbul kullarının arasına ve
Cennete girmeye davet eden Dai,
5. Ey Kendisinden şifa isteyenlere şifa veren Şafi,
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6. Ey Kendisinden ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyenlerin her ihtiyacını ehemmiyetle karşılayan
Kadi,
7. Ey Kendisinin bitmez tükenmez zenginliğinden medet bekleyenleri zenginliğine mazhar eden Muğni,
8. Ey Kendisine ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını yerine getiren Müfi,
9. Ey sonsuz kuvvetinden medet bekleyenleri güçlendirip kuvvetlendiren Mukavvi,
10. Ey işlerini Kendisine havale edenlerin her işine kefil olan Veli,
590. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezeli ilmiyle tespit eden ve Kendisinden önce hiçbir şey var
olmayan Evvel,
2. Ey her şeyin sonunu ezeli ilmiyle belirleyen ve sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi
hülasalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi baki kalan Ahir,
3. Ey her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihazlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkalade mükemmel ve
güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri
açıkça görünen Zahir,
4. Ey bütün varlıkların içyüzlerini ve bilhassa canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika
makineleri gibi yaratıp işleten ve bununla da isim ve sıfatlarının her türlü noksandan uzak olduğunu gösteren
Batın,
5. Ey her şeyi en mükemmel şekilde yaratan ve ihtiyaçlarını da yaratıp onlara yetiştiren Halık,
6. Ey bütün varlıkların maddi ve manevi bütün rızıklarını veren Razık,
7. Ey kainatta cereyan eden bütün işler, olaylar ve bütün varlıklar vaadinden asla dönmediğinin birer
delili ve şahidi olan; ve her işi doğru, yalandan ve hileden sonsuz derece uzak olan Sadık.
8. Ey her varlıktan önce var olan Sabık,
9. Ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve ulaşabileceği mükemmelliğe sevk eden Saik,
10. Ey yokluk karanlıklarından sayısız varlıkları, tohum ve çekirdeklerden sayısız nimetleri ve gecenin
zulmetinden gündüzü yarıp çıkaran Falık,
600. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey gece ve gündüzü peş peşe döndürüp kâinat sayfalarında ayetlerini yazan,
2. Ey bütün karanlıkları ve nuru halk buyuran,
3. Ey gölge ve serinliği, ateş ve harareti yaratan,
4. Ey güneş ve ayı emrine itaatkâr kılan,
5. Ey ölümü ve hayatı yaratıp, dünyayı ardı ardına canlılarla boşaltıp dolduran,
6. Ey bütün yaratma ve icatlar, hüküm ve emirler doğrudan doğruya Kendisine ait olan ve her şey her
işinde ve halinde Kendisine dayanan,
7. Ey hemcinsi ve dengi olmaktan münezzeh ve her türlü doğma ve doğrulmayı gerektiren kusurlardan
pak ve temiz olan,
8. Ey mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan,
9. Ey Kendisine herhangi bir yardımcı edinmek zafiyetinden uzak bulunan,
10. Ey her türlü zararlı şeyleri defedecek ve bütün yararlı şeyleri yaratacak tek güç ve kuvvet sahibi
olan Rabbim,
610. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün varlıkların her türlü dilek ve arzusunu bilen,
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2. Ey Kendisine ihtiyaçlarını arz eden herkesin neye ihtiyacı varsa hepsi sonsuz rahmet
hazinesinde bulunan ve asla eksilmeyen,
3. Ey aklı baştan alacak kadar hüzne düşmüş ve ne yapacağını şaşırmış çaresizlerin feryat ve
inlemelerini işiten,
4. Ey azaptan korkanların ağlamalarını gören,
5. Ey susanların gönlünden geçen her şeyi bilen,
6. Ey pişman olanların pişmanlıklarını gören ve bilen,
7. Ey tevbe edip Kendisinden af isteyenlerin özrünü kabul eden,
8. Ey fesat ve bozguncuların işlerini asla düzeltmeyen,
9. Ey güzel işler yapan ve ihsanlarda bulunan kimselerin amellerini ehemmiyetle koruyan ve hiçbir
sevabını zayi etmeyen,
10. Ey Kendisini tanıyan ve seven âlimlerin kalbinden uzak olmayan Rabbim,
620. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bekası daim olan ve varlığı asla kesintiye uğramayan ve sonu gelmeyen,
2. Ey hataları affeden,
3. Ey bütün varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları bütün duaları işiten,
4. Ey bol ve geniş ihsan sahibi olan nimetleri tükenmeyen,
5. Ey gökleri yükselten,
6. Ey bela ve musibetlerin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıran ve onları etkisiz hale getiren,
7. Ey kâinattaki her bir varlık çeşit çeşit dillerle yüce zatını öven,
8. Ey yüceliği ve üstünlüğü ezeli bilinen,
9. Ey ahdini ve sözünü yerine getirmesinde hiç bir sınır ve engel görülmeyen,
10. Ey Kendisine itaat eden kullarına yüce şanına layık mükâfatlar verdiği gibi, inkâr ve isyan edenlere
de yine yüce şanına layık cezalar veren Rabbim,
630. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey bütün günahları tekrar tekrar ve çokça bağışlayan Ğaffar,
2. Ey kâinattaki çirkinlikleri, ayıp olan şeyleri ve utandıracak halleri devamlı örten ve varlıklara utanma
duygusu veren Settar,
3. Ey en küçük varlıktan en büyüğüne kadar her şeyi tam bir itaatle emrine boyun eğdiren ve emrine
itaat etmeyen insanlara ve cinlere dilerse bela, afet ve çeşitli azaplar vererek izzetini ve adaletini gösteren
Kahhar,
4. Ey küçük büyük hiçbir varlık kudretinin dışına çıkamayan ve sonsuz yüce kudretiyle ezelden ebede
kadar bütün varlıkları bütün boyutlarıyla içten ve dıştan kuşatan Cebbar,
5. Ey isyanda ısrar eden kullarına ceza vermekte acele etmeyen ve sabra muhtaç kullarına da sabır
veren Sabbar,
6. Ey bütün varlıkların ayrı ayrı rızıklarını vakti vaktine veren ve onları rızıksız bırakmayan Rezzak,
7. Ey her şeyi layık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar nasip eden, rahmet ve rızık
kapılarını açan Fettah,
8. Ey bütün yer ve zamanları ve bütün varlıkları ve her şeyi her haliyle bilen Allâm,
9. Ey her varlığa tükenmez rahmet hediyelerinden layık olduğu ihsanı veren Vehhab,
10. Ey işlediği günahlardan pişman olanların tevbelerini daima kabul eden Tevvab,
640. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
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1. Ey beni yaratan ve vücudumu bin bir isminin sonsuz yansımalarını hissedip kavrayacak şekilde
tanzim ederek bana ihsan eden,
2. Ey beni çeşitli nimetleriyle rızıklandırıp besleyen ve hayatıma lazım olan her şeyi verip şefkatle
terbiye eden,
3. Ey sayısız nimetleriyle beni yediren ve içiren,
4. Ey beni Kendisine yakın hissettirip huzuruyla şereflendiren ve kalp yoluyla sohbetine, nuruna ve
münacatına mazhar eden,
5. Ey beni her türlü tehlikelere karşı koruması altında tutan ve koruması benim her şeyime kâfi gelen,
6. Ey her vakit beni her türlü kötülükten koruyan ve esirgeyen,
7. Ey dünya ve ahiret işlerinde bana başarı ihsan eden ve bana en doğru ve en ideal yolu gösteren,
8. Ey çok aciz ve zayıf bir varlık olduğum halde beni izzetli ve güçlü yapan ve çok şeye muhtaç fakir
bir mahlûk olduğum halde beni her türlü zenginliğe mazhar eden,
9. Ey beni öldüren ve dirilten, ölümüm de, hayatım da elinde olup hayatıma hükmeden,
10. Ey iman nuruyla huzurunda olduğumu hissettirerek beni sonsuz saadete erdiren ve rahmetiyle
kucaklayıp sevindiren Rabbim,
650. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sözlerle ve delillerle batılı mahvedip hakkın hak olduğunu ispat eden,
2. Ey verdiği hükmü değiştirecek veya iptal edecek hiç kimse ve hiçbir makam bulunması mümkün
görülmeyen,
3. Ey olmasını istediği bir şeyi geri çevirecek ve yaptıklarını iptal edecek bir güç hiç kimseye
verilmeyen,
4. Ey insanla kalbi arasındaki en ince gizlilikleri dahi bilen,
5. Ey kullarının tevbelerini kabul edip günahlarını silen,
6. Ey hiçbir şefaat Kendisinin izni olmadan hiçbir kimseye hiçbir fayda vermeyen,
7. Ey bütün gökler ve göklerde bulunan her şey kudret elinde bulunan ve emrine boyun eğen,
8. Ey peygamberlerle gösterdiği doğru yoldan sapanları çok iyi bilen,
9. Ey gök gürültüleri hamd ve senalarıyla ve bütün melekler ürperti ve korkuyla Kendisini tesbih eden,
10. Ey yeryüzüne rahmetini indireceği zaman, rüzgârları onun önünde birer müjdeci olarak gönderen
Rabbim,
660. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey yeryüzünü canlılara hikmetle tanzim edilmiş hoş bir beşik yapan,
2. Ey dağları dünya gemisine hazineli direkler yapan,
3. Ey güneşi yeryüzündekilere ısıtıcı ve ışık verici bir lamba yapan,
4. Ey ayı gökyüzünde nurlu bir kandil yapan,
5. Ey geceyi istirahatımız için bir örtü yapan,
6. Ey gündüzü çalışıp kazanma vakti yapan,
7. Ey uykuyu dinlenme vesilesi yapan,
8. Ey gökleri bina edip ışıklarla süsleyip donatan,
9. Ey her şeyi dişi-erkek çift olarak yaratan,
10. Ey Cehennemi, kâfirleri ve isyancıları gözetleyip bekleyen ebedi bir hapishane yapan Rabbim,
670. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey bütün şefaatçilere yalnız Kendi izni dairesinde şefaat ettiren Şefi’,
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2. Ey ezelden ebede kadar kâinattaki bütün sesleri birden işiten ve dilediği varlığa işitme gücü
veren Semi’,
3. Ey dilediğini dilediği şekilde yükselten ve yücelten ve herkese layık olduğu rütbeyi ve mertebeyi
veren Refi’,
4. Ey zararlı şeyleri tecavüzden men eden ve en büyük varlıkları dahi hadlerini aşmaktan alıkoyan
Meni’.
5. Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin yansımalarıyla süsleyen Bedi’,
6. Ey varlıkları tam bir sürat içinde en mükemmel şekillerde yaratan ve Mahkeme-i Kübra’da bütün
kullarının hesabını çok çabuk gören Seri’,
7. Ey rahmet hazinesinde, bütün dertlilere, kederlilere, acı çekenlere ve ayrılık ateşine düşenlere
müjdeler bulunan ve ebedi saadeti, Kendisini görmeyi ve rızasını müjdeleyen Beşir.
8. Ey inkârcı ve isyancıları şiddetli ikaz ederek, inkâr ve isyanın dehşetli sonuçlarından sakındıran
Nezir,
9. Ey dilediği her şeyi en mükemmel şekilde süratle ve kolayca yaratabilen ve kâinattaki her şeyi
sonsuz kudreti altında tutan Kadir,
10. Ey kâinattaki her şeyi sonsuz kudretine boyun eğdiren ve dilediği her şeyi kolayca yapabilen
Muktedir,
680. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün canlılardan önce var olan ve bütün canlıları var eden ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
2. Ey bütün canlılar öldükten sonra Kendisi baki kalan ve ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
3. Ey hiçbir şeyin Kendisine asla benzemediği ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
4. Ey hiçbir şeyin Kendisine eş, misil ve denk olmadığı ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
5. Ey hiçbir canlının Kendisine ortak olamayacağı ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
6. Ey hiçbir canlıya muhtaç olmayan ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
7. Ey bütün canlıları hayattan terhis edip öldüren ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
8. Ey bütün canlıların rızıklarını vakti vaktine en mükemmel şekilde veren ezeli ve ebedi hayat sahibi
olan Hay,
9. Ey kış mevsiminde ölmüş yeryüzünü ilkbaharda dirilttiği gibi, bütün ölüleri ahirette tekrar diriltecek
olan ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
10. Ey ölümsüz ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hay,
690. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bütün varlıkların dillerinde devamlı tekrarlanan ve hiç unutturulmayan bir zikrin sahibi olan,
2. Ey asla söndürülemez bir nurun sahibi olan,
3. Ey ezelden ebede kadar bütün varlıkların sayısız övgü ve senası yalnız Kendisine ait olan,
4. Ey asla değişmez ezeli sıfatları olan,
5. Ey had ve hesaba gelmez sınırsız nimetleri olan,
6. Ey asla bir sonla noktalanmayan ezeli ve ebedi bir saltanat ve malikiyet sahibi olan,
7. Ey keyfiyeti nasıl olduğu akılla kavranamayacak yüce celal ve haşmet sahibi olan,
8. Ey geri çevrilmesi asla mümkün olmayan emir ve icrası bulunan,
9. Ey hiçbir değişikliğe asla uğramayan ezeli sıfatları olan,
10. Ey kavranması ve idraki mümkün olmayan kusursuz, benzersiz ve sonsuz kemâlâtı olan Rabbim.
700. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey en küçük varlıklardan kâinatın en geniş dairelerine kadar bütün âlemleri idare ve terbiye eden
âlemlerin Rabbi,
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2. Ey bütün amellerin karşılığı tam bir adaletle ve noksansız verileceği ve dini hakikatlerin bütün
ihtişamıyla apaçık görüleceği kıyamet gününün tek sahibi olan her şeyin Maliki,
3. Ey günaha girmemek, ibadete devam etmek hususunda veya başına bir musibet geldiğinde
sabredenleri seven,
4. Ey işlediği günahtan pişmanlık duyup tevbe edenleri seven,
5. Ey günahlardan ve maddi kirlerden temizlenenleri seven,
6. Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilikte bulunanları seven,
7. Ey yardımıyla en münasip zamanda ve en güzel şekilde imdada yetişen ve az bir yardımı bütün
yardımcılardan hesapsız derecede üstün ve hayırlı gelen,
8. Ey hakkı batıldan, iyileri kötülerden noksansız ayırt eden,
9. Ey şükredenlerin mükâfatını en güzel şekilde veren,
10. Ey bozguncuları bütün yaptıklarıyla çok iyi bilen ve gören,
710. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey varlıkların ilk yaratılışında onları yoktan var eden Mübdi’,
2. Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden diriltip inşa eden Muid,
3. Ey bütün varlıkların, hallerinden hareketlerine kadar her şeyini kaydedip koruyan ve varlıkların
asıllarını ve nesillerini tohumlarda ve çekirdeklerde muhafaza eden ve insanların ve cinlerin bütün amellerini
dikkatle kaydedip koruyan ve bütün varlıkların her türlü kötülük ve tehlikelere karşı muhafaza eden Hafız,
4. Ey bütün sıfat, isim ve fiilleriyle her şeyi kuşatan Muhit,
5. Ey ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamdler, şükürler ve
övgüler yalnız Kendisine ait olan Hamid,
6. Ey her şeyden yüce, şeref ve hâkimiyeti her şeyden sonsuz derece üstün olan Mecid,
7. Ey bütün varlıkları görüp gözeten, rızıklandıran ve amellerini muhafaza eden Mukit,
8. Ey medet isteyen çaresizlerin imdadına yetişen ve ihtiyaçlarını gideren Muğis,
9. Ey izzet ve üstünlük yalnız Kendi kudret elinde bulunan ve dilediğini izzetle şereflendiren Muiz,
10. Ey dilediğini zelil kılıp alçaltan Muzil,
720. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey bir olan zatıyla kâinattaki her bir şeye bizzat hükmeden ve Kendisinin hiçbir zıddı ve rakibi
olmayan Ehad,
2. Ey bir tek ferd olan zatıyla kâinatın tamamına ve kâinatta bulunan her bir varlığa bizzat hükmeden
ve Kendisinin hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan Ferd,
3. Ey kâinattaki her şey her haliyle Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye hiçbir şekilde
muhtaç olmayan Samed,
4. Ey Kendisi tek olan ve asla eşi ve çifti bulunmayan Vitr,
5. Ey kâinattaki her bir varlığın bütün ihtiyaçlarını giderip onları bizzat terbiye eden ve hiçbir vezir ve
yardımcısı olmayan ve asla öyle bir şeye ihtiyacı da bulunmayan Rab,
6. Ey sınırsız mutlak bir zenginliği olan ve fakirliği gösteren en basit bir belirti bile Kendisine asla
yanaşamayan Gani,
7. Ey Kendisini azledecek hiçbir rakibi asla bulunmayan ezeli ve ebedi saltanat sahibi Sultan,
8. Ey mülkünde dilediği gibi tasarruf eden ve acizlik ve zayıflık hiçbir surette Kendisine yanaşamayan
Melik,
9. Ey misli, misali ve benzeri hiçbir surette bulunmayan Mevcud,
10. Ey sevilmeye, itaat edilmeye, yolunda can verilmeye en layık olan Mahbub,
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730. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey zikri, Kendisini zikredenler için en büyük şeref olan,
2. Ey şükrü, şükredenlerin kurtuluşuna, nimetlerinin artmasına ve Cennette onlara baki meyveler
verilmesine vesile olan,
3. Ey hamd-ü senası, hamd edenler için lezzetli bir iftihar kaynağı olan,
4. Ey Kendisine ibadet ve itaat etmek, itaat edenler için en büyük kurtuluş olan,
5. Ey doğrudan doğruya Kendisinden isteyenler için rahmet ve saadet kapısı her zaman açık bulunan,
6. Ey, Kendisini tanıyıp rızasına götüren ve Cennetine ulaştıran doğru yolu, mü’minler için açık ve
seçik olan ve onlara bunu Kur’an’la açıkça beyan buyuran,
7. Ey kâinatta varlık ve birliğini gösteren bütün nişanlar, alametler, işaretler ve Kur’an’daki her bir ayet,
ibretle bakanlar için apaçık birer delil olan,
8. Ey Kur’an-ı Kerimi, imanda şüphesizliğe ulaşanlar için nefisleri terbiye eden, kalpleri saflaştıran,
ruhları geliştiren, akıllara doğru yolu gösteren öğütlerle dolu bir ibadet, zikir, dua ve fikir kitabı olan,
9. Ey af ediciliği, günahkârların sığınağı olan,
10. Ey rahmeti, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlara pek yakın olan Rabbim,
740. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sonsuz bereketlerin ve güzelliklerin kaynağı olan ismi, her şeyden yüce ve her hayrın başı olan,
2. Ey şanı her şeyden sonsuz derece yüce olan,
3. Ey övgüsü bütün varlıklar üzerinde parlayan,
4. Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan,
5. Ey güzel isimleri her türlü kusur ve noksandan münezzeh ve mukaddes olan,
6. Ey kâinata devamlı gelip giden varlıkların tazelenmesinde baki isimlerinin izleri görünen ve
varlığının devamı asla son bulmayan,
7. Ey kâinatı her haliyle kuşatan icraatında sonsuz güzelliği, kudreti ve hikmeti aşikâr olan,
8. Ey sonsuz ve sınırsız büyüklüğü Kendisinin kavranılıp idrak edilmesine perde olan,
9. Ey rahmet hediyeleri saymakla başa çıkılmayan,
10. Ey nimetleri had ve hesaba sığmayan Rabbim,
750. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey bütün varlıkların tek yardımcısı olan ve varlıkları birbirinin yardımına koşturan Muin,
2. Ey her biri birer sanat mucizesi olan kâinattaki varlıklarda ve peygamberlere gönderdiği kitaplarda
varlık ve birliğinin delilleri açıkça görünen Mübin,
3. Ey vaadinde ve sözünde emin olan ve Kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayan Emin,
4. Ey yüce şanıyla her şeyin üstünde olan Mekin,
5. Ey kuvvetine hiçbir engel bulunmayan ve bütün varlıkları emrine tam bir itaatle boyun eğdiren Metin,
6. Ey inkârcı ve isyancılara azabı şiddetli olan Şedid,
7. Ey ezelden ebede kadar bütün varlıkların tamamını birden görüp gözeten; varlığına, birliğine,
elçilerinin ve kitaplarının doğruluğuna bizzat şahadet eden Şehid,
8. Ey varlıkları ezeli takdirine göre hikmetle gayelerine sevkeden ve onların idare ve tedbirlerini en
mükemmel şekilde gören Reşid,
9. Ey varlıkların ezelden ebede kadar yaptıkları bütün hamd ve övgüleri yalnız Kendisine ait olan ve o
övgülerin hepsine hakkıyla layık olan Hamid,
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10. Ey her şeyin üstünde sonsuz derecede bir şeref sahibi olan ve sonsuz takdis ve övgülere layık
olan Mecid,
760. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey yüce saltanatın ve şanının tecelli ettiği Arş-ı Azamın sahibi olan,
2. Ey hak ve doğru sözün sahibi olan,
3. Ey ikram ve ihsanını layık olanlara gayet hikmetli bir şekilde veren ve bütün olgunluk ve doğru yol
ikramının bir eseri olan,
4. Ey kâfir ve zalimleri azabıyla yakalaması pek şiddetli olan,
5. Ey mü’minlere Cenneti ve ebedi saadeti vaad eden ve zalim ve kâfirleri şiddetli azap ile korkutan,
6. Ey hiçbir şeyin hiçbir halinden uzak kalmaksızın onları, sonsuz yakınlığı ile tasarrufu altında tutan,
7. Ey bütün rızıklar ve yardımlar Kendisinden gelen ve bütün övgüler, şükürler ve minnetler Kendisine
giden, zatına ait bulunan,
8. Ey her şeyin her zaman her haline şahit olan,
9. Ey kullarına asla zulmedici olmayan,
10. Ey kuluna her an şahdamarından daha yakın olan Rabbim,
770. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey saltanat ve icraatında hiçbir ortağı ve yardımcısı bulunmayan,
2. Ey hiçbir benzeri, örneği ve dengi bulunmayan,
3. Ey güneşi bir lamba, ayı nurlu bir kandil olarak yaratan,
4. Ey fakirlik derdine düşenleri zenginleştirip ihtiyaçtan kurtaran,
5. Ey iktidarsız küçük yavruları latif rızıklarla besleyip doyuran,
6. Ey düşkün ihtiyarlara pek şefkatli ve merhametli olan,
7. Ey korkarak Kendisine sığınanları koruması altına alan ve onları korktuklarından emin kılan,
8. Ey kullarının gizli açık, küçük büyük her halini görüp duran,
9. Ey kullarının her ihtiyacından her an haberdar olan,
10. Ey dilediği şeye kadir olan ve güç ve kuvvetiyle her şeyi kaplayan Rabbim,
780. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sonsuz cömertlik ve nimetlerin sahibi olan,
2. Ey sonsuz fazl ve kerem sahibi olan,
3. Ey kuvveti metin, azap ve intikamı şiddetli olan,
4. Ey Levh-i Mahfuzun ve her şeyi onda yazan Kalemin yaratıcısı olan,
5. Ey küçücük tohumlardan canlı varlıklara kadar her şeyi mükemmel surette yaratan,
6. Ey Arap olana da olmayana da ilhamlar bahşedip, hakikat ve hikmetlerden hissedar kılan,
7. Ey elem ve zararları kullarının üzerinden kaldıran,
8. Ey kalplerdeki en gizli sıfatları ve düşünceleri en güzel eyilim ve gayretleri bilip kollayan,
9. Ey inananların kıblesi ve binler hikmete bir vesile yaptığı mukaddes Kâbe ve Harem-i Şerifin sahibi
olan,
10. Ey bütün eşyayı yoktan ve hiçten gayet kolaylıkla yaratan Rabbim,
790. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
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1. Ey kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün
ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da
mükâfatlandıran Adil,
2. Ey ibadetleri, duaları, tevbeleri ve varlıklardan gelen bütün müracaat ve sığınma isteklerini vasıtasız
kabul eden Kabil,
3. Ey sonsuz nimet ve lütuflarıyla varlıkları memnun eden ve kâinattaki bütün nimet ve bağışlar
ikramından gelen bir hediye olan Fadıl,
4. Ey kâinatı daimi bir faaliyet ile idare eden Fail,
5. Ey bütün varlıkların rızık ve geçimlerine ve bütün hayatlarına kefil olan Kafil,
6. Ey her bir varlığı Kendisine uygun cihazlarla donatıp hikmetiyle belirlediği vazifelerde çalıştıran ve
her birinin hal ve keyfiyeti Kendisinin tayin etmesiyle ortaya çıkan Cail,
7. Ey zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri her türlü kusurdan uzak olan ve kâinattaki bütün mükemmellikler
Kendisinin sonsuz derece mükemmel olduğuna delalet eden Kâmil,
8. Ey varlıkları gayet mükemmel şekilde yoktan var eden Fatır,
9. Ey yarattığı bütün varlıkları için hep hayır dileyen ve onları rızasına çağıran TaIib,
10. Ey bütün varlıkların hayatları boyunca rahmetine, rızasına ve muhabbetine kavuşmak istediği
Matlûb,
800. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey sonsuz kudretiyle bütün nimetleri veren,
2. Ey sonsuz cömertliğiyle bolca ikramlar ve ihsanlar gönderen,
3. Ey lütuf ve ikramlarını peşi peşine tekrar edip, nankörlüğümüze rağmen kesmeyen,
4. Ey sonsuz izzet ve azametini sınırsız kudretiyle gösteren,
5. Ey her şeyin miktar ve ölçülerini, hal ve keyfiyetlerini sonsuz hikmetiyle takdir eden,
6. Ey varlıklar üzerinde hikmetli tedbirleriyle hükmeden ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için her
türlü tedbiri gören,
7. Ey karışıklığa asla izin vermeden her şeyi sonsuz ilmiyle idare eden,
8. Ey sonsuz rahmet ve hilmiyle kullarını affedip cezaları erteleyen,
9. Ey sonsuz derece yüksek ve yüce olmakla beraber, varlıklara pek yakın olan,
10. Ey varlıklara pek yakın olmakla beraber, her şeyden sonsuz derecede yüksek ve yüce olan
Rabbim,
810. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey dilediği şeyi dilediği gibi yaratan,
2. Ey dilediği işi dilediği gibi yapan,
3. Ey dilediğine doğru yolu gösteren ve doğru yolu gösterdiği kimseyi de hiç kimse saptıramayan,
4. Ey dilediğini sapık yolda bırakan,
5. Ey dilediğini dilediği gibi bağışlayan ve bütün af ve bağışlamalar yalnızca Kendisinin dilemesine
bağlı olan,
6. Ey dilediğini hak ettiği azaba çarptıran,
7. Ey dilediği kulunun tevbesini dilediği gibi kabul edip bağışlayan,
8. Ey anne karnında yavrulara dilediği gibi şekiller ve suretler veren ve onları hususi kabiliyet ve
cihazlarla donatan,
9. Ey yaratıklarında dilediği kabiliyet ve nimetleri dilediği kadar arttıran,
10. Ey ihsan ve ikramını dilediğine dilediği kadar yağdıran Rabbim,
820. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
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1. Ey bir eş ve evlat edinmek gibi yüce varlığına münasip olmayan ve yaratılmışlara ait her türlü
hallerden temiz ve uzak olan,
2. Ey mülk ve saltanatında hiçbir şeyi Kendisine ortak etmeyen, eşi ve şeriki bulunmayan,
3. Ey her şeye layık bir şekil ve miktar tayin ve takdir buyuran,
4. Ey rahmeti asla son bulmayıp devamlı olan,
5. Ey meleklerinden elçiler tayin edip görev yaptıran,
6. Ey göklerde çeşitli burçlar ve yıldız kümeleri yaratan,
7. Ey yeryüzünü sakinlerine, sarsıntılardan korunmuş bir vatan yapan,
8. Ey bir damla sudan insan icat edip en güzel ve mükemmel şekilde ortaya çıkaran,
9. Ey ezelden ebede kadar her şeyin sayısı ilminde tek tek sayılı olan,
10. Ey ilmi her şeyi kuşatan Rabbim,
830. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey rubübiyet ve ulûhiyetinde istiklal sahibi olan ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi küçük
büyük her bir varlığa da bizzat hükmeden ve kâinattaki geniş tasarrufatına hiç kimse müdahale edemeyen
Ferd,
2. Ey zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek ve benzersiz olan Vitr.
3. Ey her bir şeye özel olarak sıfatlarıyla ve birçok isimleriyle tecelli eden Ehad,
4. Ey kâinattaki her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye asla muhtaç olmayan
Samed,
5. Ey şan, şeref ve izzetinde her şeyden sonsuz derecede yüce olan Emced,
6. Ey sonsuz bir izzet sahibi olan ve kâinattaki bütün izzet, haysiyet ve şeref belirtileri izzetinin sonsuz
derece yüce olduğuna işaret eden Eazz,
7. Ey kâinatta bütün ihtişamıyla görülen bütün güzellikler ve bütün dehşetiyle görülen bütün olaylar
Kendisinin sonsuz ve kusursuz haşmet ve celaline işaret eden Ecell,
8. Ey zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri hak ve hakikat olan ve kâinattaki bütün varlıkların dayandıkları tek
hakikat Kendisinin isim ve sıfatlarının tecellileri olan Ehakk,
9. Ey iyilik, ikram ve ihsanı her türlü tarifin sonsuz derecede üstünde olan Eberr,
10. Ey varlığının asla sonu olmayan Ebed,
840. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kendisini tanıyan ve bilen kulları ve peygamberler aracılığıyla yüce varlığını ve birliğini tarif eden
Marûf,
2. Ey Kendisine ibadet eden bütün varlıkların tek İlahı olan Mabud,
3. Ey şükredenlerin bütün teşekkürleri yalnız Kendisine ait olan ve mü’minlerin halis amellerini ve
ibadetlerini rahmetiyle kabul eden Meşkûr,
4. Ey zikredenlerin bütün zikirleri yalnız Kendisine ait olan ve varlıklardan yükselen sayısız zikirler
Kendisinin yüce varlığına şahadet eden Mezkûr,
5. Ey hamd edenlerin bütün övgü ve teşekkürleri yalnız Kendisine ait olan ve varlıklardan yükselen
bütün övgü ve teşekkürleri Kendisinin sonsuz ihsan ve ikram sahibi olduğunu bildiren Mahmud,
6. Ey Kendisini isteyenlerin yanında her an hazır olan Mevcud,
7. Ey birliğine gönül veren hakikat ehlinin sözleri Kendisinin kudsi varlığını ve sıfatlarını tarif eden
Mevsuf,
8. Ey Kendisini seven âşıkların tek sevgilisi olan ve kâinattan yükselen bütün sevgiler cemal ve
kemaline işaret eden Mahbub,
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9. Ey Kendisini isteyenlerin marifetine, rızasına ve rahmetine kavuşmayı şiddetle arzuladıkları
Merğub,
10. Ey tevbe edip Kendisine dönenlerin şiddetli arzuları, affedilip yüce huzurunda kabul görmek olan
Maksud,
850. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey mülk ve saltanatından başka bir mülk ve saltanat bulunmayan,
2. Ey bütün kulları, yüce zatının mükemmelliğini saymak ve övmekten aciz bulunan,
3. Ey bütün varlıklar, Kendisinin yüce haşmet ve celalini tarif etmeye gücü yetmeyen, aklı yatmayan,
4. Ey bütün gözler, Kendisinin sonsuz kemalini kavramaktan aciz olan,
5. Ey her şeyi kuşatan sonsuz sıfatları, sınırlı olan akıl ve anlayışlarla kavranamayan,
6. Ey bütün akıllar ve fikirler, Kendisinin sonsuz büyüklüğünü kavramaktan aciz kalan,
7. Ey hiçbir insan Kendisinin yüce sıfatlarını hakkıyla tarif edemeyecek olan,
8. Ey Kendisinin yaptığı hiçbir iş, kulları tarafından asla geri çevrilip durdurulamayan,
9. Ey her şeyde varlık ve birliğinin delil ve işaretleri apaçık olan Rabbim,
10. Ey Resulullahta en mükemmel tecelli ve tezahür buyuran Sahibim,
860. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey ağlayan ve inleyenlerin mahbubu olan,
2. Ey tevekkül edenlere her işlerinde ve her ihtiyaçlarında dayanak noktası olan,
3. Ey dalalete düşüp yolunu sapıtmışlara yol gösterip hidayete ulaştıran,
4. Ey mü’minlerin koruyucusu ve yardımcısı olan,
5. Ey Kendisini zikredip tefekkür edenlerin en yakın sevgilisi olan,
6. Ey kudreti, akılların düşünebildiği bütün kudretlerden daha üstün olan,
7. Ey görmesi bütün görenlerin görmesinden sonsuz derece üstün olan,
8. Ey ezeli ilmi, bütün âlimlerin ilimlerinden sonsuz derece yüksek olan,
9. Ey mazlum ve kederli olanların sığınağı olan,
10. Ey yardımı, her türlü yardımdan üstün olan ve bütün yardımcıların da yardımcısı olan Rabbim,
870. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey her varlığa layık olduğu ikramı yapan Mükrim,
2. Ey bütün yüceltmelere hakkıyla layık olan ve kâinatı kaplayan geniş icraatıyla büyüklüğünü
gösteren Muazzım,
3. Ey varlıkları maddi ve manevi nimetleriyle devamlı besleyen Müna’im,
4. Ey kâinatı rahmetinin hediyeleriyle dolduran ve Kendisinden istenilenleri en güzel şekilde veren
Mu’ti,
5. Ey varlıkların ihtiyaçları ve her varlığın zenginliği Kendisinin tükenmez hazinesinden çıkan Muğni,
6. Ey cansız varlıklara can veren, ölüleri dirilten ve bütün canlılara doğrudan doğruya kudretiyle hayat
veren Muhyi,
7. Ey kâinata serilmiş sanat eserlerini hiçten ve yoktan icat eden Mübdi’,
8. Ey ihsan ettiği maddi ve manevi nimetleriyle varlıklarını memnun ve razı eden Murd’i,
9. Ey Kendisine sığınanları her türlü felaket ve tehlikelerden kurtaran Münci.
10. Ey kâinatta görünen bütün iyilik, güzellik ve ikramlar güzel isimlerinin cilveleri olan Muhsin,
880. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
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1. Ey güzel isimlerinin sonsuz hazineleri her şeyin her ihtiyacına her vakit kâfi gelen,
2. Ey her şeyi bütün zerreleriyle ayakta tutup varlıklarını devam ettiren,
3. Ey hiçbir şey hiçbir şekilde Kendisine benzemeyen,
4. Ey hiçbir şey mülkünde bir şey fazlalaştırmaya yetmeyen,
5. Ey hiçbir şey sonsuz rahmet hazinelerinden bir şey eksiltmeyen,
6. Ey hiçbir şeyin hiçbir hali Kendisine gizlenemeyen,
7. Ey hiçbir şey hiçbir şekilde Kendisine misil ve denk düşünülemeyen,
8. Ey kâinatta maddi manevi her şeyin bütün anahtarları ilim, irade ve kudretinin elinde bulunan ve her
şey emrine ve takdirine göre hareket eden,
9. Ey sonsuz rahmeti her şeyi kuşatıp çevreleyen,
10. Ey yalnız Kendisi baki kalan ve diğer her şey fani olan ve mahlûkatın yokluktan varlık Âlemine
çıkıp kısa bir müddet kaldıktan sonra tekrar gözden kaybolmalarında Kendisinin baki isim ve sıfatlarının
tecellisi görünen Rabbim,
890. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kendisinden başka hiç kimse gaybı bilemeyen, dilediği mahlûka dilediği kadar bildirmesi dışında
hiç kimsenin hiçbir şey bilmesi mümkün olmayan,
2. Ey kötülükleri uzaklaştıracak güç ve kuvvet Kendisinden başka hiçbir varlıkta bulunmayan,
3. Ey kâinattaki işlerin tedbirini yalnız Kendisi yapan ve hiçbir emir ve tedbirine hiçbir kuvvet karşı
çıkamayan,
4. Ey günahları Kendisinden başka affedecek kimse olmayan,
5. Ey kalpleri bir halden diğer bir hale Kendisinden başka çevirecek kimse bulunmayan,
6. Ey varlıkların yaratılmasında Kendisinden başkasının hiçbir müdahalesi söz konusu olmayan,
7. Ey ihtiyaç içindeki varlıkların nimetlerini tamamlayan Kendisinden başka hiçbir kimse bulunmayan,
8. Ey yağmuru indirip muhtaçların imdadına yetiştirecek Kendinden başka hiçbir kimse bulunmayan,
9. Ey ölüleri dirilten Kendisinden başka bir kimse bulunmayan,
10. Ey hiç kimseye Kendisinden başka servet ve zenginlik bahşedecek biri bulunmayan ve kâinatta
görülen bütün zenginliklerin hepsi Kendisinin sonsuz rahmet hazinesinden çıkan Rabbim,
900. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey kullarına kâinattaki bütün sır ve muammaları açan; bela, gam, keder, acı ve ıstırapları varlıkların
üzerinden kaldıran Kâşif,
2. Ey varlıkları her türlü gam, keder ve hüzünden sonsuz rahmetiyle kurtarıp onları ferah ve sevince
boğan Faric,
3. Ey kâinattaki âlemlerin kapılarını kullarına açan, bütün fetih ve zaferleri insanlara ihsan eden ve her
varlığı muntazam şekil ve suretlerde açıp geliştiren Fatih,
4. Ey her türlü galibiyet, muvaffakiyet, zafer ve başarılı her iş ancak Kendisinin yardımıyla meydana
gelen Nasır,
5. Ey yaratıklarının bütün ihtiyaçlarını üzerine alıp garanti altında tutan Damin,
6. Ey küçük büyük kâinattaki bütün varlıklara mutlak bir itaat içinde gayet düzenli işler gördüren ve
emrine hiçbir varlık hiçbir surette karşı koyamayan Amir,
7. Ey dilediği ve hikmetinin gerektirdiği şeyi yasaklayan ve yasakladığını da Kendisinden başka tersine
çevirecek hiçbir kimse bulunmayan Nahi,
8. Ey sonsuz rahmeti her ümitsizliğin ilacı ve her ümidin kaynağı olan Reca,
9. Ey rahmetine kavuşmak her bozulmamış kalbin ümidi olan Mürteca,
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10. Ey rahmet ve keremi, sonsuzluğa uzanan bütün ümitlere tükenmez bir hazine olan ve her ne
halde olunursa olunsun Kendisinden asla ümit kesilmeyen yüce Reca,
910. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey zayıf ve acizlerin yardımcısı olan,
2. Ey rahmeti fakirlerin tükenmez bir hazinesi olan,
3. Ey garip ve kimsesizlerin yakın dostu olan,
4. Ey dostlarına ve veli kullarına yardımcı olan ve onları başarılara ulaştıran,
5. Ey düşmanları kahredip bozguna uğratan,
6. Ey gökleri yükselten ve göklerde hiçbir karışıklığa ve düzensizliğe meydan bırakmayan,
7. Ey rahmetiyle bütün varlıklardan bela ve musibetleri kaldıran,
8. Ey sevgili kulları olan evliyaya rahmet ve cemalinin hususi iltifatıyla sınırsız sevinç ve saadetler
tattıran,
9. Ey helal dairesinde yaşayıp harama girmeyen kullarını çok seven ve kalplerine Kendi sevgisini
yerleştirip imanlarını olgunlaştıran,
10. Ey bütün zenginlere zenginliği veren ve sonsuz şükre ve ibadete layık İlah olan Rabbim,
920. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey her şeyden önce ve her şeyden sonra var olan ve her şeyin aslı ve nesli ilminde bulunan ve
kudretine dayanan,
2. Ey ibadet edilmeye layık her şeyin tek İlahı ve yaratıcısı olan ve varlıkları taklit edilmez birer sanat
mucizeleri olarak yaratıp her şeyin İlahı Kendisi olduğunu gösterip kanıtlayan,
3. Ey her şeyi yaratıp rızıklarını vakti vaktine yetiştirip ulaştıran,
4. Ey her şeyi farklı yapı ve karakterlerde yaratıp münasip görevlerde çalıştıran ve her şeyin tek sahibi
ve sultanı olan,
5. Ey bütün nimetlerde görülen kıtlık ve bolluk, azlık ve çokluk Kendisinin irade ve hikmetine bağlı
olan,
6. Ey her şeyi ilk başta yoktan var eden ve ölümden sonra onları yeniden diriltip kaldıran,
7. Ey her şeyi sebepleriyle beraber yaratan ve kâinatı kuşatan hikmetiyle her şeyin maddi manevi
bütün hallerine ve sonuçlarına ölçü ve miktarlar takdir edip düzene koyan,
8. Ey her şeyi maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını vererek terbiye eden ve hayatlarını devam
ettirebilmeleri için her türlü tedbirlerini alan,
9. Ey her şeyi kudretiyle döndüren ve isimlerinin nakışlarını göstermek için halden hale çevirip
hikmetini aşikâr kılan,
10. Ey bütün varlıklara hayat veren ve hayattan terhis edip ölümü yaratan Rabbim,
930. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey varlıkların Kendisini zikretmesinde ve Kendisinin de varlıkları rahmetiyle anmasında iltifatının en
güzel lezzetini tattıran,
2. Ey şükredenlere en güzel ecir ve bereketleri veren ve şükre sonsuz derece layık olan,
3. Ey bütün varlıkların hamd ve senalarına layık olan ve hamd edenlere en güzel mukabelede
bulunan,
4. Ey dilediği şekil ve hallerde tecelli edip görünmek müminler için en yüce maksat ve kâinattaki harika
sanatlarını seyredip tefekkür etmek şuurlu varlıklar için en hayırlı makam olan,
5. Ey kullarını hayra, güzele ve sonsuz mükâfatlara davet eden ve Kendisini çağıranlara en güzel
şekilde cevap buyuran,

242

6. Ey varlıkların dualarına en güzel şekilde cevap veren ve Kendisinden başka dualara cevap
veren daha layık kimse bulunmayan,
7. Ey Kendisinden başka kalplerin rahat edip huzur bulduğu daha yakın bir zat ve yakınlığa ve
dostluğa daha layık bir kimse bulunmayan,
8. Ey sohbetinden ve dostluğundan daha hayırlı ve daha lezzetli bir sohbet ve dostluk olmayan,
9. Ey rızasına kavuşup sonsuz cemalini görmekten daha hayırlı bir gaye ve daha hayırlı bir istek
bulunmayan,
10. Ey bir parçacık sevgisi bile bütün kâinata bedel olan ve bütün varlıkların sonsuz sevgisine hakkıyla
layık olan Rabbim,
940. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey Kendisine dua edenlere daima cevap veren,
2. Ey Kendisine itaat eden kulların sevgilisi olan ve onları seven,
3. Ey Kendisini sevenlere her zaman çok yakın olan ve Zatını onlara sevdiren,
4. Ey rızasına kavuşup sonsuz cemalini görmek isteyen kullarını çok iyi bilen,
5. Ey arzu ve ihtiyaçlarını Kendisinden ümitle isteyenlere pek bol ikram ve ihsan eden,
6. Ey sonsuz ikram ve ihsanına küfür ve isyanla karşılık verenlere hemen ceza vermeyip onlar için
tevbe kapısını açık bırakıp fırsat veren,
7. Ey asilerin azabını tehir etmesinde sonsuz hikmetinin izleri gözlenen,
8. Ey her şeyi kuşatan hâkimiyetinde sonsuz haşmet ve büyüklüğü tecelli eden,
9. Ey sonsuz haşmet ve büyüklüğü içinde rahmeti ve hususi ihsanları görünen,
10. Ey kâinattaki bütün ihsanat ve güzellikler Kendisinin ezeli ihsan ve güzelliğine işaret eden Rabbim,
950. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana
yalvarıyorum.
1. Ey sebepleri sonuçlarıyla beraber yaratan Müsebbib,
2. Ey Kendisine itaat eden kullarını rızasına mazhar edip yakınlığı ile şereflendiren Mukarrib,
3. Ey kâinatta cereyan eden her şeyi ehemmiyetle takip edip kaydettiren Muakkıb,
4. Ey gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti peşi peşine çeviren ve kalplerin halden hale
değişmesinden kâinatın değişmesine kadar her şeyi idare eden Mukallib,
5. Ey her şeyin maddi şekil ve yapısını ve hayatın akışı içinde cereyan eden her türlü halini bir kader
programı şeklinde ezeli ilmiyle takdir eden Mukaddir,
6. Ey sonsuz hikmet ve sanatıyla her şeyi bir tertip ve düzen içinde yaratıp geliştiren Mürettip,
7. Ey sevgi ve rızasını ve rahmet hediyelerini kazanmaya rağbetleri uyandıran Murağğib,
8. Ey kullarını tehlikelerden kurtarmak ve onları saadete sevk etmek için devamlı hak ve hakikatleri
ikaz eden Müzekkir,
9. Ey kâinatı ve bütün varlıkları bir emirle yoktan ve hiçten yaratan Mükevvin,
10. Ey varlıkların bütün sıfatlarından sonsuz derece büyük olan ve koca kâinatı muhteşem bir saray
gibi yaratıp bin bir isminin ince nakışlarıyla süsleyerek sonsuz büyüklüğünü gösteren Mütekebbir,
960. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey hiçbir ses diğerine engel olmadan bütün sesleri bir anda işitip duyan,
2. Ey hiçbir iş bir işe engel olmadan kâinattaki bütün işleri aynı anda yapan,
3. Ey bir söz diğerine engel olmadan kâinattaki bütün varlıklarla aynı anda ayrı ayrı konuşan,
4. Ey hiçbir dua diğer duaya engel olmadan ve hiçbirini diğeriyle karıştırmadan bütün dualara birden
cevap buyuran,
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5. Ey ısrarla isteyenlerin ısrarları Kendisini asla usandırmayan,
6. Ey mü’minlerin gönüllerini İslamla ferahlandıran,
7. Ey büyüklüğü karşısında huşu içinde boyun eğenlerin kalplerini zikriyle hoş tutan,
8. Ey Kendisiyle devamlı beraber olmak isteyen sevgili kullarının kalbinden çıkmayan ve sonsuz
muhabbetiyle kalplerini sevinçlerle dolduran,
9. Ey Kendisini tanımak ve affına ve rızasına kavuşmak isteyenlerin muradı ve gayesi olan,
10. Ey kâinat âlemlerinden hiçbir şey Kendisine asla gizli kalmayan,
970. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey ezeli ilmiyle, her şeyi var olmadan önce bilen ve planlayan,
2. Ey vaad ettiğini mutlak surette yerine getiren ve vaadinden asla dönmeyen, buna ihtiyaç duymayan,
3. Ey nimetlerinde lütuf ve ihsanı açıkça görünen ve anlaşılan,
4. Ey kâinata mutlak hâkim olan ve bütün varlıkları emirlerine ister istemez itaatkâr kılan,
5. Ey kitabının hükümleri sapasağlam ve şüphelerden uzak olan,
6. Ey hüküm ve icraatını yerine getirmede mutlak kudret sahibi olan,
7. Ey Kur’an’ı en yüce, en şerefli ve en hikmetli hürmet makamında bulunan,
8. Ey hâkimiyeti ezeli olan ve sonradan var edilmemiş olan,
9. Ey değişen ve devamlı yenilenen nimetlerin arkasında sonsuz bir fazI ve keremi olduğu ortaya
çıkan,
10. Ey yüce Arşı, bütün Âlemleri kuşatan Rabbim,
980. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
1. Ey rab zannedilen her şey, Kendisine muhtaç ve Kendisinin yarattığı birer miskin varlık olan,
2. Ey bütün âlemlerin kapılarını ve bütün bereket kapılarını açan,
3. Ey bütün sebepleri ve sebep dizilerini yaratan,
4. Ey iyiliklere karşı bol mükâfatta bulunan,
5. Ey bütün varlıklara doğruyu ve iyilikleri ilham buyuran,
6. Ey gökyüzünde bulutları inşa edip muhtaçların imdadına yollayan,
7. Ey azap ve ikâbı pek şiddetli olan,
8. Ey Mahkeme-i Kübra’da bütün amellerin hesabını pek süratli bir şekilde görecek olan,
9. Ey bütün varlıklar vazifelerini bitirdikten sonra Kendisinin yüce katına dönecek olan,
10. Ey bütün günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul edip kötülükleri saklayan Rabbim,
990. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Allah’ım! Yine Senin güzel isimlerini şefaatçi yaparak Senden istiyor ve Sana yalvarıyorum.
1. Ey bizi sonsuz nimetleriyle terbiye eden Rabbimiz,
2. Ey ibadetlerimizi yüce dergâhına takdim ettiğimiz tek İlahımız,
3. Ey Seyyidimiz, Efendimiz, Sultanımız,
4. Ey Mevlamız, yüce yaratıcımız,
5. Ey yardım yollayanımız,
6. Ey koruyucumuz, sahip çıkanımız,
7. Ey kudreti her şeyimize yeten halıkımız Rabbimiz,
8. Ey sonsuz rızıklarıyla bizi besleyen Rezzakımız,
9. Ey bize doğru yolu gösteren hidayet rehberimiz ve cennete çağıranımız,
10. Ey ihtiyaçlarımızı gideren medetkârımız,
11. Ey kapısından boş çevirmeyen Keremkânımız,
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1001. Sen her türlü noksanlıktan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki, bize
medet ve merhamet etsin. El-eman, el-aman! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi!..
Ey Rabbimiz olan Allah’ımız!
Bizi Cehennem azabından uzaklaştır, günahlardan arındır ve ebedi kurtuluşa ulaştır.
Ey Rabbimiz!
Bize afiyet ver, bizi affet ve bizi iyi kullarınla pak ve nezih diyarın olan Cennete dâhil eyle.
Affınla sevindir, ey ecir ve mükâfatı bol olan Rabbim, fazlınla şereflendir ey bağışlaması çok olan
Rabbim!
Senden şu mübarek, şerefli, kerim isimlerin, latif ve celil sıfatların hürmetine diliyorum ki:
Efendimiz Muhammed’e ve onun âl ve ashabına, Muhammed’in hasenâtı sayısınca salât ve selam
indir.
Allah’ın ismiyle, başlayıp bitiririm.
Allah bana kâfidir,
Allah’tan başka ilah yoktur.
Allah her şeye şahittir.
De ki, O Allah’tır.
Allah’ın dilediği olur.
Rabbim Allah’tır.
Allah’ın şanı ne yücedir.
Allah her şeyden yücedir.
Ben yalnız Allah’a tevekkül ettim.
Zalimlere hainlere ve şerlilere karşı sana Allah kâfi gelecektir.
Her şeyi hakkıyla işiten ve bilen O’dur.
Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin. Allah’ım Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin.
El-aman, el-aman.
Sana layık olan medih ve senaları saymaya gücüm yetmez ki yapayım. Sen Kendi Zatını övdüğün
şekilde bir medhe layıksın.
Ey her türlü noksanlıktan uzak, bütün güzel isimlerin, yüce ve ezeli sıfatların sahibi ve her şeyin
yegâne mabudu olan Allah!
Ey iyi kötü, mümin kâfir ayırt etmeden yarattığı tüm varlıklara rızıklarını yetiştiren Rahman!
Ey rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunan Rahim!
Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr!
Ey bütün varlıkların sonsuz teşekkür ve ibadetlerine bihakkın layık olan ve şükredenlere ikram ve
ihsanını arttıran Şekûr.
Yüce Zatın için saydığın güzel esmanı, ulvi sıfatlarını ve Kur’an-ı Kerimin olan tamamlanmış hakikat
kelamını şefaatçi yaparak Sana yalvarıyorum.
Beni, annemi, babamı, Üstadlarımı ve talebelerimi, hocalarımı dava arkadaşlarımı kadın erkek bütün
mü’min ve Müslümanları, hayatta olan ve ahirete göçmüş olanlarıyla birlikte hepimizi bağışla Allah’ım.
Bize öylesine merhamet et ki, Senden başka hiçbir varlığın merhametine ihtiyaç duymayalım.
Ve her türlü ihtiyaçlarımızı lütfunla karşıla, dünya ve ahirette istediğimiz her şeyi bize ver.
Hayatımızı saadet ve şehadetle, ilahi ikramınla sona erdir.
Dünyadan ayrılma anında bize müjdeler bahşeyle.
Muhammed’i (sav) şanına layık ve müstahak olduğu şekilde mükâfatlandırmanı niyaz ediyoruz, kabul
eyle.
Ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa ne nefsimizin, ne de mahlûkatından herhangi birinin eline
terk etme diye Sana yalvarıyoruz.
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İşlerimizi ıslah edip düzeltmeni niyaz ediyoruz.
Bize hiçbir şekilde gaflet bulaşmayacak bir inayet gözü altında muhafaza etmeni diliyoruz.
Ve bizi, bizden hiç ayrılmaz desteğinle korumanı umuyor ve bekliyoruz, ey celal ve ikram sahibi
Rabbim,
Ve bizden ve üzerinde bu mübarek isimleri taşıyan ve okuyan müminlerden, bütün cinlerin, insanların
ve şeytanların afetlerini uzaklaştırmanı niyaz ediyoruz.
Yine yerin zelzelesiyle sarsılmasını, dağların korkuyla parçalanmasını, taun ve veba afetini ve her türlü
hastalıkların, göz değmesinin zararlarını, vücut ağrılarını ve diğer belaları bizden uzaklaştırmanı diliyoruz.
Bizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylemen için sana yakarıyoruz.
Bize lütfu kereminle dünya ve ahirette selamet, afiyet ve sonsuz saadet ver, cennetine ve cemaline
ulaştır, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim,
Allah’ım, selamın seyyidimiz Muhammed’e (sav) ve onun bütün âl ve ashabına olsun.
Bütün hamd ve övgü, teşekkür ve minnet âlemlerin Rabbi olan Allah’ım Sana mahsustur. 401

401

Cevşen’ül Kebir / Nesil Yayınları / Türkçesi-İhsan Atasoy (Düzeltme ve eklemeler tarafımızdan yapılmıştır.)
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ŞİİR
Kendimi bulunca, Sen’i aradım
Ömrüm adım adım, hep sona doğru
Seni anladıkça aslıma vardım
Şimdiki yollarım hep Sana doğru
Bu dünya tecellinin bir bölgesidir
Gördüğüm gerçeğin bir gölgesidir
Varlığım vahdetin bir belgesidir
Çevirdim gönlümü Sübhana doğru
Hakikat yolunda hep yaya kaldım
Dünyaya aldanıp, hülyaya daldım
Şükür Ahmedimi Mevlaya saldım
Gayrı yönelmişim ihsana doğru
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ŞİİR
Yöneldik sonsuzluğa
Bitti putlu günümüz
Dayanmam Onsuzluğa
Şükür kutlu günümüz
Şereftir bu kuluna
Ki can vere yoluna
Vurun aşk davuluna
Çünkü, mutlu günümüz
Anladım bu dünya boş
Gel cenneti alaya koş
Şehadet şerbeti hoş
Artık umutlu günümüz
Cam ver, mercan bulasın
Ten ver ki, can bulasın
Cennet cihan bulasın
Ebed yurtlu günümüz
Ahmet rahmeti özler
Canlar, cananı gözler
Dosta selam bu sözler
Bitti kurtlu günümüz
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İSLAM HAYAT DİSİPLİNİ Mİ, YOKSA BAYAT TAKLİTÇİLİK Mİ?
Şeytanın, batıl ve bozuk ta olsa, yeni ve orijinal bir din ve düzen uydurma yeteneği
bulunmamaktadır. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların yaptığı; Hak Dinleri bozup
yozlaştırmak, şirk katıp saptırmak, nefsi arzularla ilahi kuralları harmanlamak suretiyle Batıl
bir hayat tarzı oluşturmaktır. Görünüşte Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi kalanların çoğu;
ya katılaştırılarak veya ılımlaştırılarak, yani içini ve özünü boşaltıp, biçimiyle uğraştırarak;
ama mutlaka aslından uzaklaştırılarak uydurulmuş bu taklitçi dine tabi olmaktadır.
Maalesef, insanların birçoğunu, kendileri farkında olmadıkları halde etkisi altına almış
batıl bir din anlayışı vardır. Bu, kendini açıkça tanıtmayan, “gizli bir din” konumundadır.
Hiçbir yazılı kuralı bulunmamaktadır. Adı bile konmamıştır. Fakat insanların davranış ve
tavırlarını, düşünce ve amaçlarını kontrolü altına almaktadır. Pek çok kimse şuurunda dahi
olmadan hayatları boyunca bu dinin kurallarını uygulamakta, bu dinin emir ve yasaklarına
göre yaşamaktadır. Bu din, Müslümanlık, Hıristiyanlık veya Musevilikten başkadır. Bu dine
uyan kimseler sorulduğunda belki, "Ben Müslümanım" ya da "Ben Hıristiyanım"
demelerine aldanmamalıdır. Bazı kişiler de dinsiz hatta ateist olduğunu söylese de durum
aynıdır. Yani her biri, aslında bu gizli dinin mensuplarıdır; nefsi istismar ve suiistimallerine,
İslam kılıf olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Marksizm’e İslam sosyalizmi kılıfı
geçiren Ali Şeriati taklitçilerinin, istismarcı, hatta inkârcı tavırları da böyle okunmalıdır.
Bu din, başlangıçta insanların önüne bir bütün olarak konulup kendilerine teklif yapılmamıştır.
İnsanlar bu batıl dini, dünyaya geldiklerinden itibaren aldıkları uzun telkinler sonucunda benimsemiş
durumdadır. Bu nedenle, hareket, düşünce, tavır, hatta mimiklerinin bile bu dinden kaynaklandığının
farkında bile olunmamaktadır.
Bu din, kendisine bağlananlara hedef olarak "adam olma"yı gösterir. "Adam yerine koyulmak",
bu dinin değer yargılarına uymak, kurallarını, yasaklarını ve davranış standartlarını uygulamak, bu
batıl hayat tarzının karakter özelliklerini üzerinde taşımak demektir. Toplumda kabul görmek,
benimsenmek, belirli bir yere gelebilmek için “adam olmak” gerektiği sürekli öğütlenir. Bu din sonuç
olarak “insanların rızasını kazanma ve topluma tapınma” dinidir. Adamlık dini, insanları
samimiyetsizliğe, yapmacık ve zorlama tepkilere yöneltir. Bu dine tabi olan kimseler, çoğunlukla
içlerinden geldiği gibi rahat ve doğal değildir. İçinde bulundukları ortama uygun olduğunu
düşündükleri davranış biçimleri, konuşma şekilleri, yüz ifadeleri sergilenir, hemen her durumda rol
yapma gereği hissedilir. Buna karşın, kendilerinin son derece doğal ve normal bir yaşam sürdüklerini
zannetmektedir.
Bu din, sonuçta, kendine karşı bile samimi olamayan, yapmacık, sahte bir kişiliğe sahip insan
modelleri üretir. Her yönden sıkıntı ve azap verici olan böyle şeytani bir dinin toplumun bütün
kesimlerini etki altına almasının en önemli nedeni, az önce belirttiğimiz gibi, adının konmamış
oluşunda, şahsi çıkarları ve kolaycılığı öne çıkarışında gizlidir. Bu dinin mensupları dinlerini gözden
geçirmeyi, terk etmeyi ya da değiştirmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemektedir. Çünkü içinde
bulundukları sistemin bir din olduğundan hepsi habersizdir. Tabi oldukları sistemi, "hayatın
gerçekleri, değişmez gerekleri" olarak görmek de bir erdem zannedilmektedir. Bu tiplerin, İtalya’da
olsa Katolik, İsrail’de olsa Yahudi, Türkiye’de olsa Müslüman, Hindistan’da Budist, Çin’de Ateist
olacağı kesindir..
İnsan, içinde bulunduğu bu durumu bırakmadıkça, yani bu sahte, adamlık dininden kopup
ayrılmadıkça İslam'ı kavraması ve yaşaması mümkün değildir. Çünkü İslam'ın temel şartı samimiyet ve
bilinçli tercihtir. Bir insanın İslam'ı yaşaması ve dolayısıyla gerçek mutluluk ve kurtuluşa ulaşması, ancak
Allah'a, kendine ve diğer insanlara karşı son derece samimi olmasıyla mümkün olabilir. İman, ancak
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samimiyet zemini üzerine geçerlidir. Adamlık dininin etkisinden kurtulmak içinse, öncelikle bu dini teşhis
ve tarif etmek gerekir. Bu batıl ve bozuk din; bencil ve beleşçidir, şahsi menfaat ve şehvet merkezlidir.
Oysa İslamiyet ferdiyet değil, cemiyet Dinidir. Bedeviyet değil, medeniyet dinidir. Hatta “Medeni” ve
“Medine” kelimeleri bile “Diyn” kökünden türemedir. Bu nedenle İslam, adil ve asil bir hayat düzeni ve ahlak
disiplinidir. İslam’da, yani Kur’an-ı Kerimden ve sünnet denen Hz. Peygamberin hayat sisteminden
kaynaklanan insani yaşam tarzında; fert ile cemiyetin, millet ile sistemin, din ile devletin, ibadetle ticaretin,
vicdani kanaatle siyasetin ayrı düşünülmesi mümkün değildir; Çünkü bu münafıklık demektir. Yakın
çevresinin içinde yaşadığı cemiyetin, hatta mensubu bulunduğu insanlık bünyesinin bütün fertlerini, kendi
vücudunun azaları saymayan ve onların acılarını dindirmeye çalışmayan ve bu maksatla yapılması
emredilen “cihat” yani zulmü ve sömürüyü yıkıp, adalet ve merhameti hâkim kılma gayretine katılmayan
insan, imanın özünden ve İslam gerçeğinden nasipsizdir.
İslam’ı; komünist bir felsefeyle, ubudiyet, ruhaniyet ve ahiret düşüncesinden uzak, sadece maddi ve
dünyevi bir “sosyal adalet ve eşitlik” prensipleri olarak görmek ne denli tehlikeli ve tahripçi bir zihniyetse,
ibadetlerin ve dini ritüellerin sadece şeklini tekrarlayıp, asıl özünden ve hedefinden uzaklaşmak ta o denli
taklitçi ve tahrifçi bir “gelenekçilik”tir.

İslam ümmetine musallat olan şekilcilik, bencillik ve beleşçilik gibi ruhi rezaletlere
vurgu yapması, dinimizin oldukça önem verdiği sosyal adalet kavramını, dayanışma ve
bağış yapma ahlakını öne çıkarması; servet, şöhret ve şehvet taparlık için dinin araç
olarak kullanılması gibi konularda haklı eleştiriler ve hayırlı öneriler getiren: “Allahperest
sosyalistlerin piri” ve İran devriminin Wolteri kabul edilen, Paris’te geçirildiği Marksist
formasyonun etkisiyle, Kur’an ayetlerini, Marks’ın “insanlık tarihi, sınıfsal mücadeleden
ibarettir” tezini; “Tarih Habil’le Kabil’in mücadelesidir” şeklinde tevil eden ve hatta daha ileri
gidip:
“Marksizm’i bilmeden, tarihi ve siyasi olayların doğru tahlil edilemeyeceğini”
söyleyen,402 ama ardından, Marksistlerin Allah’ı ve yaratılışı inkâr ettikleri için eleştirip
çelişkiye düşen Ali Şeriati’nin, bütün Ehli Sünnet âlimlerinin, Ebu Zer Gıfari gibi pek az
zatlar dışında bütün sahabelerin ve selefi salihinin, dolaylı biçimde; yanlış yaptıkları ve dini
yozlaştırdıkları gibi bir algıya sebebiyet vermesi de elbette kabul edilir değildir. Fıtratı,
maneviyatı, imtihan sırrını ve Ezeli Kader Programını göz ardı ederek, her şeyi maddi
sebep ve sonuç ilişkisine indirgemek, İslam’ı ahiret ve ubudiyet düşüncesinden koparıp
dünyevileştirmektir.
Tefsirli Materyalizm ve birkaç reformist temrini
K. Mete Tiryaki’nin güzel tespitleriyle:
'Hz. İsa çarmıha gerildi, öldürüldü' demek Müslüman'ın değil, Hıristiyan'ın bozuk akidesidir.
Türedi reformcunun imanı da, Hz İsa'nın Yahudiler tarafından öldürüldüğü şeklindedir.
Bu konuda söyledikleri muharref İncil'den kopyadır.
Kur’an’a göre Hz. İsa öldürülmemiş, Allah tarafından katına çekilmiştir. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın
öldürüldüğü kanaatindedir. Türedi yeni yetmeler de onları taklit etmektedir.
Neden?
Çünkü onlara göre 'mucize diye bir şey yoktur', 'Namaz dinin direği değildir.'
Sonra öyle şeyler anlatır ki, muhatabın zihninde: “Namaz önemsiz ve gereksizdir” fikrini
yerleştirmektedir.
"O, sıradan, hayatın dışındaki bir ritüeldir... Namaz kılmakla ne bu dünyaya, ne de ötekine dönük bir
hayır beklenmelidir. Namaz sadece bir nüsüktür, ayindir.” Bunlar imansız ve ibadetsiz bir İslam peşindedir.
Kurban: Şamanizm'e ait bir ibadetmiş!?
402

Bak: Ervand Abrahamian – Ali Şeraiti ve Marksizm. Tercüme: Yasin Demirkıran. İST. 1998 Ekin yy. sh: 284
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“Kurban Şamanizm'e ait bir ibadettir. Bırakın kurban kesmeyi. Gidin şuradan pirzola,
buradan sucuk alın, et alın. Kavurma yapıp yiyin."
Yeni Abduh'ların, Kurban'a yaklaşımı üç aşağı, beş yukarı böyledir.
"Kurban Bayramı'ndaki kurbanlar et sektörünü olumsuz etkiliyor!”muş…
“Bu kadar hayvanı bir seferde keserek piyasanın dengeleri bozuluyormuş… Yani Sosyalizm
safsatasına ve Marks’ın sapkınlıklarına aykırı her şey “İslam’ın özünü bozuyor”muş…
“Orucu, keyfi gıcır olanlar tutsun”muş…
"Orucu da aklına esen, işine gelen tutsa yeter" demeye getiriyorlar.
“Kendini iyi hissedenler, sıcaktan şikâyet etmeyenler tutsun” diyorlar.
“İşi ağır olanlar tutmasın”mış…
“Karnı ağrıyanlar ve kafası bozulanlar” bu ibadetten muafmış…
“Allah'ın, peygamberin başka işi yok, kuluna aç dur” demesi akıl dışıymış…
Zekât yok; devir, teslim varmış…
'Zekât verin' diyor! Ama "neyiniz var, neyiniz yok hepsini harcayın. Özel mülkiyet hırsızlıktır.
Gidin, malınızın size fazla geleninin tamamını dağıtın" diye yorumluyor.
Kendi aklına estiği gibi söylüyor. Sağdan soldan öğrendiklerini tekrarlıyor.
Dünyaya kan kusturan materyalist yaklaşım..
Bunlara göre: Akıl var, mucize yokmuş…
Klasik pozitivizm, aydınlanma replikleri var, apaçık ayetler yokmuş…
Ayın yarılması yokmuş… Miraç diye bir şey hiç yokmuş… Musa'nın asayı yılana çevirmesi, Ashab-ı
Kehf'in uyuması, Süleyman peygamberin karıncalarla, kuşlarla konuşması... Hiç biri yokmuş…
Çünkü bunlar pozitivizme, deneye uymuyormuş, laboratuarda ispatlanamıyormuş…
İmamı Rabbaniler, Gazaliler, Ebu Hanifeler, Şafiiler hepsi yanılıyormuş… Bildiğimiz o büyük
sahabeler, müfessirler İslam'ı hep yanlış anlamış ve yanlış anlatıyormuş!..
Kendi dinlerini mi kuruyorlar?
Kendi dinini yapıyor veya kitabını yazıyor denilmez. Çünkü anlattıkları hep intihal, yani Ali Şeriati
gibilerden alıntı ve çalıntı… Şuradan buradan araklamayla dolu yazdıkları.
Kur'an ve hadislerden de ufak tefek intihaller var, ama aldığı bütün ayet ve hadisleri tahrifata
uğratıyorlar. Yorumlarken veya direk alırken de tahrif ediyor. İşine, felsefesine nasıl uyarsa öyle
uyduruyorlar. Yapmaya çalıştıkları, kabaca ve yarım yamalak 'tefsirle komünizm,' 'hadisle solculuk' gibi bir
şey oluyor.
Dinin özü sayılan ne kadar emir varsa yok sayıyorlar. Parça pinçik öğretisine yamamaya uygun
bulduğu bütün ayet ve hadislere, yeni yetme solcu sloganı havası veriyorlar. Kur'an'da, insan aklının ve
gücünün ötesinde ne varsa hepsini tersliyor; Mucize, keramet olamaz diyorlar. Çünkü, bir kalpte her şeye
gücü yeten Allah inancı ve ahiret kaygısı yoksa, işte insanlar böyle sapıtıyor ve din istismarcılığı yapıyorlar.
Okuyucuya düşen, taklitçilik ve sahtecilik dininin özelliklerini incelerken kendini de tartması ve gözden
geçirmesidir. Çünkü her ne kadar kimse üstüne alınmak istemese de, bu uyduruk dinleri ve solculuk
özentileri herkesin üzerinde belirli bir etki yaratmış olabilir. İnsan hayatının her anına müdahale eden bu
karanlık dinden kurtulmak için de, dikkat ve samimiyet çok önemlidir.

Hakka Tapınma Yerine, Halka Yaranma Dini!
P eygamber Efendimiz, Kendisine yöneltilen "din nedir?" sorusuna karşılık olarak "gittiğiniz yoldur"
cevabını vermiştir. Bu cevap, konuyu en hikmetli biçimde özetlemektedir. Din, bir kulun ve dolayısıyla
insanlardan oluşan toplumun tüm değer yargılarını, ahlak kurallarını ve yaşam tarzlarını içerir. Bir insan ya
Kur’an’ı ve Resulüllahı esas alıp Rabbinin yolunda gidecek, veya kendi nefsini ve heveslerini esas alıp
Şeytanın peşine düşecektir. Örneğin Yusuf Suresi'nin 76. ayetindeki "din" kelimesi bu anlamdadır:
Böylece (Yusuf) kardeşinin yükünden önce onların yüklerini (yoklamaya) başladı, sonra onu
(saklanan kabı) kardeşinin yükünden çıkardı. İşte Biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. (Yoksa)
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Hükümdarın dininde kardeşini (yanında) alıkoyamazdı...”403 Yani Mısır Firavunlarının kanunları ve
hayat kuralları “DİN” olarak belirtilmektedir.
Kuran'da inkâr edenlerin de bir dinin mensubu oldukları gerçeği çeşitli ayetlerde haber verilir. Örneğin
Firavun, Hz. Musa hakkında kavmine şöyle demiştir:
... Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp-yakarsın. Çünkü ben, sizin
dininizi (mevcut hayat sisteminizi) değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından
korkuyorum.404
Başka ayetlerde de kâfirlerin, resulün getirdiği hak dine karşı eski batıl dinlerine bağlılık gösterdikleri
şöyle bildirilir:
İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kâfirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir
büyücüdür. (Bütün) İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey." Onlardan önde gelen
bir grup: "Yürüyün, ilahlarınıza (Batıl dini kurallarınıza ve din adamlarınıza) karşı (bağlılıkta) kararlı
olun; çünkü asıl istenen budur" diye çekip gitti. "Biz bunu, diğer dinde (gelenek ve göreneklerimiz
içinde) işitmedik, bu, içi boş bir uydurmadan başkası değildir."405

Buraya kadar da anlaşılacağı gibi her insanın bir dini vardır. Allah'ın dinine
uymayanlar, hatta kendini ateist olarak tanıtanlar bile, gerçekte "dinsiz" değildir, sadece
batıl bir dinin peşindedir. Bu dinlerin bir kısmı, günümüzde "din" olarak tanımlanmıyor
olabilir. Ancak Kuran'da belirtildiği gibi hepsi de birer dindirler. Örneğin Marksizm de batıl
bir dindir, çünkü bu ideoloji bir kısım insanların "gittikleri yol" hükmündedir. Marksistler,
Marks’ın ürettiği düşünce sistemini benimsemiş, onun düşünce yöntemini kabul etmişlerdir.
Dünyayı onun koyduğu kıstaslara göre değerlendirirler. Nasıl var olduklarını ve ölümün ne
olduğunu da Marks’ın (ve Engels'in) mantıklarına dayanarak açıklama gayretindedir.
Kısacası Marksizm'e inanmışlardır ve hayatlarını da ona göre yönlendirir, olayları ona göre
değerlendirirler. Bunun gibi Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm gibi sistem ve hayat
felsefeleri birer batıl din yerindedir. Bunlara benzer yüzlerce farklı din (yani felsefe,
düşünce sistemi vs.) sayılabilir. Marksizm'e tamamen zıt olan ideolojiler de birer dindir.
Tabii tüm bu dinler, "batıl" dinlerdir ve temelde insanları Allah'ın yolundan saptırmak
amacıyla üretilmişlerdir.
Burada vurgulanması gereken asıl önemli nokta şudur: Dünya üzerinde, ideolojisi, felsefesi, dünya
hedefi ne olursa olsun ya da isterse hiç olmasın, hak dinden uzaklaşmış kişilerin istisnasız tabi oldukları tek
bir ortak din vardır. Bu din de girişte adını koyduğumuz ve ana hatlarını çizdiğimiz “adam yerine

koyulma ve toplumda rağbet kazanma dini"dir. Ve şeytanın, insanları hak dinden saptırma ve
uzaklaştırma çabasında kullandığı en sinsi ve en etkili silahıdır.

Zahirde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi olsa da, İncil, Tevrat veya Kur’an okusa da;
sağcı veya solcu bir partiye mensup bulunsa da: hayata bakış açıları, nefsanî yaşam
kuralları ve BM, NATO, AB gibi kurumları, “demokrasi, özgürlük, küreselleşme” gibi
suiistimal kavramları hep aynıdır.
Bu sahte dinin mensupları, müftüsünden ateistine, şeyhinden müridine, entelinden
cahiline hemen hepsi: insanlara ahlakına ve takvasına değil, parasına göre; topluma
hayırlı ve yararlı olmasına değil, makamına göre; ilmi ve insani fazilet ve fedakârlığına
değil, kendilerine sağlayacak çıkarına göre davranmakta, ona göre ikram ve iltifatta
bulunmaktadır. Çünkü bunlar Allah’a değil, dünya hayatına tapınmaktadır. İslam ve Kur’an,
bunların istismar aracıdır.
Taklit Dinindeki Ortak Psikoloji ve Davranış Biçimleri
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A damlık dininin yaşam felsefesi ve kuralları, Kuran ahlakının tamamen tersi olan bir yaklaşımın
eseridir. Bu inanış kişinin tüm yaşantısına hâkim olan, toplumda da doğal ve geçerli görülen bir zihniyettir.
Kuran'ın pek çok yerinde “kötü ahlak modeli” olarak tarif edilen tavır ve hareketler, adamlık dinini yaşayanlar
tarafından çoğu zaman meziyet olarak kabul edilir.
Bu din, gösterişçi kuralcılığın ve toplumda itibar kazanmanın hâkim olduğu bir hayat felsefesidir.
Toplum, büyük kısmı atalarından miras kalmış birtakım kurallara sahiptir. Bu kuralları ise, "... Gerçekten biz,
atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine uymuş kimseleriz"406 diyen
inkârcı toplumlara benzer şekilde, adeta İlahi bir hüküm gibi sahiplenilmektedir.
Bu kuralların dışına kolay kolay çıkılmaz. Yemek yeme adabından, yatma vakitlerine, sevgi ve saygı
gösterme şekillerinden, arkadaş seçimine, misafir ağırlamaya kadar, hep daha önceden belirlenmiş ruhsuz
ve şuursuz kurallara göre yaşanır. Bu dini tercih eden ve bu dinin adamı olma yolunda ilerleyen her kişi,
toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gören ortak bir üslubu ve tavrı benimsemek zorundadır. Hatta
bu tavırların ustalıkla icra edilmeleri bir üstünlük ölçüsü olarak kabul edilir. Tercihler Allah'ın rızasına göre
değil, adamlık dininin koyduğu ölçülere göre yapılır. Bu çarpık anlayış, adamlık dinine tabi olanlarda geniş
çaplı karakter ve davranış bozukluklarına sebep olmuştur. Aşağıda, bunların en belirgin olanlarını ana
başlıklar altında inceleyeceğiz.

1- Yapmacık Tavır ve Hareketler
İslam dinindeki samimiyet, doğallık ve içtenlik yerine, şekilcilik ve göstermelik dininde, samimiyetten
tamamen uzak, her biri özel olarak ayarlanan ve zaman içinde kişinin karakterinin bir parçası haline gelen
suni tavır ve davranışlar vardır.
Taklit dini mensubu, çarpık anlayışının sonucu olan bu yapmacık hareket ve mimikleri, riyakâr üslubu
ile daha ilk bakışta kendisini belli eder. Bu sahte tavır ve davranışların her biri, mesaj vermek, ilgi çekmek,
farklı ve çekici görünmek, menfaat gözetmek, vs. gibi belli amaçlara yönelik olarak sergilenir.
a) Mesaj Vermek
Taklit dininde, duyguların çoğu zaman konuşma yoluyla değil de, bakış ve tavırlarla ifade edilmesi
esastır. Bunun sebebi, kişinin hissettiği birçok duyguyu açıkça belli etmeyi gururuna yedirememesidir. Bu
yüzden duygularını ima yollu tavır ve davranışlarla belli eder. Avami lisanda "tavır yapma" şeklinde ifade
edilen bu davranış bozuklukları adamlık dini insanının temel kişilik yapısını oluşturur. Kızma, bozulma,
kıskanma, özenme, hayranlık gibi hisler kimi zaman böyle dolaylı şekillerde dışa vurulur.
Sinirlenince kapıları çarparak kapatma, kızdığını belli edecek bakışlar atma, hiç cevap vermeden
uzaklaşma, sinirlendiğini belli etmek için ses tonunu mümkün olduğunca kısık tutarak konuşma, adamlık dini
insanının dışavurum tavırlarından bazılarıdır. Genelde açık ve samimi bir üslup yerine ima yollu anlatımlara
ve suni tavırlara rastlanır.
b) Üstünlük Gösterisi Ve Hor Görmek:
Taklit dininin mensupları, gün içinde sürekli olarak birbirlerine karşı üstünlük elde etmeye çalışır,
ellerinden geldiğince karşı tarafı ezmeye uğraşırlar. Çünkü ancak karşı tarafı ezdikleri takdirde
yükseleceklerini sanırlar.
Sinirli ve aksi görünme, çok meşgul olduğu ve kimseye tahammül edemediği izlenimi verme gibi
tavırlar, genellikle işyeri sahibi veya üst makamdaki kişiler tarafından, kendi altlarında çalışanlara karşı
yapılır. Karşı tarafı adam yerine koymadığını belli eden tavırlar göstermek de adamlık dininde makbul sayılan
davranışlardandır. Toplum içinde konuşurken yalnızca belli kişileri muhatap alarak onlara bakarak
konuşmak, belli kişileri adeta o ortamda yok saymak adamlık dininin aşağılama tavırlarındandır.
c) İlgi Çekmek
Toplu ortamlarda insanların ilgisini çekebilmek, varlığını hissettirmek, kendini ispat etmek
maksadıyla başvurulan yapmacık tavır ve davranışların en belirginlerini şöyle sıralayabiliriz:
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Bulunduğu ortama aykırı tarz ve çıkışlarla farklı görünmeye, kendine özel bir hava vermeye
çalışmak, neşeli samimi bir ortamda ciddi ve ağır takılmak, az konuşmak ya da ciddi, konsantre
olunması gereken bir ortamda laubali hareketler yapmak... Olaylara normalden fazla tepkiler vererek
veya aşırı tepkisiz davranarak ilgi çekmeye çalışmak. İçinde fırtınalar koptuğu halde bir olayı son
derece olgun karşılamış gibi durmak... Ani tavır değişiklikleri göstermek, gülerken birden anlamsız
bir şekilde ciddileşmek veya sakinken aniden taşkın hareketler yapmaya başlamak, ani kahkahalar
atmak. Normal konuşurken bir anda abartılı bir üsluba geçmek, örneğin ses tonunu yükseltmek ya da
aşırı kısık bir sesle konuşmaya başlamak. Bu arada, yüz mimiklerinde ve el kol hareketlerinde de aynı
şekilde abartılı bir hava estirmek, değişik duruş ve oturuş tripleri yapmak. Bu suretle dikkat ve ilgiyi
üzerinde tutmaya çalışmak. Birisinden ilgi görene kadar ona yakınlık göstermeyip, daha sonra
alakadar olmak, kendisine samimi davranan, yakınlık gösterenlere karşı ilgisiz davranmak, tepeden
bakmak, kendisine yüz vermeyen, küçümseyen, ilgi göstermeyenlere yaranmaya ve yakınlaşmaya
çalışmak...
ç) Menfaat Gözetmek
Gerçekte hissedilmeyen samimiyetsiz hareket ve davranışlarda bulunmanın sebeplerinden biri de,
insanlardan elde edilmesi umulan çeşitli menfaatlerdir. Sevmediği fakat çıkar beklediği birine sempatik
görünmeye çalışmak, onun dalkavukluğunu yapmak, her fırsatta gözüne girmeye, kendini beğendirmeye
çaba harcamak, patronuna, amir veya müdürüne karşı sahte bir sadakatle saygılı davranmak, şartlar
değiştiğinde ise gözünü kırpmadan vefasızlık yapmak adamlık dini mensuplarına göre akıllılık ve gözü
açıklık sanılmaktadır.
Ayrıca yaranma düşüncesiyle veya korktuğu ve çekindiği için doğru bildiğini saklamak, bunu da
“herkese hak verme, demokratlık” gibi teviller ile kapamaya çalışmak bunların genel huylarıdır.
d) Gösterişe Yönelmek:
Taklit dininde hayatın en büyük amacı insanların rızasını kazanabilmektir. Bu nedenle ikiyüzlü
davranmak ve gösteriş yapmak çok önemlidir. Çevresi tarafından beğenilen, takdir edilen, hayran olunup
özenilen veya gıpta edilen insan olmak, bunların asıl gayesidir. Bu dinde insanlar çevreleri için giyinir,
konuşur, ev döşer, meslek seçer veya kitap okuyup bilgi edinir. Tüm yaptıklarında en büyük hedefleri;
yaptıkları karşılığı insanların takdirini toplayabilmektir. Örneğin kitapçıya gidip bir kitap seçerken en merak
ettikleri konuya değil, en çok satan kitabı istemektedir. Hangi kitabı okuduklarında daha "havalı" ve günün
modasına daha uygun olacağını düşünürler. Çünkü burada kitap okumanın amacı görgü, bilgi veya kişiliğini
geliştirmek değil, çevresine karşı anlatacak bir şeyler bulabilmektir.
e) Bilmişlik ve Ukalalık Sergilemek:
Taklit dini içinde yaşayan bir insan, Kuran'da bildirilen akıl ve anlayış ferasetinden uzak kimselerdir.
Buna rağmen bu kişiler kendi akıllarını çok beğenirler ve diğer insanlardan kendilerini çok akıllı zannederler.
Adamlık dini mensupları, herkese her konuda fikir verecek bir akla sahip olduğu kanaatindedir. Sağdan
soldan duyduğu yarım yamalak, kulaktan dolma bilgileri, başına gelen olaylardan kendince çıkardığı
sonuçlarla sentezleyip büyük bir hayat tecrübesi edindiğini sanır. Herkese her fırsatta bu tecrübeyi
ispatlamaya çalışır. Burada akıl, zekâ, ahlak ve kültür gibi özellikler ikinci derecede kalır. En büyük prim
yapan unsurlardan biri de, yaş faktörüdür. Bu sözde üstünlük; "sen gelirken biz gidiyorduk", "ben senin
küçüklüğünü bilirim" gibi ifadelerle vurgulanır.

f) Dengesiz Davranışlar Göstermek:
Taklit dininde insanların bazı dengesiz yönlerinin olması ilgi çekici ve makbul sayılır. Bu nedenle
birçok insan aslında son derece normal bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, özellikle "dengesiz" tavırlarda
bulunur. Çünkü böylece, çevresindeki insanlar arasında itibar elde edeceği ve takdir göreceği sanılır.
Adamlık dininin bu çarpık zihniyeti nedeniyle dikkat çekebilmek için canını tehlikeye atanlar dahi çıkmaktadır.
Özellikle gençler arkadaşlarına hava atmak ve insanların hayranlığını kazanmak maksadıyla, akılsızca
cesaret gösterileri yapanlar vardır. Örneğin arabayla sürat yaparlar. Çok tehlikeli olabilecek bir virajda öndeki
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arabayı sollamaya kalkarlar. Hatta karşıdan gelen aracın üzerine sürüp son anda kenara çekilmeyi büyük
marifet sayarlar. Hem kendi hayatlarını hem de diğer kişilerin hayatlarını hiçe sayarak kendilerine "delilik
derecesinde cesur, ölümden bile korkmuyor" dedirtmeye çalışırlar. Hâlbuki bir insan aslında ölümden
korkmadığından değil, adamlık dininin etkisine kapıldığı için bu tip bir tavır ortaya koymaktadır. Ancak
unutulmamalıdır ki, delice sürat yaparak sözde bir cesaret gösterisi sergileyen bir genç tam o anda bir kaza
yaparsa, yüzündeki bütün o çılgınlık giderek yerini çok ciddi ve korku dolu bir ifadeye bırakacaktır. Yardım
istemeye ve ölmemek için dua etmeye başlayacak, etrafına yalvaracaktır. O anda adamlık dini tümüyle
etkisini yitirecek ve yerini Allah korkusu alacaktır; ama iş işten geçmiş olacaktır.
g) Beceriksizlik Taklidi
Yozlaşmışlık dininde, zengin insanların asla basit işleri yapmamış olması gerektiğine dair yanlış bir
inanç vardır. Bu inancın mantığı şu düşünceye dayanır: Zengin olan insanlar, mutlaka yanlarında fiziksel
olarak güç sarf edecekleri işleri yaptıracak ücretli çalışanlar bulundurmalıdır. Örneğin yemeklerini kendileri
yapmaz, aşçı tutmalıdır. Evlerini kendileri temizlemez, hizmetçiler yapmalıdır.
İşte bu zihniyet, kendisini zengin gibi gösterip hava atmak isteyen birçok insanın aslında becerikli
olmasına rağmen "beceriksizlik taklidi" yapmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle kadınlar arasında
"el becerisi gelişmemiş, hiçbir şeyden anlamayan insan" havası vermek oldukça yaygındır. Örneğin bir genç
kızın aslında bildiği halde arkadaşlarının yanında "ben çay yapmasını bilmem, ben yemek yapmaktan hiç
anlamam, hayatım boyunca mutfağa girip bir şey yaptığımı hatırlamam, ben hiç iyi dikiş dikemem, bugüne
kadar elime iğne iplik almadım" gibi sözler söylemelerinin altında yatan düşünce zengin ve asil bir aileden
geldiğini vurgulamaktır... Bu şekilde her işini başkasına yaptırma olanağı olan varlıklı bir insan görünümü
vermeye çalışılmaktadır.
h) Kimseyi Beğenmemek
Çevrelerine her şeyin en mükemmeline sahip insan havası vermek isteyenler, gördükleri hiçbir şeyi
beğenmezler. Hatta beğenseler bile bunu belli etmez, bir kusur bularak mutlaka eleştirmek isterler. Örneğin
arkadaşlarıyla birlikte lüks bir restorana giden bir kişi, hayatı boyunca böyle lüks bir restorana gitmemiş olsa
bile, yine de buranın yemeklerinde veya dekorasyonunda ya da garsonların tavırlarında bir kusur bulmaya
çalışır. "Bence yemekleri pek iyi değildi, manzarası çok kötüydü, ne biçim döşenmiş, insanın içi daralıyor"
gibi eleştiriler getirerek, bundan çok daha iyi yerler gördüm havası vermeye kalkılır.

2- Konuşma Bozuklukları
Konuşma, insanların fikir, düşünce ve duygularını, istek ve arzularını dış dünyaya
aktarmalarına, birbirleri arasında geniş çaplı iletişim kurmalarına yardımcı olan en önemli
vasıtadır. Oysa adamlık dininde konuşma, bu temel amaçlarının dışına taşarak, yozlaşmış
insanların çarpık psikolojisinin bir dışa vurum aracı haline sokulmaktadır. Adamlık dini
insanının bütün kompleksleri, kişilik dengesizlikleri, psikolojik problemleri, ruhsal
düşüklükleri konuşması sırasında ortaya çıkmaktadır. Büyük bir çoğunluk kendisini
dışarıya karşı olduğundan farklı ve üstün gösterme sevdasındadır. Bu gösteriş de, tavır ve
davranışlarla olduğu gibi büyük ölçüde konuşma yoluyla aktarılır.
a) Yapmacık ve Samimiyetsiz Konuşmalar
Yozlaşmışlık dini "kuru kalıplar" dinidir. İnsan bu kalıpları benimsediği ve uyguladığı müddetçe toplum
içinde benimsenip rağbet görecektir. İnsan ilişkilerinde çok önemli bir yer tutan konuşmanın da bu dinde
kendine özgü sayısız kalıpları sergilenir. Adamlık dininde konuşmalar, ortam ve duruma göre bu kalıplardan
uygun olanlarının seçilip ardı ardına dizilmesiyle meydana getirilir. Kişinin sarf ettiği sözleri gerçekten
hissedip hissetmediği hiç önemli değildir. Adamlık dini insanı, duygularıyla dışa vurdukları çok farklı olduğu
için -diğer bir deyimle içi dışı bir olmadığı için- "ikiyüzlülüğün” tarifi içine girmektedir. Normal bir insan için
ikiyüzlülük her ne kadar utanılacak bir durum olsa da, toplum taparlık dinini yaşayan bir kişi utanılacak bir
duruma düştüğünün farkında değildir.
b) Boş ve Amaçsız Konuşmalar
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Yozlaşmışlık dininin konuşmalarındaki en belirgin özellik, konuşmaların boş ve amaçsız olmasıdır.
Halkın % 90'dan fazla bir kesiminde, "laf olsun diye, vakit doldurmak için konuşmak" adeta istemsiz bir
davranış haline gelmiştir. Sonuca götürmeyecek, kalıplaşmış beylik konular bu boş konuşmaların temelini
teşkil eder. Bu tür konuşmaların konu içeriği çok geniştir. Halk arasında, avami lisanla, "geyik muhabbeti"
olarak da tanımlanan bu konuşmalar adamlık dini insanının gündelik yaşamında önemli bir yer işgal eder.
Konuşmaların fazla değişmeyen klasik açılışları vardır: "Dünyanın hiçbir yerinde yok...", "Avrupalı bunu
yapmaz...", "24 saatte bitiririm..." diye başlayan konuşmalar, "beni başa getirecekler ki...", "biz adam
olmayız...", "onların hepsi benim yanımda yetişti..." şeklindeki konuşmalar uzar, genişler, konudan konuya
atlanır. Bilinen veya bilinmeyen her türlü konuda fikir beyan etmeye yönelik konuşmalar da en çok rağbet
görenlerdendir. Hiçbir sonuca bağlanamayan, bağlansa da hiçbir fayda sağlamayan bu tip konuşmalar
genelde karşı tarafa fikir, düşünce, yorum sahibi olduğunu hissettirme kompleksinden kaynaklanır.
c) Çözümsüz ve Hikmetsiz Konuşmalar
Taklitçilik dininde gerçekten konuşulup halledilmesi gereken konular bile karmaşa ve çözümsüzlüğe
sürüklenir. Çok kısa sürede çözülebilecek meseleler saatlerce uzatılır. Konuşmalar karşılıklı iddialaşma,
inatlaşma ve kişilik gösterisine dönüşür. İş toplantıları, arkadaş toplantıları, apartman toplantıları hep bu tür
görüntülere sahne olur.
Yozlaşmışlık dininde kişi lafı uzatıp bir türlü konunun özüne inemez. Çok konuştuğu halde bir şey
anlatamaz. Gereksiz girişler, anlamsız bağlantılarla çok basit bir konuyu bile içinden çıkılamaz bir hale sokar.
Konuşmalarının arasına kendine dikkat çekmeye, fikir ve düşüncelerini önemli göstermeye ya da bilgi ve
kültürünü ispatlamaya yönelik imalı sözler katmaya çalışır. En hayati konularda bile kendi şahsının öne
çıkması birinci planda, konuşulan konu ikinci plandadır. "Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence
türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve
çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur..."407 ayetinde haber verilen özellikler adamlık dininin konuşmalarında
da çok yoğun olarak kendini gösterir.
ç) Düşüncesiz Konuşmalar
İstismar dininin konuşmalarında düşüncesizlik sık sık gözlenir. Anlattığı konu ya da kullandığı üslup
karşı tarafın ilgisini çekmediği halde bunu fark edemeyip aynı tempoda anlatmaya devam etmek, daha önce
anlattığı şeyleri unutup tekrar tekrar gündeme getirmek, herkesin bildiği şeyleri çok orijinal bir konu anlatıyor
edasıyla dillendirmek, bir kişinin vakti yokken zorla dinletmek, adamlık dinine has düşüncesizliğin en belirgin
örneklerindendir. Bütün bunların yanı sıra, yapılan yersiz ve kötü espriler konuşmaları daha da hikmetsiz bir hale
getirmektedir.
Patavatsızlık, düşüncesiz konuşma şekillerinden biridir. Yanlış anlaşılmaya müsait sözler sarf etmek,
lafın ucunun nereye varacağını düşünmemek, konuşurken çeşitli potlar kırmak bu sınıfa girmektedir.
d) Saygısız ve Alaycı Konuşmalar
Konu ne olursa olsun iddiacı ve tartışmacı bir üslup takınmak adamlık dininin özelliklerindendir. Bunun
yanı sıra ses tonunu yükselterek baskın çıkmaya çalışmak, özellikle karşı tarafa kendi fikrini kabul ettirmenin
bir gereği zannedilmektedir.
Kendisiyle aynı ortamda bulunan kişileri muhatap kabul etmeyip, onlar hakkında, "bu", "şunlar" gibi
terimler kullanmak, karşısındakinin yüzüne bakmadan konuşmak, espriyle bozmak, laf sokmak da adamlık
dininde karşı tarafı aşağılama yöntemleridir. Duyduğu halde kendini ağırdan satmak için sorulan sorulara
cevap vermemek, duymazdan gelmek de böyledir. Bunların yanı sıra duyduğu bir şeyi kasten tekrarlatmak,
anladığı halde anlamıyor takılmak, karşı taraf bir şey anlatırken onu kaale almadığını ve dinlemediğini belli
edecek şekilde başkasıyla farklı bir konu konuşmaya başlamak saygısız ve alaycı konuşmanın diğer
örneklerindendir.
Karşısındakinin anlattığı konuyla ilgilenmediğini ve küçümsediğini belli eden alaycı ifadeler kullanmak
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"öyle diyorsan öyledir", "aynen devam et" gibi... kelimeler kullanmak, ayrıca otoriter üslup takınarak
"bakayım"lı konuşmak ("ver bakayım", "gel bakayım" gibi...) bu konuyla ilgili diğer edep dışı hareketlerdir.
e) Telefonda Yapmacık Ses Tonları
Telefonda konuşurken, normal zamanda kullandığı ses tonu ve üsluptan farklı bir ses tonu ve üslup
kullanmak yine adamlık dini özelliklerindendir. "Alo" kelimesini bulunduğu yerdeki statüsüne göre, farklı
samimiyetsiz şekillerde telaffuz etmek, örneğin patron ve müdür konumundaysa sesini özellikle kalın ve tok
bir tona getirip ağır ve ekstra ciddi bir üslupla telefona cevap vermek bunların basitliğidir.
f) Arkadan Çekiştirme ve Dedikodu
Kalem Suresi'nin 10.-15. ayetlerinde, adamlık dini mensuplarının gösterdiği basit ve aşağı tavırlar
birbiri ardına tarif edilir. Bu konu ile ilgili olarak bildirilen ayetler şöyledir:
Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık (tiplere). Alabildiğine ayıplayıp
kötüleyen, söz getirip götüren(lere). Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr
(hainlere). Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik (rezilliği bir marifet ve meslek haline getirenlere,
asla iltifat etme, bu tiplerin peşine gitme).408
Ayetlerin ilk başında söylenen "alabildiğine ayıplayıp kötüleme", adamlık dininde çok rastlanan bir
tavırdır. Bu dinin mensupları içinde, insanların yüzüne karşı iyi davranan, sonra da arkasından çekiştiren
insan modeli son derece yaygın haldedir. Hiç kimse birbirinin eksik ve hatalı yönleriyle, düzeltmek kastıyla
ilgilenmez. Zaten, başkalarının hatalarını düzeltmek de pek arzu edilmez. Kişinin herhangi bir hatası, ancak
bir alay ya da dedikodu konusu olarak gündeme gelir.

408
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AHMET AKGÜL HOCAMIZA YAZILAN MEKTUP:
Muhterem Hocam:
Hürmet, muhabbet ve sadakatle ellerinizden öperim. Bu konuda dualarınızı ümit ederim. Her şeyden
önce bu yazdıklarım, Allah’ın izni, Erbakan Hocam ve sizin himmetiniz ve içinde bulunmakla şereflendiğim,
bereketli Milli Çözüm topluluğunun bereketi iledir. Yoksa ilkokul mezunu ve temizlik işlerinde çalışan bir
kişinin size bilgi iletmesi ne haddinedir.
Hz. İbrahim As. Canının tehlikede olduğu bir durumda, maddenin ve mananın kaynağı Rabbine
başvururken, başka bir yerde ise öldükten sonra tekrar dirilmenin somut bir delilini Allah’tan istemektedir.
Yani, asıl olan bizlerin Milli Çözüm ekibindeki kardeşlerimiz için Erbakan Hocamın söylediklerine,
müjdelerine ve uyarılarına kulak vermek, Sizin Ona en güzel bir biçimde, gerek lisanınızla, gerek
duruşunuzla

tercümanlığınıza güvenmek ve saygı göstermektir. Öbür taraftan ise Erbakan Hocamın

haberleri müjdeleri ve projeleri elbette ve her halde somut bir şekilde ortaya çıkmalıdır. Çünkü bizler, şu anda
mananın somutlaştığı bir çağa geçiyoruz. Adil Düzen Medeniyeti, mananın somutlaştığı bir çağ olacaktır.
Allah’ın varlığı, birliği, Hz. Peygamber Efendimiz ( SAV ) Allah’ın Rasulü olduğunun, Kur-an’ın Allah’ın son
gönderdiği hidayet rehberi kitap olduğunun, Erbakan Hocamın; Allah’ın hidayet nurunun ve O’nun gönderdiği
Hz.Peygamber Aleyhisselamın veraset zuhurunun en kâmil yansıması olduğunun somutlaştığı bir çağ
olacaktır, Allah’ın izniyle. Adil Düzen Medeniyetinde, bunu somutlaştırmak (el ve göz ile algılanacak vaziyete
getirmek) sürecine geçirmek ve yürütmek ise Muhterem Hocam; Sizin dolayısıyla Milli Çözüm’ün eliyle
olacaktır inşallah. Çünkü Erbakan Hocam bir hakikatin mana boyutu ise, siz de bu hakikatin somutlaşmış
konumunu temsil makamındasınız. Aynı zamanda, Milli Görüş bu hakikatin fikir ve teorik boyutu ise, Milli
Çözüm de aynı hakikatin pratiği ve tatbikatı olacaktır. Muhterem Hocam, Allah’ın izni, Erbakan Hocamın
inayeti ve Sizin rehberliğinizle bu hakikatin hem manevi hem de zahiri verilerine mazhar olduk Elhamdülillah.
Muhterem Hocam, affınıza sığınarak; âcizane bazı çözümlemeleri müsaadenizle sizlere arz etmek
istiyorum. Peygamberlerin hayatında ve peygamberlerin inayetiyle sonraki süreçlerde büyük vakıalar
ekseriyetle Muharrem ayında olagelmiştir. Yani, Muharrem ayının diğer bir adı vakıa ayıdır. Diğer taraftan
bu vakıalar, Allah’ın rızasına ulaşmak için başlangıç ve sonuç olarak tecelli ediyor. Hz. Âdem Aleyhisselamın
Cennetten kovulması ve bağışlanması, Hz. Nuh Aleyhisselamın gemisinin yol alması ve karaya oturması,
Hz. Peygamber Efendimizin hicret buyurması ve İslam’ın tamamlanması gibi pek çok tarihi vakıa da hep
Muharrem ayında vuku bulmuşlardır. Yani Peygamberlerin ve Hak Dava Önderlerinin, Allah rızası için hamle
başlangıcı ve sonucu genelde bu ayda vuku bulmaktadır. Araştırmalarımda, Erbakan Hocamın yaptıkları
büyük hamlelerin içinde, Muharrem ayına denk gelen bir hamle bulamadım. Muhtemelen, sizin de içinde
bulunduğunuz bir hamlesinin Muharrem ayına denk geleceğine inanıyorum inşaallah. Ama Allah’ın izniyle
Milli Görüşün, Milli Çözüm ile bütünleşerek Adil Düzen temelli Yeni Bir Adalet Dünyasının kuruluşunun,
Allah’ın izni, Erbakan Hocamın inayeti ve sizin gayretinizle somut verileri beynimde oluşmuş durumdadır.
Öbür taraftan Muhterem Hocam, Muharrem ayı büyük vakıaların gerçekleştiği ay olmakla beraber, bu ayda,
Allah’ın rızasına ulaşmak için vuku bulan hadiselerin gerçekleştiği de anlaşılmaktadır. Allah’ın rızasına
ulaşmak ona yaklaşmak için yapılan herhangi bir amelin Arapça karşılığının “KURBAN” demek olduğunu
öğrenmiş bulunmaktayım. Yani, Muharrem ayının diğer bir adı da “kurban ayı” olmaktadır. Diğer taraftan

Ramazan ayı, Allah’ın, Peygamberlere ve Hak Dava Önderi olan kullarına daha çok
yakınlaştığı ay, Muharrem (Kurban-Vakıa) ise söz konusu kullarının Allah’a
yakınlaştığı ay olmaktadır. Recep ve Şaban ayları, Ramazan ayının müjdecisi, Zilhicce ayı ve Hac
farizası ise Muharrem (Kurban-Vakıa) ayının müjdecisi sayılmaktadır. Gerçekte Kurban Bayramı, Allah’ın
bayramıdır ve Muharrem (Kurban-Vakıa) ayının sonundadır. Ama Rabbimizin bayramı, kullarının bayram
etmesi olduğu için bayramı, Muharrem (Kurban-Vakıa) ayının müjdecisi olan Zilhicce ayında, Hac farizasıyla
hediye buyurmaktadır. Ama bu yıl Kurban Bayramının beşaret ve sevinci, Zilhicce ayında yaşanamadı.
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Çünkü vinç kazası ve Mina’daki yaşanan izdiham nedeniyle bu yılın gerçek bayramını bir sonraki ay olan
Muharrem (Kurban-Vakıa) ayı içinde veya sonunda, Milli Görüşün Milli Çözüm ile bütünleşmesi sonucunda
büyük bir zafer yaşatarak özlenen Bayramını hediye edecek olmasıdır. En büyük zafer ise nasıl ki Kur’an
hüküm olarak Muharrem (Kurban-Vakıa) ayında en kâmil manaya ulaştı ise, Allah’ın izni ile bu akşam
(13.10.2015) içine gireceğimiz Muharrem (Kurban-Vakıa) ayında veya sonunda, nizam olarak en kâmil bir
şekilde hâkim olmasıdır. Erbakan Hocamın: “Bir 30 Ağustos sabahı Türk Ordusunun

İslam (barış ve bereket nizamına) geçildiğini ilan ettiğini duyduğunuz zaman, ilk
gördüğünüz askerin potinlerini öpünüz. Çünkü o Hz. Peygamberin müjdelediği
ordunun bir neferidir!” sözlerindeki 30 Ağustos kısmı hariç bize yabancı gelmiyor.
Muhterem Hocam. Gerek Erbakan Hocamın bu ve buna benzer müjdeler buyurmaları, gerekse sizin
Milli Çözüm ekibindeki kardeşlerimize defalarca bu müjdeyi Allah’ın vadine iman olarak kalplerimize
kazımanız en büyük dayanağımızdır. Dolayısıyla 30 Ağustos bölümü hariç Aziz Hocamızın müjdeleri oldukça
yakındır. Yani 30 Ağustos kısmı, Milli Türkiye’nin ordusu için söylenen söz olduğu için, bu bölüm zafere
kesinlikle inanılması maksatlıdır. Bu sözün başında 30 Ağustos olmazsa linç edilmesi gereken birisi olarak
algılanır. Milli Çözüm ekibi olarak biz, Erbakan Hocamın hakikat nuruna ve hidayet yoluna inanmış
insanlarız. Tercümanı olduğu Kuranın her söylediğine amenna ve saddakna deyip bağlanmışız. Beynimizin
algılayamadığı bölümleri ise Erbakan Hocamızın bir hikmetli mesajı sayarız. Ama başkaları için bu sözün
somutlaşması lazımdır. O da Türk Ordusunun devreye girmesi ile hem somut olarak hem de hikmet olarak
açığa çıkacaktır. Ve zaten bu müjdeleri Milli Çözümdeki kardeşlerimizden başka dert edinen pek azdır. Yani
bu sözlerin algılaması gereken kişilerin anlaması için söylendiğini bilmemiz lazımdır. Erbakan Hocamız asla
boş söz konuşmamıştır.
Muhterem Hocam, arz etmek istediğim diğer bir konu ise; Rabbimiz Vakıa Suresinin 75 ve 76.
Ayetlerinde “Yıldızların yerlerine andolsun. Eğer bunu (yıldızların yerini) bilirseniz bu (bunun) büyük
bir yemin olduğunu bilirsiniz” buyurmaktadır. Yıldızların yerlerini (astroloji) tevafuken son 4/5 yıldır
dinlemeye ve anlamaya yoğunlaştım. Son zamanlarda ise kavramaya ve özellikle yaklaşık on gündür de
Allah’ın izni, Erbakan Hocam ve sizin himmetinizle bazı avantajlar da oluştu. Ve daha bir derin şekilde
kavramam kolaylaştırıldı. Hocam, yıldızların yerini kavramamla beraber, Erbakan tecellisinin Milli Görüş ve
Milli Çözüm gerçeğinin dünyanın gelmiş geçmiş en önemli vakıalarından olduklarını ve çok ihtişamlı bir sona
yaklaştığını somut olarak da anladım. Ve Rabbimizin bu yemininin ne kadar büyük bir yemin olduğunu
Allah’ın izni, Erbakan Hocam ve sizin himmetinizle kavradım. Bundan dolayıdır ki size, bu yazıyı yazmaya
cüret ediyorum. Adil Düzen Medeniyetinde insanlar somut verilere muhatap olarak imtihan edilecektir.
Muhterem Hocam, manevi verilerle imtihan olma dönemi geçiyor. Onun içindir ki Milli Görüş - Milli Çözümün
zaferini yalanlamaya ve karşı çıkmaya kimsenin mecali kalmayacaktır. Asıl değerli olan, Erbakan Hocamızın
Kur’an kaynaklı müjde ve projelerini baz almaktır, taklitçi ve kof kanaatleri ölçü almak değildir. Muhterem
Hocam, yıldızların yeri ilminden (astroloji) bazı verileri somut size ileterek yazıma son vermek istiyorum.
Erbakan Hocam, 29.10.1926’da, bir Cuma günü saat 15.03’de dünyaya buyurmuşlardır. Erbakan
Hocamın yıldız haritaları, dünya nizamını Kur’an merkezli değiştirmesi için var olduğunu somut bir şekilde
ortaya koymaktadır. Ve vuslat anının yıldız haritası ise bunun alt yapısını tamamlamayı başardığının
verilerini net bir şekilde anlatmaktadır. Erbakan Hocamın bu hayattaki varlığının amacı, Kur’an’ın Adil
Düzeninin hakimiyetinin yolunu hazırlamaktır.
Muhterem Hocam, sizin dünyaya teşrif ettiğiniz gün ise, 11.04.1949 Pazartesi, saat 09.33 tür. Yıldız
haritanızın verdiği somut veriler ise, Erbakan Hocama mutlak bir itimat ile bağlanmak ve onun net bir şekilde
ortaya koymuş oldukları gerçekleri dünyaya ve insanlığa açık bir şekilde yansıtmaktır. Muhterem Hocam,
Hak namına olan büyük vakıaların çıkış zamanlarının zuhur anı yıldız haritalarına bakıldığı zaman kısmen
anlaşılmaktadır. Mesela Milli Görüş Harekâtının nasıl başladığı, bereketli ve hızlı bir şekilde hangi başarılara
ulaştığı ve insanlığı saadete kavuşturmak üzere hangi projeleri hazırladığı ortaya çıkmaktadır. Ve sonra da
Milli Çözümün çıkış anının yıldız haritasına bakıldığı zaman ise hangi kutlu anda başladığı, Milli Görüşün
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ortaya koyduğu gerçeklere en net bir şekilde nasıl sahip çıktığı, aynı zamanda Milli Görüşün ortaya
koyduğu projelerini ve Adil Düzeni somut bir şekilde nasıl hâkim kılacağı ve dirayetle uygulayacağı
anlaşılmaktadır.
Afyon Kampımızdaki Adil Düzen Programlarının başlangıç anının yıldız haritası da Adil Düzene geçişi
anlama, kavrama ve uygulamaya yönelik, gerekli ve bereketli bir sürece tevafuk ettiği anlaşılmaktadır. Daha
başka önemli bir vakıa ise, teşrif buyurarak bizleri mutlu ettiğiniz Konya Milli Çözüm Tomurcukları Sünnet
Şöleni Programının başlama anı yıldız haritası ise bütün dünyaya “artık vakit tamamdır, geliyoruz”
duyurusunun yapıldığı bir vakıa olduğunun vurgulandığı özel bir önem taşımaktadır. Muhterem Hocam,
Rabbimizin yarattığı özel ve güzel anlarının artık başladığı yıldız haritaları bir çok yönden okunup yorumlanır.
Ama bu güzel ve özel vakıaların final haritasını size ileterek yazımı sonlandıracağım. Muharrem (KurbanVakıa) ayına girdiğimiz anın haritasını, 13.10.2015 saat 03.10’da, yani bu gece özetlemeye çalışacağım.
Muharrem (Kurban-Vakıa) ayının içinde veya sonunda Milli Ordunun artık ipleri eline aldığının, ihtişamlı bir
şekilde İslam’ın hem din olarak hem de düzen olarak hâkimiyetinin başladığının, İslam ve insanlık
düşmanlarının aslında bir hayal olarak algılandığı bir çağa adım atıldığı anın yıldız haritasında net olarak
Allah’ın izniyle okunmaktadır. Yani Erbakan Hocamın ve sizin müjdelediğiniz ve özlemle beklediğiniz ve
bizleri de şereflendirerek bu imana ve sevince ortak ettiğiniz Büyük Bayrama yaklaşıyoruz, yaşıyoruz Allah’ın
izniyle. Şimdiden Bayramınız kutlu olsun Muhterem Hocam. Allah (CC) Erbakan Hocamın himmet ve
himayesini ve sizin de rehberliğinizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Milli Çözümdeki Ekibine samimiyetle
muvaffakiyetler versin. Bizler bu güne kadar samimi olduğumuz için Erbakan Hocam ve sizin çevrenizde
pervane olduk. Samimiyet İmanın canıdır. Nasıl ki Peygamber Efendimizin çevresindeki sahabeler manen
büyük insan oldular ise, bunun sebebi İmanlarının büyüklüğünden öte, imanlarını da büyüten olabildiğince
samimi olmalarıdır.
Muhterem Hocam, bu Muharrem (Kurban-Vakıa) ayında olabildiğince içe dönülmesi, birbirimize ve
diğer sevdiklerimize bol bol dua edilmesi ve diğer bütün insanların Adil Düzene geçiş sürecinde olabildiğince
sıkıntıya girmeden manen ve madden bereketlenmesi için dua edelim. Bu ayın en azından 1. Günü, 9 ve 10
veya 10 ve 11. Günlerini oruçla geçirelim ve bayramlıklarımızı hazırlayıp bayram sabahını beklemeye
koyulalım inşallah. Muhterem Hocam, tekrar bayramınızı kutluyorum, bu bayramın asıl sahibi Allah’ımızdır,
hidayet rehberimiz Peygamber Aleyhisselamdır, Kutlu liderimiz ise Erbakan Hocamızdır. Onlar nasıl kutlanır
bilemiyorum. Ama onların sevinci başta sizin, Milli Çözüm ekibinin, Milli Çözümle direk bağlantı kurmaması
gerektiği için yanımızda olmayan ama dolaylı olarak Milli Çözüme hizmet etmeye çalışan kardeşlerimizin
kalbi ile Milli Çözümün yanında olup da gerçeğe vakıf Çözümün yanında olan başta Peygamberlerin,
evliyaların, şehitlerin, meleklerin ve bizim bilemediğimiz diğer ruhanilerin sevinci,

Allah’ımız ve

Peygamberimiz ve de Erbakan Hocamızın sevinci olacak, onların sevinci bu şekilde tezahür olamayan ama
dualarıyla Milli Çözüme destek veren kardeşlerimizin ve de mana âleminde Allah’ın izniyle Milli edecek ve
asıl bayram onların olmuş olacaktır.
Muhterem Hocam, tekrar tekrar Büyük Zafer Bayramınızı kutluyorum. Canla başla, hürmet, muhabbet
ve sadakatle ellerinizden öpüyorum.

Necmi Kamer Beşir CESUR
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AHMET AKGÜL KİMDİR?
Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde
önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.
2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini
çıkarmaya başlamıştır.
Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç
bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve
hapis yatmıştır.
İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat
düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani
temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi
konularında yoğunlaşmıştır.
Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış
ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizce’ye çevrilip
merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya
genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 20 kadar ülkede yayınlanıp
okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim
yorumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça tercümeleri tamamlanıp basılmış
olup; Almanca, Japonca ve Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.
Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40
yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara
katılmaktadır.
Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun
vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle,
Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış;
Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip
kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten
de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri,
Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.
1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 70 (yetmiş) eseri bulunan
yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.
Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Hazırladı) ■Milli Sorunlarımız ve
Sorumluluklarımız. (2 Cilt) ■İnsan’ın Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur'an-i Kavramlar ve
Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve
Akıbeti. ■AKP İntihara Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor.
■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan
Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı.
■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız.
(2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet
Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Bilgeliği. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At
Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde
Yazdıklarım. ■Din Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol'la Rantiye Savaşı.
■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve
Cüceler. (3 Cilt) ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve İnsanlığın Gereği. (Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi
ve Abdulhamit Siyaseti. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi
Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte,
Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç
Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı) ■Türkiye
Büyüyor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. ■Amik Ovası ve
Armegeddon Savaşı. ■Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı)
■Cemaatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. ■Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni
İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okumasın).
■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve
Siyaset Tenkidi. ■Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe Analizi ve Sistem
Krizi. ■Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması. ■Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması. ■Pazarlık
Partisi ve Palavra İktidarı (Hazırlanıyor) ■Kemalizm-Tayyibzm Kavramları ve Çelişkili Kurguları.
(Hazırlanıyor)
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RUHLAR, SIRLAR VE UZAYLILAR

AHMET AKGÜL

Ahmet AKGÜL
Ufkunuzu açacak, umudunuzu coşturacak ve ruhunuzu huzura
kavuşturacak bir eser…








Ruhun mevcudiyeti ve mahiyeti
Ruhların tedavi ve terakkisi
Ruhların üstün meziyetleri ve münasebetleri
Ölüm sonrası ruhların, nurani bedenlerle seyahatleri ve serbestiyetleri
Dört Kitaba göre Uzaylılar gerçeği ve sır perdeleri
İslâm Âlimlerinin özellikle Mevlana Halidi Bağdadi Hz.leri ve halifelerinin, Batı
uygarlığını çok geride bırakacak, bilim ve teknoloji sırları ve serüvenleri.
 Yaşadığımız Kâinat, tabiat ve hayat; hakikat mi, yoksa hayal mi?
 Ruhi olgunlaşma ve manevi buluşma ve yardımlaşma çareleri
Gibi çok önemli ve orijinal konuların;
Kur’an ayetleri, Hz. Peygamberimizin hadisleri, Büyük İslâm Alimlerinin işaretleri ve
çağdaş Batılı bilginlerin itiraf ve ifadeleri doğrultusunda yorumlandığı bir kitap!...

