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ÝRFAN OKULUNDA
OKU

Ýrfan okulunun sýrrý nedir?
Ýrfan okulunun sýrrý, Tevhid sýrrýdýr.
Tevhid sýrrýný aramanýn yolu, ilimdir.

Gerek maddi olsun, gerekse manevi olsun,
her þey ilimle olur.

Ýlim ise, irfan ile kaimdir.
Gerçek ilim sahibi, ayný zamanda gerçek
Ýrfanýn da sahibidir. En güzeli de budur.

Yani ilim ve irfanýn bir arada olmasý...

*   *   *

Ýlim, ilim bilmektir.
Ýlim, kendin' bilmektir.
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktýr?

Dört kitabýn manasý
Bellidir bir Elif'te
Sen Elif dersin, hoca
Manasý ne demektir?

Yunus Emre

HACI AHMET KAYHAN
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[Hat sanatý: Arapça, Muhammed]

MUHAMMED
Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem
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[Hat sanatý: Arapça, Allah]

ALLAH
Celle Celalühu
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Bismillahir Rahmanir Rahim
HuvAllaHullezi lâ ilâhe illâ Hu,

Âlimül gaybü veþþehadeh
Huver Rahmanir Rahim

HuvAllaHullezi lâ ilâhe illâ Hu,
El melikül Kuddusüs Selâmül Müminül Müheyminül

Azizül Cebbarül Mütekebbir;
SübhanAllahi ammâ yüþrikûn.

HuvAllahül Hâlikül Bariûl Musavvirü lehül
Esmaül Hüsna;

YûsebbiHu lehu ma fissemavati vel ard
Ve Huvel Azizül Hakim.

Huvel Evvelü vel Âhirü vel Zâhirü vel Bâtýnu,
Ve Huve alâ külli þey'in Alim.

Sübhanel ebediyyül ebed,
Sübhanel Vahidül Ahad,
Sübhanel Ferdis Samed,
Sübhane Refi'issemai bi gayri amed.
Sübhane men basadal arda alâ main cemed.
Sübhane men halakal halka ve ahsahüm aded.
Sübhane men kasemel rýzka ve lem yense Ahad.
Sübhanellezi lemyettekiz sahibeten ve lâ veled.
Sübhanellezi lem yelid ve lem yûled, velem yekün lehu,

küfüven Ahad.
Sübhane men yerâni

ve yesmeu kelâmi
ve yagrifu mekâni
ve yerzugni ve lâ yensâni.

Sübhaneke Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun,
Ve Selâmün alel mürselin.
Vel hamdülillahi Rabbil âlemin,

El Fatiha.
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ÖNSÖZ

Ýnsanoðlu bu dünyaya gelir, belli bir süre burada yaþar, sonra göçer, gider.
Uzun ya da kýsa olsun, insanýn yeryüzündeki ömrü kýsýtlý, sýnýrlýdýr. Hatta bu durumunu
belirtmek için dilimizde "sayýlý nefes" deyimi kullanýlýr. Yani az ya da çok da olsa,
herhangi bir insan yeryüzünde þu kadar kez nefes alýp verecektir, ne bir nefes eksik,
ne bir nefes fazla.

Bu sayýnýn kaç olduðunu hiç merak ettiniz mi?
Ortalama olarak söyleyecek olursak, insanoðlu günde 24 bin defa nefes alýp

verir. Yýlda bu sayý, 8 milyon 760 bin soluk eder.
Peki, bu nefesin, canýn þükrünü eda etmek için biz ne yapýyoruz?
Yalnýz alýp verdiðimiz nefeslerin karþýlýðýný ödeyebilmek için, insanýn her gün

24 bin defa Allah'a þükretmesi gerekir. Ama Yüce Yaratan, bunun yanýsýra insaný
dünyada, sayýsýz nimetler içinde yaþatýr. Ya bu diðer nimetlerin þükrünü nasýl
ödeyeceðiz?

Nefes almak, en büyük nimettir. Saðlýklý alýnmýþ bir soluk üzerinde bir an bile
düþünmeyiz. Oysa öyle hastalýklar vardýr ki onlardan muzdarip olanlar bir nefes için
bir milyon, on milyon vermeye çoktan razýdýrlar, ama nerde? Parayla satýn alýnabilecek
gibi deðildir. Koskoca cihan padiþahý, Kanuni Sultan Süleyman, hastalýðý sýrasýnda ne
demiþti:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sýhhat gibi.

Yani: Halkýn gözünde devlet, iktidar ve zenginlik gibi deðerli bir þey yoktur.
Halbuki sýhhatle, saðlýkla alýnýp verilmiþ bir nefes kadar deðerli bir devlet, dünyada
yoktur. Unutmayalým ki bu sözü söyleyen, zamanýnýn tek süper devletinin tartýþýlmaz
hakimidir.

Ýki kurumuþ aðacýn birbirine sürtülmesinden ortaya çýkan bir kývýlcým, insanoðluna
büyük bir medeniyetin yolunu açmýþtýr. Oysa her nefesimiz, içimizde can kývýlcýmýný
yeniden ateþlemektedir. Hiçbir diyet ödemeden her gün 24 bin defa alýp verdiðimiz
ve hayatýmýzýn devamýný saðlayan soluklarýn karþýlýðý ne olmalýdýr? Allah'a olan
þükrümüzü nasýl ödemeliyiz?

Hepimizin, bu konu üzerinde uzun uzun düþünmesi gereklidir.

*   *   *
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Âdem ve Âlem'den, Ruh ve Beden'den sonra, yeni bir kitapla karþýnýzdayýz.
Hak'kýn bahçesinden yeni güller derdik, yeni meyveler seçtik. Kitabýmýz bir

pazardýr; orada herkes, aradýðý neyse onu bulur. Gül isteyen gül, sümbül isteyen
sümbül, elma isteyen elma, hurma isteyen hurma... Herkes istediðini seçer, beðenir
ve alýr.

Hepsi hayýrlý olsun, uðurlu olsun, mübarek olsun.
Bir kývýlcým, bir ateþi tutuþturmaya yeter. Biz de yeryüzünde yaþadýðýmýz,

çocukluktan sonraki 50 - 60 yýl boyunca, günde alýp verdiðimiz 24 bin nefesle, hiç
deðilse bu süre zarfýnda manevi uyanýþýmýzýn ateþini tutuþturabilelim.

Hacý Ahmet KAYHAN
Aðustos 1994

Not: Bu kitabýn hazýrlanmasýnda birkaç arkadaþ katkýda bulunmuþtur.
Derleyen ve düzenleyen: Metin Beynam
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TASAVVUFA GÝRÝÞ

Tasavvuf gibi engin ve derin bir konuyu, biz burada ünlü tasavvuf þairi Niyaziyi
Mýsrî Hz.'nin dilinden anlamaya çalýþacaðýz. Denilebilir ki, tasavvufu Niyazi'den daha
güzel þiir diline döken olmamýþtýr. Ancak dilinin aðýrlýðý, zaten aðýr ve derin olan bu
konunun anlaþýlmasýný daha da zorlaþtýrmaktadýr.

Biz burada Niyazi'nin bazý þiirlerini vererek konuya yaklaþmaya çalýþacaðýz.
Þiirlerin önce beyitleri, sonra her beytin altýnda açýklamasý verilecektir. Nakaratlarýn
bulunduðu þiirlerde nakarat ilk geçtiði yerde açýklanacak, sonraki tekrarlarýnda bir
daha ele alýnmayacaktýr. Yorum ve açýklamalar, parantez içinde verilecektir.

*   *   *
Ey gönül gel Hak'ka giden râhý bul
Ehli derd olup derun-u âhý bul
Canýn ilindeki þems ü mahý bul

Âdem isen semme vechullah'ý bul
Kande baksan ol güzel Allah'ý bul

Ey gönül, gel Hak'ka giden yolu bul. Dert ehlinden olup gönül ahýný bul. (Çünkü
Hak'ký özlemeyen, onun için dert çekmeyen, onu bulamaz. Can ve ten, ruh ve beden
demektir.) Ruhunun içindeki, yani ruh âlemindeki güneþi ve ay'ý bul. (Burada güneþten
kasýt Allah, aydan maksat da Hz. Peygamber olsa gerekir. Çünkü geceleri ay, güneþin
ýþýðýný bizlere yansýttýðý gibi, Allah hakkýnda bilgiye de Allah'ýn Resûlü sayesinde
eriþebiliyoruz. Ýþin doðrusunu Allah daha iyi bilir.)

Ýnsan isen (yani insan denmeye layýk, kâmil bir insan isen) "semme vechullah"ý
bul. (Burada Kur'an'daki bir ayete gönderme yapýlmaktadýr: "Feeynema tuvellü
fesemme vechullah" [2:115]. Yani: "Her nereye baksan Allah'ýn yüzü oradadýr."
Niyazi diyor ki, bu ayeti sadece söz olarak bilme, iþin tahkikine, gerçekleþmesine
eriþ, nereye baksan Allah'ý gör.) Nereye baksan o güzel Allah'ý bul.

Devlet-i dünyaya maðrur olma sen
Lezzet-i cahýna mesrur olma sen
Ýzzetim buldum deyu hor olma sen

Âdem isen semme vechullah'ý bul
Kande baksan ol güzel Allah'ý bul

Dünya zenginliði seni gururlandýrmasýn. Mevkilerinin, makamlarýnýn lezzeti de
seni sevindirmesin. Yüksek þerefe kavuþtum diyerek kendini küçük düþürme,
baþkalarýný da küçük görme.
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Gerçi Allah'a ibadet de güzel
Zühd ü takva ve kanaat de güzel
Halvet ehline keramet de güzel

Âdem isen semme vechullah'ý bul
Kande baksan ol güzel Allah'ý bul

Gerçi (bütün dindarlarýn yaptýðý gibi) Allah'a ibadet de güzel. Dinin gereklerini
dikkatlice yerine getirmek, Allah'tan çekinmek ve onun verdiklerine kanaat etmek
de güzel. Halvet (uzlet, yalnýzlýk) ehline keramet de güzel. (Nitekim halvete
çekilenlerden birtakým olaðanüstü haller, kerametler zuhur edebilir.) Fakat bunlarýn
hepsinden daha deðerlisi, baktýðý her yerde Allah'ý görmektir.

Ol sana açmýþ durur daim gözün
Sen yitirmiþsin ha ararsýn özün
Bî-cihet göstermiþ eþyada yüzün

Âdem isen semme vechullah'ý bul
Kande baksan ol güzel Allah'ý bul

O, seni devamlý gözler. Sen ise özünü kaybetmiþ, devamlý onu ararsýn. Bütün
nesnelerde, yön ayrýmý olmaksýzýn yüzünü göstermiþtir.

Ârife eþyada esma görünür
Cümle esmada müsemma görünür
Bu Niyazi'den de Mevlâ görünür

Âdem isen semme vechullah'ý bul
Kande baksan ol güzel Allah'ý bul

Arif (yani bilge) bütün nesnelerde Allah'ýn isimlerini (esmasýný) görür. Bütün
isimlerde görünen ise, isimlenen; yani Hak'kýn kendisidir. Arif olan kiþi, (her þeyde
Hak'ký gördüðü için) bu Niyazi'nin suretinde, þeklinde de O'ndan gayrýsýný görmez.

*   *   *

Âþinâ-yý aþk olandan âh ü zâr eksik deðil
Küþte-i bahre demadem ruzigar eksik deðil

Aþk'a tanýþ, aþina olandan aðlama eksik olmaz. (Çünkü daima Sevgili'nin özlemi
içindedir.) Denizin kaybolmasý için her an rüzgâr eksik deðildir. (Rüzgâr esince deniz
dalgalanýr, bu dalgalar denizi örter, gizler. Týpký bunun gibi, her an yaratýlmakta olan
sonsuz sayýda varlýklar, þekiller de Cenabý Hak'kýn varlýðýný, örtmüþ, gizlemiþtir.)

Ol cemal-i mutlakýn aþkýnda arttýkça niyaz
Ol kadar naz  arttýrýr bir gülizar eksik deðil

O mutlak güzelliðin aþkýndan âþýðýn yakarýþý arttýkça, o gül yanaklý da nazýný o
kadar arttýrýr.
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Yeri cennet, baktýðý didar olursa âþýkýn
Vech-i nurundan âný yakmaya nâr eksik deðil

Âþýk cennette olup Sevgili'ye baktýðý zaman, O'nun yüzünün ýþýðýndan âþýðý
yakacak ateþ eksik olmaz.

Bu niþaný âþýkýn, rahat ölür gam dirilir
Hayret ender hayreti leyl ü nehar eksik deðil

Âþýðýn iþareti, belirtisi odur ki, rahatý kalmaz. Sevgili'den uzak kaldýkça her an
kederli olur. (Buna karþýlýk Sevgili de ona perdelerini açar, onun için) âþýðýn hayret
içinde hayreti, hayranlýðý gece gündüz eksik olmaz. (Nitekim Allah'ýn Resûlü, "Allah'ým,
benim hayretimi arttýr" buyurmuþtur.)

Þem-i aþka Mýsrîya yandýr özün yok ol müdam
Âþýka her yokluðun üstünde var eksik deðil.

Ey (Niyazi-yi) Mýsrî, özünü aþk mumunun ateþiyle yak, devamlý yok ol. Çünkü
Sevgili için her yok oluþa karþýlýk, sevgili âþýða daha büyük bir varlýk ihsan eder.

*   *   *
Ýster isen bulasýn cânâný sen
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Kendi mir'atýnda gözle âný sen
Gayre bakma, sende iste, sende bul

Sen Sevgili'yi bulmak istersen, onu kendinden baþka yerde arama. Onu kendi
gönül aynanda gözle. (Yani kalbinde. Nitekim Allah, kutsi hadiste buyuruyor: "Yerlere
ve göklere sýðmam, ancak mümin kulumun kalbine sýðarým.")

Her sýfat kim sende var, izler aný
Gör ne sýrdan feyz alýr, gözle aný
Eriþince zâtýna, özle âný
Gayre bakma, sende iste, sende bul

(Ýnsan, Hak'kýn: 1. Ef'aline (yani fiillerine, eylemlerine); 2. Sýfatlarýna (yani
niteliklerine, özelliklerine); 3. Zâtýna (yani özüne) bir aynadýr. Zâttan sýfatlar, sýfatlardan
da fiiller türer. Böylece, belli bir sýfattan türeyen fiiller tevhid edilince (birlenince) o
sýfata, sýfatlarýn tevhid edilmesiyle zâta eriþilmiþ olur. Bunlara Tevhid-i Ef'al ve Tevhid-i
Sýfat denir. Zâta da Temkin (kalýcýlýk) kazandýrmakla, Tevhid-i Zât gerçekleþmiþ
olur.) Sýfattan zâta geç, hangi sýrdan kaynaklandýðýný, beslendiðini anla. O zât sýrrýna
varýnca da durma, devam et, o halin kalýcý olmasýný özle.

Kenz-i mahfi, âþikâr hep sendedir
Yaz ve kýþ, leyl ü nehar hep sendedir
Ýki âlemde ne var hep sendedir
Gayre bakma, sende iste, sende bul
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(Kenz-i mahfi, "gizli hazine" demektir. "Küntü kenzen mahfiyen..." diye baþla-
yan kutsi hadiste, þöyle buyuruluyor: "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, beni
bilsinler diye halký yarattým.") Gizli, açýk hazine hep sendedir, yaz ve kýþ, gece, gündüz
hep sendedir, iki âlemde (dünya ve ahiret, madde ve mana) ne varsa hepsi sendedir.
(Çünkü insan, "nüsha-i câmiâ"dýr, cem edici bir kitaptýr, her þeyi kendinde toplar.)

"Men aref" sýrrýna er, ko gafleti
Gör ne remzeyler bu insan sureti
Haþrü neþreyle tamuyu cenneti
Gayre bakma, sende iste, sende bul

(Hz. Ömer'den rivayet edilen bir hadisi þerifte þöyle buyurulmaktadýr: "Men
arefe nefsehu fekad arefe rabbehu." Yani "Nefsini bilen Rabbini bilir.") Bu sözün
sýrrýna er, gafleti, bilgisizlik ve umursamazlýðý býrak. Bu insan biçiminin neyi temsil et-
tiðini, simgelediðini gör. (Ýnsan, bütün ilâhi isimlerin mazharý, yani beliriþ yeridir. Me-
lekler ise sadece kuvvet isimlerinin mazharýdýr.) Cehennemi, cenneti derle ve yay.

Haþri sûru halin inkâr eyleme
Gülþen iken yerini hâr eyleme
Enfüsü, âfâký bil, âr eyleme
Gayre bakma, sende iste, sende bul

("Sûr", burada çift anlamlý olarak kullanýlmýþtýr. Birincisi, kýyamette Sûr üflenince
ölüler haþrolur, yani dirilir ve derlenir. Ýkincisi, bu haþroluþ gene suretlerde, þekillerde
olmaktadýr. Kur'an'da bildirilen her þey gibi, haþr da haktýr, gerçektir.) Bunu inkâr
edip de, yerin gül bahçesi iken, onu ateþ ve diken haline getirme. Nefsleri ve ufuklarý
bil, çekinme. (Kur'an'da buyuruluyor: "Senürihim ayâtinâ fil âfâk..." "Biz
ayetlerimizi, iþaretlerimizi ufuklarda ve kendi nefslerinde göstereceðiz" (41:53). Nefsin
Nur-u Muhammedî (Muhammedî ýþýk), görünen âlemin de Tafsilat-ý Muhammedî
(ayrýntýlar) olduðu söylenmiþtir. Peygamber Efendimiz, bunu þöyle açýklýyor: "Allah
önce benim nurumu yarattý, baþka her þeyi de o nurdan yarattý.")

Zât-ý Hak'ký anla zatýndýr senin
Hem sýfatý hep sýfatýndýr senin
Sen seni bilmek necatýndýr senin
Gayre bakma, sen de iste, sende bul

Þunu anla: Hak'kýn zâtý, senin özündür. Sýfatlarý da senin niteliklerindir. (Burada
gene Tevhid-i zât ve Tevhid-i sýfata, ayrýca insanýn "nüsha-i camia" oluþuna iþaret
var.) Senin kendini bilmen, senin kurtuluþundur. ("Nefsini bilen, Rabbini bilir." Rabbini
bilip tanýmaktan da büyük kurtuluþ olmaz.)

Sureti terk eyle, mana bula gör
Ko sýfatý, bahri zata dala gör
Ey Niyazi, þark u garba dola gör
Gayre bakma, sende iste, sende bul
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Biçimi, þekilleri terk et, ruh ve anlam bul. Sýfatlardan geç, zât denizine dal. Ey
Niyazi, doðuya ve batýya dol. (Çünkü o deniz, her þeyi kapsar.)

*   *   *
Evvelimde dinmez idi âh ü efgâným benim
Gece gündüz bilmez idi zâr ü giryâným benim

Daha önce (Sevgili'ye olan özlemimden) benim âhým, feryadým bitmezdi. Gece
gündüz durmadan aðlardým.

Düþtü aþk odu bu cana, yaktý kül etti beni
Kül olunca yanmaz oldu nâr-ý sûzâným benim

Aþk ateþi ruhuma düþtü, beni yaktý, kül etti. Kül olunca yakýcý ateþim yanmaz
oldu, söndü.

Hâr u hâþâk-ý enaniyet yanalý aþk ile
Arþ ü Kürsiden geniþ açýldý meydâným benim

Nefsin (benliðin) ateþi ve deðersizliði aþk ile yanalýdan beri, benim meydaným
Arþ ve Kürsi'den (bir bakýma gök ve yerden) daha geniþ açýldý. (Burada, yukarýda
geçmiþ olan "... mümin kulumun kalbine sýðarým" kutsi hadisine iþaret vardýr.)

Âr ü namus þiþesin' yerlere çalýp kýrmadan
Vech-i Hak'ký olmadý her yüzde seyrâným benim

(Burada "ar ve namus þiþesini kýrmak"tan kasýt, asla edepsizlik demek deðildir.
Þiþe, insanýn parça benliði, yani nefsidir. Parça (cüz'i) benliði Hak'ka ulaþtýrmak için,
aradaki tüm engelleri, perdeleri kaldýrmak lâzýmdýr. Ýnsandaki utanç duygusu da bir
perdedir. Ýnsan kuldur, kusurludur. Hata ve günahlarýndan dolayý Allah'a karþý
mahcuptur (perdelidir), utanç duyar. Ancak öyle bir noktaya gelir ki, bu çeþit
düþünceler, manevi ilerlemeye bir engel teþkil etmeye baþlar. Bu engel aþýlabilirse,
"Hak'kýn yüzünden gayri her þey yok olur" (Külli þey'in hâliku illâ vecheh; 55:26)
ve her yüzde Hak'kýn vechesi seyredilmeye baþlanýr. Burada, yukarýda ele alýnan
"semme vechullah"a da (2:115) gönderme vardýr. Bu arada, Arapçada veche'nin
sadece yüz demek olmayýp, öz ya da gerçek anlamýna geldiðini de hatýrlayalým.)

Rahat ile istedim, vaslýný kahretti bana
Derde düþüp aðlayýnca güldü cânâným benim

(Rahatlýk olunca vuslat, yani kavuþma olmaz. Çünkü rahatlýðýn olduðu yerde
özlem yoktur. Sevgili, ancak özlem çekip aðlayana güler, yüzünü gösterir.)

Top ile çevgâný sundu bana cânan lütfile
Bendedir amma görünmez, top ve çevgâným benim

Sevgili bana lütfetti, top ve çevgâný sundu. (Çevgân, topa vurmaya yarayan
bir sopadýr. "Top ile çevgân bendedir" demek, Tevhid ilminde reisim demektir.
Tasavvufta, çevgân Allah'ýn iradesini, top da insaný temsil eder.)
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Hayret ender hayrete þöyle düþürdü gönlümü
Þerh olunmaz bu dil ile þimdi hayrâným benim

Sevgili, gönlümü hayret içinde hayrete düþürdü. (Çünkü onun tecellileri,
sonsuzdur. Hz. Peygamber, "Allah'ým, hayretimi arttýr" buyurdu.) Þimdi benim
hayranlýðým, bu dil ile anlatýlamaz.

Âlem ol vech-i âmâ'dýr, hayret andandýr bana
Bu vücudum aybýn' örttü mihr-i rahþâným benim

Kâinat, âmâ'nýn yüzü, özüdür, ben o nedenle þaþkýnlýktayým. Parlak güneþim,
bu vücudumun ayýbýný örttü. (Allah Resûlüne sordular: "Allah, evreni yaratmadan
evvel nerede idi?" Buyurdu ki: "Altýnda ve üstünde hava olmayan (yani uçsuz bucaksýz)
bir âmâ'da (ince bulutta) idi." Bu konudaki diðer bir hadis de þöyledir: "Allah var idi,
onunla birlikte hiçbir þey yoktu." Ýmam-ý Ali Hz.'nin buna ilavesi meþhurdur: "El'an
kemâkân" (halen de öyledir). Parlak güneþim doðunca, bu bedenim, ayýplarýyla birlikte
yok oldu, yalnýz o kaldý.)

Ýptida azmeyleyince bu cihan iklimine
Bir libasým yok idi kim örte üryâným benim

Baþlangýçta bu cihana gelmeye kalkýþtýðýmda, çýplaklýðýmý örtecek bir elbisem
yoktu. (Burada çeþitli anlamlar var. 1. Bir çocuk, dünyaya çýplak gelir. 2. Var olan
âlem, bir elbisedir. 3. Mürit manevi yolculuða baþladýðýnda çýplaktýr, üzerini örtecek
Tevhid kaftanýný giymemiþtir.)

Hep birer kaftan verildi dostlarýma hem bana
Onlarýn daha durur, eskidi kaftâným benim

Dostlarýma ve bana, bu yola baþladýðýmýzda birer Tevhid elbisesi giydirildi.
Ancak onlar onu kullanmadýlar, verilen uygulamalarý yapmadýlar, onun için kaftanlarý
eskimedi ve ilk makamda kaldýlar. Bense ilerledim.

Suya vardýk onlar ile, kaplarýný doldurdular
Ben de vardým, testimi mahvetti ummâným benim

(Vaktiyle bir mürid, bir arif kiþiye giderek ondan marifet ilmini öðrenmek istemiþ.
O sýrada deniz kenarýnda bulunuyorlarmýþ. Arif, ilme talip olana demiþ ki: "Þu kevgiri
al, denizden doldur." Mürit çok denemiþ, fakat baþaramamýþ. Kevgiri denize
daldýrdýðýnda içi su doluyor, fakat çýkarýr çýkarmaz boþalýyormuþ. Sonunda hocasý:
"Dur da göstereyim," demiþ. Kevgiri elinden kaptýðý gibi, denize fýrlatmýþ. Kevgir
dibe batmýþ. Efendisi müride dönmüþ: "Ýþte, kevgiri suyla doldurmanýn yolu budur."

Ayný þekilde, Niyazi ile dostlarý su kenarýna vardýlar. Onlar az bir þey aldýlar.
Herkes kendi kabý kadar su aldý. Niyazi'ye gelince, onun testisi denizin dibine battý,
yok oldu. Testi mesti kalmadý. Yani kendini (nefsini) ifna (mahv ve yok) etti, Fenâ
Fillah makamýna ulaþtý.
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Derler imiþ: Halka-i zikre girip dönmez, niçin?
Ben dönerdim lîk gözden mahfi devrâným benim

Zikir halkasýna niçin girip dönmez, diye soruyorlar. Ben dönüyordum, lakin
dönüþüm, gözlerden gizli idi.

(Burada tasavvuftaki devir, devran ya da devriye kavramýna atýf vardýr.
Kâinat Allah'tan gelmiþ ve Allah'a dönecektir. Bu sürekli hareket, bir daire ile temsil
edilir. Bu daire bir inen yay [kavs-i nüzul], bir de çýkan yaydan [kavs-i uruc]
oluþmaktadýr. Ýniþ kýsmýnda Muhammedî veya Ýlâhi nur'dan, önce Akl-ý Evvel
[ilk akýl], sonra da sýrasýyla Nefs-i Kül [evrensel nefs], Tabiat, Heyula (ilk madde),
Cism-i Kül [evrensel beden], Suret [þekil] ve Arþ yaratýlmýþtýr. Buraya kadar olan
kýsým Devre-i Arþiye'dir ki, buna son beyitte rastlayacaðýz. Ýniþ yayý devam eder:
Kürsi, Dokuz Felek [gök) ve Dört Unsur [ateþ, hava, su, toprak].

Burada iniþ kavsi sona erer ve çýkýþ kavsi baþlar. Topraktan Maden'e, sonra
sýrasýyla Bitki, Hayvan, Cin, Melek, Ýnsan ve sonunda Hak'ka vasýl olan Ýnsan-ý
Kâmil'e varýlýr.

Kýsacasý, Niyazi diyor ki: Ben bu iniþ-çýkýþ halkasýný dönüyordum da, kimse
farkýnda deðildi.)

Halk bir kez dönmeden ben nice kez devreyledim
Bilmediler devrimi yanýmda yârâným benim

Yanýmdaki dostlarým bile devrediþimin farkýna varmadýlar.
Yâr ile ahdeyledim kâh daðýlýp kâh cem olam
Tâ ezel budur ânýnla ahd ü peymâným benim

Sevgili ile, kâh daðýlýp (kesret/çokluk âlemine inip), kâh toplanmak (vahdet/
birliðe yükselmek) üzere sözleþtim. Tâ ezelden beri onunla söz ve yeminim budur.

Ânýn için kâh cem'im, kâh periþan tâ ebed
Döndü kaldý üstüme cem ü periþâným benim

Onun için ebediyete (sonsuz geleceðe) kadar kâh cem olmuþ (toplanmýþ)
durumdayým (vahdetteyim), kâh çokluktayým (çokluk ise periþanlýktýr). Bu iki hal de
benim üzerime kaldý.

Döndürür daim Muid ismi takazasý beni
Nokta-i zâtým deðil, surette cevlâným benim

Muid (Allah'ýn Güzel Ýsimleri'nden –Esmaül Hüsna'sýndan– "iade eden") isminin
zorlamasý, manevi baskýsý beni daima böyle döndürür. (O halden o hale iade eder.)
Ama zâtýmýn noktasýnda deðil (çünkü zâtta deðiþiklik olmaz), benim dönüp dolanýþým
þekillerdedir.
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Devre-i arþiye'den her kim haberdar olduysa
O duyar ancak, Niyazi, ilm ü irfâným benim

(Devre-i arþiye, yukarýda devran kavramýnda açýklanmýþtý.) Onu kim bildiyse,
benim de ilim ve irfanýmý ancak o anlar.

*   *   *
Ol menem kim vâkýf-ý esrar-ý ilm-i Âdemim
Kâþif-i genc-i hakikat, hem hayat-ý âlemim

O benim ki: (Kâmil) Ýnsan olma sýrlarýna vâkýfým, Gerçek (Hak) hazinesini
keþfedenim ve âlemin hayatýyým. (Âlem benimle –Kâmil Ýnsan ile– deðer ve canlýlýk
kazanýr.)

Bende mahfi oldu gaybül gaybýn esrarý hemin
Bendedir sýr-rý emanet, âna kenzi müphemim

Hem bende gizlendi Görünmezin de Görünmezinin sýrlarý. "Emanet" sýrrý
bendedir, ona belirsiz, bilinmez bir hazineyim. (Kur'an'da buyuruluyor ki: "Biz emaneti
göklere ve yere teklif ettik, onlar reddettiler. Emaneti [taþýmayý] ancak insan kabul
etti" [33:72]. Niyazi, emaneti taþýyan bir insan olduðunu, fakat herkesin ondaki bu
gizli hazineyi göremeyeceðini söylüyor.)

Ben cemâl-i Hak'ký cümle þeyde zâhir görmüþem
Bu merâyâya anýnçün baktýðýmca hürremim

Ben Hak'kýn yüzünü/güzelliðini her þeyde açýkça görmüþüm. ("Nereye baksan
Allah'ýn yüzü oradadýr" – 2:115.) Onun için bu aynalara baktýðým ölçüde sevinçli
oluyorum. (Her aynadan bana Hak'kýn güzelliði yansýyor.)

Her sözüm miftah-ý küfl-i "Küntü kenz" olmuþdürür
Hem dem-i Ýsa ile her bir nefeste mahremim

Her sözüm, "Gizli Hazine" kilidinin anahtarý olmuþtur. ("Ben gizli bir hazine
idim, bilinmek istedim..." – Kutsi Hadis. Yani benim her sözüm, Hak'kýn sýrlarýný
açar.) Hem Hz. Ýsa'nýn soluðuyla her nefeste sýrdaþým. (Hz. Ýsa, nefesiyle hastalarý
iyi eder, ölüleri diriltirdi. Benim nefesim de öyledir.)

Cümle mevcudatý verdim ben vücud-u vahid'e
Zât ü esmâ ve sýfâtýn ile hâlâ yek demim

Ben tüm varlýklarý bir tek bedene verdim. (Hepsini tevhid ettim/birledim, cem
ettim/topladým.) Senin özün, isimlerin ve sýfatlarýnla hâlâ bir aradayým.

Yerde gökte her ne ki var, baðlýdýr baþý bana
Âþikâre vü nihâne, ben týlsým-ý âzamým

Açýk ve gizli, yerde gökte ne varsa, baþý bana baðlýdýr. Ben en büyük týlsýmým
(hazineyi koruyan duayým).

Ben o Mýsrî'yim vücudum Mýsr'ýna þah olmuþum
Hâdisim gerçi veli mânâda sýr-rý akdemim

Ben o (Niyazi) Mýsrî'yim ki, vücudumun ülkesine padiþah olmuþum. (Nefsimi
yenmiþim.) Gerçi sonradan yaratýlmayým ama, ruh olarak, mana olarak en eski sýrrým.
(Özüm, kâinat yaratýlmadan önceki özden bir parçadýr.)
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NAMAZI KILIN

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lâ Ýlâhe Ýllallah, Muhammedün Resûlullah.

Allah Teâlâ, hem ilk insan, hem de ilk peygamber olan Âdem Aleyhisselâm'a
namazý talim etti. Ondan önce ise melekler namaz kýlýyorlardý. Bu da namazýn ne
kadar büyük ve kadim, öncelikli bir öneme sahip olduðunu göstermektedir.

Âdem Aleyhisselâm'dan Peygamber Efendimize kadar gelen bütün peygam-
berler, namaz ile geldiler. (*)  Secde ayný idi, þeriat ve ibadet farklý idi. Hepsi de
namaz emri ile geldiler, kendi ümmetlerine bunun gereklerini açýkladýlar.

Ancak daha sonra gelenlerin yaptýklarý tahrif ve "reform"lar sonucu, namaz
geçmiþ ümmetler tarafýndan terk edildi. Son din olarak Ýslam dininin indirilmesindeki
sebeplerden biri de, iþte namazýn bu geçmiþ ümmetler tarafýndan terk ediliþidir. Gene
de bu ümmetlerin namazlarýnýn kalýntýsý, Hintlilerin Yoga'sýnda ve Uzak Doðu'nun
din/felsefelerinde gözlenebilir.

Dört Kitap'ta, yani Tevrat, Zebur, Ýncil ve Kur'an'da namaz hep vardýr. Namazýn
temel unsuru olan secdeyi, ilk üç kitabýn bugünkü tahrif edilmiþ þekillerinde bile bulmak
mümkündür. (**)

Biz, Kur'an'da namazsýz bir yer aradýk. Kur'an'da ve hadiste "namaz kýlmayýn"
diye bir hüküm aradýk.

Bulamadýk.
Sonunda namazý kýlmak zorunda kaldýk. Halen de kýlýyoruz.

(*) Kur'an'da geçmiþ peygamber ve ümmetlere secde emri: 38:24 (Davud), 7:161: (Ýsrail Oðullarý),
3:42 (Meryem), 18:107, 19:59 (evvelkiler).

Namaz emri: 10:87, 20:10 (Musa), 14:40 (Ýbrahim), 19:57 (Ýsmail), 31:17 (Lokman), 19:32
(Ýsa), 21:73 (Ýbrahim, Ýshak, Yakub).
(**) Tevrat'ta ibadet, namaz ve secde: Çýkýþ 33:10, 34:8 Tekvin 24:52. Eski Ahit'te: 1 Krallar 18:42;
Nehemya 8:6, 9:3; Danyal 6:10, 8:18, 10:9; Ezra (Üzeyr) 9:5; 2 Tarihler 7:3; Mezmurlar (Zebur) 5:7,
95:6, 138:2

Kýble Kavramý: Mezmurlar 5:7, 138:2, 1 Krallar 8:30, 35; Danyal 6:10.
1 Krallar 18:42'de Ýlya Peygamber'in uyguladýðý özel secde þekli, M.S. 2.-10. yüzyýllar arasýnda

revaç gören, Yahudi geleneði içindeki Merkabe (Arþ, ya da binek/araba, taht) mistikleri tarafýndan
sürdürülmüþtür.

Ýncil'de secde için: Örn. Matta 26:39, Markos 14:35, Luka 22:41.
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Bütün veliler, evliyalar, ancak namaz ile yol bulmuþlardýr. Allah'a ancak namaz
ile yaklaþmýþlardýr. "Namaz, müminin miracýdýr." Keza, "namazý olmayanýn miracý
yoktur." Namazý olmayan hiç kimse, ermiþlik taslamasýn, manevi büyüklük iddialarýna
kalkýþmasýn. Ne kendini, ne de baþkalarýný boþuna yormasýn, aldatmasýn.

Þeytanýn Zürriyeti

Ýnanan ve iman eden bir kimse eðer namazý kýlmýyor ise, kazancý, doðan
çocuklarý haramdýr. Þeytan malýdýr.

Kur'an'da "insan þeytanlarý"ndan söz edildiðini görüyoruz. Bu konuda açýklayýcý
mahiyetteki bir hadisi þerifin meali þöyledir:

Âdem Aleyhisselâm, Havva validemizle evlendiðinde, Allah'ýn emri ile zürriyetler
baþlamýþ. Adýna Þeytan dediðimiz, bunu kýskanmýþ ve Allah'a müracaat etmiþ:

– Âdem'e soy sop, zürriyet verdin, benimse zürriyetim yok.
Cenabý Allah, Þeytan'a cevap vermiþ:
– Âdem'in zürriyetinden, evlatlarýndan kim nikâh ile evlenirse, Âdem'in

soyundan olacaktýr. Kim ki hanýmýnýn yanýna gider de nikâhlý olmazsa, iki rekat namaz
kýlmazsa, bizim ismi þerifimizi aklýna getirmezse, onlardan doðacak çocuklarýn hepsi,
Þeytan'ýn zürriyetidir.

Bunu duyan Þeytan, sevincinden oynamaya baþlamýþ:
– Benim zürriyetim, Âdem'inkinden daha çok olacak!
Þimdi öyle görünüyor ki, ekseriyetin þeytani tarafý, Rahmani tarafýndan fazladýr.
Biz þimdi insanlýðýmýzý ve Ýslamlýðýmýzý düþünerek, Kur'aný Azimüþþan'dan,

Peygamber Efendimizin þeriatýnýn hükümlerinden ayrýlmamaya çalýþalým.
Yapabildiðimiz kadar Allah'ýn ve Allah'ýn Resûlünün emirlerini yerine getirmeye
çalýþalým.

Bizi yaratan Allah'a her an hamdü senada bulunalým.
Ýyi de yaparsan kendine,
Kötü de yaparsan kendine,
Her ne yaparsan kendi kendine.
Kendim ettim, kendim buldum, kime ne?
Aradýðýmý buldum, sana ne?
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SEVGÝ VE KARDEÞLÝÐE DAVET

(Maddi ve manevi birbirimizi sevmek, birbirimize destek olmak, Allah'ýn
emri üzerine hareket etmek.)

Hepimiz birlik, beraberlik istiyoruz, bunu hep söylüyoruz, ama bir türlü
uygulamaya geçmedik. Ancak, saðlamak zorunda olduðumuz birlik, beraberlik ve
bütünlük için her düzeyde herkes üzerine düþeni yaparak birlikteliði saðlamalýyýz.
Herkes bu sorumlulukla hareket etmelidir. Aksi takdirde milletin ve tarihin önünde
mesul oluruz.

Küsmek yok, darýlmak yok bu yolda. Ayýrmak yok, ayrýlmak yok. Bu yol birlik
yolu, bu yol beraberlik yolu. Hiç kimse melek deðil. Hiç kimse Aþere-i Mübeþþere'den
deðil. Herkes kul, herkes insan. Beþer elbette þaþar. "Masum Ýmam" anlayýþý yok
bizde. Herkes hata yapabilir. Sen de, ben de,  o da, bu da... Hepimiz hata edebiliriz.
Yeter ki ýsrar edilmesin. Hatasýz kul olur mu? Olmaz. Hatasýz insan olmaz. Hep
karþýndaki insan deðil, sen de hata yapabilirsin. Kusur hep karþýmýzdakinde olmaz
ya... Bizde de olur. "Kiþi noksanýný bilmek gibi irfan olmaz." Bu sözdeki manayý arif
olan anlar, zarif olan anlar. Herkes hatayý önce kendinde aramalý, hatalarýný düzeltmeye
çalýþmalýdýr. Birbirimizi suçlayacak yerde kendimize bakmalý: "Kendimize yapýlmasýný
istemediðimiz bir þeyi kardeþimize, kardeþlerimize de yapmamalýyýz." Hatasýz dost
arayan, dostsuz kalýr. Menfi tenkitçi yalnýz kalýr, arkadaþsýz kalýr. Gizli kusurlarý
araþtýrýcý ve yayýcý olmak yerine; affedici, örtücü olmalý. Ben sende, sen bende kusur
arama yarýþýna giriþirsek, ikimiz de yaya kalýrýz; düþman kazanýrýz.

Darýlmaca, küsmece yok. "Bu yol ki Hak Yolu'dur; dönme bilmeyiz, yürürüz,"
deyip koþmak lâzým. Küsmek deðil, koþmak. Darýlmak deðil, sarýlmak. Uzaklaþmak
deðil, kucaklaþmak. Ýslam kardeþliðinin manasýný iyi anlamak ve bu kardeþliði bozacak
davranýþlardan da kaçýnmak... Bu yolda kullardan bir þey beklemeden çalýþmak ve
her þeyi Allah'tan istemeye alýþmak. Bu yol böyle bir yoldur. Dünyevi menfaat bekleyen,
insanlardan "aferin" bekleyenler bu yola girmesin... Halisler gelsin, muhlisler gelsin.
Fakat böyle insanlarýn kýymeti de bilinsin, unutulup kenara itilmesin. Hakký verilsin,
adalet yerine getirilsin... Bunlar olmuyor, bunlar yapýlmýyor diye de kimsecikler yoldan
dönmesin ve Allah'ýn rýzasýný düþünsün. Cephe gerisine sakýn düþmesin. Samimi
insanlarýmýz "Bize deðer verilmiyor" diyerek üzülmesin. Allah katýndaki makamýný,
Allah nazarýndaki derecesini düþünsün. Üzülmesin, sevinsin. Nefsin arzularý
gerçekleþmediði için de ayrýca sevinsin.
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Hemen darýlmak yok. Dün kardeþ olduklarýna bugün düþman olmak yok.
Düþmanýn ekmeðine yað sürmek, düþmanýn iþini kolaylaþtýrmak yok. "Kol kýrýlýr yen
içinde." Sinsi düþmanlýk olmadýðý gibi, akýlsýz dostluk da yok. "Sözün tamamý ahmaða
söylenir." Bizim yolumuzda ahmaklýða yer yok. Akýllý davranmak zorundayýz. Hesaplý-
kitaplý yürümek mecburiyetindeyiz. Hatalarýyla, sevaplarýyla bu insanlar bizim. Bunlar
bizim kardeþlerimiz. Mütteki, musalli (Allah'tan çekinen, namaz kýlan) kardeþlerimiz.
Kardeþ kardeþi nasýl görmeli, nasýl deðerlendirmeli? Muamelesi, münasebeti nasýl
olmalý? Kardeþinin yanýnda mý olmalý, onu yalnýz mý býrakmalý? Bazý dilek ve temenniler
yanký bulmuyor diye ters yollara girmenin ve yön deðiþtirmenin manasý nedir?
Darýlmanýn, kardeþlerinden ayrýlmanýn hikmeti nedir? Nefs yarýþýna ne lüzum var ki?

"Ameller, niyetlere göre deðer kazanýr..." O halde herkes evvela niyetine baksýn.
Hangi niyetle, hangi iþlere giriþiyor? Ona baksýn. Hareketi kul için mi, Allah için mi?
Önce bunu anlasýn... Bu yolda komutan iken nefer olmak da var. Er'den kumandanlýða
yükselmek de... O halde darýlmak yok. Hak Yol'da Hak için çalýþmak var, coþmak
var.

Makam, mevki için gerçeklere sýrt çevirmeyelim. Siyaseti en kutsal bir ibadet
kabul ederek, günümüzün gerçekleri ýþýðýnda hareket ederek akýlla, ahlakla, sevgi,
saygý, edeple, hikmetle, ilim ve irfanla, güzel sözle, ihlasla, riyaya dalmadan, Din,
Millet, Vatan, Devlet ve Ýnsanlýk için hayrý, hakký, doðruyu, iyiyi, güzeli hep birlikte
arayalým.

Ýman ve ülküsü ayný olan, ehli küfre karþý duran bütün mübarek þehitlerimizi
rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Ruhlarý þad olsun.

En ulvi ve hasbi duygu ve düþüncelerle, sizleri Allah'ýn selamýyla selamlýyorum.
Allah'a emanet olun.
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TÖVBE VE ÝSTÝÐFAR

(Bu Tövbei Ýstiðfar yazýsýnýn çok dikkatli okunmasý rica olunur. Zira abdestsiz
namaz kýlýnamayacaðý gibi, tövbe etmeden de Allah'ýn rýzasý kazanýlamaz.)

Tevbe Estaðfirullah:

Bu sözcüðü, bilinçli bir þekilde, þuuruna ererek sarf ettiðimizde acaba neler
kazanýyoruz dersiniz?

"Tevbe" ve "Estaðfirullah", bu iki sözcük yan yana gelip, bizden olgunlaþarak
çýktýðýnda, ne büyük bir dua oluyor, bir bilseniz. Öylesine bir dua ki, bizi gerçekle
karþý karþýya býrakan, gerçeði bize öðreten.

Aslýnda hepimizin de öðrenmek istediði, gerçek deðil midir?
Herkes onun peþinde, onu yakalamak için koþar. Çünkü insana sonsuzluk içeren

mutluluðu veren, gerçektir.
Ýnsanýn gerçekle yüz yüze gelmesi, Kur'an'ýn 39:42. ayetinde þöyle verilmiþtir:

"Allah, öleceklerin ölümleri anýnda, ölmeyeceklerin de uykularý esnasýnda ruhlarýný
alýr. Ölmelerini hükmettiði kimseninkini tutar, diðerlerini bir süreye kadar salýverir.
Doðrusu bunda, düþünen kimseler için dersler vardýr." Gerçekte gizli olanýn da tevbe
estaðfirullah ile bulunacaðý, pek çok ayetle müjdelenmiþtir. Ýþte bunlardan birisi: "Al-
lah kötülüðü bilmeyerek yapýp da hemen tövbe edenlerin, tövbesini kabul etmeyi
üzerine almýþtýr. Allah, iþte onlarýn tövbesini kabul eder. Allah Bilen'dir. Hakim olandýr"
(4:17).

O halde, Tevbe Estaðfirullah, Allah'ýn kullarýna verdiði bir sözdür diyebiliriz.
O'nun sözü hak olup, o verdiði sözden caymaz. O söz ise, gerçeðin ta kendisidir.

Biz bu satýrlarýmýzda, bu kez Tevbe Estaðfirullah ile gerçeði bulmaya niyetlendik.
Bunun için, baþýmýzý kaldýrýp tüm yönlere þöyle bir bakalým.

Yeryüzü bir beþik, gökyüzü de bir kubbe, adeta beþiðini örten ve koruyan
kocaman bir çadýr. Güneþin varlýðýyla beliren isimler, gecenin yerine geçmesi karþýsýnda
gizlenerek sýfatlanmýþ. Sanki, saklambaç oyunu gibi bir oyun bize görünen.

Halk, gündüzde Hak'ta belirmiþ, Hak ise gecede saklanmýþ, halký göstermiþ.
Ýþte, biz insanlar hep birlikteyiz bu çadýrda, yürür gideriz hayatýmýz boyunca,

Halk'ta Hak'ký arayýp bulmak için. Tüm yaratýlmýþlarda Yaratan'ý bulmak için. Bir
baþka deyiþle gecede gizlenen, gökteki Ay'ý, gündüzde ve yerde bulmaktýr amacýmýz.
Neden? derseniz; çünkü iþ orada deriz. O'nunla konuþabilmek ise, O'nu yerde
bulmakla, secdeye baþ koymakla olabilir.

Özetle, bu güzelliðe ulaþmak bir yolla baþarýlýr, o da doðru yürümeyi öðrenerek.
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Hepimizin yaþadýðý bu ortak çadýrýn içindeki hayatýmýz, doðru yürümeyi
öðrenmekle geçer.

Doðru yürümek, bir hünerdir insanoðlu için. Kimileri, yürüyeceðim diye orasýný
burasýný incitir, yaralar ya da kýrar. Kimileri, kýrarým, incitirim korkusuyla hareket
edemeyip, yürümeyi bir türlü beceremez. Kimileriyse, öyle bir yürür ki, onlar için ne
engebe kalýr, ne de baþka bir engel.

Onlarýn yürüyüþlerinde bir güven vardýr. Korkunun nedeni olan bilgisizlik, bilgi
adý verilen en etkili eriticiyle eriyerek, onlarda yerini güvene býrakmýþtýr. Niye
korksunlar ki? Onlarýn gözleri görür, kulaklarý iþitir.

Onlar bilgilerinde takva ehli olmuþlardýr.
Emrin çýktýðý yere kadar uzanan saðlam bir ip onlarý bellerinden sýký sýkýya

kavrayarak, engellerden ve tehlikelerden, Tevbe Estaðfirullah'ýn saðladýðý elastikiyetle
uzak eyler.

Onlar adeta uçarcasýna attýklarý her adýmda takva ile hamle yaparlarken, bu
ipin sevgiyle korunmasýna, yardýmýna ve öðretisine inanmýþlardýr.

Çünkü onlar her türlü giriþimlerine Tevbe Estaðfirullah ile atýlýrken, Allah'a
dayanarak kendilerini güvene sokmuþlardýr.

Baþkasý için tehlikeli, korkulu olan þey, onlar için Tevbe Estaðfirullah ile korkulur
olmaktan çýkmýþ, adeta örtülmüþtür.

Düz, Pürüzsüz Bir Asfalt Yol

Bu bölüme, böyle bir yolda yürüyerek girelim. Yaðmurun pýrýl pýrýl parlattýðý,
tozu dumaný olmayan, rahat yürünen bir yol.

Bu yol, öyle bir yol ki, imaný yansýtan asfalt, pürüzlerini örtmüþ.
Rahman'ýn huzuruna bölük bölük gidenlerin ve orada toplanacaklarýn izlediði

yol.
Bu yolda yürümeye, "her türlü noksanlardan uzak, bozulmasý imkânsýz tevbe"

anlamýna gelen Nasuh tevbesini okuyarak baþlayalým.
"Ey inananlar: Yürekten tevbe ederek Allah'a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi

örtsün, sizi, içlerinden ýrmaklar akan cennetlere koysun.
Allah'ýn peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandýrmayacaðý o

gün, ýþýklarý önlerinde ve defterleri saðlarýndan verilmiþ olarak yürürler ve: 'Rabbimiz,
ýþýðýmýzý tamamla, bizi baðýþla, doðrusu sen her þeye Kâdir'sin' derler" (66:8).

Evet, bu güzel ve bilgi yüklü tevbeyi hepimiz yaparak, Yaratan'ýn
peygamberlerine müjdelediði ve onlara sunduðu af ve maðfirete ulaþalým. Kendini
koruma ve manevi örtünme anlamýna gelen maðfiret ile Hak Teâlâ, enbiyayý dünyada
korumuþtur. Bunlarýn hepsi Resûlullah'ýn temsilcileri olup, amin diyen bütün kullar da
onlara uyduklarýnda, Allah'ýn af ve maðfiretiyle müjdelenmiþlerdir.
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Bütün peygamberler, her biri bir þekilde tevbelerini yapmýþlar, onlarýn tevbelerini
izleyerek uygulayan kullar da o rahmetten faydalanmýþlardýr.

Musa "Rabbim, beni ve kardeþimi baðýþla, bize acý, sen merhametlilerin
merhametlisisin" (7:151) sesleniþiyle, Rabbinden böyle tevbe ve maðfiret dilemiþ.

Hz. Ýbrahim ise, "Elbette ki sen Tevvabür Rahim'sin" (26:75) duasýný ayný
duygularla yapmýþ.

Ýþte Hz. Nuh'un tevbesi: "Rabbim, bilmediðim þeyi senden istemekten sana
sýðýnýrým. Beni baðýþlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum"
(11:47).

Kur'an, Hz. Âdem'in tevbesini, bakýnýz nasýl dile getirmiþ: "Âdem, Rabbinden
emirler aldý; onlarý yerine getirdi, Rabbi de bunun üzerine tevbesini kabul etti. Þüphesiz
O tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olandýr" (2:37).

Ve nihayet, insanlýðýn çýkýþýný simgeleyen Âdem ve Havva, bu olgunluða,
"Rabbimiz, kendimize yazýk ettik; bizi baðýþlamaz ve bize merhamet etmezsen biz
kaybedenlerden oluruz" (7:23) sesleniþinin þuuruyla ermiþ, kazananlardan olmuþlardýr.

Kur'an'ý incelediðimizde, bütün peygamberlerin teker teker tevbe ettiklerine
ve Allah'tan maðfiret dilediklerine þahit oluruz. Ýþte onlarýn hepsi, bu olaðanüstü
rahmeti, her þeyin yaratýcýsý ve hakimi olan Allah'ýn "rahmetim her þeyi kaplamýþtýr"
(7:156) müjdesinden ve bu müjdenin tebliðcisi olan, hatta bizzat kendisi rahmet olan
Hz. Peygamber'den almýþlardýr: "Ey Muhammed, biz seni ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik" (21:107).

Ayetlerden de görüldüðü gibi, Allah'ýn âlemle ve âlemi oluþturan tüm isimleri
toplayan insanla baðlantýsý, bu rahmet üzeredir.

Bu rahmet, Rahman sýfatýyla inanan ve inanmayan tüm insanlara, Rahim
sýfatýyla da müminlere, inançlardaki güç ve kuvveti nispetinde doðru orantýlý olarak
artan bir þekilde kendini gösterir.

Rahim sýfatý, Tevbe ve Estaðfirullah ile inananlara en güzel yardýmcýdýr.
Ýnananlar içinde en deðerli olan, þüphesiz takva ehli kiþilerdir. Ýnsan, imaný

güçlendirdiði oranda ve hayýrlý iþlerde çalýþarak bu deðere ulaþabilir. Allah, tüm
insanlara ayný þekilde yakýndýr. Kur'an, "Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz" (50:16)
diyerek, bunu açýk bir þekilde belirtmiþtir. Burada önemli olan, bu yakýnlýðýn biz insanlar
tarafýndan bilinmesidir ki, bu iþ de ancak takva ile gerçekleþebilir. "Allah katýnda en
deðerliniz, O'na karþý gelmekten en çok sakýnanýnýzdýr" (49:13).

Ýþte, o kiþilerdir Allah'a ve peygamberlerine uyanlar. Onlara uyanlar, bu
davranýþlarý sayesinde Allah'ýn af ve maðfiretiyle müjdelenmiþlerdir. Bu öylesine bir
müjdedir ki, bu müjdeyle onlarýn vücutlarý, Hak örtüsüyle örtünerek korunmuþtur. Bu
örtünme bir þekilde müjdelenir, o da marifettir. Yani olgunluða doðru ustalýkla, bilerek,
durmadan, adým adým yürümek.
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Olgunluk, bir baþka deyiþle, kemal, marifetle doðru orantýlý olarak yükselme
gösterir. Bu geliþme ise, tüm noksanlardan ayrýlarak onlara piþmanlýk getirmeyle
olacaktýr. Kýsacasý, Tevbe Estaðfirullah ile diyebiliriz: Tevbe Estaðfirullah'ýn, emirleri
simgeleyen Allah'ýn ipine saðladýðý esneklikle.

Emirleri bilmek, onlara sýký sýkýya uymak, bizlerin birinci görevidir.
Ancak Allah'ýn asfaltlý yolundan ne kadar uzaklaþýrsak uzaklaþalým, Tevbe

Estaðfirullah sözü, bizi ona geri döndürecektir.
Baþlý baþýna bir ibadet þekli olan tevbe, kelime anlamý itibarýyla "rücû" demektir.

Veli Ulutürk, Kur'aný Kerim Allah'ý Nasýl Tanýtýyor? adlý kitabýnda, bu kelimenin
anlamý için, Beydâvi ve Râgýp'tan çok güzel açýklamalar getirerek, bizlere yardýmcý
oluyor:

"Tevbe, kul hakkýnda günah iþlemekten Allah'a dönmek, Allah hakkýnda ise,
cezalandýrmadan kulun tevbesini kabul ederek, maðfirete dönmektir. Hem kul, hem
Allah için kullanýlan bu kelime, alâ harfiyle Allah açýsýndan ayrýlmaktadýr. Kur'an'ýn
Tevbe Suresi 118. ayetinde hem kul, hem de Allah için, ikisi bir arada kullanýlmýþtýr.
'Allah, tevbe ettikleri için onlarýn tevbesini kabul etmiþtir. Çünkü O tevbeleri kabul
eden, merhametli olandýr' þeklinde sunulmuþtur."

Tevbe, kul açýsýndan piþman olmaktýr... Piþmanlýk getirmektir. Pek tabii ki tevbe
sýfatý da diðer sýfatlar gibi, O'nun o Güzel Ýsimleri'nden belirmiþtir. Bu güzel isim,
Kur'an'da Allah'ýn ismi olarak yalnýzca bir ayette, Nasr Suresi 3. ayetinde geçer.
Bakýnýz o Güzel Ýsim nasýl sesleniyor oradan: "O'ndan baðýþlanma dile. Çünkü O,
tevbeleri daima kabul edendir."

O halde, tevbeleri kabul eden (Tevvâb) ile, tevbe eden (Tâib) arasýndaki,
sonsuza dek iþlerliðini sürdürecek rahmete katýlmak, þarttýr.

Kur'an, "Ey inananlar, saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ýn
hükmüne dönün" (24:31) derken, bunu bir temel istek olarak bizlere belirtmiþtir. O'nun
o yüce ismi, Tevvâb, ancak tevbeyi þuurlu bir þekilde etmek suretiyle bilinecektir.

Tevbe þuuru, Allah'ý bilmeyle, yani O'ndan sakýnma ölçüsüyle belirir ve kazanýlýr.
Maddi ve manevi olarak yapýlan her güzel iþ, daha güzelinin, daha mükemmelinin
olabileceðinin düþünülmesi karþýsýnda tevbeyi gerektirir. Bu düþünüþ, en güzelin
Yaratan'a ait olduðunu hatýrlatýrken, kulun âcizliðini ortaya sererek, onun tevhidle
yaþamasýna yardým eder.

Tevhidle yaþamak, insana insaný kazandýrýr. Allah karþýsýnda kulun âcizliði, iyi
deðerden kötü deðere kadar her derecede vardýr. O, her derecenin Hakimi, baþlangýcý
ve sonu olmayan, Azim ve Kerim olan, rahmetiyle herkese merhamet eden, affetmeyi
sevendir.

Ýyi ve kötü deðer olarak söylemeye çalýþtýðýmýz, isimler ve sýfatlarýn sergiledikleri
tüm uygulamalardýr.
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O halde, iyiden kötüye ya da artýdan eksiye kadar her durum ve her halde
tevbe, insanýn, sürekli oluþun bir üst olgun durumunu bulmasýna yardýmcý olur. Onun
azimet üzere dikkatle, sýký bir þekilde ibadetini yapmasýna katkýda bulunur.

Böyle bir tevbeyle kul, bir iþi þuuruna ermiþ olarak bitirip, bir diðer iþe mutlulukla
koyularak, Allah'ýn emrini yerine getirmiþ olur.

Ýþte O'nun emri: "Bir iþi bitirince diðerine giriþ" (94:7).
Onun yolu, bu güzel ismin yardýmýyla, sýratý müstakim (doðru yol) üzere,

yýkanarak açýlýr. Gerçeði bulduran tevbe, insana insaný en güzel öðretendir.
Ýster âlim, ister cahil; ne olursanýz olun, tevbeleri kabul eden Tevvâb, gerçek

tevbeyle karþýlaþtýðýnda, tevbeyi eden o kuluna, yani Tâib'e gerçeði öðretecektir.
Hz. Peygamber: "Kalbime öyle þeyler gelir ki, her gün ve gece bunlardan

yetmiþ defa Allah'a istiðfar ederim" derken, Allahu Teâlâ, ona: "Allah böylece senin
geçmiþ ve gelecek günahlarýný baðýþlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doðru yola
eriþtirir" (48:2) müjdesini vermiþtir.

Hz. Peygamber için hal böyle olunca, bizlerin de izlemesi gereken tek yol,
onun iþaret ettiði sýratý müstakim üzere olacaktýr. Olmalýdýr.

Gerçeðin gizlendiði yokluk hazinesi, ancak bu þekilde, tevbeyle bilinir.
Varlýk, yerini yokluða býrakýr, nefs ruhta erir ve gerçek ortaya çýkar.
Bu bilgi seviyesinde olan Mevlana Hazretleri, Divan'ýndan þöyle sesleniyor:
"Aferin o yokluða...
Aferin o yokluða ki, varlýðýmýzý kaptý. Can âlemi o yokluðun aþkýyla vücuda

geldi.
Yokluk nereye gelse varlýk azalýr, biter. Bu ne tuhaf yokluk ki, o gelince varlýk

çoðalmada.
Yýllardýr ben yokluktan varlýk kapmadayým. Fakat yokluk, bir bakýþta bütün

varlýklarýmý kapýp gitti.
Varlýktan, elemden, ölümü düþünüp korkan candan, korkudan, ümitten, oldu

olacak düþüncesinden, her þeyden, her þeyden kurtardý beni.
Varlýk daðý, yokluk yeline karþý bir saman çöpüne benzer. Hangi daðdýr o dað

ki yokluk onu bir saman çöpü gibi kapývermesin?
Varlýk nedir, yokluk ne? Saman çöpü ne oluyor, dað dediðin ne?
Ey söz, bu kapýdan dýþarý çýk, in damdan aþaðý."
Mevlana Hazretleri, yine Divan'ýnýn bir baþka beyitinden de tövbeyi unutanlara

þöyle sesleniyor:
"Yarabbi, niçin tövbemi bozdum, ne diye aðzýmý baðlamadým lokmaya?
Vesvese, halka halka çevremi kapladýysa ne diye geçtim de ortasýna oturdum?
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Sonucu, her þeyin yerini, aklýmla gördüm; yüzlerce defa, binlerce defa
kurtuldum.

Adeta Allah'a kulluk etmekten usanmýþtým; çünkü canla, gönülle boðazýma
tapmadaydým.

Bütün sýkýntýlarýný bir tek sýkýntý yapan hadisini de Peygamber'den okumuþtum
hani.

Nasýl oldu da gönlüme bir dumandýr çöktü; nasýl oldu da tezce, toz gibi
sýçramadým?

Þimdi piþmanlýkla yazdýðým þu satýrlarý, o vakit yazsaydý elim."
Mevlana Hazretlerine bu güzel dizelerde kendini hatýrlatan hadisi, bir de biz

dinleyelim: "Bütün sýkýntýlarýný bir tek sýkýntý yapana Allah kifayet eder, onu dünya
sýkýntýlarýndan korur; fakat birçok sýkýntýlara düþen, Allah bilir dünyanýn hangi
bucaðýnda, helak olur gider."

Bu güzel bilgi yüklü hadisi, Kur'an'ýn pek çok ayetinde görebiliriz. Ýþte onlardan
birisi: "Allah'a karþý gelmekten sakýnanlar, þeytan tarafýndan bir vesveseye uðrayýnca,
Allah'ý anarlar ve gerçeði hemen görürler" (7:201).

Allah'ý anmakta insanlara yardýmcý en büyük kavram ise, Estaðfirullah'týr. Þimdi
bir de Estaðfirullah'a bakalým.

Yargýlama (acýma, merhamet), esirgeme (afv) ve de baðýþlama (maðfiret)
kavramlarýný içeren, sevgi ve merhametle iþlerlik gösteren, Allah'ýn terbiye eden,
olgunluða eriþtiren Rab ismini bizlere verir.

Dualarýn vazgeçilmez ismidir Rab. Karþýlýksýz sevgi ve merhametle kendini
gösterir. Ýnsan, Yaratýcýsýnýn sonsuz rahmetinden bu isimle yardým alýr. Allah kendisi
tarafýndan tespit edilmiþ hedefe doðru Rab ismiyle ulaþtýrýr.

Ýþte insan, bu ilâhi iradenin hakimiyeti altýnda, Allah'ýn ahlakýyla ahlaklanarak,
Tevbe Estaðfirullah'ýn yardýmýyla sýratý müstakim'de ilerler. Çünkü insanlarý doðru
davranýþlara götüren Rab, sýratý müstakim üzeredir. Ýlâhi iradenin çekimi, sýratý
müstakim (doðru yol) üzere, Arþ'a doðrudur. Hepimizin bildiði gibi: "Rahman arþa
hükmetmektedir."

Tümüyle her þey O'ndan gelir ve yine O'na geri döner. Geldiði ve gittiði yer
belli olan insanýn, Rahman ve Rahim olan Allah'ýn o güzel merhametiyle tüm
yarattýklarýna rahmet ettiðini bilerek yaþamasý, en doðru yaþam þekli olacaktýr.

Anlatmaya çalýþtýðýmýz Tevvâb (tevbeleri çokça kabul eden) ve Gafûr
(baðýþlayan, affeden) sýfatlarýyla birlikte kullanýlan Rahim olgusu, rahmetin
sonsuzluðunu simgeleyen bir müjde olarak karþýmýza çýkar. O halde geliniz, biz de bu
güzel rahmetten faydalanalým. Bunun için de Kur'an'ýn sesleniþine kulak verip takvaya
sahip olmak üzere ona uyalým: "Sen af yolunu tut, baðýþla, uygun olaný emret, bilgisizlere
aldýrýþ etme" (7:199).
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O'ndan gelip, O'na dönen bir varlýk olduðunu bilen insanýn, þunlarý yapmasý
gerekir: Akýl ve düþüncenin birliðinden çýkan çalýþmalarýna sevgiyle baðlanmak,
baþarma gücünü ümit ýþýðýyla kuvvetlendirmek, Yaratan'ýn sonsuz rahmetinden
affedilme ve baðýþlanmayý dilemek.

Daima O'nun rahmetine ve merhametine güven duyarak yaþamak. Ruhu çýktýðý
yere, bedeni de dünyaya teslim ederek, takvaya eriþmek.

Ýþte, bu þekilde yaþamak, baþlý baþýna tevhidi ortaya seren, tevhidçi bir yaþam
tarzýdýr.

"Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan hayýrlý bir maðfiret ve
rahmet vardýr" (3:157) ayeti, yine bize tevhidi hatýrlatýyor ve tevhidle yaþamaya
davet ediyor.

Ýlâhi iradenin hakimiyeti altýnda yaþamasý emredilen insanýn tevhidi gerektiren
yaþayýþ tarzý, aslýnda herkeste vardýr. Þu farkla ki biri, geçici yaðmur gibi topraðý
doyuramaz, bitkinin kökünü kurutur. Diðeriyse, topraðý doyurarak, bitkinin dallarýný
göðe doðru yükseltip, meyve vermesine neden olur.

Hz. Peygamber'in dediði gibi: "Ýlim, iki çeþittir. Biri dildeki ilim ki, bu Allah'ýn
kullarýna karþý bir tutanaðýdýr. Öbürü de kalplerdeki ilimdir." Esas ilmin geliþ yerini
hatýrlayýp yaþamak, bir bitki gibi yetiþen insanýn olgunlaþýp meyve vermesine yardýmcý
olur.

Bir baþka deyiþle, yaðmurun bilinmesi yanýnda, yaðmasýný dilemek de gerekir.
Yaðmur Allah'ýn rahmeti, onun istenmesi ise tövbedir.

Tevhid, herkeste vardýr: Cahilinden âlimine kadar ve pek tabii ki, derece derece.
Çünkü ilâhi irade, bunu böyle istemiþtir. "O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir þey
yoktur, fakat siz onlarýn tesbihlerini anlamazsýnýz" (17:44) diyen Kur'an, bu uyarýsýyla
yine bizi bilgilendiriyor.

Bu bilginin ýþýðý altýnda þöyle diyebiliriz: Âlim ile cahil arasýnda, karanlýkla
aydýnlýk gibi, ya da geceyle gündüz gibi fark vardýr.

Ýnsanlar, tevhidle yaþamalarýndaki baþarýlarý oranýnda birbirlerinden fark edilirler.
Bu fark, gecenin yerini gündüze býrakmasý gibidir.

Ýnsan aydýnlýða kavuþtuðu oranda olgunluk gösterir. Ýþleri kötü sergileyen kötü,
iyi sergileyen de iyi anýlýr. Bu kadar basittir.

Her þeyin Yaratýcýsý olan Allah, "Ol" emriyle yarattýðý her þeye en güzel þekli,
karakteri vererek isimlemiþ ve bizlerden bunu bilmemizi istemiþtir.

"Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kýlan ve kiminizi kiminize
derecelerle üstün yapan O'dur. Doðrusu, Rabbinin cezalandýrmasý süratlidir. Þüphesiz
O baðýþlar, merhamet eder" (6:165).

Ýyi ya da kötü ismi, fiilin doðru ya da yanlýþ uygulanýþýyla meydana gelir.
Uygulamanýn doðruluðu ise bir þekilde ortaya çýkar, o da Allah'ýn yasa ve yaratýþýný
iyi bilip, sonsuz rahmetinin ýþýðý altýnda aydýnlanarak ve aydýnlatarak çalýþmak.
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Bir insan ne kadar âlim olursa olsun, kendisini Yaratan'ý hep bilmeli ve hata-
sýzlýðýn, noksansýzlýðýn, zenginliðiyle ilminin, her þeyi kapsayan Allah'a ait olduðunu
hep hatýrlamalýdýr. Böylece de tevbe etmelidir.

Affedilmek, merhamet dilemek ve baðýþlanmak istiyorsa, bu mucizevi
güzellikteki noksansýzlýðý hatýrlayýp, önce kendi affetmeli, merhamet etmelidir.

Ýsimler, ismi gerektiren bir çalýþma sonucu ortaya çýkar. Tevbe, tevbe etmeyle;
Estaðfirullah ise, olgunluða götüren Rab isminin kuvvetiyle merhamet, acýma, baðýþlama
sýfatlarýný, hayatýn vazgeçilmez bir gýdasý haline getirmekle elde edilebilir.

Pek tabii ki, bütün bu güzel davranýþlar, olgunluðun belirmesiyle ortaya
çýkacaktýr.

Ýnsaný olgunluða kavuþturan, onu karanlýklardan aydýnlýða çýkaran Tevbe
Estaðfirullah, baþlý baþýna bir ibadettir. Bu ibadetin sonucu nefsteki olgunluk, bir baþka
deyiþle Allah'ý bilme, yani marifet; insanýn çalýþmalarýnda açýk seçik görülür. Ýnsan,
marifetteki durumuna göre iyi ya da kötü davranýþlar sergiler. Buna da þahit olan
yine iliþkide olduðu hemcinsi, yani insandýr. Demek ki olgunluk, insanýn insanla olan
iliþkilerinde gizlenmiþ, son derece deðerli, anlamlý bir olgudur.

Bu konuda Kur'an, "Ey insanlar, sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sýnarýz"
(25:20) diyerek, bu olgunluða ulaþmada bizlere ne güzel bir yol gösteriyor.

Emirlere sýký sýkýya yapýþmak, birinci görevidir insanýn. Tevbe Estaðfirullah ile
emirlere sýký sýkýya baðlanmak ise, O'nun ipine elastikiyet kazandýrýr. Bu öylesine
güçlü ve koruyucu nitelikte bir þeydir ki, emrin çýktýðý yere kadar uzanan bir iple
baðlanan kuluna Allah rahmet ederek, ismini sunar. Yani, O'nun rahmeti, Tevvâbür
Rahim þeklinde belirir ve ipin anlatmaya çalýþtýðýmýz elastikiyeti ortaya çýkar.

Kul, tevbe ederek günah iþlemekten Allah'a dönerken, Yaratan da, Tevvâb ve
Rahim þeklinde ona rahmet eder.

Sonuç olarak tevbe, sadece hatalardan ve günahlardan arýnmak için izlenilecek
bir yol deðil, Allah'ýn isminin yüceliðine þahit olmak için yapýlmasý gereken büyük bir
ibadettir. O'nun yeri, secdedir dersek, en güzelini demiþ ve seçmiþ oluruz: Allah'ýn
kula emrettiði, emrini tutana da hediye edip verdiði secdesi.

"Ey doðru yolda olan, sakýn ona uyma. Sen secde et, Rabbine yaklaþ" (96:19)
emri Hz. Peygambere verildiðinde, Hz. Peygamber secdesinde: "Allah'ým, azabýndan
rýzana, affýna, senden yine sana sýðýnýyorum. Sen kendini yücelttiðin gibi ben seni
yüceltemem" þeklinde dua ile karþýlýk vererek ibadet etmiþtir.

Bu duayý yaparken Hz. Peygamber, secdesinde Allah'ýn bir fiilinden baþka bir
fiiline sýðýndý. Sýfatý deðerlendirme konumunda durmayýp, Zâtý idrak etme konumuna
ulaþarak, "Senden yine sana sýðýnýrým" dedi. Bilgisinin boyutlarýnýn derinleþmesiyle
"ben" kavramýný idrak ederek, "ben seni hakkýyla yüceltemem" sesleniþiyle kendi
yokluðuna þahit oldu.
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Sonuçta, her þeyin yok olup, O'nun Zâtýnýn kalýcýlýðýna emin olarak Hak'kýn
Zâtýný müþahede etti.

Satýrlarýmýza pürüzü olmayan, yaðmurun yýkadýðý, temizlediði, pýrýl pýrýl parlayan
asfaltta yürüyerek baþladýk. Ýnancýmýz; Allah'ýn verdiði sözden caymayacaðý ve
sevgisini, bilgisini sunacaðý idi.

Satýrlarýmýzýn sonuna geldik. "Yerin baþka bir yerle, göklerin de baþka göklerle
deðiþtirildiði, her þeye üstün gelen tek Allah'ýn huzuruna çýktýklarý günde, sakýn Allah'ýn
peygamberlerine verdiði sözden cayacaðýný sanma, doðrusu Allah güçlüdür, öç alandýr"
(14:47-48).

"Allah kiþiye ancak gücünün yeteceði kadar yükler; kazandýðý iyilik lehine,
ettiði kötülük de aleyhinedir" (2:286).

Sözlerimizi, âlemlere rahmet olan Hz. Peygamber'in Estaðfirullah'ý içeren
þefaatiyle bitirmek istiyoruz. Tevbe bizden, þefaat O'ndan.

"Rabbimiz; eðer unutacak veya yanýlacak olursak, bizi sorumlu tutma.
Rabbimiz; bizden öncekilere yüklediðin gibi, bize de aðýr yük yükleme.
Rabbimiz; bize gücümüzün yetmeyeceði þeyi taþýtma, bizi affet, bizi baðýþla,

bize acý. Sen Mevlamýzsýn, kâfirlere karþý bize yardým et."
Âmin.
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ÂDETULLAH (SÜNNETULLAH)

"Allah'ý görmüyoruz" diyorlar. Allah'ý görmediðini söyleyen insana konuþma
yeteneði veren kimdir?

Ýnsan yaratýlýþ þekline bir baksa: Evvela annesinin bünyesinde bir tek hücre
idi. Bu tek hücre bir insan gibi besleniyor, canlanýyor ve ürüyor. Bir yandan, bir
hücreden milyarlarca hücre meydana gelirken, Allah bunlardan organlar (uzuvlar)
yaratýyor. Biyologlar buna "embriyon safhasý" deyip, iþi basite indirgemiþler. Halbuki
kemikleri, beyni, kulaðý ve damarlarý düþününüz. Bunlar ne büyük sanat eserleri. Bu
sanat eserlerinin sanatkârý olmaz mý? Ýþte O Allah'týr, Allah'ýn yaptýðý bu iþlere
"Âdetullah" denir.

Allah'ý görmüyoruz diyen, kendisini görsün: Allah etten göz yaratmýþ, görüyor;
etten kulak yaratmýþ, iþitiyor... Etten burun yaratmýþ, koku alýyor ve etten dil yaratmýþ,
tat alýyor. Bunlar tabiata, kendi kendine oluþa verilir mi?

Allah insaný geri zekâlý yaratsaydý, ona üstün zekâyý verip, ders çalýþýp sýnýf
geçmesini temin edecek kimdi?

Yüz sene evvel olmayan insaný dünyaya getiren, ona canlýlýk, hareket veren,
hem vücut nizamýný temin eden, hem de vücut düzeni ile kâinat düzenini bütünleþtiren
kimdir?

Âdetullah deyince akla fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi, týp gibi
bilim dallarýndaki kanunlarýn, formüllerin, denklemlerin, teoremlerin bütünü de gelir.

Evet, bu kanunlarý koyan Allah'týr, bulan bilim adamlarýdýr. Nitekim çaðdaþ
bilimin kurucularý olan Newton, Descartes (Dekart) gibi bilim adamlarý, doða
yasalarýnýn Allah tarafýndan konmuþ olduðunu biliyorlardý. Bilimin, bu kanunlarýn
araþtýrýlmasý ve keþfi demek olduðunun bilincindeydiler. Bu kanunlarý koyan Allah,
kanunlarý anlayacak beyni sadece insana vermiþ. Bu bakýmdan din, iman deyince
akla insan gelir. Ýnsandan baþka mahluklarýn dinle, imanla iþi olmadýðý gibi, bunlardan
ayrýlanlar da bir insanlýk özelliðini yitirmiþtir.

Bazý insanlar, Allah'ýn koyduðu kanunlara tabiat kanunu veya doða yasasý
dediklerinde bunlarýn tabiata kendi kendisi tarafýndan empoze edildiðini düþünüyorlar.

Halbuki:
Tabiat, bir sanat eseridir; sanatkâr olamaz.
Tabiat, bir nakýþtýr, nakkaþ olamaz.
Tabiat hükümdür, hâkim olamaz.
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Tabiat Þeriat-ý Fýtridir (yaratýlýþ kanunlarýdýr), Þâri (kanun koyucu) olamaz.
Tabiat mahluktur (yaratýk), Hâlýk (Yaratan) olamaz.
Tabiat kanundur, kudret olamaz.
Tabiat, yani Naturalizm, bir zamanlar Fransa'nýn milli felsefesiydi, Müslüman'a

din olamaz.
Tabiat ne kadar büyük olursa olsun, Allahu Ekber yanýnda hiç kalýr. Çünkü

tabiatý yaratan ve idare eden, Allah'týr.
Ýnsan, kâinat müzesine baksýn. Bu sanat eserlerini yaratan, tanzim ve tertip

eden kimdir? Bu eserlerden daha mükemmelini yapacak var mý?
Ýnsan yeryüzü sarayýna baksýn: Gök, kubbe; güneþ, avize; yýldýzlar, kandil... Ve

toprak denen þeylerden neler yaratýlmýþ, sulardan hayat fýþkýrmýþ, kuþlarýn sesiyle
orkestra kurulmuþ.

Fakat "alýþkanlýklar" kalýn bir perde gibi bu gerçeklerin üzerini örtmüþ. Böylece
insan, araþtýran, öðrenen, düþünen kabiliyetlerini körletmiþ.

Sonra sebeplere önem verilmiþ: Sebzelerin topraktan yaratýlmasý gibi...
Topraðýn basitliðine, elmanýn güzelliðine bakýnýz.
Gübreden gülü yaratan, gübrenin pis kokusunu, gül kokusuna çeviren Kerim

Yaratýcý deðil mi?
Nasýl ki her yerde kanun yapanlar ve kanunlarý tatbikata koyanlar varsa,

Âdetullah da bir yasalar dizisi, bir kanunlar manzumesidir. Bu yasalarý atomlardan
güneþ sistemlerine kadar her þeyde uygulamaya koyan da, yine Allah'týr.

Allah, sýfatlarýyla tecelli eder, her þeyi yaratýr, yaþatýr ve öldürür. "Allah'ý
görmüyorum" diyen, kendisine hayat vereni bilmiyor demektir. Ölü ile diri arasýndaki
farký görmeyen, Âdetullah'ý anlayamaz.

Sünnetullah da ayný manaya gelmektedir. Bunlar, Þeriat'ýn bölümleridir.
Allah, isteseydi, evreni çok baþka þekilde, çok baþka yasalarla yaratabilirdi;

fakat böyle yaratmayý seçmiþ, tercih etmiþtir. Ýþte Allah'ýn sünneti (yolu) budur. Allah'ýn
peygamberlerine bahþettiði mucizeler ve veli kullarýna lütfettiði kerametler, yani kendi
âdeti olan doða yasalarýný geçici bir süre için askýya almasý, gene kullarý olan biz
insanlara sonsuz merhametindendir, bizim kurtuluþumuz içindir.

Âdetullah'ý iyi anlayan, Rabbani faaliyeti de anlar. Allah'ýn hakimiyetini de
anlar, O'ndan gizli bir iþ yapýlamayacaðýný bilir, helal dairede yaþar.

Bilir ki, dünyayý yaratan Allah, ahireti de yaratmýþtýr. Bunun için hayatýnýn
hesabýný tutar, kendi kendine muhasebeci olur.



34

Âdetullah'a uymayan baþarýlý olamaz. Sebepleri ihmal edip, sadece dua edenin
duasý, daha deðiþik manada kabul edilebilir. Tembel insanýn: "Ya Rab, rýzkýmý artýr"
demesi gibi... Halbuki tarlasýný süren, hâl lisanýyla: "Ya Rezzak-ý Kerim (Cömert
Rýzýklandýrýcý), rýzkýmý artýr" derken, "Dolu, kuraklýk gibi âfetlerden de beni koru"
derse, dört baþý mamur bir dua olur.

Geliþmiþ ülkeler, Âdetullah'a (tecrübe ve deneme yoluyla) uyup kalkýnýrken,
Ýslam ülkeleri Âdetullah'a (Sünnetullah'a) uymayýp, fiili duayý terk etmiþler.

Dil ile yapýlan dua da yeterli olamaz. Duanýn "olabilirliði" olmalý. Sebepler
tamamlanmalý (bu fiili duadýr), sonra da dil ile dua yapýlmalý.

Dua etmezseniz ne öneminiz var?
Neticede: Her yaratýk Allah'ýn bir mucizesidir, bunlara Âdetullah da denebilir.

Çünkü Allah, en küçük, en önemsiz bir varlýðý bile, sayýsýz yasalar ve hikmetlerle
yaratmýþtýr. Önemli olan, kulun Âdetullah'a dikkat etmesidir. Âdetullah'a dikkat
etmeyen, dünyada da baþarýlý olamaz!

Bütün bunlardan çýkan toplu sonuç, þudur:
Her an Allah ile olmalý, Allah'ý unutmamalý, insan olarak Allah'ýn emirlerini

daima yerine getirmelidir.
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YÝRMÝ SEKÝZ PEYGAMBER'ÝN KÝMLÝÐÝ

Cenabý Hak varlýðýný tanýtmak ve büyüklüðünü bildirmek, herkesi doðru yola
çevirmek için, kullarýnýn en namuslu, en akýllý, herkesin güvenebildiði, özü ve sözü
doðru olanlarýndan bazýlarýna peygamberlik ihsan buyurmuþtur. Onlara kendi
kudretinden, kimsenin yapamayacaðý mucizeler vermiþtir. Fazla olarak bir kýsmýna
da kitap göndermiþtir. Peygamberler de, Cenabý Hak'kýn emirlerini ümmetlerine teblið
etmiþlerdir.

Peygamberler normal insanlardan ayrý birer varlýk olarak yaratýlmýþlardýr. Onlar
birçok þeyleri önceden görürler ve bildirirler. Ýç âlemleri pek kuvvetlidir. Gönül gözleri
açýktýr. Bu kudret sayesinde ruhlarýný cesetten çekerek manevi âleme yükselme
hasletine sahiptirler. Bu haslet onlara Rüya, Cezbe ve Vahiy halleriyle verilmektedir.

Peygamberlerin hepsi fakirane yaþamýþlar, dünya zevklerini terk etmiþlerdir.
Ömürleri insanlarý irþat etmekle geçmiþtir. Bu yüzden çok cefa çekmiþlerdir.

Kur'an'da adý geçen peygamberlere ait çok kýsa, ancak bilinmesi gereken
bilgiler aþaðýya yazýlmýþtýr.

Her peygamberin bir hakikati ve ruhu, bir aklý ve kalbi, bir de nefsi vardýr.
Bunlardan hakikati ve ruhu, Allah'ýn Zâtî isimlerinin nurundandýr. Akýl ve kalbi, Allah'ýn
Sýfatî isimlerinin nurundandýr. Nefsi ise, Fiili isimlerinin nurundan yaratýlmýþtýr. Aþaðýda,
bu unsurlardan her birinin, Allah'ýn hangi isminin etkisinde ve egemenliðinde, yani
hangi ismin nurundan yaratýlmýþ olduðu belirtilmiþtir.

Hz. Muhammed Peygamber
Künyesi : Hz. Muhammed (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Tüm insanlýða.
Babasýnýn Adý : Abdullah (R.A.)
Annesinin Adý : Amine (R.A.)
Ýndirilen Kitap : Kur'aný Azimüþþan.
Yaþama Süresi : 63 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Medinei Münevvere'de Râvzayý Mutahhara'dadýr.
Lâkabý : Pek çoktur. En meþhurlarý, Habib, Ahmed, Hatemen Nebiy

v.s.dir.
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Hakikatý, gerçeklerin gerçeðidir. Ve de bütün

semavi mertebelerin sýfatî beliriþlerini yüce isminde toplamýþtýr.
Ruh'u : Hak Teâlâ'nýn bütün Zâti isimlerinin nurundan.
Aklý : Yine Hak Teâlâ'nýn bütün Zâti isimlerinin nurundan.
Kalbi : Hak Teâlâ'nýn bütün sýfatî isimlerinin nurundandýr.
Nefsi : Hak Teâlâ'nýn bütün fiili isimlerinin nurundandýr.
Ruhlarýn Babasýdýr (ebül ervah).
O'ndan sonra Peygamber gelmeyecektir.
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Künyesi : Âdem (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Ýlk insan.
Gönderildiði Yer : Serendip Adasý.
Ýndirilen Kitap : On Suhuf (Sahife).
Yaþama Süresi : 960 Yýl.
Lâkabý : Bütün insanlarýn atasý (ebül beþer).
Ruhu : Âdem, Allah'ýn Zât ismi nurundandýr. Mübarek Ruhlarýnýn

1. kat gökte dolaþtýðý Miraç olayýnda bildirilmektedir.
Aklý ve Kalbi : Rahim, Rahman nurundandýr.
Nefsi : Bedi nurundandýr.

*   *   *
Künyesi : Þit (A.S.)
Babasýnýn Adý : Âdem (A.S.)
Annesinin Adý : Havva Validemiz (R.A.)
Ýndirilen Kitap : 50 Suhuf (Sahife).
Yaþama Süresi : 720 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Melik isminin nurundandýr.
Aklý ve Kalbi : Ber ismi nurundandýr.
Nefsi : Mugni ve Cami.

*   *   *
Künyesi : Ýdris (A.S.)
Babasýnýn Adý : Þit (A.S.)
Ýndirilen Kitap : 30 Suhuf (Sahife).
Yaþama Süresi : 360 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Göklere çekilmiþ ve cennete konmuþtur.
Hakikati ve Ruhu : Müteal'dendir.

Mübarek ruhlarýnýn 4. kat gökte dolaþtýðý Miraç olayýnda
bildirilmektedir.

Nefsi : Râfi ve Bâsit'tendir.
Özellikleri : Ýlk yazýyý o yazmýþtýr. Terzilik sanatýný ilk o icra etmiþtir.

Kaftan ve elbiseler dikmiþtir.
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Künyesi : Nuh (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Mýsýr kavmi.
Ýndirilen Kitap : On Suhuf (Sahife).
Yaþama Süresi : 950 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Bunun için üç yer gösterilmektedir. 1-Kûfe, 2-Kerkük,

3-Ýbrahim (A.S.)'in maðarasý.
Lâkabý : Ýkinci Âdem.
Kavminin Helaki : Su tufaný iledir.
Hakikati ve Ruhu : Selam nurundan.
Aklý ve Kalbi : Þekur'dan.
Nefsi : Müntakim (Ýntikam alýcý), Hâfýz (Koruyucu).
Özelliði : Kavminin inkârý üzerine, Hak Teâlâ tarafýndan bir gemi

yapmasý emredilmiþ, bu gemiye her cins yaratýktan birer
çift alýnmasý emredilmiþ ve gemi tamamlandýktan sonra
da tufan baþlamýþtýr. Kâfirlerin helakýndan sonra gemi Kaf
Daðý'na konmuþtur.

*   *   *
Künyesi : Hud (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Ad kavmi.
Gönderildiði Yer : Yemen.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 150 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Mekke'de Ýbrahim (A.S.)'in makamýnýn yanýndadýr.
Hakikati ve Ruhu : Mümin'den.
Aklý ve Kalbi : Kahhar (Kahredici).
Nefsi : Hâdi (Hidayete erdiren), Zar (Zarar veren).

*   *   *
Künyesi : Salih (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Semud kavmi.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 200 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kâbe'de; Rükûn ile Makam arasýnda olduðu söylenir.
Kavminin Helaki : Ateþten.
Hakikati ve Ruhu : Bedi.
Aklý ve Nuru : Muhsi (Sayýcý).
Nefsi : Fettah (Açýcý), Kaabýz (Kabzedici, ruh alýcý).
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Künyesi : Ýbrahim (A.S.)
Babasýnýn Adý : Azer.
Gönderildiði Kavim : Sâm oðullarý.
Ýndirilen Kitap : 10 Suhuf (Sahife).
Yaþama Süresi : 200 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kudüs civarýnda Halilürrahman kasabasýndaki bir maðara-

da olduðu söylenir.
Lâkâbý : Halilullah (Allah'ýn dostu demektir.)
Hakikati ve Ruhu : Aziz.
Aklý ve Kalbi : Halim.
Nefsi : Rezzak, Reþid.
Özelliði : Doðar doðmaz ayaklarý üstüne durup, "Lâ ilâhe illâllahü

vahdehû lâ þerike lehülmülkü velehül hamdü elhamdü
lillahillezi halekani ve belâgani" demiþtir.

*   *   *
Künyesi : Ýsmail (A.S.)
Babasýnýn Adý : Ýbrahim (A.S.)
Annesinin Adý : Hacer (R.A.)
Gönderildiði Kavim : Cürhüm kabilesi.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 130 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Cebbar.
Aklý ve Kalbi : Halim.
Nefsi : Mucib, Hasib, Rakib.
Özellikleri : 1- Ýlk kurban edilmek istenendir, 2-Peygamber Efendimiz,

Ýsmail (A.S.)'in neslindendir.
*   *   *

Künyesi : Lut (A.S.)
Babasýnýn Adý : Hasan bin Tarýk.
Gönderildiði Kavim : Sodom (Sedum) kavmine.
Kavminin Helaký : Zelzele ile.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
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Künyesi : Ýshak (A.S.)
Babasýnýn Adý : Ýbrahim (A.S.)
Annesinin Adý : Sara (R.A.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 160 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kudüs civarýnda Halilürrahman kasabasýnda bulunan

maðaraya defnedilmiþtir.
Hakikati ve Ruhu : Mütekebbir nurundan.
Aklý ve Kalbi : Rauf.
Nefsi : Vekil, Bais.
Özellikleri : Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiþ peygamberlerin

Ýshak (A.S.)'ýn neslinden geldiði söylenir.
*   *   *

Künyesi : Yakup (A.S.)
Babasýnýn Adý : Ýshak (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Kenanlýlar.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 145 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kudüs civarýnda Halilürrahman kasabasýnda bulunan

maðaraya defnedilmiþtir.
Hakikati ve Ruhu : Kebir.
Aklý ve Kalbi : Vedud.
Nefsi : Halik (Yaratýcý), Bari.

*   *   *
Künyesi : Yusuf (A.S.)
Babasýnýn Adý : Yakup (A.S.)
Gönderildiði Yer : Mýsýr.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 120 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kudüs civarýnda Halilürrahman kasabasýnda bulunan

maðaraya defnedilmiþtir.
Hakikati ve Ruhu : Allahu Teâlâ'nýn Zât isimleri nurundandýr.
Aklý ve Kalbi : Kaadir.
Nefsi : Musavvir, Hâfýz, Afüv.
Özellikleri : 1- Mýsýr'a padiþah olmuþtur. 2- O güne kadar yaratýlanlarýn

en güzel yüzlüsüdür.
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Künyesi : Eyyüb (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 290 Yýl.
Hakikati ve Ruhu : Gayb.
Aklý ve Kalbi : Sabur.
Nefsi : Vasi (Geniþ), Tevvab (Tövbe edici).
Özellikleri : 1- Çok zengin idi. 2- Çok cömertti. 3- Çok belalar çekti.

4- Çok sabýrlýydý.
*   *   *

Künyesi : Þuayb (A.S.)
Babasýnýn Adý : Milka.
Gönderildiði Kavim : Medyen evlatlarý.
Kavminin Helaký : Sýcak Yel.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 300 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Mekke'de Rükûn ile Makam arasýndadýr.
Hakikati ve Ruhu : Mâcid.
Aklý ve Kalbi : Kerim.
Nefsi : Muksit.
Özellikleri : O'na peygamberlerin hatibi derlerdi.

*   *   *
Künyesi : Musa (A.S.)
Babasýnýn Adý : Miþa (Ýmran)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Tevrat-ý Þerif (40800 kelime, öðüt ve nasihatlardan ibaret-

tir.)
Yaþama Süresi : 120 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Lâkâbý : Kelimullah (Allah'la konuþan).
Hakikati ve Ruhu : Celil ve Ula.
Aklý ve Kalbi : Alim.
Nefsi : Muiz (Aziz eden, Mükerrem kýlan), Muzil (Zelil eden, Ýti-

barsýz kýlan)
Özellikleri : Allahu Teâlâ Hazretleri ile Sina Daðý'nda perdeli konuþma-

sý. Kendisine mucizevi âsâ verilmesi. Nil Nehri'ni yürüye-
rek geçmesi.
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Künyesi : Harun (A.S.)
Babasýnýn Adý : Miþa (Ýmran).
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Zâhir, Bâtýn, Lütfu ile Zâhir, sýrrý ile Bâtýn oldu.
Aklý ve Kalbi : Gaffar (Baðýþlayýcý), Latif.
Özellikleri : Musa (A.S.)'nýn kardeþidir.

*   *   *

Künyesi : Yuþa (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.

*   *   *

Künyesi : Davud (A.S.)
Babasýnýn Adý : Ýþa.
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Zeburu Þerif. (150 Sure'dir. Tamamý Allah'a övgü (senâ)

ve dua þeklinde idi.)
Yaþama Süresi : 100 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kudüs civarýnda Halilürrahman kasabasýnda bulunan

maðarada olduðu söylenir.
Hakikati ve Ruhu : Hakim.
Aklý ve Kalbi : Kavi.
Nefsi : Mukdim (Öncü), Mutahhar (Sonuncu).
Sanatý : Çobanlýk, demircilik ve zýrh yapmak.
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Künyesi : Süleyman (A.S.)
Babasýnýn Adý : Davud (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : 35 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Kýzýldeniz'in yanýnda olduðu söylenir.
Hakikati ve Ruhu : Azim.
Aklý ve Kalbi : Metin.
Nefsi : Adil, Malikül Mülk, Hafýz, Rafi.
Özellikleri : Çobanlýk yapmýþtýr. Padiþah olmuþtur. Kuþ dili bilirdi. Bütün

insanlar,  cinler,  kuþlar,  hayvanlar ve rüzgâr emrine veril-
miþtir.

*   *   *

Künyesi : Ýlyas (A.S.)
Babasýnýn Adý : Harun (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Ölümsüzdür. Karada ve denizde dolaþýr.
Hakikati ve Ruhu : Zât isimlerinin nurundandýr.
Aklý ve Kalbi : Cemil.
Nefsi : Vehhab (Bahþedici), Muktedir.

*   *   *

Künyesi : Elyesa (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.

*   *   *

Künyesi : Zülküf (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bitlis'te olduðu söylenir.
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Künyesi : Yunus (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Vâcid (Vücut bulan).
Aklý ve Kalbi : Gafur.
Nefsi : Mukit (ikâmet eden), Nafi (Faydalý).
Özellikleri : 3 gün Yunus balýðýnýn karnýnda kalmýþtýr. Bu süre zarfýnda

"Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin"
diye zikretmiþtir.

*   *   *

Künyesi : Üzeyr (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Bir kere ölmüþ, 100 yýl sonra tekrar diriltilmiþtir.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Aklý ve Kalbi : Semi (Duyucu), Basir (Görücü).
Nefsi : Valî (Velayet sahibi).

*   *   *

Künyesi : Zekeriyya (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Kayyum (Ebedi ve Ezeli).
Aklý ve Kalbi : Hamid (Hamde layýk).
Nefsi : Muhyi (ihya eden), Mecid (Þaný Yüce).
Mesleði : Dülgerlik.

*   *   *

Künyesi : Yahya (A.S.)
Babasýnýn Adý : Zekeriyya (A.S.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Yok.
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Yaþama Süresi : Bilinmiyor.
Mübarek Kabirleri : Bilinmiyor.
Hakikati ve Ruhu : Hak.
Aklý ve Kalbi : Varis, Þehid ve Bâki.
Nefsi : Veli.

*   *   *
Künyesi : Ýsa (A.S.)
Babasý : Yoktur. Ruhullah'dýr.
Annesinin Adý : Meryem validemiz (R.A.)
Gönderildiði Kavim : Beni Ýsrail.
Ýndirilen Kitap : Ýncil (Konular ve nasihatler vardýr).
Yaþama Süresi : 33 Yýl.
Mübarek Kabirleri : Ölmemiþ, göðe kaldýrýlmýþtýr.
Hakikati ve Ruhu : Ahâd (Tek).
Aklý ve Kalbi : Vahid, Habir.
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ÝNSAN VE ÝMAN

"Ýnsan iman etmesi için yaratýlmýþtýr. Onu inançsýzlýða yönelttiniz mi, suyu tersine
akýtýrsýnýz. Toplumlar, fertlerin vicdan ahengi dengeleriyle kurulur ve yürür. Onlarýn
vicdan ahengindeki ortak cereyan, inançtýr." Bu söz, inançsýz toplumlarýn da daðýlýp
parçalanmalarýnýn kaçýnýlmazlýðýný belirterek, inancýn önemini vurgulamaktadýr.

Ýnsanoðluna Allah'ýn istek ve iradesi içinde, halký yönetmek ve yönlendirmek
amacýyla ne zaman bir peygamber gönderilse, insan mesajýn öz deðerine bakýp onu
kabul edeceðine, Allah'ýn elçilerinden olaðanüstü deliller, mucizeler istemiþtir. Bu,
insanoðlunun imana, inanca ulaþmada ne denli zor geçitlerden geçeceðini, doðru
yolu bulmada nefsiyle giriþeceði mücadelenin önemini ortaya koymaktadýr. Oysa
peygamberlere Allah tarafýndan bir güvenname olarak verilen olaðanüstü olaylar,
alâmetler, harikalar, mucizeler, Allah'ýn kendisi tarafýndan yapýlmaktadýr. Ýnsanoðlu
bu ince noktayý hatýrlayarak, peygamberlerin de Allah'ýn kulu olduklarýný ve Allah
Resûlü'nün "En büyük derece, Allah'a kulluk derecesi'dir", diye buyurduklarýný
unutmamasý gerekir. Böylece Allah'a, kitaplarýna, resûllerine iman konusunda, hiçbir
tereddüte düþmeden inanmanýn mutluluðuna ermesi gerekmektedir. Allah'ýn varlýðýna,
birliðine inanan her insan, son ilâhi kitaba, Kur'an'a ve son peygamber olan Resûlullah'a
kayýtsýz þartsýz inanýr. "Onlara yetmez mi, biz sana (Ey Muhammed) indirmiþ
bulunuyoruz ki, sürekli onlara okunup duruyor. Mutlaka onda bir rahmet ve hikmet
var, iman edecek bir kavim için" (29:51) ayeti kerimesinde belirtildiði gibi, imanýn
eksiksiz olarak kazanýlmasý için, Allah'ýn son mesajý olan Kur'aný Kerim'in iyi anlaþýlmasý,
iyi öðrenilmesi, onun hükümlerinin noksansýz ve doðru olarak uygulanmasý gerekir.
Zariyat suresinin 56. ayetinde belirtildiði gibi, "Ýnsanýn yaratýlmasýnýn hikmeti, Allah'ý
tanýyýp ona ibadet ve kulluk etmektir." Ýnsana evrende yücelik kazandýran, Allah
inancý ve Allah sevgisidir. Bu ise en üstün yanýmýzdýr. Ýnsana bu kutsal yanýný öðreten,
onu bütün çýkmazlardan çýkartan, insaný en deðerli yaratýk haline getiren de, Resûlullah
Efendimizdir.

Allah'ýn sanatýný, insan oluþumuzun üstünlüðüne yakýþaný derin bir duyarlýlýkla
seyreder, her an ona þükrederiz. Bütün evrenlerin en üstün yaratýlmýþý olan Resûlullah
Efendimizin, bu son Ýslam Peygamberinin en büyük mucizesi olan Kur'aný Kerim'in
yolunda ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyelerinin ýþýðýnda, akýlcý, bilimsel ve
tam bir imanla, müslüman oluþumuzun þükrünü yaþarýz.

Yalnýz Ýslam âlemi deðil, Hýristiyan, putperest, ateistlerden de birçok düþünür,
âlim, bilim adamlarýnýn, Allah'ýn varlýðý, birliði, Resûlullah'ýn büyüklüðü, Kur'aný Kerim'in
eriþilmez üstünlüðü hakkýnda pek çok araþtýrma, inceleme ve düþünceleri vardýr.
Bunlardan çok sýnýrlý bir parçasý özetlenerek aþaðýya alýnmýþtýr. Tam bir imana
eriþememiþ, Ýslam'ýn yüceliðini daha anlayamamýþ kalplere belki bir uyarý olur. Hidayet
Allah'tandýr.
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Kant: Görülen her varlýk, görünmeyen yaratýcýnýn gölgesidir. Ýnsanlar gerçeði
görmek zorundadýr. Fakat Allah'a imanda zaaf gösteriyoruz. Týpký güvercinin uçmak
için, on uçuran havayý itmesi gibi.

Oscar Wilde: Uzun yýllar inkârcý tutumundan dolayý bunalýmlara girmiþ, ölmeden
önce bir dostuna yazdýðý mektupta þöyle demiþtir: "Þimdi çok mutluyum... Tanrý'ya
inanýyorum. Meðer O'nu fikir bunalýmlarý içinde tartýþmak ne cinnetmiþ ve O'na
inanmak, teslim olmak ne güzelmiþ..."

Dr. A.H. Cronin: Kâinatý, onun sýrlarýný, nizamýnýn inceliklerini, büyüklüðünü,
parlaklýðýný düþündüðümüz zaman, elbette yaratýcý bir Ýlâh da düþünmeniz gerekir.
Âleme bak ve araþtýr. Hayatýn seyrini ara. Kapalý bir muamma ve derin bir sýrla
karþýlaþacaksýn. Bunun yokluktan çýkmasý mümkün deðildir. Çünkü, yoktan bir þey
çýkmaz.

Sir James Jeans: Büyük bir astronomdur. O da þöyle diyor: "Yýldýzlarýn nizamýný,
tesadüfün kurmasýna imkân yoktur."

Abraham Lincoln: Göðe bakýp da kâinatýn azametini gördükten sonra, Allah'a
inanmayana hayret ederim...

Laplace: Güneþ sistemindeki gök cisimlerini, bunlarýn kesafetini, çaplarýný,
yörüngelerini koyan gezegenlerin güneþ etrafýnda, uydularýnýn da gezegenler etrafýnda
dönüþ zamanlarýný sýnýrlayan kudret, Allah'ýn istemesine baðlý kudret, devamlý bir
düzendir ki, bunun rastlantýya baðlý olmasý imkânsýzdýr. Allah'ýn varlýðý kesin ve
tartýþmasýzdýr.

Prof. Finkelstein: Büyük bir fizyologdur. Der ki: "Zekâ, kendini idrak edemez.
Son noktasýndaki idraki de idrak edecek bir zekâ lâzým. Ancak bizden üstün evren
zekâsý bu sýrrý çözebilir. Zekâdan üstün bir kuvvet, Tanrý'nýn kendisidir."

Einstein: Sonsuz boyutlarý bilmedikçe, Tanrý görünmez ve bilinmez... Ancak
o vardýr. Ve insanlarý evrende bir görevle yaratmýþtýr.

Dirac: Evren çok üstün bir matematik nizam içindedir. Bu nizam, yaratýcýnýn
üstün bilincinde þekillenir.

Edison: Hiçbir keþif, otun topraðý yarýp çýkmasý kadar üstün olamaz. Zira otu
Allah yaratmýþtýr.

Schwartz: Allah, evrenin her zerresinde gizli, kendinden kaçýlmayan bir ahengin
ruhudur...

Fermi: Nükleer matematikçidir. Allah'ýn atom matematiðine hayran olmuþ,
nükleer matematiði kurmuþtur. Diyor ki: Gerçek bir bilinmezi çözmek için, onun bilinçle
kurulduðundan yola çýkarak, mantýk silsilesini kurarak, çözüme gidilebilir. Bu da tek
yaratýcý Allah'ýn varlýðýnýn kanýtýdýr.

Heisenberg: Bilinmeyen nükleer bilinç, tüm fizik problemlerini çözdürüyor.
Bu güç de yalnýz Allah'týr.
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Broglie: Evrenin yaratýcýsý olan Allah, Kuant'ý seçti.
Sokrat: Gözlerin en yüksek noktada evreni seyrettiðini, yaratýlýþtaki hikmeti

görmüyor musun? Büyük Yaratýcý, her hadisede sanat ve intizamý ile kendini haykýrýyor.
O olmasaydý, aðýz besinlerin çýkýþ noktasýna yakýn olurdu. Ben görünmeyen mutlak
yaratýcýya inanýyorum.

Daha binlerce bilim adamý, düþünür, kâþif, âlim, yazar, devlet adamý vb. kiþiler
de Allah'ýn varlýðý, birliði üzerinde tartýþmasýz bir inanç sahibidirler. Ne var ki sýradan
bilim adamlarýndan bazýlarý da, yarý aydýnlardan inançsýzlarla el birliði ederek, Allah'ý
inkâr etmeyi bir üstünlük sayarak, inananlarý ibadetlerinden dolayý suçlayarak
sapýtmýþlarýn öncüleri olmaktadýrlar. Bizim dileðimiz, Allah'ýn izni ile onlarýn da doðru
yolu bularak, hem kendilerinin, hem de çevrelerinin aydýnlýða, mutluluða, huzura ve
Allah'ýn ilmine ulaþmalarýdýr.

Resûlullah Efendimiz ve Kur'aný Kerim hakkýnda Hýristiyan âleminin önde
gelen düþünür, bilim adamý, tarihçi, fizikçi ve matematikçilerinden bazýlarý da þöyle
demektedirler.

Geçen yüzyýlýn en büyük düþünürlerinden olan Gibbon, Roma
Ýmparatorluðu'nun Gerileyiþi ve Düþüþü adlý eserinde der ki: "Muhammed'in
getirmiþ olduðu yeni inanç, belirsizliðin þüpheciliðinden arýnmýþ ve Kur'an da Allah'ýn
birliðine muhteþem bir tanýktýr." Bu açýklamalarý ile hem Resûlullah'ý, hem de onun
mucizesi olan Kur'aný onaylamýþtýr. Gene geçen yüzyýlýn en büyük düþünürlerinden
olan Thomas Carlyle ise, Kahramanlar ve Kahramanperestlik adlý kitabýnda,
"Peygamber Olarak Kahraman" adlý bölümde Resûlullah hakkýnda þöyle der: "Böyle
bir kiþinin sözleri, doðanýn kendi yüreðinden dolaysýz gelen bir sestir. Ýnsanlar her
þeyden daha fazla ona kulak vermelidir. Diðer bütün þeyler, onun karþýsýnda boþ
sözdür. Baþka bir deyimle Muhammed'in konuþtuklarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, o sözler
boþ, anlamsýz, gerçek dýþý ve saçmalýklardýr." Kur'an'a ve Muhammed'e gönül veren
bu büyük düþünür, Kilise'nin baský ve teröründen dolayý bir Anglikan Hýristiyaný gibi
gömüldü. Büyük bir Hýristiyan misyoneri olan Rev. R. Bosworth Smith ise,
Muhammed ve Muhammedizm adlý kitabýnda, Kur'aný Kerim ve Hz. Muhammed
hakkýnda müspet yönde tanýklýk etmek zorunda kalýr. Der ki: "Muhammed öðrenim
görmemiþtir. Okumayý ve yazmayý bile doðru dürüst bilmez. Buna raðmen O öyle bir
kitabýn yazarýdýr ki, yasalarýn þifresidir. Ortak dualarýn tek kitabýdýr. Bir rehber ve
insanlýða yol göstericidir. Bütün bu özellikler, bu kitapta yazýlýdýr. Günümüzde yaþayan
tüm insanlarýn altýda biri tarafýndan, usul ve üslup sadeliðinin bir mucizesi olarak
hürmet ve saygýnlýkla kabul edilir. O, Muhammed'in mucizesidir. Ve Allah'ýn ona
verdiði gerçek ve büyük bir mucizedir." Böylece Ýslamý, Ýslamiyeti nasýl gördüðünü
de açýklamýþ olmaktadýr.

Ünlü yazar ve tarihçi Fransýz Lamartine de, Türklerin Tarihi adlý eserinde,
Peygamber Efendimiz için beðenilerini þu sözlerle özetlemektedir: "Filozof, hatip,
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peygamber, kanun koyucu, savaþçý, fikirlerin fatihi, akla uygun inançlarýn, soyut dinlerin
yenileyicisi, yirmi dünyevi ve bir kutsi imparatorluðun kurucusu; iþte Muhammed,
budur. Bütün örnek ve modelleri katarak, insanýn büyüklüðü onunla ölçülebilir. Ondan
daha büyük insan yoktur. Muhammed, gerçekten en büyüktür. Bu, her türlü tartýþmanýn
kesin olarak üstündedir." Böylece Resûlullah'ýn yüceliðini dünyaya ilan etmiþtir. Ne
yazýk ki, o da Kilise'nin terörüne boyun eðmiþtir.

Ýslamiyetin adaletini ortaya koyan, yeryüzü dinler tarihi araþtýrmacýsý, pedagog
ve sosyolog olan John Davenport ise, Hz. Muhammed ve Kur'aný Kerim adlý eserinde
diyor ki: "Müslümanlýk, hiçbir zaman herhangi bir dinin esaslarýna müdahale etmemiþ,
hiçbir vakit de bizdeki gibi bir Engizisyon kurmamýþtýr. Asla kimsenin dinini deðiþtirmeyi
de hedef tutmamýþtýr. Müslümanlýk kendini dünyaya takdim etmiþ, ama kimseyi zorla
din deðiþtirmeye, mahkemelerde yargýlamaya ve engizisyon iþkencelerine layýk
görmemiþtir. Bu yüzden ve diðer bilimsel geliþmeler yönünden de Avrupa,
müslümanlara çok þey borçludur. 'Ýnsanlar eþittir' fikrini getiren müslümanlýðýn uyarýsý
ile ve Haçlý seferleri sýrasýnda yýkabildiðimiz derebeylikler, aristokratlarýn zulmü ve
bunlarýn üzerine kurabildiðimiz hürriyetimiz bir yana, þu gerçeði de hiçbir Batýlý
unutmamalýdýr: Batýda cehalet, karanlýk hüküm sürerken, Ýslam'ýn düþünür, âlim ve
bilginlerinden yararlanarak, ilmin en önemli dallarýnda, fende, matematikte, týpta ve
hatta astronomide kazandýðýmýz bilgileri, Ýslam bilginlerinden elde ettik. Ýbni Sina,
Ýbni Rüþd, Ýbni Baytar, Ali Kuþçu, Farabi ve birçoklarý gibi. Bu bilginler eserleriyle
Batý'ya yön vermiþ, ýþýk tutmuþtur. Hz. Muhammed'in 'þan ve þeref servette deðil,
irfandadýr' anlamýndaki sözleri de Ýslam âlimlerini, düþünürlerini, dünyanýn her yanýnda
ilim ve irfan araþtýrmaya yöneltmiþtir."

Amerikalý psikanalist Jules Masserman, Time dergisinin 15 Temmuz 1974 tarihli
sayýsýnýn özel köþesinde "Liderler Nerede" baþlýklý yazýsýnýn içinde, tarihi þahsiyetleri
incelemiþ ve þu sonuca varmýþtýr: "Bütün zamanlarýn en büyük lideri, Hz. Muhammed
idi." Bir Yahudi olarak, kendi peygamberi Hz. Musa'yý ikinci sýraya koymuþtur. Bu
ise çok dikkat çekicidir. Gene Amerikalý astronom, tarihçi ve matematikçi olan Michael
H. Hart, 572 sayfalýk Tarihte En Büyük Yüz Kiþi adlý kitabýnda, birinci sýraya Hz.
Muhammed'i layýk görerek, kendi kurtarýcýsý olan Hz. Ýsa'yý üçüncü sýraya koymuþtur.

Demek oluyor ki, aklýn yolu birdir. Kur'aný Kerim, Allah kelamýdýr. Resûlullah,
Allah'ýn son elçisi ve Kur'an, onun Allah katýndan vahiy yoluyla indirilmiþ mucizesidir.
Ýslam, son ve gerçek dindir. Akýlcýdýr, bilimseldir, her türlü zannýn ötesindedir. Bizim
yapacaðýmýz þey ise, bir elimizde Kur'an, diðer elimizde mantýk, Resûlullah'ýn sünneti
seniyelerinin ýþýðýnda inanmayanlarý, sapýklýk ve dalalet içinde olanlarý Ýslam'a çaðýr-
maktýr. Þu ayeti kerimenin emrince: "Herkesi hikmet ve bilgelikle Rabbinin yoluna
çaðýr" (16:125). Çünkü yüce Allah buyuruyor ki: "Biz seni hidayet ve hak dini ile gön-
derdik. Onu bütün dinlerin üzerine çýkarasýn diye. Müþrikler onu istemese de" (61:9).

Allah'ýn rahmeti ve bereketi hepimize olsun... Âmin.
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NEFSÝN ARITILMASI

Ýnsaný Kâmil

Hiç þüphe yok ki Peygamber Efendimiz, Ýnsaný Kâmil'in, yani mükemmel
insanýn, en birinci ve eþsiz örneði idi. Önceki peygamberler de derecelerine göre,
birer kâmil kiþi idiler. Kim ki Peygamber Efendimizin bildirmiþ olduðu prensiplere
uyar, Ýslam dininin gereklerini hakkýyla yerine getirir, onun gösterdiði yoldan gider, o
da kâmil bir kiþi olma bahtiyarlýðýna eriþebilir.

Bunun yolu ise, nefsle savaþtýr.
Ýnsan, normal olarak nefsi emmare seviyesinde bulunur. Bu nefs tezkiye edilmeli

(arýtýlmalý), terbiye ve ýslah edilmelidir ki, saflaþsýn, nefsi safiye ya da nefsi kâmile
haline gelebilsin.

Bunun kolay bir uðraþ olduðunu sanmayýnýz! Tüm kötü ahlaklarý kendinde
toplamýþ olan nefsi emmare, sizinle bütün gücüyle, ölümüne dek savaþacaktýr. En
amansýz bir düþman gibi sizi pusuya düþürecek, en güvendiðiniz taraftan, en
ummadýðýnýz bir anda sizi yere serecektir. Peygamber Efendimiz, en zorlu bir savaþýn
dönüþünde þöyle buyurdular: "Þimdi küçük savaþtan, en büyük savaþa (cihadý ekber)
gidiyoruz." Etrafýndakiler: "Aman Efendim", dediler, "þu yeni çýktýðýmýz savaþtan daha
yaman hangi savaþ olabilir ki?" Allah'ýn Resûlü þöyle buyurdu:

"Nefsimizle savaþ."
Ancak, korkmayýnýz! Nefs düþmanýnýn korkunçluðu, sizi yýldýrmasýn, ümitsizliðe

düþürmesin. Allah, Kur'aný Azimüþþan'ýnda müjdeliyor: "Nefsini arýtan, temizleyen,
mutlaka umduðuna kavuþmuþ, kurtuluþa ermiþtir" (91:9); ve: "Allah temizlenenleri
sever" (9:108). "Kendini pâk tutan, Rabbini zikredip namaz kýlan, elbette umduðuna,
kurtuluþa ermiþtir" (87: 14-15).

O halde yapýlmasý gereken þey, nefsimizi öldürmektir. O bizi mahvetmeden,
biz onun hakkýndan gelmeliyiz. Kur'an'da þöyle buyuruluyor: "Nefslerinizi öldürün"
(faktülu enfüseküm: Bakara, 2:54). Peygamber Efendimizin hadisi þerifi de buna
iþarettir: "Ölmeden evvel ölünüz" (mutu kable en temutü). Hemen belirtelim ki,
burada kastedilen katiyen intihar etmek, birbirini öldürmek ya da baþka bir þey deðildir;
aksi halde "ölmeden önce" nasýl ölünebilir ki? Hayýr; burada kastedilen, nefsin
emmare'liðini, yani buyurganlýðýný, bencilliðini öldürmektir. Benliðimizin kötü taraflarýný
öldürmeliyiz; kötü ahlakýný ýslah etmeliyiz; kötü huylarýný ayýklamalýyýz. Ta ki onu
tamamen arýtana, tam saflýða eriþtirene kadar. Ýþte o zaman, Abdülkadir Geylani
Hz.'nin belirttiði gibi, "Nefslerinizi öldürmeyiniz" çaðrýsý gelir (lâ taktülu enfüseküm:
Nisa 4:29, Enam 6:151). Savaþ bitmiþ, nefis yenik düþmüþtür. Ýþte o zaman, þimdiye
kadar þu ya da bu yönden devamlý isyan içinde olan nefs, nihayet Rabbini tanýr; onun
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bütün emirlerine boyun eðer. Peygamber Efendimizin hadisi gerçekleþir: "Nefsini
bilen, Rabbini bilir" (men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu).

Peygamber Efendimiz buyurdular: Her insanýn bir þeytaný vardýr." Ashabý bu
sözün üzerinde düþündüler, taþýndýlar, sonra çekine çekine sordular: "Sizin de þeytanýnýz
var mý, Allah'ýn Resûlü?" Efendimiz cevap verdiler: "Var! Hem de benim þeytaným,
hepinizinkinden daha yaman, daha zorludur." Ashabý þaþýrdýlar: "Aman Efendimiz
nasýl olur? Sizden daha üstün ahlaklý, Allah'ýn emirlerine sizden daha iyi uyan kim
var?" Efendimiz gülümsediler: "Ben onu müslüman ettim."

Ýþte bu, müslümanlýðýn doruðudur.

Ýlmi Ledün
Ledün ilmi, sýrlar ilmidir; Gayb (görünmezlik) âlemine ait bilgilerdir. Ýnsanlýðýn

büyük çabalarý sonucu, bugün ilim ve teknik, doruðuna ulaþmýþtýr. Çaðdaþ bilim ve
teknik, tamamen madde âleminin araþtýrýlmasýna yöneliktir. Fakat tabiattaki her olayýn,
insanlarýn her teknik buluþunun, iç dünyamýzda, yani mana âleminde, bir karþýlýðý, bir
eþdeðeri vardýr. Yüce Allah, Kitab'ýnda buyuruyor: "Biz onlara ayetlerimizi (yani
iþaretlerimizi) ufuklarda (dýþarýda) ve kendi nefslerinde göstereceðiz" (41:53). Þu
halde, dýþ dünyada gözlediðimiz her olayýn ve buluþun, kendi iç dünyamýzda da tekabül
ettiði bir gerçek vardýr. Bu açýdan bilimin keþfettiði her sýr, ilmi ledünden bir parçadýr;
ancak biz, onun iç manasýný kavrayamýyoruz. Diðer bir deyiþle, ledün ilmine biz de
sahip olabilirdik, eðer dýþarýdaki olaylarýn içyüzüne vâkýf olabilseydik.

Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadis þöyledir: "Eþbahiküm
ervahiküm, ervahiküm eþbahiküm." Yani bedenler (son çözümlemede) ruhlardýr,
ruhlar da bedenlerdir. Bu söz hem tevhid (birleme) anlayýþý ile baðdaþýr, hem de
fiziksel dünyanýn yasalarýnýn ruhsal dünyada, manevi dünyanýn yasalarýnýn da maddi
dünyada birer karþýlýðý olacaðýný gösterir. O halde madde bilimlerinde ilerlemek, doðru
bir yorumlama saðlanabilirse, manevi bilimlerde de ilerleme saðlar.

Bu düþüncelerden hareketle, nefsin saflaþmasý ile dýþ dünyadaki bir olay
arasýnda bir benzetme kurabiliriz. Kömürün elmas haline gelmesi, bazý yönlerden
nefsin arýtýlmasý olayýný andýrmaktadýr. Bilindiði gibi kömür, çok eski çaðlarda
ormanlarýn toprak altýnda kalmasý ile meydana gelmiþtir. Kömürün hammaddesi,
odundur; aðaçlar, binlerce yýl boyunca toprak altýnda kalmýþlar ve sonunda
kömürleþmiþlerdir. Ancak bu, kömürün elmas haline dönüþümünü açýklayamaz.

Bunun gerçekleþebilmesi için, kömürün (grafit) yerin çok altýnda, çok yüksek
sýcaklýklara (3 bin dereceden fazla) ve basýnçlara (yüz bin atmosferin üstünde) maruz
kalmasý gerekmektedir. Diðer bir deyiþle, kesinlikle kolay bir iþ deðildir. Zaten elmasýn
ender oluþu ve deðeri de buradan kaynaklanmaktadýr. Fakat kömür bu þartlara uðrarsa,
sonuçta yapýsý deðiþir ve kristalleþir: Ortaya çýkan sonuç, elmas, yani saf karbondur.
Kapkara kömürün yerini, ýþýl ýþýl parlayan, saydam elmas almýþtýr. Saf olduðu için de,
yandýðýnda hiç kül býrakmaz.

Ýþte nefsini arýtan herkesin yaptýðý, belki de Ýnsaný Kâmil'in "elmas bedeni"ne
kavuþmak için çaba sarf etmeye benzetilebilir.
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BÝR ZÝKÝR SENFONÝSÝ: KÂÝNAT

"Yedi gök, yerküre ve bunlarýn içindekiler Allah'ý tespih ederler. Hiçbir þey
yoktur ki, O'nu överek tespih etmesin. Fakat siz onlarýn tespihlerini anlayamazsýnýz."

– Kur'an, 17:44

Ayeti kerimede belirtilmiþ olduðu gibi, tüm varlýklar her an Allah'ý tespih etmekte,
yani zikretmektedirler. Bu zikir, insanlar tarafýndan görülüp algýlanamamaktadýr.
Bununla birlikte, onu en azýndan anlamak yönünde bir adým atamaz mýyýz?

Ýþe kalbimizden baþlayalým. Kalbimiz, týpta "sistol" ve "diastol" adý verilen bir
ritim içinde çarpmaktadýr. Ve biz farkýnda olsak da, olmasak da, dakikada ortalama
80 defa: "Al-lah-Al-lah..." demektedir.

Nefes alýp veriþimiz de böyledir. Ciðerlerimiz her nefeste "Al" diye dolmakta,
"lah" diye boþalmaktadýr.

Hayatýmýz, kalbimizin ve ciðerlerimizin bu zikrine baðlýdýr. Onlar olmazsa
hayatýmýz da olmaz.

Buradan giderek, doðadaki bütün ritmik hareketleri bir zikir olarak görmek
mümkündür. Tabiattaki bütün varlýklar, devamlý tekrarlanan hareketler içindedir ve
bu hareketler, her tekrarlanýþta bir zikir oluþturmaktadýr. Her ritmik hareket, bir zikirdir.

Dünya, kendi etrafýnda 24 saatte bir kere dönmekte ve böylece bir gün
oluþmaktadýr. Bu günün bir kýsmý gündüz, bir kýsmý gecedir. Dünyanýn "Allah" zikri,
uzun süren bir zikirdir.

Dünyamýz, güneþ etrafýnda yýlda bir kere dönmektedir. Bu sayede mevsimler
oluþmaktadýr. Þu halde dünyanýn ikinci zikri, daha da uzun süren, bir yýl süren bir
zikirdir. Bu hareketiyle dünyamýz, yýlda bir defa "Al-lah" zikrini tekrarlamaktadýr.

Güneþ etrafýnda dönen diðer gezegenlerin de kendilerine göre deðiþik süreler
alan "gün"leri ve "yýl"larý vardýr. Bunlar, her tekrarda bir zikir oluþturmaktadýrlar.

Havada uçan bir kuþ, her kanat çýrpýþta bir zikir yapmakta, bu zikir üzerinde
kanatlanýp uçmaktadýr. Adeta "zikirden kanatlar" takýnmýþtýr.

Tabiatta uzun süreli zikirler olduðu gibi, çok kýsa süreli zikirler de vardýr. Bunlarý
incelemeye, ses dalgalarýndan baþlayalým.

Havadaki moleküllerin titreþmesi, yani sürekli olarak gidip gelme hareketi
yapmalarýyla, ses dalgalarý oluþur. Bunlar saniyede 32 ilâ 16.000 titreþim yaptýklarýnda,
insanlar için duyulur bir hâl alýrlar. Demek ki her titreþim, bir zikirdir. Her dalganýn
tekrarlanan çýkýþý ve iniþi, "Allah" isminin bir kere zikredilmesinden baþka bir þey
deðildir.
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Buradan elektromanyetik dalgalara geçiyoruz. Saniyede bir titreþime Hertz
(Hz) adý verilmiþtir. Radyo ve televizyonlarýmýza kadar gelip orada ses ve görüntüye
dönüþen dalgalar binlerce, milyonlarca, hatta milyarlarca Hertz mertebesindedir
(kilo-, mega- ve gigahertz).

Gözümüze gelip dýþ dünyayý görmemizi saðlayan ýþýk ýþýnlarý (fotonlar) ise, çok
daha yüksek frekanslara ve çok daha kýsa dalga boylarýna sahiptirler. Evet, fotonlar,
saniyede trilyonlarca defa zikretmektedirler.

Evimizden çýktýk, arabamýza bindik. Kontak anahtarýný çeviriyoruz. Arabamýzýn
motoru, dönmeye baþlýyor ve her devirde bir kere "Allah" diyerek, tekerleri çeviriyor.
Tekerler, her tam dönüþte bir kere, "Allah" lafzayý celalini tekrarlýyorlar. Arabamýzýn
tekerlekleri bunu yapmasalar, þuradan þuraya gidemezdik.

Bize hayat ve canlýlýk veren güneþe dönelim. Güneþ yüzeyinde 11 yýl arayla
lekeler belirir. Güneþin bu zikri, 11 yýllýk bir sýklýkla tekrarlanýr.

Her tekrarý bir zikir olarak düþüneceksek, hareketle sýnýrlý kalmak zorunda
mýyýz? Madde, enerjinin, yani hareketin donmuþ þeklidir. En azýndan Einstein, böyle
diyor. Kendimizi küçültelim, küçültelim; maddenin temel zerreleri olan atomlar âleminde
dolaþmaya baþlayalým. Bir madde parçasýna girdik, karþýmýza kocaman bir dünya
gibi bir atom (ya da molekül) çýktý. Onun yanýndan geçiyoruz.

Sonra aynýsýndan bir tane daha, sonra bir tane daha... Bir tespihin taneleri gibi
yan yana dizilmiþ sayýsýz atom.

Milyonlarca, milyarlarca defa bu olay tekrarlandýðý vakit, maddeyi de zikrin
donmuþ þekli olarak düþünmeye baþlarsak yanýlmýþ olur muyuz?

Maddeyi "zikrin donmuþ hâli" gibi deðerlendirmek, bize sürekli tekrarlanan
desenleri ve simetriyi bir zikir olarak düþünme kapýlarýný açar. Bunun en basit örneði,
kristallerdir. Bir kristal, son derece simetrik bir düzen içinde ve belirli geometrik
þekiller çerçevesinde, basit ya da karmaþýk bir molekülün sürekli tekrarýndan oluþur.
Burada mümkün olan diðer bir nokta, Esmaül Hüsna'yý (Allah'ýn en güzel isimlerini)
ve bütün diðer Esma'yý bu çerçeve içine alabilmektir. Örneðin bir molekül, Allah'ýn
Rahman, Rahim... gibi isimlerini, tek tek ya da bunlarýn bir bileþkesi olarak temsil
edebilir. Böylece her farklý kristal, Allah'ýn isimlerinin farklý bir zikri gibi düþünülebilir.
Ýslam sanatýndaki geometrik desenler de, gene farklý isimlerden oluþan "durgun bir
zikir" olarak görülebilir.

Çaðdaþ bilim, bize hayatýn temel taþýnýn DNA molekülü olduðunu göstermiþtir.
Bu molekül, "Ýkili sarmal" þeklindedir. Yani helezon þeklinde iki molekül zinciri, birbiriyle
irtibatlanarak daha büyük DNA molekülünü oluþturur. Burada da helezon yapýsý,
sürekli tekrarlanarak bir "zikir zinciri" oluþturmaktadýr. O halde bütün canlýlar,
canlýlýklarýný, sürekli tekrarlanan bu zikirden almaktadýrlar.
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Buraya çok azýný almýþ olduðumuz bu örnekler, sonsuz derecede çoðaltýlabilir.
Ve böylelikle, görürüz ki, kâinatýn tamamý, "Allah" zikrinin sonsuz çeþitte, sonsuz
tekrarýndan oluþan bir "zikir senfonisi"nden ibarettir. Her varlýk kendi yaratýlýþ
özelliklerine uygun bir þekilde, kendi zaman birimine göre zikretmektedir. Ve bu biteviye
tekrarlar, evren dediðimiz varoluþun dokusunu örmektedir.

Bunlarýn içinde zikrin en efdali, en üstünü, insana verilmiþtir. Ýnsan imanýyla,
ilmiyle, týbbý ile, tekniði ile, bütün varlýðý ile Allah'a baðlýdýr. O halde bilinçli olarak
zikretmek, kâinat senfonisine insanýn faal katýlýmýný saðlayacaktýr.

Ýnsan dýþýndaki tüm varlýklarýn, hatta insanýn kendi bedeninin zikirleri, irade
dýþýdýr; Allah tarafýndan tüm evrene programlanmýþ olarak sürüp gitmektedir. Ýnsanýn
kendi bilinciyle, iradesiyle zikretmesi ise, kâinatýn sayýsýz zikirlerine aktif olarak katkýda
bulunmasý demektir. Ýnsan, yaptýðý zikirlerin yoðunluðuna, derinliðine ve
mükemmelliðine göre, kâinatýn yaptýðý zikirlerin baþka bir seviyesine eþlik etmiþ olur.
Ýnsanýn zikri, müzik aletleri ile çalýnan bir parçaya bir þarkýcýnýn eþlik etmesi gibi,
kâinatýn zikir senfonisinin tamamlayýcý unsurudur. Önem önceliði ise, insanýn
zikrindedir; çünkü assolistin söylediði þarkýya, müzik aletleri tamamlayýcý derinliði
kazandýrýrlar.
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DUA, TÖVBE VE ÝSTÝÐFAR

Dua, kader sistemi içinde yer alan çok önemli bir olaydýr. Ne kadar çok dua
edersek, ahiret hayatýnda o kadar faydasýný görürüz. Cenabý Allah, kulunda ortaya
çýkaracaðý pek çok özellikleri dua etme þartýna baðlamýþtýr. Takdir ettiði pek çok
þeye duayý sebep saymýþtýr. Bu yüzden, "Dua müminin silahýdýr" denmiþtir. Peygamber
Efendimiz buyuruyor: "Ýçinizden her kime dua kapýsý açýlmýþsa, muhakkak ona rahmet
kapýlarý da açýlmýþtýr. Dua, inen ve inmeyen belalara karþý faydalýdýr. Ey Allah'ýn
kullarý, duaya sýmsýký sarýlýnýz."

Dua edebilmenin ilk þartý da Tövbe ve Ýstiðfar etmektir. Cenabý Allah'ýn kulunu
baðýþlamasýnda Tövbe, çok önemli bir yer tutmaktadýr. Birçok ayeti kerimeyle bildirilen
bu uyarýda, Þirk'in, yani Allah'a eþ koþmanýn, baþka tanrý edinmenin dýþýndaki bütün
suçlarýn baðýþlanabileceðini bildirmektedir.

Allah isminin anlamýný iyi bilmek, hayatýmýzýn akýþýný buna göre yönlendirmek
gerekmektedir. Tövbe yoluyla nefsin kötü sýfatlarýndan, yani nefsi emmareden kurtulur
ve salih ameller iþlemeye yöneliriz. Bir hadiste "Tövbe etmek istedikleri halde tövbe
edemeyenler, helak oldular" buyuruluyor. Þuara suresinin 25. ayetinde ise mealen:
"Cenabý Allah kullarýnýn tövbelerini kabul ve dilediðini affeder" buyuruluyor. Resûlü
Ekrem Efendimiz: "Hak Teâlâ hazretleri katýnda, tövbe edenlerin seslerinden daha
sevgili ses yoktur. Tövbe eden kul bir kere: Ya Rab dese, Arþ üzerinden: Lebbeyk ya
kulum, dile benden ne dilersen, þimdi sen benim katýmda bazý meleklerim gibisin; diye
nida gelir" buyuruyor. Sýratý Müstakime ulaþmanýn yolu da tövbeden geçiyor. O halde
tövbeyi geriye býrakmadan, hayatýmýzýn bir parçasý haline getirmeliyiz.

Tövbe edemeden ölenler, kabirde, diriyken yaptýklarýnýn sonuçlarýný
yaþamaktadýrlar.

Tövbe, insanýn yaptýðý yanlýþlýklardan dolayý gerçekten piþman olarak ve bir
daha yapmayacaðýna inanarak baðýþlanmayý dilemesidir. Peygamber Efendimiz
buyuruyor: "Gerçek þu ki: Kalbim örtülür de ben yüz kere Allah'tan af dilerim."
Hakký hakkýyla müþahede edememek, kalbin kararmasýndan, örtülmesinden duyulan
üzüntü, tövbeyi gerektirmektedir. Dua edebilmek için, gönlü arýtmak gerekir. Gönlümüz
her türlü yanlýþlýklardan kurtulmadýkça, duamýz da ihlaslý olmaz. Ýnsan yeryüzünde
Cenabý Allah'ýn halifesi olarak yaþýyorsa, kemale ulaþmasýna engel olan hallerden
Tövbe ve Ýstiðfar ederek uzaklaþmasý gerekir. Cenabý Allah'tan bilerek, isteyerek ve
edeple özür dilemek, istiðfardýr. Cenabý Peygamber Efendimiz, pek çok deðiþik dualarla
istiðfar etmiþlerdi. Bunlardan bazýsýný hayatýmýza geçirmenin faydalarý, hiç þüphe
yok ki görülecektir. Estaðfirullah'a baþlamadan önce, þu dualardan birinin ya da
hepsinin okunmasýný Peygamber Efendimiz iþaret buyurmuþlardýr:
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Subhanallahî ve bi hamdihi adede halkýhî ve rýzâe nefsihî ve zinete arþihî
ve midâde kelimatihî. (Allah'ý halk ettiklerinin sayýsý, razý olacaðý arþýnýn aðýrlýðý ve
kelimelerinin sayýsýnca kendi hamdiyle tesbih ederim.)

Rabbi inniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyra ve lâ gafiruz zunûbe illâ ente
faðfirliy maðfireten min indike verhamniy, inneke entel gafurur rahiym. (Rabbim,
nefsime büyük zulümde bulundum. Nefsimin gerçek hakkýný veremedim. Bu suçumu
da senden baþka baðýþlayacak yoktur. Ýndinden gelen bir baðýþlayýcýlýkla beni baðýþla,
merhamet et. Þüphe yok ki sen baðýþlayýcý ve rahimsin.)

Peygamber Efendimizin Ebu Bekir Sýddýk Hazretlerine tavsiye ettikleri bir
dua da þudur:

Estaðfirullahilleziy lâ ilahe illâ Hûvel Hayyul Kayyum ve etubu ileyh.
(Allah'tan baðýþlanma diliyorum. Tanrý yoktur. Yalnýz Hay ve Kayyum olan Allah
vardýr. Tövbem ve sýðýnmam onadýr.)

Tövbe ve istiðfardan sonra, sýra dualarýmýzý yapmaya gelir. Hayatýmýzý
kolaylaþtýran, dünya ve ahiret mutluluðuna ulaþtýran ve mana âleminin ýþýklarýný bize
yansýtan, dualardýr. Her türlü hacetimizi yalnýz Cenabý Allah'a sunarýz. Ondan baþka
sýðýnacak yerimiz, çalacak kapýmýz yoktur. Bunun için dualarýmýzý Kur'an diliyle, ama
manasýný da bilerek yapmalýyýz. Cenabý Allah'ýn Hacet kapýsýný, ancak onun kelamýnýn
þifresi ile açabiliriz.

Din âlimlerinin bize bildirdiði pek çok dua örnekleri bulunmaktadýr. Hepsinin
ayrý ayrý yeri ve önemi vardýr. Takvâ ehlinin iþaretinden bize ulaþan bilgiler, Esmai
Hüsna'nýn yaný sýra, Ýsmi Azam olmasý kuvvetle muhtemel olan dualarla yapýlan
yakarýþlarýn Cenabý Allah tarafýndan hoþnutlukla karþýlanýp kabul göreceði yolundadýr.
Bunlar þunlardýr:

1. Allah
2. Lâ Ýlâhe Ýllallah
3. Er Rahmanir Rahim
4. El Hayyul Kayyum
5. Allahû Rahmanir Rahim
6. Allahû Lâ ilâhe illa hu vel Hayyül Kayyum
7. Lâ ilâhe illa Hu vel Hayyul Kayyum
8. Rabb
9. Allahû Lâ Ýlâhe Ýllâ Huvel Ahadüs Samed Elleziy Lem Yelid ve Lem

Yuled ve Lem Yekün Lehu Küfüven Ahad.
10.El Hannan, El Mennan, Bedius Semavati Vel Ard, Zül Celâlî Vel Ýkram
Rahman ve Rahim olan Allah, her þeyin doðrusunu bilir. Bütün hamd ve senalar

O'nadýr. Ýlmi ledün ve ilmi zâhir ile süsleyip âlemlere rahmet olarak gönderdiði
Resûlullah Efendimiz hürmetine, bizi istikamet üzere ve sýratý müstakime ulaþtýrýrsýn.
Gayret bizden, hidayet Allah'tandýr. Âmin.
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DUALARIMIZ

Dualarýmýz Niçin Kabul Olunmuyor?

Yüce Rabbimiz, ayeti kerimesinde, "Bana dua edin, size icabet edeyim"
buyurmaktadýr. Fakat birçok duamýzýn kabul edilmediði de bir gerçektir. Bunun sebebini
büyük veli Ýbrahim Ethem Hazretleri'nden sorduklarýnda, þöyle cevap vermiþtir:

– Kalbiniz on þeyden ölmüþtür:
1) Allah'ý tanýrsýnýz ama, hakkýný edâ etmezsiniz.
2) Allah'ýn kitabýný okudunuz ama, onunla amel etmediniz.
3) Ýblis'in düþmanlýðýný iddia edersiniz ama, ona tâbi olursunuz.
4) Resûlullah'ýn sevgisini iddia edersiniz ama,  onun izini ve sünnetini terk

etmiþsiniz.
5) Cennetin sevgisini iddia edersiniz ama, onun için amel etmezsiniz.
6) Ateþten korkuyoruz, dersiniz ama, günahlardan çekinmiyorsunuz.
7) Ýnanýrsýnýz ki, ölüm haktýr ama, ona karþý tedbir almýyorsunuz.
8) Baþkalarýnýn ayýplarý ile meþgul olursunuz ama, kendi ayýplarýnýzý terk

etmezsiniz.
9) Allah'ýn verdiði rýzký yiyorsunuz  ama,  Allah'a þükür etmezsiniz.
10) Ölülerinizi gömersiniz, ama onlardan ibret almazsýnýz.
Dualarýmýzýn Kabulü Ýçin:
– Besmele ile baþlayýnýz.
– Baþlarken ve bitirirken Yüce Rabbimize hamdü senada bulununuz.
– Resûlullah'a salavat getiriniz.
– Çokça tövbe ediniz.
– Saygý, sevgi, ümit ve korku ile dua ediniz.
– Kul haklarýný ödeyiniz.
– Dualarýmýz genel olmalý.
– Kalp katýlýðý olmamalý.
– Beddua etmemeliyiz.
Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol.
Baþkalarýnýn kusurunu örtmekte gece gibi ol.
Sehavet ve cömertlikte akarsu gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol.
Olduðun gibi görün, göründüðün gibi ol.

Hz. Mevlana (Lokman Hekim)
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Gerçek âþýk olan kiþi Daðlar nice yüksek ise
Ýçer aðuyu nûþ eder Yol, onun üstünden aþar
Topuða çýkmayan çaylar Derviþ Yunus yolsuzlara
Deniz ile savaþ eder Yol gösterir hem hoþ eder.

Yunus Emre

DUA

Yaratan Yüce Rabbimiz, sana hamdü senalar olsun.
Allahümme Salli alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Ali Seyyidina
Muhammed ve Sellim.
Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'ým, lütfet ki gittiðimiz her yere barýþ götürelim. Bölücü deðil, baðdaþtýrýcý,
birleþtirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuþku
olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlýk olan yere aydýnlýk ve üzüntü olan
yere sevinç saçýcý olmayý, bize lütfet Ya Rabbi.

Kusurlarý gören deðil, kusurlarý örtenlerden; teselli arayanlardan deðil, teselli
edenlerden; anlayýþ bekleyenlerden deðil, anlayýþ gösterenlerden, yalnýz sevilmeyi
isteyenlerden deðil, sevenlerden olmamýza yardým et.

Yaðmur gibi hiçbir þey ayýrt etmeyip, aktýðý her yere canlýlýk bahþedenlerden;
güneþ gibi hiçbir þey ayýrt etmeyip, ýþýðýyla tüm varlýklarý aydýnlatanlardan; toprak
gibi, her þey üstüne bastýðý halde, hiçbir þeyini esirgemeyip nimetlerini herkese
verenlerden olmayý bize lûtfet. (Bu, Rahman sýfatýna aittir.)

Alan deðil, veren ellerin, affedici olduðu için affedilenlerin, Hak ile doðan,
Hak ile yaþayan ve Hak ile ölenlerin ve sonsuz yaþamda yeniden doðanlarýn safaný
katýlmayý bize nasip eyle. Amin.

*   *   *
Allah'ým, Hz. Muhammed (SAV) ve O'nun hanedan ve yârânýna olan Selamýn,

yarattýklarýn sayýsýnca, hoþnutluðun nisbetinde, arþýn aðýrlýðýnca, kelimelerin mürekkebi
miktarýnca olsun.

Allah'ým, bizi sana tevekkül edip gönül baðlayanlardan eyle. Bizler fakir kullarýz,
sen bizi zengin kýl. Bizler zayýflarýz, sen bizi kuvvetlendir. Bizler günahkârýz, sen bizi
baðýþla. Bizi razý olduðun din üzerinde sabit kýl.

Allah'ým, dünyada ibadet etme imkânýný, günahlardan kaçma þuurunu, ahirette
ise cennetini, cemalini görmeyi ve azabýndan selamette kalmayý diliyorum.

Ey her garibin sahibi, Ey her yalnýzýn gönüldaþý!
Benim hem dünyada hem ahirette dert ortaðým ve yârim sensin.
Canýmý müslüman olduðum halde al, nefsimi ýslah eyle. Dert ve þikayetlerin son

duraðý sensin. Ýsteklerin gayesi de sensin. Sen þu isteklinin gözyaþýna merhamet et.
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Rabbim, sen yegâne sahip iken ben kime sýðýnayým? Sen yegâne iyilik edici
iken, ben kimden yardým bekleyeyim?

Allah'ým, razý olduðun þeyleri yapmayý bize nasip et. Sana olan ibadetimiz ile
bizleri diri eyle.

Rabbim, duamý reddetme. Beni kendi güç ve kuvvetime terk etme. Acizliðime
merhamet et. Fakirlik ve periþanlýðýma acý. Bize layýk olduðumuz þekilde muamele etme.

Yüzümüzü senden baþkasýna secde etmekten koruduðun gibi, ellerimizi de
senden baþkasýna açmaktan koru.

Allah'ým, Salat ve Selamýn, Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve onun Âl
ve Ashabýna olsun. Öyle bir salat ki, bizi her türlü korku, belâ ve benzeri þeylerden
kurtarsýn. Bizi bütün ayýp ve kusurlardan, günah ve isyanlardan temizlesin ve bütün
günahlarýmýzýn affedilmesine sebep olsun. Âmin.

*   *   *
Allah'ým, azabýndan rýzana, affýna, senden yine sana sýðýnýyorum. Sen kendini

yücelttiðin gibi ben seni yüceltemem.
Allah'ým, doðu ile batýyý birbirinden uzak tuttuðun gibi, beni de günahlardan

uzak tut.
Allah'ým, sonunda küfür olmayan bir iman ve yakin, dünya ve ahirette þerefini

kazandýracak bir rahmet ihsan et.
Allah'ým, bize bizimle günahlarýmýz arasýnda engel meydana getiren bir korku,

cennete ulaþtýracak bir itaat, dünya musibetlerini kolaylaþtýracak bir inanç ver.
Allah'ým, hayatýmý her türlü hayrýn artmasýna, ölümümü her türlü kötülükten

kurtuluþa vesile kýl.
Allah'ým, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefsten ve

fayda vermeyen ilimden sana sýðýnýrým.
Allah'ým, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaþtýranlardan eyle.
Erzeli ömürden, cimrilikten, fakirlikten sana sýðýnýrým.
Sana ibadet etmede, sana þükür etmede, seni zikir etmede bizlere yardýmcý ol.
Allah'ým, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Âmin.

*   *   *
Ey evvellerin evveli, Ey ahirlerin ahiri, Ey saðlam kuvvet ve güç sahibi, Ey

yardým talep edenlerin Rahmaný, Ey merhametlilerin Merhametlisi, Ey semalarýn ve
göklerin benzersiz mucidi, Ey Celal ve Ýkram Sahibi; beni ateþten koru.

Ey Aziz, Ey Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah'ým, beni þiddetli azaptan
kurtar. Âmin.

Allahümme Salli alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Ali Seyyidina
Muhammed ve Sellim.

Dualarýmýzýn kabulü için el fatiha.
Âmin.
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DUA

Yaratan Yüce Rabbimiz, sana Hamdü senalar olsun.
Allahümme Salli Alâ Seyyidine Muhammedin ve Alâ Ali Seyyidina
Muhammed ve Sellim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ým, Salih kullarýn senden ne iyilikler istemiþ ise cümlesini senden isterim

Salih kullarýn hangi þerlerden sana sýðýnmýþlarsa, ben de o þerlerin hepsinden sana
sýðýnýrým. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilikler, ahirette iyilikler ver. Bizi cehennem
azabýndan koru. Âmin.

Allah'ým, senden seni sevmekliði, seni sevenleri de sevmekliði, senin sevgi ve
muhabbetine ulaþtýracak amelleri senden dilerim, Yarabbim.

Dünya ve ahiret iþlerimin cümlesini sana teslim ettim. Hayatýmda ve ölümümde
sana sýðýnýrým Yarabbi.

Kazana razý, belâna sabýrlý; nimetlerine þükredici kullarýndan eyle Yarabbi.
Beni nefsimin ve seni tanýmayanlarýn eline bir an dahi býrakma Yarabbi. Âmin.
Ey kendi Zâtiyle kaim olup varlýðý kendinden olan, hiçbir þeye muhtaç

bulunmayan, Celal ve Ýkram sahibi Allah'ým!
Selatü Selamýn, en mükemmel bilgileri kendinde toplayan, Kutbu Rabbani, en

üstün iman kaftanýnýn niþanesi, cömertlik ve iyiliðin menbaý, semavi himmetler sahibi,
ledünni ilimlere mazhar olan Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa
Sallallahu Aleyhi Vesellem'in üzerine olsun. Âmin.

Varlýk âlemini yüzü suyu hürmetine yarattýðýn ve onun sebebiyle eþyaya ruhsat
verdiðin, hikmetli Celalin ve keremli Cemalin olan Muhammed Mahmud'a ve onun
hanedan ve yarânýna, gerek þeriatta gerekse tarikatta onu takip edip kendisine
dosdoðru uyanlara Salatü Selamýn olsun. Âmin.

Allah'ým, biz Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu
Aleyhi Vesellem ile sana tevessül ediyoruz. Bizi, Kâbe Kavseyn Ev Edna sýrrýna
mazhar olan Habibi Ekrem'in vasýtasýyla Zât, Sýfat ve Ýsimlerinin, Fiiller ve Eserlerinin
hakikatýna eriþtir. Tâ ki senden baþkasýný görmeyelim, duymayalým, hissetmeyelim
ve vücutta senden baþkasýný bulmayalým. Âmin.

Allah'ým, bizi, Sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhis Selatu
Vesselam'ýn Makamý Mahmud'unda yükselen izzet ve þerefinde gark eyle. Bizleri
O'nun Livaül Hamd diye bilinen Hamd Sancaðý altýnda topla. Âmin Ya Muin.

Ve Selâmün Alel Mürselin, Velhamdülillâhi rabbil âlemin. Essalâtu Vesselâmu
aleyke ya resûlallah, Essalâtu Vesselâmu aleyke yâ habiballah, esselâtu Vesselâmu
aleyke yâ seyyidel evveline vel ahirin, Velhamdulillahi Rabbil âlemin. El Fatiha.

Yaratan Yüce Rabbimiz, Sana hamdüsenalar olsun.
Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âli seyyidina

Muhammed ve Sellim.
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ÝSLAMDA EDEP

Ýslam dininin sahibi Yüce Allah, insanoðlunun nefsinin çemberinden kurtulma-
sýnýn güçlüðünü azaltmak; anlaþmazlýklardan, düzensizliklerden, yýkýmdan, zalimlikten,
kendi koyduðu kurallarý kendisinin bozmasýndan, dünya ve ahiret azabýndan onu
korumak için, Kur'aný Mübin'in emir ve yasaklarýna büyük bir ölçüde ahlak ve edep
ekledi. Kur'an'la söylenip, hadislerle açýklanan bu yüce ahlaký ve ilâhi edebi,
Peygamber Efendimiz'in zâtýnda gerçekleþtirerek âlemlere sundu. "Þüphe yok ki
sen ahlakýn en büyüðüne sahipsin" (68:4) diyerek ilan etti. Peygamber Efendimiz de
"Beni Rabbim terbiye ettiði için güzel terbiye etti" buyurarak, bu lütfu bizlere hatýrlattý.

Ýslam, ruhlarý güzelleþtiren, vicdanlara kudret veren yönüyle müslümanlarýn
elinden tutmasaydý, kendi kanunlarýný kendileri koyup ilâhi vahyin dýþýna çýkan öteki
toplumlar gibi olurlardý. Ýslamiyetteki þeriat hükümlerinin yaný sýra, Allah bu hükümleri
pekiþtirip güzelleþtiren, edepleri kiþiye ve topluma benimseterek müslümanlarý öteki
toplumlardan ayýran üstünlükler bahþetti. Edeple ruhlarý güzelleþti, vicdanlarý arýndý.
Edeple kiþinin ve toplumun ruhsal hastalýklarýna ilaç bulundu. Kin, kýskançlýk, hýrs,
intikam, tamah (açgözlülük) gibi toplumlarý çürüten ahlaki ve ruhsal hastalýklar tedavi
edilerek, mümin olabilmenin sýrlarý öðretildi.

Ýslamda edep, insanlarý baþkalarýna zarar vermekten men eder. Allah'a þirk
(ortak) koþmayý nasýl affetmiyorsa, insanlarýn baþkalarýna zarar vermesini de
affetmiyor. Muhammedî Sünnet insanlarýn, insanlara yaptýklarý haksýzlýklardan baþka,
bütün öteki canlýlara yapacaðý eziyetlerden de hesaba çekileceðini bildiriyor. Bu da
her çeþit kul hakkýnýn insaný, Allah katýnda þirk koþmakla eþit bir cezaya çarptýracaðýný
açýklýyor.

Ýslamda edep, gönüllerdeki kin ve hasedin yerine sevgi, þefkat ve merhameti
getiriyor. Af, hoþgörü, þükür, akrabayý ziyaret, yetimi, öksüzü ve kimsesizleri korumak,
Ýslami edebin temel prensipleridir. Ýnsanýn kötü sýfatlardan temizlenerek, kemal
(olgunluk, mükemmellik) mertebesine ulaþmasý ise, Muhammedî sünnetin Ýslami ahlak
ve edeple tamamlanmasý ile mümkündür. Edeple, iffet sahibi olunur. Her türlü kin ve
günahtan sakýnýlýr. "Allah indinde en üstününüz, yasak þeylerden en çok sakýnanýnýzdýr"
(Bakara, 197).

Edep sahibi müslüman, emanete hýyanet etmez. "Ey müslümanlar, sakýn bile
bile Allah'a ve peygamberine hýyanet etmeyiniz, aranýzdaki emanetlere de hýyanet
etmeyiniz." (Enfal, 27). "Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor" (Nisa
58). "Allah hainleri sevmez" (Enfal, 58). "Allah günaha düþkün haini sevmez" (Nisa,
107). "Onlar emanetlerine ve ahitlerine sadýktýrlar" (Müminun, 8).
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Edep sahibi mümin, merhametli ve sabýrlýdýr. Bu yolda Peygamber Efendimizin
yaþayýþý, en vazgeçilmez örnektir. "Allah'ýn yoluna hikmetle, güzel öðütle çaðýr. Ve
en güzel tarzda onlarla mücadele et. Þüphesiz, Rabbin yolundan sapaný bilir ve doðru
yolda olanlarý da bilir" (Nahl, 25). "Ey iman edenler, yalnýz kendinize bakýnýz. Sizler
doðru yolu tutmuþsanýz, sapýklýða düþen kimse size zarar veremez" (Maide, 105).
"Hak belli olduktan sonra hâlâ Ýslam'ý iptal için uðraþanlarýn bütün delilleri, Allah
katýnda bâtýldýr" (Þura, 16).

Gereðini yerine getirerek Allah'a güvenmek, yani kanaat sahibi olmak; helal
yolla kazandýklarýna razý olarak, baþkasýnýn malýna göz dikmemek; cömertliðe, kereme,
þefkate gönül vermek de, Ýslami Ahlakýn edeple süslediði müminin özellikleridir.

Ýslami edebin diðer dinlerden farklý olan bir yaný da, fakirlere ve düþkünlere
yapýlacak yardýmlarýn sýnýflandýrýlmasýdýr. Bir kýsmý vaciptir ki, terki haramdýr. Bir
kýsmý farz'dýr, terki mümkün deðildir (fitre gibi). Bir kýsmý da tavsiye edilerek, sevap
kazanýlmasýna vesile olmuþtur. Ruhlarý güzelleþtirmek, insanlar arasýnda sevgi ve
merhamet baðlarýný güçlendirmek, yardýmlaþmanýn, paylaþmanýn, gönül bolluðunun,
yani yaratýlan her þeyin deðerini, önemini kavramak da, gene Ýslami edeple saðlanýr.
Rad suresinin 12-22-25'inci ayetlerinde Cenabý Allah, mealen þöyle buyuruyor:

"O kimseler ki Allah'ýn andýný yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar,
Allah'ýn verilmesini emrettiðini verirler. Yaratýcýlarýndan çekinirler. Hesap gününden
korkarlar. O kimseler ki Rablerinin rýzasýný istedikleri için nefislerine sabrederler.
Namaz kýlarlar, kendilerine verilenlerden gizli ve açýk olarak baþkalarýna da verirler.
Kötülüðü iyilikle savarlar: Dünyanýn sonu, bunlar içindir. O kimseler ki, Allah'ýn ahdini
bozarlar, Allah'ýn verilmesini emrettiklerini vermezler. Yeryüzünde fitne çýkarýrlar:
Ýþte lanet bunlar içindir. Cehennem de bunlar içindir."

Kur'an ayetlerinin emir ve yasaklarý, daima Ýslami edebi iþaret buyurmakta,
gerçek anlamýn, Muhammedî sünnetle birlikte tamamlanacaðýný bildirmektedir. Ýslam
tarihini incelediðimizde, bu üç faktörün birlikte anlaþýlýp uygulandýðý asýrlarda, Ýslam
toplumlarýnda yüksek bir ahlak, mutlu bir yaþayýþ, parlak zaferler, ölümsüz sanat
eserleri ve gerçek bir tevhidi yaþayýþ görüyoruz. Adaletin gerçekleþmesine, insanýn
yüceliþine tanýk oluyoruz. Bunlardan birinin ihmali de toplumlarda kaosu, anarþiyi,
mutsuzluðu ve inanç kargaþasýný getirmektedir.

Nisa Suresi'nin 140. ayetinde mealen þöyle buyuruluyor: "Allah ayetleri inkâr
ettiklerini, yahut eðlence yerine koyduklarýný duydunuz mu? Yanlarýnda oturmayýn."
Bu ayetlerle bize, edebin en güzel örneklerinden biri daha hatýrlatýlmaktadýr.
Ýnkârcýlarla, kavgasýz tartýþmasýz geçinmek ve onlarý dostluðumuzdan uzaklaþtýrarak
inancýmýzý korumak gereði bildirilmektedir. Þüphe yok ki iyilik, alçakgönüllülük ve
ihsan, þefkatle yapýlacak iþler, yanlýþ ve kötü davranýþlarý düzelten en önemli güçtür.
Peygamber Efendimiz, "Mücahit, heveslerine karþý cihat açan, muhacir de kötülüðü
terk edendir" buyuruyor.
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Cenabý Allah'a gerçek anlamda teslim olabilen müminin her zorluk karþýsýnda
göstereceði sabýr, onu "hassül has" mertebesine yüceltir. Bir kutsi hadiste
"Kullarýmdan bir kuluma bedeni, yahut malý, yahut evladý yüzünden bir musibet
verirsem, o da buna güzel sabýrla karþýlýkta bulunursa, kýyamet günü kendisi için
mizan (terazi) kurmaktan, yahut amel defterini açmaktan utanýrým" buyuruluyor.
Gene Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Sabrederek geniþliði beklemek, ibadettir.
Eleminden þikayet etmemen, baþýna gelen belayý anmaman, yüce Allah'a saygýdan
ve onun hakkýný bilmekten ileri gelir." Gene Âli Ýmran Suresi'nin 134. ayetinde mealen:
"Öfkesini yenenler, insanlarýn suçunu baðýþlayanlar da cennetliktir. Allah, iyilik edenleri
sever" denilmektedir.

Kur'an ayetlerinin hepsinde, Cenabý Allah'ýn kendisine halife olarak seçtiði
insanýn mutluluðu, güzel bir ahlakla ahlaklanmasý ilkesi yatmaktadýr. Ýslami ahlakýn
ve edebin yücelteceði insan, ancak o zaman Cenabý Allah'ýn yeryüzündeki halifesi
olmaya lâyýk olabilir. Allah'ýn rýzasýný ve merhametini kazanarak imanýmýzý kemal
mertebesine çýkarmak istiyorsak, gidilecek baþka bir yol yoktur. Cenabý Zülcelal,
cümlemizi Hak'kýn dýþýndaki tüm baðlardan kurtararak, iman, ilim, ihlas ve amelle
bütünleþen, edeple güzelleþen, tam bir teslimiyet nasip etsin.
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KAZA VE KADER

Ýslam dininin iman þartlarýndan birisi de Kaza ve Kader'e tereddütsüz iman
etmektir. Kader: "Ölçme, biçime koyma, þekillendirme, takdir etme, ayýrma, herkese
pay çýkarma" anlamýndadýr. Ýnsanýn iradesi ve yaptýðý iþlerle ilgili olan bu konunun
anlaþýlmasýndaki güçlük, Ýslam tarihi boyunca Kelam ulemasý ile, Ýslam düþünürleri
arasýnda tartýþmalara ve görüþ ayrýlýklarýna neden olmuþtur. Fikir uyuþmazlýklarýnýn
sonunda Ehli Sünnet dýþý sayýlan birtakým mezhepler türemiþ ve görüþ farklýlýðý
derinleþmiþtir. Halbuki Allah'a ve onun sýfatlarýna iman eden kiþi Kaza ve Kadere
de iman etmiþ demektir. Çünkü Cenabý Allah'ýn Ýlim ve Ýrade sýfatý kaderi içine
alýrken, Tekvin (oldurmak ve var etmek) sýfatý da kazayý içine almaktadýr.

Kaza ile kader, bir anlamda aynýdýr. Diðer anlamda ise kader, Allah'ýn takdiri,
kaza da bu takdirin icra edilip hükmünün yerine getirilmesi demektir. Kâinatta kader,
plan ve program, ölçü ve denge hakimdir.

Ehli Sünnet vel Cemaat düþüncesi içinde, insan iradesinde dahil olduðu her
yerde Küllî bir kaderin hakim olduðuna inanýrýz. Kâinatta yaratýlan her varlýk,
atomlardan galaksilere, mikro âlemden makro âleme kadar her þey Levhi Mahfuz'da
tayin ve tespit edilmiþtir. Bu açýdan incelendiðinde Kaza ve Kader çok önemli bir
iman þartý olduðu için, ayrýca iman þartlarý içinde bildirilmiþ, Amentü'nün þartlarýndan
biri olarak açýklanmýþtýr.

Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'den naklettiði ünlü Cibril hadisinde, Kaza
ve Kader, iman esaslarý içinde sayýlmýþtýr. Rivayete göre bir gün (Peygamber)
Efendimiz ashabýyla otururken, insan görünümünde gelen Cebrail Aleyhisselam
Efendimize, Ýman, Ýslam, Ýhsan'ýn ne olduðunu sormuþtur. Ýman nedir? sorusuna
Efendimiz, "Ýman: Allah'a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine, ahiret gününe,
Kadere, hayrýn da þerrin de Allah'tan olduðuna tereddütsüz inanmaktýr"
buyurmuþlardýr. Böylece Ashabý Kiram'a imanýn þartlarýný ve kaderin de imanýn
esaslarýndan olduðunu açýklamýþlardýr.

Hadid Suresi 22. ayetinde mealen þöyle denmektedir: "Gerek yeryüzünde ve
gerek kendi nefislerinizde, herhangi bir musibet gelmemiþtir ki bu bizim onu
yaratmamýzdan önce kitapta yazýlmýþ olmasýn. Þüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydýr."
Mülk, 67:12 : "Görmeden Rablerinden korkanlar var ya, iþte onlar için maðfiret ve
büyük mükafat vardýr. Enam, 6:69 : "Gaybýn anahtarlarý onun yanýndadýr. Onlarý
ancak O bilir. O karada ve denizde olan her þeyi bilir. Düþen bir yaprak, yerin
karanlýklarý içinde gömülen dane, yaþ ve kuru hiçbir þey yoktur ki apaçýk bir Kitap'ta
olmasýn." Yasin, 36:12 : "Þüphesiz biz ölüleri diriltiriz. Ve önden gönderdiklerini, arkada
býraktýklarýný yazarýz. Zaten biz, her þeyi apaçýk bir kütüðe kaydetmiþizdir," buyuruluyor.
Ayrýca Kamer Suresi 40. ayette, Fürkân Suresi 2. ayette, Meryem Suresi 21. ayette,
Tövbe Suresi 51. ayette, Taha Suresi 72. ayette, Rad Suresi 8. ayetlerde de, bu
konularda derin uyarmalar ve emirler vardýr.

Kaza ve kader konusu insanýn akýlla çözemediði, âciz kaldýðý, tam olarak anlayýp
açýklayamadýðý bir konudur. Ýlâhi bir sýr olarak kýyamete kadar kalacaktýr. Resûlü
Ekrem Efendimiz, bu sebepten kaza ve kadere, hayýr ve þerri Allah'ýn yarattýðýna
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iman etmekle yetinmemizi ve tartýþmaya girilmemesini emretmiþtir. Ebû Hüreyre ve
Enes Bin Mâlik'ten nakledildiðine göre, Efendimiz Kader konusunu tartýþan bir
topluluðu görür. Hiddet ve gazapla "Siz bununla mý memursunuz? Yoksa ben size
bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede tartýþtýklarý için helak oldular.
Sakýn bu meseleyi münakaþa etmeyiniz" buyurmuþlardýr.

Ehli Sünnet'in bu konudaki görüþleri þöyle özetlenebilir: 1) Kul kendi iradesi
ve kararý ile yaptýðý ve isteði içindeki bütün fiillerden sorumludur. 2) Allah tek ya-
ratýcýdýr. Her þeyi ve kulun fiillerini de yaratan, O'dur. Her þeyde külli bir kader ha-
kimdir. Mevlana Hazretleri bu konuda þöyle diyor: "Takdir haktýr, ama kulun çalýþmasý
da haktýr. Ne ektin de devþirme vakti gelince onu biçmedin? Feryadýmýz, çaresiz ve
kudretsiz olduðumuzun delilidir. Yaptýðýmýzdan utanmamýzda irademizin bulunduðuna
senettir. Allah'ýn kaza ve kaderinden yine Allah'ýn kaza ve kaderine sýðýnýlýr." "Takdir
yüzünden kaybettiðin þeyler, muhakkak senden belayý giderir, bunu böylece bil," der.

Cenabý Allah her türlü maddi ölçünün ve açýklamanýn ötesinde geçmiþi ve
geleceði, bütün sebep ve neticeleri ile yaptýðýmýz her türlü davranýþýmýzý, irademiz de
dahil olmak üzere sonsuz ilmiyle görüp bildiðinden tespit ve takdir buyuruyor. Biz de
zamaný gelince irademizle onu yapýyoruz. Örneðin 365 günlük vakit cetvelinin yapýlýp
namaz vakitlerinin önceden dakikasýna kadar hesaplanmasý ve zamaný gelince Hak'kýn
divanýna durup namazýn kýlýnmasý gibi. Tekvir Suresi 27-28. ayetlerinde mealen: "O
Kur'an, âlemlere ancak bir öðüttür. Sizden istikamet üzere olmayý dileyenler için"
buyururken, hemen ardýndan, "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" diyerek, her
þeyi dileyenin de gene Allah olduðunu, ama insana da isteme, yapma hakkýnýn
verildiðini ifade etmektedir. Saffat, 37:96'da: "Allah sizi ve bütün yaptýklarýnýzý
yaratandýr" buyurularak, yaratma ve var etmenin bütünüyle Cenabý Allah'a ait olduðu
bildirilirken, Bakara 2:40'ta "Ýnsana çalýþtýðýndan baþkasý yoktur. Allah yolunda
mücadele edin. Cennet'e koþun. Allah'tan vesile isteyin. Okuyun, yazýn, düþünün"
buyurularak, insanýn eli kolu baðlý olarak kalmamasý teþvik edilmekte ve iradesini
kullanmasý istenmektedir. Muhammed, 47:7: "Siz Allah'ýn dinine yardým ederseniz,
Allah da size yardým eder." Rad, 13:11'de ise "Bir milletin fertleri kendi durumlarýný
deðiþtirmedikçe, Allah onlarýn durumlarýný deðiþtirmez" buyurularak, irade sahibi olan
insan için þartlý bir zorunluluk olduðu bildirilmektedir.

Öyleyse insanýn yaptýðý iþlerdeki payý, iradesini ve isteðini kullanma ölçüsün-
dedir. Cenabý Allah da yaratýp, meydana getirerek neticeye ulaþýr. Ýnsanýn tercih
edip yöneldiði yolun sonuna varma isteði kendisinindir. Ulaþtýran ve sonucu yaratan
ise Cenabý Allah'týr. Amelinin cinsine göre de öbür âlemde ceza ya da mükafat
alacak olan, kuldur. Cenabý Allah, sonsuz rahmetiyle ve merhameti ile bizim için
çeþitli vesileler yaratarak, küçücük irademizle yapacaðýmýz iyi davranýþlarýn
karþýlýðýnda bizi cennetle müjdelemiþtir. Sarsýlmaz bir iman, sabýr ve azimle "Lâ Ýlâhe
illa Allah" diye bilenin mükafatý, "Cennet'im size vacip oldu" ayeti kerimesidir.

Allah'ým, bizi, sana kulluk etmekten ýrak tutma. Sýrat-ý Müstakimden ayýrma,
Habibi Ekrem'in izinden ayýrma. Sünnetinden mahrum etme. Þefkatinle ve
merhametinle muamele et. Senin razý olduðun kullarýnýn arasýna dahil et. Kulluk
ikramýyla yücelttiðin ve seni dilediðin gibi metheden, vuslatýný bahþettiðin kullar
kervanýna ulaþtýr. Her türlü hidayet sendendir. Âmin.
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TEVHÝD SIRLARI

Hazreti Pir, Gavsül Âzam, Seyyit Sultan Abdülkadir Geylani Hazretleri (Al-
lah sýrrýný kutsasýn) buyuruyorlar ki:

"Cenabý Hak cemal (yüz güzelliði, lütuf) aynasýna tecelli etti, her
yansýmada Habib'inin yüzü göründü."

Allahu Teâlâ'nýn önce cemal aynasýna tecelli ettiði bildiriliyor. Fakat âlemlere
varlýk sahasý olan her yansýmasýnda, Allah'ýn Sevgilisi, Peygamber Efendimiz Hazreti
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'in yüzü görünüyor.

Bunun açýklamasý: Muhammed Aleyhisselâm, kâinattýr.
Nitekim Allah'ýn Habibi, hadisi þerifte þöyle buyurmuþtur: "Allah, önce benim

nurumu (ýþýðýmý) yarattý, geri kalan her þeyi de o nurdan yarattý."
"Sübhani cemal her aynada tecelli edince, Hak'kýn bu iniþinde 'Esma'

(Allah'ýn isimleri) belirdi. Yani O'nun cemali her yansýmada cilve eder olunca,
Esma ile adlandýrýldý ki, bunlar birer doðuþ yeridir, kaynaktýr."

Bu beyite anlam verenler ne güzel örnek vermiþler, vahdetin kesrette (yani
Birliðin çoklukta) görünüþünü ne güzel anlatmýþlardýr:

"Güneþ, bir güneþtir, fakat sonsuz bir tecelli ufkunun her noktasýnda mevcuttur.
O noktalarýn her biri fark bilgisi yönünden birer doðuþ yeri olduðu için, sanki cemal
ýþýklarý çeþitlendi."

"Bu nihayetsiz doðuþ yerlerinde, niteliklerinin eserlerini meydana
çýkardý, iþte eserler... Bunlar Sani'i (yani bunlarý yaratan Sanatçý) kimdir?"

Cenabý Hak'kýn eserleri, Esma'sýyla belirdi ve biz onlarý gördük. Fakat bu
eserler ve vasýflar, bu Esma nedir?

Vücuduyla var olan, sýfatlarýyla çevrelenen, Esma'sý ile bilinen, fiilleriyle beliren,
eserleriyle gözlenen Hak'týr:

"Bu vasýflar ve Esma, eserler, Evren'dir, Âlem'dir. Ýþte o Evren, ayný Zât'týr.
Zira Allah, her þeyi toplayýcýdýr."

Ey hakikat yolcusu: Hazreti Gavs'ýn þu beytindeki iddianýn azameti huzurunda
bir an dur, insaný nasýl tir tir titrettiðini anla...

Külli tevhidi (Tümel Birleme'yi) bildiren bu mana, insanlýðýn akýl ile, mantýk ile
hiçbir zaman kavrayamayacaðý bir mertebedir. Bu tevhid zirvesine ancak aþk ile
çýkýlýr, zevk ile kavranýr. Mana ehlinden Abdülkerim Ceyli Hazretleri, En Büyük
Gavs'ýn bu beytinde bildirdiði inceliði þöyle tefsir ediyor:
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– Gavsý Âzam, Esma ve eserlerin Kâinat, Kâinat'ýn da ayný Zât olduðunu
söyledikten sonra, "Allah câmi'dir (toplayýcýdýr)" cümlesiyle, bunun gerçeðin ta kendisi
olduðunu da ispat ediyor. Allahu Teâlâ'nýn celal (azamet) zâtýyla, cemal (güzellik)
aynasýna tecellisini ispat ederek, vahdette kesreti tesis ediyor. Bu þekilde Yaratan ile
yaratýlaný, Halýk (Yaratýcý) ile evreni tarif ediyor.

Biz de deriz ki:
Kendi zâtýyla var olan gerçek vücut, Allah'týr. Kâinat denilen olaylar dizisinin

görünen o azametin, kendi zâtýyla bir varlýðý yok iken mevcut oluþu, Zât hakikatine
döndüðü içindir. Bu varlýk þekillerinden hiçbirinin, külli (tümel) vücutta tükenmemesi
imkânsýzdýr. Bu nedenle Gavsý Âzam, "Allah cami'dir" cümlesiyle, evrenin niçin ayný
Zât olduðunu bildirmiþ oluyor.

En mühim nokta:
"Ayný", "denk", "eþit", "benzer", "eþ" gibi kelimelerin, hakikat dilinde, marifet

lisanýnda ayrý ayrý anlamlarý vardýr. Þunu iyi bil ki, bir þey diðer bir þeyin aynýdýr
demekle, o iki þeyin nitelik (vasýf) ve nicelik (miktar) bakýmýndan eþitliði iddia edilmiþ
olmaz.

Örneðin ben, denizden bir damla su alýp bu damla, denizin aynýdýr, dersem,
damlanýn denizle denk, eþit, benzer olduðunu mu iddia etmiþ olurum?

Hayýr. Deniz yine deniz, damla yine damladýr. Yalnýz ben bu sözümle þunu
ispat etmiþ olurum ki, damlanýn deniz dýþýnda hiçbir varlýðý yoktur. Ki bu da gerçeðin
ta kendisidir.

Bunun için "Âlem, ayný Zât'týr" demekle (hâþâ) ne Cenabý Hak'kýn âlemden
ibaret olduðu ve ne de âlemin Allah olduðu iddia edilmiþ olur. Allahu Teâlâ yine
Allah, âlem yine âlemdir. Yalnýz âlemin, Allah'ýn Zât'ýndan baðýmsýz bir varlýðý yoktur.

"Varlýk alanýnda Hak'tan baþka bir þey yoktur. Her þey, Ahadiyet (Birlik)
zâtýnda yok olmuþtur. O'ndan baþka iþiten ve iþitilen yoktur."

Gavsý Âzam þimdi de, "Ne tarafa dönerseniz dönün, Allah'ýn yüzüyle karþýlaþýr-
sýnýz" (Feeynema tüvellü fesemme vechullah, 2:115) ayetindeki sýrlarý vasýflandýrýyor:

"Iþýk, karanlýklar, su, hava ve ateþ unsurlarý ve tabiatýn toplamý, O'dur.
Tesir hükmü, kaza (oluþ) emri, aziz ve sultan ve mütevazý, O'dur.
Söz ve anlam, akýldan belirmiþ ve belirecek her þey, O'dur.
Nesneleri icat eden O'dur. Nesnelerin ayný da O'dur.
Her þeyin zâtý O olduðu gibi, onlarýn her birini diðerinden ayrý bir hâl

içinde bulunduran da O'dur.
O'nun güneþin ýþýðý, 'halk' adýný alan yýldýzlardan yüz gösterir. Ne var

ki güneþ daima doðmuþ olduðu ve asla batmadýðý halde, yýldýzlarýn hükmü
ebediyen kalýcý deðildir.
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Hazreti Gavs'ýn þimdi gelen beyitleri, tevhidin bütün sýrlarýný ve tasavvufu
kapsýyor:

"Sanki nefsin, zâtýndan bir parça ayrýldýðýnda kâinat ortaya çýktý. Ancak bu,
ne senden kesin bir þekilde ayrýdýr, ne de kesinlikle sana bitiþik, yapýþýktýr."

Görülüyor ki bu yüce söz, öyle akýl ile, mantýk sanatý ile eriþilmesi mümkün
olmayan bir gerçektir. Burada zýtlarýn birliði sýrrý vardýr. Yani ayný anda kavuþma ve
ayrýlýðý var görmek, fakat her iki tecellinin farkýný da kaybetmemek. Bu müþahede
(idrak, algý) ve rahmet derecesi, manevi olgunluklarýn amacýdýr.

"Halk, kar gibidir. Sen ise o karý meydana getiren, o karda vücut olan
su demeksin. Fakat kar eridi mi hükmü kalkar, suyun hükmü tecelli eder. Bu
ise beklenmedik bir durumdur.

Halk kar gibidir. Yani bütün yaratýklar, belirdikleri bedenlerde vekillerdir.
Ancak, kara benzerler. Baðýmsýz vücutlarý yoktur. Zira karýn vücudu, suyun
vücududur. Sen ise o karý meydana getiren, o karda vücut olan su demeksin."

Hazreti Gavsý Âzam'ýn, Hak ile halký tevhid etmekle (birlemekle) beraber
tefrik eden (ayýran) bu örnekleri, o kadar açýktýr ki, arifler için buna hayran olmamak
elde deðildir.

Þimdi dikkat edilsin:
Þekilde beliren kar, su deðildir. Yani kar ve su, dýþ hükümler açýsýndan

birbirlerine aykýrýdýrlar. Zira su ile temizlik olur, kar ile olmaz. Hatta, kardan gayrý su
bulunmaz ve karý eritecek bir þey de bulunmazsa, teyemmüm caizdir. Karýn vücudu,
teyemmüme engel deðildir. Aslýnda ve gerçekte ise kar, suyun gayrý deðildir. Kar ve
su, ayný þeydir.

Kýsacasý: Kar, suyun beliriþ yeri ve þekli olduðu gibi, halk da Hak'kýn beliriþ
yeri ve cilvesidir. Her biçimde tecelli ettiðinden, bu cilvelere 'halk' adý verilmiþtir.
Artýk ona Hak denilmez. Zira varlýk, yokluða baðlanamaz. Gerçek varlýk ise, ancak
Hak'ka aittir.

"Fakat karýn erimesiyle, hükmü kalkar. Yani kar eriyince, namý ve hükmü
olan temizlik yokluðu ve teyemmüme engel oluþ durumu ortadan kalkar. Suyun
namý ve hükmü olan temizlik gerçekleþir. Çünkü suyun hükmü tecelli etmiþtir."

Ayný þekilde irfan yolunda yürüyenlere, tevhidi zevk edinenlere, Cenabý Hak
þöyle tembih buyurur:

"Ben insanlarý ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattým" (51:56).
Tevhidi efal, tevhidi sýfat, tevhidi zât, Hak'ký tevhid etmektir (birlemektir).

Hak zâtý müþahede edilince, her þeyden Hak belirir. Bu terbiye ve hâl ile tevhid
olmaksýzýn, halka Hak demek, küfür olur. Zira henüz halkýn vücudu görülmektedir.
Nazarýnda halkýn vücudu var iken de ona Hak demek, soyut küfürdür. Bu davanýn,
Firavun'un "Ben sizin en âlâ Rabbinizim" (79:24) davasýndan bir farký yoktur.
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Bir de 'hazreti ruh' ve 'kurbu feraiz' (farzlarýn yaklaþtýrmasý) denilen bir makam
vardýr ki, orada "Enel Hak" (Ben Hak'kým) demek caiz olur. Fakat bu sýrrý ifþa caiz
deðildir.

Hallacý Mansur'un bu sýrrý saklamaya sabrý kalmadý da, "Enel Hak" sýrrýný
açýkladý. O zaman Mansur, kendi katline dua etti.

Onun için Allah'ýn evliyasý, bundan Allah'ý sýðýnýrlar. Zira bu sýrrý açýða vuranýn
cezasý, þeklen yok olmaktýr ve o, huzurdan uzaklaþtýrýlýr.

Zýtlar, yani her biri bir tecelliye mazhar olan sayýsýz fiiller (eylemler), sýfatlar
(nitelikler) ve özellikler Vahid'den (Bir'den) toplandý ve ondan meydana çýkýp yayýldý.
O, yani Tek, onlardan cilve yüzünü gösterdi.

Bu makama "Hazreti Cemül Cem" denir. Bu makamda sýfatlarýn, Hak zâtý ile
ayakta durduðu gözlenir. Yani bütün zýtlar, hiçbiri diðerine benzemeyen hareket ve
özelliklerin toplamý, ancak Tek Zât'ýn ayakta duruþu ile var olup, taraflarýnda zýtlýk
belirir.

Örneðin: Evvel (Önce), Ahir (Sonra), Zâhir (Dýþ), Bâtýn (Ýç), Muti (Uyan),
Mani (Engel olan), Gafur (Acýyan), Müntekim (Ýntikam alan) ve diðer Esma (Ýsimler)
ve Sýfatlar, Tek Zât olan Hak Teâlâ'nýn cilvelerinin sýfatlarýdýr. Görünen fiillerin hepsi,
Hak zâtýndan belirdiler. Bununla beraber, taraflarýnda zýtlýk vardýr.

Keza su, ateþ, taþ, aðaç, hayvan ve diðerleri, gerek Sýfat, gerek Efal (fiiller),
gerek anlam ve gerekse þekil bakýmýndan, yukarýda söylediðimiz gibi Hak zâtý ile
belirirler; baðýmsýz vücutlarý yoktur. Hepsi Hak zâtýna döner, yani fâni (sonlu) ve
bâtýn (içsel) olur. O belirenlerde dýþ ve iç olarak, Hak zâtýndan baþka bir þey yoktur.

Þöyle bir örnek verelim:
Aynaya baktýðýmýz vakit, aynanýn yüzeyi görünmez olur, aynaya bakanýn þekli

belirir. Ne oldu ayna yüzeyi? Sende ve seninle belirdi...
Ýþte bundan ötesini anlatmak için, dile izin verilmemiþtir. Harfi yoktur, sözü

yoktur, kelimesi yoktur. Onun için sakýn varlýða, hakaret nazarýyla bakma.
Hazreti Gavs buyururlar ki:
"Âlemde çirkin görme. Zira çirkin gördüðün, çirkinlik deðil, o eþsiz

cemalin, o benzersiz güzelliðin mükemmelliðini bildirmek için bir güzelliktir.
Þekil yüzünden, bir þey sebebiyle ondan perdelenme. Yani hiçbir þey,

sana karþý Hak'ka perde olmasýn. Zira her görüþ perdesinin arkasýnda, ýþýk
parýldar."

Þimdi de Gavsý Âzam Hazretleri, Ýnsaný Kâmil'in gerçeðini açýklýyor:
"Hak'kýn Âdem'i kendi sureti üzerine yarattýðýna dair olan açýklama,

sana yeter. Onun bu biçimle en yüksek mazhariyete (beliriþ yeri olmaya)
kavuþtuðunu bilmen için sana yetiþir.
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Eðer Âdem'in yüzü, zât ýþýklarýnýn aynasý olmasaydý, hiç melekler ona
alçakgönüllülükle secde ederler miydi?"

Hazreti Gavs bu güzel sözleri ile, meleklerin Âdem'e yaptýklarý secdenin,
gerçekte Hak'ka döndüðünü bildiriyor. Perde sahipleri, yani iþin sadece dýþ þeklini
görenler, secde olayýný Allahu Teâlâ'dan gelen emre indirgeyerek açýklama yoluna
gittikleri halde, o yüce zât, bu secdenin Hak'kýn ayný olan Âdem'in mazhariyeti
olduðunu açýða vurarak gerçeði anlatýyor.

"Eðer Ýblis'in gözleri Âdem'in gerçek yüzünü, yani Âdem'in yüzünde cilve-
leþen sýrlarý ve güzellikleri görebilseydi, o isyan etmez, yalnýz itaatte kalýrdý."

Hazreti Gavs'ýn bu hikmetli sözleri, þöyle tefsir edilmiþtir:
Ýblis'in Ýblis olmadan önceki ismi, Azazil'dir. Azazil, Allahu Teâlâ'yý sýfatsýzlýk,

yani mutlak görünmezliði içinde, hiçbir zaman inkâr etmiyordu. Tersine, Bir olan
Zât'ý onaylýyor ve daima ibadet ediyordu. Fakat bu kadar ibadetine raðmen, irfan
açýsýndan gizli þirkte kalmýþtý. Onun için Âdem'in Hak'tan gelen mazhariyetini, yani
tevhid (Birleme) mazhariyetinin cilvesini göremedi. O sandý ki Cenabý Hak, zâtýndan
gayrýsýna secde etmeyi emrediyor. Ýþte bu bilgi fakirliði, Azazil'de nefsani kibrin
isyan ve ihtilalini doðurdu. Âdem'i rakip bildi. Bilmedi ki, rakip gördüðü Âdem deðil,
bizzat Hak idi. Ve bu cehaleti yüzünden Birlik zevkinden ebediyen uzak kaldý.

Yine, Hazreti Gavs'ýn bu güzel sözlerinin zevkini anlatan arif bir zât der ki:
– Ben bir Hazreti Ýnsan (Ýnsaný Kâmil) ile dostluk peydah etmiþtim. Sohbe-

tinden feyz alýr, aydýnlanýrdým. Bir gün bu konu açýldý. Âdem dedikçe gönlüm bir
Âdem murat ettiðinden, o yüce zât þöyle buyurdu: "Bir gün Hazreti Musa, yakarýþ
halinde, Acaba benden baþka Allah'la konuþan (Kelimullah) var mýdýr, diye düþünü-
yordu. Birdenbire gözünden perdeler kaldýrýldý ve sayýsýz Sina daðlarýndan sayýsýz
Musa'nýn 'Rabbim, seni göreyim' (Rabbi erini, 7:143) yakarýþý ile dua ettiðini gördü."

O hazreti insan bu irþadý ile, âlemlerin ve insandaki tecellilerin sayýsýz olduðunu
ben âcize anlatmýþ oluyordu.

Yine bu konuyu düþündüðüm bir zamanda, Allahu Teâlâ'nýn meleklere ne þe-
kilde hitap ettiðini kendi kendime sormuþtum. Bu hitap, bir dýþ hitap olamazdý; böyle bir
fikir, ilâhi marifetten gafil olmaya iþaret eder. Keza, dinleyenlerin vicdanýnda ilham
ve doðuþlar þeklinde de olamazdý. Çünkü o takdirde Ýblis'in inkârý mümkün olama-
yacaðý gibi, meleklere de yaratýlýþ özelliklerinden fazla bir yetenek atfedilmiþ olurdu.

Demek ki hitap, Âdem'in dili aracýlýðýyla oldu. Fakat Ýblis bu iþin farkýna
varamadý, inkârý da bundan ileri geldi.

Onun için insan, Âdem'in mazhar olduðu o büyük tecellileri, yani peygamberlik
ve velilik gibi olgunluklarý, onun manevi mazhariyetini inkâr ederek, Ýblis'in durumuna
düþmemelidir. Ýblis'i yoldan çýkaran, karmakarýþýk durumdaki akýl kaydýný atmalýdýr.
Zira öyle akýl, insaný hidayet cennetinden çok, gaflet cehennemine götürür.
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"Þimdi, eðer sen tevazu sahibi isen, yabancý kaydýný adil bir Tenzih ile
gönlünden çýkar, Tevhid denizine dal.

Mutlak Tenzih'ten sakýn. Zira mutlak tenzih seni baðlar da, gerçeðe
kavuþmana engel olur.

Mutlak Teþbih'ten de kaçýn. Zira mutlak teþbih de seni aldatýr, hakikatten
uzaklaþtýrýr.

O'nun cemalinin güzelliðini tenzih etme sýrasýnda, tenzih yap. Fakat
teþbih yaparken, gerçeðinin idrakine engel olan þeylerden O'nu tenzih eyle."

Tenzih, Allah'ýn hiçbir þeye benzersizliðini vurgulamak, onu her þeyden tenzih
etmektir. Örnekler: Allah sonsuzdur, sýnýrsýzdýr, ölümsüzdür... gibi.

Teþbih, Allah'ý, yarattýðý özelliklerden bazýlarýna benzeterek anlamaya
çalýþmaktýr. Örnekler: Allah irade sahibidir, görür, duyar, bilir.

Fakat tenzih ya da teþbihte fazla ileri gitmek, insaný yoldan çýkarýr. Ýslam,
tenzih ve teþbihin kararý, ortasý olan Tevhid'dir.

Tevhid ilkesi, ilk kýsmýnda tenzih, ikinci kýsmýnda ise teþbih gösteren, þu ayeti
kerimede özetlenmiþtir:

"Hiçbir þey, O'nun misli, benzeri deðildir. O, Duyucu'dur, Bilici'dir." (Leyseke
mislihi þeyün, ve Huves Semiül Alim; 42:11.)

Birlik (vahdaniyet) ve ilâhlýk (uluhiyet) hakkýnda Ýslam inancýnýn bundan ibaret
olduðu buyurulmuþtur.

Ýþte, Hazreti Gavs'ýn yukarýdaki sözü de, bu ayetin irfanlý bir açýklamasýdýr.
"Hak'kýn güzelliðini görmekle, Zât'tan perdelenme ve gafil olma. Zira

Zât, yani Zât aynasý sensin. Çünkü Sübhani tecellilerin tamamýna mazhar olan
sensin. Sýfatlarý ve fiilleri zâtýnda toplayan sensin."

Hazreti Pir'in bu büyük sözünü bildiren bir zât, bu sözdeki anlamýn, her insanýn
havsalasýna, idrakine sýðmayacaðýný söylüyor ve diyor ki: "Bu, tevhidin öyle bir zevki,
öyle bir mertebesidir ki, sözü taklit ederek konuþma ile hiçbir þey anlatýlamaz. Bu,
görmeye baðlý olan bir durumdur. Gerçeklerin amacý da budur."

Ýþte bu þifre ve iþaretle Hazreti Gavsý Azam da buyuruyor ki:
"Tevhidin bu halinde, þu kýsmýnda delil isteme... Zira anlatýlan bu olaylar,

akýl kitabýnýn ötesindedir."
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AH EDEB

(Ey Ýnsanoðlu! Allah'ý sevmek, Allah'a gitmek istiyorsan, maddi ve manevi
her iþinde edeb ile gir, irfan ile çýkmaya çalýþ.)

– Beni Rabbim edeblendirdi. Ve ne güzel edebledi.
– Âdemoðlunun edebden nasibi yoksa, insan deðildir.
– Ýnsanla hayvan arasýndaki fark, edebdir.
– Edeble süslenmeyen akýl, silahsýz kahramandýr.
– Edeb: Aklýn dýþtan görünüþüdür.
– Edeb: Eline, diline ve beline sahip olmaktýr.
– Edeble varan, lütufla döner.
– Edeblerin anasý, az konuþmaktýr.
– Edeb, evliyaullahýn delilidir. Allah'a kavuþma sebebidir.
– Edeb olmadýkça asalet düzelmez.
– Edeb, þeytaný öldüren bir silahtýr.
– Edeb, en hayýrlý sanattýr. Hak'ka giden yolun azýðýdýr.
– Edeb, her þeyin baþýdýr. Tasavvufun tamamý, edebdir.
– Edeb, olgunlaþmanýn ilk þartýdýr.
– Edebi terk eden, arif deðildir.
– Edebi berk et! Her þeyi terk et!
– Edebden mahrum olanlar. Hak dergâhýndan kovulurlar.
– Edebi olmayanýn güvenilir ilmi yoktur.
– Emir, edebin üstündedir.
– Hakikat'ten maksat, ancak edebdir.
– Hakiki edeb, nefsi terk etmektir.
– Ayýplarýnýzý edeble örtünüz.
– Hakiki güzellik; ilim ve edeb güzelliðidir.
– Ýnsanýn ziyneti, edebin tamamýdýr.
– Babasý ölen deðil, ilim ve edebi olmayan yetimdir.
– Evladýna edeb öðretmeyen, düþmanlarýný sevindirir.
– Ruhen yükselmek, ancak edeble mümkündür.
– Akýllý, edebi edebsizden öðrenir.
– Ýlim þerefi ve edeble Âdem, melekten üstün oldu.
– Þeytan Allah'ýn huzurundan, edebi terk ettiði için kovulmuþtur.
– Edeb dýþý hareketler, feyzi keser. Ve sahibini sultanýn gönlünden uzaklaþtýrýr.
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– Sohbet bir cesettir. Edeb ise, o cesedin ruhudur.
– Ýmanýn hakikatýna ermek için, yakýn bilgi; yakýn bilgi için, ihlaslý amel; ihlaslý

amel için, farzlarý edâ; farzlarý edâ için, sünneti tatbik; sünneti tatbik etmek için de,
edebi korumak lâzýmdýr.

– Edeb; insaný her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktýr.
– Sofilerin terbiye etmediði kimse, edebin hakikatini anlayamaz.
– Her þey çoðaldýkça ucuzlar. Fakat edeb çoðaldýkça, deðeri artar.
– Edeb, kendisinden yükseðini çok görmemek, kendisinden aþaðýsýný da hor

görmemektir.
– Üstadýnýn edebi ile edeblenmeyen, sünnet ve hadisle edeblenemez. Sünnet

ve hadisle edeblenemeyen de ayet ve Kur'an'la edeblenemez.
– Üstadýnýn meclisine edeble girenler, ondan nihayetsiz feyizlere eriþirler.
– Üstadýna edeble hizmet edenler, ondan Arþ derecesinde mertebeye

kavuþurlar.
– Þeyhlerin edebi ile edeblenmedikçe, þeyhlerden nasip almak mümkün

deðildir.
– Edeb güzelliði, kiþiyi nesebe muhtaç etmez.
– Edeb, insaný kalpten sevdirir.
– Edeb, insaný utanýlacak þeylerden koruyan melektir.
– Edeb, Resûlullah'ýn sünnetine uygun hareket etmektir.
– Edebden daha üstün þeref yoktur.
– Edeb kaidelerinin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiði yerde

durup, onu gidermesidir.
– Ýlim elde etmek isteyen, edebli olsun.
– Ýyi amel sahibi olmak isteyen, edebli bir þekilde ilim sahibi olmaya baksýn.
– Muhabbet ehli, sevgi iþinde iyi niyete sahip oldukça, edebleri artmaya baþlar.
– Edeb, nefsi gerektiði þekilde terbiye etmek ve güzel ahlak ile süslemektir.
– Edeb, insanýn mutlak bir fazilet kaynaðýdýr.
– Cennetteki makamlara, amel ve edeble ulaþýlýr.
– Edebin dostlarý: Hayâ, Samimiyet, Teslimiyet, Muhabbet, Niyet, Ýtaat,

Gayret, Sohbet ve Hizmettir.
Ýlim meclisinde aradým, kýldým taleb,
Ýlim en geridedir, illâ edeb, illâ edeb.
Örter ayýbýný insanýn hep:
Ne güzel elbiseymiþ esvabý edeb.
Gönül ehli arasýnda aradým, kýldým taleb,
Her hüner makbûl imiþ: illâ edeb, illâ edeb.
Edeb bir tâc imiþ nûru Hüdâ'dan
Giy ol tacý, emin ol her belâdan.
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RESULULLAH'TAN BEDEVÝYE CEVAPLAR

Enes Ýbni Malik'ten rivayet edilmiþtir:
Bir gün Resûlullah camide otururken bir müslüman bedevi gelir ve selam verir.

Resûlullah (S.A.V.):
"Nereden gelirsin?" der.
Yabancý: "Uzaktan geliyorum. Cevap aradýðým sorularým var, onlarý öðrenmek

istiyorum," der.
Efendimiz yabancýya sorularýný sormasýný emir buyururlar ve sorularý

cevaplarlar.
1. Ben insanlarýn en akýllýsý olmak istiyorum. Ne yapayým?

– Allah'tan kork.
2. Allah'ýn yanýnda en sadýk kul olmak istiyorum. Ne yapayým?

– Gece gündüz Kur'an oku.
3. Gönlümün her zaman aydýn olmasýný nasýl saðlarým?

– Ölümü unutma.
4. Düþmandan zarar gelmesine nasýl engel olurum?

– Allah'a tevekkül et.
5. Her zaman Hak'kýn yolunda olmak istiyorum.

– Allah rýzasý için halka iyilik yap.
6. Halkýn gözünde küçülmemek için ne yapayým?

– Nefsine hâkim ol.
7. Ömrümün uzun olmasýný istiyorum.

– Allah'a hamdet.
8. Gelirimi, kazancýmý nasýl artýrabilirim?

– Her zaman abdestli ol.
9. Cehennemin ateþinden nasýl korunayým?

– Diline, gözüne, eline, beline hâkim ol.
10.Günahlarýmdan nasýl arýnabilirim?

– Allah yolunda tövbe et ve aðla.
11. Aðýr bir insan olmak istiyorum.

– Kimseden bir þey isteme.
12.Ýffet perdemin yýrtýlmamasý için ne yapayým?

– Kimsenin ayýbýný ortaya koyma.
13.Öldükten sonra kabrimin dar gelmemesi için ne yapayým?

– Devamlý Tebareke suresini oku.
14.Zengin olmanýn yolu nasýldýr?

– Müzemmil suresini her akþam oku.
15.Kýyamet korkusunu nasýl atayým?

– Yemekten ve uykudan önce Allah'ý zikret.
16.Namaz kýlarken Allah'ýn huzurunda olmak için ne yapmalýyým?

– Abdest almaya titizlik göster ve dikkatli abdest al.
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NÝYAZÝ MISRÎ'DEN SEÇMELER

(Niyazi Mýsrî'nin aþaðýdaki þiirleri, elden geldiðince sadeleþtirilmiþtir.
Ayrýca açýklayýcý notlar eklenmiþtir.

Niyazi Hz.'nin ele aldýðý konular zaten yeterince aðýrdýr. Bu da yetmi-
yormuþ gibi, bir de dil sorunu bunun üstüne binmektedir. Üstad Osmanlýcayý
harika bir þekilde kullanmaktadýr, fakat günümüzde onun dilini anlayacak
babayiðit çok azdýr.

Bunun için biz, aþaðýdaki þekilde bir sadeleþtirme yaptýk. Kafiyeleri ve
vezni bozmamaya çalýþtýk, bunun dýþýnda ise mümkün mertebe Türkçe sözcükler
kullandýk. Elde edilen sonucun, Niyazi Hz.'nin eþsiz þiirleriyle boy ölçüþe-
meyeceði açýktýr. Tek tesellimiz, bu büyük ustayý belki biraz daha kolay anlaþýlýr
bir hale getirmiþ olmaktýr.)

Kâinat zuhurunun madenisin ya Resûlallah (Beliriþinin kaynaðýsýn, sembolüsün)
"Gizli hazine" remzinin mahzenisin ya Resûlallah (*)

Ýnsan denen bu âlem ki senin þekil ve þahsýndýr
Kimliðinle sýnýrlý deðilsin ya Resûlallah
Vücudun bütün varlýklarý nasýl topladý ise
Ýlmin dahi kapsar oldu hepsini ya Resûlallah
Senin dehânýn kaynaðý, Ledünnî sýrlar ilmidir
Hakikat ilminin sen mahremisin ya Resûlallah (Gerçek.)
Ne ki geldi cihana, hem dahi her ki gelecektir
Ýçinde hepsinin en baþýsýn ya Resûlallah (**)

Cihan baðýnda insan bir aðaçtýr, gayriler yaprak
Nebiler meyvedir, sen zübdesisin ya Resûlallah (En seçkinisin.)
Þefaat etmesen varlýk, Niyazi'yi yok ederdi
Vücudu yarasýnýn merhemisin ya Resûlallah

*   *   *
Hak zâtýnda mahremi irfan olan anlar bizi (Bilgeliðe mahrem.)
Baþ ilminde bahri bîpayan olan anlar bizi. (Sýnýrsýz deniz.)
Bu ölüm güllüðüne bülbül olanlar anlamaz
Kalýcý yüz hüsnüne hayran olan anlar bizi (Güzelliðine.)
Dünya ve ahireti tamir etmekten geçmiþiz
Her taraftan yýkýlýp virân olan anlar bizi

(*) "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim. Kendimden kendime muhabbet ederek, sevgiyle bu
evreni yarattým." – Kudsi (kutsal) Hadis.
(**) "Allah önce benim nurumu yarattý, benim nurumdan da kâinatý yarattý." – Hadisi Þerif.
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Biz þu abdalýz, býraktýk omzumuzdan þalýmýz
Varlýðýndan soyunup üryan olan anlar bizi
Kahrý, lütfu ayný þey bilmeyen çekti azap
O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi
Ey zâhid, ayýk dururken anlamazsýn sen bizi
Saf yudumu içip de mestan olan anlar bizi
Ey Niyazi, damlamýzý deryaya saldýk bugün (Denize.)
Damla nice anlasýn, umman olan anlar bizi (Nice: Nasýl.)
Halký býrakýp Lâmekân ilinde yer tutalý (Uzaysýzlýk, uzayýn ötesi.)
Ey Mýsrî, þu canlara canan olan anlar bizi (Sevgili.)

*   *   *
Yâr yüzü þarabýyla sekran olan anlar bizi (Sevgili/Sarhoþ.)
Damlasýný deniz edip umman olan anlar bizi (Okyanus.)
Cahil anlamaz, zül-irfan olan anlar bizi (Tepeden týrnaða.)
Sýrlara vâkýf olup hayran olan anlar bizi

Anlamaz [hayyâl] olan, hayran olan anlar bizi (Hileci.)
Halkýn artýk eksiðine sözümüz yoktur bizim
Kimseyi kýnamaya hiç dilimiz yoktur bizim
Lâmekân'dan gelmiþiz biz, ilimiz yoktur bizim (Uzaysýzlýk.)
Bu ölüm güllüðüne hiç meylimiz yoktur bizim

Her seher bülbül gibi nâlân olan anlar bizi (Ýnler.)
Yâre kavuþma sýrrýný yol azanlara açýlmayýz
Biz gerçek güneþiyiz, revzenlere açýlmayýz (Güvenilmezlere.)
Seçkinlerin sýrlarýný hünsalara açýlmayýz (Ortada kalmýþlara.)
Dýþý dindar görünen rehzenlere açýlmayýz (Yol kesenlere.)

Açýlan güller gibi handan olan anlar bizi (Gülen.)
Sanmayýn, zâhit gibi korku, ümit abdalýyýz
Geçmiþiz ondan, yüz nuru meclisi abdalýyýz
Lâhut iklimi tekkesinde Bekaa abdalýyýz (Yücelikler/Kalýcýlýk.)
Baþ açýk, yalýn ayak fenâ yolu abdalýyýz (Yok oluþ.)

Kaldýrýp ten cüppesin üryan olan anlar bizi (Her þeyden soyunup soyutlanan.)
Ey Mýsrî fenâ þehrine uðradý yolum bugün (Fenâ: Yok oluþ.)
Yâr yüzü güneþiyle dolunaydý ayým bugün
Kuluna rahmet edip kýldý nazar þahým bugün (Yüzüme baktý.)
"Allah ile" (*)  sýrrýna sýrdaþtýr Ýbrahim bugün

O vahdet sarayýna mihman olan anlar bizi (Birlik/Misafir.)

(*) "Allah ile benim öyle bir vaktim vardýr ki, aramýza ne bir peygamber, ne bir melek, ne de baþka
bir þey girebilir." – Hadisi Þerif.
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Ben sanýrdým âlem içre bana hiç yâr kalmadý
Ben beni terk eyledim, bildim ki aðyar kalmadý (Yabancý.)
Her þeyde görürdüm diken var, gül bahçesi yok
Hep gülistan oldu âlem þimdi hiç hâr kalmadý (Diken.)
Gece gündüz aðlayýp, feryat edip inlerdi dil (Gönül.)
Bilmem ne oldu, kesildi âh ile zâr kalmadý (Aðlayýþ.)
Gitti kesret, geldi vahdet, yalnýz kaldýk dost ile (Çokluk/Birlik.)
Hep Hak oldu bütün âlem, þehir, pazar kalmadý

*   *   *
Hak ilminde bu evren bir kitap imiþ ancak
O kitapta bu insan bir nokta imiþ ancak
O noktada gizlidir nice nice bin derya
Bu âlem o denizden bir damla imiþ ancak
Ýnsanlýðýný her kim bulduysa odur insan
Yoksa görünen þekil, bir gölge imiþ ancak
Bu zevki ister herkes, bulmaz ama her nâkes (Noksan.)
Ýnsan içre ona eren bir fýrka imiþ ancak (Bölük.)
Kim o deme buldu yol, kavuþtu Niyazi ol.
"Kurtulmuþ" denen fýrka bu zümre imiþ ancak (Fýrkai Naciye.)

*   *   *
Ey zahid, þekil gözetme, içeri gir, cana bak
Yüzü üzre gör ne yazmýþ, defteri Rahman'a bak (Üzerine.)
Güzel Kur'an'ýnda yazmýþ "Kulhuvallah" ayeti ("De ki: O Allah Birdir" 112:1.)
Eðer inanmazsan geri git, mektebi irfana bak (Ýrfan okuluna.)
Gözünü gösterdikçe âþýkýn canýn' alýr
Dudaklarýný açtýkça can üfleyen cânâna bak (Sevgiliye.)
Saçýnýn her bir telinde baðlý bin Mecnun'u gör
Kaþýnýn elindeki yüz bin mehi tabana bak (Parlayan aya.)
Yanaðý ateþiyle yanmýþ, kararmýþ çehresi
Harf giysisinden soyunan noktai üryana bak (Þekillerden/Çýplak noktaya.)
Kapý eþiði kullarý bu cihanýn þahlarý
Kapýsýnda padiþahlar kul olan sultana bak
Evren, güzelliðinin þerhinde olmuþ bir kitap (Açýklamasýnda.)
Metnini istersen Niyazi sureti insana bak (Ýnsanýn biçimine.)

*   *   *
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Arifin mutlak sözünü tutmaya irfan gerek (Bilgelik.)
Muðlaktýr bu sýr, gönülde zevk ile vicdan gerek
Bir hazinedir tasavvuf, sahip olmaz her cimri
Bulmak için onu iki âlemde sultan gerek
"Eþsiz inci" kaynaðýný evrende bulmak isteyen (Hz. Muhammed.)
Bulmaz onu nehir içinde, bahri bîpayan gerek (Sýnýrsýz deniz.)
Marifet davasý süren iddiacý bilmez mi ki
Dildeki davaya elde delil ve bürhan gerek (Kanýt.)

Arif halký baþýna üþüþtürmek istemez
Gönlü bütün halk içinde hâk ile yeksan gerek (Yerle bir.)
Kibir, ucub illetinden kurtulup sað olmaya (Kendini beðenmiþlik hastalýðýndan.)
Bil, hekimin manada senin þeyhin Lokman gerek
Marifet hazinesin' þöhret sahibi bulamaz
Varlýðýn' þehri senin baþtan baþa virân gerek (Harap.)
Ölmeden evvel ölüp, kabre girip, haþre çýkýp (Toplanýþa.)
Malikül Mülk'ün gözleminde gönül hayran gerek (Allah'ýn.)

Nefs cehennemin' þeriat Sýrat'ýyla burda geçip (Köprüsüyle, yoluyla.)
Kalp evi hep hûri gýlman, ravzai rýdvan gerek (Cennet bahçesi)
Söyleyip iþittiði, hem de görüp fikrettiði
Sýr arþýný kaplamýþ Hazreti Rahman gerek
Her ne zaman papaðanlarý konuþturursa O
Lezzetinden papaðan sözlerine iman gerek
Kâh sessiz olup dilinden kimse alamaz cevap
Kâh açýlýp sevinçle güller gibi handan gerek (Gülen.)
Kâh insan, kâh korku, kâh görme, kâh secde
Kâh açýklýk, kâh mahv, kâh vücut, kâh can gerek (Yok olma.)
Terk edip tüm kayýtlarý eriþir Mutlak'a o
Mutlaða eren gönül, içi onun umman gerek
Aradan kaldýrýp tüm göreli þeyleri hemen
Hak vücudu apaçýk ve gayrýsý pinhan gerek (Gizli.)

Çünkü arýdýr izafetten bedeni güzelin (Göreceli þeylerden.)
Külli zevki isteyen âþýk dahi üryan gerek (Tümel.)
Ey Mýsrî izafatý terk etmeye layýk olan
Kâmiller içre bile binde bir insan gerek

*   *   *
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Derviþ olan âþýk gerek yolunda hem sâdýk gerek
Baðrý onun yanýk gerek can gözleri açýk gerek
Alçaktan alçak yürüye, toprak içinde çürüye
Aþk ateþinde eriye, altýn gibi sýzmak gerek
Hak zikriyle meþgul ola yana yana tâ kül ola
Kim ki diler makbul ola tevhid'e boyanmak gerek (Birlemeye.)

Kibirliyse yol alamaz amacýný tez bulamaz
Yok olmayan var olamaz varýný daðýtmak gerek

Derviþlerin en alçaðý buðday içinde burçaðý (*)

Bu Mýsrî gibi balçýðý her bir ayak basmak gerek (Çamura.)
*   *   *

Sâlikin mürþidine hizmet'i þahane gerek (Hak yolcusunun.)
Eþiðine koya baþýn' diye þahane gerek
Dünya ve ahiretten geçe, katiyyen âr etmeye (Çekinmeden.)
Bu yolun zahmetine o kesin merdane gerek (Yiðitçe.)
Ýsteksiz olmaya talip ola ki, meydan ala
Halk içinde adý akýllý ve divane gerek (Meczup, cezbeli.)

Musa gibi Hýzýr'a gemisini deldire o
Eski duvarý yýkýp hem katli oðlane gerek (**) (Oðlaný öldürmek.)
Gemi saðlam olsa onu gaspeder emmare nefs (Buyurgan benlik.)
Yeni duvar için eskisi virane gerek (Yýkýlmasý.)
Eðer öldürmese oðlaný sonu boþa olur (Oðlan: Nefsi emmare.)
Bu baðýn bülbülü aþk ateþine pervane gerek
Ey Niyazi bu yola giren kurban eder canýný
En büyük bayram ona vuslatý cânâne gerek (Sevgiliye kavuþma.)

*   *   *
Varlýðýn' mahveyleyip meydane gel
Varlýk yokluktan geçip merdane gel (Yiðitçe.)

Gel hakikat ilmini sen de oku
Bir kadem bas mektebi irfane gel (Adým at / Bilgelik okuluna.)
Karanlýða Hýzýr'la dal cevher çýkar (Eþsiz inci.)
Hayat suyundan içip hem kana gel

(*) Burçak, deðerli olan buðday ile birlikte öðütülür. Yani onun yanýnda o da gider.
(**) Kehf, 18:66-83. Burada kastedilen, hep nefsin öldürülmesidir.
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Þeriatý baþa tac et, Ýskender ol
Geç otur gönül tahtýna, þahane gel
"Gizli hazine" sýrrýný duydunsa
Sakla sýrrý deme her nâdana, gel (Cahile.)
Vahdetin meydaný, sýrrý var iken (Birliðin.)
Kesret içre girme sen zindana, gel (Çokluk içinde.)
Ey Niyazi baþ açýk divanesin
Nice bir divanesin, uslana gel

*   *   *
Heva ise yeter gönül gel Allah'a dönelim gel (Boþ istekler.)
Siva ise yeter gönül gel Allah'a dönelim gel (Allah'tan gayrý þeyler.)
Nice bir sevelim gayri nice bir olalým ayrý
Analým vuslatý yâri gel Allah'a dönelim gel (Sevgiliye kavuþmayý.)
Bize Hak'tan gel olmadan, ecel davulu çalmadan
Canýn' Azrail almadan gel Allah'a dönelim gel
Özenmez misin o yâre ki aldanmýþsýn aðyare (Yabancýlara.)
Seni azdýrmýþ emmare gel Allah'a dönelim gel (Nefsi emmare.)
Talep kýl her seher vakti yürekten eyle gel âhý
Sevenler buldu Allah'ý gel Allah'a dönelim gel
Soralým gel bilenlere gül kokusu derleyenlere
Vuslatýný erenlere gel Allah'a dönelim gel (Kavuþmasýna.)
Niyazi'ye olup haldaþ olursun yoluna yoldaþ
Döküp gözlerimizden yaþ gel Allah'a dönelim gel

*   *   *
Ýster isen bulasýn cânâný sen (Sevgiliyi.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Kendi aynanda gözle onu sen (Gönül aynasýnda.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Her sýfat ki sende var, izle onu
Ne sýrdan aydýnlanýr, gözle onu
Eriþince zâtýna, özle onu
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Gizli, açýk hazine hep sendedir
Yaz ve kýþ, gece, gündüz hep sendedir
Ýki âlemde ne var, hep sendedir (Dünya ve ahirette.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
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Men aref (*)  sýrrýna er, ko gafleti (Býrak habersizliði)
Gör ne simgeler bu insan sureti (Þekli.)
Haþrü neþret cehennemi cenneti (Topla, daðýt; kýyameti burada yaþa.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Haþr ve Sûr halini inkâr eyleme (Sûr üflenince dirilmeyi.)
Güllük iken yerini hâr eyleme (Diken.)
"Nefs ve ufuklar"ý (**)  bil, âr eyleme (Utanma.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Hak zâtý anla ki zâtýndýr senin
Hem sýfatý hep sýfatýndýr senin (Sýfat: Nitelik.)
Sen seni bilmek necatýndýr senin (Kurtuluþundur.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul
Biçimi terk eyle, mana bula gör
Ko sýfatý, bahri zâta dala gör (Zât denizine.)
Ey Niyazi, þarka garba dola gör (Doðu ve batýya.)
Gayre bakma, sende iste, sende bul

*   *   *
Kudret sahibi padiþah, lütfeyle açýver yolum
Baðlandý her yaným ey Þah, lütfeyle açýver yolum
O zât ismin hakký için, tüm sýfatýn hakký için
Yüceliðin hakký için lütfeyle açýver yolum
Ýsmi Âzam hakký için, en soylu ýþýk hakký için (En büyük isim.)
Fahri Âlem hakký için lütfeyle açýver yolum (Evrenin övüncü, Hz. Muhammed)

Lütfunla insan eyledin, vaslýnla handan eyledin (Kavuþmanla gülücü.)
Hicrinle hayran eyledin lütfeyle açýver yolum (Ayrýlýðýnla.)
Saldýn ava madem beni, insan olup bulayým seni
Baðladý dünyayý denî lütfeyle açýver yolum (Rezil dünya.)
Þaþýrttý bizi nefsi bed, eyledi her yollarý set (Kötü nefs/Engel.)
Ey lütfu çok, senden medet lütfeyle açýver yolum
Bu can yine vuslat diler, sen þah ile vahdet diler (Kavuþma/Birlik.)
Varmaya dil nusret diler lütfeyle açýver yolum (Gönül yardým.)

Nerde bir kâmil görürüz bakýp ona yeriniriz (Olgun, mükemmel insan.)
Dönüp sana yalvarýrýz lütfeyle açýver yolum

(*) "Nefsini bilen Rabbini bilir." (Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu) – Hadis.
(**) "Biz onlara iþaretlerimizi kendi nefslerinde ve ufuklarda göstereceðiz" (Fussilet, 41:53).
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Kulda ne ola Rabbena, ki sana doðru yol bula (Yarabbi.)
Sensin tüm dertlere deva lütfeyle açýver yolum
Zikrini dost et bu gönle, eriþe tâ dilden dile
Yol göstere ilden ile lütfeyle açýver yolum
N'etsin Niyazi dertmend, etmiþ unsurlar kaydü bend (Dertli/Sýnýr koymuþ.)
Bilmem Ýlâhi baþka fend lütfeyle açýver yolum (Hile.)

*   *   *
Ayaðý tozunu sürme çekeli gözüme caným,
Görünür oldu her yanda gözüme veçhi cânâným (Sevgilimin yüzü.)

Niçin sevmesin can onu ki, onda buldu cânâný (Sevgiliyi.)
Yýkýldý fikir kale'm yapýldý dinim imaným (Bilgilerim.)

Bildim sevgili yüzünü her þeyde sezdim Allah'ý
Fenayým Hak'ta vallahi, ne beldem kaldý ne þahsým (Fena fillah.)

Bildim ki her þey Hak imiþ arada gayrý yok imiþ
Ne varsa onda gark imiþ ne ben varým, ne irfaným
Bulundu bir ten ve bir can bu mülkü ettiler seyran (Âlemi seyrettiler.)
Niyazi'den görünen o, ben ancak ad ile sâným.

*   *   *
Aþk içkisine ban kana geldim
Þevk ateþine hoþ yana geldim
Tevhid mumunu gördüm yakýlmýþ (Bir'leme.)
Gitti kararým pervane geldim
Zikir halkasýn' kurmuþ âþýklar
Ben de meydanda cevlâna geldim (Dönmeye.)

Mecnun'um bugün Leylâ derdinden
Neylerim aklý, divane geldim
Canýn derdi açtý yaralar
Baðrým üstünde; dermana geldim
Ümmi Sinan'ýn etek tozuna
Yüzüm sürmeye sultana geldim
Yâremi bildim yârimden imiþ (Yaramý/Sevgilimden)
Burada Niyazi Lokman'a geldim

*   *   *
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O cihanýn fahrinin sýrrýna kurban olayým (Evren'in övüncü Peygamber Efendimiz.)
Levlâk (*)  sözü manasýnýn þanýna kurban olayým
Kaabe kavseyn ev edna'sýna (**)  kurban olayým

Ben onun ilmine, irfanýna kurban olayým
Ben onun Mirac sýrlarýna kurban olayým

Ebubekir ve Ömer, Osman ve Ali dört yâridir (Sevgilisidir.)
Peygamberlik baðýnýn onlar gülü gülzârýdýr (Güllüðünün gülüdür.)
Tüm Ashab hidayet yolunun ýþýklarýdýr

Ben onun âl'ine, ashabýna kurban olayým (Ailesine, dostlarýna)
Ben onun ashab ve ahbabýna kurban olayým

Hasan hazretlerine zehir içirdi eþkiya
Hüseyin oldu susuzluktan þehit Kerbela'da
Ýkisidir aslý, nesli tüm aileî Mustafa (Peygamber ailesinin.)

Ben onun aile ve evladýna kurban olayým
Ben onun evlad ve mensuplarýna kurban olayým

Cümle ümmetten hayýrlýdýr o þahýn ümmeti
Ümmetine herkesten fazla eder Hak rahmeti
Peygamberler onunla buldu bunca lütfu, izzeti

Ben onun lütfuna, ihsanýna kurban olayým
Ben onun türlü lütuflarýna kurban olayým

Her ne kadar nebi ve peygamberler ki geldiler
Ümmeti olmaklýðý Hak'tan temenni ettiler (Dilediler.)
Veliler ona, Niyazi, kul ve kurban oldular

Ben onun ayaðýnýn tozuna kurban olayým
Yoluna gidenlerin izine kurban olayým

*   *   *
Tende caným, canda cânânýmdýr Allah Hu diyen (Sevgilimdir.)
Kalpte sýrrým, sýrda sübhanýmdýr Allah Hu diyen (Anýlanýmdýr.)
Kudret eliyle yazýlmýþ yüzüne Hak ayetleri
Gönlümün tahtýna sultanýmdýr Allah Hu diyen
Tüm âzâsýndan gelir Enel Hak zikri nârâsý ("Ben Hak'kým" – Hallacý Mansur.)
Cisimde iniltim, figânýmdýr Allah Hu diyen (Feryadýmdýr.)
Geceleri sabaha dek inletir bu dert beni
Derdimin içinde dermanýmdýr Allah Hu diyen

(*) "Sen olmasaydýn; sen olmasaydýn, bu gökleri yaratmazdým"
(Levlâke levlâke mâ halaktel eflâk) – Kudsi Hadis.

(**) "Ýki yay kadar, hatta daha yakýn" (Necm, 53:9)
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Yere göðe sýðmayan, bir müminin kalbindedir (*)

Damlamýn içinde ummanýmdýr Allah Hu diyen
Ten giysisinden soyunmuþ seyreder bu gökleri (Soyutlanmýþ.)
Dönüp duran üryan abdalýmdýr Allah Hu diyen
Her kiþiye kendinden yakýn olan dost zâtýdýr (**)

Ey Niyazi, dilde mihmanýmdýr Allah Hu diyen (Gönülde konuðumdur.)

*   *   *
Din sarayý esasýdýr þeriat
Hak yolunun hedasýdýr þeriat (Hediyesidir.)

Hak dergâhýnýn o kapýsý budur
Ki yolun iptidasýdýr þeriat (Baþlangýcýdýr.)

Ve bununla tamamlanýr bu yollar
Bu yolun intihasýdýr þeriat (Sonudur.)

Sýratý müstakime davet eden (Doðru yola.)
Münadîler nidasýdýr þeriat (Seslenenlerin çaðrýsýdýr.)

Þeriat nebilerin sünnetidir (Peygamberlerin.)
Hepsinin ihtidasýdýr þeriat (Ýslam'ý kabul etmesidir.)

Allah'ýn Mirac gecesi içinde
Habibine atâsýdýr þeriat (Sevgilisine armaðanýdýr.)

Yirmi üç yýl boyunca Cebrail'in (Kur'an ve þeriat 23 yýlda vahyoldu)
Ona vahyi Hüda'sýdýr þeriat (Allah'ýn vahyi)

Dünyada çoktur çeþidi ilimlerin
Hepsinin de ankasýdýr þeriat (Anka kuþu.)

Bu kâfir nefsi öldürmek için
Hak'kýn hükmü kazasýdýr þeriat (Karar ve buyruðudur.)

Cihadý ekber eden gönül ehli (En büyük - nefsle - savaþ.)
Kalplerinin sefasýdýr þeriat
Tarikat kervanýnýn önünce
Rehber ve muktedasýdýr þeriat (Önderidir.)

Hakikat gerçi sultanlýktýr amma
Önünde livasýdýr þeriat (Sancaðýdýr.)

(*) "Yerler ve gökler beni alamaz, ancak mümin kulumun kalbine sýðarým." – Kudsi Hadis.
(**) "Biz size þah damarýnýzdan daha yakýnýz" (Kaf, 50:16).

(Çýplak: Soyunmuþ, yani Allah'tan
gayrý her þeyden soyutlanmýþ.)
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Þeriattan veli uzak olmaz asla (Allah dostu, ermiþ kiþi.)
Velinin aþinasýdýr þeriat
Þeriatla durur þu yer ve gökler
Bu dünyanýn binasýdýr þeriat
Ne bilsin pâk þeriati sapkýnlar
O düþmanlarýn düþmanýdýr þeriat
Hem anlar da aklýnca sanýr ki
Düzen için olasýdýr þeriat (Olmuþtur, vardýr.)

Sakýn ey can sakýn, onlara uyup
Deme sen de n'olasýdýr þeriat (Nedir, ne olacak.)

Þeriatsiz hakikat oldu sapkýnlýk
Hakikat nur, ziyasýdýr þeriat (Aydýnlýk, ýþýðýdýr.)

Iþýk olmazsa aydýnlýðý da yok bil
Hakikatle kýyasîdir þeriat (Kýyaslanýr.)

Cihana bir veli hiç gelmez, mutlaka
Onun elde âsâsýdýr þeriat
Hakikat canýdýr ancak velinin
Canýndan baþkasýdýr þeriat (Ondan baþka her þeyidir.)

Çýkýnca can beden kaldýðý gibi
Çýkýnca sýr, kalýcýdýr þeriat
Karar etmez beden olmayýnca can
Hakikatin bekasýdýr þeriat (Kalýcýlýðýdýr.)

Hakikat güzel bir dilber gibidir
Onun parlak libasýdýr þeriat
Sakýn soyma onu nâmahrem içre
Yüzün' suyu, hayâsýdýr þeriat (Edebidir.)

Hakikat Arþý Âlâ'dýr muhakkak (En yüksek arþ.)
O arþýn üstüvasýdýr þeriat (Direðidir.)

Bütün peygamberler ve velilerin
Niyazi rehnümasýdýr þeriat. (Rehberidir.)

(Sonuç: Þeriatsýz Tasavvuf olmaz. Þeriata kýl kadar aykýrý þey, tasavvuf
olmaktan çýkar, sapkýn (bâtýl) bir mezhep haline gelir. Tasavvufun gelmiþ geçmiþ
en büyük ustalarýndan Niyazi Hz., bunu böylece beyan ediyor.)
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YUNUS EMRE'DEN SEÇMELER

Sen Canýndan Geçmeden

Sen canýndan geçmeden cânân arzu kýlarsýn (Canan: Sevgili.)
Belden zünnar kesmeden imân arzu kýlarsýn (Zünnar: Rahip kuþaðý.)
"Nefsini bilen kiþi" dersin, evet deðilsin ("... Rabbini bilir." – Hadis.)
Meleklerden yukarý seyrân arzu kýlarsýn
Ergenleþmemiþ çocuk eteðin at edinip
Ele çevgân almadan meydân arzu kýlarsýn (*) (Çevgan: Sopa.)

Bilemedin sen seni, sedefte ne cevhersin
Mýsýr'a sultan olmadan Kenân arzu kýlarsýn (Nefs Mýsýr'ýna Hz. Yusuf gibi gitmeyi)
Yunus imdi her derde, Eyyûb gibi sabreyle
Derde katlanamazsýn, dermân arzu kýlarsýn

Derviþlik Der ki Bana

Derviþlik der ki bana, sen derviþ olamazsýn
Gel ne diyeyim sana, sen derviþ olamazsýn
Derviþ baðrý baþ gerek, gözü dolu yaþ gerek (Baþ: Yara.)
Koyundan yavaþ gerek, sen derviþ olamazsýn
Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek,
Derviþ gönülsüz gerek, sen derviþ olamazsýn
Dilin ile þakýrsýn, çok mâniler dokursun
Vara yoða kýzarsýn, sen derviþ olamazsýn
Kýzmak olsaydý eðer, Muhammed de kýzardý
Bu kýzmak sende varken, sen derviþ olamazsýn
Doðruya varmayýnca, Mürþide ermeyince
Hak nasib etmeyince, sen derviþ olamazsýn
Derviþ Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi
Ummana dalmayýnca, sen derviþ olamazsýn

(*) "Baþýn top edip çevgane / koyan gelsin bu meydane." – Niyazi Mýsrî.
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Canlar Canýný Buldum
Canlar canýný buldum, bu caným yaðma olsun
Kâr ve ziyandan geçtim, dükkâným yaðma olsun
Ben benliðimden geçtim, gözüm perdesin açtým
Dost vaslýna eriþtim, gümaným yaðma olsun (Vasýl: Kavuþma, Güman: Þüphe.)
Benden benliðim gitti, hep mülkümü dost tuttu
Lâ-mekâna kavm oldum, mekâným yaðma olsun (Mekânsýzlýða katýldým.)
Ýlgilerden kesildim, o dosttan yana uçtum
Aþk divanýna düþtüm, divaným yaðma olsun
Ýkilikten usandým, birlik hânýna kandým
Dert þarabýný içtim, dermâným yaðma olsun
Varlýk çün sefer kýldý, dost ordan bize geldi
Harap gönül nur doldu, cihâným yaðma olsun
Geçtim bitmez hevesten, usandým yaz ve kýþtan
Bostanlar baþýn buldum, bostaným yaðma olsun
Yunus ne hoþ demiþsin, bal ve þeker yemiþsin
Ballar balýný buldum, kovaným yaðma olsun

Hak'tan Gelen Þerbeti
Hak'tan gelen þerbeti içtik elhamdülillah (Allah'a þükür.)
Þol kudret denizini geçtik elhamdülillah
Þol karþýki daðlarý, meþeleri, baðlarý
Saðlýk safâlýk ile aþtýk elhamdülillah
Kuru idik, yaþ olduk, ayak idik, baþ olduk
Kanatlandýk kuþ olduk, uçtuk elhamdülillah
Vardýðýmýz illere, þol safâ gönüllere
Halka Tapduk mânâsýn saçtýk elhamdülillah
Beri gel barýþalým, el isen biliþelim
Atýmýz eðerlendi eþtik elhamdülillah (Eþmek: Yürümek)
Ýndik Rûm'u kýþladýk çok hayr ü þer iþledik
Ýþte bahar geldi geri göçtük elhamdülillah
Yaþadýk, pýnar olduk, þaþýrdýk, ýrmak olduk
Aktýk denize dolduk, taþtýk elhamdülillah (Hak'ka vasýl olduk.)
Taptuðun tapusunda kul olduk kapýsýnda (Taptuk Emre'nin huzurunda.)
Yunus miskin çið idik, piþtik elhamdülillah
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ABDÜLKADÝR GEYLANÝ HZ.'NÝN
VÝRDÝNE AÝT DUA

(Cenabý seyyid sultan Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sýrrehu Aziz ve Hakim,
Cenabý Hak'ka, Cenabý Resûlullah'a dua ile itaat ve iltica ederek, aklý selimle bu
mübarek Selatü Selam'ý bütün Ümmeti Muhammed'e, Ýnsanlýk âlemine, Mirasý Nebi
olarak ithaf etmiþtir.)

Esselâtü vesselâmü aleyke ya Resûlullah
Esselâtü vesselâmü aleyke ya Habiballah
Esselâtü vesselâmü aleyke ya Keremullah
Ya Hayre Halkullah, ya Emini vahyullah.
Ya Nure Arþullah, ya Hak Habiballah.
Ya Seyyidi veledi Âdem, ya Hak ya destur...
Ya beþeri Hüda, ya Nuru Yezdan, ya Merdi Meydan
Ya Fettah Haydar, ya Ýmamý Aliyyül Murtaza, ya Hak ya destur...
Ya Haticetül Kübra, ya Fatimatül Zehra.
Ya Hulku Rýza, ya Hulku Cemi.
Ya Ýmamý Hasan, ya Ýmamý þahý þehidi Kerbelâ (Hüseyin),
Ya Ýmamý Zeynel Abidin, ya Ýmamý Muhammed Bakýr,
Ya Ýmamý Cafer Sadýk, ya Ýmamý Musa Kâzým,
Ya Ýmamý Rýza, ya Ýmamý Tâkî, ya Ýmamý Nâkî,
Ya Ýmamý Askeri, ya Sahibüz Zaman Mededi Mehdi.
Ya Geylani Kaddes Allahu Sýrrehül Aziz
Ya Hayrün Nas, ya Þeyhi Enam,
Ya Hak ya destur...

Allah'ým, Efendimiz Muhammed'e (A.S.) ezelle ebed arasýný dolduracak ölçüde
selamýn olsun, öyle ki selamýn sayý kapsamýna girmesin ve belirli bir zamana sýðmasýn.

Onun dost ve yârânýndan ve kendisine dosdoðru uyanlardan, gerek þeriatte,
gerekse tarikatte onu takip edenlerden razý ol. Hakikat yolunda ona uyan Ashabý
kiram ve âlimlerden, tarikat ehliyle irfan erbabýndan hoþnut ol.

Bizi de Ey Mevlamýz, onlardan, o bahtiyarlardan eyle, Âmin.
Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Þüphesiz ki sen her þeyi layýkýyla duyar ve

bilirsin. Tevbemizi de kabul buyur. Muhakkak ki sen tevbeleri çokça kabul eden
Rahimsin.

Bizlere yararlý bir Marifet bahþeyle.
Þüphesiz senin her þeye gücün yeter.
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Ey Âlemlerin Rabbi, Ey Rahman, Ey Rahim: Senden, peygamberimiz
Aleyhissalâtü Vesselam Efendimizin yüzünü bize göstermeni, rüyada bu devlete bizi
eriþtirmeni istiyoruz. Ve onun üzerine selâtü selamýný tâ kýyamete kadar indirmeni ve
bizimle beraber bulunmaný arzu ediyoruz.

Allah'ým, selâtü selamýn, kemal güzeli, celal tacý, cemal cazibesi, visal (kavuþma)
güneþi, ilâhi yurdun izzet ve þerefi, vücut letafeti, her mevcudun hayatý, ilâhi saltanatýn
azizi, ilâhi kudretin yüksek sanatýnýn açýk misali, seçilmiþ kiþilerden seçilip beðenilenin
açýk niþanesi, ilâhi yakýnlýða mazhar olan has kiþilerin hülasasý, Allah'ýn büyük sýrrý,
onun en iyi ve en güzel, hakiki ve Allah'ýn mükerrem dostu Efendimiz, Mevlamýz
Muhammed'e olsun.

Allah'ým, biz Muhammed Aleyhisselam ile sana tevessül ediyoruz. Onun
vasýtasýyla senden þefaat verme ihsanýný bekliyoruz. O büyük þefaat sahibidir ve en
saygýdeðer vesiledir. Parlak bir vasýtadýr. Yüce makam sahibidir. Yüksek bir aracýdýr.
"Kaabe Kavseyn Ev Edna" sýrrýna mazhardýr. Bizi onun vasýtasýyla zât, sýfat ve
isimlerinin, fiil ve eserlerinin hakikatine eriþtir. Tâ ki senden baþkasýný görmeyelim,
duymayalým, hissetmeyelim ve vücutta senden baþkasýný bulmayalým.

Ýlâhým ve Seyyidim: Fazlu rahmetinle bizi Muhammed (A.S.)'ýn hüviyetine
kavuþtur, bizim hüviyetimizi onun kimliðinin ayný kýl; baþlangýcýnda da, sonucunda da
bizi ona ulaþtýr, dostluðunun sevgisine, muhabbetinin safasýna, basiretinin nur kapýlarýna,
iç âleminin sýrlarýnýn toplayýcý özelliðine, merhametinin acýyýp koruyuculuðuna,
nimetlerine eriþtir.

Allah'ým, Muhammed (A.S.) makam ve mertebesi hürmetine, senden maðfiret,
hoþnutluk ve tastamam bir kabul olunma istiyoruz. Bizi bu hususta bir an olsun nefsi-
mizle baþ baþa býrakma. Ey kullarýnýn isteðine en güzel cevap veren: Gerçekten senin
rahmetinin eseri olarak Muhammed (A.S.) güvenilir aracý olarak varlýk âlemine girmiþtir.

Allah'ým, selâtü selamýn, en mükemmel bilgileri kendinde toplayan, Kutbü
Rabbani, en üstün iman kaftanýnýn belirgin niþanesi, cömertlik ve iyiliðin menbaý,
semavi himmetler sahibi, ledünni ilimlere mazhar olan Muhammed (A.S.)'e olsun.

Allah'ým, selâtü selamýn varlýk âlemini yüzü suyu hürmetine yarattýðýn ve onun
sebebiyle eþyaya ruhsat verdiðin, iyilik ve cömertlik sahibi Muhammed Mahmud'a
ve onun hanedan ve yaranýna olsun.

Allah'ým, selâtü selamýn Efendimiz, peygamberimiz Muhammed (A.S.) üzerine
olsun ki o, senin nurlarýnýn denizi, sýrlarýnýn madeni, kullarýnýn ruhlarýnýn ruhu, paha
biçilmez inci, emsalsiz güzel koku, mevcudatýn aþk ve mayasý, rahmetlerin H'sý,
derecelerin C'si, saadetlerin S'si, inayetlerin N'si, külliyatýn kemali, ezeli þeylerin baþ-
langýcý, ebedi olan nesnelerin son mührü, seninle meþgul olup eþyayý terk eden, müþa-
hede semerelerinden tadan, kutsiyet esmasýndan içirilen, geçmiþ ve geleceði bilendir.

Allah'ým, selâtü selamýný, ruhlar arasýnda bulunan Efendimiz Muhammed'in
ruhuna; bedenler arasýnda olan Muhammed'in cesedine; kabirler arasýnda bulunan
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Muhammed'in kabri üzerine indir. Selâtü selamýn, kulaklar arasýnda bulunan Muham-
med'in kulaðý üzerine, hareketler içinde bulunan Muhammed'in hareketi üzerine, sükun-
lar arasýnda bulunan Muhammed'in sükunu üzerine, oturanlar arasýnda bulunan Mu-
hammed'in ayakta durmasý, ezeli olan açýk lisaný üzerine, ebedi yüzük taþý üzerine olsun.

Allah'ým, selâtýn ve selamýn ona olsun, âl ve ashabýna olsun, bildiðin þeyler
sayýsýnca ve bildiðin nispet ölçüsünde. Allah'ým, selâtü selamýn, Efendimiz Muham-
med'e olsun ki ona nice ihsanlar ve nimetler verdin, onu mükerrem kýldýn, onu üstün
tuttun, ona yardým ettin, onun elinden tuttun, onu kendine yaklaþtýrdýn, onu dünyaya
indirdin, onu suladýn, onu temkinli kýldýn, nefs ilminle onu doldurdun, süsleyici ve kap-
layýcý sevginle onu yeryüzüne yaydýn, sözünle onu süsledin. O, feleklerin övünmesi,
ahlakýn en tatlýsý, senin apaçýk nurundur. Kadim kulun, en saðlam urganýn, saðlam
kalen, hikmetli celalin, keremli cemalindir o. Efendimizdir, mevlamýzdýr. Muhammed
(A.S.)'dýr. Salâtü selamýn ona, âl ve ashabýna, hidayet fenerleri olan arkadaþ ve ya-
kýnlarýna, vücut kandilleri, tertemiz kimselerin yükselme kemali olan yakýn dostlarýna
olsun.

Allah'ým, selâtü selamýn ona olsun ki, bu salatta düðümler çözülür, üzüntü ve
kederler onunla zail olur, yorgunluk ve sýkýntýlar merhameten onunla giderilir. Ýhtiyaçlar
ikram yollu onunla yerine getirilir.

Ya Rab, Ya Allah, Ey diri olan. Ey Kendi zâtiyle kaim olup varlýðý kendinden
olan, hiçbir þeye muhtaç bulunmayan. Ey celal ve ikram sahibi. Senin lütuf ve
faziletlerini istiyoruz.

Ey Kerem sahibi. Ey kýyamet günü müminlere has rahmetiyle tecelli eden.
Allah'ým, salâtu selamýn, kulun, peygamberin, Resûlün Efendimiz,

Peygamberimiz, Nebiyyi ümmî, Resûlü Arabî Muhammed (A.S.) üzerine ve onun âl
ve ashabýna olsun, çoluk çocuk ve zürriyetine, Ehli Beyt ve yârânlarýna olsun; öyle
bir salât ki, senin hoþnutluðuna yol açsýn. Onun için de güzel bir mükâfat olsun ve
onun hakkýnda edaya layýk görülsün.

Muhammed (A.S.)'a vesile ve fazilet makamlarýný ver, þeref ve yüce dereceler
bahþeyle. Onu vaat ettiðin Makamý Mahmud'a eriþtir.

Ey Merhamet edenlerin en çok merhamet edeni: Allah'ým, aziz kitabýnla,
Efendimiz Muhammed (A.S.)'ýn kerem dolu nübüvvetiyle, onun özge deðer ve þerefiyle,
babasý Ýbrahim ve Ýsmail ile, yakýn arkadaþlarý Ebubekir, Ömer ve Osman ile,
hanedanýndan Fâtýma, Ali ve bunlarýn oðullarý Hasan ve Hüseyin ile, amcasý Hamza
ve Abbas ile, zevcesi Hatice ve Aiþe ile (Allah hepsinden razý olsun) sana tevessül
edip yöneliyoruz. Ve senden bunlarýn hürmetine (ihtiyaçlarýmýzý) istiyoruz.

Allah'ým, bizi bunlarýn sýrlarýnýn hakikatine eriþtir; marifetlerinin basamaklarýnda
yükselerek hakikatleri anlama imkânýný bize lütfeyle. Senden kendilerine en güzel
mükâfatlar kazanan Muhammed (A.S.) hanedaný hürmetine, büyük saadet ve kurtuluþ
kapýsýný açan, senin en yakýn sevgine mazhar olan bunlarýn hatýrý için, bizi tahkik
ehlinden eyle.
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Bizi, o peygamberin Makamý Mahmud'unda yükselen izzet ve þerefinle gark
eyle. Onun sancaðý altýnda bizi topla.

"Allah'ýn Peygamberi rüsvay etmediði günde" peygamberin irfan havuzundan
bize içir. Öyle bir günde ki, Resûlüne müjdeyle buyursun: "Konuþ, dinleniyorsun; iste,
verilecek; þefaat et, þefaatin kabul olunacaktýr." Zira senin bu husustaki müjden,
þöyle zuhur etmiþtir: "Muhakkak Rabbin sana verecek de, hoþnut olacaksýn."

Sen çok yücesin, her kusurdan pak ve münezzehsin Rabbimiz; sen celal ve
ikram sahibisin.

Allah'ým, salâtü selamýn Peygamber (A.S.)'a, atalarý Ýbrahim ve Ýsmail'e ve
bunlarýn hepsinin arkadaþ ve yârânýna olsun. Öyle bir salat ki, ezeli lisan onu Melekût
baðýnda tercüme etmiþ olsun; yüce makamlarda ve yüksek derecelerde en güzel þe-
kilde çeviriye uðrasýn. Ebed lisaný onunla Nâsut Âleminin eteklerinde seslensin, günah-
larýn baðýþlanmasý için avazýný yükseltsin, keder ve sýkýntýlarý gidermek için avaz avaz
terennümde bulunsun, çok önemli ve çözümü zor hususlarýn defedilme çaresi olsun.
Öylesine bir salât ve o salâtýn sebep olacaðý feyizler ki, senin ilâhiliðine layýk olsun,
azametli þan ve þerefine uygun düþsün. Ve kendilerini saygý ile andýðýmýz Peygamber
(A.S.), onun atalarý, hanedan ve yaranlarýnýn ehliyet ve liyakatýna uygun gelecek ve
bunlarýn soylu makam ve mertebelerine münasip düþecek ve senin buyruðunda geçen,
"dilediðini rahmetine has kýlar" özelliðine denk düþecek bir salâtü selam olsun.

Allah büyük, çok büyük bir fazlü kerem sahibidir.
Allah'ým, celalinin izzeti ve izzetinin celaliyle, saltanatýnýn kudreti ve kudretinin

saltanatýyla, peygamberin Muhammed (A.S.)'ýn sevgi ve muhabbetiyle, merhametsiz-
likten, kötü, þehevi söz ve davranýþlardan sana sýðýnýyoruz. Ey muhtaçlara arka olan,
ey güven isteyenlere emniyet saðlayan: Bizi nefsani hatýralardan kurtar, þeytani þehvet-
lerden koru, beþeri pisliklerden temizle, muhabbeti sýddýkiyye ile bizi sadeleþtirip arýndýr.
Gaflet sedasýndan, bilgisizlik evhamýndan uzak bulundur. Tâ ki þeklimiz bencilliðimizin
yok olmasýyla kaybolup gitsin; insani hýrs ve arzularýmýz eriyip bitsin. Kesretin (çok-
luðun), senin toplayýcý, bir araya getirici vahdetinin (birliðinin) huzurunda fenâ bulduðu
gibi... Bizi ilâhi Ahadiyetin ziynetiyle süsle. Samedanî hakikatlerin tecellisine mazhar
kýl. Bütün bunlarý Vahdaniyetin müþahedesinde gerçekleþtir. Öyle bir makamda ki,
orada mekân yok, nereye ve ne yere gibi, nasýl ve nice gibi tabirler yok. Her þey, evet her
þey o makamda Allah ile bâki kalýr, Allah'tan gelir, Allah'a döner, Allah ile beraber olur.

Bizler Allah'ýn minnet denizinde Allah'ýn nimetiyle gark olmak istiyoruz. Allah'ýn
kýlýcýyla yardým görmek istiyoruz. Allah'ýn inayetinden haz duyuyoruz. Allah'ýn
korumasýyla korunmuþ oluyoruz. Bizi Allah'tan uzaklaþtýrýp meþgul eden her þeyden
muhafaza olunmamýzý talep ediyoruz. Allah'tan baþka gönlümüze gelen her hatýradan
sýyrýlmak istiyoruz.

Ya Rab! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Rabbim Allah'týr. Benim baþarým, an-
cak Allah iledir. Ben ancak O'na dayanýrým ve ancak O'na yönelip (inayetini) beklerim.
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Allah'ým, bizi kendinle meþgul eyle. Bize öyle bir baðýþta bulun ki, onda senden
baþkasýnýn dahli bulunmasýn ve bu baðýþýn, ilâhi ilimlerinle, Rabbani sýfatlarýnla ve
Muhammedi ahlak ile geniþlemiþ ve geliþmiþ bir vaziyette olsun. Bizi güzel bir zan ile
kuvvetlendir. Hakkel Yakin derecesinde bize bir itikat bahþeyle. Temkini hakikate
eriþtir. Hal ve durumumuzu tevfikin ile doðrult, saadet ve hüsnü yakin ile ahvalimizi
düzelt.

Ýstikamet yolunda (iman ve itikat) temellerimizi saðlamlaþtýr; üstün muhkemlik
kaidelerinde bizi yükseltip güçlendir. Öyle bir istikamet yolu ki o, peygamberin,
sýddýklarýn, þehitlerin yoludur. Nimetine eriþtirdiðin bahtiyarlarýn doðrultusudur.

Maksat ve niyetimizi asil bir þan ve þeref düzeyinde, kerem doruðunun en
yücesinde saðlamlaþtýr. Resûllerden büyük azim sahibi olanlarýn azmü niyetine yakýn
eyle. Ey yakaranlara cevap veren, ey imdat isteyenlerin imdadýna koþan: Rahmetinin
lütuflarýyla bizi (senden uzaklaþtýran) sapýklýktan kurtar. Ýnayetinin nefhalariyle bizi
sevgi güreþinin yapýldýðý yerde bir araya getir. Hidayetinin nurlarýyla, yakýnlýk avlusunda
arzularýmýzý yerine getir. Üstün yardýmýnla bizi kuvvetlendir. Kur'aný Mecid ile belirtilmiþ
bir yardýmla yardýmýmýzda bulun. Fazlu rahmetinle inayette bulun.

Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni. Ey Rabbimiz, bizden kabul
buyur. Þüphesiz ki sen, evet sen, her þeyi hakkýyla iþiten ve gereði gibi bilensin.
Tövbemizi kabul et. Muhakkak sen, evet sen, tövbeleri çokça kabul eden Rahim'sin.

Allah'ým, salâtü selamýn, Efendimiz Nebiyyi Ümmi Muhammed (A.S.)'e, O'nun
zevcelerine, soyuna, Ehli Beyt'ine olsun. Ýbrahim'e ve hanedanýna salavatýný indirdiðin
gibi, onlara da indir. Þüphesiz ki sen övülmeye layýksýn, þan ve þeref sahibisin.

Ey, destek direði olmayanlarýn direði, senedi olmayanlarýn senedi. Ey azýðý
olmayanlarýn azýðý. Ey her kýrýk yerin yegâne onarýcýsý. Ey her garibin sahibi. Ey her
yalnýzýn gönüldaþý: Senden baþka ilâh yoktur. Hem dünyada, hem ahirette seni tenzih
ve tesbih ederiz. Þüphesiz ki ben zalimlerdenim. Benim dost ve yârim sensin. Müs-
lüman olduðum halde canýmý al. Beni salih kullarýn zümresine ulaþtýr. Soy ve sopumu
benim için ýslah eyle. Hakikat ben sana tövbe ediyorum ve ben müslümanlardaným.

Allah'ým, meleklerin, peygamberlerin, resûllerin ve bütün halkýn salavatlarý,
Efendimiz, Mevla'mýz Muhammed'e onun âl ve ashabýna olsun. Allah'ýn selamý, rahmeti
de bunlara olsun. Allah'ým, bizi onunla, âl ve ashabýyla birlikte þefaatine, kefilliðine ve
koruyuculuðuna mazhar olarak selam yurduna eriþtir. Orasý, senin yurdundur. Orasý
hak meclisidir. Ve kudret sahibi, mülkü çok yüce olan Allah'ýn yanýndadýr. Onlar da
oradadýr. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ým, bu makamýn müþahedesiyle bize lütuf
baðýþýnda bulun.

Ey keremi bol olan. Ey kýyamet günü müminlere has rahmetiyle tecelli edecek
olan. Cemali azimini yaklaþtýrarak bize ikramda bulun. Cemalin kerametiyle tekrim,
tebcil, tâzim havasý içinde bizi koru.

Hamdolsun Kâinatýn Rabbi Allah'a. Âmin.
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MUHÝDDÝN ÝBN ARABÝ HAZRETLERÝ'NDEN
TEVHÝD IÞIÐINDA ÖÐÜTLER

"Tehlil" (Lâ Ýlâhe illallah) nasýl yapýlýr?
Abdestli olarak Kýble'ye doðru oturup,
25 Estaðfirullah
1 kez Fatihayý þerife
3 kez Ýhlasý þerife
3 kez salavatý þerife

okuyup, Hz. Peygamber'in ruhu þeriflerine hediye etmeli. Tevhid'i okurken, Lâ'yý
göklere doðru çekerek, Ýlâhe'yi sað taraftan alýp, kalbe Ýllallah'ý indirmeli. Her yüz
bitiminde, bir defa Muhammeden Resûlullah ve "Ýlâhi ente maksudi ve rýzaike
matlubi" (Allah'ým, maksadým sensin ve senin rýzan da arzumdur) demeli.

1. Ýnsan adaleti önce kendi nefsinde uygulamalý. Ýnsana yakýþan ne kadar
güzel þeyler varsa, onlarý doðru bir þekilde kendisine mal etmeli.

2. Faydasýz ilim, þifasýz ilaca benzer. Güzel ilim, çalýþma ile beraber olandýr.
3. Ýnsanýn kendi þahsýna rahmeti, baþkasýna rahmetinden daha büyüktür.
4. Peygamberlerden sonra, insanlar üzerinde en büyük hak, ana ve baba

hakkýdýr. Duada, nefsini, ana babasýna takdim emrolunmuþtur. Kur'an 71:28 bunu,
"Rabbim beni, anamý, babamý, evime inanmýþ olarak gireni, inanan erkek ve kadýnlarý
baðýþla; zalimlerin de yalnýz helakini artýr," þeklinde belirtir.

5. Eðer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak ile hükmet. Heva ve hevese uyma.
6. Hesap günü, ahiretteki hesap günü olmakla beraber, dünyada nefslerini

hesaba çekmeyenler için de geçerlidir. "Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba
çekin" diye emir vardýr.

7. Dünyada da cezalar vardýr. Bunlar, insanlarý tevbe ve düþünceye yönelttiði
için faydalýdýr. Tevbe Suresi 102. ayetinde, günahlarýný itiraf edenlerin affedilecekleri
belirtilir: "Savaþtan geri kalanlarýn bir kýsmý da, suçlarýný itiraf ettiler. Onlar iyi iþi
kötüyle karýþtýrmýþlardý. Allah'ýn onlarýn tevbesini kabul etmesi umulur; çünkü O
baðýþlayandýr, merhamet edendir."

8. Allah'ýn haklarýna ve halkýn haklarýna dikkat et. Kur'an 47:38'de, "... Allah
zengindir, siz ise fakirsiniz..." buyuruluyor. Ýnsan daima Allah'tan istemeye mecburdur.

9. Sakýn ola ki iki kiþinin arasýný bozma, Bu durum dini yýkar.
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10. Saðlýðýný ve boþ zamanlarýný en kýymetli hazine olarak bil. Allah'ýn razý
olacaðý iþlerde, ölçülü bir þekilde deðerlendir.

11. Terk ettiðin kabahatleri bir daha yapmamaya kararlý ol. Ýþlemekte
bulunduðun hayýrlý iþleri de ölünceye kadar sürdür, sakýn býrakma.

12. Bilmediklerini bilenden öðren. Bildiklerini de bilmeyenlere öðret.
13. Sadaka mal ile olduðu gibi, Tehlil (Lâ ilâhe illallah), Tekbir (Allahu

Ekber), Tahmid (Elhamdü Lillah), Havkale (Lâ havle ve lâ kuvvete Ýllâ Billah).
Tesbih (Süphan Allah) ile de olur. Bunlar, zikirlerin en üstünüdür.

14. Söylediðin söze dikkat et. Örneðin, bir insan mümin kardeþine kâfir dese,
o kelime dediði yere gider. Eðer dediði gibiyse, orada kalýr, deðilse söyleyene geri
gelir.

15. Devletin büyüklerine dil uzatma. Hatalarý olursa onlara aittir. Senin tutumun,
emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalý. Eðer tenkit edeceksen, sýfatý tenkit et, öze
dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.

16. Üç þeyden kork: Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan.
17. Allah sana servet ihsan etmiþse, onu Allah'ýn razý olacaðý yerlere sarfet.

Ýnsan, nimeti arttýkça, þükrünü artýrmalý. Þükür etmeyenlerin kalbine dalgýnlýk gelir.
Bunlarýn dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuþamaz.

18. Üç kiþi bir yerde iken, ikisinin gizli konuþmasý veya üçüncüsünün bilmediði
bir dil ile konuþmalarý doðru deðildir.

19. Konuþmalarýnýn anlaþýlmasýný istiyorsan, herkesin anlayabileceði þekilde
konuþ. Bu yetenek; ilim adamlarýnýn yanýna cahil olarak varmakla, zahidlerin yanýna,
dünyayý býrakarak gitmekle, irfan ehlinin yanýna varýnca da susmakla kazanýlýr.

20. Bir þeyi iyice bilmeden, görmeden iþleme. Ýþlediðin iþin kalýcý ve faydalý
olmasýna özen göster.

21. Namazý evinin her tarafýnda kýl. Zekâtýný ver. Ýnsanlardan ayrý düþme.
Sabýr ve namazla Hak'tan yardým iste.

22. Evlere izinsiz girmeyin.
23. Misafirlerine ikram et. Misafirin hakký üç gündür. Fazla kalýrsa sadaka

olur. Misafire ikram, imanýn þubelerindendir. Kötülüðü en güzel bir þekilde savmak,
sesini kýsmak, sabýrlý olmak, böbürlenmemek, alçakgönüllü olmak da imanýn
kapsamýndadýr.

24. Abdest, baþlý baþýna bir ibadettir. Abdestli bulun.
25. Kimsenin ayýplarýný araþtýrma. Karýnla, kocanla iyi geçin. Sakýn kendine

uydurmaya çalýþma. Çocuklarýna güzel isimler koy, edep öðret.
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26. Vasi, elçi, þahit olmamaya gayret et. Olduðun takdirde, sorumluluðunu en
iyi þekilde, bilerek yerine getir.

27. Gizli yapýlan faydalý iþler, ihlasýn en büyük göstergesidir.
28. Arefe ve Aþure oruçlarýna devam et. Zilhiccenin ilk on gününde,

Muharrem'in ilk on gününde ibadeti çok yap.
29. Günahýnda ýsrar etme, hemen tövbe et. Yemine dilini alýþtýrma, kararlarýnda

acele etme. Eðer öfkeliysen, sakinleþmeyi bekle; aç isen, açlýðýný gider.
30. Az ye, az uyu, öz konuþ, yararlý iþ iþle. Herkesi dinle, sana faydalý olanlarý

al ve kendinde hapsetmeden ölçülü olarak daðýtmaya yönel.
31. Her halinde iyi niyetli olmaya gayret et. Ýbadetin baþý, niyettir.
32. Falcýlara ve büyücülere gitme. Kendin de böyle iþlerle uðraþma.

Kazanmaya kudretin varken, sadaka alma. Her an Allah'ýn verdiklerine þükret.
33. "Allah" ismi þerifine devam et. Baþýndan elif'i kaldýrýrsan, Lillah kalýr.

Yine Allah'ýn ismindendir. Ýkinci lâm'ý kaldýrýrsan Hu kalýr ki, o da Allah'ýn ismindendir.
Baþka hiçbir kelimede bu özellik yoktur.

34. Abdest alýrken suyu fazla harcama. Her konuda israftan kaçýn, ölçülü ol.
35. Yedi büyük günahtan sakýn: Allah'a eþ koþmaktan, isim peþine düþerek

yaþamaktan, nefse zulümden, yetim malý yemekten, hak edilmemiþ para yemekten,
askerden kaçmaktan, insanlara kötü söz söylemekten, zan ve sanýlarda bulunmaktan.

36. Hürmetler karþýlýklýdýr. Sabýrla öfkesini yutanýn kalbine emniyet ve imanýn
dolacaðýný da unutma.

37. Ýhtiyacý olanlarýn yardýmýna, karþýlýk beklemeden koþ.
38. Ýnsanlarý hayýrlý iþlere teþvik edenler, sevaba ortak olurlar.
39. Borcuna sadýk ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceðin vaatlerde

asla bulunma.
40. Vasiyetlerin en faydalýsý ve doðrusu, Kur'an vasiyetidir. Kur'an'ý oku, öðren,

öðret.
41. Daima bilgili kiþileri dinle. Bir iþi bitirince, yeni bir iþe baþla.
42. Sýr tutmasýný bil, sýrrýn sorumluluðu çok önemlidir.
43. Kusurlarý örtenlerden ol, Allah yardýmcýn olur. Akraba ve komþularýna

iyilik et, müslüman olursun. Dostlarýna iyilik et, mümin olursun. Allah'ýn farz kýldýðý
ibadetleri yap, âbid olursun. Allah'ýn taksimine razý ol, zahid olursun.

44. Sana sunulan maddi, manevi deðerlerde cimrilik yapma. Ölçülü daðýt.
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45. Neyi arzuluyorsan, arzu ettiðini önce kendin yap. Örneðin: Sevilmek
istiyorsan, önce sevmeyi öðren. Kazanmak istiyorsan, önce çalýþ. Hürmet görmek
istiyorsan, önce hürmet et.

46. Eðer iþin sonundan korkar, nasýl sona ereceðini bilemezsen, Kur'an, 3:8'i
oku: "Rabbimiz, bizi doðru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eðriltme, katýndan bize
rahmet baðýþla; þüphesiz sen sonsuz baðýþta bulunansýn." 8:9 : "Rabbimiz, doðrusu
geleceði þüphe götürmeyen günde, insanlarý toplayacak olan sensin. Þüphesiz ki Al-
lah verdiði sözden caymaz."

47. Hata yapanlarý görüp, ne diyeceðini bilemediðin takdirde, Hz. Ýsa'nýn dediði
gibi söyle (Kur'an, 5:117) : "Sen benim içimde olaný bilirsin, ben senin içinde olaný
bilmem; doðrusu görülmeyeni bilen ancak sensin."

48. Eðer, Allah'a yönelerek affýný istersen, Muhammed Aleyhisselam ve
ensarýnýn dediklerini söyle (Kur'an 2:286) : "Rabbimiz, eðer unutacak veya yanýlacak
olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediðin gibi, bize de aðýr
yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceði þeyi taþýtma, bizi affet, bizi
baðýþla, bize acý. Sen Mevla'mýzsýn, kâfirlere karþý bize yardým et."
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KADÝRÝ YOLUNUN AÇIKLAMASI

Evrâd; lügatta Vird'in çoðulu olup, Vird'ler, yani her zaman tekrar edilen ve
belirli zamanlarda okunmasý vazife bilinen dualar anlamýna gelmektedir. Biz, buna dil
alýþkanlýðý veya daima dilde bulunmasý, daima tekrarlanmasý gerekli hayýrlý ve faydalý
sözler de diyebiliriz. Kaldý ki, evradý þeriflerin çoðu Kur'aný Kerim'den ayetler, hadisi
þerifler ve salâtü selam ile süslenmiþtir. Yüce tarikatlarýn, büyük pirleri veya daha
sonra gelen soylu þeyhleri tarafýndan tertip olunmuþ ayrý ayrý evrâd-ý þerifeleri vardýr.

Kadiri evrâdý þerifinin Allahümmec'al Efdale Salâvatike ibaresinden sonuna
kadar olan kýsmý, bizzat Gavsül Âzam Hazretlerince tertip buyurulmuþtur. Kadiri
dergâhlarýnda mübarek gecelerde zikrullaha baþlanýlmadan okunduðu gibi, müritlere
de sabah namazlarýndan sonra veya günün diðer uygun bir zamanýnda muntazaman
okunmasý telkin ve talim olunmuþtur.

Manasý ve ne kastettiði bilinmeden okunacak herhangi bir dua ile, bilerek ve
anlayarak okunan dua arasýnda, kabule yakýn olmasý bakýmýndan, elbette büyük farklar
olacaðýný göz önünde bulundurarak, Kadiri evrâd-ý þerifesinin metnini verdikten sonra, öz
ve özet halinde þerhini (açýklamasýný) yapmayý da maksada uygun ve faydalý bulduk.

Eûzü Billahi Mineþ Þeytanir Raciym
Ýlâhi rahmetten kovulmuþ olan þeytanýn þerrinden, Allahu Teâlâ'nýn koruyucu-

luðu ve himayesine sýðýnýrým.
Bismillahir Rahmanir Rahiym
Rahman ve Rahim olan Allahu Azimüþþân'ýn ismiyle baþlarým.
El Hamdü Lillahi Rabbil Alemiyn
Bütün hamd ve senalar, o Allahu Teâlâ'ya mahsus ve aittir ki, âlemlerin Rabbi,

eðiticisi ve sahibidir.
Er Rahmanir Rahiym
Dünya hayatýnda –ayýrt etmeksizin– bütün yaratýklarýna nimetlerini, ihsanlarýný

ve merhametini esirgemez. Ahirette ise, yalnýz mümin kullarýna rahmet ve merhamet
eyler.

Mâlik-i Yevmid Din
Hesap ve ceza gününün hâkimidir.
Ýyyake Nabüdü ve Ýyyake Nestaiyn
Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardým dileriz.
Ýhdinas Sýratel Müstakim, Sýratel Leziyne Enamte Aleyhim
Bizi doðru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna hidayet et.
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Gayril Maðdubi Aleyhim Veled Dalliyn
Gazabýna uðrayanlarýn ve sapýklarýn yollarýna deðil. (Âmin)
(Evrâd-ý þerifenin bundan sonra gelen kýsmý, Ahzâb Suresi'nin 56. ayeti

kerimesidir.)
Ýnnallahe ve Melâiketehu Yusallûne Alen Nebiy. Yâ Eyyühelleziyne

Âmenü, Sallu Aleyhi Ve Sellimu Teslimâ.
"Muhakkak ki, Allahu Teâlâ ve melekleri, en þanlý Peygamber'e salât ederler.

Ey iman edenler: Siz de ona salât ve selam edin."
(Bilindiði gibi, Salât'ýn iki manasý vardýr. Birisi namazdýr ve diðeri Peygambere

duadýr, ki bu duaya Tasliye denir. Salât, Allahu Teâlâ tarafýndan olursa; halkýn rahmet
ve nimeti, meleklerin istiðfarý ve Resûlü Ziþân'ýn övgüsü demek olur. Selam ise,
ayýplardan ve âfetlerden güvencede olmaktýr. Birbirimize karþý alýp verdiðimiz selam
da, bu manada bir duadýr. Fahri Âlem Efendimiz, bir hadisi þeriflerinde: "Beni bir
kere tasliye edeni, Allahu Âzimüþþân on kere tasliye eder" buyurmuþ olduklarýndan,
diðer bütün evrâdý þeriflerde olduðu gibi, Kadiri evrâdý þerifinde de salât ve selama,
geniþ bir yer verilmiþtir.)

Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ seyyidina Muhammedin ve Âlâ
Âlihi ve Sahbihi Ecmaiyn.

Allah'ým, selât, selam ve berekatýn, seyyidimiz, önderimiz Muhammed ile, onun
bütün ailesi ve dostlarýnýn üzerine olsun.

Sübhane Rabbike Rabbil Ýzzeti Amma Yesifun ve Selamün Alelmürseliyn,
Vel Hamdü Lillahi Rabbil Âlemiyn.

(Evrâdý þerifenin bu kýsmý da, Saffât suresinin 180, 181 ve 182. ayeti
kerimeleridir ki, her duadan sonra okunmaktadýr. Zira, bir hadisi þerifte: "Kim,
ahirettekilerle ölçülecek sevap isterse, her mecliste son sözü Sübhane Rabbike
Rabbil Ýzzeti Amma Yesifun ve Selâmün Alelmürseliyn, Vel Hamdü Lillahi Rabbil
Âlemiyn olsun" buyurulmuþtur. Bu ayetlerin meali de þöyledir:)

"Þaný ve izzeti yüce olan Rabbin, onlarýn bütün inatlarýndan münezzehtir.
Gönderilen bütün peygamberlere selam ve âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâla'ya
hamd olsun."

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Resûlallah
Allahu Teâlâ'nýn rahmet ve nimeti, bereket ve ihsaný, selam ve övgüsü senin

üzerine olsun ve seni bütün âfetlerden selamette bulundursun, ey Allah'ýn Resûlü.
(Resûl'ün de, üç manasý vardýr: 1) Elçi, 2) Allahu Teâlâ tarafýndan kitap ile

gönderilen peygamberler, 3) Peygamberi Ziþân Efendimiz. Burada, her üç mana da
kastedilmekle beraber, daha ziyade üçüncü manayý kast ve kabul etmek lazýmdýr.
Aþaðýda salat ve selam tekrar edildikçe, buna göre mana verilmelidir.)
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Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Habiballah
(Habiballah, Peygamber Efendimizin mübarek isimlerindendir. Habip, sevgili

demektir.) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn sevgilisi.
Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Halilallah
(Halil, sadýk dost demektir. Allahu Teâlâ'nýn en sadýk dostu olarak, Peygamber

Efendimiz Halilallah diye de anýlmaktadýr. Bu isim, ayný zamanda Efendimizin
muhterem dedeleri Ýbrahim Aleyhisselâm'a da verilmiþtir. Buna göre:) Salat ve selam
senin üzerine olsun, ey Allah'ýn sadýk dostu.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Nebiyyallah
(Nebi, bilindiði gibi Allahu Teâlâ tarafýndan kullara hükümleri teblið eden þerefli

zât demektir. Resûl ile arada þu fark vardýr: Nebiler, kitap sahibi olmayabilirler. Oysa,
Resûl, kitap sahibi bulunanlara mahsustur. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine
olsun, ey Allah'ýn Nebisi.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Safiyyallah
(Safi, pak ve temiz manasýna gelir. Peygamber Efendimizin mübarek

isimlerinden olduðu gibi, Âdem Aleyhisselâm'ýn da isimlerindendir. Buna göre:) Salat
ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn pak ve temiz kulu.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Hayre Halkillah
(Hayr'ýn manasý açýktýr ve herkes tarafýndan bilinmektedir. Halkillah, Allahu

Teâlâ'nýn yarattýðý bütün mahluklardýr. Peygamber Efendimiz âlemlere rahmet olarak
gönderilmiþ, Âdemoðullarýnýn efendisi ve bütün yaratýlmýþlarýn en üstünü
bulunduðundan, elbette mahlukatýn en hayýrlýsýdýr. Buna göre:) Salat ve selam senin
üzerine olsun, ey Allah'ýn yarattýklarýnýn en hayýrlýsý.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Nure Arþillah
(Allah'ýn arþý, Muhammedî nurdan, ýþýktan yaratýlmýþ bulunduðundan,

Peygamber Efendimiz elbette arþýn nurudur. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine
olsun, ey Allah'ýn arþýnýn nuru.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Emin-e Vahyillah
(Peygamber Efendimiz, Hak Teâlâ tarafýndan kendilerine vahyolunanlarýn

hepsini, aynen ve tamamen ümmetine teblið edip öðretmiþ olduklarýndan, vahyin
emini manasýna "Emin-e vahyillah" olarak tavsif olunmuþlardýr. Kaldý ki, risalet ve
nübüvvetlerinden önce de kendilerine "Muhammed-ül Emin" lakabý verilmiþ olduðu,
tarihi kaynaklardan anlaþýlmaktadýr. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun,
ey Allah'ýn vahyinin emini.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Men Zeyyenehullah
(Zeyyenehullah, Allahu Teâlâ'nýn ziynetlendirdiði, süslediði demektir. Gerçek-

ten, Peygamber Efendimiz Hak tarafýndan manen ve maddeten, zâhiren ve bâtýnen
[içte] hiçbir kula nasip ve müyesser olmayan üstün meziyetler ve seçkin özelliklerle
süslenmiþtir. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn ziynetlendirdiði.
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Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Men Þerrefehullah
(Þerrefehullah, Allahu Teâlâ'nýn þereflendirdiði demektir. Gerçekten,

Peygamber Efendimiz hiçbir resûl ve nebiye nasip olmamýþ þereflerle
þereflendirilmiþtir. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn
þereflendirdiði.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Men Kerremehullah
(Kerremehullah, Allahu Teâlâ'nýn ululaþtýrdýðý, hürmet edip yücelttiði demektir.

Gerçekten, Hak Teâlâ Peygamber Efendimizi Sübhani yüceltmesine mazhar kýlmýþ
ve kendisine hiçbir peygamberine göstermediði saygýyý göstermiþtir. Buna göre:)
Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn ululaþtýrdýðý, yüceltip hürmet ettiði.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Men Azzemehullah
(Azzemehullah, Allahu Teâlâ'nýn büyülttüðü ve yücelttiði demektir. Gerçekten,

Hak Teâlâ Peygamber Efendimizi bütün peygamberleri arasýnda büyültmüþ ve
yüceltmiþtir. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey Allah'ýn büyülttüðü
ve yücelttiði.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Men Allemehullah
(Allemehullah, Allahu Teâlâ'nýn ilim verdiði, öðrettiði demektir. Gerçekten, Hak

Teâlâ Peygamber Efendimizi ilmi ledün ile zâhir ve bâtýn ilimleriyle, evvel [önce] ve
ahir [sonra] ilimleriyle eðitmiþtir. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey
Allah'ýn ezeli ilmini talim buyurduðu.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Seyyidel Mürseliyn
(Seyyid, efendi demektir. Mürseliyn de, Âdem Aleyhisselâm'dan itibaren Resûlü

Ziþân Efendimize kadar gönderilen büyük peygamber hazretlerine denir. Buna göre:)
Salat ve selam senin üzerine olsun, ey bütün peygamberlerin efendisi.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Ýmamel Müttakiyn
(Ýmamýn manasý önderdir. Müttekiyn ise, günahlardan ve bütün þüpheli hâl ve

hareketlerden sakýnanlar, takva ehli olanlar demektir. Buna göre:) Salat ve selam
senin üzerine olsun, ey takva ehlinin imamý, önderi ve rehberi.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Hâtemen Nebiyyin
(Hatem, sonuncu demektir. Nebiyyin de Nebiler manasýna gelir. Gerçekten

Kur'an-ý Kerim'de Ahzâb Suresi'nin 40. ayeti kerimesinde: "Ve Lâkin Resûlullahi
ve Hâtemen Nebiyyin: Lakin o, Allah'ýn peygamberi ve peygamberlerin de
sonuncusudur" buyurulmuþtur. Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey
Allah'ýn son peygamberi.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Rahmeten lil Âlemiyn
(Rahmeten lil âlemiyn, âlemlere rahmet olan demektir. Gerçekten Kur'an-ý

Kerim'de Enbiyâ Suresi'nin 107. ayeti kerimesinde: "Ve Mâ Erselnâke Ýllâ Rahmeten
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Lil Âlemiyn: Biz, seni ancak âlemlere rahmet olmak üzere gönderdik" buyurulmaktadýr.
Buna göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey âlemlere rahmet olarak gönderilen.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Þefiel Müznibiyn
(Þefi, þefaat edici demektir. Müznibiyn ise günahkârlar anlamýna gelir.

Gerçekten, Peygamber Efendimize Hak Teâlâ þefaat hakký bahþ ve ihsan buyurmuþtur.
Mahþer gününde, bütün peygamberlerin dizleri üzerine çökerek, nefsleri kaygýsýna
düþtükleri sýrada, Resûlü Ziþân Efendimiz, Allahu Azimüþþân katýnda günahkâr
ümmetine þefaatçi olacaktýr ve bu þefaatleri de haktýr. Buna göre:) Salat ve selam
senin üzerine olsun, ey günahkârlarýn þefaatçisi.

Es Salâtü Ves Selamü Aleyke Yâ Resûlü Rabbil Âlemiyn
(Resûl ve Rabbil âlemiyn kelimelerinin manalarý yukarýda açýklanmýþtý. Buna

göre:) Salat ve selam senin üzerine olsun, ey âlemlerin Rabbinin Resûlü.
Salâvatullahi ve Melâiketihi ve Enbiyâihi ve Hameleti Arþihi ve Cemiyi

Halkihi Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi Ecmaiyn
Allahu Teâlâ'nýn bereket ve ihsaný, meleklerinin, nebilerinin, arþý taþýyan

meleklerin ve bütün yaratýlmýþlarýn hürmet ve salavatý, Efendimiz Hz. Muhammed
Aleyhisselâm ile ailesinin, evladýnýn, eþlerinin, ashabýnýn üzerlerine olsun.

Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin Abdike ve Habibike ve
Resûliken Nebiyyil Ümmiyi ve Alâ Âlihi ve Sahbihi ve Sellim

Allah''ým: Senin kulun, peygamberin, sevgilin ve ümmi olarak yarattýðýn Nebiyyi
âlemin olan efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm ile ailesine, evladýna, eþlerine
ve ashabýna sonsuz ihsanlarýn ve övgülerinle, rahmet ve nimetlerinle hürmet buyur.

Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedinin Nebiyyil Melih, Sahibil
Makamil Âlâ Vel Lisanil Fasih

Allah'ým: Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm'a sonsuz ihsanlarýnla,
övgülerinle, rahmet ve nimetlerinle lütuf buyur ki, o senin manen ve maddeten, zâhiren
ve bâtýnen güzellerin güzeli olarak yarattýðýn, Makamý Mahmud gibi yüce makamlar
bahþettiðin, açýk ve anlaþýlýr bir dil ile emirlerini ve yasaklarýný teblið ettirdiðin, kerem
sahibi nebindir.

Allahümmec'al Efdale Salâvatike Ebeden
Allah'ým: Sonsuz ihsan ve övgülerinin, rahmet ve nimetlerinin en üstünü ve

ebedisini;
Ve Enmâ Berekâtike Sermeden
Hayýr ve bereketlerinin, ezelden ebede kadar daima artanýný;
Ve Ezkâ Tahiyyâtike Fadlen ve Adeden
Selamlarýnýn, hayýr dualarýnýn sayý ve fazilet bakýmýndan en pak ve arýnmýþýný;
Alâ Eþrefil Halâikil Ýnsaniyyeti
Ýnsan olarak yaratýlmýþlarýn en þereflisi,
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Ve Mecmâil Hakayikil Ýmaniyyeti
Ýman hakikatlerinin toplamý,
Ve Tûrit Tecelliyatil Ýhsaniyyeti
Ýhsanlarýnýn ve gaip nurlarýnýn tecellilerinin Tûr Daðý,
Ve Mehbitil Esrarir Rahmaniyyeti
Rahmani sýrlarýnýn beliriþ yeri,
Ve Arûsil memleketir Rabbaniyyeti
Vahdet (birlik) sarayýnýn sýrlarýna mahrem olan,
Ve Vasýtatý Ýkdin Nebiyyin
Bütün Nebilerinin ahd ve yeminlerinin vasýtasý,
Ve Mukaddimi Ceyþil mürseliyn
Resûller ordusunun önderi ve öncüsü,
Ve Kadi Rekbil Enbiyâil Mükerremiyn
Mükerrem kýldýðýn bütün nebilerinin yedicisi ve sürücüsü,
Ve Efdalil Halký Ecmaiyn
Bütün yaratýlmýþlarýn en üstünü
Hâmili Livâil Ýzzil Â'lâ
Ýzzet sancaðýn olan Livâi Hamd'in sahibi,
Ve Mâliki Ezimmetil Mecdil Esnâ
Azamet ve kerem dizgininin sahibi ve kullanýcýsý,
Þahidi Esraril Ezeli
Ezel sýrlarýnýn þahidi,
Ve Müþahidi Envârý Sevâbikil Üveli
Bütün âlemler yok iken, Allah ilminde mevcut olan nurlarýn müþahidi,
Ve Tercümaný Lisanil Kýdem
Kelamý kadimin (öncesiz kelamýn) olan Kur'aný Azimüþþan'ýn tercümaný,
Ve Menbâil Ýlmi Vel Hilmi Vel Hikem
Ýlmin, hilmin (yumuþaklýðýn) ve hikmetlerin kaynaðý,
Mazharý Sýrril Cudil Cüziyyi Vel Külliyyi
Dünyada kullarýna bahþettiðin cüz'i nimet ve ihsanlarýnla, ahirette ihsan ve

inayet buyuracaðýn külli (toplu) nimetlerinin tamamýna ait sýrlarýn açýklayýcýsý.
Ve Ýnsani Aynil Vücudil Ulviyyi Vessüfliyyi
Ulvi (yüce) veya süfli (adi) insan vücudunun gözbebeði (Bilindiði gibi, göz

bebeði görmek için zâhiri sebeptir. Görmek, onunla mümkün olur. Gözün sýrrý, süsü
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ve faydasý odur. Onunla bütün yararlara eriþilir. Gözbebeði olmazsa, birçok büyük
menfaatler ve faydalar ele geçirilemez. Oysa, Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz,
ulvi veya süfli bütün varoluþun, iki cihanda nimetlendiði ve faydalandýðý gözbebeðinden
elbette daha kýymetlidir.)

Ruhu Cesedil Kevneyn
Dünya ve ahiretin veya gayb (görünmezlik) âlemi ile þuhud (görünürlük)

âleminin cesetlerinin ruhu (Dünya ve ahiret ehlinin cesetlerinin ruhu).
Ve Ayni Hayatid Dâreyn
Dünya ve ahiret hayatýnýn (iki cihanýn) gözü,
El Mütehakkiki Bi Alâ Rütebil Ubudiyyeti
Kulluk rütbesinin en yüksek ve en yüce derecelerinin gerçekleþtiricisi (Kulluðun

en büyük bir rütbe olduðunun öðreticisi),
Vel Mütehalliki Bi Ahlâkil Makamatil Ýstifâiyyeti
Seçtiðin ve beðendiðin en güzel ahlak makamlarý ile ahlaklanmýþ olan,
El Halilil Âzam
En büyük ve sadýk dostun,
Vel Habibil Ekrem
En soylu sevgilin,
Seyyidinâ Muhammed Bin Abdillah Bin Abdilmuttalip
Efendimiz Abdülmuttalip oðlu Abdullah oðlu Hz. Muhammed Aleyhisselâm'a,
Ve Alâ Sâiril Enbiya Vel Mürseliyn
Ve gönderdiðin diðer nebilere, peygamberlere,
Ve Alâ Melâiketikel Mukarrebiyn
Ve sana yakýn olan meleklerine,
Ve Alâ Ýbadillahis Salihiyn
Ve bütün salih kullarýna,
Min Ehlis Semavati ve Ehlil Ardiyn
Göklerde ve yerlerde bulunanlar arasýndan,
Küllemâ Zeker Ez Zakirûn
Bütün zâkirler zikrettikleri müddetçe
Ve Gafele An Zikrikel Gafilûn
Ve senin zikrinden gafil olanlarýn da gafletleri müddetince
Ve Sellim ve Radiyallahu Anh, Ashabý Resûlillahi Ecmaiyn
Ve Resûlü Ziþân'ýn ashabýna da saadet ve selamet ihsan buyur ve onlarýn

hepsinden razý ol, ya Rabbi.
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VAHDETNAME

Daha Hâlýk ile mahluk yok iken (Yaratan, yaratýlan.)
Biz onu izhar ve ilan eyledik
Âdem için hiçbir mekân yok iken
Hanemize aldýk, mihman eyledik (Misafir.)
Kendisinin henüz ismi yok idi
Ýsmi þöyle dursun, cismi yok idi
Hiçbir kýyafeti, resmi yok idi
Þekil verip týpký insan eyledik
Yerleri gökleri yaptýk yedi kat
Altý günde tamam oldu kâinat
Yarattýk içinde bunca mahlûkat (Yaratýklar.)
Erzakýný verdik, ihsan eyledik (Rýzýklarýný.)
Asýlsýz fasýlsýz yaptýk cenneti
Huri, gýlmanlara verdik ziyneti (Ziynet: Süs.)
Türlü vaadlerle her bir milleti
Sevindirip þad ü handan eyledik (Mutlu ve güler.)
Bir cehennem kazdýk gayretle derin
Azap ateþiyle eyledik tezyin (Süsledik.)
Kýldan gayet ince, kýlýçtan keskin
Üstüne bir köprü mizan eyledik (Ölçek yaptýk.)
Gerçi "Kün" emriyle var oldu cihan (Kün: "Ol".)
Arþý Kürsü gezdik durduk bir zaman
Boþ kalmasýn diye bu kevnü mekân (Kâinat)
Âdem'in halkýný ferman eyledik (Yaratýlmasýný emrettik.)
Arif olan bilir sýrrý müphemi (Belirsiz sýrrý.)
Ýzhar etmek için Ýsmi Âzâm'ý (Açýða çýkarmak için.)
Çamurdan yoðurduk, yaptýk Âdem'i
Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik (Ýle can verdik.)
Âdem ile Havva birlik idiler
"Ne güzel bir mekân bulduk," dediler
Cennetin içinde buðday yediler
Sürdük bir tarafa, puyan eyledik (Yürüttük.)
Âdem'le Havva'dan geldi çok insan
Nebiler, veliler oldu nümayan (Ortaya çýktý.)
Yüz bin kere doldu, boþaldý cihan
Nuh Neciyullah'a tufan eyledik
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Salih'e bir deve eyledik ihsan
Kayanýn içinden çýktý nâgehan (Ansýzýn.)
Pek çoklarý buna etmedi iman
Onlarý hak ile yeksan eyledik (Yerle bir.)

Bir zaman Eshab Kehf'i uyuttuk (Maðara Sahipleri, Yedi Uyurlar.)
Hazreti Musa'yý Tur'da okuttuk
Þit'e çulha yaptýk bezler dokuttuk
Ýdris'e biçtirip kaftan eyledik

Süleyman'ý dünyaya sultan eyledik
Eyyub'a acýdýk, derman eyledik
Yakub'u aðlattýk, nalân eyledik (Aðlar.)
Musa'yý Þuayb'a çoban eyledik

Yusuf'u kuyuya attýrmýþ idik
Mýsýr'da kul diye sattýrmýþ idik
Zeliha'yý ona çattýrmýþ idik
Hatasýndan bendi zindan eyledik (Mahpus.)

Davut peygambere çaldýrdýk udu
Kazadan kurtardýk Lût ile Hûd'u
Bak ne hale koyduk nârý Nemrud'u (Nâr: Ateþ.)
Ýbrahim'e bað ve bostan eyledik

Ýsmail'e bedel cennetten kurban
Gönderdik, þad oldu Halilürrahman (Sevindi Hz. Ýbrahim)
Balýðýn karnýný bir hayli zaman
Yunus peygambere mekân eyledik

Bir mescide soktuk Meryem Ana'yý
Babasýz doðurttuk orda Ýsa'yý
Bir aðaç içinde Zekeriya'yý
Biçtirip kanýný rizan eyledik (Akýttýk.)

Beyti Mukaddes'te, Kudüs þehrinde (Mescidi Aksa'da.)
Nehri Þeria'da, Ürdün nehrinde
Temizlemek için günün birinde
Yahya'yý, Ýsa'yý üryan eyledik (Üryan: Çýplak.)

Böyle cilvelerle vakit geçirdik
Bu enbiya ile çok iþ bitirdik (Peygamberlerle.)
Baþka bir Nebiyyi Ziþan getirdik
Onun her sözünü Kur'an eyledik
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Kureyþ kâfirlerini ettik bahane
Muhammed Mustafa geldi cihane
Halký davet etmek için imane
Murtaza'yý ona ihvan eyledik (Hz. Ali'yi arkadaþ.)

Ona kýyas olmaz asla bir nebi (Nebi: Peygamber.)
Nebiler þahýdýr Hak'kýn habibi (Habib: Sevgili.)
Dünyanýn, ahiretin odur sahibi
Biz onu Nebiyyi Ziþan eyledik

Bu sözleri sanma her insan anlar
Kuþ dilidir, bunu Süleyman anlar
Bu sýrrý müphemi ârifân anlar (Arifler.)
Çünkü cahillerden pinhan eyledik (Pinhan: Gizli.)

Hak ile Hak idik biz ezelide
Ta ruz-u Elestte, Kalû belide (*) (Ezel meclisinde, "Evet" sözünde.)
Hüdâ mekânýnda, bezm-i celide (Apaçýklýk meclisinde.)
Cemalini gördük, iman eyledik

Vahdet âlemini bilmeyen insan (Birlik.)
Ýnsan suretinde kaldý bir nâdan (Cahil, kaba.)
Bizden ayrý deðil Hazreti Süphan
Bunu Kur'an ile ayan eyledik (Ayan: Açýk.)

Sözlerimiz bizim pek muhakkaktýr
Doðan, ölen, yapan, bozan hep Hak'týr
Her nereye baksan Hak'ký mutlaktýr
Ahvali vahdeti beyan eyledik (Birlik durumlarýný.)

Vahdet sarayýna girenler için (Birlik.)
Hakký hakkel yakîn görenler için
Bu sýrrý, Harabî, bilenler için
Birlik meydanýnda cevlân eyledik (Dolandýk.)

(Harabi'den adapte edilmiþtir.)

(*) Ezelde Cenabý Hak, yarattýðý ruhlara "Rabbiniz deðil miyim?" (Elestü birabbiküm, 7:172) diye
sormuþ, onlar da "Evet" (belî) diye cevap vermiþlerdir.
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SURETTEN GEL SIFATA

Suretten gel sýfata, orda mana bulasýn (Þekilden niteliðe.)
Hayallerde kalma gel, erden mahrum kalasýn
Bu yolda acaib çok, sen acaibe aldanma
Acaib orda ola, dost yüzünü göresin
Aþk kuþaðýn kuþan gel, dostun yoluna var gel
Mücahede çekersen müþahede göresin (Çaba / Gözlem.)
Burda aþkýn þehrine üçyüz deniz geçerler (300 ya da 360: Vücuttaki damarlar.)
Üçyüz deniz geçip de yedi tamu bulasýn (Tamu:Cehennem.7 Tamu:Bkz. s.159.)
Yedi tamuda yan gel her birinde kül ol gel
Vücudun orda ko gel baþka vücud bulasýn
Hakikattir Hak þehri, yedidir kapýlarý (7 Nefs mertebesi.)
Dergâhýnda yazýlý, girip kudret göresin
Evvelki kapýsýnda bir kiþi olur orda
Sana söyler teslim ol sen âþýklýk bulasýn
Ýkinci kapýsýnda, iki aslan vardýr orda (Kibir, öfke.)
Niceleri korkutmuþ, olmasýn ki korkasýn
Üçüncü kapýsýnda üç yýlan vardýr orda (Kýskançlýk, hýrs, nefret.)
Sana hamleler eder, olmasýn ki dönesin
Dördüncü kapýsýnda, dört pirler vardýr orda      (Dört Kapý/Pir:Þeriat,Tarikat,Marifet,Hakikat)
Bu söz sana rümuzdur gör ki delil bulasýn (Rümuz: Ýþaret. Delil: Mürþit.)
Beþinci kapýsýnda, beþ ruhban vardýr orda (Hütema, Hýtan: Engeller. Örn. mevki
Türlü metalar satar, olmasýn ki alasýn hýrsý, gösteriþ meraký.) (Mallar.)
Altýncý kapýsýnda, bir hûri oturur orda (Son hýtan.)
Sana der ki gel beri, olmasýn ki varasýn
Çün sen orda varasýn o hûriyi alasýn
Bir faydadan ötürü yoldan mahrum kalasýn (Þehvet.)
Yedinci kapýsýnda, yediler oturur orda
Sana derler: "Kurtuldun, gir," dost yüzün göresin
Þu dediðim sözlerim vücut dýþýnda deðil
Tefekkür kýlar isen hepsini sende bulasýn (Düþünürsen.)
Yunus iþbu sözleri Hak varlýðýndan söyler
Ýstersen kaynaðýný, âþýklýkta bulasýn

Yunus Emre



107

NEFS MERTEBELERÝ
(BENLÝK DÜZEYLERÝ)

Cenabý Hak, kendi hikmetiyle, zâtýnýn sýrlarýný görünmeyen göklerden yere
indirip, has isim ve sýfatlarýný açýða vurmak, belli ettirmek için, o sýrlarý insanýn özünde
saklamýþtýr. Ancak, nefsinin karanlýklarýna gömülen insan, dünyaya geliþinden evvel
sahip olduðu deðer ve kemalleri unutmuþtur. Caný gönülden dünyaya ve nefsin
þehvetlerine yönelince, insanlar cehalet sýfatýný kazanmýþ ve eski vatanlarýyla asýllarýný
tamamen unutmuþlardýr. Sonra Allah, onlarý bu gaflet uykusundan uyandýracak, onlara
doðru yolu gösterecek, iç ve dýþlarýný temizleyip düzenleyecek peygamberler ve kitaplar
göndermiþtir. Ta ki karanlýk ve þehvet perdelerini kaldýrýp nurlar âlemini keþfetsinler,
ilk asýllarýný hatýrlayýp ona dönsünler. Bu arzu ve istekle Allah'a bir karýþ yaklaþanlara,
O on metre yaklaþýr ve O'na yürüyerek gidenlere, O koþarak gelir.

Ýslam bilginlerine göre, insanýn iki ruhu vardýr. Bunlardan birine hayvani ruh,
diðerine insani ruh demiþlerdir. Onlarýn hayvan ruhu dedikleri, ince (lâtif) bir cevherdir
ki, bedendeki hayat, duygu, hareket ve iradeyi taþýr. Bu ruha tekabül eden, onunla
iliþkili benlik kavramýna, biz nefsi emare, hayvani nefs veya þehvani nefs diyoruz.
Ýnsani ruhla iliþkili benlik ise nefsi natýka, yani konuþan nefstir ki, levvame, mülhimme,
mutmainne, raziye, marziye ve kâmile mertebelerine eriþebilen nefs, insani nefstir.

1. Nefsi Emmare

Bu ilk makamda nefsi natýka (yani insani nefs), þehvani nefse yenilmiþtir. Kö-
tülük iþlemeye emredici, zorlayýcý olmuþ ve bu yüzden, Emmare adýný almýþtýr. Nitelik-
leri, cehalet, cimrilik, hýrs, kibir, böbürlenme, þehvet, kýskançlýk, kötü ahlak, boþ þeylerle
uðraþmak, alay etmek, incitmek, kavga etmek ve azarlamak gibi kötü hallerdir.

Nefsi emmare, insana bir yüktür. Her rezilliði yapýp, pisliði temizlemeyi babasýna
býrakan sarhoþ bir evlat gibidir. Gerçi nefs, yani benlik, Allah'ýn sonsuz lütfunun eseridir.
Fakat dünyaya meyletmesi ve þehvani þeylere þiddetle baðlanmasý nedeniyle
kirlenmiþtir. Sýrf þehvet olan hayvani duygularýn etkisi altýnda kalmýþ, ona baðlanmýþ
ve böylece hayvan sýnýfýna girmiþtir. Kendi güzel vasýflarýný, hayvanlarýn çok kötü
nitelikleriyle deðiþtirmiþ, onlardan yalnýz þekil olarak farký kalmýþtýr. Þeytan bile ondan
kuvvet almýþtýr. Bu öyle habis bir nefstir ki, içimizde bir düþmandýr. Bir diktatör gibi
zorlayýcý, dediðini yaptýrýcýdýr. Dahasý, tam altedildiðini, kesinlikle yenildiðini sandýðýmýz
bir sýrada, hiç umulmadýk bir anda saklandýðý taþýn altýndan çýkýverir ve olanca azgýnlýðý
ile bizi, çirkin emellerini gerçekleþtirmeye zorlar. Ancak her þey olup bittikten sonra
iþin farkýna varýrýz.
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Ýmamý Rabbani Hz. diyor ki:
"Nefs, emmarelik haliyle, daima mevki ve reislik davasýnda ve benzerlerinden

üstün olmak gayretindedir. Her an istediði þey ise, bütün mahluklarýn kendisine muhtaç
olmasý ve emirleriyle yasaklarýna baþ kesmesidir. O, kendisinin hiç kimseye muhtaç
ve borçlu olmasýný kabul etmez. Bu, ilâhlýk davasýndan baþka bir þey deðildir ve
Allah'a ortaklýk iddiasýdýr. Hatta emmarelik vasfýndaki nefs, ki bütün saadetten uzaktýr,
Allah'la bile ortaklýðý kabul etmez. Onun da hakimi olmak; var ve yok ne varsa,
kendisinin mahkumu görmek ister. Bundan dolayýdýr ki, Allah'ýn düþmaný olan nefse,
en hýrslý olduðu mevki ve reislik yolunda imdat ederek kuvvet vermek, mahvolma ve
tükeniþin en büyüðüdür."

Yolcu, nefsi emmare makamýnda iken þeytan, ona yanaþýr ve onu doðru yoldan
saptýrmak için þu telkinlerde bulunur:

"Senin bu yolla ne ilgin olabilir? Bu yola girenlerin hepsi ölmüþtür. Yalnýz sözleri
ve kitaplarý kalmýþtýr. Muradýnýn Hak yoluna girmek olduðunu bilirim. Fakat bu yola
kimin eliyle gireceksin? Hani, nerede o gayret ve gözlem (müþahede) sahipleri, nerede
o hal ve kerametleri gösteren zâtlar? O eski devirlerde imiþ. Þimdi onlar gibi bir tane
bile bulamazsýn. Senin için en saðlam yol, yalnýzca o ölülerden yardým dilemek ve
þeriatla baþbaþa kalýp, onunla yetinmektir."

Þeytan, bu sözleriyle gerçeði gizlemek ister. Zaten küfür, 'örtmek' ve kâfir
de 'örten' demektir. Ýnsaný kâmil, yani yetkin mürþid ve öðretmenler, her çaðda vardýr.
Peygamber Efendimiz, iki vasfý kendinde toplamýþtý: Nübüvvet (peygamberlik) ve
velayet (velilik, evliyalýk) nitelikleri. Kendisi hatemül enbiya, yani peygamberlerin
mührü, sonuncusudur. Nübüvvet onunla sona ermiþtir. Fakat velayet vasfý, kýyamete
kadar, onun kutsal mirasý olarak devam edecektir.

Eðer sâlik, þeytanýn bu telkinlerine kulak asar, tarikat yolundaki gayret ve
çabasýný azaltýr, onda bu yolda soðukluk belirir ve süluka girmiþken onda bir çekingenlik
oluþursa, þeytan gene kendisine gelir ve der ki: "Allah, baðýþlayýcýdýr. Ruhsatlarý, yani
yapýlmasýna izin verilen þeyleri yapanlarý sever. Nefsine karþý þiddetli davranmayý
terk et, ona yumuþak davran ki, o da sana itaat etsin."

Eðer sâlik böyle yaparsa, helal ile haram arasýndaki þüpheleri artar ve harama
yaklaþmaya baþlar. Kuþkularý çoðaldýkça kalbinin kararmasý artar ve bu kararma
sonucunda haramlarý iþlemeye yönelir.

Ancak eðer sâlike Allah'ýn imdadý yetiþirse, bütün bu kuruntularýn þeytandan
geldiðini bilir. "Ruhsatlara (izin verilenlere) sarýlmak, tembellerin iþidir. Onlarla amel
etmek, âcizlerin iþidir. Þeriat edebi ve tarikat ilkeleriyle yürümeye çalýþmak þarttýr,"
deyip hareket eder. Ýþte sâlik bunu yapabilirse, nefsi ikinci makama, yani Levvame
makamýna yükselir. Þehvani nefsin hapishanesinden, ilâhi ruhun uzayýna kanat açar.
Sonunda da kibiri alçakgönüllülüðe, kindarlýðý sevgiye, kýrýcýlýðý yumuþaklýða, þehveti
iffete dönüþür.
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2. Nefsi Levvame

Ýkinci makamdaki nefsi natýka, kötülükleri emretmekten piþmanlýk duyduðu
ve kendini çok kýnadýðý (levmettiði) için kendisine Levvame adý verilmiþtir. Emmare
nefsin bazý alýþkanlýklarýnýn kalýntýlarý, gene bu nefste vardýr. Ancak bu nefs, hak ile
bâtýlý tefrik, yani doðru ile yanlýþý ayýrt etme yeteneðine sahiptir ve taþýdýðý olumsuz
nitelikler (sýfatlar) kendisini huzursuz eder. Ancak kendini bunlardan tamamen
kurtarmaya gücü yetmemektedir. Fakat þeriata sevgisi fazla ve tarikata baðlýlýðý
devamlýdýr. Namaz, oruç ve sadaka vermek gibi salih amelleri fazladýr. Ne var ki
bunlara gizli riya (ikiyüzlülük) karýþýr.

Bu nefsin sahibi, iþlediði güzel amellerin halk tarafýndan bilinmesini ister. Onlarý
hem Allah için, hem de gösteriþ için yapar. Ancak bu huyundan tiksinir ve bu yüzden
rahat etmez. Fakat ondan kurtulmak da elinden gelmez.

Bu makamda olanlar, kendi benliklerinden yok olma ve Allah'la var olmayý
istemiþ ve ecelleri gelmeden, kendi iradeleriyle ölüp yok olma yoluna girmiþlerdir.
Hz. Peygamber, "Ölmeden evvel ölünüz" hadisi þerifi ile, nefslerinizi öldürmeye çalýþýn
emrini vermiþlerdir. Nitekim Hz. Musa da ümmetine, "Nefslerinizi öldürünüz" demiþti
(faktülu enfüseküm: Bakara, 2:54). Burada nefs'ten kasýt nefsaniyet, yani emmare'lik,
bencillik ve ben-merkezciliktir.

Bu makamda durmayýp, yola devam etmek gerekir. Çünkü ikinci makamda
büyük bir tehlike ve yýpratýcý bir yorgunluk vardýr. Bu makamda kalanlar, rahat ve
selameti bulamazlar.

Ýkinci makamýn iki büyük tehlikesi, kibir ve öfkedir. Bunlardan öfke, þeytanýn
yaratýldýðý ateþtendir. Nitekim Hz. Ayþe annemizin kýzgýnlýðý zamanýnda Hz. Peygamber
ona, "Ýþte, þeytanýn yeri diye buyurulan ateþ budur" demiþtir.

Bu öfke hali, sahibinin çok tehlikeli ve uðursuz bir düþmanýdýr. Bu kötü huyun
özü ise, kibirlenmedir. Ýlaçlarýn en yararlýsý, nefsinden bu kibri yok etmektir.

Öfke ve kibirin üç ilacý vardýr:
1. Kibirin yok olmasýyla, öfkenin kendiliðinden silinip gittiði görülür. Kibrin

doðurucusu kesilmedikçe, yok olmasý imkânsýzdýr. Kibrin doðurucusu ise, karnýn
doymasýdýr. Onunla kibir kuvvetlenir ve öfke de kudurma derecesine varýr. Onun için
açlýkla uykusuzluk, muhakkak huy edinilmeli, kibir, acýkma ile kökünden kesilmeye
çalýþmalýdýr.

2. Öfkelenme heyecanýnýn en kuvvetli ilacý, nefsinin zayýf olduðunu düþünmek
ve bu nedenle baþkasýna saldýrmaya kendinde hak görmemektir. Nefsini, öfkenin
sonucu ve Allah'ýn intikamý ile korkutmalýdýr. Hilim, þefkat, yumuþaklýk gereklidir,
fakat öfkeyi yenmek daha da gereklidir.
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3. Öfkenin bir ilacý da þudur: Kýzma anýnda ayakta olan hemen oturmalý,
oturuyorsa kalkmalý, mümkünse bir abdest almalý ve arkasý üstü yatýp þu duayý
okumalýdýr: "Yarabbi, beni ilimle zenginleþtir, hilimle süsle ve bana ibadet ve takva
ikram et, sýhhat ve afiyet ihsan eyle. Amin."

Bütün varlýklar, sâliki kýskandýklarý için, onu Cenabý Hak'kýn huzurundan
alýkoymaya ve engellemeye çalýþýrlar. Buna karþýlýk o kiþi, hiçbir þeye iltifat ve itibar
göstermemeli, hiç kimseden korkup çekinmemelidir.

Bu makamdaki insana þeytan, amellerini süslü gösterir ve böylece kalbine
kendini beðenme duygusunu sokar. Bundan sonra da sureti haktan görünüp der ki:
"Sen artýk her þeyi öðrendin. Bundan sonra senin ne ilim öðrenmeye, ne alim ve
ariflerin sohbetine katýlmaya, ne de vaizlerin vaazýný dinlemeye ihtiyacýn var. Keþke
o vaiz, alim, kendi nefsine öðüt verse de senin amellerinin onda birini yapsa."

Ýþte bu kandýrmaca sonunda kiþi, öyle kendini beðenmiþ hale gelir ki, alimden
bir tek nasihat almaz olur. Aklýna göre ibadetini yapýp, cehalet karanlýðýnda helak
olur, gider.

Görüyoruz ki, þeytanýn hile ve aldatmalarý çoktur. Eðer gücü yeterse, sâlikin
amelini bozar. Eðer bunu baþaramazsa, yolcunun kalbine o amelden daha üstün,
daha deðerli öyle bir amel sokar ki, onu yapmaya kesinlikle gücü yetmez. Ýkinci
ameli ona över ve yapmaya zorlar. Ta ki, sâlik onu yapmaya çalýþýrken birinci amelden
de kesilir ve Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olur. Böylece her iki ameli
de kaybeder.

Örneðin þeytan sâlikin kafasýna, imkânlarý yetersiz olduðu halde Hacca gitme
fikrini sokar. Hazýrlýksýz olarak Hac yollarýna düþen sâlik, o yollarda periþan olur.
Kalbi kararmaya baþlar, namazlarýný kazaya býrakýr, dedikodu yapmaya, sövmeye,
baþka kötülüklere giriþir. Memleketinde iken kalbi ferah, huyu güzel, gönlü þen,
merhametli, yumuþak huylu, baþkalarýný kendinden üstün görür iken, baþýna gelenlerden,
çektiði zorluklardan dolayý, halký yermeye, küçük görmeye baþlar. Göðsü daralýr,
kalbi sýkýntýlý, nefsi cimri, hýrslý ve kýnayýcý olur. Böylece þeytan muradýna erer.

Eðer Cenabý Hak'kýn lütuf ve yardýmý eriþir de sâliki þeytanýn ilham ettiði bu
vesveselerden korursa, o kiþi, þeriat adabý ve tarikat erkanýna sýmsýký baðlanarak
çalýþmak suretiyle, üçüncü makama yükselebilir.

3. Nefsi Mülhimme

Üçüncü makamdaki nefse, hiçbir aracý olmaksýzýn Cenabý Hak'tan doðrudan
doðruya ilhamlar aldýðý için, Mülhimme adý verilmiþtir. Levvame'den daha üstün olmakla
birlikte, bu da tehlikeli bir makamdýr ve kâmil bir mürþidin rehberliðine ihtiyaç vardýr.
Aksi halde, bir önceki makama geri dönüleceðinden korkulur.

Yolcu, her dileðini ve her hatasýný, kusurunu yalnýz kaldýklarýnda rehberine
söylemeli, ondan gizlememelidir. Hatýrýna, mürþidini inkâr ya da ona itiraz etmek gel-
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dikçe hiç çekinmeden aynen ona söylemeli ve tövbe etmelidir. Çünkü mürþidine olan
inancý saðlam ve kuvvetli oldukça, kalbi kuruntulardan emin olur ve kutsal âleme
yükseliþi güçlü olur. Kâmil mürþidin eteðine tam yapýþýrsa, hatýra gelen iyi ve kötü
fikirlerin hepsini aynen ona anlatýrsa, onun verdiði ilaçlarý kabul edip canla baþla
tatbik eder ve kalben ondan razý olursa, manevi alandaki yükseliþi hýzlanýr ve dördüncü
makama çabuk varýr.

Gerçek þudur ki altýnda bulunan iki makamdan daha üstün olmakla birlikte, bu
makam da þeytanýn ve nefsaniyetin ilhamlarýndan güvencede deðildir. Hak'tan da
ilhamlar aldýðý için, bu ikisini birbirine karýþtýrýr. Nefsin ve þeytanýn bu aþamadaki
çabasý, müridin mürþidden baðýný koparmaya yöneliktir. Ýlâhi ilham süsü vererek,
mürþidi müride çirkin gösterir. Oysa mürþid, insanlara bir ayna olduðundan, müridin
onda gördüðü hâl, kendi nefsinin çirkinliklerinden baþka bir þey deðildir. Bu fýrtýnalý
denizde yolcunun sarýlacaðý cankurtaran simidi, þeriattýr. Özellikle namazý, usülüne
tam uygun olarak kýlmak gerekir. Eðer bundan kendine bir kibir ve üstünlük duygusu
gelirse, Allah'a yakýn olanlar zümresine yükselemez ve yalnýzca iyiler zümresi arasýnda
kalýr. Fakat namazý kasten terk eden, zýndýk olur ve namazýn manevi zevkinden yoksun
kalýr. Sevginin bir þartý da þudur ki, seven muhakkak sevgilisinin her emrine itaat
eder ve boyun eðer.

Bu makamda sâlike, yokluk (kendini bilmeme) hâli gelir. Bu hâl içinde sâlik,
bütün bildiklerini unutur, yanlýþ görür, yanlýþ anlar ve yanýlýr. Duyu organlarý, ona
yanlýþ algýlar, idrakler verir. Ancak bunun, beþinci makama ait olan fenâ fillah (Allah'ta
yokluk) hâli ile ilgisi yoktur.

Üçüncü makamda þeytan, gene yolcunun peþini býrakmaz. Sureti haktan
görünerek ona der ki: "Sen artýk her þeyi bildin, gördün, anladýn. Arif bir kiþi oldun.
Daha bu zahmetli, yorucu amelleri yapmak senin neyine? Bundan böyle sana yakýþaný
þudur: Dýþ görünüþe ait bütün ibadet ve iþleri, hiçbir þeyden anlamayan zâhir ehline
býrak, görünür ibadetten daha önemli ve gerekli olan murakabe ve müþahede (Allah'ý
düþünmeye dalmak ve görmeye çalýþmak) gibi iç ibadetlerle vaktini deðerlendirmeye
bak."

Þayet mürid bu telkinlere kanýp ibadet ve mücahedeyi terk ederse, kalbi
kararmaya baþlar ve þeytan, orada yer tutma olanaðý bulur. Bunu baþarýnca gene
ona yaklaþýr ve der ki:

"Rabbin senin gerçeðindir, sen de onun gerçeðisin. Artýk sen erdin. Fâni kullara
mahsus yasaklar ve kýsýtlamalar, senin üzerinden kalktý. O halde, her ne diler ve neyi
arzu edersen yap. Her þey sana mübahtýr. Katiyyen sorumlu olmazsýn."

Ýþte o zaman karanlýk perdeleri, yolcunun gözlerini ve kalp gözünü öyle örter
ki, gerçeði hiç göremez olur. Hýrsýzlýk, hainlik, zina, içki gibi her çeþit haramý iþlemekten
çekinmez. Ýnancý tamamýyla bozulur. Allah'tan korkmaz olur. Þeytanýn öyle bir oyuncaðý
haline gelir ki, Allah'ý býrakýp þeytaný önder yapar. Ýþte þeytanýn sözüne uyanýn hali ve
acýklý sonu budur.
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Eðer bu kiþiye Allah'ýn lütuf ve yardýmý eriþirse, ibadet ve mücahedede sebat
eder ve aþkla devam ederse, nefsi dördüncü makama yükselir.

4. Nefsi Mutmainne
Dördüncü makamda nefsi natýka, tatmin olmuþ, kalbi emin olmuþ, itminan

(doyum) bulmuþ, duyduðu üzüntü Cenabý Hak'kýn hitabýyla dinmiþtir. Bu yüzden ona
Mutmainne denir.

Sâlik bu makamda þeriattan bir zerre kadar ayrýlmaz. Peygamber Efendimizin
ahlakýný uygulamaktan zevk alýr, onun eylem ve davranýþlarýna uymakla kalbi tatmin
bulur. Söylediði her söz, Kur'aný Kerim'e ve hadisi þeriflere tamamen uygundur. Bu
yüzden onu dinleyenler, dinlemeye doyamazlar, çünkü Cenabý Hak'kýn kalbine akýttýðý
gerçekler ve incelikler, onun sözlerinde dile gelir. Etrafýndakileri irþad eder ve çok
zaman kendi zikir ve ibadetiyle uðraþýr. Övülecek sýfatlarýn çoðunu kazanmýþ,
cömertlik, tevekkül, teslim, sabýr, ümit, doðruluk, yumuþak gönüllülük, güler yüzlülük,
þükredicilik, kusurlarý örtücülük, hatalarý baðýþlayýcýlýk ve kalp sevinci ile nitelenmiþtir.
Kendi eliyle meydana gelen olaðanüstü hallere ve çeþitli kerametlere itibar etmez,
onlarý ihsan eden Cenabý Hak'ka sarýlýr. Çünkü bunlara meyletme ve onlarý sevmenin
utanç verici ve kötülüðe götürücü olduðunu bilir. Kâmil zatlar, kendilerinden beliren
kerametleri bilmezler. Veya bilseler de iltifat etmezler, onlarý gizlemeye çalýþýr ve
katiyyen kimseye söylemezler.

Allah'ý gerçekten seven kâmil kiþi için, þeriata uymayan fikirlerin hepsi de
sapýklýktýr. Çünkü bâtýn ehli, dýþ âleme uygun olmayan iç görüþü sapýk bulmuþlardýr.
Þeriatýn her dýþ hükmünün bir sýrrý, iç karþýlýðý vardýr. Ama onun görünür, açýk
hükümlerine uymayan kiþi, ne kâmil, ne de arif olabilir. Þeriatýn gizli hazineleri, ona
açýlmaz. Belki dinsiz olup sapýklýkta kalýr.

Dördüncü makama eriþen kimse ise, büyük çaba ve zorluklardan sonra þeytanýn
bileðini bükmeyi baþarmýþtýr. Her iþ ve hareketinde Allah'ýn emirleri ve Peygamberin
sünnetine uyar. Bunlar, kabarýp taþan fýrtýnalý denizlerde, tutunacak tek saðlam dal
ve can simididir. Böylece bu makama gelen yolcu, þeytaný kesinlikle yenmiþtir. Bu
nedenle de daha önceki makamlarda görülen tehlikeler, bu makamda kalmamýþtýr.
Bundan sonraki makamlara ilerlemek, artýk çok daha kolaydýr. Kur'aný Kerim, "Ey
Mutmainne nefs, Raziye (O'ndan razý) ve Marziye (O da senden razý) olarak Rabbine
dön" (Fecr, 89: 27-28) ayetiyle bunu beyan etmiþtir.

Þeytan bu makamdaki kâmile yaklaþamaz, yaklaþsa da hiçbir yönden yol bulup
kalbine giremez ve dilese de onu kesinlikle yolundan saptýramaz. Nitekim þeytan bir
gün, yolda yürüyen Þeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yanaþýp: "Ya Abdülkadir,
ben Allah'ým, haram ettiðim her þeyi sana artýk helal kýldým. Dilediðini, arzu ettiðini
yap," der. Hz. Pir, ona þu cevabý verir: "Yalan söylüyorsun. Sen þeytansýn. Çünkü
Cenabý Hak hiçbir þekilde, yasak ettiði þeylerin yapýlmasýný istemez ve yapýn diye
emretmez."
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5. Nefsi Raziye

Beþinci makamda nefsi natýka, bütün hallerinde rýzanýn kemal derecesini
kazandýðý için ona, Raziye adý verilmiþtir. Bu makamdaki nefsin nitelikleri, yasaklardan
sakýnmak, temiz kalple sevmek, huzur, keramet, teslim ve rýzada kemal göstermek,
Allah'tan baþka her þeyi terk edip unutmaktýr. Kiþi, dünyadaki olaylarý itirazsýz,
heyecansýz ve gönül hoþluðu ile kabul eder. Nefsine hâkim olduðu için yasak ve
mekruh þeylere yönelmez. Cenabý Hak, onun duasýný hiç geri çevirmez, mutlaka
kabul eder. Fakat hayâ ve edebinin çokluðu, onu dua etmekten alýkoyar. Allah'tan bir
þey istemeye utanýr. Ancak güç durumda kalýrsa dua eder ve bu dua, muhakkak
kabul olunur. Allah katýnda azizdir. Ýç âlemde öyle bir saltanat tahtý üzerine kurulmuþtur
ki, bütün dýþ âlem onun emrini bekler.

6. Nefsi Marziye
Altýncý makamda bulunan nefsi natýkadan Cenabý Hak razý olduðu için ona,

Marziye adý verilmiþtir. Bu makamdaki insan, Allah'ýn ahlakýyla bezenmiþtir. Ýnsani
istekleri terk etmiþ ve güzel huylu olmuþtur. Günahlarý affeder, kusurlarý örter, daima
iyi düþünür. Herkese þefkatli, eli açýk ve vericidir. Ýnsanlarý tabiat zindanýndan, nefsin
karanlýklarýndan ruhun aydýnlýðýna çýkarmak için çalýþýr, sever ve onlara meyleder.
Bu sevgi sýrf Allah içindir ve bu nedenle de makbuldür. Nefsi marziye, Yaratan'la
yaratýlanýn sevgisini birleþtirir.

Bu makamýn sahibi her iþinde ortalama davranýr. Ne fazlasýna gider, ne de
eksiðine iner. Bu ortalama hal görünüþte kolay, fakat yapýlmasý gayet zordur. Bu
güzel meziyete sahip olmayý herkes arzu eder. Fakat ortalama halde yürümek zor
olduðu için, onu uygulayabilen çok azdýr. Ancak bu makamýn sahiplerine özgü bir
lütuf ve meziyettir.

Altýncý makamda bulunan kâmile, baþlangýçta büyük hilafetin (halifeliðin) müjde-
leri belirir. Sonunda da bunun hilatlarý (kaftanlarý, deðerli hediyeleri) giydirilir. Kul,
Allah'tan aldýðý bilgilerle, her þeyde var olan ince ve derin sýrlarý bilir. Cenabý Hak,
"Ben Âdem'e bütün isimleri öðrettim" buyruðu ile, bu sýrlarý kullarýna iþaret etmiþtir.
Bu makamda bazý gizli sýrlar vardýr ki kelimelerle ifade edilemez. Hâl ehli olmayanlarýn
bunlarý kavramasý mümkün deðildir, çünkü dýþ dünyada kýyas edilebilecekleri bir
benzerleri yoktur.

7. Nefsi Kâmile ya da Safiye
Yedinci makama yükselmiþ olan nefsi natýkaya, bütün olgunluklarý üzerinde

taþýdýðý, yani manevi kemalatýn son basamaðýna vardýðý için Nefsi Kamile, nefs
tamamýyla arýnýp saflaþtýðý için de Nefsi Safiye adý verilir. Gerçi sâlik, mücahede ile
altýncý mertebeye kadar yükselebilir. Fakat yedinci makama ulaþmasý, ancak Cenabý
Hak'kýn ihsan edeceði mertebeye baðlýdýr.
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Yedinci makam, bütün diðer makamlarýn en yükseði ve en üstünüdür. Artýk iç
saltanat mükemmelliðe ermiþ, mücahede tamamlanmýþtýr. Riyazet yapmaya ve nefsi
körletmeye gerek kalmamýþtýr. Her konuda orta derecede davranmak yeterlidir. Bu
makam sahibinin hiçbir isteði kalmamýþ, her dileði yerine gelmiþtir. Ancak Cenabý
Hak'kýn rýzasýný dilemeye devam eder.

Bu makamdaki kâmil kiþinin bütün hareketleri, iyilik ve ibadettir. Hoþ nefesi,
kudret ve inayettir. Yumuþak konuþmasý, ilim ve hikmettir, lezzet ve tatlýlýktýr. Mübarek
yüzü, huzur ve sevinç vericidir.

Bu makamýn sahibi, bir an bile ibadetsiz kalmaz. O, bütün vücut organlarý, dili,
eli, ayaðý veya sýrf kalbiyle ibadet eder ve bir an bile Cenabý Hak'tan gafil kalmaz.

Bu zât, çok tövbe ve istiðfar eder. Çok alçakgönüllüdür. Halkýn Allah'a
yönelmesi, onu çok memnun eder. Halkýn gafleti, Allah'tan uzaklaþmasý ise onu çok
üzer ve kýzdýrýr. Allah'ý isteyenleri ve sevenleri, kendi çocuðundan fazla sever. Gerek
sevgisi, gerekse kýzmasý kendi nefsi için deðil, sýrf Allah içindir. Her þeyi yerli yerinde
yapar. Her halinde adaletle hareket eder. Her dileði, Allah'ýn dileðine uygundur.

Kâinat Kitabýnýn Çözülüþü
Basit ve yalýn ifadelerle anlattýðýmýz yukarýdaki hususlar, Kâinat Kitabý'nýn

anlaþýlmasýnda ancak çok genel ve soyut (mücerret) bir yol gösterici olabilirler. Bu
anlatýmlarýn gerçeðinin yaþanmasý ise, çok baþka bir þeydir. Cenabý Hak Kur'aný
Kerim'de, görünen varlýklarda nice manalar bulunduðunu insanlara bildirmiþtir.
Gerçekten insanýn konuþtuðu kelimelerin her birinde bir anlam vardýr ki, kendinden
öncekilere ve sonrakilere göre anlamý baþkadýr. Bunun gibi, görünen varlýklarýn her
birinde bir sýr (gizlilik) vardýr ki, o sýr her insana baþka türlü görünür. Tüm çýplaklýðý ile
görülebilmesi ise pek zor ve pek ender bir olaydýr. Cenabý Hak o sýrlarý, yalnýz nefsini
bilen arif kullarýna bildirmiþ ve bilge olmayan kullarýndan gizlemiþtir.

Elinizdeki kitap da böyle deðil midir? Bu kitaptaki kelimeleri ilim adamlarý
okuduðunda, manasýný anlarlar. Fakat cahil insanlar ona baktýðýnda, ne okuyabilir, ne
anlayabilir ve ne de ondan bir lezzet alabilirler. Ancak bu kitabýn yazýlý satýrlarýný
görebilirler.

Ýþte, tabiat âlemi de buna benzer. Ne var ki tabiat kitabýný okumak, bu kitabý
okumaktan çok daha zordur. Bu Kâinat Kitabý'ný okuyabilmek, veya okumuþ olsak
bile anlayabilmek, öyle herkesin harcý deðildir.

(Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hz.'nin
Marifetname'si esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.)
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NEFS ÞEYTANLA BÝRDÝR

Kendi tatlý canýna
Nefsin yavuz yoldaþtýr (Kötü.)
Nefsine uyma þâhým
Aldar seni, kallaþtýr (Aldatýr, kalleþtir.)

Hayýr der þerre iletür
Doðru tamuya çeker (Cehenneme.)
Küfrü iman gösterir
Yol kesici kalmaþtýr (Kalmaþ: Saçma söz.)

Nefis þeytanla birdir
Çoklarý nefse esir
Nicenin nefs elinden
Ciðeri dolu yaþtýr

Kim ki nefsine uydu
Kendini oda koydu. (Ateþe.)
O nefsine uymayan
Bil ki devletli baþtýr

Nefs kadîm Hak'ka âsi
Yoktur ateþ korkusu
Ýþi benlik davasý
Emmâredir, serkeþtir

Nefsin hacca vardýðý
Mescidlere girdiði
Aç yalýn yürüdüðü
Maksadý bir sapaþtýr (Sapaþ: Aferin.)

Hak rýzasýndan kaçar
Hevâ yolunda uçar (Hevâ: Boþ heves.)
Kibir, kin, buhl ü hased (Cimrilik ve kýskançlýk.)
Bunlar nefse yoldaþtýr

Nefs ölümünü anmaz
Ýþin sonunu sanmaz (Düþünmez.)
Öðüt versen hem almaz
Sanki bir katý taþtýr
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Riyâdýr hep taati (Yalandýr.)
Hod benliktir âdeti (Hod: Kendi.)
Terk ettir âdetini
Evliyâya ulaþtýr

Kanaat kýlýcýyla
Kes nefsinin baþýný
Nefse uyup canýný
Zor mihnete sataþtýr

Uyma nefsin itine
Eriþ mürþid katýna
Nefsine uyar isen
Var boþ yere dolaþ dur

Nefsi býrak, aþka uy
Derviþlikten doy hem, doy
Derviþlikten doyanýn
Varý yolda taraþtýr. (Yaðmadýr.)

Baðla nefsin itini
Yemesin halk etini
Emin olma nefsinden
Deme nefsim yavaþtýr

Keser tamah damarýn
Vurur nefsin boynunu
Gör âþýklar nefs ile
Dün gün nice savaþtýr (Gece gündüz nasýl savaþtadýr.)

Bu Eþrefoðlu Rûmî
Nefsini öldüreli
Nereye baksa Dost yüzü
Gözlerini tutaþtýr (Tutmuþtur.)

Eþrefoðlu Rumi
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ÝÇERÝ

Þer-i þerif inkâr olunmaz amma (Þerefli þeriat.)
Þeriat var þeriattan içeri
Tarikatsýz Allah bulunmaz amma
Tarikat var tarikatten içeri

Gördüðün þeriat þeriat deðil
Gittiðin tarikat tarikat deðil
Hakikat sandýðýn hakikat deðil
Hakikat var hakikatten içeri

Ýnsaný Kâmil'e gel eyle dikkat
Hak'kýn cemalini edersin rüyet (Görürsün.)
Sade Hak var demek deðil marifet
Marifet var marifetten içeri

(Harâbî'den adapte edilmiþtir.)
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ZÝKRÝN GEREÐÝ

Ýnsanlarýn yaratýlmalarýnýn hikmeti: Allah'ý tanýmak, ona ibadet ve kulluk ederek
anmaktýr. Zariat Suresi'nin 56. ayetinde bu husus açýkça ifade edilmektedir. Allah'ý
bilmek ve anmak, farzdan evvel farz derecesinde sayýldýðýndan, zikrin önemi açýkça
ortaya çýkmaktadýr.

Ahzab Suresi'nin 42. ayetinde: "Ey Mü'minler, Allah'ý çok zikrediniz, sabah ve
akþam tesbih ediniz" buyurulmaktadýr. Zikir için belli bir sýnýr yoktur. Bütün farzlarda
olduðu gibi, zikrin terkinde de geçerli hiçbir özür yoktur. Sallallahu Aleyhi Vesellem
Efendimiz buyurmuþ ki: "Kalpler demirin paslandýðý gibi paslanýr, onun cilasý Kur'an
okumak ve Allah'ý çok zikir etmektir." Buyuruyorlar ki: "Bir þeyi çok seven, onu çok
anar. Allah sevgisi de onu anmakla, Zikir'le belli olur."

Ýbn Abbas (R.A.) Hazretleri demiþler ki: "Allahu Teâlâ kullarýna neyi farz
kýldýysa, muhakkak o farz için sýnýr da tayin etmiþtir." "Özür halinde o farzý yapmayanlarý
mazur görmüþtür. Fakat zikir için sonu gelen bir hudut koymamýþ, terki için de özür
kabul etmemiþtir. Ýnsanlarýn bütün hallerinde zikri emir buyurmuþlardýr. Bundaki amaç,
her an Allah'ý anmak ve unutmamaktýr. Cenabý Hak Bakara Suresi'nin 152. ayetinde
Ümmeti Muhammed'e: "Siz beni zikir ediniz ki, ben de sizi anayým" buyurmaktadýr.
Ahzab Suresi'nin 41. ayetinde de: "Kalp dili ile zikrediniz ki kurtulasýnýz" buyurmuþlardýr.
Kehf Suresi'nin 28. ayetinde: "Ve o kimseye itaat etme ki kalbini zikrimizden gafil
býrakmýþýz, keyfinin ardýna düþmüþ ve iþi haddini aþar olmuþtur" buyurularak, zikrin
önemi belirtilmiþtir. Ayrýca pek çok ayeti kerime ile bu önemli ibadetin gereði
açýklanmýþtýr.

Kulluk görevimiz, Allah'a þükretmeyi gerektirir. Bize sunulan sayýsýz nimetler
için þükretmek, o nimetlerin þükrüne sebep olmaktýr. Zikirle Allah'ýn ikramlarýna ulaþýlýr.
Þeytanýn þerri yok edilir. Allah'ýn rýzasýný kazanan kullar arasýna girmek nasip olur.

Resûlullah'a sordular: "Kýyamet günü Allah yanýnda derece itibarý ile hangi
kullar daha üstündür?" Buyurdu ki: "Allah'ý çok zikredenler." Resûlullah gene
buyuruyorlar ki: "Âdemoðlunu azaptan kurtaracak, zikrullahtan daha tesirli bir ameli
yoktur." Gene bir hadisi þerifte: "Allah zikir meclisleriyle meleklere övünür" diyerek,
Allah'ý anmanýn deðerini, güzelliðini, mutluluðunu belirtmiþlerdir.

Allahu Teâlâ'nýn 99 Esmasý vardýr. Her kim bunlarý ezberler ve okursa, cennete
girer, denilmiþtir.

Resulullah buyurdular ki: "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ þerike leh, lehül
mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli þeyin kadîr: Her kim bu tevhidi günde
yüz kere okursa, on köle azat etmiþ kadar sevap kazanýr. Yüz günahý silinir, geceye
kadar þeytandan korunur."
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Her kim bir günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi tesbihini okursa,
deniz köpüðü kadar günahý olsa dökülür.

Muhyiddin Arabî Hazretleri diyor ki: "Boynunuzu Cehennem'den azat ettirmek
ve nefsinizi Allah'tan satýn almak için, 70 bin defa Lâ Ýlahe Ýllallah deyiniz."

Bir hadisi þerifte þöyle denilmektedir: "Dört þey var ki, bunlar kimde bulunursa,
Allahu Teâlâ onun için cennette ev yapar ve Allah'ýn Âzam nurunda olur: 1. Lâ Ýlahe
Ýllallah zikri, 2. Elhamdülillah demek, 3. Estaðfirullah demek, 4. Bir belaya
uðrayýnca, Ýnna Lillah ve Ýnna Ýleyhi Raciun demek."

Gene bir hadisi þerifte denilmiþtir ki: "Kýyamet gününde Allahu Teâlâ yedi
kýsým insaný, kendi gölgesinden baþka gölge bulunmayan o günde, gölgesinde
gölgelendirecektir. O yedi kýsýmdan biri de tenhada Allah'ý zikredip, o esnada Allah
korkusundan gözlerinden yaþ akýtandýr." Resûlullah Efendimiz, "Allah'ým, senin zikrin
için kalp kulaklarýmý aç, taatle beni rýzýklandýr ve kitabýnla da amel nasip eyle. Allah'ým,
beni, þükrünü arttýran, zikrini çok yapan, nasihatine uyan ve vasiyetini tutan kullarýndan
eyle" þeklinde dua etmiþlerdir.

Kulda Allah sevgisinin gerçekleþmesi, onun Resûlüne beslenen sevgi þartý ile
tamamlanýr. Resûlullah sevgisi, can sevgisinden de öne geçmedikçe imanýmýz
olgunlaþmaz. Onun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek, temiz ahlakýný
ve yaþayýþýný örnek almadýkça, imanýmýz kemale ermez. Ýmanýn mertebeleri, Resûlullah
Efendimize olan baðlýlýk derecesine göre yücelir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki
"Sefa ve vefa ehli olanlarýn alameti, bana olan muhabbetini esirgemeyip, cömertçe
vermek; bu muhabbeti kendi bütün sevdiklerinin üzerinde, üstün ve seçkin görmek
ve kalbi, Allah zikrinden sonra beni anmakla meþgul kýlmaktýr."

Ashabý Kiram'ýn sorusunu cevaplayan Resûlullah Efendimiz, "Gerek
zamanýmda, gerek baþka diyarda, gerekse zamanýmdan sonra gelsin, muhabbet ehlinin,
þevk ve sevgi sahibi olanlarýn aþk, þevk ve muhabbetlerini bilirim. Getirilen salatlar
benim üzerime arz olunur," buyurmuþlardýr. Salat ve selamýn müminler için ne denli
önemli olduðu böylece açýklanmýþtýr.



120

YAKARIÞ

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Yarabbi, salat ve selamýn, Peygamber Efendimizin ve onun kýyamete kadar

sürecek olan olgun varislerinin, takipçilerinin üzerine olsun.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ým, sana sýðýndým. Bismillahir Rahmanir

Rahim sýrrýndaki korumanla beni koru.
Evvel ve Ahir olan Allah'ým, beni gayb esrarýnýn hazinesine dahil et; ki bütün

kuvvet ve kudret, o gayb hazinesinde saklýdýr.
Halim ve Settar olan Allah'ým, beni öyle bir yolda yürüt ki, sen o yolun yolcularýný

koruyarak bütün gözlerden sakladýn, iki dünyanýn kaza ve belasýndan kurtardýn; onlarýn
damarlarýnda yürüyen kan sen oldun.

Âlemleri kudreti ile kuþatan Allah'ým, beni Mecid (Ululuk) isminle, güvencene,
manevi kuþatmana aldýðýn beka sakinlerinden kýl.

Ey her þeyi gören ve her þeyi söylemeden iþiten, beni izzetinle aziz eyle. Benim
nefsimi, dinimi, eþimi, evlatlarýmý, evimi, malýmý koruyuculuðunla muhafaza et. Senin
emrin ve iznin olmaksýzýn, hiç kimseye hiç kimseden ve hiçbir yerden zarar gelemez.

Ýstemediðini men eden ve istediðini de defeden Allah'ým, ayetlerinin ve
kelimelerinin hürmetine, insan kýlýðýndaki þeytanlarýn þerrinden beni koru. Þeytana
uyup zalim olanlardan, nefsine uyup zorba olanlardan koru.

Senden ve senin rýzandan beni ayýrma. Ayýrmaya çalýþanlarý benden uzak tut.
Yarabbi, senin yardýmýn olmadan bizi zalimlerin elinden kim kurtarabilir?

Ey her güzelliðin pýnarý ve her tür temizliðin kaynaðý olan Allah'ým, bana dua
ve yakarýþ lezzetini tattýr.

Ey selamet sahibi, beni ve sevdiklerimi bütün düþmanlarýn hücumundan, üstün
gelmesinden, zorbalýðýndan koru.

Ey her yüceliðin ve her büyüklüðün sahibi, bana cemal, celal, ikbal kýyafetini
giydir; beni kemal tacý ile taçlandýr. Cismime ve ruhuma bu sýrrý göster.

Ey her dostluðun kaynaðý ve her deðerin sahibi olan Allah'ým, senden bana bir
dostluk ihsan et ve aþýla ki beni gören bütün kullarýnýn kalbinde, sana, bana ve
birbirlerine karþý sevgi uyansýn.

Ey güzelliklerin yaratýcýsý olan Allah'ým, dilimin düðümünü çöz. Her sözümde
hatalardan uzak olayým. Merhametin ve üslup güzelliðinle, sözümü anlatmayý ve
anlamayý nasip eyle. Seninle gören, seninle bilen, seninle alýp seninle veren kalp
sahiplerinin sýfatý ile beni saðlam kýl.
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Ey Cabbar ve Kahhar olan Allah'ým, kuvvet ve þiddetinle, kudret ve izzetinle
beni esirge ve sakla. Senden gayri kimse, kimseye yardým edemez; ancak senin
yardýmýnýn vasýtasý olur.

Ey her zorluðu kolay kýlan, her kapýyý açan Allah'ým, benim üzerime kapalý
olan kapýlarý aç, bana her zorluðu kolaylaþtýr.

Ey Latif ve Rauf olan Rabbim, kalbime öyle bir iman koy ki, o inançla doyumlu,
emin ve sakin kalpli müminlerden olayým.

Ey her sabrýn ve her þükrün sahibi olan Allah'ým, beni Kur'an'da övdüðün,
rahmet olunmuþ Muhammed ümmetinden eyle.

Ey âlemleri saklayan ve her tevekkül ehline vekil olan Allah'ým, beni koru,
hýfzeyle.

Ey kayyumiyetiyle yerleri ve gökleri direksiz tutan; ey fâni âlemde daim olan
Allah'ým, Hak yolunda iki ayaðýmý sabit kadem (saðlam) kýl.

Ey büyükler büyüðü, ey yardýmcýlarýn yardýmcýsý olan Allah'ým, bana yardým
et, beni bütün düþmanlarýn fenalýðýndan, incitiþinden esirge.

Ey her hayra talip, her düþmana galip olan Allah'ým, beni gerek söz, gerekse
fillerimde Nebiyyi Ekrem Efendimizle saðlamlaþtýr.

Ey kullarýný rýzýklandýrýcý, rýzýk konusunda kâfiri, mümini ayýrmadan, herkesin
çabasýna göre rýzýk baðýþlayýcý olan Allah'ým, beni helal nimetlerinle nimetlendir. Bana
cömert bir rýzýk nasip et. Senin rýzýk verdiðini bilerek yiyeyim ve öylece kullarýna da
yedireyim.

Ey kadim sýfatlarýn sahibi olan Zatý Ahadiyet, habibin Muhammed Aleyhisselam
sana: "Allah'ým, bana eþyanýn hakikatini göster" (Allahümme erinel eþyae kema)
diye dua ettiðinde, sen ona þöyle cevap vermiþtin: "Habibim, gördüðün þu eþya, bu
varlýk, zâhiri açýsýndan Lâ ilâhe, bâtýný itibariyle Ýllallah'týr. Ümmetime söyle, eþyaya
baktýklarýnda zâhirinin Lâ ilâhe, bâtýnýnýn da Ýllallah olduðunu bilsinler." Beni de
bunu bilen marifet sahibi takva ehlinden eyle. Ümmeti Muhammed içinde beni kâmil
bir veli kýl, beni yüce makamlara çýkar. Velî ve Âlî isimlerini üzerimde tecelli buyur.

Yarabbi, Gani isminle bana ikram eyle. Kerim isminle benden bütün insanlara
ve varlýklara hürmet ve ikram, bütün varlýklardan da bana hürmet ve ikram nasip
eyle. Dünya ve ahiret mutluluðuna, Muhammedî evliyalýk makamýna eriþtir.

Ey Tevvab ve Hakîm olan Allah'ým, beni fenalýklardan geri çevir. Bilerek ya
da bilmeyerek bir kusur iþlersem beni, bütün günahlarý yegâne affedenin Allah
olduðunu bilen, rahmetine eriþen ümmetinden eyle.
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Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ým, son ömrümde, son günümde, son saatimde,
masivallah'tan (Allah'tan baþka þeylerden) geçmiþ olan evliyaullah ile (Allah dostlarý
ile) birlikte son nefesimi vermeyi bana nasip eyle. O ulu velilerinin yoluna giren en
basit bir sâlik bile, Kur'an'daki "Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyiniz" müjdesinin
korumasýndadýr. Yarabbi, günah sebebiyle nefs her nerede ve ne zaman yoluma
engel olmak isterse, rahmetinden ümidimi kestirme.

Ey Semi olan (yani biz söylemeden sesimizi iþiten) ve Karîb (yani ruhumdan
da bana yakýn) olan Allah'ým, beni Adn cennetinin sakinlerinden eyle. O Adn cenneti,
benim kalbimdir; senin gayrin olan her þeyi kalbimden sürüp atmama yardým et.
Kalbimi heva (boþ þey) ile deðil, nurunla (ýþýðýnla) doldur.

Yarabbi, beni bu þerefli Esma (isimlerin) hakký için, her þeyde senin yardýmýna
mazhar olan kullarýndan kýl. Öldüðümde beni ümmetinle ve sevdiklerimle haþret.
Kur'an'ýn nuru ile kalbimi ve kabrimi aydýnlat. Ve kýyamet gününde hesabý kolay olan
kullarýndan eyle.

Habibi Ekrem'ine, onun aile ve ashabýna olan salat ve selamýn, kâinattaki
zerrelerin sayýsýnca olsun. Âmin.

Lillahil Fatiha.
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ABDÜLKADÝR GEYLANÝ HZ.'DEN ÖÐÜTLER

Sabýrlý kullarýn bu dünyada çektiði cefa, Yüce Allah'ýn gözünden kaçmaz. Siz
bir an olsun O'nun uðruna sabýr yolunu tutun, yýllarca sevabýný alýrsýnýz. Ömür boyunca
"kahraman" lakabýyla gezen, onu bir anlýk cesareti sonunda kazanmýþtýr.

*   *   *
Ey evlat, önce nefsine öðüt ver, onu yola getir, sonra da baþkalarýný... Senin

henüz ýslaha muhtaç hallerin var, bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiðin halde
baþkalarýnýn ýslahý ile uðraþma yolunda nasýl baþarýlý olabilirsin? Gözlerin bir adým
öteyi görmüyorken, körleri neyle yola getirme sevdasýndasýn?

*   *   *
Size gereken, Yüce Yaratan'ý sevmek ve O'ndan baþka kimseden korkmamaktýr.

Ve bütün iþleri O'nun rýzasýný gözeterek yapmak. Bunlar "Kalp"le olur, dil gürültüsüne
getirip, söze boðmakla olmaz. Sonra mihenk taþýna vurulunca utanýrsýn. Kuru davaya
kimse inanmaz. Halk arasýnda söylediðin sözleri yalnýz kaldýðýnda söylüyor musun?..
Ayný duygularý tek baþýna kaldýðý zaman da duymak mümkün oluyor mu?.. Ýþte bunlarý
yapabiliyorsan mesele yok... Kapý önünde "Tevhid", içeriye girince "Þirk", yakýþýr
mý? Bu, nifak, ikiyüzlülük alametidir, içi bozuk olmanýn ta kendisidir. Acýrým sana,
sözün kötülükten sakýnma hakkýnda, kalbin ise fitne çýkarmaya istekli. Þükrü dilinden
býrakmýyorsun, ama kalbin daima itiraz halinde.

*   *   *
Geliniz aþýrý, uygun olmayan arzularýmýzý bir yana atýp Yaratan'ýmýza koþalým.

Bu yolda biraz periþanlýk çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek? O'na vardýktan
sonra bütün çekilen sýkýntýlar unutulur. Ýçimize ve dýþýmýza hükmeden nefsimizi Hak
yoluna çevirelim, Rabbimizin Elçisine, Sevgilisine baþvuralým, O'nun eteðini
býrakmayalým.

*   *   *
Bütün amacýn yemek, içmek ve arzularýnýn tatmini olmasýn. Bunlarýn hepsi

amaç deðil, Yüce Allah'a ulaþmak için birer araçtýr. Bütün hedefin, sana en çok
gerekli olana ulaþmak olmalý. Sana en gerekli olan ise Yaratan'ýndýr. O'nu ara. Her
þeyin bir bedeli olur. Dünyaya bedel Ahiret, yaratýlmýþlara ise bedel Yaratan'dýr.
Dünyayý kalbinden atarsan yerini Hak alýr.

Yaþadýðýn günü ömrünün son günü bil, iþlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana
yeter.

*   *   *
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"Allah'tan baþka ilâh yoktur" dediðinde bir "Dava" peþine düþtün demektir.
Her davada þahit isterler, þahidi olmayan davasýný kaybeder. Ayrýca bu uðurda gelecek
her türlü sýkýntýya göðüs gerip, sabýr göstermek de birer þahid sayýlýr. Bunlarý yaparken
Ýhlas'lý olmak gerekir.

*   *   *
Hiçbir söz amelsiz ve ihlassýz kabul edilmez. Kâinatýn Efendisi'nin yolu Ýhlas'tan

ibarettir.
*   *   *

Dünyalýk toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattýðýnda
neyi alacaðýný önceden kestirmelisin.

Gece odun toplayan eline geçeceðini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayýk
ol, sonra felaket büyük olur.

*   *   *
Hak'la çekiþme, nefsin için O'nu kötüleme, malýn azaldý diye O'nu itham etme,

insanlara sana yüz vermiyor diye O'nu suçlama. Suçu önce kendinde ara. Her iþin
kendi keyfine uygun olmasýný istiyorsun, en büyük hüküm senin mi, O'nun mu? Sen
mi fazla biliyorsun, yoksa O mu? Merhametin O'nunkinden fazla mý?

Sen ve bütün yaratýklar O'nun kuludur. Her þeyde yalnýz O'nun hükmü geçer,
bunu sakýn unutma.

*   *   *
Yaratan'ýn rýzasýna erme yolunda yapmacýk hareketler fayda getirmez, bu yolda

yersiz arzu ve boþ temenni ile yürünmez. Hele içi baþka, dýþý baþka birinin eline hiçbir
þey geçmez. Bir de yalancýlýk ortaya çýkarsa, felaket o zaman baþlar. Eðer bu hallerin
azý sende varsa, hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade, tevbeyi
bozmamak esas hünerdir.

*   *   *
Böbürlenmeyi býrakýn. Yüce Allah'a karþý büyüklük satmak da neymiþ? Kullara

da kibirli davranmayýn, haddinizi bilin. Varlýðýnýza tevazuyu yerleþtirin. Önceden ne
olduðunuzu düþünün; bir damla su.

Sonrasý ne olacak, malum... Bir hendeðe yuvarlanacak bir aðýrlýk. Hali böyle
olana büyüklük taslamak yaraþýr mý?

Hýrsa kapýlmayýn, kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalýk adamlarýn kapýsýný
aþýndýrmayýn. Ezilip büzülerek onlardan dünyalýk dilenmek size yakýþmaz, sabýrla doðru
yoldan nasibini arasan daha iyi olmaz mý? Ya bir de yaptýðýn dilenciliðin sonu boþa
çýkarsa... Sevgili Peygamberlerimizin "En büyük bela, nasipte olmayaný aramaktýr."
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buyruðunu hiç duymadýn mý? Nasipte olmayaný kullar hiçbir zaman veremez. Dünya
oðullarýnýn buna hiçbir zaman gücü yetmez.

*   *   *
Ey ilim iddiasýnda bulunan, hani aðlaman? Yüce Allah'ýn korkusundan gözlerin

yaþarýyor mu? O'ndan korkman ve günahlarý itirafýn nerede? Nefsinle cenk etmek
ve onu terbiye etmek yok mu? O'nu Hak tarafýna çaðýrman nerede?

*   *   *
Bunlarýn hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa, masa, yemek ve eðlenmek.

Aklýný baþýna al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kýsmetin varsa gelir, üzülme,
içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun, hýrsýn aðýrlýðý seni yormaz. Eðer bu
þekilde davranmazsan, bütün bu uðraþmalarýndan sana ne kalacak dersin? Sadece
bir yorgunluk ve aðýr bir hesap...

*   *   *
Doðruluk olmadan bilginin sana ne yararý dokunur? Doðruluðun olmadýðý için

bilgi sana bela olur. Öðrendin, namaz kýldýn, oruç tuttun; sebebi sana mal versinler,
iyiliðini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakýþýr mý bu düþünceler?

Farzet ki halkýn sana ilgisi arttý, bunun ölüm anýndaki sýkýntýya faydasý olur mu
acaba? Seni sevenlerle arada uçurumlar olacak o anda. Topladýðýn mallarý baþkalarý
paylaþacak, hesabý ve cezasý da sana kalacak.

*   *   *
Yazýk sana! Cehennemlik iþleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici þeylerle

avunuyor, onlarý seviyor ve senin sanýyorsun. Ama onlarý yakýnda elinden alacaklar.
Yaratan hayatý sana emanet olarak verdi. O'nun rýzasý yolunda yaþamaný

emretti. Sen ise kendi isteðin, heveslerinin peþinde hayatýný tükettin. Sana verilen
zenginlik, makam, sýhhat, birer emanettir. Bütün bunlarý Yaratýcý'nýn rýzasýna uygun
yolda kullan.

*   *   *
Ey evlat, ana rahminde seni kim besledi? O halde iken ne kadar acizdin, bu

hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlýðýna ve halka dayanmaktasýn, parana,
mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarýn yok olabilirler. Yüce
Allah'tan baþka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilâhýndýr.
Yakýnda bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açýlýr, sana karþý kalpleri katýlaþýr,
kapýlarý yüzüne vururlar, seni kapý kapý dolaþtýrýrlar. Çaðýrsan yardýmýna koþan olmaz.

Bütün bunlara sebep Hak'tan baþkasýna güvenmiþ olman, O'nun nimetlerini
baþkalarýndan bilmiþ olmandýr.

*   *   *
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Yüce Allah'ýn dininde olmayan þeyleri yapmaya çalýþma. Elinde iki þahit olsun;
biri Kutsal Kitabýmýz, diðeri Resûlullah'ýn Sünneti. Bunlar seni Rabbine ulaþtýrýr. Ama
sen bu þahitleri býrakýp nefsinin peþinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki þahidin
var; biri zayýf aklýn, diðeri de þahsi arzun. Þüphesiz bunlar seni ateþe iter. Firavun
gibilerin arasýna katar.

*   *   *
Ey kalplerini öldürüp nefislerini diriltenler: Kalbiniz çoktan ölmüþ. Kalbini

diriltmek isteyen, oraya Hak'kýn zikrini aþýlasýn. Hak'ka yakýn olmaya çalýþsýn. Gözlerini
yalnýz O'nun saltanatýna ve her þeydeki tasarruf ve tecellisine çevirsin.

*   *   *
Ey içi bozuk, yakýnda öleceksin, ölmeden sonra yaptýklarýna çok piþman

olacaksýn ama, çok geç... Dilin güzel söze alýþtýðý için konuþtu ve aldandý, ama kalbin
hiçbir þeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuþmayý kalp
yapmalý, yalnýzca dilin iyi söz söylemesi faydasýzdýr.

Ey Allah yolcularýný bulamayan, varlýðýný ve yaratýlmýþlarý Hak varlýðýna perde
eden kiþi, aðla. Baþkasýna bir aðlarsan, kendine bin defa aðla.

*   *   *
Sakýn yaptýðýn iþlerde ve bulduðun manevi halde kendi gücünü görmeyesin.

Bu hâl kiþiyi azdýrýr ve Yaratan'ýn rahmet nazarýnda uzak kýlar. Sakýn sözünü dinletme
ve kabul ettirme hevesine de kapýlmayasýn. Önce temeli at, sonra üzerine binayý çýk.
Kalbini derin kaz ki, oradan hikmet pýnarlarý fýþkýrsýn. Sonra ihlas ve iyi iþlerle o
binayý yükselt. Bu iþlerden sonra halký o köþke davet et.

*   *   *
Baþkasýnda bulunan bir hatayý defetmek istersen, nefsinle yapma, imanýnla

yap. Kötülükleri ancak Ýman yýkar. Bu durumda Rabbin sana iþlerinde yardýmcý olur.
O kötülüðü yok etmek için sana arkadaþ olur, o kötülüðü ezer, ortadan kaldýrýr. Eðer
bir kötülüðü nefsin için, halkýn seni tanýmasý için ortadan kaldýrmaya niyet edersen,
rezil olursun. Her iþte Hak'kýn rýzasý aranmalýdýr.

*   *   *
Ýslam gömleðin yýrtýk, Ýman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu. Gönlün,

Ýslamiyet'e açýk deðil. Ýç âlemin harap, dýþýn mamur, bütün sayfalarýn günah karasý.
Sevdiðin ve arzuladýðýn yalnýzca dünya.

Kabir kapýsý açýk ve ahiret sana doðru gelmekte. En kýsa zamanda aklýný baþýna
topla, yalnýz dünya azýðý toplamaktan vazgeç de, ahiret azýðýný toplamakta acele et...
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EMÝR BUHARÝ HZ.'DEN YASÝN SURESÝ

Emir Buhari Hazretleri: "Besmeledeki Be harfi Allah'ýn bekasýný, yani
devamlýlýðý, Sin müminler üzerine selamý, Mim ise ariflere muhabbeti bildirir" demiþtir.
"Ve yoldaþý besmele olana baþka yoldaþ gerekmez. Besmele ile Ehlullah mertebesine
ulaþýlýr. Besmelenin sýrrýný çözen Cenabý Zülcelal'le beraberdir. Bismillah diyen Allah'ýn
Sabur sýfatýna ulaþýr. Ýnsan besmele ile ihlas bulur, yeryüzündeki her þeye hükmeder.
Besmele'nin sýrrýna ulaþan mümin, yalnýz Cenabý Allah'a ibadet eder. Âlemlerin ve
"Kün" (ol) sýfatýnýn sýrrýný besmele ile çözer ve Hakkel Yakin'e ulaþýr" buyurmuþlardýr.
Emir Buhari Hz. Yasini Þerif'in ledün ayetleri hakkýnda þu açýklamalarý yapmýþlardýr:

1-4. Yâsîn, vel Kur'anil hakîm. Ýnneke leminel mürselîyn alâ sýratýn
müstakýym.

"Hikmet sahibi Kur'an hakký için, Ey Resûlüm, muhakkak ki sen tarafýmdan
kullarýma elçi olarak gönderilmiþ Peygambersin. Doðru yol üzeresin." Bu ayet Mekke
müþriklerinin inançsýzlýklarýna karþý indirilmiþtir. Yasin, Kur'an-ý Mübin'de insan, Cenabý
Peygamber, Kur'an ve ilâhi esma anlamýnda bildirilmiþtir. Cenabý Allah'ýn gizli kalan
dört bin esmasýndan biridir. Cenabý Allah'ýn bin esmasýný yalnýz melâikeî kiram bilir.
Bin esmasý, Levhi Mahfuz'dadýr. Üç yüzü Zebur'da, üç yüzü Ýncil'de, Ýsmi Âzam'ý ve 86
esmasý da Kur'an'dadýr. Her gün bu ayeti 33 defa ve namaz tesbihinin arkasýndan oku-
yan mümin, Cenabý Allah'ýn razý olup sýratý müstâkime ulaþtýrdýðý kullar arasýna girer.

5. Tenzîlel azîzirrahîm.
"Kur'an, Aziz ve Rahim olan Allah'ýn indirdiði bir kitaptýr." Bir anlamý da þudur:

"Sana indirilen bu kitap öyle bir kitaptýr ki, Âlemlerin yüce Yaratýcýsý galiptir. Asilerden
intikam alýcý olduðu gibi, itaat edenlere karþý da Rahim Esmasý ile tecelli eder."

Not: Her gün beþ vakit namazýn arkasýndan 138 kere okuyana ledün sýrlarý
lütfedilir (40 gün).

6. Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehim gâfilun.
"Babalarý Allah'ýn azabý ile korkutulmamýþ bir kavmi (Kureyþ'i) korkutasýn diye

gönderildin. Çünkü onlar habersiz gafillerdir."
Hz. Ýsmail'den itibaren gönderilen þeriatlar ve nezirler Arap kavmini ýslah

edememiþtir. Sen bu Kur'an'la onlarý doðru yola çaðýr.
Not: Bu ayetin her gün 99 defa okunmasý, nefsin ýslahýna yardýmcý olur.
7. Lekad hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minun.
Doðrusu çoðunun üzerine azap gerçekleþmiþtir. Çünkü Allah onlarýn imaný

istemeyeceklerini bilir ve onlar iman etmezler."
Not: Günde 21 defa okuyaný Cenabý Allah Gafur sýrrýna ulaþtýrýr.
8. Ýnnâ ce'alnâ fiy a'nâkýhim aðlâlen fehiye ilel ezkâný fehüm mukmehûn.
"Biz o kâfirlerin boyunlarýna boyunduruk geçirmiþiz ki, bunlar çenelerine kadar

dayanmýþtýr. Baþlarý yukarýya doðru kalkmýþ (küfür bataðýnda)dýrlar. Hak'ka
yönelemezler. Nefislerinin demir zýrhýnda hapsolmuþlardýr. Onlar cehennemin
yakýtýdýrlar." Marifet ehlinin çok okuduðu bir ayettir.
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9. Ve ce'alna min beyne eydiyhim sedden ve min halfihim sedden,
feaðþeynâhüm fehüm lâ yübsirun.

"Biz onlarýn ahiret iþlerine ve dünya iþlerine (önlerine ve arkalarýna) set çektik.
Gözlerini erittik, göremezler. Ve Hak'ký bilemezler. Hak olaný anlayýp iman edemezler."
Kureyþ müþriklerinin Efendimiz'e hazýrladýklarý kötülüklerin kendilerin döndürülüþünü
açýklayan bu ayet, geniþ anlamda ümmeti Muhammed'in kötülüklerden ve kötülerden
korunma güvencesidir.

Hz. Peygamber, Ebu Cehil ve adamlarýnýn arasýndan: "Feaðþeynahüm fehüm
lâ yübsirûn" diyerek geçip gitmiþtir.

Not: Müminin þerden korunma ayetidir. Sabah namazýndan önce okunmalý.
10. Ve sevâün aleyhim e'enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minün.
"Kalpleri ve gözleri mühürlenmiþ olduklarý için, Onlarý korkutsan da iman

etmezler. Onlar için iman etmek, havada uçmak kadar zordur. Onlar ilâhi ilimden
sahipsizdirler."

Not: Nefsi Emmare'den kurtulmada bu ayetin etkisi çoktur. Aklý selimin
geliþmesine, Muhammedî Nur'un artmasýna sebeptir. Ýstikamet üzere olan müminin
çok okuduðu ayetlerdendir. (Ledün sýrrý taþýr)

11. Ýnnemâ tünzirü menittebe azzikre ve haþiyerrahmâne bilgayb,
febeþþirhü bi magfiretin ve ecrin keriym.

"Resûlüm, sen ancak Kur'an'a tabi olan, onunla amel eden ve görmediði
Rahman'a içten saygý besleyen kimseyi sakýndýrýrsýn. Ýþte o kimseleri hem dünyadaki
günahlarýnýn baðýþlanmasýyla, hem de ahirette cennetle müjdele. Senin uyarmalarýn,
Allah'ýn ismi þerifini dilinden düþürmeyenler içindir. Onlar cennet ehlidirler."

Emir Buhari Hz. bu ayet için þöyle buyuruyorlar: "Bu ayeti Celileyi 55 gün,
günde 5'er defa okuyan kimse, kendi geleceðinden haberdar olur."

12. Ýnnâ nahnü nuhyilmevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve
külle þey'in ahsaynâhü fiy imâmin mübiyn.

"Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onlarýn önceden yapýp gönderdiklerini ve
býraktýklarý eserleri yazarýz. Zaten biz her þeyi açýk bir kütükte, Ýmamý Mübin'de
sayýp tespit etmiþizdir. Her þey oluþundan önce Levhi Mahfuz'da yazýlýdýr. Allah'ýn
ilmi içindedir. Olduktan sonra bütün izleri ve gölgeleriyle yazýlýr. Böylece insanlar
yaptýklarýndan sorumlu olurlar."

Bu ayetin dünya ve ahiret hayatý yönünden pek çok nimeti vardýr. Gaybýn
sýrlarýný sezen Ehlullah'ýn okunmasýný tavsiye buyurduklarý ayetlerdendir. Buhari Hz.,
gece namazýndan önce bir tesbih sayýsýnca okunmasýný iþaret etmiþlerdir. Cenabý
Peygamber'in varisleri olan bu Evliyayý Kiram'ýn lütfettikleri bu nimetlerden
yararlanmayý Cenabý Allah bizlere nasip etsin.

Hidayet Allah'tandýr. Hamd yalnýz Cenabý Allah'a mahsustur. Ýnsaný Kâmil
olan Buhari Hazretleri, Yasin Suresi'ndeki hazineleri açmýþ ve ehli sünnete, yol ehline
sunmuþtur. Allah bu lütuftan anlamayý, onunla amel etmeyi ve þükrünü yerine getirmeyi
nasip etsin. Âmin...
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"VAHDET"Ý ANLAYALIM

1. Allah vardý ve O'nunla beraber bir þey yoktu (Hadis). Hz. Ali: "Bu an, o
andýr."

2. Nefsine arif olan, Rabbine arif olur (Hadis).
3. Ýnsanlar uykudadýr. Ölünce, uyanýrlar (Hadis).
4. Ölmeden önce ölünüz (Hadis).
5. Evvel, Ahir, Zâhir, Bâtýn O'dur (Ayet).
6. Attýðýnda, sen atmadýn, lakin Allah attý (Ayet).
7. Yerleri, gökleri ve ikisi arasýndakileri Hak olarak meydana getirdik (Ayet).
8. Nefislerinizde mevcut olan O... Hâlâ görmüyor musunuz? (Ayet).
9. Her ne yana dönerseniz, Allah'ýn yüzünü görürsünüz (Ayet).
10. Dilediðine nuruyla hidayet eder (Ayet).
11. Her nerede olursanýz, sizinle beraberdir (Ayet).
12. "Allah" de, ötesini býrak (Ayet).
13. Dilediðini yapar (Ayet).
14. Yaptýðýndan sual sorulmaz (Ayet).
15. Beni gören, Hak'ký görmüþtür (Hadis).
16. Rabbimi, genç bir delikanlý suretinde gördüm (Hadis).
17. Dünyada âmâ (kör) olan, ahirette de âmâ olur (Ayet).
18. Allah, dilediðini kendine seçer (Ayet).
19. Yeryüzünde hiçbir canlý yoktur ki, Rabbim çekip götürmesin (Hadis).
20. Rabbim dilediðini yaratýr ve dilediðini yapmakta özgürdür... Ýnsanlarýn ihtiyarý

yoktur (Takdirindekini yapmak zorundadýrlar) (Ayet).
21. Ne hâl ile yaþarsanýz, o hâl ile ölürsünüz; ve ne hâl üzere ölürseniz, o hâl

üzere diriltilirsiniz ve o hâl üzere haþrolursunuz (Hadis).
22. Allah'ýn ahlaký ile ahlaklanýn (Hadis).
Hakikat, dünyada iken yaþanacak bir olaydýr. Hakikati yaþamadan ölenler,

ölüm sonrasýnda bu yaþamý elde edemezler. Hakikata karþý âmâlýklarý sonsuza dek
sürer. Ötendeki deðil, karþýndaki Hak'kýn fiilinden razý olmak, þirkten arýnmaktýr. Ya
"Allah kulu" olduðunu fark edersin; ya da "tanrýnýn kulu" olarak, geçer gidersin.
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Þeriat ve tarikattan gaye, Hakikate ermek, marifeti yaþayabilmektir. Tarikat,
hakikate erdirip hakikati yaþatamýyorsa, "yol" vasfýný yitirmiþ demektir. Seni senden
arýndýrmayan, "tarikat" deðil, "dernek"tir. Nur o'dur ki, seni Hakikata erdire,
þartlanmalarýndan, deðer yargýlarýndan, duygularýndan arýndýrýp; "Allah" gibi düþündüre,
insan gibi deðil.

Korku atýlmadýkça, vehmin terki mümkün deðildir. Vahdet idrak edilmeden,
vehimden kurtulunmaz. "Allah"ý anlamadan vehmi atan, firavun olur. Firavun, bireysel
nefse dönük, sorumsuz yaþayan kiþidir. "Allah"ý nefsinde bulanda, bireysel menfaatlere
dönük istek ve arzular kalmaz. "Allah ahlakýyla ahlaklanmak", bireyselliðin duygu ve
deðer yargýlarýndan arýnmaktýr.

"Allah"ta kendini yok etmek, yani "fenafillah" muhaldir (olmayacak þeydir).
"Allah" dýþýnda ikinci bir varlýk yoktur ki, o, "yok" edilsin. Geçerli olan, O'nun varlýðý
dýþýnda varsaydýðýn benliðinin, gerçekte hiçbir zaman var olmadýðýný idrak etmektir.
Þayet, sen "yok"san, elbette ki karþýndaki kiþi de "yok"tur. Öyle ise, karþýndaki gerçek
"var"ý kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin? Yoksa, karþýndaki O'nu inkâr ederek
mi geçip gideceksin bu dünyadan, âmâ olarak geçip giden nice ve niceleri gibi?

Tüm mana terkipleriyle, her an, türlü isimler altýnda dilediðini, dilediði gibi
yapmakta olan kim? Sen mi, O mu? O ise; Tanrýn, senden razý olsun. Sensen, razý
mýsýn yaptýklarýndan? Reva mý?

Tek'in nazarýyla, Tek'ten "çok"a bakýþý muhafaza edip, sürekli olarak piramidin
tepesinden aþaðýya bakarak varlýklarý seyretmek, yakin ehlinin hâlidir. Ya "çok"tan,
"yok"a bakýlýr; ya da Tek, kendi esma ve fiillerini seyreder. Neredesin?
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BU AYETLERÝ DEÐERLENDÝRELÝM

1. Yehdîllahu linurihi men yeþau (24:35): Dilediðini nuruna hidayet eder.
2. Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî (6:91): Allah'ý hakkýyla idrake çalýþmadýlar.
3. Elestü birabbiküm (7:172): Rabbiniz deðil miyim?
4. Mâ kâne lehümül hayreh (28:68): Onlar (insanlar) için ihtiyar yoktur

(mecburdurlar).
5. Zalike fadlullahe yü'tiyhi men yeþâü (5:54): Bu Allah'ýn fazlýdýr ki

dilediðine verir.
6. Allahü yectebiy ileyhi men yeþâü (42:13): Allah dilediðini kendine seçer.
7. Allemnâhü min ledünnâ ilmâ (18:65): Ýndimizden bir ilim öðrettik.
8. Lâ yüs'elü ammâ yef'alü (21:23): Yaptýklarýndan dolayý sual sorulmaz.
9. La ted'u ma'allahi ilâhen âhar (28:88): Allah'ýn yanýsýra Tanrý edinme.
10. Vallahu halakaküm vemâ tâ'lemûn (37:96): Sizi ve yaptýklarýnýzý Allah

yarattý.
11. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasýyetiha (11:56): Hiçbir canlý

hariç olmaksýzýn, tümünü alnýndan çekip yöneten O'dur.
12. Kul küllün ya'melu ala þakiletihi (17:84): De ki: hepsi de

programlandýklarýný yaparlar.
13. Yef'alu ma yürid (22:14): Allah, Mürid'dir (Murat edendir); dilediðini

gerçekleþtirir.
14. Ýnna külli þeyin halaknahu bikader (54:49): Her þeyi, kaderiyle yarattýk.
15. Ve fiy enfüseküm, efela tübsirûn (51:21): Nefislerinizde... hâlâ idrak

edemiyor musunuz?
16. Ve ma remeyte iz remeyte velakinnallahe rema' (8:17): Attýðýnda, sen

atmadýn, atan Allah'týr.
17. Ereeyte men ittehaze ilahehu hevah (25:43): Hevasýný, hayalindekini Tanrý

edineni gördün mü?
18. Ela innehüm bikülli þey'in muhit (41:54): O (Allah) her þeyi ihata eder

(kapsar).
19. Ve huve meaküm eyne ma küntüm (57:4): Nerede olursan ol, seninledir.
20. Ve binnecmihüm yehtedun (16:16): Yýldýzla hidayet bulurlar.
21. Men yehdillahu fehuvel mühtediy, ve men yüdlil feülaike hümül

hâsirûn (7:178): Kime hidayet ederse oy, gerçeði bulmuþ olur, ve kimi saptýrýrsa o,
hüsrana düþenlerden olur.

22. Ýnniy cailun filardý halife (2:30): Yeryüzünde bir Halife meydana
getireceðim.

23. Ve allemel ademe'l esmae külleha (2:31): Ve Âdem'e bütün isimleri öðretti.
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24. Ve leinit teba'te ehvaehüm min ba'di maa caeke minel ilm (2:145):
Sana hakikatin ilmi geldikten sonra, onlarýn istek ve arzularýna, hayalindekine tabi
olursan zalimlerden olursun

25. Ve leneblüvenneküm biþey'in minel havfý vel cui ve naksýn minel emvali
vel enfüsi vessemerat (2:155): Korktuklarýnýzla ve açlýkla ve malýnýzla, nefsi
menfaatinizle ve elinizdekilerle imtihan ederiz... Bunlara katlanabilenlere müjdele.

26. Bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena (2:170): Biz, babalarýmýzýn
þartlandýrmasýndan sapmayýz... Babalarý akýlsýz ve gerçekten sapmýþ ise, hâlâ onlara
uymakta devam mý edecekler?

27. Ve men yü'tel hikmete fekat utiye hayren kesira (2:269): Kime Hikmet
verilmiþse ona çok hayýr verilmiþtir. (Bunu, Öz'e ermiþlerden gayrýsý anlayamaz.)

28. Küllü nefsin zaikatül mevti (29:57): Her nefs ölümü tadacaktýr.
29. Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvün ve leib (29:64): Dünya yaþamý

oyun ve eðlencedir.
30. Men þekere feinnema yeþkürü linefsih (27:40): Þükreden, nefsine

þükretmiþ olur.
31. Tebarekelleziy ceale fissemai bürucen (25:61): Semada burçlarý meydana

getiren, yücedir.
32. Ricalün la tülhiyhim ticaretün vela beyun an zikrillah (24:37): Ricali

(Allah erlerini), ticaret ve insanlarla alýþveriþ, Allah zikrinden alýkoymaz...
33. Fesecedu illa iblis, kane minel cinni (18:50): Ýblis, cin olduðundan, insana

secde etmedi.
34. Ya ma'þerel cinni kadisteksertüm minel'ins (6:128): Ey cin topluluðu,

insanlarýn çoðunu hükmünüz altýna aldýnýz...
35. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin (15:99): Rabbine kulluk et, Yakin

gelene kadar.
36. Ýnne Rabbeke fa'alun lima Yürid (11:107): Mürid (Ýrade sahibi) olan

Rabbin, kesinlikle dilediðini yapar.
37. Ve men yüdebbirül emr (10:31): Kimdir bütün olup bitenlere hükmeden,

diyecekler (Allah'týr).
39. Kad eflaha men zekkaha (91:9) Nefs'ini arýtan kurtuluþa erdi.
39. Ve ma teþaune illa en yeþaallah (76:30): Sizdeki istek, Allah'ýn isteði

sonucudur.
40. Hel eta alel'insani hýynün mineddehri lemyekün þey'en mezkûra (76:1):

Öyle bir zaman vardý ki, insanýn adý anýlmazdý.
41. Ma esabe min musibetin filardý vela fiy enfüsiküm illa fiy kitabin min

kabli en nebreeha (57:22): Yaþayacaðýnýz olumsuz olaylarýn tümü, yaratýlmadan
önce Kitap'ta programlanmýþtýr.

42. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm anzikrillah (63:9): Allah
zikrinden alýkoymasýn malýnýz ve çocuklarýnýz için yaptýklarýnýz... Hüsrana uðrarsýnýz
bunu yaparsanýz.
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ZÝKÝR VE DUA

Zikir Tenhada mý Yapýlmalýdýr?
Zikrin ne olduðunu tam anlamamýþ kiþilerin, zikir yapýlýrken uyulmasý zorunlu

þart olarak öne sürdükleri bir husus vardýr. Zikri tenhada, kimsenin olmadýðý bir yerde,
sessizlikte yapacaksýn. Bu son derece yanlýþ bir zorlamadýr. Ve asla þart deðildir...

Tenhada bir yerde, yalnýz baþýna olunan bir yerde, tefekkürle yapýlan zikrin
elbette birçok faydalý yönleri vardýr ve bu asla inkâr edilemez.

Ancak ne var ki imkâný olmayan bu yüzden zikir yapamaz, yapmamalýdýr gibi
bir anlam da çýkarýlmamalýdýr.

Her yerde, her zaman zikir yapýlabilir demiþtik. Nitekim, gerek Kur'an-ý
Kerim'deki, ayakta, otururken ve yatarken zikredilmesi gerektiðini bildiren ayet ve
gerekse de çarþý pazarda "lâ ilâhe illallahu vahdehu la þerike leh, lehül mülkü
ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemûtu, biyed'ihil hayr, ve
huve alâ kulli þeyin kadir" zikrinin yapýlmasýnýn hadsiz hesapsýz sevap getirdiðini
anlatan hadisi þerif muvacehesinde, deriz ki, her yerde, her zaman zikir yapýlýr ve
yapýlmalýdýr.

Esasen bu çok önemli bir konudur.
Zikir yaparken mutlaka tefekkür þart mýdýr? Veya namaz kýlarken –ki o da

duadýr ve zikirdir– aklýna baþka þeyler gelmesi, namazý bozar mý?
Zikir veya namaz sýrasýnda akla baþka þeyler gelirse, okunulan dua ve zikirlerin

gene de faydasý dokunur mu?
Kesin olarak söyleyelim ki, zikir veya namaz kýlarken akla gelen þeyler, yapýlan

çalýþmaya asla zarar vermez.
Beyin, ayný anda sayýsýz konuda ve yönde faaliyet göstermektedir ki, bunlarýn

her biri de kendisi ile alakalý bölümlerce ifa edilmektedir. Ve hepsi de yerini bulur.
Mesela, yolda yürürken, bir yandan tespih çekip, bir yandan baþka þeyler

düþünür, bir yandan da çevrenizi seyredersiniz. Bu faaliyetin her biri beyinde ayrý
ayrý birimlerde deðerlendirilir ve hepsi de yerini bulur. Keza, diyelim ki evde bir
yandan bir þeyler okur, bir yandan tespih çekersiniz, bir yandan odada konuþulanlar
kulaðýnýza gelir, bir yandan televizyona gözünüz kayabilir. Bunlarýn hepsini de ayný
anda yapabilirsiniz. Bu, beyninizin geliþmiþlik derecesi ve çok yönlü çalýþabilme
özelliðiyle ilgilidir. Manevi yönü olan kiþiler, bütün bunlara üstlük, bir de manevi irtibatlar
halinde olup, onlarýn da hakkýný rahatlýkla eda edebilirler.

Burada mühim olan, beyinde yapýlan çalýþma ve onun neticesinin otomatik bir
biçimde ruha yüklenmesi olayýdýr. Siz ister farkýnda olun, ister hiç fark etmeyin,
deðiþmez. Nitekim, meyhanede içki içerken, raký kadehi elde zikre baþlayan kiþi,
devamý sonunda hacca gidecek duruma ermiþtir sekiz ayda. Dolayýsýyla, zikir için
tenha þart deðildir.
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Zikirde Niçin Kelimeler Arapça?
Zikir'den söz edildiði zaman hemen akla takýlan ve sorulan bir soru da þudur:
– Niçin biz bu kelimeleri Arapça olarak söyleyelim? Ayný kelimelerin Türkçe

karþýlýðýný söylesek olmaz mý? Allah, sanki Türkçe anlamaz mý ki biz Türkçe
okuyamýyoruz?

Elbette bu sorunun cevabýný da vermek bize düþer. Öyle ise, dilimiz döndüðünce
bunun da izahýný yapalým.

Bilelim ki sesle duyduðumuz bir kelime, yapýlan iþin en son safhasýdýr. Olay
beyinde o anda içten (yani manevi boyuttan veya manevi âleme ait bir varlýktan)
gelen; ya da dýþtan (yani çevremizdeki algýlamakta olduðumuz herhangi bir varlýktan)
gelen bir etki ile baþlar.

Bu gelen etki neticesinde, önce beynin biyomanyetiði, biyoelektriði ve sonra
da biyoþimik yapýsý tesir alýr. Biyoþimik yapý aldýðý tesir ile kendisindeki verileri bir
araya getirdikten sonra, çýkan neticeyi tekrar biyoelektrik kata dönüþtürerek, ilgili
sinir sistemini uyarýr ve hangi organla ilgili bir durum söz konusu ise olayý ona aktarýr...
Ve biz, o organdan yansýyan bir eylem olarak, sonucu algýlarýz.

Þayet, beynin bu ana çalýþma sistemini kavrayabildiysek, anlayacaðýz ki, önemli
olan kelimenin harf diziliþinden oluþan lisan deðil, kelimeleri meydana getiren frekans/
titreþimdir.

Salt enerji kökenli varlýklar, belli bir anlam taþýyan ve o anlama yönelik görev
yapan varlýklar olarak, "melek" kavramý ile dinde açýklanmýþtýr. Nitekim "melek"
kelimesinin aslý "melk"ten gelir ki, güç, kuvvet, enerji anlamýndadýr.

Ýþte, evrensel manada her titreþim/frekans bir anlam taþýdýðý gibi, beyne ulaþan
her kozmik ýþýn, frekans da bir anlam ihtiva eder.

Ýnsan ise, kendi öz gerçeðini, Allah'ý tanýmak için var edilmiþ, yeryüzündeki en
geniþ kapsamlý birimdir.

Ýnsanýn kendini bu beden sanmasý, Kur'an tabiri ile "aþaðýlarýn en aþaðýsýnda
var olmasý"; buna karþýlýk özünün hükümleriyle yaþamasý ise, "cennet hayatý" diye
tanýmlanmasýna sebep olduðu için insana tek bir görev düþmektedir: Kendi öz yapýsýný
tanýmak.

Bunu da din, "Nefsini bilen Rabbini bilir" diye formülleþtirmiþtir.
Ýþte, madde boyutunu asýl sanan beyin, kesitsel algýlama araçlarýnýn (beþ duyu)

kaydýndan ve onun getirdiði þartlanma blokajýndan kendini kurtarabildiði takdirde;
mana âlemi gerçeðini fark edecek, idrak edecek ve o gerçek boyutta, gerçek yerini
almak için, gerçek varlýðýný hissetme arzusu duyacaktýr.
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Bu arzu onun manevi yapýsýyla ilintisini güçlendirecek ve neticede fark
edecektir ki, kendisinde meydana gelen tüm olaylar, anlamlarýn açýða çýkýþýndan baþka
bir þey deðildir.

Yani beyin ruhsal anlamlarý bildiðimiz boyuta transfer eden ve bu arada da bir
yandan bu kavramlarý bedene yüklerken, diðer yandan da dýþarýya yayan muazzam
bir cihazdýr.

"Zikir" ancak bu anlattýklarýmýzýn kavranýlmasýndan sonra anlaþýlabilecek, idrak
edilebilecek, Arapça orijinal kelimelerle yapýlan bir çalýþmadýr.

Zira, her bir kelime, harf; belli bir frekansýn/titreþimin beyinde ses dalgalarýna
dönüþmüþ halidir...

Her frekans bir anlam taþýdýðýna göre; kelimeler, belli anlam taþýyan frekanslarýn
ses dalgalarýna dönüþmüþ halidir ki; bu da "zikir kelime ve kavramlarýný" oluþturur.

Yani, belirli evrensel anlamlar, evrende titreþimler halinde mevcut olduðundan;
bunlarýn ses frekansýna dönüþmüþ haline de kelimeler dendiðinden, o anlamlarýn
titreþimine en uygun kelimeler Arapça olduðu için, zikir kelimeleri Arapça olmuþtur.

Dolayýsýyla, siz o kelimeyi deðiþtirdiðiniz zaman, asla o frekansý tutturamaz ve
asla o istenilen frekansýn ihtiva ettiði anlama ulaþamazsýnýz.

Ýþte bu sebepledir ki:
Kiþi, Allah Resûlünün, Kur'an-ý Kerim'in insanlara idrak ettirmek istediði sýrlara

ermek ve evrensel gerçeklere vâkýf olmak istiyorsa, zikir kelimelerini geldiði gibi
(yani Arapça orijinalinde olduðu gibi) tekrarlamak mecburiyetindedir.

Ve en az hayatýnda bir kere, kesinlikle Kur'an-ý Kerim'i Arapça orijinal
kelimeleriyle beyninde tekrar etmek ve bunu ruhuna, yani manevi bedenine yüklemek
zorundadýr. Ki, ölüm-ötesi yaþamýnda sonsuza dek kendisinde bulunan bu bilgi
kaynaðýndan yararlanabilsin.

Ayrýca bundan çok daha basit bir sebebi de vardýr. Bu kelimelerin Arapça
olarak orijinaline uygun biçimde tekrar edilmesi zorunluluðu. Bu Arapça kelimeleri,
eðer, Türkçe'ye çevirmeye kalkarsanýz, bazen bir sayfa, bazen daha fazla yazmak
zorunda kalýrsýnýz, o anlamý verebilmek, o manayý kavrayabilmek için. Oysa, bunu
tek kelime olarak tekrar imkâný mevcuttur.

Bilmem anlatabildik mi, "zikir" daima niçin geldiði orijinaliyle yapýlmalýdýr?

Kur'an-ý Kerim Nasýl Anlaþýlýr
En büyük Zikir olan Kur'an-ý Kerim bahsine gelmeden önce; kýsa bir þekilde

Kur'an-ý Kerim'in nasýl anlaþýlmasý gerektiði üzerinde, fazla derine girmeden, sadece ana
hatlarý ile durmak istiyorum. Zira, bize "Onu anlayasýnýz diye" denilerek inzal olmuþtur.
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Bütün mahlukat, þartlandýrýlarak, ezberletilerek bir þeyler yapabilir. Ancak,
sadece Ýnsan, idrak ve tefekkür gücüne sahip varlýk olarak bu özelliði dolayýsýyla,
"Allah'ýn Yeryüzünde Halifesi" olmak þerefine nail olmuþ; bu gerçeði idrak edip gereðini
yaþayabilenlere de "Þerefli Müslümanlar" denilmiþtir. Elbette ki, takliden bir þey
yapabilenler de "yakin"leri ölçüsünde bundan hisselerini alýrlar.

Kur'an-ý Kerim'i anlamak için, önce "tahir" olmak, yani "arýnmýþ" olmak gerekir.
Çünkü "arýnmamýþ olanlar dokunmasýnlar" deniliyor. "Tahir"in zýddý olan "necis"in,
yani necasetin, yani pis-kirli olma hâlinin ne olduðunu, bakýn nasýl tarif ediyor ayný
Kitap: "Kesinlikle necis olanlar, müþriklerdir." Yani, necis olma hâlini meydana getiren
"þirk" (ortak koþma) düþüncesidir.

Ýþte bu iki ayet bir bütünleme ile þunu ifade etmektedir:
"Þirk düþüncesiyle kirlenmiþ olan müþrikler, bu pis düþünceden arýnmadan

Kur'an'a el sürmesinler; çünkü þirk düþüncesiyle, Allah'ýn vahdaniyetini, Tek'liðini,
ahadiyyetini anlatan bu Kutsal Kitab'ý anlayamazlar."

Ýnsanlarýn, birimsellikten doðan bir biçimde, gökte hayal ettikleri Tanrý'ya bakýþ
açýlarýna karþýn; Allah'ýn vahdaniyetini, ahadiyetini, sonsuz, sýnýrsýz, tek oluþunu en
açýk seçik bir biçimde vurgulayan ve Tek'ten çok'a bakýþ açýsýný açýklayýp öðretmeyi
gaye edinmiþ olan Kur'an-ý Kerim'in anlaþýlmasý, elbette ki kolay deðildir.

Ýþte bu sebepledir ki, Kur'an-ý Kerim'i anlamak istiyorsak, önce þirk
düþüncesinin pisliðinden arýnmak mecburiyetindeyiz.

Nedir Þirk düþüncesi?
Tanrý (ilâh) kabulü, Tanrý (ilâh) vardýr zanný þirk düþüncesinin temelidir.
Ýslam dininin, insaný Þirk kavramýndan kurtaracak anlayýþý ise, Allah Resûlü

Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselâm tarafýndan þöyle tarif edilmiþ ve
formüllenmiþtir.

"Tanrý (ilâh) yoktur, ancak Allah vardýr."
Bu demektir ki özetle:
Sizin düþündüðünüz gibi, bir tanrý ve tanrýlýk kavramý kesinlikle mevcut deðildir;

Allah vardýr ve O'nun oluþturduðu kendi sistemi mevcuttur.
"Zikrin faziletlisi Lâ ilâhe illallâh'týr."
"Lâ ilâhe illallâh diyen cennete girer, hýrsýzlýk yapsa da, zina yapsa da."
Gibi hadisi þerifler, hep Kelime-i Tevhid formülünün manasýnýn yüceliðine dikkati

çeker. Yani bir kiþi bütün bunlarý yapsa dahi, Kelime-i Tevhid formülünün taþýdýðý
anlamý kavradýðý zaman artýk bu yaptýklarýna tövbe eder; tanrý (ilâh) var tahayyülünden
ileri gelen, yaptýðý yanlýþ iþlerden vazgeçer; Allah'a yüzünü döner; gereðini yaþar ve
bu da ona cenneti getirir demektir.
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Evet, cenneti nasýl yaþamaya baþlar insan? "Onlar dünyada iken cennet
nefhalarýný almaya baþlarlar" buyuruluyor... Ne demektir bu?

Ýnsan idrak eder ki, sonsuz-sýnýrsýz Allah, her zerrede, tüm varlýðý ile mevcuttur;
ve dolayýsýyla kendi benliðinde, özünde, her zerresinde kemaliyle, Zât'ýna yakýþýr þekilde
"O" vardýr. Yýllardýr ötelerde sandýðý; özünden, benliðinden yüz gösterivermiþtir
kendisine.

"Ben taþrada arar idim, O can içre canan imiþ" mýsralarý dökülüverir aðzýndan.
Sonra bakar görür ki, her zerrede yüz gösteren "O".

"Baþýný ne yana çevirirsen hep Allah Vech'ini (yüzünü) görürsün."
Ayetinin sýrrýný idrak eder ve her yerde, her þeyde O'nu sevmeye baþlar.

Kimseye kýzmaz, küsmez; kimsenin hakkýný yemez; kimseye dil uzatmaz; kimseyi
istemediði bir iþe zorlamaz; geçici deðerlerle vakit harcamak yerine, kalýcý hizmetlerle
vaktini deðerlendirip, hem fiilleriyle, hem diliyle, hem bilinciyle hep sevdiðini zikreder
hâle gelir. Eskiden, Ýslamiyet kendisine çok zor gelirken; þimdi kendisine çok basit ve
çok kolay geliverir.

Zaten nedir ki...
Kelime-i þahadeti, dille tekrarlamak bir yana, haliyle yaþamaya baþlamýþtýr...

Farz olan beþ vakit namaz. Nedir ki... Sabah velev ki kalktýðýnda, elini yüzünü yýkarken,
ayaðýný da yýkayýp almýþ olur abdesti; ve alt tarafý, iki dakikadýr, iki rekat sabah namazý.
Öðlen de, bir fýrsatýný bulamaz mý dört dakikacýk... Dört rekat da farz öðle namazý;
maddenin tüm stresi içinde, dört dakikalýk sonsuzluk tasavvuruyla yaþanan, dört rekat
öðle namazý...

Ýkindi namazý için... Farz edilen dört rekat namaz için bulunamaz mý dört
dakika... Senin gerçek boyutun olan o sonsuzluða açýlan pencere... Akþam eve
gelmiþsin; günün bütün dünya dertlerinden kendini soyutlayabilmek için; elini yüzünü
yýkayýp, abdest alýp üç dakikalýk, üç rekatlýk özündeki sonsuzluða yöneliþ, o sonsuzlukta
huzur... Ve nihayet yatmadan önce, günün bütün problemlerinden arýnýp, kendi gerçek
âlemine dalmayý kolaylaþtýracak dört rekatlýk, farz olan yatsý. Ýþte üzerine farz olan:
Ýslamiyete göre bu kadar az ve basit. Topunu toplasan günde 17 dakikacýk!.. 1440
dakika içinde sadece 17 dakika...

Ama istiyorsan, daha fazlasý, diyorsan: beni, sonsuz bir gelecek bekliyor, benim
orada daha pek çok þeylere ihtiyacým olacak, idrakine gelmiþsen; dilediðin kadar
arttýrýrsýn yararlý çalýþmalarýný...

Namazdan sonra ne var? Hac...
Ýþte bu da son derece önemli bir konu... Hazreti Resûl Aleyhisselâm buyuruyor

ki:
"Hacca gitmekte acele ediniz. Çünkü hiçbiriniz ileride karþýsýna hangi engellerin

çýkacaðýný bilemez."
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Ve gene þiddetle uyarýyor ki:
"Kim gitmesine engel olacak þiddette bir hastalýk, yahut haccý yasaklayan

zalim sultan, yahut da yoksulluk olmadýðý halde hacca gitmeden ölürse, o kimse ister
Yahudi, ister Hýristiyan olarak ölsün."

Bu, din kurucusunun hükümleri göstermektedir ki, hac, acilen yerine getirilmesi
zorunlu bir ibadettir. Niye?

Çünkü, hacda, o güne kadar bilerek ya da bilmeyerek yapmýþ olduðun tüm
suçlarýn (kul hakký da dahil) tamamýyla silinmekte; "anandan doðduðun günkü kadar
günahsýz olarak" dönmektesin; ve "acaba affoldu mu" diye düþünmeni de Hazreti
Resûl, "en büyük günah" olarak deðerlendiriyor. Böyle bir fýrsat kaçýrýlýr, terk edilir
mi? Ölümün, hele günümüz þartlarý içinde, ne zaman geleceði belli deðilken; bir an
önce, bizi azaba sürükleyecek tüm menfi yüklerden arýnýp sýfýrlanmak varken: bunca
olumsuz yükle, günahla ölüm-ötesi âleme geçmek, mantýk iþi mi? Hele, bunu
yapmamaktan dolayý bir Hýristiyan veya Yahudi inançsýzlýðýný göze alarak ölmek söz
konusuyken...

Ýkinci olarak, bir de haccýn manevi yaný var. Hiç olmazsa, çok kýsa bir süre de
olsa; sanki kefen giyer gibi, dünyadan soyunarak ihramlarý giyip; madde dünyasýndan
ve onun tüm geçici deðerlerinden arýnýp; sonsuzluðun tarifi mümkün olmayan
deðerlerinin içine dalmak. Bilinç boyutunun sonsuzluðunda, benliksiz bir biçimde kulaç
atmak. Kâbe'de dahi Vechullah'ý görebilmek. Ve Yâr ile sohbet etmek...

Ýleri gidiverdiysek affola. Ama sýzýverdi testiden iþte...
Neyse, gelelim Oruç'a ve Zekât'a:
Oruç, insana sanki yapýsýndaki meleki boyutu hissettirmek için konulmuþ özel

bir farz. Büyük rahmet. Sen yemeden, içmeden, seks yapmadan ve seks düþünmeden,
baþkalarýnýn hakkýnda kötü düþünmeden, kötü konuþmadan da durabilen; ve böyle
yaþayabilen bir meleksin idrakini hissettirmek için konmuþ bir farz. Senede 365 gün
içinde, 29 gün. Sana bu beden olmadýðýný, bir bilinç varlýk, düþünsel varlýk olduðunu,
meleki boyuta ait bir varlýk olduðunu fark ettirmek için konulmuþ bir farz.

Ve zekât... Anladýysan, her zerrede, her birimde var olanýn gerçekte sadece
"O" olduðunu, paylaþ onlarla hiç olmazsa varlýðýnýn kýrkta birini, diyen anlayýþ...

Ýþte en basitiyle Ýslam...
"Kolaylaþtýrýnýz, güçleþtirmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz!"
Buyuran Efendimiz Resûlullâh Sallallâhu Aleyhi Vesellem'in bildirdiði Kur'an'ýn

bize en öz manada anlatmak istedikleri ve bizden talep ettiklerini anlayabildiysek,
bunun ardýndan "Günah"ý anlayalým, sonra da "Ýstiðfar"ýn ne olduðunu ve nasýl bir
düþünceyle yapýlmasý gerektiðini...

"Daðlar gibi kuþatmýþ benlik günahý seni
Günahýný bilmeden gufraný arzularsýn."
Ve iþte bundan sonradýr ki, artýk Kur'an-ý Kerim'e "el sürebiliriz" ve zikre,

duaya baþlayabiliriz...
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FAYDALI DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya Hayyu Ya Kayyum
Ya Fettahu Ya Rezzaku
Ya Azizu Ya Hakimu
Ya Alimu Ya Veliyyu
Ya Latifu Ya Cebbaru
1. Ya Bediüs Semavatý Vel Ard. Ya Zelcelâli Vel Ýkram. Ecirnî Minennar.

Ecirnî Minennar. Ecirnî Minennar. Ya Aziz, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim,
Necinni Minel Azabil Elîm.

2. (Hazreti Fatma'ya Sevgili Peygamberimizin tavsiye ettiði dua:)
Ya Evvelil Evvelin, Ve Ya Ahiril Ahiriyn, Ve Ya Zülkuvvetil Metin, Ve Ya

Rahmanil Müstahsiyn, Ve Ya Hüve Erhamer Rahimiyn.
3. Allahümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli seyyidina Muhammed,

Bi Adedi Külli Dâin Ve Devâin Ve Barik ve Sellim Aleyhi Ve Aleyhim Kesira.
(Bu salavat 3 defa okunur. Ýlk iki defasýnda Kesira diye biter, 3.de Kesiren

Kesira diye okunur.)
4. Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Âli Seyyidina

Muhammed. Ve Alâ Seyyidina Cebrail ve Mikail Ve Ýsrafil Ve Azrail, Ve Hameletil
Arþi Ve Melâiketil Mukarrebine Ve Cemi Enbiyaî Ve Evliyai Vel Mürseline Alâ
Külli Ecmain.

5. Rabbena Âtina Fiddünya Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Ve Kýnâ
Azaben Nar, Edhilnel Cennete Meal Ebrar, Ya Azizü Ya Gaffar, Ya Rabbel Âlemin.

(Ey Rabbimiz, bize Dünya ve Ahirette iyilikler ver, cehennem azabýndan kurtar,
cennete iyi kullarýnla ithal eyle; Ey Büyük, Ey affedici, Ey Âlemlerin Rabbi Allah'ým.)

6. Salli Ve Sellim Ve bârek alâ Habibike Muhammed Mustafa, Ve Alâ
Cemi Enbiyai Vel Mürselin, Vel Evliyai Vel Ulemai Veþþühedai Vessalihin, Âmin,
Vel Hamdülillahi Rabbil Âlemin, El Fatiha (Âmin).

Mü'minler için istiðfar:
Allahümmaðfirli veli valideyye velilmü'minine vel mü'minât, vel müslimîne

vel müslimat, el ahyâi minhüm vel emvât, birahmetike yâ erhamerrâhimin.
"Günde 25 defa bu istiðfarý okuyana bütün mü'minler adedince sevap verilir."

– Hadisi Þerif.
Sýkýntýlarýn def'i için:
Allahümme salli ve sellim ve Barek Alâ seyyidina Muhammed (1 kere)
Yâ Erhamerrâhimin (3 kere)
Bismillâhirrahmanirrahim (1 kere)
Lâ ilâhe illâ ente Subhaneke innî küntü minezzâlimin
(Besmele ile beraber 33 veya 100 kere)
Enni messeni yedurrü ve ente erhamürrâhimin (Besmeleyle 33-100 kere)
Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber.
(Besmeleyle 33-100 kere)
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azým (Besmeleyle 33-100 kere)
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ERZURUMLU ÝBRAHÝM HAKKI HAZRETLERÝ'NÝN
HAYATI

Ýbrahim Hakký Hazretleri 1702 yýlýnda Erzurum'a baðlý Hasankale ilçesinde
dünyaya geldi. Babasý Molla Osman Efendi, gördüðü bir rüyada emredilmesi üzerine
bir mürþit aramak maksadýyla Siirt'e ve oradan Tillo'ya gelmiþ ve Ýsmail Fakirullah
Hazretleri'nin hizmetine girmiþtir. Ýbrahim Hakký da 9 yaþýnda iken babasýnýn
arkasýndan amcasýyla Tillo'ya gelmiþlerdir. Okuma çaðýnda olan Ýbrahim Hakký, o
günün þart ve araçlarýna göre çok ileri durumda sayýlabilecek fen bilgilerini Fakirullah
Hazretleri'nden almýþtýr. Daha sonra Veysî tarikatýna intisap eylemiþtir.

Büyük düþünür Ýbrahim Hakký, fýkýh ve hadiste, þiir ve edebiyatta, týp ve
gökbiliminde, hasýlý bütün ilim dallarýnda büyük bir kudret ve yetenek kazanmýþtýr.
Yaþadýðý çaðda doðunun biricik ilmî faziletini gösterir.

Mürþit ve hocasý Fakirullah Hazretleri'nin ölümünden sonra, irþat ve öðretim
görevlerini devraldý. Ýbrahim Hakký burada edindiði bilgileri yeterli görmeyip, ilmî
tetkik ve araþtýrma için 1742 yýlýnda Ýstanbul'a giderek Sultan Mahmut'un özel misafiri
oldu. Saray kütüphanesinde bulduðu önemli eserleri tetkik ederek El Ýnsaniye adlý
kitabýný 150 eserden yararlanmak suretiyle yazdý.

Ýstanbul'dan sonra Kahire'ye uðrayarak burada bir yýl kaldý. Sonra da Tillo'ya
döndü. Ýbrahim Hakký Hazretleri 1780 yýlýnda vefat etti. Vasiyeti üzerine Ýsmail
Fakirullah Hazretleri'nin yanýna defnedildi.

Hakikat ve tasavvufla ilgili divaný, Ýbrahim Hakký divaný ile çeþitli bilgileri
kapsayan Marifetname'si basýlmýþtýr. Diðer eserleri þunlardýr:
1. Mecmuatül Ýrfaniye 13. Mecmuatül Vahdaniye 25. Ýsbatül Vücud
2. El Ýnsaniye 14. Kitabül Âlem 26. Sülukü Tariki Fena
3. Tuhfetül Kiram 15. Ruzname 27. El Ýnsanül Kâmil
4. Nuhbetul Kelâm 16. Nasihatname 28. Mahremül Esrar
5. Tezkiratul Ahbab 17. Felekname 29. Tevhidüs Sýfat
6. Urvetül Ýslam 18. Vuslatname 30. Hüsnül Arifin
7. Meametul Meani 19. Tevhidil Kur'an 31. Asayý Musa
8. Kenzül Fütuh 20. Sefinetun Nuh 32. Naþ-i Can
9. Definetür Ruh 21. Ruhüþ Þuruh 33. Ýnayetname
10. El Amelül Felakiye 22. Cülulüm 34. Uzletname
11. Þerhül Basita 23. Cilalül Kulub 35. Ýbretname
12. Mürþidil Metalibin 24. Þifaüs Sudur 36. Kavsidül Lugatül Farisiye

Eserlerinden en ünlüsü ve bir nevi ansiklopedi vasfýný taþýyan Marifetname,
çaðýn bütün manevi ilimlerini, kendi bilgilerini ve bu arada, astrolojiye olduðu kadar
uzay ilmine de vâkýf bulunduðunu gösteren bütün bilgileri ihtiva etmekte olup, hem
doðu, hem batý ilim dünyasýnda ayný ilgiyi görmüþtür.

Ýbrahim Hakký Hazretleri, Fakirullah Hazretleri'nin hem talebesi, hem de damadý
olmuþtur.

Mübarek ruhlarý için El Fatiha.
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FATÝHA, AYETEL KÜRSÝ VE
YASÝN-Ý ÞERÝF'ÝN FAYDALARI

Kur'an, þifadýr. Kur'an ayetlerinin pek çok derde deva olduðu, bir gerçektir.
Bu özelliðe sahip ayetler arasýnda, Fatiha suresinin tamamý, Ayetel Kürsi (2:256) ve
Yasin suresi vardýr.

Aþaðýda, Fatiha suresi, Ayetel Kürsi ve Yasin'in birçok faydalarýndan bir kýsmý
belirtilmiþtir. Yer darlýðý nedeniyle, bu konuda ancak bir özet verebiliyoruz.

Fatiha'nýn Faydalarý
Fatiha, dine, doðruluða, Allah'a yönelmeye, baþarýlý olmaya, yardým görmeye,

düþmana üstün gelmeye, ibadette ve itaatte bulunmaya, merhametli ve þefkatli
kalmaya, yeterli bulunmaya, sevimli olmaya, kötülükten korunmaya, güven içinde
kalmaya, mülk edinmeye, irade ve ilim sahibi olmaya, malda artýþ elde etmeye, mevki
sahibi olmaya, güzel bir hayat sürmeye, ev halkýný korumaya, zarar ve fesattan uzak
olmaya, ilmin inceliklerini anlamaya, marifet sahibi olmaya yardým eder. Fatiha'yý
çok okuyan, canýnda ve malýnda bereket bulur. Allah, onu açlýk ve fakirlik gibi üzücü
ve ezici þeylerden korur. Allah'tan meþru olarak ne isterse, mutlaka kendisine verilir.
Bütün bunlar, Fatiha'ya devamla elde edilir. Ayný zamanda bunlar, ehil bir zattan
müsaade almakla gerçekleþir. (Hazinetül Esrar, s. 413.)

Farz namazlardan sonra 20 defa Fatiha'yý okumaya devam eden kimse, her
gün 100 kere bu sureyi okumuþ olur. Allah onun rýzkýný geniþletir, durumunu iyileþtirir.
Ýç âlemini ýþýklandýrýr, iþlerini kolaylaþtýrýr. Gam ve kederini giderir. Ýzzet ve þeref
kazandýrýr. Fatiha ile birlikte bereket iner, ihtiyaçlarý karþýlanýr. Fatiha'da, erbabý için
nurlar ve sýrlar vardýr.

Her farz namazdan sonra Besmele ile birlikte 7 kere Fatiha suresini okumaya
devam eden kimseye Allah, hayýrlarýn kapýsýný açar. Din ve dünya iþlerinde yeterli
sebep yaratýr. Fatiha'yý 7 defa okuyup bir pamuk parçasýnýn üzerine üfleyen ve sonra onu
bir yara üzerine kapatan kimseye Allah, Fatiha bereketiyle þifa verir. (Dürretül Âfâk.)

Ýmam El-Hakim'e göre bu surede bin zâhir, bin de bâtýn olmak üzere iki bin
hassa vardýr. Sabah namazýnýn sünnetiyle farzý arasýnda 41 kere Fatiha okumaya
devam eden kimse, ne gibi bir makam ve mevki dilerse onu elde eder. Fakir ise
zengin olur, borçlu ise borcu ödenir. Hasta ise þifa bulur. Zayýf ise güç ve kuvvet
kazanýr. Garip ise izzet ve þeref elde eder. Halk arasýnda kýyaslanamayacak kadar
itibar kazanýr. Hem ulvi (yüce), hem süfli (aþaðý) âlemde sevimli olur. Sözü dinlenir,
iþi beðenilir. Düþmaný yanýnda kuvvetli ve heybetli görünür. Dostu yanýnda son derece
sevilir. O buna devam ettikçe, Allah tarafýndan devamlý bir emniyet içinde bulunur.

Bulunduðu makam ve mevkiden azledilen kimse, sabah sünneti ile farzý arasýnda,
bir noksanlýk yapmadan 40 gün, günde 41 defa Fatiha'yý okuyacak olursa, Cenabý
Hak onun makam ve görevini veya daha iyisini verir. Eðer kýsýr kalmýþ ise, Allah ona
salih bir evlat da verir. Belirtilen tertip üzere aðrý ve sýzý hissedilen yaraya, özellikle
göz aðrýsýna, halis bir niyet ile okunursa, Allah þifa verir.
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Fatiha'nýn böyle þifa olmasý, týbbi bütün çarelere baþvurduktan sonra, týbbýn
âciz kalmasý halinde baþlar. Bu öyle bir sýrdýr ki, bunu ancak Allah'ýn yardým ettiði
kimseler bilebilir. Bu sýrrý gizlemek gerekir. Ancak layýk olana, gönülden inanýp kabul
edene açýklanabilir. (El-Hakim, Esrarý Fatiha.)

Her farz namazýnýn ardýndan 100 kere Fatiha'yý okuyan kimse buna devam
ederse, hýzla maksadýna ulaþýr. Kim de sabah namazýndan sonra Fatiha'yý, harfleri
sayýsýnca (125 defa) okursa, gayrimeþru istekler dýþýnda arzuladýðý þeyi elde eder.

Fatiha'yý 125 bin defa hatmetmekte büyük faydalar vardýr.
Fatiha'yý Resûller, Bedir Savaþý'na katýlan mücahitler ya da Tâlut'un askerleri

sayýsýnca (üçü de 313'tür) okuyan kimse, arzu ettiði meþru dilekleri elde eder ve
ihtiyacý olan korunmayý saðlar.

Gece gündüz bu sureyi okumaya devam edene Allah hem zâhiri, hem de bâtýnda
ledünni ilim ilham eder.

Resûlullah Efendimiz buyuruyor ki: "Kim döþeðine uzandýðýnda Fatiha'yý okur
ve beraberinde üç Ýhlas ile bir Muavvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) okursa, ölümden
baþka her þeyden güven içinde olur."

Diðer bir hadisi þerifte ise buyuruluyor ki: "Fatiha, müminlerin maksadýna açýlan
kapýdýr. Kim onu abdestli olarak yedi gün, günde 70 kez okur da tertemiz bir suya
üfler ve onu içerse, Allah kendi fazlü kereminden ona ilim ve hikmet verir, kalbini
fasit (bozuk) düþüncelerden temizler. Onun zekâsýný arttýrýr, hafýzasýný güçlendirir,
artýk bir daha unutmaz olur."

Ayetel Kürsi'nin Faydalarý
(Þeyh Muhakkik Celal Divani Hz.'nin beyanýna göre:)
Kim Ayetel Kürsi'yi harfleri sayýsýnca (170 defa) okursa, ne gibi bir mertebe

talep ederse herhalde onu bulur. Rýzýk isterse geniþ bir nimete eriþir. Borcundan
kurtulmak isterse ödeme imkâný bulur. Zindanda ise, Allah oradan kurtuluþ sebeplerini
yaratýr. Düþmanlarýn þerrinden kurtulur. Özellikle bu sayýyý farz namazlardan sonra
okursa, talebi süratle yerine gelir. Gece ortasýnda abdestli bir durumda kýbleye
yönelecek olursa, kabul olunmaya pek yaklaþmýþ olur.

Ayetel Kürsi'yi kelimeleri sayýsýnca (50 defa) yavaþ yavaþ okursa, mübarek
kýlýnýr ve þeytanýn çekip çevirmelerinden korunur.

(Þeyh Ýmam Ebül Abbas El-Bûnî [Bevnî]'nin beyanýna göre:
Ayetel Kürsi'yi harfleri sayýsýnca (170 defa) okuyan, ömrü boyunca hiçbir

kötü þeyden korkmaz, kimse ona karþý kötülük yapmaya güç bulamaz. Ne söz, ne
hareket ile dokunamaz. Þeytan'ýn çevirmelerinden korunmuþ olur. Bu sayýda okumaya
devam eden kimseye, varlýk âleminde bulunan þeyler itaat eder. Hiçbir þey ona zarar
vermeye güç yetiremez. Farz namazlarýndan sonra okuyan, halk arasýnda ve ruhani
varlýklar katýnda sevimli olur.

Kimin bir ihtiyaç ve dileði olur da ona ulaþmaya yol bulamazsa, 170 defa
Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra 3000 defa "Ya Kâfi, Ya Ganiy, Ya Fettah, Ya
Rezzak" demesi halinde, Allah'ýn izni ile arzu ettiði sebep kapýlarý kendisine açýlýr.
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Ayetel Kürsi'yi harfleri sayýsýnca (170 kez) okuyan kimse, arzu ettiðinin sevgisine
layýk olur. Rýzýk ona doðru gelir. Sevdiði bir kadýn varsa, meþru yoldan onunla evlenir.
Bununla düþmanýný kahredebilir. Ýnatçý ve kýskancý defedebilir. Hile yapanýn düzenini
bozabilir. Borcunu ödeme imkâný bulur. Zenginlik arzu eder veya bir þeye eriþmek
isterse, Cenabý Hak bu isteklerini yerine getirir.

Kim bu ayeti Peygamber Efendimizin isimleri sayýsýnca (201 defa) okuyup,
dünya ve ahiret iþleri ile ilgili bir hacetini Allah'tan isterse, onun bu ihtiyacý karþýlanýr.
Ayetel Kürsi'yi 313 defa okursa, kendisine ölçülemeyecek kadar hayýr hasýl olur.
Allah ona hayýr kapýlarýný açar.

(Tefsiri Tesir yazarýna göre:)
313 sayýsýnýn büyük sýr ve hikmeti ve garip özellikleri vardýr. Bu sayý, 124 bin

peygamber içinde resûl olanlarýn sayýsýdýr. (Her resûl, ayrý bir vahye mazhar olmuþtur.)
Tâlut, 313 kiþi ile Câlut'a karþý savaþa çýkmýþtý. Bedir Savaþý'na katýlan Eshabý Kiram
da 313 kiþi idi.

(Þeyh El-Bûnî diyor ki:)
Yüce Kur'an'da en üstün ayet, Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi Ýsmi Âzam, yani

Allah'ýn en büyük ismidir. Cenabý Hak, bu ayetin baþýnda "Allah Hu lâ ilâhe illâ
Huvel Hayyül Kayyum" buyuruyor. Kim bu üç ismi anýp devam ederse, süratle
faydasýný bulur.

Rýzýk istediðinde, Lâ ilâhe illallahür Rezzak de.
Þeref arzu ettiðinde, Lâ ilâhe illallahül Muizz söyle.
Ýlim talep ettiðinde, Lâ ilâhe illallahül Alim de.
Sevgi ve muhabbet talep ettiðinde, Lâ ilâhe illallahül Vedud zikrine devam et.
Bir zalimden intikam almak istersen, Lâ ilâhe illallahül Müntekim'e devam et.
Bilmiþ ol ki, Ayetel Kürsi'nin þaný çok büyüktür, faydasý umumidir. Kim onunla

dua ederse, Cenabý Hak kabul buyurur.
Bu ayetin özelliklerinden biri de þudur: Her farz namazýndan sonra okunursa,

kul hakký ve millet hakký dýþýnda, Allah okuyanýn bir sonraki farz namazýna kadar olan
bütün günahlarýný ve kusurlarýný baðýþlar. Uyumadan önce okuyan kimseyi, uykusu
sýrasýnda þeytandan korur. Kim de onu öfkelendiði zaman okuyup sol tarafýna üflerse,
þeytanýný hapsetmiþ olur, öfkesi de yatýþýr.

(Þeyhül Ekber Muhyiddini Arabi Hz.'nin buyurduðuna göre:)
Kim Ayetel Kürsi'yi harfleri sayýsýnca (170 defa) okursa, halk ve seçkinler

arasýnda büyük bir dereceye eriþir. Cenabý Hak onun üzerine hayýr ve fayda kapýlarýný
açar. Ýlim hazinelerinin, gizli bilgilerin pencerelerini aralar. Tedavi etme yollarýný ona
öðretir. Böylece Cenabý Hak, ona hem zâhiri, hem bâtýni ilim ve hikmet verir. Arzu
ettiði üzerinde tasarrufa sahip olur.
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Kim de Ayetel Kürsi'yi her gün bin defa okur ve bunu vird haline getirirse,
dünyevi arzusuna kavuþur, maksadýna eriþir. Kim gece gündüz bin defa okur ve buna
40 gün devam ederse, ruhani âlemin kapýsý ona açýlýr, melekler onu ziyaret eder ve o
kiþinin bütün dilekleri yerine gelir. Bunda hiçbir þüphe ve tereddüte yer yoktur. Ayný
zamanda, rüyada Peygamber Efendimizi görme þerefine eriþmek mümkün olur, ondan
birtakým ihsanlar ve talimat alýnýr.

Yasin-i Þerif'in Faydalarý
Benzer þekilde, Yasin Suresi'nin de pek çok faydalarý vardýr. Aþaðýda, bunlardan

iki tanesini özetliyoruz:
Emir Sultan Hz. þöyle buyurmaktadýr: Eðer bir kimse Yasin-i Þerif'i gizlenmek

ve bir düþmanýn þerrinden kurtulmak veya baþýna gelecek felaketlerden korunmak
niyeti ile okuyacak olursa, bu dileklerinden hangisini arzu etmiþ bulunursa yerine
gelir.

Nitekim Ebül Hasan Þâzeli Hz. þöyle buyurmaktadýr:
"Her kim tehlikelerden azat olmak ve kendini gizlemek istiyorsa, aþaðýdaki

duayý okuyup etrafýna üflemesi lazýmdýr." Söz konusu dua þöyle:
"Bismillahir rahmanir rahiym. Lâ ilâhe illa huvel hayyül kayyum.

Bismillahillezi lâ ilâhe illa huve zülcelali vel ikram. Bismillahillezi la yedurrü
ma ismüh þey'ün fil ardý ve lâ fissema ve huves semiül alim. Allahümme inni
euzü bike min Þerri..."

Manasý ise þu þekilde özetlenebilir:
"Rahman ve Rahim olan Allahu Zülcelal'in adýyla. O mutlak ilâh ki diri ve

kayyumdur, yani her þey O'nunla vardýr ve ayakta durur. Allah'tan baþka yaratýcý
olmadýðý gibi, O Celal ve Kerem sahibinin mübarek adý bir kimseyle beraber olursa
ona ne gökte, ne yerde kimse zarar veremez. O, iþiten ve bilendir. Ya Rabbel Âlemin,
..................'ýn þerrinden sana sýðýnýrým."

Bu duayý sonuna kadar okuduktan sonra üç defa tekrar ederse ve Yasin'i
okurken her mübin'e varýþta ya üç veya yedi defa tekrar ederse, gök ve yer ehlinden
hiçbir varlýk ona zarar veremez. Þöyle ki, dünya baþtan aþaðý ateþ içinde kalsa veya
suya gark olsa, itikadý bütün olan bir kulu ne ateþ yakar, ne su zarar verir. Ayrýca: "Ve
cealna min beyne eydihim setten, ve min halfehüm sedden, fe agþeynahüm
fehüm la yübsirun" ayetini her mübin'den sonra yirmi defa okuyan kimseye, bu
âlemde hiçbir kul zarar veremez. Kazdýklarý kuyuya, Yasin-i Þerif'in bereketi ile
düþmanlarý düþmüþ olur.

Bir kimse yolculuða çýkmak istese ve evinin soyulacaðýndan veya eve
girileceðinden þüphe etse, kapýsýnýn kilidini kapatýrken bir defa Yasin suresini okuyup,
kilidin üzerine üfleyecek olursa, en usta kilit açýcýlarý bile o kilidi açmakta baþarýlý
olamaz; hatta içinden böyle bir arzu bile geçiremez. Hazinelerin kilitlerine dahi ayný
minval üzere bu muazzam sure okunsa ve her mübin'e gelindiðinde: "Ve cealna..."
ayetiyle Asr Suresi kýrk defa okunsa, her türlü hýyanetten, tüm elem ve acýlardan
kurtulmuþ olunur. Yukarýda bahsettiðimiz hazine bile, týpký emanet bir þey gibi, Yasin
Suresi'nin bereketi ile bütün saldýrýlardan emin olur, korunur.
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NAMAZ BABI

Malumunuz üzere 5 vakit namaz, tüm insanlýk âlemine farz kýlýnmýþtýr. Bunlarý
her müminin vaktinde eda etmesi þarttýr.

Öðle ve yatsý sünnetlerinin 4'er rekat olarak kýlýnmasý faydalýdýr ve farz yerine
geçer.

Geçmiþ namazlar, beþ vakit namazdan sonra vakit buldukça kaza edilmelidir.
Bundan sonra aþaðýdaki nafile namazlarý kýlmakta fayda vardýr:

Gece saat 12'den sonra 2 ilâ 12 rekat Teheccüd namazý kýlmak gerekir.
Sabah saat 7 ilâ 10 arasý Ýþrak namazý, 2 ilâ 12 rekattýr.
Sabah 10 ile 12 arasý Duha namazý, 2 ilâ 12 rekattýr.
Akþam namazýndan sonra 2 ilâ 6 rekat Evvabin namazý kýlýnýr.
Þahý Nakþibend Muhammed Bahattin Hz.'nin Sâminî kolunda, 5 vakit namaz

dýþýnda fýrsat buldukça çokça Kur'an-ý Azimüþþân okunur. Haftada bir gün Hatmi
Hâcegân, ihvanlar arasýnda ve bir halife maiyetinde toplanýp çekilir. Bunlar bittikten
sonra þecere, Hz. Fahri Kâinat Efendimiz'den baþlar, Hz. Ebubekir Sýddýk'tan son
halifeye kadar sayýlýr. Üç Ýhlas, Felak ve Nas sureleri birer defa ve bir defa da
Fatiha-i Þerif'le Hatim duasý, Salavatý Þerif okunur. Fýrkai naciye olarak rabýtayi
þerifle, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem huzurunda imiþ gibi, yeþil çadýr,
yeþil bayrak ve yeþil sancak altýnda, gelmiþ ve geçmiþ Ümmeti Muhammed ve ehli
iman ve ehli insanlarýn ruhlarýna hediye edilir. Tarikata intisap eden kiþinin 24 saatte
bir defa bunu yapmasý lazýmdýr. Lillahil Fatiha.

Not: En üstün ders, gece Teheccüd namazýndan sonra yapýlan derstir.
Þeceremizi bir þema üzerinde görelim:
Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)
Ebubekir Sýddýk Hz.
Þahý Nakþibend Hz.
Ýmamý Rabbani Efendi Hz.
Abdullah Dehlevi Efendi Hz.
Mevlana Mehmet Halit Zülcenâheyn Hz.
Ýsmail Fakirullah Efendi Hz.
Ýbrahim Hakký Efendi Hz.
Hoca Bekir Efendi Hz.
Ali Septi Efendi Hz.
Mahmud Sâminî Efendi Hz.
Tâberi Ýmamý Hoca Osman Bedrettin Efendi Hz.
Hoca Mustafayý Naci Efendi Hz.
Musa Kâzým Efendi Hz.
Hacý Ahmet Efendi Hz.
Hacý Ahmet Efendi Hz.
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MÜSLÜMANIM DÝYEN KÝÞÝ

Müslümaným diyen kiþi þartý nedir bilse gerek
Tanrý'nýn buyruðun tutup beþ vakit namaz kýlsa gerek

Tanla durup baþýn kaldýr ellerin suya daldýr (Tan: Seher.)
Tamudan azadlý odur kullar azad olsa gerek (Tamu: Cehennem. Azad: Hür.)

Öðle namazýn kýlasýn her ne dilersen bulasýn
Nefs düþmanýn öldüresin nefs her daim ölse gerek

O ikindiyi kýlanlar arý dirlik dirilenler
Onlardýr Hak'ka erenler, dâim Hak'ka erse gerek

Akþam durur üç fariza dað gibi günahýn erite (Fariza: Farz rekat.)
Ýyi amellerin mezarda mum ve çýrað olsa gerek

Yatsý namazýn ol hâzýr hâzýrlarý sever Kâdir (Hâzýr: Uyanýk. Kâdir: Allah.)
Ýmanýn eksiðin bitir iman önder olsa gerek

Her kim bu sözden almadý beþ vakit namaz kýlmadý
Bilin müslüman olmadý ol tamuya girse gerek (Tamu: Cehennem.)

Görmez misin Mustafa'yý nasýl bekledi vefâyý
Ümmet için o sefayý ümmet ona erse gerek

Bekler isen din gayretin verme gel nefse muradýn
Yunus Nebi salavatýn' aþk ile götürse gerek

Yunus Emre
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DUR SABAH NAMAZINA

Sana derim ey veli, dur erte namazýna (Erte: Sabah.)
Eðer deðilsen ölü, dur erte namazýna

Ezan okur müezzin, çaðýrýr Allah adýn
Yýkma dinin bünyadýn, dur erte namazýna (Bünyad: Temel.)

Uçar yükselir kuþlar, tesbih okur aðaçlar
Himmet alan kardaþlar dur erte namazýna

Namaz kýl yarar olsun, ahrette gerek olsun
Mezarda çerað olsun, dur erte namazýna (Çerað: Kandil.)

Çýka gide can dahi, þöyle kala ten dahi
Derviþ Yunus sen dahi dur erte namazýna

Yunus Emre
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ZEKAT VEREN HIRÝSTÝYAN

Sevgili Peygamberimiz arkadaþlarýyla sohbet ediyorlardý.
Bir ara þunlarý söylediler:
– Zekat vererek, mallarýnýzý koruyunuz. Sadaka vererek, hastalarýnýzý tedavi

ediniz.
Tam o sýrada bir hýristiyan geçiyordu. Bu sözleri duydu.
Kendi kendine tekrarladý:
"... zekat vererek, mallarýnýzý koruyun..."
Hem yürüyor, hem düþünüyordu:
– Acaba ben de zekat versem, malýmý koruyabilir miyim?
Zekat, bir yýldýr elimde bulunan mallarýn, kýrkta birini fakirlere vermekmiþ.

Yani 40 altýným varsa 1 taneciðini fakirlere hediye etmekmiþ...
Ne kadar da kolay...
Bunlarý düþünüyordu. Çünkü o günlerde bir ortaðý, Mýsýr'a ticaret için gitmiþti.

Büyük kervanla, çok mal götürmüþtü. Mýsýr'da satýp "iyi kâr" edeceklerdi.
Evet; yolda bulunan mallarýný düþünüyordu.
– Acaba zekat versem o mallarým korunur mu?
Niçin olmasýn?.. Peygamber, hiç yalan söyler mi?.. Kat'i olarak dedi ki:
"Zekat'la mallarýnýzý koruyunuz..."
Sonunda karar verdi. Zekatýný hesapladý. Fakirlere daðýttý.
Ýki üç gün sonra Mýsýr'dan bir yolcu geldi. Zekat veren hýristiyan, heyecanla

onu buldu.
– Bizim ortaðý gördün mü? diye sordu. Yolcu:
– Evet, gördüm, dedi ve þunlarý ilave etti: Fakat biz görüþtükten 4 gün sonra,

sizin kervan soyulmuþ.
– Ne diyorsun?
– Ne yazýk ki öyle. Bize haber veren deve çobaný, canýný zor kurtarmýþ.

Eþkiyalar bütün mallarý ve develeri yaðma edip kaçmýþlar.
Hýristiyan deliye döndü.
Kýlýçlarýný kuþandý. Kimseye belli etmeden, Peygamber Efendimize yaklaþýp,

öldürecekti.
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Daha evinden çýkamadan, kapýsý çalýndý.
– Kim o?..
– Bir haberci!..
Çýktý. Kan-ter içinde bir bedevi, elindeki mektubu uzattý.
Açtý, heyecanla okudu. Çünkü ortaðý yazmýþtý:
– Sevgili ortak:
Sana kötü bir haber vereceðim.
Bizim kervaný, yolda eþkiyalar bastý. Ne kadar mal varsa alýp, götürdü. Herkes

canýný zor kurtardý.
Fakat üzülme. Bize bir þey olmadý.
Çünkü bir handa yediðim yemekten midem bozuldu. O yüzden üç gün hasta

yattým. Tabii kervan da beni beklemeden gitmiþ.
Ben "Mýsýr'a gidemedim, kâr edemedik" diye üzülürken, yoldakilerin baþýna bu

haller gelmiþ.
Ya sen veya ben herhalde bir iyilik yapmýþýz ki, bu yaðmadan, mallarýmýz

kurtuldu.
Selamlar... Ortaðýn.
Zekât veren hýristiyan doðruca Peygamber Efendimizin yanýna koþtu.

Efendimiz Eshabý Kiramla yine sohbetteydiler.
– Ya Resûlullah, Sen Hak Peygamberisin. Son Peygambersin. Beni de, Ýslam

ile þereflendir, dedi ve müslüman oldu.



150

ZÝKRÝN FAZÝLETÝ

Bismillahirrahmanirrahim,
Elhamdülillâhi Rabbil âlemin. Esselâtü vesselâmü alâ resûlina

Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hadisi þerif:
"En iyi hediye, hikmetli bir sözü iyi anlayýp din kardeþlerine anlatmaktýr ve bu,

bir senelik ibadete bedeldir" (Tâberânî, Ýbn Abbas).

Zikir Hakkýnda Hadisi Þerifler
– Allah'ý zikrediniz. Çünkü zikir, arzuya ulaþmakta size yardýmcýdýr.
– Allah'ý çok zikrediniz, tâ ki size mecnun desinler.
– Her taþýn ve her aðacýn yanýnda Allah'ý zikredin.
– Her halükârda Allah'ý zikretmek, amellerin en üstünüdür.
– Sözün þerefçe en üstünü, zikrullahtýr.
– Halkýn derece itibariyle en yücesi, Allah'ý zikredenlerdir.
– Allah'ý zikretmeyi çoðaltýnýz, o kadar ki (münafýklar size) mecnun desin.
– Sana Allah'ý zikretmeyi tavsiye ederim. Çünkü zikrullah, dünyadan (gelecek

sýkýntýlarda) sana teselli verir.
– Hayýrlýlarýnýz, görüldükleri zaman Allah'ýn adý anýlan kimselerdir.
– Ey insanlar, her hâl ve hareketinizde Allah'ý zikredin.
– Zikrin hayýrlýsý hafî (gizli); rýzkýn hayýrlýsý kâfi olanýdýr.

Ýþin hayýrlýsý, dilin Allah'ý anmaktan yaþarmýþ olduðu halde dünyadan ayrýl-
mandýr.

– Tenhada Allah'ý zikreden, sabýrda, gaza eden (mücahit) gibidir.
– Allah Teâlâ buyuruyor: "Kulum beni andýðý ve benim (ismim) ile dudaklarýný

kýpýrdattýðý zaman, ben onunla beraberim."
– Her hastalýðýn bir þifasý vardýr. Kalplerin þifasý, zikrullahtýr.
– Kýyamet günü Allah, minberler üzerinde yüzleri nurlu cemaatlar getirir.

Onlarý görenler imrenir. Onlar ne peygamber, ne þehittirler. Onlar çeþitli
kabile ve beldelerden olup birbirlerine muhabbet eden (seven) ve Allah'ý
zikretmek için bir araya gelen ve zikredenlerdir.

– Hiçbir cemaat yoktur ki Allah'ý zikre otursun da melekler onlarýn etrafýnda
dönüp dolaþmasýn. Ýlâhi rahmet onlarý sarmasýn, üzerlerine sekine (Allah'ýn
barýþý) inmesin. Allah onlarý kendi katýnda meleklerine anmasýn.

(Yani zikre oturanlarý melekler sarar, etraflarýnda dolaþýr. Ýlâhi rahmet (af ve
maðfiret) onlarý kaplar, üzerlerine sükunet ve selamet iner, Allahu Teâlâ onlarý
meleklerine över.)
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– Hiçbir sadaka Yüce Allah'ý zikretmekten daha faziletli deðildir.
– Resûlullah'a sýrasýyla sual ettiler:
1. Hangi cihadýn ecri sevabý, daha büyük? "Yüce Allah'ý çok zikredenlerin."
2. Hangi orucun ecri daha büyük? "Yüce Allah'ý zikredenlerin."
3. Hangi namaz kýlanlarýn ecri daha büyük? "Yüce Allah'ý zikredenlerin."
4. Hangi zekat verenlerin ecri daha büyük? "Yüce Allah'ý zikredenlerin."
5. Hangi Hac edenlerin ecri daha büyük? "Yüce Allah'ý zikredenlerin."
6. Hangi sadaka verenlerin ecri daha büyük? "Yüce Allah'ý zikredenlerin."
(Görüldüðü gibi hepsine de "Yüce Allah'ý zikredenlerin" buyuruldu. Kelamýn

sonunda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'e hitabýn: "Ya Eba Hafs, hepsini Allah'ý
zikredenler alýp gitti" buyurdular.)

– Diliyle Allah'ý zikredip de kalbiyle isyan eden kimseye yazýklar olsun.
– Diliyle Allah'ý zikretmeyi çoðaltýp da, (ameliyle) Allah'a isyan edenin vay

baþýna geleceklere.
– Bir saat Allah'ý hatýrlamak, seksen senelik nafile ibadetten hayýrlýdýr.
– Allah'ýn büyüklüðü üzerine bir saat tefekkürde bulunmak, bir gece ibadet

için ayakta durmaktan hayýrlýdýr.
"Alâ Bizikrillâhi Tetmainül Kulub" (Rad Suresi, 28).
Yani: "Kalbin mutmain olmasýnýn, tatmin edilmesinin ve rahatlýða kavuþmasýnýn

yolu, Zikrullah'týr." Zikir sebebiyle Cenabý Hak'ka yakýnlýk elde edilir ve ebedi devlete
erilir.

Vesile, Rabýta, Vera ve Takva Hakkýnda Hadisi Þerifler
– Allah'tan benim için vesile (derecesini) isteyiniz.
– Kim deve saðacak kadar rabýta yapsa, Allah (onu) ateþe haram kýlar.
– Yarýn (ahirette) Allah'ýn dostlarý, dünyada iken verâ (sahibi) ve zühd ehli

olan kimselerdir.
– Hayýrlýnýz, dünya hususunda en fazla perhizkâr, ahirete ise en çok raðbet

edeninizdir.
– Kim karnýný aç tutarsa düþüncesi büyük, kalbi (ve baþý) anlayýþlý olur.
– Alçakgönüllü olmadýkça, zâhid olamazsýnýz.
– Amellerin âlâsý, verâ ve takvadýr.
– Allah Teâlâ buyurdu: Bana, verâ ve takva sahipleri kadar kimse yakýnlaþ-

madý.
– Resûlullah kalbini iþaretle: "Takva burada" buyurdular.
– Kim Allah(a isyan)dan sakýnýrsa, Allah da onu (zararlý) her þeyden korur.
– Kime takva sýfatý nasip olursa, dünya ve ahiretin hayrý ile rýzýklanýr.
– Kalpler Rahman (olan Allah'ýn) iki kudret parmaðý arasýndadýr, onu dilediði

gibi çevirir.
– Ýnsanlarda ilk uyandýrýlacak þey, huþu (duygusu)dur.
– Gözlerin aðlamasý ve kalplerin korkusu (ilâhi) rahmettir.
– Senin en büyük düþmanýn, iki yanýn arasýndaki nefsindir.
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LÂ ÝLÂHE ÝLLALLAH

Her kim der ise dâim
Lâ ilâhe illallah
Gönlünde dura kaim (Ayakta.)
Lâ ilâhe illallah

Endiþesi Hak ola
Gönlü nûr ile dola (Iþýk ile.)
Mahþere dek söyleye gele
Lâ ilâhe illallah

Þu dem ki göçe caný
Lâ havfün (*)  ola þaný
Çürütmeye hiç teni
Lâ ilâhe illallah

Aldatmaya þeytan
Mûnisi ola Rahmân (Dostu.)
Hem kurtarýser imân
Lâ ilâhe illallah

O gün ki kara yüzler
Hem söylemeye sözler
Hoþ hüccet olup söyler (Delil.)
Lâ ilâhe illallah

Cehd eyle mâsivâyý (Çabala, Allah'tan gayrýsýný.)
Çýkara gör gönülden
Tevhide can u dilden (Can ve gönülden.)
Lâ ilâhe illallah

Var Eþrefoðlu Rûmi
Terk etme bu kelâmý
Deyin bunu devâmlý
Lâ ilâhe illallah

Eþrefoðlu Rumi

(*) Elâ inne evliyâullahi Lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenun: "Allah'ýn veli kullarý için korku da,
hüzün de yoktur" (10:62).
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DOÐRU YOL (SIRATI MÜSTAKÝM)

Her müslüman için gerçek ve tek amaç, Cenabý Allah'ýn rýzasýný kazanýp onun
hoþnutluðunu elde etmektir. Cenabý Allah, Peygamberleri aracýlýðý ile kendine ulaþtýran
en kýsa ve orta yolu bildirmiþtir. Bu yolun Ýslam'daki adý, sýratý müstakim'dir. Enam
suresinde mealen þöyle buyurulmaktadýr: "Ýþte benim doðru yolum budur. Ona uyun.
Baþka yollara uymayýn ki, sizi Allah'ýn yolundan ayýrmasýn. Azabýndan korunasýnýz
diye Allah, size böyle tavsiye etti" (6:153).

Sýrati müstakime ulaþmak, Allah'ýn lütfu ile beraber, kulun talep etmesi, gayret
göstermesi, inançlý ve ihlaslý (içten) olmasýna da baðlýdýr. Ýlk sure olan Fatiha'da: "Bizi
doðru yola ilet, hidayet et" denilerek, kulun ilk talebinin sýratý müstakim üzere olmasý
gerektiði bildirilmiþtir. Namazýn her rekatýnda tekrarlanan Fatiha Suresi ile devamlý
olarak kul, Cenabý Zülcelal'den doðru yolu talep etmektedir.

Ýnsanýn yaþayýþý, inancý, tutumu ve davranýþlarýyla sýratý müstakim üzere
olduðunu zannetmesi ile gerçekten sýratý müstakimde olmasý, ayrýdýr. Bu zannýn
tehlikesini Zuhruf suresi haber veriyor: "O þeytanlar bunlarý doðru yoldan çýkardýklarý
halde, bunlar doðru yolda olduklarýný sanýrlar" (43:37). Nahl suresinde ise mealen:
"Doðrusu Rabbin, kendi yolundan sapanlarý da, doðru yolda olanlarý da en iyi bilendir"
(16:125) þeklinde uyarýlmaktayýz.

Kur'an-ý Mübin'de sýratý müstakim ifadesi, 32 defa geçmektedir. Birçok yerde,
hidayet kökünden türetilmiþ kelimelerle beraberdir. Ayrýca "düz yol, yolun doðrusu,
murada erdiren yol" olarak birçok ayette yer almaktadýr. "Hidayete ulaþmak için
gidilecek yol" olarak da ifade edilmektedir. Nisa suresinde mealen þöyle denilmektedir:
"Allah'a ve Resûlune itaat edenler, Allah'ýn kendilerine nimet verdiði peygamberler,
sýddýklar, þehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaþtýr" (4:69). Böylece
sýratý müstakim, Peygamber Efendimizin, ashabýnýn ve halifelerinin yolu olarak
açýklanmýþtýr. Kur'an'a göre sýratý müstakim, ayný zamanda sýratullah'týr. Yasin Suresinin
59. ve 61. ayetlerinde mealen: "Ey âdemoðullarý, ben size: Þeytana tapmayýn, o sizin
apaçýk bir düþmanýnýzdýr. Bana kulluk edin, bu doðru yoldur, diye bildirmedim mi?"
buyurulmaktadýr.

Bütün nebiler doðru yolu, Allah'a kulluk etmek olarak bildirmiþlerdir. Kur'aný
Kerim'de sýratel müstakim, Sünnetullah anlamýna da gelmektedir. Enam Suresinin
125., 126. ayetlerinde mealen: "Allah, kimi doðru yola iletmek isterse onun göðsünü
Ýslam'a açar, kimi de saptýrmak isterse onun göðsünü göðe çýkýyormuþ gibi dar ve
týkanýk kýlar. Allah, inanmayanlarý küfür bataðýnda býrakýr. Ýþte Rabbinin doðru yolu
budur," buyuruluyor. Hidayet, Cenabý Allah'tandýr.
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Allah, kendisine halife olarak yarattýðý insaný, rýzasýna ulaþtýracak doðru yola
çeþitli sebeplerle ve ayetleri vasýtasýyla çaðýrýr. "Ýþte bu kitap, Allah'ýn gönderdiði
hidayet rehberidir. Onunla istediðini doðru yola eriþtirir" (Zümer, 23). "Gerçekten bu,
en doðru yola iletir ve yararlý iþler yapan müminlere büyük bir mükâfat olduðunu
müjdeler" (Ýsra, 9). Kur'an-ý Kerim öylesine bir kurtuluþ sebebidir ki, onu anlamadan,
hayatýmýza uygulamadan, doðruya, gerçeðe, Hak'ka ulaþmaya imkân yoktur. Resûlü
Ekrem için "Gerçekten sen onlarý doðru yola çaðýrýyorsun" (Müminun, 73) ve "Eðer
Peygambere itaat ederseniz doðru yolu bulmuþ olursunuz" (Nur, 54) buyuruluyor. Âli
Ýmran suresinin 96. ayetinde ise mealen: "Allah'ýn laneti o zalimlere olsun ki, Allah'ýn
yolundan çevirirler ve onu eðriltmek isterler ve ahireti de inkâr ederler" buyurulmuþtur.
Böylece sýratý müstakimden ayrýlmanýn ya da buna sebep olmanýn karþýlýðý, Cenabý
Allah'ýn laneti olarak bildirilmiþtir.

Salih kiþiler dediðimiz ilim, amel, ihlas üçlüsüne sahip olanlarýn da, sýratý
müstakime çaðýrmada hem sorumluluklarý, hem de görevleri vardýr. Müslim'den rivayet
edilen þu kutsi hadis bunu açýklar: "Doðruya delalet eden kiþi için o doðru yola tabi
olanlarýn sevabý kadar sevap vardýr. Ve bu onlarýn alacaklarý sevaptan bir þey de
eksiltmez. Yine, sapýklýða çaðýrana da o yola uyanlarýn vebalinin aynýsý vardýr. Bu da
onlarýn günahlarýndan bir þeyi noksanlaþtýrmaz."

Zümer Suresi 17-18. ayetlerde mealen: "Þeytana kulluk etmekten kaçýnýp,
Allah'a yönelenlere müjde vardýr. Dinleyip de en güzel söze uyan kullarýma müjdele.
Ýþte Allah'ýn doðru yola eriþtirdiði, onlardýr" buyurularak, sýratý müstakime nasýl
ulaþacaðýmýz beyan edilmektedir.

Sýratý müstakim, inananlarýn yolu demektir. Ve ilk þartý da imandýr: "Doðrusu
Allah, iman edenleri mutlaka doðru yola eriþtiricidir" (Hac, 54). "Kim Allah'a sarýlmýþsa
doðru yola iletilmiþtir" (Âli Ýmran, 101). "Allah'a inanýp ona yapýþanlarý, Allah kendinden
bir rahmet ve lütufa sokacak ve onlarý doðru bir yola iletecektir" (Nisa, 175).

Ýmandan yoksun olanlarýn, sýratý müstakimde olmalarý söz konusu deðildir:
"Allah'ýn ayetlerine inanmayanlarý Allah doðru yola eriþtirmez" (Nahl, 104).

Sýratý müstakimde olabilmenin en az þartý, Ýslam imanýdýr: "Müslüman olanlar
doðru yolu aramýþ, bulmuþlardýr" (Cin, 14). Allah'ýn rýzasýna ulaþmak, bunun için gereken
mücadeleyi yaparak tam bir teslimiyet içinde olmak da gerekir. "Gerçekten size
Allah'tan bir nur ve açýk bir kitap geldi. Onunla, Allah rýzasýnýn peþinde gidenleri
esenlik yollarýna iletiyor ve onlarý, kendi izniyle karanlýklardan aydýnlýða çýkarýp,
dosdoðru bir yola ulaþtýrýyor" (Maide, 16).

Sýratý müstakimde olmanýn bir þartý da, Ýslam esaslarýna, Ýslam'ýn getirdiði sýnýrlar
içinde kalarak sahip çýkmaktýr. Bunun þartlarýndan biri de sünnettir. Sýratý müstakimde
olabilmek için, söz ve amel olarak sünnete uygun davranmak gereklidir. Resûlullah'ýn
izinden gidenler ve sünnetine uyanlarýn dýþýnda kalanlar için, Allah'a giden yol kapalýdýr.
Sünneti ihmal edip de sýratý müstakimde olabilme imkâný yoktur.
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Gönül geniþliði, kendi imanýna gösterdiði duyarlýlýðý öteki müslümanlar için de
göstermek de, sýratý müstakimde olmanýn þartlarýndan biridir. Bir hadisi þerifte
Peygamber Efendimiz, "Kardeþine kâfir diyenin bu sözü, ikisinden biri hakkýnda
gerçekleþir. Söylenen öyle deðilse, söyleyene döner," buyurmaktadýr. Bir din büyüðünün
þu sözü, ne kadar doðrudur: "Söz, amelsiz makbul olmaz. Niyetsiz de söz ve amel
müstakim olmaz. Sünnete uygun düþmedikçe, ne söz, ne amel, ne de niyet geçerli ve
doðru olur."

Âraf Suresinin 43. ayetinde mealen: "Bizi buraya eriþtiren Allah'a hamdolsun.
Eðer Allah bizi doðru yola iletmeseydi, biz doðru yolu bulamazdýk" buyurularak, sýratý
müstakimde olmayý nimet bilmenin ve ona ulaþmanýn da, Allah'ýn hidayeti sonucunda
olacaðý bildiriliyor. Nimete þükür, nimeti verene teþekkürdür.

Sýratý müstakimde kalabilmenin bir þartý da, ilâhi irade ile irtibatta olmak ve
dua etmektir. Cenabý Allah, "Dua edin, icabet edeyim" buyuruyor. Bu emre uymak,
sýratý müstakimde olmanýn þartýdýr. Allah'ýn birliðini, kadim (öncesiz) olduðunu,
sýfatlarýný, adalet ve hikmetini tasdik eden; Resûlullah'ýn peygamberliðini ve
resûllüðünün bütün insanlýðý kapsadýðýný, þeriatýný doðrulayarak, her getirdiðinin hak
olduðunu ve Kur'an'ýn, din kurallarýnýn kaynaðý olduðunu; Kâbe'nin namazýn kendisine
yönelerek kýlýnan tek kýble olduðunu inançla ikrar eden ve bunlarla amel eden insan,
sýratý müstakim üzeredir.

Âli Ýmran Suresinin 8. ayetinde mealen: "Bizi sýratý müstakime ilet ve onda
daim ve sabit kýl. Ey Rabbimiz, bizi doðru yola ilettikten sonra kalplerimizi eðriltme,
bize katýndan bir rahmet ver. Þüphesiz baðýþý çok olan sensin" buyuruluyor. Resûlü
Ekrem Efendimiz de: "Ey kalpleri halden hale deðiþtiren Allah'ým, benim kalbimi
dinin üzere daim ve sabit kýl" diyerek, ümmetine yol göstermiþtir.

Cenabý Resûlullah'ýn duasýyla sözümüzü baðlayalým: "Allah'ým, ey Cebrail, Mikail
ve Ýsrafil'in Rabbi, göklerle yerin Yaratan'ý, görüleni, görülmeyeni bilen Allah'ým: Ýhtilaf
ettikleri konularda, kullarýn arasýnda ancak sen hükmedersin. Üzerinde ihtilaf edilen
Hak'ta izninle beni sabit ve daim kýl, çünkü dilediðini doðru yola hidayet eden ancak
sensin."

Gayret kuldan, baðýþlamak Allah'tandýr.
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BULUNMAZ

Bu akl ü fikr ile o cân bulunmaz
Nice yýl geçti periþan, bulunmaz

Denizler içerim susuz geçerim
Beni kandýracak ummân bulunmaz (Deniz.)

Yitirdim Yusuf'u Ken'an içinde (Ciðerpâresi Yusuf bulunduktan
Yusuf bulundu Ken'an bulunmaz sonra, Ken'an bulunmasa da olur.)

Bu derde nice yanarsýn ey derviþ
Her ne kadar yanarsan yan, bulunmaz

Bu derde müptelâ olmuþ cihanda (Tutulmuþ.)
Bu Rûmi gibi bir insan bulunmaz

Eþrefoðlu Rumi
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HUKUK, VÝCDAN VE SEVGÝ SIRRI

Dinin Sýrrý Sevgidir
Din, ilâhi bir kanundur.
Dinin sýrrý, hukuktur. Hukukun sýrrý, vicdandýr. Vicdanýn da sýrrý, sevgidir.

Hukuk Sýrrý
Dinde hukuk, her þeyden önce doðruluk demektir. Kiþi kendisine ait olmayana

el sürmez ve göz dikmez. Hukuk deyince bu, sadece insan hukuku demek deðildir.
Hukuk, þu evren varlýðý içinde, zerreden güneþe kadar, canlý ve cansýz ne kadar
varlýk varsa, hepsine birden ayný hakký tanýmak demektir. Ve ayný þekilde uygulamak,
insanlýðýn ve Ýslamiyet'in gereðidir. Çünkü varlýklarýn tümü, Hak'kýn varlýðýdýr. Eðer
bir insan ben Hak'ký seviyorum derse, mutlak surette varlýðýný da sevmelidir. Varlýðý
sevmeyen, Hak'ký da sevmiþ olmaz. Bu bakýmdan iyi/kötü, güzel/çirkin, faydalý/zararlý,
sevimli/sevimsiz tercihlerinin, hukukta yeri yoktur. Bunlar söz konusu olurlarsa, Allah'ýn
gazabýný celbederler. Burada sevip sevmeme ayrý þey, hukuk ise ayrý þeydir.

Ýþte insanlarýn ilerleyememesi de bu anlayýþsýzlýðýn eseridir. Hukuka riayet
etmeyen, günahkârlarýn en büyüðüdür. Ve onun insanlýktan da nasibi yok demektir.
Bundan hiç kimsenin þüphesi olmamalýdýr.

Cenabý Hak varlýðýný, dostluk, intibak ve esenlik düsturlarýna göre, müjde ile
iþaretlemiþtir. Ýnsan, tecellisine göre hareket etmekte serbesttir. Kendisine hoþ gelme-
yen, kötü, çirkin, zararlý ve sevimsiz dediði herhangi bir varlýkla ilgilenmeyebilir. Fakat
eðer tesadüfen bir ilgi doðacak olursa, gereken þekilde hukukunu tanýmasý zorunludur.
Çünkü insan, yalnýz ve yalnýz hukuktan sorumludur. Ýster müslüman, isterse hýristiyan
olsun, bunda ayrým olmaz. Çünkü kurtuluþ ve mutluluk kapýsý, buradan açýlýr.

Bütün varlýklar, Cenabý Hak'kýn esmasýnýn suretidir. Bu nedenle ilâhi kitaplar,
"kendini düþündüðün gibi yekdiðerini de düþüneceksin" diye, Allah'ýn emrini
bildirmektedirler. Çünkü canlý ve cansýz bütün varlýklar, O'nun ruhunu taþýmaktadýrlar.

Bunun için de hukukta hiç kimse, keyfine göre hareket edemez. Allah bunu
men etmiþtir. Çünkü onun emri keyfi deðil, ölçüdür. Hele insanýn kalbi, onun kutsal
evidir. Ve Cenabý Hak orayý, kendisi için ayýrmýþtýr. El süren yanar da, zavallý farkýna
varamaz.

Ýnsan aslýnda, Hak'kýn temsilcisi ve varlýðýnýn halifesidir. Bu yüzden hukuk
yönünden son derece yükümlü ve sorumludur. Bastýðý taþtan gökteki kuþa kadar,
canlý ve cansýz ne varsa her þeyden sorumludur. Onun için Ehlullah, "mertliðin gereði,
yekdiðerini düþünmektir" demiþlerdir. Bu uðurda hizmette kusur etmezler.
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Cenabý Hak cümle varlýðý, insana mazhar kýlýp onun emrine vermiþtir. Eðer bir
noksanlýk ve aksilik görecek olursak, bu da gene bizdendir. Bunu böyle bilmeli ve
elimizi her þeye "bismillah" diyerek sürmeli, gene besmele ile de yerli yerine koymalýyýz.
Kullanýþ esnasýnda, onda ruh olduðunu unutmamalýyýz. Kendi uzvumuzdan bir parçayý
nasýl düþünüyor ve hoþ tutuyorsak, onu da o þekilde kullanmalýyýz. Ýþte o zaman,
"ente razý, Hak razý" yani sen O'ndan, O da senden razý demektir. Allah için, þifa
veren cevap budur.

Vicdan Sýrrý
Vicdan, hukukun amiridir; kalpte yanýk yaparak, insaný harekete geçirir. Ýnsan,

her hali hukuk yönünden gerektiði gibi, her iþi hukuk gözeterek yapar; mutlak olarak
doðruluðuna inanýr; kalben þüphesiz bir biçimde emin ve müsterih olursa, iþte bu,
vicdandýr. Buna, hukukun aslý derler; bir adý da imandýr. Bu hâl, insanýn kalbinin
derinliklerinden gelen bir emrin sesidir. Doðruluðundan þüphe edilmeyen, saf ve temiz
bir duygunun ürünüdür. Merhamet denizinin coþarak getirdiði bu hâli, Allah cümlemize
nasip etsin.

Eðer bir insanda iman yoksa, vicdan da yoktur. Vicdaný olmayanýn insanlýðý da
yoktur. Eðer bir kimse hukuk tanýyor ve vicdanen gerçekten müsterih oluyorsa, o
kimseye müjdeler olsun, çünkü Allah onunladýr.

Sevgi Sýrrý
Sevgi, insanýn en ince ve hassas vicdan hislerinin meydana getirdiði, merhamet

ve þefkat duygularýnýn bir eseridir. Vicdan hükmü kalpteki iyi ve kötü bütün varlýðý
yakarak, silip atmýþ ve orasýný ayna gibi, tertemiz bir hâle getirmiþ olduðundan, Cenabý
Hak o kalbe, tecelli tahtýný kurmuþtur. Böylece bütün benliði Hak sevgisi kaplamýþ ve
o kimse artýk, sevgiden ibaret olmuþtur. Artýk o her þeyi, her þey de onu sever olmuþtur.

Bu nedenle o kimse, Cenabý Hak'kýn dostluk, intibak ve esenlik sýfatlarý ile
sýfatlanýp, haslar (seçkinler) zümresine girmiþtir. Artýk o insanýn her iki dünyada da
yeri cennet, makamý ise sefa ve dostluktur.

Ýslamiyet sekiz esasa dayalýdýr. Bunlara sekiz cennet kapýsý denir. Ayrýca
divanlarda, sekiz uçmak diye de anýlýr.

1. Merhamet ve þefkat, 2. Doðruluk, 3. Sadakat, 4. Cömertlik, 5. Sabretmek,
6. Sýr tutmak, 7. Fakirliðini ve âcizliðini bilmek, 8. Rabbine þükretmek.

Ýþte bunlar olmadan, her iki dünyada da huzur, mutluluk ve cennet olmaz.
Bu güzel huylarla huylanan ve benliðine mal eden bir insan, gereði gibi bir

Müslüman ve Resûlüne layýk bir insan demektir. Çünkü bu güzel huy ve ahlaklar,
peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'e ait güzel huy ve
sýfatlarýdýr.
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Ve keza ondan da ailesine, evladýna ve ashabýna tecelli ederek, Ýslamiyetin
temel unsuru haline gelmiþtir. Kur'an, böyle beyan ve ilan etmektedir.

Bunun için de Ýslamiyet, kelimei þehadetle camide cennet aramaktan ibaret
deðildir. Bunlardan biri eksik olursa insan, gerçek Müslüman sayýlmaz. Çünkü Allah'ýn
vahyindeki sýrlarýn saðlamlýðý, bunlarla ayakta durur. Bunun için de hayatýn devamý,
huzur ve mutluluðu, bu esaslara baðlýdýr. Ýnsan, yaþamýnda daima iyiye, güzele ve
doðruya dayalý olmalýdýr. Ölümsüzlük ve ebedilik, bu gerçeklerle mümkündür.

Ýþte bu yüzdendir ki, yukarýdaki esaslar, insanlýðýn ve Hak yolcularýnýn elinde
daima bir ýþýk ve meþale olmuþtur. Ýnsan nasýl ki karanlýkta önünü görmez ve yol
alamazsa, ayný þekilde Yaratan'ýna da varamaz. Cenabý Hak, "Iþýk olun, bana gelin,
sýrrýma erin" diye bizlere hitap ediyor ve bizleri diliyor. Ýþte bu hitabýn anlamýný o yüce
Peygamber, Miraç yaparak bizlere anlatmak istemiþtir. Þu halde bu hakikat ýþýklarý
olmadan, bu cehaletin karanlýðýnda Rabbimize nasýl yol bulup, onun rýzasýna layýk
olacaðýz?

Demek oluyor ki, gerek þeriat gerek tarikatta ve gerekse hakikatte olsun,
deðerli olan bu güzel huy ve sýfatlardýr.

Bir insan ister peygamber, isterse veli olsun, bu gerçeklere sahip olmadan
Rabbine layýk olmaz. Çünkü 100 Suhuf ve 4 kitabýn sýrrý budur. Ýnsanlýða ve
beþeri vicdanlara hayat kaynaðý olan, neþe, huzur ve mutluluk bahþeden, bu
sekiz esastýr.

Dünyada ne kadar güzel huy ve ahlak varsa, hepsi bunlarýn içindedir. Bu
nedenle bunlara, sekiz cennet kapýsý denmiþtir. Bunlara sahip olanlar, zaten bu
âlemdeyken, cennet hayatý sürerler.

Yedi tamuya gelince: Bu cehennem kapýlarýný açan huylar da þunlardýr:
1. Gurur, 2. Hýrs, 3. Kýskançlýk, 4. Bölücülük, 5. Dedikodu, 6. Þehvet, 7. Öfke.

Ýþte dünyada ne kadar kötü huy ve ahlak varsa, onlar da bunlarýn içindedir.
Onun için her kim iyiyi, güzeli ve gerçeði kabul etmezse, kiþiliði ne olursa olsun ve ne
kadar sureti Hak'tan görünürse görünsün, onun gönlünde bu huylar yatýyor demektir.
Ýsterse baþý secdeden kalkmasýn, hiçbir önemi yoktur.

Gerek insanlýk ve gerekse Ýslamiyet, gerçeklere dayanmakla olur. Keyfine
göre hareket edip benliðe kapýlarak, riya, gösteriþ ve desinler diye Ýslamiyet olmaz.
O takdirde yedi tamunun gurur ve isyan kapýlarýný, insan kendisine açmýþ olur.
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ÝYÝCE BAK

Ben arifim diye çýkma meydana
Bir tenhada irfanýna iyice bak
Âlem bu ya, senden kâmil bulunur
Teraziyle dört yanýna iyice bak

Bazý ahmak sözün bilmez tutulur
Nohut gibi her yemeðe katýlýr
Kâmil meclisinde cevher satýlýr
Cila gelir imanýna, iyice bak

Cahil meclisinde satma cevheri
Ne bilsin deðerini beyni serseri
Bir münasip söz bul, kapat defteri
Mukayyet ol, lisanýna iyice bak (Dikkat et, sýnýrla.)

Azýcýk söylersen olursun rahat
Boþ durma, kalbinden getir salavat
Ki sende var ise din ve diyanet
Ýstikamet erkânýna iyice bak

Kimisi söylerken vurur kafana
Ne kazancýna fayda, ne de sefana
Durma, savuþ sarýlmadan yakana
Yüze güler düþmanýna iyice bak

Kimi gýybet söyler, kimisi yalan (Gýybet: Dedikodu.)
Demez ki Ýmaným oluyor talan
Hiç bulunmaz kendi ayýbýný bilen
Sen adam ol, noksanýna iyice bak

Kimi bir iftira çýkarýr yoktan
Ne halktan utanýr, ne korkar Hak'tan
Kimisi kendini düþürür tahttan
Açýk gezer þeytanýna iyice bak
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Kimi zariflikle dinin bitirir
Kimi bilgisiyle iþin bitirir
Kimi yýkar ocaðýný batýrýr
Emmi dayý, gümanýna iyice bak (Þüphene.)

Kimsenin ayýbýna sen olma nâzýr (Görücü.)
Hepsinin Yaratan'ý her yerde hazýr
Belki meclisinde bulunur Hýzýr
Kalp gözüyle dört yanýna iyice bak

Eðer ki bir zalim seni döverse,
Sükut eyle, sakalýna söverse
Baktýn, ayaðýna bir taþ deðerse
Sabreyl'Eyüp isyanýna iyice bak

Etme bir kimseye sakýn intizar (Yan gözle bakma.)
Hakkýný toprak eder ol Perverdigâr (Yaratan.)
Eðer bir kimseyle edersen pazar
Arþýnýna mizanýna iyice bak (Terazine.)

Edepli ol edebini takýn ha
Cahil meclisine olma yakýn ha
Bu zamanýn kadýnýndan sakýn ha
Kan akýtýr yalanýna iyice bak

Kurtarayým dersen eðer serini (Baþýný.)
Beþ vakit namaza sarf et varýný
Kardeþine bile deme sýrrýný
Kasteder ha, öz canýna iyice bak

Ýpeðini kara kýla katarlar
Cevherini az pahaya satarlar
Sonra seni bohça gibi atarlar
Ey Ruhsati, destanýna iyice bak

Âþýk Ruhsati
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ÝMANIN ÞARTLARI ÜZERÝNE

PEYGAMBERLERE ÝMAN

1. Peygamber ve Peygamberlere Ýman Ne Demektir?
Müslümanlýðýn temel ilkelerinden biri, Peygamberlere iman etmektir. Peygam-

berlere iman etmek, onlar hakkýnda vacip, doðru ve caiz olan þeyleri bilip, tasdik etmektir.
Allahu Teâlâ tarafýndan kendi emirlerini, iradelerini, kanunlarýný, þeriatini (din

yasasý) kullarýna bildirmekle görevlendirilmiþ olan büyük insanlara Resûl denir. Yeni
bir din getirmeyen, daha önce gelmiþ bir resûlün dinini teblið eden kimseye de Nebi
deriz. Biz her ikisine de Peygamber deriz ki, Allah ile kullarý arasýnda bir elçi, bir
aracý demektir. Allahu Teâlâ insanlardan seçtiði birtakým büyük adamlarý bu iþ için
memur etmiþ, kullarýna kendi emirlerini, bu yetkin insanlar vasýtasýyla bildirmiþtir.

2. Ýnsanlarýn Peygamberlere Ýhtiyacý ve Peygamberlerin Vazifeleri
Ýnsanlarýn hakiki ve ilâhi birer mürþit olan Peygamberlere ihtiyacý vardýr.

Ýnsanlar, kendi akýllarýyla Allahu Teâlâ'nýn Varlýðýný ve Birliðini anlayabilirlerse de,
O'na mahsus olan birtakým yüksek sýfatlarý tamamen anlayamazlar. Ne yolda ibadet
edileceðini, ahiret iþlerini, ahiretteki sorumluluðu, oradaki mükâfatýn ve cezanýn
þekillerini dosdoðru bilemezler. Ýnsanlarýn, en kýsa ve pürüzsüz bir yoldan giderek
dünya ve ahiret saadetine kavuþmasý, fikri ve ahlaki yüksekliðe eriþmesi, ancak ilâhi
eðitim ve öðretim sayesinde mümkün olabilir. Ýþte insanlarýn bu ihtiyaçlarýný saðlamak
için, Allahu Teâlâ Peygamberler göndermiþ ve onlara her þeyi bildirip, insanlara doðru
yolu göstermeye onlarý memur eylemiþtir.

Peygamberler, en iyi ve en saðlam bir þekilde insanlara Allah'ý tanýtmýþlar,
Allah'tan aldýklarý gibi, inanç hükümlerini ve ibadetin þeklini anlatýp belirtmiþ, birtakým
þeylerde olan güzellik ve çirkinliði ayýrt etmiþler, ahlaki faziletleri insanlara aþýlamýþlar,
medeni hükümleri tesis etmiþler, toplumsal iliþki ve baðlarý kuvvetlendirmiþler, faydalý
ve zararlý, hayýr ve þer olan þeyleri anlatmýþlar, hayatta lazým olan þeyleri belletmiþler
ve bunlarýn yollarýný, esaslarýný göstererek, maddi ve manevi alanda insanlar için tam
bir rehber olmuþlardýr.

Sözün kýsasý: Peygamberler, kendilerinin Allah tarafýndan birer memur
olduklarýný söylemiþler, Allah'ýn din ve þeriatýný insanlara teblið etmiþler ve inanmayan
inatçýlara karþý, kimsenin yapamayacaðý harikulade mucizeler göstermiþler, Allah'ýn
söylediklerini tutanlarý Cennet'le müjdelemiþler, tutmayanlarý da, azap ve Cehennem'le
korkutmuþlardýr. Þurasý da muhakkaktýr ki, Allahu Teâlâ her ümmete, her kavme bir
peygamber göndermiþ ve hiçbir kavmi bunlardan yoksun býrakmamýþtýr. Kur'an-ý
Kerim'de bu nokta çok açýktýr.
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3. Peygamberlerin Sayýsý
Ýlk Peygamber Hazreti Âdem, son Peygamber de Hazreti Muhammed

Aleyhisselâm'dýr. Bu ikisinin arasýnda çok peygamberler gelip geçmiþtir. Bazý
eserlerde, adetleri yüz yirmi dört bin, bazýsýnda iki yüz yirmi dört bin diye beyan
edilmiþse de bunlar kesin olmadýðýndan, o suretle iman vacip deðildir. Çünkü, Allahu
Teâlâ, Peygamberlerden bazýlarýný bize bildirmediðini Kur'an-ý Kerim'inde haber
vermiþtir. Binaenaleyh, sayýlarýný söylemeyerek, ne kadar Peygamber gelmiþ ise,
hepsinin hak ve doðru olduklarýna da tafsilen iman etmek vaciptir.

Peygamberlerin bazýlarýna inanýp da, bir kýsmýna inanmamak küfürdür.

4. Kur'an-ý Kerim'de Ýsimleri Geçen Peygamberler
Kur'an'da isimleri söylenmiþ olan Peygamberler þunlardýr:
Âdem, Ýdris, Nûh, Hûd, Salih, Lut, Ýbrahim, Ýsmail, Ýshak, Yakub, Yusuf, Þuayb,

Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, Ýlyas, El-Yesa, Zekeriya,
Yahya, Ýsa, Muhammed. (Allah'ýn salavatý, cümlesinin üzerine olsun.)

5. Peygamberlik Mertebesi
Ýnsan çalýþmakla dünyada her þey olur, en yüksek mertebeye çýkabilir; fakat

peygamber olamaz. Peygamberlik Allah vergisidir. Her þeyi yaratan ve her þeyi
bilen Allahu Teâlâ peygamberliðe kimlerin layýk olduðunu bilir ve onu layýk olanlara
verir. Onun için, o büyük rütbeyi zamanýna göre layýk olanlara vermiþ ve onlar
vasýtasýyla, kendi kanunlarýný, din ve þeriatýný kullarýna bildirmiþtir. Çalýþmakla,
özenmekle, o büyük mertebe ele geçmez.

6. Peygamberler Hakkýnda Caiz ve Vacip Olan Þeyler
Peygamberler bizim gibi insandýr. Ýnsan olmak bakýmýndan, onlar da, bizim gibi

oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, çocuk sahibi olurlar, hastalanýr ve ölürler. Bu
yönden aramýzda fark yoktur. Bunlar, peygamberler hakkýnda da geçerlidir; onlar
için bir eksiklik deðildir. Fakat onlar, Allah'ýn en sevgili, en yüksek kullarýdýr. Onlar hiç
günah iþlemezler. Kýskanmak, içi dýþýna uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda
bulunmaz. Onlar asla yalan söylemezler. Ne söylemiþlerse hepsi doðrudur. Oldu
dedikleri olmuþtur. Olacak dedikleri þeyler de zamaný gelince, herhalde olacaktýr.
Yalancýdan peygamber olamaz, böylelerini Allah rezil ve rüsvay eder, yalancýlýðýný
çabuk meydana çýkarýr.

Peygamberler, emanete hýyanet etmezler. Allah tarafýndan kendilerine bildirilmiþ
olan dini hükümleri, ilâhi þeriatlarý Allah'ýn kullarýna tamamen söylemiþler ve hiçbir
þeyi gizlememiþlerdir.

Peygamberler, akýllý ve uyanýk insanlardýr, ahmak insandan, erkeklik ve diþiliði
belli olmayandan peygamber olmaz.
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Hülasa: Doðru söylemek, eminlik, Allah'tan aldýklarý hükümleri, olduðu gibi
insanlara teblið etmek, zekâ ve aydýnlýk peygamberler hakkýnda vaciptir. Peygamberin
böyle olmasý gereklidir. Bunlarýn aksi olmak, Peygamberler hakkýnda hiçbir suretle
olamaz ve düþünülemez.

7. Peygamberlik Ne Suretle Sabit Olur?
Bir peygamberin Peygamber olduðu, onun gösterdiði mucizelerle (olaðanüstü

þeylerle) anlaþýlýr. Mucize, Peygamberlik davasýnda bulunan bir zâtýn, bu iddiasýnda
doðru olduðunu ispat için Allah'ýn kudreti ile göstermeyi baþardýðý harikulade bir þeydir.
Bunlar öyle harika ve akýllara durgunluk verecek þeyler olacak ki, onun gibi bir þeyi,
baþka hiçbir insan yapamayacak. Peygamberin mucizesi birçok insanlarýn istemesi
üzerine gerçekleþir. "Peygamber isen bize þöyle bir mucize göster" denildiði zaman,
Peygamber olan zât, ne kadar akýllarýn alamayacaðý gibi de olsa, Allah'ýn kudreti ile
onu göstermeye muvaffak olur. Fakat inanmayanlara "Bu mucizenin bir benzerini de
siz getirin" denildiði zaman, hiçbir kimse buna kaadir olamaz.

Mucize, Peygamberlik iddiasýnda bulunan zâtýn iddiasýna uygun, maksadýna
uygun bir þekilde olur. Maddi sebeplerden bir þey ile olamaz. Mucizeyi gösteren zât,
ahlaki faziletlerle o kadar yükselmiþ olacak ki, adeta kendi varlýðý da insanlar arasýnda
büyük bir harika ve ilâhi bir mucize hâlinde tecelli edecek; onun hedefi, insanlara,
Allah'ýn bildirdiði doðru yolu göstermek, onlarý dünya ve ahiret saadetine
kavuþturmaktan baþka bir þey olmayacaktýr.

Ýþte bütün peygamberler, böyle mucizeler göstermiþler ve kendi zamanlarýndaki
inatçýlarý âciz býrakmýþlardýr. Peygamber Efendimiz de birçok mucizeler göstermiþtir.
Lakin onun en büyük, ebedi mucizesi, Kur'an-ý Kerim'dir. Kur'an kýyamete kadar
kalacak ve inanmayanlara karþý daima meydan okuyacaktýr. Bunun hem sözü, hem
anlamý, en büyük mucizedir.

8. Peygamberlere Allah'ýn Vahiy ve Ýlhamý
Peygamberlerin hepsi de Allahu Teâlâ'nýn vahyine mazhar olmuþlardýr. Vahiy

demek, Allahu Teâlâ'nýn, dilediði þeriat hükümlerini ve hakikatlerini Peygamberlerine
bildirmesi demektir. Bunlarý bazen rüyada bildirir, bazen de uyanýk iken Peygamberin
kalbine ilham eder. Ýlham ile olana "okumasýz vahiy" denir. Peygamberler, ilham
yoluyla aldýklarý emirleri, kendi kelimeleriyle ifade ederler.

Bazen de, Allahu Teâlâ Hazretleri, dilediði hüküm ve gerçekleri, hiçbir aracý
olmaksýzýn, doðrudan doðruya Peygamberine söyler ve iþittirir. Bu kýsým, vahyin en
yüksek derecesidir. Miraç Gecesi Peygamberimize vuku bulan vahiy bu yolda
olmuþtur. Vahyin diðer bir yolu da, Melek vasýtasýyla Peygamberine söylemesidir.
Melek, Cenabý Hak'tan nasýl almýþ ise, aynen Peygambere okur, Peygamber de onu
hýfzedip (olduðu gibi koruyup) insanlara bildirir. Peygamber Efendimiz'e, Kur'an-ý
Kerim bu suretle indirilmiþtir.
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9. Peygamberlerin Teblið Eyledikleri Dinlerde, Bir Olan Esaslar
Bütün peygamberlerin Cenabý Hak'tan alarak insanlara bildirdikleri din, haktýr.

Bunlarýn hepsinde hiç deðiþmeyen birtakým ilkeler (ana hatlar) vardýr. Her dinde bir
olup asla deðiþmeyecek olan esaslar, iþte bunlardýr. Din denildiði vakit anlaþýlan da
bunlardýr. Bütün peygamberlerin teblið buyurduklarý dinlerde deðiþmeyen esaslar
þunlardýr:

Allah'ýn Birliðine, Ahiret Gününe, Allah'ýn Meleklerine, Kitaplarýna, Peygam-
berlerine, Hayýr ve Þerrin Allah'tan geldiðine iman etmek, ibadet ve ahlak.

Her peygamber, iman ve inanç konusu olan bu genel ilkeleri ve bunlara dayanan
iþleri, inanç ile hareket arasýndaki vicdani iliþkileri arýtýp terbiye edecek olan ahlak
esaslarýný ümmetine bildirmiþtir. Ýþte her dinde deðiþmeyen esaslar bunlardýr. Ýbadetin
þekilleri ile, zamanýn, mekânýn gereði olan iþlemlere ait hükümler, bunun dýþýndadýr.
Bunun içindir ki, deðiþik zamanlarda, ayrý ayrý mahallerde, baþka baþka kavimlere
gelmiþ olan peygamberlerin teblið eyledikleri eylem ve davranýþlara yönelik hükümlerde
kýsmi ya da toptan deðiþiklik olmasý, pek tabiidir. Kur'an-ý Kerim'in beyanýna göre
her peygamber, yukarýdaki genel esaslarý teblið etmiþtir. Binaenaleyh, bir dinin hak
olabilmesi için bu prensipleri ihtiva etmiþ olmasý gerekir. Bunlardan yoksun olan bir
din, hak olmak sýfatýný kaybetmiþ sayýlýr.

10. Din Yöntemi Her Dinde Bir Ýken, Þer'i (Yasal) Hükümlerin Nesih
ve Tebdil Suretiyle Zaman Zaman Deðiþmesinin Hikmeti

Din usulünün bütün peygamberlerin bildiriminde sabit ve fakat þer'i hükümlerin
zaman zaman deðiþmiþ, evvelkilerde bulunan bazý hükümlerin sonrakilerle yasak
edilip, yerine baþka hükümler konulmuþ olmasý, akla, hikmete ve geliþim kanunlarýna
uygundur. Biz görüyoruz ki: Þu âlem daima deðiþmektedir; bununla beraber, bunun
ahengini tutan bir düzenleyici kudret vardýr. Ýnsanlýk ve onun ihtiyaçlarý da, her an
deðiþmekte olan âlemden bir parçadýr. Binaenaleyh, insanlarýn aklý ve idraki ve ona
dayanan iþ ve hareketleri, günden güne artmakta ve deðiþikliðe uðramaktadýr. Ýþte
bunun içindir ki: Ýnsanlýðýn ortak ahengini koruyacak ve baþýndan sonuna kadar hayat
silsilesinin toplamýna denk olacak ilkeler demek olan din usulleri sabittir, onlarda
deðiþiklik yoktur.

Fakat ibadetlerin dýþ þekilleri, âdet ve iþlemlere ait olan þer'i hükümler; zamanýn,
mekânýn ve þahýslarýn deðiþmesiyle deðiþen ve her gün artan insan idraki ve
davranýþlarý için konulmuþ olduðundan, bunlarýn daima deðiþmesi zorunlu idi. Bunlardan
maksat, kullarýn nefslerini temizlemek, ahlakýný yükseltmek, kalplerinde Allah sevgisini
ve Allah korkusunu yerleþtirmek, toplum ve medeniyetlerinin barýþ ve düzenini
saðlamaktýr. Onun içindir ki, temel ilkeler her dinde bir olduðu, her peygamber ayný
esaslarý bildirdiði halde, þer'i hükümler zamanýn gereðine, mizaç ve yeteneklerin
ayrýlýðýna, insanlarýn ihtiyaçlarýna göre deðiþmiþ ve daima ilerleyerek, Müslümanlýkta
en son ve en mükemmel mertebesini bulmuþtur.
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Bundan sonra daha üstün bir din gelmesi söz konusu olamaz. Artýk insanlarýn
ilerlemesi, bilim ve teknik sahasýndadýr, din alanýnda deðil.

11. Þeriatlarýn Ruhu
Bütün peygamberlerin teblið ettikleri þeriatlarýn ruhu þu beþ esasa yöneliktir.
1) Dini korumak,
2) Nefsi korumak,
3) Aklý korumak,
4) Nesli korumak,
5) Malý korumak.
Ýþte þer'i (dini) hükümlerden maksat, yani Þeriat Koyucu'nun (Allah'ýn) insan-

larý þeriatlara uymaya özendirmesi ve teþvik etmesindeki hikmet, bunlarý korumak
suretiyle insanlarýn sonsuz bir mutluluða kavuþmasýdýr. Bütün peygamberler bu esas-
larý korumayý, zamanlarýna göre çeþitli yollardan beyan buyurmuþlardýr.

12. Yaratýlmýþlarýn Efdali
Cenabý Hak'kýn mahluklarýnýn birbirlerine göre derece ve üstünlükleri þu

þekildedir.
1) Mutlak anlamda bütün yaratýklarýn en üstünü, Muhammed Aleyhisselam'dýr.
2) Diðer peygamberler,
3) Meleklerin büyükleri,
4) Peygamberlerin gayri, genelde insanlar,
5) Büyük meleklerden baþka genelde melekler.
Þu halde peygamberler bütün insanlarýn ve meleklerin efdalidir. Hazreti

Muhammed Aleyhisselâm ise bütün insanlarýn, bütün peygamberlerin ve meleklerin
en seçkini ve Allah'ýn en sevgili bir kuludur. Allah'ýn yarattýklarýnýn ve insanlarýn en
büyüðü O'dur. O'ndan büyük gelmemiþtir ve hiç gelmeyecektir.

13. Son Peygamber ve Peygamberlik Kapýsý
Allahu Teâlâ, Hazreti Muhammed Aleyhisselâm'ý son Peygamber olarak gön-

derdikten sonra o kapýyý tamamen kapatmýþtýr. Ondan sonra bir peygamber ve yeni
bir din gelmeyecektir. Kur'an-ý Kerim, bunu haber vermiþtir. Binaenaleyh, ondan
sonra peygamberlik iddia etmiþ olanlar yalancýdýr. Peygamberimiz Muhammed Aleyhis-
selâm'ýn peygamberliði geneldir. Bütün dünyayadýr. Diðer peygamberler böyle deðildir.
Onlarýn her birisi özel bir kavim, belirli bir zaman için peygamberdir. Hazreti Muham-
med'in din ve þeriatý, evvelki kitaplarýn hükmünü iptal etmiþtir. Kur'an'ýn hükmü ise
evrensel ve kalýcýdýr, daimidir. Ýþte bizim, peygamberler hakkýndaki inancýmýz böyledir.
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14. Muhammed Aleyhisselâm
Her Müslümanýn kendi peygamberi hakkýnda biraz fazla bilgisi olmasý lazýmdýr.

Peygamberimizin adý Muhammed'dir. Babasýnýn adý Abdullah, anasýnýn adý Âmine'dir.
Meþhur rivayete göre, Arabî ay hesabýyla bundan bin dört yüz küsur sene evvel
Rebiül Evvel ayýnýn onikinci pazartesi gecesi sabaha karþý Mekke þehrinde doðmuþ
ve insanlýðýn ufuklarýný ýþýðý ile aydýnlatmýþtýr. Miladi 571 yýlý Nisan ayýnýn yirminci
Pazartesi gecesine tesadüf etmektedir. Kendisi dünyaya gelmezden iki ay evvel
babasý, dünyaya geldikten altý sene sonra da anasý öldü. Peygamberimizin süt anasý
Halime namýnda bir kadýndýr. Peygamberimizi bu kadýn emzirdi.

Peygamberimiz bu kadýnýn yanýnda dört sene kaldý ve ondan sonra kendi anasýna
verdiler. Altý yaþýnda, anasý öldükten sonra Peygamberimize sekiz yaþýna kadar dedesi
Abdül Muttalib, onun vefatýndan sonra amcasý Ebu Talib baktý. Peygamberimizin
çocukluk devri, gençlik devri, bekarlýk ve evlilik hayatý dünyada hiçbir insana nasip
olmayan yüksek bir soyluluk ve temizlik içinde geçmiþtir. Bütün etrafýndakiler putlara
taparken O, bunlarýn amansýz bir düþmaný idi. Ömründe bir defa yalan söylememiþ,
puta tapmamýþtýr. Kimseye hile yapmamýþtýr. Bundan dolayý "Muhammedül Emin"
ünvanýný almýþtý. Düþmanlarý da O'nun doðru ve güvenilir olduðunu tasdik ederlerdi.

Peygamberimiz yirmi beþ yaþýnda iken Mekke'nin büyüklerinden Hatice namýn-
da dul bir kadýnla evlendi. Hatice o zaman kýrk yaþýnda idi. Hazreti Hatice'den, Pey-
gamberimizin altý çocuðu dünyaya geldi. Ýkisi erkek, dördü kýzdýr: Kasým, Zeynep,
Rukiye, Fatma, Ümmü Gülsüm, Abdullah. Sonra Mariye namýndaki kadýndan Ýbrahim
isminde bir oðlu daha olmuþtur. Hazreti Fatma'dan baþka hepsi Peygamberimizden
evvel ölmüþlerdir.

Peygamberimiz ailesini ve çocuklarýný çok severdi. Kýrk yaþýna girdiði vakit,
Cenabý Allah tarafýndan kendisine Peygamberlik geldi. Bütün yaratýklara Peygamber
olduðu Allahu Teâlâ tarafýndan kendisine bildirildi. Cebrail vasýtasýyla Allah tarafýndan
ayetler, emirler, hükümler gelmeye baþladý. Bundan sonra on üç sene Mekke'de
insanlarý hak dine çaðýrdý.

Peygamberlik iddiasýnda olduðunu ispat için onlara pek çok mucizeler gösterdi.
Ýlk önce üç sene insanlarý gizli gizli Ýslama davet etti. Ondan sonra Allah'ýn emriyle iþi
açýkladý. Herkesi açýkça Ýslam dinine çaðýrdý. Birçoklarý Müslüman oldu. Bu þekilde
Mekke'de on üç sene insanlarý hak dine davet etti. Elli üç yaþýnda iken Allah'ýn
emriyle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'liler de Müslüman oldular.
Medine'de on sene yaþadý. Bu on sene zarfýnda Allah'ýn emrini yerine getirmek;
müslümanlýðý her tarafa yaymak ve insanlarý saadete kavuþturmak için hiç durmayýp
çalýþtý. Hiçbir insanýn tahammül edemeyeceði eziyetlere, açlýða, susuzluða katlandý.
Din düþmanlarýyla birçok muharebeler yaptý. Yirmi bir defa kendisi bizzat harbe girdi
ve savaþta birkaç yerinden yaralandý; mübarek diþi kýrýldý. Durmadan çalýþarak ortadan
küfrü, putperestliði, zulmü, haksýzlýðý, cehaleti, ahlaksýzlýðý kaldýrdý. Dünyayý ilim ýþýðý
ile aydýnlattý. Adalet, gerçek özgürlük ve eþitlik esaslarýný kurdu. Altmýþ üç yaþýnda
iken Mevla'sýna kavuþtu. Allah cümlemizi O'na ümmet edip, dünya ve ahirette O'nun
yardým ve þefaatini üzerimizden eksik etmesin. Âmin.
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AHÝRET GÜNÜNE ÝMAN

1. Ahiret Günü Ne Demektir?
Ýmanýn beþinci temeli, Ahiret Gününe inanmaktýr. Ahiret Gününe inanmak,

Ýslam dininin itikat esaslarýndandýr. Ahiret Gününe iman, Allah'a iman demektir. Çünkü,
Allah'ýn lütfunu tamamlamasý için Basü badel mevt'e, öldükten sonra tekrar dirilmeye
gerek vardýr. Ahirete inanmayan, Allah'a ve Peygambere de inanmamýþ olur.
Kýyamette, en büyük dört melekten biri olan Ýsrafil, Sûr'a bir kere üfleyecek, bütün
canlýlar ölecektir. Kâinat sona erecektir. Sonra Ýsrafil Sûr'a ikinci kez üfleyecek,
bütün insanlar dirilecektir.

Ahiret Günü demek; birinci üflemeden ikinci üflemeye ve ondan Cennet ehlinin
Cennete; Cehennem ehlinin Cehenneme girmesine kadar geçecek olan zaman
demektir. Yahut ikinci üflemeden baþlayýp, sonsuz olarak devam edip gidecek
zamandýr. Binaenaleyh; Kýyamet, Ýsrafil Aleyhisselâm'ýn Sûr'a üfürmesi, insanlarýn
yeniden dirilmeleri, herkese dünyadaki amel defterinin verilmesi, amellerin tartýlmasý,
bu dünyadaki iþlerinden dolayý herkesin hesaba çekilmesi, Þefaat, Sýrat, Cennet ve
Cehennem... Bunlarýn hepsi, Ahiret Gününün ayrýntýlarýdýr. Ahiret Günü deyince
bunlarýn hepsini kapsar.

Ahiretin imkâný, yani olabileceði aklen; olacaðý da peygamberlerin haberleriyle
sabittir. Bunun içindir ki, her müminin bunlarý bilmesi ve tasdik etmesi gerekir. Ahirete
inanmak, dini zaruretlerdendir. Þüphe yok ki, sonradan olan þeylerin hepsinin bir
sonu, bir ölümü vardýr. Allah'tan baþka baki yoktur. Her þey er geç ölecektir. Dünyanýn
da bir ölümü vardýr. Dünyanýn ölümü, büyük (birinci) üfleme ile baþlayacaktýr. Büyük
üfleme (bitiriþ üflemesi), zamaný gelince Allah'ýn emri ile Hazreti Ýsrafil'in ilk defa
olarak Sûr denilen ve mahiyeti, nasýl olduðu bizce belli olmayan bir þeyi üfürmesi ve
bununla ansýzýn husule gelecek pek þiddetli bir ses demektir. Bunun tesiri ile göklerde
ve yerde bulunan bütün mahlukat ölecek, ancak Allah'ýn istedikleri kalacak. Bir müddet
sonra onlar da ölecek, bu suretle dünyada bir canlý kalmayýp, dünya deðiþecek, yerlerin
ve göklerin düzeni bozulacak, yer yerinden oynayarak her þey altüst olacak, âlem
baþka bir âlem olacak, yeni bir âlem vücuda gelecektir.

Ýþte dünyanýn ölümü ve kýyamet budur. Þunu hemen söyleyelim ki, kýyametin
ne zaman kopacaðýný Allah'tan baþka kimse bilemez. Çünkü Allah bildirmemiþtir.
Yeryüzünde "Lâ ilâhe illallah" diyen, yani bir Allah'a, Allah'ýn Birliðine iman eden
bir fert bulundukça kýyametin kopmayacaðýna dair eserler ve hadisler vardýr. Ýnsanýn
kendi ölümüne küçük kýyamet, dünyanýn ölümüne de büyük kýyamet denir.

Kýyamet koparak dünya harap olup Allah'tan baþka her þey helak olduktan
sonra, vakti zamaný gelince, Allahu Teâlâ Ýsrafil'i baþtan yaratacak ve ikinci nefhayý
emredecektir. Allah'ýn emriyle Ýsrafil Aleyhisselâm tarafýndan ikinci defa Sûr
üfürülecek, bunun üzerine Allah'ýn emriyle bütün yaratýklar yeniden dirilerek
kabirlerinden kalkacak ve þaþkýnlýk içinde bekleyeceklerdir. Buna "Basü badel mevt:



169

öldükten sonra tekrar dirilme" denir. Haþýr (derlenme), Neþir (yayýlma), Hesap, Sual
(sorgu), Mizan (terazi), Sýrat Köprüsü Kevser Havuzu, Cennet ve Cehennem iþte
hep bundan sonradýr. Ahiret gününe iman demek bunlara inanmak demektir.

Biz kalbimizle tasdik ve dilimizle ikrar ederiz ki: Her þey gibi dünyanýn da bir
sonu vardýr; bir gün gelip dünyanýn düzeni deðiþecek, kýyamet kopup âlem baþka bir
âlem olacak, her þey öldükten sonra insanlar Allah'ýn emriyle tekrar dirilecek, herkes,
dünyada iþlediðinden sorguya çekilecek, yaptýklarý iyiliði ve fenalýðý görüp anlayacak,
haklý haksýz ayýrt edilecek, kimin kimde bir hakký varsa alýnacak, iyiler Cennet'e,
kötüler Cehennem'e girecek, böylece her insan dünyada yaptýðýnýn cezasýný görecek,
o gün temiz kalpten, dünyada yapýlmýþ olan güzel ve iyi iþlerden, hayýr ve iyiliklerden
baþka bir þey fayda vermeyecektir. Dünyada Allah'ýn emirlerini tutmuþ,
peygamberlerini tanýmýþ, hiç kimseye kötülük etmemiþ, elinden geldiði kadar iyilikte
bulunmuþ olanlar Cennet'e girecek, Allah'ýna, Allah'ýn lütuflarýna ve her türlü nimetlerine
kavuþacak ve ebedi olarak orada kalacaklardýr.

2. Müminler Allah'ý Nasýl Görürler?
Müminler kendileri Cennet'te olduklarý halde Allahu Teâlâ Hazretlerini bir cihet-

ten, bir mekândan, bir þekilden baðýmsýz olarak görmek þerefine nail olacaklardýr.
Ahirette müminlerin Allah'ý görecekleri, nakli delil ile sabittir. Bunun aslýna iman ede-
riz. Dünyada Allah'ýný ve Peygamberini tanýmamýþ, eliyle, diliyle herkese fenalýkta
bulunmuþ olanlarýn gidecekleri yer Cehennem'dir. Müminlerin Cennet'te daima bir
mükâfat, diðerlerinin de Cehennem'de azap görmeleri, kendilerinde kuvvetlenmiþ
bulunan ve sona ermek, kendilerinden ayrýlmak imkâný olmayan inançlarýnýn mey-
vesidir. Çünkü insanlar neye inanýr ya da inanmazlarsa, ona göre davranýþta bulunurlar.

3. Peygamberlerin Þefaatleri ve Peygamberimizin Þefaatinin
Genel Olmasý

Ahiret Günü, Allah'ýn izniyle bütün Peygamberler için þefaat haktýr. Þefaat
demek, günahý olan müminlerin günahlarýnýn affedilmesi, günahý olmayanlarýn daha
büyük mertebelere eriþmeleri için, peygamberlerle Allah yanýnda mertebeleri yüksek
olanlarýn, Allah'a yalvarmalarý demektir.

O gün peygamberler gibi Allah'ýn sevdiði has kullarý da, Allah'ýn izniyle þefaat
ederler. Peygamberimiz de ümmetinin günahkârlarýna þefaat edecektir. Ayný zamanda
Peygamberimizin kapsamlý ve genel bir þefaati olacaktýr. Mahþer'de bütün mahlukat
ýstýrap ve heyecan içinde bulunduklarý bir sýrada, bunlarýn hesaplarýnýn bir an evvel
görülmesi için þefaat edecek olan, yalnýz Peygamberimiz Hazreti Muhammed
Aleyhisselâm'dýr. Ýþte buna büyük ve umumi þefaat denir.

Müminlerin günahkâr olanlarý, bir müddet azap gördükten sonra Allah'ýn lütuf
ve inayetiyle Cennet'e girerler. Müþrikler, Cehennem'de ebedi kalýrlar. Cennet ve
Cehennem yaratýlmýþ ve þimdi mevcuttur, yok olmazlar. Varlýklarý, içinde yaþadýðýmýz
fiziksel evrene paralel bir âlemde sürer.
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4. Ölünün Kabirdeki Hâli
Ýnsan ölür ölmez, bir de kabir suali, kabir azabý veya istirahati vardýr. Peygambe-

rimiz: "Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarýndan bir
çukurdur" buyurmuþlardýr. Binaenaleyh, insan öldükten sonra ya Cennet bahçelerinden
bir bahçede, yahut Cehennem çukurlarýndan bir yerde demektir. Ýnsanýn teni çürür,
fakat ruhu ölmez. Her kim neye ehil olarak ölürse, nasibi kendini bulur. Öyle ise,
kabir azabý veya istirahati, Kýyamet, Ahiret, öldükten sonra dirilmek, Haþir ve Neþir,
Mizan, Kevser, Sýrat, Peygamberlerin þefaati, Peygamberimizin ayrýca genel þefaati,
Cennet ve Cehennem, hepsi haktýr. Bunlarýn hepsi aklen mümkün olan þeylerden olup
doðru söyleyenler, yani peygamberler haber vermiþlerdir. Kýyamet ve Ahiret ahvali,
Kur'an-ý Kerim'de uzun uzadýya anýlýp anlatýlmýþtýr. Biz bunlarýn hepsine iman ederiz.
Olacaklarýna tereddütsüz inanýrýz. Ahirete inanmayan, mümin ve Müslüman deðildir.

5. Önemli Bir Uyarý
Ahirete ait meseleleri, sakýn ha, dünyadakilerle ölçmeye kalkýþmayýn. Ahiret

âlemi, baþka bir âlemdir. Ahirette olan þeylerin, dünyada ancak adlarý vardýr. Oradaki
vücutlar, o âleme layýk bir vücuttur. "Ýsrafil, Sûr'u üfürecek, insanlarýn amelleri
tartýlacak; herkesin defteri ortaya çýkacak; Sýrat Köprüsünden geçilecek; Cennette
þöyle nimetler var" dediðimiz zaman, hatýrýmýza dünyada bildiðimiz bir boru, bir terazi,
bir köprü, kâðýttan bir defter gelmesin. Bunlar, birer remiz, birer semboldür. O âleme
ait bulunanlarýn hepsi o âlem cinsinden, beka (kalýcýlýk) âlemine layýk þeylerdir. Onlarýn
gerçeðini, nasýl olduklarýný Allah'tan baþka kimse bilemez. Cennet meyveleri,
Cehennem ateþi de böyledir. Onlar bizim bildiðimiz, gördüðümüz þeyler deðildir. Biz
bunlarýn yalnýz asýllarýna iman eder ve hakikatini Allah'a býrakýrýz. Ýþte bu nokta çok
önemlidir. Bunu anlamayanlar, Cennetin duvarlarýnýn pasta ve çikolatadan olduðunu
sanmýþlar, nimetlerini de dünyadakilerin ayný gibi görmek hatasýna düþmüþlerdir.

6. Ahiret Gününe Ýnanmanýn Pratik Hayatta Önemi
Þimdi bir de Ahiret inancýnýn insaný, pratik hayatta nerelere kadar

yükseltebileceðini düþünelim: Ahirete iman demek, daha yüksek ve ebedi bir hayata
iman demektir. Bu dünyaya, ilim ve fazilet kazanarak daha ulvi ve ebedi bir hayata
yükselmek için geldiðine ve o âlemdeki saadetin, burada kazanacaðý yüksek ilim ve
faziletlere baðlý olduðuna iman etmiþ bir insan için, dünyada ilmin ve ahlaki erdemlerin
en yüksek basamaðýna çýkmaya çalýþmak, en birinci görev olur. Bu iman ve itikadýn
gösterdiði yolu tutarak, aklýný, ahlakýný gerçek ve pozitif ilimlerle parlatýr ve temizler.
Çünkü, cehaletin doðuracaðý noksanlarýn maksat ve hedefe eriþmesine engel
olacaðýndan korkar. Yaradan Allah tarafýndan kendisine verilen akli kuvvetleri, insani
özellikleri, yaratýldýklarý gayelere sarf eder. Hiç durmaksýzýn daima ahlakýný güzelleþtirir;
ahlaksýzlýðýn doðuracaðý fenalýklardan kendisini temizlemeye çalýþýr; bu suretle kendisine
vaat edilmiþ olan o yüksek kemali elde etmeye var kuvvetiyle çalýþýr.
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Böyle bir inanca sahip olan insan, her iþinde istikametten ayrýlmaz. Para kazanýp
zengin olmak isterse, kazancýný meþru yollarda arar; hile ve aldatma, haksýz kazanç
ve rüþvet yollarýna yaklaþmaz. Ýlmi ve mali kazancýný daima yerine ve faydalý iþlere
sarf eder. Kendi hakkýný bilir, baþkalarýnýn haklarýný gözetir, kendisine layýk görmediði
bir þeyi baþkalarýna da layýk görmez. Vazifelerini tam tamýna, vakti vaktinde yapar.
Çünkü bir mükâfat ve ceza gününün varlýðýna, herkesin bu dünyadaki iþinden dolayý
Allah'ýn huzurunda sorguya çekilecekleri, onun kalbinde yer etmiþtir. Buna iman
etmiþ olan bir insan doðruluktan ayrýlmaz. Bu nedenle, hiç tereddüt etmeden diyebiliriz
ki: Gerçek bilgi ve yüksek erdemler üzerine kurulmuþ sabit bir medeniyete doðru yol
almaya insaný götüren en büyük mürþit, en doðru kýlavuz, ancak itikattýr. Adaletten
ibaret bulunan doðru yolda hiç sapmadan gitmek, herkesin kendi haklarýný bilerek
baþkalarýnýn haklarýný gözetmek esasýna dayanan toplumsal birliðin devam ve bekasý
da, bu itikadýn varlýðýna baðlýdýr.

Milletler arasýndaki baðlarýn ve münasebetlerin saðlam bir hâle gelmesini
kolaylaþtýracak olan en büyük vasýta da bu inançtýr. Bu itikat, bireylerin kalbinde ne
kadar kuvvetli olursa, toplumlar arasýndaki iliþkiler de o derece saðlam olur. Çünkü,
herkesi kendi sýnýrýnda durdurup baþkasýnýn hududuna geçirmez.

Bu itikat, insanlarýn kalbine müsalemet (barýþ) hisleri saçan ezeli bir ruhtur.
Çünkü müsalemet hissi, adalet ve muhabbetin meyvesidir. Bunlar ise güzel ahlakýn
meydana getirdiði þeylerdir. Güzel ahlak da, bu itikadýn aþýlamýþ olduðu bir þeydir.

Bu itikadýn önemini anlamak güç bir þey deðildir: Bir sýnýf insan tasavvur ediniz
ki, onlar bu itikattan tamamýyla yoksun bulunsunlar. Bu itikat onlarýn kalbine
bulaþmamýþ olsun. Göreceksiniz ki, yalan, hile, münafýklýk, haksýz kazanç, rüþvet,
zulüm, haksýzlýk, cana ve namusa tecavüz gibi ne kadar kötü huylar varsa hepsi
onlarda mevcut. Ýnsaný hayrette býrakacak bütün fenalýklar onlardan fýþkýrmakta.

Öyle ya, ilim ve irfan yoksulu, cehaletin verdiði körlükle, itikat bozukluðu ile
inlemekte olan kimselerden, baþka ne beklenir?

KADERE ÝMAN

1. Kader Ne Demektir?
Ýmanýn esas temellerinden biri de "Kadere iman"dýr. Allahu Teâlâ Hazretlerinin,

ezelden ebede kadar olacak þeylerin zaman ve mekânýný, niteliklerini, özelliklerini,
kýsacasý ne þekil ve ne zamanda olacaklarsa onlarýn hepsini ezelde –daha onlar
meydanda yok iken– bilip, o suretle sýnýrlayýp takdir buyurmuþ olmasýna Kader denir
ki, ilim sýfatýna girer.
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2. Kazânýn Manasý
Cenabý Allah'ýn ezelden irade ve takdir buyurmuþ olduðu þeyleri, zamaný gelince

her birisini ezeldeki ilim ve irade ve takdirine uygun bir þekilde icat edip yaratmasý da
Kazâ'dýr ki Tekvin (yaratma) sýfatýna girer. Ýþte Ýmam Maturidi'den nakledilen esas
tanýmlar bunlardýr.

Þöyle de tarif edilir: Kazâ, ezelde bütün eþyanýn vücuduna ait ilâhi ilim (Ýmam
Maturidi'ye göre), yahut ilmine uygun þekilde kâinatta ezelde gerçekleþen ilâhi irade
(Ýmamý Eþari'ye göre)dir. Yani Allahu Teâlâ'nýn sonradan olacak þeylerin hepsini,
nasýl olacaklarsa öylece, ezelde bilmiþ ve ilmine uygun bir þekilde dilemiþ olmasý,
Kazâ'dýr. Vakti gelince her þeyi ilim ve ezeli iradesine uygun bir þekilde icat buyurmasý,
yaratmasý da, Kader'dir.

3. Kazâ ve Kadere Ýman, Ýlim, Ýrade ve Tekvin (Yaratýþ) Sýfatlarýna
Ýman Demektir

Ne þekilde tarif edilirse edilsin, Kazâ ve Kader'e iman demek; Allahu Teâlâ'nýn
Ýlim, Ýrade, Kudret ve Tekvin (Yaratýþ) sýfatlarýna, bunlarýn genel anlam ve kapsamla-
rýna, ezeldeki iliþkilerine iman etmek demektir. Þu halde, daha açýk bir ifade ile anlatmak
lazým gelirse, þöyle deriz: Kazâ ve Kader'e iman demek; hayýr ve þer, iyi ve kötü, acý
ve tatlý, canlý ve cansýz her ne varsa; onlarýn hepsinin Allah'ýn bilmesi, takdiri, dilemesi
ve yaratmasý ile olduðuna; bunlarýn sonradan alacaklarý þekil ve vasýflar ne ise, hepsini
evvelden bilmiþ ve öylece yaratmýþ olduðuna ve Allah'tan baþka Yaradan olmadýðýna
inanmak demektir. Allah'ýn kemal sýfatlarýna iman eden her Müslüman, þüphe yok ki
Kazâ ve Kader'e de iman etmiþ olur. Ancak özel bir önemi olduðundan, Kazâ ve
Kader'e imanýn farz ve zorunlu olmasý, ayrý olarak belirtilmiþtir.

4. Yaratan Yalnýz Allah'týr.
Evet, her þeyi yaratan, yalnýz Allahu Teâlâ'dýr. Ondan baþka yaradan yoktur.

Allahu Teâlâ meydana gelen ve gelecek olan ne varsa, önceden onlarý biliyordu ve
bildiði gibi diledi ve takdir etti ve zamaný gelince Ýlmine, Ýrade ve Takdirine uygun
olarak yarattý.

5. Ýnsanýn Kendi Dilemesi ve Ýstemesi ile Ýþlediði Ýþleri Vardýr
Kâinatta Allah'ýn ilmi, iradesi, takdir ve yaratýþý dýþýnda hiçbir þey yoktur. Bütün

olaylar, insanlarýn bütün iþ ve hareketleri, Allahu Teâlâ'nýn takdiri ve yaratmasýyla
meydana gelmektedir.

Ýnsanlarýn irade ve seçim sahibi (dilediðini yapar) bir mahluk olmasý da, Cenabý
Hak'kýn dilemesi ve takdir buyurmasý ile olmuþtur. Allah, insanýn istediðini yapabilir
bir þekilde olmasýný dilemiþ ve öyle bir kudrette yaratmýþtýr. Bunun içindir ki, insanlar
kendi istek ve tercihi (ihtiyârý) ile bir þey yapmak veya yapmamak iktidarýna sahiptirler.
Ýki taraftan birini tercih ve ihtiyâr edebilirler. Sevap ve günaha ve sorumluluða da
özgür seçimleriyle olan bu iþlerine göre hak kazanýrlar. Allahu Teâlâ Hazretleri, ihtiyâra
baðlý olan bu iþleri, insanlarýn dilemelerine ve seçimlerine uygun olarak irade ve icat
buyurur. Ýlahi âdet, bu yolda cereyan etmektir.
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6. Kul, Ýradesini Hangi Tarafa Sarf Ederse Allah Onu Yaratýr
Her þeyi takdir edip yaratan, Allahu Teâlâ Hazretleridir; fakat çalýþýp kazanan,

iþi yapan, kulun kendisidir. Ýyi veya kötü, iki taraftan birini beðenerek seçip almak
kula ait bir iþtir. Kul, irade ve ihtiyarýný hangi yöne sarf eder, hangi tarafý tercih
ederse, Allahu Teâlâ da ona uygun bir þekilde yaratýr. Mesela Allahu Teâlâ herkesin
rýzkýný takdir buyurmuþtur. Fakat kaderde olan rýzkýný arayýp bulmakta, Allah'ýn
kendisine vermiþ olduðu irade ve ihtiyâr ile mümkün olan herhangi bir þeyi yapýp
yapmamakta, insan hür ve serbesttir. Bunun içindir ki, her insan iþlediði þeyden sorulur.
Hayýr iþlemiþ ise mükâfatýný, kötü bir þey yapmýþ ise cezasýný görür.

7. Kazâ ve Kader, Ýnsaný Sorumluluktan Kurtarmaz
Kazâ ve Kader'e iman, farzdýr. Fakat insanlar, bunu delil göstererek kendilerini

sorumluluktan kurtaramazlar. Yani bir insan: "Allah böyle takdir etmiþ, ben ne
yapabilirim" deyip de günah olan bir þeyi yapmaya kalkýþamaz. Böyle bir fenalýðý
yaptýktan sonra: "Ben ne yapayým, Allah'ýn takdiri böyle imiþ" diye kendisini mazur
gösteremez. Çünkü, insanlarýn iþleri ne olmasýndan önce, ne de sonra, Kazâ ve Kader'e
dayandýrýlamaz. Zira Allah'ýn takdirinin ne þekilde olduðu, tarafýmýzdan yapýlan bir
iþin gerçekleþtiði zamana kadar, bizce belli deðildir. Evet, Kader'in mahiyeti, bir sýrdýr;
Cenabý Hak'tan baþkasý onu bilemez. Bu yüzden, kendi arzu ve seçimimizle yapmýþ
olduðumuz bir iþi, bizce ne yolda olduðu belli olmayan ezeli takdire nasýl isnat edebiliriz?
Belki biz, ihtiyâr ve irademizi o yöne sevk etmek suretiyle, ilâhi takdirin bu þekilde
tecelli etmesine kendimiz sebep olduðumuzdan dolayý, sorumlu oluruz. Biz irademizi
o tarafa sarf etmeseydik, ilâhi takdir öyle tecelli etmeyecekti.

8. Kazâ ve Kader Deyip de Çalýþmayý Býrakmak Caiz Olur mu?
Kazâ ve Kader'e güvenip de çalýþmayý býrakývermek, herhangi bir iþin sebebine

yapýþmamak, sebeplere sarýlmayý, tevekküle engel saymak da caiz deðildir. Allahu
Teâlâ, her þeyi birtakým sebeplere baðlamýþtýr. Her insanýn rýzkýný takdir etmiþ, fakat
o rýzkýn ele geçmesi için birtakým sebepler yaratmýþtýr. O sebeplere baþvurmazsak,
kaderde olan rýzýk gelmez. Ýlâhi âdet, bu yolda cereyan etmektedir. Ona uymak,
herhalde gereklidir. "Kader ne ise öyle olur, insan biraz Allah'a tevekkül etmelidir"
demek doðru deðildir.

9. Tevekkül Ne Demektir?
Tevekkül; maksada eriþmek için gerekli maddi ve manevi sebeplerin hepsine

yapýþtýktan ve baþka hiçbir þey kalmadýktan sonra, Allah'a güvenmek ve ondan
ötesini Allah'a býrakmak demektir. Örneðin: Bir çiftçi, önce vakti vaktinde tarlasýný
güzel týmar eder, adamakýllý emek verir. Tam zamaný gelince sürer, tohumunu tarlaya
atar, kendisi için yapýlmasý icap eden ne varsa hepsini yapar. Bundan sonra da Allah'a
tevekkül eder. "Artýk kaderde ne varsa, o olur," der. Yoksa bunlarýn hiçbirini yapmadan:
"Adam sen de, biraz da mütevekkil olmalý, kader ne ise öyle olur" demek, caiz deðildir.
Buna son derece dikkat etmek lazýmdýr.
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10. Hayýr ve Þer

Allah'tan baþka yaratýcý olmadýðýndan, hayýr ve þer olarak tecelli eden her þey,
Allah'tandýr. Ve O'nun yaratmasýyla vücut bulmuþtur. Onlarýn hepsi, Allahu Teâlâ'nýn
kaza ve kaderine tabidir; birer hikmeti ve gereði vardýr. Allahu Teâlâ'nýn her iþinde
birtakým hikmetler, âlemin düzen ve intizamýna, halkýn faydasýna iliþkin çok önemli
gerekler vardýr. O'nun yarattýðý þeyler arasýnda, abes ve faydasýz bir þey yoktur.
Çünkü; ilim ve hikmetle nitelenmiþ, yegâne yaratýcýdýr. O nedenle, bizim þer (fena)
gördüðümüz þeyleri yaratmasýnda da, bizim bilmediðimiz bir hikmet vardýr. Bazý insanlar
hakkýnda zararlý ve fena görülen bir þey, baþkalarýna ve kamuya nispetle faydalý
olabilir. Öyle ise, þer ve fena gördüðümüz birtakým þeyleri Allahu Teâlâ'nýn yaratmasý,
yakýþýksýz ve çirkin deðildir. Onlarýn þer olmasý, bize göre olduðundan, biz insanlarýn o
gibi þeyleri yapmasý, çirkin ve sorumluluk getiren bir iþtir. Biz onu yapmayacak olursak,
onun varlýðý bize bir zarar vermez. Þu halde, hayrý ve þerri yaratan Allahu Teâlâ'dýr.
Fakat onlardan birini kendi isteðimizle, irade ve seçimimizle iþleyen, meydana getiren
biziz. Þerrin Hak'tan olmasý, onun bizim için bir hak olmasýný gerektirmez. Allahu
Teâlâ Hazretleri hayra razýdýr, fakat þerre razý deðildir. Bunun için, Allah'ýn rýzasý
olmayan bir þeyi yapmak meþru olamaz; sorumluluk doðurur.

11. Ýnsanlardan Meydana Gelen Ýþler ve Neticesi

Ýnsanlarýn iþleri iki çeþittir: Birisi, kendi dilemesi ve isteðiyle yaptýðý iþler, diðeri
de kendi isteðiyle olmayan iþler. Birincisi seçime baðlýdýr, ikincisi deðildir. Yazý yazarken,
bir þey yaparken elimizi kýmýldatýrýz, bunu isteyerek yaparýz. Bazý adamlarda –Allah
vermesin– bir rahatsýzlýk olur, eli daima sallanýr, istemediði halde yine sallanýr, onun
sallanmasýna engel olamaz. Ýþte, bu onun kendi elinde olmayan bir þeydir. Uyurken
bilmeyerek birisine vurmak da böyledir. Her ne suretle olursa olsun, bizi de,
yaptýklarýmýzý da yaratan, Allahu Teâlâ'dýr. Lakin bilerek; irade ve ihtiyârýmýzý sarf
ederek yaptýklarýmýz, bizim iþimizdir. Ýrademizi o tarafa sarf etmekle meydana gelmiþtir.
Biz yaptýk, diyebiliriz. Bundan dolayý onlardan sorumluyuz. Fakat ötekilerden, irademizi
sarf etmediðimiz için sorumlu deðiliz.

Bir kimsenin zorlamasý ile deðil, kendi arzumuzla yapmýþ olduðumuz ibadetler,
hayýr ve iyilikler, günah ve fenalýklar, Allah'ýn ilmi, kazasý, takdir ve iradesiyledir.
O'nun dilemediði bir þey olamaz. Bununla beraber itaat, ibadet, hayýr ve iyi iþler
O'nun emridir. Onlarý yapmamýzý emretmiþ ve söylemiþtir. Onlarý sever ve onlarý
yapmamýza razý olur. Halbuki günah ve fena olan þeyleri yapmayý emretmeyip, tersine
onlardan uzak olmamýzý söylemiþtir. Bu nedenle onlarý sevmez ve onlarý yapmamýza
razý olmaz. Allahu Teâlâ'nýn razý olmadýðý bir þeyi yapmak, bizim için caiz deðildir.



175

12. Rýzýk Meselesi
Her canlýnýn yaþayabilmesi için lazým gelen rýzkýný takdir buyuran da Allahu

Teâlâ Hazretleridir. "Rezzâk-ý Âlem" (Âlemin Rýzýklandýrýcýsý), yalnýz O'dur.
Rýzýklarýmýz da O'nun ilmi, takdir ve iradesiyledir. Ancak rýzkýný arayýp bulmak, insana
aittir. Bir insan helali ile beslendiði gibi, haram ile de beslenebilir. Ýnsan öz iradesiyle
nasýl isterse, Allahu Teâlâ o suretle yaratýr ve verir. Bununla beraber, haram ile
beslenmeye razý deðildir. Helal yolunu býrakýp da haram yollardan kazanmalarýna
rýzasý yoktur. Ýþte bunun içindir ki, Allah'ýn rýzasýna uygun iþ yapanlar mükâfatlandýrýlýr.
Razý olmadýðýný iþleyenler de cezalandýrýlýr. Allah onlara, iþlerine göre ceza verir. Bu
nedenle haram yiyen bir insan da mutlaka cezasýný görür.

13. Ecel Meselesi
Her þeyi yaratan ve hepsinin rýzkýný veren yalnýz Allahu Teâlâ olduðu gibi,

onlarý yok edip öldüren de O'dur. Diriltmek ve öldürmek, O'nun iþidir; O'nun takdiri
ve yaratmasýyladýr. Canlý olan her mahlukun, Allah yanýnda belli ve takdir olunmuþ
bir eceli vardýr. Ecel demek; hayatýn sonu, yani ölüm için belirlenmiþ ve takdir edilmiþ
olan vakit demektir. Her ne þekilde olursa olsun, ecel denilen vakit gelince, ölüm
denilen olay gerçekleþir, bir dakika bile sonraya kalmaz. O nedenle, ecel birdir. Ehli
Sünnet itikadý budur. Gerçek de bundan ibarettir. Öldürülmüþ olan bir insan, Allah
yanýnda mukadder olan eceli ile ölür. Ýnsan, Kazâ ve Kaderi, Ýlâhi ilmin ezelde ne
þekilde takdir ettiðini bilmez. Ona düþen görev, Allah'ýn emrettiði þekilde hayatýný
koruyup, kendi ecelinin gelmesine sebep olmamak ve baþkasýnýn hayatýna tecavüz
etmemektir. Allah'ýn verdiði caný almak, yine Allah'a aittir. Bunun içindir ki, bir insanýn
canýna kýymýþ olan adam cezasýný görür. Çünkü, kendi irade ve seçimiyle onun ecelinin
gelmesine, o adamýn ölmesine sebep olmuþtur; Allah'ýn istemediði, razý olmadýðý çirkin
bir iþi yapmýþ ve Allah'ýn emrine karþý gelmiþtir. Ýþte, Ehli Sünnet itikadý budur.

KELÝME-Ý TEVHÝD'ÝN ANLAMININ KAPSAMI

Ve nihayet, iman esaslarýnýn hepsinin, Kelime-i Tevhid'de nasýl toplandýklarýna
geliyoruz. Buraya kadar açýklamaya çalýþtýðýmýz temel inançlarýn hepsi, "Lâ ilâhe
illallah, Muhammedün Resûlullah" sözünde toplanmýþtýr. Kelime-i Tevhid adýný alan
bu iki cümlenin anlamý, Ýslam dininin inanç esaslarýný tamamen içerecek kadar geniþtir.
Bunu biraz açalým.

Önce, "Lâ ilâhe illallah: Allah'tan baþka hiçbir Tanrý yoktur" cümlesini ele
alalým. Bu cümle, þüphe yok ki, bir Allah'ýn varlýðýný ve O'ndan baþka ibadet olunacak
bir Tanrý olmadýðýný haber veriyor. Allah demek, varlýðý zatýnýn gereði olup, baþka
hiçbir þeye ihtiyacý olmayan ve her þeyin kendisine muhtaç olduðu bir Vacibül Vücud
(varlýðý gerekli olan) demektir. Kendi zâtýyla var olan bir þeyin kadim (öncesiz); baki
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(kalýcý), ezeli olmasý, hiçbir þeye benzememesi, yani zâtýnda, sýfatýnda, fiillerinde ortaðý
ve benzeri olmamasý gerekir. Bunun için "Lâ ilâhe illallâh" demek, bizâtihi var olup
hiçbir þeye benzemeyen ve ihtiyacý olmayan ebedi ve ezeli bir Allah'ýn varlýðýný tasdik
etmek demektir. Her þeyin Allah'a muhtaç olmasý, Allah'tan baþkasýnýn sonradan ve
ancak Allahu Teâlâ Hazretlerinin yaratmasýyla meydana gelmiþ olmalarýný gerektirir.
Her þeyi yok iken yaratýp meydana getiren Vacibül Vücud'un ilim, hayat, irade, kudret,
tekvin (yaratma), kelam (konuþma), semi (duyma) ve basar (görme) sýfatlarýyla
nitelenmiþ olmasý gereklidir. Binaenaleyh "Lâ ilâhe illallah", Allahu Teâlâ Hazretleri
hakkýnda iman ve itikat edilmesi gereken þeylerin hepsini toplar. Anlamýný düþünerek
"Lâ ilâhe illallah" diyen bir adam, bütün bunlara iman etmiþ olur.

"Muhammedün Resûlullah: Muhammed Aleyhisselâm, Allah'ýn Resûlüdür"
cümlesine gelince: Bunda bütün Peygamberlere, Meleklere, Semavi Kitaplara, Ahiret
Gününe ve Ahiret hâllerine iman dahildir. Muhammed Aleyhisselâm'ýn Allah'ýn Resûlü
olduðunu tasdik etmek, bunlarýn hepsine inanýp iman etmektir. Çünkü Peygamber
Efendimiz bunlarý tasdik eden bir þeriat ile gelmiþtir.

Onun Peygamber olduðunu tasdik, söylediklerinin hepsini tasdik etmeyi zorunlu
kýlar. Daha ileri giderek diyebiliriz ki: "Muhammedün Resûlullah" demek, Allah'a,
Peygamberlere, Meleklere ve diðer esaslara iman etmeyi zorlar. Muhammed
Aleyhisselâm'ýn Peygamberliðini candan kabul eden bir adam, O'nun haber verdiði
her þeye iman etmiþ demektir.

Peygamberlerin emin (güvenilir) ve doðru olmalarýnýn gerekli, yücelik ve
þanlarýný kirletmeyecek insani hallerle vasýflý olmalarýnýn caiz olmasý da, buradan
anlaþýlýr.

Görülüyor ki: "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah" cümlesi, kýsa
olmakla beraber, inanýlmasý gereken þeylerin hepsini toplayýcýdýr. Bundan dolayýdýr
ki, Peygamberimiz: "Lâ ilâhe illallah... diyen Cennete girdi, Cennete girmeyi hak
etti" buyurmuþtur. Yine bunun için olmalýdýr ki, bu kalpte olan iman ve Ýslama iþaret
sayýlmýþ, bunu dili ile söyleyen fertlerin iman ettikleri kabul edilmiþtir. Bunun için aklý
baþýnda olan her müslümanýn, bütün iman esaslarýný kendisinde toplamýþ olan Lâ
ilâhe illallah'ý dilinden býrakmayýp, her vakit söylemesi ve bunun anlamýný düþünmesi
lazýmdýr. Buna devam edenlerin ruhen yükselerek kendilerine pek çok hikmetlerin
açýldýðý da, þüphe götürmez bir gerçektir.

Allahu Teâlâ Hazretleri cümlemizi, "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün
Resûlullah" Kelime-i Tevhid'in barýndýrdýðý iman esaslarýndan ayýrmasýn. Bu itikat
üzere ölmemizi ve son sözümüzün de, "Eþhedü en lâ ilâhe illallah, ve eþhedü
enne Muhammeden Abdühu ve Resûlüh" olmasýný ve bunlarýn taþýdýðý anlamý daima
hatýrlamamýzý nasip eylesin. Âmin.
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HZ. MUHAMMED MUSTAFA

Baþta tâcým, kalpte ruhum, tende caným Mustafa
Kalmadý tende mecalim ey cânâným Mustafa (Mecal: Güç. Cânân: Sevgili.)
Yüzüm kara, elim boþ, nasýl varam huzura ben
Hak'ka yarar ilmim yok, cevher kâným Mustafa (Kân: Kaynak.)

Olmadý bir irþadýmýz bu nefsi emmareden (Ýrþad: Aydýnlanma.)
Kiþi kemal bulmazmýþ okumakla kareden             (Kemal: Olgunluk. Kare: Kara, yazý, kitap.)
Yüzbin hekim Lokman olsa kurtulmak yok yareden
Senden baþka yok ilacým, bi dermaným Mustafa (Dermansýzým.)

Talihimi sýnadým, bahtý siyah, karayým
Kesmedim asla ümidim, mumuna pervaneyim
Ruhsati'm haþr olunca deðme böyle yanayým
Tek dilde ezberim olsun, nam ve þanýn Mustafa.

Âþýk Ruhsatî



178

HAZRETÝ MUHAMMED'ÝN ÜNÝVERSÝTESÝ :
MEDRESE-Ý MUHAMMEDÝYE

Ehli Sünnet ve Cemaat
Müslümanlara ýþýklý ve doðru yolu gösteren Hazreti Muhammed'dir. Bütün

mezhepler ve tarikatler, Ýslamiyetin feyzinden ilham almýþlardýr. Bu feyzin adýna da
Muhammedi Yol denir. Bu sayede:

1. Putlara tapan insanlar, yüce ve ahlaký büyük bir dine sahip olmuþlardýr.
2. Ýlmin her derecesine malik bir toplum doðmuþtur.
3. Kanunlara saygý gösterenler devlet idaresine malik olmuþlardýr.
4. Asayiþ ve adalet hakim olmuþtur.
5. Müslümanlýk ideali yeni Ýslam medeniyeti doðurmuþtur.
Hazreti Muhammed'in okulu, Müslümanlarý kýsa bir zamanda bu nimetlere

sahip kýlmýþtýr.
Hazreti Muhammed'in okulundan, çok büyük zâtlar yetiþmiþtir. Hazreti

Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi âlim ve fazýl insanlar Medrese-
i Muhammediye'den feyz almýþlardýr. Muhammedî Yol'u devam ettirmiþlerdir.

Hazreti Muhammed'den önce Arap âlemi, sefil ve periþan bir halde birbirlerini
boðazlama ile meþgul iken, Muhammediyetin etrafýnda birleþtiler. Hazreti Muhammed
Peygamber olmakla beraber, profesör, hukukçu, ruhani reis, imam, amir, hakim,
kumandan ve devlet reisi idi. Namazlarý kendisi kýldýrýr, her gün mescitte namazdan
sonra vaaz ve öðütler vererek etrafýndakileri irþad eder, devlet iþlerine düzen verirdi.
Herkes müþküllerini ona sorardý. Halk öðrenmek sevdasý ile dertlerini açar, ondan
cevap alýrdý. Fakirleri teselli eder, çaresizlerin imdadýna koþardý. Sözleri birer "Hadis",
kanunu ise "Þeriat" idi. Zekat ve fitre ile fakirleri doyururdu. Savaþlara baþkumandan
olarak katýlýrdý. Kurduðu devlet, bir cumhuriyetti. Bu suretle demokrasiyi kabul etmiþti.
Kendisinden sonra gelen dört halife hep seçimle devlet baþýna geçtiler.

Tarikatý Muhammediye'nin (Muhammedî Yol'un) esaslarýný ihtiva eden
hükümlerin hepsine birden "Fýkýh" adý verilmiþtir. Fýkýh üç kýsma bölünmüþtür. Birincisi
fýkýh ilmidir ki, akýl ve türetim ile bilinmesi ve inanýlmasý istenilen gerçeklerdir. Allah'ýn
birliðine inanmak ve ilahi sýfatlara inanmaktýr. Ýkincisi ise ameli fýkýhtýr. Ýþlenmesi
gereken hükümlerdir, ibadet ve muamelelerdir. Üçüncüsü ise vicdaný fýkýh olup, nefsin
terbiyesidir. Ýlim, ahlak ve tasavvuftur.

Bu üç esas, imanýn temelini teþkil eder. Bu da Cenabý Hak'kýn varlýðýna, yani
uluhiyete inanmaktýr. Tarikatý Muhammediye'nin en büyük esasý budur.

Tarikatý Muhammediye'nin esaslarýný aynen kabul edenlere "ehli sünnet"
denilmiþtir. Ehli sünnetin itikatlarýna da "tevhid ilmi" denilir. Hazreti Muhammed'in
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vefatýndan sonra uluhiyet (ilâhlýk) meselesi ile birtakým alimler meþgul olmuþlardýr.
Bunlar uluhiyeti tevhid ilmi ile deðil, kelam ilmi ile halle çalýþmýþlardýr.

Bunlar akýl ile bilinen sýfatý ispata çalýþtýlar. Aklýn almadýklarýný tevil etmiþlerdir.
Bunlarýn baþýnda Mutezile mezhebi salikleri gelmektedir. Bilhassa Abbasi halife-
lerinden Memun, Mutasým ve Vasik zamanýnda, akla dayanan Mutezile kuvvetlendi.
Ehli Sünnet tehdit edildi. Nihayet Halife Mütevekkil zamanýnda Ehli Sünnet kuvvetini
kazandý.

Abbasiler devrinde birçok þeyhler çýkarak, çeþitli mezhepler meydana koydular.
Bunlarýn içinde Tarikatý Muhammediye'nin yolundan ayrýlan Turuku Dalle'(Sapkýn
Yollar) doðdu. Bunlarýn arasýnda Batýniler, Kirmitiler gibi mezhepler meydana geldi.
Ayrýca hilafet ve imamet meselesinden de Alevi, Þii ve Havariç mezhepleri kuruldu.
Fakat bütün tarikatlar, Ýslamiyetin esaslarýna dayanan Hazreti Muhammed'in
tarikatýndan, büyük farklarla ayrýlmadýlar.

Tarikatlarýn en kuvvetlileri, Türklerin kurduklarý tarikatlar olmuþtur. Araplar
mezhep, Türkler de tarikatlar kurdular. Ehli Sünnet Kur'an, Tefsir, Hadis ve Fýkýh ile
meþgul olduðu halde, tarikat ehli, Kelam ve Tasavvuf ile meþgul olmuþtur.

Kelam; müslümanlarýn fikir hareketlerini, din felsefesini, tarikatlerin itikat
usullerini, uluhiyet ve nübüvvet, Ýslami itikatlarý ispat meselelerini inceleyen bir din
ilmidir. Tasavvuf ise, uluhiyetin bir felsefesi olarak devam etmiþtir. Tarikatlar daha
ziyade, Ýslamiyet'in felsefesi olan Ýlmi Kelam ile Tasavvuf'a önem vermiþlerdir.

Ýslami tarikatlarda üç tarik (yol) tercih edilmiþtir. Birincisi "Tariki Enbiya ve
Hükema", ikincisi "Tariki Ýslamiye", üçüncüsü "Tariki Selefiyye"dir.

Tariki Enbiya ve Hükema yolunu tutanlar, hakký ve hayrý arayanlardýr. Ýkincisi
Tariki Ýslamiye olup, Ýslam âlemindeki hakikati aramak uðrunda çalýþanlardýr. Bu
iddiada bulunanlar da beþ tarikata ayrýlmýþlardýr: Selefiyye, Mütekellime, Mutasavvýfa,
Mütefelsife ve Batiniyye. Üçüncüsü ise Tariki Selefiyye'dir. Bunlar, Sahabe ve Tabiin
mezhebinde bulunan tarikatlar ve hadisçilerin yolundan gidenlerdir.

Selefiyye'nin yolu, Kur'an yoludur. Bunlar Kur'aný Kerim'in iman akidelerini
akýl ve nakil yolu ile ispata çalýþmaktadýrlar. Medreseler bu tarikat üzerinde yýllar yýlý
çalýþmýþlardýr. Selefiyye tarikatý, Muhammediye yoludur. Bu Tarikatý Muhammediye'yi
tutanlar, Kur'aný Kerim'e iman ve Hazreti Muhammed'in haber verdiði þeyleri tasdik
etmektedirler. Bütün bu konularla ilmi kelam meþgul olmuþtur.

Ýslam âleminde ilk ayrýlýðý doðuran, Marke adýnda biri olmuþtur. Bunlara da
'Ehli Bidat' denilmiþtir. Bidat, dinde sonradan uydurulan þeyler demektir. Marke,
Kur'aný Kerim'i yanlýþ olarak anlatmýþtýr. Fakat Kur'aný Kerim'i inkâr etmemiþtir.
Bunun üzerine þu mezhepler doðmuþtur: Þia, Kaderiyye, Mürcie, Cehmiyye, Cebriyye
ve Müþebbehe. Bunlar Müslüman olmakla beraber, birtakým bâtýl itikatlara ve
âdetlere maliktirler. Bu mezheplerin hepsi Arabistan'da doðmuþ fakat çökmüþlerdir.
Bunlardan siyasi mahiyet taþýyan Þia yaþamýþtýr. Afrika'da Ýbaziyye yaþayabilmiþtir.
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Müslüman Türkler arasýnda kurulan tarikatlardan Ahilik, Kýzýlbaþlýk, Bektaþilik,
Yesevilik, Nakþibendilik, Kadirilik, Rufailik, Halvetilik, Celvetilik, Bayramilik, Melamilik,
Mevlevilik vesaire tarikatlar, uzun bir zaman devam etmiþlerdir.

Tarikatý Muhammediye'nin esaslarýndan Mutezile ve Þia mezhepleri, Arap
Yarýmadasý'ndan Ýran'a ve Batý Türk iline de yayýldý. Mutezile, kuvvetini Baðdat'ta
buldu. Þia da Ýran'a yerleþti, kaldý. Türk ili ve Horasan'da Oðuz Türkleri Selçuklu
Ýmparatorluðu'nu kurunca, ülkeye girmiþ olan Ehli Bidat mezhepleri kuvvet bulamadý.

Müslüman olan Türkler, Kur'aný Kerim'i ve Hazreti Muhammed'i çok sevdiler.
Binlerce din ulemasý meydana geldi ve Ýslamiyeti derinden derine tetkik ve tatbike
koyuldular. Ýslamiyetin bütün feyizlerinden faydalanmayý bildiler. Ýslam âlemi içinde
Türkler, en büyük âlimleri yetiþtirmek þerefine nail oldular. Kur'aný Kerim tefsirinde,
hadiste, kelamda, tasavvufta, diðer ilimlerde ve felsefede, dünya çapýnda Türk alim
ve filozoflarý yetiþti.

Onuncu asýrda Müslümanlýðý kabul eden Oðuz Türkleri, 1040 tarihinde Selçuklu
Ýmparatorluðu'nu kurunca Ehli Sünnet yolunu tuttular. Tarikatý Muhammediye'den
ayrýlmadýlar. Ehli Bidat'e ve delalete sapmýþ mezhep ve tarikatlarýn hiçbirini tutmadýlar.
Baðdat halifelerine saygý gösterdiler. Onlara yardým ettiler. Halifelere hürmette kusur
etmediler. Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey, Halife Kaim Bi Emrullah'ý Þiilerin elinden
kurtardý.

Türklerin Baðdat'a giriþi pek þanlý oldu. Halife Kaim Bi Emrullah, Tuðrul Bey'i
huzuruna kabul ederek, bu Türk hakanýnýn beline, biri doðunun, diðeri batýnýn
hakimiyetini temsil eden iki kýlýç kuþattý. Tuðrul Bey, Sünniliðin savunucusu olduðunu
ilan etti.

Tuðrul Bey'in yerine geçen Selçuklu Sultaný Alparslan, ayný Ehli Sünnet yolunu
tutarak, Sünniliðin savunucusu ve muhafýzý oldu. Nizamül Mülk, Nizamiye
Medrese'lerini kurmak suretiyle Tarikatý Muhammediye'nin devam ve bekasýný saðladý.
Niþabur ve Baðdat nizamiye medreseleri, Türkler arasýndan âlimler yetiþtirdiler. Arap
âleminde, Türk sultanlarý sünniliðin muhafýzý oldular. Ýslamiyetin þan ve þerefini ayakta
tuttular. Nihayet bütün Arap âlemi, Türk hakimiyetine geçmeye mecbur oldu. Kur'aný
Kerim'i, Türk ulemasý ve Türk kýlýcý yaþattý. Türkler Ýslamiyeti, ilim ve ahlak yolu ile
devam ettirdiler. Ýslamiyeti yok etmek isteyen Haçlý ordularýný da, Anadolu Selçuklu
sultanlarýndan Kýlýç Arslan'ýn ordularý periþan etti. Türkler, Hazreti Muhammed
Ümmetini her türlü tehlikeden kurtardýlar.

Tarikatý Muhammediye, ümmet teþkilatýna dayandý. Ümmet teþkilatý, her dinde
baþka þekillerde tecelli etmiþtir. Katoliklerde hýristiyan ümmeti bir hükümet tarzýnda
uzuvlanmýþtýr. Bu hükümetin imparatoru Papa, vezirleri Kardinaller, valileri ise
Piskoposlardýr. Müslümanlarda ümmet, bir hükümet þeklinde deðil, bir üniversite
suretinde teþekkül etmiþtir. Bu sebepledir ki Hýristiyanlýkta dini teþkilata Kilise adý
verilmiþ, Müslümanlýkta ise "Medrese" denilmiþtir. Müslümanlýkta ruhani reisler yani
klerikal sýnýf yoktur, yalnýz "Müderrisler" (profesörler) vardýr.
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Ýslamiyet, akýl ve özgürlük esasýna dayanmaktadýr. Müderrisler, akli delillerle
ikna etmeden hiçbir kimseye hakikati kabul ettirmezler. Müslümanlýkta zorlama yoktur.
Akýl ile inanýp, iman etmek esastýr.

Medreselerdeki ulema, bütün cemiyeti doðru yola sevk etmeye ve kurtarmaya
azmetmiþtir. Medresenin faaliyeti bütün ümmete dönüktür. Halbuki tarikatlarýn þeyhleri
ve velileri, kendilerini veyahut müritlerini kurtarmaya çalýþýrlar. Þeyh Sadi diyor ki:
"Bir derviþ tekkeyi terk ederek medreseye intisap etti. Ona niçin derviþliði býrakýp
âlimler arasýna geldiðini sordum. Dedi ki: 'Derviþ kendi kilimini sudan çýkarmaya
çabalar, âlim ise boðulmakta olanlarý kurtarmaya çalýþýr.' "

Bu sebepledir ki Sünnilik, bir tekke teþkilatý deðil, bir medreseler birliðidir.
Bütün Ýslam âlemi, büyük bir üniversite olarak yaþamýþtýr. Þeyhülislam, bu Ýslam
üniversitesinin rektörü mahiyetinde idi. Selçuklu ve Osmanlý Padiþahlarý da hazineleri
ve ordularý ile, bütün ümmetin koruyucusu ve kollayýcýsý idi. Mezhep ve tarikat sahibi
olan þeyhlere ve imamlara gelince, bunlar ancak doktrin sahibi âlimlerden ibarettir.
Bütün bunlardan anlaþýldýðýna göre, Ýslamiyette din, idari bir velayete deðil, ilmi
bir velayete dayanmaktaydý.

1517 tarihinden itibaren Yavuz Sultan Selim Han ile hilafet Türklere geçince,
Türk sultanlarý tebaalarýnýn hükümdarý, bütün müslümanlarýn da halifesi sýfatýný
almýþlardýr. Bundan böyle Sünniliðin savunucusu oldular. Bu sebeple Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun yükselme devrinde medreseler, vazifelerini hakkýyla gördüler.

Türkler, dünya tarihinde muazzam imparatorluklar kurdular. Selçuklular dahil
1000 sene varlýklarýný Anadolu'da yaþatmaya muvaffak oldular. Büyük Ýslam medeni-
yetini yarattýlar. Fakat modern çaðlarda demokratik rejimler doðunca, ümmet teþkilatý-
na dayanan imparatorluklar, tarihe mal oldu. Medrese de vazifesini müspet ilimlere býraktý.

Hilafet Meselesi

Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra, Ýslam âleminde hilafet ve imamet
meselesinde birçok mücadeleler olmuþ ve sonunda ayrýlýklara sebebiyet vermiþtir.

Hilafet, bir kimsenin yerine geçmek, vekili, yani halefi olmak anlamýndadýr.
Geçen zâta da Halife denir. Halifeler, müslümanlarýn imamý olarak baþa geçip devlet
idaresini ele alan kimsedir.

Hilafet, mahiyeti itibariyle iki kýsma ayrýlýr: "Hilafeti Kâmile" (olgun ve tam
halifelik), diðeri de "Hilafeti Suriyye" (þekli halifelik). Hilafeti Kâmile bütün vasýflarý
haiz, ümmetin rýzasý, seçimi ve biatiyle hasýl olan hilafettir. Hilafeti Suriyye ise, þartlarý
haiz olmadan, halkýn arzusuna raðmen, zorla elde edilen hilafettir. Hilafetten maksat,
Hilafeti Kâmile'dir.
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Hilafette iki esas vardýr. Birincisi Hazreti Muhammed'e nisbet, diðeri de Ýslam
ümmetine nisbettir. Hazreti Peygamber'e nisbete "Hilafeti Nübüvvet" denilir ki, hakiki
hilafet budur. Devlet idaresinde ve imamette Hazreti Muhammed'e halef ve naib
olmaktýr. Bu da ona gark olmak ile kabildir.

Ýkincisi, müslüman ümmetin vekaletidir. Bu da ancak, ümmetin rýzasý ve seçimi
ile hasýl olur. Bu þartlar olmadan hilafet sahih olmaz. Hilafeti Suriyye, görünüþte
hilafet ise de, gerçekte deðildir, saltanattýr, padiþahlýktýr. Bütün Emevi ve Abbasi
halifeleri böyle idi. Gerçek halifeler deðil, þeklî halifelerdi. Hazreti Muhammed demiþtir
ki: "Benden sonra hilafet 30 senedir. Bundan sonra hilafet, ýsýrýcý bir saltanata
dönüþecektir."

Hazreti Muhammed'in ölümü ile Ýslam dünyasýnda hilafet meselesi bir dava
olarak sürdü. Ýslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed, 632 tarihinde Medine'de
vefat edince, eshabý telaþa düþtü. Hazreti Peygamberin gömülmesi ile meþgul
olunurken, hilafet meselesi de meydana çýktý.

Dört Halife Mücadelesi
Hazreti Muhammed saðlýðýnda bir vasiyetname yazdýrmayý arzu etmiþti, fakat

eshabý arasýnda þiddetli bir münakaþa çýktýðýndan, Cenabý Peygamber bu fikrinden
vazgeçmiþti. Hasta yataðýnda iken dahi hilafet meselesinde anlaþmazlýk hasýl olmuþtu.
Hazreti Muhammed, hilafeti Hazreti Ali'ye býrakmayý arzu ediyordu. Çünkü Ali'yi
büyük bir ihtimamla yetiþtirmiþ, sýrlarýna ve iþlerine mahrem kýlmýþtý. Fakat Hazreti
Ali amcasý oðlu ve damadý olduðundan, hilafete ýrsi bir saltanat süsü vermekten
çekiniyordu. Ayrýca Hazreti Ali, topluma önderlik edebilmek için henüz çok gençti.
Bu sebeple halifenin, eshabý tarafýndan seçilmesini istiyordu. Fakat buna da kimse
razý olmuyordu.

Hazreti Muhammed Veda Haccý'ndan döndüðü zaman irat ettiði hitabede,
Hazreti Ali'nin imamete layýk olduðunu iþaret etmiþti. Fakat Hazreti Ömer, hilafetin
seçim suretiyle hallini ileri sürmüþtür. Ensar ise reisleri olan Saad Bin Ubeyde'yi
halife yapmak istiyorlardý. Bazýlarý da Haþimi ve Emevi mücadelesi açýlmasýndan
korkuyorlardý. Hazreti Muhammed bir gün: "Ben ilmin þehriyim, Ali de kapýsýdýr,"
demiþti. Yine bir gün: "Beni seven Ali'yi de sever. Ali'ye düþmanlýk eden bana düþmanlýk
etmiþtir," buyurmuþtu.

Hazreti Muhammed vefat edince öldüðü odaya gömüldü. Eþleri feryada
baþladýlar. Fakat bu esnada Ensar, Sahabi, Beni Saide'de toplanmýþ, kendilerine bir
halife seçmek için mücadele veriyorlardý. Bunu duyan Hazreti Ömer ve Ebubekir,
buraya koþtular. Bunun üzerine Ensar'dan biri þöyle dedi:

– Biz Resûl'ün Ensar'ýyýz (yardýmcýlarýyýz), bizler Ýslam'ýn cenge hazýr
askerleriyiz, ey Muhacirler, sizler ise bizim içimize sýðmýþ bir cemaatsiniz. Hilafet
bizim hakkýmýzdýr.
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Bu son söz üzerine Hazreti Ebubekir þunlarý söyledi:
– Bu ümmet, evvelden taþtan ve aðaçtan yapýlan putlara tapardý. Cenabý

Hak kendisine ibadet etmeleri için onlara Resûl gönderdi. Arap kavmine babalarýnýn
dinini terk etmek güç geldi. Cenabý Hak Muhacirleri iman ile seçkin kýldý. Onlar
Hazreti Peygamber'in yara ve dertlerine ortak oldular. Onunla beraber müþriklerin
eza ve cefasýna sabýr ve tahammül ettiler. Ýþte yeryüzünde ilk defa Cenabý Hak'ka
tapan ve Resûlüne iman eden, onlardýr. Resûlü Ekrem'in vefalý dostlarý ve aþireti
onlardýr. Bu sebeple onlara halifelik, herkesten fazla haktýr. Bu hususta onlarla kimse
mücadele edemez. Meðer ki zalim olalar.

Ey Ensar, sizlerin de nice hizmetleriniz ve meziyetleriniz inkâr olunmaz. Cenabý
Hak sizi dinine ve Resûlüne yardým için seçti. Sizlere Resûl'ün hicretini nasip kýldý.
Muhacirlerden sonra sizin Medine'nizde baþka kimse yoktur. Fakat hilafet meselesinde,
Arap kavmi, Kureyþ'i tanýr, baþkasýnýn hilafetini tanýmaz. Biz emirleriz, siz vezirlersiniz.
Hiç bir görüþmeden geri býrakýlmazsýnýz.

Fakat içlerinden birisi:
– Bizden bir emir, sizden de bir emir olsun, diye cevap verdi. Hazreti Ömer:

"Ýki emir bir araya gelemez. Peygamber hangi kabileden ise halifesi de o kabileden
olmadýkça Arap kavmi kabul ve itaat etmez," dedi. Bir Cerrah: "Ey Ensar, ilk defa bu
dine yardým eden sizler idiniz, sakýn ilk defa da iþi bozan sizler olmayýnýz," dedi.
Mücadele baþladý. Bu esnada Hazreti Ebubekir:

– Size bu iki zâtý seçtim. Birine biat ediniz... diyerek Hazreti Ömer ile Hazreti
Ebu Ubeyde'yi gösterdi. Ýkisi birden istemediklerini bildirdiler. Hazreti Ömer:

– Hazreti Peygamberin ileri geçirdiði zâtýn önüne kim geçebilir? Hazreti
Muhammed hangi mecliste bulunsa sað tarafýna Ebubekir'i, sol tarafýna da Ömer'i
alýrdý. Ebu Ubeyde hakkýnda da, 'Bu ümmetin eminidir,' derdi.

Ortalýk birbirine karýþtý, bu esnada Hazreti Ömer, Ebubekir'e hitaben:
– Resûlü Ekrem seni, dinimizin büyüðü olarak namazda kendisine halife

etmiþti. Seni cümlemize imam eyledi. Elini uzat, biat edeyim, diyerek Ebu Ubeyde ile
birlikte Ebubekir'e biat ettiler. O zaman Hz. Ebubekir:

– Ey müslümanlar. Her kim ki Muhammed'e tapýyorsa, bilmeli ki Muhammed
öldü. Her kim ki Allah'a tapýyorsa, bilmeli ki Allah bakidir, ölmez.

Biraz sonra da minbere çýkýp dedi ki:
– Ey insanlar. Ben sizin üzerinize veli ve emir oldum. Halbuki sizin en

hayýrlýnýz deðilim. Eðer iyilik edersem bana yardýmcý olunuz, fena olursam doðru yola
sevk ediniz. Doðruluk emanettir.

Muhammed'in vekili olarak ilk halife, Hz. Ebubekir seçildi. Medineli Evs ve
Hazrec kabileleri Ebubekir'e biat ettiler. Hazreti Ali, Peygamberin ölüm döþeði önünde
bulunuyordu. Hazreti Ali'nin halife seçilmemesi, kýsa zamanda Ýslamlarý ikiye böldü.
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Hilafet meselesi bir ihtilaf konusu oldu. Ali'nin hilafetini tanýyanlar "Þia" ve "Aleviler"
diye ayrýldýlar. Karþý taraf da "Sünniler" grubunu teþkil ettiler. Hazreti Ali'nin halife
seçilmemesinden dolayý Ali'yi sevenlerle Haþimiler, Ebubekir'e biat etmediler. Hazreti
Ali hilafet meselesinde fikri sorulmadýðýndan dolayý çok müteessir oldu. Çok geçmeden
yer yer isyanlar çýktý. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Ebu Ubeyde aracýlýðýyla þu
sözleri Hazreti Ali'ye bildirdi:

– Ali'ye git, ona de ki, deniz tehlikeli, gök açýk, yer ise çýplaktýr. Þeytan Ýslam
ümmeti arasýna düþmanlýk sokmaya çalýþýyor. Sen bir köþeye çekilmiþ küskün
duruyorsun. Sen bu ümmetin ekmeðine katýk gibisin. Bu ümmetin keskin kýlýcýsýn.
Eðilip de kesmez olma. Bu ümmetin tatlý suyusun, acýyýp da bozulma. Ya Ali, Ensar
ve Muhacir benim sana biatimi isterlerse, ben sana derhal biat ederim. Eðer düþüncen
baþka ise sen de bana biat et, bize yardýmcý ol. Yolunu þaþýranlarý irþat et... Artýk fitne
kapýsý kapansýn... Allahu Teâlâ bizim dediðimize þahittir.

Ayný zamanda Hazreti Ömer de þunlarý bildirdi: "Ali'ye de ki: Ebubekir bu
ümmete zor göstererek sýçrayýp da halifeliði kapmadý. Bu ümmetin þuurunu yok
edip, gözlerini baðlayýp, akýllarýný bozmadý. Allah hakký için öyledir. Ebubekir
malumunuz olduðu üzere aziz, âlicenap bir zâttýr. Hilafete bu meziyetleriyle nail oldu.
O hilafetten çekindi, fakat hilafet ona sarýldý. Bu vazifeyi Cenabý Hak ona ihsan etti."

Bu haberleri Ebu Ubeyde, Hazreti Ali'ye bildirdi. Fakat Ali'nin onlara zaten bir
kini yoktu. Ancak Hazreti Muhammed'i sevenler Ali'yi çok seviyorlar, hilafete onu
layýk görüyorlardý. Buna raðmen Ebubekir'i ziyarete gitmiþ, devlet iþlerinde yardýmda
bulunmuþtur.

Ebubekir yer yer çýkan isyanlarý bastýrdý. Ýki yýl sonra ölünce, yerine Hazreti
Ömer halife seçildi. Hazreti Ebubekir öldüðü zaman hiç parasý çýkmadý. Yalnýz bir
deve ile kaftaný vardý. Bunlarý da hazineye vasiyet etmiþti. Onun zamanýnda Araplar
büyük fetihlerde bulundular.

Hazreti Ömer, adaleti ile tanýndý. Hazreti Ömer'den sonra da Hazreti Osman
halife oldu. Bu zât Emevi kabilesinden idi. Ne kadar Emevi varsa onlara yüksek
memuriyetler verdi. Bu yüzden Haþimilerle Emeviler birbirine düþtüler. Nihayet
Hazreti Osman, bu yüzden þehit edildi. Ýhtilalciler, bilhassa Mýsýrlýlar ve Kûfeliler,
Hazreti Ali'nin hilafetini istiyorlardý. Nihayet Hazreti Ali halife seçildi. Talha ile Zübeyir
ve Hazreti Ayþe, Hazreti Ali idaresine isyan ettiler. Þam valisi Muaviye ise bu
kargaþalýktan faydalanma yolunu tuttu. Hazreti Ali, Muaviye'yi Þam valiliðinden azletti.

Asiler Hazreti Osman'ýn katillerini istiyorlardý. Hazreti Ayþe ile Cemel mu-
harebesi yapýldý. Bu harpte Talha ile Zübeyr öldürüldü. Hazreti Ali muharebeyi kazandý.
Fakat bu hadiselerden Muaviye faydalanarak Hazreti Ali ile Sýffîn harbini yaptý.
Üç ay süren bu muharebede, iki taraf pek çok zayiat verdi. Amr Ýbnül As'ýn bir
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kurnazlýðý, Muaviye'yi kurtardý. Muaviye'nin askerleri, mýzraklarýnýn ucuna birer
Kur'an-ý Kerim taktý. Ali'nin ordusunu kitap ve sünnetin hükmüne davet ettiler. Bu
hileye kapýlan Ali ordusu, mütareke yaptý. Ýki taraf birer hakem tayinine karar verdi.

Muaviye'nin hakemi Amr Ýbnül As, Hazreti Ali'nin hakemi ise Ebu Mürsel
Eþari idi. Bu hakemler bir kürsüye çýkarak kararlarýný bildireceklerdi. Ýlk defa Ebu
Mürsel kürsüye çýkarak: "Parmaðýmdaki yüzüðü nasýl çýkardýmsa, Ali'yi de hilafetten
öyle çýkarttým" dedi. Ondan sonra kürsüye çýkan Amr Ýbnül As: "Bu yüzüðü nasýl
parmaðýma takýyorsam, Muaviye'yi de öylece halife tayin ettim," dedi.

Tabii bu hile, ortalýðý karýþtýrdý. Bunu Ali taraftarlarý kabul etmediler. Hazreti
Ali'ye: "Biz her hâl ve kârda senin sadýk þian, yani taraftarlarýnýz," dediler. "Þia" ilk
defa bu zaman çýkmýþtýr. Bir kýsým halk da: "Senin Muaviye gibi bir fitneci ile mütareke
ederek hakem tayinine razý oluþun, küfürdür. Ýman tazelemelisin" diyerek, ordudan
ayrýlýp Irak'a gittiler. Bunlara da "Hariciler" denildi.

Bundan sonra Muaviye, Þam sarayýnda saltanata baþladý. Emevi devletini
kurdu. Hakem vakasýndan sonra Ali'ye taraftar olanlar "Alevi" adýný aldýlar.

Þam'da Muaviye saltanat sürerken, Hazreti Ali ýzdýrap içindeydi. Onu
koruyanlarýn sayýsý azalmýþtý. Hazreti Ali'nin Muaviye'den sonra en büyük düþmaný,
Hariciler idi. Hariciler bir gizli toplantý yaparak Hazreti Ali'yi, Muaviye'yi ve Amr
Ýbnül As'ý öldürmeye karar verdiler. Ýbni Mülcem adýnda bir Mýsýrlý Ali'yi, Merk adýnda
birisi Muaviye'yi, Amr oðlu Bekir adýnda birisi de Amr Ýbnül As'ý öldürmek üzere
vazife aldýlar. Bu üç Harici bellerine birer zehirli kýlýç takarak daðýldýlar. Bunlardan
Amr oðlu Bekir Mýsýr'a gitti. Fakat o gün Amr Ýbnül As camiye gitmediðinden ölümden
kurtuldu. Çünkü onu zannederek baþkasýný öldürdü. Haricilerden Merk ise, Muaviye
camiye giderken onu oyluðundan yaraladý.

Ramazan ayýnýn yirmi yedinci günü, üç hain Ali'yi öldürmek üzere tertibat
aldýlar. Hazreti Ali, yanýnda oðlu Hasan olduðu halde sabah namazýný kýlmak üzere
camiye yaklaþtýðý bir sýrada, Ýbni Mülcem yanýndaki zehirli kýlýcý Hazreti Ali'nin baþýna
vurmak suretiyle aðýr bir yara açtý. Hazreti Ali'yi kanlar içinde evine götürdüler. Bu
haini yakalayarak Hazreti Ali'nin huzuruna çýkardýlar. Hazreti Ali:

– Ya melun. Ben sana her zaman ihsanlarda bulunmadým mý?
– Evet, iyiliklerini gördüm.
– Öyle ise bu cinayete sebep nedir?
– Ya Ali, ben bu kýlýcý kýrk gün biledim. Bununla seni öldürmeyi Allah'tan

diledim. Sonra bu iþi iþledim.
Hazreti Ali hiddetlenerek:
– Hayýr, o kýlýç ile sen öldürüleceksin. Çünkü sen insanlarýn en kötüsüsün,

deyince, haini dýþarý alýp derhal baþýný kestiler. Hazreti Ali, oðullarý Hasan ile Hüseyin'e
dönerek:
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– Ey oðullarým, size vasiyet ederim. Dünyaya raðbet etmeyiniz. Benim için
aðlamayýnýz. Doðruluktan hiçbir zaman ayrýlmayýnýz. Allah'ýn kitabý ile iþ görünüz.
Zalimlere düþman, mazlumlara yardýmcý olunuz.

Bu anda Hazreti Ali'ye zehir iyice tesire baþlamýþtý. Yüzü soldu ve gözlerinin
feri iyice kayboldu. Biraz sonra kelime-i þahadet getirerek bu fâni âleme gözlerini
yumdu (M.S. 661).

Hazreti Ali'yi sevenler, önünde bel baðlayýp kanlý gözyaþý döktüler. Bilhassa
Horasan illerindeki Müslüman Türkler, Ali için yanýp tutuþtular. Hâlâ onun aþký ile
yanmaktadýrlar. Bundan sonra Ali taraftarlarý da "Alevi" adýyla yad olundu. Zamanla
Aleviler onu taparcasýna sevdiler, o derece büyüttüler ki, "Cenabý Hak Ali'ye hulul
etmiþtir," diye onu yükselttiler. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in sevgilisi idi. Hz.
Peygamber, onu ilmin kapýsý addetmiþti. Akrabasý ve damadý idi. Hazreti Ali ilimde,
ahlakta ve kahramanlýkta eþsiz idi.

Hazreti Ýmam Ali, geceleri biri Beytülmal'ýn, diðeri de kendisinin malý olan iki
mum bulundururdu. Devlete ait iþlerde Beytülmal'e ait olan mumu kullanýr, hususi
iþlerinde parasýyla aldýðý mumu yakardý. Bu derece devlet malýný korurdu. Adil bir
halife idi. Devlet malýna "Malullah" ve amme hukukuna da "Hakkullah" derdi.

Hazreti Ali'nin þehadeti üzerine, hilafet makamýna büyük oðlu Hazreti Hasan
geçti. Derhal Hazreti Hasan Muaviye'nin üzerine yürümek üzere bir ordu hazýrladý.
Fakat kendi askerleri ona bir ok atarak öldürmek istediklerinden, bu harpten vazgeçtiði
gibi, hilafetten de vazgeçti. Bir müddet sonra da Muaviye Hazreti Hasan'ý zehirleterek
öldürttü. Bundan sonra Muaviye, oðlu Yezid'i veliaht tayin ederek, Emevi saltanat
rejimini kurdu.

Böylece Hazreti Muhammed'in kurduðu cumhuriyet þekli, saltanata dönüþtü.
Emeviler, Hazreti Muhammed nesline düþman kesildiler. Ehli Beyt'i mahvettiler.
Halayýklarýný imamete geçirdiler. Kur'an-ý Kerim'e saygý göstermediler. Þam sarayýnda
zevk ve sefaya düþtüler. Bu sebeple Ýslam âlemi, Emevilere düþman kesildi. Gerçi
Muaviye, kuvvetli bir devlet adamý idi. Arap devletini kuvvetlendirdi ve birçok fetihlerde
bulundu, fakat ahlaksýzlýðý yüzünden Ýslam âlemini ikiye böldü.

Emevilerin iþledikleri en büyük bir cinayet de, Hazreti Ali'nin oðlu Hazreti
Hüseyin'i feci bir þekilde þehit etmeleridir. Araplar, Hazreti Hasan'dan sonra Hazreti
Hüseyin'e biat ederek onu halife tanýdýlar. Hazreti Hüseyin'in halife olduðunu duyan
Kûfeliler, ona birçok mektuplar yazarak Kûfe'ye çaðýrdýlar. Bu davet üzerine Hazreti
Hüseyin Kûfe'ye gitmeye karar verdi. Dostlarý ona:

– Ey Resûlullah'ýn torunu. Rica ederiz, Mekke'den dýþarý çýkma. Kûfeli fesat-
çýlarýn sözlerine güvenme. Onlarýn yüzünden babanýzýn baþýna neler geldi, dedikleri
zaman:
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– Yezid'in zulmünden bezmiþ olanlar, yüzlerce mektup gönderdiler, bunlarý
nasýl reddedeyim?

– Ya Ýmam, Kûfe Yezid'in idaresindedir. Bu sebeple Kûfeliler, size yardým
edemezler.

– Madem ki bu kadar ýsrar ediyorsunuz, müsaade ediniz de bu gece düþüne-
yim... dedi. Fakat ertesi gün gitmeye karar verdi.

O gün, dostlarý ile vedalaþtýktan sonra yola koyuldu. Birçok yerlerde konakladý.
Emevi Halifesi Yezid, Hazreti Hüseyin'in Kûfe'ye hareket ettiðini haber alýnca, Kûfe
Valisi Abdullah Bin Ziyad'ý Hazreti Hüseyin ile mücadeleye memur etti. Hazreti
Hüseyin'in kafilesi yoluna devam ederken, bir yerde durakladý ve sordu:

– Burasý neresi? Yanýnda bulunanlardan birisi: "Kerbela..." diye cevap vermesi
üzerine Hazreti Hüseyin: "Allahu Ekber, iþte Kerbela topraðý..." dedi.

Buraya gelen Kûfelilerle görüþtü. Onlara, arzularý üzerine geldiðini bildirdi.
Kûfe Valisi, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya geldiðini duyunca: "Yezid'e biat et. Yahut
harbe hazýr ol," diye haber gönderdi. Bu haberi alan Hazreti Hüseyin: "Ümmetiyiz
dedikleri peygamberin evlatlarýný mahv ve helak edenlerle cenge hazýrým" dedi. Vali,
adamlarýndan Amr Ýbni Saad adýnda birisine Rey Valiliði vaat ederek, Hazreti Hüseyin
ile muharebeye gönderdi. Ona:

– Hüseyin'i zorla Yezid'e biat ettir. Þayet muhalefet ederse baþýný bana getir,
dedikten sonra, bu adama bir kaftan ve bir de at hediye etti.

Ýbni Saad, maiyetinde beþ bin askerle yola çýktý. Kerbela'ya yaklaþýnca Hazreti
Hüseyin'e, Yezid'e biat etmesini bildirdi, fakat Hazreti Hüseyin reddetti. Bunu duyan
Kûfe Valisi, Ýbni Saad'a "Yezid'e biat edinceye kadar onu sudan mahrum et," emrini
verdi. O da derhal Fýrat Nehri sahillerini beþ yüz askerle tutturdu.

Hazreti Hüseyin su almak üzere elli kiþi gönderdi. Askerler onlara su vermediler.
Ýbni Saad ile Hazreti Hüseyin karþýlaþýp görüþtüler. Bunu duyan Ýbni Ziyad onu tehdit
etti. Bu esnada Hazreti Hüseyin'e Beni Esed kabilesinden bir kýsým silahlý askerler
yardýma geldiler. Fakat Ýbni Saad kuvvetleri bunlarý daðýttý. Bu defa Ýbni Ziyad, derhal
taarruza geçmesini emretti. Muharrem'in onuncu günü, Kerbela'da kanlý bir muharebe
baþladý. Zaman zaman her iki taraftan karþýlýklý vuruþmalar oldu. Fakat Yezid askerleri
umumi bir taarruza geçtiler. Oklar çekildi, kýlýçlar oynadý, Kerbela'da kanlar döküldü.
Hazreti Hüseyin kuvvetleri bir türlü maðlup edilemiyordu. Bunun üzerine Ýbni Saad,
iki bin kiþi daha gönderdi. Ýki taraf arasýnda kanlý bir kavga baþladý.

Zamanla Hazreti Hüseyin'in kahraman askerlerinin çoðu þehit oldular. Hazreti
Hüseyin de elinde kýlýcý kahramanca çarpýþýyordu. Hava pek sýcaktý. Mücahitler
susuzluktan halsiz kalmýþlardý. Su içmek istiyorlar, fakat Fýrat Nehri tamamen tutulmuþ,
kimse su içemiyordu. Hazreti Hüseyin de susuzluktan yanýyordu. Düþmanla çarpýþa
çarpýþa Fýrat kenarýna geldi. Tam su içeceði sýrada düþman askeri:
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– Ey Hüseyin, düþman karargâhýna hücum etti. Su içmek zamaný deðildir,
diye baðýrýnca, su içmeyip geri döndü. Bunun bir hile olduðunu anlayýnca geri döndü.
Suya yaklaþtýðý esnada, bir ok aðzýna isabet etti. Bir damla su içmek nasip olmadý.
Fakat susuzluktan halsiz kalmýþtý. Bu hâlde iken Malik Bin Beþir adýnda birisi, Hazreti
Hüseyin'in baþýna bir kýlýç sallayarak yaraladý. Hazreti Hüseyin'in kanlar içinde yerde
yattýðýný gören Ýbni Saad, üzerine hücum etti.

Hazreti Hüseyin:
– Ey zalim, beni þehit etmeye mi geldin? dedi. Fakat bu kötü kalpli adam

kýlýcýný çekemedi. Bu esnada, Þemar (Þimr) adýnda bir hain, Hazreti Hüseyin'in göðsüne
çökerek kýlýcýný çekti. Hazreti Hüseyin hüzünlü bir tavýrla gözlerini açýp bu adama
baktý.

– Ey hain... Sen kimsin?
– Ben Þemar'ým.
– Ey Þemar, benim katilim sensin. Fakat bu ay ne ayýdýr, bu gün ne günüdür,

bu vakit ne vakittir?
– Muharrem ayý, cuma günü, namaz vaktidir...
– Ey zalim, herkes namazda iken sen bu cinayeti iþleyeceksin, bari göðsümden

in de bir namaz kýlayým...

*   *   *

Ýslam ve Türk tarihinden gelmiþ ve geçmiþ, elimize geçen tarihi belgelerle bu
kadar anlatabildik.

Burada insani olarak Hakikati Muhammediye'nin gözümüzün önüne alýnmasý
lazým geliyor.

Cenabý Hak'ký, zâhir ve bâtýn emirlerini, vicdan hislerimizle tutmak mecburiyeti
hasýl olmuþtur. Yardým Cenabý Allah'tandýr. Nizam, intizam ile gayret, çalýþmak ve
itaat etmek, umumi olarak biz kullara düþüyor. Ýslam tarihinde herkesi üzen feci
olaylar, bütün Müslümanlarýn (hadisle sabit olan) kardeþliðine gölge düþürmemeli,
Allah'ýn emirlerini yerine getirmekten bizi alýkoymamalýdýr.
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SEN AHMED-Ý MUHAMMED'SÝN

Sultân-ý Resûl, Þah-ý mümeccedsin Efendim (Þereflendirilmiþ Þah'sýn.)
Biçarelere devlet-i sermedsin Efendim (Sürekli devletsin.)

Divân-ý Ýlâhide ser-âmedsin Efendim (Ýlâhi divanda öndersin.)
"Le' amrük" tacý ile müeyyedsin Efendim ("Ömrün hakký için"–15:72,

Desteklenmiþsin.)
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin Efendim
Hak'tan bize Sultâný müeyyedsin Efendim (Kuvvetlendirilmiþ Sultan'sýn.)

Hutben okunur minberi iklimi bekâda (Kalýcýlýk ikliminin minberinde.)
Hükmün tutulur mahkemei rûzi cezâda (Ceza/Kýyamet günü mahkemesinde.)

Gülbang-ý kudümün çekilir arþ-ý Hüdâ'da        (Allah Arþ'ýnda ilahin söylenir, kudümün çalýnýr)
Esmâi Þerifin anýlýr arz u semâda (Yer ve gökte þerefli isimlerin anýlýr.)

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin Efendim
Hak'tan bize Sultâný müeyyedsin Efendim (Teyit edilmiþ.)

Ol dem ki nebilerle veliler kala hayran (Dem: An, Kýyamet zamaný.)
Nefsi için dehþetle kopa cümleden efgân (Herkesten haykýrýþ.)

Yeis ile kullarýn ola halleri periþan (Yeis: Elem.)
Destûr-i þefaatla senindir yine meydan (Þefaat izniyle.)

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin Efendim
Hak'tan bize Sultâný müeyyedsin Efendim (Onaylanmýþ.)

Biçaredir ümmetlerin, isyanýna bakma (Çaresizdir.)
Red eli vurup hasret ile düzâha yakma (Düzâh: Cehennem.)

Rahmet et aman âteþ-i hicranýna yakma (Ayrýlýk ateþine.)
En baþta kulun Galib'i pür-cürmü býrakma (Suçlarý içinde.)

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin Efendim
Hak'tan bize Sultâný müeyyedsin Efendim

Þeyh Galib
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YOLLARIN AYRIMINDAKÝ ZÂT

Meded, Ey Resûller Sultaný Muhammed
Ýlk yaratýlan nur, O'nun nurudur. O zuhur etmezden evvel gündüzün geceden,

baharýn da kýþtan farký yoktu. Ýyilikler, kötülüklerle iç içe, akýl nefse yenik, ruh da
bedenin esiri idi. Varlýðýn sýrrýný keþfedip, akla yüksek hedefler gösteren, düþünceye
kapýlar açýp insanýn ebedlere namzet olduðunu evrensel bir dille haykýran, O'dur.

Bütün yeryüzü, engin denizler, sema ve yýldýzlar, O'nun dört bir yana saçtýðý
nurlar ve gönüllerimizde mayaladýðý irfan sayesinde birer mana ve deðer kazandýlar.
O'nun varlýðý didik didik edip önümüze sereceði güne kadar, denizler gulyabaniler
diyarý, gökler birer bilmece ve kaos, yýldýzlar yanýp sönen çocuk oyuncaðý mumlardan
ibaretti. O'nun aydýnlýk dünyasýnda her þey deðiþti, renklendi ve çok manalý, cisimleþmiþ
birer söz haline geldi. Þu kara ve kuru toprak, O'nun ötelerden getirip baðrýna boþalttýðý
hayat suyu sayesinde, ebediyetin fideliði oldu. Tepeler, zümrütten urbalarýyla cennet
bayýrlarýna döndü. Ovalar, bir bir ahiret güzelliklerine büründü. Irmaklar, kevser
çaðýltýlarýyla akmaya baþladý. Ve yeryüzü, okunan, manasý ile anlaþýlan bir kitap
seviyesine yükseldi.

O'nun gölgesi þu fâni cihanýn üzerine düþtüðü andan itibarendir ki, her insanýn
en büyük problemi olan "yok olma" düþüncesinin öldürücü tesirleri kýrýldý; hicranla
yanan sinelere, dost ikliminin bað ve bahçesinden ümit kokularý gelmeye baþladý.
Bütün yaslý çehrelerde tebessümler belirdi ve o güne kadar bir matemhane
görünümünde olan yeryüzü, bir bayram, bir þenlik halini aldý.

Biz hepimiz, O'nun, ruhlarýmýza üflediði hayat sayesinde varlýðýmýzý idrak edip,
çevremizdeki güzellikleri tanýyabildik; benliðimizdeki cevherleri deðerlendirip sonsuza
açýk arzularýmýzý sezebildik. O olmasaydý, ne özümüzdeki sonsuzluk düþüncesini
anlayabilir, ne de ebedler ülkesine seyahati bu kadar þirin görebilirdik. Gözlerimizden
perdeyi kaldýran, O; gönüllerimizi aþk ve þevkle coþturan, O; ve bizleri hakikate
seferler tertip eden sýrlý gemilerin sonsuza açýldýklarý aydýnlýk rýhtýma ulaþtýran da,
O'dur. O'nun rehberliðini kabul etmeyenler, katiyyen bu limana ulaþamazlar; limanda
bulunsalar bile, O'nun kaptanlýk yaptýðý gemiye binemezler.

O, bir uzun ve sýrlý yolculukta bizim bulunduðumuz sahilin kaptan ve rehberi,
öbür sahilin de konuk aðýrlayýcýsý ve teþrifatçýsýdýr. Kabirden cennet kapýsýna kadar
her yerde O'nun bayraðý dalgalanýr (dalgalandýrana canlar feda olsun), insanlýðýn
baþýnýn sýkýþtýðý her yerde, O'nun þefaatiyle problemler çözülür.

O'nun nuru, sonsuzluk iklimine seyahatler tertip edenlere Kutup Yýldýzý gibi bir
fener, O'nun neþrettiði hikmet, bu uzun yolculukta hiç aldatmayan bir rehberdir. O'nun
nurundan mahrum olanlar takýlýp yollarda kalmýþ, O'nun hikmetini tanýmayanlar da
sapkýnlýkta boðulup gitmiþlerdir.
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O'ndan evvel binler, yüz binler, varlýðýn baðrýna nurlar saçýp, eþyanýn mana ve
hakikatini ve O'nun iþaret ettiði yüce gerçeði defalarca anlatmýþlardý. O, bu mevzuda
gelmiþ geçmiþ bütün peygamberlerin sesi, soluðu oldu, yeri göðü velveleye verdi.
Öncekileri ve onlarýn hizmetlerini en gür avazlarla ilan etti. Kitaplarýnýn asýllarýný
kabullenip, tahriflere parmak bastý. Yanlýþlarý düzeltip, karanlýk ve kýsa geçilmiþ
noktalara aydýnlýk getirdi. Kurduðu dünya ve ahiret dengesiyle, akýlsýzlýk ve
muhakemesizliðin ayaðýna prangalar vurdu. Maddeyi ve maddeciliði ýþýktan prizmasý
altýnda deðerlendirerek, her þeyi yerli yerine koydu. His, akýl, kalp ve ruh karýþýmýndan
dantelalar gibi yepyeni sistemler meydana getirdi; insanlýðýn önüne herkesin istifade
edebileceði semavi sofralar serdi. Ve bu renk ve desen içinde, vahyin büyüleyici
ýþýklarýyla vicdanlara en ölümsüz ilâhi besteleri sundu.

Ey yaratýlýþýn gayesi, varlýðýn özü, peygamberlik hakikatinin en seçkini: Ýnsanlýk
ancak senin bayraðýnýn dalgalandýðý yerlerde emniyet ve mutluluða erip aradýðýný
buldu; buldu ve yok olmaktan kurtuldu. Senin kutlu adýn yeryüzünde duyulmaya
baþladýðý andan itibaren (adýna canlarýmýz feda olsun), sultanlar kulaklarýna küpe
takýp kul olduklarýný ilan ettiler ve kapýkullarýna sultanlýk yollarý açýldý.

Dünya senin dünyan; bizler de senin kapý kullarýnýz. Dizgin neden baþkasýnýn
elinde olsun; bizler neden yabancýlarýn kulu kölesi olalým? Kalk, karanlýkta kalmýþlarýn
dünyalarýný aydýnlat; pejmürdelerin imdadýna koþ; huzurunda el pençe divan durup
kul olduðunu ilan edenlere tebessüm eyle; dünyalarý yeniden þekillendir ve asýrlardan
beri devam edegelen þu kör döðüþüne hakem ol. Özünden uzaklaþýp baþkalaþanlarýn
gözlerine ýþýk saç; yarasalara gündüzlerin erkânýný öðret; nefsin kullarýna hürriyete
giden yollarý göster; tabiata tapanlarý maddenin zindanýndan azat eyle.

Bak, bir yanda hak zayýflatýlýp zulüm alkýþlanýyor; diðer yanda getirdiðin ilâhi
mesajlara "çöl kanunu" denilip alay ediliyor ve Hak'kýn cilalý aynasý olan Yüce Zât'ýn
hakkýnda (Zât'ýna ruhlarýmýz feda olsun –utancýmdan söyleyemeyeceðim) neler neler
deniyor. Soyluluk ve cömertliðin, bu þom aðýzlarý da baðýþlayacaksa, boynumuzu bü-
küp sükut etmeden baþka ne gelir elimizden? Haddimiz mi, Sultan'a yol gösterelim?
Ama, bizler Sen deðiliz, sabrýmýz da sabrýn olamaz. Bir gün takat ve tahammül surlarý-
mýzý zorlayan bunca saygýsýzlýk, bunca hoyratlýk karþýsýnda, senin yumuþaklýðýný, senin
selimliðini koruyamazsak, Allah aþkýna bizleri baðýþla ve edep bilmezliðimizi hoþ gör.

Ey sabrýn, hilmin (yumuþaklýðýn), silmin (selimliðin), azmin, ümidin temsilcisi:
Gel, gönüllerimize bir kere daha doð; vicdanlarýmýza ümit ve barýþ mesajlarý sun. Gel,
þu sarsýlan gemimizin dümenine otur ve sadýk tayfalarýna kurtuluþ sahillerini göster.

Cihanýn dört bir yanýnda karanlýk karanlýk üstüne, havalarýn karardýðý, denizlerin
en hýnçlý dalgalarla art arda kabardýðý, karalarýn en vahþi ulumalarla inlediði þu günlerde,
uzat elini bizlere. Uzat ki, çok bunaldýk. Uzat ki, atmosferimiz aydýnlansýn, kuduran
deryalarýn homurtusu dinsin ve þu birkaç asýrlýk ulumalar kesilsin.
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Bak, senin dünyanda fitne, gemi azýya almýþ gidiyor; kundaklamalarý kundak-
lamalar takip ediyor. Kalk, bu fitne ateþlerine bir su serp ve dünyanýn çehresini saran
tozu, dumaný temizle, her taraf çaðýnýn alný gibi tertemiz olsun.

Güllerin minik minik tomurcuða durduðu, kuþlarýn gizli gizli tebessüm kesip
yolunu gözlemeye koyulduðu, yolunu bekleyenlerin "bize ay doðdu" diyecekleri en
þerefli saatin yaklaþtýðý þu dakikalarda, hasret ve hicranla yanan ruhlarý daha fazla
bekletme, gel. Gel ki, kapýkullarýn coþsun ve övünsün, düþmanlarýn da parça parça
olsun, yerinsin.

Yýllar var ki, Sana, þu mütevazi sayfalarda, kýrýk-dökük beyanlarýmýzla
davetiyeler çýkarýyor, hâlimizi arz edip yalvarýyor ve gönüllerimize taht kurup, bizlere
"bendelerim" diyeceðin aný bekliyoruz. Hatta zaman zaman, on dört asýr öteden lütfedip
gönderdiðin "kardeþlerim" iltifatýna itimat ederek, kapýmýzýn önünde duyduðumuz her
ayak sesine "bu O'dur" diyor ve "geldi bir ak kuþ kanadýyla yürüyen" sözüyle kýyam
eder gibi, kalkýp el-pençe divan duruyoruz. Bu ümit ve bu þevkle kýyamete kadar da
böyle oturup kalkmaya devam edeceðiz.

Ey dost: Dil eksik, ifade eksik; aþk ve þevk eksik, yürekte heyecan eksik...
Affýna sýðýnarak bir söz edelim dedik, o hepsinden eksik. Bir þey var eksik olmayan:
Kapýnýn kullarý olduðumuz ve ýþýðýna muhtaç bulunduðumuz... Evet, iþte bunu þefaatçi
yaparak son bir kere daha kapýnýn tokmaðýna dokunuyor ve Þeyh Galip edasýyla:

Medet ey övülmüþ, yüce Þah, resûllere Sultan
Medet ey biçarelere ebedi zenginlik olan
Medet ey ilâhi divanda en baþta bulunan
Medet ey "Ömrün hakký için" fermanýyla desteklenmiþ olan

deyip inliyoruz. Ýnanýyoruz ki böyle eþiðine baþ koyup beklerken, bir gün mutlaka o
ipekten kanatlarýnla uçup üzerimizden geçecek ve geçerken de, Taptuk diliyle "Bunlar
bizim kaçaklar mý?" deyip sahip çýkacaksýn.

Kâinat Kitabýnýn Tercümaný
Bütün varlýk mükemmel bir kitap, Kur'an-ý Kerim bu kitabýn mukaddes bir ter-

cümesi, parlak bir tefsiri ve kâinat kitabýnýn kapalý noktalarýný açan sýrlý, sihirli bir
anahtar; Hz. Peygamber ise o muhteþem kitabýn açýk seçik bir tercümaný, kitap sahi-
binin en gözde elçisi ve yerlerde, göklerde gizli bulunan hakikatlerin anlaþýlýr bir lisanýdýr.

Kâinat kitabýný okuyan, Kur'an'la onun derinliklerini kurcalayan, sonra da varlýðýn
özü o Zât (Aleyhisselâm)'ýn aydýnlýk ikliminde eþya ve olaylarý tanýmayý baþaran
talihliler, zerrede güneþi bulur, damlada deryaya erer ve hiçliklerin içinde dünya ve
ahiretin sultanlarý olma mevkiine yükselirler.

Varlýðýn çehresindeki bu yazýlarý okuyamayan, Kur'an semasýnýn yýldýzlarý
arasýnda yolculuk yapamayan ve özellikle, peygamberlik âleminin ay'ý, güneþi sayýlan
Nebiler Sultaný'nýn nurlu dünyasýný tanýyamayan bahtsýzlar ise, beyhude yaþar, bütün
bir hayat boyu hayal kovalar ve talihlerine aðlayarak yýkýlýp giderler.
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Þimdi, Kâinat Sahibi'nden haber veren bu üç genel delilden (yani Kâinat, Kur'an
ve Son Peygamber'den), Hak'kýn Zâtý'nýn en parlak aynasý olan Hz. Peygamber'in
nurlu iklimine girerek, O'nun ýþýðýyla aydýnlanan gözlerimizle, O'nun feyziyle aralanan
kalplerimizle, bir kere daha hakikatin çehresine bakmaya çalýþacaðýz.

Evet, bu konuda en birinci söz, o Zât'a aittir. Zira yeryüzü bir mescit, Mekke
bir mihrab, Medine de bir minber farz edilecek olursa, insanlýk âleminin iftihar tablosu
o ýþýklý varlýk, bu muhteþem mescitte bütün inananlara imam, bütün insanlara açýk ve
anlaþýlýr bir hatip ve bu aydýnlýk cemaatin en baþta gelenleri olan bütün peygamberlerin,
feyiz kaynaðý ve efendisi; nebiler ve velilerden meydana gelen muhteþem bir zikir
halkasýnýn saflardan saf bütün kullarýnýn özü ve hülasasý, O'na uyup arkasýndan gelen
bütün Hak dostlarýnýn aslý ve mayasý; öyle nurani, öyle ýþýklý, öyle mübarek bir varlýktýr
ki, hem gelip geçenler, hem de arkadan O'nu takip edenler, O'nun ilan ettiði yüce
davaya parmak basar ve tasdik ederler.

Þimdi, hangi kuruntunun haddi var ki, böyle binlerce imza ile desteklenen bir
davaya parmak karýþtýrsýn.

Cin ve insin (insanýn) efendisi, varlýðýn özü, insanlýðýn iftihar tablosu,
peygamberlik semasýnýn en parlak yýldýzý, güneþler güneþi Hz. Muhammed (S.A.V.),
Hak'kýn varlýðýný aksettiren en parlak ayna ve hakikate giden yollarda en nurani bir
iþaretçidir.

Evet, O gelmiþ geçmiþ bütün nebiler arasýnda en güçlü bir ýþýk kaynaðý, en
aydýn bir sima, en tok sözlü bir hatip ve sonsuzluk yolunda arkasýna alýp götürdüðü
kimseler için en yanýlmaz bir rehberdir. Geçmiþ peygamberler O'nun tohum ve kökleri,
onlarý takip eden bütün Hak dostlarý da O'nun çiçek ve meyveleridirler. Bu itibarla da
O, çürüme bilmeyen, saðlamlardan saðlam bir kökten gelmiþ ve her biri ayrý bir
dünyayý aydýnlatacak, deðiþik çiçekler açmýþ ve meyveler vermiþtir.

Ýþte, Ebu Hanife, Maliki Þafii, Ahmet b. Hanbel gibi fýkýh ve hukuk sahasýndaki
meyveleri... Ýþte, Ýmamý Gazali, Ýmamý Rabbani, Þahý Geylani, Þazeli, Muhammed
Bahaüddin ve Mevlana gibi hakikat dalýndaki semereleri... Ýþte Battani, Biruni, Cabir
b. Hayyan, Farabi, Ýbni Sina, Fergani, Harizmi, Ýbni Heysem, Ali Kuþçu gibi ilmin
deðiþik dallarýndaki dev talebeleri... Ýþte Halid, Ukbe, Nureddin, Salahaddin, Alparslan,
Fatih ve Yavuz gibi, kýþla ruhuyla yetiþmiþ, askeri ve idari sahadaki dahi çýraklarý...

Evet, o bir taraftan böyle peygamberler gibi, aldanmaz ve aldatmaz pýrýl pýrýl
bir topluluðun diliyle, diðer taraftan da kendi medresesinde yetiþen insanlýk semasýnýn
yýldýzlarý bu büyük insanlarýn lisanýyla, kâinatýn en yüksek hakikati olan Allah'ýn varlýðýný,
bütün cihana avaz avaz haykýrmakta ve yeri göðü velveleye vermektedir.

Þimdi hangi vehmin haddi var ki, böyle binlerce elmas çivilerle vakit semasýna
perçinlenmiþ bulunan bu yüksek hakikate iliþebilsin? Kaldý ki, hiçbir delil olmasa bile,
O Zât'ýn üstün þahsiyeti Allah'ý gösteren en nurani bir aynadýr. Ve "Muhammed
aynasýndan Allah görünür daim..."
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Ýþaret ve Ýþaretçilerden Sonra
Ey varlýðýn özü Yüce Ruh, gönüller seni tasavvur etmekle zevklerin en derinini

elde eder, en erilmezine ererler. Ýnsanlar böyle bir mazhariyete kamçýlana kamçýlana
götürülseler bile, elde edilmesi düþünülen þeylerin yanýnda çektikleri, çekecekleri hiç
kalýr. O'na ermeye yürekten azmetmiþ o yolun delileri, gerekirse bu uðurda Kaf
Daðý'na bile seyahat edebilirler.

Bilhassa, ümitlere can getiren yeni esintilerin hissedildiði, karanlýklarýn bir bir
bozguna uðrayýp dört bir yanda þafaklarýn sökün ettiði þu günlerde, vuslata
(kavuþmaya) teþne gönüllerde bir baþka aþk, bir baþka heyecan dalgalanýp durmakta...

Evet, O elinde hayat iksiri taþýyan biricik hekim, bizler de, yýllar yýlý onun yolunu
gözleyen hastalarýz (ruhlarýmýz O'na feda olsun). O gönüllerimize hayat üfleyip bizlere
dirilme yollarýný açmasaydý, bizler var olamazdýk; O gözlerimizden perdeyi kaldýrýp
eþyanýn hakikatini tanýtmasaydý, bizler hiçbir þeyi tanýyamaz, ilim ve medeniyet adýna
bir adým dahi atamazdýk. Bugün varlýk adýna neye sahipsek, O'nun açtýðý vadide
malik olduk; hakikat adýna neyi idrak edebiliyorsak, O'nun baþlarýmýzýn üstünde
tutuþturduðu meþale sayesinde idrak edebildik.

Ey, baþý gökler ötesi âlemlerde dolaþan Ruh; ey ümmetlerin en hayýrlýsýný
gemisinde taþýyan Nuh! Bizler, seni tanýyan ve tanýmayanlarýmýzla hepimiz, kapýnýn
azat kabul etmez köleleriyiz; kapýkullarýnýn yaramazlýklarýna bakýp ihsanlarýný kesme.
Adap, erkân bilmezlerden lütfunu esirgeme. Yýllar yýlý senden ayrý düþmüþlüðün
derbederliðiyle yaþayan ruhlarý, baþka kapýlarda dolaþtýrarak periþan etme. "Allah'ýn
kullarý, etrafýmda toplanýn" de ve atýný çaðýmýzýn uðursuzluðuna doðru mahmuzla.
Mahmuzla ki, yolunu gözleyenlerin canlarý dudaklarýna geldi.

Senin, bir þafak gibi gönüllerde aðarman, seni tanýyanýn da, tanýmayanýn da
kurtuluþu olacaktýr. Bugün seni tanýmayýp sana baþkaldýranlarýn her aný, ayrý bir çýlgýnlýk,
ayrý bir hezeyan... Ýlimden, irfandan yoksun tanýma iddiasýnda bulunan baðlýlarýn birçoðu
itibariyle ya içinde yaþadýðý dünyadan habersiz, veya hayal okyanuslarýna yelken
açmýþ ve rüyalarda teselli aramakta.

Ey kapkaranlýk bir dönemi bir hamlede ýþýða boðan aydýnlýklar Sultaný; güneþlere
taç giydiren muhteþem nurunun geçici olarak gizlenmesi bile, her þeyi altüst etti. Seni
gerektiði gibi tanýyamamýþ bir kýsým dostlarýnýn ümit mumu, sönmeye yüz tuttu.
Dinsizlikle gözü kararmýþ düþmanlarýn þýmardýkça þýmarýp, bütün bütün gemi azýya
aldý ve senin cennetlere denk dünyanda, baykuþ sesleri duyulmaya baþladý.

Ey gecesi gündüzlerden daha aydýn ve gündüzü, cennet baharlarýna denk
Sultanlar Sultaný: Cihanlara ýþýk daðýtan "Yedi beyzâ"ný, yani ýþýk saçan beyaz elini
bir kere de karanlýkta kalmýþlarýn dünyasýna çevir ve onlarý karanlýk çevrelerin kanlý
kâbuslarýndan kurtar. Sen bir sultan isen, ki öylesin, þanýna yaraþan budur; bir ýþýk
kaynaðý isen, ki öylesin, gel, nuruna hasret kalmýþ gönüllerimizi doldur...
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Yýldýzlara her gece ayrý bir türkü söyleten hikmetinin diline kilit vurulduðu
yakuttan düþüncelerin, deðer bilmezler elinde tozlanmaya terk edildiði; söz cevherinin
aþýrý samimiyet ve yakýnlýkla deðersiz bir mal haline getirildiði günden bu yana, insanlýk
hep abes duyup abes dinledi; fikir diye hep, hezeyanlarýn arkasýna takýlýp gitti ve o
gün bugün de, saksaðan sesini bülbül naðmesi diye alkýþlayýp durmakta... Ne olur
gel, kömürü elmas yapan o semavi bakýþlarýnla gönüllerimize bir kere teveccüh buyur;
teveccüh buyur ki, sensizlikle karanlýklara boðulan sinelerimizde yeniden þuur ve
idrak kývýlcýmlarý parlasýn. Bak, bir tarafta duman duman üstüne, çevreye sis püskürten
imansýzlýk ve nifak ocaklarý, diðer tarafta sevgiden mahrum sineler, af bilmeyen
düþünceler, hoþgörüsüz ruhlar. Birinciler dört bir yanda yangýnlar çýkarýp dinde yarýklar
açýyor; ikinciler, kine kinle, nefrete nefretle karþýlýk verip, senin sevgi ve dünyanýn
esas ve kaidelerini temelden sarsýyorlar. Bütün bir hayat boyu, kan, ter besleyip
büyüttüðünün gül bahçendeki çiçekleri peþi peþine poyrazlarýn yalayýp geçtiði þu
günlerde, Burak'ýna (Miraç bineðine) atlayýp imdadýmýza koþmazsan, ardý arkasý
kesilmeyen bu fýrtýnalarla yaprak yaprak savrulacak ve düþmanlarýmýza bayram konusu
olacaðýz. Diriltici soluklarýna su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduðumuz þu dakikalarda,
sana olan hasretimizi nasýl ifade edeceðimizi ve gönüllerimizde bir þafak gibi aðaracaðýn
günü nasýl bir heyecanla beklediðimizi dile getirememenin aczi içinde, "Yetiþ, ey
Resûller Sultaný" deyip inliyoruz.

Bir hamlede sinelerdeki bütün kötü duygu ve tutkularý silen, sen; bir solukta
aydýnlýk düþüncelerinle karanlýklarý yerle bir eden, yine sensin. Sen olmasaydýn insanlýk,
ahlak ve fazileti bilemez, ihtiraslarýn öldürücü girdaplarýndan kurtulamazdý. Bizler
ahlak ve fazileti, senin sayende öðrendik; nefsaniliðin sisli labirentlerinden, senin
eteðine sarýlarak kurtulabildik.

Ey, insanlýðýn yýllanmýþ dertlerine derman olan hekimler hekimi; gel, asýrlardan
beri bucak bucak dolaþýp derdine derman arayanlarýn ýstýraplarýný dindir. Gel,
çaresizliklerimize çare bul. Gel, Yezid'lerin, Þimr'lerin kýlýçlarýný kýr; Hüseyin'in ahü
efganýný sona erdir. Gel, kendi elinle yapýp ortaya koyduðun gönül kâbesini tamir et.
Ve onu, ilmin, irfanýn tefekkürün kýblesi haline getir. Ýbrahim Peygamber Kâbe'yi
inþa ederken, ayaðýnýn altýna koyacaðý taþý Ebu Kubeys tepesinden getirmiþti. Gel,
yýllar yýlý yolunu gözleyen bizler, kalplerimizi senin ayaklarýnýn altýna serelim... Hayýr,
hayýr: Sen o mübarek ayaðýný (ayaðýn baþlarýmýza taç olsun) kemikleþmiþ günahlarýna
kefaret arayan Kýtmir'inin (Ashabý Kehf'in köpeðinin) mücrim baþýna bas ve
yapacaklarýný yap. Söyleyeceklerini söyle. Alacaklarýný al. Býrakacaklarýný býrak...
Yolunun kara sevdalýlarýna, baðlýlýklarýný ifade etme fýrsatýný ver.

Ey, peygamberlik semasýnýn güneþi ve nebiler aðacýnýn meyvesi; þu senin çev-
rende dolaþýp sana yakýnlýðýný hissedemeyen; senin kapýnýn önünde kendi uzaklýklarýný
yaþayan; semavi sofralarýnla sunduðun nimetleri göremeyip, o sofralarýn baþýnda aç
bi-ilaç kývranan yol bilmez, usül bilmezlerin kusuruna bakma. Bilmeyerek sana arka
çevirip baþka kapý arayan görgüsüzleri (Hak'kýn sana olan lütuflarý hürmetine)
kapýndan kovma.
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Kerem kýl, kesme sultaným, keremin, çaresizlerden
Cömerde yakýþýr mý, kerem kesmek dilencilerden

(M. Lütfi)

Bizler çok uzaklarda kaldýðýmýz zamanlarda bile, uzaklýðýmýzýn gerektirdiði
azarlanmayý deðil; yakýnlýðýnýn gereði olan ihsanlarýnýn düþleriyle yaþadýk:

El benim, etek senin, ey Rahmeten lil âlemîn
Þöhretim isyan benim, sen af ile meþhûrsun

deyip, iki büklüm olduk. Senin iltifat ve teveccühlerin sadece yakýnlýðýna ermiþ kutlulara
sýnýrlý kalamaz. Sen bütün âlemlere rahmetsin ve rahmetin de, herkesin baþvurduðu
ve vuracaðý bir Kevser çeþmesidir. Bizler, ellerimizde kýrbalarýmýz, dillerimizde (Uhud
þehitleri baþýnda) kardeþliðe kabul buyurduðunu ifade eden iltifatkâr sözlerin, bir
düzine garip ve kimsesizler olarak, "Biçarelere ebedi zenginliksin efendim" iniltileriyle,
kapýnýn tokmaðýna dokunuyor ve bizleri göz ardý etmemeni diliyoruz.

Bu uçsuz bucaksýz kâinatlar, senin adýna yaratýldý: Varlýðýn baþlangýcý da sensin,
sonu da sen. Kaoslarýn baðrýnda beliren ilk nur, senin nurun; yokluðun sinesine gömülen
ilk çekirdek de senin hakikatindir. Senin varlýðýnýn ýþýðýyla kâinatlarýn çehresinin
aydýnlanacaðý güne kadar, varlýk-yokluk iç içe ve birbirinden farksýzdý. Renkler seninle
birbirinden ayrýldý; yollarýn hedefi seninle belli oldu ve senin etrafa saçtýðýn nurlar
sayesinde, kâinat manalý bir kitap, hadiseler de hikmetle akan bir ýrmak haline geldi.

Her biri devrim çapýndaki muhteþemlerden muhteþem icraatýnla, bizleri derin
uykulardan uyardýn, gözlerimizden perdeyi kaldýrýp, bizlere ölümsüzlüðün yollarýný
gösterdin. O gün, bugün, kâh sekerek, kâh uçarak, gölgesi yere düþmeyen sultanlar
sultanýna gölge olmaya çalýþýyor ve izinin tozunu dudu kuþu gibi koklayýp koklayýp
kendimizden geçiriyoruz.

Þimdi, müsaade buyurulursa, damladan deryaya, sýzýntýdan yaðmur yüklü
bulutlara menfezler açýp, bir kere daha güneþler güneþine doðru seyahati denemek
istiyoruz.

Devlerin, dev destanlarýnýn yanýnda, bir minik výzýltýyla huzura alýnma arzumuzu
hoþ gör. Þimdiye kadar senin kapýna koþanlardan hiçbiri, o muhteþem kapýya göre
hediye getirdiðini iddia etmemiþtir. Onlar sana doðru koþmayý, koþup kapýnýn eþiðine
baþkoymayý en büyük þeref saymýþ ve bu mazhariyeti, hayatlarýnýn gayesi bilmiþlerdir.

Bizler de derûnu hislerle, eli boþ, eteði boþ, fakat sana güven ve itimadýn
kanatlarýnda þahlanmýþ gönüllerimizle, bir yeni yolculuða çýkma kararýndayýz.

Allah aþkýna doð gönlümüze. Bizi yalnýz býrakma!
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CANIM KURBAN OLSUN

Caným kurban olsun senin yoluna
Adý güzel, kendi güzel Muhammed
Þefaat eyle bu kemter kuluna
Adý güzel, kendi güzel Muhammed

Mümin olanlarýn çoktur cefasý (Çilesi.)
Ahirette olur zevk ü sefasý
Onsekizbin âlemin Mustafa'sý
Adý güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen
Kürsi'nin üstünde cevlan eyleyen
Miraç'da ümmetini dileyen
Adý güzel, kendi güzel Muhammed

Âþýk Yunus n'ider dünyayý sensiz
Sen Hak Peygambersin þeksiz þüphesiz (Þek: Kuþku.)
Sana uymayanlar gider imansýz
Adý güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus Emre
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DOKSAN DOKUZ ESMÂÜL HÜSNA

(Maddi ve manevi herkesin istediði burada beyan edilmiþtir ve hepsi
Cenabý Hak'kýn ismi þerifidir. Her derde devadýr. Okunmasý ve tefekkürü sizlere
aittir. Cenabý Allah yardýmcýnýz olsun.)

Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âli Seyyidina
Muhammed, Seyyidina Cebraile ve Mikaile ve Ýsrafile ve Azraile ve Hameletül
Arþ ve Melaiketil Mukarrebîn ve Cemiyi Enbiyai ve Evliyai vel Mürselin, ve
Alâ Külli Ecmain. Ya Hu, Ya Hu, Ya Mennan Ýlla Hu.

HuvAllahüllezi Lâ ilâhe illâ Hu:
1. Yâ Rahmanü 34. Yâ Gafurü 67. Yâ Ahadü
2. Yâ Rahimü 35. Yâ Þekurü 68. Yâ Samedü
3. Yâ Melikü 36. Yâ Aliyyü 69. Yâ Kâdirü
4. Yâ Kuddûsü 37. Yâ Kebirü 70. Yâ Muktedirü
5. Yâ Selâmü 38. Yâ Hafizü 71. Yâ Mukaddimü
6. Yâ Müminü 39. Yâ Mukîtu 72. Yâ Muahhirü
7. Yâ Müheyminü 40. Yâ Hasibü 73. Yâ Evvelü
8. Yâ Azizü 41. Yâ Celilü 74. Yâ Âhirü
9. Yâ Cebbarü 42. Yâ Kerîmü 75. Yâ Zâhirü
10. Yâ Mütekebbirü 43. Yâ Rakibü 76. Yâ Bâtinü
11. Yâ Hâlýku 44. Yâ Mucîbü 77. Yâ Vâli
12. Yâ Bâriu 45. Yâ Vâsiü 78. Yâ Müteâlî
13. Yâ Musavvirü 46. Yâ Hakimü 79. Yâ Berrü
14. Yâ Gaffâru 47. Yâ Vedûdü 80. Yâ Tevvabü
15. Yâ Kahharu 48. Yâ Mecidü 81. Yâ Müntekimü
16. Yâ Vehhâbu 49. Yâ Bâisü 82. Yâ Afüvvü
17. Yâ Rezzaku 50. Yâ Þehidü 83. Yâ Raufü
18. Yâ Fettahu 51. Yâ Hakku 84. Yâ Malikül Mülki
19. Yâ Alîmu 52. Yâ Vekilü 85. Yâ Zül Celâli Vel Ýkram
20. Yâ Kâbýdu 53. Yâ Kaviyyü 86. Yâ Muksitü
21. Yâ Bâsýtu 54. Yâ Metinü 87. Yâ Câmiü
22. Yâ Hâfýdu 55. Yâ Veliyyü 88. Yâ Ganiyyü
23. Yâ Râfiu 56. Yâ Hamidü 89. Yâ Mugni
24. Yâ Muizzü 57. Yâ Muhsi 90. Yâ Mâniu
25. Yâ Müzillü 58. Yâ Mubdiü 91. Yâ Darrü
26. Yâ Semiu 59. Yâ Muidü 92. Yâ Nafiu
27. Yâ Basiru 60. Yâ Muhyi 93. Yâ Nûru
28. Yâ Hakemü 61. Yâ Mumitü 94. Yâ Hâdi
29. Yâ Adlü 62. Yâ Hayyu 95. Yâ Bedî
30. Yâ Latifü 63. Yâ Kayyumü 96. Yâ Bâki
31. Yâ Habiru 64. Yâ Vâcidü 97. Yâ Vârisü
32. Yâ Halimü 65. Yâ Mâcidü 98. Yâ Reþidü
33. Yâ Azimü 66. Yâ Vâhidü 99. Yâ Sabûrü
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(Aþaðýda, Allah'ýn isimlerinden bazýlarý açýklanmýþtýr. Bunlardan bir kýsmý, 99
Esma'nýn dýþýndadýr.)
– Her þeyin mabudu olan ALLAH
– Zýddý olmayan Bir AHAD
– Her þeyi hakkýyla bilen ALÝM
– Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan AZÝM
– Sonsuz izzet sahibi AZÝZ
– Yarattýklarýný koruyan ASIM
– Her þeyiyle yüce olan ÂLÝ
– Kullarýný çok affeden AFÜVV
– Kullarýna karþý çok merhametli olan ATÜF
– Her þeyi çok iyi bilen ALLÂM
– Gerçek adalet sahibi ADÝL
– Her þeyden sonra olan AHÝR
– Kullarýna yol gösteren BURHAN
– Ýstediðinin maddi manevi rýzkýný geniþleten BÂSÝT
– Peygamberler gönderen, ölüleri dirilten BAÝS
– Varlýðýnýn sonu olmayan BAKÝ
– Herkesten fazla iyilik yapan BERR
– Sevdiklerini cennet ve çeþitli mükâfatla müjdeleyen BEÞÝR
– Kâinatý en güzel bir þekilde yoktan yaratan BEDÝ
– Ýstediðini istediði þekilde toplayan CAMÝ
– Yücelik ve ululuk sahibi CELÝL
– Gerçek güzellik sahibi CEMÝL
– Ýstediðini zorla yaptýran CEBBAR
– Her þeyi meydana getiren CAÝL
– Kullarýnýn hiçbir amelini zayi etmeden karþýlýðýný veren DEYYAN
– Kullarýný iyiliðe ve cennete davet eden DAÝ
– Zararlý þeyleri ve manileri defeden DAFÝ
– Hikmeti gereði elem ve zarar verici þeyleri yaratan DÂRR
– Kullarýna emniyet ve huzur veren EMÝN
– Þan, þeref ve yüceliði en büyük olan EMCED
– Ýzzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen EAZZ
– Bütün mahlukatý özellikleriyle birlikte yoktan var eden FÂTIR
– Tohum ve çekirdekleri yarýp yeþerten FÂLÝK
– Her þeyi hikmetle açan FETTAH
– Her þeyden üstün ve yüce olan FÂDIL
– Her iþin hakiki yapýcýsý olan FÂÝL
– Keder ve tasadan kurtarýp ferahlatan FÂRÝC
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– En çok baðýþlayýcý GAFFÂR
– Baðýþlamasý bol olan GUFRÂN
– Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir þeye muhtaç olmayan GÂNÝ
– Müminlerin sevgilisi olan HABÝB
– Her þeyden haberdar olan HABÝR
– Bütün gerçeklerden daha gerçek, ibadete en çok layýk olan HAKK
– Sonsuz merhamet sahibi olan HANNAN
– Her þeyi muhafaza eden HÂFIZ
– Hamd ve senaya en çok layýk olan, çok övülen HÂMÝD
– Kullarýnýn takatini aþan iþlerini üzerine alan KEFÝL
– Kullarýna yeten KÂFÝ
– Hikmet ve adaletle hükmeden KÂDÝ
– Her þeye her þeyden daha yakýn olan KARÝB
– Bütün mahlukatý maddi ve manevi kirlerden arýndýran KUDDÜS
– Her bakýmdan eksiksiz olan KÂMÝL
– Belalarý kaldýran ve güzellikleri açýða çýkaran KÂÞÝF
– Muhtaçlarýn yardýmýna koþan MUAVVÝN
– Her þeyi çeþit çeþit renklere bezeyen MÜLEVVÝN
– Her þeyin plan ve programýný ölçülü yapan MUKADDÝR
– Her þeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen MATAHHÝR
– Her þeyi nuruyla nurlandýran MÜNEVVÝR
– Hayýrlý iþleri kolaylaþtýran MÜYESSÝR
– Kullarýna cennet ve diðer mükâfatlarý müjdeleyen MÜBEÞÞÝR
– Bütün kâinatý tam bir nizam içinde idare eden MÜDEBBÝR
– Her þeyi nuruyla aydýnlatan MÜNÝR
– Kullarýna gerekli her þeyi açýklayan MÜBÝN
– Kullarýna ihsan eden MUHSÝN
– Bütün müþkülleri halleden ve hak ile bâtýlýn arasýný ayýran MUFASSIL
– Her þeyi ayakta tutan MUKÝM
– Hakiki iyilik ve ihsan sahibi MENNÂN
– Kendisinden yardým istenen MÜSTEÂN
– Bütün mahlukatý yoktan var eden MÜKEVVÝN
– Bütün yarattýklarýna dünyadaki vazifelerini öðretip telkin eden MÜLEKKÝN
– Kullarý için açýklanmasý gereken her þeyi beyan eden MÜBEYYÝN
– Musibetleri hafifleten ve zorluklarý kolaylaþtýran, tehvin eden MÜHEVVÝN
– Her þeyi münasip þekilde süsleyen MÜZEYYÝN
– Dilediðini yücelten ve kullarýna büyüklüðünü gösteren MUAZZÝM
– Ýstediðini istediði þekilde deðiþtiren MÜBEDDÝL
– Ýstediðini zelil kýlan ve mahlukatýna boyun eðdiren MÜZELLÝL
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– Kitaplar ve bereketler indiren, dilediðinin rütbesini alçaltan MÜNEZZÝL
– Kâinattaki bütün iþleri döndüren ve kullarýný halden hale

sevk eden, dönüþtüren MUHAVVÝL
– Her þeyi kemale erdiren MÜKEMMÝL
– Kullarýna yardým eden, nimet veren MUÝN
– Saltanatý saðlam, nüfuz ve iktidar sahibi olan MEKÝN
– Kullarýnýn, rýzasýna ermek ve cemalini görmek için can attýðý MATLUB
– Gerçek ikram sahibi MÜKRÝM
– Mahlukatýna lâzým olan her þeyi veren MUTÝ
– Mahlukatýný nimetleri ile hoþnut kýlan (razý eden) MURZÝ
– Mahlukatý her türlü tehlikeden kurtaran MUNCÝ
– Kullarýnýn ümit beslediði MÜRTECÂ
– Kullarýnýn kalplerini halden hale deðiþtiren MUKALLÝB
– Kullarýna öðüt veren MÜZEKKÝR
– Maddi ve manevi dertlere afiyet veren, baðýþlayan MUÂFÝ
– Hediye verici MÜTÝY
– Dostlarýna yardým eden NÂSIR
– Kullarýný itaata sevk etmek için azabý ile korkutan NEZÝR
– Kendine kulluk edenlerden hoþnut olan RAZÝ
– Bütün mahlukatýný gözetleyen RAKÝB
– Rabbimiz olan RAB
– Gerçek saltanat sahibi SULTAN
– Bütün sesleri iþiten SEMÝ
– Her þeyi sanatla yaratan SÂNÝ
– Kullarýna þefaat eden – Her türlü derde deva veren ÞÂFÝ
– Ayýp ve kusur kendisine ârýz olmayan SÂLÝM
– Ayýp ve kusurlarý örten SÂTÝR
– Kendine yapýlan ibadet ve þükürlere bol mükafat veren ÞÂKÝR
– Bütün ayýplarý örten SETTÂR
– Hesabý en süratli bir þekilde gören SERÝ
– Asilerin cezalandýrýlmasýnda acele etmeyen, onlarýn tövbe

etmelerini bekleyen, cezasýný geciktiren ve dilediði zaman
azap eden SABUR

– Haber verdiði her þeyde doðru söyleyici SÂDIK
– Kimseye ve hiçbir þeye muhtaç olmayan SAMED
– Vaadinde duran VAFÝ
– Kendisini zikir edenleri yâd eden ZÂKÝR
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ÝLÝM ÝLÝM BÝLMEKTÝR

Ýlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktýr

Okumaktan mana ne kiþi Hak'ký bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir (Çün: Madem.)

Okudum, bildim deme çok taat kýldým deme
Eri hak bilmez isen abes yere yelmektir

Dört kitabýn manasý bellidir bir Elifte (Elif: Arapça "A" harfi.)
Sen Elif dersin hoca, manasý ne demektir

Yunus Emre der hoca gerekse bin var hacca
Hepisinden iyice bir gönüle girmektir.

Yunus Emre
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YAVRUM ÜMÝT'E ÖÐÜTLER

Allah bu âlemi âdem için, âdemi de kendi için yarattý, âlemde ne varsa âdemin
emrine verdi. Âdem, bu âlemin nihayetsiz sýrlarýna dalarak daima âciz ve hayrette
kaldý. Allah'ýn bu kudret ve azametini duyanlar þakir (þükredici) oldular. Rablerine
âþýk oldular. Duymayanlar da kâfir kalýp inkâr ettiler.

Ýþte Ümit, sen þakir bir babanýn evladýsýn. Seni yaratan Hallak, seni kudret
eliyle yaratarak, ruhlar âleminden bu icat âlemine getirdi. Sen þimdi icat âleminde,
þehadet âleminde (tanýk olunan âlemde) bulunuyorsun. Bu âlem yýldýzlarýyla, aylarýyla,
güneþleriyle, sayýsýz nebat ve hayvan ve insanlarýyla, dopdolu bir âlemdir.

Sen karanlýk gecelerde gezerken, göðü kaplayan sayýsýz yýldýzlarý, o parlayan
ayý seyredersin. Onu yaratanýn ne büyük bir Halik olduðunu anlarsýn. Kalbinin Rabbine
karþý huþû ve huzurla dolduðunu görürsün.

Þu heybetli daðlar, þu uçsuz bucaksýz denizler, lâtif bulutlar, böcekler, yere
serilmiþ yeþillikler; senin o güzel kalbinin derinliklerinde, kim bilir ne büyük heyecanlar
uyandýrýr.

Ýþte ben de bu dünyaya geleli beri, bu sonsuzluklar içinde hayran ve hayretle
gezmekteyim. Bu güzellikler, bu incelikler her an kalbimde nihayetsiz heyecanlar,
Rabbime aþk ve muhabbet uyandýrmaktadýr. Bu tatlý heyecaný kalbimin derinliklerine
býrakarak kendimi ýssýz, sessiz yerlere atarým. Süfli düþünüþlerden uzak olan bu ulvi
(yüce) dalýþlarda insana ilk gelen hatýra nedir, bilir misin? Ýþte seninle bu yüce
düþünceye, düþüncenin doðurduðu suallere dalalým.

O güzel kalbinden fýþkýran bir sual ile, "Babacýðým, bu âlem nedir? Bu ay,
güneþ, bu yýldýzlar nedir? Bu denizler, bu daðlar, bu çiçekler, bu böcekler, bu gündüz,
bu gece nedir? Bu nihayetsiz oluþlar nedir? Ve ne içindir? Bunlarý yapan ve yaptýran
kimdir?" dersen:

Bu büyük âlem, bunun içindeki çokluk, seni ve beni yaratanýn nihayetsiz bir
lütfudur. Ve onun varlýðýnýn ve birliðinin þahitleridir.

Bu kesrette bu vahdeti, bu çoklukta bu birliði bilip bulmak ve sevmek için birer
deðerdir. Ýnsan da bu deðerlerin en mükemmeli ve en mükerremi (soylusu) olan bir
yaratýlýþtýr. Ýþte bu âlem, bu mükerrem âdeme bir dershanedir. Ýnsan ona ibretle
baktýðý nispette öðrenir, âlim ve arif olur. Ve dünyaya gelip gitmekteki Süphani amacý
bilir ve bulur. Aksi takdirde, âdem, bu âleme tutsak kalýp, Süphani gayeye karþý cahil,
kör ve saðýr olarak âlemden gider.

Ümit, Rabbin seni bu âleme bunu öðrenmen için gönderdi. Pek kýsa ömründe,
þu yüksek dimaðýna bunu öðrenmen için büyük yetenekler verdi. Seni her þeyden
aziz ve mükerrem kýldý. Ve lütfuyla bütün âlemi bu âdeme musahhar kýlarak (onun
emrine vererek), kendinin bilinmekliði yönünde ona büyük bir kabiliyet verdi. Yine
lütfundan, Resûller ve Kitaplar gönderip bu gerçekleri insana bildirdi. Eðer o büyük
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Hak'kýn bu büyük lütuflarý olmasaydý, biz bu nihayetsizlikler içinde, bu sýr ve hakikatleri
nasýl bilir ve bulurduk?

Sen bugün bile kitaba inanmayan, yalnýz akla giden nice filozoflarýn, bu çokluk
içinde bunalýp, bu sýr ve hakikatleri anlamayýp eli boþ kaldýklarýný görürsün.

Allah, bize bütün gerçekleri bildiren Kur'an'ý gönderdi. Bu nihayetsiz sahalardaki
oluþlarýn sýr ve hikmetlerini, bizim bu çokluktaki vazifemizi bize bildirdi. Ve en sevgili
kulu ve resûlü Muhammed Aleyhisselâm'ý bize rehber, bizi de lütuf ve kereminden
ona ümmet kýldý.

Bu suretle sen ve ben, sonsuz lütuflara gark olduk. Lakin bunu bu kadar bilmek
yeterli olmayýp, hayatta kaldýkça ilim ve irfanla bu bilgiyi daima arttýrmak lâzýmdýr.

Ýlim, insanlarý halka ve Hak'ka sevdiren ve ihya eden bir hayat suyu olduðundan,
insanýn bundan kana kana içmesi gerekir. Aksi takdirde, ilimsiz insanýn hayvandan
farký yoktur.

Ýþte sana bu ilim ve hakikatleri öðretmek için bu öðütleri veriyorum. Bu
nasihatler, sana bu âleme gelip gitmekteki hakikati anlatýcý birer derstir. Sen bunlarý
bilip, onlarla amel ettikçe insan olursun, Allah indinde sevilen ve makbul olursun.
Aksi takdirde nefsani hisler peþinde koþan bir zalim olursun.

Ýþte senin temiz kalbine insanlýðý duyurucu bu ulvi hisleri, Kitabý Kerim'den
alarak duyurmaya çalýþacaðým. Maksadým, senin bir okul olan þu çileli dünyanýn
neþe ve tantanasýna aldanmayýp, kâmil insan olmandýr. Ve bu âleme gelmekteki Sübhani
amacý bilip, makbul ve mahbub (sevilen) olmandýr.

1. Tevhid
Ümit,
Bütün peygamberler insanlarý tevhide davet eder. O halde, bunu anlamak,

insanlýðýn ilk görevi olmalýdýr. Tevhid nedir, bilir misin? Bu nihayetsiz âlemleri yaratanýn
birliðini bilip, yalnýz O'na tapmaktýr. Bütün peygamberler insanlarý o yola davet ettikleri
halde, zaman ilerledikçe insanlar bu doðru yoldan sapýp, dalalete (sapkýnlýða)
düþmüþlerdir. Bunlar, hep tevhid ilmini bilmemekten doðan sapkýnlýklardýr. Baðlý
olduklarý nebilerin yolunu harfiyyen gütmemekten çýkan acý neticelerdir.

Ýnsan kendi kendine kalýnca, daima böyle yapar. Kendi aklýna göre bir düþünce
sahasý açar. Rüya ve hülya âlemine dalar. Þeytan da bu âlemi kendisine hoþ gösterir.
Kendisi dalaletin derinliklerine dalar gider de, akýllýyým, doðruyum zanneder. Ve kendisi-
nin sapmýþ olduðunu fark edemez. Bütün tarih, açýk ve acý olarak bunu göstermektedir.

Zaman oldu ki beþer; kendi eliyle yaptý ve yaptýðý þeye de Yaratan diye taptý.
Ve bazen hayalleriyle þekiller uydurarak, onlara da Halik diye taptý.

Zaman oldu ki bu insanlýk, sevdiklerinin resimlerini ve heykellerini yaparak,
"bunlar bize þefaat ve bizi himaye eder" diye, bunlara taptý.
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Zaman geldi ki beþer, "Allah bu âleme tasarruf eden yýldýzlarý yarattý. Bunlarýn
deðiþmesiyle bu âlem deðiþir. Biz bunlara ibadet edelim de, onlar da Allah'a ibadet
etsinler" diye, yýldýzlara taptý.

Ýþte, bunlara benzer daha nice mezhep türedi. Ýnsanlýk kendi akýl ve hayal
sahasýna girip, bu kadar alçaldý. Hakikatten uzaklaþtý, bunlara secde edip kurban
kesti. Bunlar namýna yemin etti. Ve bunlarý yaparken de, kendi aklýnýn doðruluðuna
kendini inandýrdý.

Cenabý Hak bundan dolayý, Bakara suresinin 165. ayetinde bunlardan bahisle
þöyle buyurmuþtur:

"Ýnsanlardan bir kýsmý, putlara ibadetle Cenabý Hak'ka ortak koþtular. Ve Allah'a
yaptýklarý muhabbet ve yüceltme gibi, putlara öyle muhabbet edip yücelttiler. Halbuki
Allah'a iman edenlerin Allah'a muhabbetleri, müþriklerin muhabbetlerinden çok
devamlý ve sebatlýdýr. Allah'a þirk koþanlar, nefslerine zulmedenler, kýyamet günü
azap görecekleri vakit bütün kuvvet ve kudretin Allah'a mahsus olduðunu ve Allah'ýn
azabýnýn þiddetli olduðunu bilselerdi, elbette Allah'a ortak koþmazlardý."

Ýþte bunlar, kýyamet gününde en þiddetli azaba hak kazanmýþ kiþilerdir.
Tarih sayfalarýnda birtakým insanlar görürsün ki, onlar da Allah'ý toptan inkâr

ederler. Ve ebedi hüsrana dalýp giderler. Ýþte yavrum, zaman uzadýkça sapkýnlýkta
kalan insanlarý hakikat tarafýna çevirmek için Allah, lütuf ve kereminden resûller
gönderdi. Bütün resûller, insanlarý tevhide davet etmiþlerdir. Hak'kýn birliðini ve
mabudun (yani tapýlacak olanýn) birliðini, bu insanlara beyan ettiler. Nitekim Cenabý
Hak bu hususu, Ýbrahim suresinin 10. ayeti kerimesinde þöyle bildirmiþtir:

"Resûlleri, onlara hitaben: 'Biz sizi tevhide davet ediyoruz. Yerlerin ve göklerin
yaratýcýsý olan Allah'ýn birliðinden þüphe olur mu?' dediler."

Bir baþka ayeti kerimesinde, Cenabý Hak, akýl sahipleri için: "Ýbadete layýk
olan Allah'ýnýz, birdir. Ondan baþka ibadete layýk mabut yoktur. O, Rahman ve
Rahim'dir" buyurmaktadýr.

Ýþte Ümit, bunlarý bildiysen, bütün enbiyanýn davet ettiði tevhidi anlamýþ olursun.
Bir insan "Lâ ilâhe illallah" demekle, ibadete layýk olmayan bütün ilâhlarý, mabutlarý
bir tarafa atar. "Lâ ilâhe illallah" kelimesiyle, ibadete layýk ortaksýz ve benzeri
olmayan, Bir Allah'ý tasdik ile, halis ve muhlis müslüman olup tevhid ehli olur. Hak'kýn
birliðini kabul edip de, mabudun birliðini kabul etmeyen, birçok þeye ibadet eden,
tevhid ehli olmayýp müþrik (ortak koþan) olur. "Lâ ilâhe illallah" dese de, tevhidi
dilde kalýr, hali o olmaz... Ve þirkten kurtulamaz.

Tevhid, Allah'a itikat ve ibadet meselesidir. Ýtikat meselesi, Ýhlas suresinde
beyan edilmiþtir. Müþrikler Resûlullah'a gelip, "Senin ilâhýn altýndan mý, gümüþten mi,
nasýldýr, kaçtýr? Bize tarif et," dediklerinde, Cenabý Hak bu Ýhlas suresini gönderir. Ve
Resûlüne hitaben: "Habibim, de ki: Allah birdir. Her þey ona muhtaçtýr. Doðmadý ve
doðurmadý. Onun eþi benzeri yoktur" der.
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Bu sure, Allah'ý anlamakta sapkýnlýða düþen insanlara hatalarýný anlatan bir
sure olmakla Kur'an'ýn özünü, dinin esasýný bildirmektedir. Ve bütün peygamberlerin
davet ettiði Tevhid akidesini de bütün yönleriyle beyan ettiðinden, bu sureye Tevhid
Suresi veya esas sure denmiþtir. Bu sure hýristiyanlarýn, müþriklerin birçok mabutlarýný
reddeder ve Hak'kýn yaratýða benzetilemeyeceðini açýkça beyan eder. Böylelikle
Ýhlas Suresi, tevhidin ilmini (teorisini, kuramýný) beyan eden bir suredir. Öte yandan,
ancak bir mabuda ibadetten bahsetmekle, ameli (uygulamalý, pratik) Tevhidi bildirir.
Demek ki Ýhlas Suresi, ilmi (teorik) ve ameli (pratik) bir Tevhid bütünüdür.

Þu halde Tevhid, yaratýnýn bir olduðunu, her þeyin ona muhtaç olduðunu,
doðmadýðýný ve doðurmadýðýný, eþi ve benzeri olmadýðýný beyan etmekten ibaret deðildir.
Bir de ameli Tevhid'i nazara alarak, ancak ibadete layýk bir ilâh olduðunu söylemek
ve bilmek lâzýmdýr. Tevhid, Ýmandan sonra amelin esasýdýr. Ýbadet olmadýkça, tevhid
tamam olmuþ olmaz.

Ýhlasý Þerif'teki "Ahad" kelimesi, bize çok manalar ifade eder. Ancak Allah'a
has olan niteliklerdendir. Yani Ýhlas Suresi, Allah'ýn birliðine has bir birliðini beyan
eder. Bu birlik, hiçbir mahlukun birliðine benzemez. Bu halde biz "Allahu Ahad", yani
"Allah birdir" demekle, "zâtýnda, sýfatlarýnda, fiillerinde birdir" demiþ oluyoruz.

"Zâtýnda birdir" þu demektir: Allah, yaratýklarda olduðu gibi birçok þeylerden
veya baþka bir þeyden bir parça deðildir. Bu birlik, mahluktakine benzemeyen ve
kendisine has olan bir birliktir.

"Allah sýfatýnda birdir" demek, eþi benzeri yoktur demektir. Yani Allah yarattýðý
mahluktan hiçbirisine benzemez ve hiçbir mahluk da Hak'ka benzetilemez.

"Allah ef'alinde (fiillerinde) birdir" demek, yaptýðý iþlerde ortaðý yoktur demektir.
Çünkü ortaklýk, âcizlere mahsustur. Allah ise her þeye kadirdir.

Ýþte "Allah birdir" deyince, Allah'ýn zâtýnda, sýfatýnda, ef'alinde birliðini
hatýrlamak ve ona kulluk ederken de, birliðini bilmek lâzýmdýr. Aksi halde bundan
evvelki insanlarýn daldýklarý sapýklýða dalar, ebedi hüsrana yuvarlanýrsýn. Onun için,
Resûlullah, "Lâ ilâhe illallah deyiniz ki, kurtuluþa eresiniz" demiþtir. Onun için Ýslamýn
birinci þartý da Lâ ilâhe illallah oldu. Onun için bu kelimeye, Kelimeyi Tevhid,
Kelimeyi Ýhlas denildi. Onun için de sana birinci sohbeti teþkil etti.

Bunlarý daha iyi anlamak için de, Tevhid Kitabýný, din rehberini iyi okumak
sana farz oldu. Zira iyi bilmek, yolda iyi yürümek için þarttýr.

2. Ahlak
Ümit,
Ahlak; insanlýðýn eriþeceði bir hedef, bir gayedir. Bu gayeye vasýl olamayanlar

için, insaniyeti ve Ýslamiyet'i anlamak yoktur.
Ýnsan, güzel huylu olduðu ölçüde Ýslamiyet'i ve dolayýsýyla insaniyeti duyabilir.
Allah ve resûllerine iman eden bir kalbin yapacaðý ilk iþ, ahlakýný düzeltmekten

ibarettir.
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Bir insanýn ahlaký kötü ise, dünyalar dolusu ilim ve ibadeti olsa da faydasý
yoktur. Allah ve Resûlünün indinde daima reddolunmuþtur. Kur'an-ý Kerim bize baþtan
baþa ahlaktan bahseder. Resûlullah da "Ýslam, güzel ahlaktýr" buyurmuþtur. Þüphe
yok ki bir kul, ibadeti az olsa bile, güzel ahlak sayesinde cennet derecelerinin en
büyüklerine ve menzillerinin en yükseðine nail olur. Kötü ahlak sebebiyle de, abidler
(kullar) zümresinden iken, cehennemin en aþaðý derekelerini boylar. Resûlullah,
"Ýçinizde, en çok sevdiklerim ve kýyamet gününde bana en yakýn olanlarýnýz, ahlaký
en güzel olanlarýnýzdýr. Ben ahlaký tamamlamak için gönderildim," buyuruyor.

Bu sözleri biraz düþünürsen, ahlakýn Ýslamiyet'te temel olduðunu anlarsýn.
Temelsiz bina olmadýðý gibi, ahlaksýz Ýslamiyet de olmaz.

Namaz kýlýp, oruç tutup da ahlaksýzlýk yapan bir adam, Ýslamiyet'i anlayamamýþ
demektir.

Ýþte Ýslamiyet, ahlak ilkeleri üzerine dayalý bir dindir.
1. Bu düsturlardan biri, belki birincisi, vazifeni Allah'ýn rýzasýný bulmak için

yapmandýr. Bu düstur, her þeyin üstünde, seni arþtan arþa yükselten ve kemalata
(olgunluða) ulaþtýracak bir ilkedir.

Sakýn hayatta gayen, dünya saadetine veya ahiret derecelerine kavuþmak
veya cehennem korkusu olmasýn. Ancak Allah'ýn rýzasýný bulmak kastýyla hareket et.
Böyle yaparsan, Ýslamiyet'in sana anlatmak istediði en büyük düsturunu tutmuþ ve
kemalatýn en yükseðine eriþmiþ olursun. Zira Allah'ýn rýzasýný bulmak, insan için en
son merhaledir. Bu kazanç, her þeyin üstünde bir kazançtýr.

Allah'ýn rýzasý, her þeyden büyüktür. "Fevzül azim," yani Kur'an'da sözü edilen
büyük kurtuluþ da (Maide 119) iþte odur.

Demek ki, insanýn bu saadete bu dünyada eriþmesi lâzýmdýr. Zira bu dünya, bir
eðitim dünyasýdýr. Bu yolda gidenler, büyük saadeti buldu demektir.

"Acaba insan Allah'ýn rýzasýný nasýl bulur ve Rabbinin kendisinden razý olduðunu
bilir mi?" diyeceksin. Bunu senin gibi bir talebe de, hocasýna: "Ya üstad, Allah'ýn
kulundan razý olduðunu kul bilir mi?" diye sormuþtu. Hocasý:

– Allah'ýn rýzasý gizlidir. Kul, Hak'kýn kendisinden razý olduðunu bilmez, deyince
talebe, kulun, Hak'kýn razýlýðýný bildiðini iddia etti.

Üstadý nasýl bildiðini sorunca, talebesi,
– Kul, Hak'kýndan razý ise Hak'ký da kulundan razýdýr deyip; "Sen O'ndan

razý, O da senden razý olarak Rabbine dön" (Fecr 28) ayeti kerimesini okudu, üstadý
da talebeyi tebrik ve tasdik etti.

Ýþte Ümit, kul, Hak'kýndan gelen her þeye razý olursa, Allah da o kulundan razý
olur.

Resûlullah da bu gibi kimselere dua ederek;
"Allah rahmet etsin o kimselere ki, nefsini bildi, dilini korudu, Allah'ýn nimetlerine

þükür edip, ilâhi kazaya (Allah'ýn takdirine) razý oldu," buyurdu. Ýþte böylece, kazaya
razý olan büyük oldu. Bundandýr ki, Beyazýd-ý Bestami'ye "Hak'tan razý kimdir?"
dediler. Beyazýd;
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– Cenabý Hak cehennemi saðýnda kýlsa, soluna dönmeyen kimsedir, demiþtir.
Rabia Adeviye de:

– Kul Rabbinden ne zaman razý olur? dediklerinde;
– Nimet sýrasýnda mutlu olduðu gibi musibet zamanýnda da razý olarak ayný

hâli devam ettirince, demiþtir.
Ýþte bu þekilde, Kul Hak'kýndan razý olursa, Hak da ondan razý olur.
Düsturu rýza olanýn, ameli de salih olur. Yalnýz bu fikri taþýyan, bu suretle amel

edenler, Allah'ýn velileridir. Onlar, Rab'lerinin rýzasýný bulup, "büyük kurtuluþ"a
eriþmiþlerdir.

2. Ümit, senin kemalata (olgunluða) eriþmen için takip edeceðin ilkelerinden
birisi de niyetindir. Niyetin yüksek ise, yüksek bir insansýn. O halde, insan niyetinden
ibarettir. Niyetin Allah ise, Allah ehlindensin. Bu nedenle, ehlullahýn pak olan ibadeti
az olsa da, Allah indinde makbuldür. Derecesi de her derecenin üstündedir. Bundandýr
ki, Resûlullah, Yemen'e gitmekte olan Muaz bin Cebel Hazretlerine: "Ya Muaz, dinini
halis kýl. Az da olsa sana yetiþir, kifayet eder" buyurmuþlardýr.

Ümit, Resûlullah'ýn bu büyük kelamý, senin ruhunda ne büyük intibalar uyandýrdý.
Sen o tefsiri çoðalt. Görürsün ki, halis amelin, madenler içinde saf altýna benzer. Çok
amele bedel olur. O halde, senin amelin, niyetinden ibarettir. Bundan dolayý Resûlullah:

"Niyetin ne ise, eline geçecek de odur. Bir kimsenin hicret ederken niyeti,
Allah ve Resûlullah'a deðil de, eline geçecek bir dünyalýk veya nikâh edeceði bir
kadýna yönelik ise, hicreti de hicret sebebi olan þeye varýr," buyurmuþlardýr.

Ýþte sen amelini ihlas üzerine yap ve sonra Resûlullah'ýn: "Ey insanlar,
amellerinizi Allah için, halisane yapýnýz. Çünkü Allah kendisi için halisane yapýlan
amellerden baþkasýný kabul etmez," hadisini unutma. Niyetin halis olup o iþi yapmaya
kadir olmasan da Rabbin sana onu yapmýþçasýna sevap ihsan eder. Bundandýr ki
Resûlullah: "Müminin niyeti, amelinden hayýrlýdýr" buyurmuþtur.

Ýþte bu yüzden amelin az olsa da, niyetini yükselt ve ulvileþtirir. Seni yükseltir
de yine Allah seni o niyetin ile sevaplandýrýr. Nitekim sana anlatacaðým þu yüce
manzara, hakikati ne güzel anlatýr:

Resûlullah'ýn bazý ashabý, meþhur Tebük muharebesine bazý mazeretler
dolayýsýyla iþtirak edememiþlerdi. Resûlullah bunlar hakkýnda:

– Medine'de bir cemaat kaldý ki, onlar bizimle yol yürüyemediler, küfür ehlini
kýzdýracak bir yere de gitmediler. Lakin biz ne gibi sýkýntýya uðradýysak, onlar da o
hususta bize ortak oldular, bizim gibi sevap kazandýlar, buyurdu. Ashab,

– Ya Resûlullah, bu nasýl olur? deyince, Resûlullah da;
– Onlarýn niyetlerini nazara alarak, onlarý kader hapsetti. Fakat güzel

niyetlerinde bize katýldýlar, buyurdu.
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Ümit, bu ulvi tablo sende kim bilir ne güzel hisler uyandýrýr. Ýþte kâmil müminin
ameliyle yetiþemediði yere niyetiyle yetiþmesi, ahlakýn en büyük esasýný teþkil eder.
Bu ancak, iyi bir müslümanýn kalbinde yaþatacaðý niyetlerinin meyvesidir.

3. Ahlakýn üçüncü bir düsturu da, kendin için arzu ettiðini baþkalarý için de
arzu etmen, kendin için arzu etmediðin þeyi baþkalarý için de arzu etmemendir. Bu
düþünüþ ve amel, seni ahlakýn yükseklerine çýkarmaya kâfidir.

Ýnsan toplum hayatýnda yaþadýkça saflýðýný kaybeder, fena fikirler kendisini
istila eder. Ýnsan bu fenâ fikirleri kalbine koydukça, ahlaký bozulur. Allah indinde
reddolunup, cehennemlik olur. Ýnsaný alçaltan ahlakýn anasý yedi olup, insan bunlardan
kurtulduðu ölçüde ahlaklý olur.

1. Birincisi Allah'ýn emrini bilip tatbik etmemek, kendi akýl ve hevesine
dalmak'týr ki, þeytan amelini daima iyi göstererek insaný helake sürükler. Bir insan
iki dünya saadetini bulmak için hevayý hevesi býrakýp, aydýnlýk bir düsturla hareket
etmelidir.

2. Fenâ ahlakýn ikincisi, öfke'dir. Sinesinde öfke yaþadýkça, insan rahat olamaz.
Er geç bir bomba tesiriyle her þeyi yýkar. Bundan dolayýdýr ki, "öfkesini yenen, nefsini
yener" demiþlerdir.

Resûlullah da:
"Asýl pehlivanlýk baþkalarýnýn sýrtýný yere getirmek deðil, öfkeli zamanýnda nefsini

zaptederek yenmektir," buyurmuþlardýr.
Bazý evliya da "Öfkenin baþý çýlgýnlýk, sonu piþmanlýktýr," demiþlerdir.
Öfkeyi sükunetle tedavi edip, rahatta kal. Ýnsan bu dünyada kaldýkça, insaný

gazaplandýrýcý þeylerden imtihan olur. Erlerden olup, bu imtihanda maðlup olmayasýn.
Her þey bir öfkeyle mahvolup gider. O zaman da yumuþaklýðýný (hilmini) koruyabilirsen,
kendini selamete kavuþmuþlardan sayabilirsin.

Yumuþak huy (hilim), cennet ehlinin âdetlerinden olup, insaný saadete ulaþtýrýr.
Hilmiyyet, insanda öfke görünmeye baþladýðýnda nefsini zaptetmektir ki, Allah böyle
halimleri (hilim sahiplerini) çok sever.

Ýnsan bu zamanda dilini tutarsa, en büyük insandýr. Buna evliyalar dil orucu
derler. Onlar fena söz söylememeye ahdetmiþlerdir. Resûlullah da:

"Yemek ve içmekten kesilmek oruç deðildir. Oruç, ancak kötü sözlerden, fena
þeylerden uzaklaþmaktýr. Þayet birisi sana fena bir sözle saldýracak olursa, sen de
fenalýkla karþýlýk verme. Derhal kendi kendini ihtar et. Ben oruçluyum, ben oruçluyum,
de" buyurmuþlardýr.

Ümit, bu sözleri baba nasihati olarak tutarsan, dünya ve ahirette mesut kalýrsýn.
Görüyorsun ki Resûlullah, ümmetini ne kadar düþünmüþ ve bizim fenalýklardan
kurtulmamýzý ne kadar arzu etmiþlerdir. Bunlarý öðrenmek, amel etmek, her hususta
rehber olmak, Resûlullah Efendimizi memnun eden ahlaklardandýr.
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3. Ýnsanlarý felakete götüren ahlaklardan birisi de þehvet'tir.
Denilebilir ki þehvet, insanlarý her türlü fenalýða sürükleyici bir cismani

heyecandýr. Bu meþru olmadýkça, saadete erilemez.
Tarihin her sahifesinde þehvete kurban olmuþ nice insanlar görülür ki, bunlar

gayrý meþru iliþkilerden doðar. Hayatýnda temiz yaþamak isteyen her insan, bütün bu
olaylara ibret nazarýyla bakýp, muhakkak meþru tarafa meyletmelidir. Aksi takdirde
her insanýn ebedi hüsrana dalýp gitmesi mukadderdir, kaçýnýlmazdýr. Bunun devasý,
aile yuvasý kurmak, dini baðlarla birbirine baðlanmaktýr.

4. Kötü ahlaklarýn birisi de; hýrs'týr. Baþkalarýnýn malýnda gözü kalmak, onun
saadetini arzu etmemek, en kötü bir ahlaktýr.

Bu ahlak insanda yaþadýkça, insan adeta yýrtýcý bir hayvan olur. Görüyorsun
ki, bu âdet insaný az bir zamanda hayvanlaþtýrýr. Bunun devasýný koþmak senin için en
büyük bir vazife olmalýdýr.

5. Fena huylarýn birisi de cimrilik'tir. Cimri, mal toplamaya hýrslýdýr; kimseye
vermeyi istemez. Cimri ile güzel huylu, gece ile gündüzün bir arada birleþmediði gibi
birleþemez. Cimri olan, muhakkak kötü huyludur. Hem Hak'kýn, hem halkýn indinde
nefret kazanýr. Bunu âdet edinen, muhakkak kötü insandýr.

Ümit, bundan daima uzak olmaný ve dost uðruna canýný vermeni nasihat ederim.
Buna karþýlýk cömertlikte de denizler gibi olmaný tavsiye ederim. Lâkin muhtaç olana
vermek, Nahl:90 nazmý celilince ilk adýmda yakýnlarýna ihsan etmek, israf etmemek
gerekir.

6. Fena ahlaklarýn birisi de, ucub, yani kendini beðenmek'tir. Herkesi hakir,
âciz, ahmak görerek kendini kadir ve akýllý görüp beðenmek; malýný seven, evladýna
tutkun olan kimseyi beðenmemektir ki, ahlaklarýn en fenasýndan sayýlýr.

Bu hâl, insanýn âleme yüzeysel bir nazarla, basit bir görüþle bakmasýndan ileri
gelir.

7. Ahmed, bir de kibir vardýr ki, fena ahlaklarýn en büyüðüdür. Cimriliðin
ötesinde, kendindeki kuvvet ve kudrete, mal ve varlýða maðrur olmaktýr.

Kibir, insanlarý soðutan fena bir haslettir. Her kibir eden kimse kýnanmýþtýr.
Cehennem ehlidir. Bundandýr ki, Resûlullah:

"Kalbinde zerre kadar kibir bulunan, cennete dahil olamaz" buyurmuþlardýr.
Ýþte bu yedi kötü ahlak, insandan giderse, derhal güzel ahlaklar bunun yerine

kaim olur; insan iþte o zaman, Ýnsan-ý Kâmil olur.
Heva yerine, Allah'ýn emirlerine uymak;
Öfke yerine, yumuþaklýk;
Þehvet yerine, aþk ve muhabbet;
Hýrs yerine, imrenme;
Cimrilik yerine, cömertlik;
Ucub yerine, nefsini kýnama;
Kibir yerine, tevazu

egemen olur.
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Ýnsan nefsi, bu çirkin huylarýndan kurtularak güzel huylarla huylanýrsa,
kâmillerden olup ebedi mutluluðu bulur.

Ýnsan iþte o zaman insan olup, Ýslamiyet'i anlar. Rýza alâmeti olan tebessüm,
yüzünde dalgalanýr. Zira kazaya rýza alâmeti olan tebessüm, imandan sonra, bir ikinci
ilâhi armaðandýr. Nitekim, Resûlullah: "Güleryüzlülük, imandan sonra Allahu Teâlâ'nýn
bir ilâhi armaðanýdýr" buyurmuþlardýr.

Ýnsan Yaratan'ýna muhabbetinden dolayý mahlukuna muhabbet edip, her þeyi
hoþ görür, herkese ikram ve selam eder. Velhasýl cümle güzel ahlaklarýn kaynaðý olur,
güller kadar güzel ve sevimli olur.

Ýþte bu güzel insanlar, pek ender olup, milyonlarca insan içinde ancak bir veya
birkaç tane olabilir. Gönül ister ki, bu seçkin zâtlardan birisi de sen olasýn.

Ümit, þu beþ ahlakla devam etmen de senin nimetini tamamlayan, seni kemalata
ulaþtýran araçlardandýr.

1. Þefkatte güneþ gibi ol,
2. Ayýp örtmekte gece gibi ol,
3. Hayat bahþetmekte su gibi ol,
4. Tevazuda toprak gibi ol,
5. Hilimde ölü gibi ol.
Yaradýlmýþa Yaratan'dan ötürü güneþ gibi merhamet etmek, karanlýklarýn

kusurlarý örttüðü gibi ayýplarý örtmek, sular gibi geçtiði yerlere hayat bahþetmek, her
hâl ve kârda toprak gibi mütevazý olmak, öfkenin þiddetli zamanýnda ölü gibi halim
(tepkisiz) durmak, ahlakýn en yüksek vasýflarýndandýr.

Ýþte bu kurallarý bilmek, gereðince amel etmek, insanlýðýn vasýl olacaðý en
yüksek mertebededir. Ýnsan Ýslamiyeti ve insanlýðý bu kurallara sahip çýktýðý ölçüde
anlayabilir.

3. Ýlim
Ümit, ilim hakikati anlatan, insanlara insanlýðý tattýran bir hidayet ýþýðýdýr. Ýnsan

ancak bununla cehalet karanlýklarýný yýrtar, hakikatlere eriþebilir. Aksi takdirde bu
âleme kör gibi gelir, gider. Ýlim bu körlüðü açan, bu âleme gelip gitmekteki sýr ve
hakikatleri öðreten bir nurdur. Bunun önemi nedeniyledir ki Cenabý Hak, Habibi olan
Peygamberimize indirdiði ilk Kur'an ayetinde þöyle buyurmuþtur:

"Oku, bütün eþyayý yaratan Rabbinin ismiyle oku" (Alâk:1). Ýþte Ümit, okumak,
öðrenmek, Ýslamiyet'in bize telkin ettiði ilk sözdür.

Ýslamiyet, cehaleti kabul etmez. Beþikten mezara kadar okumak, öðrenmek
lâzýmdýr. Okumayý býrakan, dalalete sapar. Her türlü hayvani hisler kendini sarar.
Onun için okumak, daima okumak lâzýmdýr.

Bedenin gýdasý, yemek içmektir. Aklýn gýdasý ise, ilim ve hikmettir. Ýlimsiz aklýn
kýymeti yoktur. Bil ki ilimsiz akýl, insaný þerre alet eder. Ýnsanlýk için tehlikeli þahýslar
doðurur.



212

Ýlim, aklý bileyen, hayrý ve þerri (iyiliði ve kötülüðü) gösteren bir nurdur. Her
türlü dünya ve ahiret olgunluðuna ilimle varýlýr. Bunun içindir ki Cenabý Hak Kur'an'da:

"Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer:9) buyurmuþtur.
Ümit, bu ayeti kerimeyi tefekkür etmek sana hakikati anlatmak için kâfidir.

Gece ile gündüzün bir olmadýðý gibi, bilenle bilmeyen de bir olmaz.
Ýlim, her þeyin üstünde bir nimettir. Bu nimet kalktýðý zaman her þey helake

(yok oluþa) gider. Onun için Resûlullah'ýmýz,
"Ýlim öðreniniz. Çünkü onu elde eden, hakký batýldan (doðruyu yanlýþtan)

ayýrabilir. Ýlim, cennet yolunu aydýnlatýr. Ýlim insana çöllerde yoldaþ, yalnýzlýkta arkadaþ,
kimsesizlikte candan dost olur," buyurmuþtur.

Bu büyük sözleri düþünürsek, ilmin, kadri ve kýymetini anlayýp ona hevesli
olmalýsýn. Bunun için Resûlullah bir hadiste,

"Yarabbi, beni ilim ile zengin et ve hilim ile süsle. Takva ile mükerrem ve
afiyetle mücehhez kýl." buyurmuþlardýr. Bu bizim için bir derstir. Hz. Lokman oðluna:

"Yavrum, alimlerle oturanlarýn sözlerini dinle. Cenabý Hak, yeryüzünü yaðmurla
ihya ettiði gibi ölü kalpleri de ilimle canlandýrýr" buyurmuþtur. Resûlullah'ýmýz da:

"Allah ilminden bir kelime dinlenmesi, bir sene ibadetten hayýrlýdýr. Ýlim talep
etmek her mümine farzdýr. Ya alim ol, ya öðrenci ol veya ilme muhabbet et. Dördüncü
bir þey olmayasýn ki, helak olursun."

"Allah için ilim talep edenlerin rýzýklarýný Cenabý Hak, beklenmeyen yerlerden
verir. Ýlim yolunu tutan her mümine Cenabý Hak, cennet yolunu açar. Beþikten mezara
kadar ilim talep ediniz. Ýlim Çin'de de olsa talep ediniz" buyurmuþlardýr.

Ümit, görüyorsun ki, Resûlullah ümmetini daima ilme davet etmiþ ve ilmi
övmüþtür. Ýlim rütbesi, bütün rütbelerinin en âlâsýdýr. Sen daima bu üstün rütbeye
talip ol, kendini daima ilimle ihya et. Böyle yapmazsan muhakkak helak olursun.
Resûlullah'ýmýzýn, "Ýlme hayat verenler hiçbir zaman ölmezler" kelamýný düþün. Bütün
bunlarý birçok defa oku, düþün ve sakýn ilimden gafil olma. Onu nerede bulursan al.
Zira Resûlullah:

"Hikmet müminin yitiðidir, onu nerede bulursa alýr" buyurmuþtur. Sen onu kâfirin
lisanýnda da bulursan al. Ýlmi tahsil için zahmetlere katlan ve yorulmadan çalýþ. Zira,
bu mukaddes makama çýkmak için ter dökmek, uykusuz kalmak, can vermek de
vardýr. Hiçbir þey seni yolundan alýkoymasýn. Tek sen bir kelime ilim öðren. Ýþte bu
seni ihya eder. Ýþte bu seni Allah'a dost eder. Lâkin bu ilmi gösteriþ için öðrenme.
Dünyayý kazanmak için de satma. Bunlarý yaparsan daima helake gidersin. Resûlullahý-
mýz, "Ýlmi övünmek için öðrenen kimseyi Cenabý Hak cehenneme atar" buyurmuþlardýr.

Ümit, sen ilmi Allah'ýn rýzasýný bulmak, bu suretle amel etmek ve öðrenmek
için öðren. Böyle yaparsan muhakkak Allah indinde azizlerdensin. Aksi takdirde
ilmin, kýyamet günü þikayetçi ve yük olur, Allah indinde zelillerden olursun.
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Alimlere hürmet et, onlara ikram et. Zira onlar Allah'ýn indinde çok muhterem
zâtlardýr. Bunlara hürmet ve ikram eden, þüphesiz Allah'ýn Resûlüne hürmet ve ikram
etmiþ olur. Resûlullah Efendimizin, "Alimlere hürmet eden, bana hürmet etmiþ olur"
kelamýný iyi düþün. Seni ilimle ihya edenin hakkýnýn, ana-baba hakkýndan fazla olduðunu
unutma. Sakýn öylelerinin yüzüne sert ve öfkeli bakma. Sakýn onlara laubali sözler
söyleme; onlara karþý daima edepli, hürmetli dur. Hayatýnda ve ölümünde onlarý hayýrla
an ve onlarý namaz ve dualarýnda unutma. "Bana ilâhi ilmi öðreten bir zâttýr" diyerek,
onlarýn yüzüne þefkat ve muhabbetle bak. Böyle bakarsan, bu bakýþýn bile senin için
bir ibadettir. Nitekim Resûlullah Efendimiz de bir hadisinde: "Bildiðini uygulayan alimin
yüzüne bakmak, ibadet yerine geçer," buyurmuþtu.

Bu sözlerim ilmiyle amel eden kimseler içindir. Bunlar peygamberlerin
varisleridir. Bunlar, yeryüzünde parlayan yýldýzlardýr. Onlarýn yolunu takip etmek,
seni saadete eriþtirir. Onlarý daima yüceltmek lâzýmdýr. Resûlullah Efendimiz de:

"Ümmetimin alimlerini yüceltiniz, onlara saygý gösteriniz. Zira onlar, yeryüzünün
yýldýzlarý gibidirler. Amel sahibi alimin abid (ibadet eden) üzerine iyiliði, benim ümmetim
üzerine iyiliðim gibidir" buyurmuþtur.

Bunlarý iþittikten sonra artýk kendine çeki-düzen verip gücünün yettiði kadar
çalýþ, boþ vakitlerini ilme hasret.

"Ýlmi tahsil için nasýl hazýrlanayým ve ne okuyayým" dersen, ilimden evvel helal
lokma yemeni, haramdan kaçmaný, sabra alýþmaný tavsiye ederim.

Ýlim bir ilâhi ýþýktýr ki, haramla yoðrulmuþ sinelere nüfuz etmez, arsýz, edepsiz
kimselere yâr olmaz. O halde sen ilim istiyorsan, ciddi bir gayret göster ve bildiðin ile
amel et. Bildiðini uygulayan bir alim görürsen, onu kendine nimet bil. Bunu kaybedersen
helak olursun. Onun kitabýný bulursan, onu kalbine nakþet, iþle. Onlarýn sözleri seni
ihya eder.

Ýlimler genelde iki çeþittir. Biri yüceliklere, öbürü dünyaya ait ilimlerdir.
Yüceliklere ait ilimler seni ihya eder. Bunlarý öðrenmek, senin için farzdýr. Resûlullah
Efendimiz de bu gibi ilimleri kastederek, "Erkek ve kadýn bütün müslümanlarýn ilim
talep etmeleri farzdýr" buyurmuþtur. Ýþte bu, birinci sýnýf ilimler olup, akide ve inançlara,
ahirete, namaza, oruca, zekata, hacca, alýþveriþe ait amelleri öðrenmek, her müminin
üzerine farzdýr. Bunlarý öðrenmek istemeyenler muhakkak helak olur; Allah indinde
sorumludurlar. Bunlarý öðrenip evlat ve soyumuza öðretmek, hepimizin üzerine farzdýr.

Bir de dünyaya ait ilimler vardýr ki, dünyada yaþadýkça gerek birey, gerekse
toplum hayatýnýn idaresi için lüzumlu bilgilerdir. Bunlarý öðrenmek de zorunludur.
Bunlar daima zaman içinde geliþtiðinden, bu ilerlemeleri takip etmek de lâzýmdýr.
Onun için Hz. Ali: "Evladýnýzý bulunduðunuz zamana göre deðil, bulunacaklarý zamanýn
ihtiyaçlarýna göre yetiþtiriniz" buyurmuþtur.

Ýþte Ümit, dünyada daima hayatýn içinde bir bilgi öðrenmeye çalýþ. Bu iki bilgi
birbirini tamamlarsa, sen kâmil bir insan olursun. Hayatýn mutlu geçer. Dünya ve
ahirette yüzü aklardan olursun. Ýþte o zaman, babanýn bu kederli yüzü güler ve ruhu
þad olur.
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4. Saðlýk ve Boþ Vakit
Dünya ve ahirette baþarýnýn sýrrý, saðlýðýný korumak, boþ vaktini ilim ve irfana

hasretmektir. Saðlýk ve boþ vaktinin kýymetini bilen, bildiði ölçüde baþarý kazanýr.
Bu iki nimet Allah'ýn öyle büyük nimetleridir ki, her sahada hayati bir önem

taþýrlar. Bütün nimetleri tamamlayýcý özelliktedirler.
Bugün bütün Avrupa ve Amerika âlemi, saðlýk ve boþ vakitlerine özen göstere-

rek her sahada baþarýlar kazanmýþlardýr. Halbuki Resûlullah Efendimiz, 1400 sene
evvel bu hakikati bildirmiþ ise de, biz bundan daima gafil kalmýþýzdýr. Resûlullah Efendi-
miz: "Ýki nimet vardýr ki, o iki nimetten birçok kimseler þaþkýndýrlar. Biri sýhhat, biri de
boþ vakit nimetidir" buyurmuþlardýr. Allahu Teâlâ'nýn insanlara bahþettiði boþ vakit
nimetinden, birçok insanlar gafildirler. Onlar bu büyük nimeti, daima boþ þeylerle ge-
çirip kendilerini aldatýrlar. Aziz ömrü havaya verip, dünya ve ahirette hüsrana düþerler.

Ýþte Ümit, hayatýnda bu fýrsatlarý ganimet bilip en kazançlý yerlere sarf etmesi,
insan için lâzým ve zaruridir. Onun için erenler: "Saatini kazanan, gününü kazanýr, gü-
nünü kazanan, ömrünü kazanýr" demiþlerdir. Bütün uygarlýk âleminin kazancý bu suretle
olmuþ, tersine bireysel ve toplumsal felaketler de bu düsturu tutmamakla olmuþtur.

Sýhhat ve beden ilmini öðrenmek, bu nimetin ilk gereðidir. Onun için Ýmamý
Gazali: "Öðrenilecek iki ilim vardýr; birisi bedene ait ilim, birisi de dine ait ilimdir"
demiþtir.

Beden ait ilimlerin birincisi, beslenme ilmini bilmektir. Resûlullah Efendimiz bu
yemek ilminden bahisle, "mide hastalýk evidir, perhiz her devanýn baþýdýr" buyurmuþ-
lardýr.

Mideyi doldurmak, marifet deðildir. Saðlýða yararlý besinleri, iþtahý ölçüsünde
yemek marifettir. Hakiki insanlar, iþtaha galip gelmedikçe yemezler; pek susamadýkça
içmezler, tam doymadan yemekten kalkarlar. Dünyanýn daðdaðasýndan hüsrana kapýl-
mazlar. Daima Allah'a tefvizi umûr edip (iþlerini Allah'a havale edip) kalben rahat
olurlar.

Bil ki, bu dünyada çok elem ve keder göreceksin. Bu hâl, herkes için kaçýnýlmaz
bir imtihandýr. Lakin sen Resûlullah'ýmýzýn yolunu tutarak, Allah'a tevekkül et. Halkýn
dedikodularýna önem verme. Bunlar seni aldatýcý hallerdir. Sen daima ümide sarýl,
neþeli ol. Hakký Yaratan'ý ýsmarlayýp, hak ile olup rahatta kal.

Bir de temiz havalarda gezmeni, seherlerde kalkmaný nasihat ederim. Bu hare-
ketin, senin hem ruhen, hem de bedenen yükselmeni saðlar. Geniþ mavi denizlerde,
yüksek daðlarda gezmek, tefekküre dalmak, insana hayatýnýn güzel saatlerini yaþatýr.

Ruh ve beden hayatýnýn üzerinde arkadaþlarýn, en büyük etkiyi býrakýrlar. Bunlara
çok dikkat et. Bugün dost, yarýn düþman olma ihtimali ile konuþ. Sýrrýn senin sinende
gizli kalsa, senin için daha iyi olur. Lâkin bütün arkadaþlarýna iyilik et. Münâfýk (ikiyüzlü)
insanlara çok yaklaþma, senin için tehlike arz ederler.
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Birisi bir zâta:
– Ya Üstad, insanlarla nasýl konuþayým? dediðinde, o zât:
– Evladým, sen hiç dikenli tarlada çýplak ayakla yürüdün mü? dedi. O da:
– Evet, deyince o zât:
– Nasýl yürüdün?
– Sakýna sakýna yürüdüm, cevabýný verince, o zât o kimseye nasihat edip:
– Yavrum, sen de halk ile konuþurken sakýna sakýna konuþ, buyurmuþlardýr.
Bu hikâyeyi kulaðýna küpe et. Dilini tutan, selamette kalýr. Resûlullah Efendimizin

"söylersen hayýr söyle, söylemezsen sükut eyle" sözüne dikkat et.
Bir de görüþtüðün zâtla itidal üzere muhabbet et, ona her sýrrýný ve iþini açma.

Olur ki bir gün bir sebepten dolayý bozuþup, dost iken sana düþman olur. Bozuþtuðun
adama da fazla düþmanlýk etme. Zira bir vakit olur ki o adam sana dost olur. Sonra o
kimsenin yüzüne baktýkça mahçup olursun. Velhasýl her þeyde itidalden ayrýlmamak,
selamet ve saadetin gereðidir.

Bu hadisi þerifleri iyi tetkik et. Aksine gidip kendini belaya salmayasýn. Beden
saðlýðýný, ruh saðlýðýný bozmayasýn. Bunlarýn hepsi seni saadete götürecek etkenlerdir.

Bir de, çalýþmak, yatmak, yemek ve istirahat zamanlarýný tayin edip, vaktini
boþ yere sarf etmemeni öðütlerim. Resûlullah Efendimizin hayatý, daima düzenli geçmiþ,
ibadet yapmak, çalýþmak ve istirahat zamanlarýný tanzim etmiþlerdi. Baþarýnýn bir
sýrrý da buradadýr. Bugün Batý âlemi bu sýrra binaendir ki, bunu ilke edinmiþ, çalýþma
vakitlerini düzenlemiþtir.

Ýþte Ümit, bunlarý bildikten sonra uygulamak, insaný kemalata (olgunluða)
ulaþtýrýcý bir yol ve baþarýsý için bir anahtardýr. Sen anahtarý daima elinde bulundur ve
bu yolda yürü. Böyle yaparsan, her türlü mutluluða kavuþup bahtiyarlardan olursun.

5. Aile Reisine Düþen Görev

Aile hayatý topluluk hayatýnýn en küçük birimi olduðundan, onun temiz ve saðlam
olmasý lâzýmdýr. Aile hayatý ne kadar ahlaken temiz, ilim ve irfanca yüksek olursa,
topluluk hayatý da o kadar saðlam olur. Bunun için her aile reisi, bu küçük topluluðun
hoca ve hâkimidir. Onlarý her türlü ilimle donatmak, aralarýndaki anlaþmazlýklarý halledip
çözmekle yükümlüdür.

Her yavru, ana baba için Allah'ýn bir emaneti, bir vediatullah'týr. Bu emanete
hýyanet eden herkes, Allah indinde sorumludur.

Ýþte Ümit, her babanýn evladýna iyi bir isim takmasý, ona dinini öðretmesi ve
dünyasýna ait güzel yerleri göstermesi dinen üzerine bir borçtur.
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Cenabý Hak, Kitabý Kerim'inde aile reisine lâzým olan þeyleri bildirmek için:
"Habibim, ehline namazý emret. Sen de namazda devam et" (Taha:132) buyurur.
Ümit, bu ayeti kerimeyi seninle düþünürsek, aile yuvasýndakilere namazý

emretmek, her müslüman aileye borçtur. Bundandýr ki, Resûlullah bu ayeti kerimenin
inmesinden sonra damadý Hz. Ali'nin evine her sabah namazý uðrar, onlara: "Esselâtû
hayrun minen nevm" diye seslenip, namaza davet ederdi. Namaz, bütün ibadetleri
toplayan ve insanlarý her türlü fenalýktan alýkoyan bir ibadettir. Ýnsan kâmil huzur ile
namazý kýlarsa, ruhen çok yüksek bir zât olur ve bütün güzel ahlaklar kendisinde
görülür. Ama bunun dýþýnda, kötü huylu bazý insanlarýn namaz kýldýklarýný, fakat nefslerini
ýslah etmediklerini söyleyecek olursan, bunlar ilimsiz, sýrf taklitçi insanlar olup, ibadete
has bir bilgi bilmediklerinden dolayý, hareket eden fakat yürümeyen insanlara benzerler.
Yoksa, bir insan Allah'ýn sevgi ve muhabbeti ile namaza durur, O'na makbul olmak
isterse, artýk kötü huylarýný "Allahu Ekber"le arkasýna atar. Namaz sonunda hemen
kötü huylardan kurtulmuþ olur.

Ýþte, huzurlu namaz insaný çok yükseltir. Yaratanýna, mahlukuna karþý sevimli
bir makama koyar. Bundandýr ki, bu dinin direði namazdýr. Nitekim Resûlullah:

"Namaz dinin direðidir, her kim namazý kýldý ise dinini yaptý. Her kim namazý
kýlmazsa dinini yýktý" buyurmuþlardýr.

Her þeyin bir temeli, her binanýn bir direði olduðu gibi, bu dinin direði de namazdýr.
Onun için bu ayeti kerime gereðince her müslüman, namazý emirle yükümlüdür. Bu
ne kadar saðlam olursa, o bina da o kadar saðlam olur. O küçük toplulukta hukuki
münasebetler adil bir þekilde cereyan eder, her türlü saadet kendini gösterir. Bundandýr
ki, aile reisi, aile fertlerinin her türlü hareketinden sorumlu bir çoban gibidir. Nitekim
Resûlullah da þöyle buyurmuþtur:

"Sizden her biriniz üstlendiði vazife itibariyle çobansýnýz. Hükümdar, hükmü
altýnda olanlara çobandýr. Milletine adalet daðýtýp daðýtmadýðýndan sorumludur. Kiþi
ehli ve ailesine çobandýr, onlardan mesuldür. Kadýn, kocasýnýn evine çobandýr, onun
içinde ne varsa, ondan sorumludur. Hizmetçi efendisinin malý üzerine sorumludur,
malýn korunmasýndan mesuldür. Farkýnda ve haberli olunuz ki, her biriniz bir çobansýnýz.
Üstlendiðiniz vazifelerden sorumlusunuz."

Bu hadisi iyi düþünürsen, herkes himayesi altýndakilerden mesuldür. Onlara
Hak'kýn emrini bildirmekle yükümlüdür. Hak'kýn emrini kabul eden aile, ne güzel
ailedir, ne bahtiyar bir yuvadýr. Ýþte Ümit, benim emelim ve arzum da budur. Hepinizi
bu yolda görmekle yüzüm güler, kalbime nur dolar.

Ýnsanýn hayatýnda rýzký için telaþ etmeyerek, rýzýk talebinde bulunmasý daha
iyidir. Cenabý Hak bunu beyan kastýyla þöyle buyurmuþtur: "Sen rýzýk iste, biz seni
rýzýklandýrýrýz. Güzel akibet takva ehli içindir" (Taha:132).

Ümit, hakiki rezzak Allah'týr. Rýzkýn saðlanacaðýndan ümitvar olarak namaz
ve ibadetlere devam etmemiz lâzýmdýr. Lakin Cenabý Hak: "Ýnsan için kendi çalýþmasýn-
dan baþka bir þey yoktur" (Necm:39) buyuruyor. Rýzýk için, esbabýna tevessül etmemiz
(kazanma yollarýna baþvurmamýz) lâzýmdýr. Zira ilâhi sünnet böyledir. Ekmezsen
biçemezsin.
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Cenabý Hak her þeye bir sebep kýlmýþtýr. Ýþte her baba da evladýna rýzýk için bir
kazanç kapýsý açar. Bu hususta, rýzký veren de odur.

Biz her umudumuzu, her þeyimizi Allah'tan isteriz. Allah'ý unutup da
mahlukundan isteyen, müþrik olur. Kul, bir vesiledir. Rýzký veren Allah'týr. Çalýþmak
bir vesiledir. Resûlullah Efendimiz de:

"Rýzýk kapýlarý kapalýdýr, çalýþma ve gayret onun anahtarýdýr," buyurmuþlardýr.
Ümit, aile reisi seni dine davet ettiði gibi, dünya iþlerinde de çalýþma ve gayrete

davet eder. Rýzýk kapýlarýný açýcý bir sanat anahtarýný eline verir. Bunu yapamazsa,
aile reisi sorumludur.

Ýþte, dünya ve ahiretin iyiliklerine ulaþtýrýcý rehberlik, aile reisine düþen
vazifelerdendir. Güzel akibetler, böyle Allah'tan korkan, namaz, oruç gibi farzlarý
tutan, ahireti için dünyasýný, dünyasý için ahiretini terk etmeyen Allah erleri içindir.
Bunlar her halükârda, hiçbir alýþveriþte Allah'ýn zikrinden gafil olmazlar. Ýþte bunlar,
takva ehlinin reisleri olup, saadet bunlar içindir.

Resûlullah bu gibi reisler hakkýnda:
"Cenabý Hak þu babaya merhamet buyursun ki, hayýr iþleri için yardýmda

bulunur," diye dua etmiþlerdir. Ve evladý terbiye hususunda da:
"Evladýnýzý, Resûlullah'a ve resûllere ve resûllerin de ehli beytine karþý muhabbet

gibi üç hasletle terbiye ediniz" buyurmuþlardýr.
Ýþte Ümit, baba aile fertlerinden sorumlu bir çoban gibidir ki, onlarý iyi yollara

teþvik etmekle yükümlüdür. Böyle baba, ne güzel bir baba, bunlarý tutan da ne güzel
bir evlattýr, bu güzel baðlarla baðlanan yuva, ne mutlu bir yuvadýr.

6. Ana-Baba Hakký
Her insanýn Hak'ka ve halka ait vazifeleri vardýr. Hak'ka ait hakka, Allah

hukuku denildiði gibi, halka ait hakka da kul hukuku denilip, bunun baþýnda ana-baba
haklarý gelir.

Allah hukuku Allah'a ortak koþmayarak, yani birliðini tasdik ile ibadet ve itaat
etmektir. Kul hukuku da baþta ana-babaya itaat edip hizmet etmek, akrabayý unut-
mayarak, onlarý ziyaret edip onlara ihsan etmek; dullara, yetimlere, fakirlere, komþuya,
yolcuya, emrin altýnda bulunanlara güler yüzle muamele edip, onlara her türlü iyilikte
bulunmak, onlarla selamlaþmak, hasta olursa ziyaretine gitmek, cenazesinde hazýr
bulunmak, davet ederse, davetine icabet etmek, nasihat talep ederse nasihat etmek,
aksýrýrsa "Allah sana merhamet etsin" ya da "çok yaþa" demek, kulun kul üzerindeki
hakkýdýr.

Ümit, Resûlullah Efendimiz bundan dolayý der ki:
"Allah Resûlüne inanan komþusuna iyilik yapsýn, Allah'a ve kýyamet gününe

inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve kýyamet gününe inanan, ya hayýr söylesin,
ya sussun. Cebrail bana indikçe, komþu hakkýný gözetmeyi vasiyet ederdi. Cebrail
buna o kadar önem verdi ki, yakýn bir vakitte komþular birbirine varis bile olacak
zannettim."
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Bu hadisleri iyi tetkik edersen, kulun kul üzerinde hakký pek büyüktür. Bilhassa
ana, baba, akraba ve komþu haklarý bunlarýn baþýnda gelir. Bu haklara riayet, Allah
Resûlüne inanan her müslümana farzdýr. Aksi takdirde Allah indinde reddedilirsin.
Ýslamiyeti ve insanlýðý duyup bilemezsen, hiçbir amelin Allah katýnda makbul olmaz.
Bunlarýn baþýnda ana-baba haklarý gelir; ana-babaya asi olan kulun ibadetini, þükrünü
Allah kabul etmez.

Ümit, Kitabý Kerim'de üç ayet vardýr ki, üçü birbirinden ayrýlmayan iki hükmü
toplar. Birisi: "Namaz kýlýn, zekatýnýzý verin" (Bakara:43) ayeti kerimesidir. Büyükler
derler ki, bir kimse namazýný kýlýp da zekatýný vermezse, Cenabý Hak onun namazýný
kabul etmez.

Birisi, "Allah Resûlüne itaat edin" (Nisa:59) ayeti kerimesidir. Bir kimse Allah'ýný
bilip, itaat edip de Resûlüne itaat etmezse, Allah onun itaatini kabul etmez.

Biri de Lokman:13 ayeti kerimesidir. Cenabý Hak: "Ey insan, sen, bana ve
ana-babana þükret," buyuruyor. Bir kimse, Allah'a þükredip de ana-babasýna
þükretmezse, Allah'a þükretmemiþ olur.

Bu son ayeti kerimede Cenabý Hak buyuruyor ki:
"Biz insana, ana-babasýna iyilik etmesini takviye ettik. Zira annesi insaný zaaf

üzerine zaafla karnýnda götürdü. Ýki sene sütünü emzirdi ve iki sene sonra sütten
ayýrdý. Binaenaleyh ana-babasýna hizmet etmesini vasiyet ettik. Ve dedik ki:

– Ey insan, sen bana ve ana-babana þükret. Ahirette, ancak benim huzuruma
geleceksin. Huzurumdan baþka varýlacak yer yoktur. O zaman bana, ana ve babana
þükredip etmediðini soracaðým."

Ümit, bu ayeti kerimeyi iyi düþünürsen her hakikati anlamýþ olursun. Ana-
baba hakkýnýn ne büyük olduðunu takdir edersin. Annenin hakký babadan fazla olmakla
Cenabý Hak anne hakkýnda:

"Annesi insaný, zaaf üzerine zaafla karnýnda götürdü," buyuruyor. Ýnsan ana
karnýnda iken ne zorluklara, aðrýlara tahammül etti. O yavru ana karnýnda büyüdükçe
anasýnýn zaaf üzerine zaafý arttý. Bu sýkýntý, bu zayýflýk, doðuncaya kadar gün geçtikçe
arttý. Validesi çocuk doðurduktan sonra da uykularýný bölerek her türlü ihtimamla o
çocuðun terbiyesine devam etti. Ona iki sene süt emzirdi ve sonra yine þefkat
kanatlarýný gererek onu her türlü kötülükten, fenalýktan sakladý. Ergenlik zamanýna
kadar her saat o yavru için titredi.

Ümit, buluðdan sonra insana Cenabý Hak hitap edip:
"Biz insana ana ve babasýna hizmet etmesini vasiyet ettik. Ve ey insan, sen

bana, ana-babana þükret" buyurmuþlardýr.
Evvela, insaný yaratan ve onu her türlü nimetlerine gark eden Allah'a þükret.

Sonra da senin üzerine gece-gündüz titreyen, besleyip büyüten, her türlü mihnet ve
zorluklarýna tahammül eden ana-babanýn hizmetlerine þükret. Eðer bu büyük hizmetleri
bilmezsen, yarýn ilâhi huzura geldiðinde, Rabbine ve ana-babana þükredip etmediðini
soracaðým, demektir.
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Ümit, bu sözleri iyi düþünmeni, tekrar tekrar düþünmeni dilerim. Ana-babasýný
bilmeyen ve ona isyan eden, Ýslamiyeti ve insan olmayý anlamamýþ demektir. Sen bu
hukuka riayet ettiðin ölçüde, Ýslamiyeti anlamýþ ve inþallah makbul ve sevilmiþ olursun.

Ana-babaya itaat, en üstün ibadettir. Ýnsan bu sayede çok mükerrem bir kul
olur. Nitekim bir sahabe:

– Ya Resûlullah, salih amellerin içinde en üstünü hangisidir? dediðinde,
Resûlullah:

– Farz olan namazý vaktinde eda etmektir, buyurdu. O sahabe yine,
– Ondan sonra hangisi efdaldir? dediðinde, Resûlullah:
– Ana ve babana itaat ve iyilik etmektir, buyurdu. Yine o sahabe:
– Ya Resûlullah, ondan sonra hangi amel üstündür, deyince, Resûlullah:
– Allah için cihat etmektir, buyurmuþtur.
Ümit, bu hadisi incelersen, anaya babaya itaatin, Allah yolunda cihattan efdal

olduðunu anlarsýn. Cenabý Hak bizden evvel gelen ümmetlerden de ana ve babaya
itaat hakkýnda ahd almýþtý. Bu yemin, bu meselelerin azametini göstermektedir. Cenabý
Hak, Bakara:82 ayetinde:

"Habibim, yâdet o zamaný ki, biz seni Ýsrailoðullarýndan, Allah'tan gayriye ibadet
etmemek ve ana-babaya ihsan ve itaat etmek konusunda söz aldýk" buyurmuþtur.
Bunlar hep meselenin önem derecesini göstermeye yeter.

Ananýn emek ve hizmeti babadan fazla olduðu için, ana hakký babadan fazladýr.
Bundandýr ki, Resûlullah'a bir zât geldi:

– Ya Resûlullah, benim sahip çýkma ve himayeme en layýk olan kimdir?
dediðinde, Resûlullah:

– Anandýr, buyurdu. O zât:
– Sonra kimdir? deyince, Resûlullah:
– Yine anandýr, buyurdu. O kimse:
– Sonra kimdir? deyince, Resûlullah,
– Yine anandýr, buyurdu. O kimse:
– Sonra kimdir? deyince, Resûlullah,
– Babandýr, diye buyurdu.
Bu hadisi þerifte ananýn tekrarlanmasý, ananýn evlat üstündeki hakkýný gösterir.

Ve onu himaye ve ona hürmetin daha fazla olmasýna iþarettir. Bununla beraber, baba
hakký da büyüktür. Ýþte müslümanlýkta evvela ana, sonra baba, sonra akraba ve
komþu vs.ye hürmet ve ihsan etmek, üzerimize bir borçtur. Nitekim Resûlullah
Efendimiz, bir hadisi þerifinde þöyle buyurmuþtur:
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"Cenabý Hak bize evvela analarýmýza hürmet, ihsan ve itaat etmemizi tavsiye
ediyor. Sonra babalarýmýza hürmet ve itaat edip uymamýzý tavsiye buyuruyor. Sonra
en yakýn akrabanýzdan tutunuz da, en uzak akrabanýza kadar hürmet, hizmet ve
ikram etmenizi tavsiye ediyor."

Bunlarý düþündükten sonra, "ben anama-babama karþý nasýl hareket edeceðim?"
dersen, Cenabý Hak, "Sen onlarla asla sert konuþma, yüzünü yüzlerine karþý ekþiterek
'öf sen de' gibi çirkin sözlerle kalplerini kýrma" (Ýsra:23) buyuruyor.

Ana-babaya karþý gelip de, bu velinimetlere karýþ "öf" demene bile Allah razý
olmuyor. Nerede kaldý ki, onlara baðýrmaya, yüz çevirmeye razý olsun.

Ana ve babasýný razý eden, Allah'ý razý eder. Bak yavrum, Cenabý Hak: "Onlar
sana bir þey teklif ederse sakýn aðýr görüp de reddetme ve onlara güzel söyle, tatlý
sözlerle iltifat et (Yani: "Anacýðým, sözleriniz, can, baþ üstüne, siz merak etmeyin"
diyerek onlarý hoþlandýr). Onlara þefkat ve merhamet kanatlarýný ger, öyle hareket et
ve onlar hakkýnda rica edip; 'Yarabbi, sen onlara merhamet et' de" (Ýsra:24)
buyurmuþtur.

Ýþte, Ümit, ana-baba hakký bu kadar büyük olmakla, onlarýn iþlerini görürken
"öf" bile demek, seni Allah'a karþý asi kýlar. Onlara karþý daima güler yüzlü, tatlý sözlü
hareket etmek, hep þefkat ve merhamet göstermek, onlar için Rabbine dua etmek,
ölmüþse daima rahmetle anmak, onlar gelince ayaða kalkmak ve onlarý beslemek
senin üzerine olan borçlardandýr.

Bir gün Resûlullah'ýn huzuruna bir genç geldi, babasýndan þikayet ederek dedi
ki:

– Ya Resûlullah, benim babam malýmý alýp istediði gibi sarf ediyor, emir
buyurun da benim malýma tecavüz etmesin. Resûlullah da bu gencin babasýný davet
ettirdi. Babasý Resûlullah'ýn huzuruna geldi. Aðlayarak dedi ki:

– Ya Resûlullah, bir zamanlar yavrum zayýftý, ben güçlü idim, o fakirdi, ben
zengin idim. Ben hiçbir yiyeceðimi ondan kýskanmazdým. Þimdi ben ihtiyar düþtüm.
O, zengin oldu. Þimdi yavrum beni malýndan men ediyor, dedi ve aðladý. Bu ihtiyarýn
sözüne Resûlullah da, orada bulunup iþitenlerin hepsi de aðladýlar. O gence hitaben:

– Sen de, o senin malýn da babanýndýr, buyurdu.
Cennet, analarýn ayaklarý altýndadýr. Yani Allah ve Resûlüne itaat edip analarýný

razý kýlanlar, cennete girerler. Ana-babanýn dualarý, perdeleri yýrtar. Cenabý Hak o
duayý kabul eder. Cenabý Hak o dua bereketiyle o kulu aziz ve mükerrem kýlar.
Yavrum, salih olman için Cenabý Hak'ka dua ederim. Sen de bu sözleri iþitip Allah ve
Resûlüne itaatle anana ve bana mûtî ol. Böyle yaparsan, her türlü saadete kavuþuruz.

Denizde bir damla hükmünde olan bu sözleri hayatýnda rehber tut. Bunlar
senin selamete ermen için bir ýþýktýr. Mutluluk bu yoldan gidenlere, felaket de bu yolu
terk edenleredir.
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7. Cenabý Hak'kýn Üç Önemli Emri, Üç Önemli Yasaðý
Bütün ahlak güzelliklerinin ve bütün ahlak rezilliklerinin anasý olan üç mühim

meseleye dikkatini çekerim. Onlarý iyi bilmek ve onlarla amel etmek, seni ihya edecek,
kemalata (olgunluða) yükseltecektir.

Cenabý Hak Kitabý Kerim'inde buyurmuþtur ki: "Allah, adaleti, ihsaný (iyilik
etmeyi), akrabadan muhtaçlara vermeyi emreder. Fuhþu, münker'i ve baðy'i yasaklar.
Emir ve yasak ile size öðüt verir. Ta ki siz, bundaki faydalarý ve zararlarý düþünüp de
nasihat alasýnýz" (Nahl:90).

Bu ayeti kerime, topladýðý gerçekler itibariyle pek büyük bir öðüt ve bir
mucizedir. Bundan dolayý büyükler, bu ayeti kerimeye Kur'an'ýn Kutbu da derler.

Bütün dünya bu ayeti kerime ile hareket edecek olursa, bütün ahlaksýzlýklar,
cinayetler ortadan kalkar. Buna binaendir ki Resûlullah, bu ayeti kerimeyi cuma
hutbelerine tahsis buyurmuþlardýr. Tâ ki müminler bu ayeti kerimeyi düþünüp de
uyansýnlar. Fakat ne yazýk ki biz, bunun hakikatinden daima gafil kalmýþýzdýr.

Ýþte Ümit, seninle bu ayeti kerimenin hakikatine dalacaðýz.
Ümit, Cenabý Hak bu ayeti kerimede üç þey emreder ki, bu üç þey övülmüþ

ahlaklarýn hepsinin anasýdýr. Ýnsan bu emirleri tutmakla bütün güzel ahlaklarý kendisinde
toplar.

Cenabý Hak bu ayeti kerimede üç þeyi de yasaklar ki, toplumlar bununla hareket
etseler her türlü geliþme kendisini gösterir. Ýþte, bu ayet, insanlýk için hayati bir ilke
mahiyetindedir. Bütün dünya konularý tetkik edilse, esas itibariyle bu üç esasta
toplandýðý görülür.

Cenabý Hak ilk defa adaleti emreder. Zira her þeyin temeli adalettir, hiçbir
þey adaletsiz payidar olamaz.

Adalet, ruha mahsus bir hal olup, her þeyi hak sahibine vermektir. Bu, toplum
hayatýnda bir meseledir. Herkesin davranýþlarýnda adalete uymasý, bütün toplumu
ihya eder. Adaletten sapmak gerek bireysel, gerek toplumsal sahada insanlýðý ýzdýraba
sevk eder.

Adalet, ifrat ve tefritten (yani aþýrýlýklardan) uzak olmak, itidal ve istikamet
üzere yaþamaktýr. Ýmamý Gazali'ye göre adalet, vacip olan iþi eda etmekle saðlanýr.

Ýhsan, insanlarýn istifade edeceði bir iþi, vacip olmadýðý halde yapmaktýr.
Cenabý Hak bu ayette bize, herkese iyilik yapmamýzý emreder.
Ýhsanýn Ýslamiyette büyük bir kýymeti vardýr, Allah böyle ihsan sahiplerini sever.

Bundandýr ki, ecdadýmýz imarethaneler, kütüphaneler, medreseler, çeþmeler, köprüler
yaptýrarak bu emre uyuþmuþlardýr. Ýhsan Ýslam'da, adaletin üstünde bir haslettir. Adalet,
beþeri ahlakýn birinci basamaðýdýr. Ýhsan, insanlarýn gönül rýzasý ile yaptýklarý iyiliklerdir.

Cenabý Hak bilhassa akrabaya yardým ve ihsaný emrediyor. Kan yakýnlýðý
dolayýsýyla baðlýlýklara yardým elbette daha evlâdýr. Nitekim Resûlullah:
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"Yoksullara verilen, sadakadýr. Soy ve akrabaya verilen sadaka, iki sadakadýr.
Bu sadakanýn sevabý kat kattýr," buyurmuþlardýr.

Görüyorsun ki, iyilik etmekte bir üslup vardýr. Kur'an, iyilikleri emirde iyiliðin
ilk mertebesinden baþlayarak, derece derece son mertebesine kadar göstermektedir.

Cenabý Hak emrettiði üç iyiliðe karþýlýk, üç kötülüðü de yasaklar. Birisi fuhuþ
olup, þehvetini gayrimeþru surette teskin etmektir. Fuhuþ cemiyet hayatýnda en iðrenç
bir ahlaksýzlýktýr. Allah böyle ahlaksýzlýðý men etmiþtir. Bir de münker'i yasaklamýþtýr.
Münker, insanda bulunan öfke gücünün tesiri ile husule gelir. Þer'an haram olan her
þey, münkerdir. Ýnsan öfke kuvveti tesiri ile Hak'kýn emrini aþarak harama dalar.
Þunlarýn her biri münkerdir; yalan söylemek, dedikodu etmek, kýskançlýk.

Bir de baðy vardýr ki, bu da insanda bulunan vehim gücünün tesiri ile husule
gelir, insaný kibir, gurur ve tahakküme sevk eder. Bütün toplum bu baðyden etkilenir,
kötülüðün en fenasý da budur.

Cenabý Hak fenalýklarý beyan ederken, iyilikleri beyan ediþinde olduðu gibi,
fenalýklarýn ilk mertebesinden baþlayarak derece derece fenalýðýn son mertebesine
kadar göstermektedir. Ve bize fenalýðýn ilk mertebesinden son mertebesine kadar
hepsini yasaklamaktadýr.

Ýþte Ümit, Cenabý Hak bizi iyiliðin ilk mertebesinden sonuna kadar yapmamýzý,
fenalýðýn da ilk mertebesinden son mertebesine yapmamamýzý emrediyor.

Bunlarý tutup bu yasaklardan kaçmak, seni arþtan arþa yükseltir. Amel edenlere
ne mutlu, gafil olanlara ne yazýk!

8. Nefsine Hâkim Ol, Kendini Bil
Ümit, nefsine hâkim olan, kendini bilir, bu dünyaya gelip gitmekteki Sübhani

maksadý anlayýp Rabbini bilenlerden olur.
Dünyanýn en güzel kâmil kimseleri, nefsine hâkim kimselerdir. Nefs; insanda

bulunan, insana kötü þeyler emreden bir duygudur. Bu duygu her insanda çeþitli
tarzda tecelli eder. Mücadele ile ölmez, ancak hapsolur. Ýnsanlýkla yaþar, onunla ölür.

Bununla mücadele seni kâmil kýlar. Yani demek isterim ki, mücadele bir
bileðitaþýdýr ki, ilk iþin olayýn zuhurunda kendini koruyup safiyetini bozmamandýr.
Safiyetini, neþeni kaybetmek, nefsine yenildiðinin iþaretidir.

Daima saflýðýný koru, neþeli dur ki, bu senin için bir saadet kapýsýdýr. Bu kapýyý
kapatma. Sabret, zafer senindir.

Musa (A.S.) da halkýn dedikodularýndan Rabbine þikayet edip "Yarabbi, bu
halk bende olmayan þeylerle dedikodu ediyorlar, beni bu halkýn dedikodusundan kurtar"
dediðinde, Cenabý Hak; "Ya Musa, bu halký ben yarattýðým halde bende olmayan
sýfatlarla dedikodu ederler de, ben yine sabrederim, sen de sabret" buyurmuþlardýr.

Hasan Basri Hz. de "Biz tecrübe ettik, bizden öncekiler de tecrübe etti. Sabýrdan
faydalý bir þey bulamadýk. Bütün iþlerimizi düzeltmede sabýr ile tedbir deva olur,"
buyurmuþtur.
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Sabrý herkes bir türlü anlamýþ ve amel etmiþse de, sana iki kelimeyle ifade
edeceðim.

Sabýr diye, nefsi hapsetmeye derler. Yani; insanýn bir gaye ve emele
kavuþabilmek için, nefsani heyecanlarýný hapsedip, o uðurda her türlü zahmete
katlanmasý demektir.

Hayat sonsuz bir mücadeledir. Bu mücadelede daima soðukkanlý olmak, nefsi
hapsederek sebat etmek lâzýmdýr. Ýþte böyle soðukkanlý mücahitler, daima muzafferdir.
Ýþte kemalat da (olgunluklar) insanda bu mücadele ölçüsünde hasýl olur.

Ýnsaný süfliye götürücü fena hislerle mücadele, muharebenin en büyüðüdür.
Nitekim Resûlullah Efendimiz, bir savaþtan dönerken: "Biz küçük cihattan büyük
cihata dönüyoruz" dediklerinde, Ashab:

– Ya Resûlullah, büyük cihat nedir? diye sorunca, Resûlullah:
– Nefsle mücahededir, buyurmuþlardýr.
Görüyorsun ki, Resûlullah kâfirlerle savaþmayý küçük muharebe, nefs ile

savaþmayý ise büyük muharebe addetmiþlerdir. Bu savaþta galip gelen muhakkak
büyük adam olur, cennet ona özlem duyar. Cenabý Hak Kitabý Kerim'inde, bunlar
hakkýnda "Rabbinin makamýndan korkup nefsini hevaya uymaktan men edenin mekâný
ve makamý cennettir," buyurmuþtur.

Bu ayeti kerime sana her þeyi anlatýr. Sen hayatýnda Rabbinden korkup, nefsine
tabi olmazsan, senin için korku, hüzün yoktur. Sen evliya olmak istersen, nefsini
yenersen, senin meskenin ve mekânýn cennettir. Bütün evliyalarýn uyduklarý ilke,
nefsini yenmektir. Resûlullah Efendimiz de: "Ýlimlerin baþý, nefsini bilmektir," diðer
bir hadiste ise "Nefsini bilen, Rabbini bilir" buyurmuþlardýr.

Sen bunlarý iþittikten sonra: "Ben nefsi nasýl bileceðim?" diyebilirsin.
Yavrum; nefsini bilmek hususunda bütün alimler, evliyalar savaþmýþtýr. Cümlesi

ayrý ayrý yollar tutmuþlardýr. Gaye bir olmakla beraber, bu yollarý saymak mümkün
deðildir. Lâkin bunlarý ruhani yollar ve cismani yollar olarak ayýrmak mümkündür.

Cismani yollar çok oruç tutmak, gece-gündüz ibadet etmek, nefsin arzularýný
yedirmeyip, hatta söyletmeyip onu zora alýþtýrmaktýr.

Ruhani yollar da yalnýz Hak'ka baðlýlýk olup, halka meyl etmemektir.
Yavrum, ben Hak uðrunda her yola girmiþ bir baba sýfatýyla derim ki, sen bu

iki yolun ortasýný bul. Resûlullah Efendimizin ahlak kitabýný oku, ona göre hareket et.
Ýþte âlemlere mürþit olan o büyük Resûlullah'ýn hayatý, herkesi ihya eder. Sen büyük
Resûlullah'ý çok sev. Ben seni bu sevginin miktarýnca severim.

Sana yükselmen için deðerli bir olay anlatacaðým. Bu vakayý kalbine nakþedip
onunla amel edersen, muhakkak sen de Allah'ýn sevgili kulu olursun.

Vaktiyle, daha küçük yaþýnda iken Hak âþýklarýndan olan bir Süheyl vardýr. Bu
Süheyl, amcasýnýn gece ibadetlerini görünce, o da uyumamaya ve sýhhatten düþmeye
baþlamýþtý. Amcasý bir gün ona dedi ki: "Süheyl, sen uykun geldi mi yat. Ye, iç, lâkin
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her zaman kalbinden: Allah beni görüyor, ahvalimi biliyor, her ne yaparsam Allah'ýn
huzurunda yapýyorum, de ve bütün muameleni de ona göre yap," dedi.

Küçük Süheyl, bu sayede büyüklerden oldu. Bugün de bu zât, evliya arasýnda
Süheyl Ýbn Abdullah Tüsteri namýyla bilinir.

Ümit, buna Allah ehli, huzuru daim, salatý daim derler ki, onlar kalpleri daima
halkla olan insaný kâmillerdir. Bu gibi þartlarý evliyalar:

"Gözleri binekte gönülleri sevgilide;"
"Kulaklarý sedada, gönülleri Hüda'da;"
"Bedeni halkta, gönülleri Hak'ta" olmak þeklinde anlatmýþlardýr.
Bu zâtlar gönülde Hak'la olup, halktan firar etmiþlerdir. Halkýn dedikodusunu

gönüllerine sokmamýþlardýr.
"Elleri iþte, gönülleri oynaþta;"
"Ayaklarý gitmede, gönülleri zikretmede;"
"Bedenleri postta, gönülleri dostta"dýr.
Daima gönüllerinin saflýðýný korumuþlar ve sonsuz mutluluða ermiþlerdir. Bu

hâl, Resûlullah'ýn sünneti olduðundan, her kim bunu icra ederse nefsine hâkim olup
cennete ve cemale kavuþur. Nitekim Resûlullah, pek sevdiði Enes'e hitaben:

– Ya Enes, ömründen bir gün, bir gece kaldýðýný bilsen, eðer kalbinde çok
yaþamak arzusu, çoluk çocuða, dünyaya ait düþünce olmazsa bu fiile devam et, bu
hâller benim sünnetimdir. Bir kimse sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiþ olur ve
benimle cennettedir, buyurmuþtur.

Bu büyük sözü daima hatýrýnda tutmaný tavsiye ederim. Zira bu söz senin
hayatýný ihya eder. Kalbin dünya ve içindekilerin kin ve hilesinden uzak olduðu takdirde,
nerede bulunursan bulun, rahatta kalýrsýn. Aksi takdirde evham ve hayal seni kaplar,
bedbahtlardan olursun.

Bazý insanlar vardýr ki, lüzumlu-lüzumsuz iþleri düþüne düþüne kendilerini
hastalandýrýrlar. Vehim ve hayale kapýlýrlar.

Bu en bezdirici nefsani bir hastalýk olup, insaný ruhen ve cismen öldürür. Sen
bu duygulardan uzak kalmadýkça, daima hastasýn. Bunun devasý, yalnýz Hak'ký vekil
bilip, geçmiþten ders alýp, iþini düzeltmeye çalýþmaktýr. Ýþte bu seni ihya edip nefsine
hâkim kýlar, kendini bildirir.

Ýþte Ümit, sevilmiyor isen nefsini ýslaha çalýþ. Asýl marifet nefsine hâkim olup,
her duruma tahammül etmektir. Ýþte hakiki mürþitler de bunu baþaranlardýr. Onlar bu
dünyanýn kargaþa ve kavgasýnda bulunmazlar. Bu yüzden bir zât: "Sen öyle bir deniz
ol ki, bulanmayasýn," buyurmuþtur. Yani nefsin, nihayetsiz bir denizdir.

Cenabý Hak Kitabý Kerim'inde:
"Habibim, sen Allah de, yani þevk ve mutluluðun Hak ile olsun. Sonra

inanmayanlarý, daldýklarý hâle býrak" (Enam:92) buyurmuþtur.
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Ýþte evladým, sen hayatýnda Hak ile ol, halký Yaratan'ýna býrak. Halktan gelecek
eziyet ve cefadan da bunalma. Böyle yaparsan nefsin senin esirin olur, dünya ve
ahirette mesut olanlardan olursun.

9. Karar - Çalýþma - Sebat
Dünya ve ahiret baþarýlarýndan birisi de karar, çalýþma ve sebattýr. Bu üç þey

birbirini tamamlar, ikmal eder.
Kararsýz ve korkak insan, dümensiz gemi gibidir. Onun için hiçbir sahada ilerleyiþ

olmaz. Kararsýzlýk, korkaklýktan doðar; bu ise yenilginin baþlangýcýdýr. Zafer, kararla
baþlar.

Kararsýz, korkak insan, daima herkesin gerisinde kalýr. Hayatýnda her þeyden
evvel düþün, kesin karar ver, sonra çalýþ. Bu ilke bugün fen dünyasýnýn tatbik ettiði
düsturdur. En kötüsü, karar vermekten korkmaktýr. Bu hâl bütün ömrü bile tehlikeye
götürür. Karar için de günlerce düþünmek, insaný ayný kararsýzlýða sürükler. Karar
vermek için evvela iyi düþünmek, sonra hemen "evet" deyip iþe baþlamak daha iyidir.

Din ve dünya iþlerinde nice insanlar görürsün ki, bunlar kararsýzlýk yüzünden
daima þaþkýn, maðlup, bedbaht kalmýþlardýr.

Kesin karar seni ihya eder. Lakin vesveseli, korkak arkadaþlar seni yolundan
alýkoymak isterlerse, sen onlardan uzaklaþ. Hayatýnda mert yürekli, kararý kati insanlarý
dost tut. Onlar, ergeç muvaffak olacak zâtlardýr. Resûlullah bu hususta bize ne güzel
bir rehberdir. Onu, tuttuðu kararýndan kim döndürebilirdi? Ýþte gerçek insanlar, daima
bu yolu tutmuþlardýr.

Zayýf karar da daima bozulmaya mahkumdur. Karar, inanýþýn meyvesidir. Sen
inandýðýn kadar, kararýn da kati olur.

Karardan sonra çalýþmak þevki, seni ihya eder. Ýslamiyet, tembelliði kabul
etmez. Allah gayretli ve giriþken, çalýþkan kulunu sever. Ýnsanýn kazancý, bilgisi ve
çalýþmasý kadardýr. Cenabý Hak, Kitabý Kerim'inde:

"Ýnsan için çalýþtýðýndan baþkasý yoktur" (Necm:29) buyurmuþtur.
Ne ekersen, onu biçersin, ekmez isen biçemezsin. Arpa ekip buðday biçemezsin.

Çalýþmana, bilgine ve gösterdiðin özene göre mahsul alýrsýn. Resûlullah: "Rýzýk kapýlarý
kapalýdýr, çaba ve gayret onun anahtarýdýr" buyurmuþtur ki, bu sana her þeyi anlatmaya
yeter. Allah her þeyi bir sebebe baðladýðý gibi, rýzkýn geliþini de sebebe baðlamýþtýr.
Tevekkül de çalýþma ve gayretten sonradýr. Ýnsan önce eker, sonra neticesi hakkýnda
Allah'a tevekkül eder. Ýþte hakiki bir müslüman, daima maddi ve manevi sahalarda
çalýþýp çabalayacaktýr. Allah, böyle çalýþkanlarý sever. Nitekim Resûlullah: "Kâsibler,
Allah'ýn dostlarýdýr." buyurmuþtur. Buradaki kâsibin manasý, Allah'ýn rýzasýný bulmak
için maddi ve manevi sahalarda çalýþanlar olup, bunlar, çok muhterem zâtlardýr.

O halde Ümit, seni verdiðin kararda çok çalýþkan görmek de benim dileðimdir.
Resûlullah, bizzat ev iþlerinde olsun, dýþarýdaki iþlerinde olsun çalýþmayý severlerdi.
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Her þeyin baþý okumak, ortasý çalýþmak, sonu sevaptýr. O halde sen, bunu son
nefesine kadar tatbik et. Bu senin için ne güzel bir ibret dersidir.

Ümit, insan yalnýz kendisi için yaþamaz, baþkalarý için de yaþar. O halde insan,
her sahada ölünceye kadar arkadakilere iyi bir yâdigâr býrakmalýdýr. Bak, sana bu
hususta güzel bir vaka anlatacaðým.

Harunür Reþid bir gün elinde fidan dikmekte olan bir ihtiyara rastlar. Ona:
"Babacýðým, sen çok ihtiyar olmuþsun, þu dikeceðin fidanýn ürün verdiðini asla

göremeyeceksin, bu kadar terleyip kendine zahmet verme," der. Ýhtiyar, Harunür
Reþid'e hitaben:

"Ey Padiþah, bizden evvelkiler aðaç diktiler, biz onlardan yedik, þimdi biz de
aðaç dikmeliyiz ki, bizim diktiklerimizin meyvesini bizden sonrakiler yesin," der. Harun
Reþid bu sözlerden çok memnun kaldýðýndan, bir avuç altýn verir. Ýhtiyar der ki:

"Padiþahým, gördün mü, diktiðim fidanýn meyvesini daha þimdiden aldým."
Hakiki insanlar, iþte böyle çalýþýrlar. Ýlim sahasýnda bizden evvelkilerin

meyvesinden biz yedik. Biz de zamana göre bizden sonrakilere iyi yollar göstermeliyiz.
Bu hâli ticaret, endüstri dünyalarýna teþmil edersen, hep bu koca varlýklar, bu fikrin
ürünüdür.

Öðrenmek de kolay, çalýþmak da kolay. Lâkin asýl olan, sonunu getirmektir.
Bunun için de daima, sebat lâzýmdýr.

Bu, en müþkül bir hâldir. Bütün güçlükler seni sarsa, hayatýndan ümitsiz kalsan
bile, nurlu yollarda her þeye raðmen sebat et. Sebat, baþarýya yol açar; güçlükleri
yenen yegâne ilkedir.

Bu düsturlarý tutan, tuttuðu kadar yükselir. Onun için büyükler, "sebat eden,
zafere erer" demiþlerdir. Sebat eden ürünü alýr, tehlikeyi önler.

Topraða atýlan bir tohum bile, toprakta durmadýkça bitmez. O tohumun yerini
deðiþtirmek senin baþarýsýzlýðýna yol açar.

Bir þeyde baþarýlý olmak istersen, sebat et. Hayatýn en þiddetli daðlarýna karþý,
daðlar gibi sebat et. Sebat et ki muvaffak olasýn.

Ýþte Ümit, karar, çalýþma ve sebatýn oldukça, Allah'ýn izniyle ne tarafa yönelsen
muzaffersin. Bütün büyükler böyle yaptý ve böyle muzaffer oldu.

10. Nasihat Al, Nasihat Ver
Nasihat, gönülleri ihya eder. Yaðmurlarýn kuru yerlere hayat verdiði gibi,

nasihatler de ölü kalplere hayat verir. Hakiki nasihat, insana hayat suyudur. Onu içen
ebediyen ölmez.

Din de büyük bir nasihattir. Dinleyen, inanan, amel eden þifa bulur. Nitekim
Resûlullah: "Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir" buyurmuþtur.
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Nasihatten amaç, insanlara feyz vermek, din ve dünyasý için hayýrlý olan yollarý
söylemektir. Nasihat, dinleyenlerin kalplerini yumuþatan, onlarý yola getiren öðütlerdir.
Ýnsan bu güzel öðütleri dinledikçe fikirlerini deðiþtirir ve kendisinde baþka bir letafet
(incelik) duyar. Ýþte böyle bir insaný bulmak, onun hayat bahþedici sözlerini dinlemek,
seni ihya eder. Bundan dolayýdýr ki, böyle öðütçüleri bulmak, dünya hazinelerini
bulmaktan daha hayýrlýdýr. Güneþin karþýsýnda karýn eridiði gibi, bütün fena huylarýn,
gam ve elemin, onlarýn yanýnda erir. Onlar söze baþladýkça, yaðmurun kuru yeri ihya
ettiði gibi gönlü ihya eder.

Bu zâtlarýn huzurlarýnda bir saat nasihat dinlemek, binlerce kitap okumak,
binlerce tecrübe görmekten daha hayýrlýdýr. Lakin, bu ender bulunan zâtlar evvela
kendilerine vaaz etmiþ, kendilerini ihya etmiþ zâtlardýr. Bu ihya, ancak kendi nefsine
vaaz ile mümkündür. Bundandýr ki Resûlullah:

"Evvela nefsine vaaz et, sonra halka vaaz et" buyurmuþlardýr. Cenabý Hak
Kitabý Kerim'inde, vaaz edip de amel etmeyenleri azarlayýp: "Amel etmediðinizi niçin
söylüyorsunuz?" demiþtir.

Görüyorsun ki, nasihat için önce bilmek, sonra gereðince amel etmek lâzýmdýr.
Bundan dolayýdýr ki, alim olup da amil olmayanýn (bildiðiyle hareket etmeyenin) ne
halk, ne de Hak indinde deðeri yoktur. Nasihatý dinlenecek alim, ancak peygamberlerin
varisleri olan amillerdir. Bunlar, Allah'tan korkan ve sözlerini Allah Resûlü'nün sözlerine
dayandýran zâtlardýr. Cenabý Hak Kitabý Kerim'inde de bunlar hakkýnda:

"Alimler, ancak Allah'tan korkanlardýr," buyurmuþtur. Ýnsan Rabbini bildiði,
kelamýna inandýðý kadar ondan korkar. O halde amil olmayanlar, Allah'tan
korkmayanlardýr.

Ýþte Ümit, kendisinden nasihat alacaðý alim, Allah'tan korkandýr. Aksi taktirde
hayrýndan çok þerri dokunur. Sözüne tabi olacaðýn zât, amel eden alimlerdendir. Resû-
lünün, dolayýsýyla Rabbi'nin emriyle amil yöneticidir. Bunlarýn sözlerini tutmak, pey-
gamber varislerinin sözünü tutmak gibidir. Cenabý Hak Kitabý Kerim'inde: "Allah ve
Resûlüne itaat edin, ulül emr'e (yani buyruk sahiplerine) itaat edin," buyurmuþtur.

Ýþte ilim ve hakikatleri, nasihatlarý bu gibi kimselerin aðýzlarýndan dinlemek
gerekir. Zira bunlar: "Alimler, peygamberlerin varisleridir" hadisi þerifi gereðince
peygamber mirasçýlarýdýrlar. Ve dünyanýn saadeti bu gibi insanlarýn varlýðý iledir. Nitekim
Resûlullah da bir hadisi þerifinde: "Dünya, emirlerin adaleti, alimlerin ilmi, zenginlerin
ihsaný, fakirlerin duasý ile ayakta durur," buyurmuþlardýr.

Nasihat veren, Resûlullah'ýn ahlaký ile ahlaklanýp her türlü fenalýklardan, þahsi
düþüncelerden uzak olarak, daima toplumun faydasýný (hedefini) düþünür. Ve güzel
konuþmaya bilhassa dikkat eder. Ýnsanlarýn kalplerini kýracak, nefretlerini doðuracak
kaba saba söz söylemekten çekinir. Daima dostça ve yumuþaklýkla nasihat lâzýmdýr.
Bundandýr ki Halife Me'mûn, kendisine þiddetle nasihat eden bir zâta:

– Yahu, tatlýlýk ve yumuþaklýkla nasihat et. Cenabý Hak senden hayýrlý bir zâtý
benden þerli bir kimseye (Musa'yý Firavun'a) gönderdiði vakit, o zâta, gönderildiði
kimseye tatlýlýk ve yumuþaklýkla hareket etmesini emretmiþtir, der.
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Ümit, görüyorsun ki, nasihat edenin gayet hoþ ve latif sözlerle, tatlýlýk ve
yumuþaklýkla öðüt vermesi lâzýmdýr. Bir de cemaatin kötü ahlaklarýný düzeltme yolunda
söz söylerken, onlara "siz, þöylesiniz!" diye hitap etmek doðru olmayýp, "böyleyiz"
demek daha iyidir.

Ümit, bunlar, nefsini benimsemiþ halký öfkelendirmemek için güzel
konuþmalardýr. Nasihat vermekte göz önüne alýnacak noktalardan birisi de, halkýn
ihtiyacýný anlayarak, yarasýna göre deva vermektir. Akýllarý derecesinde söz
söylemektir. Resûlullah Efendimiz, insanlara akýllarý derecesinde konuþmamýzý
emretmiþtir. Ruhlu sözlerle hakikati anlatmak, þirin temsillerle aydýnlatmak, mütevazý
ve neþeli olmak, nasihat edene lâzým olan niteliklerdendir.

Ne kadar bilsen de, sevilenleri dinlemekten ve onlarla ilgilenmekten çekinme.
Muhatapla alâkadar olmak, muhabbet baðlarýnýn saðlamlaþmasýna yol açar. Tersine
onlarý dinlememek, ilgilenmemek, en kötü ahlaklardan olup, amil bir nasihatçiye
yakýþmayan, kendisinden soðutan, öldüren hallerdendir. Bundandýr ki, Ýmamý Âzam'a:

– Büyük ilmi nasýl öðrendin? dediklerinde,
– Küçüðe küçük demedim, büyüðe büyük demedim, herkesi dinledim,

buyurmuþlardýr. Bu söz, sana hakikati öðretici bir ilke olmalýdýr.
Sevilecek ve dinlenecek sözler, din ve dünyaya ait, insanlarý ferahlatýcý sözlerdir.

Zaman olur ki, kýrýlan bir kalbi neþelendirmek, o kalbi canlandýrmak gibidir. Ýþte bu
neþe vermek bile, nasihatten devþirilen bir devadýr.

Söz de devadýr. Bu deva, hasta gönüllere þifa verir. Zaman olur ki, söylersen
þifa bulursun. Bu suretle nasihat almak ve vermek sana þifa olur. Bundandýr ki Cenabý
Hak, Kitabý Kerim'inde nasihati büyük bir nimet olarak bildirdi. Bu nimetten
faydalanan ihya olur.

Ýhya olmak, ihya etmek istersen, beþikten mezara kadar nasihat al, nasihat
ver. Böyle yapmaklýðýn, Allah'ýn sevgili kulu olmana yol açar. Bu yolu tutanlar,
mutluluðu bulanlardýr.

11. Ýdare
Ümit, hayatta iyi yaþamanýn sýrrý, idareyi bilmektir. Ýdare, yani tutumluluk,

iktisadýn belkemiðidir. Gerek fert, gerek toplum hayatýnda en önemli rol oynayan bir
ilkedir. Bu düstura uyan fertler ve toplumlar yükselmiþ, buna riayet etmeyenler de
yok oluþa gitmiþlerdir.

Yaþadýðýn müddetçe idareye uyman, seni halk ve Hak indinde aziz kýlar. Aksi
takdirde daima alçak bir mevkide kalýrsýn. Bundandýr ki Cenabý Hak, Kitabý
Kerim'inde: "Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz," buyurmuþtur.

Ýnsanlara bütün felaketler, israftan gelir. Her saadet de ýlýmlý olmaktan doðar.
Bundandýr ki, Resûlullah her hususta itidalden ayrýlmamanýzý emreder. Yemek, içmek,
yatmak, kalkmak, gezmek, iþ tutmak, sarf etmek, söylemek, sükut etmek gibi her
iþinde ýlýmlýlýðý koruyan, muhakkak kâmil ve bahtiyardýr. Onun reisliði gerçek bir reislik
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olup, ev halký ve toplum halký ondan yararlanýr. O kimse malýný olduðu gibi, sözünü,
muhabbetini de idare ederek, her türlü saadete erer. Ýki âlemde saadet, idare ilmini
bilmekle baþlar.

Ýnsanlarý aklýyla, malýyla, muhabbetiyle, derecesiyle idare, yerine göre yüze
gülme, övülmüþ ahlak güzelliklerindendir. Bundandýr ki, bir zât: "Ýki âlemin rahatý, iki
kelimenin içindedir. Biri, dostlarýyla muamelede lütufla hareket, biri de düþmanlarýyla
muamelede yüze gülmektir," buyurmuþtur.

Yüze gülme, düþmanlarýn yüzüne lütufla gülmektir, onlarý hallerine göre idare
etmektir.

Servet hususunda idareye gelince: Bu, geçinmenin belkemiðidir. Bundandýr ki,
kazancýnýn tamamýný sarf eden helakte, bir kýsmýný biriktiren de sadettedir. Çünkü
dünyada insan yaþadýkça, akýl ve hayale gelmeyen ihtiyaçlar karþýsýnda kalýr. Ýþte o
zaman, evvelce yaptýðý idaresizliðin cezasýný görür. Bütün uygarlýk bu düsturla hareket
etmiþ, kazancýnýn bir kýsmýný ihtiyat olarak býrakmýþtýr. Ondandýr ki, yalnýz kazanmayý
bilmek yeterli deðildir, onu harcamada idare lâzýmdýr. Resûlullah buna dayanarak
"Ýktisat eden, fakrü zaruret görmez," (Yani tutumlu olan, yokluk çekmez) buyurmuþtur.

Bu hadisi þerifi iyi tetkik edersen, seni hayatýnda ihya edecek bir ilke olduðunu
görürsün. Yine Resûlullah, "Para harcamak, iktisat ve geçimin yarýsýdýr" buyurmuþtur.
Ýþte bu hadis sana her þeyi anlatýr.

Ýnsan, her alanda idare ile yükümlüdür. En büyükten en küçüklere kadar bütün
insanlar, birbirleriyle idare halindedirler. Bunlarý iyi bilmek, iyi yol almaya vesiledir.
Dünyada en geçimsiz ve huysuzlar, bundan gafil kalanlardýr. Bunu hayat tecrübeleri
sana öðretirken sen herkesi, mümkün olduðu kadar memnun etmeye gayret et. Sözün
bunda rolü büyüktür. Doðru sözlü ve doðru özlü ol, yapamayacaðýna söz verme,
idare et, yüze gülüver. Böyle yaparsan gam ve keder görmezsin, herkes seni sever.
Hayatýn hoþ geçer. Aksi halde idaresizlik, seni her sahada helak eder.

Ýyi düþünürken, her yerde idareyi görür ve takdir edersin, þoför, kaptan,
kumandan, vali, müdür, baba, ana, evlat, herkes idare ile yükümlüdür. O halde dostlara
güzel muamele edip, düþmana nezaketle davranmak, itidali korumak, seni hakiki
kâmil kýlar. Ýyi yaþamanýn ve saadetin temeli de budur.

12. Düþmanýna Ýkram Et
Ümit, hayatta rahat yaþamýnýn sýrlarýndan biri de; düþmanlara ikram etmek,

siyasetten de uzak kalmaktýr. Düþmanýný bilmek, ona karþý tetikte durmakla beraber,
ikramla elde etmek, onu kalben esir etmek demektir. Bil ki, bu vasýta ile de o kimsenin
ýslahý mümkün olur. Zira her þahsýn ýslahý, þahýstan þahýsa, zamandan zamana deðiþir.

Bundandýr ki düþmaný sevmek, onun ýslahý demektir.
Bundandýr ki, erenlere söz atan ve soðuk davrananlara, onlar armaðan ve

hediyelerle karþýlýk vermiþlerdir. Hasan Basri; kendisine ve iftirada bulunan bir þahsý
iþittiðinde, ona bir sofra yemek göndermiþtir. Bundan hayrete düþen dostlarýna:
"Kardeþlerim, o dedikodu ve iftira etmekle bütün sevabý bize gönderdi. Biz de ona bir
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sofra yemek gönderdik. Onu ýslah ederse, aramýzdaki muhabbet güçlenir. Hem
nefsimizi yenmiþ, hem de onu ýslah etmiþ oluruz" buyurmuþtur.

Bu olaydan görüldüðü gibi, Allah'ýn dostlarý düþmanlarýnýn kalbini kýrmayarak,
onlarý ýslaha çalýþýrlar. Bunlar ne güzel, ne kâmil insanlardýr. Bunlarý sevmemek elden
gelmez. Onlar yaratýlýþa, yaratanýn muhabbetinden ötürü bakarlar ve muhabbet ederler.
Ve yegâne duygularý iyilik etmek, ýslah etmektir. Bundandýr ki, insanlarýn en mükemmeli
olan Resûlullah da, düþmanlarý hakkýnda beddua edilmesi arzu edildiði zaman:

"Ben bozmaya deðil, düzeltmeye geldim" buyurmuþlardýr.
Ýþte Ümit, büyükler daima bu yoldan gidip, herkesi mazur görüp, en haþin

düþmanlarý bile lütufkâr hareketleriyle düzeltmeye çalýþmýþlardýr. Ama sen diyeceksin
ki: "Filan dindarý gördüm ki aile efradýyla, çarþý halký ile daima kavga eder. Onlarý
adam yerine koymaz, dünyada adam kalmadý der."

Yavrum, insan ilim ile ihya olur. Ýlim ve irfan gözüyle hayata bakmayan, hayatý
cehaletin kara gözlüðü ile görmeye baþlar. Dünyayý derin bir karanlýkta görüp bunalýr.
Herkese sataþýp geçimsizlik yapar. Hatta o kimse bu yolda Allah dostlarýný görse bile
bilemez. Onlarý kendi kafasýna göre eleþtirip kalplerini kýrar.

Evladým, iþte bunlar nefsini düzeltmemiþ, bilgisi ve ibadetiyle gururlanan
kimselerdir ki, hakikatte reddolunduklarýný bilmezler.

Bunlardan uzak durmak, uzaktan ikram ve iltifat etmek daha iyidir. Zira bunlar
ibadet yolunda kibirli insanlardýr. Halbuki, Allah kibirli insanlarý sevmez.

Beyazýd Veli otuz sene, gece gündüz ibadetle meþgul oldu. Kendisine ilham
olundu ki:

"Halkýn hazinesi ibadetle doludur. Maksadýn kavuþmaksa, tevazu göster, nefsini
alçalt, amel et" denildi.

Bundandýr ki Allah dostlarý, nefislerini alçaltýrlar: Kimseye karþý kibirlenmezler.
Düþmanlarýnýn bile kalplerini kýrmazlar. Nitekim bir arif þöyle buyurmuþtur: "Allah
yolunun erleri, düþmanlarýnýn bile gönüllerini kýrmamýþtýr. Sana bu makam nasýl olur
ki, sen dostunla bile cenk ve savaþta bulunuyorsun?"

Görüyorsun ki irfan ehlinin yolu, bir baþkadýr. O halde sen, geniþ düþünerek
hareket et. Dost tutarken Allah ve Resûlünü sevenleri, sevgileri nispetinde sev. Þahsi
düþmanlarýn varsa onlarý affedip, ikram et.

Bununla birlikte, zaman gelir, kâfirlerle cihat da farz olur. Nitekim Cenabý
Hak: "Ey Nebi, kâfir ve münâfýklarla cihat et, onlara sert muamelede bulun. Onlarýn
yeri cehennemdir" (Tahrim:9) buyurmuþtur.

Lisanen, kalben ve hâlen Hak yoluna davet için son þart, cihattýr. Zaman olur
ki, onlara sert davranmak, daha iyi sonuç verir. Çünkü zaman olur ki, sertlik devanýn
ta kendisidir. Yumuþak ve tatlýlýðýn yapamadýðýný sertlik yapar. Ýnsanda bu iki hasletin
bulunmasý, insaný kâmil kýlar. Hep cemal (yumuþaklýk) ile olmaz; hep celal (sertlik) ile de
olmaz. Kemal (olgunluk), celal ve cemalin yerinde ve gerektiði ölçüde kullanýlmasýdýr.
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ÝLÂHÝ BÝR AÞK VER BANA

Ýlâhi bir aþk ver bana, nerdeyim hiç bilmeyeyim
Yitireyim ben beni, arayýp da bulmayayým
Þöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim geceden günü
Ýsteyeyim dâim seni, baþka nakþa kalmayayým
Al gider benden benliði, doldur içime senliði
Dirliðimde öldür beni, varýp orda ölmeyeyim
Ýþte yürürem yana yana, ciðerim gark oldu kana
Yeter, aþk eser etti cana, nasýl aðlamayayým
Senin kokun duydu câným, terkini urdu cihânýn (Terk etti.)
Asla belirmez makâmýn, seni nerde isteyeyim
Bülbül olayým öteyim, dost bahçesinde yatayým
Gül olup ben açýlayým, bir daha da solmayayým
Mansur gibi dâra beni, açýk göster orda seni (Daraðacýna as.)
Kurban kýlayým bu caný, aþka münkir olmayayým (Aþký inkâr etmeyeyim.)
Aþk-durur derdin dermaný, aþk yolunda kodum caný
Yunus Emre söyler bunu, bir dem aþksýz olmayayým

BEN BÝR ACAÝB ÝLE GELDÝM

Ben bir acaib ile geldim, kimse hâlim bilmez benim
Ben söylersem, ben dinlersem, kimse dilim bilmez benim
Benim dilim kuþ dilidir, benim ilim dost ilidir
Ben bülbülem, dost gülümdür, bilin gülüm solmaz benim
O dost bana "gelsin" demiþ, "sundum kadeh, alsýn" demiþ
Aldým kadeh, içtim þarab, artýk gönlüm ölmez benim (Aþk þarabý.)

Ne Tur'um var ne duraðým, hiçbir yerde yok karârým
Hak'ka münacaat etmeye belli yerim olmaz benim (Yakarmaya.)
Son durduðum yeri bana gelirsen gösterem sana
Bir zerrece Hak'tan ayrý gözüm nesne görmez benim
Tûr daðýnda bir tecelli, gör Mûsa'ya neler kýldý
Yunus der ki, Hak katýnda sözüm geri kalmaz benim.

Yunus Emre
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SON PEYGAMBER

Hz. Muhammed'in Peygamberliði
Fahri Kâinat Efendimizin insanlýða peygamber olarak geleceði hakkýnda pek

çok deliller vardýr. Özellikle bu haber Tevrat'ta ve Yuhanna ile Barnaba incillerinde
açýkça belirtilmiþtir.

Yuhanna Ýncil'inde Hz. Muhammed'in peygamber olacaðý Ýsa tarafýndan haber
verilmektedir. Ýncil'deki bu habere paralel olarak Kur'an'da, Meryem oðlu Ýsa'nýn:
"Ey Ýsrailoðullarý, ben Allah'ýn Resûlüyüm. Benden önce gelen Tevrat'ý tasdik eder
ve benden sonra gelecek 'Ahmet' adýndaki peygamberin teþrifini müjdelerim" dediði
belirtilmektedir (61:6).

Matta Ýncil'inin 13. bölümünün 31. ve ondan sonra gelen ayetlerinde þöyle
yazýlýdýr:

"Allah'ýn veya göklerin melekûtu, en küçük tohumdan da küçüktür. Fakat
ekilince en büyük aðaçlardan daha büyük olur. Havadaki bütün kuþlar onun gövdesinde
ve dallarýnda yaþayabilirler."

Ýþte bu tohum hiç þüphe yok ki Muhammed Mustafa (S.A.V.) hazretlerinin
nurlu yolu ve þeriatýdýr. Önceleri bu yol, pek zayýf bulunuyordu. Çünkü Araplar
yeryüzündeki en cahil bir topluluktu. Çöl adamlarý idiler. Sanat, bilgi, ahlak adýna bir
þey bilmiyorlardý. Dünya lezzetlerinden de mahrum idiler. Hacer'in evlatlarýndan
olduklarý için, en düþkün ve kalitesiz bir topluluk sayýlýyorlardý. Fakat Muhammedi
þeriata sarýlýnca, kýsa zamanda dünyanýn en güvenilir, en kahraman topluluðu oldular.
Doðuya ve batýya yayýldýlar.

Matta Ýncil'inin 20. bölümünün 1. ve ondan sonraki ayetleri de þöyledir:
– Allah'ýn melekûtu, göklerin melekûtu baðýna iþçi bulmak üzere erkenden

dýþarý çýkan bir ev sahibine benzer. Dýþarýdan birkaç iþçi bulur. Gündeliði, misal olarak
yirmi beþ liradan pazarlýk eder. Evine gönderir. Birkaç saat sonra birkaç iþçi daha
bulur, yine baðrýna yollar. Öðleden sonra kalabalýk bir insan topluluðu görür. Neden
boþ duruyorsunuz diye sorar, onlar da iþ bulamadýk derler. Onlarý da baða gönderir.
Ýkindi üzeri de yine büyük bir topluluk görür. Onlarla da gündeliði yirmi beþ liradan
pazarlýk ederek baðýna gönderir. Akþam üzeri en son gelenlerin hesabýný vererek
gönderir. Bütün iþçilere yirmi beþ lira verir. Önce gelenler, "Biz sabahýn erken saatinden
beri çalýþtýk, sonra gelenler bizden az çalýþtýlar. Onlara da yirmi beþ lira verdiniz.
Hem de bizden önce gönderdiniz," diyerek mýrýldanýrlar. Ev ve bað sahibi, onlara:
"Ne mýrýldanýyorsunuz? Ben sizinle gündeliðiniz yirmi beþ liradan pazarlýk yaptým.
Hakkýnýzý eksiksiz verdim. Sonra parayý veren benim, yani ben mal sahibiyim. Malýmý
ve paramý dilediðim gibi kullanmayýp sizin dilediðiniz gibi mi kullanayým? Böyle þey
olur mu? Onlara fazla verdiðimi söylüyorsunuz. Sizlere noksan vermedikten sonra
söz söylemeye, mýrýldanmaya hakkýnýz yoktur," der.

Ýþte sonra gelen iþçiler, Resûlullah Efendimizin ümmetidir. Onlara bir örnek
verilmiþtir. Onlar geç de, yani en sonra da gelmiþ olsalar, ilk önce gelenlere tercih
edilirler. Nitekim Peygamberimiz (S.A.V.) Hazretleri bir hadisi þeriflerinde:
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– Biz sonunculardanýz, fakat ilk gelenlerden sayýlmaktayýz, buyurmuþlardýr.
Yani dünyaya en sonra gelenlerden isek de, ahirette, bizden önce gelen bütün

ümmetlerden önce cennete gireceðiz, demektir. Peygamber Efendimiz yine bir hadisi
þeriflerinde þöyle buyurmuþlardýr:

– Ben cennete girmeden hiçbir peygamber cennete giremeyeceði gibi,
ümmetim de cennete girmeden baþka ümmetler cennete giremeyeceklerdir.

Fahri Kâinat'ýn peygamberliðinin doðruluðu, Kur'an gibi bir mucize ile ispat-
lanmýþtýr. Çünkü peygamber demek, Allah tarafýndan kendisine kimsenin bilmediði
þeylerin haber verildiði kiþi demektir. Nitekim Kur'an'da "Ya Muhammed, sen onlara
de ki: Ben size, yanýmda Allah'ýn hazineleri vardýr demiyorum. Ben gaybý bilmiyor ve
ben meleðim de demiyorum. Ben ancak bana vahiy olunana tabi bulunuyorum. Hiç
kör ile gören bir olur mu? Düþünmüyor musunuz?" buyurulmuþtur (6:50).

Arap Yarýmadasý'nda, Mekke'de sosyal durum ve Cahiliyet döneminin yedinci
yüzyýlda kültür seviyesi düþünülecek olursa, bugün bile bir surenin benzerini meydana
koymanýn imkânsýzlýðýný hayal etmek lüzumsuzdur. Kaldý ki, o dönemde Yunan Ya-
rýmadasý'nda veya Roma'da bulunan kültür ve medeniyet seviyesi, Arabistan'da asla
mevcut deðildi. Bilinmektedir ki, bilim ile uðraþýldýðý günlerde bir felsefecinin ün kazana-
bilmesi için, uzun yýllar okumuþ ve birçok eserler yazmýþ ve yavaþ yavaþ kendisini ta-
nýtarak olgunlaþmýþ olmasý gerekiyordu. Halbuki, Resûlullah zamanýnda bir okuma
imkâný bulunmadýðý gibi, eðer en ufak bir okumuþluðu olsaydý þu ayetlerin Kur'an'da
yer almasýna gerek kalýr mý idi? "Sen, ey Habibim, önceden bir kitap okumuþ ve elin-
le bir kitap yazmýþ deðildin. Kâfirler, bildirdiðin kitabýn Hak tarafýndan indirildiðinden
kuþkuya düþsünler. Kur'an-ý Kerim kendilerine ilim verilmiþ zâtlarýn kalplerinde olan
ayetler ve delillerdir. Bizim ayetlerimizi ancak, haksýzlar inkâr ederler" (29:48-49).
Sonra, keza, "Allah'a ve okuma yazma bilmeyen, tahsilsiz olan ve Hak'kýn kelamlarýna
inanmýþ bir nebi olan Resûl'e inanýnýz ve O'na tabi olunuz ki, doðru yola gitmiþ olursunuz"
(7:158) buyurulmuþtur. Bu ayetler, birlikte mütalaa edildiði takdirde, çok dikkate þayan
sonuçlar ortaya çýktýðý görülecektir.

Yedinci Milad yüzyýlýnda Arap kavmi insanlarý genellikle zeki, hýrslý, heyecanlý
ve meraklý idiler. Karakterleri ve sözleri keskin bir kýlýç kadar parlak, kesici ve sertti.
Bu toplum insanlarýnýn çoðunun uðraþlarý, uzak memleketlere ticaret kervanlarý
hazýrlamak ve mal deðiþtirilmesi suretiyle geçim saðlamaktý. Bu nedenle, gittikleri
yerlerin halklarýyla kurduklarý iliþkiler yüzünden o dönemin medeniyet dünyasýnýn
kültürünü fark edecek seviyede görgülü ve bilgili sayýlmakta idiler. Hatta Hz.
Muhammed'in Milattan Sonra 622 yýlýnda Medine'ye yerleþmesinden önce, Medine
halkýnýn acýsýný unutamadýðý þiddetli mücadeleler, Mekke'de asla görülmemiþti.
Mekkeliler genellikle usluluklarýyla ün yapmýþlardý. Olgunluk ve kendine hâkim oluþ
demek olan bu nitelik, Araplarda daima görülen ataklýk ve taþkýn, aþýrý hiddetin
tamamýyla aksine idi. Þimdi; Arabistan'da oturan bu insanlarýn, hele içerisinde
müslümanlýðý kabul etmiþ ileri gelenlerin yüzlerine karþý açýkça "önceden kitap
okumamýþ ve yazmamýþ" olduðu ve "tahsilsiz" bulunduðu Allah tarafýndan açýklanan
Hz. Muhammed'in okumuþluðu ve tahsilli olduðu bilinemez ve söylenemez mi
sanýlacaktý? Öyle bir kavim ki, kendi içinde doðan ve yetiþen bir kiþinin özel yaþamýný
bilmeyecek ve O'nun çok üstün tahsil gören ve eðitilen kiþilere mahsus söz ve öðütlerine
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ve hatta orijinal ve tamamen yeni düþüncelerine karþý, "sen bunu þuradan buradan
öðrenmiþsin" demeyecekler miydi? Bunu düþünmek bile zor... O halde, Resûlullah,
kendi düþünce ve bilgilerini deðil, Allah'tan vahiy ile aldýklarýný teblið ediyordu.

Peygamberlik Haberi Ne Zaman Ulaþtý?
Fahri Kâinat Efendimize Ashabý sordular:
– Peygamber olduðun yolundaki bilgi sana ne zaman ulaþtý? Cevap verdi:
– Hz. Âdem'in yaradýlýþý ile ona ilâhi ruhun üfürülmesi, yani "Ve nefahte fili

min rûhi" (Ve ben Âdem'e kendi ruhumdan üfürdüm) sýrrýnýn gerçekleþmesi arasýnda.
Bu cevabýn anlamý ne idi? Þüphesiz yaratýlýþta ilk varoluþ, Peygamberlik açýsýn-

dan bu cevapta dile geliyordu. Nitekim Resûlullah, "Ben insanoðlunun geride býraktýðý
en seçkin dönemler içinden, çaðlar boyu seçile seçile (tasfiye edile edile, yani süzüle
süzüle) geldim ve içinde bulunduðum çaðda ortaya çýkarýldým" buyurmuþlardýr.

O halde bütün varlýklar bir "gaye varlýk" olan Hz. Muhammed'in mükemmel
(eksiksiz) olmasý için birer malzeme rolünden oluþmuþ ve her þey, ayýklanmayý
saðlayacak bir alet veya ortam olarak kullanýlmýþtý.

Ayýklanma (ýstýfâ)nýn, yani yaradýlýþýn ve yaþamýn süzülerek eksiksiz olmasý
için gerekli bir ilâhi kanun da vardý. Kur'an'da, "Þu bir gerçektir ki Allah, Âdem'i,
Nuh'u ve Ýbrahim ailesini ve Âli Ýmran'ý, hepsi birbirinden gelme bir tek nesil olarak
ýstýfa edip varlýklar üzerinde seçkin kýldý" (3:33) buyurularak, bu ilâhi kanunun
peygamberlerin seçilmesine iliþkin bölümünden söz edilmektedir. Hatta, diðer bir
ayette, "Biz, bu Resûllerin bir bölümünü diðerlerine göre daha üstün kýlmýþýzdýr" (2:253)
buyurarak da, üstün ve seçkin insan kavramýnda ýrk, renk, bölge gibi unsurlarý deðil,
ruh, duygu ve kavrayýþ gibi deðerleri dikkate almýþtýr. Öyle ki, Kur'an'da gayretli olan
ve çok çaba harcamýþ bulunan Peygamberlerden söz edilirken, yaratýcý ve devrimci
güç anlamýna gelen bir mana ile, örneðin Hz. Nuh, Ýbrahim, Musa ve Ýsa Peygam-
berlerle özellikle Hz. Muhammed'in düþünüldüðü, Þurâ Suresinin 13. ve Ahkâf
Suresinin 35. ayetlerinde belirtilmektedir. Nitekim, nebilerin kendi aralarýnda bir
süzülmeye tabi olduðu ve Fahri Kâinat'ýn da onlarýn en üstünde bulunduðu "Muhammed
Mustafa" adýyla mühürlenerek saptanmýþtýr (2:253, 3:81).

Seçilmenin (ýstýfâ) varlýktaki bir ayýklama ve üstünlerin ortaya çýkarýlmasý olayý
olduðu bilinmektedir. Bunun cansýzlardan canlýlara kadar ve nihayet insanda ve
meleklerde rolünü ifa eden çok geçerli bir eylem olduðu da söylenebilir. Bu ýstýfâ
olayý, en zirvede Hz. Muhammed'i ortaya çýkarmýþtýr. Bu olayý, Darwin'in tekâmül
kuramýnda söz ettiði "evrim"den ayrý düþünmek gerekir. Zira, tekamülün, cansýzlarýn
ve bitkilerin evrim geçirerek hayvan ve insan haline dönüþmesinden sonra da
süregeldiðini görmekteyiz. Her tür varlýðýn kendi türü içindeki ýstýfâsý, insanda ayný
þekilde yerini almýþ ve hükmünü yürütmüþtür. Ýþte Kur'an'ýn söz ettiði, "Istýfâ, evrim,
süzülme, tekamül, tasfiye" eylemi de budur ve böylece cereyan etmiþtir.

Allah dostu olan velilere gelince; onlar, bütün insanlarýn en mükemmel bir
manevi yaþam ortamýnda oluþan bir süzülme sonucu, manevi meziyetleri, yaratýcý
zekâlarý ve gönül gözlerinin açýlmasýyla ortaya çýkmýþlardýr. Bu velilerden, yine bir
baþka ayýklama neticesinde, nebiler belirmiþtir.
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EHLÝ BEYT

Ehli Beyt Konusu
Ehli Beyt (Ehlül Beyt), Ýslam Ansiklopedisi'nde þöyle açýklanmaktadýr: "Bu

tabir, ayný zamanda peygamber ailesi anlamýna gelir. Sünni tefsirciler dar veya geniþ
anlamlarý ile Ehli Beyt'i, Beni Haþim sülalesine hasr etmezler. Yalnýz peygamberin
bütün eþleri ve çocuklarý ile damadýný ve torunlarýný Ehli Beyt'ten sayarlar."

Mutasavvýflara göre Allah, Kevser Suresi'nde þöyle açýklamaktadýr: "Biz sana
Kevser'i, yani hesapsýz ve hayýr dolu hazineleri verdik. Kalk, bu nimete þükret. Bu
ilâhi hazine senin ve senin soyundan gelenlerin tasarrufundadýr. Yüce Allah'a bu
verilenler karþýlýðý dua eyle ve nefsin için kurban kes. Senin soyun, yani zürriyetin
kýyamete kadar sürecek, onlar bu hazinenin mirasçýsý olacaklar ve dünyayý
süsleyeceklerdir. Çünkü onlar, yüce Hak'kýn emanetini taþýmaktadýrlar" (108:1-3).

Kur'an'daki bu açýk teblið, Fahri Kâinat'ýn soyundan gelenlerin manevi deðerleri-
ni belirtmesi bakýmýndan dikkate deðer. Kevser Suresinin iniþ nedenine gelince; bir
bölüm inkârcýlar, Fahri Kâinat'ýn oðullarý yaþamayýnca, kendine "Ebter", yani soyu
sürmeyen kiþi anlamýna sataþmada bulunmaya baþladýlar. Bu üzücü sataþma üzerine
Allah, Efendimizi ululadý ve ona kýyamete kadar soyundan gelecek evlatlarýný da
müjdeledi.

Surenin nüzul/inme nedeni ile birlikte incelenmesi halinde anlamý, mutasavvýf-
larýn yorumlarý doðrultusundadýr.

Ehli Beyt tabiri Kur'an'da da geçmektedir. Ahzab Suresinin 33. ayetinde, "Ey
Ehli Beyt, Allah sizden kiri (günahlarý) gidermek ve sizleri tertemiz yapmak, parlatmak
dilemektedir" buyurulmuþtur. Bu ayetin nüzul nedeni hakkýnda Tahsin Emiroðlu, Esbabý
Nüzûl adlý Kur'an tefsirinde, þöyle bir açýklama yapmaktadýr: Fahri Kâinat'ýn eþi
Ümmü Seleme'nin anlattýðýna göre: "Allah'ýn Resûlü benim evimde idi. Kýzý Fatýma
içeri girdi, elinde bir göveç içinde et yemeði vardý. Allah'ýn Resûlü, Fatýma'ya "ya
Fatýma, eþini ve oðullarýný çaðýr", buyurdu. Biraz sonra Ali, Hasan ve Hüseyin içeri
girip oturdular ve etten yemeye baþladýlar. Resûlullah sedirde bir örtünün üzerinde
oturarak onlara bakarken, ben de hücreme çekildim ve namaz kýlmaya baþladým. Bu
sýrada, iþte bu ayeti kerime nazil oldu. Fahri Kâinat ayeti okuduktan sonra oturduðu
örtüyü aldý. Onlarýn üzerine örtüverdi. Örtü hepsini bürüdü. Ve sonra 'Allah'ým, bunlar
benim Ehli Beyt'im ve haslarýmdýr. Bunlardan rics'i/kiri ve günahý kaldýr. Ve bunlarý
tertemiz kýl', diye dua ve niyazda bulundu. Bu sýrada, kapýdan baþýmý uzatarak 'Ben
de sizinle beraber deðil miyim?' diyerek beni de Ehli Beyt þümûlüne almasýný ima
ettim. Allah'ýn Resûlü üç defa, 'sen benim için hayýrlýsýn' cevabýný verdiler."

Yine Ashab'dan Ebu Said Hudrî, bu yüce ayetin beþ kiþi hakkýnda indiðini
açýklayarak, "Bunlar da; Hz. Ali, Hz. Fatma ile Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'dir" demiþtir.

Hz. Resûl'ün örtünün altýna alarak "Bunlar benim hassa'mdýr" buyurmalarý,
bunlarýn Hz. Peygamberin yanlarýnda ve onun yüksek eðitim ve terbiyeleri altýnda
yetiþtiklerine iþarettir.
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Rahmetli Hasan Basri Çantay tarafýndan yayýnlanan Kur'aný Hakîm ve Meâli
Kerim'de (1952), "Ebu Said Hudrî ile Tâbiin'den Mücahit ve Mukatil'in de içlerinde
bulunduðu bir topluluk, Ehli Beyt'in, Hz. Muhammed ile Ali, Fatma, Hasan ve
Hüseyin'den teþekkül ettiðini söylemiþlerdir" deniliyor. Ýmamý Müslim'in Hz. Ayþe'den
aldýðý bir hadise göre, "Resûlallah, bir sabah üzerinde siyah kýldan yapýlmýþ bir aba
olduðu halde çýkageldi. Sonra Fatýma geldi. Onu bu abanýn altýna aldý. Sonra Ali
geldi. Onu da bu abanýn içine aldý. En son da Hasan ve Hüseyin geldiler. Onlarý da
alarak o günlerde yeni nazil olmuþ bulunan Ahzab Suresi'nin 33. ayetini okudu."
Kitap bu açýklamadan sonra, yukarýda sözü edilen ayetin nüzul nedeni olarak anlatýlan,
Resûlallah'ýn eþi Hz. Ümmü Seleme'nin öyküsünü de nakletmektedir.

Yine ayný eserde, Zeyd bin Erkam Hz.'nin de "Ehli Beyt yalnýz Aba'nýn
altýndakilerdir" dediði, gene ulu tefsirci Fahreddin Razî'nin "Bu hadis, aba altýnda
bulunanlarýn Ehli Beyt'ten olduklarýný ispat eder" dediði belirtilmektedir.

Fahri Kâinat Efendimizin soylarýnýn nasýl ve kimden sürdüðü konusuna gelince:
Hz. Muhammed, Hatice ile evlendikten beþ yýl sonra, yani otuz yaþlarýnda iken Zeynep,
otuz üç yaþlarýnda Rukiye, sonra da Ümmü Gülsüm doðmuþlardý. Bu doðumlar pey-
gamberliðinden öncelere rastlamýþtý. Risalet görevi teblið edildikten sonra, Hz. Fatýma
dünyaya geldi. Bu nedenle, manevi yönden kendinden önce doðmuþ kardeþlerine üs-
tün kýlýndý. Resûlallah'ýn soyunun, amcasýnýn oðlu ve damadý Hz. Ali ile, kýzý Hz. Fa-
týma'nýn çocuklarý Hz. Hüseyin'in oðlu Hz. Zeynel Abidin'den sürdüðü kabul edilmiþtir.

Ehli Beyt'e iliþkin her türlü mülahazalarýn üstünde olarak diyebiliriz ki, ayetler
ve hadisler bir "hasr" içinde kalarak, yalnýz örtünün altýndakiler veya "abanýn
içindekiler"den baþka, velev bir ima ile, bu beþ zâtýn dýþýnda hiçbir kiþiye sirayet
ettirilmemiþtir. Ancak bazý tefsircilerin, peygamber eþlerini de Ehli Beyt kapsamýna
sokmaya çalýþtýklarý görülmüþtür.

Ehli Beyt, ayetin iniþ nedeninde belirtilen kiþiler (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz.
Fatýma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin) ile, bunlarýn temiz soylarýndan gelenlerdir. Ayetin
içeriðine giren bu seçkin zâtlarýn vefatlarýyla Allah'ýn Resûlünün soyu, Hz. Hüseyin'in
oðullarýndan, yaþamýný Türklerin arasýnda sürdürmüþ olan ve Yezid'in takibinden
kurtulan, Cenabý Zeynel Abidin ve onun temiz sulbünden gelenlerdir. Bu soylular,
konuk edildikleri Türkistan'daki Türkler arasýndan soy sürmüþ ve çoðalmýþlardýr.

Türkistan'dan Anadolu'ya ve özellikle Kafkasya'nýn Daðýstan bölümüne hicret
eden Ehli Beyt çocuklarý, büyük sevgi ve saygýya mazhar olmuþlar ve buralara
yerleþmiþlerse de, bunlarýn bir kýsmý Osmanlý-Rus Harbi (1878) nedeniyle Anadolu'ya
göç etmiþlerdir.

Resûlallah soyundan gelenlerin (Seyyidlerin) atasý olan Hz. Ali'nin manevi
kiþiliði üzerinde biraz durmak çok yararlýdýr.

Seyidlerin Atasý Hz. Ali
Hz. Ali, peygamberin amcasý Ebu Talip'in oðludur. Miladi 598 yýlýnda doðmuþ

ve 661 yýlýnda þehit edilmiþtir.
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Resûlullah daha Hz. Ali doðmadan önce, amcasý ve yengesinden onun her
türlü eðitiminin kendisine býrakýlmasýný rica etmiþ ve evlilik çaðýna gelince de
kayýnpederi olmuþtur.

Ýslam dinini ilk benimseyen ve kendilerine, cennete gidecekleri Resûlullah
tarafýndan müjdelenen on Ashab'dan ilkidir. Yaþadýðý sürece Hz. Muhammed'den
ayrýlmamýþ, savaþlara katýlmýþ ve doðaüstü baþarýlarý nedeniyle Allah'ýn sevgilisi diye
nitelendirilmiþ, bilgisinin derinliði ve geniþliði yüzünden "Arifi billah" adýný almýþtýr.

Hz. Ali, baþta Bedir, Hendek ve Uhud olmak üzere bütün savaþlara katýlmýþtýr.
Ýslam dininin yayýlmasýnda ve tutunmasýnda çok emeði geçmiþ olan Hz. Ali, Ýslam
dünyasýnda büyük sevgi ve saygý kazanmýþtýr.

Peygamberin vefatýna kadar yanýndan hiç ayrýlmayan Hz. Ali, onunla düþünce
ve inanç birliði içinde idi. Onun en yakýn dört arkadaþýndan biri olmak þerefini
korumuþtu.

Resûlullah'ýn da Hz. Ali'ye özel sevgi ve yakýnlýðý olduðu biliniyordu. Bu yakýnlýk,
Medine'ye göç günü ve gecesi en yoðun niteliðini kazanmýþtý. O gece Resûlullah'ýn
yataðýna yatarak onun henüz yola çýkmadýðý kanýsýný düþmanlarýna vermek ve onlarý
yanýltmak cesurluðunu göstermiþti. Böylece Mekke'liler, Hz. Muhammed'in Medine'ye
göç etmesini önleyememiþlerdi.

Ýslam dininin yayýlýþ yýllarýnda yapýlan savaþlarda görülen kahramanlýðý,
Peygambere yakýnlýðý ve O'nun damadý oluþu gibi gerçekler dýþýnda, Hz. Ali'nin en
büyük üstünlüðü, "Bilgi" konusunda görülmektedir. Aleviliðin doðuþunu kolaylaþtýran,
geliþmesine yardýmcý olan gerçek nedenlerden birisi de budur.

Hz. Fahri Âlem'in, yakýný olan Hz. Ali'ye bilgi konusunda da ayrý bir hayranlýðý
ve sevgisi görülüyordu. Bu konuda "Ben, ilmin þehriyim, Ali de onun kapýsýdýr"
anlamýndaki söz, bu hayranlýðýn bir ifadesidir.

Hz. Ali'nin seziþ gücü, Ýslam dininin özü konusundaki açýk görüþü, duyuþlardaki
inceliði ve özellikle inanç ile ilgili olaylardaki idrak derinliði, ona olaðanüstü bir üstünlük
kazandýran nedenler arasýndadýr. Bu üstünlük, saðlýðýnda biliniyor ve çevresine
toplananlarca da onaylanýyordu. Bu üstünlüðün saðlanmasýnda baþka bir neden daha
görülmekteydi. O da sözlerinin ölçülü ve etkili oluþu yanýnda, þiir yazmasý, düz yazýda
çok baþarýlý olmasý ve Arapçanýn bütün özelliklerini bilmesi gibi niteliklerdir.

Hz. Ali, Fahri Kâinat'ýn saðlýðýnda üç nedenle ilgi çekmiþ ve Resûlullah'ýn
sevgisini kazanmýþtý. Bunlar da, Yiðitlik, Bilgi ve Baðlýlýk'tý. Bu özellikleri yüzünden
Hz. Ali'ye "Allah'ýn sevgilisi", "Arifi billah" ve "Sadýk" gibi sanlar yakýþtýrýlmýþtýr. Bunlara
daha baþka yüceltici nitelik taþýyan övgüler de eklenmiþtir.

Eskiden beri Araplar arasýnda bu üç niteliðin birer erdem sayýldýðýný yazýlý
kaynaklardan öðreniyoruz.

Ýslam dininden önce gelen dönemde (Cahiliyet dönemi) yiðitlik, bilginlik ve
sadakat, üç üstün nitelik sayýlmakta idi. Ýslam dini ise bu meziyetleri kendi inanç
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esaslarýna göre yorumladý ve geliþtirdi. Hatta bu erdemleri Tek Allah kavramý ile
birleþtirdi. Günümüze kalan ve Hz. Ali'yi niteleyen bu üç meziyet, Aleviliðin bütün
kollarýnda geçerlidir.

Hz. Ali'nin halifeliði döneminde, o zaman Þam valisi olan Muaviye ile yaptýðý
savaþta, Yezit'in babasý Muaviye tam yenilmek üzere iken mýzraklarýn ucuna yýrtýlmýþ
Kur'an sahifelerinin takýlmasýný emretmiþti. Bu Kur'an'ýn yapraklarýný gören Hz. Ali'ye
baðlý askerler, savaþmaktan vazgeçerek geri çekildiler. Bu durumu gören Hz. Ali'nin
þu sözleri çok dikkate þayandýr:

"Enel Kur'an ve Sebül Mesâni," yani: "Ben Kur'an-ý Kerim'in canlýsýyým ve
Fatiha Suresini belirten yedi ayet de bendedir."

Bu açýklama ile, Ýnsaný Kâmil'de saklý Kur'an-ý Kerim'e ve Kur'an'ýn anasý
sayýlan Fatiha Suresi'ne iþaret olunduðu açýkça anlaþýlmaktadýr. (*)

Hz. Muhammed Soyundan Gelenlere Saygý, Hak'kýn Buyruðudur
Ahzab suresinin 33. ayetinde "Ey Ehli Beyt, Allah sizden kir ve kötülüðü

paklamak ve gidermek diler," buyurulmuþ ve bu ayet nazil olunca da Resûlullah, o
anda hazýr bulunan ve birlikte yemek sofrasýna oturmuþ olan Hz. Ali, Fatýma, Hasan
ve Hüseyin'in bulunduðu topluluðun üzerine, oturduðu savan gibi bir sergiyi örterek
"Ya Rabbi, iþte bunlar benim Ehli Beyt'im. Sen onlarý hoþnutluðuna aykýrý þeylerden
uzak tut," diye dua eylemiþlerdir. Ayrýca Tirmizi Hz.'nin Menakip adlý kitabýnda
naklettiðine göre, Resûlullah þöyle buyurmuþtur: "Ey Müslümanlar, sizlere sýký
yapýþtýðýnýz takdirde asla yolunuzu yitirmeyeceðiniz iki emanet býrakýyorum. Birisi,
Kur'an'dýr ve gökten yere uzatýlmýþ bir ipe benzer. Ýkincisi ise, benim Ehli Beyt'imdir.
Bu ikisi, birbirlerinden asla ayrýlmazlar. Tâ kýyamet günü havuzumun baþýnda bana
arz edilinceye kadar. Ey Ashabým, ne yolda olduðunuzu anlamak için, bu iki emanete
benden sonra nasýl muamele eylediðinize bakýn."

Ehli Beyt'e sevgi ve saygý, Resûlullah'a sunulacak en büyük bir ikram
sayýlmalýdýr. Nitekim Þûrâ suresinin 23. ayetinde: "Ey sevgili peygamberim, ümmetine
de ki: "Ben bu ilâhi görevime karþýlýk, sizden sadece Ehli Beyt'ime sevgi ve saygý
istiyorum, baþka bir þey deðil" (42:23) buyurulmaktadýr.

Resûlullah bir hadisinde, "Þüphesiz ki ben yakýnda ahirete göçeceðim. Fakat
sizlere iki aðýr emanet býrakýyorum. Biri Allah'ýn Kitabý, diðeri Ehli Beyt'imdir. Bana
Allah bildirdi ki, bu iki emanet mahþere kadar birbirinden ayrýlmayacaktýr" buyurmuþlar-
dýr. Gene yukarýdaki ayette, "Kim Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere sevgi ve
saygý gösterirse, biz onun sevabýný (güzelliðini) kat kat arttýrýrýz" (42:23) buyurulmaktadýr.
(*) Hz. Ali'nin en anlamlý olan þiirini, hem Arapça, hem de Türkçe sunuyoruz. Bu þiir tasavvuf konusunda
ilk örneklerdendir.
Devâüke fike ve mâteþ'ar Felâ hâcete leke min hâriç
Ve dâüke minke ve mâtebsar Ve fikrike fike mâ tefker
Veentil Kitabel mübinellezi, Tez'um inneke cürmen saðir,
Biehrate, yezharelmuzammer. ve fikre entavil-âlemel'ekber.
Türkçesi:
Devan kendindedir; fakat bilmiyorsun. Gizli gibi görünen fakat âþikâr harflerle yazýlmýþsýn.
Derdin sendedir; fakat görmüyorsun. Kendini küçük bir varlýk, bir "cürmü saðir" sanýyorsun.
Sen o Kitabý Mübinsin ki, Halbuki büyük Âlem (Evren) sende kat kat dürülmüþtür.
Aradýðýn dýþta deðildir.
O, sendedir. Fakat düþünmüyorsun.
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Ýþte bu ayetin açýk anlamý ve gerçek hadislerin ýþýðý altýnda, Peygamber
soyundan gelen seyyitlere sevgi ve saygý göstermek ve onlarý hoþ tutmak farz, yani
Allah'ýn buyruðu sayýlmaktadýr.

Yine bir hadiste "Ehli Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen (sevgi ve
saygý gösteren) kurtulur" buyurduðu, yine Fahri Kâinat'ýn, "Ümmetimden ilk þefaat
edeceðim kiþiler, Ehli Beyt'imdir" buyurduðu belirtilmektedir.

Ehli Beyt ise, Resûlullah'ýn da açýkça Cenabý Allah'a arz eylediði gibi, Hz. Ali,
Fatma, Hasan ve Hüseyin ile, bu zâtlarýn temiz sulbünden geldiði kesinlikle bilinen
kiþilerdir. Onlara "Âli Muhammed" veya "Hanedaný Ehlibeyt" denir.

Osmanlý devletinde, Ehli Beyt soyundan gelenlerin ayrý bir sicili tutulur veya
padiþah fermanlarýyla belirtilmiþ olurdu. Ehli Beyt sözünün, yalnýz Resûlullah zamanýnda
bilinenlere münhasýr olmadýðý, onlarýn temiz soyundan gelenleri de kapsamýna aldýðý,
"Sizlere iki þey býrakýyorum. Biri Kur'an, diðeri Ehli Beyt'imdir. Bu ikisi, birbirinden
asla ayrýlmazlar" sözünün þümulündeki kesinlikten çýkarýlabilmektedir. Zira, Fahri
Âlem, Kur'an deðerinde diðer bir emanetin de kýyamete kadar korunmasýný ve onlara
sevgi ve saygý duyulmasýný isterken, yüce Kur'an'ýn hüküm ve yararlarýnýn mahþere
dek devam edeceðini ve bundan ayrýlmayacak olan Ehli Beyt'in ise, soy olarak
kýyamete kadar süreceðini vurgulamýþ oluyordu. Ayrýca, Kevser Suresi'nde Allah
tarafýndan, Resûlullah soyunun kýyamete kadar süreceði teblið buyurulmaktadýr.

Ehli Beyt'i Geniþleten Bir Görüþ
Erenlerden Ýsmail Hakký Bursevî Hz., Ehli Beyt'i daha da geniþleterek, Fahri

Kâinat soyundan gelmiþ olmasalar bile, yaþamý çok temiz ve doðru yolda olan mümin-
lerin ve velilerin de bu mertebeye eriþtiklerini, Kitabül Hitap adlý eserinin "Temizlik"
faslýnda yazmaktadýr. Bu düþünceye destek olarak da, "Selman menâ ehlibeyt"
mealindeki hadisi göstermektedir. Selmaný Farýsi Hz. son derece temiz ruhlu ve dürüst
bir kiþi, bir Ýnsaný Kâmil idi. Ancak Hz. Muhammed soyu ile hiçbir ilgisi yoktu ve
Ýranlý bir soya mensuptu. Bursevî Hz.: "Bir kimse Haþimi soyundan (Hz. Muhammed'in
atalarý) olmasa da, Resûlullah'ýn dýþ heybeti, insanlýk mayasý, dini ve þer'i titizliði, ilâhi
nuru taþýmasý ve Muhammediyet sýrrý gibi niteliklerin kiþiliðinde toplanmasý halinde, onun
mirasçýsý sayýlacaðýný ve sulbünden gelmiþ gibi olacaðýný" ileri sürmekte, çünkü "Nebi-
lerin mirasçýsý olacaklarda, ancak nebilerin karakter ve ilmi bulunmalýdýr" demektedir.

Bursevî, sadece Fahri Kâinat'a nispet olunmanýn bir yücelik þartý olmadýðýný
da vurgulamýþtýr. Çünkü bir peygamber ile akrabalýk, onun yolundan gitmeye
yetmemektedir. Hz. Lût'un karýsý, Hz. Nuh'un oðlu, bu peygamberlere isyan etmiþlerdi.
Ýslam'ýn en büyük düþmanlarýndan Ebu Cehil, Allah Resûlü'nün bir amcasý, Ebu Leheb
de diðer bir akrabasýydý.

Gerçekten, Yüce Hak'ka yakýn olmak için önce Fahri Âlem'in sünnetlerine
tam uymak, sözlerini uygulamak, onun davranýþlarýný örnek almak gerekir. Böylece
Allah sevgisi ve yakýnlýðý kazanýlmýþ olur. Yüce erenlerden Ehli Beyt'e mensup olmadýðý
halde, Ýnsaný Kâmil ve hatta özü Kur'an olmuþ veliler, pek çoktur.
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ÝMAM CAFER SADIK HAZRETLERÝ

Ýmam Cafer-i Sâdýk'ýn büyük dedesi Hazreti Ali, büyük ninesi Hazreti
Fatýma'dýr. On iki Ýmam'ýn beþincisidir.

Durum böyle olunca, onun sahip olduðu itibar ve makam her kula nasip deðil
elbette.

Zira soyu baþka yere deðil, doðrudan doðruya Resûlullah Aleyhisselâm'a
varmakta. Ahir zaman nesebine baðlanmaktadýr.

Ýþte böyle aziz ve yüce, seyyidler nesline dahil olan Ýmam Cafer-i Sadýk'a, bir
gün meþhur veli Davud-u Tâi gelir ve þöyle ricada bulunur:

– Resûlullah'ýn aziz torunu: Bana nasihat et. Nasihatinize ihtiyaç hissetmek-
teyim bugünlerde.

Hazreti Ýmam'ýn cevabý þöyle olur:
– Sen geçmiþinde çok kötü alýþkanlýklarý olan biriydin. Ama öyle bir ilâhi lütfa

erdin ki, bunlarýn hepsini terk ettin, tam ve temiz bir dini hayata girdin, kýsa zamanda
da büyük geliþmeler gösterdin. Durum bu iken, þimdi ben mi sana nasihat edeceðim?
Yoksa sen mi bana nasihat etmelisin?

Davud-u Tâi þaþýrýr, der ki:
– Siz Resûlullah'ýn nesline dahilsiniz. Sizin hürmetinize kâinat yaratýldý, gökler

varlýk dünyasýna çýktý. Resûlullah'ýn torunlarýna eriþmek mümkün mü? Sizler seyyidlersiniz.
Tevazuda da eþsiz derecede bulunan Cafer-i Sâdýk Hazretleri, þöyle cevap verir:
– Dedikleriniz doðrudur. Kâinat dedem hürmetine yaratýlmýþtýr. Ancak benim

bundan hissem ne? Büyük dedem bana kýyamette, Benim sünnetime neden tamý
tamýna uymadýn, neden eksikli, noksanlý geldin buraya, derse ne cevap vereceðim?
Ýnsan kýyamette soyuyla, sopuyla kýymet kazanmaz. Belki kendi ilmiyle, ameliyle
deðer kazanýr. Benim ilmim ve amelim ne ki?

Davud-u Tâi, Hazreti Ýmam'ýn huzurundan çýkar, çöle açýlýr, baþlar feryadü
figan edip aðlamaya:

– Ya Rabbi, der. Büyük dedesi Hazreti Resûl Aleyhisselâm, büyük ninesi de
Hazreti Betül (Fatýma) Radýyallahü Anha olmasýna raðmen Cafer-i Sadýk kendi ilmini,
amelini esas alýyor, onu da asla kâfi bulmuyor... Durum böyle olunca, ya ben kimim?
Benim ilmim, amelim ne ki?

Cafer Sadýk Hazretleri bu sözleriyle büyük dedesinden naklettiði þu hadisle
amel etmiþ oluyor. Buyurmuþ ki Kainatýn Efendisi:

– Ameli kendisini gerileteni, nesebi, soyu ilerletemez.
Evet, bir kiþinin yaptýðý iþler, icra ettiði ameller kendisini geriletiyorsa, o bu

gerileten amellerinin kurbanýdýr, sorumlusudur. Nesebinin onu ilerletmesi mümkün
olmaz. Soyu, sopu onu kurtarmaz. Zira ayette de Rabbimiz:

– Her insan kendi yaptýðý amelinin tutsaðýdýr, rehinidir, buyurmuþtur.
Nasýl olmasýn ki? Resûlullah, öz kýzý Hz. Fatma'ya bile: "Ya Fatma, malýmdan

dilediðini iste. Ama bil ki, sana Allah'a karþý bir faydam dokunmaz" buyurmadý mý?
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KUR'AN'I ANLADIKÇA

Maddeyi putlaþtýran, o dünyevi korkular;
Vicdan ve ahlakýný, bulandýran tortular;
Düþünce sarnýcýnda, biriken kirli sular;
Atýlýr yüreðinden, Kur'an'ý anladýkça...

Akýl tahtýn önünde, hurafeler diz çöker;
Bilinç ufuklarýnda, binlerce þafak söker;
Gözlerin damla damla, yaþ deðil umut döker;
O devalar deryasý, Kur'an'ý anladýkça...

Çözülür, kalp gözünü baðlayan kördüðümler;
Açýlýr, örümcekli kapýlar birer birer;
Varlýk tarifindeki, maddeye mana girer;
Þüpheler sona erer, Kur'an'ý anladýkça...

Gör ki; sebepsiz deðil, varlýðýn bir zerresi;
Ne bir yaðmur damlasý, ne de bir kum tanesi...
Gerçeðin karþýsýnda, "tesadüf" efsanesi;
Âciz kalýr, alçalýr, Kur'an'ý anladýkça...

Katýlaþan yürekler, hoþgörüyle beslenir;
Kirli eller, hidayet selleriyle ýslanýr;
Dinlersin ki; taþ toprak "Allah" diye seslenir;
Zikirleri duyarsýn, Kur'an'ý anladýkça...

Her nefsin tadacaðý, ölüm ve ötesinden;
Kabirde duyacaðýn, Münker Nekir sesinden;
Ve ergeç varacaðýn, Mahþer mahkemesinden;
Ýbretle ürperirsin, Kur'an'ý anladýkça...

Gösteriþin postunu, yerden yere vurursun;
Nefsine köle deðil, ona sultan olursun...
Yalnýzlýk sancýsýndan, ebedi kurtulursun;
Gerçek Dost'u bulursun, Kur'an'ý anladýkça...



242

Yaratan hakký için, insanla barýþýrsýn;
Kibir daðýndan iner, ummana karýþýrsýn;
Hak yolunda rütbesiz, isimsiz yarýþýrsýn;
Sevgiyle tanýþýrsýn, Kur'an'ý anladýkça...

Kanayan bir yarayý, görmeden geçemezsin;
Ýnsanýn bedelini, servetle biçemezsin;
Kavrulsan da, bir yudum haramdan içemezsin;
Kula el açamazsýn, Kur'an'ý anladýkça...

Allah'tan baþkasýna, minnet sana âr gelir,
Onurlu bir yoksulluk, iffetine kâr gelir;
Ruhuna beden deðil, dünya bile dar gelir,
Semalar mekân olur, Kur'an'ý anladýkça...

Ýlim mercekleriyle görürsün uzaklarý;
Fark eder ve seçersin, karalardan aklarý;
Hele ki; o þeytanýn, kurduðu tuzaklarý;
Anbean yakalarsýn, Kur'an'ý anladýkça...

Korkma ki; ak yürekte, kara sancý baþlamaz,
Kem tohumlar kök salýp, topraðýnda kýþlamaz,
Var git artýk yoluna, sana kurþun iþlemez;
Böyle gönül verip de, Kur'an'ý anladýkça...

Cengiz Numanoðlu



243

KUR'AN'IN ÝLK EMRÝ : "OKU!"

Tüm emirler, bir emirden çýkar. Hepimizin çok iyi bilmesi gereken bu emir,
Kur'an'ý Kerim'de, Alâk suresinin baþýnda þöyle verilmiþtir:

"Oku! Kalemle öðreten, insana bilmediðini bildiren Rabbin, en büyük
kerem sahibidir."

Bu, Kur'an'ýn ilk indirilen ayeti olup, Peygamber Efendimize, onun þahsýnda da
bütün müslümanlara verilen ilk emirdi. Bu emirle, sýrasýyla þu üç þey kastedilmektedir:

1) Öðren,
2) Uygula (öðrendiðinle amel et)
3) Baþkasýna da öðret.
Þu anda dünyada bilinen bütün ilimleri, bir üniversiteye yerleþtirelim ve içerdiði

bilim dallarýna bakalým. Ne kadar çok bilim adamý gelmiþ ve geçmiþtir kim bilir. Ne
kadar çok kitap yazýlmýþ ve yazýlmakta...

Bilim adamlarý, kendi dallarýndaki inceliklere, formüller yardýmýyla ulaþmýþlardýr.
Formüller, bilimde çok önemli bir yer tutar. Adeta temel taþýný oluþturur, diyebiliriz.
Kitaplýklar, hazine deðerinde olan formüllerle doludur. Adýný burada sayamayacaðýmýz
kadar çok olan, deðerli formülleri bizlere miras olarak býrakan, saygý duyulacak bilim
adamlarý, bizlerden bu muhteþem formülleri kullanmamýzý istemiþlerdir. Biz de,
konumuza ýþýk tutacaðýna inandýðýmýz, yaþantýsýnda 500 kadar eser býraktýðý bilinen
Muhyiddini Arabi Hz.'nin formülünü, bir baþka ünlü eren olan Behlül Dânâ Hz.'nin
formülü yardýmýyla açýklamaya çalýþacaðýz.

Muhyiddini Arabi Hz., insanlýða: "Bil, bul, arif olmaya çalýþ" diyerek,
okumada baþarýya ulaþtýracak formülü vermiþ. Behlül Dânâ ise: "Bildim deme,
buldum deme, arif oldum deme" sözüyle bu formüle bir ekleme yapmýþ.

Biz, hayranlýk duyduðumuz bu iki formülü bir araya getirerek, sizlere "Oku"
emrini uygulamada yardýmcý olmaya çalýþacaðýz.

Ýki formülü toplarsak, ortaya þu yeni formül çýkar:
"Bildim deme, bil. Buldum deme, bul. Arif oldum deme, arif olmaya çalýþ."
Ýnsanlar üç kýsýmdan oluþurlar:
1) Cehennem ehli,
2) Cennet ehli,
3) Aþk ehli (ehlullah, yani arifler).
Demek ki okumanýn faydalý olaný, bizi 1. gruptan kurtarýp 2. gruba, daha üstünü

ise 2. gruptan da yükseltip 3. gruba, yani arifler arasýna sokmalýdýr.
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Kur'an Neden Arapçadýr?
Allahu Azimüþþan'ýn okunmasýný emrettiði en birinci kitap, Kur'an-ý Kerim'dir.

Gruplarýn birinden diðerine yükselmek için gereken bilgiler, orada anlatýlmýþtýr. Tüm
bu incelikler, hepimizin bildiði gibi, Arapça olarak verilmiþtir.

Hayranlýkla izlediðimiz her þeyin sahibi ve yaratýcýsý, acaba neden bu incelikleri
bir baþka dille insanlara vermemiþ?

Arapça, yaratýlan diller içinde, en zengin ve en yoðun dil yapýsýna sahip olanýdýr.
Eðer Kur'an baþka bir dille yazýlmýþ olsaydý, hem çok daha uzun anlatýmlar gerekecek,
hem de bazý anlamlar hiç verilemeyecekti. Çünkü bir dildeki bir anlatým, baþka bir
dilde (eþdeðerlisi olarak) bulunmayabilir.

Burada arz ettiðimiz, son derece önemli bir kavramýn, sadece küçük bir
açýklamasýdýr. Kur'an bakýnýz bu konuya nasýl yanýt veriyor:

"Biz bu Kur'an'ý baþka bir dil ile ortaya koysaydýk, ayetlerin uzun açýklanmasý
gerekmez miydi?" (41:44). Ve ayet devamla: " 'Bir Arap'a yabancý bir dille söylenir
mi?' derlerdi" diyerek, bu konuda apaçýk cevap getirir.

Kur'aný Sâmid, Kur'aný Nâtýk
Kitabý Mübin'in, tasavvufta bir deðil, iki yüzü, yönü vardýr. Bunlardan birincisi

Kur'aný Sâmid, yani "Sessiz Kur'an"dýr. Bu, hepimizin bildiði, ak üzerine kara yazýyla
yazýlmýþ, Arapça olarak vahyolunmuþ Kur'an-ý Kerim'dir.

Ýkincisi ise, Kur'an-ý Nâtýk, yani "Konuþan Kur'an"dýr. Bu da, Hz. Ayþe
validemizin "Onun ahlaký Kur'an'dý" dediði, âlemlere rahmet olarak gönderilmiþ,
kâinatýn iftihar kaynaðý, Resûlü Ziþan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dýr.

Çünkü Kur'an'ý okumakla, onun nasýl uygulanacaðýný öðrenemiyoruz. Onu haya-
ta nasýl geçireceðimizi anlayamýyoruz. Onu teoriden pratiðe nasýl aktaracaðýmýzý tam
olarak bilemiyoruz. Ýþte bunun içindir ki, Cenabý Allah, en üstün ahlaka sahip olduðunu
Kur'an'da belirttiði biricik Habib'ini insanlarýn arasýna yollamýþ, onun canlý örneði ile
Kur'an'ýn nasýl yaþanacaðýný insanlara göstermiþtir. Ýslam'ýn üstünlüðü, hem teorisinin,
hem pratiðinin (uygulamasýnýn) saðlam olmasýndandýr. Ve iþte bu nedenle Kur'an ve
Sünnet, birbirinden ayrýlamaz; biri Ýslam'ýn bir bacaðý ise, diðeri öteki bacaðýdýr.

Peygamber Efendimiz, Kitab'ýn ikinci yüzüdür. Birinci ve ikinci yüzüyle birlikte
her ikisi, tek Kitap'týr.

Mürþid
Hakikat bilinmeden, Kur'an ayetleri bizlere bir þey vermez. Ayetlerin

anlaþýlabilmesi, her þeyin Yaratýcý'sýnýn isim ve sýfatlarýyla bilinmesine baðlýdýr ki, bu
da izlenmesi gereken bir yol ister. Bilinmeyen bir yola ise rehbersiz gidilmez. Ýþte
mürþid, bu rehberdir.
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Mürþit, ruh ve beden arasýnda iliþki kuran kalbini, bedenine destek olan kuvve-
tiyle dünyaya, ruhuna yardýmcý olan kuvvetiyle de zât'a yöneltmiþtir. Mürþitler, Allah'ýn
verdiði hikmetle doðru yol (sýratý müstakim) üzere yol gösteren; "Allah yolunda
öldürülenlere ölüler demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkýnda deðilsiniz" (2:154)
mucizesiyle devamlý ýþýk saçan, takva ehli kiþilerdir.

Bir mürþit, ayný zamanda bir öðretmendir. Öðrettiði þey "Marifetullah", yani
Allah'ý tanýma bilgisidir. Bunu þöyle düþünebiliriz:

Dillerin sahip olduklarý alfabelerin küçük harfleri, eðitim sýrasýnda görüp
öðrendiklerimizi, büyük harfler ise Marifetullah'ý temsil etsin. Bizler, ana okulundan
baþlayarak hayatýmýz boyunca küçük harflerin anlatýldýðý bilgilerle donanýrýz. Bundan
sonra sýra, büyük harfleri anlatan sýnýflarý okumaya gelir. Ýþte mürþit, burada karþýmýza
çýkar. Her iki harf çeþidiyle birlikte ayný alfabeyi okutan bu sýnýflar, aslýnda Tek
Üniversite olan Muhammedî Üniversite'nin sýnýflarýdýr. Muhammedî Üniversite'nin
büyük harf sýnýflarýnýn bilgileri, mürþitlerin yardýmýyla öðrenilir. Bu örnekte küçük
harf diye ayýrdýðýmýz, görünen dünyaya ait bilgileri anlatan sýnýflar; büyük harf diye
nitelediðimiz ise görünmeyen (gayb) âlemlerini ve ahireti kapsayan sýnýflardýr.

Unutulmamasý gereken, küçüðü ve büyüðü ile iki harf çeþidinin, ayný alfabeye
ait olduðudur.

Halife ve Mürþid
Ýslam tarihinde "halife" dediðimiz zaman, müslümanlarý siyasi yönden temsil

eden kiþi anlaþýlýr. Halife, Ýslam toplumunun dünyevi iþlerle ilgili önderidir ve yöneticilik
vasfýna sahiptir. "Halef", yani "ardýndan gelen" kökünden türer.

Ancak bu sözü maddi deðil manevi açýdan ele alýrsak, "halife" kelimesinin
ikinci, mecazi bir anlamý ortaya çýkar. Muhyiddini Arabi Hz.'nin Füsusül Hikem'de
belirttiðine göre, Allah, "Ben yeryüzünde bir halife kýlacaðým" sözünü meleklere
söylerken, "Ben Âdem'i yeryüzünde halife kýlarým" dememiþtir. Manevi anlamýyla
ele alýndýðýnda halife, insanýn Allah tarafýndan þerefli kýlýnmasý sonucu, Yaratan'ýn
verdiði özel bilgiyle donanarak, Yaratan'ý en doðru þekilde kanýtlamayla
görevlendirilmiþ kiþidir. Kur'an, "Katýmýzdan kendisine bir rahmet verdiðimiz ve
kendisine ilim öðrettiðimiz" (18:65) ifadesiyle, manevi halife konumundaki mürþide
verilen bilginin bir özellik taþýdýðýna iþaret eder.

Hz. Peygamber, kendisinden sonra hiç kimseyi halife olarak tayin etmemiþtir.
Çünkü: "Hikmeti dilediðine verir" (2:269) emrini, kendisi gibi bizim de bilmemizi
isteyerek, bunun Allah'ýn elinde olduðunu söylemiþtir.

Kur'an bir halife olarak mürþidi þöyle anlatýyor: "Bu Kitab'ý, kullarýmýzdan
seçtiðimiz kiþilere miras býrakmýþýzdýr. Onlardan kimi kendisine yazýk eder, kimi orta
davranýr, kimi de Allah'ýn izniyle iyiliklere koþar. Ýþte büyük lütuf, budur" (35:32).
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Ayetin son kýsmý, halife olarak Allah tarafýndan seçilmiþ olan mürþide iþaret
eder. Çünkü bu kiþiler, Muhammedî ahlakla ahlaklanmýþ olup, onun günümüzdeki
manevi mirasçýlarýdýrlar. O halde biz bu seçilmiþ kiþileri "Allah'ýn Peygamberinin
halifesi" þeklinde tanýmlayabiliriz.

Mürþit, Kur'an'ýn ve "Hiçbir peygamber yoktur ki namaz ve oruç ile
emrolunmasýn" hadisi þerifinin belirttiði gibi, namaz ve oruçla emrolunmuþtur.

Namazýn Faydalarý

Ýç dünyayý ilgilendiren bilgiler, basiret, yani iç göz tarafýndan keþfedilmektedir.
Bu bilgiyi hepimizin öðrenmesi gerekir. Fakat bunun için iki þart gereklidir. Sabýr ve
onun yaný sýra, takva. Takva, her fiilin örtüsüdür ve bu bilgiyi biz ancak, takvaya
sarýlarak öðrenebiliriz.

Takvanýn birinci þartý, namazdýr. Allah, sonsuz lütuflarýný, insanlara farz kýldýðý
namaz kabuðu içine gizlemiþtir. Keþfimiz açýk olmadýðý için, birçoðumuz, namazda
üzerimize yaðmur gibi yaðan nurlarý göremeyebiliriz. Ama farkýna varsak da, varmasak
da, namazýn mükâfatý, onu kýldýðýmýz vakit daðarcýðýmýza girer. Peygamber Efendimizin
iþaret ettiði gibi, "Namaz müminin miracýdýr." Kur'an'da geçen "namazlarýnda devamlý
olanlar" (70:23) þeklindeki anlatým, aklýn Külli (Tümel) akla, nefsin Külli nefse ve
ruhun Külli ruha eriþmesiyle ortaya çýkan "Cem" (Ahadiyet) makamýna eriþmiþ
"Hazreti Ýnsan"a, yani kâmil insana iþaret eder.

Ýnsanlarla dolu olan dünyamýz, bir kütüphane gibidir. Her insan bir kitaptýr, her
kitabýn anlattýðý da farklýdýr. Kimi acýyý, kimi tatlýyý, kimi eðriyi, kimi doðruyu anlatýr.
Fakat hepsinin bir amacý vardýr. O da insana, kendisinin ve Yaratan'ýn ilmini
öðretmektir. O'nun ilmine girmek, O'nun kuluna kendi kütüphanesinden verdiði
kitaplarýn okunmasýyla baþlar. O kitaplarýn okunmasý, her bir kitabýn sorusunu
yanýtlamakla gerçekleþir. Her yanýtlanan kitap bir su damlacýðý gibi insana hayat
verirken, ýþýðýný da okuyana hediye eder. Ona sunulan kitaplarýn tamamlanmasý, kulun
kendisini öðrenmesinde ilk adýmý oluþturur.

Hepimiz, kütüphanelerin raflarýnda "Oku!" emrini veren bu emri yerine
getirmemizi bekleyen deðerli hazineleri sevgiyle koruyarak, zamanýnda okuyup
bitirmeliyiz.

Kur'an, sadece okunacak deðil, yaþanacak bir kitaptýr. Eðer onu yaþamazsak,
Kur'an'ý deðil, kendimizi yakmýþ oluruz.



247

GÖNÜL TAÞA GELDÝ

Yine bu dertli gönül
Kaynadý taþa geldi
Aþk denizinin mevci (Dalgasý.)
Baþýmdan aþa geldi

Sabrým kararým gitti
Aþk sýrrýmý fâþ etti
Ben dahi diyem þunu
Ki garib baþa geldi

Ol benim gönlüm alan
Canýma cânân olan
Hem beni deli kýlan
Önüme düþe geldi

Onsuz ben olamazam
Buldum ayrýlamazam
Onsuz bu aklým bilmem
Tedbirim þaþa geldi

Siz þöyle sanmayýn ki
Ben þimdi âþýk oldum
Caným ezel gününde
Aþk ulaþa geldi.

"Kalü belâ" denmeden
"Elest"den ileriden (*)

Türlü mihnete âþýk
Orda dolaþa geldi

(*) Elest, ya da ezel, meclisinde Allah bütün ruhlarý toplayarak, onlara sordu: "Elestü birabbiküm?"
(Ben Rabbiniz deðil miyim?) Onlar "Beli" (Evet) diye cevap verdiler. Ýþte bu, kalu beladýr (evet
sözüdür) (7:172).
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Þol ben âþýkým diyen
O yalan davâ kýlan
Nefse dileðin veren
Bana temâþâ geldi.

Âþýk o nefse yaðý (Düþman.)
Nefsin ko, varýn' saðý (Nefsini býrak, varlýðýný sav.)
Nefs ile âþýk caný
Burda savaþa geldi

Derd ü belâ aynasýn
Gözlerken gece ve gün
Dost yüzüne can gözü
Ansýzýn tuþa geldi

Gerçi ki gizli geldi
Can gözü açýk gördü
Münkir, münâfýk sandý
Tabirli düþ'e geldi.

Eþrefoðlu Rumi
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TEVHÝD (BÝR'LEME)

Ýslam'ýn beþ esasýnýn birincisi, müminler için tevhid þehadetinin farz olmasýdýr.
Tevhidin farziyeti, kalbin Allah'ýn birliðine itikat etmesidir. O'nun birliði sayý

cihetinden deðildir. Evvel'dir. Ýkincisi yoktur. Mevcuttur, bunda þüphe yoktur. Hazýrdýr,
gayb olmaz. Alimdir, cehle düþmez. Kaadirdir, acze düþmez. Hayy'dir, ölmez.
Kayyum'dur gaflet etmez. Hakîm'dir, abes iþ yapmaz. Semi'dir, Basir'dir, mülkü zâil
olmaz. Bir baþka vakte nispet olmaksýzýn en öncedir, kadimdir. Sýnýrlanamaz. Ezeli
ve ebedidir. Her þeyin baþý, her þeyin sonudur. Her þeyin üstündedir. Her þeyle
beraberdir. Her þeye her þeyden daha yakýndýr. Bununla beraber O eþyaya hulul
etmiþ deðildir. Eþya da O'ndan uzak kalmýþ deðildir. Zâtýnda O'ndan gayrisi yoktur.
O'nun dýþýnda da O'nun zâtýndan baþka bir þey yoktur. Bütün esma ve sýfatlarýyla
daimi olarak mevcuttur. Bizim için geçerli olan hükümlerden hiçbirisi O'na vacip
deðildir. Hükmü halkýn memur bulunduklarý hükme benzemez. Adaleti, kullarýnýn adliyle
kýyaslanmaz. Kullarý baðlayan hükümler O'nu baðlamaz. Kullara isnat edilen verilmiþ
isimler O'na isnat edilemez. O'nun mülk ve melekûta dair esma, sýfat, envar (ýþýklar)
ve kelamýndan baþka ne varsa hepsi hadistir (sonradan olmadýr). Zâtýnýn herhangi bir
þeyden yaratýlmýþ olmasýndan ve yaratýlmýþlýktan münezzehdir. O, dinsizlerin bu hususta
söylediklerinden de münezzehtir.

Yakîn ehlinin þehadetine gelince: Allah'ýn her an kendisine yakýn olduðuna,
onu gördüðüne, her bakýmdan kadir olduðuna, onu kuþattýðýna yakinen inanýp, bakýþýný
O'na yöneltir ve bütün arzusunu O'nda toplar. Her þeyden evvel O'nu hatýrlar. Her
þeyde O'nu zikreder. Kalbini her þeyden O'nun için temizler. Her vesile ile O'na
döner. Bilir ki, Allah, her bir kalbe þah damarýndan daha yakýndýr. Ruha hayatýndan,
göze bakmasýndan, dile neminden daha yakýndýr. O'nun bu vechesinin nitelenmesi ne
ortalamadýr, ne de kesindir. Bütün bunlarla beraber O, Arþ'ta hükümranlýðýna devam
etmektedir. O, nemli topraktan itibaren dereceleri yükseltendir. Hiçbir mekân, O'nun
ilminden ve kudretinden gizlenemez. O, bir mekân (uzay) ile sýnýr altýna alýnamaz.
Hiçbir mekândan kaybolmaz ve aranmaz. Hiçbir mekânda da bulunmaz.

Arþtan nemli topraða kadar ne varsa hepsi, en aþaðý ve en yücenin sýnýrlarýdýr.
Hepsi O'nun kudreti elinde ve bir zerre mesabesindedirler. Bunlarla beraber O, bütün
tasavvurlarýn ötesinde olup bunlarýn aklýn idrak edemeyeceði, vehmin tasavvur edeme-
yeceði, hiçbir þeyin diðer þeyden perdeleyemeyeceði, hiçbir yakýnýn uzaklaþtýra-
mayacaðý þekilde kapsamýþtýr. O, sýfatlarýyla her þeye her þeyden yakýndýr. Eþya
kendine mahsus sýfatlarýyla uzak düþürücü þeylerdir. Uzaklýk ve yön, O'ndan baþkalarý
için mekândýrlar. Taraflar ve yönler, hadis olanlar için uzay ve konumdurlar. Hükümler
ve kaderler, mahlukata ait þeylerdir. O ise ölçülerden münezzehtir ki, akýllar ve vehimler
idrak edemezler. O ahiriyetiyle evveldir ki, bu O'nun övgüsüdür. Zuhuriyetinde bâtýniyeti
ile bâtýndýr ki, bu O'nun yakýnlýðýdýr. Bâtýniyetinde zuhuruyla zâhirdir ki, bu O'nun
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yüceliðidir. Ezelen ve ebeden O böyledir. Ancak þuhuduyla (tanýklýðýyla) bilinir. Ancak
nuruyla görünür. Bugün evliyasýna gayben ve kalpleriyle hasýl olur, yarýn ise gözlerle
müþahede edilerek. O ancak O'nun dilemesiyle bilinir. Diledikleri bilirler O'nu. O
dilerse en küçük þeyi kendine perde yapar, dilerse her þeye kendini bildirir. Dilemezse
O'nu hiçbir kimse bilemez. Tecellisinin sonu, sýfatlarýnýn nihayeti yoktur. Cümlesinden
yüz çevirmek istedikten sonra, eþyanýn mevcudu onlara nazar etmeye mecbur edemez
O'nu. Evvelkiler ve sonrakiler, O'nun nazarýnda ancak bir tek þey gibidirler. Sýfatlarýna
tertip girmez, sýfatlarý tertibe girmez. Yani her bir sýfatý tektir, kâmildir, sýnýrlanamaz.
Vakitlerle sýnýrlanmaz. Sýfatlarý tertibe koymak, halkýn icadýdýr. O'nun yarattýðý, O'nu
söze mecbur edemez. O'nun yaratýklarla konuþmasý dilediði þekilde olur. Zâtýný
sýfatlarýyla, sýfatlarýný fiilleriyle perdelemiþtir. Mahlukatýný yaratmadan önce nasýl
görüyorsa, yarattýktan sonra da ayný þekilde görmektedir.

Ebû Süleyman Dârânî der ki:
Allah Teâlâ kullarýný daha onlar O'na itaat etmezden evvel cennete, isyan

etmeden evvel ateþe koymuþtur. Allah dünyada olacaklarý, kýyamette olacaklarý ve
sonrasýný haber vermektedir. Öyle bir lafýzla ki, ilminde evvel, ahir eþittir. Öyle bir
ilim ki tertip, mesafe, yakýnlýk, uzaklýk yoktur. Ruhlarý yaratmadan evvel seslerini
iþiten Allah kadîm kelamýnda: "Kocasý hakkýnda seninle münakaþa eden kadýnýn sözünü
Allah þüphesiz ki iþitmiþtir" (Mücadile, 1) buyurmuþtur ki, ses çýkaranlarý yaratmadan
evvel öncesiz ilminde iþittiðini beyandýr. Nasýl olur da zuhura getireceði kâinatý,
beliriþinden evvel görmez ve bilmez? O kâinatý, kâinat olmadan bilir. Onun hakkýndaki
bilgi ile O'nun arasýnda perde yoktur. Þahit olduðunu iþitir, ilmini konuþur.

Sonra O halký, âlem âlem halk etmiþtir. Vakit vakit yaratmýþtýr. O'nun nazarýna,
iþitmesine ve kelamýna, O'nun ilminde, kudretinde ve iradesinde olduklarý gibi geldiler.
Zerre miktar fazlasýz ve noksansýz olarak. O ezelde takdir etmediði bir þeyi ebedde
vücuda getirmez. O'nun zâtý evren ve uzay kaydýnda deðildir. Onlar O'nu idrak
edemezler. Yani kadim deðillerdir. Sonlarýnýn ne olacaðýný da bilmezler.

Kim bu söylediklerimizi yakîn (kesinlik) nuruyla müþahede eder ve anlarsa,
âlemin öncesizliði gibi batýl bir fikre düþmez. Söylediklerimizi doðru anlamayan, akýl
sýnýrýnda kalmýþtýr. Böyle bir kimse âlemin kýdemi (öncesiz olduðu) þüphesine kapýlýr.
Allah'a hamd olsun ki tevhidin doðruluðunda ihtilaflarý olmadýðý gibi, bütün bu
söylediklerimizin doðruluðunda da yakîn ehlinin ihtilaflarý yoktur. Bütün bunlar, yakîn
ehillerinin þehadetleri ve Allah'a yakýn kiþilerin imanlarýdýr. Söylediklerimizi akýl çýrasýyla
anlamak mümkün deðildir. Ancak yakîn nuru lâzýmdýr. Çünkü mahluk (yaratýk)
görülmekle Halýk (Yaratan) görülmüþ olmaz. Ancak varlýðýna delil tutabilirsin. Onun
gibisi yoksa, ancak benzeri olmayaný görmekle O'nu görmüþ olabilirsin ki, bu bizzat
O'nu görmeyi gerektirir. Bunun için de yakîn nuruna sahip olmak lâzýmdýr.

Allah'ýn sýfatlarýndan bu saydýklarýmýz, þehadet farzýna bitiþik tevhidin dýþýdýr.
Akýl ile anlaþýlabilen þeylerin tertibine girmez. Akli kýyaslarla misal verilemez.
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Bazý sýddýklar, tevhidin hakikatinin kendilerine açýlmasý için Allah'a dua ettiler.
Kendilerine icabet olunmadý. Sonra cevaplarýný Vahid, sonra yine Vahid verdi. Buna
þaþmalarý üzerine ilham edildi ki: "Sen soruyorsun ve cevabý akýllardan bekliyorsun."
"Evet ya Rabbi." "Fakat hiç öyle deðil. Akýllarý benden uzak tut." "Nasýl tutabilirim?"
"Baksana, ben seni sana davet ediyorum. Kendine gel ki, tevhidin cevabýný ancak
el-Vahid verebilir. Sebeplerin sebeplerini araþtýr."

Bu sapa ve uzak yollardan yapýlan davete icabet edenler pek çoktur. Fakat
tevhidin hakikati, sýfatýn ispatý ve zât'ýn nitelikleri iledir. Bu ilâhi kanunlar bunlar
muvacehesinde gelmiþtir. Bunlar ise þüpheleri, mahiyet, cinsiyet, keyfiyet gibi þeyleri
kabul etmezler. Sonra kalp sükuneti, aklýn tatmini ve gönülden teslimiyet, Cenabý
Hak'kýn ilâhi hediyesi olan yakîn nuru ile olur. Çünkü bunlarýn hakikati ancak yakîn
nuruyla müþahede olunur. Akýl nuruyla kavranamaz. Akli ilimler onlarýn hudutlarýna
varamaz. Akýl dünyanýn aynasýdýr ki, bu nur ile ondakiler müþahede edilir. Ýman da
ahiret aynasýdýr ki ahirete onunla bakýlýr. Kalp oradakilere iman eder. Allah ise yakin
nuruyla görülür ki bu tevhid aynasýdýr. Ýlâhi sýfatlar bu nur ile müþahede edilir ki,
imanýn hakikati budur. Semadan indirilen en aziz þeyler dört þeydir ki, bunlara kalpten
teslimiyet gösterilir ve itiraz edilmez: 1. Sýfatlara ait haberler, 2. Ýbadetlerin usülleri,
3. Ashabýn fazileti, 4. Amellerin faydalarý.

Bu sebeple müminler, gayba iman ettikleri için methedildiler (Bakara, 3). Bu
sayede mukarrebun (Allah'a yakýn olanlar), "Allah dilediðini mahveder, dilediðini de
ispat eder" (Rad, 39) ayetine imanla, þehadet nuru sayesinde öne geçtiler. Yani
diðerlerini geçtiler. Ayeti celilenin manalarýndan biri, "Allah muvahhitlerin (tevhitçilerin,
birleyicilerin) kalplerinden sebepleri siler, kendini ispat eder, teoride kalanlarýn
kalplerinden vahdaniyeti siler, sebepleri ispat eder" demektir.

Eðer alimler tevhidi bir kitapla anlatmamýþ, arifler sýrrýný açmamýþ olsaydý,
çoðunluk tevhidi görmekten yoksun kalýr, akýllar onun keþfine dayanamayacaklarý
için inkâra cüret ederler, keskin akýl sahipleri de bu hususta bocalarlardý. Biz bu
kadar önemli bir konuda birçok bid'atlarýn ortaya atýlmasýndan ve birçok aklý periþan
etmesinden endiþe ederek, bunu açýklamayý uygun gördük. Tevhid ilminin hakikati,
marifetin bâtýnýdýr. Bu da bilinenin arife söylediði bir sýrrýdýr ki, hususi bir sýfatla, bir
has dostu vasýtasýyla söyler. Bu marifet, herkesin nasibi deðildir. Rübubiyyet sýrrýnýn
ifþasý, küfürdür. Ýmanýn kývamý ve þeriatýn istikameti, sýrrý muhafaza etmektedir. Cenabý
Hak bu hususta yeterli tedbir almýþtýr. O iþine hâkim ve galiptir.

Kuutül Kulûb'da der ki:
"Alimlerin ilmi üç kýsýmdýr: Birincisi zâhir ilmidir ki, zâhir ehline verilir. Ýkincisi

bâtýn ilmidir ki, ancak ehline açýlýr. Üçüncüsü de alimle Allah arasýnda sýrdýr. O da
onun imanýnýn hakikatini teþkil eder. Bu ne zâhir ehline ifþa edilir, ne bâtýn."

Öncekilerden bazýlarý demiþlerdir ki: "Bir topluluða akýllarýnýn yetmeyeceði bir
ilmi söyleyen alim, onlara ancak fitne olur." Biz burada tevhid ilminin kalplere azýk
olacak kadarýný ve müridin iman etmekle yükümlü bulunduðu kýsmýný zikrettik.
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Peygamber Efendimiz
Allahu Teâlâ buyuruyor ki:
– Hatýrlayýn ki, Allah peygamberlerden, "Þüphesiz ben size kitap ve hikmet

verip de sonra size sizin yanýnýzdaki bu kitap ve hikmeti tasdik edici bir Resûl gelince
O'na muhakkak iman edip yardým edeceðinize söz veriyor musunuz?" diye söz ve
yemin teklif etti. "Bunu ikrar ediyor, bu aðýr yükümü alýp kabul ediyor musunuz?"
buyurdu. Onlar da "Ýkrar ettik," dediler. Allah buyurdu ki: "Öyle ise þahit olunuz, ben
de sizinle beraber þahitlerdenim" (Âli Ýmrân, 81).

– Habibim, sana beyat edenler þüphesiz ancak Allah'a beyat etmiþlerdir (Fetih,
10).

– Kim Resûl'e itaat ederse, þüphesiz ve muhakkak Allah'a itaat etmiþ olur
(Nisa, 80).

Allah, peygamberlerin þehadetlerinin þahididir. Ayný zamanda peygamberler,
ümmetlerine Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in geleceðini haber verip,
O'na iman ve tasdik üzre ahd ve yemin almýþlardýr. Eðer Musa ve Ýsa peygamberler
O'nun zamanýnda olsalardý, yapacaklarý tek iþ, O'na baðlanýp þeriatýna uymaktý. Bütün
müminlerin O'na itaat ve muhabbet etmeleri, Allah'a itaat etmeleri gibidir.

Allahu Teâlâ þöyle buyuruyor:
– Habibim, de ki: Eðer siz Allah'ý seviyorsanýz hemen bana tabi olunuz ki,

Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý affeylesin (Âli Ýmran, 31).
Resûlullah buyuruyor:
– Hiçbiriniz, beni ehlinden, malýndan ve bütün insanlardan daha çok

sevmedikçe, iman etmiþ olamaz.
Yine Resûlullah "Eðer Musa ve Ýsa benim zamanýmda gelmiþ olsalardý,

yapacaklarý tek þey, bana tabi olmaktý." Deðiþik lafýzla gelen rivayette: "Eðer benim
zamanýmda gelseler de bana iman etmeselerdi, Allah her ikisini de ateþe atardý,"
buyurmuþtur.

Ýsrailiyat arasýnda þöyle bir haber de rivayet edilmiþtir: "Bir adam iki yüz senelik
ömrü boyunca Allah'a asi olarak yaþadý. Ýnat ve cüretinde devam etti. Öldüðü zaman
Ýsrailoðullarý bunu bacaðýndan sürüyerek bir çöplüðü attýlar. Allahu Teâlâ, Musa
Aleyhisselâm'a vahyederek onu yýkayýp kefenlemesini ve namazýný kýlmasýný emretti.
Musa Aleyhisselâm bu emri bütün Ýsrailoðullarýnýn gözlerinin önünde yerine getirdi.
Musa Aleyhisselâm'ýn bu iþine þaþýran Ýsrailoðullarý, ona: 'Bizim içimizde bundan
daha azgýn ve asi bir kimsenin bulunmadýðýný bilmez misin?' dediler. Musa da: 'Bilirim.
Fakat Allahu Teâlâ böyle yapmamý emir buyurmuþtur,' dedi. Musa'dan bunun sebebini
sormasýný istediler. Musa iltica ile: 'Ya Rabbi, ne söylediklerini görüyorsun,' dedi.
Allah ona vahyetti ki: 'Söylediklerin doðrudur. Bu kulum bana iki yüz sene asi olmuþtur.
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Ancak bir gün Tevrat'ý okumak üzere açtýðýnda, Habibim Muhammed Sallallahu
Aleyhi Vesellem'in ismini gördü. Onu öptü ve gözlerine sürdü. Ben bunu karþýlýksýz
býrakmamak için iki yüz senelik günahýný maðfiret ettim.' "

Ayný manada bir hadise de Abbas bin Abdülmuttalib (Radýyallahu Anh)'den
rivayet edilmiþtir: "Evvelce Ebu Leheb ile aramýzda bir yakýnlýk vardý. Onunla
anlaþýrdýk. O öldü. Allah'ýn, onun ahiretteki hâlini bildiren bir sure indirmesi üzerine
ona o kadar üzüldüm ki, beni bir düþünce tuttu. Onu rüyamda göstermesi için bir
sene kadar müddetle Allah'a dua ettim. Neticede alev alev ateþler içinde yandýðýný
gördüm. Hâlini sordum. Dedi ki: 'Gördüðün gibi. Vardýðým yer ateþ oldu. Azap
içindeyim. Azabým ne hafifletiliyor, ne bir nefes alabiliyorum. Ancak pazartesi
gecelerinde azabým hafifletiliyor. 'Nasýl oluyor?' dedim. Dedi ki: 'Bu gecelerden birinde
Muhammed doðmuþtu. Ümeyme gelip bana onun doðumunu müjdeledi. Ben de bu
müjdesine sevindim, benden bir ikram olmak üzere onu azat ettim. Allah bunu
karþýlýksýz býrakmayarak, her pazartesi gecesinde azabýmý hafifletiyor.' "

Onun sünneti seniyyesini akýl ve reye her hâlükârda tercih etmek, malýyla,
canýyla O'nun sünnetinin ihyasýna çalýþmak, zâhiren ve bâtýnen O'na ittiba etmek,
O'nun sevgisinin niþaneleri cümlesindendir. O'na zâhiren ittiba; farzlarý eda,
haramlardan sakýnma, ahlakýyla ahlaklanmak, þekil ve adabýyla edeplenmek, O'nun
izini takip etmek, haberlerini doymak bilmez bir arzu ile aramak, dünya sevgisini terk
etmek, dünyadan kalben yüz çevirmek, gaflet ve heva ehliyle bulunmaktan sakýnmak,
dünyalýk þeylerle böbürlenmekten ve övünmekten, yarýþmaktan uzak bulunmak, ahiret
amellerine yönelmek, ahiret ehline yakýn olmak, fakirleri sevmek, âþýklarla beraber
olmak ve sohbetlerine devam etmek, alimlerden, abidlerden, zahitlerden ayrýlmamak,
Allah'tan yüz çevirmiþ zalimlere, bid'atçýlara Allah için kýzmak, Resûlullah'a uyanlara
sevgi beslemektir.

O'na bâtýnen ittiba ise; yakîn makamlarýný ve imanla alakalý müþahedeleri bilmek,
öðrenmek ki, bunlar korku, ümit, hayâ, þükür, teslim, tevekkül, þevk, muhabbet, kalbin
Allah'tan baþkalarýndan yüz çevirmesi, Allah'ýn zikrinden sonra susuzluk hasýl olmasý
gibi hâllerdir. Bunlar ehlince birtakým özel muamelelerdir. Bir kimse Resûlullah'a
zâhiren ve bâtýnen ne kadar ittibâ ederse, Allah'ýn sevgisini o kadar kazanýr. Ýnsanýn
Allah muhabbetinden nasibi, Resûlullah'a muhabbeti kadardýr.

Sehl bin Tüsterî (Kuddise Sýrruh) der ki:
"Allah'ý sevmenin niþaný, Resûlullah'a ittibadýr. Ona ittibaýn niþaný da, dünya

sevgisini terk etmektir."
Ayeti kerimede: "Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, iþte onlar Allah'ýn

kendilerine ihsanda bulunduðu peygamberlerle, sýddýklarla, þehitlerle ve salihlerle
beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaþtýrlar" (Nisa, 69) buyurulmuþtur. Kul Allah'ýn
farzlarýna, Resûlünün sünnetlerine ittiba edip bid'atlerden sakýnarak, Resûlullah'ýn
ahlakýyla ahlaklanýrsa, Allah'ý sevmiþ olur. Böyle bir mümin ise yarýn Cenabý Peygamber
ile beraber olacaktýr.
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Peygamber Efendimizin mucizeleri çoktur. Bütün âlemce meþhurdur. Bunlarýn
her bakýmdan en açýðý ve devamlýsý, Allah'ýn kitabýdýr ki, bâtýl O'na ne önünden
yaklaþabilir, ne arkasýndan. Hakim ve Hamid Allah'tan inmiþtir o (Fussilet, 42). Alimler
ona doyamazlar. Ne kadar okunsa usanýlmaz ondan. Ýbretleri tükenmez, güzellikleri
bitmez. O, apaçýk nurdur, Allah'ýn saðlam ipidir (hablül metin), hikmet dolu zikirdir,
doðru yoldur (sýratý müstakim), Onlarýn hutbelerine, þiirlerine ve diðer sözlerine
benzemez. Benzerini getirmek insan kudretinin dahilinde deðildir. Kur'an'ýn düzgünlüðü,
tükenmezliði ve coþkunluðu karþýsýnda, bütün Araplar suskun kalmýþtýr. Hayrette
kalmýþtýr. Cüret ettikleri benzetmeler, tükenmezliðin, akýlcýlýk ve yüceliðin deðil, açýklýðýn
deðil, tutukluk, düþkünlük, karýþýklýk, anlaþýlmazlýk ve sapkýnlýðýn örnekleri olmuþtur.
O'nunla alay edenler çarpýlmýþlar, periþan olmuþlardýr. Çünkü O, Allah'ýn kitabýdýr.
O'nu habibi vasýtasýyla âlemlere göndermiþtir.

Hazreti Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'in temiz þeriatý da, O'nun
mucizelerindendir. Bütün âlimler ve ârifler, onun sonuna ulaþmaktan âciz olduklarýný
söylemiþlerdir. Onun bize ne kadar en güvenilir kimselerle rivayet edilegelen sözleri
ve onun mucizeleri cümlesindendir. Buhari'nin Sahih'indeki rivayeti vechile: "Ben
cevâmiul kelim ile gönderildim." (Yani pek çok kelime, cümle ve manalarý kýsa ve öz
birkaç kelimede toplayýp söylemek özelliðiyle gönderildim.) "Uzaktan düþmana korku
salmak gibi bir ilâhi yardýma nail kýlýndým," buyurmuþlardýr.

Dinin ayakta durmasý ve hükümlerinin bekasý, kýyamete kadar O'nun mübarek
hadisi þerifleriyledir. Çünkü Kur'an'ý en iyi anlayanlar ve yaþayanlar, O'nun sünnetlerini
en iyi zaptedip yaþayanlardýr.

O'nun çocukluk, gençlik ve yaþlýlýk devirlerindeki yüksek ahlaký, her biri bir
baþka güzel bulunan fiilleri, her biri bir baþka güzelliði emreden tavýrlarý, alýþýlagelmiþ
bir âdetin devamý olmayýp O'nun Muhammedî zâtýna özgü bir hayat tarzý olduðu için
mucizeleri cümlesindendir.

O'nun þeklinin inceliði; sýfatlarýnýn ve ahlakýnýn güzelliði de mucizeleri
cümlesindendir. Ahlakýnýn öyle incelikleri vardýr ki, ancak derin sezgi sahipleri
görebilirler. Ruhlarý karanlýk ve sapkýnlýðýn en katý heykelleri olmuþ azgýnlarýn bile, o
kalýn, karanlýk perdelerini delip geçen ve gözlerine sokulurcasýna zâhir olan mucizeleri
de pek çoktur ki, bunlar onun en þerefli, en son, kâmil peygamber olduðunun delilleridir.
Abdullah bin Revâha'nýn dediði gibi: "Eðer O'nun hiçbir mucizesi olmasaydý, sadece
hayrý göstermesi mucize olarak kâfi gelirdi."

Onun harikulade, tabii kanunlar dahilinde fakat onlara zýt olarak zuhur eden,
hilecilerin hilesini, inkârcýlarýn inkârýný baþlarýna geçiren, müminleri imanlarýndan dolayý
tebrik edip müjdeleyen mucizeleri de pek çoktur: Ayýn yarýlmasý; yoldan geçerken
taþlarýn selam vermesi; bir aðacýn yerinden sökülüp gelerek onu selamlamasý ve
tekrar yerine gitmesi; hayvanlarýn dahi O'nun peygamberliðine þehadet etmeleri;
parmaklarýnýn arasýndan su akýtýp ashabýna içirmesi; avucundaki taþlarýn tesbih edip
þehadet getirmesi; az bir yemeðin çok kiþiye yetmesi; hurma kütüðünün ayrýlýktan
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inleyip aðlamasý; devenin sahibinden þikayet etmesi; zehirli koyunun sofrada
konuþmasý; bir kuyunun O'nun mübarek tükrüðüyle temiz olmasý; orta boylu olmasýna
raðmen iki uzun boylu kimsenin arasýnda onlardan uzun ve heybetli görünmesi. Daha
sayýlamayacak kadar mucizeleri, gaybdan (görünmeyenden) haber vermesi, cansýz
varlýklarýn konuþup O'na selam vermeleri bu cümledendir.

Hazreti Ali'nin, "bir defasýnda Resûlullah ile Mekke'de dolaþmaya çýktým.
Resûlullah'ýn önüne gelen her aðaç ve dað, tepe, muhakkak: 'Selam senin üzerine
olsun, ey Allah'ýn Resûlü,' diyordu," diye anlattýðýný, Tirmizî rivayet ediyor.

Az bir yemeðin çok kiþiye yettiði hakkýndaki hadisler Buhari ve Müslim'de ve
Sünen kitaplarýnda mevcuttur. Resûlullah'ýn diðer mucizelerine dair rivayetler, hadis
kitaplarýnda senetleriyle zaptedilmiþtir. Bunlar arasýnda rivayet edilmiþtir ki:

Resûlullah'ýn vefatýndan sonra Rumlu bir delikanlý Medine'ye geldi, "O'nun
vasfýný Ýncil'de okumuþtum," dedi. Gözleri Resûlullah'ýn kabrini görünce müslüman
oldu. Ve "Hazreti Mustafa'nýn kabrine vardým. O bana kabirden konuþuyordu.
Peygamberlik nuru, kabrinin üzerinde durmaktadýr. Kalbi selim sahibi herkes bunu
görebilir" mealinde bir þiir söyledi.

Bu gibi kýsmi hadiseler, sýhhatinde þüphe bulunmamakla beraber, tevatür
derecesinde deðildir. Yani herkes tarafýndan bilinir þekilde yayýlmamýþtýr. Yukarýda
bahsettiðimiz mucizeleri ise tevatür derecesindedir.

Ýmam Müstaðfiri, Mucizeler kitabýnýn onuncu babýnda der ki: "Resûlü Ekrem'in
mucizeleri hakkýnda onuncu bab, O'nun ümmetinin velilerinin her vakitte ve zamanda
devam eden kerametleri hakkýndadýr ki, bu ümmetin velilerinin kerametleri peygamber
mucizelerinin bir çeþididir. Çünkü bir peygamberin ümmetinden bir kula Allah'ýn ikram
ettiði bir keramet, o nebinin ve davetinin hak olduðunun delilidir. Eðer o peygamber
ve getirdiði hak olmasa idi, onun ümmetinden olan bu kul; bu ikrama mazhar
olmayacaktý."

Evliyaullah'ýn kerametleri, Allah'ýn kitabý, Resûlullah'ýn hadisleri, ehli sünnet
vel cemaatin þehadetleriyle haktýr.

Allah'ýn kitabýndaki delili: "Zekeriya Meryem'in yanýna girdiði zaman onun
yanýnda kýþýn yaz meyvesi, yazýn da kýþ meyvesi görüyordu."

Meryem ittifakla peygamber deðildir. Bu ayet, evliyaullahýn kerametini inkâr
edenlere karþý kesin bir delildir.

Resûlullah'ýn sünnetindeki delilleri çoktur. Hazreti Ebubekir Sýddýk (Radýyallahu
Anh) oðlu Abdullah'a demiþti ki: "Oðlum, bir gün Arab'ýn içine ihtilaf düþerse,
Resûlullah'ýn ve benim beraber gittiðimiz maðaraya git ve sýðýn. Ýhtilaf bitinceye
kadar oradan ayrýlma. Sabah akþam rýzkýn gelir."

Hazreti Ebubekir'in, "Rýzkýn sabah akþam sana gelir" sözünün tahakkuk etmiþ
olmasý, evliyaullahýn kerametlerinin ispatýdýr. "Birgün Arab'ýn içine ihtilaf düþerse
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oraya sýðýn" sözü de Saad ibni Ebi Vakkas'ýn ve sahabeden onun reyine tabi olanlarýn
yaptýðý gibi, ihtilaf esnasýnda kýlýç çekmekten sakýnarak Ali (Radýyallahu Anh) hak
üzre olmasýna raðmen, her iki taraftan da ayrýlýp kendi hâline kalmanýn daha doðru
olacaðýnýn delilidir. (Saad ibni Ebi Vakkas böyle yapmýþtýr.)

Ýmam Müstaðfiri, Cabir bin Abdillah'a dayanan senetle rivayet eder ki: Ebu
Bekir Sýddýk (Radýyallahu Anh) emretti ki: "Ben öldüðüm zaman Resûlullah'ýn kabrinin
bulunduðu eve götürün. Kapýsýnýn önüne býrakýn, kapý açýlýrsa beni oraya defnedin."
Cabir (Radýyallahu Anh) diyor ki: "Getirip kapýya býraktýk ve dedik ki: 'Bu Ebu Bekir'dir,
Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in yanýna defnolunmak istemektedir.' Kapý açýldý,
fakat kimin açtýðýný bilmiyoruz. Bir ses 'Bir ikram olarak girin ve onu defnedin' dedi.
Ne bir kimse gördük, ne bir þey gördük."

Ýmam Müstaðfiri, Malik bin Enes'ten, o da Nafi'den, o da Ýbni Ömer'den rivayet
eder: Hz. Ömer, Medine'de cemaate hutbe irat ederken: "Ey Sâriye, daða doðru!
Daða doðru! Kurda merhamet eden zulmetmiþ olur!" dedi. Ýnsanlar Ömer'in bu
sözünü anlayamadýlar. Çünkü Sâriye Irak'ta idi. Hazreti Ali'ye dediler ki: "Ömer
minberde hutbe irat ederken Sâriye'ye seslendiðini duyduk." Hazreti Ali de "Ömer'i
kendi hâline býrakýn. Onun, içine girip de çýkamadýðý iþ çok azdýr" dedi. Çok geçmedi,
Sâriye'nin gönderdiði haber geldi. Düþmanla karþýlaþýp hezimete uðrattýklarýný ve
daðýn eteklerinde çok miktarda ganimet aldýklarýný, bir ara onlarýn elinden bu ganimetleri
düþmanlarýn almak istediklerini, fakat semadan "Ya Sâriye! Ya Sâriye bin Zenim!
Daða doðru, daða doðru! Kurda merhamet eden zulmetmiþ olur!" diye bir ses iþittiklerini
söyledi. Oradakiler onlarýn iþittikleri sesin, Ömer'in sesi olduðunu anladýlar.

Ýmam Müstaðfiri, yine senediyle rivayet ediyor ki:
– Mýsýr fetholununca Mýsýr halký Amr ibnül Âs'a gelip dediler ki: "Bizim þu

Nil'imizin bir huyu vardýr ki, þartý yerine getirilmeksizin akmaz." Amr, "O nedir?" diye
sordu. Dediler ki: "Ayýn on ikisi olunca bir bakireyi ana ve babasýný razý edip bütün
süs ve elbiseleriyle Nil Nehri'ne atmadýkça akmaz." Amr (Radýyallahu Anh): "Bu iþ,
Ýslam geldikten sonra katiyyen olamaz. Biliniz ki Ýslam kendinden evvelki her þeyi
siler, süpürür" dedi. Üç ay beklediler. Nil, az ile çok arasý, fakat bir menfaat
vermeyecek þekilde aktý. Eski âdetlerine teþebbüs edecekleri sýrada, Amr mani olarak,
halife Ömer Ýbnül Hattab'a bunu bildiren bir mektup yazdý. Hazreti Ömer (Radýyallahu
Anh) verdiði cevapta: "Yaptýðýnda isabet etmiþsin. Ýslam kendinden evvelki þeyleri
siler süpürür," dedi. Mektubun içine bir kâðýt yazýp koydu ve Amr'a, "mektubun içine
bir kâðýt yazýp koydum. Aldýðýn zaman onu Nil'e at" diye emretti. Mektup Amr'a vasýl
olunca, Amr mektubu açtý, þöyle yazýlý idi: "Allah'ýn kulu ve müminlerin emiri Ömer'den
Mýsýr'ýn Nil'ine: Eðer sen bugüne kadar kendi kendine akýyor idiysen, bugünden itibaren
akma. Eðer seni akýtan Vahid ve Kahhar olan Allah ise, ki O'dur, O'ndan seni akýtmasýný
istiyoruz." Amr kâðýdý Nil'e attý. Mýsýr halký da hazýr idiler. Nil için her þeylerini feda
edeceklerdi. Çünkü her þeyleri ona baðlý idi. Sabah olunca Allah Nil'i akýttý ve bir
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gecede on altý birim yükseltti. Ýslâm'ýn bu beldeye giriþi, bu kötü âdeti oradan kaldýrdý
ve bugüne kadar Mýsýr'ý bereketlendirdi.

Ýmam Müstaðfiri, daha önce Hz. Musa'nýn da bir mucizeyle Nil Nehri'ni on
altý birim yükselttiðini anlatýyor. Evet! Peygamber Efendimizin rahmet edilmiþ ümmeti
içinde öyleleri vardýr ki, onlar geçmiþ ümmetlerin peygamberlerine denk, kimi durumda
daha üstündürler. Bu da Peygamberimizin: "Ümmetimden öyle kimseler gelecek ki,
onlar Ýsrailoðullarýnýn peygamberlerinden daha üstün olacaklar," hadisinin ispatýdýr.

Peygamberimiz, Tasavvuf ve Zikir
Ünlü mutasavvýf Þahabeddin Sühreverdi (KS), Kalp tasfiyesi (kalp temizlemek)

öðretisinin, Peygamberimiz tarafýndan baþlatýldýðýný belirtir. Sühreverdi ayný zamanda,
din ilimleri olan yorum, yorum yöntemi, hadis, hadis yöntemi, fýkýh (Ýslam hukuku),
fýkýh yöntemi, farzlar, kelam, manalar, beyan, nahiv gibi ilimlerin tasavvufa karþý
olmayýp, tasavvufun öncüleri ve bu yolun baþlangýcý olduðunu ileri sürer.

Bu konuda Ýmamý Rabbani de þöyle diyor:
– Hz. Peygamber, müslümanlara: "Sahabe ile sohbetin üstünde fazilet olmaz,"

buyurdu.
Allah, Peygamberimize Fetih Suresinde buyurmuþtur: "Onlara, takvaya raðbet

etmelerini (sarýlmalarýný) bildir."
Hz. Abdülkadir Geylani buradaki takva kelimesini Tevhid kelimesi gibi önemli

sayar. Takva nasýl dünya eðilimlerini yok ederse, Tevhid kelimesi de öylece nefsin
bayaðý yöneliþlerinden insaný kurtarýr.

Kelimei Tevhid, Kur'an'da iki yerde zikredilmiþtir:
1- "Onlara Lâ ilâhe illallah denildiði vakit kibirlenirler" (Saffat, 35).
2- "Ya Muhammed, bil ki hiçbir ilâh yoktur, ancak gerçek Mabud yüce Allah'týr.

Günahýn için ve müminler için istiðfar et" (Muhammed, 19).
Hz. Geylani, bu iki ayeti yorumlayarak bunlardan birinci ayetin halka özgü

olduðunu, ikincisinin ise, takva erlerini (yani mutasavvýflarý, tasavvuf yolundakileri)
hedef aldýðýný bildiriyor. Yukarýda ilk beyan edilen ayette, kâfirlere (inkârcýlara) hitap
edilmiþtir. Burada tevhid bir hatýrlatmadýr, bir uyarmadýr. Bundan baþka bir de ikinci
sýrada zikredilen tevhid kelimesi vardýr ki, iþte Ýslam bilgin ve mutasavvýflarýna indirilen
emir budur. Bu emir, sorumluluðu tamamen aydýnlara yükleyen bir mana taþýr. Hz.
Pir, bu hususta þunlarý belirtiyor:

"Ýkinci sýrada açýklanan Kelimei Tevhid, ilme (yakiyn ilmine) aittir. Avam sýnýfý
(kaba dindarlar) bu sýrdan anlamazlar."

Hz. Geylani (KS) seçkinlerin ibadeti konusunda, takva sahibi ve aydýn
müslümanlara özel sorumluluklar geldiðini belirtirken, þu konuþmaya yer veriyor.
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– Hazreti Ali (RA) Peygamberimize zikrin en önceliklisini sordu:
Peygamberimiz, bu soruya cevap vermek için kalbini Allah'a verdi. Resûlullah bu
hareketiyle Hz. Ali'ye "Vahiy" beklediðini de belirtmiþ oluyordu. Çok geçmeden Cebrail
(AS) inerek, Hz. Peygambere Kelime-i Tevhid'i tekrarladý. Hz. Peygamber Cebrail'le
Tevhid zikrini yaptý. Sonra Hz. Resûlallah ayný þekilde Tevhid'i Hz. Ali'ye tekrarlattý.
Resûlallah, bundan sonra seçkin ashabýn bulunduðu bir topluluða giderek, ayný tesbihi
onlara da öðretti.

"Küçük savaþ bitti, þimdi büyük savaþ baþlýyor" mealindeki hadis de ilk kez o
toplantýda açýklanmýþtýr.

Peygamber Efendimiz, yine bu sýralarda kendisine hâlinden söz açan bir mümine:
"Senin düþmanýn, iki yanýn arasýndaki nefsindir" buyurmuþtur. Buna göre, nefis, zararlý
hâliyle ilk yenilmesi gerekli düþmandýr. Çünkü kendine ve baþkalarýna zarar verenlerin;
genellikle nefislerini kontrol edememek yüzünden günaha girdikleri bir gerçektir.

Ýmamý Þârânî (KS) Nefahât adlý eserinde, yine Ashabý Kiram'ýn hazýr
bulunduðu bir mecliste, Hz. Peygamberin "Kelimeyi Tevhid'i talim buyurduklarýný"
tekrarlýyor. Ashab o toplantýda uzun süre Tevhid kelimesini cehren tekrarlamýþtýr.

Þeddad bin Eyes'in belirttiðine göre, zikirden sonra Peygamberimiz duada
bulundu ve sonra Ashaba dönerek þöyle dedi: "Ey Ashabým, sizi müjdelerim ki Allah,
sizleri maðfiret buyurdu."

Ýmamý Þârânî'nin belirttiðine göre, bu hadisi þerif, daha sonra tasavvuf
meclislerinde yetiþenlere toplu zikir için ilham kaynaðý olmuþtur.

Tasavvuf kaynaklarý, Resûlullah'ýn Hz. Ali'ye talim ettiði zikrin öteki seçkin
Ashab'a da aynen tekrarlatýldýðýný açýklýyorlar.

Miraç Mucizesi

Allah, Hz. Peygamberin en mahzun, en yalnýz ve kederli bir zamanýnda bu
kutlu baðýþý indirmiþtir. Peygamberimizin, üstün ahlaký, tevazuu, merhameti, sayýsýz
meziyetlerinin geliþtirdiði imanlý kiþiliði yanýnda, tasavvufi meþrebinin ya da gerçeði
sevmesindeki özelliðinin bunda etkisi olduðu da kesindir.

Miraç olayýnýn meydana geldiði gece (27 Recep 620) þöyle naklediliyor:
"Hz. Muhammed'in (SA) Peygamberliðinin onuncu yýlýydý. Kâbe'nin kuzey

yanýna düþen evinde yapayalnýzdý. Bu kapkaranlýk gecenin sessizliðinde, tefekküre
(düþünce yoðunlaþmasýna) dalmýþtý.

Birden kulaðýna bir sesin geldiðini fark etti:
– Uyan... Ey uykudaki kiþi...
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Odaya altýn ve nurlu giysileri pýrýl pýrýl yanan biri girdi. Hz. Peygamber, bu
âþina yüzü hemen tanýdý. Gelen Cebrail (AS) idi. Bu kez hiçbir Vahiy getirmemiþti.
Ama Hz. Peygamber, çok daha önemli bir ikrama mazhar olacaktý.

Meleðin yüzü nur içindeydi. Yanýnda da pýrýl pýrýl ýþýldayan Burak duruyordu.
Hz. Muhammed (SA) bu binekle Sidretül Müntehâ'ya kadar gidecek, âlemlerin
Yüce Yaratýcýsýnýn cemal tecellilerinden kutlu bir tecelli ile þereflenecekti.

Göðün her katýný aþtýkça orada bir Peygamberle karþýlaþtý. Ýsa, Musa, Nuh ve
öteki bütün Peygamberler O'nu selamladýlar. Ve "Selam sana, bizim yarým býraktýðýmýz
hizmeti tamamlayan" dediler.

Hz. Peygamber her katta olaðanüstü birçok tecellilerle karþýlaþtý. Bu Miraç
Allah'ýn her Peygamberine verdiði sayýsýz mucizeler arasýnda hiç þüphesiz büyük bir
özellik taþýmaktaydý. Son nebiye nasip kýlýnan bu büyük çýkýþ; ilerde dünyaya nasýl bir
kader geleceðinin de habercisi gibiydi. Miraç'ý anlatmak için kimin kalemi ve yazdýðý
kitap bir âciz belgesi olmaz? Çünkü onun deðerine hiç kimse ulaþamaz. Bu kutlu
mucize, ilâhi emirle Kutsal Kur'an'ýmýzda bile çok kýsa açýklanmýþtýr. Ýsrâ suresindeki
1. ayette aynen þöyle buyurulmaktadýr:

"O Münezzeh Allah ki, ona ayetleri (harikalarý) göstermek için, kulunu gece
vakti, Mescidi Haram'dan (yani Kâbe'den) Mescidi Aksa'ya (yani Kudüs'e) götürdü."

Bu ayet yorumlandýðý takdirde çok derin anlamlar doðar, bu ayetin altýndaki
gizlerin ne derece kutsal bir içerik taþýdýðý sözle, kelimelerle anlatýlamaz...

Hemen her mümin, gönülde etkisini sürdürecek, fakat þekli ve yorumlanmasý
çok zor olan bu ilâhi ikram önünde, huþû ve saygý ile eðilir.

Miraç mucizesi gibi öteki Peygamberlere de mucizeler verildiðine hiç þüphe
yok. Ama en yüksek Miraç, ancak Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'e
tahsis kýlýnmýþtý... Nuh (AS) da vahye nail olmuþtu. Hz. Musa'ya tecelli bir ateþ
aðacýndan görünmüþtü. Hz. Ýsa'ya "hastalýklarý bir anda iyileþtirmek ve ölülere ruh
vermek" gibi, gerçekten her fani Peygambere nasip olmayan mucizeler indirilmiþti.
Hz. Muhammed'e ayrýca Hz. Cebrail refakat etmekteydi ve bilindiði gibi belli bir
yere kadar iki Âlem Resûlünü uðurladý.

Miraç olayý zaman zaman Hz. Muhammed'in (SA) hadislerinde de yer almýþtýr.
Fakat bu hadisler, dinleyenlerin idrak düzeyine göre yorum getirecek biçimdedir.
Miraç'ýn ne kadar zaman sürdüðü, müverrih ve tarih yazarlarýnca uzun süre tartýþýlmýþtýr.
Hz. Muhammed (SA), kutlu inzivasýný terk etmeden önce, su çanaðýný devirmiþti.
(Miraç'tan dönüþünde) devirdiði bardaðýn kenarý henüz yere deðmemiþti.

Ertesi gün Peygamber (SA) Miraç olayýný Ebu Talib'in kýzý, Ümmü Hâni'ye
(RA) anlattý. Ümmü Hâni O'nu hayretler içinde dinledi. Hz. Peygamber: "Bunu
herkese açýklasam mý acaba?" diye sordu. Ümmü Hâni O'nun maþlahýnýn eteðinden
tutarak yalvaran bir sesle:



260

"Ey Resûlü Ekrem. Böyle yapma sakýn... Kâfirlerin hiçbiri sana inanmayacaðý
gibi, müminler de senden þüphe edecekler" dedi. Fakat Peygamber onu dinlemedi.
Kâbe'ye gitti, mümin ve kâfirleri bir araya toplayarak, onlara gece kendisine gelen
mucizeyi açýkladý.

Miraç olayý, özetle böyle anlatýlýyor. Peygamberin (SA) ruhu ile mi, yoksa
ruhla bedeninin birlikte bu semavi (göklere yükselmeye) yolculuða çýktýðý hadisesi,
yüzyýllar boyunca tartýþýlmýþtýr. Mutasavvýflarýn çoðu çýkýþýn (yükselmenin), ruhani
olduðu görüþündedirler. Fakihler, muhaddisler ve baþkalarý, yani hukukla uðraþan ve
Peygamber sözlerini tespit edenler, bedenle meydana geldiði inancýndadýrlar. Biz
burada bu tartýþmanýn bir yanýný tutup öteki yanýný býrakacak deðiliz. Madem ki,
Peygamberimiz (SA)'nin tasavvufi yaþamýndan söz açýlmýþtýr, burada bir soru hatýra
gelir: Tasavvuf düþünce sistemine göre, Miraç nedir?

Tek yanlý bir yargýda bulunmayarak þöyle düþünüyoruz: Miraç, âlemlere Resûl
olarak gönderilmiþ en mükemmel bir Peygambere (SA) verilmiþ üstün bir mucizedir.
Þimdi Miraç, mademki ilâhi bir mucizedir, öyleyse her iki hâlin de mümkün olabileceði,
yani Allah'ýn ruhen de, bedenen de, Peygamberini göðe almaya muktedir bulunduðu
gerçeðini her an hatýrda tutmak gerekir. Bu görüþün dayandýðý gerekçe açýktýr. Þu
ayetlere dikkat edelim:

"O'nun (Allah'ýn) yüzünden baþka, (yani varlýðýndan baþka) her þey fani'dir"
(28:88).

Yine,
"Allah her þey üzerine kadirdir" (16:77).
Bir baþka ayette:
"Bilmez misiniz ki, Allah gökleri ve yeri Hak olarak yarattý. Dilerse sizi yok

edip yerinize baþka kavimler getirir. Ve bu yüce Allah için güç deðildir" (14:19-20).
Bu konuda özetle belirleyeceðimiz husus þudur: "Bunun gibi mucizevi olaylarý,

pozitif bilim kurallarýyla deðerlendirmek ve maddeyi görünen sýfatlarýyla bir gerçekmiþ
gibi kabul etmek gereklidir. Bu, madde alanýndaki yasalara göre bir düþünüþtür.
Mucizeler ise, asýl maddeyi "hem var hem de yok eden" üstün bir cevherin (nurun),
evrene egemen oluþudur. Bu egemenlik önünde maddi yasalarý geçerli saymak, elbette
insaný yanýltýr. Ruhül Kudüs nasýl algýlanamazsa, mucizeler de algýlanamaz. Yüce
meleklerin tasarrufu nasýl bilinemezse, mucizeler de belki çok ileri aþamalarda
gerçeðine varýlacak birer olgu hâlinde görülebilir.

Marifetullah
Allah'ý ancak kendisi bilir. Kendinden gayrisi bilmez. Müþahede ehli, sorunu

bütün yönleriyle ortaya koymuþlardýr. Müþahede ettikleri bâtýn ve celal tecellileri
karþýsýnda, "Melikül Kuddüs'ü tesbih ve tenzih ederiz. Kendini kendinden baþkasý
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bilmeyeni tesbih ve tenzih ederiz. Seni layýk olduðun gibi bilemedik, tesbih ve tenzih
ederiz" demekten baþka çare bulamamýþlardýr. Varlýklarýn beliriþini ve her zuhurun
ikram olduðunu görmüþler, "Tesbih ve tenzih ederiz Zâtý Ecelli Âlâ'yý ki, gizliliðinde
zâhir olmuþ, zuhurunda gizlenmiþtir," demiþlerdir.

Gönül gözü marifet nuruyla müþahedeye ererse, þuhud (tanýklýk) ehlinin
gördükleri bu manalar ve hakikatler, daha zâhir görünmeye baþlar. Görülür ki bütün
âlem, Sâni ve Hakîm olan Allah'ýn eseridir.

Arifler demiþlerdir ki: Hak Teâlâ hem yakýndýr, hem uzaktýr. Hem zâhirdir,
hem bâtýndýr. Eðer kader insana bin sene ömür verse, her nefeste bin adým atmak
nasip olsa, her bir adým da bin adým kadar olsa, kul yine Cenabý Hak'ka ulaþamaz.
Çünkü O'na ulaþmak mümkün deðildir. Manevi uzaklýk da aynen böyledir. Asýl olan
o yakýnlýktýr ki, Allah Teâlâ bu yakýnlýk hakkýnda þöyle buyurmuþtur:

– Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz (Kaf, 16).
– Biz ona sizden daha yakýnýz, fakat siz görmezsiniz (Vakýa, 85).
Birisi çýkýp: "Öyleyse kâinatýn hiçbir zerresi müstesna olmamak üzere Cenabý

Hak'kýn mukaddes zâtý hiçbir zerreden uzak deðildir" dese, ne lâzým gelir?
Bu o kadar bozuk ve çirkin bir sözdür ki, cevabý þudur: Güneþ, temizin üstüne

de doðar, temiz olmayanýn üstüne de doðar ve aydýnlatýr. Her birisi kendi yeteneði ve
istidadýnca zâhir olur. Güneþ ne temizlerin temizliðiyle ve temiz kokusuyla artar, ne
temiz olmayanlarýn temiz olmayýþýyla azalýr. Her varlýk Allah'ýn mahlukudur ve her
þey O'nu gösterir. O'nun korumasý olmaksýzýn hiçbir þeyin bekasý mümkün deðildir.
Bunlarýn hiçbirisinden O'nun zâtýna bir ayýp ve noksanlýk gelmez.

O'nun zâtý hakkýnda konuþurken edep gözetmek lâzýmdýr. Görmez misin ki
Ýbrahim Aleyhisselâm: "Ben hasta olduðum zaman O bana þifa verir," dedi (Þuara,
70). Hastalýðý Allah'tan baþka kim verebilir? Ýþte Ýbrahim Aleyhisselâm hastalýðý
kendine, þifa vermeyi de Allah'a izafe etmiþtir. Çünkü O bütün fiillerin yaratýcýsýdýr.

Þehabeddin Sühreverdi Hz., Avarifül Maarif'in itikatlar bölümünde der ki:
"Ýlâhi kelamda bir þek, þüphe yoktur. Her sözün kýymeti ve mertebesi

söyleyenine göredir. Söyleyen ne kadar yüksek ise, söz de o kadar yüksektir. Allah'ýn
kadim zâtý, celal ve azametiyle tektir. O'nun kelamý da celal ve azametiyle tektir.
Ýnsanlara meseleyi en güzel þekilde anlatmak ve fayda vermek bakýmlarýndan eþsizdir.
Mertebesinin yüceliði de anlatýlamayacak derecededir. Mesela güneþ gibi, ki insanlara
son derece uzaktýr. Fakat sýcaklýðý ve ýþýnlarý ile de, son derece yakýndýr. Eðer eserleriyle
onun sana son derece yakýn olduðunu ve zuhurunu görürsen, onun hakikat ve özünün
son derece uzak ve bâtýnýnýn sana meçhul olduðunu, zuhuruyla sana ne derece yakýn
ise, bâtýnýyla da senden o kadar da uzak olduðunu, hem zâhir, hem bâtýn olduðunu
anlarsýn."
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Zaman ve Uzay
Bazý arifler zaman ve mekânýn hakikati hakkýnda demiþlerdir ki:
Mekân (uzay) kýsýmdýr: Cismanilerin mekâný, ruhanilerin mekâný. Cismanilerin

uzayý, fiziksel varlýklarýn içinde bulunduklarý, bildiðimiz uzaydýr.
Ruhanilerin mekânlarýna gelince: Bunlarýn cinsleri çoktur. Ruh ne kadar latif

(ince, incelikli) ise onun uzayý da o kadar latiftir. Fakat bunlarý dört derecede özetlemek
mümkündür:

Birinci derece: Bu zeminde ve diðer zeminlerde vazifeli melekler, sahralara,
daðlara, denizlere vazifelendirilmiþ melekler, süfli âlemin tertibi için vazifelendirilmiþ
melekler ki, nuraniyetleri birinci kat semadan öteye geçemez. Kendileri de birinci
kat semadan öteye geçemezler. Bunlara hangi mekân verilmiþse, oradan bir parmak
dahi öteye gidemezler. Çünkü kudretleri dahilinde deðildir.

Bunlardan hiçbirisi yoktur ki onun belirli bir makamý bulunmasýn. Bunlarýn
dereceleri arasýndaki makamlar çoktur. Lakin sözün uzamamasý için hepsini birinci
dereceye dahil etmiþlerdir.

Ýkinci derece: Semalardaki meleklerdir. Her sema derecesindeki kendi
semasýndadýr. Hamelei Arþ (Arþ'ý taþýyanlar) ve Arþ'ýn etrafýný çevreleyen melekler
bunlardýr ve bunlarýn makamlarý birbirinden farklýdýr. Nihayeti yoktur.

Üçüncü derece: Ruhaniyatý âlâ. Yüksek ruhanilerdir ki ikinci derecedekilerden
daha yüksektir. Bunlar hazreti Rububiyetin yakýnlarýdýr. Bunlarýn sýfatlarýnýn ve
mertebelerinin de sonu yoktur. Bunlarýn makamlarý gayb âlemlerindedir. Bunlar son
derece güçlü ve lâtiftirler. Letafetleri o derecededir ki, isteseler kendi cinslerinden
olan pek çok melâikeden gizlenebilirler. Fakat hiçbir vakit yapamazlar. Bunlarýn
harekete ihtiyaçlarý yoktur. Göz açýp yumuncaya kadar maksatlarýna ulaþabilirler.
Fakat onlarýn ruhaniyetleri bakýmýndan hareket, onlarýn kemaline yararlýdýr.

Dördüncü derece: Ruhlarýn derecesidir. Bunlarýn kendi aralarýndaki dereceleri
de birbirinden farklýdýr. Ruhlar da letafette birbirlerinden farklý mertebelere sahip
olduklarý cihetle, insan ruhu bütün ruhlardan daha latiftir. Hem o kadar latiftir ki, hiç-
bir mahluk letafette onun derecesine ulaþamaz. Arþ'tan yerin altýna kadar hiçbir þey
ondan uzak deðildir. nereyi isterse orayý bulur. O ne bir þeye bitiþiktir, ne ayrýdýr. Ne
bir þeye dahildir, ne hariç. Ne hareketlidir, ne sakin. Bütün bunlar akli delillerle bili-
nir. Akli deliller, kalbi müþahedelere, sýrrî keþiflere ve ruhi incelemelere sahip olma-
yanlara göredir. Marifet güneþi doðduktan sonra, akýl çýrasýna ihtiyaç býrakmaz. Eðer
insan ruhu kemale ererse, kalýbý ruhaniler mekânýna çeker götürür, ateþte yanmaz.

– Sizden hiçbir kimse yoktur ki ateþe uðramasýn (Meryem, 71) vaadinin ve
yemininin tahakkuku için, kýyamette bunlar da ateþe girerler, fakat yanmadan çýkarlar.
Bunlar kapýdan girdikleri gibi duvardan da girerler. Ýsterlerse herkesin gözünden
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gizlenebilirler. Bütün bunlar mümkündür. Mümkün olmayan, yani yaratýlmayan ve
mekâna baðlý olmayan, suretten, þekilden münezzehtir. Yani Hak Teâlâ Hazretleri
yukarýda zikrettiðimiz ruhanilerin mekânlarýndan hiçbirine baðlý yahut beraber deðildir.
Hiçbir mahluk O'nun yüceliðine ve kutsiyetine ulaþamaz. Celle ve alâ, celle celâlühu,
celle þânühu.

Hak Sübhanehu ve Teâlâ, celaline layýk olmayan bütün noksanlýklardan, bir
diðerine nispetle kemal addedilen her þeyden ve vasýftan, soyut olandan ve
olmayandan, akýl, fehm ve hayal ile idrak edilmekten münezzeh ve mukaddestir.
O'nun nitelikten münezzeh en kutsal zâtý, zaman ve mekâna nispet edilmekten uzak
ve üstündür. O'nun sýfatý, teþbih ve temsil gibi noksanlýklardan münezzehtir.

Hadisi kutside: "Ýzzet ve celalim, vahdaniyetim, mahlukatýmýn bana muhtaçlýðý,
Arþ'ý kaplayýþým ve mekânýmýn yüceliði hakký için, müslüman olarak yaþlanan erkek
ve kadýn kuluma azap etmekten hayâ ederim." Diðer bir hadisi kutside ise: "Azamet
ve celalim ve mekânýmýn yüksekliði hakký için, kalbi karanlýk olan hiçbir kimse cennete
giremez," buyurmuþtur. Bu hadisi kutsilerdeki mekân yüksekliði, yukarýdaki
anlattýklarýmýza göre anlaþýlmalýdýr. Bu da mekânsýzlýktýr. Mekândan münezzehliktir.
Bu yükseklik ifadesi O'nun zâtýnýn yüceliðine iþarettir. Uzay yüksekliði ve zâtýn
kutsallýðý ibareleri, o yüceliði anlatmak içindir. Ayette, "O derecelerden yüksek ve
münezzehtir O Arþ'ýn sahibi" buyurmuþtur ki, bunu ifade eder.

Ruhun cesetle beraberliði, Hak'kýn bütün kâinatla beraberliðini temsil edere.
"Kendini bilen, Rabbini bilmiþ olur." Ruha, cisme girme veya cisimlerden çýkma,
bitiþme ve ayrýlma gibi þeyler olur mu? Bu mümkün deðildir. Ýnsan ruhu için bu
olmazsa, Allah için nasýl mümkün olur? Kýsacasý, "hulûl" diye bir þey yoktur ve olamaz.

(Hâce Muhammed Parsâ'nýn Faslul Hitab/Tevhid'e Giriþ eseri temel alýnarak
hazýrlanmýþtýr.)
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HAKÝKAT EHLÝNÝN OLMAZ NÝÞANI
Belirmez arifin hali ve þaný
Deðil irfan filan oðlu filaný
Yerin' terk edenin yoktur mekâný
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Ýzi yoktur ki izinden biline
Dahi tozmaz ki tozundan biline
Sen onu sanma sözünden biline
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Ne denli var ise âlemde evsaf (Vasýflar, nitelikler.)
Sýfatlanýr onu bil ehli araf (Arifler, bilgeler.)
Ýnat ehli deðilsen eyle insaf
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Sen onun sabrýyla þükrünü sorarsýn
Bulamazsan o vasfiyle yürürsün
Bilindi ki niþanýný ararsýn
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Hak kitabýnda yazýlý bu erler
Hak sýfatý içinde görünürler
Ne doðarlar onlar, ne dolanýrlar
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Öfke, þehvet, iki ayaktýr onlar
Binip üstüne gezgin oldu canlar
Bunlarla çýktýlar Arþ'a çýkanlar
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Ne ki dýþarda hor görmezse arif
Vücudunda onu olamaz sarif (Tasarruf etmez.)
Onun için der bunu ehli maarif (Marifet ehli.)
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Cihanda bir güruh olmaz ki can
Bulunmaya içinde ehli irfan (Ýrfan ehli.)
Olur mevsuf sýfatlar ile her an (Vasýflanýr.)
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Þeriatla olursa eðer o efal (Ýþler.)
Deme ona ki bu gayet bedamal (Kötü amelli.)
Þer reddetmezse sen de kýl ikbal (Saygý göster.)
Hakikat ehlinin olmaz niþaný
Ne ki var olmaktadýr bu cihanda
Eðer iþlense hepsi yerli yerinde
Bahane bulamazlar hiçbirinde
Hakikat ehlinin olmaz niþaný

Niyazi Mýsrî'den.
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RÝCÂL-Ý GAYB

Þeyh Alâüddevle Semnanî þöyle der:
– Gaybda üç zümre müþahede ettim. Gönlüm onlara meyletti. Selam verdim.

En güzel þekilde cevap verdiler ve en güzel þekilde 'Merhaba' dediler. Sözlerinin
güzelliðini, hâllerinin sýhhatini çok beðendim. Onlarýn mensubiyetlerini araþtýrdým,
dediler ki: 'Biz sufileriz. Yedi tabakamýz vardýr. Talibler tabakasý, müridler tabakasý,
salikler, sairler, tairler, vasýllar tabakasý. Yedincisi kutubdur ki, her zamanda bir
tane bulunur. Onun kalbi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in kalbi üzredir.
Abdâl'ler kutbunun kalbi de Ýsrafil'in kalbi üzredir. Ayný þekilde gökte de güney kutbu
ve kuzey kutbu olmak üzere iki kutup vardýr. Güney kutbuna en yakýn yýldýz Süheyl
yýldýzýdýr. Kuzey kutbuna en yakýn yýldýz da kutup yýldýzýdýr. Allah ayný þekilde
yeryüzünde de iki kutup koþmuþtur. Her birine de mertebeleri yakýn etmiþtir. Ýrþad
kutbunun mertebesi Süheyl yýldýzýnýn mertebesidir. Iþýðý ve faydasý bakýmýndan en
büyük yýldýz budur. Abdâl'ler kutbunun mertebesi de kutup yýldýzýnýn mertebesidir. Bu
da insanlarýn çoðunun gözlerinden gizlidir.

Abdâl'ler, üç yüz altmýþ kadardýr.
Bunlarýn eþleri, çocuklarý, geçimleri, mallarý, mülkleri vardýr.
Hazreti Peygamber'den rivayet edilen bir sahih hadiste:
– Hiçbir peygambere bana edildiði kadar eza edilmemiþtir, buyurmuþlardýr.
Ýnsanlar peygambere ettikleri gibi, bunlara da hased ederler, eza ederler. Bunlar

halký Hak'ka çaðýrma hususunda peygamberlerin halifeleridirler. Bunlarý hiçbir kimse
hakkýyla tanýyamaz. Ancak kalplerini Allah'ýn nurlandýrdýðý kimseler tanýrlar. Bunlar
"el Mürid" isminin delaletiyle bilirler. O bunlarý basiret gözünü aydýnlatýcý nur ile tanýr.
Onlar kendi kubbeleri, yani örtüleri altýndadýrlar. Bunlardan her birinin insanlýk gereði
olan þeylerden kubbeleri vardýr ki, bu suretle yabancýlarýn gözlerinden gizlenirler.
Kim irþad kutbunu ve halifesini bilirse, müridler zümresine dahil olur.

Abdâl'lerin altý tabakasý vardýr. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in hadisinde
buyurulduðu gibi:

– Allah'ýn üçyüzleri vardýr ki, kalpleri Âdem Aleyhisselâm'ýn kalbi üzredir.
Kýrklarý vardýr ki, kalpleri Musa Aleyhisselâm'ýn kalbi üzredir. Yedileri vardýr ki, kalpleri
Ýbrahim Aleyhisselâm'ýn kalbi üzredir. Beþleri vardýr ki, kalpleri Cebrail Aleyhisselâm'ýn
kalbi üzredir. Üçleri vardýr ki, kalpleri Mikail Aleyhisselâm'ýn kalbi üzredir. Birleri
vardýr ki, kalpleri Ýsrafil Aleyhisselâm'ýn kalbi üzredir. Birler öldüðü zaman Allah
üçlerden birini onun yerine koyar. Üçlerden biri öldüðü zaman Allah onun yerine
beþlerden birini, beþlerden biri öldüðü vakit yedilerden birini, yedilerden biri öldüðü
vakit kýrklardan birini, kýrklardan biri öldüðü vakit de üçyüzlerden birini onun yerine
getirir. Üçyüzlerden biri öldüðü vakit Allah kullarýndan birini onun yerine koyar. Allah
birçok belalarý onlar hürmetine bu ümmetten kaldýrýr.
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Biz bunlarýn varlýðýna, mertebelerine, tabakalarýna, sayýlarýna yakînen inanýrýz.
Onlarý tayyý mekân, su üzerinde yürümek, uzun mesafeli denizlerden köprüsüz ve
gemisiz aþýp geçmek, insanlarýn gözlerinden gizlenmek, dar ve dolu yerde bedenleri
baþkalarýnýn bedenlerine dokunmamak þartýyla toplanmak gibi kerametlerini gördük.
Bunlarýn hiçbir kimseye zulmü asla görülmemiþ, mecliste Kur'an'ý yüksek sesle
okurlarken sesleri duyulmamýþ, gök ehli arasýnda þiir söylerken, zikrederken, aðlarken
görülmemiþlerdir. Bunlar çirkini temize çevirmiþler, muhtaçlarý her zaman kendilerine
tercih etmiþler, kendileri için sarf etmekten þiddetle sakýnmýþlardýr. Onlarýn yeme,
içme, giyinme, týraþ olma, ahlak, edep, arkadaþlýk hususlarýnda siretleri (yani tuttuklarý
yol), sufilerin siretleri gibidir. Bana göre, sufiler, bu siretlerini bunlardan almýþlardýr.
Bunlar, dünyada insanlarýn sakin olduklarý ve dörtte bir miktarýnda olan yerler içinde
beldeleri dolaþýrlar.

Bunlar senede iki defa toplanýrlar. Biri Arafat'ta, diðeri Receb ayýnda.
Receb'deki toplantýyý nerede emrolunurlarsa orada yaparlar. Onlarýn insanlara arasýnda
büdelâsý (abdâl'leri) vardýr. Onlar onlarý tanýrlar, fakat büdelâ onlarý tanýmazlar.

Hazreti Peygamber zamanýnda Hilal, büdelâyý seba'dan (yedi abdâl'dan) idi.
Onu hakiki vechesiyle kimse tanýmazdý. Ancak müslümanlardan her zamanda bir
kiþi tanýr. Bu "bir" olursa Allah'ýn emriyle diðer "bir"le sohbet ederler. Ashabý kiram
ile Hazreti Peygamber arasýndaki bu "bir", Huzeyfe bin Yeman (Radýyallahu Anh) idi
ki Hazreti Peygamberin onlara selamý, onun vasýtasýyla ulaþýrdý. Ashabý Kiram
Resûlullah huzurunda toplanýrlar, hep beraber namaz kýlarlar ve din esaslarýný
öðrenirlerdi. Fakat onlarýn her birinin kim ve ne olduklarýný Huzeyfe'den baþka kimse
bilmezdi. Huzeyfe (Radýyallahu Anh) Ashabý Kiram arasýnda "Resûlullah'ýn sýr dostu"
diye bilinirdi. Bunlar peygamberlere uyarak, þeriatlarýna sarýlýp iki þehadet kelimesini
ikrar ile memurdurlar.

Hazreti Peygamber zamanýndaki kutup Ýsâm el-Karanî idi ki, Üveys el-
Karanî'nin amcasýdýr. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem zamanýnda "Allah" ismi celaliyle
tahsis olunan Uluhiyet tecellisinin özel mazharý idi. Üveys el-Karani de Rahman
tecellisinin özel mazharý idi. Bu sebeple Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem:

– Þüphesiz ki ben Rahman'ýn nefesini Yemen taraflarýndan duyuyorum,
buyurmuþlardýr. Allah onu vefat ettirdiði zaman namazýný Ýbni Atâ el-Garkî kýldýrmýþtýr.
Gark, Mekke ile Yemen arasýndaki bir kasabanýn ismidir.

Kutuplar, insanlýk hususunda bizim gibidirler. Yerler, içerler, hasta olurlar, tedavi
olurlar, nikâhlanýrlar... Bunlar abdâl tabakasýna girmeden evvelki hâlleridir. Çocuklarý,
evleri, mallarý, mülkleri vardýr. Fakat halk zemininden çýkýp ebdâl dairesine girdikten
sonra, terk ettikleri bu þeylere artýk dönmezler. Bu gibi þeylerde tasarruf etmezler.
Kadýnlarý ve çocuklarýyla konuþmayý terk ederler. Fakat onlarý gayet iyi bilirler ve
nikâh sünnetine riayete son derece özen gösterirler. Kendi dairelerine bir bekâr girse,
bir hafta içinde evlenmesini temin ederler. Genç, helalliðinin hakkýný verir ve kalben



267

mâsivâ muhabbetini terk eder, fakat ailesi onu tanýmaz. Bunlar, Hazreti Peygamber'den
gelen sünnetlere son derece riayet ederler. Ben bunlarýn her tabakasýna daha onlarla
teþerrüf etmeden önce güzel isimler verdim. Seçkin kimseler olarak tanýdým ve tanýttým.
Birinci tabakaya "ebdâl" dedim. Çünkü Allah onlarýn yerine þehadet ehlinden bedeller
koyuyor. Ýkinci tabakaya "ebtaal" dedim. Kahramanlar demektir. Üçüncüsü "sebbâh"
(yüzücüler), dördüncüsü "evtâd" (direkler), beþincisi "efzâz", altýncýsý "kutub"dur.

Bunlar halk arasýnda çarþýlarda alýþveriþ ederler, çarþýlara girerler, yiyecek,
giyecek, ilaç ihtiyaçlarýný alýrlar. Hiçbir kimseden saklanmazlar. Ancak kendilerini
arayanlardan gizlenirler. Evlerinde çok eðlenmezler. Ancak hastalanýrlarsa evlerinde
kalýrlar. Birçok rahatsýzlýklarýný kendileri tedavi ederler. Hamama gittikleri vakit ücretini
verirler. Ebdâl ve ebtaal tabakalarý devamlý olarak deðiþir. Bu tabakalarýn kardeþleri
çoktur. Kutub ise makamýnda sabittir. Ömrü uzundur. Ýlyas ve Hýzýr Aleyhisselâm'lar
birçok vakitlerinde onunla sohbet ederler, saygý gösterirler, hayýr dua ederler. Namazda
ona imam olurlar.

Hýzýr Aleyhisselâm onlarýn paralarýnýn sarf edicisidir. Yiyecek, giyecek ihtiyaç-
larýný temin eder. Ýlyas Aleyhisselâm'ýn ve ashabýnýnkini de ayný þekilde temin eder.

Ýlyas, Hýzýr'ýn dedesinin amcasýdýr. Hýzýr ona hizmet eder. Hýzýr Aleyhisselâm
Kutbül ebdâl'dir. Ashabý ona, tilmizlerin üstatlarýna hürmet ettikleri gibi hürmet ederler.
O uzun boylu ve baþý büyükçedir. Az konuþur. Devamlý murakabe hâlindedir. Vekarlý,
temkinli ve heybetlidir. Nice ilimlerin ve marifetlerin sahibidir. Açýk kerametleri çoktur.
Hazreti Mustafa'nýn þeriatýna tabidir. Onun sünnetine hakkýyla riayet eder. Ýlyas ve
Hýzýr Aleyhisselâm'lar, insanlarý bugün de sünnetine uyarak, emir ve yasaklarýna
hakkýyla riayet ederek Hazreti Mustafa þeriatýna davet etmektedirler. Ýlyas ve Hýzýr'ýn
varlýðýný inkâr eden cehaletinin fazlalýðýndan, peygamberliklerini inkâr eden de
bunlardaki nübüvvet mührünün noksanlýðýndan dolayý, ihtiyat ederek, aklýnýn azlýðýndan
inkâr eder. Bunlar þehadet ehlinden, Ricâli Gayb'dan olmayanlardan bazýlarýyla da
Allah'ýn emriyle sohbet ederler.

Hýzýr Aleyhisselâm'ýn üç sýfatý vardýr: Abdiyet (kulluk), Allah'ýn dininden verilmiþ
bir rahmet ve ledünni ilme sahip olmak, Kitabý Mübin buna: "Kullarýmýzdan bir kul
buldular ki, biz ona indimizden bir rahmet hediye etmiþ, ledün ilmiyle de bilgilendirmiþtik"
(Kehf, 65) ayeti celilesiyle iþaret eder.

O, sýk sýk hastalanýr. Kendi kendisini tedavi eder. Allah Teâlâ onun diþlerini
Hatemül Enbiya Sallallahu Aleyhi Vesellem'in dünyaya teþrifinden evvel beþ yüz
senede bir yeniler, vücuduna ayrý bir kuvvet verirdi. Hatemül Enbiya'dan sonra ise
yüz yirmi senede bir yenilemektedir. Ecelinin tamamlanmasý da, Allah'tan ümit ederiz
ki müslümanlarýn iþinin düzelmesi, "iyiliði emretme, kötülükten sakýndýrma"
sancaklarýnýn bütün âlemden çekilmesinden sonra olur.
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Hýzýr Aleyhisselâm güzel ahlaklý, eli açýk, halka gayet þefkatli, bol sadaka veren,
Allah'tan kendisine bir ikram olarak kimya (alþimi) ilmini bilen, Allah'ýn bildirmesiyle
dünya hazinelerini bilen, ihtiyacý olanlarý Allah'ýn emriyle kendisine ve hizmetinde
bulunan on arkadaþýna tercih eden, Allah'ýn emriyle yeryüzünü dolaþan örtülülerdendir.
Yine onlarýn, yukarýda ebdâlin hâlini anlatýrken zikrettiðimiz þekilde, gözle görülen
birçok kerametleri vardýr.

Hýzýr Aleyhisselâm'ýn evlilikleri çoktur. Evladý da çoktur. Bugün yeryüzünde
evladý kalmamýþtýr, izdivacý da terk etmiþtir. Evladý ve eþleri onun Hýzýr olduðunu
bilmezler. Nikâh akdi esnasýnda kadýya, "Ben Maðrib'liyim" der, eþi kendinden evvel
vefat eder. Mirasýný muhtaçlara daðýtýr. Çarþýlara girer, insanlarýn içine dalar, tellal
kýlýðýnda insanlarla alýþveriþ eder. Çoðunlukla Mina ve Arafat'ta bulunur. Yemesi ve
uykusu azdýr. Güzel sesi sever. Semada büyük vecd sahibidir. Bir gündüz ve bir gece
manevi sarhoþluk hâlinde kaldýðý çoktur. Bazý salihlerin meclislerine girer ve Allah'ýn
emriyle onlarla sohbet eder. Bazý vakitlerde onlara para ve elbise gibi þeyler verir,
binek verir. Bazen borçlanýr, elindekileri rehin býraktýðý olur. Kýsacasý, bu gibi hâlleri
ve kerametleri çoktur.

Birçok hâller vardýr ki, sadece ona mahsustur. Fars evlâdýndandýr. Þiraz'a iki
fersah mesafedeki bir beldede doðmuþtur. Bu belde bugün Sebha diye bilinir.
Peygamber Efendimiz'e vahiy gelmeden önce ve geldikten sonra kendini tanýtmadan
sohbet eylemiþtir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem, ondan birçok sözler rivayet etmiþtir.
Mesela: "Bir kimse eðer kendi görüþünü beðenerek ýsrarla sarýlmýþsa ona hüsran
olarak kâfidir, zararý tamamdýr." Yine:

"Kim Allah Muhammed'e salât etsin, derse, Allah muhakkak onun kalbine
hayat verir, yardým eder ve kalbini nurlandýrýr."

Yine Hýzýr Aleyhisselâm þöyle demiþtir:
"Ben ve Ýlyas bin Sam, Ýþmûil ile beraberdik. (Ýþmûil de Beni Ýsrail

peygamberlerinden biridir.) Düþmanlarý onu denizin bir tarafýna sýkýþtýrmýþlardý. O
ashabýna dedi ki: 'Allah Muhammed'e salat etsin deyin. Bunu devamlý olarak söyleyin.'
Ashabý bunu söylediler ve tekrar etmeye devam ettiler. Düþmanlarý hezimete uðrayýp
denizde boðuldular. Bütün bunlar bizim huzurumuzda oldu."

Hýzýr Aleyhisselâm ve ashabý, vecd sahibi olduklarý için çok aðlarlar. Ýyisiyle
kötüsüyle bütün insanlar, onu severler. Onlarý sevdikleri için fakir ve miskinleri
gözetirler, yardým ederler. Peygamberleri de ancak bunlarýn ashabý ve talebeleri
severler. Ýnsanlarýn kalplerine iþleyen bu Hýzýr, Ýlyas ve ebdâl sevgisi, onlarýn insanlarýn
gözlerinden gizlenmeleri sebebiyledir. Ýnsanlar onlarýn kemalatýný (olgun hallerini)
iþitirler, fakat hâllerini, tavýrlarýný görmezler. Görmez misin ki insanlar bir zamanlar
hayatlarýnda ezâ ettikleri þeyhlerin kabirlerini, þimdi nasýl ziyaret ediyorlar? Birçoklarý
kendi zamanlarýndaki peygamberlere de böyle eza etmiþlerdir.
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Hýzýr Aleyhisselâm ile kutbun, zalim elinden mazlumu çekip kurtarýrlarken türlü
ezalara uðradýklarý çoktur. Bunun misallerinden birisi: Ýki hamal Medinei Münevvere'de
taþla kavga ettiler. Taþ da Hýzýr Aleyhisselâm'ýn baþýna isabet ederek, mübarek baþýný
yardý. Soðuk da aldýðý için üç ay kadar yarasý iyileþmedi. Nebi Sallallahu Aleyhi
Vesellem'den rivayet edilen sahih hadiste: "Ýnsanlarýn en çok belaya maruz kalaný
nebilerdir. Sonra veliler, sonra onlara en çok benzeyenler, sonra onlara çok
benzeyenler," buyurmuþtur.

Allah'ým, bizleri afiyet içinde yaþat, afiyet içinde vefat ettir. Büyük fazlýn ile
afiyet içinde haþret.

Mehdi ve Kýyamet Þartlarý
Mehdi Hakkýnda Hadisler:
– Dünyanýn ömründen bir gün bile kalmýþ olsa, Allah benim neslimden, Ehli

Beyt'imden bir adamý göndermek için o günü uzatýr. Onun ismi benim ismimden,
babasýnýn ismi de babamýn ismindendir. Yeryüzü nasýl zulüm ve eziyet ile doldurulmuþsa,
o da onun yerini ölçü ve adalet ile doldurur.

Resûlullah, bu ümmetin baþýna gelecek bir beladan bahsederek, sözlerini þöyle
sürdürdü:

– O belanýn gelmesiyle, insanýn zulümden sýðýnacaðý bir sýðýnak bulamadýðý
bir sýrada, Allah benim neslimden, Ehli Beyt'imden bir adam gönderecektir. Yeryüzü
ondan önce nasýl zulüm ve eziyet ile doldurulduysa, o da ölçü ve adalet ile dolduracaktýr.
Gök ve yer sakinleri ondan memnun olurlar. Gök, hiçbir damlasý kalmayýncaya kadar
bütün yaðmurunu indirir. Yeryüzü de ne kadar bitkisi varsa hepsini çýkartýr. Hatta
ölüler bile dirilmek isterler. O, böyle bir zeminde yedi sene veya sekiz sene, ya da
dokuz sene yaþar.

– Mehdi bizden, Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gece çýkarýr.
– Biz Abdülmuttalib oðullarý cennet ehlinin seyidleri, önderleriyiz: Ben, Hasan,

Hüseyin, Hamza, Cafer ve Mehdi.
– Ehli Beyt'imden bir þahýs Araplara baþ olmadan, dünya yýkýlmaz. Onun

ismi benim ismimdendir.
Bu nakledilen hadislerden açýkça anlaþýlmaktadýr ki, ahir zamanda ortaya

çýkmasý beklenen Mehdi, Ýmam Hasan Askerî'nin oðlu deðildir. "Onun ismi benim
ismimden, babasýnýn ismi benim babamýn ismindendir" hadisi, Þiilerin (Ýmamiye'nin)
görüþünü açýk olarak iptal etmektedir. (Bilindiði gibi Resûlullah'ýn babasýnýn adý,
Abdullah'týr.)
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Hz. Ýsa'nýn Ýniþi Hakkýndaki Hadisler
– Ümmetimden bir tayfa, Hak uðrunda muzafferler olarak kýyamet gününe

kadar savaþacaklar. Bu sýrada Ýsa Aleyhisselâm iner, müslümanlarýn emiri ona der
ki: "Buyur, bize namaz kýldýr." O da der ki: "Hayýr, Allah'ýn bu ümmete bir ikramý
olarak, sizin biriniz, diðerinize amirdir."

– Ýsa Aleyhisselâm iner, Allah onun zamanýnda Ýslam'dan baþka bütün
saltanatlarý yýkar. Deccal de helak olur. Ýsa da yeryüzünde kýrk yýl kaldýktan sonra
vefat eder. Namazýný müslümanlar kýlar.

– Ýmamýmýz sizden olduðu halde Meryem oðlu sizin içinize inip geldiði vakit
ne halde olacaksýnýz?

– Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oðlunun hakem
ve adil olarak içinize inip gelmesi yakýndýr. O, Sâlibi (Haç'ý) kýracak, Hýnzýrý öldürecek,
Cizyeyi kaldýracaktýr. Mal artacak, hatta onu kimse kabul etmeyecek.

Mehdi hakkýnda söylenmiþ olan: "Ümmetim o güne kadar nail olmadýklarý
bolluða, onun zamanýnda nail olacaklardýr" hadisinden, Mehdi ve Ýsa Aleyhisselâm'ýn
ayný veya yakýn zamanlarda gelecekleri sonucunu çýkartabiliriz. Yukarýda "Haç'ý kýrar"
demek, Hýristiyanlýðý iptal eder, Ýslam'ýn hükmünü yerleþtirir, demektir. "Hýnzýrý öldürür"
demek, bu pis hayvana ait ne varsa yenmesini ve kullanýlmasýný yasaklar, Ýslam'ýn
hükmünü uygulayarak onu öldürür, demektir. "Cizyeyi kaldýrýr" da, Kitab Ehlini Ýslam'a
sevk eder, müslümanlýða sokar ve böylelikle cizye, ortadan kalkmýþ olur, demektir.

Kýyamet Þartlarý:
– Her ikisinin davasý ayný olan iki büyük topluluk, birçok kayýp verdirecek

þekilde birbiriyle savaþmadýkça; her birisi peygamber olduðunu iddia eden otuz kadar
yalancý deccal gönderilmedikçe; ilim kabzolunup, depremler artýp, zaman yaklaþýp,
fitneler artýp, katliam çoðalmadýkça; içinizde mal çoðalýp mal sahibi, "Sadakamý kabul
edecek kimse bulamýyorum" diye üzülmedikçe ve sadaka teklif ettiði kimse de, "Benim
buna ihtiyacým yoktur" demedikçe; insanlar birbirleriyle bina yarýþýna girmedikçe;
insan bir mezara uðrayýp da "Ne olurdu, þunun yerinde yatan ben olsaydým" demedikçe;
güneþ battýðý yerden doðmadýkça, kýyamet kopmaz. Güneþ battýðý yerden doðup da
insanlar bunu görünce, hep birden iman ederler. Fakat bundan önce iman etmeyen
ve bu imanýyla bir hayýr kazanmayan kimseye bu iman fayda vermez (Enam, 158).
Ýki adam sergilerini yayýp satamadan ve dürüp kaldýramadan kýyamet kopmaz. Adam
havuzunu saðlamca yapar, suyunu içemeden kýyamet kopar. Adam lokmasýný aðzýna
götürür, yiyemeden kýyamet kopar.

(Hâce Muhammed Parsâ'nýn Faslul Hitab / Tevhid'e Giriþ eseri temel
alýnarak hazýrlanmýþtýr.)
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GAZEL

Arif kiþinin gör, Allah zâtýyla kaim olduðun'
Kend' özünden gayri her þeye saim olduðun' (Oruçlu.)
Bilesin ki, Vahdet Deryasý'nda daim olduðun'

Akýllý olmaz bilmeyen Âdemliðin dem olduðun'
Hak Zâtýnýn her nefes sýrrýna hemdem olduðun'

Kend' özüne nazar et, gör, aþk alevi olduðun'
Sevgilinin cemaline, sýrrýn içre asl olduðun'
Geç Ýllâ'ya sormadan Lâ âleminin n'olduðun' (Baþka - Yok.)

Akýllý olmaz Lâ denizinde vücudunu mahvetmeyen
Arif olmaz bilmeyen Ýllâ'ya mahrem olduðun' (Lâ ilâhe illallah.)

Seyreyle her cihetten zâhir Hak Vechi olduðun'
Âdem'in cemalinden kastin, Hak cemali olduðun'
Arifsen idrak et þüphesiz, Âdem'in ne olduðun'

Hak'ký zâhir, Hak'ký bâtýn, Hak'ký kâim görmeyen
O ne bilsin Âdem'in Hak, Hak'kýn Âdem olduðun

Görmez misin her ne var, Rahman nefesi olduðun'
Bilmez misin gönlünün, Sübhan mahzeni olduðun'
Bu sýrra ermeyenin iki âlemde rezil olduðun'

"Men aref" sýrrýn' duyan Allah nefsiyle kaimdir                ("Nefsini bilen Rabbini bilir"-
Nefsini anlamayan bilmez ham, kötü olduðun' Hadisi Þerif)

Kemal bilir Kemalî aþkýna hemdem olduðun'
Caný teslim etmenin, sýrrýna tek yol olduðun'
Ayaðýnýn tozunda kurulu, can pazarý olduðun'

Varlýktan geçmeden, varlýkta bir var olmadan
Anlamaz sýrrýn Kemalî, bir müphem sýr olduðun'

Osman Kemalî Hz.
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'ABDÂL' VE 'BÜDELÂ'

Tasavvufta tekili 'abdâl', çoðulu 'büdelâ' olan bir deyim vardýr. Allah dostlarý
için bazý yer ve þartlarda kullanýlan bu deyimin iki anlamý vardýr. Birinci anlamý, 'tebdil'
kökünden gelir. Yani 'abdâl' diye anýlan kimseler, tebdil olmuþ, dönüþmüþ, bir deðiþim
ve baþkalaþýma uðramýþ kimselerdir.

Bunun ne tür bir deðiþim olduðunu anlamak için, kelimenin ikinci, daha derin
anlamýna bakmak gerekir. Bu da 'bedel'den gelir. Bu kiþiler, Allah ve Allah'ýn Resûlü
yolunda her þeylerini vermiþ kimselerdir. Bu yolda kendinden geçen, her þeyini terk
eden kimselere, Allah ve Allah'ýn Resûlü bedel olur. Bu demektir ki, böyle insanlar,
Allah'ýn ahlakýyla ahlaklanmýþlar, Muhammedî bir arýnmýþlýða, Muhammedî bir ruha
ve Muhammedî bir kiþiliðe sahip olmuþlardýr.

Halk dilinde çok kullanýlan 'aptal' ve 'budala' deyimleri, bu kelimelerden türer.
Fakat halk arasýndaki bu kullanýþ tarzý, kelimelerin esas anlamlarýndan çok farklýdýr.
Bunun sebebini de, tasavvuftaki akýl çeþitlerine bakmakla anlayabiliriz.

Aptallýk ya da Akýllýlýk Ne Demektir?

Tasavvufta akýl, dört sýnýfa ayrýlmýþtýr: Aklý maaþ (ya da aklý maiþet), aklý
maad, aklý selim (ruhani akýl) ve aklý kül (sultani akýl).

Aklý maaþ, yani 'geçim aklý', yeme içmeyle, para kazanmayla, eðlenmeyle,
kýsacasý bu dünya ve onun iþleriyle ilgilenen, bunun dýþýnda da pek fazla bir þeye ilgi
duymayan akýldýr. Buna, nefsin emrindeki akýl da diyebiliriz. Bu aklýn tüm uðraþý,
hesabý, ilgisi, nefsi rahat ettirmek, bu dünyada nefsin keyfini getirmek üzerinedir.

Aklý maad (ahiret aklý) ise bir þeyler duymuþ, iþitmiþtir. Ölümden sonraki
hayattan, sevap ve günahtan, cennet ve cehennemden haberi vardýr. Bu nedenle
onun da uðraþý büyük ölçüde, ahiretini saðlamaya yoðunlaþmýþtýr. Cennete girebilmek,
cehenneme düþmemek için Allah'ýn emirlerini yerine getirmeye, günahlarýndan
mümkün mertebe kaçýnmaya çalýþýr.

Aklý maaþtan bir derece üstün olmakla birlikte, aklý maad de en üstün akýl
sayýlmaz. Çünkü aklý maaþ nasýl nefsi dünyada rahat ettirme çabasýndan
kaynaklanýyorsa, aklý maad de onu, ahirette rahat ettirmek arzusundan yola çýkar.
Bunda da gene bir çýkar, bir menfaat kaygýsý vardýr. Kendisini cehenneme sokacaklarýný
bildiði için kötü davranýþlardan kaçýnýr, kendisini cennete sokacaklarýný ümit ettiði için
de iyi davranýþlarda bulunur. Sonuçta bu, Allah'la bir nevi ticarettir, bir alýþveriþ iliþkisidir.

Bundan sonra aklý selim gelir. Aklý selim sahipleri, karþýlýðýnda bir þey
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bekledikleri, bir þey istedikleri için deðil, cezadan mükâfata, ödüle kaçtýklarý için deðil;
fakat bir þeyi yaptýklarý vakit, sýrf doðru olanýn bu olduðunu bildikleri için, Allah'ýn
emrinin bu olduðunu bildikleri için, sýrf onu hoþnut ve memnun etmek için o þeyi
yaparlar. Onlar bir iyiliði cennete girmek kaygýsýyla yapmazlar, bir kötülükten de
kendilerini cehenneme sokmasýndan korktuklarý için kaçýnmazlar. Kuþkusuz bu, daha
yüksek bir ahlak anlayýþýnýn sergileniþidir. Fakat bu anlayýþ, pek az kimsede bulunur.

Aklý selim sahibi kiþiler, çok çalýþýp çaba sarf ederlerse, sultani akla eriþebilirler.
Bu akýl, en üstün akýldýr. Olaylarý yüzeysel görünüþlerine göre deðil, en derin
anlamlarýna, etki ve sonuçlarýna göre deðerlendirir. Kur'an-ý Kerim'de (Kehf, 18:65-
82) anlatýlan Hz. Musa ile buluþan Hýzýr Aleyhisselâm'ýn sergilediði akýl, bu çeþit bir
akýldýr. Hz. Musa'ya tamamen anlamsýz, hatta birer cinayet gibi görünen Hýzýr
Aleyhisselâm'ýn davranýþlarý, aslýnda olaylarýn özüne vâkýf olan bir kavrayýþtan ileri
geliyordu.

Artýk, tasavvuf dilindeki 'abdâl' ile, halk dilindeki 'aptal' sözcükleri arasýndaki
iliþkiyi ele alabiliriz. Aklý sultani seviyesine gelmiþ kiþilerin davranýþlarý, daha aþaðý
akýl düzeylerinde bulunan kimseler tarafýndan anlaþýlamayabilir. Hatta o seviyelerdeki
akýllar için, tamamen ters, hatta saçma görünebilir. Hz. Musa ile Hýzýr'ýn karþýlaþmasý,
buna güzel bir örnektir. Kaldý ki, Hz. Musa koskoca bir peygamberdi. Ferdi, bireyi
deðil, umumun, genelin yararýný düþünen aklý sultani'nin iþleri, aklý maaþ'a bundan da
daha anlamsýz, 'aptalca' görünebilir. Böylece 'abdâl' sözcüðünün, zaman içinde nasýl
'aptal'a dönüþmüþ olduðunu anlamak mümkün olmaktadýr. Ancak ikisini birbirine
karýþtýrmamak gerekir.



274

ZÝKRÝN HAYIR VE FAZÝLETÝ

Ýmamý Nevevi, Ezkâr ismindeki kitabýnda diyor ki: "Zikir, kalple yahut dille
olur. Üstünü, kalp ve dil ile beraber olanýdýr. Ýkisinden biri sorulursa, riya zanný olmamasý
açýsýndan kalp ile yapýlan zikir daha efdâldir. Lisanen ve kalben ayrý ayrý yapýlan
zikirden geçerek, kalp ve lisanen beraber yapýlan zikre varýlýr. Bu zikirden de maksat,
Allah'ýn veçhi olmalýdýr."

Allahu Teâlâ Kur'an-ý Kerim'de buyuruyor:
Fezkürûni ezkürküm (Beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim.)
Ya Eyyühellezine âmenû, uzkurullahe zikren kesire, ve sebbihuhü

bükreten ve esila (Ey iman edenler, Allah'ý çok zikrediniz. Sabah ve akþam onu
tesbih ve tenzih ediniz.)

Zikrin iyilik ve sevabý hakkýnda çok ayeti kerime ve hadisi þerifler vardýr. Zikri
terk edenler için de kesinlikle ceza olduðu bildirilmiþtir. Bunlardan bazýlarý þöyledir:

Allahu Teâlâ buyuruyor:
Ve La tuti men eðfelna kalbehu (Kalbi Allah'ýn zikrinden gafil olanlara itaat

etmeyin.)
Ve men ya'þe anzikrillahi nukayyýt lehu þeytanen fehuve lehu karinun

(Zikrimizden yüz çevirenin üzerine þeytanlarý musallat kýlarýz ki, onlar ona yakýndýr.)
Hadisi þeriflerden bazýlarý:
Ene inde zanni abdihi (Kulumun yanýnda zannettiði gibiyim); ve ene meahu

iza zekereni (Kul beni zikredince onunlayým.)
"Kulum beni nefsinde zikredince ben de onu nefsimde zikir ederim. Beni toplum

içinde zikir edince ben de onu daha hayýrlý bir cemiyette zikir ederim. Bana bir karýþ
ile gelene, ben bir arþýn ile yaklaþýrým. Bana bir arþýn ile yaklaþana, ben bir kol kadar
yaklaþýrým. Bana adýmlayarak gelene, ben koþarak giderim."

Yine hadiste Hazreti Resûl buyurdu ki: Meselüllezi yezkuru rabbehu, vellezi
lâyezkuru, meselu hayyi vel meyyiti (rabbini zikredenle etmeyen, canlý ve ölü misali
gibidir.)

Yine Tecridi Sarih kitabýnýn sahih hadislerinden:
"Ya Resûlallah, kýyamette insanlardan þefaatinle kim daha çok mesut

olacaktýr?" diye soruldu.
Hazreti Resûl buyurdu ki:
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"Senden evvel bunu benden soran olmadý.
Nefsinde ve kalbinde halis olarak en çok Lâ ilâhe illallah diyen, kýyamette

þefaatimle mesut olacaktýr."
Hazreti Resûl buyurdu:
"Sabah namazýndan sonra güneþ çýkýncaya kadar bir toplulukla zikretmek, dünya

ve dünya içindeki her þeyden bana daha tatlýdýr.
Yine ikindiden sonra gün batýncaya kadar bir kavimle Allah'ý zikredersen, dünya

ve içindeki her þeyden bana daha tatlýdýr."
Ebu Naim'den rivayet edildi ki:
"Zikir meclisine sükunet ve vekar iner. Melekler de etraflarýnda halka olur.

Ýlâhi rahmet onlarý kaplar, Allahu Teâlâ da onlarý zikreder (rahmetiyle anar)."
"Allah'ý zikreden hiçbir kavim yoktur ki, melekler onlarý kuþatmasýn ve rahmet

onlarý kaplamasýn, onlara sükunet vermesin; Allahu Teâlâ da onlarý melekler içinde
anmasýn."

Soru: Bu hadisi þerifler açýk (aleni) zikir için buyurulmuþtur. Neden Nakþi
ileri gelenleri hafi (gizli) zikri tercih ettiler? Sünnet ve kitaptan acaba ayrý bir yola mý
gittiler?

Cevap: Allame Þahap, Fetva Hadisi kitabýnda bildirir:
Hazreti Ebubekir Sýddýk'tan Hazreti Resûlün þu hadisi þerifi rivayet edildi.

"Hazreti Ömer sesini kaldýrarak zikrederdi. Hazreti Ebubekir ise zikrini gizli yapardý.
Hazreti Resûlden sorulduðunda: Hazreti Resûl her ikisini de doðruladý."

Yüksek sesle zikir, vesveseyi defeder. Nefsin isteklerine engel olur. Gafil kalbi
uyarýr. Fakat ameli de tamamen açýða vurur. Bazýlarý da gizli zikrederek, nefis
mücahedesi ve nefsin gaye edilen yolda ihlas ile gitmesini öðretmek için uðraþýrlar.

Hazreti Ebubekir'in gizli zikri, murat edilen kalbi zikre delalet etmez. Belki
Ebubekir'in dille yaptýðý zikre gizli denilmesi, kendi nefsinin duyup cemaatin duymamasý
nedeniyledir.

Kalben teemmül ile (düþünerek) yapýlan gizli zikirdeki esrardan murat, kayýt
meleklerinin duymadýðý bu zikrin, duyulandan 70 defa efdal olmasýdýr. Delilimiz, bunu
bildiren hadisi þeriftir.

Ancak Allahü Teâlâ'nýn muttali olduðu bu zikir, hafi (gizli) zikirdir.
Ýkinci delil ise: Tarikat piri Hazreti Þahý Nakþibend Muhammed Bahaeddin'e;

Þeyhi Abdülhalýk Gucdüvani Hz., hafi zikrini verdi. O emir, ruhlar ve melekût âleminde
verilmiþ, Hýzýr Aleyhisselâm tarafýndan getirilmiþtir.

Hazreti Þah da kalbi olan hafi zikir ile memur edilmiþtir.
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Hazreti Ayþe'den (R.A.) rivayet edildi ki: "Hafi (gizli) zikir, cehri (açýk) zikirden
yetmiþ defa efdaldir. Kýyamet gününde kullar hesaba çekildiðinde kayýt melekleri
yazdýklarýný getirirler. Allahu Teâlâ: 'Bakýn, geride bir þey kaldý mý?' diye soracaktýr.
Hafýza melekleri derler ki: 'Bildiðimizden her þeyi yazdýk.' Allahu Teâlâ buyurur ki:
'Yanýmda mevcut bir gizlenmiþ haber vereyim. O da hafýzanýn iþitmediði, kulumun
yaptýðý hafi zikirdir.' "

Hafi zikir riyadan (ikiyüzlülükten, gösteriþten) uzak olduðundan, huzur ve þuhuda
vesile olur.

Hafi zikir ile meþgul olan mürit, kalbinde gizli bir hazine bulmuþ gibidir.
Müridin özelliði þudur ki, kalbi zikirden ayrýlmaz. Hatta helaya gitmek

zamanlarýnda bile zikrinin hafiflemesini bekler de öyle gider. Eþiyle seviþirken yine
kalbi Allah'ýn zikrindedir.

Seyyid Muhammed Kadri Hz. buyuruyor ki:
– Bir gün abdest aldýktan sonra Ýnna Enzelnahu suresini okuyordum. Zikrin

tesiriyle fenâ'ya girdim. Vücudumun baþtan baþa Kur'an-ý Kerim olduðunu; Kur'an-ý
Kerim'in tamamen bana vücut olmuþ olduðunu gördüm. Baþýmdan alnýma eðilmiþ bir
kalem üzerinde üç çeþit nur ile Allahu nurüs semavati vel ard ayeti yazýlý olup,
bunu aynen müþahede ediyordum. Karþýmda da bir nur hasýl olmuþtu ve o nurun
içinde bir huri þekli görünüyordu. Genellikle tarikatta kadýn þeklinin görünmesi þeytaný
yahut zararlý bir þeyi temsil ettiðinden, onu yok etmek için teveccüh ettim. Fakat
teveccühümle o nur daha tam aydýnlandý ve belirdi: Bir huri olduðunu gördüm. Bana:
"Dur, beni yakacak mýsýn? Ben Rahmaniyim", diyerek Nur suresini okumaya baþladý.
Kur'an-ý Kerim'i okuyunca Rahmani olduðundan þüphem kalmadý. "Allah'ýn öyle
ricalleri vardýr ki, onlarýn ticareti (alýþveriþleri) Allah'ýn zikrinin arasýna girmez. Allah
onlarýn bu iþlediklerini en güzel ile mükâfatlandýracaktýr. Fazlýndan onlara daha fazlasýný
da verecektir." Surenin bu kýsýmlarýna gelince dedi ki:

"Ýþte bu zikrinin karþýlýðýný Allahu Teâlâ, (ve yezidehim min fadlihi) fazlýndan
ziyadesiyle verecektir. Bu senin için þimdi þu fazýldýr ki, daha dünya hayatýnda iken,
Rabbimiz Allahu Teâlâ'nýn emriyle, ben senin Cennet'teki hurilerinden biriyim. Bu
dünyaya gelip sana müjdeliyorum. Halen bu zikrin ve Rabbimiz Allahu Teâlâ yanýnda
makbul olmuþtur. Ben senin cennet kýsmetlerindenim."

Beyit:
Kristal camda cihaný aydýnlatan Bedir nurunu bulmak istersen, Hak hanesinde

(Gönülde) Huvallah zikrini gece gündüz yap.
Ey Kadri, Hak'kýn zikrini o þekilde yapmazsan, canýn lezzetine ve sevgiliye

kavuþamazsýn.
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Kýsacasý:
Nakþi tarikatýnýn piri ve reisi Hazreti Þah Muhammed Bahaddin ve sonraki

pirlerin hepsi de zâhir ve bâtýn ilimlerde tam kemale ermiþler, Hazreti Resûlün sahih
hadislerini incelemiþler, bu yolun uzmaný olarak saliklere kalpte hafi zikri öðretmiþlerdir.
Bunlarýn en doðru yol üzere olduklarýnda hiç þüphe yoktur.

Hafi zikrin aslýný ve sevabýný inkâr edenlerin akibetlerinden korkulur. Bu husus
üzerinde ittifak eden yüce zâtlara itiraz etmekten Allah'a sýðýnýrýz.

Bil ki, zikir üç çeþittir. Lisan ile, kalp ile ve ruh ile zikir.
1. Lisan ile zikri halkýn avam kýsmý yapar. Bu zikir, çokluðu halinde kalbe de

yayýlýr. Kalbi karýþýklýk ve gafletten haberdar eder.
2. Kalp ile zikir haslara, saliklere mahsustur. Çünkü salik bu zikir ile fenâ

(yokluk) ve gaibe (görünmezliðe) doðru ilerleyerek yol alýr.
3. Ruh ile zikir ise haslarýn hasýna, kâmil evliyaya mahsustur. Kalbî zikri

geçtikten sonra hasýl olur. Zikredeni huzur, þuhud ve istiðraka ermiþtir. Mürit, huzur
ve þuhuda erdiðinde, zikri de keser. Çünkü Allahu Teâlâ ile huzur hasýl olmuþtur. Bu,
ihsan ve tefekkür makamýdýr. Bu makam için "ihsan" hadisi þerifi rivayet edilmiþtir.
Hazreti Resûl (A.S.) buyurdu ki: "Onu görürcesine ibadet edeceksin; sen onu
görmüyorsan da o seni görüyor." Ve yine buyurdu ki: "Bir saat tefekkür, altmýþ yýl
ibadetten hayýrlýdýr."

Çok hadisi þeriflerde Lâ ilâhe illallah zikrin efdali olduðu halde, bazý Hacegân
kutuplarý, henüz baþlamýþ olan müritlerine, Allah zikrinin yapýlmasýný öðretirler.

Tirmizî ve Nesaî'de zikredilen hadisi þerifte, zikrin efdali Lâ ilâhe illallah'dýr.
Bunu Deylemî de nakleder.

Buhari'deki hadiste de "Halis kalp ile Lâ ilâhe illallah diyen, þefaatimle daha
mesuttur," buyurulmuþtur.

Hadisi Þerif: "Lâ ilâhe illallah tanýklýðýný çok ediniz ki, sizinle onun arasýna
perde girmesin. Öleceklerinize de bunu telkin ediniz."

Yine Buhari ve Müslim'de rivayet edildi ki: "Allah'a teveccüh ederek Lâ ilâhe
illallah diyen kulu Allahu Teâlâ kýyamette, yüzü ayýn on dördü gibi olmak üzere
diriltir. O gün kimsede, onun amelinden daha yüksek bir amel yoktur. Ancak ondan
fazla Lâ ilâhe illallah diyenler müstesna."

Hadisi Ahmet ve Hakim'den: "Siz imanýnýzý Lâ ilâhe illallah ile yenileþtiriniz."
Hadisi Ýbni Asakir'den: Hazreti Resûl buyurdu:
"Cibril bana dedi ki, Hak Teâlâ buyurdu: Lâ ilâhe illallah benim kalemdir.

Buna dahil olan azabýmdan emin olur."
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Ýbni Ebiddina ve Beyhaki'den rivayet edildi ki:
"Ölüm meleði (Azrail) bir adamýn yanýnda hazýr olup bir organýný açtý, içinde

hiçbir hayýr amel görmedi. Ancak her iki çenesini açýnca dilinin damaðýnda yapýþýk
olarak Lâ ilâhe illallah demiþ olduðunu gördü. Bu kelime için Allahu Teâlâ o kulunu
affetti."

Hadisi Ahmet ve Hakim'den:
"Son kelimesi Lâ ilâhe illallah olan, cennete dahil olur."
Hadisi Ýbni Mace'den:
"Lâ ilâhe illallah'ý hiçbir amel geçemez ve hiçbir günah býrakmaz."
Hadisi Ýbni Adi'den: "Cennetin hakký, yani karþýlýðý, Lâ ilâhe illallah'týr. Lâ

ilâhe illallah ile tövbeye devam ediniz. Þeytan: Ben insanlarý helaka götürdüm. Lâ
ilâhe illallah ile istiðfara devam edenler de beni helake götürdüler. Ben de onlarý
nefisleri ile kandýrdým, der."

Baþlangýçta saliklerin kalbi henüz hatýra gelen düþünceler ve Allah'tan gayri
þeyler ile dolu olduðu için, Lâ ilâhe illallah zikri onlar için red ve ispat olamaz.
Bunlar yok olduktan sonra bu zikri yapabilirler. Kalp yabancý þeyler ve masivadan
kurtulduktan sonra fenâ (yokluk) hasýl olunca nefi (red) ve ispat yapabilecekler.
Yüce zâtlar bunun için buyurmuþlardýr ki, Allah ismi ispattadýr. Yeni baþlayanlar önce
Allah isminin zikrine; fenâya düþünceye kadar devam ederler. Vacibül Vücut (varlýðý
gerekli olan; Allah) ispatý hasýl olur. Basiret (iç görüþ) aydýnlanarak kalbin bölünme
ve hatýralarý geçer. O zaman salike, Lâ ilâhe illallah zikri için emir verilir. O durumda
mürit için her þey yok olur ve Allah ispat edilir. Basiret nuru (ýþýðý) olmadan, havatýr
(rahatsýz edici düþünceler) geçmeden mürit bunu yapamaz. Hatta havatýr ve
vesveselerle, bu hale gelmeyen müridin küfrüne sebep olmasý da mümkündür. Bundan
anlaþýlýyor ki, önce Allah zikri talimini emreden Nakþi tarikatýnýn baþlangýcý, diðer
tarikatlarýn sonudur. Külli fenaya varýncaya kadar Allah zikri devamlý yapýlýr. Tam
fena (yokluk) hasýl olunca, Vacibül Vücud'un ispatý içinde öyle manevi yakýnlýk oluþur
ki, salik ruhu ve kalbi ile Allah Teâlâ'nýn huzurunu hisseder.

Kýsacasý, bu konuda Kur'an-ý Kerim ve sünnete hakkýyla uyan yüce zâtlara
itirazdan Allah bizi korusun. Çünkü her þeyin delili ve sahibi vardýr. Bu ulu zâtlarýn
hepsi de müritlerin dertlerini bilip deva eden bâtýn uzmaný hekimlerdir. Tarikata itiraz
edenlere yazýklar olsun ki, onlar þeytanýn oyuncaklarý olmuþlardýr.

Soru: Zikri celâl (Allah) yahut Lâ ilâhe illallah'ýn hangisi üstündür?
Cevap: Geçmiþ hadisi þeriflerde önemle belirtilmiþ olduðu gibi, Lâ ilâhe illallah

daha efdaldir. Fakat birçok þeyhlerin ve alimlerin beyanýna göre (Ýmamý Nevevi
hariç), Allah ismi, Ýsmi Âzam'dýr.
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Nevevi'ye göre Ýsmi Âzam, Hayyum, Kayyum'dur. Kutbür Rabbani Þeyh
Abdülkadir Geylani'nin de açýklamasýnda Ýsmi Âzam, Allah'týr.

Acayip özellikleri olan bu isme halvette (yalnýzken) devam edenleri, yani Al-
lah yahut Ya Allah zikrine devam edeni büyük bir nur (ýþýk) kaplar ve Melekût
âleminin acayip olaylarýný seyreder. Allah'ýn izni ile ne dese olur. Kalpte hiçbir þey
olmadan Allah diyen için, her þey hasýl olur.

Zikrin sonuç vermesi ve kalbi temizleyerek etkili olmasý için, yetkili bir þeyhten
izin alýnmasý lâzýmdýr. Ýzin alýnmadan yapýlan zikrin kalbe tesiri olmayacaðý gibi, kalp
hastalýklarýný da gidermez. Ve Allah'a kavuþma yolu saðlanamaz. Ancak böyle bir
zikrin sevabý vardýr. Onun için Hazreti Resûle kadar giden bu kavimden izin alýnmasý
lâzýmdýr.

Kalbin Þekli, Durumu ve Yeri
Kalp, sol memenin iki parmak aþaðýsýnda ve iki parmak sol koltuða meyilli,

þiþkin bir koni þeklindedir. Alt kýsmý daha dar ve küttür. Baþ tarafý geniþçedir. Baþ
tarafýnda bir delik mevcut olup, iki kalýn damar ile bitiþiktir ve bu iki damar arkaya
baðlýdýr. Kalbin içinde siyah nokta gibi bir et parçasý vardýr ki, ona Süveyda denir.
Etrafýnda siyah bir nur vardýr. O siyah nokta þeytan izi olup, þeytani vesvese oraya
gelir. Ýnsanýn bozulmasý ve düzelmesi, kalbi iledir. Ýþte insanýn ýslahýnda, Allah'ýn zikri
ve mürþidinin oraya attýðý nur ile siyah nokta beyazlaþýnca, þeytanýn verdiði vesvese
ve düþünceler yok olur.

Ýnsanlýðýn önderi Hazreti Peygamber buyurdular ki: "Vücutta bir et parçasý
vardýr ki, onun ýslah olmasýyla bütün vücut ýslah olur. Onun bozulmasýyla da vücut
fesada uðrar. Biliniz ki o, kalptir."

Zikrin yeri, kalptir. Allahu Teâlâ Hazretleri "Elâ bi zikrillâhi tatmeinnülkulub:
"Kalpler ancak Allah'ýn zikriyle rahat bulur" buyurmuþtur. Kalpten sonra zikir baþka
letaife geçer.

Zikrin Usulü
Yetkili bir þeyhten izin alan mürit, abdestli olarak kýbleye karþý, sað ayak sol

ayak altýna verilerek, baþ kalbe eðik, gözler yumuk, dil damaða yapýþýk ve kalp bütün
masivadan (Allah'ýn gayrý olan þeylerden) boþaltýlmýþ durumda, Allah ismini kalbin
üstündeki dilek hizasýndan zikreder. Bu sýrada baþý ve hiçbir organý sallanmayacaktýr.
Nefesini de zikre uydurarak zaman zaman tutar. Allah, Allah der ve nefesini hafif
býrakýr. Nefesini derin ve uzun tutanlar, bu iþi bilmeyenlerdir. Çünkü o zaman kalp,
nefesin tutulma þiddetinden zikretmez, kalpte sýkýntý ve çarpýntý olur. Bu þekilde
nefsaniyet ve karanlýktan baþka bir þey elde edilmez. Hatta senelerce devam etse
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bile, kalbinde zikir husule gelmez. Bu söylediklerimiz, bir gerçektir. Müridin kalbinin
zikretmesi için þöyle yapýlmasý gerekir: Mürit, Allah deyince O manayý sevabý ile
düþünmelidir. Salik, Lafzai Celal zikrini tesbihsiz ve adetsiz olarak yapacak. Zikirden
zevk ve neþe husule gelinceye kadar devam edecek. Bu suretle kalpte kaybolma ve
fenâ (yokluk) hasýl olunca, Allahu Teâlâ'ya teveccüh ederek (yönelerek) gelecek
olan ilâhi doðuþlarý bekleyecek ve onunla meþgul olacaktýr. Çünkü bu zaman, onunla
uðraþma vaktidir.

Þeyhin ruhaniyet ve rabýtasý görünse bile, onu terk edecek ve onunla meþgul
olmayacaktýr.

Salik yürürken de görüþ ve diðer hislerle kalbinin ayrýlýða düþmemesi için,
gözü ile ayaðýnýn önüne bakacak (nazar ber kadem) ve kalbinde zikre yoðunlaþacaktýr.

Þeyhi Meczup anlatýyor:
– Þeyhimin dergâhýnda Allah zikrini yapýyordum. Þu hâl bana belirdi: Þeyhimin

ruhaniyeti zâhir oldu. Kaybolarak fena fil kalp oldum. Þeyhim göründü.
Muhabbetimden ve rabýtaya olan aþkýmdan hazýr olan þeyhime teveccüh etmek istedim.
Þeyhimin ruhaniyeti hâl lisaný ile bana dedi ki: "Oðlum, rabýtamý da, zikrini de býrak.
Allahu Teâlâ'dan geleceðe yönelerek bekle. Yani gayb (kaybolma) ve fenâ halinde
Allahu Teâlâ'ya yönelmiþ ol. Bu, Allah ile meþgul olma vaktidir."

Sonra bir kitapta Hazreti Þahý Nakþibend ile bir müridi arasýnda geçen bir
olayý okudum. Hazreti Þah'ýn meclisinde gayb ve fenâya düþen mürit, gaybý terk
ederek þeyhin suretine teveccüh etti. Halini keþfeden Hazreti Þah, müride, "Beni
býrak, gaybe teveccüh et," buyurdu.

Bu gaybde Allah'tan gayrý her þey kaybolmuþtur. Ki buna bu topluluðun dilinde
teveccüh (yönelme), visal (kavuþma) ve þuhud (müþahede, gözlem) zamaný denir.

Salike gaib hazýr olunca, letaif zikirlerinin yapýlmasý caizdir.
Letaif (Latifeler, incelikler) beþtir: Sýr, Ruh, Hafi, Ahfa ve Nefsi Natýka.
1) Sýr Latifesi: Nurani (ýþýklý) bir latife olup, et deðildir. Bir parmak sol memenin

üstünde, iki kaburga kemiðinin arasýnda bir nurdur.
2) Ruh Latifesi: Ýki parmak sað meme altýnda ve iki parmak sað koltuk altýna

doðru yerde nurani bir latifedir.
3) Hafi Latifesi: Bir parmak kadar sað meme üstünde, iki kaburga kemiði

arasýnda latif bir nurdur (ýþýktýr).
4) Ahfa Latifesi: O da nurani bir latife olup, her iki meme arasýnda göðüs

içindedir.
5) Nefsi Natýka Latifesi: Alýnda, iki kaþ ortasýnda, kaþlardan iki parmak

üsttedir. Bu da diðerleri gibi nurani bir latifedir. Bu latifede acayip ve garip sýrlar
vardýr. Salik, Allah Zikri Celâlini, manasýný düþünerek zikreder.
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Kalp zikir ile þafak verdikten sonra, salikler bu letaifte zikrederler. Çünkü
latifelerin nuru da kalbin nurundandýr. Kanallarý da kalbe baðlýdýr.

Letaifin zikri þöyle olur:
Kalp açýlýp ferah olunca, zikir sýrasý ruha gelir. Ruh zikreder. Ruh da aydýnlanýp

ferah olunca, Sýr'ra geçer ve sonra Hafi'ye geçer. Hafi'den sonra Ahfa'ya geçer.
Ahfa'dan sonra da Nefsi Natýka latifesine geçer. Artýk kalp ve letaif bu zikre devam
ederler. Ta ki salikte Sultani zikir hasýl olur. Sultani zikir, Kalp ve letaifle bütün organlarýn
ve hatta her kýlýn zikretmesidir. Salik, kalbi yahut bir latifesi zikre baþlayýnca, bütün
organlarýn da beraberce Allah'ý zikrettiðini görür. O zaman zikrin zevki, her þeyden
tatlýdýr.

Salikin durumundan bahsedelim:
1. Eðer mürit, cezbeli salik (sâlikil meczup) ise Sultani zikirden sonra mürþit,

ona nefiy ve ispat (Lâ ilâhe illallah) zikrini talim eder.
2. Eðer mürit, cezbedilmiþ salik (meczûbüs sâlik) ise Sultani zikirden sonra

mürþit, ona murakabeyi talim eder. Çünkü bu hâl çok þiddetlidir. Allahu Teâlâ onu
hýzla çekmektedir. Yükselme ve ilerleme onun þanýndandýr. Zaten þiddetli cezbesi
olan bu salik, nefiy-ispatýn da þiddetine dayanamayacaðý için, kendisine yumuþak hâl
olan murakabe uygun gelir. Ve müridi yükseltir. Cezbeli salike de nefiy-ispattan sonra
murakabe öðretilir.
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ÝÞÝTÝN EY YÂRENLER

Ýþitin ey yârenler aþk bir güneþe benzer
Aþký olmayan gönül misali taþa benzer

Taþ gönülde ne biter dilinde zehir tüter
Nice yumuþak söylese, sözü savaþa benzer

Aþký var gönül yanar yumuþanýr muma döner
Taþ gönüller kararmýþ sarp kara kýþa benzer

O sultan kapýsýnda hazreti tapusunda (Tapu: Hizmet.)
Âþýklarýn yýldýzý her dem Çavuþ'a benzer (Çavuþ: Merkür, güneþe en yakýn gezegen)

Geç Yunus endiþeden gerekse bu biþeden (Biþe: Orman.)
Ere aþk gerek evvel sonra derviþe benzer

BÝLÝR MÝSÝNÝZ EY YÂRENLER

Bilir misiniz ey yârenler gerçek erenler nerdedir
Nereye baksam orda hazýr nerde istersem ordadýr

Aþksýzlara benim sözüm benzer kaya yankýsýna
Bir zerre aþký olmayan belli bilin yabandadýr

Yalancýlýk eyleme gel aþka yalan söyleme gel
Burda yalan söyleyenin orda yeri zindandadýr

Ey kendi özünü bilmeyen söz manasýný bulmayan
Hak varlýðýn' ister isen iþte ilim ve Kur'an'dadýr.

Allah benim dediðine vermiþ verir aþk varlýðýn
Kimde ki var bir zerre aþk Çalab varlýðý ondadýr (Çalap: Tanrý.)

Niceler derler Yunus'a kocadýn aþký býrak
Bu aþk bize yeni geldi henüz daha turfandadýr (Tazedir.)

Yunus Emre
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DOST YOLUNA GÝTMEK GEREK

Dost yoluna gidenlere söyleyem nasýl gitmek gerek
Kimin ile yoldaþ olup kimleri terk etmek gerek

Evvel mürþid elin tuta, kalmaya dünya ahrete
Hiç demeye hâlim n'ola, bildiðin unutmak gerek

Çeke bu yolun zahmetin, rahat bile her mihnetin
Ýki cihan saadetin cümle hiçe satmak gerek

Nefsin zorlaya kati hiç anmaya âkýbeti
Dost'a bulmaða vuslatý geceye güne katmak gerek (Vuslat: Kavuþma.)

Meþgul ola riyâzete, bel baðlaya ibâdete
Müþtak olan Hazrete ne uzanýp yatmak gerek (Özlemli olan.)

Þol ki geçe kendisinden, ne canýn ana ne de ten
Cansýz gider Dost'a giden, dahi diyem nitmek gerek

Canlýlar varamaz yola, caným diyen yolda kala
Can terk edip Dost'u bula, candan sefer etmek gerek

Eþrefoðlu Rûmî yârý sevenlerin budur kârý
O dost için zehirleri þeker gibi yutmak gerek

Eþrefoðlu Rumi
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NAKÞÝ'NÝN SEYRÝ SÜLUK'Ü
(Beyan olunmuþ olan 12 Pîran ve 12 tarikat, Ýslam âlemi içinde devam

etmektedir. Tarikat olarak 12'ye bölünmüþ ise de, hepsi birden kelimei þehadet
ve kelimei tevhid öncülüðünde, bir bilim olarak hareket etmektedir.

Yapabildiðimiz kadarýyla, hepsini bu Seyri Süluk'te bir araya getirdik.
Okuyan ve dinleyen çalýþýr, gayret ederse, her tarikatýn manasý bu Seyri
Süluk'ten anlaþýlabilir.)

Giriþ
Seyri süluk, bir müridin (murad edenin) ya da talibin (talep edenin) Hak'ka

yolculuðudur. Bu yolculuðu yapmakta olan kiþiye sâlik (yolcu) denir.
Böyle bir yolculuk yapmak isteyen kiþi için, yolu bilen bir rehber þarttýr. Bu

nedenle yapýlmasý gereken ilk þey, kâmil bir mürþid (irþad eden, aydýnlatan kiþi)
bulmaktýr. Rehbersiz yola çýkmak, geceleyin tek baþýna, ýþýksýz olarak bilinmeyen bir
daða týrmanmak gibidir. Kiþi gittiði yeri görmez, bastýðý yeri bilmez. Nerede bir yýlanýn
onu sokacaðý, nerede bir yýrtýcý hayvanýn pençesine düþeceði belli deðildir. Hiç
ummadýðý yerde önünde bir uçurum açýlýverir. Bu þekilde yola çýkanlarýn, bir tehlikeye
uðramadan sað salim hedeflerine varabilmeleri imkânsýz gibidir. Buna karþýlýk kâmil
mürþid, daða týrmanýp dönmüþ, yolu gidip gelmiþtir. Yolun hatalarýný ve tehlikelerini
görmüþ, anlamýþtýr. Rehberlik ettiði müridini, o yollardan kolaylýkla geçirir, daðýn
zirvesine kazasýz eriþtirir.

"Bu zamanda böyle bir kimse nerede bulunur?" denecek olursa, onlarýn ender
de olsa her devirde var olduklarý, bir gerçektir. Gerçi bu iþin sahtekârý, taklitçisi pek
çoktur. "Her mürþide gönül verme, yolunu sarpa uðratýr." Fakat Hak mürþidler de
yok deðildir.

Ýlmel Yakîn, Aynel Yakîn, Hakkel Yakîn
Yakîn, Allah'a kesin olarak yakýn olma þeklinde tanýmlanabilir. Bunun birinci

basamaðý, bu konuda bilgilenmek, ikinci safhasý bunun delillerini görmek (müþahede
etmek), üçüncü aþamasý ise gerçekten öyle olmaktýr.

Bunu bir benzetiþle anlatalým: Bir ateþ, bir kömür parçasýný duvardan yansýyan
ýþýðý ile aydýnlatýrsa, bu ilmel yakîn'e benzer. Eðer o kömür ateþin yanýna yaklaþýr,
onun ýsý ve ýþýðý ile vasýtasýz aydýnlanýrsa bu, aynel yakîn'e misaldir. Eðer o kömür
ateþin içine düþer, o ateþle yanarsa, bu da hakkel yakîn misalidir. Bu hakkel yakîn
mertebesi, her þeyi nefsinde toplamýþ ahadiyet (birlik) mertebesidir.

Birçok insanlar, olgun ve eriþkin bir kimse olabilmek için Allah'a inanmanýn
yeterli olduðunu sanýrlar. Oysa bu, bir hatadýr. Çünkü yalnýz Allah'ýn birliðine inanmak
yetmez. Salike gerekli olan, vahdaniyeti (Allah'ýn birliðini) görmek ve her þeyde onun
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varlýðýný idrak etmektir. Yalnýz bilme fayda vermez, eksiktir. Müþahede (görebilme)
gereklidir. Müþahede ise mücahedesiz (çaba ve gayretsiz) elde edilemez.

Manevi Okullar
Her þeyin öðrenilmesi için bir okul vardýr. Ýlk ve orta öðretimden sonra doktor

olmak isteyen týp fakültesine, avukat olmak isteyen hukuk fakültesine, mühendis
olmak isteyen de teknik üniversiteye gider.

Ne var ki bizim eðitim sistemimiz, insanlarý sadece maddi açýdan yetiþtiren bir
sistemdir. Ýçinde bulunduðumuz dünyada yaþamak için gerekli temel bilgileri verir,
insanlarý birer meslek sahibi yapar. Fakat onlarýn iç ihtiyaçlarýna cevap vermez, onlarýn
ruhsal/manevi açýdan geliþmelerini saðlamaz. Din konusunda verilen eðitim bile, daha
çok dýþ kural ve hükümlerle ilgilidir. Esasen bu, bizdeki eðitim sistemine özgü bir
eksiklik deðildir; dünyanýn her tarafýnda durum böyledir.

Fakat madem ki insanlar, yalnýz dýþ dünyada yaþamamaktadýrlar; madem ki,
hepsinin paylaþtýðý bir dýþ dünyanýn yaný sýra, hepsinin de ayrý ayrý birer iç dünyasý
vardýr; ve madem ki bu iç dünyanýn eðitimi, yalnýz mümkün deðil, fakat son derece
gereklidir; o halde bu eðitimi saðlamak için birtakým manevi okullar olacaktýr. Ve
vardýr. Eðer olmasalardý, insanlardaki bu ihtiyacý karþýlamadaki boþluðu doldurmak
üzere, gene ortaya çýkmalarý gerekecekti.

Bunlar, "Muhammediyet Üniversitesi"nin okullarýdýr. Her biri ayrý bir yol (tarik)
izler. Fakat sonuçta hepsi birleþirler. Onlar adeta, bir "görünmeyen üniversite"nin
çeþitli hazýrlýk aþamalarýndaki eðitim birimleridir. Kim ki ahlaki, manevi ve ruhsal
olgunluða, kemale eriþir, bu okullarda o yükselir.

Bu okullarýn, diðer okullar gibi resmi olmayýþýnýn önemli bir sebebi vardýr. Burada
kurumlaþma, hedeflenen amaca ters sonuçlar doðurur. Resmi üniversite, büyük ölçüde
bir þekil ve kalýp iþidir. Burada amaçlanan ise, bunun tam tersidir. Biçimden öze, dýþ
görünüþten iç anlama varmaktýr. Manevi eðitim ve ilerleme, bürokrasi ile, kýrtasiye
ile olabilecek bir þey deðildir. Fakat insanlar arasýnda teþkilat kurma, örgütlenme
eðilimi o kadar güçlüdür ki, bu kadar esnek ve gevþek yapýya sahip olan bu okullarýn
bile, kemikleþtiklerinin ve vermeleri gereken eðitim çeþidini daha zor verebilir hale
geldiklerinin tarihte örneklerini görüyoruz.

Ýþte mürþid, bir manevi okul öðretmenidir. Çok serbest bir anlamda, Muham-
mediyet Üniversitesi'nin bir öðretim görevlisidir.

Kâmil Mürþidinin Özellikleri
Kâmil mürþidin pek çok ayýrt edici niteliði olmakla birlikte, en önemlileri þunlardýr:
1. Allah'ýn farzlarýný ve Resûlünün sünnetlerini, tam ve eksiksiz olarak yerine

getirir.
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2. Huzuruna vardýðýnýzda bütün gamýnýz, kederiniz geçer, içinizde bir ferahlýk
ve muhabbet uyanýr.

3. Huzurundan ayrýlmayý istemezsiniz. Bir inci tanesi gibi söylediði her sözden,
þevkiniz ve muhabbetiniz artar.

4. Büyük küçük, genç ihtiyar, ziyaretine gelen herkes, hatta devlet reisi bile
olsa, elini öpmeye ve hayýr duasýný almaya kendilerini mecbur hissederler.

Ýþte bu nitelikleri kendisinde toplayan bir zatýn bütün hareketleri, davranýþlarý,
tutumu, Resûlullah'ýn yaþayýþýna uygundur. Bu iþaretler riyasýz, gösteriþsiz olarak
hangi zâtta bulunursa, ona hemen tam bir teslimle teslim olmak gerekir. Mürid, böyle
bir mürþidin elinde, "ölü yýkayýcýnýn elinde ölü gibi" olmalý, her emrine uymalý, hatta
dövse de, sövse de nimet bilmelidir. Onlarýn sevmesi de kýzmasý da bize þifadýr, hatta
kýzmasý daha çok þifadýr.

Esasen kâmil mürþid, bütün insanlar için þefkatli ve merhametlidir. Özellikle
Allah'ý isteyen ve sevenler, kendisini, ana babalarýndan daha þefkatli, daha merhametli
bulurlar. Huzuruna gelen sâliklere, önce din ilmini öðretir. Onlarýn müþküllerini,
güçlüklerini ehli sünnet vel cemaat mezhebine uygun olarak çözer. Þüphelerini giderir,
inançlarýný düzeltir ve kuvvetlendirir. Sonra temizlik ve namaz iþlerinin tamamýný öðretir.
Tevekkül, teslim, sabýr, tefviz ve rýzayý anlatýr, bunlarý benimseyip uygulamalarýný
tavsiye eder.

Kâmil mürþidin bir vasfý da ayýplarý örtmektir. Kimsenin ayýp, kusur ve hatasýný
baþkasýna söylemez, gizler. Katiyen kimseye kýzmaz ve hiç kimseye en ufak bir kýrýcý
laf söylemez. Öfkesi ve kýrýcýlýðý, ancak Allah için olur.

Bu kâmil, yiyip içmede, uyumada, konuþmada ve halkla temasta daima orta
yolu seçer. Bütün âdet ve ibadetlerinde, "Her iþin ortasý hayýrlýdýr, iyidir" kuralýný uy-
gular. Ýfrat ve tefritten, yani çok fazla ile çok azdan kaçýnýr, ikisinin ortasýnda yürür.

Bu ortalama hareket þekli, yalnýz veliler mertebesine eren kâmil ve olgun insan-
lara özgüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz de "Ilýmlý hareket þekli, hal ve hareketlerin
en güzeli, güzel huylarýn en beðenilenidir," buyurmuþtur. Hiç þüphe yok ki bu ortalama
hâl ile vasýflanmýþ kâmil, baþkasýný irþad edip öðüt vermeye en layýk kiþidir.

Yetenekli Müridin Özellikleri
Seyri sülukte, mürþidin olduðu kadar müridin de birtakým nitelikler taþýmasý

gereklidir. Nasýl ki sýradan bir yolculuðu bile her insan her zaman yapamazsa, burada
da durum böyledir.

Kabiliyetli sâlikin temel niteliði þudur: O, kendi nefsine düþmandýr. Ona açlýk,
susuzluk, uykusuzluk ve az konuþmakla eziyet ve iþkence eder. Çeþitli zorluklara
katlanarak nefsine uymamakta dayanýklýlýk gösterir, onu kuvvetli eliyle kavrayýp yener
ve üstün gelir.
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Yetenekli müridin bütün arzu ve isteði, kendi nefsini bütün kötü, yerilmiþ
vasýflardan temizlemektir. Çünkü nefsinin, kendisinin en büyük düþmaný ve en tehlikeli
manevi hastalýklarýn kaynaðý olduðunu bilir. Bu yüzden de nefsinin etkilerinden
kurtulmaya son derece çalýþýr, çaba harcar.

Müridde bu özellik neden gereklidir? Çünkü mürid, içinde bulunduðu nefs
mertebesinden razý ve memnun olursa, daha ileri bir mertebeye geçmek, yani sülukun
devamý için ortada sebep kalmaz.

Eðer bir kimse kendisini incitirse, yetenekli mürid ona sövüp saymaz. Kusur
ve kabahati kendi nefsinde bulur ve der ki, "Eðer nefsim kötü olmasaydý, Cenabý
Hak bana bu kullarýný musallat etmezdi, sataþtýrmazdý." Eðer kendisini mürþidine
þikayet ederlerse, mürþidine onlarýn deðil, kendisinin kabahatli ve haksýz olduðunu
söyler."

Ýþte nefsini yenen, onu avucuna alabilen ve her kusuru kendi nefsinde gören
böyle bir sâlik, kabiliyetlidir ve bu yola girmeye layýktýr. Eðer bazen kendisinde birtakým
kusur ve kabahatler görülürse, bunlar, onun bu Hak yola girmesine engel deðildir,
mazur görülürler. Çünkü kendinde kötü bir hareket gördüðü zaman, buna razý olmayýp
nefsini kýnar. Kimseye fena ve aðýr söz söylemez. Her kusuru nefsinden bilip hiçbir
þekilde ona hak vermez. Kendisine üstünlük tanýmaz.

Fakat eðer sâlik, nefsinden razý olup ona karþý mücahededen (savaþmaktan)
âciz kalýrsa; gerektiði zaman aç, susuz ve uykusuz kalmak suretiyle nefsini yenemezse;
eðer kusur ve hatayý, kendisini dövüp sövenlerde bulursa; onlara kýrýlýp düþman kesilir,
öç almaya kalkýþýrsa; nefsine yan çýkar, onun rahat ve huzuru için çalýþýrsa, bu mürid,
sâlik olmaya yetenekli deðildir ve veliler yolunun kokusunu bile alamaz.

Allah'a yakýn olanlar yolunun esasý, nefsinden razý olmayýp ona düþman olmaktýr.
Onunla mücahede edip, müþahede edenler (görenler) topluluðuna katýlmaktýr. Eðer
sâlik, manevi binasýný bu temel üzerine kurmazsa, binasý temelsiz olur ve çabuk yýkýlýr.
Çünkü düþmaný olmayan, dostunu bulamaz.

Genel Kurallar
Hak yolculuðunda öðrenilmesi gereken bilgiler ve uygulanacak yollar, pek çok

ve çeþitlidir. Biz burada sadece, bazý genel kurallar üzerinde duracak ve kendimize
örnek olarak Nakþýbendi yolunu seçeceðiz.

Denmiþtir ki: "Diðer yollarýn sonu, Nakþýbendi yolunun baþlangýcýdýr." Bu yol,
Allah'a yakýn olmanýn en kýsa yoludur.

Bu sözdeki hikmetlerden (inceliklerden) biri de þudur: Nakþi'de mürþit, daha
yolun baþýnda öðrencisine, varýlacak menzili (duraðý) gösterir. Talebe, bunun bilinci
içinde çabasýný sürdürür.

Peygamber Efendimiz, Hz. Ebubekir'e gizlice öðrettiði ilimlerin en üstünü, en
deðerlisi olan huzur ve irfan (bilgelik) ilmini, cahil halktan gizlemiþ, hatta halifelerden
bile saklý tutmuþtur. Bu yolun üç esasý vardýr: Az yemek, az uyumak, az konuþmak.
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Az yemek az uyumaya, az uyumak az konuþmaya, az konuþmak da Allah'ý
her an kalpte zikretmeye yardýmcý ve kuvvet vericidir. Demek ki iþin temeli, az
yemektir.

Az yemenin önem taþýdýðý ikinci bir cihet daha vardýr. Karnýn doymasý kibiri,
kibir de öfkeyi besler. Þu halde az yemek, bu ikisinin frenlenmesine de yardýmcý olur.

Aslýnda bu yola girenler için yeme, içme, uyuma ve konuþmada, orta dereceye
uymalarý yeterlidir. Bunun için üç þart vardýr:

1. Dünyaya ait fikir, tasavvur ve hatýralarý akýldan çýkartmak.
2. Allah'ý bir an olsun gönülden çýkartmamak, daima zikretmek, anmak.
3. Daima murakabede bulunmak (Allah'ý düþünmek).
Bu yolun manevi þartý, bir gönülde onun sevgisinin ve özleminin uyanmýþ

olmasýdýr. Bir gönül ki onda bu dert, bir arzu olarak uyanmýþtýr, bunu büyük bir nimet
saymak ve gece gündüz, bu nimetin artýþýna çalýþmak lâzýmdýr.

Kalple yapýlan zikir (Allah'ý anma), kulu Allah'a yaklaþtýran en kýsa yol ve be-
lalardan uzaklaþtýran ve koruyan, akýl almaz vahdet (birlik) âleminin anahtarýdýr. Bu
yola girenlerin kazancý, daimi olarak Cenabý Hak'kýn huzurunda bulunmaktýr. O huzur,
kalpte yerleþir ve müþahede adýný alýr. Huzur temkin bulunca, yani deðiþmez ve
sürekli hale gelince, maksada ulaþýlmýþ demektir. Her an Allah bilinir, O'nunla olunur
ve O'ndan bir an olsun gaflette bulunulmaz.

Bu amaca ulaþmak için, Nakþibendi'nin üç yolu vardýr.

Birinci Yol
"Lâ ilâhe illallah" zikridir. Zikreden, kalp huzuru içinde bu kelimeyi tevhidi

tekrar eder. Nakþi'de zikir sesli (cehri) deðil, sessiz (hafi) ve kalpten yapýlýr. "Lâ
ilâhe" olumsuzlamasýný (nefyini) söylerken bütün eþyayý ve varlýklarý yokluk ve hiçlik
gözüyle görür. "Ýllallah" olumlu (ispat) sözünü söylerken de Cenabý Hak'kýn ezeli
ve ebedi varlýðýný düþünür. Bu hoþ kelimeyi söylediðinde dil, damaðýn üst kýsmýna,
geriye doðru bükülerek yapýþtýrýlýr, sâlik nefesini içeri çekerek makul sürelerle tutar
ve var kuvvetiyle öyle zikir yapar ki, onun eseri bütün organlara yayýlýr. Mürid çalýþtýðý
her iþte, onu anmaktan bir an olsun geri kalmaz. Hatta konuþurken, yemek yerken
ve uyurken bile, bu tekrarda zayýflama ve gevþeme olmaz. Bu halin zayýfladýðýný
hissettiði vakit tekrar dikkatini toplayarak yoðunlaþýr ve sonuçta zikir yerleþir, oturur.

Ýkinci Yol
Ýkinci yol, "Allah" zikridir. Zikreden, kalbiyle Allah'a yönelir ve Allah ismi

celilini tekrarlar. Bunu söylediði zaman, Cenabý Hak'ký evrenin bütün zerrelerinde
bilip düþünmelidir. Bu hal içinde o kadar zikir yapmasý gerekir ki, kendinden geçsin
ve öyle bir mertebeye gelsin ki bu hal, onun kalbinde daim olsun, kalbinin bir sýfatý
olarak yerleþsin, kalbin içi o ýþýk ile dolup büyük bir lezzet duysun.
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Gönlün hâlleri ne ise, gene gönülde kalmalýdýr. Ona açýlan sýrlarý halka
söylememeli ve þeriat yolundan (Ýslam kurallarýndan) dýþarý çýkmamalýdýr.

Eðer zikreden her an Allah'ý düþünmekten boþ kalmazsa, uyurken bile Allah'ý
zikreder ve ondan uzak durmazsa, onun uykusu da uyanýklýðý gibi Hak'kýn huzuru
olur, fakirlik ve yokluk bahtiyarlýðýný çabuk bulur. Müridin yeteneðine ve Allah'ýn lütuf
ve inayetine baðlý olarak bu süre bir an da olabilir, bir ömür boyu da sürebilir.

Üçüncü Yol
Üçüncü yol, rabýta, yani kalbin baðlanýþ yoludur. Mürid, kalbini tam bir

teslimiyetle kâmil bir mürþide baðlamalýdýr. Kâmil mürþidin güzel, hoþ sohbeti, ilâhi
sohbete kavuþma sonucunu verir. O sohbet bereketiyle müridin kalbine mana ýþýðý
akar. Bu manaya bir eksiklik gelirse, mürid tekrar mürþidin sohbetine baþvurmalýdýr.
Ta ki o mürþitten ayrýlsa bile onun suretini hayalinde tutabilsin ve kalbine gelen her
hatýrayý atýp, yalnýz onun hayali ve hatýralarý kalsýn.

Bundan daha yakýn bir yol olmaz. O mürþidin nurlu yüzü, belki iki kaþýnýn
arasý, onun hatýrýndan bir an bile gitmezse, otururken, kalkarken, yemek yerken ondan
bir an bile gaflette bulunmazsa, daima zihninde yaþatýrsa –ki bu halin devamý mürid
için epey zahmetli olur– bunun sonunda mürid, öyle bir mertebeye erer ki, kâmil
mürþidin sureti kalbinde kökleþir ve her an zahmetsizce tahayyül edebilir.

Ancak edep terk edilirse, bu feyz yolu müritte bozulabilir. Bu baðlantý yolunu
düzeltmek de zor olur. Bu zamanda böyle aziz ve yüksek bir mürþidin sohbetini
bulmak, büyük bir þans ve nimettir.

Onbir Ýlke
Nakþi yolunun 'onbir kelime'sini de burada kýsaca belirtmeden geçemeyeceðiz.

Bunlardan ilk sekizi Abdülhâlýk Gucduvani Hz. tarafýndan konmuþ, son üçü de Þahý
Nakþýbend Hz. tarafýndan eklenmiþtir.

1. Anmak, zikir (yâd kerd). Temelde, kelimeyi tevhidi "hapsi dem" (nefesi
hapsetmek) suretiyle zikretmektir. Belli sayýda her zikir süresince nefesi tutmak,
dikkatin daðýlmasýný ve aklýn baþka taraflara gitmesini önler.

2. Kýsýtlama (bâz geþt). Nefes hapsiyle zikir sýrasýnda, bir nefes tutmadaki
zikir sayýsý sona erip nefes verilirken, "Allah'ým, gayem sensin ve arzum da senin
rýzandýr" (Ýlâhi, ente maksudi ve rýzaike matlubi) duasýný okumaktýr. Bu,
düþüncelerin daðýlmasýný önler, zâkir (zikreden) kalbine vehim, kuruntu ve hatýralarýn
girmesinden kurtulur.

3. Uyanýklýk (nigâh deþt). Akla hücum eden çeþitli düþüncelerle savaþýp
onlarý savuþturmak. Kalbini ve dikkatini Allah'tan ayýrmamak. Bu yolda baþarý çok
güçtür, çok mücahede etmek gerekir. Nefes kontrolü, bu konuda en önemli yardýmcýdýr.
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4. Hatýrlamak (yâd deþt). Daima Hak'tan haberdar olmak. Allah'tan baþka
her þeyi aklýndan ve kalbinden çýkarýp, dikkatini O'nun üzerinde yoðunlaþtýrmak
(konsantrasyon).

5. Nefes gözetimi (hoþ der dem). Sâlikin her nefesi bilinçli ve uyanýk olarak
alýp vermesi. Nefesleri murakabe edip, onlarýn girip çýkmasýna vâkýf olmasý. Þehabeddin
Sühreverdi Hz., "Nefesine sahip olmayan nefsine sahip olamaz, nefsine sahip
olmayanlar da helak olanlardýr," demiþtir.

6. Vatana sefer (sefer der vatan). Ýnsanýn Hak'ka yaptýðý manevi yolculuk,
yani süluk. Kiþinin kötü, çirkin vasýflarýndan, iyi güzel ahlaka sefer etmesi.

7. Attýðý adýma dikkat (nazar ber kadem). Sâlikin bakýþlarýnýn daima
ayaklarý üzerinde olmasý. Eðer rastgele etrafýna bakarsa, dikkati daðýlýr, gördükleri
kalbine nakþolur ve tefrika çýkar. Ayrýca mecazi anlamda daima nereye gittiðini bilmeli,
bakýþlarý yolculuðun hedefinden þaþmamalýdýr.

8. Topluluk içinde yalnýzlýk (halvet der encümen). Dýþý halk ile, içi Hak
ile olmak. Baþkalarýnýn yanýndayken bile, sanki halvetteymiþ gibi, dikkatini manevi
halinin korunmasýna toplamak.

9. Zaman duruþu (vukufu zamani). Sâlikin arada sýrada durup, geçirdiði
zamanýn muhasebesini yapmasý, kendisini hesaba çekmesi. Ýyi halleri için þükür,
kötüleri için tövbe etmesi.

10. Sayý duruþu (vukufu adedî). Kalp zikri sýrasýnda, her nefesteki zikir
sayýsýnýn tamamlandýðýna dikkat etmek. Bu, birden baþlar, yavaþ yavaþ 21'e kadar
arttýrýlýr. Örneðin nefes alýnýr, üç defa "Lâ ilâhe illallah" denir ve nefes býrakýlýr.
21'e varýldýðý halde sonuç hasýl olmamýþsa, iþe baþtan baþlamak gerekebilir.

11. Kalp duruþu (vukufu kalbi). Kalp üzerinde "Allah" adýnýn yazýlý olduðunu
tahayyül etmek; aklýn, bu görüntüyü daima yerinde tutacak þekilde eðitilmesi.

Görüldüðü gibi bu onbir ibare, daha çok dikkatin yoðunlaþtýrýlmasý ve nefes
denetimiyle ilgilidir.

Süluk Cetveli

Hak yolunun, Mutlak Gerçek yolunun yolcusu, her basamakta baþka bir hal
içindedir. Bunlarý deðiþik nefs baþlýklarý altýnda ele almaktansa, hepsini burada topluca
gözden geçirmeyi uygun gördük. Yapacaðýmýz, kýsa bir özetlemeden ibaret olacaktýr.
Bu amaçla, iliþikteki "Yolculuk Çizelgesi"ni, yani süluk cetvelini sunuyoruz.
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Burada dikkat edilmesi gereken noktalar þunlardýr:
1. Çizelge, ancak çok genel bir anlamda geçerlidir.
2. Çeþitli kaynaklar, bu cetveli farklý ve bazen birbiriyle çeliþen þekillerde ve-

rirler. Biz burada Erzurum'lu Ýbrahim Hakký Hz.'nin sýnýflamasýný esas aldýk,
fakat baþka kaynaklardan da yararlandýk.

3. Her müridin yolculuðu,  farklý bir özellik ve ayrýcalýk arz eder.  Genellikle
mürþitler, süluk cetveli hakkýnda ayrýntýlý açýklamalara girmezler.

Þimdi tablodaki ana baþlýklarýn incelenmesine geçebiliriz.

Âlemler
Tasavvufçular (Sufi'ler) çeþitli âlemlerin varlýðýndan söz etmiþler ve bunlara

genellikle birden fazla isim vermiþlerdir. Daha basit olan temel sýnýflamada, dört
âlem vardýr: Nâsut, Melekut, Ceberut, Lâhut.

Âlemi Nâsut, "insanlarýn dünyasý"dýr; içinde yaþadýðýmýz, beþ duyumuzla algýla-
dýðýmýz, varlýðýný gözlediðimiz ve tanýk olduðumuz dünya. Bu yüzden buna Þehadet
(þahitlik) âlemi de denir. Diðer bazý isimleri þöyledir: Süflî (aþaðý), Anasýr (unsurlar),
Kevn ve Fesad (yaratýlýþ ve bozuluþ, daðýlýþ), havf (korku) âlemi; Eflak (gökler),
Semavat (semalar), Encüm (yýldýzlar), Ecsam (cisimler) âlemi. Hatýrda tutulmasý
gereken en önemli adý, Mülk Âlemi'dir.

Âlemi Melekut, "egemenlik dünyasý"dýr, Allah'ýn mutlak hükümdar olduðu
âlemdir. Bu nedenle Emir Âlemi de denir. Ruhlarýn, meleklerin görünmeyen (Gayb)
âlemidir.

Tablomuzda Melekut Âlemi, iki kare iþgal ediyor: Berzah ve Ervah.
a) Berzah (yani geçiþ) Âlemi, uyku ile uyanýklýk arasýnda eriþilen Hayal

Âlemi'dir. Aslý, ondan daha yüksek olan Misal (semboller) Âlemi'dir.
b) Ervah (yani ruhlar) Âlemi, Âlemi Mâni (manalar ve rüyalar âlemi) olarak

da bilinir. Berzah'tan daha yüksektir. Heybet yeridir.
Âlemi Ceberrut, "kudret dünyasý"dýr. Hakaik (gerçekler) Âlemi de denir. Burasý

ayný zamanda Hakikati Muhammediye'nin ortaya çýktýðý, Muhammedi Nur'un (ýþýðýn),
müridin içine dolduðu safhadýr.

Âlemi Lâhut, "uluhiyet (ilâhlýk) dünyasý"dýr. Bu da Nâsut ve Melekut gibi
görünmez (Gayb) bir âlemdir, hatta gaybýn, gaybýnýn gaybýdýr. Ýlâhi Erkân (rükünler,
ilkeler), bu Yücelikler Âlemi'nde konur. "Rabbim bir noktai amâda idi" sözünde belirtilen
Amâ Âlemi'nin aslý budur. Tasavvufta vahdet (birlik ve ebediyet) mertebesine ve
vücudu akdes'e (en kutsal bedene) iþarettir. Yalnýz bir karede belirtilmekle beraber,
Lâhut, cetvelimizin son üç karesini kapsar.

Þehadet'e dönüþ. Burada, Gayb'dan Þehadet (Nâsut) Âlemi'ne dönüþ baþlar.
Ancak bu bir geriye dönüþ deðildir, daha ileriye gitmedir.

Kesrette Vahdet, Vahdette Kesret: Çoklukta birlik, birlikte çokluk. Lâhut
Âlemi'ne ait tecrübeler, Fenâ ve Beka hallerinde yaþanýr.
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Haller
Yolculuðun baþýnda sâlikin hali, bir zevk ve þehvete meyil halidir. Nefsani ve

þehvani zevklerin peþinden koþar. Ancak mürþidin talim ve terbiyesi, bir süre sonra
kalbinde muhabbet (sevgi) ve þevkin filizlenmesine yol açar. Bu kesinlikle þehevi bir
sevgi deðildir, saf ve arý Hak sevgisidir. Bu muhabbet artarak sonunda aþka dönüþür.
Aþk olmadan hiçbir þey olmaz. Sonucu hasýl eden, aþktýr. Bu, vasl'a ve kalpte tam
inanç meydana gelince, vuslata (kavuþma ve birliðe) yol açar.

Bundan sonra mürid kendinden yok olur (fenâ). Yalnýz Allah kalýr. Bu yüzden
buna, fenâ fillah da denir. Daha sonra müride bazý ilâhi sýrlar gösterilir ki, mürid
bunlar karþýsýnda hayret, hayranlýk ve þaþkýnlýklar içerisinde kalýr. Son olarak varlýk ve
kalýcýlýk aþamasý gelir (beka). Mürid artýk, Allah ile ve Allah için vardýr (beka billah).

Yerler
Mahaller, yani yerler ve konumlar konusunu anlayabilmek için, önce tasav-

vuftaki Letaif konusuna eðilmek gerekiyor. Hak ehline göre, insanýn bir ruhu vardýr.
Bu ruh, manevi bir beden þeklinde maddi bedenle birleþmiþtir. Ýþte bu manevi bedenin
bir ruhsal anatomisi, yapýsý vardýr. Örneðin Sufiler, kalp ve gönül dediklerinde, hiçbir
zaman vücutta kan pompalayan et parçasýný düþünmezler. Kastettikleri, fiziksel kalple
çakýþan ve beden canlý olduðu sürece onu hareket ettiren, manevi bedendeki kalptir.

Týpký bunun gibi, manevi beden içinde kalpten baþka ruhsal merkezler de vardýr.
Ýþte bunlara tasavvuf ehli, letaif (latif: incelik) demiþlerdir.

Letaif'in sayýsý ve tanýmý, ufak tefek farklýlýklar gösterir.
En temeli, beþ letaif'tir: Kalp, Ruh, Sýr, Hafi, Ahfa. Kalp, insanda fiziksel kalbin

bulunduðu yerde ve onun manevi eþleniðidir. Göðüs ucunun iki parmak altýnda ve
kozalak þeklindedir. Ruh, göðsün sað tarafýnda, kalbe göre tam simetrik noktadýr. Sýr,
sol tarafta, kalbin hizasýnda ve göðüs ucunun iki parmak üstündedir. Hafi gene sað
tarafta, Sýr'ýn simetrik noktasýndadýr. Son olarak Ahfa, göðüs kafesi ile boynun birleþtiði
orta yerdedir ("iman tahtasý").

Tablomuz incelendiðinde, bu beþ letaife ilaveten Sadr (göðüs) ve (Sýr ile Hafi
arasýnda) Sýrrüssýr (sýrrýn sýrrý) konumlarýný görüyoruz. Sayý böylece yediye çýkmakla
beraber, tasavvufta Yedi Letaif dendiðinde kastedilen, daha deðiþiktir: Sadr'ýn yerini
Nefs alýr, konumu göbeðin iki parmak altýndadýr. Araya bir þey eklenmeksizin, Ahfa'nýn
sonuna Nefsi Natýka (insani nefs, konuþan nefs) eklenir. Bunun da yeri, iki kaþýn
ortasýdýr. Buradan itibaren yukarý doðru devam eden ve On Letaif'i tamamlayan üç
merkez daha vardýr: Aklý Küll, Kürsi ve (en tepede) Arþ.

Kalp, ya da gönlün bir adý da Fuad'dýr. Hafi gizli, Ahfa da en gizli demektir.
Bazý cetvellerde Ahfa'nýn konumunda Müstevaüs Sýr (Sýrrýn örttüðü) görülür.

Temel olay þudur: Sâlik, zikir sýrasýnda her aþamada zikrini baþka bir merkeze
yoðunlaþtýrarak, o merkezi "fethedecek", açacaktýr. Bir merkezde zikir, daimi hale
gelip, ona özgü renkli ýþýðý ve baþka belirtileri zuhur edince, bir sonrakine geçilir.
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Hadisi Kudside Cenabý Hak, þöyle buyuruyor: "Biliniz ki her cesette bir kalp
vardýr. Her kalpte bir Fuad (gönül) vardýr. Her gönülde bir Sýr vardýr. Her Sýr'da bir
Hafi vardýr. Her Hafi'de bir Ahfa vardýr. Ýþte ben, bu Ahfa'dayým."

Bu bitiþiklik, varlýklardaki bitiþiklikle kýyaslanmamalýdýr. Ölçüsü ve keyfiyeti
yoktur, akla gelenden de farklýdýr.

Dayanaklar
Sâlikin baþlangýçtaki bütün hal ve hareketi, Þeriat, yani Ýslam dininin kurallarý

çerçevesinde yürümelidir. Þeriat, hangi safhada olursa olsun, hiçbir zaman terk
edilmeyecek temel dayanaktýr.

Bundan sonra mürid, þeriatteki uygulamalarýna, Tarikat (yollar) uygulamalarýný
ve bilgilerini ekler. Burada, þeriatteki kýsýtlamalara yeni bazý kýsýtlamalar eklenir. Yani
þeriatte yapýlmasý serbest olan bazý þeylerden yükselinir, ruhsat'tan (izin) azimet'e
(gidiþ) geçilir. Bunun ardýndan Marifet gelir. Marifet, Marifetullah'týr, yani Allah hakkýn-
da bilgilenmedir. Bu bilgi ve uygulamalarýn sonunda yolcu, Hakikat'e (gerçeðe) ulaþýr.
Bundan sonra o, Velayet'e (veliliðe, yani Allah dostluðuna) geçebilecektir. Bundan
sonra da dayanaðý, Zâtý Þeriat, yani þeriatýn özü olur. Artýk þeriat kurallarýný bilmeden,
anlamadan yerine getirmez, neden konduklarýnýn, nasýl yapýlmalarý gerektiðinin tam
bir bilinci içinde hareket eder. Sonunda Zâtý Kül (tümelliðin özü), onun dayanaðý olur.

Iþýklar
Bunlar, karþýlýðý olduklarý letaifin ayýrt edici renkteki nurlarýdýr. Baþlangýçta bu

renk mavidir. Kalp merkezinin kilidi açýlýnca kýrmýzý bir ýþýkla parlar. Ruh'un rengi
sarýdýr. Diðerleri de sýrasýyla bunu izler.

Esma
Esma, yani Allah'ýn isimleri, belirli bir mertebedeki sâlikin yapacaðý zikri belirler,

Mürid ilerledikçe, bir zikirden ötekine geçilir.

Tevhidi Efal, Tevhidi Sýfat, Tevhidi Zât
Yukarýda anlatýlanlarla baðlantýlý olarak tasavvufta geçen konulardan biri de,

fiillerin (efal), sýfatlarýn ve zâtýn birlenmesi (tevhidi)dir.
Tüm evreni bir kitaba benzetirsek, bazý tasavvufçular, kâinattaki her nesneyi

ve her olayý, Allah'ýn diliyle yazýlmýþ birer kelimeye benzetmiþlerdir. Bu muazzam
Kâinat Kitabý'nýn yapýtaþlarýný, insanlarýn dilindeki gramer ve dilbilgisi cinsinden
anlatmaya çalýþmýþlardýr. Her dilde temel sözcükler; eylem ifade eden fiiller, nitelik
belirten sýfatlar ve çoðu kez sýfatlarla ilgili bulunan isimlerden oluþur. Bu zâtlarýn
düþüncesine göre, Allah'ýn isim ve sýfatlarý, O'nun zâtýndan, fiilleri, yani hareketleri de
isim ve sýfatlarýndan türemiþtir. Bu sözcükleri, ilâhi kudretin beyaz ýþýðýný renklere
ayýran, çeþitli yer ve biçimlerde odaklayan prizma ve mercekler olarak da düþünmek
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mümkündür. Her isim ve sýfattan, ona özgü sonsuz sayýda eylem ve hareketler belirir,
türer. Yaratýlýþ olayýnýn son aþamasý fiiller olduðundan, manevi yükseliþin de ilk aþamasý,
bu fiillerin hepsinin Allah'tan kaynaklandýðýný, O'nun tarafýndan yaratýldýðýný bilmektir.
Bundan sonra ise isim ve sýfatlarýn tevhidi, yani bunlarýn hepsinin Allah'a ait ve O'nun
tecellileri olduklarýnýn anlaþýlmasý gelir. Arkadan, bu tecellilerin ilk kaynaðýnýn, yani
Allah'ýn zâtýnýn da bir olduðu kavranýr.

Bunlardan sonra ise Cem (toplama) makamlarýna iþaret edilmiþtir. Bu hallere
pek ender olarak eriþilebilir. En iyi þekilde, Fenâ Fillah ve Beka Billah cinsinden
anlaþýlabilirler.

Fiillerin, Ýsim-Sýfatlarýn ve Zâtýn Tecellisi
Fiillerin tecellisi þudur: Cenabý Hak'kýn fiillerinden bir fiil, bir kulun kalbinde

doðar, onda tecelli eder. Bütün eþyada cereyan eden ilâhi kudretin bir yönü, o kulunda
belirir. O kul da, durduran ve yürütenin yalnýz Cenabý Hak olduðunu görür. Bu durumu
ancak o makamýn sahibi bilir.

Ýsimlerin tecellisinde, Cenabý Hak, güzel isimlerinden bir ismini kulunun kalbine
doðurur. O kul da bu ismin kudreti ve nurlarý altýnda öyle yenilir ve afallaþýr ki, o anda
Cenabý Hak o ismiyle çaðýrýlsa, o kul cevap verir.

Sýfatlarýn tecellisi de þudur: Cenabý Hak, kendi sýfatlarýndan birini kulunun
kalbinde belirtir. Bu kulun bütün insani sýfatlarý yok olmuþ. Cenabý Hak onun kalbinde,
kendi sýfatlarýndan birisiyle görünmüþtür. Örneðin Cenabý Hak ona iþitme sýfatýyla
görünürse, o kul canlý cansýz bütün varlýklarýn konuþmalarýný iþitir, söylediklerini anlar.

Zât tecellisi, Cenabý Hak'ka çok yakýn olmaktýr. Sâlik artýk sýrf ibadet yolu ile,
alçakgönüllülük, âcizlik, zayýflýk ve fakirlikle vasýflanmýþtýr. Nefsi bu vasýflarla Allah'ý,
Allah'lýk vasýflarýyla da kendini bilir. Bu kâmilin nefsi, zillet ve yokluðu bulduðundan,
kulluk aynasý, ilâhi aynaya karþý durur ve birinde ne varsa, ötekinde de o görünür.
Nitekim kudsi hadiste Cenabý Hak, "Yer ve göklere sýðmam, fakat gerçekten inanan
kulumun kalbine sýðarým," buyurmuþtur.

*   *   *

Bütün bu geliþmelerin ardýnda ve üstünde, yolcunun nefs mertebelerinde
ilerlemesi yatmaktadýr. Nefsin bu düzeyleri, ayrý bir bölümde incelenmeyi gerektirecek
önemdedir. (Bkz. s. 107-114)

(Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hz.'nin
Marifetname'si esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.)
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YA HAZRETÝ MUHAMMED

Arþ'ýn kubbelerine, adý nurla yazýlan,
Ýsmi semada "Ahmed", yerde "Muhammed" olan,
Yedi katlý göklerde, Hak Cemâli'ni bulan,
Evvel-Ahir yolcusu, Yâ Hazreti Muhammed.

Saðnak nur yaðmurlarý, inerken yedi kattan,
O gece, Sendin gelen, ezel kadar uzaktan,
Melekler, her zerreye, müjde verirken Hak'tan,
O gece Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Güneþler o gecenin nuruna secd'ederken,
Yýldýzlar meþk içinde, kâinat vecd ederken,
Bütün hamd ü senalar, Yüce Rab'be giderken,
O gece Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Kâbe'de þirk taþlarý, putlar yere düþerken,
Cehalet bayraklarý, birer birer inerken,
Bin yýllýk küfr ateþi, ebediyyen sönerken,
O gece Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

O gece, Sâve Gölü, mucizeyle kururken,
Kisra Saraylarýnda, sütunlar savrulurken,
Arz'dan Arþ'a, Âlemler rahmetini bulurken,
O gece Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; doðum kundaðý, ak bulutla örülen,
Doðar doðmaz, "Allah'a secde" emri verilen,
Doðudan ve batýdan, her mahlukça görülen,
Kâinat Efendisi, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki: asaletine, Ezelden hükmedilen,
Tertemiz rahimlerle, lekesiz soydan gelen,
Beþeri þüpheleri, Kur'an ilmiyle silen,
Seçilen sevgilisin, Yâ Hazreti Muhammed.
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Sen ki: büyük yargýda, þefaat müjdecisi,
Bunca âciz beþerin, mahþer günü bekçisi,
Sen ki: Kur'an þahidi, Allah'ýn son elçisi,
Kurtuluþ habercisi, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; Âdem neslini, uçurumdan döndüren,
Zulüm sancýlarýný, þefkatiyle dindiren,
Ýnkâr yangýnlarýný, irfânýyla söndüren
Âlimlerin sultaný, Yâ Hazreti Muhammed.

Sen ki; güzel huylarýn, ahlakýn meþalesi,
Sabýr doruklarýnda, beþerin en yücesi,
Senin Cennet mekânýn, fakirlerin hânesi,
Gönüller hazinesi, Yâ Hazreti Muhammed.

Sana þahit sonsuzlar, ezelden beri her an,
Sana þahit ayetler, her zerre ve her mekân,
Senden uzak kalmaya, nasýl dayanýr ki can?
Sen, her canda cânansýn, Yâ Hazreti Muhammed.

Miraç gecesi, bir bir açýlýyorken gökler,
Seni selamlýyorken, her katta peygamberler,
Öyle bir an geldi ki: durdu bütün melekler,
Hak'ka yalnýz yürüdün, Yâ Hazreti Muhammed.

Gönül gözü görmeyen, can gözünü neylesin,
Dünyada dönmeyen dil, mahþerde ne söylesin,
Allah, bütün beþeri ümmetinden eylesin,
Sancaðýnýn altýnda, Yâ Hazreti Muhammed.

Hak ile kul vuslatý, o ilâhi düðünde,
Hiç kimseden kimseye, fayda olmayan günde,
Hasatlarý, has tartan, o terazi önünde,
Noksanlarý baðýþlat, Yâ Hazreti Muhammed.

Biliriz ki; hükmü yok, bu dünya nimetinin,
Gönüldür sermayesi, ahiret servetinin,
Sana Salat ve Selamý gönderen ümmetinin,
Cennetler þahidi ol, Yâ Hazreti Muhammed.

Cengiz Numanoðlu
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EN BÜYÜK YOLCULUK : MÝRAÇ

Allah adýn' zikredelim evvela
Vacip odur cümle iþte her kula

Bir kez Allah dese aþk ile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan (Sonbahar yapraklarý gibi.)

Ýsmi pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murada eriþir Allah diyen

Can kulaðýný eðer tutarsan bana
Muhammed miracýný söyleyem sana

Ýþit þimdi Mustafa miracýný
Nasýl kuþandý saadet tacýný.

– Süleyman Çelebi, Mevlid

Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'in
Mirac'ýný anlatabilmek, elbette bizim haddimiz ve harcýmýz deðildir. Burada, bize kadar
gelmiþ olan bilgileri aktarmaya çalýþacaðýz. Lakin o muazzam olay karþýsýnda akýl
duruyor; dil kekelemeye baþlýyor, kalem titriyor. Niyazi'yi Mýsrî Hz.'nin dediði gibi,
"Vahdet sýrrýný duyanýn dili suskundur, aklý mat olmuþtur." Hangi fani onun azametini
anlatmaya güç yetirebilir? Miraç, Allah ile Resûlü arasýnda geçen en incelikli, en
muazzam bir olaydýr. Burada birtakým þeyler söylemeye çalýþacaðýz. Ancak iþin
gerçeði, bizim söyleyebildiklerimizin de, sizin tasavvurunuzun da ötesindedir. Çaba
bizden, yardým Allah'tandýr. Her ne kadar sürçü lisan edersek, affola.

Miraç, kelime anlamý olarak "merdiven" demektir. Ancak çaðýmýzýn bir icadý
olan "asansör", söz konusu olayý anlamak bakýmýndan daha elveriþlidir. Kelime uruc
(yükselerek yol almak) kökünden türemiþtir. Kastedilen, Peygamber Efendimizin
yedi kat göðü aþarak Allah'ýn katýna yücelmesi, O'nunla orada buluþmasý ve
görüþmesidir.

Kur'an'da 70. surenin adý, "Mearic"dir. Bu, "Miraç"ýn çoðulu olup, "merdivenler"
anlamýna gelir. Sure, adýný 3. ayette geçen "Miraçlarýn Allah'ý" (Allahý zîl mearic)
sözünden alýr. Buradan anlaþýlýyor ki, miraç bir deðil, birden fazladýr. Nitekim her
peygamberin miracý olmuþtur. Peygamber Efendimizin miracý ise, bunlarýn en büyüðü
ve en üstünüdür. (Ayrýca Efendimiz, birden fazla defa miraç etmiþtir. Muhyiddini
Arabi Hz.'nin Fütühatül Mekkiye'de belirttiðine göre, Hz. Peygamberimiz 34 kere
miraca yükselmiþtir.)
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Eski Ahit'te anlatýldýðýna göre, Yakup Aleyhisselâm, bir gece rüyasýnda göðe
uzanan bir merdiven görmüþtü. Melekler, bu merdivenden inip çýkýyorlardý (Tekvin,
28:12). Kur'an'da bu konuda þu tamamlayýcý bilgi vardýr: "Melekler ve ruh, oraya
süresi elli bin yýl olan bir günde çýkarlar" (70:4). Yakup, rüyayý gördüðü yere (ki
Kudüs'ün biraz kuzeyindedir) bir taþý sütun olarak dikti ve oraya "Beht-El" ("Beytullah":
Allah'ýn evi, yeri) adýný verdi (Tekvin, 28:19). Müslümanlarýn gerçek Beytullah'ý ise
bilindiði gibi Kâbe'dir. Þu halde Kâbe'nin ve haccýn, bir þekilde miraçla bir ilgisi olmalýdýr.

Hz. Musa, Sina Daðý'nda miraç etmiþtir. Eski Ahit'te bu olay, Çýkýþ, Bab 19-
20'de anlatýlýr. Mýsýr'dan çýkýþlarýnýn üçüncü ayýnda, Hz. Musa önderliðindeki Ýsrail
oðullarý, Sina Yarýmadasý'na geldiler ve oradaki daðýn eteðinde kamp kurdular. "Sonra
Mevla, Sina Daðý'nýn üzerine, tepesine indi. Mevla, Musa'yý daðýn tepesine çaðýrdý,
Musa da çýktý" (Çýkýþ, 19:20). Daha sonra Hz. Musa'ya burada On Emir verildi ve
kendisi, bunlarý kavmine getirdi.

Musa Aleyhisselâm'ýn miracý konusunda da tamamlayýcý bilgiyi, gene Kur'an'da
buluyoruz. Burada belirtildiðine göre Musa, daðýn tepesinde kýrk gün kýrk gece kaldý
(7:142).

"Musa tayin ettiðimiz vakitte gelince, Rabbi onunla söyleþti. Musa dedi ki:
– Ya Rabbi, bana kendini göster de seni göreyim (Rabbi erinî).
Allah dedi ki:
– Sen beni göremezsin (Len teranî). Fakat bir kere daða bak, eðer o yerinde

durursa, sen de beni görebilirsin.
Rabbi daða tecelli edince, dað paramparça oldu. Musa, düþüp bayýldý. Ayýlýnca:

'Ya Ýlâhi, seni tamamýyla tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben iman getirenlerin
(müminlerin) ilkiyim,' dedi (7:143).

Öyle bir tecelli karþýsýnda iman etmemek mümkün mü?
Burada "dað" sözünün biri esas, ikisi mecazi olmak üzere, üç anlamý vardýr:
Birincisi, okunur okunmaz anlaþýlan, gündelik anlamdaki dað, yani Sina Daðý'dýr.
Ýkinci anlamýnda "dað" sözü, kâinatý temsil eder. Eski efsanelerde geçen "Ulu

Dað", "Kutsal Dað" ya da "Sihirli Dað" (Olimp Daðý, Meru Daðý vs.), aslýnda evren
için bir remz, bir semboldür. Bu daðýn belli bir seviyesi bulutlarla çevrilidir. Bulutlarýn
altýndaki kýsýmlarda þimþekler çakar, fýrtýnalar kopar, yýldýrýmlar düþer. Bulutlarýn
üstündeki kýsmý ise daima güneþlidir, aþaðýda olanlardan etkilenmez. Böylece Miraç,
bir anlamda, kâinat daðýnýn zirvesine yapýlan bir yolculuktur.

Üçüncü anlamýnda ise "dað", Musa'nýn benliði, nefsidir. Nitekim Ferhat da
Þirin'e eriþebilmek için demirden bir daðý delmek zorunda kalmýþtý. Abdülkerim Cîlî
Hz. Ýnsaný Kâmil'de þöyle diyor:
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"Daðýn parçalanmasý, Musa'nýn kendinden yok olmasý, nefsinden yana Allah'ta
fenâ bulmasýdýr (Fena fillah). Keza Musa'nýn bayýlmasý, kendi varlýðýndan geçmesi,
Hak ile var olmasýdýr. Musa yok oldu, kul olan Musa'dan bir eser kalmadý. Böylece
Musa Aleyhisselâm Rabbini göremedi, ancak Allah, Allah'ý gördü."

Eski Musevi efsanelerine göre Cenabý Hak orada bir tek yönden deðil, her
cihetten göründü ki, Abdülkadir Geylani Hz.'nin bir öyküsü de bunu doðrulayýcý
niteliktedir.

Söylendiðine göre, yukarýdaki ikinci ve üçüncü anlamlar arasýnda þöyle bir de
iliþki vardýr. Nefs balonu delinince, kâinat daðý paramparça olur. Ýþte o zaman "Her
þey yok olur, yalnýz Allah'ýn yüzü kalýr" (28:88).

Miraç olayý, baþka dinlerin/felsefelerin de yabancýsý deðildir. Örneðin Budizm'de
Nirvana ("sönme: fena fillah'a benzer), Yoga'da Samadhi (aydýnlanma) olarak anýlýr.

Burada her peygamberin miracýný anlatmaya kalksak, söz çok uzar. Hz. Ýsa,
çarmýh olayý sýrasýnda miracýný yapmýþtýr. Ýlyas Aleyhisselâm'ýn da miracý vardýr. Ýdris
Aleyhisselâm'ýn miracýndan Kur'an'da, "Biz onu yüce bir yere yükselttik" (19:57)
sözleriyle bahsedilir. Bütün bunlardan anlaþýlacaðý üzere, miraç bir yücelmedir; sýradan
insanlarýn rüyalarýnda bile göremeyecekleri bir yücelme. Ayrýca her ümmetten velilerin
de, peygamberlerinin yüzü hürmetine miraç ettirildikleri söylenmektedir.

Hz. Peygamber'in miracý, peygamberliðinin onikinci yýlýnda, Hicret'ten bir buçuk
yýl kadar önce, Recep ayýnýn 26. gecesi yer almýþtýr. Bu miraç, üç kýsýmdan oluþur:
Birinci kýsýmda, Peygamber Efendimiz, Mekke'den alýnarak þimþek hýzýyla 1200
kilometre kuzeydeki Kudüs þehrine götürülmüþtür. Yolculuðun bu kýsmýna Ýsra, yani
"gece yolculuðu" adý verilir. Bu, ikinci kýsým için bir hazýrlýk niteliðindedir. Ýkinci kýsým,
Kudüs'ten Sidrei Münteha'ya kadar olan bölümdür. Üçüncü kýsým ise, Sidrei
Münteha'nýn ötesidir.

Ancak, miraç olayýnýn durup dururken olduðu zannedilmemelidir. Gerek Pey-
gamber Efendimizin Miracý Ekber'i (en büyük miracý), gerekse diðer peygamberlerin
miraçlarý, uzun bir hazýrlýk safhasý sonucunda olmuþtur. Efendimizin miracýnýn,
peygamberliðinin onikinci yýlýnda olduðu unutulmamalýdýr. Ve belki de bütün hayatý
boyunca, o gün, o an ve o olay için hazýrlanýyordu. Gerçekten, bu arka plan göz
önüne alýnmadýðýnda, Miracý herhangi bir olay gibi görüp geçiþtirmek tehlikesi vardýr.

Miraca Kadar Geçen Dönem
Peygamber Efendimizin Miraç olayýna kadar geçen ömrünü, burada ancak

genel çizgileriyle özetlemek durumundayýz. O, daha kendisine peygamberlik gelmeden
önce bile, doðruluðuyla, güvenilirliði ile ve þefkatiyle ün yapmýþtý. Kavmi onu
"Muhammedül Emin" diye biliyordu. 40 yaþlarýnda Hira Daðý'na çekilerek tefekküre
daldý. Büyük melek Cebrail kendisine göründü ve taþlar, aðaçlar kendisini selamladý.
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Kendisine vahiy, ilk emir olan "Oku!" ile gelmeye baþladý. Beklemediði geliþmeler
karþýsýnda kalan sevgili Peygamberimizin tedirginliðini, eþi Hz. Hatice'nin amcasýnýn
oðlu olan, Varaka bin Nevfel giderdi. Varaka, hýristiyanlýðý ve Tevrat'ý incelemiþti;
Efendimize, kendisine gelen peygamberliðin gerçek olduðunu müjdeledi. Bundan sonra
Peygamberimiz, Ýslam dinini çevresindekilere yaymaya baþladý. Her adýmda
müþriklerin (Allah'a ortak koþanlarýn) ve puta tapanlarýn müthiþ direnciyle karþýlaþtý.
Onu yolundan çevirmek için en yýldýrýcý tedbirlere baþvurdular, fakat baþaramadýlar.
Müslümanlara türlü iþkenceler yaptýlar. Bizzat Peygamber Efendimiz, nice zulüm ve
eziyetlere katlanmak zorunda kaldý. Denildiðine göre hiçbir peygamber, Allah'ýn Resûlü
kadar zorluklar ve imtihanlarla karþýlaþmamýþtýr. En son gittiði Taif'te, halk tarafýndan
taþlarla ve sopalarla kovalandý. Gene de, topuklarýndan kanlar akarken, onlarýn ve
diðerlerinin yok olmalarý için deðil, ýslah olmalarý için Allah'a yalvardý. Bu en büyük
bir imtihandý. Bu noktada baþka peygamberlerin toplumlarý, helak olmuþlardý. Oysa
Peygamber Efendimiz, kendi kavminin kurtuluþunu diliyordu. Bunun üzerine Miraç,
bir hediye olarak kendisine verilmiþtir.

Ýsra: Gece Yolculuðu
Kur'an-ý Kerim'in Ýsra suresinde, olay þöyle anlatýlýyor:
"Kulunu bir gece, ayetlerimizden (iþaretlerimizden) bazýsýný kendisine gösterelim

diye Mescidi Haram'dan alýp, çevresini bereketlendirdiðimiz Mescidi Aksa'ya götüren
Allah, her türlü noksanlýðýn ötesindedir" (17:1).

Mescidi Haram, Mekke'de Kâbe'nin etrafýna kurulmuþ olan mescittir. Mescidi
Aksa ("en uzak mescit") ise Kudüs'tedir.

O gece, Allah'ýn Resûlü, önce amca kýzý Ümmü Hâni'nin evine, oradan da
Mescidi Haram içinde belli bir yere gitti. Bu yerde geceyi geçirenler olurdu. Hz.
peygamber de oraya uzandý.

Orda iken ansýzýn o yüzü ak
Cebrail Cennetten getirdi Burak
"Kalk, çabuk gel ya Muhammed, tez" dedi,
"Ki seni Hak huzuruna istedi."
Peygamber Efendimiz anlatýyor:
"Ben uyku ile uyanýklýk arasýnda iken, Cebrail bana gelerek göðsümü yardý ve

kalbimi çýkardý. Sonra, içi iman ve hikmet dolu bir tas getirildi. Kalbim, Zemzem suyu
ile yýkandýktan sonra, içine iman ve hikmet dolduruldu, sonra eski yerine geri kondu.
(Peygamber Efendimiz dört yaþýndayken de, kalbi benzer þekilde yýkanmýþ,
temizlenmiþti.) Daha sonra katýrdan küçük ve merkepten büyük beyaz bir binek
getirildi. Ben bunun üzerine bindirildim. Cebrail de bana katýldý, yol arkadaþlýðý etti."
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Peygamberimizin göðsünün yarýlmasý olayýna "Þerhi Sadr" denilmektedir.
Buna Ýnþirah (Ferahlýk) suresinde deðinilmiþtir. "Biz senin göðsünü ferahlatmadýk
mý, geniþletmedik mi?" (94:1). Peygamber Efendimize; "Þerhi sadr nasýl olur, ey
Allah'ýn Resûlü?" diye sorulduðunda, þöyle cevap vermiþtir: "Ýnsanýn kalbine öyle bir
nur gelir ki, o nur kalbini açar."

Beyaz bineðe gelince, bu binek, Burak idi ve iki yanýnda, bacaklarýný oynattýðý
yerde kanatlarý vardý. Her attýðý adým, ufkun ötesine varýyordu. Ýslam sanatýnda da
Burak, kanatlý, beyaz bir ata benzer þekilde tasvir edilmiþtir. Burada kýsa bir süre için
durup, Burak'ýn mahiyetini daha iyi anlamaya çalýþmak istiyoruz.

"Burak", harfleri açýsýndan Arapça berk kelimesiyle akrabadýr. Bu ise "þimþek"
demektir. Bundan, Burak'ýn þimþek hýzýyla hareket eden bir binit olduðu sonucunu
çýkarabiliriz. (*)

Tarihçi Enver Behnan Þapolyo'nun naklettiðine göre, Burak, Hz. Peygamberin
kendi ruhaniyetini temsil etmektedir. Cebrail ise Allah'ýn kudretidir. Yani
Peygamberimiz, kendi ruhaniyeti ve Allah'ýn kudreti ile miracýný yapmýþtýr.
Kýsacýk bir anda o þahý harem (Harem: Herkesin girmesine izin verilmeyen,
Geldi Kudüs'e erdi, bastý kadem saygýdeðer ve kutsal yer. Kadem: Ayak.)
Peygamber ruhlarý karþý geldiler
Mustafa'ya izzet ikram ettiler

Mescidi Aksa
Sonra geçip mihraba o hayrül enam (Yaratýklarýn en hayýrlýsý.)
Peygamber ruhlarýna oldu imam
Ýki rekat kýldý Aksa'da namaz
Öyle emretmiþ idi o Bî-niyaz (Ýhtiyaçsýz, Allah.)

Peygamberimiz, Cebrail ile birlikte Beytül Makdis'e ("Kutsal ev": Mescidi Aksa)
vardý. Orada peygamberlerden Hz. Ýbrahim, Hz. Musa, Hz. Ýsa ve diðer peygamberleri
toplanmýþ buldu. Peygamberimiz hepsine imam oldu, onlarla birlikte namaz kýldý.

Peygamberimize orada üç bardak sunuldu. Bunlardan birisinde süt, birisinde
þerbet, diðerinde de su vardý. O sýrada Peygamberimiz, bir ses iþitti. Bu ses þöyle
diyordu: "Eðer suyu alýrsa, kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsýz ve kanaat sahibi olur.
Eðer þerbeti alýrsa, kendisi de, ümmeti de mahrumluða uðrar. Sütü alýrsa, kendisi de,
ümmeti de doðruyu bulur."

Peygamberimiz, süt bardaðýný alýp içti. Bunun üzerine Cebrail dedi ki: "Ya
Muhammed, sen yaratýlýþa uygun ve tabii olaný seçtin. Sen de, ümmetin de doðru
yola iletildiniz.

(*) Burak ile mitolojideki "Kanatlý at" (Pegasus) arasýnda ilgi çekici benzerlikler vardýr.
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Miraç Baþlýyor
Mescidi Aksa'nýn hemen yakýnýnda, Sahra taþý diye bilinen, üstü oldukça düz

ve 15-20 metre çapýnda bir taþ vardýr. M.S. 691'de bu taþýn üzerine, Kubbetüs Sahra
adý verilen bir koruyucu bina kurulmuþtur. Söylendiðine göre bu taþ, çok eski çaðlarda
kendiliðinden havada asýlý durduðundan, ona "muallâk taþý" adý verilmiþtir. Baþka
iddialara göre ise melekler onu, Hz. Âdem'in yaratýlmasýndan önce ziyaret etmiþlerdi.
Nuh Aleyhisselâm, Tufan sýrasýnda gemisiyle bu taþýn etrafýnda yedi kere dönmüþtü.
Hz. Ýlyas'tan Resûlullah'a kadar bütün büyük peygamberler, buraya namaz kýlmak
ve dua etmek için gelmiþlerdir. Kýyamet günü Ýsrafil, Sûr'unu bu taþýn üzerinden
üfleyecektir; inançsýzlar da o gün bu taþýn altýnda toplanacaklardýr. Bunlar, Sahra taþý
hakkýndaki söylentilerden bazýlarýdýr.

Ýþte Peygamberimizin, Miraç'ýna bu taþtan baþladýðý söylenir.
Namazý kýlýnca döndü o Resûl
Geldi, Sahra taþýna kýldý dühûl (Girdi.)
Gördüler nurdan yapýlmýþ bir merdiven
Bil ki oradan oldular göðe revan
Peygamber Efendimiz anlatýyor:
"Sonra bizi yüce makamlara çýkaracak bir Miraç (merdiven, asansör) kuruldu.

Buna Cebrail ile birlikte bindirildim ve onunla beraber yükseldim. Nihayet dünya
semasýna vardýk."

Burada bir an için durup, bu dünya semasýndan kastin ne olduðunu sorgulamak
istiyoruz. Sema, gök demektir, fakat buradaki kullanýlýþý ile sadece bir uzayý deðil,
ayný zamanda onun sýnýrýný, "tavanýný" simgelemektedir. Demek bunun ötesi varsa,
bu, baþka bir semaya, baþka bir göðe aittir. "Dünya semasý" dendiðine göre, burada
dünyadan kasýt, içinde yaþadýðýmýz fiziksel evrendir; üç (zamaný da katarsanýz, dört)
boyutlu kâinattýr.

Miraç yolculuðu, manevi âlemde, içinde bulunulan semanýn normal boyutlarýna
dikey olarak, bir üst boyutta yapýlan bir yolculuktur. Normal olarak bu boyutlarý
algýlayamýyoruz, fakat ruhun olanaklarý, maddenin boyutlarýyla sýnýrlý deðildir.

Yedi Kat Gök
Kur'an-ý Azimüþþan'da bildiriliyor:
"Allah, yedi göðü tabaka tabaka yaratmýþtýr" (seb'a semavatin týbakan: 71:15.

Ayrýca bkz. 2:29, 23:17, 65:12, 67:3).
Ýþte þimdi Peygamber Efendimiz ve Cebrail, bu yedi kat göðü tabaka sýrasýna

göre aþýyorlardý. Her semaya varýldýðýnda, Cebrail: "Aç," diyordu. O katýn bekçisi
soruyordu:

– Sen kimsin?
– Cebrail'im.
– Yanýndaki kim?
– Muhammed'dir.
– Ona "Gelsin" diye haber gönderildi mi?
– Evet, gönderildi.
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Bunun üzerine o gök kapýsý açýlýyor ve Peygamberimiz, makamý o kat olan
peygamberin ruhaniyeti ile karþýlaþýyordu. Peygamberler onu: "Hoþ geldin, safa geldin,
salih peygamber, salih kardeþ" diye karþýlýyorlardý. (Sadece Hz. Âdem onu "salih
oðul" diye karþýladý.) Peygamberimiz, birinci kat gökte Hz. Âdem ile; ikinci kat gökte
Hz. Ýsa ve Hz. Yahya ile; 3. katta Hz. Yusuf ile; 4. semada Hz. Ýdris'le; 5.de Hz.
Harun'la; 6. katta Hz. Musa ile ve 7. gökte, Hz. Ýbrahim ile karþýlaþtý. Beyti Mamur
da bu yedinci katta idi ki, yeryüzündeki Kâbe bu Beyti Mamur'un izdüþümü, gölgesidir.
Bu gökte de yükselerek, nihayet Sidrei Münteha'ya ulaþtýlar.

"Sidrei münteha", son sidr aðacý ya da sýnýrdaki sidr aðacý demektir. Sidr'in
Arabistan kirazý olduðu söylenmiþtir. Kur'an'da belirtildiðine göre Cennetül Meva
(sýðýnýlacak cennet), onun yanýndadýr (53:15).

Bazý tefsirlere göre de Sidre, "göz kamaþtýrmak, hayrette býrakmak" anlamlarýna
gelen seder ve sederat köklerinden türer. Bu anlamda Sidrei Münteha, "Ýnsaný hayret
ve hayranlýkta býrakan makamlarýn en büyüðü" olarak yorumlanmýþtýr.

Peygamber Efendimiz, bu aðacýn meyvelerinin çok büyük, testiler kadar iri
olduðunu söylüyor. "Yapraklarý da fillerin kulaklarý gibidir," diyor. Ýnsaný Kâmil adlý
eserinde Abdülkerim Cîlî Hz., Sidr aðacýnýn imaný temsil ettiðini, yaprak ve yemiþlerinin
büyüklüðünün de, imanýn büyüklük ve kuvvetine iþaret ettiðini söylemiþtir. Gerçek þu
ki, Sidrei Münteha, tüm yaratýlmýþlar âleminin, bütün uzaylarýn ve çokluðun (kesret)
sonudur. Buradan ileri hiçbir yaratýlmýþ varlýk geçemez; hatta Cebrail bile.

Cebrail'in duraðýdýr o makam (Nüh felek: Dokuz gök. Burada Sidre ve
Nüh felek tutalýdan beri nizam Arþ da birer gök sayýlmýþtýr.)
Kaldý Cebrail makamýnda hemin
Dedi ona: "Rahmeten lil âlemîn, (Âlemlere rahmet: Peygamber Efendimiz.)
Burda bitiyor benim seyahatim
Ötesinden de yoktur bir bilgim;
Eðer geçsem bir zerre kadar ileri
Yanarým baþtan ayaða, ey ulu."
Dedi Cebrail'e o þahý cihan: (Cihan Padiþahý.)
"Makamýnda dur o halde sen heman
Aþk yolunda kim sakýnýr canýný,
Biraz zor görse gerek cânânýný. (Sevgilisini.)
Madem bana ezelden aþk oldu delil, (Rehber.)
Yanar isem yanayým ben, ey halil! (Dost.)

Aþk yolunu sanma gâfil, serseri
Belki en aþaðýsýdýr vermek seri." (Baþý.)
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Sonsuzluðun Ötesi
Þimdi Miraç yolculuðunun, tarifi imkânsýz doruðuna geliyoruz. Bundan ötesi,

tasvir ve beyana sýðmaz; kelimeler iflas eder. Burada birtakým teþbihler, misaller
anlatacaðýz; ama peþinen uyarýmýzý yapalým ki bunlar, gerçeði ifade edebilmekten
çok uzaktýr. Ýþaret eden parmaðý býrakýp, iþaret ettiði þeye bakmak gerekir; bu ise
nasýl mümkün olacaktýr? Burada yapabileceðimiz, anlatmaya devam etmekten
ibarettir. Ýþin doðrusunu ise, ancak Allah ile Resûlü bilir.

Olaylarýn bundan sonrasý, Necm suresinin baþlarýnda anlatýlýr:
"Hýzla indiði vakit Yýldýz (Necm) hakký için" (53:1).
(Tasavvufçular, bu yýldýzýn Fevzi Akdes, yani en kutsal ýþýk kaynaðý olduðunu

söylemiþlerdir.)
"Arkadaþýnýz (Hz. Peygamber) ne yoldan þaþmýþ, ne hataya düþmüþtür; ne de

kendi keyfine (hevasýna) göre söz söyler. Onun söylediði, kendisine indirilmiþ olan
Vahiy'den baþkasý deðildir. Ona, kudreti dehþet verici olan biri öðretti" (53:2-6).

"O, en yüksek ufuktaydý. Sonra aþaðý sarktý, Peygamber'e yaklaþtý; "iki yay
(kavis) kadar (kaabe kavseyn), hatta daha yakýn (ev edna) oldu" (53:7-9).

(Tasavvufta bu iki yay, Peygamberimizin mübarek kaþlarýna benzetilmiþtir;
gene tasavvufta, iki kaþýn ortasýnda Letaif'ten Nefsi Natýka vardýr. Daha aþaðýsý ise
Kalp'tir, derler. Bir iddiaya göre Allah, nurunu Hz. Peygamber'in kalbine tecelli
ettirmiþtir. Ýþin en doðrusunu Allah bilir.)

"Allah, kuluna vahyedeceðini vahyetti. Peygamberin aklý ve kalbi (Fuad),
gördüðünü yalanlamadý" (53:10-11).

(Fuad, yani kalp veya gönül, Arapçada akýl yetisini de kapsar.)
Son verilen iki ayetle, Sidre'nin ötesi anlatýlmýþtýr. Kur'an'da bu konuda baþka

bir þey yoktur. Çünkü söze, harfe sýðmaz.
Ýslam geleneðinde bu konuda birtakým ipuçlarý daha vardýr:
Söyleþirken Cebrail ile kelam
Geldi Refref önüne, verdi selam.
Refref Arapçada kilim, yaygý, minder gibi anlamlara gelir. Renginin yeþil olduðu

da söylenmiþtir. (Yeþil renk, hayatýn, canlýlýðýn, güzelliðin simgesidir.) Öte yandan
kelimenin, yükselme anlamýna gelen Arapça ref sözcüðü ile de harf akrabalýðý vardýr.
Dolayýsýyla üst üste yükselme gibi bir anlam taþýyabileceði de düþünülebilir. Dahasý,
bu Refref, "Refrefi aþk"týr; aþk Refref'idir. Zira iman, insaný ancak Sidre'ye kadar
götürebilir. Buradan öteye geçmek, ancak ilâhi aþk ile, Allah sevgisi ile mümkündür.
Ýþte Peygamberimiz, bu Refref ile yükselip zât yakýnlýðýna ulaþtý. Böylece, yakýnlýk
makamý (Makamý Kurb) ile ayný þey olan Makamý Mahmud'a ("övülen, yüceltilen,
imrenilen makam": Ýsra, 17:79) kavuþtu.
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Arþ'ý ve Kürsü'yü gördü o gece
Geçti yetmiþ bin perdeyi o gece
Akýllara durgunluk verecek o manzaradan, Peygamberin "gözü ne saptý (ma

zagalbasar), ne de yanýldý. Andolsun ki o, Rabbinin iþaretlerinden en büyüðünü
gördü" (53:17-18).

Fetih suresinde Allah, þöyle buyuruyor: "Muhakkak ki biz sana, muazzam ve
apaçýk bir fetih ve zafer verdik" (48:1).

Çünkü hepsini gördü geçti öte
Vardý, eriþti o ulu Hazret'e:
Hak Teâlâ Hazreti'ne erdi o
Hak ne gösterdi ise gördü o
Orda o gördüðüne akýl, fehim
Ermedi, ermeyecek hiçbir vehim
Tasavvuf erbabýna göre, Hak Teâlâ orada peygamberimize, Fena fillah ve

Beka billah makamlarýný gösterdi. Hem de hiç kimseye nasip olmamýþ ve olmayacak
bir derecede... Çünkü Makamý Mahmud'un tek sahibi, Hz. Mahmudu Mustafa'dýr.
Peygamberimiz, orada Cenabý Hak'kýn cemalini görmüþ, ayný zamanda da O'nunla
"konuþmuþ", yani haberleþmiþ, iletiþim kurmuþtur.

Peygamber Efendimiz, Allah'ýn lika nurunu (cemalinin, yani yüzünün ýþýðýný)
gördüðü zaman secdeye kapanmýþtýr. Ýþte bunun için, bütün müslümanlar namazda
secde ederler ve bunun için, "insanýn Rabbine en yakýn olduðu yer, secdedir" denmiþtir.

Ýþte böylece, Allah Habibi Kibriya'sýna, hem bütün sýfatlarýný, hem de Zâtý
Kibriya'sýný gösterdi. Bir þairin dediði gibi,

Kavuþtu yâre yâri (Sevgiliye sevgilisi.)
Yok oldu Ahmed'in m'si.
Bu konuda Ýmamý Gazali Hz. þöyle diyor: "Cenabý Hak'ký ne görmek, ne de

onu tasavvur etmek mümkündür. Çünkü Allah'ýn varlýðý izzet deryasý, azamet
okyanusudur. Sonlu, sonsuza eriþemez. Bir insanýn cisim varlýðý, azamet ummanýný
göremez. Ancak ruhaniyet ile, bâtýnî olarak görebilir. Böyle bir görüþ, Tevhid zevkidir.
Bu da 'O, kendi kendini görür' cümlesi ile ifade edilebilir."

Ýmamý Gazali, bu sözlerle ne demek istiyor? Anlam, çok açýk deðildir. Anlaþýl-
dýðýna göre burada bir sýr, belki de bir "sýr-rüs-sýr" vardýr. Anlatýlan olaylar Allah ile
Resûlü arasýnda geçmiþ olduðuna göre, bu konuda tam gerçeði, ancak o ikisi bilebilir.

Selamlaþma ve Görüþme
Zâtý Ahadiyet, Cenabý Ahmediyet'e fethedildiðinde, bir selamlaþma oldu.
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Ýlâhi cemal tecellisi karþýsýnda Fahri Kâinat (evrenin övüncü) Efendimiz, þöyle
selam verdi: "Övgüler, hoþ dualar Allah'a mahsustur; namazlar ve güzellikler de öyle"
(Ettahiyatü lillahi, vessalâvatü vettayyibatü).

Hak Teâlâ Hazretleri þöyle karþýlýk verdi:
(Ey zâtýmdan zâtýma tecelli ettiðimde zuhur eden; karanlýðýn karþýlýðý olmayan

ýþýklar ýþýðý, en þanlý Peygamberim:) "Ey Nebi, selam (barýþ) senin üzerine olsun,
Allah'ýn rahmeti ve bereketi de" (Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi
ve berekâtühü).

Hz. Peygamber, þu sözlerle bu selamý kabul etti:
(Ya Rabbi), "Selam, senin ve bütün salih kullarýnýn üzerine olsun" (Esselâmu

aleyna ve alâ ibadullahis salihîn).
Bu tecellinin gerçekleþtiðinden haberdar edilen Cebrail ve tüm gök halký, onun

karþýsýnda iman tazelediler: "Þahitlik, tanýklýk ederim ki, Allah'tan baþka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed de onun has kulu ve Resûlüdür" (Eþhedü en lâ ilâhe illallah, ve
eþhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühü).

Ýþte, bütün müslümanlarýn namaz sýrasýnda, kaade'de (otururken) okuduklarý
"Tahiyyat" duasý, Allah ve Resûlünün bu selamlaþmasýndan daha az bir þey deðildir.

Cenabý Hak, Cenabý Peygamber ile bu makamda sessiz, sözsüz, bizsiz, sizsiz
doksan bin kelime konuþtu (doksan bin, burada çokluðu göstermektedir).

O Padiþah harfsiz sözsüz sessiz
Mustafa'ya söyledi hiç þüphesiz;
Dedi ki: "Mahbubu matlubun benim (Sevgilin ve dilediðin.)
Sevdiðin can ile Mabud'un benim (Ýbadet ettiðin.)

Gece gündüz durmayýp istediðin,
'Ne olur, görsem cemalin' dediðin
Gel Habib'im, sana âþýk olmuþam
Cümle halký sana bende kýlmýþam (Baðlý.)

Ne muradýn var ise kýlma reva (Korkma, söyle.)
Eyleyem bir derde bin türlü deva."
Mustafa dedi ki: "Ya Rabber Rahîm,
Hata örtücü, hediyesi çok, Kerîm (Cömert, soylu.)

Ol zayýf ümmetlerin hali n'ola,
Hazretine nice onlar yol bula? (Nasýl.)
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Gece gündüz iþleri isyan kamu, (Hep.)
Korkarým ki yerleri ola Tamu. (Cehennem.)

Ya Ýlâhi hazretinden hacetim (Dileðim.)
Þudur ki: makbul olsun ümmetim."

Ýþte: O huzurda bile sevgili Peygamberimizin tek dileði, "Ümmetihi" (yani
ümmetim) olmuþtur.

Hak Teâlâ'dan eriþti bir nida: (Sesleniþ.)
"Ya Muhammed, ben sana kýldým atâ (Hediye.)

Ümmetini sana verdim, ey Habib (Sevgili.)
Cennetimi onlara kýldým nasip.

Ey Habibim, nedir bu ki diledin
Bir avuç topraða minnet mi eyledin?

Ben sana âþýk olunca, ey lâtif.
Senin olmaz mý iki âlem, ey þerif? (Þerefli.)

Zatýma mirat edindim zatýný (Ayna.)
Bile yazdým adým ile adýný." (Beraber.)

"Sen olmasaydýn, sen olmasaydýn bu gökleri yaratmazdým" (Levlâke levlâke
ma halaktel eflak) hadisi kudsisi, buna iþarettir.

Hem dedi ki: "Ya Muhammed, ben seni
Bilirim, görmeðe doyamazsýn beni.

Lâkin varýp davet et kullarýmý
Tâ gelip de görsünler didarýmý." (Cemal, yüz.)

Beþ Vakit Namaz

Ve kadri yüce Allah, o Peygamber'in yüzü hürmetine, onun Miracý þerefine,
ümmetine bir hediye verdi: Beþ vakit namazý orada farz kýldý.

Bu iþ þöyle oldu:
Allah, önce 50 vakit namaz farz kýldý. Ancak Hz. Peygamber geri dönerken,

altýncý kat gökte Hz. Musa'ya uðradý. Hz. Musa, 50 vaktin farz kýlýndýðýný öðrenince,
"Ümmetin buna güç yetiremez, geri dön," dedi. Peygamberimiz, dönüp Allah'a iltica
etti. Bunun üzerine 50 vaktin 10'u indirildi. Ancak ayný olay birkaç defa tekrarlanarak,
namaz vakitleri onar onar, sonunda da beþe indirildi.
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Burada þöyle bir incelik vardýr: 50 vakit namaz, ancak yedinci kat gökten hiç
inmeyecekler için mümkündür. Zira zaman açýsýndan, 50 vakit insanýn tüm zamanýný
alacaktýr ki, bu takdirde dünya iþleri için hiç vakit kalmayacaktýr. Bunu baþka bir
þekilde ifade etmek gerekirse, 50 vakit namazýn 6. kat gökten geçmesinde bir zorluk
vardýr; ancak beþ vakit geçebilirdi ve geçmiþtir. Bu gidip gelmelerin elbette bir hikmeti
vardý.

Ancak þaný Yüce Allah, her vakit için on katý sevap müjdesinde bulunmuþtur
ki, 5 vakit namazý tam kýlan, 50 vakit kýlmýþ gibi olur, demektir. Bu da Allah'ýn, Habibi
Ekrem'i hürmetine, bu rahmet olunmuþ ümmete baþka bir lütfudur.

Hz. Musa'ya miracý sýrasýnda On Emir verilmiþti (Eski Ahit; Çýkýþ, 20:2-17).
Benzer þekilde, Peygamberimize de Miraç'ta bazý emirler verilmiþtir. Bunlar, Ýsra
suresinde yer almaktadýr (17:22-37) ve bazýlarýna göre "Ýslam'ýn On Ýki Emri" bunlardan
oluþmaktadýr.

Allah'a ortak koþmayan her müminin baðýþlanacaðý müjdesi ve Bakara suresinin
son ayetleri, Miraç ile gelen diðer hediyelerdendir.

Maddi mi, Manevi mi?
Bir müþkül, incelikli husus vardýr ki, Ýslam âleminde yüzlerce yýldýr tartýþma

konusu olmuþtur: Peygamberimizin miracý, maddi midir, manevi midir? Yani kendisi,
hem ruhuyla hem de cismiyle mi, yoksa sadece ruhani bedeni ile mi miraç etmiþtir?

Gerçi yukarýda anlatýlanlara bakýlýrsa ruhani miraç daha muhtemel görünüyor.
Fakat iþin, bizim kavrayýþýmýz, idrakimiz dýþýnda kalan yönleri de olabilir. Bizim burada
söylemek istediðimiz þudur: Yüzlerce yýl süren tartýþmalardan sonra bu mesele
çözülememiþ olduðuna göre, bu konuyu daha fazla uzatmanýn anlamý yoktur. Yararlý
da deðildir; verimli de deðildir. Ýþin gerçeðini ancak, Allah ile Resûlü bilebilir. Ondan
ötesi, ancak kuru tahminden ibarettir. Miracýn olmuþ olduðunu bilmek, bizim için
yeter þereftir.

Dönüþ
... Ve Allah'ýn Resûlü, geçtiði bütün aþamalardan tekrar geçerek, geri döndü.

Rivayete göre, geri geldiðinde döþeði hâlâ sýcaktý ve yola çýktýðýnda devrilen bir su
kabý, henüz yere dökülmemiþti. Peygamberimiz elini uzatarak kabý tuttu, dökülmesini
önledi.

Acaba uzay ve zaman, o sýrada dondu mu? Peygamber Efendimiz miraca
çýktýðý sýrada, kâinat tatil mi edildi? Acaba tüm evrene "beþ dakika ara" verilip, sonra
kaldýðý yerden yeniden mi devam etti? Yoksa Miraç, bizim zaman boyutumuzda kaþla
göz arasýnda olup bitti de, baþka bir zaman boyutunda mý böyle uzun sürdü.
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Bütün bu sorularýn cevabýný, hiçbir zaman bilemeyeceðiz. Bildiðimiz tek þey
þudur: Miraç'ta Allah, en sevgili kulunun yüzü hürmetine, ümmetine beþ vakit namazý
ihsan etmiþtir. Hadisi þerifte buyuruluyor: "Namaz müminin miracýdýr." Diðer bir deyiþle:
"Namazý olmayanýn miracý yoktur." Allah, her müslüman miraç yapabilsin diye namazý
verdi; miracý da namazýn içine sakladý. Beþ vakit namazýn Miraç gecesi verilmesinin
sebebi, hikmeti budur. Böylece tasavvufun doruðunda, namazla karþýlaþýyoruz. Yüce
Allah, kendisine yaklaþabilmemiz için bir merdiven (miraç) indirmiþ, adýný da "namaz"
koymuþtur. Namazsýz o doruða týrmanýlamaz. Ýþte bu yüzdendir ki, hadisi þerifte
belirtildiði gibi: "Namaz, dinin direðidir." O namaz insaný uçurur; farkýna varsa da,
varmasa da, manevi âlemde yüceltir. Masallarda anlatýlan "uçan halý", eðer içiniz
ilâhi aþkla doluysa, ayaðýnýzýn altýndaki mütevazý yaygýnýn ta kendisidir! Yeter ki içinizde
o Allah aþký olsun. Þairin dediði gibi:

Müslüman olurdu, nail olaydý
Aþk ile yýkanmýþ bir seccadeye.

Duamýz odur ki, gafil gitmeyelim bu ölümlü dünyadan.

*   *   *

Hak'kýn emri ile o þahý cihan
Ümmü Hani evine geldi heman

Her ne vuku buldu ise serteser (Baþtan baþa.)
Hepsini Ashab'ýna verdi haber

Dediler: "Ey kýblei islamý din (Ýslam dininin kýblesi.)
Kutlu olsun sana Miracý Güzin (Seçkin.)

Biz hepimiz kullarýz, sense Þah'sýn
Gönlümüz içinde rûþen mahsýn (Parlayan aysýn.)

Ümmetin olduðumuz devlet yeter, (Zenginlik.)
Hizmetin kýldýðýmýz izzet yeter." (Ululuk.)
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Niyaz (Yakarýþ)

Ya Ýlâhi, ol Muhammed hakký için,
Ol þefaat kâný Ahmet hakký için (Kaynaðý.)

Gözü yaþý hakký için âþýklarýn,
Baðrý baþý hakký için sâdýklarýn (Yarasý.)

Biz günahkâr, âsi, mücrim kullarý (Suçlu.)
Yarlýgagýl ki günahlardan berî (Affet. Berî: Uzak.)

Sana layýk kullarýnla hemdem et
Derd ehlinin sohbetine mahrem et

Affedip isyanýmýz, kýl rahmeti
Ol Habib'in yüzü suyu hürmeti

Ya Ýlâhi, kýlma bizi dallîn (Sapkýn.)
Bu duaya cümleniz deyin amin (Hepiniz.)

Ümmetinden razý olsun Muîn (Yardýmcý.)
Rahmeti üzerine olsun hepsinin

(Rahmetullahi aleyhim ecmain).

Âmin.
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TAYYI MEKÂN, TAYYI ZAMAN

Tayyý Mekân
Tayyý mekân, velilere özgü kerametlerden bir tanesidir. En ünlü mürþitlerden

pek çoðunun bir anda baþka bir yere nakil olmalarýnýn, sýk rastlanan bir olay olduðu
söylenmektedir. Tasavvufun en ünlü isimlerinden Þeyh Abdülkadir Geylani Hz.'nin,
bir anda binlerce kilometrelik bir yolu aþarak, bir talebesinin cenazesinde hazýr
bulunduðuna inanýlýr.

Olayý biraz daha iyi kavramaya çalýþalým. Ýlk bakýþta tayyý mekân teriminin,
"havada uçmak" gibi bir anlam taþýdýðýný düþünebiliriz. Oysa durum, böyle deðildir.
Tayyý mekân'ýn sözlük anlamý, "uzayýn bükülmesi, katlanmasý" demektir. Tasavvufçular,
söz konusu olayý ifade etmek için neden baþka bir deyim deðil de, bu garip ve
kavranmasý zor teknik terimi kullanmak ihtiyacýný hissetmiþlerdir? Tasavvuf erbabýnýn
koymuþ olduðu bu ismin ne kadar olaðanüstü olduðunu anlayabilmek için, çaðdaþ
matematik ve çaðdaþ fizik bilimlerinin bazý bulgularýna bakmamýz yeterlidir.

Einstein'ýn Ýzafiyet (Görelik) teorisine göre, üç boyutlu uzay, plastik bir yapýya
sahiptir, yani bükülebilir. Gerçi o teoride bu bükülme ancak çok büyük kütleler
tarafýndan saðlanabilir, fakat uzayýn (cisimlerin deðil, cisimlerin içinde bulunduðu uzayýn
kendisinin) büküleceðini düþünmek, 19. yüzyýl bilimi için tasavvur bile edilemeyecek
bir durumdur. Uzayýn bükülmesi konusu, birçok bilimkurgu öyküsüne konu olmuþtur.
Son olarak ise Amerika'da bazý fizikçiler, bu arada da Prof. Kip S. Thorne ve
arkadaþlarý, bu bilimkurgu konusunu bilimin içine sokmuþlardýr. Onlarýn görüþüne
göre, uzayda iki nokta arasýnda, aradaki mesafeden geçmeksizin, direkman bir "kýsa-
devre" kurulabilir.

Bunun nasýl olabileceðini çok basit bir örnekle gözümüzde canlandýrmaya
çalýþalým. Bir kâðýt parçasýnýn bir ucuna bir nokta, öbür ucuna da ikinci bir nokta
koyalým. Bu noktalara A ve B noktalarý diyelim.

Elimizdeki kâðýt, bir düzlemdir, yani iki boyutlu bir uzay teþkil eder. Bu noktalarýn
birinden diðerine çeþitli rotalardan gidebiliriz, fakat iki boyut içinde kaldýðýmýz müddetçe
en kýsa ve kestirme yol, A ve B noktalarýný birleþtiren bir doðrudur.

Þimdi elimizdeki kâðýdý alalým ve üçüncü bir boyut içinden bükmek suretiyle,
A ve B noktalarýný üst üste getirelim, yani çakýþtýralým. Ýki boyut içindeyken ne yapsak,
noktalar arasýndaki mesafeyi ortadan kaldýramadýðýmýz halde, bir üst boyut içinden
onlarýn uzayýný büktüðümüzde, aralarýndaki mesafeyi sýfýra indirmeyi baþarmýþ oluyoruz.

Þimdi bu söylediklerimizi üç boyutlu uzay için düþünürsek, gerek tasavvuf
erbabýnýn, gerekse çaðdaþ fizikçilerin ne demek istediklerini anlamýþ oluruz. Burada
þunu belirtmekte yarar var: Tayyý mekân teriminin anlam derinliðine, ancak çaðdaþ
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matematik ve fizikteki kavramlar sayesinde akýl erdirebiliyoruz. Bu ise gerçekten
çok ilginç bir durumu gündeme getiriyor: Çaðdaþ fiziðin düþleri belki de, yüzlerce yýl
öncesinden, tasavvuf için bir gerçekti.

Tayyý Zaman
Gene tasavvuf ehlinin, bildiðimiz anlamda zamaný yok eden iþler yaptýklarý

yaygýn biçimde anlatýlýr. Bu öykülerin en ilginç olanlarýndan biri, Þahabüddin Suhreverdi
Hz.'ne aittir. Söylendiðine göre bir defasýnda kendisi, Mýsýr sultanýndan bir su kabýna
baþýný bastýrmasýný istemiþ Bunu yapan sultan, kendisini bambaþka bir yerde ve
zamanda bulmuþ. Yýllarca orada yaþamýþ, evlenmiþ, çocuklarý olmuþ. Sonra bir gün
yüzmek için denize dalýnca, kendini tekrar Suhreverdi Hz.'nin yanýnda, Kahire'deki
sarayýnda bulmuþ.

O halde þimdi gene soralým: Yolculuðun baþýnda devrilmeye baþlayan su kabýný,
dökülmeden önce dönüþünde tutabildiðine göre, Peygamberimizin Mirac'ý, tayyý zaman
içinde gerçekleþmiþ olabilir mi?

Geçmiþe ve geleceðe yolculuk, bilimkurgunun çok iþlenmiþ konularýndan biridir.
Ancak zaman içinde yolculuðun ciddi fizikçiler tarafýndan ilk defa olmak üzere 1991
yýlýnda ortaya atýldýðýný görüyoruz. Yani bu konunun bilim tarafýndan ele alýnýþý, bu
kadar yenidir.

Tayyý zaman'ýn sözlük anlamý, "zamanýn bükülmesi"dir. Gerçekten Einstein'ýn
kuramýna göre zaman, týpký uzayýn üç boyutu gibi, dördüncü ve onlardan ayrýlamayacak
olan bir boyuttur: Öyle ki, ayrý ayrý uzay ve zaman yoktur, dört boyutlu "uzay-zaman
sürekliliði" vardýr. (Nitekim biz de birisine randevu verirken, sadece buluþacaðýmýz
yeri belirtmekle kalmayýz, zamanýný da kararlaþtýrýnýz.) Zaman uzaya bu þekilde
yamanýnca, týpký uzay gibi zamanýn da plastik yapýya sahip olduðu düþünülebilir hale
gelir. Eðer tayyý zaman bir gerçekse, o zaman Ýslam tasavvufu, sadece bir ilim deðildir;
bilim ötesindeki bilimdir, bir "süper-ilim"dir. Çünkü çaðdaþ bilim açýsýndan böyle bir
þey, daha yeni tasavvur edilebilir hale gelmiþtir.

Zaman zaman "Kur'an'daki ilim"den söz edildiðini hepimiz duyarýz. Gerçekten,
"kâinatýn anayasasý" niteliðindeki Kur'an-ý Kerim'de, araþtýrmacý bir göz için nice
ilimler saklýdýr. Fakat onlarý bulup çýkarabilmek önemlidir.

Eðer bilim adamlarý, Kur'an'daki bilgiler ýþýðýnda araþtýrmalarýný derinleþ-
tirebilseler, hem bazý gerçekleri daha kolay keþfederler, hem de birtakým çýkmaz
sokaklara sapmaktan kurtulurlardý. Bu sayede bilimsel ilerlemeler de daha baþka
þekilde gerçekleþebilirdi.

Buna örnek verelim. Bilindiði gibi hayatýn geliþimine dair Batý'da yer etmiþ bir
kuram vardýr: Evrim teorisi. Geçen yüzyýlda Darwin'in ortaya attýðý bu kurama göre,
yeryüzünde yaþam, ilk olarak en basit canlýdan baþlamýþ, çok uzun bir zaman süresi
içinde daha geliþmiþ ve karmaþýk canlý türleri meydana gelerek, sonuçta insan,
maymundan türemiþtir.



314

Ýlk bakýþta basit ve mantýki görünen bu kuram, en büyük desteðini, hayatýn
temel taþý olan DNA moleküllerinin, insan dahil bütün canlýlarda ortak oluþundan
almaktadýr. Oysa bu gerçek, evrim teorisini ispatlamak için yeterli deðildir. Hayatýn
temelinin bütün canlýlarda ortak oluþu, bunlarýn ille de birbirlerinden türemiþ olmalarýný
gerektirmez. Bunun da ötesinde Darwin'cilik, "Tanrý" kavramý yerine "tesadüf"
kavramýný koymuþtur ki, bu felsefi bir varsayýmdan baþka bir þey deðildir. Bilimin
sýnýrlarý aþýlýp fizikötesi bir kabule geçildiðinde de biz, daha yüce olan Tanrý inancýný
kabul etmekte mazuruz.

Bugün evrim teorisi, yeterli ispat ve kanýttan uzak, taraftarlarýn sadece Tanrý
kavramýna geri dönmemek için sarýldýklarý bir "can simidi" durumundadýr. Çünkü ne
kadar gayret ederlerse etsinler, Tanrý kavramýný dýþladýklarýnda, Darwin'cilikten baþka
bir kuram geliþtirmeyi baþaramamýþlardýr.

Ýnsanýn maymundan türediði iddiasý ise, Kur'an'da açýkça yalanlanmaktadýr:
"Biz insaný kuru çamurdan yarattýk" (15:26). Zaman içinde çeþitli türlerin evrimleþerek
sonuçta insaný oluþturduklarýna inanýlýyor da, eðer ille de bir evrimleþme kabul
edeceksek, ayný sürecin, ara aþamalar açýkça belirmeksizin aþýlarak Tanrý tarafýndan
son þeklin yaratýlabileceðine neden inanýlmýyor?

Burada önemli olan nokta, evrim kuramýnýn bir çýkmaz sokak oluþudur. Bugün
ne derece geçerli sayýlsa da, bilim adamlarý gerçeði bir gün keþfedeceklerdir. Fakat
bu arada, boþ bir teorinin ispatlanmasý için harcanan emek ve zamana yazýk olacaktýr.

Öte yandan, bilimin hayal gücüne ancak yeni yeni sýðmaya baþlasa da, "ýþýnlama"
dediðimiz "madde nakli" (teleportation) olayý, 1400 küsur yýldýr Kur'an'da, önümüzde
apaçýk durmaktadýr. Bu da tayyý mekân (uzayýn bükülmesi) denilen olaydýr. Saba
Melikesi'nin tahtýný Kudüs'e getirmek gerektiðinde, Hz. Süleyman'ýn veziri Asaf bin
Berhiya, bunu göz açýp kapayýncaya kadar bir sürede baþarmýþtý (27:40). Þüphesiz
Kur'an, Asaf'ýn bu iþi nasýl baþardýðýný uzun uzadýya anlatmaz. Fakat yapýlmýþ olduðunu
açýklamasý bile, bunun mümkün olduðunu göstermektedir. Eðer bilim adamlarý bu
konu üzerinde kafa yormuþ olsalardý, belki de ýþýnlama, bugün bilim tarafýndan
gerçekleþtirilmiþ olurdu.

Ama merak etmeyin. Bunu da gene biz deðil, Batýlý bilim adamlarý baþara-
caklardýr. Hatta belki de bu kitabýn bu sayfasýný bile araþtýrýp bulacak, sonuçta bunu
yapmanýn yolunu öðreneceklerdir. Çünkü bütün kaynaklar bizde, o kaynaklarýn bu
dünyada vücut bulmasýný saðlayacak merak ve çalýþma ise onlarda... Bize gelince,
biz onlarýn ahlaklarýnýn bu güzel yönlerini deðil, müstehcen filmler gibi çirkin yönlerini
almakta ýsrar ediyoruz.
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SALAVATI ÞERÝFE

(Bu salavatý Þerifeyi bir kere okumak, sair salavatý þerifeyi 1000 kere okumak
yerine geçer:)

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin maktalefen melevan,
veteagabal asâran, vekerrerel cedidan, vestagbelel fergadan, vebellið ruhahu
ve ervaha ehli beytihi minet tahiyat, vesselam ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim
teslimen kesiran kesira.

(Aþaðýdaki Salavatý Þerifeyi bir kere okumak, sair salavatý on bin kere okumak
yerine geçer:)

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyi abede men salla aleyhi
minel ekyar, ve adede men lem yusalli aleyhi minel eþrar, ve adede gataratil
emtar, ve adede evragil eþcar, ve adede enfasil müstaðfirine bil eshar, ve adede
gatrý illa ma kane vema yükene ila yevmilhaþri velgarar, ve salli aleyhi ma
teagabe leylü vennehar. Ve salli aleyhi maktelefel melevan, veteagabal asaran,
ve kerrerel cedidan, vestagbelel fergadan, ve adede emvacih bihar, ve adede
rimali velgýfar. Ve bellið ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tahiyyate, ve
teslimi ve ala cemiil enbiyai velmürselin, velhamdülillahi rabbil alemin.
Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin, bi adedi külli zerretin
elfe elfe merretin. Allahümme salli ala muhammedinin nebiyyi ve alâ âlihi ve
sahbihi ve sellim. Subbuhün kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi ve ruh.
Rabbiðfir verham vetecavez amma tealemü, inneke entel eazzül ekrem.

(Peygamberlere salavat getirmek:)

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuh ve ibrahime
ve musa ve isa vema beynehüm minennebiyyine velmürselin, salavatullahi ve
selamühu aleyhim ecmain.
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ÜÇ AYLARIN TESBÝHLERÝ

Recep: Ayýn sonuna kadar (500)
1- Lillâhi mafissemâvâti vel ard, innallâhe hüvelganiyyün hamiyd.

(Lokman S. 26. Ayet)
Meal: "Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ýndýr. Þüphesiz ki Allah ganidir.

Hiçbir þeye muhtaç deðildir. Hamd edilmeye layýktýr."
Þaban: (500)
1- Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.
(Lokman S., 5. Ayet)
Meal: "Onlar Rablerinden hidayet üzeredirler. Ve kurtuluþa erenler de onlardýr."
Ramazan (1-15) arasý:
1- Allahû Lâ illâ hu, lehül esmâülhüsna. (Taha S., 8. Ayet)
Meal: "Allah o Allah'týr ki, O'ndan baþka ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur."
Ramazan (15-30) arasý:
2- Elleziyne yufûne bî ahdillâhi velâ yenkudun el misâk (Rad, 20. Ayet)
Meal: "Onlar ki Allah'ýn ahdini yerine getirirler. Verdikleri sözü tutarlar

(ibadetlerinde devamlýdýrlar)."
Not: Her tesbih baþýnda besmele çekilmelidir.

Recep Ayýnýn Namazý: 30 Rekat
1- Receb'in baþýnda (10 Rekat)
Her rekatta bir Fatiha, üç Ýhlas, üç Kâfirun suresi okunur. Þu dua ile namaz

tamamlanýr (tesbihten sonra):
Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ þerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü

yuhyî ve yümit, ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve âlâ külli
þey'in kadîr. Allahümme, lâ mania lima a'teyte ve lâ mu'tiye limâ mena'te, ve lâ
yenfa'u zel-ceddi minkel ceddi. Âmin.

2- Receb'in ortasýnda (10 Rekat)
Ýlk kýlýnan on rekat gibi kýlýnýr. Sonunda þu dua ile âmin denir:
La il he illallahû vahdehû lâ þerike leh. Lehülmülkü ve lehülhamdü yuhyî

ve yümit ve hüve hayyün lâ yemut. Biyedihil hayr, ve hüve âlâ küllî þey'in kadîr.
Ýlâhen vahideten ferden sameden vitren ve lemyettahiz sahibeten ve lâ veledâ.
Âmin.
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3. Recep ayýnýn sonunda (10 Rekat)
Daha önce kýlýndýðý gibi kýlýnýr. Selamdan sonra þu dua okunur:
Lâ ilâhe illallahû vahdehû lâ þerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü,

yuhyî ve yümit ve hüve hayyun lâ yemut, biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli þey'in
kadir. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi tahirîn. Ve lâ havle ve
lâ kuvvete illâ billahîl aliyyil azîm. Âmin.

Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Bu duanýn sonunda Allah'tan dilediðini iste.
Namazýn her rekatý için bin kere bin rekat namaz sevabý yazýlýr. Cehennemden af
beratý verilir."

Not: Bu namazý baþýnda ve ortasýnda kýlamayanlar, sonunda hepsini birden
kýlarlar.
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ÜÇ AYLARIN ZÝKÝRLERÝ

1. "Sümme Yetûbullahü min ba'di zalike alâ men yeþâ vallahü gafürün
rahîm" (Tevbe, 27).

Meal: "Allah dilediðinin tövbesini kabul eder. Allah baðýþlayan ve rahmet
edendir." Tövbe yoluyla eriþilen rýzanýn büyüklüðü bildirilmektedir.

2. "Elleziyne âmenû ve amilûssalihâti tübâ lehüm ve hüsnü meab" (Rad,
29).

Meal: "O, kendisine iman edip güzel iþler yapanlarý hidayete ulaþtýrýr. Ýman
edip salih ameller iþleyenlere ne mutlu. Onlara ahirette güzel barýnaklar hazýrlanmýþtýr."

3. "Kul rabbiðfir verham ve ente hayrürrâhimiyn" (Mü'min, 118).
Meal: "Rabbim müminleri baðýþla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en

hayýrlýsýsýn."
4. "Ve tevekkel alallah ve kefâ billahî vekiylâ" (Ahzab, 3).
Meal: "Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Ondan baþka dayanacak, iþler

kendisine havale edilecek yoktur. Onun koruduðuna kimse zarar veremez."
5. "Lehü mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve hüvel aliyyül aziym" (Þura, 4).
Meal: "Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok

büyüktür."
6. "Ve innehu letezkiretün lilmüttekýyn" (Hakka, 48).
Meal: "O Kur'an gerçekten, Allah'tan sakýnanlar için bir öðüttür."

Not: Recep ayýnda 1 ve 2. ayetler, Þaban ayýnda 3 ve 4. ayetler; Ramazan
ayýnda 5 ve 6. ayetler, 15'er gün ve sabah namazlarýnýn arkasýndan çekilmelidir. En
az bir tesbih sayýsýnca çekilmesi uygun olur.
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SAÐIRLIÐIN HÝKMETÝ

Hatem-i Âsam'ý biliyorsunuz.
Velilerin büyüklerinden. Ýsmi Hatem olmasýna raðmen, bir de Âsam lakabý

almýþ, Hatem-i Âsam olarak meþhur olmuþtur.
Kýsaca arz edelim olayý.
Bir gün ziyaretçilerinden biri karnýndaki yeli tutamaz, huzurunda dýþarý çýkarýr.

Ama bundan aþýrý derecede utanýr, yüzü kýzarýr.
Hatem hemen söylenir:
– Sözlerini duyamýyorum. Biraz yakýnýma gel de konuþ. Son günlerde

kulaðýma saðýrlýk ârýz oldu.
Rahatlayan ziyaretçinin yüzündeki kýzartý durur. Büyük veliden meselesini

sorarak çýkýp gider.
Bundan sonra Hatem durumunu deðiþtirmez. Hep saðýr adam görünüþünü

sürdürür. Adý Hatem-i Âsam, yani saðýr Hatem kalýr.
Bir gün bir sineðin, örümceðin aðýna düþüp de výzýltýsýný duyan Hatem söylenir.
– Ey aç gözlü sinek, niye výzýldýyorsun? Her yerde bal, pekmez bulunmaz

ya! Tahammül et, ümidini yitirme, kurtulmaya çalýþ!
Orada hazýr bulunan biri þaþýrýr. Der ki:
– Ey Hatem, senin saðýr olduðunu sanýyorduk. Halbuki sen bizim duyma-

dýðýmýz sinek výzýltýsýný dahi duydun. Demek senin kulaðýn bizden de hassas. Saðýrlýk
filan yok?

Hatem cevap verir:
– Ey gerçeði arayan kimse, beni iyi dinle. Ben kendimi saðýr bildiriyorum.

Çünkü yanýmdakiler kusurlarýmý da söylesinler, duymadýðýmý sanarak hatalarýmý da
anlatsýnlar da kendi kendime gururlanmayayým, nefsimin þerrinden kurtulayým. Nitekim
çok kimseler hatalarýmý sayarlar, yanlýþlarýmý söylerler. Ben de istifade ile dinler,
kusurlarýmdan kurtulmaya çalýþýrým. Demek benim saðýrlýðým bana çok þey
kazandýrýyor, sizin duyarlýðýnýz ise size çok þey kaybettiriyor. Ýstersen gel, sen de seni
övenlere kulaðýný týka, kusurlarýný sayanlara aç ki, istifade edesin.
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HAZRETÝ PÝR'DEN ALTIN ÖÐÜTLER

Resûlullah'a Tabi Olmak
Dünya bir çarþýdýr, bir pazar yeridir. Yakýnda kapanýr, daðýlýr. Size yalnýz fanileri

gösterecek ve onlara baðlanmanýza sebep olacak kapýlarý kapatýnýz. Allah'ýn kudretini
görmenize ve yalnýz O'nu sevmenize vesile olacak kapýlarý açýnýz.

Þahsýnýza mahsus özün Allah'a yakýnlýðý ve kalplerin günah kirlerinden temizliði
hallerinde sebepler ve iktisap kapýlarýný kapatýnýz. Bunu, baþkalarýna þamil olan
hususlarda yapmayýnýz. Mesela aile efradýnýzýn fertleri gibi. Kazancýnýz sizden baþkasý
için olsun. Faydasý sizden baþkasý için olsun. Elde etmesi sizden baþkasý için olsun.
Siz onlarýn beþeri ihtiyaçlarý için çalýþýnýz, kazanýnýz. Fakat iktisap ve sebepler kapýsýný
kendi þahsýnýza kapalý tutunuz. Kendi þahsýnýza mahsus olaný Allah'ýn fazlýndan
isteyiniz. Nefs'lerinizi dünya ile bir araya oturtunuz. Kalp'lerinizi ahiret ile bir araya
oturtunuz. Sýr/öz'lerinizi de Mevla ile bir araya oturtunuz.

Allah dostlarý, peygamberlerin bedelleridir. Peygamberlerden sonra onlarýn
yerine kaim olan kiþilerdir. Öyleyse, onlarýn size söylediklerini kabul ediniz. Emirlerini
yerine getiriniz. Zira hiç þüphe yok ki onlar, size ancak Allah'ýn Resûlünün emirleri ile
emrederler, yasaklarý ile nehyederler. Onlar, Allah'ýn konuþturmasýyla konuþurlar.
Allah'tan verileni alýrlar. Kendiliklerinden bir tek harekette bile bulunmazlar. Allah'ýn
dininde, hevai hareketleri ile O'na ortak olmazlar. Gerek sözlerinde ve gerekse fiil ve
hareketlerinde, Resûlullah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem'e tabi olurlar. Çünkü, Aziz ve
Celil olan Allah'ýn bu husustaki kavline kulak vermiþlerdir. Þaný yüce Allah buyurur:
"Peygamber size ne emrettiyse ona sarýlýn. Size neyi yasak ettiyse ondan da sakýnýn"
(Haþr suresi, ayet: 7).

Allah yolunun yolcularý, Resûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'e tabi oldular.
Öyle ki, o da onlarý, kendisini peygamber olarak gönderene, yani Allah'a götürdü.
Onlar Allah'ýn Resûlüne yaklaþtýlar. O da onlarý, Aziz ve Celil olan Hak'ka yakýnlaþtýrdý.
Onlar için, ilâhi makamdan ünvanlar, kaftanlar ve halk üzerinde emirlik yetkileri
çýkardý...

Ey münafýklar! Siz, dinin rafa kaldýrýldýðýný, emirlerinin de kendi hâline terk
edildiðini sandýnýz. Sizin ne kendinizde izzeti-nefs var, ne þeytanlarýnýzda, ne de kötü
arkadaþ ve yakýnlarýnýzda...

Allah'ým! Benim de, onlarýn da günahlarýmýzý baðýþla. Onlarý münâfýklýk
zilletinden ve þirk (ortak koþma) baðýndan halâs eyle, kurtar.

Aziz ve Celil olan Allah'a ibadet ediniz. Helal kazançlarýnýzla O'na kulluk etmeye
yardým talebinde bulununuz. Zira hiç þüphe yok ki, Aziz ve Celil olan Allah, kendisine
itaat eden ve helal kazancýndan yiyen mümin kulunu sever. O, helalinden yiyen ve
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güzel amel ve hareketlerde bulunan kulunu sever. Sadece yiyip içen ve amel etmeyeni
ise sevmez. Kendi helal kazancýndan yiyeni sever. Ýkiyüzlülükle kazanýp yiyene ve
halka yedirene ise gazaplanýr. Kendisini birleyeni, yani muvahhidi sever. Kendisine
þirk koþup ortak tanýyana ise öfkelenir. Kendisine teslim olaný sever. Teslim olmayýp
daima kendisiyle çekiþip durana ise hiddetlenir...

Muhabbet, sevginin þartlarýndan biri, sevdiðine itaat etmek ve isteklerini yerine
getirmektir. Seven, sevdiðine boyun eðer. Adâvet/düþmanlýðýn gereklerinden biri ise
daima muhalefet etmek, hep karþý koymaktýr. Kiþi, düþman bildiðine daima karþý
çýkar.

Siz, ey müminler! Ýzzet ve Celal sahibi Rabbinize teslim olunuz. Dünya ve
ahiret, O'nun idaresine, tasarruflarýna razý gösteriniz.

Vaktiyle bir musibete maruz kalmýþ, Aziz ve Celil olan Allah'a dua ederek, bu
musibetten beni kurtarmasýný istemiþtim. Ne var ki, benim bu isteðimden sonra, maruz
kaldýðým o musibet kalkmadýðý gibi, üstelik bir musibet daha gelmiþti. Ben ise, bu
duruma son derece hayret etmiþtim. Bu þaþkýnlýk içinde bocalarken, bir gün birisinin
bana þöyle seslendiðini duydum:

– Sen bu yola girerken, bize, hep teslimiyet içinde bulunacaðýný söylememiþ
miydin?

Gaipten kulaðýma gelen bu sesi iþitince kendimden utandým ve sustum...
Vah sana ki, Allah'ý sevdiðini iddia ediyorsun. Fakat O'ndan baþkasýný

seviyorsun. Allah'ýn sevgisi saflýðýn, temizliðin ve halisliðin ta kendisidir. O'nun gayrisi
ise saflýðýn yokluðudur, kirliliktir, temiz olmamaktýr. Sen Allah'ýn sevgisini, halis safiyeti
baþkalarýnýn sevgisi ile kirletirsen, sen de kirlendirilirsin. Allah'ýn dostu Ýbrahim
Aleyhisselâm ile, Yakup Aleyhisselâm'ýn baþýna gelen, senin de baþýna gelir. Vaktiyle
onlar, kalplerindeki birer ateþle, evlatlarýna meyletmiþler, onlara sevgi ile baðlanmýþlar
ve malum musibetlere duçar olmuþlardý.

Yine, vaktiyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem,
kýzýnýn oðullarý Hasan ile Hüseyin'e karþý kalbinde bir sevgi duymuþtu. Bir ara Cebrail
Aleyhisselâm geldi ve Allah'ýn Resûlüne sordu:

– Onlarý seviyor musun?
Resûl Aleyhisselâm buyurdular:
– Evet. Seviyorum.
Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselâm dedi ki:
– Onlarýn biri zehirlenecek. Diðeri de þehit edilecek...
Bu hadisten sonra, Allah'ýn Resûlü o iki torunun sevgisini kalbinden çýkardý.

Orayý bütünüyle, Aziz ve Celil olan Rabbine tahsis etti. Onlar sebebiyle olan sevinç
ve neþesi de, hüzün ve kedere dönüþtü...
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Aziz ve Celil olan Allah, peygamberlerinin, velilerinin ve salih kullarýnýn kalplerine
ilahi kýskanma ile bakar. Orada, kendisinden baþkalarýna yer verilmesini istemez.

Ey, dünyaya bölücülük ve ikiyüzlülükle talip olan kiþi! Avucunu aç, bak. Orada
hiçbir þey göremeyeceksin. Yazýk sana ki, alýn teri ile çalýþýp kazanacaðýn yerde,
oturmuþ, dinini vasýta edinerek halkýn malýný yiyorsun. Sanat ve alýn teri ile kazanmak,
bütün peygamberlerin iþidir. Hiçbir peygamber yoktu ki, bir sanatý, bir mesleði
bulunmasýn. Ahirette de, Ýzzet ve Celal sahibi Hak'kýn izni ile halktan alýrlar.

Ey, dünyanýn þaraplarý, nefsani arzularý ve hevesleri ile sarhoþ olanlar! Pek
yakýnda mezarlarýnýzda uyanacak, ayýkacaksýnýz!

Kötülere Karþý Tavýr Almak
Önce öðren. Hemen peþinden de, öðrendiðinle amel et. Ýhlaslý ol. Gerek kendi

nefsaniyetinden ve gerekse insanlardan sýyrýl. Ve:
– Allah! de.
O'nun yolundan sapanlarý býrak. Ýçine daldýklarý çirkefte oynasýnlar. Ýbrahim

Aleyhisselâm'ýn dediði gibi de. O, þöyle demiþti:
– Hiç þüphesiz, onlar benim düþmanýmdýrlar. Fakat âlemlerin Rabbi öyle

deðil. (Þuarâ: 77).
Halktan ayrýl. Onlarýn senin ihlas ve tevhidine zararlý olduklarýný gördüðün

müddetçe, kendileriyle haþýr neþir olma. Önce kendini iyice düzelt. Tam bir ihlas ve
güzel bir ahlak sahibi ol. Tevhidin kemale erdiði ve kalbindeki þirk pisliði çýktýðý zaman
ise, halkýn arasýna dön. Onlarla karýþýp, kaynaþ. Sahip bulunduðun ilim, irfan ile
kendilerine faydalý ol. Aziz ve Celil olan Rablarýnýn kapýsýna gidebilmelerine rehberlik
et, kýlavuzluk et.

Havas/seçkinlerin ölümü, fani varlýklara dayanýp güvenme hata ve zilletinden
sýyrýlmaktýr. Allah'ýn irade ve ihtiyarýný (seçimini) unutarak, kendi irade ve ihtiyarýna
güvenme hata ve zilletinden kurtulmaktýr. Havas, yani Allah'ýn seçkin mümin kullarý,
fani insanlara ve diðer varlýklara dayanmadýklarý ve güvenmedikleri gibi, kendi irade
ve ihtiyarlarýna da dayanýp güvenmezler. Sadece ve yalnýz Allah'a ve O'nun irade ve
ihtiyarýna dayanýp güvenirler. Ýþte bu, onlarýn ölümüdür. Kim ki bu ölümle ölürse,
onun, Aziz ve Celil olan Rabbi ile ebediyyen yaþamasý gerçekleþir. Onun, bildiðimiz
zâhiri ölümü; bir lahzalýk bir sekteden, bir anlýk bir hareketsizlikten, bir anlýk bir
gaiplikten, bir anlýk bir uykudan ve sonra da bir uyanýþtan ibaret olur. Eðer böyle
ölümü istersen, senin, marifetullah þerbetini içmen, Allah'a yakýn olman ve O'nun
eþiðinde uyuman gerekir. Tâ ki; rahmet, lütuf ve ihsan eli seni tutsun ve ebedi bir
hayat ile diriltsin...

Nefs'in yiyeceði vardýr. Kalb'in yiyeceði vardýr. Sýr/öz'ün yiyeceði vardýr. Ýþte
bunun içindir ki, Resûlullah þöyle buyururlar:
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– Ben; Rabbimin yanýnda olmakta devam ederim. O, beni yedirir, içirir.
Hadisin izahý þudur:
– Allah benim özüme manalarý yedirir. Ruhuma ruhaniyet yedirir. Beni, bana

has gýdalarla besler.
Resûl Aleyhisselâm, önce hem kalbi, hem de kalýbý, yani bedeni ile miraç etti.

Daha sonra, beden bu miraçtan alýkonuldu ve kalbi ve sýrrý ile miraç etmeye, yani
yücelmeye baþladý. Bütün bu esnada o, hep insanlar arasýndaydý.

Ýþte onun; ilim ile ameli, ihlas ile halka öðretmeyi bir arada götüren hakikat
varisleri de böyledir.

Ey ahali! Allah dostlarýnýn yediklerinden kalanlarý yiyiniz. Kaplarýndaki içecek
artýklarýný içiniz. Ey, ilim erbabý olduðunu iddia eden kiþi! Ýyi bil ki, amelsiz ilminin
hiçbir deðeri yoktur. Ýhlassýz amelinin de bir deðeri yoktur. Zira ihlassýz amel, ruhsuz
bir cesetten ibarettir.

Senin ihlaslý oluþunun alameti, insanlarýn seni övmelerine veya yermelerine
aldýrýþ etmemendir. Eðer ihlas sahibi isen, insanlarýn seni övmelerine de, yermelerine
de aldýrmazsýn. Onlarýn elindekine göz dikmezsin. Bilakis, Rububiyyete hakkýný verirsin.
Nimet için deðil, nimeti veren için, mülk için deðil, mülkün sahibi için, batýl için deðil,
hak için amel edersin.

Ýnsanlarýn sahip bulunduklarý mal, mülk, servet vesair imkânlar, aslýnda bir
kýþýr/kabuktan ibarettir. Allah'ýn indindekiler ise usare/özdür. Allah yolundaki sadakat
ve ihlasýn kesinleþtiði ve O'nun huzurunda duruþun devam ettiði zaman, o bu öz/
usarenin yaðýndan sana yedirir. Seni; özün özüne, sýrrýn sýrrýna, manalarýn manasýna
muttali kýlar. Ýþte o zaman, masivadan, yani Allah'tan gayrý varlýklara baðlanmaktan
bütünüyle sýyrýlýr, kurtulursun.

Hemen ifade edelim ki, bu masivadan sýyrýlma iþi bedene deðil, kalbe, yani
ruha mahsustur. Zühd, bedenin deðil, ruhun özelliðidir. Masivadan yüz çevirme, beden
ile deðil, özle olur. Ýtibar manalaradýr, muhtevalaradýr. Bedenlere deðildir, duvarlara
deðildir. Bakýp itibar etmek, Ýzzet ve Celal sahibi Allah'ýn hakkýdýr. Kullarýn hakký
deðildir. Mihver esas, senin, halk ile beraber deðil, Allah ile beraber olmandýr. O
derece Allah ile beraber olacaksýnýz ki, sizin nazarýnýzda dünya da, ahiret de yok
olacak. Ne dünya kalacak, ne ahiret. Sözün kýsasý, Allah'tan gayri hiçbir mevcut
kalmayacak...

Ýzzet ve Celal sahibi Allah'ý seven has kullarý, sýrf bedenleri bazý dertlere müptela
olduðu için nimetlere garkolurlar. Düþman silahlarýyla katledilen þehitler, sýrf bedeni
acýlara maruz kaldýklarý için nimetlere garkolurlar. Ya sevgi/muhabbet silahlarý ile
katledilenler nelere nail olmazlar ki?
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Evlere, ailelere ve beldelere yýkýntý ve felaketler, günahlar sebebiyle gelir. Virane
hâline gelmiþ yerleri görmez misin? Vaktiyle o diyarlarda oturanlarýn iþledikleri masiyet
ve günahlar oralarý tahrip etmiþtir. Zira masiyet ve günahlar beldeleri viran, sakinlerini
de helak eder.

Ýþte sen de böylesin. Senin bedenin de bir beldedir. Sen de o beden beldesinde
günah iþlediðin zaman, orasý da harap ve viran olur. Allah'a isyan ettiðin ve günah
iþlediðin zaman, senin bedenine viranlýk gelir. Önce bedenine viranlýk gelir. Sonra da
dininin bedenine körlük, kötürümlük, saðýrlýk ve dermansýzlýk gelir. Sana çeþitli
hastalýklar gelir, fakirlik gelir. Senin malýnýn evini tahrip eder. Seni düþmanlarýna
meylettirir.

Yazýk sana ey münafýk! Aziz ve Celil olan Allah'ý aldatamazsýn. Bir amel
iþliyorsun. O'nu sýrf Allah rýzasý için iþlediðini söylüyorsun. Halbuki o, Allah için
iþlenmemiþ, tersine insanlara gösteriþ için iþlenmiþtir. Onlara karþý ikiyüzlülük ediyorsun,
münafýklýk ediyorsun, yaltaklýk ediyorsun. Fakat Ýzzet ve Celal sahibi Rabbýný
unutuyorsun. Pek yakýnda dünyadan müflis olarak çýkacaksýn.

Ey, içi hasta olan kiþi! Sana ilaç lâzým. Bu ilaç ise, ancak Allah'ýn salih kullarýnýn
yanýnda bulunur. Ýlacý onlardan al, kullan. Ýþte o zaman sana daimi afiyet ve ebedi
sýhhat gelir. Senin mana âlemine, kalbine, özüne, halvet hâline daimi afiyet ve ebedi
sýhhat gelir. Rabbinin huzurunda kalp gözlerin açýlýr. Onlarla, Aziz ve Celil olan Rabbine
nazar edersin. O'nu sevenlerden, O'nun kapýsýnda duranlardan olursun. Onlar ki,
Allah'tan baþkasýna nazar etmezler.

Bir kalp ki, onda bid'at (sonradan uydurma) vardýr. Aziz ve Celil olan Hak'ka
nasýl bakar?

Ey ahali! Allah'ýn dinine uyunuz. Bid'atler icat etmeyiniz. Muvafakat ediniz,
muhalefet etmeyiniz. Ýtaat ediniz, isyan etmeyiniz. Ýhlaslý ve samimi olunuz. Allah'a
eþ/ortak tanýmayýnýz. Aziz ve Celil olan Hak'ký tevhid ediniz. O'nun kapýsýnda O'na
kafa tutmayýnýz. Yalnýz O'ndan isteyiniz. O'nun gayrinden istemeyiniz. Yalnýz O'ndan
yardým talep ediniz. O'nun gayrinden yardým beklemeyiniz. Yalnýz O'na tevekkül
ediniz, O'na güvenip O'na dayanýnýz. O'ndan gayrine tevekkül etmeyiniz, güvenmeyiniz,
dayanmayýnýz...

Siz, ey, Allah'ýn has/seçkin kullarý! Kendinizi O'na teslim ediniz. O'nun sizin
hakkýnýzdaki takdirine, idaresine, tedbirine rýza gösteriniz. O'ndan isteyip durmakla
deðil, O'nu zikredip durmakla meþgul olunuz. Aziz ve Celil olan Allah'ýn, geçmiþ
peygamberlere indirdiði kitaplardan birinde ne buyurduðunu hiç duymadýnýz mý?

– Kim ki, benden bir þey istemeye vakit bulamayacak derecede beni zikirle
meþgul olursa, ona durmadan isteyenlere verdiðimden daha fazlasýný veririm.

Ey, Allah'ý zikirle uðraþan kiþi! Ey, kalbi sýrf Allah yolunda mahzun olan kiþi!
Allah'ýn, durmadan sana bir þeyler vermesindense, seninle birlikte bulunan bir arkadaþ
olmasý daha iyi deðil mi? Bak, Ýzzet ve Celal sahibi Allah, bazý kutsi hadislerinde ne
buyuruyor:
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– Ben, beni zikredenle beraber bulunurum.
– Ben, sýrf benim için gönlü mahzun olanlarýn yanýndayým.
Ey oðul! Allah'ý anman, kalbini O'na yaklaþtýrýr. O'nun yakýnlýk evine girersin.

O'na misafir olursun. Misafire ise ikram edilir. Hele bu misafir, bir de hükümdarýn
misafiri olursa...

Kâinatýn sahibi gerçek hükümdarý býrakýp da fâni varlýklarla uðraþman daha
ne zamana kadar sürecek? Yakýnda, o fâni mülk de, onun sahibi de senden ayrýlacak.
Yakýnda ahiret hayatýn baþlayacak. O zaman, dünya hayatýnýn sanki hiç var olmadýðýný,
sanki orada hiç yaþamadýðýný sanacaksýn. Ahiret hayatý ise hiç bitmez.

Fakir olduðum için benden kaçmayýnýz. Benim yanýmda öyle bir zenginlik vardýr
ki, sizin zenginliðinizden de, doðu ve batý ehlinin zenginliðinden de büyüktür. Ben sizi,
yine sizin menfaatiniz için istiyorum. Sizin iplerinizi eðiriyor, dokuyorum...

Aziz ve Celil olan Allah'ýn dininde bulunmayan bir âdeti oraya sokuþturma.
Bid'at ehlinden olma. Ortada iki tane adil þahit var. Biri, Allah'ýn kelamý Kur'an.
Diðeri de Resûlullah'ýn sünneti. Sen, iþte bunlara uy. Zira hiç þüphe yok ki, o ikisi
seni, Aziz ve Celil olan Rabbine ulaþtýrýr. Fakat bu iki adil þahidi býrakýr da bid'atçýlýða
kalkýþýrsan, o zamanki iki þahidin de aklýn ile heva/hevesindir. Hiç þüphe yok ki, bu
ikisi de seni cehenneme ulaþtýrýr. Firavun'a, Hâmân'a ve avenelerine ulaþtýrýr.

Kaderi ortaya sürerek, "Ne yapayým. Kaderim böyle imiþ" diyerek, iþin içinden
sýyrýlmaya kalkýþma. Böyle bir bahane kabul edilmez. Senin mutlaka, önce ilim, irfan
öðrenmen, sonra bu öðrendiklerinle amel etmen, hem de ihlasla amel etmen lâzýmdýr.
Kendiliðinden sana hiçbir þey gelmez. Onun için senin mutlaka çalýþman, didinmen,
gayret sarf etmen gerekir. Öncelikle, mutlaka ilim, irfan öðrenmeli, hemen peþinden
de, ihlasla amel etmelisin. Ýlmi, dünyalýk elde etmek için deðil, Hak'kýn yolunu bulmak
için öðrenmelisin. Bir müddet sonra çalýþamaz, öðrenemez hâle gelebilirsin. O duruma
düþmeden, sana faydalý olacak ilim-irfaný öðren...

Ey oðul, davran! Aziz ve Celil olan Allah'ýn senden razý olmasýna ulaþ. Zira hiç
þüphe yok ki, eðer O, senden razý olursa, bil ki seni sevmiþtir. Rýzýk ve geçim endiþesini
kalbinden çýkar. Zira sen gönül huzuru içinde çalýþtýðýn müddetçe zorluksuz ve sýkýntýsýz
olarak, senin rýzkýn Allah'tan gelecektir. Kalbindeki düþünceleri, tasalarý, endiþeleri
at. Bir tek tasan olsun. O da, Allah'a layýk bir kul olup olmama endiþesi olsun. Ýþte bu
mertebeye ulaþabildiðin an, bütün diðer tasalarýna Allah kâfidir. Onlarý O karþýlar ve
senden yok eder. Senin tasan, senin ulvi gayen, senin için en mühim olandýr.

Eðer bütün tasan dünya ve dünyalýk ise, bütün himmet ve gayretini dünyaya
hasrediyorsan, sen dünya ile berabersin. Dünya ile haþýr neþir olursun.

Eðer bütün tasan ahiret ise, bütün çaba ve gayretini ahiretini kazanmaya
hasredersen, sen ahiretle berabersin.
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Eðer bütün tasan insanlar ise, bütün himmet ve gayretini onlara harcýyorsan,
sen onlarla berabersin.

Eðer bütün tasan Allah ise, bütün himmet ve gayretini O'na layýk bir kul olmaya
hasrediyorsan, sen, dünya ve ahiret O'nunla berabersin...

Salih Amel
Allah'ýn Resûlü buyuruyor ki:
– Kim ki, insanlarýn hoþlanacaðý þeylerle süslenir, buna karþýlýk, Allah'ýn

hoþlanmayacaðý hususlarda O'nunla çekiþirse, Allah'a, O'nu kendisine gazaplandýrmýþ
olarak kavuþur.

Ey münafýklar! Peygamberlik makamýnýn sözüne kulak veriniz. Ey, dünyalýk
karþýlýðýnda ahireti satanlar! Ey, halka yaranma karþýlýðýnda Hak'ký satanlar! Ey, fani
olan þeyler mukabilinde, baki/ebedi olan þeyleri satanlar! Alýþveriþiniz ziyan etti, zarar
etti. Anamalýnýz da gitti. Sermayeniz de gitti...

Vah sizlere! Siz, Aziz ve Celil olan Allah'ýn öfkesine talipsiniz, gazabýna talipsiniz,
þiddetli nefretine talipsiniz. Zira kim ki, insanlar için süslenir ve kendisinde bulunmayan
hasletleri var göstermeye çalýþýrsa, Aziz ve Celil olan Allah ona þiddetle gazaplanýr.

Sen, zâhirini (dýþýný) þeriatýn adabý ile tezyin et, süsle, güzelleþtir. Ýçini de oradan
insanlarý çýkararak tezyin et. Onlarýn kapýlarýný kapa. Kalbin açýsýndan onlarý yok et.
Öyle ki, senin nazarýnda sanki onlar yaratýlmamýþ olsunlar. Onlarýn elinde, sana
gelebilecek ne bir zarar, ne de bir fayda görme.

Sen hep kalýbýný, yani zâhirini süslemekle meþgul oldun. Kalbi süslemeyi ise,
bir kenara ittin. Kalbin süslenmesi tevhid ile olur. Ýhlasla olur. Yalnýz Aziz ve Celil
olan Allah'a dayanýp güvenmekle olur. O'nu zikretmekle olur. Her fiil ve hareketinde
O'nu daima hatýrda tutmakla olur. Ve O'ndan baþkasýný unutmakla, O'ndan baþkasýnýn
sevgisine kalpte yer vermemekle olur...

Ýsa Aleyhisselâm der ki:
– Salih amel öyle bir þeydir ki, kendi üzerine (mesela riyakârlýk, gösteriþ

gibi) herhangi bir þeyin yüklenmesini sevmez.
Ey ahmaklar! Ey, ahiret hayatýna nispetle mecnunlar! Ey, dünya hayatýna

nisbetle akýllýlar: Bu sizin aklýnýz öyle bir akýl ki, size hiç faydasý olmaz. Zira onu
ikiyüzlülükte, insanlara gösteriþ yapmakta kullanýyorsunuz.

Sen imaný öðrenmeye çalýþ. Hasýl olunca da tövbe et. Özür dile. Piþman ol.
Gözyaþlarýný yanaklarýndan akýt. Zira hiç þüphe yok ki, Allah korkusundan aðlamak,
günah ateþlerini söndürür. Aziz ve Celil olan Allah'ýn gazap ateþlerini söndürür. Kalpten
gelen bir piþmanlýkla tövbe ettiðin zaman, sadýk ve hakiki bir tövbenin nuru, kiþinin
yüzünü aydýnlatýr.
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Ey oðul! Gücün yettiðince özünü korumaya ve açýða vurmaya çalýþ. Eðer
taþkýn bir vecd hâli gelir de sana galebe çalarsa, bu takdirde mazursun. Sevgi, hicap
(perde) duvarlarýný yýkar. Hayâ duvarlarýný yýkar. Vücut duvarlarýný, halkýn görme
duvarlarýný yýkar.

Sen, sen olmamaya çalýþ. Enaniyet/benlik davasýndan tamamen sýyrýlýp, Allah'a
teslim olmaya çalýþ. Kendisinden defedilen bir zararý veya elde ettiðin bir menfaati,
bizzat kendin defettiðin veya bizzat kendin celbettiðin kuruntusundan kurtulmaya
çalýþ. Eðer böyle yaparsan, Aziz ve Celil olan Allah, sana hizmet edecek ve sýkýntýlarýný
giderecek birisini diker.

O'nun karþýsýnda, ölü yýkayýcýnýn elindeki ölü gibi ol. Cebrail Aleyhisselâm'ýn
yanýndaki Ashabý Kehf gibi ol. O'nun huzurunda kendi varlýðýndan, kendi ihtiyâr ve
tedbirinden tamamen sýyrýl. Vücudu bulunmayan, ihtiyârý, iradesi ve tedbiri bulunmayan
bir varlýk ol. Allah'ýn senin hakkýndaki hükümleri ile takdirlerinin yükleri üzerine çökmeye
baþladýðý zaman, O'nun huzurunda iman ve nefs ayaklarýnýn üzerinde sabit-kadem
(þaþmaz ve sarsýlmaz) ol.

Ýman, kader ile bir arada durur, kader ile bir arada sabit-kadem olur. Nifak
(bölücülük) ise, kaderden kaçar.

Günler, geceler geçtikçe, münafýðýn bedeni zayýflar. Fakat nefsi, hevasý, hevai
duygularý ve arzularý semirir. Sýr ve kalp gözleri körelir. Evinin kapýsý mamurdur,
gösteriþlidir. Fakat içi haraptýr. Aziz ve Celil olan Allah'ý kalbi ile ve kalpten gelen bir
özlemle deðil, sadece dili ile anar. Dili ile zikreder. Öfkesi Allah için deðildir. Nefsi
içindir. Nefsani duygularýný tatmin içindir...

Mümin ise münafýðýn tamamen zýddýnadýr. O, Aziz ve Celil olan Allah'ý hem dili
ile zikreder, anar, hem de kalbi ile. Birçok vakitlerde de kalbi zikreder, dili sessiz
durur. Öfkesi, yalnýz Allah ve Resûlü içindir. Nefsi, hevasý, nefsani arzularý ve dünyasý
için deðildir. Kimseye haset etmez. Allah'ýn, kullarýna vermiþ bulunduðu nimetleri
kýskanmaz. Kimsenin de ona haset edecek hâli kalmaz. Dünyevi saadetler ve kýsmetler
hususunda, o saadetlere ve kýsmetlere nail olanlarla didiþmez, çekiþmez.

Ey oðul! Sakýn ha, sen sen ol, dünyalýk kýsmet hususunda kimse ile çekiþme,
didiþme. Kimsenin elindeki nasibine mani olmaya kalkýþma. Zira herkesin nasibi
behemehâl kendisini bulur. Eðer takdirde elinden alýnmasý varsa, o da olur. Bu, senin
isteðinle olmaz. Herkesin kýsmeti kendisine teslim edilir. Sen ise, baþkasýnýn kýsmeti
hususunda onunla çekiþmekle, kadere karþý gelme bakýmýndan mahvolur, dereceden
düþer, zelil ve rezil olursun. Sen, baþkasýnýn kýsmeti hususunda onunla çekiþmekle
onun nasibine nasýl mani olabilirsin ki, bu hususta ezelde takdiri ilâhi vardýr. Dolayýsýyla,
o kiþinin nasibi hususunda, gerçekte Allah ile çekiþmiþ oluyorsun. Allah ile çekiþmekle,
O'nun katýnda itibardan düþmüþ oluyorsun. Bu durumda, sana ilmin de fayda vermez.
Nitekim Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki böylesi:
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– Yorucu iþler yapandýr (Gâþiye, 3).
Þimdi, Allah'a tövbe et. Masum, günahsýz kiþi, zariftir, güzel edep sahibidir,

zekidir. Sana gönderdiði sýkýntý ve belalardan ötürü, O'na ulaþmak üzere çýktýðýn yoldan
geri dönme. O belalarý senden defetmesini bekle. Asla ümitsizliðe kapýlma. Zira
hiç þüphe yok ki, bir andaki bir darlýk, diðer bir anda geniþliðe dönüþür. Þaný yüce
olan Allah, her gün bir yaratýþtadýr, bir tecellidedir. Bu tecellileri kâh bir topluluða, kâh
diðer topluluða olur. Allah yolunda bulunmaya sabret. O'nun takdirine razý ol. Zira
sen bilemezsin, belki de Allah, halen içinde bulunduðun þu darlýk ve sýkýntýlý anýndan
sonra yeni bir durum yaratýr. Yeni bir tecellide bulunur.

Eðer sabredersen, Allah belayý hafifletir ve senin için, O'nun da seveceði,
senin de seveceðin yeni bir durum yaratýr, yeni bir durumla tecelli eder. Aðlayýp
sýzladýðýn ve kadere karþý çýktýðýn takdirde ise, belaný daha da aðýrlaþtýrýr. Ýtiraz ettiðin
için cezaný da artýrýr.

Sizin, Allah'ýn takdirine karþý gelmenizin ve O'nunla çekiþmenizin sebebi,
nefslerinizle, hevai arzularýnýzla ve emellerinizle bir arada bulunmanýz, dünyayý
sevmeniz ve dünyalýk toplamaya haris olmanýzdýr...

Ey ahali! Dünyevi ihtiyaçlarýnýz için de çalýþmak gerek. Öyleyse; nefsleriniz
dünya kapýsýnda, kalpleriniz ahiret kapýsýnda, özünüz, ruhunuz da, Allah'ýn kapýsýnda
bulunsun. Tâ ki, nefs, kalbe dönüþüp onun tattýðýný tadýncaya kadar. Kalp, sýr/öz'e
dönüþüp onun tattýðýný tadýncaya kadar. Sýr/öz de Fenâfillâh'a, yani Allah'ýn kudreti
karþýsýnda yokluða dönüþüp kendisi bir þey duymayacak ve kendi varlýðý da
hissedilmeyecek bir noktaya gelinceye kadar. Bu mertebeye ulaþtýktan sonra, Allah
onu yeniden canlandýrýr. Fakat baþkasý için deðil, kendisi için ihya eder. Ýþte bu anda
o öyle kýymetli bir cevher olur ki, bir dirhemi bin dirhem altýn eder. Külli, asli ve baki
son mertebe de, iþte budur.

Benim söylediklerimi anlayýp inananlara ne mutlu! Onlarla amel edip ihlas
sahibi olanlara ne mutlu! Ne saadet o kimselere ki, amelleri onlarý ellerinden tutar ve
Allah'a yakýnlaþtýrýr.

Ey oðul! Öldüðün zaman beni görür, tanýrsýn. Beni; saðýnda, solunda, senin
için külfetlere katlanýrken, sana zararlý olan þeyleri defetmeye çalýþýrken, senin için
bir þeyler isterken görürsün. Daha ne zamana kadar, insanlarý Allah'ýn tasarrufuna
ortak koþacaksýn? Daha ne zamana kadar insanlara dayanýp güveneceksin? Þu hususu
kesinlikle bilmen gerekir ki, Allah'ýn iradesi tecelli etmeden, insanlarýn hiçbiri sana
fayda getiremez, zarar da veremez. Fakiri de, zengini de. Efendisi de, zelili de...

Sana, Aziz ve Celil olan Allah gerek. Senin O'na dayanman, O'na güvenmen
gerek. Asla insanlara dayanma, güvenme. Kendi çaba ve gayretine, gücüne kuvvetine
ve didinmene de dayanma, güvenme. Yalnýz ve sadece Aziz ve Celil olan Allah'ýn
fazlýna dayan, O'na güven. Sana çalýþma gücü veren, çalýþarak kazandýðýn emeðini
sana rýzýk olarak veren Allah'a dayan, O'na güven.
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Ýþte böyle yaparsan, o, seni kendisiyle birlikte yürütür. Sana, kudretin harikalarýný
gösterir. Mukadderatý cümlesinden olan harikalarý gösterir. Senin kalbini kendisine
ulaþtýrýr. Sonra da o kalbe, geçmiþ günlerini hatýrlatýr. Týpký cennet ehlinin, cennette,
dünyadaki günlerini hatýrlamasý gibi.

Sebepler tuzaðýný parçaladýðýn zaman, müsebbibine vasýl olursun. Yani sebepler
perdesini ortadan kaldýrdýðýn zaman, onlarýn arkasýnda Allah'a ulaþýrsýn. Âdet ve
alýþkanlýklarý bertaraf ettiðin zaman, onlarýn ardýnda Allah'ý görürsün, onlarýn arkasýnda,
senin için harikuladelikler zuhur eder.

Hizmet eden kiþi, daha sonra kendisi de hizmet edilen durumuna gelir. Ýtaat
eden, sonralarý kendisi de itaat olunan kiþi seviyesine yükselir. Ýkram eden, daha
sonralarý ikram olunan kiþi durumuna gelir. Allah'a yakýnlaþan, yakýnlaþtýrýlýr. Tevazu
gösteren, yüceltilir. Kerem ve ihsan sahibi olmaya gayret eden, þereflendirilir. Güzel
edep sahibi olan, Allah'a yakýnlaþýr. Güzel edep, seni Allah'a yaklaþtýrýr. Kötü davranýþ
ise Allah'tan uzaklaþtýrýr. Güzel edep, Allah'a taattir. Çirkin davranýþlar ise, O'na
karþý günahkârlýktýr.

Ey ahali! Nefsinizle hesaplaþmayý ertelemeyin. Nefs muhasebesini geri býrak-
mayýn. Ahiret hayatý baþlamadan önce, daha dünyada iken nefsinizle hesaplaþmaya
koþun. Resûlullah þöyle buyurur: Þurasý muhakkak ki, Ýzzet ve Celal sahibi Allah, ileri
derecede takva sahibi kullarýný, dünyada hesaba çekmekten hayâ eder.

Sen, ileri derecede takva sahibi olmalýsýn. Aksi halde, ilâhi lütuf ve yardýmdan
yoksun kalmak, tependedir. Dünyadaki yaþayýþýnda, ileri derecede takva sahibi ol.
Aksi halde, bütün heves ve arzularýn, dünyada da, ahirette de hasretlere, piþmanlýklara
ve ah-vahlara dönüþür. Paranýn büyüðü, cehennemhanedir. Küçüðü de hüzünhanedir,
kederhanedir. Hele hele, onlarý haramdan kazanýp harama sarf etti isen. Benim bugün
söylediklerim, sana yarýn aþikâr olacaktýr. Fakat sen bugün körsün, saðýrsýn.

Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem þöyle buyurur:
– Bir þeyi sevmen, onun hakkýnda seni kör ve saðýr yapar.
Kalbini dünya sevgisinden temizle. Onu çýrýlçýplak hâle getir. Acýktýr. Susat.

Tâ ki, Aziz ve Celil olan Allah onu giydirsin, yedirsin, içirsin. Zâhirini de, bâtýnýný da
O'na teslim et. Tasalanma. Sen, senlikten çýk. Enaniyet ve benliðini erit. Kayýtsýz
þartsýz Allah'a teslim ol. Ebediyyen tasasýz bir amele gibi ol. Sen, hep çalýþ. Ýþin
akibetini Allah'a býrak. Zira dünya çalýþma yeridir. Ahiret ise ücret alma yeridir.
Bahþiþ, ihsan alma yeridir. Hediye alma yeridir. Salih kiþiler için genellikle durum
böyledir. Fakat nadiren onlardan bazýlarý da vardýr ki, Allah bunlarý dünyada çalýþmaktan
muaf tutmuþtur. O, onlara, nimetlerini verir, rahmetini saçar ve daha ahiret hayatý
baþlamadan, rahatlarýný dünyada alelacele ihsan eder. Onlarýn, sadece farzlarý eda
etmeleriyle yetinir. Nafilelerden kendilerini muaf tutar. Zira farzlar, hiçbir halde ve
hiçbir mertebede hükümden düþmez. Kiþi, hangi halde ve hangi mertebede bulunursa
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bulunsun, onlarý behemehal eda etmek zorundadýr. Fakat sadece farzlarýn edasý ile
yetinecek mertebeye ulaþmýþ kullar pek nadirdir. Hatta nadirin de nadiridir.

Ey oðul! Hevai/nefsani arzularý býrak. Nefsinin bu tür isteklerine yüz çevir.
Ýþte o zaman daha dünyada iken rahat ve huzura kavuþursun. Hiç þüphen olmasýn ki,
dünyadaki kýsmetlerin behemehal seni bulur, sana ulaþýr. Kýsmetin sana gelir. Hem
de sen; efendi, izzet ve ikrama boðulmuþ, aranýlýr bir kiþi durumunda olarak...

Yediðini, nefsani/hevai istek ve arzularýnýn þevkiyle yeme. Zira böyle hareket
etmek, bir perdedir. Hem de öyle bir perdedir ki, Ýzzet ve Celal sahibi Rabbine karþý
senin kalbini perdeler. Mümin, nefsi için yemez. Nefsinin hevai arzularýnýn tesiriyle
yemez. Nefsi için giyinmez. Nefsi için faydalanmaz. Nefsi için zevklenmez. Bilakis,
Aziz ve Celil olan Allah'a kulluk edebilmek için daha fazla güç, kuvvet kazanmak
maksadýyla yer, içer, giyinir. Allah'ýn huzurunda saðlam durmasýný ve sýhhatli olmasýný
saðlayacak þeyleri yer. Þeriat ölçüleri dahilinde yer. Nefsani duygularýný ve zevklerini
tatmin etmek maksadýyla yemez. Aziz ve Celil olan Allah'ýn emriyle yer.

Zamanýn kutbunun veziri mesabesindeki abdâl, Aziz ve Celil olan Allah'ýn fiili
ile yer. Kutub'un yiyip içmesi ve tasarrufu ise, Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem'in
yiyip içmesi gibidir. Kutub'un tasarrufu nasýl böyle olmasýn ki, O, Resûlullah'ýn ümmeti
arasýnda kendisinin evladýdýr, vekilidir, halifesidir. Kutub, Allah'ýn halifesi Resûl
Aleyhisselâm'ýn halifesidir. O, mananýn halifesidir, bâtýnýn halifesidir. Müslümanlarýn
emiri devlet reisi ise, zâhirin halifesidir. Her müslüman, müminlerin emiri olan devlet
reisine tabi olmak ve itaat etmek zorundadýr. Hiçbir müslümana, müminlerin emiri
devlet reisine karþý gelmek ve itaat etmemek caiz deðildir. Hatta denir ki:

– Eðer müslümanlarýn emiri devlet reisi adil birisi ise, o ayný zamanda
zamanýnýn kutbudur da. Yani bâtýn ve mana kutupluðu da onun üzerindedir. Bu iþin
kolay olduðunu sanmayýn. Zira baþýnýza bir kiþi vekil kýlýnmýþtýr. O, müslümanlarýn
emiri olmasý sýfatýyla, sizin zâhirle alakalý iþlerinizi üstlenmektedir. Zamanýn kutbu
olmasý sýfatýyla da bâtýnla alakalý hallerinizle meþgul olmaktýr.

Hiçbir kimse müstesna olmamak üzere, sizden her biri, kýyamet günü getirilir.
Bu arada, yanýnda, dünyada iken iyilikleri ile kötülüklerini yazmakla vazifeli melekler
bulunur. Bu meleklerin beraberinde doksan dokuz sicil defteri vardýr. Her sicil defterinin
büyüklüðü, gözün alabildiði yer mesafesindedir. Onda, kiþinin iyilikleri, kötülükleri ve
bütün kendisinden sadýr olanlar mevcuttur. Kendisine, bunlarý okumasý söylenir. O da
okur. Eðer dünyada iken iyilikler etmemiþse, okuyamaz. Zira dünya, hikmet evidir.
Çalýþma yeridir. Orada çalýþýp güzel amel ve hareketlerde bulunmak gerekir. Ahiret
ise, kudret yeridir. Dünyadaki güzel amel ve hareketlerin ödülünü alma yeridir. Eðer
dünyada güzel amel ve hareketlerde bulundu ise, ahirette onlarýn ecrine nail olur.

Dünya hayatý, birtakým aletlere ve sebeplere ihtiyaç gösterir. Yani dünyada
birçok þeyler, birtakým alet edevat, uzuvlar ve sebeplerle olur. Mesela konuþmak dil
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ile, iþitmek kulak ile olur. Ahiret hayatýnda ise, aletlere ve sebeplere ihtiyaç yoktur.
Orada iþler aletsiz, uzuvsuz ve sebepsiz de olur. Mesela sizden biri, dünya hayatý ile
alakalý sicil defterindekileri inkâra kalkýþýrsa, kendi uzuvlarý dile gelerek bütün o
defterdekileri açýklar. Her uzuv, dünyada iþlemiþ bulunduðu bütün amelleri baþlýbaþýna
açýklar.

Ey insanlar! Sizler büyük iþler için yaratýldýnýz. Fakat bundan haberiniz bile
yok. Aziz ve Celil olan Allah þöyle buyurur: "Sizi boþ yere yarattýðýmýzý ve bize asla
döndürülmeyeceðinizi mi zannettiniz?" (Müminûn 115).

Kerem: Cömertlik
Allah'ýn rahmeti onun üzerine olsun, Abdullah Ýbni Mübarek'in hayatýnda þöyle

bir sahne anlatýlýr:
Bir gün, Abdullah Ýbni Mübarek'in kapýsýna bir dilenci gelmiþ ve yiyecek bir

þeyler istemiþti. O sýrada, yiyecek olarak evde on adet yumurtadan baþka bir þey
yoktu. Abdullah Ýbni Mübarek, hizmetçisine, o on yumurtayý dilenciye vermesini söyledi.
Hizmetçi, yumurtalarýn dokuzunu dilenciye verdi, bir tanesini alýkoydu. Ayný gün, gün
batýmýna doðru bir adam geldi. Kapýyý çaldý ve içerdekilere seslendi:

– Þu sepeti alýr mýsýnýz?
Sesi duyan Abdullah Ýbni Mübarek, bizzat kendisi kapýya çýktý. O meçhul kiþinin

elindeki sepeti aldý, içeri getirdi. Bir de baktý ki, sepette yumurta var. Onlarý saydý.
Tam doksan tane idi. Bunun üzerine hizmetçisine döndü ve sordu:

– O bir yumurta nerede? Sabahki dilenciye kaç yumurta vermiþtin?
Hizmetçi cevaben dedi:
– Dokuz yumurta vermiþ, bir tanesini ise akþamleyin yemek için alýkoymuþ-

tum.
Onun bu cevabý üzerine, Abdullah Ýbni Mübarek de þöyle dedi:
– Bizi on yumurtadan mahrum býraktýn!..
Ýþte onlar, Allah ile olan muamelelerinde böyle idiler. Ýnanýyorlardý. Kur'an'da

ve Resûlullah'ýn hadislerinde ifade edilen hakikatleri tasdik ediyorlardý. Hareketlerinde,
tavýrlarýnda, almalarýnda, vermelerinde, Kur'an'ýn esaslarýna aykýrý davranýþlarda
bulunmuyorlardý. Aziz ve Celil olan Allah ile alýþveriþe giriþtiler, kârlý çýktýlar. O'nun
kapýsýný açýk gördüler, hemen girdiler. O'ndan baþkasýnýn kapýsýný kapalý gördüler,
orayý terk ettiler. Baþkalarýyla alakalý hususlarda O'na uydular. O'nunla alakalý
hususlarda ise baþkalarýna uymadýlar. O'nun öfkelendiðine onlar da öfkelendiler. O'nun
sevdiðini onlar da sevdiler. Ýþte bunun içindir ki, bazýlarý þöyle der:

– Ýnsanlarla alakalý meselelerde Allah'a uy. Allah ile ilgili hususlarda ise
insanlara uyma. Kýrýlan kýrýlýr, gücenen gücenir. Doðruyu anlayýp hatasýný telafi eden
de, kemal ve olgunluk kazanmýþ olur.
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Allah dostlarý, O'nun yolunda bulunmaktan bir an bile geri durmazlar. O yolda,
hakkýn daima üstün gelmesi için didinirler. Nefislerine ve baþkalarýna karþý, hakka
yardým ederler. Bu yolda, hiçbir kýnayanýn kýnamasý onlara tesir etmez. Allah'ýn ve
þeriatýnýn ayakta tutulmasý hususunda hiçbir kimseden korkmazlar...

Ey oðul! Ýçinde bulunduðun hevesi terk et. Peþinden gittiðin hevesi terk et.
Allah dostlarýnýn sözlerinde ve fiillerinde onlara uy. Soyut, yalan birtakým iddialarla,
onlarýn ulaþtýðý mertebeye ulaþmaya heveslenme. Týpký onlar gibi, sen de sýkýntýlara
katlan. Sabret. Tâ ki onlarýn ulaþtýðý mertebeye ulaþasýn. Eðer birtakým sýkýntýlar ve
belalar olmasaydý, insanlarýn tamamý abid olurdu, zahid olurdu. Fakat onlara zaman
zaman belalar, musibetler, elemler, kederler gelir. Onlar da bunlara sabredemez,
tahammül gösteremezler. Ýþte o yüzden, Ýzzet ve Celal sahibi Allah'ýn kapýsýna karþý
perdelenirler. Kimin ki sabrý yoksa, ona bahþiþ de yoktur. Sen, sabrý ve Allah'ýn
takdirlerine rýza göstermeyi yitirdiðin zaman, bu senin Allah'a kulluktan çýkmana sebep
olur. Þaný mübarek ve yüce olan Allah geçmiþ peygamberlerden bazýlarýna göndermiþ
bulunduðu kitaplarýndan birinde þöyle buyurur:

– Kim ki benim hükmüme razý olmaz, belalarýmýza sabretmezse, kendisine
benden baþka bir ilâh bulsun...

Allah'ýn sizin için takdir ettiðine razý olunuz. Kýsmetinizden fazlasýna göz
dikmeyiniz. Allah'tan baþka þeylere güvenip dayanmayýnýz. Lehinizde de olsa,
aleyhinizde de olsa, takdir edilen þey, behemehal vuku bulur.

Dini yaþayýþýnýzý saðlamlaþtýrýnýz, kuvvetlendiriniz. Tâ ki, imana ulaþasýnýz. Sonra
da imaný kuvvetlendiriniz. Tâ ki, sarsýlmaz bilgi ve inanca ulaþasýnýz. Ýþte o zaman,
daha önceleri görmediðiniz hakikatleri görürsünüz. Sarsýlmaz bilgi ve inanç, eþyayý
hakikati ve mahiyeti ile, olduðu gibi size gösterir. Öyle ki, daha önceleri sadece bir
haber þeklinde öðrendiklerinizi, kendi gözlerinizle aynen müþahede edersiniz. Sarsýlmaz
bilgi ve inanç, kalbi Allah'ýn huzurunda durdurur ve ona eþyayý aynen gösterir.

Kalp, aziz ve Celil olan Allah'ýn huzurunda durduðu zaman, Ýzzet, þeref ve
keramet eli ona açýlýr. Bu elden ona incelik, yücelik ve keramet bahþedilir. Böylece,
o kalp, izzet ve þeref kazanýr, etkili bir keramet sahibi olur. Öyle ki, artýk o da halka
izzet ve þeref bahþeder, incelik saçar, keramet saçar. Bu hususta asla cimrilik etmez.

Allah için ýslah olmuþ, düzelmiþ ve ahlaki sýhhate kavuþmuþ bir kalp kerem
sahibidir, þereflidir, azizdir, yücedir. Günah kirlerinden arýnmýþ bir sýr/öz, keramet
sahibidir, izzet ve þeref sahibidir. Nasýl keramet sahibi ve þerefli olmasýnlar ki, Ekremül
Ekremin olan Allah, bizzat kendisi onlara þeref bahþetmiþ, kerametler bahþetmiþ,
azizlik ve yücelik vermiþtir...

Ey ahali! Siz, kerem sahibi olmalýsýnýz. Günahlardan kaçýnan, izzet ve þeref
sahibi, cömert kiþiler olmalýsýnýz. Allah'a itaati tercih eden, O'na isyandan þiddetle
kaçýnan kiþiler olmalýsýnýz. Ma'siyet/günah yolunda harcanan her nimet, mutlaka
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yokluða mahkumdur. Çalýþýnýz. Allah'a kulluðu elden býrakmayýnýz. Tâ, O'ndan size
yakýnlýk hasýl oluncaya kadar. Tâ, bütün çaba ve gayretiniz O'nun gayrinden kesinlikle
sýyrýlýncaya kadar! Ýþte o zaman, yemeðiniz O'nun fazlýnýn ve kereminin tabaðýndan
olur. Hem de sizin bilemediðiniz ve akýl edemediðiniz cihetten.

Nefs, Allah ile kullar arasýnda bir perdedir. Onlarý Allah'a karþý perdeler. O
ortadan kalkýnca, perde de kalkmýþ olur. Allah'ýn rahmeti onun üzerine olsun, iþte
nefs Allah'a karþý bir perde olduðu içindir ki, Bayezid Bestami þöyle demiþtir:

"Rabbimi rüyamda gördüm. Dedim ki:
– Sana ulaþmanýn yolu nasýldýr, ya Rabbi?
Bana cevaben buyurdu:
– Nefsini býrak, gel...
Bunun üzerine, ben de, týpký yýlanýn kýlýfýndan sýyrýlmasý gibi, nefsimden sýyrýldým..."
Aziz ve Celil olan Allah'ýn nazarý, nefs üzerinde toplanmýþtýr. Emri de nefsin

bertaraf edilmesidir. Zira gerek dünya ve ondakiler ve gerekse Allah'tan baþka ne
varsa, hepsi de nefsin tebaasýdýr. Dünya nefsindir. O, nefsin sevgilisidir. Ahiret de
öyledir. O da nefsin sevgilisidir. Zira Aziz ve Celil olan Allah þöyle buyurur:

– ...Canlarýn çekeceði ve gözlerin hoþlanacaðý ne varsa, oradadýr (Zuhruf, 71).
Allah yolunun yolcularý, gündüzleri halkýn iþlerini görüvermek ve aile efradýnýn

geçimlerini saðlamakla meþgul olurlar. Geceleri ise, Ýzzet ve Celal sahibi Rablerinin
hizmetinde bulunurlar. O'nunla halvet ederler. Týpký hükümdarlar ve devlet reisleri
gibi ki, onlar da bütün gündüz boyunca aile efradýnýn, çevresinin ve bütün tebasýnýn
iþlerini görmek ve ihtiyaçlarýný gidermekle meþgul olurlar. Akþam olunca da vezirleri
ve has çevresi ile baþ baþa kalýrlar...

Allah'ýn merhameti sizinle olsun. Benim söylediklerimi can kulaðýnýzla dinleyiniz.
Kalp kulaðýnýzla dinleyiniz. Onlarý belleyiniz, ezberleyiniz ve onlarla amel ediniz. Ben,
ancak Hak'tan gelen hakký konuþuyorum. Doðruyu konuþuyorum. Ben, ancak Aziz
ve Celil olan Allah'ýn yolunda konuþma yetkisi verilmiþ birisi sýfatýyla konuþuyorum.
Size hakký anlatýyorum. Doðru yolu gösteriyorum. Tâ ki, o yola giresiniz...

Benim sözlerimi dinleyerek, bana dönüp de sadece dilinizin ucu ile:
– Ne güzel ifade ettin! demeniz yetmez.
Ben, sizin kuru bir ifadeyle söylediðiniz bu kadarcýk bir sözle tatmin olmam.

Siz de bununla kalmayýnýz. Bilakis, kalp dilinizle, bana:
– Ne de güzel ifade ettin! deyiniz.
Ve benim söylediklerimle amel edeniz. Amellerinizle ihlas sahibi olunuz. Öyle

ki, ben de sizde bu halleri göreyim ve diyeyim ki:
– Ne de güzel ettiniz!..
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Daha ne zamana kadar nefsine tapacaksýn? Dünyana tapacaksýn? Ahiretine
tapacaksýn? Ne zamana kadar insanlara tapacaksýn? Ne zamana kadar Allah'tan
baþka þeylere tapacaksýn?..

Ýnsanlar senin nefsinin perdesidir. Nefsin de kalbinin perdesidir. Kalbin ise
sýrrýnýn perdesidir. Özünün perdesidir. Halk ile beraber olduðun müddetçe nefsini
göremezsin. Onlardan ayrýldýðýn zaman nefsini görürsün. Hem de, Rabbine de, sana
da düþman olarak görürsün...

Öyleyse nefsinle savaþ. Tâ ki, o, Aziz ve Celil olan Rabbine dönünceye kadar.
O'nunla tatmin olacak duruma gelinceye kadar. O'nun vaadi ile sükunet bulup
cezasýndan korkuncaya kadar. O'nun emrine boyun eðip, yasaðýndan uzak duruncaya
kadar. O'nun takdir ve hükmüne razý oluncaya kadar...

Ýþte bu anda, gerek kalpten ve gerekse sýr/özden perdeler kalkar. Her ikisi de
daha önceleri göremedikleri hakikatleri görmeye baþlarlar. Allah'ý tanýrlar. O'na iltica
ederler. Ondan baþka hiçbir þeyle tatmin olmazlar...

Arif, hiçbir þeyle tatmin olmaz. Hiçbir þeyle sükunet bulmaz. Bilakis, ancak
kâinatýn Yarataný ile tatmin olur. O'nunla sükunet bulur. Ne uyku, ne uyuklama, ne de
herhangi bir kayýt, onu Rabbinden alýkoyamaz. Allah'ýn sevgisine layýk seviyeye gelmiþ
kiþinin nazarýnda varlýk yoktur. Yalnýz Allah vardýr. O, kader ve ilim vadisinde Rabbi
ile beraberdir. Ýlim deryasýnýn dalgalarý onu bir kaldýrýr, bir indirir. Önce fezaya yükseltir,
sonra enginlere savurur. Bu esnada o, kendinden geçmiþtir, hayrettedir. Düþünmez.
Saðýrdýr. Dilsizdir. Aziz ve Celil olan Hak'tan gayrýsýný iþitmez. O'ndan gayrýsýný görmez.
O, Allah'ýn huzurunda bir ölü mesabesindedir. Allah, dilediði zaman onu tekrar diriltir.
Dilediði zaman onu icat eder...

Bu mertebeye eriþmiþ Allah dostlarý, ebedi olarak O'na yakýnlýk çardaklarýn-
dadýrlar. Nöbet sýrasý gelince hikmet sofralarýna buyur edilirler. Bu sofralarda doya
doya rýzýklandýktan sonra oradan ayrýlýþ sýrasý gelince hemen kapýya çýkarlar. Yani
halkýn arasýna karýþýrlar. Onlara hakikatleri anlatýrlar. Allah ile aralarýnda vasýta olurlar.
Onlarýn Allah yoluna girmelerine ve bu yolda devam etmelerine yardým ederler.

Ýþte bunlar, Allah dostlarýnýn halleridir. Fakat daha bunlarýn dýþýnda, açýklan-
mayan halleri de vardýr.

Ey ahali! Bu hâliniz nedir? Siz boþ bir heves peþindesiniz. Siz, boþ yere zamaný
harcamaktasýnýz. Allah yolunda bulunmakta sabrediniz, tahammül gösteriniz. Eðer
böyle yaparsanýz dünyada da, ahirette de hayýr görürsünüz.

Eðer imanýný kuvvetlendirmek istersen teslimiyet göstermelisin. Aziz ve Celil
olan Allah'a yakýn olmak istersen kendini O'nun hükmüne, takdirine ve fiiline teslim
etmelisin. Hem de, "Niçin, neden, nasýl?" gibi sualler sormadan. Ýþte bu suretle O'na
yakýn olabilirsin. Sen, Allah'ýn irade ve dilemesini bir kenara atýp da, kendin bir þey
dilemeye kalkýþma. Zira böyle bir hareket doðru olmaz. Aziz ve Celil olan Allah þöyle
buyurur:
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– Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz (Ýnsan, 30).
Mademki senin dilemenle olmuyor, o halde sen de dileme. Allah'ýn fiilleri

üzerinde O'nunla çekiþme, didiþme, nizaya giriþme. Malýný mülkünü, sýhhatini, evladýný
elinden aldýðý ve bütün çarelerini kestiði zaman bile O'nun takdirinin, iradesinin ve
tebdilinin yüzüne gül. Eðer O'na yakýn olmayý murat edersen bu hâl üzere ol. O'nunla
safa dilersen bu hâl üzere bulun. Eðer kendin dünyada bulunduðun halde kalbinin
O'na vuslatýný (kavuþmasýný) dilersen hüznünü gizle, içine at. Sevinç ve neþeni yüzüne
vur. Ýnsanlara güzel bir ahlakla muamele et. Onlara karþý güzel ahlaklý ol.

Resûlullah þöyle buyururlar:
– Müminin sevinci yüzündedir, hüznü kalbindedir.
Hiçbir kimseye hâlinden þikayetçi olma. Eðer Aziz ve Celil olan Allah'tan

þikayetçi olursan, O'nun nazarýnda itibarýn kalmaz. Bununla beraber, kendisinden
þikayetçi olduðun husus da senden kalkmaz.

Amellerinden hiçbiri ile ücuba kapýlma. Kendini beðenmiþliðe düþme. Zira
ücup amelleri ifsat eder, bozar, mahveder. Kim ki, yaptýðý iþlerde baþarýyý Allah'ýn
verdiðini, yani muvaffakiyetin Allah'tan geldiðini düþünürse, amellerinde ücuptan,
yani kendini beðenmiþlikten kurtulur.

Bütün teveccühünü Allah'a yönelt. Zira hiç þüphe yok ki, O, rahmetini sana
ihsan eder. Kendisine vuslat sebeplerini sana hazýrlar. Fakat bu hâlinle teveccühünü
O'na nasýl yöneltebilirsin ki, sen sözlerinde ve fiillerinde bir yalancýsýn. Halkýn seni
övmesini beklemekte, korkmaktasýn.

Ýzzet ve Celal sahibi Allah'ýn yolunun tamamý doðrudur. Allah dostlarý, hiç
yalansýz bir doðruluða sahiptir, þaþmaz bir doðruluða sahiptir. Onlarýn iþleri sözlerinden
çoktur. Az söz söylerler, çok iþ yaparlar. Onlar, halk arasýnda Allah'ýn vekilleridir,
halifeleridir, hak ile bâtýl arasýný ayýrt eden erleridir, yeryüzünde emniyet görevlileridir.
Onlar Allah'ýn seçkin ve has kullarýdýr...

Ey münafýk! Senin üzerinde onlarýn hasletlerinden hiçbir þey yok. Ýkiyüzlülüðün-
le onlarý taciz etme, rahatsýz etme. Allah dostlarýnýn sahip olduklarý meziyetler öyle
þeylerdir ki, inzivaya çekilmekle, kuru söz ve temennilerle, dedikodu ile ele geçmez.

Allah'ým! Bizi doðrulardan eyle. Ve:
Bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabýndan koru!..
Allah dostlarýnýn adlandýrýldýklarý isimleri almak, onlarýn kýyafetlerine bürünmek,

onlarýn konuþtuklarý ifadelere benzer ifadeler kullanmakla Allah yolunun yolcularý
cümlesinden olacaðýný sanma. Onlarýn fiillerine ve yaþayýþlarýna aykýrý bir yaþayýþ
içinde bulundukça, zâhiri bir taklitten ibaret olan bu hareketler, sana fayda getirmez.

Sen, safasýz bir kedersin. Ýç temizliðinden yoksun, günah kirleri ile bulanmýþsýn.
Yaratan ile dostluðu bulunmayan bir yaratýksýn. Ahiretsiz bir dünyasýn. Hiç ahiret
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tasasý bulunmayan bir dünya adamýsýn. Hakikatsiz bir bâtýlsýn. Hakikat sevgisi
bulunmayan ve hep bâtýl peþinde gidensin. Bâtýnsýz bir zâhirsin. Sadece zâhirinle
varsýn. Ýç ve bâtýni hasletlerden yoksunsun. Amelsiz bir sözsün. Sadece lafta
kalýyorsun. Amelin yok. Ýhlassýz bir amelsin. Amelin var, fakat ihlasýn yok. Sünnete
uymayan bir ihlassýn. Ýhlasýn var, fakat sünnete uygun deðil...

Bil ki Aziz ve Celil olan Allah, amelsiz kuru sözü kabul etmez. Ýhlassýz ameli
kabul etmez. Kitabý Kur'an'a ve Resûlü'nün sünnetine uymayan hiçbir þeyi kabul
etmez. Bütün bunlar, yani amelsiz söz, ihlassýz amel, Kitab'a ve Sünnet'e uymayan
her þey, delilsiz, senetsiz, kuru birer iddiadan ibarettir. Hiç þüphe yok ki, Allah, senden
bu durumdaki hiçbir þeyi kabul etmez. Yalanlarýnla birlikte, belki insanlar senin kuru
sözlerine inanabilirler, riyakârlýkla yapýlmýþ amellerine itibar edebilirler, Kitab'a ve
sünnete uymayan fiil ve hareketlerini kabullenebilirler. Fakat Aziz ve Celil olan Allah,
bu vasýflardaki amellerini hiçbir suretle kabul etmez. Zira O, kalplerde olup bitenlerin
içyüzünü bilir. Kendinin yirmi dört ayar saf altýn olduðunu iddia etme. Zira mihenk
taþý þaþmaz. Senin kaç ayar altýn olduðunu kesinlikle bilir.

Ýzzet ve Celal sahibi Allah senin kalbine bakar. Þekline bakmaz. Elbisenin,
derinin, kemiðin ötesine bakar. Kendinle ve iç âleminle baþ baþa kaldýðýn zamanki
hâline bakar. Ýnsanlar arasýnda ve onlara gösteriþ için yaptýklarýna bakmaz. Sen, hiç
utanmaz mýsýn ki, insanlarýn görebileceði yerlerini temizliyor, süslüyor ve
güzelleþtiriyorsun da, Aziz ve Celil olan Allah'ýn nazargâhý olan yerini pis, necis olarak
býrakýyorsun. Eðer felah/kurtuluþ istersen, bütün günahlarýna tevbe et. Halen yapmakta
bulunduðun bütün kötülüklerden dön. Tevbende ihlaslý ol. Ýnsanlarý ve diðer varlýklarý
Allah'a eþ, ortak tanýmaktan vazgeç. Allah için olmayan hiçbir þey yapma...

Ben seni tamamen hatalar içinde birisi olarak görüyorum. Zira sen, nefsle,
heva-hevesle, dünya ile, þehevi arzularla ve zevklerle berabersin. Bir sivrisinek seni
tecrit edebiliyor, ayýrabiliyor. Bir lokma, seni öfkelendirebiliyor. Nefsin razý olduðu
için razý olur, öfkelendiði için öfkelenirsin. Bu durumda sen, onun kulusun. Ýpinin ucu
onun ellerinde. Sen nerdeee, Allah'a ubudiyetleri (kulluklarý) sabit olmuþ ve O'nun
fiillerine rýza göstermiþ has kullar nerde!...

Allah dostlarýnýn üzerine belalar yaðar. Fakat onlar, týpký yalçýn daðlar gibi,
yerlerinde sapasaðlam dururlar. Üzerlerine felaketler gelir. Onlar ise, sabýr ve itaat
gözü ile, bu felaketleri sadece seyrederler. Bedenlerini belalara mukavemete terk
etmiþler, kalpleri ile Allah'a uçmuþlardýr. Onlar, direksiz çadýrlar, kuþsuz kafeslerdir.
Ruhlarý Allah'ýn katýnda, bedenleri O'nun önündedir.

Ey, Aziz ve Celil olan Allah'tan yüz çevirenler! Ey O'na yabancý duranlar!
Bana geliniz. Tâ ki, O'nunla aranýzý bulayým. Sizin hakkýnýzda O'ndan istekte bulunayým.
Sizin için O'ndan güven ve teminat alayým. O'nun huzurunda yalvarýp yakarayým. Tâ
ki üzerinizdeki haklarýný size helal etsin...
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Allah'ým! Bizi bize döndür. Bizi kapýnda durdur. Allah'ým! Bizi, senin için sende
ve seninle eyle. Bizi, sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamýz da, vermemiz de yalnýz
senin rýzan için olsun. Ýçimizi senden baþkasýnýn sevgisine mekân olmaktan temizle.
Bizi, yasakladýðýn yerlerde bize gösterme. Emrettiðin yerlerde bizi bize kaybettirme.
Zâhirimizi sana karþý günahtan, bâtýnýmýzý da sana þirkten koru. Bizi nefslerimizin
elinden al, kurtar, sana ulaþtýr. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnýz senin için olsun.
Yalnýz sana güvenelim, sana dayanalým. Senden baþkasýna asla güvenmeyelim, dayan-
mayalým. Senden gafil olma bedbahtlýðýndan bizi uyandýr. Bizi, sana itaat, ibadet ve
yakarýþ elbiseleri ile giydir. Kalplerimize ve özlerimize sana yakýnlýk zevkini tattýr.
Nasýl ki gök ile yer arasýný ayýrdý isen, günahlarla bizim aramýzý da aynen öylece ayýr.
Bizi günahlardan uzak tut. Nasýl ki, gözün siyahý ile beyazýnýn arasýný birbirine yakýn
etti isen, aynen onun gibi bizi de sana kulluða, sana taate yakýn et. Günahlarla bizim
aramýzý aç. Týpký, sana karþý günah iþleme bahsinde Yusuf Aleyhisselâm ile Züleyha'nýn
arasýný açtýðýn gibi...

Daimi oruç, namaz ve sabýrla nefslerinizi, heva ve heveslerinizi ve kötü
tabiatlarýnýzý eritiniz, ýslah ediniz. Eðer bir kulun nefsi, heva ve hevesi ve kötü tabiatý
hakikaten erir ve ýslah olursa, onun Allah ile beraberliði gerçekleþir. Allah ile arasýnda
herhangi bir çekiþme kalmaz. O kiþi, kalp olarak kalýr. Sýr/öz olarak kalýr. Hiç darlýksýz
geniþlik sahibi olur. Zehirsiz afiyet sahibi olur.

Aklý selim sahibi olunuz. Akýllý hareket ediniz. Bilmediklerinizi öðreniniz.
Öðrendiklerinizle amel ediniz. Amellerinizde ihlaslý olunuz.

Ey oðul! Önce halktan öðren. Sonra da Halýk (Yaratan)'dan. Resûlullah þöyle
buyururlar:

– Kim ki bildiði ile amel ederse, Allah onu bilmediklerini öðrenmeye varis
kýlar.

Önce behemehâl halktan öðrenmelidir. Halktan öðrenilecek þey, hikmetlerdir.
Sonra da Halýk'tan, yani Allah'tan öðrenmelidir. Allah'tan öðrenilecek ilim de "ledün
ilmi"dir. Ledün ilmi, kalplere mahsus bir ilimdir. Esrara mahsus bir sýrdýr. Bir þeyi
üstadsýz nasýl öðrenebilirsin ki, sen hikmet âlemindesin, dünyadasýn. Ýlmi ara, bul,
öðren. Zira onu arayýp bulmak ve öðrenmek herkese farzdýr, zaruridir. Resûlullah
þöyle buyururlar:

– Çin'de dahi bulunsa, ilmi arayýp öðreniniz.
Ey oðul! Nefsinle cihat hususunda sana yardým edenle arkadaþ ol. Onun sohbe-

tinde bulun. Nefsinin azmasýna yardým edenle arkadaþ olma. Eðer cahil, ikiyüzlü/mü-
nafýk, heva ve hevesler peþinde giden bir þeyh/mürþit ile arkadaþ olur, onun sohbetinde
bulunursan, o, senin nefsinin azmasýna yardýmcý olur. Bu tip þeyh/mürþitlerin sohbeti
senin aleyhine olur. Hakiki þey, mürþitler, dünya için, dünyalýk için sohbet etmezler.
Bilakis, ahiret için, mümini Allah'a götürmek için sohbet ederler. Eðer þeyh/mürþit,
heva ve heves sahibi olursa, dünya için, dünyevi/süfli zevkler için sohbet eder. Eðer kalp
sahibi olursa, ahiret için sohbet eder. Eðer sýr/öz sahibi olursa, Allah için sohbet eder...
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Sen, ey þeyhlik mürþitlik taslayan kiþi! Sen, ey, hakiki þeylerin/mürþitlerin önüne
geçen ve baþ köþeye kurulan kiþi! Sen, ey hâllerinde ihlaslý hakiki þeyh/mürþitleri
müþkül duruma düþüren kiþi! Sen, nefsinle, heva ve heveslerinle dünyalýk peþinde
koþtuðun müddetçe, o hakiki þeyh/mürþitlerin yanýnda bir çocuksun. Hakiki þeyhlik/
mürþitlik, bir tabiattýr. Sýrf güzel bir tabiattýr. Öyle bir tabiattýr ki, nadirin nadiridir.
Hakiki þeyhlik/mürþitlik, bir nefstir. Öyle bir nefs ki, dünyanýn heva ve hevesatýndan
yüz çevirir. Hevai-nefsani duygularý terk eder. Bunu mecbur kýldýðý için deðil, kendi
istek ve seçimi ile yapar. Böyle, nefsin mutmain olmasý ve kalp hâline gelmesi nadirin
de nadiridir. Uzaðýn da uzaðýdýr. Nefsin mutmain olmasý ve nefslikten çýkýp kalp
hâline gelmesi, ancak o, dünyaya, ahirete ve Allah'tan gayri her þeye karþý kör olduðu
takdirde tahakkuk eder.

Kul, Aziz ve Celil olan Allah'a yaklaþtýkça durumun tehlikesi artar, korkusu
þiddetlenir. Ýþte bunun içindir ki, insanlar içinde en çok tehlikeye maruz olaný,
hükümdarýn veziridir. Çünkü o, hükümdara en yakýn olan kiþidir. Mümin, ancak
amellerindeki ihlas ve samimiyet ile Allah'a vasýl olabilir. Bu durumda, o büyük bir
tehlike içindedir.

Allah yolunun yolcularý, büyük bir tehlike ve korku içindedirler. Aziz ve Celil
olan Allah'a kavuþmadýkça bu korkularý sükunet bulmaz da. Allah'ý tanýyanýn korkusu
artar. Ýþte bunun içindir ki, Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem þöyle buyururlar:

– Ben, sizin Allah'ý en ziyade bileninizim ve O'ndan en çok korkanýnýzým.
Aziz ve Celil olan Allah, sýrf kalplerini tasfiye etmek ve temizlemek için veli,

dost kullarýný imtihan eder, denemeye tabi tutar. Onlar daimi olarak korku
basamaðýndadýrlar. Çünkü iyi hallerinin gidip yerine kötü hallerin gelmesinden endiþe
ederler. Her ne kadar emniyet ve güven içinde bulunsalar da, yine de korkarlar. Her
ne kadar ruhi-manevi sükuna erdirilmiþ bulunsalar da, daimi olarak, yine bir kuþku ve
heyecan içinde yaþarlar. Zerre miktarý bir mesele üzerinde ve en ufak bir gaflet
karþýsýnda bile nefsleriyle mücadele ederler, hesaplaþýrlar. Allah kendilerini ne zaman
durdursa, onlar ruhi-manevi uçuþa geçerler. Ne zaman zengin etse, onlar kendilerini
fakir kabul ederler. Ne zaman emniyet ve güven verse, onlar yine de korkarlar. Ne
zaman bol nimetlere garketse, onlar almaktan çekinirler. Ne zaman güldürse, onlar
aðlarlar. Ne zaman ferahlatsa, onlar hüzünlenirler. Çünkü içinde bulunduklarý imanlý,
ahlaklý hâlin gidip, yerine kötü bir hal gelmesinden ve ahir ömürlerinde imansýz
gitmekten korkarlar. Zira bilirler ki, Aziz ve Celil olan Allah iþlediklerinden sorulmaz.
Onlar ise her yaptýklarýndan sorguya çekilirler...

Sen ise, ey gafil, günah iþleyerek ve karþý gelerek Allah ile cebelleþiyor, kavga
ediyor, sonra da O'ndan emin oluyorsun. Unutma ki, bu umursamazlýðýn, yakýnda
korkuya dönüþecek. Geniþlik ve rahatlýðýn, darlýða dönüþecek. Saðlýklý hâlin, hastalýða
dönüþecek. Efendilik hâlin, zillete dönüþecek. Yükseklerde uçarken alçaklara
düþeceksin. Zenginlik hâlin, fakirliðe dönüþecek.
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Þu hususu iyi bil ki, senin, kýyamet günü Allah'ýn azabýndan eminlik derecen,
dünyada O'ndan korkun nispetindedir. Dünyada Allah'tan ne derece çok korkarsan,
ahirette de O'nun azabýndan o derece emin olabilirsin. Ayný þekilde, senin, ahirette
Allah'ýn azabýndan korkun da, dünyadaki güven ve umursamazlýðýn nispetindedir.
Dünyada ne nispette güven ve umursamazlýk içinde bulundu isen, ahirette de o nispette
Allah'ýn azabýna maruz kalýrsýn.

Fakat siz, ey insanlar, dünya denizine dalýyorsunuz. Gaflet kuyusunun dibinde
oturuyorsunuz. Bu durumda, hiç þüphe yok ki, sizin yaþayýþýnýz hayvanlarýn yaþayýþý
gibi bir yaþayýþ. Týpký onlar gibi; yemekten, içmekten, çiftleþmekten ve uyumaktan
baþka bir þey bilmiyorsunuz. Gönül erbabý nazarýnda, haliniz gayet açýk. Dünyaya ve
dünyalýk toplamaya olan hýrsýnýz, Allah'ýn yolunu ve kapýsýný size kapatmýþ...

Ey, hýrsý kendisini rezil etmiþ, periþan etmiþ kiþi! Eðer sen ve bütün yeryüzündeki
insanlar toplansanýz da, senin kýsmetinde bulunmayan bir þeyi elde etmeye çalýþsanýz,
buna muktedir olamazsýnýz. Öyleyse kýsmetinde olaný da, olmayaný da elde etme
hususundaki þu hýrsýný býrak. Acaba, aklý olan bir kiþi, geçmiþte olmuþ, bitmiþ bir þey
hakkýnda zamanýný harcamayý nasýl hoþ görebilir? Zira ezelde olan olmuþ, taksimat
yapýlmýþ bitmiþtir. Bunu deðiþtirmek için hýrsla çabalamak ise, zamaný boþuna
harcamaktan baþka bir þey deðildir.

Fâni varlýklarý kalbinden çýkar. Gönlünü onlara baðlama. Zararýn, faydanýn,
nail olunan veya mahrum kalýnan nimetlerin, methin, kýnamanýn, ikramýn, ihanetin,
zenginliðin ve zenginlikten yoksun kalmanýn onlardan geldiðini sanma. Þuna inan ki,
zarar da, fayda da Allah'ýn iradesi altýndadýr. O'nun iradesi olmadan hiçbir þey vuku
bulmaz. Hayýr da, þer de O'nun kudret elindedir. Her ikisini de varlýklarýn eli vasýtasýyla
o icra eder.

Ýþte sende bu inanç tahakkuk ettiði ve bu merhaleye geldiðin zaman,
yaratýlanlarla Yaratan arasýnda elçi olursun, kýlavuz olursun. Hem de onlarýn ellerinden
tutup Allah'ýn kapýsýna götürerek. Onlarý, kendine nispetle sanki yok mesabesinde
görürsün. Aziz ve Celil olan Allah'a isyan edenleri, mecnun ve cahil kiþiler olarak
görürsün, öyle kabul edersin. Zira O'nun emirlerine aykýrý hareket ve davranýþlarda
bulunabilmek için ya deli veya cahil olmak gerekir. Allah yolunun yolcusu, O'na isyan
edenleri mecnunlar veya cahiller olarak gördüðü içindir ki, o kiþileri idare eder.
Kendilerine yumuþak davranýr. Ýkramlarda bulunur. Onlarý ruhi-ahlaki yönden tedavi
eder. Ezalarýna ve cahilce hareketlerine katlanýr, sabreder...

Ýzzet ve Celal sahibi Allah'a itaat edenler, akýl sahibi alimlerdir. Ýsyan edenler
de cahil ve mecnunlardýr. Asi, Ýzzet ve Celal sahibi Rabbini bilmeyen, dolayýsýyla
O'na isyan eden, kendi þeytanýna tabi olan ve ona uyan kiþidir. Eðer o kiþi cahil
olmasaydý ve Rabbini bilseydi, elbette isyan etmezdi. Yine bu kiþi kendi nefsini tanýsaydý
ve onun daima kötülüðe eðilimli olduðunu bilseydi, ona uymazdý.
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Kaç defalardýr, seni þeytandan ve avenesinden sakýndýrýyorum. Sen ise boyuna
onunla arkadaþlýk ediyor, onun dediklerini dinliyor, onun dediklerini tutuyorsun. Onun
avenesi; nefstir, dünyadýr, heva ve hevestir, kötü tabiattýr, kötü arkadaþlardýr. Sen
onlarýn hepsini terk et. Zira onlarýn hepsi senin düþmanýndýr. Senin Ýzzet ve Celal
sahibi Allah'tan baþka sevenin yoktur. Çünkü O, seni yine senin için ister. O'ndan
baþkalarý ise seni senin için deðil, bilakis kendileri için ister.

Halvet hâlinde nefsini bertaraf ettiðin, henüz nefsini aramaktan kurtulamayan-
larýn yanýnda ise aradýðýn zaman, halvetin, Ýzzet ve Celal sahibi Hak ile bir yakýnlýk
olur. Nefsini dünya ile, kalbini ahiretle, sýr/özünü de Mevla ile terk ettiðin zaman,
halvetin, yine Allah ile bir dostluk olur. Nefs ve nefsten baþka þeyler bulunduðu
zaman ise senin halvetin, halvet deðildir. Çünkü Allah ile halvet odur ki, yalnýz O'nunla
bulunulur. O'ndan gayri bir þey bulunmaz. O'nu ancak, O'ndan gayri ne varsa hepsinin
kalpten çýkarýrsan bulabilirsin.

Ýçi tertemiz ve günah kirlerinden arýnmýþ bir hâle ne zaman geleceksin? Tâ ki,
arýnmýþlýk hâlini ve günah kirlerinden arýnanlarý görebilesin. Ne zaman, sadýk birisi
olacaksýn? Tâ ki sýdký ve sýdk ehlini görebilesin. Ne zaman ihlas sahibi olacaksýn? Tâ
ki Ýzzet ve Celal sahibi Hak'kýn kapýsýný ve o kapý ehlini görebilsin...

Hâlini düzeltip ihlas mertebesine yükseldiðin zaman, Allah dostlarýný görebilirsin.
Hükümdarýn kapýsýný gördüðün zaman, orada hizmetçilerinin ayakta durmakta olduðunu
görürsün. Fakat bunlar dýþ kapý hizmetçileridir. Eðer hükümdarýn has hizmetçilerini
görmek istersen, kapýdan içeri girmek gerekir. Ortada kapý varsa, fakat içeri adým
atýlmazsa has hizmetçileri nasýl görebilirsin? Daha kapýyý hiç görmeden konuþma.
Oraya vardýðýn zaman ise has hizmetçileri de görebilirsin.

Allah'ýn huzuruna layýk olmadan konuþma. O'nun huzuruna layýk olduðun zaman
ise sýdkýn ne olduðunu görür, öðrenirsin. Ayrýca, bu noktada, sýdkýn sana tahammül
gücü verdiðini, seni ileriye götürdüðünü ve ikaz ettiðini görürsün. Yalanýn ise seni
aþaðýlara ittiðini ve seni uyuttuðunu müþahede edersin.

Sadýk/doðrularla beraber ol. Tâ ki, sana da onlara edilen muamele edilsin.
Gerek sözlerinde ve gerekse fiillerinde doðru dürüst ol. Bütün hallerde sabret. Sýdk/
doðruluk; tevhiddir, ihlastýr, Allah'a tevekküldür. Tevekkülün hakikati, sebepleri ortadan
kaldýrmaktýr, vasýtalarý ortadan kaldýrmaktýr. Kalbin ve özün tarafýndan, kendi gücünü,
kendi kuvvetini aradan çýkarmaktýr. Eðer Allah'a ulaþmak istersen, O'ndan gayri
ulaþýlan her þeyi aradan çýkar. Kendinden de, onlardan da geç, yüz çevir. Fanilerden
yüz çevir. Tâ ki, bakiye, ölümsüze ulaþasýn. Sen, kendinle ve fanilerle olduðun müddetçe
kurtuluþa eremezsin.

Ýzzet ve Celal sahibi Hak'kýn yakýnlýðý, darlýða tahammül etmez. Sizden ancak
milyonda bir kiþi benim dediðimi düþünür, anlar ve onunla amel eder. Diðerleriniz ise
onun þemsiyesi altýna girerler ve onun bereketine huzurlarýný saðlarlar. Ben sizin için
dünyada da, ahirette de hayýrlar temenni ediyorum.
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Dünya, müminin zindanýdýr. O, zindanýný unuttuðu zaman kendisine geniþlik-
rahatlýk gelir. Mümin, bir zindan hayatýndadýr. Arifler ise þükür hâlindedir. Onlar zindan
hayatýndan uzaktýrlar. Geçici olarak o hayattan uzaklaþtýrýlmýþlardýr. Zira Allah onlara,
kendisinin þevk þarabýný içirmiþtir. Kendisiyle dostluk þarabýný içirmiþtir. Kendisini
arama þarabýný içirmiþtir. Diðer varlýklardan gafil olup yalnýz kendisiyle dostluk etmek
ve uyanýk bulunmak þarabýný içmiþtir.

Allah onlara bütün bu þaraplarý içirmiþtir. Onun için, onlar, Allah'tan gayrý þeylerin
sevgisinden uzaklaþmýþlar, O'nunla beraber olma þeref ve üstünlüðüne ermiþler ve
zindandan da, zindandakilerden de ayrýlmýþlardýr. Onlarýn cehennemi de, cenneti de,
dünyada acilen kendilerine verilmiþtir. Kaza ve kader bahsinde Allah ile çekiþmek,
yani Allah'ýn takdir ve hükmüne karþý çýkmak ve onu bozmaya kalkýþmak, ariflerin
cehennemidir. Yani onlar nazarýnda böyle bir hareket cehennem hayatýdýr. Kaza ve
kadere razý olmak ise, onlarýn cennetidir. Gaflet, onlarýn cehennemidir, uyanýklýk ise
cennetidir.

Avam nazarýnda kýyamet, hesaplarýn görülmesi ve mükâfatlarla cezalarýn
verilmesidir. Havas/seçkinler nazarýnda ise, bir nevi azar iþitme ve azara maruz
kalmadýr. Arif/seçkinler nasýl böyle olmasýnlar ki, onlar, kýyametlerini daha dünyada
iken vuku buldurmuþlar, daha dünya hayatýnda nefslerinin tepesine kýyameti dikmiþler
ve azap gelmeden önce aðlamasýný bilmiþlerdir. Bu aðlayýþlarý da, azabýn verileceði
zaman gelince onlara faydalý olmuþtur.

Allah'ýn rahmeti onun üzerine olsun, bir defasýnda Süfyan Sevrî rüyada görüldü.
Kendisine soruldu:

– Allah sana ne yaptý?
Sevri cevaben dedi:
– Allah beni huzurunda durdurdu ve bana hitaben dedi ki:
"Ey Süfyan! Bilmiyor muydun, Ben Gafur ve Rahim'im? Hep benden korkundan

aðladýn. Benden utanmadýn mý?"
Kötü huylarýný, heva ve hevesini, þeytanýný terk et. Onlara asla meyletme,

güvenme. Bundan sonra da kötü arkadaþlardan uzak dur. Onlarla dostluk ve arkadaþlýk
etme. Tâ ki, onlar sana uyuncaya kadar. Tövbe, saadetin özüdür. Bir daha iþlememek
üzere günahlardan dönmek, kiþiye saadet getirir. Kim ki dili ile tövbe eder, fakat
tövbeden önceki hâlini deðiþtirmezse, o tövbesinde yalancýlýk etmiþtir. Eðer sen tövbe
ederek önceki kötü hallerini iyiye çevirirsen, senin hakkýnda da iyiye çevirmeler olur.
Nitekim Aziz ve Celil olan Allah þöyle buyurur:

– ... Bir kavim, özlerindekini deðiþtirip bozmadýkça, Allah þüphesiz ki onun
hâlini deðiþtirip bozmaz (Ra'd, 11).

Dünyada hiç kimseye zulmetme, haksýzlýk etme. Zira hiç þüphe yok ki, o
haksýzlýk yüzünden ahirette hesaba çekilir, azap görürsün. Dünyada adil ol. Tâ ki
cennet yolundan saptýrýlmayasýn, döndürülmeyesin. Zalimler adaleti terk ettikleri, yani
adalet yolundan saptýklarý için, kendileri de adalet ehlinin evi olan cennet yolundan
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saptýrýlýrlar, döndürülürler. Sen, her þeyi yerine koy, mahalline koy. Tâ ki, senin için de
Allah indinde bir yer bulunsun.

Bu zaman, ahir zamandýr. Ben sizi, güzel yaratýlýþýnýzý, güzel kiþilik ve ahlakýnýzý
deðiþtirip bozmuþ kiþiler olarak görüyorum. Korkarým siz de Allah tarafýndan deðiþtirilip
bozulmaya maruz kalýrsýnýz. Eðer eþyada muhakkak bir deðiþiklik gerekiyorsa bu,
mutlaka meþru ve helal yollardan olmalý.

Ey Allah'ýn kullarý! Ben, tamamen sizin iyiliðinizi, sizin menfaatinizi ve sizin
kurtuluþunuzu istiyorum. Cehennem kapýlarýnýn kapanmasýný, toptan yok olmasýný ve
Allah'ýn kullarýndan hiçbir kimsenin oraya girmemesini temenni ediyorum. Ayrýca,
cennet kapýlarýnýn açýlmasýný ve Allah'ýn kullarýndan hiçbirinin oraya girmesine engel
olunmamasýný temenni ediyorum. Bu temennileri, Aziz ve Celil olan Allah'ýn rahmetini
ve mahlukatýna olan þefkatini bildiðim için ediyorum. Burada bulunuþum, sizin
kalplerinizin ihtiyacý içindir. Sizin kalplerinizi, sizin ahlakýnýzý güzelleþtirmek içindir.
Yoksa, burada söz ustalýðý yapmak için bulunmuyorum.

Benim sözlerimin sertliðini görüp de kaçmayýnýz. Beni Allah'ýn dininde ancak
sertlik terbiye etmiþtir. Benim sözlerim haþindir. Yemeðim haþin (sert)dir. Fakat kim
ki benden ve benim gibilerden kaçarsa, kurtuluþa ermez. Dinle alakalý hususlarda
edep dýþý davranýrsan, seni kendi hâline býrakmam. Senin yaptýðýný ben de yaparým
diyemem. Benim yanýmda bulun veya bulunma. Aldýrmam.

Ben ancak ve yalnýz Allah'tan güç, kuvvet alýr, O'ndan destek beklerim. Sizden
hiçbir þey beklemem. Ben sizin sayýnýzýn haricindeyim, sizin dýþýnýzdayým. Benim
içinde bulunduðum hâl, öyle sözle ve kuru telaffuzla deðiþmez. Ancak ve ancak
kalple deðiþir. Benim anladýðým ve kastettiðim deðiþiklik, kalpteki deðiþikliktir. Bunda
sað, sol, arka yoktur. Sadece ön vardýr, sine vardýr, göðüs vardýr. Bu, arkasýz bir sadr-
göðüs-sinedir ki, nebilere, resûllere ve salihleri izleyenlere tabidir. Ben, düþman
karþýsýnda bunlardan ayrýlmam. Daima peygamberlere ve salihleri izleyenlere baðlý
kalýrým. Benim bütün çaba ve gayretimin istikameti, Allah'a yakýnlýk evidir.

Günahlarýnýzdan ve kötü tavýrlarýnýzdan dönünüz. Tövbe ediniz. Bu tövbe, sizin
kalplerinize dikilmiþ fidanlardýr. Yanýnýzdaki binalarýn temelleridir. Þeytanýn binasýný
yýkýnýz, Allah'ýn binasýný yapýnýz. Ýþte o zaman, Mevlanýza ulaþýrsýnýz. Rabbinize
kavuþursunuz. Ben, öz, esas üzerinde duruyorum. Kabuk, posa üzerinde durmuyorum.
Þu zâhir, bir posadan ibarettir, bir kýþýr/kabuktan ibarettir. Ben onun terbiyesi üzerinde
hiç durmuyorum. Bilakis, özünüzün, ruhunuzun, kalbinizin, sýrrýnýzýn terbiyesi üzerinde
duruyorum. Kýþýr/kabuktan ibaret zâhirlerinizi ise, bir kenara atýyorum. Sizi terbiye
ediyorum. Taa, peygamberinizin gözü sizi tutuncaya kadar!..

Ey oðullar! Benimle dünya ve dünyalýk için sohbet etmeyin. Sadece ve yalnýzca
ahiret için sohbet ediniz. Eðer benimle ahiret için sohbetiniz ihlaslý bir þekilde
gerçekleþirse, ona baðlý olarak ve dolaylý yoldan dünyalýðýnýz da gelir. Siz de ondan,
dünyada alýnmasý gereken miktarda alýrsýnýz. Bu durumda, ben de size, o miktar
hakkýnda hesaba çekilmeyeceðinize kefil olurum.
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Ahireti dünyaya tercih ediniz. Ahiretle ilgili hususlarý, dünya ile ilgili hususlarýn
önünde tutunuz. Bâtýný zâhire tercih ediniz. Hakký bâtýla tercih ediniz. Baki olaný fani
olana tercih ediniz. Önce terk ediniz. Sonra alýnýz. Kötü tabiatýnýzýn, heva ve hevesin,
nefsin ve þeytanýn elinden almayý terk ediniz. Kalbin ve özün elinden alýnýz. Halkýn
elinden almayý terk ediniz. Halýk'ýn, yani Allah'ýn elinden alýnýz. Allah'ýn Resûlüne
itaat ediniz. Onun tarafýndan size teblið edilen emirleri, yasaklarý kabul ediniz.

Aziz ve Celil olan Allah böyle buyurur:
– ... Peygamber size ne bildirdi ise onu tutun. Size ne yasak ettiyse ondan

da sakýnýn (Haþr, 7).
Allah'ýn ve Resûlünün emirleri bahis konusu olduðu zaman, yýrtýcý birer arslan

kesiliniz. Yasaklarý söz konusu olunca hastalar olunuz. Kaza ve kader konularý
mevzubahis olunca ise ölüler olunuz. Yani ölüler gibi davranýnýz. Kaza ve kadere
itiraz etmeyiniz. Bununla beraber, insanlara güzel ahlakla muamele ediniz. Allah'ýn
ezelde sizin için ayýrdýðýnýn dýþýnda bir istekte bulunmayýnýz. O'nun, gerek sizin kendi
hakkýnýzdaki ve gerekse baþkalarý hakkýndaki hükmüne ve takdirine gönül rýzasýyla
boyun eðiniz. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem þöyle buyururlar:

Aziz ve Celil olan Allah kalemi yarattýðý zaman ona hitaben buyurdu:
– Yaz!..
Kalem dedi:
– Ne yazayým?
Allah buyurdu:
– Yarattýklarým hakkýnda kýyamete kadarki hükmümü...
Ey kalpleri ölü olanlar! Ey, nefsleri diri olanlar! Kalplerinizin ölmüþ olmasýyla

meydana gelen musibet, sizin için diðer bütün musibetlerden daha dehþetlidir. Kalbin
ölmesi, Allah'tan ve O'nun zikrinden gafil olmasý demektir. Sizden kim ki kalbini
diriltmek isterse, orayý Allah'ýn zikri ile ve O'nun yakýnlýðý ile doldursun. O'nun saltanat
ve azametine nazar etsin. Mahlukatý hakkýndaki tasarrufunu görsün.

Ey oðul! Aziz ve Celil olan Allah'ý önce kalbinle zikret. Sonra da kalýbýnla, yani
dilinle. O'nu kalbinle bin kere zikret. Dilinle ise bir defa. O'nu, musibetler geldiði an-
larda, onlara sabýrla zikret. Dünya nimetlerine nail olduðun anlarda, ihtiyaçtan fazlasýný
daðýtmakla zikret. Ahiret nimetleri geldiði zaman, hemen kabul ile zikret. Hak geldiði
an, tevhidle zikret. Hak'tan baþka þeyler geldiði zaman, onlardan yüz çevirmekle
zikret. Nefsinin dizginini gevþettiðin an, sana hükmetmeye kalkýþacak, seni kötü yollara
sürükleyecektir. Onu, ileri derecede takva gemi ile gemle. Dedikoduyu býrak.

Ölümü hatýrlamak, kalbini temizler. Seni dünyaya ve insanlara baðlanma
felaketinden kurtarýr. Yalnýz Allah sevgisine baðlar. Kalbinden perdeyi kaldýrýr. Neticede
görürsün ki, insanlar da, diðer varlýklar da fânidir, ölümlüdür, yok olmaya mahkumdur,
acizdir. Ne zararlarý vardýr, ne de faydalarý!..
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Dünya Gailelerinden Sýyrýlmak
Kendini düzeltmekle meþgul ol. Salih kiþi olmaya bak. Dedikoduyu ve dünyevi

hevesleri býrak. Elinden geldiðince dünyanýn keder ve tasalarýndan sýyrýl. Resûlullah
þöyle buyururlardý:

– Elinizden geldiðince dünyanýn tasalarýndan sýyrýlýnýz.
Ey, dünyayý tanýmayan kiþi! Eðer onun içyüzünü bilseydin her þeyini ona

verecek derecede ona talip olmazdýn. O öyle bir þeydir ki, yüzüne gülerse ve bol bol
dünyalýða kavuþursan, seni zahmet ve sýkýntýya sokar. Eðer senden yüz çevirirse, o
zaman da dünyalýða kavuþamamanýn ah-vahýný çekersin.

Eðer Aziz ve Celil olan Allah'ý bilmiþ olsaydýn, O'nunla baþkalarýný da bilirdin.
Fakat sen O'nu bilmiyorsun. O'nun resûllerini bilmiyorsun. Nebilerini bilmiyorsun.
Evliya (ermiþ) kullarýný tanýmýyorsun.

Yazýk sana! Bu dünyaya daha önceleri gelip geçen insanlarýn baþýna gelenlerden
öðüt almaz mýsýn, ders almaz mýsýn? Dünyanýn tasalarýndan kurtulmaya bak. Onun
elbisesini çýkar. Onun tasalarýndan kaç. Nefsin elbisesini çýkar. Ýzzet ve Celal sahibi
Hak'kýn kapýsýna doðru yürü. Nefsinden sýyrýldýðýn an, Allah'ýn gayri þeylerden sýyrýlmýþ
olursun. Eðer masiva (Allah'tan gayrý þeyler) nefse tabi iseler, hemen nefsinden
sýyrýl, uzaklaþ. Ýþte o zaman, Aziz ve Celil olan Rabbini görürsün. O'na teslim ol. Ýþte
o zaman selamete erdirilirsin. O'nun yolunda mücahede et. Hak'kýn üstün gelmesi
için savaþ. Ýþte o zaman hidayete erer, doðru yolu bulursun. O'na þükret. Ýþte o
zaman daha fazlasýný verir. Kendini de, diðer varlýklarý da O'na teslim et. Gerek
kendi hakkýnda ve gerekse baþkalarý hakkýnda, O'na karþý çýkma, itirazda bulunma!..

Allah dostlarý, O'nun iradesinin yanýnda bir irade beyan etmezler. O'nun
iradesine teslim olurlar. O'nun seçiminin yanýnda bir tercih de kendileri belirtmezler.
Bilakis, O'nun ihtiyârý ve isteði ne ise, ona boyun eðerler. Kýsmetlerini elde etme
hususunda hýrslý davranmazlar. Baþkalarýnýn kýsmetine göz dikmezler.

Eðer dünya ve ahiret, Allah dostlarýnýn sohbetine katýlmak istersen, gerek kela-
mýnda, gerek fiillerinde ve gerekse iradesinde O'na itaat et, boyun eð. Fakat þu anda ben,
bunun aksini yaptýðýný görüyorum. Öyle ki, gece gündüz O'nun emirlerine karþý gelmeyi
ve O'nunla çekiþmeyi adeta gelenek ve alýþkanlýk hâline getirmiþsin. O, sana:

– Þunu yap. Þöyle hareket et! diyor, sen yapmýyorsun.
O'nun istediði gibi hareket etmiyorsun. Tersine, O'nun istediðinin aksini yapýyor.

O'nun istediðinin aksine hareket ediyorsun. Sanki kul, köle O, sen de ilâhsýn.
Sübhanallah! Aziz ve Celil olan Allah ne de yumuþaklýk sahibi. Eðer O, bu derece
yumuþaklýk sahibi olmasaydý, kendini þu andaki durumunun tamamen tersi bir durumda
görürdün. Fakat sonsuz yumuþaklýk sahibi olan Allah, sana her türlü nimetleri veriyor.
Ýçinde bulunduðun nankörce haller yüzünden seni mahrum býrakmýyor...
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Eðer felah, kurtuluþ istersen, Allah'ýn huzurunda ruhi-ahlaki sükunet ve kemale
ermen gerekir. Hem de zâhiri ve bâtýni sükunet ve kemale. O'nun huzurunda ahlaki
sükunetten hiç ayrýlma. Kötü edep benim yanýmda kalsýn. Ben bunu bir geniþlik-
ruhsat olarak kabul ederim.

Allah'ýn emirlerini yerine getir. Yasaklarýndan uzak dur. Kadere gönül rýzasýyla
boyun eð. Zâhirini de, bâtýnýný da O'nun huzurunda konuþmaktan ve uygunsuz söz
sarf etmekten koru. Ýþte o zaman, dünya ve ahiret, hayýrlar görürsün.

Ýnsanlardan bir þey isteme, bekleme. Zira hiç þüphe yok ki, onlar âcizlerdir,
muhtaçlardýr. Kendileri için de, baþkalarý için de, ne bir zarara, ne de bir faydaya
maliktirler. Ne kendilerine zarar verebilirler, ne de baþkalarýna. Ne kendilerine fayda
getirebilirler, ne de baþkalarýna...

Allah'ýn emirlerini yerine getirmek, yasaklarýndan da kaçmak hususunda sabýrlý
ol. Vakti, saati gelmeden, bir þeyi hemen O'ndan istemeye kalkýþma. Ýstediðini hemen
vermezse O'na cimrilik yakýþtýrmasýnda bulunma. Nail olamadýðýn þey hususunda
O'nu itham etme. O, size sizden daha þefkatli, daha merhametlidir. Sana senden
daha þefkatli, daha merhametlidir. Ýþte bunun içindir ki, büyüklerden biri þöyle demiþtir:

– Allah her iþimizi görüyor. Bana yapacak ne kaldý ki!..
Sizin, Allah'a teslim olmanýz, O'na itaat etmeniz lâzýmdýr. Zira O, sizin iþinizi

sizden daha iyi bilir. Sizin için hayýrlý olan herhangi bir hususu size bildirmeyebilir de.
Esasen buna mecbur da deðildir. Nitekim Aziz ve Celil olan Allah þöyle buyurur:

– ... Olur ki, bir þey hoþunuza gitmez. Fakat o, sizin için hayýrdýr. Bir þeyi de
seversiniz. Fakat o, sizin için þerdir. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz (Bakara, 216).

– ... Sizin bilmeyeceðiniz þeyleri yaratýr (Nahl, 8).
– ... Size az bir ilimden baþkasý verilmemiþtir (Ýsra 85).
Allah'ýn yoluna girmek isteyen, önce nefsini terbiye etsin, ahlakýný güzelleþtirsin.

Nefs, güzel edepten yoksundur. Zira o, daima kötüye meyillidir. Aziz ve Celil olan
Allah'ýn katýnda ne gibi ameller iþlersin? O'na gidiþinde hâlin nasýldýr? O'nun yolunda
gidecek güzel bir ahlaka sahip misin, deðil misin?

Nefsle mücahede et, savaþ. Tâ ki, tatmin oluncaya, yola gelinceye kadar.
Yola gelince onu al, Allah'ýn kapýsýna götür. Riyazattan, talim-terbiyeden geçirmedikçe
ve güzel bir edep sahibi yapmadýkça sakýn ona uyma. Allah'ýn gerek mükâfat vaadini,
gerekse ceza verme haberini kabul etmedikçe, onun isteklerine muvafakat etme. O,
kördür, dilsizdir, saðýrdýr, mecnundur. Aziz ve Celil olan Rabbini bilmemektedir. O'na
düþmandýr.

Eðer nefsin terbiyesi için yapýlan mücahedeler devam ettirilirse, bu devamlýlýk
sebebiyle onun gözleri açýlýr. Dili konuþmaya, kulaklarý iþitmeye baþlar. Deliliði, cehaleti
ve Rabbine olan düþmanlýðý giderilmiþ olur. Fakat bu neticeyi alabilmek için iplere,
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yani birtakým baðlara ve elemanlara ihtiyaç vardýr. Mücahedenin her saat, her gün,
her yýl devam etmesi gerekir. Bu iþ, ayda bir günün bir saatinde yapýlacak bir mücahede
ile olmaz...

Nefsi açlýk deðneði ile döv. Hevai istek ve zevklerine engel ol. Hakkýný
gaspetme, ver. Ona birtakým yükler, görevler, yükümlülükler yükle. Onun kýlýcýndan
da, býçaðýndan da korkma. Kýlýcý tahtadan ibarettir. Çelik kýlýç deðildir. O, bol bol
konuþur, istekte bulunur, fakat iþ yapmaz. Yalan söyler, doðru sözü yoktur, söz verir,
vefasý yoktur. Sevgisi yoktur. Devletsiz, saadetsiz bir parlayýþtýr. Onun ustasý olan
þeytanýn bile halis müminler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. O bile, hakiki müminleri
Allah yolundan çýkaramaz. Nefs nasýl çýkarabilir ki? Sen, þeytanýn, cennete girip de
sýrf kendi gücüyle Âdem Aleyhisselâm'ý oradan çýkardýðýný sanma. Ona o gücü,
gerçekte Allah vermiþ ve kendisini bu iþte sadece bir sebep yapmýþtýr. Âdem
Aleyhisselâm'ýn cennetten çýkarýlmasýnda o, sadece bir sebeptir. Asýl kuvvet deðildir.

Ey, kýt akýllý! Seni duçar býraktýðý bela ve musibetlerden ötürü Allah'ýn kapýsýndan
kaçma. Zira hiç þüphe yok ki, o senin ihtiyacýný, senin iþini, senin menfaatini, senden
daha iyi bilir. Seni bir musibete uðrattýysa mutlaka bir yararý, bir hikmeti vardýr. Sebepsiz
ve hikmetsiz olarak seni asla bir musibete maruz býrakmaz.

Allah, seni bir musibete maruz býraktýðý zaman, vakur ol. Sabit-kadem ol.
Günahlarýný hatýrla. Çok çok istiðfar et, tövbe et. Maruz kaldýðýn musibete karþý
O'ndan sabýr iste, sebat iste. Ve, O'nun huzurunda dur. Rahmetinin eteðine yapýþ. O
musibeti senden kaldýrmasýný talep et. Ona uðratýlmasýndaki hikmetin sebebinin
açýklanmasýný iste.

Eðer felah/kurtuluþ istersen, Allah'ýn hükmünü ve ilmini bilen bir mürþit/þeyhin
sohbetine katýl. O, bilmediklerini sana öðretir. Seni terbiye eder. Allah'a giden yolu
sana gösterir.

Mürid'e muhakkak bir kýlavuz, bir rehber lâzýmdýr. Zira o öyle bir çöldedir ki,
orada akrepler, yýlanlar, afetler vardýr. Susuzluk vardýr. Yýrtýcý, vahþi hayvanlar vardýr.
Ýþte kýlavuz, onu bu afetlerden sakýndýrýr. Su bulunan yerleri gösterir. Meyveli aðaçlarýn
bulunduðu bölgelere götürür. Halbuki tek baþýna, kýlavuzsuz olduðu takdirde, yýrtýcý
hayvanlarýn, akreplerin, yýlanlarýn, afetlerin... bulunduðu bölgelere düþer. Periþan olur,
mahvolur.

Ey, dünya yolunda yolculuk eden kiþi! Kafileden, kýlavuzdan ve arkadaþlardan
ayrýlma. Aksi halde, malýn da, rahatýn da elinden gider. Sen, ey ahiret yolunda sefer
eden kiþi! Daima kýlavuzla beraber ol. Kýlavuzla birlikte bulun. Tâ, o, seni varacaðýn
yere ulaþtýrýncaya kadar...

Yolda kýlavuza, yani mürþide hizmet et. Ona güzel bir edeple davran. Onun
reyinden ayrýlma. Böylece, o, sana hakikatleri öðretir. Seni kendisine yaklaþtýrýr. Sonra,
senin soyluluðunu, sýdkýný ve maharetini gördüðünden, yolda senin vekil olman için
talepte bulunur. Böylece, seni yolun emiri, yolcularýn da sultaný yapar. Seni, gidilen
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yolda ve binilen vasýtalarda kendi yerine halife tayin eder. Nihayet, gide gide, seni
peygamberinin huzuruna kadar getirir. Ona teslim eder. Seni ona yaklaþtýrýr. Daha
sonra, senin kalplere, hâllere ve manalara vekil olmaný talep eder. Böylece, sen,
Ýzzet ve Celal sahibi Allah ile kullarý arasýnda sefir/elçi olur, Peygamber Sallallahü
Aleyhi Vesellem'in maiyetinde hademe durumuna yükselirsin. Vazifen icabý olarak
da, kâh halkýn yanýna gelir, kâh Allah'ýn huzuruna gidersin...

Fakat bütün bunlar öyle bir þeydir ki, inzivaya çekilmekle ve boþ temennilerle
olmaz. Tersine, sinelerde sabit bir þeyle olur. Sinelerdeki bu þeyin varlýðýný, kiþinin
güzel amelleri tasdik eder.

Milletlerin fertleri arasýndan zuhur eden Allah dostlarý, milyonda bir denecek
derecede az ve enderdir. Onlar, Aziz ve Celil olan Allah'ýn kelamýný; kalpleri ve mana
yönleri ile dinlerler ve bu güzel sesi, yani Allah'ýn kelamýný, âzâlarýnýn iþlediði salih
amellerle tasdik ederler...

Ey cahiller, ey bilgisizler! Aziz ve Celil olan Allah'a tövbe ediniz. Sýddýklarýn
geniþ ve düz yoluna dönünüz. Onlarýn sözlerine, onlarýn fiillerine tabi olunuz.
Münafýklarýn gittiði ara yollara sapmayýnýz. O münafýklar ki, hep dünyaya talip olurlar.
Ahiretten kaçarlar. Kendilerinden önceki salih kiþilerin üzerinde gittikleri hak yolu
terk ederler. Aziz ve celil olan Allah'ýn düz ve geniþ yolunu terk ederler. O münafýklar
ki, saða, sola ve geriye giderler. Hep tembellerin yoluna talip olurlar. Ýzzet ve Celal
sahibi Hak'ka giden düz ve geniþ yolda yürümezler...

Ey oðul! Dünyada kendileriyle sýrf dünya için arkadaþlýk ve dostluk ettiðin þu
kiþileri yarýn göremeyeceksin. Aranýz ayrýlacak. Kötü dost, ahbap ve arkadaþlarýnla
aran nasýl ayrýlmasýn ki, sen onlarla, Allah için deðil, Allah'tan baþka þeyler için dostluk
ettin. Eðer insanlarla mutlaka dostluk, arkadaþlýk ve ahbaplýk etmen gerekiyorsa,
ileri derecede takva sahibi, zahid, arif, ilmi ile amel eden, yalnýz Allah'ýn rýzasýný isteyen
ve Allah'ýn nazarýnda itibarý olan kiþilerle dostluk ve arkadaþlýk et. Öyle bir kiþi ile
dostluk, arkadaþlýk ve ahbaplýk et ki:

1) Seni fânilerden ve fânilere baðlanmaktan uzaklaþtýrýp, Ýzzet ve Celal sahibi
Allah'a yakýnlaþtýrsýn.

2) Seni delaletten (sapkýnlýktan) kurtarsýn. Dosdoðru ve düz yola koysun.
3) Gözlerini dünyaya kapattýrsýn, dünyaya kul-köle olmaktan kurtarsýn. Ahirete

açtýrsýn.
4) Senin önünden dünya tabaklarýný uzaklaþtýrsýn, onun yerine ahiret tabaklarýný

koysun.
5) Seni kölelikten kurtarsýn, özgürlüðe kavuþtursun.
6) Seni yýlanlarýn, akreplerin, yýrtýcý-vahþi hayvanlarýn arasýndan kurtarsýn ve

emniyet, rahat ve huzura kavuþtursun.
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Ýþte bu vasýflardaki kiþi ile dostluk, arkadaþlýk ve ahbaplýk et. Onun sözlerine
karþý sabýrlý ol. Emrettiðini tut. Menettiðinden sakýn. Hiç þüphe yok ki, böyle hareket
ettiðin takdirde hemen faydasýný görürsün. Üstelik, kahramanlýk ve cesaretin en
büyüðü, bir anlýk bir sabýrdan ibarettir...

Durduðun yerde sana hiçbir þey gelmez. Senin, mutlaka bir gayret sahibi olman
ve bir þeyler yapman gerekir. Sen, alet ve edevatýný kaptýðýn gibi hemen iþ kapýsýna
koþ. Zira hiç þüphe yok ki, yaptýðýn iþ nispetinde muamele göreceksin...

Sebeplerin hakkýný ver. Esbaba tevessülü (istediðin sonuçlarý doðuracak
sebeplere baþvurmayý) ihmal etme. Eðer alet ve edevatý elinden alýrlar da seni
çaðýrmazlarsa, yerinden ayrýlma. Ta, seni iþe çaðýracak birisinin çýkmasýndan ümidini
kesinceye kadar orada dur. Ümit kestiðin anda iþe kendini tevekkül denizine at.
Böylece, sebep ile müsebbibi (sebep olaný) bir arada toplamýþ olursun...

Öðretmen-mürþidinin huzurunda edepli ol. Az konuþ, çok dinle. Zira böyle
yapmak, senin öðrenmene ve mürþidinin kalbine yakýnlaþmana sebep olur. Güzel
edep, seni mürþidine yakýnlaþtýrýr. Kötü edep ise uzaklaþtýrýr. Sen, ediplerle, yani
yüksek edep sahibi kiþilerle düþüp kalkmadýkça, nasýl güzel edep sahibi olabilirsin ki?
Sen, öðretmen mürþidini tasvip etmiyor ve onun hakkýnda iyi zan beslemiyorsan,
hakkýn yolunu ondan nasýl öðrenebilirsin ki?

Dünyaya Meyil Vermemek
Dünyanýn tamamý hikmettir. Ahiretle alakalý amellerin tamamý kudrettir. Dünya,

hikmet üzerine kurulmuþtur. Ahiret ise kudret üzerine kurulmuþtur. Öyleyse, hikmet
evi olan dünyada güzel amelleri terk etme. Kudret evi olan ahirette de, dünyadaki
amelin kudretini acze sevk etme. Hikmet evinde, ameli hikmetiyle iþle. Amelin
kudretine güvenip dayanma. Kaderi kendine mazeret sayma. "Kader böyle imiþ. Ne
yapayým? Kaderde olmadýðý için güzel ameller iþleyemedim," demeye kalkýþma. Zira
nefs, kaderi mazeret gösterip onu delil olarak kullanmaya ve böylece amelleri terk
etmeye kalkýþýr. Sakýn bu oyuna gelme. Kaderi mazeret olarak gösterip iþin içinden
sýyrýlmaya kalkýþmak, tembellerin iþidir, miskinlerin iþidir. Kader, ancak emirlerle
yasaklarýn dýþýnda mazeret olabilir.

Mümin ne bu dünya ile tatmin olur, ne de ondakilerle. O, dünyadaki nasibini
alýr. Fakat kalbi ile de, Ýzzet ve Celal sahibi Hak'ka doðru meyleder. Kalben O'na
güvenip dayanýr. Mümin bu hayatta, Allah ondan dünya hýrs ve emellerini uzaklaþtýrýp
kalbinin kendi huzuruna gelmesine izin vereceði zamana kadar kalýr. Ýyice kemale
erince, özünün elçiliði vazifesiyle, kulunun kalbinin kendi huzuruna yükselmesine izin
verir. Kulun özü; yani bâtýný kalbe, kalp de nefsi mutmainneye ve itaatkâr uzuvlara
çýkar.
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Bu esnada, Allah, kemale ermiþ bulunan bu kulunu aile fertlerinin geçimi der-
dinden kurtarýr. Aile efradý, ona muhtaç olmayacak duruma gelir ve onunla aile efradý
arasýnda, kendisini meþgul edecek bir þey kalmaz. Ayrýca, þaný yüce olan Allah onu
halkýn þerrinden korur. Kendilerini ona itaat ettirir. O'nun kalbi ile diðer insanlarýn ve
fânilerin arasýný ayýrýr. Böylece, kemale ermiþ bulunan bu mümin, Ýzzet ve Celal sahi-
bi Rabbi ile tek baþýna kalýr. Öyle ki, kendisine nispetle sanki diðer insanlar hiç yaratýl-
mamýþtýr. Sanki Aziz ve Celil olan Rabbinin, kendisinden baþka yarattýðý hiçbir varlýk
yoktur. Ýzzet ve Celal sahibi Rabbi, Yaratan olarak, kendisi de tek yaratýlan olarak
kalýr. Rabbi, onun istediði olarak, o da Rabbinin talibi olarak kalýr. Rabbi onun aslý, o
da Rabbinin türevi olarak kalýr. Allah'tan baþkasýný tanýmaz, bilmez, O'nun gayrini
görmez. Allah onu bütün diðer varlýklardan ayýrýr. Onlara nispetle onu adeta ölmüþ
hâle getirir. "Daha sonra da, dilediði zaman onu tekrar diriltecektir" (Abese, 22).

Þaný yüce olan Allah, sýrf halk için, onlarýn iþleri ve hidayetleri için o kâmil
kulunu aralarýnda adeta yeniden yaratýr. O, Aziz ve Celil olan Allah'ýn rýzasýný kazanmak
maksadýyla, halktan kendisine gelebilecek eza ve cezalara sabreder, katlanýr. Tek
gayesi, insanlarýn ihtiyaçlarýný görmek ve hidayete ermelerini saðlamaktýr.

Allah yolunun yolcularý, tasavvuf erbabý, kalplerin ve bâtýnlarýn bekçileridir,
koruyucularýdýr. Halkýn kalplerini, bâtýldan, kötü ahlaktan, olumsuz eðilim, duygu ve
ihtiraslardan korurlar. Allah'tan baþkasýyla deðil, tersine yalnýz Hak ile kaim olurlar,
yalnýz Hak ile birlikte bulunurlar. Allah'tan gayri için deðil, bilakis, sýrf Allah için amel
iþlerler...

Ey münafýk! Senin bu Allah dostlarýndan haberin yok. Ýmandan haberin yok.
Allah ile dostluðun ne olduðundan haberin yok. Yakýnda ölecek ve ölümden sonra
piþman olacaksýn, nâdim olacaksýn. Kalben kekeme olduðun halde, sýrf konuþmanýn
güzelliði ile kanaat ettin. Kalbin kemale ermediði halde, dilinle güzel konuþtuðun için
bununla yetindin. Bu, sana fayda vermez. Fesahat kalp içindir, lisan için deðildir.
Kiþiye ebedi hayatta faydalý olacak olan, kalbin güzel konuþmasýdýr. Yani kalbin
masivadan temizlenmiþ olmasýdýr. Yoksa dilin fesahati, dilin güzel konuþmasý deðildir...

Ey, kalbi ölmüþ kiþi! Ey, Allah dostlarýndan uzaklarda bulunan kiþi! Ey, Allah
dostlarýna sýrtýný dönmüþ kiþi! Ey, kendisiyle ve halkla Allah'a karþý perdelenmiþ kiþi!
Kendi hâline binlerce defa aðla. Baþkalarýna ise bir defa aðla!..

Ya Rabbi! Ben dilsiz idim. Sen beni konuþturdun. O halde, benim
konuþmalarýmdan halký faydalandýr. Benim elimde onlarýn ýslahýný tamamla, kemale
erdir. Aksi halde, beni yine dilsizliðe çevir...

Ey ahali! Ben sizi kýzýl ölüme çaðýrýyorum. Kýzýl ölüm; nefse, hevaya, huya,
þeytana ve dünyaya muhalefet etmek, halkýn kötü fiil ve hareketlerinden onlardan ayrý
durmak ve masivayý, yani Allah'tan gayri þeyleri tamamen terk etmektir. Bu hususlarda
mücahede ediniz. Yeise düþmeyiniz. Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyiniz. Zira hiç
þüphe yok ki, "Aziz ve Celil olan Allah, her gün bir yaratýþtadýr" (Rahman, 29).
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Allah'ýn kudreti hükmünce isteyiniz. Hikmet açýsýndan istemeyiniz, kudret
açýsýndan isteyiniz. Allah'ýn kudretinin taalluk ettiðini isteyiniz. Kendi ilminiz açýsýndan
deðil, Allah'ýn ilmi açýsýndan isteyiniz. Kalbinizle, özünüzle isteyiniz. Ruhunuzun
derinliklerinden gelen arzularla isteyiniz. Ses kalabalýðý ile istemeyiniz. Sadece dilinizle
istemeyiniz. Kendi ilminizin ve kendi kudretinizin nüfuz edemediði taraftan isteyiniz.

O'nun huzurunda, her þeyden iflas bayraðýný çekmiþ bir ayak üzerinde durunuz.
O'nun hakkýnda herhangi bir hükümde bulunmayýnýz. O'nun hakkýnda bir "miktar"
tayin ve tesbiti yapmayýnýz. Ýçinizde bulunmadýðý, içinizden gelmediði halde, O'na
sevgi gösteriþinde bulunmaya kalkmayýnýz. O'na karþý güç-kuvvet gösterisine
kalkýþmayýnýz. O'nun tedbirini, sizin cahillere ait tedbirinizle bertaraf etmeye
kalkýþmayýnýz...

Kim ki ilmi ile amel etmezse o, cahildir. Öðrendiklerini ezberlediði ve manalarý
ile amel ettiði için, bildiðini çok saðlam ve kesin biliyor da olsa. Amelsiz olarak ilim
öðrenmen ve öðrendiklerinle amel etmemen, seni insanlara götürür, onlara baðlar.
Ýlminle amil olman ise seni Allah'a götürür, Allah'a baðlar. Ayrýca, seni dünyada zahid
yapar. Sana kendi bâtýnýný, özünü ve içyüzünü gösterir. Seni, hep zâhir ve dýþ güzelliðine
baðlanmaktan kurtarýr. Bâtýn ve iç güzelliðine önem vermeyi ilham eder. Ýþte o zaman,
Aziz ve Celil olan Allah seni kendisine dost edinir. Zira hiç þüphe yok ki bu durumda
sen, sýrf O'nun için salih olmuþ, O'nun rýzasý için nefsini ýslah etmiþ bulunuyorsun.

Aziz ve Celil olan Allah þöyle buyurur:
– ... O, bütün salihleri kendisine dost edinir (Ârâf, 196).
Allah, salih kullarýna hem zâhiren, hem de bâtýnen sahip çýkar. Onlarýn zâhirleri

hikmet eli ile, bâtýnlarýný da ilminin eli ile terbiye eder. Böylece, salih kullar, Allah'ýn
gayrinden korkmazlar. O'nun gayrinden bir þey beklemezler, ummazlar. Sadece O'ndan
alýrlar. Sýrf O'nun için, O'nun rýzasý için verirler. O'nun kýskançlýðýna karþý ürkek
dururlar. Ancak O'nunla dostluk ederler. Ancak O'nunla tatmin olurlar ve huzura
kavuþurlar.

Bu zaman, ahir zamandýr. Onda, hakikatleri tersine çevirme hareketleri çoðaldý.
Hakikatler tersyüz edilir oldu. Bu zaman, bir çöküþ devridir, bölücülük devridir,
yalancýlýk devridir...

Ey münafýk, sen dünyanýn kulu, kölesisin. Ýnsanlarýn kulu kölesisin. Onlara iki-
yüzlülük ediyorsun. Amellerini onlar için iþliyorsun, onlara gösteriþ için iþliyorsun. Ýz-
zet ve Celal sahibi Allah'ýn senin üzerindeki nazarlarýný ise unutuyorsun. Güya ahiret
için ameller iþlediðini iddia ediyorsun. Allah için ameller iþlediðini iddia ediyorsun. Hal-
buki bütün amellerin ve kastýn, dünya içindir. Bak, Resûlullah bu hususta ne buyuruyor:

– Kiþi, içinden öyle gelmediði ve istemediði halde, ahiretle ilgili amelleri zâhiren
yaparsa ismi ve soyu (soyadý) ile çaðrýlarak göklerde lanetlenir.

Ey münafýklar! Ben sizi, hüküm ve ilim yolundan biliyor, tanýyorum. Fakat sizi
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açýklamýyor, Aziz ve Celil olan Allah'ýn örtüsü ile örtüyorum...
Vah sana! Uzuvlarýndan utanmýyorsun. Günahlardan ve zâhiri necaset/

pisliklerden temizlenmedin. Ýçinden temiz olduðunu iddia ediyorsun. Oysa kalbin
tamamen temizlenmedi. Kalbin tamamen temizlenmediðine göre, acaba özün ne halde?
Kalbin temizlenmediðine göre, özün nasýl temizlenmiþ olur? Sen, Allah'ýn kullarýna
karþý edepli olamadýn. Halbuki Allah'a karþý edepli olmaktan bahsediyor, O'nun
huzurunda edepli davrandýðýný iddia ediyorsun...

Mürþit/öðretici, senden razý deðil. Sen onun huzurunda edepli olamadýn. Emirleri
kabul etmedin. Mecliste oturur, baþ köþeyi iþgal edersin. Kendini oraya layýk görürsün.

Tam bir tevhid ehli olmadýkça ve bu tevhid Allah'ýn huzurunda kesinleþmedikçe,
konuþmaya hakkýn yok. Beden yumurtasýndan sýyrýlmadýkça ve lütuf hücresinde oturup
Allah ile dostluk kanadýnýn altýna girmedikçe, ihlas dânesini toplayýp müþahede
(gözlem) suyundan içmedikçe, sonra da horoz oluncaya kadar bu vaziyette kalmadýkça
konuþmaya hakkýn yok...

Ýþte bu safhalardan geçtiðin zaman, tavuklarýn bekçisi ve koruyucusu olursun.
Dâneleri önce onlara yedirmeyi tercih edecek duruma gelirsin. Müezzin olursun.
Ýnsanlarýn gece-gündüz uyarýcýsý olursun. Onlarý, Ýzzet ve Celal sahibi Allah'a taat ve
ibadet hususunda uyarýr, ikaz edersin.

Ey cahil! Elindeki not defterini býrak. Buraya gel. Þurada benim huzurumda
otur. Baþýný eð ve dinle. Ýlim, not defterlerinden deðil, büyüklerin aðzýndan öðrenilir.
Süslü sözlerden deðil, kâmil kiþilerin hâl, hareket ve tavýrlarýndan öðrenilir. Ýlim, bu
not defterlerinden, süslü ve yapmacýk sözlerden ve bütün varlýklardan geçenlerden
ve yalnýz Allah ile bir olanlardan öðrenilir...

Bütün mesele senin, önce kendinden de, onlardan da geçebilmem, sonra da
Allah ile yeniden vücut bulabilmendir. Önce, Allah'tan gayri ne varsa hepsinden geç.
Hepsine nispetle ölü durumuna gel. Sonra da tekrar O'nunla ve O'nun için diril.

Aziz ve Celil olan Allah'ýn yolunun hizmetçileri ile sohbet et, arkadaþlýk ve
dostluk et. Onlarýn meclislerinde bulun. Onlar ki, herhangi bir hacet için Allah'ýn
kapýsýna gelmezler. Çünkü Allah'ýn emirlerine uyup yerine getirmek, yasaklarýndan
kaçýnmak ve kadere rýza göstermek, onlarý öyle meþgul etmiþtir ki, herhangi bir hacet
için O'nun kapýsýna varmaya vakit bulamazlar. Allah'ýn kendileri hakkýndaki iradesi
ve fiili ile hareket ederler. Allah'ýn ne kendileri hakkýndaki bir irade ve fiili için, ne de
baþkalarý hakkýndaki bir irade ve fiili için herhangi bir itirazlarý, bir çekiþmeleri yoktur.
Ne azda, ne çokta, ne yüksekte, ne de alçakta... Allah'a herhangi bir itirazda
bulunmazlar. O'nun irade ve fiiline daima baþ eðerler, teslim olurlar...

Nefsin istek ve arzularýný elde etmek hýrsýyla ona hizmet edip Allah'ýn
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hizmetinden yoksun kalma. Allah dostlarý, hiç de ihtiyaçlarý olmadýðý halde, zaman
zaman halktan bir istekte bulunma külfet ve zahmetine katlanýrlar. Bunu onlara, sýrf
halka rahmet olsun diye Allah ilham eder. Çünkü aslýnda, halktan istemeye kendilerinin
ihtiyacý yoktur. Esasen istediklerini de kendi nefsleri için istemezler. Zira onlarýn
nefsleri, nefsi mutmainne mertebesine ermiþ ve kendilerinde dünya ile ilgili irade ve
istek kalmamýþtýr.

Sen, Allah dostlarýnýn nefslerini kendi cahil nefsin gibi sanýrsýn. Senin cahil
nefsin, seni kendi hizmetine almýþtýr. Seni kendi iradesi ve hevai-þehvani arzularý
istikametinde kullanmaktadýr. Eðer senin aklýn olsaydý, muhakkak nefsinin
hizmetkârlýðýndan sýyrýlýr, Aziz ve Celil olan Rabbine hizmetle meþgul olurdun. Bir
yükseliþ olarak bunu muhakkak yapardýn...

Senin yapacaðýn doðru hareket, nefsinin istek ve arzularýna cevap bile vermek,
onun söyleyeceði sözlerle arana bir duvar çekmektir. Onu, týpký bir deliyi dinler gibi
dinle. Sözlerine asla iltifat etme. Þehevi, bâtýl ve faydasýz zevk ve arzularýna kulak
asma. Senin mahvolman da, onun mahvolmasý da onun istek ve arzularýný kabul
etmendir. Eðer onun bâtýl isteklerini kabul eder ve yerine getirirsen, iþte o zaman her
ikiniz de mahvolursunuz. Senin kurtuluþun da, onun kurtuluþu da onun istek ve
arzularýna karþý gelmendedir...

Nefs Allah'a itaat ettiði zaman, onun rýzký her yandan bol bol gelir. Ýsyan ettiði
ve kibirlendiði zaman ise, rýzka sebep olan vasýtalar ortadan kalkar. Üzerine eza ve
cefalar musallat edilir. Böylece, nefs helak olur, mahvolur. Onun dünyasý da, ahireti
de hüsrandýr.

Allah'a itaat eden nefsin sahibi, daima hizmete ve yardýma mazhar olur. Nerede
bulunur ve nereye giderse, Allah onun kýsmetini kendisine ulaþtýrýr. Çünkü ondan
razýdýr. Allah'a itaatkâr olan nefsin sahibi, üzerine farz olan vazifeleri gönül sevinci
içinde ve hiçbir külfet duymadan yerine getirir. Hem de, kalbi Allah'tan baþka þeylerden
arýnmýþ, uzuvlarý da dünyalýk ve onun fuzuliyatýný kazanma sýkýntýsýndan kurtulmuþ
olarak...

Ey, nimetlere garkedilmiþ kiþi! Sana verilen nimetlere þükret. Aksi halde, o
nimetler elinden alýnýr. Þükür ile, nimetlerin kanadýný kes. Aksi halde o nimetler yanýndan
uçar, gider.

Ölü, Ýzzet ve Celal sahibi Rabbý karþýsýnda ölendir. Her ne kadar dünyada diri
ise de. Ömrünü þehvetlerinin, zevklerinin ve bâtýl heveslerinin tatmini peþinde geçiren
kiþinin yaþýyor olmasý, ona ne fayda saðlar ki? O, manen ölmüþtür. Sadece görünüþte,
þeklen ve zâhiren yaþamaktadýr...

Allah'ým, bizi sana nispetle, sana olan görevlerimizi yerine getirme düþüncesi
bakýmýndan dirilt, diri tut. Senden baþkalarýna nispetle, senden baþkalarýna baðlanma
fikri bakýmýndan bizi öldür, ölü tut!..

Ey, yaþ itibariyle ihtiyar, fakat mizaç itibariyle çocuk olan kiþi! Bu çocukluk
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hâlin, mizacýný daha ne zamana kadar dünyanýn kötü ahlaký peþinde sürükleyecek?
Sen, dünyanýn bu kötü ahlakýný kendine en mühim gaye haline getirdin. Bilmez misin
ki, senin en mühim gayen, sana en çok ehemmiyetle lâzým olan þeydir. Sen, senin için
en mühim olan þeye yönelmeli, bütün himmet ve gayretini ona sarf etmelisin. Halbuki
þu anda sen, dizginlerini elinde tutanýn, yani dünyanýn kulusun. Yularýn onun elinde.

Unutma ki, eðer ipin dünyanýn elinde olursa, sen dünyanýn kulusun. Ahiretin
elinde olursa, ahiretin kulusun. Eðer Aziz ve Celil olan Allah'ýn elinde olursa, Allah'ýn
kulusun. Nefsinin elinde olursa, nefsinin kulusun. Heva ve heveslerinin elinde olursa,
heva ve heveslerinin kulusun. Ýnsanlarýn elinde olursa, insanlarýn kulusun...

Öyleyse dikkat et. Ýpini genellikle kimlere teslim ediyorsun? Ýpin, daha çok
kimlerin elinde bulunuyor?

Ýçinizden çoðu yalnýz dünyayý düþünür, yalnýz dünyalýk için çalýþýr. Ufak bir
zümre vardýr ki, ahireti de düþünür. Dünyanýn da, ahiretin de Rabbi olan Allah'ýn
rýzasýný düþünen ise, pek nadirdir.

Sen, yalnýz Allah'ýn rýzasýný düþünen ve amellerini sýrf O'nun rýzasý için yapanlara
arkadaþlýk, dostluk ve yârenlik et. Onlara güzel edeple davran. Kendileriyle çekiþme,
tartýþma. Onlarý kusur ve noksanlýkla itham etme. Sonra kendin o duruma düþersin.
Onlara kötü davranma, edep dýþý hareket etme. Sonra mahvolursun, helak olursun...

Akýllý kiþiler olunuz. Akýllý kiþiler gibi hareket ediniz. Siz, amellerinizle Allah'a
karþý adeta övünüyorsunuz. Halbuki Allah'ýn nazarýnda sizin o amellerinizin bir sinek
kanadý kadar bile deðeri yoktur. Meðer ki gerek halvet/yalnýzlýk anlarýnýzda ve gerekse
bütün diðer hallerinizde, Allah'a karþý hep ihlasla hareket etmiþ olasýnýz...

Hiç tükenmeyen hazine sýdktýr, doðruluktur, ihlastýr, Ýzzet ve Celal sahibi Allah'tan
korkmaktýr, yalnýz ve ancak O'ndan ummak ve her ahvalde O'na dönmek ve O'na
teslim olmaktýr.

Sen önce iman etmelisin. Allah'ýn dinine teslim olmalýsýn. Sonra da Allah dostlarý-
na inanmalýsýn, güvenmelisin. Bu inanç, seni onlara kavuþturur. Onlarýn arasýna katar.

Allah dostlarýndan birini gördüðün zaman ona kanadýný ser, tevazu göster. O'na
karþý saygýlý ol. Onun hâlini kendisine býrak. Hâl ve hareketlerini yadýrgama. Onunla
çekiþme, kavga etme. Onun hâl ve tavýrlarý karþýsýnda sükut et. Kötü davranýþlarýnla
ona eza-cefa etme, sýkýntý verme. Bilmediðin hususlarda konuþarak onu taciz etme.
Unutma ki, ilim ve bir de bilmediðin hususlarda teslimiyet, Ýslam'ýn ta kendisidir.

Ey, ilmi ve imaný zayýf kiþi! Senin yanýnda ne dünya var, ne de ahiret. Senin ne
dünyan dünya, ne de ahiretin ahiret. Bunun sebebi þudur ki, sen, Ýzzet ve Celal sahibi
Allah'a karþý hüsnü edep beslemiyorsun. O'nun dostlarýný ve peygamberlerinin yerine
kaim olan abdallarý, yani evliya kullarýný töhmet altýnda tutuyorsun. Onlar ki, Ýzzet ve
Celal sahibi Allah, onlarý peygamberlerinin yerine vekil tayin etmiþ, peygamberlere
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ve sýddýklara yüklediði vazifeleri onlara da yüklemiþtir. Ayrýca, peygamberlerin
amelleriyle ilimlerini onlara teslim etmiþ, kendi nefs ve hevalarýnýn sataþmasýndan
onlarý kurtarmýþ, sonra da bizzat kendi özlemi ile onlarý yeniden yaratmýþ ve kendi
huzurunda durdurmuþtur.

Aziz ve Celil olan Allah, evliya ve abdal kullarýnýn kalplerini masivadan, yani
Allah'tan baþka þeylerden temizlemiþ, dünyayý da, ahireti de, halký da onlarýn eline ve
tasarrufuna vermiþtir. Allah onlara kendi kudretini gösterir. Kendi hükmünü ve ilmini
öðretir. Onlarýn kuvvet ve kudreti Allah iledir, Allah tarafýndandýr. "Lâ havle velâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azim" sözü doðrudur. Bu, Allah'ýn kudreti olmadan kâinatta
hiçbir kýmýldamanýn olamayacaðýný ve kimsenin en ufak bir güce sahip
bulunamayacaðýný ifade eder. Ýþte Allah'ýn evliya ve abdal kullarý bu söze sadýk kalarak,
gerek kendilerinin kuvvet ve kudret vehimlerini ve gerekse halkýn kuvvet ve kudret
kuruntularýný bir kenara itmiþler, Aziz ve Celil olan Allah'ýn kuvvet ve kudretine
yapýþmýþlardýr...

Allah'ýn rahmeti onun üzerine olsun, ashabdan Muaz, hep þöyle dua ederdi:
– Allah'ým, eðer benim murat ettiðimi yapmayacaksan, o zaman bana, senin

murat ettiðine sabýr ve tahammül gücü ver!..
Ey oðul! Kadere rýza göstermek, kavgalar, çekiþmeler ve didiþmeler sonunda

dünyalýða nail olmaktan daha güzeldir. Kadere rýza göstermenin sýddýklarýn kalbinde
husule getirdiði tatlýlýk, nefsani arzularla zevklere eriþmenin verdiði tattan çok daha
büyüktür. Allah dostlarýnýn nazarýnda, kadere razý olmak, dünyadan ve bütün
dünyadakilerden çok daha tatlýdýr. Zira Allah'ýn takdirine razý olmak, her hâlükârda
hayatý güzelleþtirir, tatlýlaþtýrýr, huzurlu kýlar...

Ýnsanlarla, hem ilme, hem amele, hem de ihlasa sahip bir dille konuþ. Amelsiz,
sadece ilme sahip bir dille konuþma. Zira böyle bir dil ne sana fayda verir, ne de
yanýndakilere.

Resûlullah þöyle buyururlar:
– Ýlim, amele çaðrýda bulunur, seslenir. Eðer icabet ederse ne âlâ! Aksi halde,

ilim geçer gider.
Amelsiz ilmin bereketi gider. Kendisi ise senin aleyhinde delil olarak ortada

kalýr. Ýlmine âþýk bir alim olursun. Ýlmin aðacý senin yanýnda kalýr, meyvesi ise yok
olur gider. Çünkü onun meyvesi, ameldir. Ýlminle amil olmayýnca, meyve yok demektir.

Ýzzet ve Celal sahibi Allah'tan, kendi huzurunda senin için bir hâl ve bir makam
nasip etmesini iste. Eðer sana bu makamý nasip ederse, bu sefer de onu gizlemeyi
iste. Allah'ýn sana verdiði bu hâl ve makamý açýða vurmayý ve onu baþkalarýnýn
duymasýný hiçbir þekilde arzu etme. Zira Aziz ve Celil olan Allah ile arandaki bir þeyi
açýða vurmaktan hoþlanman, senin mahvolmana sebep olur...

Sakýn ha, amellerine ve manevi hallerindeki geliþmelere maðrur olma. Bunlarla
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övünmeye kalkýþma. Ücuba düþme. Zira hiç þüphe yok ki, ücup, kiþiyi zulme, isyana,
azgýnlýða ve günahkârlýða sevk eder. Aziz ve Celil olan Allah'ýn gazabýna uðramasýna
sebep olur.

Ýnsanlarla söz muhabbetinden ve onlarýn yanýnda kabul ve itibar görmüþ
olmaktan da þiddetle sakýn. Zira böyle bir durum sana zarar getirir, fayda getirmez.
Neticesinden emin olmadýkça ve Aziz ve Celil olan Allah'tan kalbine kesin bir iþaret
gelmedikçe konuþma, bir cümle dahi sarf etme. Düþün bir kere, eðer evinde yiyecek
bir þeyler hazýrlamamýþsan, bir kýsým insanlarý orada yemeðe nasýl davet edebilirsin?
Nasýl ki bir bina inþa edileceði zaman önce temele ihtiyaç varsa ve bina ancak temelin
üzerinde yükselebiliyorsa, týpký bunun gibi, Allah dostlarý kervanýna katýlabilmek için
de önce bir temele ihtiyaç vardýr.

Önce kalp arazini kaz. Tâ, ondan hikmet suyu fýþkýrýncaya kadar. Sonra; ihlas,
mücahede ve salih amellerle binayý yap. Tâ, köþkün yükselinceye kadar. Ýþte bundan
sonra da insanlarý oraya çaðýr, davet et...

Allah'ým, bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini senin ihlasýnýn ruhu ile ihya et,
dirilt.

Halk senin kalbinin içinde olduktan sonra, onlardan ayrý kalmak ve halvete
çekilmek sana ne fayda verir ki? Hayýr, hayýr; eðer halvete çekildiðin zaman halk
senin kalbinin içinde ise, yani kalbini masivadan temizleyemediysen, ne sende hayýr
vardýr, ne de halvetinde. Zira kalbinde Allah'tan baþka þeyler bulunduðu müddetçe,
sen o halvette huzursuz olarak sadece oturmuþ olursun. Dostluk, Allah ile olmalýdýr.
Halbuki bu durumda nefs, þeytan ve heva senin arkadaþlarýndýr, yârenlerindir. Çünkü
onlarý kalbinden silip atamamýþsýn. Kalbin hakikaten Allah ile dostluk ettiði zaman
ise, aile efradýnla bir arada bulunmuþ olsan dahi, sen halktan uzaksýn, ötedesin.

Kalbinde Allah ile dostluk yer ettiði zaman, beden duvarýn yýkýlýr, maddi-hissi
zevk ve idrak duvarlarýn yýkýlýr. Buna karþýlýk basiret gözün açýlýr. Böylece, O'nun
fazlýný ve eþyadaki fiilini görür ve takdir-i ilâhiye razý olur. O'ndan baþka dayanaklar
aramaya kalkýþmazsýn. Kim ki, sýmsýký þeriata sarýlmakla beraber, hâllerden bir hâlet
içinde bulunur ve bunun yanýnda içinde bulunduðu o hâlin daha yukarýsýný, daha aþaðýsýný,
bitmesini veya sürmesini temenni etmezse, iþte o kimse Allah'ýn takdirine rýza göstermiþ,
Allah'ýn fiillerine uymuþ ve Allah'a kulluðu hasýl olmuþ demektir.

Yazýk sana! Yalan söyleme. Allah'ýn takdirine razý olduðunu iddia ediyorsun.
Fakat bir sinek, bir lokma, bir söz ve ufak bir þeref meselesi, Allah'ýn takdiri karþýsýnda
seni hemen deðiþtiriveriyor. Yalan söyleme. Ben ne senin yalanlarýný dinlerim, ne
onlara bakarak hareket ederim, ne de söylediðin yalanlarda seni tasdik ederim...

Ýnsanlar içinde, kalplerine hakikatler ilham edilen kiþiler pek nadirdir. Onlarýn
kalplerine, yalnýz kendilerine mahsus öyle birtakým ilhamlar verilir ki, bu ilhamlarla
onlar, hayrý þerden ayýrt ederler ve hayýr üzerinde karar kýlarlar. Onlara nasýl böyle
ilhamlar gelmesin ve hayrý þerden nasýl ayýrt etmesinler ki, kendileri Resûlullah'a tabi
olmuþlar, onun sözlerine, yaþayýþýna, hareket ve davranýþlarýna sýký sýkýya
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baðlanmýþlardýr. Resûl Aleyhisselâm'a açýk vahiy gelmiþtir. O'nun yolunda olanlarýn
ise kalplerine bâtýnen ilham gelir, hakikatlerin tecellisi vuku bulur. Çünkü onlar,
Peygamber Aleyhisselâm'ýn kendilerine emretmiþ bulunduklarý bütün hususlarda, onun
varisleri ve tabileridirler...

Eðer sen, Peygamber Aleyhisselâm'a hakikaten tabi olmak istiyorsan, ölümü
çok hatýrla. Zira hiç þüphe yok ki, ölümü hatýrlamak; nefsinin, heva ve hevesinin,
þeytanýnýn ve dünyaperestliðin karþýsýnda sana yardýmcý olacaktýr. Ölümü çok çok
hatýrlamakla, onlarýn seni azdýrmasýndan ve hak yoldan çýkarmasýndan kurtulabilirsin.
Ölümden öðüt ve ibret almayanýn, baþka öðüt alacaðý bir yol daha yoktur.

Resûlullah þöyle buyururlar:
– Vaiz - öðütçü - nasihatçý olarak, ölüm yeter.
Zühd sahibi de olsan, hýrsla ve tamahkârca rýzk peþinde de koþsan, nasibin

sana gelir. Ne var ki, eðer zühd sahibi olursan rýzkýn sana ulaþtýðý gibi, ayrýca kendin
de aziz olursun. Hýrsla ve tamahkârca rýzk peþinde koþtuðun zaman ise, rýzkýn seni
yine bulur. Fakat bu takdirde aziz olamazsýn.

Münafýk, yanýnda diðer insanlar da bulunduðu zaman Allah'tan utanýr. Daha
doðrusu, Allah'tan utanýr gibi hareket eder. Yalnýz baþýna kaldýðý zaman ise Allah'tan
çok az utanýr veya hiç haya etmez olur.

Vah sana! Eðer Allah'a hakikaten iman etmiþ ve O'nun seni her an gördüðüne,
sana þahdamarýndan daha yakýn bulunduðuna ve seni murakabe ettiðine inanmýþ
olsaydýn, muhakkak ki O'ndan hayâ ederdin.

Ben size hakký söylüyorum, hakký haykýrýyorum. Sizden asla korkmuyorum,
herhangi bir þey beklemiyorum. Benim nazarýmda, sizler ve yeryüzündeki diðer bütün
insanlar, ancak birer sivrisinek veya birer tohum tanesi mesabesindesiniz. Zira ben,
zararý da, faydayý da sizden deðil, ancak Ýzzet ve Celal sahibi Allah'tan bilirim. Benim
nazarýmda, kölelerle efendiler, esirlerle hükümdarlar eþittirler. Gerek nefsinize ve
gerekse baþkalarýna, yalnýz þeriatýn ölçüleri ile karþý çýkýnýz, þeriat karþý çýktýðý için
karþý çýkýnýz. Yoksa; hevanýzýn, nefsinizin, tabiatýnýzýn ölçüleri ile karþý çýkmayýnýz.
Onlar öyle istedi diye karþý çýkmayýnýz. Þeriatýn sükut geçtiði þeyde, siz de sükut
ediniz. Þeriatýn konuþtuðu þeyde siz de konuþunuz...

Ey oðul! Baþkalarýnýn kötülüklerine nefsinin ve hevanýn gayretleri ile karþý
çýkma. Tersine, imanýnla karþý çýk. Ýman ölçülerinle karþý koy. Ýman, batýla karþý
koyar; karþý çýkar. Kesin, sarsýlmaz bilgi ve inanç, þüpheleri izale eder, giderir. Aziz
ve Celil olan Allah ise, yegâne yardýmcýdýr. O, sana yardým eder ve seninle övünür.

Ýzzet ve Celal sahibi Allah þöyle buyurur:
– Eðer Allah size yardým ederse artýk size galip gelecek birisi yoktur. Eðer

sizi yardýmsýz býrakýrsa, artýk ondan sonra size yardým edebilecek kimdir? Müminler
ancak Allah'a güvenip dayanmalýdýrlar (Âli Ýmrân, 160).

– Ey iman edenler! Eðer siz Allah'ýn dinine ve peygamberine yardým
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ederseniz, O da size yardým eder ve ayaklarýnýzý sabit-kadem eyler (Muhammed, 7).
Bir kötülüðe sýrf Allah rýzasý gayretiyle karþý çýktýðýn zaman, Allah onu bertaraf

etmen konusunda sana yardým eder, kötülük ehline karþý desteðini esirgemez. Ayrýca,
senin karþýnda onlarý âciz ve zayýf düþürür. Nefsinin, hevanýn, þeytanýnýn ve tabiatýnýn
istek ve gayretleri ile karþý çýktýðýn takdirde ise seni rezil eder. Kötülük ehline karþý
sana yardým etmez. Kötülüðü yok etmeye de muktedir olamazsýn...

Ýman, günah ve kötülükleri yasaklayandýr, önleyendir. Eðer kötülüklere karþý
çýkan kiþi bu karþý çýkma iþini sýrf iman duygularý ile yapmýyorsa, o, hakiki yasaklayýcý
deðildir. Günahlara karþý çýkmak, karþýlýksýz, art niyetsiz, sýrf Allah için olmalý, bir
kýsým insanlarýn hatýrý için olmamalýdýr. Sýrf Allah'ýn dini için olmalý, nefsin için
olmamalýdýr. Allah'ýn rýzasý için olmalý, kendin için olmamalýdýr...

Heva ve heveslerini terk et. Amellerinde ihlaslý ol. Ölüm seni gözlüyor. Onun
köprüsünden mutlaka geçeceksin. Seni alçaltan bu hýrsý býrak. Senin olan, senin
kýsmetinde olan behemehâl sana gelecektir. Senden baþkasýna ait olan ise sana asla
gelmeyecektir. Aziz ve Celil olan Allah ile uðraþ. Senin olan muhakkak sana geleceðine,
senin olmayan da asla gelmeyeceðine göre, kýsmetini aramakta bu kadar hýrslý olma.

Aziz ve Celil olan Allah, peygamberine hitaben þöyle buyuruyor: "Onlardan
(kâfirlerden) bir sýnýfa, kendilerini fitneye düþürmemiz için verdiðimiz ve
faydalandýrdýðýmýz bu dünya hayatýna ait süslere ve saltanatlara sakýn iki gözünü
dikme. Rabbinin rýzký hem daha hayýrlý, hem de daha devamlýdýr" (Taha, 131).

Aziz ve Celil olan Allah'ý tanýyan kiþiye en zor gelen þey, insanlarla konuþmak,
onlarla birlikte bulunmaktýr. Ýþte bunun içindir ki, bin arif içinde, ancak birisi insanlar
arasýnda konuþabilir. Ne var ki, bu bir kiþi de peygamberlerin sahip bulunduklarý
kuvvet ve güce muhtaçtýr. Ýnsanlar arasýnda konuþan bu arif, peygamberlerin sahip
bulunduklarý kuvvete nasýl muhtaç olmasýn ki, o her sýnýf insanla karþýlaþmak ve bir
arada bulunmak durumundadýr. O, aklý erenle de, ermeyenle de, makul düþünebilenle
de düþünemeyenle de, hemhâl olur. Kâh bir münafýkla, kâh bir müminle bir arada
oturur. Arif büyük zahmet ve meþakkatlerle karþý karþýyadýr. Hoþlanmadýðý çirkin
þeylere de sabreder, tahammül gösterir. Bununla beraber, o, içinde bulunduðu sýkýntý,
güçlük ve tehlikeler karþýsýnda, manevi bir korunma altýndadýr. Gördüðü vazifede,
ilâhi yardýma mazhardýr. Zira o, halk arasýnda yaptýðý konuþmalarda, Ýzzet ve Celal
sahibi Hak'kýn temsilciliðini yapmaktýr. Kendi nefsine, hevasýna, seçimine ve iradesine
uyarak konuþmaz. Ancak hakký konuþur, hakka dayanarak konuþur. Daha doðrusu,
o hakký dile getirmeye zorlanýr, hakký söylemekle vazifeli kýlýnýr. Dolayýsýyla, bu görevi
esnasýnda, manevi korumaya alýnýr.

Eðer Aziz ve Celil olan Allah'ý tanýmak ve arif olmak istersen, kalbinden fânileri
çýkar. Kâinatta yegâne tasarrufun Allah'ýn hakký olduðunu, insanlarýn sana ne bir
zarar, ne de bir fayda veremeyeceðini iyi bil. Zira sen, iþte ancak bu inançlarla Allah'ý
bilebilirsin...

Vah sana! Dünya elde bulunabilir. Elinde dünyalýða sahip olabilirsin. Cepte
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bulunabilir. Cebinde dünyalýk bulundurabilirsin. Ýyi ve halis niyetlerle ve sadece sebep
kabul ederek dünyalýk biriktirebilirsin. Fakat dünyalýðýn kalbe girmesi câiz deðildir.
Kalbi dünyalýk sevgisine açmak câiz deðildir. Dünyalýðýn kapýda durmasý câizdir, fakat
kapýdan içeri girmesi asla câiz deðildir. Eðer kalbini dünyalýk sevgisine açtýysan sende
hayýr yoktur.

Bu arif kiþi, kalbini dünyalýktan ve insanlardan arýndýrdýðý zaman, sanki maddi,
bedeni varlýðý ortadan kalkar. Maddi, bedeni menfaat endiþelerini hissedebilecek
duygularý, ortadan yok olur. Öyle ki, afet ve musibetlerin vukuunda kendisinin içinde
hiçbir deðiþiklik meydana gelmez. O esnada kendisinin varlýðý ile yokluðu birdir. O,
ancak Aziz ve Celil olan Allah'ýn emri geldiði, yani O'ndan ilham geldiði zaman bulunur
ve ona uyar. Bir de Allah'ýn yasaðý geldiði zaman bulunur ve ondan da kaçýnýr.
Kendiliðinden asla bir þey temenni etmez, istekte bulunmaz. Hiçbir þeye hýrslý olmaz.
Uzlaþtýrma ve birleþtirme gücü onun kalbine konur. Bazý þeyleri deðiþtirme yetkisi,
yani bazý tasarruflar kendisine verilir.

Ey, ilimde ve amelde hainlik edenler! Siz neredesiniz, bu arifler nerede? Ey,
Allah'ýn ve Resûlünün düþmanlarý! Ey, Aziz ve Celil olan Allah'ýn kullarýnýn yolunu
kesenler! Siz, açýk bir zulüm, açýk bir ikiyüzlülük içindesiniz. Ey alimler! Ey zahidler!
Bu ikiyüzlülük daha ne zamana kadar devam edecek? Kendilerinden bir miktar
dünyalýk koparabilmek, dünyevi ve þehevi zevklere nail olabilmek için sultanlara,
hükümdarlara ve devlet ileri gelenlerine, daha ne kadar ikiyüzlülük edeceksiniz? Bu
zamanda, sizler ve devletin ileri gelenlerinin birçoðu, Allah'ýn malýnda mülkünde onun
kullarýna zulmeden zalimler, hýyanet eden hainlersiniz...

Allah'ým, ikiyüzlülerin saltanatýný yýk. Bellerini kýr. Onlarý rezil rüsva et. Yahut,
kendilerine tövbe nasip et. Zalimleri kahret. Yeryüzünü onlardan temizle. Yahut hâllerini
ýslah et. Âmin!..

Ey hükümdarlar! Ey dünyada saltanat sürenler! Ey köleler! Ey ezilenler! Ey
zalimler! Ey adiller! Ey münafýklar, ikiyüzlüler! Ey ihlas sahipleri! Dünya geçicidir,
fanidir, sonludur. Dünya sonuca ulaþmaktadýr. Ahiret ise ebede uzanmaktadýr. Ahiret
hayatý ebedidir, sonsuzdur, nihayetsizdir...

Kendi mücahede ve zühdünle, Aziz ve Celil olan Allah'ýn gayri her þeyi
kalbinden çýkar. Masivadan sýyrýl. Kalbini, Ýzzet ve Celal sahibi Rabbinin gayri
þeylerden temizle. Herhangi bir þeyin, seni Aziz ve Celil olan Rabbinden ayýrmasýndan
sakýn. Nasibin olan rýzýklar geldiði zaman, onlara, kendi arzunla ve hýrslý sevginle
deðil, tersine zühd ayaðý üzerinde durarak, Allah'ýn taksimatýna uyum eliyle ve gelen
manevi emir eliyle uzan...

Zühd hâli devam ettikçe, bedene tesir eder. Kalpte bir hüzün, bünyede bir
itidal meydana getirir. Ýþte bu hüzün ve ýlýmlýlýk olunca, Aziz ve Celil olan Allah'tan bir
geniþlik, bir ferahlýk ve sevinç gelir. Kiþi, Allah'ý tanýmakla feraha ve geniþliðe kavuþur.
Allah ondan hüzün ve kederi giderir.

Mümin; halktan, maldan mülkten, aile efradýndan kalben ayrýlýr. Zâhirde onlarla
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meþgul olur, ilgilenir. Fakat kalbi daima Allah'ýn elçisinin, yani ilhamýn gelmesini bekler.
Beldenin kapýsýna varmýþtýr. Yani Allah'ýn huzuruna giden kapýya varmýþtýr. Zâhiren
yanlarýnda ve aralarýnda bulunduðu halde, gerçekte aile efradýna veda etmiþ, manen
onlardan ayrýlmýþtýr. Esasen mümin, ebedi olarak ayrýdýr. Görünüþte halk arasýnda ve
onlarla birlikte olduðu halde, gerçekte ve manen onlardan ayrýlmýþtýr. O, nesli itibariyle
ve zâhiren halkla beraberdir. Gerçekte ise Allah'la beraberdir.

Kalpte tevhid yerleþtiði zaman, zâhir itibariyle amel kusursuz olur. Zira bu
durumda senin nazarýnda, zâhirin de, bâtýnýn da, zenginliðin de, fakirliðin de, halkýn
sana teveccüh etmesi de, senden yüz çevirmesi de, seni övmeleri de, kötülemeleri de
birdir. Sen onlarý kalbinden nasýl çýkarýp atmayasýn ki, orasý Aziz ve Celil olan Allah'ýn
sevgisi, O'nun zikri ve O'na olan þevkle dolmuþtur. Allah'tan baþka þeyler ise, kalbine
darlýk ve sýkýntý verir. Ýþte, kalbin Allah sevgisi ile dolmasýyla, artýk orada hâkimiyet
Allah'ýndýr. Orada, yalnýzca Allah'a dostluk vardýr. Bu durumda sen, hakikaten Allah'ý
seven bir kiþi olursun. Alim olursun. Öðretici olursun, hakîm (hikmet sahibi) olursun,
hikmet ehli kiþilerden olursun. Baþkalarýna hikmet saçarsýn. Kendin Allah'a yakýn
olduðun gibi, halký da Allah'a yaklaþtýran kiþi olursun. Kendin edepli olduðun gibi,
insanlara da edep saçar, onlarý da edeplendirirsin. Ýnsanlara ihtiyacýnýn kalmadýðý
duruma gelirsin...

Ey, öðrenmenin cahili! Sýrf cehaletinden, öðrenmeyi býraktýn da öðretmeye
kalkýþtýn. Öðretmekle uðraþmaya baþladýn. Fakat boþuna uðraþma, zahmete girme.
Senden hiçbir þey çýkmaz. Elinde hiçbir kimse kurtuluþa ermez. Zira, kendisinin
muallimi, kendisinin öðreticisi olamayan, nasýl baþkalarýnýn öðretmeni olabilir ki? Sen
önce kendinin öðreticisi olmalý, önce kendin öðrenmeliydin!..

Ey ahali! Aziz ve Celil olan Allah'a acz isnat etmeyiniz, kudret ve takatýný
güçsüzlük sanmayýnýz. Sonra kâfirlerle birlik olursunuz. Hükümle amel ediniz. Tâ ki,
bu amel sizi ilme ulaþtýrsýn. Tam ve kâmil amel sahibi kiþiler olduðunuz anda, Allah'ýn
kudretini müþahede edersiniz. Ýþte o zaman, kalplerinizin ve özlerinizin ellerine
uzaklaþtýrma, birleþtirme gücü verilir, bazý hususlarda tasarruf gücü verilir.

Kalbin açýsýndan Allah ile aranda hiçbir hicap/perde kalmayýnca, Allah seni
bazý konularda yetki sahibi yapar. Seni kendi sýrrýnýn hazinelerinden haberli kýlar.
Kendi fazlýnýn sofrasýndan yedirir. Dostluk þarabýný içirir. Seni, kendisine yakýnlýk
sofrasýna oturtur.

Bütün bunlar, Kitap ve Sünnet ile amel etmenin semeresidir, meyvesidir. Sen,
Kitap ve Sünnet ile amel et. Yaþayýþýný onlarýn esaslarýna uygun olarak geçir. O
ikisinin hükümlerinden asla ayrýlma. Tâ, ilmin sahibi sana gelinceye ve amel seni alýp
O'na götürünceye kadar. Hükmün öðretmeni senin için þehadette bulunduðu zaman,
seni ilmin kitabýna götürür. Orada varlýðýn gerçekleþince de kalbin ve manan ayaða
kaldýrýlýr. Nebi Aleyhisselâm onlarý ellerinden tutar, doðruca Rabbin huzuruna götürür
ve kendilerine hitaben þöyle der:

– Ýþte sizler ve Rabbiniz!..
(Abdülkadir Geylani Hz.'nin Sohbetleri'nden.)
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BÝR KEZ GÖNÜL YIKTIN ÝSE

Bir kez gönül yýktýn ise bu kýldýðýn namaz deðil
Yetmiþ iki millet dahi elin yüzün yumaz deðil (Yýkayamaz.)

Hani erenler geldi geçti bunlar yurdu kaldý göçtü
Kanatlanýp Hak'ka uçtu hüma kuþudur, kaz deðil (Hüma: Efsane kuþu.)

Yol odur ki doðru vara, göz odur ki Hak'ký göre
Er odur alçakta dura, yüceden bakan göz deðil

Doðru yola gittin ise, er eteðin tuttun ise
Bir hayýr da ettin ise, birine bindir, az deðil

Yunus bu sözler çatar, sanki balý yaða katar
Halka bu mallarýný satar, yükü cevherdir, tuz deðil

Yunus Emre
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DEÐÝL

Bu dünyaya verme gönül
Dünya sana kalýr deðil
Dünya seven Dost katýna
Yüz akýyla varýr deðil

Bu dünyanýn muhabbeti
Þol aðulu bal gibidir (Aðu: Zehir.)
Aðusun bilen ol bala
Parmaðýný banar deðil

Bu dünyanýn zehri katý (Keser, durdurur.)
Cana erer mazaratý (Zararý.)
Zehrini bilmeyen bunun
Kendini sakýnýr deðil

Bu dünyayý derip yýðma
Sonra koyup gitsen gerek
Koyup gideceðin bilen
Dünyayý devþirir deðil

Âþýklarýn gönlü kuþu
Düþmez dünya tuzaðýna
Gerçek eren bu dünyayý
Hiç kaale alýr deðil

O Hak habibi Mustafa
Bu dünyaya cife dedi (Cife: Pislik)
O ki aklý olan kiþi
Cifeye aldanýr deðil

Pes yine mahrem olmaða
Þaha bir þahbaz gerek (Þahbaz: Doðan.)
Yoksa deðme kuþ avlayan
Ulu þaha varýr deðil

Eþrefoðlu Rûmi sen de
Eðer þaha mahrem isen
Himmetin gözüne kevneyn (Kevneyn: Ýki cihan, dünya ve ahiret.)
Zerre kadar gelir deðil

Eþrefoðlu Rumi
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RADYO VE TELEVÝZYONDA KUR'AN
OKUMAK CAÝZ MÝDÝR?

Kul Rabbine: "Beni bana býrakma, sana ulaþacak yolu aç, beni senden alýkoyan
þeytanýn tuzaðýna düþürme" diye yalvarýp, ihlas ile Yaratan'ýn merhametine sýðýnýnca,
Rabbi: "Korkma, benim ismimi an, iþe baþla" der.

Besmele: Allah'ýn evi olan kalbin nuru, Kur'an'ýn da anahtarýdýr.
Var olan her þey, Besmelede bulunan Allah, Rahman, Rahim isimleriyle vücut

bulmuþtur.
Bismillah kelimesi, öyle bir kader sahibinin ulu ismidir ki, insanlarda gördüðün

yücelik, ancak o kudret sahibinin beliren feyzinden ileri geldiði gibi, aþaðýlýk da onun
eksiksiz adaletinin görülmesinden ileri gelir.

Besmele'deki Rahman isminin lezzetinden tadan kimsenin seziþi karþýsýnda,
yerden göðe kadar olan uzaklýk, sivrisineðin kanadý kadar gelmez.

O halde, Rahman, Rahim olan Allah'ýn, büyük ve ulu ismiyle iþe baþla, sonuç
al.

Besmelesiz, iþler sonuçsuzdur. Ýnanmazsan, tarihe bak. Musa'ný iþi ile
Firavun'un iþini gör. Ýbrahim'in iþi ile Nemrud'un iþine bak. Ne canlý örnekler...

Elif, Lâm, Mim...
Ey Habibim,
Ey Ahadiyet zâtýmla Ahmediyet kiþiliðin arasýnda bilinen þifrenin sahibi,
Ey kâinatýn nefsi natýkasýnýn kalbi,
Ey zâti sýfatlarýmý bilen, ilâhi sýfatlarýma sýfatlanmýþ Ýnsaný Kâmil,
Ey meleklerin hayreti, gökyüzünün aydýnlatýcýsý yok iken, kader üstadý bu

gökyüzünün ince süsünü yapmadan önce, Kul Huvallahu Ahad sesleniþine daldýrýlmýþ
Muhammed'im,

Rububiyyet (Rab'lýk) sýrlarýmýzý senin aracýlýðýnla, yeteneðine göre kitabýna
yansýtacaðýmýz, yaratýlmýþlarýn en þereflisi olan insanlýða söyle, þunu iyi anlat ki:

Allahu lâ ilâhe illâ hu...
"O, Allah'týr. O'ndan baþka ilâh yoktur."
Þu görünenleri yaratan Allah; Vahid, Ahad, Samed olan, noksansýz sevgiyle,

bu var olaný ve her þeyi yaratan Allah, gerçek hayatýn sahibidir.
Hayat sýfatýnýn beliriþiyle, tüm hayat sahipleri can bulur. Ýþte, o Allah'tan baþka

ibadete layýk, tüm yaratýlmýþlarda, görünürler arasýnda hiçbir ilâh yoktur.
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Hem, Hayy ve Kayyum'dur. Bu yaratýlmýþlar, O'nunla ayakta durur. O'nun
aþkýyla devamlý ve sonsuzdur.

Olaylardan, kavranmaktan, yokluktan ve sona ermekten uzak olan birliði; sayý
dizisinde, çiftin karþýlýðý olmayan birliktir. (*)  Verir, vermesinden dolayý bir þey eksilmez.

O halde, ey insanlar:
Putlara tapmayýn.
Ey Hýristiyanlar:
Halis kul olan, "Resûlullah" rütbesiyle rütbe alan, ulu peygamberlerden olan

Ýsa'ya "bu, Ýsa, Allah'týr" demeyin.
Nezzele aleyke... (Sana indirdik.)
Ey her þeyin kaynaðý ve resûllerin en mükemmeli,
Uluhiyet (ilâhlýk) sýrrýmýzý ortaya serdiðimiz gibi, gizli Rab'lýðýmýzý da tüm

güzelliklerdeki varlýðýmýzla, muhabbet (sevgi) perdesinden ortaya koyuyoruz.
Kâinatýn özü; tüm insanlýðýn gereksinimini toplayan Kur'an-ý Mübin'i, gelmiþ

geçmiþ peygamberleri ve önceki kitaplarý doðrulayarak sana indirdik.
Özellikle, Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat'ý, Cenabý Ýsa'ya gönderilen Ýncil'i de,

o Allah indirmiþti. Tâ ki, hak ile bâtýl ayrýlsýn, insanlar doðru yola eriþsin diye.
O halde, bu ilâhi hükümetin yasalarýnýn bir hikmetidir ki, bütün peygamberleri

hakkýyla tasdik için, Hz. Muhammed'i tasdik etmek þarttýr. Çünkü, enbiyayý hakkýyla
bildiren, kitaplarýný hakkýyla yorumlayan ve onlara þahit olan, ancak Hz. Muhammed'dir.

Son olarak, hak ile bâtýlý ayýrmaya yarayacak her þeyi de Cenabý Hak, Kur'an
ve Muhammedi mucizeler þeklinde indirdi.

Ey Ýnsanlar: Hak ile bâtýlý ayýran Kitap geldi.
Dikkat edin, müminler: Kâinatta yaþanan, görülen tüm olaylar, Kur'an hükmüne

boyun eðer. Yirminci asýrda, onun sesini duymayan kalmamýþtýr.
Doðuda, batýda o muazzam Kitap okunuyor. O yalnýz, satýrlarda korunmuþ

deðil, kalplerde de saklanmýþtýr. Batýlýlar, ilim konularýna ait saðlam kanýt göstermek
istediklerinde, o muazzam Kitab'a baþvururlar.

Ey Mümin,
Sen, o muazzam Kitab'ý, yalnýz ölüne okuma. O'nu, mezarlýk kitabý sanma.
O'nun diriler için gönderildiðini bil. Yalnýz, sözlerini usulüne göre okumakla

kalma, emirlerine uygun davranýþlarda bulun da, hem geçici hem de sonsuz özgür-
lüðünü kazan.

(*) Ýki türlü bir'lik vardýr. Birincisi, bildiðimiz "bir" sayýsýdýr. Sayý dizisi içinde 1, 2, 3..." diye devam
eden sayýlardan biridir. Diðeri ise "ikincisi olmayan Tek'lik"tir. Allah'ýn birliði, iþte bu sonuncusudur.
"1"sayýsýnýn benzeri sayýlar vardýr, ama Allah'ýn birliðinin eþi ve benzeri yoktur.
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Ey mümin,
Görüyorsun ki, dünyanýn adý geçen ülkelerinde, radyoda ve televizyonda Kur'an

okunuyor.
"Olabilir mi" diye, yalnýz bunu sorma. Acaba gerçekte Cenabý Hak, bunu neden

okutturuyor diye düþün.
Ýþte Allah, özür kapýlarýný kapatýyor, itiraz yollarýný kesiyor. "Yirminci asrýn

çocuðu deðil misin? Kur'an'ý duyman gerekir. Her yerde okutturdum," diyor.
"Muhammed'imin yüceliðini insanlara anlatan o Kitab'ýn göz kamaþtýrýcýlýðýndan, baþka
hiç kimsenin kitabý okunmuyor," diye belirtiyor.

Ey Muhammedî mümin,
"Sana indirdik" ayetinin inceliði, anlaþýlmaya çalýþýlýrsa:
"Ey sureti (þekli) Hak, Sîreti (hayatý) Rahman olan Habibi Kibriya (Hz.

Muhammed),
Sýrrýmýzda gizli olan, Kur'an gerçeklerinin nurunu temiz kalbine indirdik, tecelli

ettirdik. Elif Lâm, Mim'de gizli olan Uluhiyet sýrrýný sana öðrettik. Zât'ýmýzýn
Vahdaniyetini sana gösterdik.

Allahu Lâ Ýlâhe Ýllâ Huvel Hayyul Kayyum Rabbani hükümetinin baþkaný
oldun."

Ey hakikat yolcusu,
O muazzam Kitab'ý yalnýz ölüne okumakla kalma. O'nun derinliklerine dal

Dünya ve ahiret mutluluðunu açýkça gör. Ýslamýn zevkini tat, ruhu temel alan siyasetini
öðren. Ýliþkilerde adalet ve danýþmayý esas tutan, haksýzlýða düþman olan, her kim
olursa olsun, çalýþmalarýnda Allah'a ve insanlara karþý sorumlu olduðunu, dünya
medeniyetlerinin henüz ayýrdýna varamadýklarý yücelikleri beyan eden, o Aziz Kitab'ý
canla oku.

O Kitab'ýn en derin inceliklerini bilen Hz. Muhammed'in kucaðýnda büyüyen,
Peygamber'den ders alýp mezun olan, adalet ve eþitlik kurallarýnýn uzmaný, Rabbani
hükümetin eðitim bakaný, Allah'ýn Ýmam'ý Cenabý Aliyül Murtaza'nýn, Malik Bin Eþter'i
Mýsýr'a vali tayin ettiðinde, ona gönderdiði mektubu oku. (Bkz. s. 386-397.)

Bu âlem sonsuza dek sürse, milyarlarca medeniyet kurulsa, Allah'ýn ilminin
huzurunda, saðduyunun önünde, Kur'an'ý Mübin'den feyz alýnarak emredilen bu
kurallarýn hangi kelimesine, hangi harfine, hangi noktasýna el vurulabilir?

14 asýr önce, bilgisizlikler ve eziyetler dünyayý sarmýþken, artýk hiçbir nebinin o
perdeyi parçalayamayacaðý zaman gelmiþken, tenezzül edip o perdeyi parçalayan
Muhammed Ýbni Abdullah'a indirilen Kur'an-ý Kerim okunduðunda, hangi saðduyu
önünde eðilmez? Hangi düþünür, hayretlere dalmaz? Acaba, hangi darda kalmýþýn
yüzü gülmez?



365

GÜNAH HASTALIÐININ ÞÝFA REÇETESÝ

Hasan Basri Hazretleri buyurdular ki:
– Ben yanýmda bir delikanlý ile Basra sokaklarýnda gezerken, bir doktora

uðradýk. Doktor bir kürsü üzerinde oturmuþ, etrafýnda erkekler, kadýnlar ve çocuklar,
ellerinde þiþelerle her birisi dertleri için deva talep ediyorlardý. Yanýmda bulunun delikanlý
doktorun yanýna giderek doktora: "Ey tabip, günah hastalýðýna da bir ilacýn var mýdýr?"
diye sorunca doktor "evet, vardýr" dedi ve "Þu on þeyi yaparsan, günah hastalýðýna
þifayý bulursun" dedi:

"Fakir aðacý ile tevazu aðacýnýn damarýný al, bunlarý tevbe ile karýþtýr. Rýza
havanýna koy, kanaat tokmaðý ile döv, ittika (Allah'tan korkmak) tenceresine koy,
üzerine hayâ suyunu dök. Muhabbet ateþiyle kaynat, þükür kadehine koy. Ümit
nefesiyle üfürerek soðut. Hamd kaþýðý ile iç. Bunlarý böyle kullanýrsan, dünya ve
ahiret dert ve belalarýndan kurtulursun."
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ÝMAM EFENDÝ'NÝN IÞIKLI SÖZLERÝ

Giriþ: Yaradýlýþ'ýn Sebebi
Allah'ýn muradý, kullarýn kendisine kavuþmasý, vuslatýdýr. Yaradýlýþýn sebebi budur.

Cenabý Hak, kulun kendisine kavuþmasýný özler. Cenabý Hak ise ýþýktýr, nurdur. Ýnsan
karanlýk olursa kavuþamaz. Ancak ýþýk, ýþýða kavuþabilir. Bunun için günah ve
haramlarýn karanlýðýndan kurtulmamýz gerekir ki, O'na kavuþabilelim.

Ýnsan beþerdir. Kusur etmemek olmaz. Fakat kusur ettik diye durmak da olmaz.
Tövbe ve inabe (tam dönme) gerekir ki, günah karanlýðýndan kurtulalým.

Biz neden, yaradýlýþ (hilkat) sebebimizi yerine getirmeyelim? neden bu emri
ve o ilâhi özlemi yerine getirmeyelim? Allah için müslümanlara, müminlere yakýþan,
o ýþýklarýn ýþýðýna kavuþmaktýr. Onun için, rýzasýný kazanmaktýr. Bu da biraz bu pis,
murdar nefsimize zahmet vermekle, onu arýtýp tezkiye etmekle, Allah'a layýk ve vasýl
etmeye çaba ve gayret göstermekle mümkündür, baþka þekilde olmaz.

Gerçi herkesin dönüþü, Hazreti Allah'adýr. Bunda þüphe yoktur. Fakat Cenabý
Hak'kýn celaline, kahýr ve gazabýna dönmek de var, cemaline, lütfuna dönmek de var.
Allah korusun. Celaline dönenler için, artýk her türlü azap kesinleþmiþtir.

Kur'an-ý Kerim'de: "Ey nefsi mutmainne, razý olduðun (raziye), razý olduðun
(marziye) halde Rabbine dön. Kullarýmýn arasýna katýl ve cennetime gir" (Fecr, 27-
30) buyuruluyor. Allah'ýn evliyasý, veli kullarýyla görüþmek, onlara muhabbet beslemek
ve uymakla nefsimiz, mutmainne, raziye, marziye ve belki kâmile ve safiye olur. Ýþte
o vakit de: "Zât cennetime giriniz" diye emir buyurulur.

Bizzat zâtýna dönmemiz emir buyuruluyor. Bu ne þeref, bu ne mutluluk, bu ne
zenginliktir?

Efendi, Allah diyen az olmasýn diye pek fazla korkuyorum. Çünkü Allah
demeyen pek çok, diyen pek azdýr. Oysa Allah diyenler az oldukça dünya, pek ziyade
daralýr, bu yaratýklar her çeþit zorluk ve tehlikelere uðrar da, ondan pek korkarým.
Bilindiði gibi din ve dünya, Allah diyenler yüzü hürmetine durur. Bunlar olmazsa ne
din, ne dünya kalýr. Gerçi her yüzyýlda, 124 bin peygamber sayýsýnca veli bulunur ve
bulunacaktýr. Fakat Allah evliyasý bir sene içinde veya bir süre boyunca deðil, toplam
bir yüzyýl içinde bu sayýda olacaktýr.

Olur ki bazý zamanda evliyaullah çok bulunur. O vakit ilâhi bereket ve rahmet
de çok olur. Bazý zaman da evliyaullah azalýr. O vakit de ilâhi bereket ve rahmet, o
oranda azalýr. Hatta bu izzetli zâtlarýn az bulunduklarý yýllarda yer alan savaþlarda,
müslümanlar galip gelip zafer kazanamazlar.

Gerçi zafer için, müslümanlarýn da hakiki müslüman olmasý lâzýmdýr. Bu da
ayrýca belirtilmeye deðer. Zira hadisi þerif ile de sabittir ki, "On iki bin müslüman
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harbe girse, karþýlarýnda ne kadar kâfir olursa olsun, bu müslümanlara karþý
duramazlar." Fakat dediðimiz gibi, müslümanlarýn da müttaki ve salih olmalarý þarttýr.

Zamanýmýzda böyle olmuyor. Harpte bulunanlar bir yana, burada, evlerinde
rahat rahat oturan müslümanlar bile müslümanlýðýn deðer ve þerefini korumuyor.
Yoksa efendi, on iki bin deðil, yüz bin öküzün boynuzuna istediðin kadar kýlýç, top, vs.
tak, o biçare hayvan savaþ sanatýný ne bilir? Onun gözü otlamaktadýr.

Amr Ýbnül As Hz. de içinde olmak üzere Sahabei Kiram hazretleri, bir kalenin
fethine gitmiþler. Ne yapmýþlarsa bir türlü kaleyi fethetmeyi baþaramamýþlar. Amr
Ýbnül As buyurmuþ ki, "Beni bir mancýnýða koyup, o kalenin üzerine atýnýz. Ben gider,
bir taraftan savaþýr, bir taraftan da kalenin kapýsýný açarým, siz de gelirsiniz, kaleyi
fethetmiþ oluruz."

Demiþler ki: "Caným, böyle þey olur mu? Sen oraya gidinceye kadar, özellikle
de düþtükten sonra sað kalýr mýsýn? Kale muhafýzlarý karþýsýnda bir tek adam ne
yapabilir? Seni öldürürler."

Cevaben, "Hayýr, bana bir þey olmaz," buyurmuþ. Nedenini sormuþlar. Demiþ
ki: "Cenabý Peygamber bana, 'Sen Mýsýr'a vali olmadýkça ölmezsin' buyurmuþtur.
Oysa ben henüz Mýsýr'a vali olmadým. Onun için bana bir þey olma ihtimali yoktur."

Sen hele Sahabei Kiram hazretlerindeki, Peygamber Efendimiz'e karþý inanç
ve güvenin derecesine bak. Bu kemal, bu iman ve baðlýlýklarý sayesindedir ki böyle
büyük oldular. Þimdiki müslümanlar da bunlara uymakla yükümlü iseler de, heyhat ki
Batý'nýn ahlak ve tavýrlarý, Avrupa âdet ve ahlaký dururken, Peygamber'in eserine,
ashabýn eserine kim uyacak, kim gidecek?

Altýnýn Saflaþmasý
Hasan Basri Hz., Tabiin'in (ashabdan sonraki kuþaðýn) seçkinlerindendir. Pek

çok sahabei kirama yetiþmiþ, onlarla görüþmüþtür. Kendi asrýnda bulunanlara buyurmuþ
ki: "Siz nasýl altýnlarýn deðerini bilir ve onlarý saklarsýnýz, size yarar saðlayacak þeylere
harcarsýnýz. Ashabý Kiram hazretleri de nefs ve vakitlerinin öylece kadrini, deðerini
bilir, onu ibadet ve itaate, zikre ve fikre, Mevla'nýn dostluk ve huzuruna, yakýnlýk
kesbetmeye harcar, onun bir dakikasýný, bir anýný bile boþa harcamazlardý. Bu yüzden
erenler, din ve dünyada öyle büyük oldular." Gerçekten, böyle büyük olmak lâzýmdýr.

Bakýnýz: Altýn ve gümüþ, topraktadýr. Fakat ondan ayrýdýr. Yani ona karýþmamýþ-
týr. Hem toprakla bir arada, hem de gene topraktan uzaktýrlar. Onu bunca emeklerle,
güçlüklerle çýkarýrlar. Topraktan tamamen ayýrýrlar. Altýn halis oldu mu, ona padiþahýn
mührü vurulur, artýk o aziz olur.

Týpký bunun gibi, topraktan ibaret olan bu bedende bir altýn madeni, bir ilâhi sýr
mevcuttur. O büyük sýr, bu bedenle iliþkilenmiþtir. Ýþte bunu zikir ve fikirle, özellikle
aþk ateþi ve muhabbetle, dostluk ve huzur nuruyla ortaya çýkarmak ve Cenabý Hak
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tarafýndan ona bir mühür vurularak, 'kulum' diye, zâtýna baðladýðý mutluluk ve izzet
özünün üzerine çekilmesi gereklidir. Böyle olmaz da, nasýl ki bazý madenler altýn,
gümüþ bulunan tabakadan geçerek onlarý bozarsa, bu nefs ve þeytan da bu vücudu
istila eder, o bedende bulunan ruh ve sýrrý bozar, mahveder. Ve artýk bunun halis altýn
olmasý, asýl kudret ve deðerini korumasý mümkün olamaz. Ýnsan, Allah'a layýk olacak
bir Hazreti Ýnsan iken, hayvan, belki de hayvandan daha aþaðý bir dereceye iner.
Rabbim muhafaza buyursun.

Onun için çok dikkat edip özen göstermek, bu sýrrýn, bu emanetin bozulmamasýna
pek ziyade önem vermek lâzýmdýr. Onu çok yüceltmek gerekir.

Hem bu sýr yalnýz insanýn kendisinde deðil, diðer insanlarda da mevcut
olduðundan ve bütün yaratýklarda Yaradan'ýn bir sýrrý bulunduðundan, insan, kendisini
yücelttiði gibi diðer insanlarý da, diðer varlýklarý da yüceltmeli, onlarý sevmelidir.
Yaradan'ý seven, yaratýlmýþý da sever.

Ýnsanýn kendini sevmesi, kendini yüceltmesi demek, nefsini yedirip içirip
azdýrmasý deðil, onu arýtýp, tezkiye edip ýslah etmesi demektir. Nefsin haklarý verilmeli,
hazlarý men edilmelidir. Yoksa onun hazlarýný vererek ve bütün emirlerine boyun
eðerek onu coþturmak, tuðyan ettirmek, bunun sonucu onu da, kendini de cehennemlik
etmek, insanýn kendini yüceltmesi deðildir. Böyle bir akýl, akýl deðildir.

Ruhül Beyan'da yazar: Geçmiþ ümmetler, peygamberlerinin dýþ görünüþünde
kaldýlar. Dýþlarýna baktýlar, onlarýn içlerinden haberleri olmadý. Bu yüzden dünyalarý
da, ahiretleri de berbat oldu, harap ve mahvoldu.

Peygamberler nasýl böyle ise, veliler de aynen böyledir. Yani evliyaullahýn da
zâhirinde kalanlar, yine bunlardan yararlanamazlar. Onlarýn içine yönelmeli, onlarýn
bâtýnýný anlamalý. Onlarýn içini anlamak için de insanýn kendisi veli olmalýdýr ki, bu
þekilde  kendi varlýðýnda, kendi insanlýðýnda kendisi de yararlanabilsin.

Nefsin Gizli Ayýplarý
Ýbadetin, itaatin, zikir, fikir ve huzurun iyisi, Allah indinde makbul ve muteberi;

insanýn kendi yanýnda kalmayan ibadetleri, salih amelleridir. Yani bu ibadetleri ve
itaatini kendi için etmeyip, Allah için etmelidir.

Soru: Efendim, emrediyorsunuz ki insan, musibetlerini mürþidine arz etmelidir.
Gerçi nefsin ayýplarýndan bazýlarý bilinir, bunlarý arz edelim. Fakat bazýlarý pek gizlidir.
Ýnsan o gibi ayýplarýn farkýna varmýyor ki arz etsin. Örneðin: Birisine tevazu ediyor,
sonu riya çýkýyor. Veya kibir çýkýyor. Bunlarý nasýl bilelim? Ve bildiðimiz þeyi nasýl arz
edelim?

Cevap: Evet, doðrudur. Fakat madem ki nefsin ayýplarýndan görünenleri
biliyoruz, öncelikle bunlarý terke gayret etmeliyiz. Diðer, gizli olan ayýplarýmýz için de
iki çare vardýr.
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Birincisi: Tevazu edeceðimiz adama göstereceðimiz alçakgönüllülüðü, o adam
için yapmayýp da, yalnýz bu adamda Cenabý Hak'kýn bir sýrrý olduðundan, iþte bu sýrra
hürmeten o adama tevazuya niyet ederek ve içimizi de bu þekilde düzelterek tevazu
gösterirsek, artýk bu çeþit tevazudan ve sonucundan korkulmaz. Gerçekten de
alçakgönüllülük etmiþ oluruz. Yani bunda nefsin bir hilesi araya giremez. Nefs araya
girmedikçe de musibetler ortaya çýkmaz.

Ýkincisi de: Hak ehline yakýn olmakla, onlarla sohbet etmekle, nefsin ayýplarýný
peyderpey öðrenir, tanýrýz. Zira bu yakýnlýk, bu sohbet, insandaki zekâ ve irfaný uyandýrýr.

Bu sohbet çok ilginçtir. Hatta insana yeni yeni yetenekler bahþeder. Daha
önce anlayamadýðýmýz þeyleri, kolaylýkla anlamaya baþlarýz. Bu sayede, gizli olan
ayýplarýmýzýn da farkýna varýrýz. Bu ayýplarý öðrendikçe, onlarý da peyderpey terke
gayret ederiz. O vakit iþ, pek güzel olur. Sonra mürþidin himmeti, feyz ve nazarý,
eðitimi de buna katýlýr. Ýnþallah tamamen arýnýr, temizlenir, Allah'a layýk oluruz. Artýk
hiçbir þeye ihtiyaç kalmaz.

Kýsacasý: Nefs için hiçbir þey yapmayalým. Ne yaparsak Mevla'mýz için, onun
rýzasý için yapalým. Artýk araya ne nefs, ne de hiçbir þey girer.

Ýþte zâhirde pek bilgin ve pek büyük olduklarý halde, birçok zâtlarýn zâhiri
ilimleri ve olgunluklarýyla yetinmeyerek, içlerinin tamiri için mürþit aramaya, onlarý
bulup onlarla olmaya mecbur olmalarý, hep nefsin gizli olan ayýplarýndan kendilerini
kurtarmak içindir. Yoksa yalnýz ilim ve kemalleriyle bu baþa çýkmaz. Ýnsan, bâtýna ve
bâtýn ehline hizmet etmedikçe, nefsten kurtulamaz.

Ýnsaný Kâmil
Size doðrusunu söyleyeyim: Allah'a yol, ancak mana Âdem'indendir. Baþka

yol katiyyen yoktur. Onsuz ne huzur, ne yakýnlýk, ne vuslat, hiçbir þey olamaz. Ne
yapalým, Cenabý Hak böyle yapmýþ.

Ýnsaný Kâmil'le görüþmek, onlarla sohbet etmek, onlara hizmet, pek büyük bir
nimettir. Devlettir. Aman aman, ne yaparsanýz yapýnýz, Ýnsaný Kâmil'den uzak
kalmayýnýz. Ve onun feyz nazarýndan, rahmetinden ve gönlünden düþmeyiniz.
Cehenneme girmeye razý olunuz, fakat Ýnsaný Kâmil'den uzak ve ayrý kalmaya razý
olmayýnýz. Bu zâtlardan uzaða kaçmamýzýn, tarikata ve tarikat erbabýna
meyledemeyiþimizin sebep ve etkenleri pek çok ise de, baþlýcasý dünya ve dünya
ehline olan aþýrý ilgi ve teveccühümüzdür.

Gerçek Kulluk Nasýl Olmalý?
Ýsrail Oðullarý'ndan bir abid (ibadet eden), bir yerde inzivaya çekilerek vaktini

daima Cenabý Hak'ka ibadetle geçirirmiþ. Bir gün Cenabý Hak, Musa Aleyhisselâm'a
buyurur ki: "Ben o kulumu dalâl (sapkýnlýk) ehlinden eylemiþimdir. Ýster ibadet etsin,
ister etmesin, bu böyledir. Kendisine söyle." Hz. Musa da ilâhi emir ve fermaný o
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adama bildirir. O adam cevaben: "Ben, kendinin rýzasýný istiyorum. Madem ki O öyle
istiyor, ben ne diyeyim? Ben öyle þeyler bilmem. Benden razý olsun da, varsýn
cehenneme koysun," diye þükreder.

Bunun üzerine Cenabý Hak, bu adamý dalalet ehli iken, hayýrlýlar zümresine
nakil buyurur. Ve kendisini cennetlik ettiðini, gene Hz. Musa aracýlýðý ile ona teblið
ettirir. O adam, cevaben der ki: "Vallahi, ben bunu da bilmem. Ben ancak rýzasýný
isterim. Benden razý olsun da, kendi bilir. Ýster cennete, ister cehenneme koysun. O,
kendinin bileceði iþtir. Ben öyle þeyler bilmem."

Ýþte kulluk, ubudiyet böyle olur. Kýsacasý, hiçbir þeye güvenilmez. Ýsyan ve
saadet gibi düþüncelerle meþgul olmayalým. O ibadet ettiðimizdir, biz de kuluz. Kul,
kulluðunda gerektir. Bu âlem, imkân âlemidir. Her þey olur.

Mürþide Olan Sevgi, Nasýl Gösterilmeli?
Bizi çok sevmenizi arzu ediyorum. Bundan inþallah bir zarar görmezsiniz. Ne

olur, bizim dilimizden çýkan sözlerle de biraz amel etmeye gayret ediniz. Sizin en ufak
bir gayretiniz, sizin bize ikram ve hürmetinizden daha hoþtur, daha makbule geçer.
Bununla çok memnun ve hoþnut oluruz.

Riyazet
Riyazet vardýr, fakat belli bir zamana mahsustur. O da mürþid'in emriyle olursa

semereli olur. Yoksa insanýn kendi kendine riyazet yapmasý, faydalý olmaz.
Yememekteki afet, yemekteki afetten çok daha büyüktür. Kýsacasý, yolcunun kendi
kendine böyle bir þey yapmasý doðru deðildir. Ýnsanýn hayýr zannettiði, olur ki aleyhine
olur.

Müridin Görevleri
Þahý Nakþibend Efendimiz buyurmuþlar ki: "Saliklere iki vasiyetim vardýr. Bu

iki vasiyet onlara, iki göz, iki kulak yerindedir. Birincisi: Salik hangi mertebeye ulaþýrsa
ulaþsýn, kendi nefsini Firavun'un nefsinde yüz kere aþaðý görmezse, felah bulmaz,
kurtuluþa eremez. Ýkincisi: Salik hangi mertebeye ulaþýrsa ulaþsýn, kendisini yolun ilk
basamaðýnda görmez ve bilmezse, o salik kurtulmaz, helak olur."

Bu yolda bulunanlarýn, üç edebe en üst derecede özen göstermeleri, pek elzem
ve yararlýdýr:

1. Allah'ýn inayeti ve mürþidin himmetiyle, salikte ne kadar manevi kemaller
zuhur ederse etsin, o salik tevazuunu, zilletini, yokluðunu arttýrmaya gayret etmelidir.
Bunu yapabilirse, onu da ilâhi bir lütuf sayýp þükretmelidir. Benlik davasýna
düþmemelidir. Kul, asli sýfatlarý olan acz, fakirlik ve yokluk niyazýnda sabit olmalýdýr.
Allah'ýn sýfatlarý olan kudret, izzet ve gýna'ya (yani zenginliðe) el uzatmamalýdýr. Tâ ki
Cenabý Hak, o kulun insaný sýfatlarýný kaldýrýp, zâtýyla daim kýlsýn. Bunun için bize
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katiyyen varlýk yakýþmaz. Fâni olmak istemeyen böyle yapar.
2. Bir salikte insanlýk hâli, mürþidin razý olmadýðý bir hâl, bir ahlak, bir þey

zuhur ettiðinde, "artýk ben bir þeye yaramam" kanaatine varýp, sohbetten kesilmemek
gerekir. Bu edebe çok dikkat ve özen gerekir.

3. Mürþit bir þey emrederse, gayet sevinçli olarak onu yapmalýdýr. Tâ ki o
þey, kendine fayda versin.

Gerçekten, bu üç edebin insana pek ziyade lâzým olduðu bilinmelidir.

Kur'an
Kur'an-ý Azimüþþan'da yok, yoktur. Fakat, anlamak, idrak etmek zordur. Eðer

böyle olmasa, Kur'an'ýn mana, hakikat ve sýrlarýna bir sýnýr olmak gerekseydi, kýyamete
kadar gelen insanlarýn Kur'an ile amel etmeleri mümkün olmazdý.

Bir ayette: "Göklerin ve yerin anahtarlarý O'nundur" (Zümer, 39:63) buyuruluyor.
Dýþarýda nasýl böyle ise, içeride de keza böyledir. Muhakkikler, bu ayetin iç anlamý
hakkýnda buyururlar ki: "Göklerden murat, kalp ve insani ruhtur. Yerden murat da
nefs arzýdýr." Bunlarýn anahtarlarý, Cenabý Hak'kýn kudret elindedir. Bir adam Ýslamiyet
yolunu tutar ve þeriatla amel edip, tarikatla salik olursa, rýza ve yakýnlýk yolunu
tutmuþtur. Cenabý Hak da o adamýn kalp ve ruhuna, semanýn kapýsýný açar. Ýlâhi
hazine bu kalbe, bu ruha dökülür.

Birçok ayetlere dikkat edilirse görülür ki, insanýn elinde hiçbir þey yoktur. Her
þey, Allah'ýn kudretindedir. Ýnsanýn seçim ve iradesinin, çalýþma ve gayretinin hiçbir
etkisi yoktur. Diðer birçok ayetlere de bakýlýrsa, insanýn çalýþma, seçim ve iradesinin,
iyi amellerinin görüleceði, fayda vereceði anlaþýlýr. Þimdi dýþ görünüþte bu iki kýsým
emirler, birbirine zýttýr.

Oysa bu ayetler, birbirine aykýrý deðildir. Ýnsanýn irade ve seçimini güzel
kullanmasý, salih ameller iþlemesi, Kur'an-ý Mübin'in emridir. Hikmettir, þeriattir. Herkes
bununla emredilmiþtir. Bu emri yerine getirmeyenler azaba, getirenler de her türlü
nimet ve saadete ulaþýrlar. Her þeyin Allah'ýn kudret elinde olmasý, insanýn irade ve
seçiminin, çaba ve gayretinin bir katký ve etkisinin olmamasý da, Kur'an-ý Celil'in
bâtýnýdýr. Kudrettir, hakikat mertebesidir.

Ýnsan þeriatla amel eder, emirlere uyar, yasaklardan sakýnýr, dýþýný ve içini
temizlemeye ve çirkin ahlaktan kurtulmaya çalýþýrsa, Cenabý Hak da daha ilerisini
ihsan ve inayet buyurur. Belki de bu mertebede insana, kendini görme, kendini
beðenme ve aldanma gibi varlýk musallat olur. Bu da o adamýn helakine, mahvolmasýna
yol açar. Buna yer kalmasýn diye Cenabý Hak, lütuf ve merhametinden, hakikat
mertebesini bildirmiþtir. Yani insanýn çalýþma ve ameliyle bu iþler olmaz. Ancak Cenabý
Hak'kýn lütuf ve keremiyle, cömertlik ve inayetiyle kurtuluþa ereceðimiz, haber
verilmiþtir. Deðil insanýn seçim ve iradesinin, çalýþma ve gayretinin, belki bütün bu
varlýðýn, varoluþunun ayný serap ve geçici gölge olduðunu buyurmuþtur ki, kibirlenmeye
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ve benliðe mahal kalmasýn. Ýnsana tamamen yakýnlýk ve kavuþma el versin.
Cenabý Hak hep emirlerinde, "Amelinize karþýlýk size hidayet ederim,"

"Amelinize mukabil size cennet veririm" (Vakýa, 56:24) buyurmuþtur. Bu ayetlerde
Cenabý Hak, sana seçim ve iradenin varlýðýný ispatlýyor. Bu ilâhi emirlerinden baþka
da, "De ki, hepsi Allah'ýn katýndadýr" (Nisa, 4:78) buyuruyor: Böyle olursan, iraden
kalmaz. Görünüþte bu ayetler, yekdiðerine muhalif, ters, zýt gibi.

Hayýr, ne muhalif, ne de zýttýr. Yalnýz zamanlarý ayrýdýr. Önce þeriatla, tarikatla
amel etmek, ibadet, taat ve mücahedede bulunmak lâzýmdýr. Böyle ola ola, iþ bir
raddeye gelir ki insan, artýk fena'ya ayak basar. Onda fâni olur. O vakit arada bir þey
kalmaz. Ýþte o zaman "De ki, hepsi Allah'ýn katýndandýr." Ýraden kalmaz, iþ hakikat
olur!

Hatýra gelir ki, Cenabý Hak bir adamýn kalbini mühürlerse, onu böyle kötü bir
hâle düþürürse artýk bu adam ne yapabilir? Bu soruya cevap, þudur: Bu mühürlenmeyi
o kiþi istediðinden dolayý, Cenabý Hak da öyle yapmýþtýr.

Cüzi Ýrade diyoruz ama, bu cüz öyle bir cüzdür ki, âlemlerin Rabbinin iradesinden
gelmiþtir. Ondandýr. O halde bu irade, büyük ve çok iþ görür. Kul, ilâhi ahlak ile
ahlaklanýr. Ýlâhi sýrlarýn, hikmetlerin, marifet ve ilimlerin kaynaðý ve mahzeni olur.
Hülasa, Mevla'sýna vasýl olur. Ýþte cüzi irade, böyle büyüktür.

Bunun tersine, insan iradesini bu yönde kullanmazsa insanlýktan çýkar, hayvan
olur. Hilafet rütbesinden düþer. Allah'tan uzaklaþýr. Her nimetten mahrum olur, en
aþaðý dereceye düþer. Rabbim muhafaza buyursun.

Cenabý Hak, cebir (zorlama) ve kahrýný, bir irade, meyil ve talebe baðlamýþtýr.
Kimseyi cebren günaha sevk etmez. Kullar ister, Cenabý Hak da yaratýr. Kimseye
zorla ibadet de ettirmez. Cebren ibadet ettirse, bundan mahlukun ibadetine muhtaç
olduðu çýkar. Halbuki O, âlemlerden müstaðnidir. Her þey O'na muhtaçtýr, O hiçbir
þeye muhtaç deðildir.

Ýç Hastalýklarý
Dýþ hastalýklar, yani beden ve organlara ait hastalýklar kolaydýr. Tedavisi

mümkündür. Fakat bâtýni hastalýklar müþküldür. Bâtýnen hasta olan, hastalýðýndan
haberdar deðildir ki, tedavi çaresine baksýn, arasýn.

Gözümüzü açýp kendimizi bildiðimizden bu yana, nefs, tabiat, heves ve Allah'tan
gayrý þeylerle dostluk ediyoruz. Bunlarýn hükmü altýna girerek, çeþitli bâtýni hastalýklara
uðruyoruz. Yükümlü olmadan önceki temizliðimizi ve masumluðumuzu kaybediyoruz.
Tedavi güçleþiyor.

Gerçi Cenabý Hak, Kur'an-ý Mübin'in müminlere rahmet ve þifa olduðunu
bildiriyor. Gerçekten de öyledir. Ancak, Kur'an'ýn zâhir emrine dýþýmýzý, bâtýn emrine
de içimizi uydurmazsak, Kur'an bize nasýl doðruyu bulduracak, þifa ve rahmet vesilesi
olacak? Bu nedenle Kur'an'ýn zâhirini alimlerden, bâtýnýný da bâtýn alimlerinden
öðrenmeye, onlarý arayýp bulmaya çok ihtiyacýmýz vardýr. Tâ ki dýþ ve iç emirlere
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uyarak, Kur'an'ýn hidayet, rahmet ve þifa veren emirlerinden yararlanmýþ olalým.
Ben Yerine Sen
Zâtýn biri bir gün, dostunun kapýsýný döver. Dostu içeriden: "Kimdir o?" diye

sorunca, kapýyý döven "Benim," der. Cevaben: "Madem ki sensin, senin için içeriye
yol yoktur" der ve kapýyý açmaz.

Biçare adam iþi anlar. Uzun zaman nefsi ve hevasý ile mücahededen sonra,
varlýðýndan kurtulur. Yine o dostunun kapýsýna gelerek, yavaþ yavaþ kapýyý dövmeye
baþlar. O zat gene içeriden: "Kimdir o?" diye sorduðunda, "Sensin," der. O zât da,
"Madem ki sen bensin, gel içeri," der. Hemen kapýyý açar ve içeri alýr.

Tasavvuf Nasýl Öðrenilir?
Ýmamý Gazali Hz. buyuruyor ki: "Bütün akýllýlar, hikmet sahipleri ve bilginler

bir araya gelseler, Sofiyye'nin koyduðu usül ve adabýn yerine, daha uygun ve iyisini
bulup da diðer bir usül koymaya güçleri yetmez." Çünkü yüce Sofi tayfasý bu usülleri,
kendiliklerinden koymamýþlardýr. Ýlimlerini peygamberlik fenerinden alarak yol ve
yöntem koymuþlardýr. Çünkü peygamberlik nurundan yüksek bir ýþýk yoktur. O ýþýktan
baþka bir usül koymaya, kimse muktedir olamaz.

Sofiyyenin ilk iþi, kalbi kötü huylardan temizlemek, boþaltmaktýr.
Her ilmin olduðu gibi, tasavvuf ilminin de tarifi, konusu, gayesi ve faydasý

vardýr.
Tasavvuf, kitap ve sünnete dayanan ilâhi ve Rabbani hikmetin adýdýr. Konusu,

kiþiyi gafletten kurtararak ona Allah'ýn huzurunu kazandýrmaktýr. Yararý da, kiþiyi
nefsin kötü huylarýndan arýndýrarak, Ýnsaný Kâmil ve Mevla'ya layýk bir kul etmektir.

Tasavvufun diðer ilimlerden farký þudur ki, kitap okumakla öðrenilmez.
Tasavvufa dair kitaplar, yalnýz tarikat usül ve adabýný öðrenmek içindir. Tasavvufun
tahsili, kâmil bir mürþitten ameli, tatbiki yolla, beden kitabýný okumakla mümkündür.
Satýr ilmi deðil, sadýr (göðüs) ilmidir (yani kalbe ait bir ilimdir).

"Ýlmi, ricalin aðzýndan alýnýz" hükmünce, tasavvuf, bir kitabý natýk'tan (konuþan
kitaptan) kendi vücut kitabýný okumakla öðrenilir. Tasavvuf, iþ, yaþayýþ, hâl ve ahlaktýr.
Bu iþi ve hâli öðrenmekse, terbiyeciye baþvurmayý gerektirir.

Bu iþ, kitap ve risaleler okumak suretiyle öðrenilmez. Bu vücut kitabýný insan,
bir kitabý natýk'tan okumalýdýr. Bizzat kendisi de kitap olmalýdýr.

Cenabý Hak bir kuluna tenezzül edince, onu kendinde fâni ve kendisiyle baki
eder. Bu nükteyi akýl idrak edemez. "Þeriat akla uygundur" sözü, aklý külle nispetledir.
Yoksa aklý maaþa, cüzi akla nispetle deðildir.

Mevlana Cami, bu nükteyi biraz anlatmak için þöyle bir teþbih yapýyor:
– Bir gün balýklar birleþip en büyük balýða giderler. "Su var mýdýr, nasýl bir

þeydir? Bize göster," derler. Büyük balýk: "Ben de bilmiyorum. Fakat suyun gayrý ne
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var, onu bana gösterirseniz, ben de size suyu göstereyim," der.
Balýða göre su, bizzat suyun görülmesini önlediði gibi, Cenabý Hak'kýn insana

aþýrý yakýnlýðý da ayný þekilde, insanlarýn görüþüne engel olmuþtur. O'nu anlamak, bir
kâmil mürþit vasýtasýyla basiret erbabý olmaya baðlýdýr.

Bir müritte iki þey tam olursa, o mürit behemehal vasýl olur. Birincisi þeriatýn
zâhir ve bâtýn hükümlerine uymaktýr, ikincisi de bir kâmil mürþitle muhabbet ve sohbet
etmektir.

Ýmamý Gazali Hz. ve baþkalarý buyururlar ki: Kalp bir havuza benzer. Bu havuza
dýþtaki beþ duyu vasýtasýyla beþ su akar. Fakat bu sularýn üzeri açýk olduðu için,
birtakým pislikler de bu sulara karýþýp birlikte gelir ve bu havuza, yani kalbe dolar. Her
ne kadar dýþarýdan havuz saf ve temiz görünse de, o pislikler dibine çöktüðünden,
karýþtýrýldýðýnda birtakým pislikler havuzun yüzüne çýkar, onun rengini, temizliðini bozar.

Bu havuzu temizlemek için, öncelikle birtakým pislikleri getiren o sularý kesmeli,
sonra ilâhi zikir kazmasýyla o havuzun dibini kazýp temizlemeli. Bu ameliyattan sonra
o havuzun dibinden bir su çýkar ki, bu doðrudan doðruya menbadan gelir. Gayet saf,
berrak ve halistir. Ýþte bu su, ledün ilminin bilinmesi ve keþfi, hikmet ilmi, ilâhi nurlar,
sýrlar ve hakikatler suyudur. Bu, havuzun kendisinden ortaya çýkar. Ýþte kalbin
boþaltýlmasý, bu sonuçlarý verir.

Þimdi dýþarýda dolaþsak, þununla bununla düþüp kalksak, herkesten, her yerden
kalbimiz bir pislik alsa, o Allah'ýn evi, o Kibriya'nýn nazar yeri olan gönlümüze bunlarý
doldursak, bu mu iyi? Yoksa burada böyle Allah muhabbetiyle, Allah derdiyle, kalbimizin
temizliðiyle, boþalmasý ve rahatlýðý için çalýþsak mý daha iyi? Bilmem ama, bana kalýrsa
þurada bir iki saat böyle Allah için sohbet ve muhabbet etmek, her türlü ibadetin, hem
de pek çok ibadetin ve dünya ile Allah'ýn gayrýsýnýn üstündedir. Bu þimdi anlaþýlmaz.
Ancak ben gittikten sonra anlaþýlýr.

Kalp, boþaltýlmadan doldurulamaz. Bunu da insan kendi baþýna yapamaz. Bir
bilene, bir kâmile ve bir marifete ihtiyaç vardýr. Salik onun terbiyesi ve tarifiyle hareket
ederse, baþarýlý olur. Þeyh Samini Hz. de öyle buyurmuþtur: "Mürþit, merdiven gibidir."
Nefsten ruhun en üst makamýna ilerlemek, yeryüzü merdiveni olan kâmil mürþit
vasýtasýyla olur.

Ancak: Ýnsan ne kadar büyük bir zâta mensup olursa olsun, o adam ilâhi muradýn
kendi vücudundan bilinip bulunmasýný istemez, arzu etmezse, o büyük adam ona
hiçbir þey yapamaz veya yapmaz.

Bir mürþit ne kadar büyük, ne kadar kâmil olursa olsun, onun kemalatý'ndan
müridin feyz alabilmesi için, saðlam bir azim ve cezim ister. Böyle olmazsa, o mürit
bir fayda elde edemez. Ýstese de hedeflenen maksada ulaþamaz.

Zamanýmýzda o kadar riyazet ve mücahede yoktur. Zamanýmýzda sohbet çok
etkili, pek büyüktür.

Bir salik, kendi kendine elli senede kazanamadýðýný, mürþidin (hakký öðreten
kimsenin) bir andaki sohbeti (talimi, öðretmesi) ile kazanýr. Bu zamanda sýrlar ve
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hakikatlerden bahsedilmezse, Allah'a gitmek ihtimali yoktur.
Din Elden Gidiyor

Hatýrýma þu düþünce geliyor ve gidiþat da onu gösteriyor ki, Ýslam nimetinin bu
müslümanlardan alýnacaðý zamandýr. Ve alýnýr. Hiç þüphe etmeyesiniz!

Bu halk Allah'ý, yarým arþýn bez parçasý kadar bile sevmiyor.
Ahmak, akýlsýz sandýðýmýz eski müslümanlar devrinde, dünyamýz mamur,

düþmanlarýmýz maðlup idi. Zira müslümanlardaki iman kuvveti, Allah sevgisi ve celali,
kâfirlerin kalplerine korku doldurmuþtu. Dünyalarýnýn bu rahatlýðýnýn, müslümanlarýn
ibadet ve taatlerine çok yararý vardý.

Þimdi akýllý dediðimiz, sivri akýllý türedilerimiz zamanýnda, dünyamýz harap, türab
bir hâle geldi. Müslümanlarýn kalplerinden Allah korkusu ve sevisi, daha doðrusu
Allah, Resûlullah çýktý. Cenabý Hak, kendinden yön ve yüz çevireni, düþmanlarýyla
terbiye ve kahrettirir. Kâfire görünüþte üstünlük verir. Bu ne büyük musibettir ki,
müslümanlarýn baþýna geldi. Bugün yeryüzünde müslümanlardan daha zelil, hakir ve
aþaðý görülen bir kavim yok.

Bu ne günahtýr ki, hýristiyan Avrupalýlar, müslümanlarýn ahlakýný, gidiþatýný, iþini
beðenmiyorlar.

Ahlaksýzlýðýn, itaatsizliðin her çeþidi müslümanlarda. Dünyayý sevmek, nefsi
Cenabý Hak üzerine tercih etmek, nefsi gizliden gizliye Cenabý Hak'ka ortak (þirk)
tutmak, hep biz müslümanlardadýr. Hangi yasaðý ve hangi ahlaksýzlýðý býraktýksa
gösterin. Sözlerimin þahidi, Kur'an'dýr.

Gerçi geçmiþte müslümanlar, çeþitli zorluklara uðramýþlardýr. Fakat hiçbir
zamanda müslümanlar, zamanýmýzda olduðu gibi bu derece musibetlere ve belalara
dûçar olmamýþlardýr. Özellikle de müslüman geçinen bazý dinsizlerin din aleyhine
ayaklanmasý, þimdiye kadar hiç görülmemiþtir.

Dindeki bu bilgisizliðimiz, Hak'tan yüz çevirmemiz, sünnetlere uymayýþýmýz,
evliyaullahtan kaçýp onlarý sevmememiz devam ettiði müddetçe, hiç þüphe yok, dinimiz
de, dünyamýz da mahvolup gider. Gitti, gidiyor.

Dinde Reform ve Ýçtihat

Bir gün bir kitap gördüm ve biraz da okudum. Yirminci Yüzyýlda Ýslamiyet
adlý bir kitap. Çok þeyler yazýyor. Büyük müçtehitlerden söz ettikten sonra: "Biz niye
içtihat etmiyoruz (yeni din hükümleri çýkartmýyoruz)? Biz de insan deðil miyiz? Onlar
gibi bizim de aklýmýz, ilmimiz var. Neden hiçbir meseleyi kendimiz inceleyip biz de bir
þey söylemiyoruz? Hep eskilerin fikrinden dýþarý çýkamýyoruz?" diyor.

Dikkat ediyorum da bu kitaplar ne kadar iyi yazýlsa, þeriat hükümlerine ne
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kadar uygun olsa, gene içine bir þey karýþtýrýyorlar.
Evet, içtihat kapýsý kapanmýþtýr. Kapanýþ nedeni de þudur: Ýçtihat için yalnýz

zâhir ilmi yeterli deðildir. Ne kadar bilgin ve derin alim de olsak, þeriatýn iç (bâtýni)
gerçeðini bilmeden, yalnýz dýþ (zâhir) üzerine Kur'an'dan, Hadislerden hüküm
çýkartmak mümkün deðildir. Zira hiçbir þer'i mesele yoktur ki, onun bir esasý, bir
hakikati olmasýn. Önce bunun gerçeði araþtýrýlmýþ, incelenmiþ, sonra zâhir de eðer bu
hakikate uygun olursa kabul edilmiþ, yoksa edilmemiþtir. Yani hüküm çýkartmada,
hakikat esastýr. Þeriat ve dýþ görünüþ (zâhir), ikinci planda ve önemdedir.

Oysa böyle diyen adamlarýn, bâtýnlardan vazgeçtik, zâhirleri bile harap içinde
haraptýr. Bunu diyen adamlar, beþ vakit namaz, deðil mi? –Bunu bile kýlmýyorlar.
Heyhat! Bunlar mý Kur'an'dan, hadislerden hüküm çýkaracak?

Evet, çýkarýrlar. Kendi bâtýn (iç) hastalýklarýný, dinden yüz çevirmelerini
yerleþtirmek için, þeriatý alet ederek dini, Ýslamiyeti ortadan kaldýrmak isterler. Ve
amaç da budur.

Hak'tan görünüyorlar. Eðer dil bilgisini, biraz Arapçayý bilmekle, biraz da Avrupa
tekniðini öðrenmekle Kur'an ve hadisten hüküm çýkartmak mümkün ise, yabancýlarda
bu kadar doðubilimci (müsteþrik, oryantalist) var ki, onlarýn ilimleri bunlardan çok
fazladýr. Onlarýn da Kur'an'dan þer'i meseleleri çýkartmaya yetkili olmalarý gerekir.

Peki, þimdi siz söyleyin: Bu yakýþtý mý? Bir ecnebi bizim kitaplarýmýzdan, Kur'aný
Azimüþþan'dan hüküm çýkaracak! Halbuki bu iddiada bulunanlarýn dinle ilgileri,
zannetmem ki doðubilimci denilen bu musevilerden çok farklý olsun. Sen bunlarýn
görünüþte 'müslümaným' demelerine bakma. Maksatlarý, dediðim gibi müçtehit olmak
ya da þu, bu olmak deðil, bu þekilde dini harap edip, ortadan kaldýrmaktýr. Ancak
henüz söylemeye cesaret edemiyorlar. Çok geçmez, bunu da söyleyecekler. Daha
kim bilir neler yapacaklar.

Adamlar þimdi bile bar bar baðýrýyorlar. Hocalara, þeriata, dine 'kara kuvvet'
diyorlar. "Bunlara karþý savaþ açalým," diyorlar. Biz de hâlâ bunlarýn, "Kur'an'dan,
hadisten hüküm çýkartamaz mýyýz" yollu naðmelerine inanýyoruz.

Put ve Nefs
Kâfirler Hak'kýn gayrýsýna ibadet ederler ki, müminler bundan beridir. Fakat

hakikat ehli buyururlar ki, müminler de Hak'tan gayrýsýna ibadet ederler. Nasýl? Kiþi
neyi severse, ondan baþka olaný unutur. Ýnsanýn mahbubu (sevgilisi) ise, mabududur,
ilâhýdýr.

Evet, mümin de dünyayý seviyor. Halbuki insan dünyayý severse ahiretten,
ahireti severse dünyadan uzak olur. Allah'ý sevenlerse, her ikisinden uzaklaþýr. O
halde biz, Allah'ý hakkýyla mabud edinememiþiz demektir.

Çoðu kez müslümanlar, nefslerini Hak'ka þerik (ortak) ederler, Nefs, heva,
tabiat ve þeytana kulluk ederler. Bu putlara tapýnýrken, kendilerini hâlâ Allah'ýn kulu
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sanýrlar. En kötüsü ve Allah indinde en fena olaný, hevayý ilâh edinmekle, ona taparak,
Allah kuluna olan ikram ve ihsaný ümit edip beklemektir. Bu ne cehalettir?

Bu nefs putuna, bunun kibir ve benliðine yeter taptýk, yeter hizmet ettik. Ya
Allah'ý, Peygamberi, ahireti inkâr edip kurtulmalý, ki zamanýmýz müslümanlarýnýn çoðu
bu fikirdedir, yahut da bir kâmil kiþi bulup onun vasýtasýyla dünyada ve ahirette rahat
ve selameti bulmaktýr. Bize, yani müslümanlara yakýþan da, budur.

Bizim için nefsten büyük düþman yoktur. Bizim de Firavun'umuz, Ebu Cehil'imiz
nefsimizdir. Bir salikin ilk iþi, nefsi düþman bilip onunla dost olmamaktýr. Böyle bir
salik terakki eder, murat ve maksadýna nail olur.

Binekler
Cenabý Hak buyuruyor ki: "Size karada ve denizde binekler veren O'dur"

(Yunus, 10:22). "Her sýnýf mahlukatý yaratan, gemi ve davarlardan (otomobil, tren ve
uçaklardan) sizin için binek yapan O'dur. Tâ ki onlara binerken, Rabbinizin nimetlerini
hatýrlayasýnýz" (Zührüf, 43:12-13). Baþka ayetlerde ise: "Sizi helallerden rýzýklandýrdýk."
Ve: "Sizi yarattýðým þeylerin çoðuna üstün kýldým. Kadrinizi yüce ettim," buyuruyor.

Cenabý Hak'kýn bunlarý haber vermekten ilâhi murat ve maksadý, kendi müker-
remliðimizi koruyarak kendimizi kaybetmememiz ve geldiðimiz asli âleme, gene pak
ve temiz gitmenin sebeplerine ve çaresine baþvurmamýz içindir. Ayetin zâhiri böyledir.

Bâtýnýna gelince: Cenabý Hak, bizde kalp ve ruh yaratmýþtýr ki, bunlar
Emr'dendir. Sonra Hayy'ini bize tevdi buyurmuþtur ki, mükerremliðimiz, bu kalp ve
ruh ve sýr nedeniyle, bâtýnýmýzdandýr.

Karada ve denizde bineceðimiz þeylerin yaratýlmasýný ise, evliyaullah þöyle
açýklamýþlardýr: Yer'den maksat, unsurlar ve nefsten oluþan bir vücuttur, bu bedendir.
Denizden murad da, kalp, ruh ve sýr'dýr.

Dýþ ameller, bedenin bineði gibidir. Ýç ameller, razý olunmuþ ahlak ve yüksek
himmet de, bâtýnýn bineceði mesabesindedir, onun Burak'ýdýr. Zâhir ve bâtýn olarak
bu þekilde gayret sarf edenler, kutsal Lâhut menziline eriþirler.

Rýzka gelince, zâhirin rýzký olduðu gibi, bâtýnýn da rýzký vardýr. O da kalbin
tahliyesidir, ruhun boþalmasýdýr, zikir ve fikirdir. Aþk ve muhabbettir. Güzel haller ve
ahlaktýr. Mevla'nýn dostluðu ve huzurudur. Rabbani sýrlar, bilgiler, ilimler ve hakikatlerdir.

Kýsacasý: Yakýnlýk ve vuslat, Cenabý Rabbül Âlâ'yadýr. Böyle olanlar, gerçekten
mükerremdir. Bütün yaratýlmýþlarýn en üstünü, en akýllýsý, en bilgini ve en bahtiyarýdýr.
Ve belki bütün âlemlerin ve yaratýlýþýn karþýlýðýdýr.

Tasvir
Muhyiddini Arabi, "Tasvirci (musavvir) melundur" diyor. Zaten Peygamber

Efendimiz de öyle buyurmuþtur.
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Bu emrin zâhiri, dýþ anlamý malumdur. Bâtýn manasýna gelince: Biz, birtakým
salih amellerde bulunuruz. Eðer bunlarý ruhsuz iþledikse, bu salih ameller birer suret
giyeceklerdir ki, ruhlarý olmadýðýndan resim gibi, heykel gibi olacaklardýr. O zaman
Cenabý Hak bize emir buyuracak ki: "Þimdi buna ruh verin." Tabii olarak biz de
veremeyeceðiz. Bunun üzerine bize azap edecektir. (Yani bir amel ya da ibadeti
sadece þeklen yapmak, yeterli deðildir.) "Salih amelleri Allah'a, bir güzel söz (Kelimei
Tayyibe) yükseltir" (Fâtýr, 35:10). O kelimei tayyibe de Ýnsaný Kâmil'dir. O olmazsa,
hiçbir þeyin olmak ihtimali yoktur.

Hz. Yusuf
Yusuf Suresi, acayip sýrlarý bir araya getirir. "Kardeþiniz Yusuf'u arayýn.

Üzülmeyin, zira Allah'ýn rahmetinden ümidi kesenler, kâfirlerdir" (Yusuf, 12:87)
buyuruyor. Bu emrin gereði, günahla ümitsizliðe kapýlmamaktýr.

Hz. Yakup, Hz. Yusuf için o kadar aðlamýþ ki, mübarek gözleri kör olmuþ.
"Yusuf, Yusuf" demesi, hep zâhiridir. Görünüþte öyledir. Gerçekte maksadý,
Kibriya'sýdýr. "Mahluk için bu kadar aðlanmaz" diye attan düþerek söylediði söz,
halka Yakup'un gözyaþýnýn esasýný ilan ve ifþa eder. Evet, aþk ve muhabbet olursa,
sevilen unutulmaz.

Hz. Yusuf, gençliðinde aynaya bakar, kendi güzelliðine hayran olur. Aklýndan,
"Köle olsaydým bana paha biçilmezdi," diye bir fikir geçer. Böyle önemsiz bir hatýra
yüzünden sonunda bir akçeye satýldýðýný, Kur'an bize açýklamaktadýr. (Keza, "Ben
suçsuzum" dediði için, yýllarca zindanda kalmýþtýr.) Cenabý Allah'ý sýðýnýrýz. Meðer ki
lütuf ve merhametle, sýrf merhametinden bizi sorusuz ve cevapsýz af ve maðfiret
buyura. Yoksa, insanýn hayýr ve hasenatýndan sorsalar, azap için bu da yeter. Dýþtan
Cenabý Hak'kýn bilmek, iþitmekle, kesin ve saðlam delil ve kanýtlarla bilenlerin arasýnda
çok fark var. Buna örnek olarak, Hz. Yusuf Mýsýr'a melik olduktan sonra, kardeþleri
kýtlýk dolayýsýyla zahire almak için Mýsýr'a gitmiþler. Hz. Yusuf ile Bünyamin arasýndaki
gizli danýþma ve tanýþmadan sonra, Melik'in ölçeði Bünyamin'in yükünden çýkýp bunlar
sorguya çekilince, Hz. Yusuf'a karþý: "Bunun bir kardeþi vardý, o da böyle hayýrsýzdý"
dediler. Gerçi biraz teþhis eder gibi olmuþlardý. Tamamen karar vermedikleri, Hz.
Yusuf'un yüzüne karþý yaptýklarý iftiradan anlaþýlýyor. Ýþte, kardeþlerinin Hz. Yusuf'u
teþhis eder gibi olmalarý, dýþtan ve mantýk yürütme yoluyla idi. Hak'ký dýþtan ve istidlal
ile bilenler de böyledir.

Hz. Yakub'a gelince: Her ne kadar çocuklarý Hz. Yusuf'un öldüðünü söyledilerse
de, o bir türlü inanamadý. Yusuf için üzülür ve aðlardý. Nihayet:

– Kervan (Mýsýr'dan) ayrýlýp yola koyulunca, babalarý yanýnda bulunanlara:
"Eðer bana bunak demezseniz, inanýn ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum" dedi.
"Vallahi sen, eski þaþkýnlýðýn içindesin," dediler. Ne zaman ki müjdeci gelip de (Yusuf'un
gömleðini) Yakub'un yüzüne koydu, derhal gözü açýldý, görür oldu. "Size demedim mi,
ben Allah'tan, sizin bilmediðiniz þeyleri bilirim" dedi (Yusuf, 12:94-96).
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Bu da Hak'ký delille bilenlere misaldir. Hak'ký böyle bilenlerin delil ve mürþitleri
Kur'an-ý Azimüþþan ile, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimiz
Hazretleridir.

Hak'ký Hak ile bilenlere misal de, Bünyamin'dir. Hz. Yusuf, diðer kardeþlerine
ikiþer sofra açtýðý halde, Bünyamin'i yalnýz býraktý (ve onunla kendi oturdu). Yemek
sýrasýnda Bünyamin'e kendini tanýttý. "Ben senin kardeþin Yusuf'um" dedikten sonra,
Bünyamin'den, babasýna dönmek ya da kendi yanýnda kalmak arasýnda bir tercih
yapmasýný istedi. Bünyamin, kendisinden ayrýlamayacaðýný arz edince, "Benim yanýmda
kalman için, biraz rezil olman gerekiyor," dedi. Bünyamin, "Ne olursa olsun," dedi.
Tekrar kendinden ayrýlmayacaðýný arz edince, Kur'an'ýn açýklamasýyla Melik'in ölçeði
Bünyamin'in yükünde bulundu, o da rezil oldu. Ýþte Bünyamin de, Hak'ký Hak ile
bilenlere misaldir.

Allah sevgisi hangi gönülde bulunursa, Allah gizlice onu kendine alýr, diðerleri
mahrum ve mahçup kalýr.

Cenabý Hak'ký tanýmak, bu üç þekilde olur. Birer misalle anlaþýldý. Fakat en
son olarak marifet, yani Hak'ký Hak ile bilmek ve bulmak, baþka bir manadýr. Burada
delillere, kesin bürhanlara asla ihtiyaç yoktur. Yusuf Suresi, birçok sýrlarý toplayýcýdýr.

Hz. Yakub'un, Yusuf ile kardeþi Bünyamin'i kaybettikten sonra: "Ey oðullarým,
gidin, Yusuf'u ve kardeþini araþtýrýn. Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyin. Zira kâfir
ve inkârcýlardan baþkasý, Allah'ýn rahmetinden ümit kesmez" (Yusuf, 12:87) buyurduðu,
Yusuf Suresi'nde emrolunuyor.

Bu ayette bizim için bir iþaret vardýr.
Ýnsan vücudundaki insani ruh, Hz. Yakup gibidir. Ruh bu kesret (yani çokluk)

âlemine düþtükten sonra, unsurlardan oluþan bu vücutta Yusuf durumunda olan kalb'i
ve Bünyamin mertebesinde olan sýr'rýný dünyaya, yabancýlara, Allah'tan gayrý þeylere
kaptýrarak kaybettiðinden, bu Yakubi ruh, diðer çocuklarý yerinde olan aklý mead
vs.ye diyor ki: "Siz üzülmeyin, Allah'ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Aramaktan
geri durmayýn. Sonunda, kaybettiðiniz kalbi ve sýrrý bulursunuz."

Gerçekten de öyledir. Akýl ve fikir yardýmýyla, bu Yakup ruhunu aðlar olmaktan
kurtarmalýyýz. Böyle kalmasýna razý olmamalýyýz.

(Erzurumlu Osman Bedreddin – Ýmam Efendi –
Hz.'nin Sohbetname'sinden.)
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GÖRDÜM KÝ

Gördüm ki;
Hâkim, amma hükmünde adil deðil

Gördüm ki;
Alim, amma ilmiyle amil deðil

Gördüm ki;
Mürþit, amma Kâmil deðil

Gördüm ki;
Müslüman, amma imanlý deðil

Gördüm ki;
Zengin, amma cömert deðil

Gördüm ki;
Fakir, amma sabýrlý deðil

Gördüm ki;
Camiye devam eder, amma namazda deðil

Gördüm ki;
Dergâh kapýsýnda daim, amma derviþ deðil

Gördüm ki;
Zikir dilde, amma kalpte deðil

Gördüm ki;
Dua için açýlmýþ eller, amma ihlaslý deðil

Gördüm ki;
Ben diyor, amma Sen'den haberdar deðil

Gördüm ki;
Cennete talip, amma Cehennem yolundan kurtulmaya gayretli deðil

Gördüm ki;
Ahlaktan bahseder, amma edepli olmaya niyetli deðil

Gördüm ki;
Dedikodudan þikayetçi, amma vazgeçici deðil

Gördüm ki;
Kýskançlýktan korkar; amma nefsine hâkim deðil

Gördüm ki;
Elde-dilde Kur'an, amma yolunda deðil

Gördüm ki;
Muhammed'e hayran, amma ahlakýnda deðil

Gördüm ki;
Gurur-kibirle malul, amma farkýnda deðil

Gördüm ki;
Hâli, davranýþý Ýslamî, amma Muhammedî deðil.
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BATI BÝLGÝNLERÝ VE ÝSLAMÝYET

Son yüzyýlda müslüman devletlerin Batý medeniyeti karþýsýnda gerilemesi,
memleketimizde ve Ýslam dünyasýnda sahip olduðumuz inanç ve deðerler sisteminin
yanlýþ, hatta alaya alýnacak derecede isabetsiz olduðu inancýna kapýlanlarýn ortaya
çýkmasýna sebep olmuþtur. Teknolojinin ve pozitif düþüncenin 19. yüzyýlda ulaþtýðý
noktalar, materyalist düþüncelerle de pekiþtirilince, yarýþýn dýþýnda kalanlar inkârcýlýða
ve yanlýþlara sürüklenmiþlerdir. Oysa kalýcý güce hizmet eden, yüzyýlýn moda olan
düþünce akýmlarý deðil, insanlýðýn tükenmeyen acýlarýna çare olacak, sonsuzluðun
eþiðine ulaþtýracak düþünce yapýsýdýr.

Batý kaynaklarýna göre Batý ilminin Kur'an-ý Kerim hayranlýðýyla, Batý'ya,
Batý'nýn materyalist fikirlerine tartýþmasýz inananlara ve bu yüzden Allah'ýn son kitabýný
red ve inkâr etme yetkisini kendinde görenlere, gene Batý'nýn gerçeðe saygý duyan
ilim adamlarý cevap vermektedir. Ve bu bilim adamlarý Allah kelâmýnýn ilâhi anlamý
önünde saygýyla eðilmektedir.

Toplumumuzun son yüzyýlda tutulduðu garip hastalýk, geçmiþimizden bize ulaþan
ne varsa alaya almak, küçümsemek, tüm manevi ve kültürel deðerlerimizi anlamsýz,
tutucu ve baðnaz ilan ederek, bunlarý ilericilik adýna yaptýðýmýzý sanmak yanýlgýsýdýr.
Ne yazýk ki, bu tip cahil aydýnlarýmýz kökü inkâr ederek, varlýðýmýzý bir baþka yabancý
kökene oturtmaya çalýþmaktadýrlar. Atalarýmýzýn bize ulaþtýrdýðý kültür ve manevi
deðerleri yok sayarak ya da küçümseyerek, en büyük kötülüðü kendimize yaptýðýmýzý
ne zaman fark edeceðiz? Oysa, geçerli saydýklarý o Hýristiyan âleminin ilminde "mil-
let" kavramý tanýmlanýrken manevi deðerler ön plana alýnmakta, maddi varlýklar yitirilse
bile, manevi deðerlerini korumasýný bilen milletlerin er geç yeniden toparlanacaðý ve
bütünleþeceði örneklerle açýklanmaktadýr. Mesela, Balkan devletleri asýrlarca bir ilimiz
gibi yönetimimizde kaldýklarý halde, manevi yapýlarýný koruduklarý için, yeniden canlanýp
devlet haline gelmiþlerdir.

Dinimize, dilimize, örf ve âdetlerimize saldýran cahil Batýcýlarýn gözden kaçýr-
dýklarý önemli bir nokta da þudur: Türk milleti öteki Asya milletleri gibi, Müslümanlýðý
zorla kabul etmemiþtir. Soydaþlarýmýz, Müslümanlýðý kendi inançlarýna uyduðu için
kabul etmiþlerdir. Böylece, kazandýklarý zaferleri manevi zenginliklerle de
tamamlamýþlardýr. Ünlü profesör Brockelman'ýn Asya Türkleri'nin Tarihi adlý eserinin
150. sayfasýnda þöyle deniyor: "6. asýrda Kuzey Türk Ýmparatorluðu'nu kurmuþ olan
Oðuzlar, büyük bir millet topluluðu halinde batýya doðru yürümüþler, Ýslam topraklarýna
girerek parlak zaferler kazanmýþlardýr. Üstün zekâlarýna uygun düþen Ýslam'ý, büyük
bir heyecan ve þevkle kabul etmiþlerdir. Sünni Ýslam akidesi Türkler sayesinde güç
bulmuþ ve saðlam temellere dayanan Türk Ýslam birliðini oluþturmuþlardýr."

Türkler Ýslamiyetten önce þamanizm akidelerine baðlýydýlar. Þamanizmde vah-
daniyet, dünyadan sonra ahiret, yedi kat gök, cennet ve cehennem gibi esaslar bulun-
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maktadýr. Fakat her þeyin üstünde, Türkler Bir Tanrý'nýn varlýðýna inanýyorlardý. Ýslam
öncesi inançlarýnýn en temel, en saðlam taþý bu idi. Bu inanýþ, Türklerin karakterine
en uygun gelen Ýslamiyete geçiþte gerekli çabukluðu ve imanýn yerleþmesini saðlamýþtýr.

Bin yýllýk Türk-Ýslam geliþimini, üç devrede toplamak gerekmektedir. Birinci
devir, 10. ve 11. asýrlarda Müslüman Türklerin Abbasi hilafetine yaptýklarý yardýmlarla
geçmiþtir. Ýkinci devrede ise, 1058 tarihinde Abbasi halifesi Kâim bi Emrillah'ýn Ýslam
âlemi üzerindeki bütün cismani hakimiyetini, büyük Selçuklu sultaný Tuðrul Bey'e
devretmesi ve Tuðrul Bey'in "Sultanül Ýslam" ilan edilmesi ile, Ýslam tarihinde ruhani
Arap hakimiyetine karþý cismani Türk hakimiyeti baþlamýþ oldu. Üçüncü aþama,
Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr'ý fethi üzerine 1517 yýlýnýn 15 Þubat Pazar gününden
itibaren hilafetin Türklere geçmesi ile baþlar. Böylece Ýslam tarihinde Türkler, hem
cismani, hem de ruhani sahada Araplarýn yerine geçerek, Ýslam'ýn koruyucusu ve
kollayýcýsý olmuþlardýr. Arap kavminin Ýslam âlemi üzerindeki egemenliði, Türklere
devredilmiþtir. Ne yazýk ki, bu büyük olaylar, bizde, inceleme ve deðerlendirmenin
noksanlýðý yüzünden yeterince açýklanamamýþ, önemi kavranamamýþtýr. Halbuki Batýlý
ilim adamlarý, bu büyük olaylarý derinlemesine bir araþtýrmayla açýklýða kavuþturmaya
çalýþarak, birçok inceleme eserleri yazmýþlardýr. Mesela Fransýz bilgini ve tarihçisi
Sedillot, Ýslam Tarihi adlý eserinin 272. sayfasýnda þöyle demekte: "Baðdat büyük bir
kargaþalýk içindeydi. Halife Kâim, asi vezirlerden, Mýsýr Fatýmilerinden ve Suriye
emirlerinin baskýlarýndan usanmýþtý. Halbuki Türk sultaný Tuðrul Bey, her fethettiði
yere Hazreti Muhammed (SAV)'in ve Allah'ýn adýna hemen bir cami yaptýrýyor, Ýslamý,
Kur'an'ý hâkim kýlýyordu. Bu davranýþlar Kâim'i etkiledi. Tuðrul Bey'in himayesine
girerek cismani üstünlüðü Tuðrul Bey'e devretti. Tören Baðdat'ta yapýldý ve Türkler
Ýslam'ýn kalkaný oldular."

René Grousset, Türkler ve Ýslamiyet adlý eserinde þunlarý yazýyor: "1058
tarihinde, Halife emrivakiyi kabul ederek Tuðrul Bey'i 'Doðu'nun ve Batý'nýn Sultaný'
ünvanýyla kendi cismani vekili tayin etti. Tuðrul Bey'in Þii hakimiyetine son veriþi ve
sünniliði kurtarýþý, Halife'nin minnet hisleriyle dolmasýna sebep oldu." Ünlü Türkolog
Barthold, Türklerin Asya Tarihi adlý eserinin 84. sayfasýnda diyor ki: "Kur'an-ý
Kerim'in Arap milletlerini tehdit eden inzar ayetleri, mucizevi ayetlerdir. Bu ayetlerde,
Arap kavminin yerine Ýslam'ýn baþýna geçeceði üst üste beþ kere tebliðle müjdelenmiþ
olan ýrk, bu hâkimiyet dolayýsý ile ortaya çýkmýþ, Arap âlemi de o muhteþem ýrkýn
cismani egemenlik hakkýný muhteþem bir tarihi törenle topyekün Türk ýrkýna devretmiþ
olduðunu resmen ilan etmiþ ve o tarihten sonra Türkler, Ýslam'ýn hem manevi, hem
maddi temsilcisi olmuþlardýr." Bu inzar (tehdit) ayetleri þu surelerde bulunmaktadýr:
Maide, Tevbe, Feth, Muhammed, Mearic. Bu tehdit ayetlerinden Maide/54. ayetin
meali þöyledir: "Ey müminler, içinizde her kim dininden dönerse, Allah öyle bir millet
getirecektir ki, O onlarý sever, onlar da O'nu severler. Onlar müminlere karþý mütevazý,
kâfirlere karþý mütekebbirdirler. Hak yolunda gaza ederler ve dil uzatanlarýn dillerinden
yýlmazlar. Ýþte bu, Allah'ýn öyle bir inayetidir ki, kime isterse ona verir. Allah'ýn inayeti
bol, ilmi sonsuzdur."
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Bu ýrkýn Arap ýrkýyla hiçbir ilgisi olmadýðý da Tevbe suresinin 39. ayetiyle sabittir.
Bu ayette þöyle denilmektedir: "Eðer siz, emrolunan din uðrundaki savaþa çýkmazsanýz
Allah sizi en þiddetli azap ile azaplandýracak ve sizin yerinize, sizden olmayan bir
kavmi ikame eyleyecektir. Siz Allah'a hiçbir hususta zarar veremezsiniz. Çünkü Al-
lah her þeye mutlak surette kâdirdir."

Muhammed suresinin 40. ve sonuncu ayetinde de þöyle denilmektedir: "Ýþte
sizler, Hak yolunda mal vermeye davet edilenlerdensiniz. (Fakat) içinizde cimrilik
edenler var. Halbuki cimrilik eden, kendi nefsine etmiþ olur. Çünkü Allah Gani ve
Müstaðni olduðu halde, sizler ona muhtaç fakirlersiniz. Eðer itaattan yüz çevirirseniz,
Allah sizden olmayan ve sonra da sizlere benzemeyecek olan baþka bir kavmi ikame
edecektir."

Fatih suresinin 16. ayetinde ise müjdelenen ýrkýn özelliði açýkça belirtilmektedir:
"Ya Muhammed, bedevi Araplardan geri býrakýlmýþ olanlara de ki: Sizler, müthiþ
kahramanlýk sahibi olan bir kavim ile karþýlaþmaya davet olunacaksýnýz. Ya onlarla
harp edeceksiniz, veyahut onlar Müslüman olacaklar. Eðer itaat ederseniz, Allah
size güzel bir mükâfat verecek. Fakat evvelce döndüðünüz gibi gene yüz çevirecek
olursanýz, sizi çok acý bir azap ile azaplandýracaktýr."

Mearic suresinin 40 ve 41. ayetlerinde de þöyle denilmektedir: "Hayýr, Doðularýn
ve Batýlarýn Rabbine yemin ederim ki, her halde biz o müþrik Araplarýn yerine,
kendilerinden daha hayýrlýlarýný ikame etmeye kâdiriz ve biz, önlerine geçilebileceklerden
deðiliz." Profesör Barthold, Ýslam Tarihi adlý kitabýnda þöyle diyor: "Türkler sadece
Sünniliðin güçlenmesinde deðil, yayýlýp büyümesinde de dýþ düþmanlarýn Ýslam'a
vereceði zararlarý göðüslemiþlerdir. Haçlý savaþlarýný incelediðimizde, bütün Avrupa
Katoliklerinin meydana getirdiði büyük ordulara karþý duran milletin, yalnýzca Türkler
olduðunu görüyoruz. Arap kavimleri, yýllarca süren bu din savaþlarýnda Hýristiyan
ordularýna karþý duramadýklarý gibi, bazý Arap kavimleri de Türklere karþý Hýristiyanlarla
birleþmiþlerdir. Ýslamiyeti ve onun kutsal merkezi olan Harameyn'i (Mekke ve Medine)
yalnýz Türkler savunmuþlardýr. Sonuç olarak denilebilir ki, Sünni ve hakiki Ýslamiyeti,
Haçlýlarýn imhasýndan ve her türlü mezhep kavgalarýndan yalnýz Oðuz Türkleri
kurtarmýþlardýr. Böylece Kuzey Afrika'da, Batý Asya'da, Doðu Avrupa'da 600 yýl
sürecek Sünni Ýslam imparatorluðunda birleþmiþler ve 426 sene süren Arap kavminin
Ýslam önderliðine karþýlýk, 886 sene Ýslam liderliðini sürdürmüþlerdir."

Ýslamiyet'ten önce Batýya gelen Türk boylarý, zaman içinde öteki ýrklarýn içinde
eriyip kaybolduklarý halde, Ýslamiyeti kabul ettikten sonra milliyetlerini korumuþ, büyük
bir imparatorluk haline gelmiþlerdir. Demek ki din birliði, millet olmanýn þartlarýndan
biridir. Sünni Ýslamiyet, varlýðýný Türklere borçludur. Türk ýrký da varlýðýný korumada
Ýslamiyet'e çok þey borçlu olmaktadýr.

Bugün, devrimcilik ve Batýcýlýk adýna Ýslamiyet'e yapýlan hücumlarýn ne kadar
yersiz ve dayanaksýz olduðu açýða çýkmaktadýr. Milli bütünlüðümüzü korumada
Ýslamiyet'in ne kadar büyük bir yeri olduðu ortadadýr.
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Charles Misner, Kur'an-ý Kerim için þöyle demektedir: "Ahlak, kanun ve toplum
gibi esaslarýn istisnasýz hepsi, bütün hukukun ve her türlü vazifenin kaynaðý Kur'an'ýn
çeþitli surelerinde tam olarak mevcuttur. Bütün Ýslam toplumu tamamýyla, iþte ondan
doðmuþtur." Ayrýca, bu Fransýz bilgini, kitabýnýn 220. sayfasýnda þu fikirlere de yer
vermektedir: "Hýristiyanlar alim olunca Hýristiyanlýkla ilgileri kesilir. Müslümanlar ise
cahil olunca Müslümanlýkla ilgileri kesilir. Avrupa medeniyetinin Hýristiyanlýkla hiçbir
alakasý yoktur. Halbuki, bugüne kadar yeryüzünde görülmüþ en parlak, en evrensel,
en demokratik ve bin yýllýk bir uygarlýðýn en önemli ve tek sebebi, Kur'an'ýn esas
alýnmasýndan sonra doðan Türk-Ýslam Medeniyetidir." Gene Fransýz hukukçularýndan
ve Akademi Üyesi Viktor Ýmberdis'in Muhammed ve Ýslam adlý eserinin 89. sayfasýnda
þu satýrlar yer alýyor: "Kur'an, bütün hukuk esaslarýna kaynak olan kutsal bir kaynak
oldu. Þekil ne kadar muhteþemse, ifade yönünden de o kadar mükemmel ve güzeldir.
Hayalleri büyüler ve cesareti son derece yükseltir."

Ünlü Fransýz Profesör Ernest Renan da, Kur'an-ý Kerim için þöyle diyor: "Üslup
itibarýyla Kur'an, daha ilk anýndan itibaren büyük bir yenilik olarak ortaya çýktý. Hatta
denilebilir ki, bu kitap dini bir inkýlap kadar, ebedi bir inkýlaba da iþaret eder. Bu, ne
þiirdir, ne düzyazýdýr, ne sihirdir; yalnýz ruha iþleyen ilâhi bir Allah kelamýdýr. Bundan
kimse þüphe edemez."

Gene, Fransýz Doðu Dilleri Profesörü ve ünlü bilgin René Bosset þöyle diyor:
"Kur'an, edebi güzelliðin ezeli ve ebedi örneðidir. Hem öyle bir örnektir ki, tefsircilerin
de dediði gibi, o mukaddes kitabýn herhangi bir ayeti ayarýnda, melekler de, insanlar
da tek bir cümle yazmaktan âcizdirler." Ýngiliz bilgini Stanley Lane-Poole ise Kur'aný
Kerim için þöyle diyor: "Kur'an'ýn hiçbir kýsmý Araplarýn vezin kurallarýna uymaz,
fakat tam bir düzyazý da deðildir. Çok üstün ve eriþilemeyecek güzellikte, kutsal bir
kitaptýr."

Dünyaca ünlü dil bilgini, Dr. Gustave le Bon da Kur'an ve Ýslam için þöyle
diyor: "Ýslamiyet, saf ve halis vahdaniyeti (Allah'ýn birliðini) dünyaya teblið etmiþ ilk
din olmak þerefini iddia etmekte haklýdýr. Ýslamýn o muazzam sadeliði, bu vahdaniyetten
doðmuþtur. Ve onun kuvvet ve kudreti de, iþte bu sadelikte aranmalýdýr. Ýslamiyet'ten
daha eski dinler, insanlarýn ruhlarý üzerindeki hâkimiyetlerini kaybetmekte olduklarý
halde, Ýslam dini bütün kudret ve egemenliðini korumaktadýr. Kur'an-ý Kerim'in
yeryüzüne hýzla yayýlmasýnýn sebebi, insanüstü bir harika olmasýdýr. Ýnsanlara zorla
kabul ettirilmiþ olmaktan tamamýyla uzak olan Kur'an, ancak inanç ve kanaatle
yeryüzüne yayýlmýþtýr. Mesela, Türklerle Moðollar gibi Araplarý maðlup eden milletlerin,
Kur'an'a iman etmiþ olmalarýnýn, ancak kanaat sonucu olduðu açýktýr."

Doðu Dilleri Profesörü Hogart da þöyle diyor: "Þunu unutmamak gerekir ki,
bütün Kur'an'da konuþan, yalnýz Allah'týr. Peygamber ise yalnýz vahyin tebliðine vasýta
olmuþtur.

Budapeþte Üniversitesi'nden ünlü Profesör Goldziher þöyle diyor: "Kur'an,
ismiyle maruf olan Allah tarafýndan vahyedilmiþtir ve ayný zamanda bütün cihan
edebiyatýnýn bir abidesidir."
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Finlandiya'nýn Vatikan Elçiliði'nde bulunmuþ olan akademi üyesi Holman þöyle
diyor: "Kur'an-ý Kerim'in güzelliði, hiçbir þeyle mukayese edilemez. Hz. Muhammed,
son peygamberdir. Allah'ýn kitabýný en doðru þekilde yeryüzüne getirmek için dünyaya
gelmiþtir. Gerçekten Ýslamiyet, vahyedilmiþ dinlerin sonuncusudur."

Sorbon profesörlerinden ve zamanýmýzýn en büyük bilginlerinden olan Regis
Blachére, Kur'an adlý eserinin 172. sayfasýnda þunlarý yazýyor: "Vahyolunan
Kelamullah'ýn yüksek sesle okunmasý, dinleyenleri mucizevi bir tesir altýnda býrakýr.
Hz. Muhammed'in, peygamberliðinin doðruluðuna delil olarak ileri sürdüðü yegâne
mucize, hiçbir eþi olmayan Kur'an'dýr."

Amerikalý Philip K. Hitti de, Kur'an-ý Kerim hakkýnda þunlarý söylüyor: "Hz.
Muhammed'in teblið ettiði Kur'an, bizzat Allah'ýn eseridir. Kur'an'ýn mukaddes metni,
hiç þüphe yok ki bütün üslubu ilâhi olduðu için, insan bu kitaba hayran olur. Kur'an 14
asýr boyunca milyonlarca insanýn hafýzasýný süslemiþ, hayal gücünü coþturmuþ, ahlakýný
düzenlemiþ, þuur ve idrakini ürperti içinde býrakmýþtýr. Saf ve sade ruhlara dünyada
mevcut imanlarýn en safýný, en açýðýný, dini törenin en sade olanýný ve bilhassa
putperestlik ve papazlýkla hiçbir ilgisi olmayan þeklini temin etmiþtir. Kur'an'daki ilâhi
vahiy manevi ve fikri seviyeleri yükseltmiþ, toplumsal düzeni kurmuþ, saðlýðý korumayý
ve esaslarýný öðretmiþ, hurafeciliði, zalimliði sindirmiþ, esirliði reddetmiþ, eþitliði, hakký,
adaleti saðlamýþ, kanaat, sabýr ve çalýþmanýn önemini, gereðini açýklamýþtýr ki, hiçbir
Hýristiyan ya da Yahudinin bunlarý inkârýna imkân yoktur."

Bu örnekleri çoðaltmak, sayýlarýný yüzlerle ifade etmek mümkündür. Ne var ki
sonuç hep ayný noktada toplanmakta, Allah kelamýnýn karþýsýnda her akýl sahibinin
ulaþtýðý yer ayný olmaktadýr. Kur'an-ý Kerim'in taklidine imkân olmadýðý da, gene
Batýlý bilim adamlarýnýn hararetle birleþtikleri önemli bir noktadýr. Taklidi imkânsýz
olduðu gibi, tercüme edilmesinin de mümkün olmadýðý düþüncesinde tereddütsüz
hemfikirdirler. Kur'an'ýn mealinin yapýlabileceði, meallerinin de Kur'an'ýn kendisi demek
olmadýðýný ýsrarla savunmaktadýrlar. Çünkü Cenabý Zülcelal'in üslubunun tercümesi
imkânsýzdýr. Demek ki konunun özü, üç noktada toplanmaktadýr:

Birinci nokta, Kur'an-ý Kerim'in bütün insanlýða þamil olan dini, medeni, hukuki
ve toplumsal deðeridir. Ýkinci nokta, yeryüzünde benzeri görülmemiþ ve bundan sonra
da görülmesine imkân olmayan ilâhi bir üslup harikasý olmasýdýr. Üçüncü nokta ise,
bu sebeplerden dolayý tercüme edilmesinin imkânsýzlýðýdýr. Kur'an'ýn mealleri yapýlabilir.
Dünyadaki en büyük mucize Kur'an'dýr. Kur'an'da yalnýz Allah konuþur. Onun için
bizzat Allah'ýn eseridir. Yani Kelamullah'týr. Hatasýzdýr. Çünkü semadaki nüshasýnýn ayný-
dýr. Kur'an'ýn hiçbir dile aynen tercümesi mümkün deðildir. Çünkü ilâhi üslubunu, her-
hangi bir dile nakletmek imkâný yoktur. Ýnsanoðlu o ilâhi harikayý ifade gücünden yoksundur.

Düþünen ve inanan her Müslüman için, Batý'nýn Kur'an-ý Kerim hayranlýðýndan
alýnacak dersler vardýr. Sözümüzü Bakara Suresinin 1. ve 5. ayetleri ile bitirirken,
Cenabý Zülcelâl'in bizleri o maðfiret olunanlarýn arasýna dahil etmesini dileyelim: "Ýþte
bu o kitaptýr ki, onda hiçbir þüphe yoktur. Ýman sahipleri için hidayet rehberidir. O
inananlar gaybe iman ederler, namazlarýný dosdoðru kýlarlar. Kendilerine rýzýk olarak
verdiklerimizden baþkalarýna da verirler. Yine onlar, sana indirilene de iman ederler.
Zaten ahirete iþte bunlar yakinen inanýrlar. Onlar, Rablerinden gelen bir hidayet
üzerindedirler. Felaha erenlerin ta kendileri de, yine onlardýr."
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ÝMAMI ALÝ HZ.'NÝN MISIR VALÝSÝNE MEKTUBU

(Hazreti Ali Efendimizin Mýsýr'a Vali olarak tayin ettiði Malik bin Eþter'e
yazdýðý bu mektup, olduðu gibi ayeti þerif ve hadisi þerif meallerinden ve
tefsirlerinden oluþmaktadýr. O zamanýn, bu zamanýn ve bütün zamanlarýn,
sonuna kadar bütün insanlýðýn anayasasý mahiyetindedir.)

1. Görevin Esasý
Vergisini toplamak, düþmanlarý ile savaþ yapmak, halkýna barýþ ve huzur, ülkeye

kalkýnma saðlamak için Mâlik bin Hâris el Eþter'i Mýsýr'a vali olarak atadýðý zaman
Allah'ýn kulu, müminlerin emiri Hz. Ali'nin ona emri þudur:

O'na Allah'dan ittikayý, Allah'a itaat yolunu seçmesini, Kitabý'nda emrettiði
farzlarla sünnetlere uymasýný emreder. O farz ve sünnetler ki, onlara uyulmadýkça
hiç kimse saadet yüzü göremez ve onlarý benimseyen de asla hüsrana uðramaz. Bir
de ona eliyle, diliyle ve kalbi ile Cenabý Hak'ka hizmette bulunmasýný emreder. Çünkü
Allahu Zülcelâl Hazretleri kendisine hizmet edene yardýma, kendisini aðýrlayaný da
izzetlendirmeye kefil olduðunu buyurmaktadýr. Sonra ona, þehvetlere saldýrdýkça nefsini
kýrmasýný, serkeþlik ettikçe de dizginlerini çekmesini emreder. Zira nefs alabildiðine
fenâlýðý emreder, meðer ki Cenabý Hak o kiþiyi merhametiyle korumuþ olsun.

2. En Kýymetli Azýðýn
Þimdi bilmiþ ol, ey Mâlik, ben seni öyle memleketlere gönderiyorum ki senden

evvel birçok hükümetler oralarda adalet sürdü ve zulmetti. Sen vaktiyle nasýl evvelki
valilerin icraatýný gözden geçirdiysen, halk da þimdi senin icraatýný öyle gözetecek. O
zaman senin onlar hakkýnda söylediklerini, halk da þimdi senin hakkýnda söyleyecek.
Kimlerin sâlih olup olmadýðý, ancak, Allah'ýn kendi kullarýnýn dilinden söylettiði sözlerle
anlaþýlýr. Onun için biriktireceðin en güzel azýk, iyiliðe yönelik iþlerin olsun. Heveslerine
hakim bulun. Sana helâl olmayan þeylerde nefsine karþý sýký dur. Zira gerek hoþlandýðý,
gerek istemediði þeylerde nefse karþý sýký durmak, onun hakkýnda adaletin ta kendisidir.

3. Halka Sevgi ve Merhamet Besle
Halk için kalbinde sevgi ve merhamet duygularý ile lütuf meyilleri besle. Sakýn

biçarelerin baþýna, kendilerini yutmayý ganimet bilen yýrtýcý bir canavar kesilme! Çünkü
bunlar iki sýnýftýr; ya dinde bir kardeþin, ya yaratýlýþta bir eþin. Evet, bunlarýn kabahatleri
bulunabilir; kendilerine birtakým kusurlar da arýz olabilir. Hata ile, yahut kasýtlý olarak
iþledikleri kabahatleri olsa da, ellerinden tutup doðru yola getirmek pek mümkündür.
Nasýl Allah'ýn kendin için affýný ve hoþgörüsünü istersen, onlara da affýný ve hoþgörüsünü
bol bol ver. Çünkü sen onlarýn üstünde bulunuyorsun; valilik yetkilerini sana veren ise
senin üstünde bulunuyor. Allah ise valiliði sana verenin de üstündedir ve kullarýnýn
bütün iþlerini hakkýyla görmeni istiyor, seni onlarla imtihan ediyor. Sakýn Allah ile
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harbe girip de kendini O'nun gazabýna siper etme! Çünkü ne intikamýna dayanacak
kudretin var, ne de O'nun af ve merhametinden müstaðnisin.

4. Alçakgönüllü ve Ölçülü Ol
Sakýn affettiðinden dolayý asla piþman olma; sakýn hiçbir cezalandýrman için

de katiyyen sevinme. Sakýnmak imkânýný buldukça hiçbir badireye atýlma. Bir de
sakýn "Ben tam bir kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler" deme. Çünkü böyle
bir davranýþ, kalbin fesadý, dinin zayýflamasý ve felakete yaklaþma ile sonuçlanýr.
Þayet elindeki kudret sana bir büyüklük ve tahakküm hissi verirse, hemen üstündeki
Melekût'un büyüklüðüne þöyle bir bak. Kâinatý sevk ve idare eden o muazzam ve
muhteþem ilahi gücü ve senin kendi nefsine bile güç yetiremeyeceðin þeylerde, Allah'ýn
nasýl bir mutlak kudret sahibi olduðunu düþün. Ýþte bu düþünceler, senin o yükseklerde
gezen bakýþlarýný yere indirir; þiddetini giderir, seni býrakýp giden aklýný baþýna getirir.
Sakýn Allah ile büyüklük yarýþýna kalkýþma, sakýn büyüklük (azamet) ve zorlayýcýlýðýnda
(ceberut) O'na benzemeye özenme. Çünkü Fâtýrý Zülcelâl Hazretleri her zorbayý
zelil, her büyükleneni de hakir eder, býrakýr.

5. Adaletten Ayrýlma
Kendin hakkýnda, sana yakýnlýðý olanlar hakkýnda, tebaan arasýnda kendilerine

meyil beslediklerin hakkýnda; Allah'a ve Allah'ýn kullarýna karþý adaletten katiyyen
ayrýlma. Þayet böyle yapmazsan zulmetmiþ olursun. Halbuki Allah'ýn kullarýna
zulmedene karþý bu mazlumlarýn davacýsý, bizzat Hz. Allah'ýn kendisidir. Allah da
birinin hasmý oldu mu, artýk o kimsenin tutunabileceði bütün deliller bâtýldýr. Ve ölünceye,
yahut tövbe edinceye kadar onunla harp içinde bulunur. Dünyada zulüm kadar, Allah'ýn
lütuflarýný izale edecek ve kahrýný hýzlandýracak bir þey olamaz. Zira Cenabý Hak
zulüm altýnda inleyenlerin beddualarýný iþitir; zalimleri ise gözetleyip durur.

6. Toplumu Esas Al
Ýþlerinin içinde öylesini ihtiyar etmelisin ki, hak hususunda en ortasý, adalet

itibariyle en yaygýný olsun, sonra halkýn çoðunluðunun rýzasýný da en çok saðlasýn.
Zira toplumun hoþnutsuzluðu karþýsýnda, þahýslarýn rýzasý hükümsüz kalýr; þahýslarýn
kýzgýnlýklarý ise toplumun rýzasý içinde kaynayýp gider.

Sonra vali için, kodaman takýmý kadar iyi günlerde yükü aðýr basan, kara
günlerde yararý az dokunan, adaletten hoþlanmaz, istemekten usanmaz, verilince
þükür bilmez, verilmezse deðme gadirle savulmaz, felakete sabýrsýz bir topluluk da
yoktur. Halbuki Ýslam'ýn esasýný meydana getiren müslümanlarýn kýymet ölçüsü,
toplumun çoðunluðu olduðu gibi, dinin ve devletin kuvveti de, toplumda düþmana
karþý savaþacak da ancak toplumun çoðunluðudur. Onun için samimiyetin ve meylin
daima topluma dönük bulunmalý ve onlarýn refahýna dikkat etmelisin.
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7. Halkýn Ayýplarýný Araþtýrma
Halkýn arasýnda yanýna hiç yaklaþtýrmayacaðýn, kendisinden en çok nefret

edeceðin kimseler ise, halkýn ayýplarýný en ziyade araþtýranlar olmalýdýr. Zira insanlarýn
öyle ayýplarý vardýr ki, bunlarýn örtülmesi görevi, herkesten önce valiye düþer.
Binaenaleyh bu ayýplarýn sana gizli kalanlarýný sakýn eþeleme. Senin vazifen, bilgine
ulaþanlarý düzeltmekten ibarettir. Bilmediklerine gelince, onlar hakkýndaki hükmü Allah
verir. Evet, sen halkýnýn ayýbýný gücün yettiði kadar ört ki, Allah da senin, halkýndan
gizli kalmasýný istediðin þeylerini örtsün.

8. Yanýna Yaklaþtýrmayacaklarýn
Ýnsanlar hakkýndaki bütün kin düðümlerini çöz; seni intikama doðru sürükleyecek

iplerin hepsini kes. Sence açýklýk kazanmayan þeylerin tümü hakkýnda anlamamýþ
görün, þunu bunu gammazlayanýn sözüne sakýn çarçabuk inanma. Çünkü gammaz
ne kadar saf görünürse görünsün, yine hilekârdýr. Sakýn, ne seni yokluk ihtimaliyle
korkutarak ikram etmekten geri çevirecek cimriyi, ne zor ve aðýr iþlere karþý azmini
gevþetecek korkaðý, ne de zulme saparak sana ihtirasý iyi gösterecek hýrslýyý danýþma
meclisine sokma. Çünkü cimrilik, korkaklýk ve hýrs öylesine ayrý ayrý tabiatlardýr ki
ancak, Allahu Zülcelâl hakkýnda beslenen kötü-zan bunlarýn hepsini bir araya getirir.
Sana müþavir olacaklarýn en kötüsü, senden evvel þerli kimselerle iþbirliði yapmýþ ve
onlarýn suçlarýna ortak olmuþ kimselerdir. Böyleleri katiyyen senin mahremin
olmamalý. Çünkü bunlar, canilerin yardýmcýlarý ve zalimlerin dostlarýdýr.

9. Kendine Müþavir Edineceklerin
Ne hacet; hiçbir zalime zulmünde, hiçbir günahkâra cürmünde yardým etmeyen

kimseler arasýnda bunlarýn yerini tutacak öylelerini bulabilirsin ki bunlar, ötekilerin
görüþ ve tedbirlerine tamamýyla sahip, buna karþýlýk onlarýn günah ve suçlarýndan
kesin olarak temizdirler. Ýþte senin için böylelerinin yükü en hafif, yardýmý en çok,
sana þefkati herkesinkinden fazla, senden baþkasýna muhabbetleri ise o nisbette azdýr.
Böyle kimseleri hem özel, hem de genel toplantýlarýnda kendine yakýn edin. Sonra, bu
þahýslar içinden en ziyade onu beðenmelisin ki, sana acý gerçekleri herkesten ziyade
o söylesin ve þayet Allah'ýn, sevdiði kullarýnýn yapmasýna razý olmadýðý bir harekette
bulunmak istersen, sana yaðcýlýða kalkýþýp teþvik etmesin. Bir de sadýk ve kanaatkâr
adamlarý kendine sýrdaþ edin. Eðer bunlar seni alkýþlamazlar ve yapmadýðýn birtakým
iþleri sana isnad ile keyfini getirmezlerse, bunu da anlayýþla karþýla. Zira alkýþa ve
yersiz övgüye müsamaha etmek, insaný büyüklenmeye sevk eder ve kibire yaklaþtýrýr.
Sakýn insanlarýn iyisi ile kötüsü, senin yanýnda bir olmasýn. Zira onlarý böylece eþit
görmek, bir taraftan iyileri iyilikten soðuturken, kötülerin de fenâlýða olan meylinde
onlara cesaret verir.

10. Ýyi Niyeti Yaygýnlaþtýr
Bilmiþ ol ki, vali ile halk arasýnda karþýlýklý güven ve iyi niyeti davet eden þey,

valinin kendilerine hizmette bulunmasý, yüklerini hafifletmesi ve adaletle
hükmetmesidir. O halde insanlarýn arasýnda iyi niyetin geliþmesini saðla. Zira seni
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zorluk ve sýkýntýlardan ancak onlarýn iyi niyeti kurtaracaktýr. Onlara yaptýðýn bu iyiliklerin
mükâfatýný, sana karþý duyacaklarý güven ile görürsün. Onlara kötü muamele etmenin
karþýlýðý ise, sana duyacaklarý düþmanlýktýr.

11. Güzel Âdetleri Devam Ettir
Bu ümmetin ileri gelenleri tarafýndan iþlenerek, herkesin benimsediði ve halkýn

iyi bir þekilde tatbik ettiði güzel bir âdeti, sakýn kaldýrayým deme. Bu güzel âdetlerin
faydasýný giderecek yeni bir þey oluþturmaya da asla kalkýþma. Çünkü mükâfat o iyi
âdeti koruyan kimsenin, vebal ise onu kaldýrdýðýndan dolayý, senin olur.

12. Daima Danýþarak Ýþ Yap
Memleketin yararýna olan tedbirleri tespit etmek ve senden evvel insanlara

huzur, güven, doðruluk ve iyilik saðlayagelmiþ þeyleri devam ettirmek hususunda,
alimler ve arifler ile sürekli olarak görüþ ve danýþ.

13. Toplumdaki Kesimler
Ýyi bil ki, toplumda çeþitli kesimler vardýr. Bunlardan her birinin saðlýk ve iyiliði

diðerlerinin saðlýk ve iyiliðine baðlý olup, bunlardan hiçbiri diðerinden baðýmsýz olamaz.
Bu kesimlerden biri Allah yolunda askerlik edenler, diðeri kamu görevlileri, bir baþkasý
adaleti daðýtmayla görevli hakimler, biri vergileri yumuþaklýk ve insafla toplayacak
tahsildarlar, bir baþkasý da cizye ve vergi ödeyen ehli zimmetle müslümanlar, bir kýs-
mý ticaret ve zenaat erbabý, bir diðeri de fakirlik ve ihtiyaç içindeki yoksullardýr. Ce-
nabý Hak bunlardan her birinin hak, vazife ve yükümlülüklerini bildirmiþtir. Bunlarýn
hepsi ya Allah'ýn Kitab'ýyla, ya da muhterem Peygamberimiz Sallalahu Aleyhi Vesellem
Efendimiz'in sünnetiyle belirlenmiþ ve daima yürürlükte olan mahfuz bir kanun halinde
bizlere tevdi buyurulmuþtur.

Askerler, Allah'ýn izniyle halkýn kaleleri, valilerin þerefi, dinin izzeti, asayiþin
vasýtalarýdýr. Devlet ancak bunlarýn sayesinde ayakta durabilir. Buna karþýlýk, devletin
desteði olmadýkça da asker ayakta duramaz. Askerlerimizin düþman karþýsýnda baþarýlý
olmalarýnýn sebebi, kendi yolunda savaþtýklarý için Allah'ýn onlara verdiði güç ve
üstünlüktür. Fakat onlarýn karþýlamak zorunda olduklarý maddi ihtiyaçlarý vardýr. Bu
ihtiyaçlarýný gidermek için de, devlet vergilerinden olan gelire dayanmaya mecbur-
durlar. Askerler ile vergiyi ödeyen sivil halkýn her ikisinin de birbirlerinin iþbirliðine
ihtiyaçlarý vardýr.

Hakimler adaleti daðýtýrlar, memurlar ise kamu hizmetleri ifa eder ve vergileri
toplarlar. Bunlarýn yanýnda devlet gelirlerine katkýda bulunan ticaret ve zenaat erbabýnýn
varlýðý þarttýr. Zira gelirlerinin kaynaklarýný, ticarethaneleri ve baþkalarýnýn meydana
getiremeyeceði sanat eserleri ile, ancak bunlar temin edecektir. En sonda fakir ve
ihtiyaç sahibi kimselerin teþkil ettiði yoksul kesim geliyor ki, bunlarýn ayakta tutulmasý
bütün diðer kesimlerin üzerinde bir yükümlülüktür.
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Bu kesimlerin her birinin, Allah'tan kýsmeti ve haceti miktarýnca vali üzerinde
hakký vardýr. Vali, Allah'ýn kendisini görevlendirdiði bu yükümlülüðün altýndan, ancak
bizzat ve azami ihtimamla ve Allah'tan yardým ve destek dileði ile birlikte, hafif-aðýr
bütün iþlerde nefsini, doðruluða, sabýra ve tahammüle alýþtýrmakla kalkabilir.

14. Askerler
Askerlerin baþýna öyle birini geçir ki, Allah'a, Resûlüne ve devlet baþkanýna

karþý sence hepsinden daha baðlý ve sadýk, kalbi hepsinden temiz ve aklý baþýnda
olmak itibariyle, hepsinden üstün bulunsun. Kýzgýnlýk anýnda aðýr davransýn; özürleri
sükun ile dinlesin; zayýflara acýsýn; kuvvetlilerden uzak dursun; öyle öfke ile kalkýp
çaresizlikle oturan takýmýndan olmasýn.

Þerefli bir geçmiþ, güzel bir itibar ve iyi hallere sahip ailelerin mensuplarý ile,
devamlý ve yakýn bir þekilde ilgilen. Kahramanlýk ve yüksek meziyet sahibi kimselere
iltifat et. Çünkü bunlar, iyilikleri kendilerinde toplayan, fazilet ve kerem sahibi bir
toplulukturlar. Kendilerini desteklemek için verdiðin þey çok bile olsa, nazarýnda asla
büyümesin. Sana karþý gösterdikleri minnet ifadeleri az bile olsa, bu da gözüne katiyyen
hakir görünmesin.

Böylece hareket etmen, onlarýn sana karþý sadakat ve ihlaslarýný, keza iyi zanda
bulunmalarýný gerektirir. Bir de onlara ait iþlerin büyüðünü görüyorum diye küçüðünü
takipten geri durma. Zira ufak bir lütfundan yararlanabilecekleri yerler olduðu gibi,
büyük lütfuna ihtiyaç duyacaklarý yerler de olur.

Ordunun baþýndakiler arasýnda sence en deðerli o kimseler olmalý ki, askere
iyilikte bulunsun. Ayrýca, hem onlarý hem de geride kalan ailelerini sýkýntýya
düþürmeyecek þekilde, kendi varlýklarýndan fedakârlýkta bulunsun. Öyle ki bu sayede
düþmana karþý savaþýrken, hepsinin düþüncesi bu görevde birleþebilsin. Valiler için
ülkede adaletin ayakta durmasýndan, bir de halkýn dinine karþý sevgi göstermesinden
daha büyük bir saadet ve huzur vesilesi yoktur. Zira yürekler salim olmadýkça sevgi
gösteremez. Sonra askerin senin hakkýndaki samimiyet ve baðlýlýðý, ancak
kumandanlarýndan memnun olmalarýyla ve kumandanlarýný aþaðý görüp bir an evvel
baþlarýndan çekilmelerini istememeleriyle mümkündür. Sen kendilerine ümit sahasý
aç, övgüye layýk olanlarý sena etmekte ve büyük olaylarda bulunmuþ olanlarýn
baþardýklarý iyi iþleri anarak anlatmakta kusur etme. Zira bunlarýn kahramanlýklarýný
sýk sýk anman, inþallah þecaat erbabý insanlarý coþturur, (düþmanla) savaþmak
istemeyenleri de gayrete getirir. Sonra, bunlardan her birinin fedakârlýðýný iyice taný.
Hem sakýn birinin hizmetini, baþkasýnýn hizmetiyle bir arada zikretme. Kimseye,
gösterdiði kahramanlýkla orantýlý olmayacak deðersiz bir mükafat verme. Bir de,
mevkiinin küçüklüðü, bir adamýn kýymet ve yararlýlýðýný küçültmene asla sebep olmasýn.
Sonra altýndan kalkamadýðýn hadiseleri, kestirip atamadýðýn iþleri Allah'a ve Resûlüne
gönder. Zira Cenabý Hak doðru yola gitmesini dilediði bir topluma: "Ey iman edenler,
Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve içinizden olan ulûl emr'e (emir ve kumanda
sahiplerine) itaat edin. Þayet bir þeyde anlaþamazsanýz, onu, Allah'a ve Peygamber'e
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gönderin," buyuruyor. Allah'a havale edin demek, kitabýndaki saðlam ilkelere sarýlmak
demektir. Resul'e göndermek demek, onun toplayýp birleþtiren ve tefrikaya meydan
vermeyen sünnetine uymak demektir.

15. Adliye ve Hakimler
Halk arasýnda, hüküm vermek için öyle bir kimse seç ki, sence onlarýn en

deðerlisi bulunsun, iþten sýkýlmasýn; görüþmeye gelenlerden sinirlenerek inada
kalkýþmasýn, hatasýnda ýsrar etmesin; hakký gördüðü an (doðruyu gördüðü anda)
döneceði yerde dili tutulup kalmasýn; hiçbir zaman tamah ettiði bir menfaatin
kaybolacaðý gibi bir endiþeye düþmesin; meseleyi özüne kadar anlamadýkça, hemen
hasýl ettiði kanaati kâfi görmesin. Þüphelerde en çok durur; delillere en ziyade sarýlýr;
hasmýn baþvurmasýndan en az usanýr; övülme ile þýmarmaz; heyecanla eðilip, bükülmez
olsun. Aslýnda böyle kimseler de pek nadirdir. Sonra bu zevatýn vereceði hükümleri
sýk sýk tahkik et ve kendilerine zaruretlerini giderecek, halktan ihtiyaçlarýný kesecek
kadar ikramda bulun. Hem, onlara senin yanýnda öyle bir mevki ver ki, sana yakýn
olanlardan hiçbirisi, o mevkiye göz dikemesin ve o zâtlar baþkalarýnýn sana gelip de,
kendilerine karþý hainlik edemeyeceklerinden emin olsunlar. Bu hususta gayet dikkatli
bulunmalýsýn. Çünkü bu din, kötü adamlarýn elinde esir oldu, onun namýna istenilen
yapýlýyor ve onunla dünya elde edilmeye uðraþýlýyor.

16. Diðer Görevliler
Tayin edeceðin diðer memurlar konusunda da dikkatli ol, çünkü en çok menfaat

düþkünü kimseler, þahsi çýkarlarý için bu görevlere haristirler. Sakýn þahsi yakýnlýk
veya tesir altýnda kalarak hiçbir kimseye görev verme. Çünkü bencillik ve tarafgirlik,
zulüm ve hýyanete götüren iki sebeptir.

Bu iþler için, iyi halleri ile bilinen ailelerden gelen, iyi yetiþmiþ, tecrübeli, hayâ
sahibi, Ýslam'a hizmeti geçmiþ kimseleri araþtýr. Zira ahlaký en dürüst; namus ve
þerefi en saðlam olanlar, tamahýn cazibesine en az kapýlýr ve iþlerin varacaðý neticeleri
en isabetli þekilde görürler.

Bunlarýn geçimlerini de geniþ bir surette temin et. Çünkü bu tutumun, kendilerini
iyiliðe sevk etme hususunda kuvvetli bir destek olacaðý gibi, elleri altýndaki þeylere
tenezzül etmekten de o sayede uzak kalýrlar.

Ayrýca, þayet emirlerine karþý gelir veyahut emaneti sakatlarlarsa, bu, senin
onlara karþý kullanacaðýn bir delil olur.

17. Denetime Önem Ver
Sonra bunlarýn icraatýný da takip et, arkalarý sýra vefa sahibi ve doðruluktan

ayrýlmayan gözcüler gönder. Zira onlarýn iþleri nasýl gördüklerini böylece gizlice
öðrenmen, onlarýn emanetini korumalarýna ve halka güzel bir þekilde davranmalarýna
sebep olur. Yardýmcýlarýna karþý da ihtiyatlý bulun. Þayet içlerinden biri elini hýyanete
uzatýr ve gözcülerinin vereceði haberler de onun bu hýyanetini doðrularsa, þehadetin
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bu kadarýný kâfi görerek, onun hak ettiði cezayý bedeni üzerinde uygularsýn. Bu hýyaneti
ile topladýðý malý elinden alýr, kendisini de zillet mevkiine diker; alnýna hýyanet damgasýný
vurur, boynuna suçluluk halkasýný geçirirsin.

18. Vergi Yönetimi ve Kalkýnma
Sonra vergi tarh ve tahsil iþinin idaresinde de büyük özen göster ve takip et.

Çünkü verginin düzeltilmesi suretiyle vergi yükümlülerinin saðlýklý ve iyi bir duruma
kavuþturulmalarý, diðerlerinin de saðlýklý ve iyi bir duruma kavuþturulmasý demektir.
Zira diðerlerinin iyiliði, ancak bunlarýn iyi olmalarýna baðlýdýr. Çünkü halkýn hepsi
vergi gelirlerine, dolayýsý ile vergi ödeyenlerin varlýðýna muhtaçtýr. Bu bakýmdan
memleketin imarýna sarf edilecek emek, vergi toplamaya harcayacaðýn himmet ve
gayretten fazla olmalý. Zira ödeme gücü ancak ülkenin kalkýnmasý ile elde edilebilir.
Kalkýnmasýz vergi toplamak isteyen kimse, ülkeyi harabeye çevirir, halký helak eder,
defteri de pek kýsa zaman içinde dürülüp kapanýr.

19. Zor Durumdakilere Yardým Et
Þayet yüklerinin aðýrlýðýndan, yahut bir afetten, yahut yaðmurlarýn, sularýn

kýtlýðýndan, veya topraklarýn su altýnda kalmasýndan, yahut kuraklýk istilasýndan þikayette
bulunurlarsa, tesirini umduðun bütün araçlara baþvurarak dertlerini hafifletmeye çalýþ.
Bu hususta hiçbir fedakârlýk, katiyyen sana aðýr gelmesin. Zira bu, öyle bir yatýrýmdýr
ki; ülkeni imar, vilayetini güzelleþtirmeye sarf için o yatýrdýðýn sermayeyi, onlar bir
gün sana fazlasý ile iade edeceklerdir. Üstelik bu sebeple onlarýn övgülerini kazanacak,
haklarýnda gösterdiðin adaletinden dolayý iftihar edebileceksin. Hem sen bu sermayeyi,
fazlasý ile iade edeceklerine güvenerek veriyordun. Zira kendilerini hoþlukla refaha
kavuþturduðun için vermiþ olduklarýnýn misillerini biriktireceklerine; adalet ve hoþlukla
davranman nedeni ile de senden emin bulunduklarýna güvenin vardý. Evet, günün
birinde yardýmlarýna dayanacaðýn bir hadise zuhur eder, bakarsýn ki gönül hoþluðu ile
bütün yükü üzerlerine almýþlar, taþýyorlar.

20. Kalkýnmayý Esas Al
Kalkýnmýþ ülkeler yük taþýmaya dayanýklýdýr. Yüklediðin kadarýný götürebilir.

Memleketin harap olmasý ise, halkýnýn sefalete düþmesindendir. Ahaliyi sefil eden
sebep de ancak, valilerin servet toplamaya düþkünlükleri, mevkilerinde uzun müddet
kalmayacaklarýný zannetmeleri, bir de geçmiþ ibretlerden yeteri kadar ibret
alamamalarýdýr.

21. Özel Görevliler
Sonra (diðer) memurlarýnýn haline de iyice dikkat et. Ýþlerine en iyilerini getir,

hususiyle tertibatýný, sýrlarýný tevdi edeceðin, yazýlarýný yazdýracaðýn adamlarý öyle seç
ki soyu temiz, ahlaký düzgün olsun. Gördüðü itibarla þýmarýp baþkalarýnýn yanýnda
sana karþý gelmeye cüret edenlerden olmasýn. Görevlilerinin sana yazdýklarýný getirip
göstermekte, senin tarafýndan verilecek cevaplarý, dosdoðru yazarak göndermekte
ve senin lehine bulduðu bir akdi (muameleleri) saðlam tutup, aleyhinde bulduðunu
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da çözmek hususunda zaaf göstermesin. Kendisine yüklenen görevler dolayýsýyla
nasýl bir mevkide olduðundan, asla habersiz bulunmasýn. Zira kendi kýymetini bilmeyen,
baþkasýnýn deðerini hiç bilmez. Sonra bu memurlarýn seçiminde sadece görünüþlerini
inceleyiþin, bir de iyiye yoruþun yeterli olmamalý. Çünkü insanlar, daima masum tavýrlar
takýnarak ve gayretkeþlik ederek, görünüþlere göre hüküm veren valilerin gözüne
girebilirler. Halbuki böyle bir yaklaþýmýn esasýnda ihlas namýna hiçbir þey yoktur.
Onun için senden evvelki deðerli valilere hizmet etmiþ kimseleri araþtýrarak, halk
arasýnda çok iyi bir nam býrakmýþ, güvenilirlikleri en ziyade tanýnmýþ olanlarýný seç.
Böyle bir hareket, senin Allah'a ve kendisinden bu valilik görevini aldýðýn kimseye
karþý ihlasýný gösterir. Bir de iþleri taksim ederek bir kýsmýn baþýna bu memurlardan
birini geçir ki, iþ büyük olursa altýnda ezilmesin; çok olursa toplamasýný bilemeyip de
daðýtmasýn. Þayet memurlarýn hatasýný görür de aldýrmazsan, kendin utanacak ve
ayýplanacak bir duruma düþersin.

22. Ticaret ve Sanayi
Sonra, ticaret ve zenaatla uðraþanlar vardýr ki bunlarýn bir kýsmý, oturduðu

yerde çalýþýr, bir kýsmý þuraya buraya mal götürür; bir kýsmý da elinin emeði ile geçinir.
Bunlarýn hepsine iyi muamele et ve baþkalarýnca da öylece muamele edilmeleri için
öðütlerde bulun. Çünkü memleket için hayýrlý hizmetlerin sebepleri ve faydalanma
vesileleridirler. Onlar hayýr ve yararý, ülkenin topraðýndaki, denizindeki, ovalarýndaki,
daðlarýndaki uzak ve yakýn yerlerden getiriyorlar. Bunlar, memleket için barýþ ve
güven adamlarýdýr. Ne kargaþa çýkarmalarýndan korkulur, ne de fesatlarýndan endiþe
edilir. Kendilerinin, gerek senin yanýndaki, gerekse ülkenin diðer taraflarýndaki iþlerini
takip et. Bununla beraber þurasýný da iyi bil ki, bunlarýn çoðundan aþýrý bir tamahkârlýk
ve çirkin bir hýrs ile birlikte, zaruri ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, alým satýmda da
hilekârlýk olabilir. Bu ise halk için zarar, valiler içinse ayýptýr.

23. Ýhtikâra Mani Ol
Bundan dolayý stokçuluða mani ol. Çünkü Peygamber Aleyhisselâtü Vesselâm

Efendimiz, ihtikârý men buyurdular. Alým, satým doðru tartýlarla olmalý ve alaný da,
sataný da ezmeyecek, ýlýmlý fiyatlar çerçevesinde yapýlmalýdýr. Herhangi bir kimse
senin yasaðýndan sonra stokçuluða yanaþýrsa, aþýrýya varmamak þartýyla, onu hemen
cezalandýr.

24. Fakirler ve Yoksullar
Hele alt kesimdeki, her türlü çareden mahrum fakirler ve çaresizler ile felaketze-

deler, kötürümler hakkýnda Allah'tan korkmalý, hem de çok korkmalýsýn. Bu kesimde
halini söyleyen de var, söylemeyen de. Allah'ýn bunlara ait olmak üzere, korunmasý
için seni görevlendirdiði hakký çok iyi koru. Oradakilere Beytül Mâl'inden (hazinenden)
bir hisse, baþka yerlerde bulunanlara da her memleketin fakir müslümanlara mahsus
gelirinden birer hisse ayýr. Çünkü en uzaktakilerin de, en yakýndakiler gibi haklarý
mevcuttur. Cümlesinin hakkýný gözetmek ise, sana emanet edilen bir vazifedir.
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25. Hiçbir Ýþi Ýhmal Etme
Sakýn azamet (büyüklük), seni onlarla uðraþmaktan alýkoymasýn. Zira iþlerin

mühim olanlarýný iyi gördüðün için önemsizini yüzüstü býrakýrsan, mazur görülemezsin.
Bu sebepten, kendilerini düþünmekten geri durma ve zavallýlara ekþi çehre gösterme.
Yine bunlardan olup da aþaðý görülme veya baþka kimselerin onlarý hesaba almamalarý
yüzünden, iþleri sana kadar gelemeyenleri araþtýr. Sýrf bunlar için Allah'tan korkan,
alçakgönüllü ve emin bir adam tahsis et ki arada vasýta olsun ve onlarýn iþini sana
bildirsin. Hasýlý öyle çalýþ ki, Allah'ýn huzuruna çýktýðýn zaman "Gücümün yettiðini
sarf ettim" diyebilesin. Halkýn bu kesimi adalet ve yardýma, baþkalarýndan ziyade
muhtaçtýr. Onun için her birinin hakkýný vermeye son derece özen göster.

26. Yetim ve Yaþlýlar
Sonra yetimlerin ve yaþlý bulunduðu halde, hiçbir çaresi olmayan kimselerin

geçimini de üzerine al. Gerçi bu iþler valiye aðýr gelir, lâkin þunu unutma ki ne kadar
hak varsa, hepsi de aðýrdýr. Bunu Allah yalnýz o kimselere kolaylaþtýrýr ki, halden
ziyade âkýbeti (iþin sonunu) düþünerek, nefsini dayanýklýlýða alýþtýrýr ve kendi hakkýnda
Allah'ýn vaadinin doðruluðundan emin bulunur.

27. Dilek ve Ýhtiyaç Sahipleri
Ýhtiyaç sahipleri için sýrf kendileriyle meþgul olacaðýn bir zaman ve mekân

ayýr ve hepsiyle beraber otur da, seni yaratan Allah'ýn rýzasýný celbedecek bir tevazu
göster. Sonra askerini, yardýmcýlarýný, muhafýzlarýný, zabýta memurlarýný yanlarýnda
bulundurma ki, söylemek isteyen çekinmeden derdini dökebilsin. Ben Peygamber
Sallallahu Aleyhi Vesellem'den birkaç yerde iþittim, þöyle buyurmuþtu: "Ýçindeki zayýfýn
hakký, serbestçe kuvvetlisinden alýnamayan bir millet, hiçbir zaman kuvvetlenemez."
Bir de bunlarýn yakýþýksýz sözlerini yahut da dertlerini anlatabilmedeki acizliklerini
hoþ gör, kendilerine karþý hýrçýnlýk etme, büyüklük gösterme. Bu yüzden Cenabý Hak
sana Rahmet kanatlarýný açar; taatýna karþýlýk sana sevabýný ihsan eder. Hem verdiðini
güler yüzle, gönül hoþluðuyla ver, vermediðin takdirde kabul olunabilecek özürler
dile.

Sonra senin iþlerinin içinde öyleleri vardýr ki, onlarý bizzat senin ifa etmen
gerekir. Mesela memurlarýn yetersizlik gösterince, taþradaki görevlilere cevabý sen
vereceksin. Halkýn ihtiyaçlarý artýk senin yardýmcýlarýnýn altýndan kalkamayacaðý
dereceyi buldu mu, bunun icabýna yine sen bakacaksýn. Bir de her günün iþini o gün
gör, çünkü diðer günlerin kendisine mahsus iþi vardýr.

28. Allah'a Karþý Kulluk Vazifelerini Ýhmal Etme
Her ne kadar, niyet halis olmak ve halkýn selâmetine hizmet etmek þartýyla bu

çalýþmalarýnýn hepsi Allah içinse de, sen yine vakitlerinin en hayýrlýsýný, Allah ile arandaki
durumlar için nefsine hasret, Allah rýzasý için eda edeceðin taatýn en baþlýcasý da,
Ýlâhi zâta özgü olan farzlarý yerine getirmekten ibaret olsun. Gecende ve gündüzünde
bedeninden Allah'a ait bulunan kulluk hissesini ayýr ve seni Cenabý Hak'kýn yüce
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huzuruna yaklaþtýran bu taatý, vücuduna her neye mâl olursa olsun, eksiksiz ve gediksiz
eda et. Þayet namazýnda halka imam olmuþsan sakýn ne býktýracak kadar uzun, ne de
bir hayra yaramayacak kadar kýsa kýldýrma. Çünkü halkýn içinde öyleleri vardýr ki,
hastalýk sahibidirler; öyleleri de vardýr ki iþ sahibidir. Peygamber Sallallahu Aleyhi
Vesellem beni Yemen'e gönderirken:

"Onlara namazý nasýl kýldýrayým?" demiþtim.
"En zayýflarýnýn namazý gibi kýldýr," ve ayrýca: "Müminlere karþý çok merhametli

ol," buyurmuþlardý.

29. Halktan Uzak ve Saklý Kalma
Buraya kadar söylediklerime ilaveten, bir hususu da asla unutma: Sakýn

halkýndan uzun müddet uzak veya saklý durma. Çünkü valinin halktan saklanmasý,
halkta yanlýþ kanaatler uyandýrma yanýnda, valinin iþlerine vukufunu da azaltýr. Valilerin
perde arkasýnda oturmalarý, perdenin dýþýnda dönen iþlerden haberli olmalarýna engel
olur. Bunun sonucunda onlarýn gözünde hadiselerin büyüðü küçülür, küçüðü de büyür.
Güzeli çirkin, çirkini de güzel olur; hak ile bâtýl karýþýr. Vali de en nihayet insandýr.
Halkýn kendi nazarýndan gizli kalan iþlerini nereden bilecek? Halkýn üzerinde iþaretler
yok ki ona bakarak doðrularý, yalanýn her türlüsünden ayýrmak mümkün olabilsin.
Þimdi sen mutlaka, þu ikiden birisin: Eðer hak yolunda çalýþan, gönlü zengin bir
adamsan... Bu takdirde vacip olan her hakký ödemekten, yahut cömert bir harekette
bulunmaktan çekinip saklanmanýn ne anlamý var? Eðer böyle deðil de cimriliðe müptela
bir adamsan... Zaten bu durumda halk senin ihlasýndan ümit kestikleri gibi, istemekten
de o kadar çabuk vazgeçecekler ki, o zaman senin ortada görünmemen neye yarar?
Her halükârda, halktan uzak kalmak hoþ bir þey deðildir. Özellikle, eðer senin görevin
halkýn ihtiyaçlarýný ve dileklerini göz önüne almak ise, halk tarafýndan sana arz edilecek
ve çoðu ya bir zalimden þikayet, ya bir iþlemde adalet talebi gibi dileklerin, seni asla
ürkütmemesi gerekir.

30. Yakýnlarýna Dikkat Et
Sonra valinin etrafýnda, seçkin kimseleri ile kendisine pek yakýn olanlarý vardýr

ki, bazen bunlarýn iltimaslarý, haksýzlýklarý ve muamelelerinde insafsýzlýklarý görülebilir.
Sen, bunlarýn zararýný, bu gibi hallerin sebeplerini ortadan kaldýrmak suretiyle gider-
melisin. Etrafýndakilerden, ileri gelenlerinden ve akrabandan hiçbirine katiyyen toprak
(devlet elindeki bütün imkânlardan yararlanma hakký) verme, ve bunlardan hiçbiri
senden cesaret alýp da, müþterek su yahut müþterek diðer bir iþ tutarak, etrafýndakilere
zarar verecek ve zahmeti baþkalarýna yükletecek þekilde mal biriktirmeye katiyyen
tamah edemesinler. Çünkü bunun kârý, senin deðildir. Fakat onlarýn zararý ise dünyada
ve ahirette sana döner. Sonra, senin yakýnýn olsun veya olmasýn, herkesi hakký kabul
etmeye zorla. Eðer has adamlarýn ve yakýnlarýndan biri yasalarý çiðnemiþ ise, senin
için ne kadar güç olursa olsun, cezasýný eksiksiz icra et. Bu hususta, sabýr, sebat ve
dikkat göster ve davranýþýn sonunu gözet. Çünkü bunun sonu hayýrdýr.
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Þayet halkta senin zulmettiðin zanný hasýl olmuþsa, kendilerine özünü bildirerek
hakkýndaki zanlarýný deðiþtir. Çünkü böyle yapmakla, önce kendi nefsini kýrmýþ, sonra
idaren altýndaki halka tatlýlýkla muamele etmiþ, ayrýca kendini mazur göstermiþ olursun.
Üstelik onlarý hak üzerinde daim kýlmaktan ibaret bulunan ana maksadýna da, bu
sayede ulaþmýþ bulunursun.

31. Barýþ ve Güvenlik
Düþmanýn tarafýndan sana teklif olunan sulh (barýþ), rýzaya uygun ise, katiyyen

reddetme. Zira barýþta askerine istirahat, sana endiþeden rahat, ülken için de selamet
vardýr. Lâkin barýþtan sonra, düþmanýndan sakýn ve hem de çok sakýn. Öyle ya, belki
düþmanýn seni gafil avlamak için sana yaklaþmak istemiþtir. O sebepten ihtiyata
sarýl, bu hususta asla iyi zanna kapýlma.

32. Anlaþmalara Riayet Et
Þayet düþmanla aranýzda bir sözleþme akd etti isen, yahut ona karþý bir

taahhüdün varsa, yapýlan sözleþmeye riayette bulun, ahdini yerine getir. Verdiðin
sözü muhafaza için, icap ederse hayatýný bile feda et. Çünkü, arzularýnýn birbirinden
farklý, düþüncelerinin ayrý olmasýna raðmen, insanlarýn ilâhi farizalar arasýnda, ahidlere
vefa (tam yerine getirilmesi) kadar üzerinde birleþtikleri bir þey yoktur. Hatta müþrikler
de hýyanetin vahim neticelerini gördükleri için, müslümanlara karþý ahde vefaya dikkat
ediyorlar. O nedenle sakýn verdiðin sözden dönme; sakýn ahdine hýyanet etme; sakýn
düþmanýný aldatma. Zarar ve mahrumiyete mahkûm, akýlsýz ve cahillerden baþkasý
Allah'a karþý gelmek cüretini gösteremez. Allah Teâlâ, ezeli rahmeti icabý, O'nun için
yapýlan sözleþmeyi kullarý için, þefkati sayesinde barýnacaklarý emin bir sýðýnak; bu
emin sahada güvende kalacaklarý, huzur içinde ihtiyaçlarýný karþýlayarak onun civarýna
koþacaklarý, emin ve manevi bir makam kýlmýþtýr. Onun için bunda bozgunculuk etmek,
hýyanette bulunmak yahut aldatmak olamaz. Bir de birtakým yorumlara müsait olacak
akidlerde bulunma. Akdedip belgelendirdiðin bir sözleþmeyi bozmak için de, sakýn
sözlerin gizli manalarýndan yararlanmaya kalkýþma. Allah'ýn ahdi icabý girmiþ olduðun
bir iþin darlýðý, haksýz yere onu geniþletmene katiyyen sebep olmasýn. Zira
geniþleyeceðini ve sonunun iyi olacaðýný umduðun bir darlýða tahammül etmen, senin
için elbette günahýndan çekindiðin, dünya ve ahirette ilâhi cezadan kurtuluþ imkâný
olmadýðýný bildiðin bir hýyanetten daha ehvendir.

33. Kan Dökmekten Kaçýn
Sonra, kandan ve onu haksýz yere dökmekten son derece sakýn. Çünkü haksýz

yere kan dökmek gibi felaket getiren; bunun kadar sorumluluðu büyük, bunun kadar
nimetin zevâlini, devletin mahvolmasýný hak eden bir þey yoktur. Allah Teâlâ, kýyamet
günü kullarý arasýnda hükmünü verirken, ilk olarak döktükleri kanlardan baþlayacaktýr.
Sakýn haram bir kaný dökerek saltanatýný kuvvetlendirmek sevdasýna kapýlma. Zira
bu hareket onu zaafa düþürecek, daha doðrusu zevâle erdirerek baþka ellere geçirecek
sebeplerdendir. Hele taammüden gerçekleþtireceðin bir katil için, ne Allah'ýn katýnda
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ve ne de benim indimde hiçbir özrün olamaz. Çünkü bu takdirde bedenen hak ettiðin
cezanýn (kýsas) icra edilmesi lazýmdýr. Þayet bir kazaya uðrarsan... Terbiye ederken,
kýrbacýn yahut elin aþýrýlýða giderse (zira zaman olur ki yumruk, yahut biraz fazlasý
ölüme yol açar) sakýn sahip olduðun nüfuza güvenerek, ölenin velilerine haklarýný
vermeyeyim demeye kalkýþma.

34. Kaçýnacaðýn Hususlar
Bir de, sakýn kendini beðenme. Sakýn nefsinin sana hoþ gelen cihetlerine güven-

me. Sakýn yüzüne karþý övülmeyi isteme. Zira, iyilerin ne kadar iyiliði varsa, hepsini
mahvetmek için þeytanýn elindeki fýrsatlarýn en saðlamý budur... Sonra sakýn halkýna
yaptýðýn iyilikleri, onlarýn baþýna kakma; yahut yaptýðýn iþleri mübalaðalý gösterme;
yahut kendilerine verdiðin sözden dönme. Çünkü baþa kakma, iyiliði bitirir; mübalaða
hakikati söndürür; sözden dönme ise Allah Teâlâ'nýn da, halkýn da nefretini celb eder.
Cenabý Hak Kur'aný Kerim'de: "Böylece, sizin yapmadýðýnýzý söylemeniz Allah indinde
ne kadar menfur bir harekettir" buyuruyor. Sakýn açýklýk kazanmayan iþlerde inat
etme. Sakýn, açýklýk kesbettiði zamanda da gevþeklik gösterme. Sonra iþlerin her
birini yerli yerine koy, iþlerinin her birini zamanýnda ifa et. Herkesin üzerinde birlik
halinde olduðu noktalarda kendini kayýrmaktan çekin. Görevlendirdiðin kimselerin
açýða çýkmýþ kötülüklerine karþý, senden beklenen hareketten habersizmiþ gibi davran-
ma. Aksi takdirde, baþkasýnýn yerine sen cezaya maruz kalýrsýn. Az zaman sonra
iþlerin üzerindeki perdeler, gözlerin önünde açýlýr ve mazlumun hakký, senden alýnýr.

35. Dikkat Edeceðin Diðer Hususlar
Hiddetine, gazabýna (öfkene), eline ve diline hâkim ol. Bunlarýn hepsinden

korunabilmek için de badirelerden geri durup þiddetini tehir et ki, öfken geçsin de
iradene sahip olabilesin. Þunu da iyi bil ki; bir gün seni Yaratan'a döneceðini, O'na
hesap vereceðini, çok açýk ve iyi bir þekilde hatýrlatmadýkça, nefsine hâkim olmak
imkânýný katiyyen bulamazsýn.

Þimdi senin üzerine gerekli olan, senden evvelkilerin sana ulaþan adil hükmünü,
yahut isabetli olan tutumlarýný, yahut Peygamber Sallallahü Aleyhi Vesellem
Efendimiz'den gelmiþ bir haberi, yahut Allah'ýn Kitab'ýndaki bir farzý hatýrda tutarak,
bu gibi meselelerde bizden gördüðün hareket tarzýna uyabilmen ve þu emirnamemde
bildirdiðim ve ileride nefsinin arzularýna kapýlmaný mazur göstermemekliðin için elimde
sana karþý saðlam bir delil bildiðim, hükümleri tatbike çalýþmandýr.

36. En Son Dilek ve Dua
Artýk Cenabý Hak'kýn geniþ rahmetinden ve bütün istekleri kuþatmýþ olan azamet

ve kudretinden dilerim ki, ilâhi rýzasý vechiyle kullarý arasýnda güzel bir övgü ve ülkeler
içerisinde en iyi eserler kurabilmek için, gücümüzün yettiði kadar çalýþmaya seni de,
beni de muvaffak kýlsýn. Hakkýmýzdaki nimetini tamamlasýn ve bize olan ikramlarýný
kat kat artýrýp sana da, bana da saadetle ve þehadetle can vermeyi muvaffak ve
kolay eylesin. Bizim dua ve niyazýmýz Allah'adýr. Salâtü selâm, Allah'ýn Resûlüne ve
onun iyi ve tertemiz Âli (ailesi) üzerine olsun.
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ÝSLAM VE DEMOKRASÝ

Ýslamiyet bir dindir, bir siyaset sistemi veya siyasi bir ideoloji deðildir.
Fakat, bütüncül bir din olduðu için, siyaseti de dýþta býrakmaz. Þu veya bu
rejimi savunmamasýna raðmen, Ýslam dini incelendiðinde, onun özgürlükçü,
eþitlikçi ve sosyal adaletçi olduðu görülür. Bu özellikleriyle Ýslam, günümüz
rejimleri içinde en çok demokrasiye yakýndýr.

Fakat demokrasi de mükemmel bir sistem midir? Ya da en mükemmel þe-
kilde uygulanabilmekte midir? Araþtýrýlýrsa görülür ki, demokrasinin tam olarak
iþleyebilmesi için, Ýslami bir ahlaka ihtiyaç vardýr. Demokrasiyle ün salmýþ
Batý ülkeleri, her ne kadar farkýnda olmasalar da, kendilerinde Muhammedî
ahlaktan unsurlar bulunduðu ölçüde demokrasiyi gerçekleþtirebilmektedirler.
Demokrasinin göze çarpan çýkmazlarýnýn ve sýkýntýlarýnýn çözümü de, gene
daha üstün, daha Ýslami bir ahlakta yatmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda
Kur'an, demokrasinin ta kendisidir. Görebilene...

Bu yazýda Ýslam ve demokrasi arasýndaki ilgi ve iliþkileri incelemeye çalýþacaðýz.
Son zamanlarda Ýslam'ýn "totalizm" ve "totaliterlik" ile iliþkili olduðu iddialarý ortalýkta
dolaþmaktadýr. Bunu destekleyen bir örnek olarak da, yeryüzündeki 50 küsur Ýslami
devletten çok azýnýn demokratik olduðu gerçeði öne sürülmektedir. Bu nedenle Ýslam'ýn
demokrasiyle ne derece baðdaþtýðýnýn incelenmesi, bir ihtiyaç haline gelmiþtir.

Öncelikle þunu belirtmek gerekir ki, Ýslam ülkelerinin çoðunda demokrasinin
olmayýþý, Ýslamiyetten çok, baþka etkenlerin sonucudur. Ýlk olarak konu, asayiþ ve
anarþi ile ilgilidir. Hiçbir hükümet, anarþinin galip gelmesine izin veremez, anarþiye
teslim olamaz. Ýkincisi, Budist Burma'daki askeri cuntanýn Budizm ile, Hitler
Almanya'sýnýn Hýristiyanlýk'la ne kadar ilgisi varsa, Ýslam ülkelerindeki rejimlerin de
Ýslamiyet'le o kadar ilgisi vardýr. Bugün Ýslam ülkelerinin büyük çoðunluðu, kendi
ordularýnýn iþgali altýnda olan polis devletleri niteliðindedir. Fakat bunun sebebi, din ve
özellikle de Ýslam dini deðildir. Tersine, birtakým toplumsal, siyasi, ekonomik mahiyetli
iç ve dýþ (daha çok da dýþ) þartlardýr. Bunlarýn suçunu Ýslam'a yüklemek, haksýzlýk
olur. Türkiye, demokrasisini kaybedecek ölçüde bu þartlara baðýmlý olmamasý açýsýndan
þanslýdýr.

Fakat bizim burada amacýmýz, Ýslam ülkelerinde demokrasiyi zorlaþtýran
koþullarýn bir tahlilini yapmak deðildir. Biz, bir din olarak Ýslam'ýn demokrasiye ne
derece yatkýn ve elveriþli olduðunu araþtýrmak istiyoruz. Ve bu yolda da
çözümlememizi, þimdiye kadar yapýlanlardan daha derine götürmek dileðindeyiz.

Ýslam'ýn demokratik bir yapýya sahip olmadýðýný öne sürenler, Ýslam tarihinde
demokrasi örnekleri deðil, padiþahlýk, imparatorluk ve hükümdarlýklarýn bulunduðunu
belirtmek isteyebilirler. Fakat bu da geçerli bir ölçü deðildir. Çaðdaþ dünyada
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demokrasinin, topu topu iki yüz yýllýk bir geçmiþi vardýr. Bugün demokrasi ile idare
edilen Avrupa ülkeleri, yakýn zamanlara kadar birer krallýktý ve bazýsýnda hâlâ meþrutiyet
yürürlüktedir. "Totaliter" kelimesinin esas tatbik edilebileceði yerler olan, yakýn geçmiþin
diktatörlüklerini ele alýrsak, bunlardan kimisinde demokrasiye 1945 yýlýnda, kimisinde
ise henüz geçilmiþ bulunmaktadýr. Tarihte ise demokrasi, bir dönem Yunanistan dýþýnda
hiçbir dinde ve ülkede görülmemiþtir. Bunu, insanlýðýn zaman içinde yükseliþine ve
ilerleyiþine baðlayabiliriz. Önemli olan þudur: Ýslam dini, insanlýðýn demokrasi yolunda
ilerleyiþine bir destek midir, yoksa onun önünde bir engel midir? Esas sorunun özüne
dokunmaksýzýn bu konuda o kadar çok laf üretilmiþtir ki, bu tür bir incelemeye giriþmek,
bir zorunluluk haline gelmiþtir.

Ýslam ve Teokrasi
Ýslam'ýn demokrasiyle baðdaþmadýðýný iddia edenlerin en sevdikleri örnek,

Ýran'da Humeyni tarafýndan kurulmuþ olan rejimdir. Þunu hemen belirtmekte yarar
var: Ýran'da Ýslam'ýn özel (ve dünya müslümanlarýnýn onda dokuzu tarafýndan kabul
görmeyen) bir yorumu yürürlüktedir. Ýktidara geldiðinden günümüze kadar Ýran
rejiminin, kendi devrimini yayma çabalarýnýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ olmasý,
temelinde yatan siyasi düþüncelerin genel kabul görmediðinin açýk bir delilidir.

Bazý Þii yazarlar, istedikleri düzenin bir "mutlak teokrasi" olduðunu açýkça
söylemiþlerdir. Oysa Ýslam peygamberi Hz. Muhammed'in "Lâ ruhbaniyeti fiddin"
(Dinde ruhbanlýk yoktur) þeklindeki hadisi, daha baþlangýçta bir teokrasiye, yani ruhban
sýnýfýn egemenliðine ve yönetimine karþý kapýlarý kapatmýþtýr. Hýristiyanlýk'ta veya
Budizm'dekine benzer bir Kilise, Ýslam'da yoktur. Eðer olmuþ olsaydý, bunun 1979'da
Ýran'da deðil, Peygamber Efendimizin hayatýnda ya da en geç dört halife devrinde
ortaya çýkmýþ olmasý gerekirdi.

Kur'an'da geçen "Hüküm, ancak Allah'ýndýr" (6:57) ayetini "Egemenlik yalnýz
Allah'ýndýr" þeklinde okuyup siyasete teþmil etmek de, teokratik eðilimler doðurur.
Çünkü burada kastedilen, Allah'ýn kâinat üzerindeki mutlak hakimiyetidir. Bunu siyasete
uygulayamayýz, zira siyasette egemen olan yöneticiler, yani insanlardýr. Burada Allah'ýn
mutlak hükmü ile insanlarýn siyasal egemenliði, birbirine karýþtýrýlmaktadýr. Bu ayeti
siyasete uygulamaya kalkýþýrsak, Allah adýna konuþtuðunu iddia eden birtakým
insanlarýn, yani ruhban sýnýfýn, yönetime talip olmasý durumu doðar. Bu ise yukarýdaki
hadisle önlenmiþtir.

Böylelikle ne Ýslam tarihinin, ne Ýslam ülkelerinin bugünkü durumunun, ne de
Ýran örneðinin Ýslam ve demokrasi arasýndaki iliþkilere ýþýk tutamayacaðýný görmüþ
bulunuyoruz.

Þûrâ
Kur'an'da þûrâ ile ilgili ayetler, iki ayrý yerde geçer. Bunlardan birincisi,

"Þavirehüm fil emri" (Ýþlerinizde birbirinize danýþýnýz; 3:159), ikincisi ise "Ve emrühüm
þûrâ beynehüm" (Onlar iþlerini, aralarýnda þûrâ ile yürütürler; 42:38) þeklindedir.
Ýkinci ayetin ayný zamanda, içinde geçtiði sureye "Þûrâ" ismini verecek kadar önemli
olduðunu da belirtelim.
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Þûrâ, kelime anlamý itibariyle "meclis, danýþma" gibi anlamlara gelmektedir.
Meþveret ve müþavir kelimeleri de ayný kökten türerler. Burada istiþarenin, danýþma
ve görüþmenin en genel anlamda iyi bir þey olduðu belirtilmiþtir. Bunu siyasal plana
uygularsak, meclis yolu ile yönetim ve halkoylamasý, daha genel anlamda da demokrasi,
Ýslam tarafýndan üstü kapalý olarak onaylanmýþ bulunmaktadýr. En büyük þûrâ, bütün
toplumun katýldýðýn genel seçimlerdir. Kuþkusuz, Ýslam tarihinde þûrâ, halka baþvurma
olarak pek yorumlanmamýþtýr. Örneðin ilk halifeler, birkaç kiþiden oluþan bir "danýþma
kurulu" tarafýndan seçilmiþlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise hükümdarlar,
uzmanlardan oluþan danýþma meclislerinden yararlanmýþlardýr. Bu, bugün de
demokratik ülkelerin çeþitli komisyonlar þeklinde uyguladýðý bir yöntemdir ve tek bir
kiþinin, o da yetersiz bilgiyle karar vermesindeki yanýlma payýný azaltýr.

Þeriat
Ýslam'ýn demokratik olmadýðý, totaliter olduðu konusundaki iddialarýn büyük bir

kýsmý, onun, hayatýn her yönü ile ilgili hükümler getirdiði tespitinden yola çýkmaktadýr.
Buradaki yanýlgý, temel kavramlarý iyi kavrayamamaktan kaynaklanmaktadýr.

"Þeriat" kelimesinin günümüzde, birbirinden farklý iki ayrý anlamý karþýlamakta
kullanýldýðý, genellikle görmezlikten geliniyor. Bu anlamlardan birincisi, bireyin
uygulayacaðý din kurallarýdýr (namaz kýlmak, içki içmemek vb.). Bu konu zaten kiþinin
þahsi tercihine kalmýþtýr ve bu konuda hiç kimsenin söyleyebileceði bir þey olamaz.
Ýkinci anlamýyla ise þeriat, "fýkýh", yani Ýslam hukuku anlamýnda kullanýlmaktadýr. Bu
kapsamý ile, toplum içindeki iliþkileri düzenlemesi söz konusudur. (Burada ilginç olan
diðer bir nokta da þeriatý savunanlarýn genelde birinci anlamý, ona karþý çýkanlarýn ise
ikinci anlamýný kastetmeleridir.)

Din yasalarý anlamýndaki þeriat, her þeyden önce bir hukuk sistemidir. Yani
herhangi bir hukuk sistemi hayatýn hangi alanlarýna el atarsa, þeriat da onlara el atar.
Böylece, herhangi bir hukuk sistemi ne derece totaliter ise, þeriat da o kadar totaliterdir.

Þeriatý diðer hukuklardan ayýran özellik, elden geldiðince Allah'ýn emirlerine
(Kur'an'a) ve Peygamber'in örneðine (sünnetine) dayandýrýlmýþ olmasýdýr. Fakat bunlar
tek baþlarýna, bir hukuk sistemi için ancak bir temel teþkil edebilirler. Kur'an'da hukukla
ilgili hükümlerin, 200 ile 400 arasýnda olduðu hesap edilmektedir. (Bu sayý, uzmanýna
ve temel aldýðý varsayýmlara göre deðiþmektedir.) En basit bir toplum bile bu kadar
az sayýda hükümle yönetilemez; çaðdaþ toplumlarda ise binlerce kural gereklidir.
Bunun için þeriat yasalarýný her çaðda fýkýhçýlar, yani Ýslam hukukçularý yapmýþlardýr.
Kur'an ve sünnet, ancak genel prensipleri koyar. Bu genel durumdan her çaðýn ve
toplumun kendi özel durumuna geçmesi için bir engel bulunmadýðý gibi, tersine, bir
zaruret vardýr. Çünkü bir durumda uygun olan bir tercih, baþka bir durumda uygun
düþmeyebilir.
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Öte yandan þu da bir gerçektir ki, her hüküm deðiþtirilemez. "Ahkam zamanla
deðiþir" ama, deðiþmeyecek hükümler de vardýr. Din hukukunu bir aðaca benzetecek
olursak, Kur'an ayetleri bu aðacýn kökü, saðlam hadisler onun gövdesi, mezhepler
ana dallarý ve diðer hükümler de yapraklarýdýr. Bu aðaç her zaman için yeni dallar,
yaprak ve çiçekler sürebilir. Ama onun köküne, gövdesine saldýrmak, onun canýna
kastetmekle eþ anlamlýdýr. Yoksa yeni hükümler türetme (istinbat) izni, Kur'an-ý
Kerim'de zaten verilmiþtir (4:83).

Böylece anlýyoruz ki, þeriatýn insan katkýsýyla yapýlmýþ olmak açýsýndan, diðer
hukuk sistemlerinden bir farký yoktur ve onlarla benzer kapsama sahiptir.

Bu konudaki araþtýrmalarýný derinleþtirmiþ olan Malise Ruthven'e göre,
Kur'an'daki 6000 küsur ayetten sadece 600'ü, yasal yükümlülüklerle ilgilidir. Bunlarýn
da büyük kýsmý namaz, oruç ve hac gibi dini konularý kapsar. Tam anlamýyla hukuk
kapsamýna giren ayet sayýsý, sadece 80'dir ve bunlarýn çoðunluðu, hanýmlar, evlilik ve
miras hükümleriyle ilgilidir.

Ýslam hukukunun (fýkýh) geliþmesini çok dikkatli bir incelemeden geçirmiþ olan
Profesör Ruthven, diyor ki:

"Ýslam, siyasal sahadan az çok baðýmsýz þekilde bir din hukuku sistemi geliþtirdi.
Birçok müslümanýn iddialarýnýn aksine, siyasi ve dini kurumlar birbiriyle bütünleþmemiþ,
birbirinden ayrý kalmýþtýr."

Ruthven devam ediyor:
"(Sivil) toplum, varlýðýný devletten az çok baðýmsýz þekilde sürdürdü. Bu du-

rum, bugünkü müslüman toplumlarýnda da gözlenebilmektedir."
"Fýkýh, bir hukuk sisteminden çok, bir sosyalleþme ve kültürleþme sürecidir...

(Sonuçta) þeriata uymak, devletten az çok baðýmsýz iþleyen bir toplumsal faktör
haline gelir...

Halifeler, Bizanslý ve Sasani seleflerine ait ceza, ticaret ve anayasa hukukunun
önemli bir kýsmýný kendilerine malettiler. Böylece þeriat, sadece kýsmen gerçekleþmiþ
bir ideal olarak kaldý..."

"Pratikte müslüman yöneticiler, þahsi menfaatlerine dokunduðu durumlarda,
þeriata tabi olmak konusunda isteksiz davrandýlar. Müslüman kadýlarýn, yüksek ya da
güçlü devlet görevlilerine karþý yaptýrým uygulayacak güçleri yoktu. Böylelikle, þahýs
ve aile konularýnda þeriat uygulanabildiði halde, diðer (birçok) konuda hüküm yetkisi,
yöneticilerin elinde kaldý. Bunlar, ya fermanla yönettiler ya da anlaþmazlýklarý kendi
mezalim (þikayet) mahkemelerinde hallettiler. Böylece Ýslami kurumlarýn paralelinde
devlet kurumlarý ("örfi hukuk") geliþti ve bu durum, 'din ve dünya'nýn teorideki birliðine
aykýrý þekilde, dini ve dünyevi (seküler) sahalarýn pratikte ayrýlmasýna yol açtý."

Ruthven, Batý'da görülen krallarýn 'Ýlâhi hakký'na benzer bir kavramýn Ýslam'da
yeri olmadýðýna da dikkat çekiyor. Krallarýn, Hýristiyan Kilisesi'nden kaynaklanan bu
yönetim hakký karþýsýnda, bireylerin 'tabii haklarý' kavramýnýn geliþtirilmesi gerekmiþ
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ve Batý siyasetiyle hukuku, bugünkü durumuna buralardan geçerek gelmiþtir. Ýslam'da
ise hiçbir zaman böyle bir problem olmamýþtýr.

Buradan da anlaþýlacaðý üzere, Ýslam toplumlarýnda þeriat, sýnýrlý bir uygulamaya
sahip olmuþ ve dýþarýdan pek çok öðe ile desteklenmiþtir. Bu, gerçek hayatta
karþýlaþýlan durumlarýn bir sonucudur. Onun için þeriatý, toplumu en ince ayrýntýlarýna
kadar idare eden, demir bir cenderede baský altýna alan bir sistem olarak görmek,
son derece yanlýþ olur. Þeriat, devletin baský aracý olmadýðý gibi, sivil toplumun
geleneksel olarak devletten baðýmsýz, hatta bazen ona karþý benimseyip geliþtirmiþ
olduðu bir kurumdur. Günümüzde bazý polis devletlerinin þeriatý çok katý ve acýmasýz
bir biçimde uygulamalarý ise, halka "Ýslami" olduklarýný ispatlayarak þirin görünmek
çabasýndan doðmaktadýr.

Ýslam Totaliter mi?
Diðer bir yanlýþ anlama, "totaliter" sözcüðünün niteliði ile ilgilidir. Totaliter rejim,

sadece kanlý bir baský rejimi demek deðildir. Totaliter yönetimler bütün haklarý devlete
verir, bireye hiçbir özgürlük tanýmazlar:

1. Bütün toplumu belli bir ideoloji ya da inanç sistemi doðrultusunda yapýlan-
dýrmaya çalýþýrlar, insanlarýn düþüncelerini bile kontrol etmeyi amaçlarlar.

2. Kendilerinden olmayan, kendileri gibi düþünmeyen ya da karþý olduklarý
herkesi, toplumdan silme (yok etme) yoluna giderler.

Bu iki ayýrt edici özellik açýsýndan Ýslam'ý deðerlendirdiðimizde, tarih ve coðrafya
açýsýndan çok sýnýrlý olan Ýran örneði istisna edilirse, totaliterliðin Ýslam'la bir tutulmasýnýn
imkânsýz olduðunu anlarýz.

1. Ýslam'ý diðer dinlerden ayýran temel özelliklerden biri, "Dinde zorlama yoktur"
ilkesidir. Bu prensip, Kur'an ile garanti altýna alýnmýþtýr. (Lâ ikrahe fiddîn; 2:256) ve
bunun dýþýna çýkýlamaz. Ýslam dini, ancak ikna yolunu kullanabilir ve karþýsýndakinin
aklýna, kavrayýþýna hitap eder. Zorla güzelliðin olmayacaðý, Ýslam'da çok iyi bilinen
bir gerçektir.

Dinde zorlama olmayýþý, sadece müslüman olmayanlar için geçerli deðildir.
Din yasalarýndan ne kadarýný uygulayacaðý, müslümanýn basiretine býrakýlmýþtýr. Örneðin
bir müslüman namaz kýlmamakta ýsrar ediyorsa, zararý kendinedir. Güzellikle ikaz
edilebilir, fakat baský yapýlamaz. Ancak baþka bir insanýn haklarýný çiðnediði noktadadýr
ki, þeriat hukuku (bütün hukuklar gibi) devreye girer. Tabii bu söylediklerimiz, þeriatýn
uygulandýðý yer ve durumlar için geçerlidir.

2. Ýkna yoluyla Ýslam'ý kabul etmemiþ kimseler, tarihin her devrinde olmuþtur.
Bir sistemin, bir rejimin gerçek niteliði, egemenliðindeki azýnlýklara ve kendisine muhalif
olanlara nasýl davrandýðý ile ortaya çýkar. Ýslam, bu sýnavdan her devirde yüz akýyla
çýkmýþtýr. Baþka dinlerden olan insanlara her türlü hak tanýnmýþ, saygý gösterilmiþtir.
1492 yýlýnda Hýristiyan Engizisyonu'nun iþkencelerinden Osmanlý Ýmparatorluðu'na
kaçan Yahudilerin, 500 yýl sonra teþekkür kutlamalarý yapmalarý, bunun çok küçük
bir örneðidir.
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Gerçekten, eðer düþünülürse, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun tarihte tek
süperdevlet olduðu dönemler olmuþtur. Þayet Osmanlýlar o çaðlarda bir
müslümanlaþtýrma veya imha politikasýna giriþmiþ olsalardý, bugün yeryüzünde
müslümanlýktan baþka din kalmamýþ olurdu.

Ýslam'da "kulun kula kulluðu" yoktur. Herkes Allah'ýn kuludur. Ýslam'ý gereði
gibi anlamýþ bir kimse, baþkasýna tahakküm etmenin, baský uygulamanýn, kendisini
ilâh konumuna yükseltmek olacaðýný bilir ve bundan kaçýnýr. Ýslam'da kiþilerin sözü
deðil, hukuk kurallarý geçerlidir ve hukukun gereði neyse, o olur. Çünkü yasalar
olmadan toplumun iþlemesine imkân yoktur. "Osmanlý Kanunnameleri"nden görüleceði
üzere, Padiþahlar bile hukukla baðlý ve onunla sýnýrlý olmuþlardýr.

Keyfi idareye nerede rastlanmýþsa, bu Ýslam'ýn emriyle deðil, ona raðmen
olmuþtur. Öte yandan Ýslam hukuku, kendisinin yaný sýra baþka hukuk sistemlerinin
de varlýðýna imkân tanýr (Osmanlý'nýn son döneminde görüldüðü gibi).

Bu arada diðer bir noktaya iþaret etmekte yarar var. Bazý kimseler, bütün
dinlere hoþgörü ile bakan, hepsini kabul eden, "dinler-üstü" bir din arayýþý içindedirler.
Halbuki Ýslam dini, kendisinden önceki bütün kitaplý dinleri ve peygamberleri kabul
eder, onlara hoþgörü ile bakar. Þu halde bazýlarýnýn aramakta olduklarý "dinler üstü"
din, aslýnda vardýr ve adý da Ýslamiyet'tir.

Ýslam ve Kölelik
Köle, hiçbir hakký olmayan kimsedir. Efendisi tarafýndan istenildiði þekilde

kullanýlabilir. Tarihte kölelik, savaþ esirlerinin ne yapýlacaðý sorunundan ortaya çýkmýþtýr.
Ýslam'ýn demokratik olmadýðý konusunda diðer bir tartýþma da, onun köleliði

kaldýrmamýþ olmasý üzerine bina edilmek istenebilir.
Ýslam'ýn köleliði kaldýrmak için direkt bir giriþimde bulunmadýðý doðrudur. Fakat

Ýslam, kölelerin durumunu iyileþtirmek ve zaman içinde köleliði ortadan kaldýrmak
için gerekli önlemleri almýþtýr. Kölelerin azat edilmesi, birçok günahýn kefareti olarak
gösterilmiþtir. Kölelere kötü muamele yapýlmasý yasaklanmýþtýr. Peygamberimiz, tarihin
ilk "Ýnsan haklarý bildirisi" niteliðindeki Veda Hutbesi'nde, bu konuda þöyle buyurmuþtur:

"Kölelere gelince: Onlara kendi yediklerinizden yedirin ve giydiklerinizden
giydirin. Affedemeyeceðiniz bir hata iþlerlerse, onlardan ayrýlýn. Onlar da Allah'ýn
kullarýdýr ve kötü muameleye layýk deðillerdir."

Ýslam ülkelerinde köleler komutan, hatta hükümdar bile olabilmiþler ve hür
insanlarý yönetmiþler, yani onlardan daha çok yetkilere sahip olmuþlardýr. Bunun
meþrulaþtýrýcý emsali de gene Veda Hutbesi'nde verilmiþtir: "Ýçinizden azasý eksik
siyahi bir köle baþýnýza geçse, eðer sizi Kur'an'a uygun idare ederse ona boyun eðiniz
ve itaat ediniz."

Kölelik, tarih boyunca insanlýðýn bünyesinden kolay kolay sökülüp atýlamamýþ
bir illettir. 4 Mayýs 1992 tarihli Newsweek dergisinin bildirdiðine göre, dünyada hâlâ
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yüz milyon kölenin bulunduðu hesaplanmaktadýr. Ýslam'ýn köleliði en baþtan ve açýkça
kaldýrmak istememiþ olmasýnýn temelinde bu neden yatar. Kölelik, Ýslam'ýn getirmiþ
olduðu bir kurum deðildir. Ancak, kölelik olgusunu karþýsýnda bulan Ýslamiyet, onu
birden ve ani bir kararla ortadan kaldýramayacaðý için, zaman içinde eritip yok edecek
tedbirleri almýþtýr.

Fakat köleliði kaldýrmadý diye Ýslam'a karþý çýkacak veya onu demokrasiye
aykýrý ilan edecek olursak, kendimizi çok müþkül bir durumda kalmýþ buluruz. Geçmiþte
Atina þehir-devleti, çaðýmýzda ise Amerika Birleþik Devletleri, demokrasinin temel
örnekleridir, hatta prototipleridir. Tokvil, Atina'da 20 bin hür insana karþýlýk 350 bin
köle bulunduðunu belirtiyor. Yani "demokrasinin beþiði" sayýlan Atina, aslýnda köleci
bir toplumdu!

Amerika ise milyonlarca Afrikalý zenciyi köle etmiþ olmakla meþhurdur ve bu
durumundan ancak yüz yýl önce, çok kanlý bir iç savaþ sayesinde kurtulabilmiþtir.
Bugün bile Amerika'da ýrkçýlýk sorununun tam olarak çözülebilmiþ olduðu söylenemez.
Çaðýmýzda Güney Afrika, ýrk ayrýmcýlýðýndan kurtulmanýn mücadelesini yeni verirken,
1400 yýl önce köleliði ortadan kaldýrmamýþ olmasý yüzünden Ýslam'ýn kimseye verilecek
bir hesabý olamaz.

Ýslam ve Irkçýlýk
Ýslam, kesinlikle ýrkçý deðildir. Çaðdaþ Batý toplumlarýnda bile görülemeyen bir

derecede, Ýslamiyet, 1400 yýl öncesinden ýrkçýlýðý söküp atmýþtýr. Böylelikle de
köleciliðin temel dayanaklarýndan biri olan "o, benden farklý" zihniyetini yýkmýþtýr. Bu
konuda gene, Veda Hutbesi'nden bir cümle aktarmak yeterli olacaktýr:

"Arab'ýn Arap olmayana ve Arap olmayanýn Arab'a hiçbir üstünlüðü olmadýðý
gibi, siyah derilinin kýrmýzý tenliye ve kýrmýzý derilinin siyah tenliye hiçbir üstünlüðü
yoktur."

Kur'an'da þöyle buyuruluyor: "Allah, insanlar arasýnda hükmettiðiniz zaman,
adaletle hükmetmenizi emreder" (4:58). Burada "insanlar arasýnda" sözü, müslüman
olanlarý da, olmayanlarý da kapsar. O halde Ýslam, renk, din, dil, ýrk; sosyal, ekonomik
ve siyasi statü gözetmeksizin tüm insanlar arasýnda eþit olarak muamele yapýlmasýný
istemektedir; tüm insanlýðýn kanun önünde eþitliðini savunmaktadýr. Uygulamadaki
bozukluklar, bu ilkeyi zedeleyemez.

Bir Uzmanýn Görüþü
Bu noktada bir uzmanýn görüþüne baþvurmakta yararlý olabilir. Bu uzmanýn,

Ýslam'ý bazý açýlardan çok eleþtirmiþ Batýlý bir gayrýmüslim olmasý, böyle bir durumda
tercih edilecek bir niteliktir. Bernard Lewis, iþte böyle bir Ýslam tarihçisi, bir
doðubilimcisidir. Profesör Lewis, Ýslam'ýn Siyasal Dili (1988) adlý eserinde, konuya
geniþ bir bakýþ açýsý getirmiþtir.

Prof. Lewis, Ýslam'ýn ne teokratik, ne de diktacý olduðunu açýklýkla belirtiyor.
Ýslam'da yönetici, yasama yetkisine sahip deðildir, çünkü bunu din yasasý halinde
karþýsýnda hazýr bulmaktadýr. Dahasý, yönetici de yönetilenler kadar bu yasayla
sýnýrlanmýþtýr. Yani Ýslam'da devlet, bir hukuk devletidir.
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(Burada bir parantez açalým: Çaðdaþ demokrasilerde, iktidarýn bir tekelde
toplanýp diktaya kayýlmasýný önlemek için, "kuvvetler ayrýlýðý" prensibi getirilmiþtir.
Yani yasama, yürütme ve yargý kuvvetleri, birbirinden ayrýlmýþtýr.

Benzer bir ayrýlýðý, Ýslam'da da görüyoruz. Kuvvetler ayrýlýðýný ortaya atan
Montesquieu'den önce, onu ilk uygulayan kiþi, halife Harun Reþid oldu; yargýyý ayýrdý
ve baþýna Ebu Yusuf'u getirdi. Ýslam'da yürütmenin baþýnda halife ya da hükümdar
vardýr. Yasama, Ulema'nýn elindedir (Osmanlýlarda bunlara Þeyhülislam baþkanlýk
ederdi). Yargý ise kadýlarýn sahasýdýr ve hepsi bir baþ-kadýya baðlýdýr. Kuvvetler ayrýlýðý
prensibi açýkça ifade edilmemiþtir, fakat uygulama ona uygun ya da ona yakýndýr.
Örneðin bir padiþah bir Þeyhülislam'ý kolay kolay azledemezdi. Þeyhülislam'ýn ise
padiþahý hâl etme, yani tahtýndan indirme yetkisi vardý.)

Kitabýnýn yayýnlanmasý vesilesiyle Prof. Lewis'in Fransýz dergisi Nouvel
Observateur'e yaptýðý açýklamalar, konuyu daha da aydýnlatýyor:

"Batýda biz, iyi hükümetle kötü hükümeti, baský düzeniyle demokrasiyi ayýrmaya
kalkýþtýðýmýz zaman, ölçü olarak hemen özgürlüðü ele alýrýz. Müslümanlar ise adaleti
ele alýrlar. Biz 'özgürlük' deyince, yönetileni düþünüyor, onun hükümet karþýsýndaki
haklarýný kastedip belirliyoruz. Geleneksel müslümanlýk da 'adalet' dediði zaman ayný
þeyi kastediyor. Fakat o, yükü yönetenin sýrtýna bindiriyor. Bizim için tebaaya ait olan
bir hak, onun için egemene ait bir görevdir. Genel bir açýklamayla, Ýslam, haklardan
çok görevlerin sistemi olarak çýkýyor karþýmýza. Elbette adalet, özgürlük deðildir.
Ama o da ayný kapýya çýkabilir.

Ben, Ýslam'ýn demokrasiyle çatýþmadýðýný, hatta oraya varýlacak yolu gösterdiðini
söylüyorum."

Diðer bir deyiþle, Batý'da insanlarýn uzun çabalar sonucu elde ettikleri
demokratik hak ve özgürlükleri tanýmayý, Ýslam daha baþtan, yöneticiye hukuki bir
görev olarak yüklemektedir. Tarihte uygulamanýn böyle olmadýðýný biliyoruz, fakat
bu, Ýslam'ýn suçu deðildir. Demokrasi, ancak Ýslam'ýn belirlediði þekilde, yani yasalarla
güvence altýna alýndýðýnda geçerli olabilir.

Din, Demokrasi Ýçin Gereklidir
Bir de þunu sormakta yarar var: Genel olarak bir dinin varlýðý, bir demokrasi

için istenecek bir þey midir, yoksa istenmeyecek bir þey mi?
Ünlü avukat ve düþünür Tokvil'in (Alexis de Tocqueville) 1835 ve 1840'ta iki

cilt halinde yayýnlanan Amerika'da Demokrasi adlý eseri, demokrasi ve bunun
Amerika'da uygulanýþý konusunda bugün bile aþýlamamýþ bir zirve oluþturur.

Tokvil, din ve demokrasi iliþkisini þöyle deðerlendiriyor:
"Amerika Birleþik Devletleri'nde din (Hýristiyanlýk), yalnýz, ahlak ve âdetleri

kontrol etmekle kalmaz; dinin etkisi, aklý bile kapsamýna alacak kadar geniþtir."
Dinin belirli ahlak ilkeleri ve belli kýsýtlamalar getirdiðini belirten Tokvil, þöyle

devam ediyor:



406

"Böylece insan ruhu, hiçbir zaman karþýsýnda sýnýrsýz bir saha görmez; ne kadar
cesur da olsa, zaman zaman, aþýlmaz engeller karþýsýnda durmak zorunda olduðunu
hisseder... Böylece hukuk, Amerikalýlara her þeyi yapma iznini verdiði halde, dinin,
tahayyül etmelerini önlediði ve cüret etmelerini yasakladýðý þeyler vardýr."

Tokvil, özgürlük adýna dine saldýranlarý haksýz buluyor:
"Despotluk belki iman olmadan var olabilir, ama özgürlük var olamaz. Din,

saldýrdýklarý krallýktan çok daha fazla, savunduklarý cumhuriyette gereklidir ve en
çok da, demokratik cumhuriyetlerde elzemdir. (*)  Siyasal baðlar gevþetildiðinde ahlak
baðlarý sýkýlaþtýrýlmazsa, toplum yok olmaktan nasýl kurtulabilir?"

"Din hükmünü yitirirse, iyi ve kötüyü birbirinden ayýran çizgi ortadan kalkar,
ahlak dünyasýnda her þey belirsizleþir" diyen Tokvil, dinin yitirilmesinin, özgürlüðün
de kaybedilmesine yol açacaðýný belirtmiþtir.

Dinsizlik, Zulüm ve Dikta Demektir
Ama Tokvil, geçen yüzyýlda yaþayýp da birtakým gerçekleri görebilen tek dahi

deðildi. Ýki tane üstün deha daha, yirminci yüzyýlda yaþanacak toplumsal facialarý
önceden görebildiler. Bunlar, Rus yazarý Dostoyevski ile, Alman filozofu Niçe
(Friedrich Nietzsche) idi.

Tokvil neden haklýydý? Çünkü ahlakýn temeli, Allah'a dayanýr. Ýnsanlara "þu
iyidir, bunu yapýn, þu kötüdür, bunu da yapmayýn" diye emreden, Allah'týr. Fakat iþ,
bununla bitmez. Ahlakýn yegâne yaptýrým gücü de Allah'týr. Çünkü Allah, "iyilik
yaparsanýz sizi ödüllendiririm, kötülük yaparsanýz cezalandýrýrým" da demiþtir. Allah'a
inancýn olmadýðý yerde, Allah korkusu da ortadan kalkar. Böylece, ahlakýn hem tarifi
(belirleniþi), hem de müeyyidesi ortadan kalkmýþ olur. Yani Allah'a iman ortadan kal-
karsa, ahlakýn da temeli ortadan kalkar. Ahlak ortadan kalkýnca da, insan, bütün insani
özelliklerini yitirir, bir hayvan, hatta bir canavar haline gelir. Toplumda ahlak unsurunun
ortadan kalkmasýyla, suçlarýn hem miktarý týrmanýþa geçer, hem de nitelikleri vahþet
biçimine dönüþür. Kýsacasý, insan Allah'ý terk edince, insanlýðý da insaný terk eder.

Bunu en iyi görenlerden biri, Dostoyevski olmuþtur. Dostoyevski, insanýn imaný
kalmadýðýnda, toplumda iki çeþit yaratýk býrakan bir kutuplaþmaya dikkati çekmiþtir.
Bu iki yaratýktan biri "ilâhlaþmýþ insan" (despot), diðeri ise "sürü"dür (köleler).

Cinler adlý romanda Kirilov, þöyle der: "Eðer Tanrý yoksa, o zaman Tanrý,
ben'im." Yani inancýný kaybetmiþ insan, kâinata baktýðýnda, kendinden daha üstün bir
yaratýk göremez. (Bu normaldir, çünkü Allah insaný, mahluklarýn en üstünü olarak
yaratmýþtýr.) Bu ise nefsi emmare'sinin, yani buyurgan benliðinin, kendisini ilâh ilan

(*) Burada, demokrasi ile cumhuriyetin ayný þey olmadýðýna dikkat çekelim. Her demokrasi bir
cumhuriyettir, fakat her cumhuriyet bir demokrasi deðildir. Cumhuriyet diye, yönetimin babadan oðula
geçmediði idare biçimine denir.
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etmesine sebep olur. (*)  Bu da Nemrut'un Hz. Ýbrahim'e: "Ben hem yaþatýr, hem
öldürürüm" demesinden; Hz. Musa'ya karþý çýkan Firavun'un, halkýna: "Sizin en hakiki
Rabbiniz, benim" (79:24) demesinden baþka bir þey deðildir. 20. yüzyýlýn firavunlarý
ise, hem Nemrut'a, hem Firavun'a rahmet okutacak iþler yapmýþlardýr.

Evet! Ýnsan, Allah'a imanýný kaybedince, yalnýz Allah'a ait olmasý gereken yeri,
"ilâhlaþmýþ insan", "güçlü kiþi" alýr. (Kur'an'da buna "Tâgut", yani ilâhlaþtýrýlmýþ, Rab'liðe
soyunan insan denmiþtir.) Allah'ýn makamýna, nefs talip olur. Artýk yalnýz kuvvetli
olan, haklýdýr. Nefsani, dolayýsýyla da þeytani bir varlýk olan ilâh-insanda, bütün insani
özelliklerin yok olmasý kaçýnýlmazdýr. Tanrý inancýnýn olmadýðý yerde, insan da olamaz.

Dostoyevski, Niçe'nin ortaya çýkacaðýný da önceden bildi. Niçe, "Tanrý öldü,
onu biz öldürdük" (hâþâ) gibi önermelerin sahibidir. (Tabii Tanrý ölümsüz olduðuna
göre, burada ölen, Tanrý deðil, yalnýzca insanlarýn O'na olan inancýydý.) Bunun ardýndan
"süpermen"in, yani "üstün insan"ýn ortaya çýkacaðýný öngördü. Üstün insan için insani
özellikler, utanýlacak bir þeydi. Niçe, onun "zalim" olduðunu; "iyi ve kötünün ötesinde"
bulunduðunu, yani ahlaký geride býraktýðýný söylüyordu. (Görüldüðü gibi Niçe'nin üstün
insan tipi, Ýslam tasavvufundaki Ýnsaný Kâmil ile taban tabana zýt özelliklere sahiptir.)

Bunu, Dostoyevski'nin karakterlerinden bir baþkasý, þöyle dile getirir: "Eðer
Tanrý yoksa, her þey serbesttir." Bu serbest olan þeylerin neler olduklarýný, yüzyýlýmýzýn
dikta rejimleri, tüyler ürpertici zulümleriyle bol bol gösterdiler. Bunun için yirminci
yüzyýl tarihini, çok iyi okumak þarttýr.

Dostoyevski'nin en büyük keþfi olan "Büyük Engizisyoncu" tipi de, Niçe'nin
üstün insanýnýn diðer bir örneðidir ve baþka bir gerçeðe ýþýk tutar: Eðer, dinin bulunduðu
yerde baský ya da zulüm varsa, orada Allah inancý kalplerden çýkmýþ, dillerde ve
kelimelerde kalmýþ boþ bir iddiadan ibarettir.

Dostoyevski'de dinsiz insanlýðý oluþturan ikinci sýnýf ise "sürü", yani köle
insanlardýr. Eðer insanýn ölümsüz bir ruhu yoksa, ona her türlü saygýsýzlýðý, hakareti
yapmak, mübah hale gelir. Ne yazýk ki yüzyýlýmýz, Dostoyevski ve Niçe'nin üstün
insan ve sürü tiplemelerini haklý çýkartmaktan baþka bir þey yapmamýþtýr.

Ahlak yoksa, adalet de olamaz. Ahlak olduðu müddetçe, kuvvet, hak'tadýr.
Haklý olan güçlüdür, yani adalet vardýr. Ahlak gidince ise, hak, kuvvetliye geçer.
Kuvvetli olan haklýdýr ve adalet de (ahlak gibi) ortadan kalkar.

Varacaðýmýz sonuç þudur: Allah'a inancýn olmadýðý yerde, ahlak da olamaz.
Ahlakýn olmadýðý yerde, her þey mübahtýr.  Ahlakýn  olmadýðý  yerde  insan  yoktur;

(*) Bundan çýkan diðer bir sonuç þudur: Ýnsaný ilâhlaþtýrmak, Tanrý'yý yok saymanýn yarý yoludur.
Hýristiyanlýk bunu yapmýþ ve Tevhid ilkesinden ayrýlmýþ, 19. yüzyýl felsefeleri ise yolun kalan kýsmýný
tamamlamýþlardýr.
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insan-üstü birkaç kiþi ile, insan-altý (hayvanlardan bile daha düþük bir dereceye
indirgenmiþ) sürü vardýr. Kýsacasý, Allah'a imanýn ve dinin olmadýðý yerde, en korkunç
kâbuslar gerçek olmakla kalmaz, hepsi de teker teker bizim baþýmýza gelir.

Çoðunluðun Diktasý ve Ýnsan Haklarý
Demokrasiyi büyüteç altýnda inceleyen Tokvil, onun, "çoðunluðun dikta"sýna

yol açabileceðini söylüyor. Kendisi, bu tür bir diktaya herhangi bir örnek vermemiþtir.
Ancak Antik Çað Yunan demokrasilerinin böyle çalýþtýklarýný biliyoruz.

17. yüzyýlda Batý'da, Thomas Hobbes ve John Locke önderliðinde bir "insan
haklarý teorisi" geliþtirilmeye baþlandý. Gerek Ýngiliz sözlü anayasasýnýn, gerekse
Amerikan demokrasisinin kuruluþ aþamasýnda bu konudaki görüþlere yer verildi.

Böylece ortaya çýkan çaðdaþ demokrasi anlayýþýnda, çoðunluðun idaresi,
demokrasi (yani "halkýn yönetimi") için gerekli bir þarttýr, fakat yeterli bir þart deðildir.
Çoðunluðun isteði, ancak "hür rýza" (yani özgür irade) ile verilen bir karar olduðunda
meþru sayýlabilir. Ýkincisi ve daha önemlisi, birtakým temel hak ve özgürlükler
tanýmlanmýþ ve herkes için geçerli kabul edilmiþtir. Çoðunluklar her þeyi yapabilirler,
fakat azýnlýklarýn hak ve özgürlüklerini (konuþma, basýn, örgütlenme vb.) kýsýtlayamazlar,
ellerinden alamazlar. Keza, azýnlýklar da demokratik örgütlenmenin yasa ve süreçlerine
uymakla yükümlüdürler. (Ayrýca birtakým kurumlar da gereklidir: Tarafsýz ve baðýmsýz
bir yargý sistemi, hür fakat sorumluluk duygusuna sahip bir basýn, sivil denetim altýnda
olan bir ordu gibi.)

Demokratik bir yönetim, azýnlýðýn ya da azýnlýk temsilcilerinin, barýþçý yoldan
çoðunluk ya da çoðunluk temsilcileri olabileceði bir yönetim biçimidir. Gene bir
demokrasi, halkýn beðenmediði bir iktidarý baþýndan atabilmesi için bulunabilmiþ tek
pratik ve barýþçý yoldur (Karl Popper).

Bu, demokrasinin cennet olduðu anlamýna gelmez. Orada da sorunlar ve dertler
vardýr. Çörçil'in (Winston Churchill) deyiþiyle, "Demokrasi, en kötü idare þeklidir;
eðer denenmiþ olan bütün diðer þekiller dýþta tutulursa."

Gerçekte, yönetim biçimleri üçe indirgenebilir: Baský rejimleri, yani toplumun
tek kiþi emrinde olmasý (monarþi ve diktalar); demokrasiler, yani yönetimlerin halkýn
emrinde olmasý; bir de anarþi, yani yönetimsizlik veya yönetim boþluðu. Anarþi, bin
tane despotun hüküm sürdüðü ortamdýr. Despotik bir yönetimden daha kötü olabileceði
içindir ki, Kur'an'da "ulül emr'e (yani buyruk sahiplerine) itaat ediniz" buyurulmuþtur
(4:59).

Bu noktada, demokrasilerin iki büyük noksanlýðý üzerinde de kýsaca durmak
yerinde olur:

1. Demokrasiler, özgürlüðün sýnýrlarýný her zaman doðru olarak çizememiþlerdir.
Örneðin Amerikan demokrasisi, vatandaþlarýna silah bulundurma özgürlüðü tanýyarak
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Amerika'da suçluluk oranýnýn büyük boyutlarda týrmanmasýna yol açmýþtýr. Genelde
ise evlat babaya isyan eder olmuþ, bu olumsuz durum özgürlüðün gerekli bir parçasý
gibi görülmüþtür.

2. Japonya'da olan türden tek partili ("monist") demokrasi, yeterince özgür
görülmemiþ, çok partili ("plüralist") demokrasi üstün tutulmuþtur. Fakat burada da bir
sakýnca ortaya çýkmýþ, farklý partiler iktidara gelebilmek uðruna kardeþi kardeþe,
karýyý kocaya düþürmüþlerdir. (Üstelik bu farklý partilerin görüþleri de her zaman çok
farklý olmamýþtýr.) Ýktidar mücadelesinin toplumda düþmanlýklar yaratmasý, çok partili
demokrasiye özgü bir sorundur ve bu sorunun demokrasi içinde nasýl çözülebileceði,
henüz açýklýk kazanmýþ deðildir.

Özetleyecek olursak, çaðdaþ demokrasilerin ayýrt edici özelliði, azýnlýk haklarýnýn
garanti altýna alýnmýþ olmasýdýr.

Azýnlýk hak ve özgürlükleri açýsýndan Ýslam'a baktýðýmýzda, ne görüyoruz?
Allah'ýn Resûlü Medine'ye göç ettikten sonra, oranýn halký ile, tarihin ilk yazýlý anayasasý
olan bir belge düzenledi. Ýþbu Medine Anayasasý'nda, "ümmet" kavramý, bütün halký
kapsayan bir siyasi birlik olarak tanýmlanmýþtýr. Buna Yahudiler, hatta müþrikler
(çoktanrýcýlar ve putperestler) bile dahildir. Medine Vesikasý'na göre her topluluk, din
ve hukuk alanýnda özerkliðe sahiptir. Bu sözleþmeyi taraflar, kendi özgür iradeleri ile
imzalamýþlardýr. Hukuki bir belge olan Medine Anayasasý, Ali Bulaç'ýn da belirttiði
gibi, ortak yaþamýn zaruri kurallarý dýþýnda, her topluluðu kendi dininde ve yaþayýþ
tarzýnda serbest býrakmaktadýr. Ýslam'ý kabul etmeyenler, onun kurallarý ile
yönetilemezler.

Bu vesikanýn bir maddesinde, açýkça þöyle denilmektedir: "Yahudiler... bizimle
eþit hakka sahip olacaklardýr." Böylece "eþitlik" ve "haklar", çaðdaþ demokrasi
anlayýþýnda ifade bulmalarýndan bin yýl önce, Ýslamiyet'te dile getirilmiþtir. Benzer bir
sözleþmeyi Hz. Peygamber, Necran Hýristiyanlarý ile imzalamýþtý.

Görüldüðü gibi Medine Anayasasý, özünde çoðulcu, özgürlükçü ve hukukun
üstünlüðü ile azýnlýk haklarýna saygýlý bir yapýya sahiptir. Oradaki "ümmet" tanýmý da,
demokrasilerde "halk" kavramýna karþýlýk gelmektedir. Dolayýsýyla müslümanlarýn
çoðunlukta olmasý, kendi görüþlerini azýnlýklara zorla dikte etme hakkýný onlara vermez.
Bizzat Ýslam Peygamberinin uygulama ve örneði, buna engeldir. Nitekim azýnlýklara
saygý açýsýndan, Ýslam tarihi de bunu doðrulamaktadýr.

Ýnsanlar Niçin Eþit?
Bu noktaya kadar, dinin demokrasi için bir ihtiyaç olduðunu, dinsizliðin

toplumsal-siyasal felakete yol açtýðýný ve Ýslam'ýn, bir din olarak demokrasiyle
baðdaþtýðýný görmüþ bulunuyoruz. Normal olarak söze, bu noktada son verilebilirdi.
Fakat biz sözü burada kesmek istemiyoruz. Çünkü esas önemli þeylerin bundan sonra
söyleneceðine inanýyoruz. Bu açýdan yukarýda anlatýlanlar, bundan sonra söylenecekler
için bir giriþ, ya da altyapý niteliðindedir.
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Demokrasi, insanlarýn eþitliði ilkesine dayalýdýr. Ýnsanlýðýn eþitliði ve oylarýnýn
eþitliði bir yerde söz konusu deðilse, orada demokrasinin varlýðýndan söz edilemez.
Eþitlik konusunda çok þey söylenmiþtir. Bu konudaki tartýþmalarý uzatmaktan ya da
yenilemektense, burada sonucu aktararak söze devam etmek istiyoruz. Tabiatta
insanlarý eþit deðil, (parmak izlerine varýncaya kadar) birçok bakýmlardan eþitsiz ve
farklý bulduðumuza göre, bizim burada eþitlikten kastimiz, kanun önünde, yasalar
önünde eþitliktir. "Özgürlük, eþitlik, kardeþlik" formülüyle ortaya çýkan 1789 Ýnsan
Haklarý Bildirisi'ndeki eþitlik anlamý da budur. Daha eski çaðlarda ise Yunanlýlar,
kanun önünde eþitliði bir tek kelime ile ifade ediyorlardý: Ýsonomia.

Ýþte þimdi, sormak istediðimiz temel soru þudur: Kanun önünde de olsa, insanlar
niçin eþittir? Baskýnýn, ýrkçýlýðýn ve köleciliðin temel önermesi olan: "Ben, senden
üstünüm" düþüncesi, neden geçerli deðildir? Demokrasinin temelinde yatan insan
haklarý ve özgürlükleri konusundaki tüm sosyal ve siyasi düþünceler, güçlerini hangi
kökten almaktadýrlar?

Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi:
1984 yýlýnda Birleþmiþ Milletler topluluðu tarafýndan kabul edilen (ve günümüzde

tartýþýlan Paris Þartý ve Helsinki Nihai Senedi gibi hukuk belgelerinin de temelinde
yatan) Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi'nin birinci maddesi þöyledir:

"1. Bütün insanlar özgür, haysiyet ve haklar açýsýndan da eþit doðarlar."
Bildiri, "herkes" ve "hiç kimse" genellemeleriyle devam eder ve bu, sonuna

kadar böyle gider:
"3. Herkesin hayat, özgürlük ve kiþi güvenliði haklarý vardýr."
"4. Hiç kimse köle yapýlamaz," vs.
Aslýnda "herkes" ve "hiç kimse" sözlerine genelleme demek de yanlýþtýr, çünkü

bir istisna tanýmamaktadýrlar. Evrensel olarak geçerlidirler.
Bildiri'nin "Giriþ" bölümünde ise, "insanlýk ailesinin bütün üyelerinin, eþit ve

dokunulmaz haklarý" olduðundan, "temel insan haklarýna, insan kiþiliðinin haysiyet ve
deðerine ve erkek ve kadýnlarýn eþit haklarýna olan iman"dan söz edilmektedir.

Bu, beklemediðimiz bir durumdur. Evrensel bir hukuk bildirisinde "iman"
sözcüðünün iþi nedir? Ve bu konuda bir iman söz konusu olduðuna göre, acaba bu
inancýn, onunla ilgilenen temel kurumlar olan dinlerle bir iliþkisi bulunabilir mi?

Ýnsan ve Vatandaþ Haklarý Bildirisi:
Birleþmiþ Milletler Evrensel Bildirisi, 1789 tarihli Fransýz Ýnsan ve Vatandaþ

Haklarý Bildirisi'ne dayalýdýr. Birçok maddesi, aynen ya da küçük deðiþikliklerle oradan
alýnmýþtýr. Fransýz Bildirisi'nin birinci maddesi þöyledir:
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"1. Ýnsanlar, özgür ve haklar açýsýndan eþit doðarlar ve (hayatlarý boyunca)
öyle kalýrlar."

Bu bildirinin de giriþ kýsmýnda, "insanýn tabii, dokunulmaz ve kutsal haklarý'ndan
söz edilmektedir.

Ýnsanlarýn birtakým dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklarý olduðu,
herkesin malumudur. Fakat burada "kutsal" sözcüðü hangi münasebetle geçiyor?

Baðýmsýzlýk Bildirisi:
Fransýz Bildirisi, Virjinia Haklar Beyannamesi'nden esinlenmiþtir. Bu ise

kökenini, 1776 Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirisi'nde bulur. Baðýmsýzlýk Bildirisi'nin esas
metninin giriþ cümlesi þöyledir:

"Biz aþaðýdaki gerçeklerin kendiliðinden âþikâr olduðunu kabul ediyoruz:
Bütün insanlar eþit yaratýlmýþlardýr; Yaratan'larý tarafýndan bazý dokunulmaz Haklarla
donatýlmýþlardýr, bunlarýn arasýnda Hayat, Özgürlük ve Mutluluk peþinde koþmak
vardýr."

Her þeyden önce bütün insanlarýn eþit olduðu, hiç de kendiliðinden âþikâr bir
olay deðildir. Bunu hiç düþünmeden, bir öncül olarak kabul etmeye alýþmýþýz. Ama bir
ýrkçýya sorsanýz, o da örneðin, "ben bu zenciden üstünüm" fikrini, kendiliðinden âþikâr
kabul edecektir. Hatta: "Gözünüz de mi görmüyor, renklerimizin farklýlýðýndan daha
âþikâr ne olabilir?" diyecektir.

Daha genel olarak söylemek gerekirse, yüzeysel farklýlýklarýn (boy, kilo, renk
vs.) ötesinde, bütün insanlarýn eþit, hatta bir olduðunu, bir ayýrýmcýya nasýl anlatacaðýz?
Anlatýrken neye dayanacaðýz?

Fakat burada bir de "Yaratan" sözü geçiyor.
Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirisi'nde sadece "inanç" ve "kutsal"lýktan deðil,

insanlarýn bir Yaratan'ý olduðundan, O'nun tarafýndan yaratýldýklarýndan ve onlara
haklarýnýn, Yaratan tarafýndan verildiðinden söz edilmektedir.

Görüldüðü gibi derinlere inildikçe, yani geçmiþe gidildikçe, durum hem daha
fazla açýklýk kazanmakta, hem de daha ilgi çekici hale gelmektedir. Baðýmsýzlýk Bildi-
risi'nde insan haklarýnýn nihai mercii, onlarý vermiþ olan Yaratan'dýr. Söz dönmüþ
dolaþmýþ, kökünün, dinler sahasýna girdiði görülmüþtür.

O halde "temel hak ve özgürlüklerde eþitlik" kavramýna, acaba dinlerden bir
destek bulunabilmekte midir?

Günümüzde demokratik teorinin öncülüðünü yapanlardan Ord. Prof. Robert
A. Dahl þöyle diyor:

"Ýnsanlarýn temel bir biçimde, özlerinde eþit olduklarý inancý olmasaydý,
demokrasi, Eflatun'un cumhuriyeti gibi felsefi bir hayalden fazla bir þey olmayabilirdi.
Tarih açýsýndan özde eþitlik fikri, gücünün çoðunu... (Ýslam tarafýndan da paylaþýlan)
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Musevilik ve Hýristiyanlýk'taki, hepimizin Allah'ýn çocuklarý (kullarý) olduðumuz
konusundaki ortak öðretiden almýþtýr. Nitekim Locke da, tabii halde bütün þahýslarýn
doðal eþitliði iddiasýný, tam bu inanç üzerine temellendirmiþtir."

Çoktanrýcý Toplumlarda Demokrasi
Ýnsana üstün deðer vermeleri nedeniyle demokrasinin ilk örneklerini

geliþtirdikleri halde, Yunan demokrasileri sonuçta baþarýsýz kaldýlar. Her þeyden önce
bunlar birer köleci toplum idiler, yani özgür insanlar ve siyasal haklarý olmayanlar
(köleler) arasýnda bir ayýrým vardý. Ýkincisi, Antik Çað demokrasilerinde seçim sonuçlarý
adeta bir askeri zafer gibi görülüyordu ve yenilenler, köle deðilse bile "ikinci sýnýf
vatandaþ" durumuna indirgeniyordu. Böylece toplum içinde üç eþitsiz sýnýf meydana
geliyordu. Bu ise kanlý ayaklanmalara sebep oluyor ve çoðu zaman bir diktatörün
baþa geçmesiyle sonuçlanýyordu. Azýnlýk haklarý göz önüne alýnmadýðýndan, bunlar
çaðdaþ anlamda demokrasiler deðildiler. Eflatun'un (Platon) demokrasileri eleþtirisinde,
bu tür aksaklýklarýn büyük rolü olmuþtur.

Burada, þirk (yani çoktanrýcýlýk) ve eþitsizliðin birlikte bulunuþuna þahit oluyoruz.
Nitekim bu konuya da ilk önce Tokvil dikkatleri çekmiþtir. Ýranlý toplumbilimci Ali
Þeriati'nin bir "þirk sosyolojisi"nden söz etmesinden neredeyse 150 yýl önce, Tokvil
þöyle diyordu: "Ýnsanlar birbirlerinden büyük farklarla ayrý olunca, milletler, kastlar,
sýnýflar ve aileler sayýsýnca ilâhý kolaylýkla keþfederler ve cennete girmek için bin
tane þahsi yol bulurlar." Öte yandan, "Birbirine benzeyen ve bu dünyada ayný seviyede
olan insanlar, her insana ayný yasalarý uygulayan ve ona ayný bedel karþýlýðýnda gelecek
mutluluðunu ihsan eden tek bir Tanrý fikrini kolaylýkla tasavvur ederler. Ýnsanlýðýn
birliði kavramý, onlarý hep Yaratan'ýn birliði fikrine döndürür." Bunun ters yönde de
iþleyebileceðini belirtelim: Çoktanrýcýlýk, insanlar arasýnda ayýrýmcýlýða ve eþitsizliðe
yol açabilir. "Senin ilâhýn ayrý, benim ilâhým ayrý" fikri, bir kimseyi kendimizden farklý
kabul etmek, hatta onu insan yerine bile koymamak için temel bir gerekçedir. Böyle
bir durumda insan haklarý, herkese tatbik edilemez. O halde Antik demokrasilerin
baþarýsýz, çaðdaþ demokrasilerin ise baþarýlý olmasýnýn önemli sebeplerinden biri,
öncekilerin çoktanrýcý, ikincilerin ise tektanrýcý (yani Tevhidçi) olmalarýdýr. Çünkü
Avrupa ve Amerika, Yahudi-Hýristiyan din geleneði üzerine kurulmuþtur.

Kitabý Mukaddes'te Ýnsan
1922 yýlýnda Ýngiliz yazarý G.K. Çesterton (Gilbert Keith Chesterton), þöyle

diyordu: "Ýnsanýn ilâhi bir baþlangýca sahip olduðu inancý dýþýnda, demokrasi için bir
temel yoktur." Þimdi bu sözün irdelenmesine baþlayabiliriz.

Tevrat'ýn daha baþlangýcýnda, þu ifade üç kere geçer:
"Allah, Âdem'i (insaný) kendi suretinde yarattý" (Tekvin, 1:26-7).
Bu, eþitliðin bir ifadesidir. Tarihçi Paul Johnson'un belirttiði gibi, Allah'ýn suretinde

yaratýlan, yalnýz Âdem Aleyhisselâm ya da insan soyu deðildir. Tek tek bütün insanlar
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da O'nun suretinde yaratýlmýþlardýr. (Ayrýca biz burada, ifadenin gerçek anlamýný
çözmeye çalýþmýyoruz. Allah'ýn suretinin ne olduðu ile ilgilenmiyoruz, fakat Tevrat'taki
bu sözün ne gibi sonuçlara yol açacaðýný araþtýrýyoruz.)

Bu anlamda bütün insanlar eþittir, çünkü hepsi de ayný surette, ayný biçime
sahip olarak yaratýlmýþlardýr. Bütün Museviler Allah'ýn huzurunda eþittir, böylece O'nun
Þeriat'ý (yasalarý) karþýsýnda da eþittirler.

Burada demokrasinin temel prensibi olan eþitliðin ilk uygulanýþýný görüyoruz.
Bu prensibe olan saygý nedeniyle, kölelik de Museviler arasýnda fazla tutunamamýþtýr.

Hz. Musa'dan sonra ise Hz. Ýsa, getirdiði sevgi prensibiyle bütün insanlarýn
birbirini sevmesini, birbirine hürmet göstermesini saðlamaya çalýþmýþtýr.

Musevilik, kurallar dinidir. Hýristiyanlýk sevgi dinidir. Müslümanlýk ise hem
kurallarýn, hem sevginin üstün bir sentezde birleþtirildiði, en mükemmel dindir.

Öte yandan Museviler, kendilerinin "Allah'ýn seçilmiþ halký" olduðuna, bir
"rahipler milleti" olduklarýna, insanlara kendilerinin yol göstereceklerine inanýrlar. Deyim
yerindeyse, kendilerini insanlýðýn "ruhban sýnýfý" ya da "Kilisesi" olarak görürler.
Ýnsanlýðýn seçkinleri olduklarýný düþünürler.

Hýristiyanlýkta ise bilindiði gibi inananlar, Kilise, yani ruhban sýnýf (clergy) ve
sýradan halk, yani laikler (laity) olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Hýristiyanlara göre insanlýðýn
gerçek seçkinleri, Kilise, yani rahipler topluluðudur. Kilise'nin Allah adýna konuþma
ve dinden çýkarma (aforoz) yetkisi vardýr. Böylece, kiþinin ahireti (din duygusunun
güçlü olduðu çaðlarda, ayný zamanda dünyasý) üzerinde mutlak yetkiye sahiptir.
Hýristiyan inancýna göre "Kilise dýþýnda kurtuluþ yoktur." Onun için aforoz edilmek,
mahvolmakla eþdeðerlidir. Temel bazý görüþ ayrýlýklarýndan dolayý Hýristiyanlýk'ta çeþitli
mezhepler türemiþtir ve bunlarýn her birinin ayrý bir Kilisesi vardýr.

Ýslam'da ise ruhban sýnýf ve Kilise yoktur. Bütün insanlar, Allah huzurunda
eþittirler. Veda Hutbesi'nde belirtildiði gibi, "Üstünlük, ancak takva (yani Allah'tan
çekinme ve emirlerini uygulama) iledir."

Madde ve Ruh
Fakat iþ, bu kadarla bitmemektedir. Kutsal kitaplarda, "insanýn çamurdan

yaratýldýðý" yazýlýdýr. Ayný þekilde olduðu gibi, ayný maddeden de yaratýlmýþ olmalarý,
insanlar için ikinci bir eþitlik nedeni olarak görülebilir. Ne var ki, eðer insan çamurdan,
yani maddeden ibaretse, þekli nedeniyle ona eþit muamele edilecek olsa bile, o, sonuçta
bir robottan ibarettir. Nitekim insana baþka boyut tanýmayan maddeci felsefeler,
bütün insanlara çamur muamelesi yapmayý reva görmüþlerdir. Teoride böyle
söylemeseler bile, pratikte hep böyle olmuþtur.

Demek ki, suretinin kutsallýðýna raðmen, balçýktan yaratýlmýþ olan insanýn
haklarýný korumak için, bu yeterli deðildir. Formül eksiktir, daha doðrusu yarýmdýr.
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Madde için söylenenleri, ruh için de söyleyerek formülü tamamlamak gerekmektedir.
Bu tamamlama iþini de Ýslam yapmýþtýr.

Ýslam'da Ýnsan
Tevrat'ýn yukarýdaki prensibi, Ýslam'da da iki ayrý hadis biçiminde vardýr:
1. "Allah, insaný kendi suretinde yarattý."
2. "Allah, insaný Rahman suretinde yarattý."
Rahman, Allah'ýn sýfatlarýndan birisidir. Allah'ýn zâtý bir þekle sahip olamaya-

caðýna göre, insanýn, Allah'ýn bir sýfatýna uygun biçimde yaratýlmýþ olmasý akla uygun
düþer.

Gerek Musevilik, gerekse Hýristiyanlýk, insanýn bir ruhu olduðunu kabul ederler.
Fakat bu ruh hakkýnda, kutsal kitaplarýnda fazla bir þey belirtilmemiþtir.

Tevrat'ta, Allah'ýn insana can veriþi, þöyle anlatýlýr:
"Allah, Âdem'i çamurdan yarattý ve onun burun deliklerine hayat nefesini üfledi"

(Tekvin, 2:7).
Burada, insana hayat verildiði ötesinde fazla bir þey yoktur. Diðer canlýlar,

yani bitkiler ve hayvanlar gibi, insana da can verildiði söylenmektedir. Ýnsaný onlardan
ayýrt edici bir özellik belirtilmemiþtir. Keza, Eski Ahit'in (Tevrat, ilk beþ bölümü
oluþturduðu için onun dýþýnda kalan) diðer bir bölümünde de, ölüm halinde:

"Nefes, onu vermiþ olan Allah'a döner" (Vaiz, 12:7) denilmektedir. Bu ise
"Allah'tan geldik, Allah'a döneceðiz" þeklindeki ayet mealleri ile eþ anlamlýdýr.

Bu ifadeler, insaný cansýz bir çamur parçasý olmaktan çýkarýp bitkiler ve
hayvanlar düzeyine getirir, fakat ondan fazla bir þey yapmaz. Ýnsan bir canlýdýr ve
can veren de, alan da Allah'týr. Burada söz, ruhu hayvani'de kalmýþ, ruhu insani'ye
sýra gelmemiþtir.

Ýslam'da Ýnsan, Kutsaldýr
Yolumuzun sonuna yaklaþmýþ bulunuyoruz. Yukarýda geçen sözünde, Çesterton,

insanýn kökeninin ilâhi olduðunu belirtiyor ve demokrasi için bir temel aradýðýnda
ancak bunu bulabiliyordu. Bir Hýristiyan olan Çesterton için bu ilâhi kökenden maksat,
Âdem'in Allah tarafýndan yaratýlmýþ olmasý ve bütün insanlarýn Âdem'den türemesidir.
Eðer bütün insanlarýn bir tek atadan türediðine inanmazsak, onlarýn kardeþ olduðunu
iddia etmek için bir zemin bulamayýz. Örneðin eðer insanlarýn iki atasý olsaydý ve bu
iki atanýn da ortak bir atalarý olmasaydý, insanlar ebediyyen, iki farklý sýnýf olarak
devam ederlerdi. Demek ki Fransýz devriminin ve tüm demokrasilerin özünde bulunan
"özgürlük, eþitlik, kardeþlik" ilkeleri, ancak ilâhi yaratýlýþlý bir atadan, yani Âdem'den
türediðimizi kabul edersek, geçerlilik ve anlam kazanabiliyor.

Fakat bu bile yeterli deðildir. Sorumuzu geniþleterek tekrar edelim:
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Neden bütün insanlar eþittir? Ýnsan, her insan, neden büyük bir deðere sahiptir?
(Çünkü bunun için, Âdem'den türemiþ olmak da tek baþýna yeterli deðildir.) Ýnsanlar
neden birtakým haklara sahiptirler? Neden insana saygý göstermek gereklidir de,
(kaynaðý çamur olduðu halde) ona çamur muamelesi yapmak yasaktýr?

1. "Biz, Âdem'e (insana) ruhumuzdan ruh üfledik."
Kur'an'da bu ayet, üç yerde (15:29, 32:9, 38:72) tekrarlanýr. Âdem'e can veren

ruh, Allah'ýn üfürdüðü kendi ruhudur. Bunun için Allah meleklere, Âdem'e secde
etmelerini emretmiþtir (2:32). Her insanda Allah'ýn ruhundan bir parça, bir nefha
vardýr. Ruhu insani, Allah'ýn ruhundan türeyip gelmektedir ve bunun içindir ki bütün
insanlar mukaddestir. Her insanda da bu ruhtan bulunduðundan, insanlar çamurlukta
deðil, kutsallýkta eþittirler.

Görüldüðü gibi burada surette eþitlik aþýlmýþ, ruh eþitliðine varýlmýþtýr. Biçimin
yaný sýra, öz de yerini bulmuþtur. Yani insanlarý yalnýz madde ve þekil bazýnda deðil,
ruh bazýnda da ayýrmak, mümkün deðildir. Ýþte bunun için Kur'an'da þöyle denilmiþtir:

"Bir insaný öldüren, bütün insanlarý öldürmüþ gibi olur. Bir insana can veren de,
bütün insanlara can vermiþ gibi olur. Biz bunu Ýsrail oðullarýna, kutsal kitaplarýnda
belirttik" (5:32).

(Museviler bunu esas kitaplarý olan Tevrat'tan çýkartmýþ, yardýmcý kitaplarý
olan Talmud'a koymuþlardýr: Sanhedrin 4, 5.)

Yani, bir insana nasýl davranýlýrsa, bütün insanlara öyle davranýlmýþ gibi olur.

2. "Allah, sizi bir tek nefsten yaratmýþtýr."
Bu da Kur'an'da dört yerde (4:1, 6:98, 7;189, 39:6) tekrarlanýr. Bu, eðer tasavvufi

(bâtýni) açýdan yorumlanýrsa, bütün insanlar birdir, demektir. Eðer "bütün insanlar
Âdem'den türedi" anlamýnda, zâhiri açýdan yorumlanýrsa, bütün insanlar kardeþtir,
anlamýna gelir. Nitekim Hz. Peygamber, Veda Hutbesi'nde, bütün insanlarýn
kardeþliðine, üstü kapalý olarak iþaret etmiþtir: "Ey insanlar, babanýz birdir. Hepiniz
Âdem Aleyhisselâm'ýn çocuklarýsýnýz." Gene ayný hutbede açýkça, "Müslüman,
müslümaným kardeþidir ve böylece bütün müslümanlar, birbirleriyle kardeþtirler"
denmektedir. Burada bütün insanlarýn kardeþliði ile müslümanlarýn kardeþliði arasýndaki
tek fark, birinin örtülü, diðerinin açýk olarak ifade edilmiþ olmasýdýr. Bu örtülü oluþun
sebebi de sadece, müslüman olmayanýn, bu kardeþliðin yeterince farkýnda
olmamasýndan, ona uygun davranamama ihtimalinden dolayýdýr.

Evet. Görüyoruz ki insanlar, çok yücedir ve dýþ görünüþlerdeki bütün farklýlýklara
raðmen, özleri birdir. Ýþte bunun için, birbirleriyle eþittirler, bunun için eþit haklara
sahiptirler, bunun için özgürlük, haklarýdýr ve bunun için, birbirleriyle kardeþtirler.
Demokrasinin temeli, burada atýlmýþtýr. Nitekim Resûlullah'ýn bir hadisi de þöyledir:
"Bütün insanlar, bir taraðýn diþleri gibi eþittirler."



416

Demokrasiyi geliþtirmiþ olan Musevi ve Hýristiyan kökenli Batýlýlar, gerçeðin
bu merkezde olduðunu sezinlemiþlerdi. Fakat kendi geleneklerinde ve kutsal
kitaplarýnda, bunun açýk seçik ifadesi yoktu. En fazla, Çesterton'un yaptýðý gibi, Âdem'i
Allah'ýn yarattýðý ve bütün insanlarýn Âdem'den türediði öne sürülüyordu. Öte yandan,
Hýristiyanlýðýn olumsuz tezahürlerinden kaçýþ, genelde dinden de bir kaçýþa yol açtý
ve konunun derinlerine inilmesini engelledi. Demokrasinin, eþitliðin, özgürlüðün ve
kardeþliðin esas kaynaðý, Kur'an'ýn yukarýda verilen açýk ayetlerinde yatmaktadýr.

Ahlak ve Demokratik Kiþilik Yapýsý
Durum böyle olduðuna göre, insanlarýn birbirlerine karþý nasýl davranmalarý

gerekir? Aynen, Allah'ýn emrettiði ahlak ile. Bu, dinlerin ve özellikle Ýslam dininin,
demokrasiye son armaðanýdýr.

Demokrasi, sadece "kuvvetler ayrýlýðý" demek deðildir. Sadece çok-partili rejim
demek deðildir. Sadece genel seçimler demek deðildir. Ayný zamanda ve çok daha
önemli olarak, birbirinin haklarýna saygýlý olmak demektir. Volter'in (Voltaire) ünlü
sözüne benzer þekilde, baþkalarýnýn haklarýnýn baþladýðý noktada, kendi özgürlüðünü
kendi iradesiyle kýsýtlamak demektir. Her insanýn ortak kýsýtlamalar içinde serbestçe
geliþip serpilerek, kendisi için, toplum için, insanlýk için en faydalý hale gelebilmesi
demektir. Dinlerin emri de budur. Bu, demokrasi ahlakýdýr. Öncekiler, demokrasinin
þekli olabilir. Bunlar ise onun ruhudur. Özün olmadýðý yerde, biçimsel demokrasi boþ
bir kabuktan ibaret kalýr, sonunda da yýkýlýr. Öte yandan bu ruhun olduðu yerde,
biçimsel gerekler yerine gelemese bile, hayat dayanýlýr olmaktan çýkmaz, demokrasi
de kolaylýkla kurulabilir. Demokrasi ahlaký olmaksýzýn, demokrasi var olamaz.

2. Dünya Savaþý'ndan sonra, Frankfurt Okulu'ndan T.W. Adorno ve arkadaþlarý,
"Otoriter Kiþilik" üzerine bir araþtýrma yayýnlamýþlardý. Buna benzer þekilde, bir
"demokratik kiþilik yapýsý"ndan da söz edilebilir. Bunu saðlayacak olan, Kur'an ahlakýdýr.
Çünkü Kur'an'a dayalý olan Ýslam ahlaký, demokrasi ahlakýnýn ta kendisidir. Baþka
insanlarýn haklarýna saygý, kendi haklarýnýn sýnýrlarýný (velev ki devletin baþý olsa bile)
aþmamak, Ýslam kadar hiçbir dinde belirtilmemiþtir.

Musevi ve Hýristiyan ahlakýnýn da çok güzel taraflarý vardýr. Çünkü bunlar da
Allah tarafýndan peygamberler vasýtasýyla insanlara bildirilmiþ birer Hak dindir. Öte
yandan, en mükemmel din olmadýklarý için, eksik taraflarý da vardýr. Kendi bünyelerinde
dinsizliðin, alkolün, fuhþun; hoþgörüsüzlüðün, Engizisyon'un yayýlmasýna engel
olamamýþlardýr. Kendisi Hýristiyan olan tarihçi Arnold Toynbee bile, içki problemini
çözmede Ýslam'dan yararlanmak gerektiðini söyleyebilmiþtir.

Uyuþturucu, içki, ýrza tecavüz, cinsel sapýklýklar, cinayet ve soygunlar, kadýn
ticareti ve daha nice toplumsal felaketler, dünyanýn bir numaralý demokrasisi olan
Amerika'yý içten yýkmak üzeredir. Bundan da ancak Ýslam ahlaký sayesinde kurtulabilir.
Eðer yapabilirlerse...
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Sonuç
"Allah'ým, lütfet ki gittiðimiz her yere barýþ götürelim; bölücü deðil, baðdaþtýrýcý,

birleþtirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, karanlýk olan yere aydýnlýk, yaralanma
olan yere affedicilik ve ümitsizlik olan yere, sevinç saçýcý olmayý bize lütfet. Rahmette
güneþ gibi, cömertlikte su gibi, alçakgönüllülükte toprak gibi; nimetlerini herkese
eriþtirmede ise, her üçü gibi olabilelim."

Bu dua, demokrasi ahlakýnýn, demokratik kiþilik yapýsýnýn duasýdýr. Bu hedeflere
yaklaþýldýðý oranda, hem kendi yaþamýmýz, hem çevremizdekilerin yaþamý zenginleþir,
aydýnlanýr, anlam ve deðer kazanýr. Çölün ortasýnda bir vaha peydah olur. Herkes bu
ahlak ile ahlaklanýrsa barýþ, huzur ve mutluluk, herkesin olur. Gerçek demokrasi de o
zaman ortaya çýkar.

Aðustos 1994 içinde, Ýngiltere'nin saygýn Independent gazetesinde yayýnlanan
makalesinde, Oxford Üniversitesi Ýlâhiyat Profesörü Keith Ward, þöyle diyordu:

"Son ve en yüce din Ýslamiyet, aslýnda þu anda yeryüzündeki en demokratik
dindir. Çünkü Ýslamiyet'te, Hýristiyanlýk'taki gibi ruhani hiyerarþi yoktur ve merkez
doktrin otoritesi de o kadar sýký deðildir." (Bkz. bu kitap, s. 180-181.)

Eðer demokrasi, ilhamýný Ýslam'dan almazsa, bundan sonra ne olacaktýr?
1. Çok particilik, önemsiz ayrýntýlar için babayý oðula, kardeþi kardeþe

düþürecektir. Ýnsanlar birlik olmasýný önleyecektir.
2. Ýktidar-iþ adamý-banka üçlüsü, haram menfaat saðlama peþinde birlik

olacaklardýr.
3. Politikacý, medya (basýn-yayýn-televizyon) ve þehvet pazarlamacýlarý,

toplumda haram þehveti alabildiðine körükleyeceklerdir.
4. Dört kitaba (Tevrat-Zebur-Ýncil-Kur'an) uygun davranýþ, ortadan

kalkacaktýr.
Çünkü demokrasilerde özgürlük kavramý, helal/haram ayýrýmý üzerine

oturtulmamýþtýr. Ve bazýlarýnca demokrasinin sýnýrsýz özgürlük olduðu zannedilmektedir.
Oysa sýnýrsýz özgürlük, demokrasi deðil, anarþidir. Ayrýca dinlerdeki helal/haram ayýrýmý,
insanlara zorluk olsun diye deðil, bunlara uyulmazsa insanlýk yok oluþa sürükleneceði
için konulmuþtur.

Demokrasi, ilhamýný Ýslam'dan almazsa, varýlacak olan sonuç da budur.
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HUKUK, ÝNSAN HAKLARI VE ALLAH'IN EMÝRLERÝ

"1789 Ýnsan Haklarý Bildirisi, Eski Ahit'teki On Emir'den alýnmýþtýr."
Prof. Hüseyin Hatemi'nin belirttiðine göre, Jacob Kaplan, böyle söylüyor. Bu

da akla þöyle bir soru getiriyor: Acaba çaðdaþ hukukun, insan haklarýnýn, eþitlik ve
özgürlük gibi kavramlarýn temelinde yatan anlayýþ, dinlerden mi alýnmýþtýr?

Bilindiði gibi Allah'ýn Hz. Musa ve kavmine indirdiði "On Emir", Tevrat'ta (eski
Ahit'in bir bölümünde) yer alýr. Kur'an'da ise, Müslümanlara indirilen "On Ýki Emir"
bulunmaktadýr. Ýncelememize, bu ikisi arasýnda bir karþýlaþtýrma yaparak baþlayalým.

On Emir
Aslý, Çýkýþ 20:2-14'te bulunan On Emir, Tesniye 5:6-18'de þöyle özetlenmektedir:
1. Tanrýnýn Yehova benim. Karþýmda baþka ilâhlarýn olmayacaktýr.
2. Kendin için oyma put ve suret yapmayacaksýn.
3. Tanrýn Rabbin ismini boþ yere (süfli amaçlarla) aðzýna almayacaksýn.
4. Sebt gününü tut. (Cumartesi: Kutsal dinlenme günü.)
5. Babana, anana hürmet et.
6. Öldürmeyeceksin.
7. Zina etmeyeceksin.
8. Çalmayacaksýn.
9. Yalancý tanýklýk yapmayacaksýn.
10. Komþunun karýsýna göz dikmeyeceksin.

On Ýki Emir
Kur'an'ýn Ýsra suresinde (17:23-37) belirtildiðine göre, Ýslam'ýn On Ýki Emri,

þöyle özetlenebilir:
1. Allah'a hiçbir surette ortak koþmayýn.
2. Ana-babaya hürmet ve ihsan edin.
3. Akraba, yoksul ve yolda kalmýþlara yardým edin.
4. Ýsraf etmekten ve cimrilik yapmaktan kaçýnýn.
5. Fakirlik korkusuyla evlatlarýnýzý öldürmeyin.
6. Fuhuþ ve zinaya yaklaþmayýn.
7. Haksýz yere kimseyi öldürmeyin.
8. Yetimlerin malýna yaklaþmayýn.
9. Ahdinize sadýk kalýn.
10. Ölçü ve tartýda doðruluða dikkat edin.
11. Bilmediðiniz þeyin ardýna düþmeyin.
12. Yeryüzünde kibir ve gururla yürümeyin.
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Karþýlaþtýrma
Kolaylýk saðlamasý bakýmýndan, bu bölümde On Emir'e kýsaca "10E", On Ýki

Emir'e de "12E" þeklinde atýfta bulunacaðýz.
Listeleri incelediðimizde, her ikisinin de ayný maddeyle baþladýðýný görüyoruz.

Ayrýca, dikkat edilecek olursa 10E-2, 12E-1'e dahildir. 10E-5, aynen 12E-2'de yer
almaktadýr. 10E-6'da yer alan "öldürmeyeceksin" emri, nefs müdafaasýný dýþta
býraktýðýndan, 12E-7'de biraz farklý þekilde yer almýþtýr. 12E-6, hem 10E-7'yi, hem de
10E-10'u içine almaktadýr. Keza 12E-9, 10E-9'un daha genel halidir. 12E-10 ise,
10E-8'in daha ince ayar yapýlmýþ þeklidir. Gerçekten, 10E-8 sadece hýrsýzlýðý yasakladýðý
halde, 12E-10, ölçü ve tartýda küçük bir hileye bile izin vermemektedir.

Görüldüðü gibi On Emir içinden sekiz tanesi, þu veya bu þekilde On Ýki Emir'in
içinde yer almaktadýr. Geriye sadece 3. ve 4. maddeler kalmaktadýr ki, bunlardan 4
numaralýsý, yalnýzca Musevilere özgüdür.

Öte yandan 12 Emrin yarýsý, 10 Emir'de hiç geçmemektedir. 12 Emir'deki 3, 4,
5, 8, 11 ve 12. maddeler, 10 Emir arasýnda yer almamaktadýr. Ancak belki 12E-8,
biraz gayretle 10E-8'e dahil edilebilir. Geri kalan maddeler, Ýslam'ýn insanlýða baðýþý
ve rahmetidir.

1789 Ýnsan Haklarý Bildirisi
Þimdi, 1789 Fransýz Ýnsan Haklarý Bildirisi'nin 4. maddesinde yer alan

"Özgürlük" tanýmýna bakalým:
"Özgürlük; her ne ki baþkasýna zarar vermiyorsa, onu yapabilme yeteneðinden

ibarettir."
Görüldüðü gibi burada özgürlüðün çok özlü bir tanýmý yapýlmýþ, fakat "baþkasýna

zarar veren þeyler"in neler olduklarý açýklanmamýþtýr.
Peki, baþkasýna zarar veren þeyler nelerdir?
Ýþte bunlarýn neler olduklarý da, yukarýda verilen Allah'ýn emirlerinde anlatýlmýþtýr.
Fransýz Ýnsan Haklarý Bildirisi, Musevi-Hýristiyan din ve kültür geleneði üzerine

kurulmuþtur. Tanýmladýðý terimler yeni olabilir, fakat bunlar bir kavram boþluðunda
geliþmemiþtir; bunlarýn geçmiþle baðlantýsý vardýr. Diðer bir deyiþle bu kavramlar,
gökten zembille inmemiþlerdir. Ýþte bu nedenle On Emir, Fransýz Ýnsan Haklarý
Bildirisi'nin özgürlüðü tanýmlayan 4. maddesinin þerhi ve açýklamasý niteliðindedir.
Müslümanlýðýn On Ýki Emri ise, bunun daha geneli ve geniþ kapsamlýsýdýr. Demek ki
insan haklarý da, hukuk da, temelini Allah'ýn emirlerinden almaktadýr.

Dikkat edilecek olursa Emirler'in her ikisi de, Allah'a inanmak ve O'na ortak
koþmamak maddesiyle baþlýyor. Bunun sebebi, diðer maddelerin temel dayanaðýnýn
bu emir olmasýdýr. Bir insan Allah'a inanmadan da diðer emirlerin doðruluðuna



420

inanabilir, fakat onlarý yorumlama ve uygulama konusunda kendini serbest
hissedecektir. Ancak Allah'ýn varlýðýna, birliðine ve bu emirlerin O'ndan geldiðine
inandýðý takdirdedir ki, onlara uyma konusunda daha titiz davranacak, nefsini buna
zorlayacak, kýsýtlayacaktýr.

Dikkat edilecek ikinci nokta þudur: Bu emirlerde bildirilen hususlar, ayný zamanda
bütün hukuklarda aðýr suç teþkil eden ve aðýr yaptýrým gerektiren þeylerdir. Evet! Ne
zaman ki bir hukuk sistemi "Öldürmeyeceksin" yerine "Öldüreceksin" hükmünü koyar,
"Çalmayacaksýn" yerine "Çalacaksýn" hükmünü, "Zina etmeyeceksin" yerine "Zina
edeceksin", "Yalan söylemeyeceksin" yerine "Yalan söyleyeceksin" hükümlerini
yerleþtirir, ana-babaya hürmet yerine ana-babaya zulüm ve hakaret ilkelerini getirir;
iþte o zaman o hukuk, dinden, Allah'tan ve Kur'an'dan baðýmsýz (ve hatta ona zýt) bir
duruma gelmiþ olur. Bu ise hukuk deðil, adaletin tersi, zulmün ta kendisidir. Aksi
halde hiçbir hukuk, dinden baðýmsýz olamaz. Çünkü ortada henüz hukukun H'sý yok
iken, Allah bu emirlerini insanlara bildirmiþti ve hukuk adýna layýk bütün sistemlerin
temelinde de, bu emirler yatar.



421

KADIN HAKLARI VE KADININ BUGÜNKÜ
HAZÝN DURUMU

"Cennet analarýn ayaðý altýndadýr."
– Hadisi Þerif.

Bugün insanlýk fabrikasý, insanlýðýn anasý ve insanlýðýn en deðerli varlýðý kadýn,
ne acýdýr ki bir ticaret metaý haline gelmiþ, alýnan, satýlan, istismar edilen, kiralanan,
bir ticari araç ve birçok ülkenin refahýnýn tek aracý ve amacý olmuþtur.

Günümüzde, medeniyet, ilerleme ve geliþmiþlik adýný verdiðimiz sistemler ve
ortamlar içerisinde, kadýnýn daha yaygýn kiralandýðýna ve daha yaygýn pazarlandýðýna
þahit olunmaktadýr. Geriye dönüp geçmiþ zamanlara ve tarihe bakýldýðýnda, bu durumun
o zamanlar biraz daha kaba, daha zorbaca yapýlýyor olmasý, bu gerçeði deðiþtir-
memektedir.

Bu satýrlar sizlere feminist bir bakýþ açýsý kazandýrmak amacýyla yazýlmamýþtýr.
Bunlarý içimizden gelen acýyla, içimizden gelen ýzdýrapla, insanlýk adýna iþlenen bu
büyük suça dur demeniz için yazýyoruz. Kadýnýn kiralanmasý, kadýnýn ticari araç olarak
pazarlanmasý ne zaman son bulacak, bu insanlýk suçu ne zaman ortadan kaldýrýlacak?
Ýnsanlýk ne zaman gerçeklere göz açacak, ne zaman "Güneþ doðdu, güneþ battý"
yerine "Dünya güneþe arkasýný döndü" diyecek ve gençliðe böyle öðretecek?

Öncelikle, kadýn kutsal bir varlýktýr. Ýlk kadýn olan Hazreti Havva insanlýðýn
anasý, insanlýk hayatýnýn ortaðýdýr. Bütün peygamberleri doðuran, kadýndýr. Nuh
Aleyhisselâm'ý Kaymuþ, Ýbrahim Aleyhisselâm'ý Uþa, Ýsmail Aleyhisselâm'ý Meryem
ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'i Âmine Hatun doðurmuþtur.
Deðerli devlet adamlarýný, bilim adamlarýný doðuran yine bir kadýndýr. Bu insanlýk
fabrikasý, kutsal olmalý ve kutsal kalmalýdýr. Bütün diðer fabrikalarda olduðu gibi, bu
fabrikada da üretimin bozulmasý, insanlýðýn deformasyonu ve insanlýðýn sonu anlamýna
gelebilir.

Günümüzde hemen hemen bütün ülkelerde reklamlarýn vazgeçilmez tanýtýcý
ve dikkat çekici unsuru kadýndýr. Ve kadýn parayla kiralanarak bu fonksiyonu yerine
getirmektedir. Yine çoðu ülkelerin ekonomik refahý için turizm gelirlerine ümit
baðlanýrken, turizmin turist çeken temel unsurlarýndan birisi de kadýn ticareti olarak
planlanmýþtýr. Böylece kadýn toplumdaki saygýnlýðýný günden güne yitirmiþ, kiralanan,
alýnýp satýlan bir ticari araç olmaktan kendini kurtaramamýþtýr. Bu, ne yazýk ki bir
insanlýk suçu ve insanlýðýn yüz karasýdýr.
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MADDÝ VE MANEVÝ YÖNETÝME GENEL BAKIÞ

(Buradaki kurallar, bütün mevcudatýn, ins ve cinnin, insanlar ve devletler
arasý iliþkilerin Anayasa'sýdýr.)

Yönetim bir iþi çekip çevirmek, idare etmektir. Tarihin bilinen ilk devirlerinden
bu yana, sosyal ve ekonomik muhtevalý bir konudur. Yönetimlerin baþarýsý, toplumun
müreffeh bir seviyeye ulaþmasý ile doðru orantýlýdýr. Maharetle yönetilen bir devlette,
zor, hatta imkânsýz gibi görünen meselelerin baþarýlý ve sürekli olarak çözülmesi, o
toplumu ve devleti yüceltirken, devlet idaresinde mevcut imkânlarýn bile yerinde
kullanýlmamasý, toplumu daha da problemli kýlar ve bunalýmlara iter. Tarihte yok olmaya
mahkum olmuþ devletler, idaredeki baþarýsýzlýklarý sebebi ile bu akibete uðramýþlardýr.

Yönetim en eski bilimdir. Tarih boyunca insanlar ya yönetmiþ, yahut da
yönetilmiþtir. Yönetim bilim olmadan önce, insanlar saðduyularý ile bu iþi yürütmüþler,
medeniyet geliþtikçe yönetim alanýna da teoriler ve kurallar girmiþ, diðer bilim alanlarý
ile iliþkili bir bilim dalý olmuþtur.

Eskiden toplum içindeki kabiliyetli, hünerli kiþilere lider gözü ile bakýlýrdý. Toplumu
onlar yönetirdi. Daha sonralarý bu görevi din adamlarý üstlenmiþlerdir.

Yönetim bilimi her ne kadar yeni bilim olmuþsa da, köklü bir tecrübe alaný
vardýr. Birçok devlet adamý bu alanda kitap yazmýþtýr, özellikle hükümdarlar ve devlet
büyükleri, devlet iþlerinin nasýl yürütüleceði hususunda öðütler ihtiva eden kitaplar
býrakmýþlardýr. Aristo Politika, Eflatun Cumhuriyet, Hz. Ali Devlet Adamlarýna
Öðütler (Mýsýr valisine yazdýðý mektup), Nizamül Mülk Siyasetname, Defterdar
Sarý Mehmet Paþa Nesayihül Vüzera ve Ümera (Devlet adamlarýna öðütler), Ýbni
Haldun Mukaddime, Farabi Medinetül Fâzýla, Muhammed Hamidullah Ýslamda
Devlet Ýdaresi, Harun Han Þirvani Ýslamda Siyasi Düþünce ve Ýdare, Gazali
Nasihatel Mülûk gibi kitaplarda, hep yönetim ve devlet idaresinde dikkat edilecek
hususlarý belirtmiþlerdir.

Yönetimin Tarihi
Batý kaynaklý kitaplar yönetim biliminin baþlangýç tarihini 1887 olarak

belirtmiþlerse de, yönetim insanýn doðuþu ile baþlamýþtýr. Zira yönetimde ilk yazýlý
kayýtlarý MÖ. 5000 yýlýnda Sümerler; planlama, kontrol ve organizasyonu ilk defa
MÖ. 4000 yýlýnda Mýsýrlýlar; dürüstlük ve halka iyi davranmayý MÖ. 2700 yýlýnda;
danýþma kullanma, dilekçe ile müracaatý MÖ. 200 yýlýnda; ücret ödemeyi ise MÖ.
1800 yýlýnda diðerleri uygulamýþlardýr.

Bizde ise yönetim biliminin öneminin çok yeni anlaþýldýðý, idari sistemlerdeki
bozukluklarýn yönetim bilimindeki boþluklardan kaynaklandýðý söylenmektedir. Oysa
kültür tarihimizi araþtýrdýðýmýzda, Bilge Kaðan'ýn Orhun Kitabeleri'ne yazdýrdýðý
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metinler, o asýrda anayasa niteliðinde idi. Ýslam tarihine baktýðýmýzda, insan davranýþýna
yön veren her emrin bir düstur niteliðinde olduðunu görüyoruz. Ayrýca Hz. Ali'nin
kendi döneminde Mýsýr Valisine yazmýþ olduðu "Devlet Adamýna Öðütler" niteliðindeki
mektubu, o dönemin anayasasý sayýlmaktadýr. Bu mektubu incelediðimizde, 1900
yýllarýndan sonra Batýlý yazarlarýn yazmýþ olduðu yönetim kitaplarýndaki tavsiyelerin,
mektuptaki nasihatlara benzediðini görüyoruz. Amerikalý ve Avrupalý yazarlar,
yöneticinin dýþ görünüþünün temiz ve düzenli olmasýný, zeki, yüksek moralli ve iyi
huylu olmasýný, yapacaðý iþin doðruluðuna inanmasýný, tecrübeli olmasýný öðütlemektedir-
ler. Mýsýr Valisine yazýlan mektupta, bu hususlarýn daha detaylý olduðunu görüyoruz.
Ama her ne hikmet ise, kendi kültürümüzdeki deðerleri tanýmadan Batýlý yazarlarýn
peþine düþmek, Batýlýlarýn söylediðini doðru bulmak, Türk Ýslam kültüründe düstur
olmuþ konularý Batýlýlar söylediði zaman kabul etmek gibi bir zaafýn içindeyiz. Oysa
arþivlerimizde, ibret alýnmasý gereken bilgileri ihtiva eden çok sayýda kitap mevcuttur.

Hangi bilim alanýna girersek girelim, amaca ulaþmak için en etkin gücün insan
unsuru olduðu gerçeði ile karþýlaþýrýz. Özellikle devlet yönetimi ve eðitim yönetiminde
görev alacak yöneticilerin baþarýlarý birçok niteliklere baðlýdýr. Bu nitelikleri çeþitli
kaynaklardan karþýlaþtýrmalý olarak özetleyelim:

Gazali: Yönetimde danýþmana deðer vermiþ, hükümdar ve sultanlarýn bilgin
ve alimlere danýþmasýný, adil olmasýný tavsiye etmiþtir. Batýlý yazarlardan Taylor da
ayný þeyi öðütlemektedir.

Nizam-ül Mülk: Siyasetname adlý eserinde, yöneticinin kapýsýnýn halka açýk
tutulmasýný, ders dinlemesini, maiyetini sýk sýk kontrol etmesini, her kademe
yöneticisinin þerefini korumasýný, haberleþme hizmetlerine gereðince önem verilmesini
öðütlemiþ, yöneticilerde tespit edilen olumlu ve olumsuz davranýþlarý belirtmiþtir.

Farabi: Medinetül Fazýla adlý eseri doðrudan yönetime iliþkindir. Farabi
eserinde, devlet kademelerinde yöneticiliðin önemini ve yöneticilerin niteliklerini
belirlemiþtir.

Ýbn Haldun: Mukaddime isimli eserinde devlet yönetiminin mahiyetini,
yöneticinin bir devletin zayýflama ve güçlenmesindeki rolünü ve her basamakta yönetim
prensiplerini, yöneticilerin dikkat edeceði hususlarý belirtmiþ, lider ve grup iliþkileri ile
ilgili konularda açýklamalar getirmiþtir.

Defterdar Sarý Mehmet Paþa: 18. yüzyýlda yaþayan bu zat Devlet
Adamlarýna Öðütler adlý eserinde, gerilemekte olan bir devlet ortamýnda tespitler
yapmýþ, baþarýlý ve baþarýsýz yönetimleri karþýlaþtýrmýþtýr. Rüþvet ve zulmün zararlarýný,
iyi yöneticinin maiyetine örnek olma durumunda olduðunu ve eðitimdeki görevlerini
anlatmýþ, yönetim kadrolarýnda görev alacaklarýn atamalarýnda dikkat edilecek
hususlarý örnekleri ile ele almýþtýr.

Devlet idaresi ve yönetim alanlarýnda yazýlmýþ bu eski kitaplarda hükümdar ve
yöneticilere verilen öðütler, baþlýca altý grupta özetlenebilir.
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1. Akýllý Davranýnýz:
Süleyman, Eflatun, Konfüçyüs, Sokrat ve Taylor, yönetimde aklýn ve akýllý

adamlarýn birinci derecede etken olduðunu belirtmiþlerdir.
2. Ýyi Davranýnýz:
Konfüçyüs, Lao Tse, Mayo, Gazali, Ýbni Haldun, iyiliði akla paralel görmüþler

ve yönetimi, politika ve ahlak karýþýmý bir temele oturtmayý uygun bulmuþlardýr.
3. Cesur Olunuz:
Hint yönetim felsefesini aksettiren Mahabharata'da, Machiavelli'nin Prens

ve Taylor'un The Statesman adlý eserlerinde, cesaret yönetimin en önemli unsuru
olarak ele alýnmýþtýr. Cesaretin yönetimdeki önemini Ýbni Haldun ve Gazali de
belirtmiþtir.

4. Anlaþýnýz:
Aristo, Nizamül Mülk, en kuvvetli hükümdar ve yöneticilerin bile, olumlu

davranmak ve karþý gruplarla anlaþmak zorunda olduklarýný anlatmýþlardýr.
5. Esnek Olunuz:
Varýlmak istenen amaca uygun her aracý kullanmayý öðütleyen yazarlar: Aristo,

Kautilya, Machiavelli, Taylor, Follet ve Gazali'dir.
6. Danýþýnýz:
Farabi, Gazali, Nizamül Mülk, Machiavelli, Castiglione ve Fayole danýþmanýn

yöneticiler ve maiyeti için kaçýnýlmaz olduðunu belirtmiþlerdir. Ancak Hintli bir düþünürün
fikrince, danýþman, karar vermekten çok, kararý uygulamak için gereklidir. Castiglione'a
göre, danýþmanýn etkisi, danýþýlanýn çekinmeden doðruyu söyleyebilmesine baðlýdýr.

Yöneticinin Uymaya Çalýþacaðý Prensipler
Görüldüðü gibi, yöneticinin baþarýlý olmasý için bütün yazarlar ayný tavsiyelerde

bulunmaktadýrlar. Hz. Ali'nin Mýsýr Valisi Malik Bin Eþter'e gönderdiði emirnamede
devlet yönetiminde önemli kavram ve esaslar veciz bir þekilde ifade edilmektedir. Bu
emirnamedeki prensiplerde öyle noktalar vardýr ki, 1982 Anayasamýzdaki maddelere
bile benzemektedir. (Bkz. s. 386-397.) Bunlarý þöyle özetlemek mümkündür.

1. Gelip geçici heveslerin esiri olmadan, her þeyi iyilikle halletmeye çalýþýnýz.
2. Yönetilen kiþilere sevgi göstererek, onlara merhametli davranýnýz.

Ulaþýlmasý güç bir makam olmayýnýz. Ýnsanlarý hatalarý ve kusurlarý ile kabul ederek,
onlarý eðitiniz.

3. Alçakgönüllü ve ölçülü olunuz. Gösterilen teveccüh ve aftan piþmanlýk
duymayýnýz. Cezalandýrmalardan sevinmeyiniz. Suçlunun en yakýnýnýz olmasý
durumunda bile yasayý uygulamaktan korkmayýnýz (Anayasa, Madde 38-119).
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4. Sorumluluðunu taþýdýðýnýz kiþilere adil ve eþit davranýnýz(Anayasa M. 10).
5. Ýþ akýþlarýnda takip edilecek prensip ve kurallardan herkesin memnun

olmasýný saðlayýnýz.
6. Ýcraatý ilgili yasalara uygun olarak yapýnýz (Anayasa M. 129 - 137).
7. Ýnsanlarýn ayýplarýný araþtýrma yerine, onlarý sýr gibi saklayýnýz, düzeltile-

bilecek hatalarý düzeltiniz.
8. Kindar olmayýnýz. Açýklýk kazanmayan konularý deþmek yerine, anlamamýþ

görününüz.
9. Dedikodu ve gammazlýk yapanlarýn etkisinde kalmayýnýz, gerçekleri

görmeye çalýþýnýz.
10. Cimri, korkak, ihtiraslý ve kýskanç tabiatlý kiþilere ve ehil olmayanlara yetki

devri yapmayýnýz.
11. Haksýzýn yanýnda olmayan, suçlulara arka çýkmayan kiþilerle görüþmeyi

kesmeyiniz, onlarla iþbirliði yapýnýz.
12. Gerçekler acý da olsa, söyleyebilen cesaretli kiþilerden uzaklaþmayýnýz.
13. Ýnsanlara eþit davranýnýz ve iyi ahlak sahibi olanlarla, zararlý olacaklarý

ayný potada deðerlendirmeyiniz.
14. Ýyi niyette örnek olunuz.
15. Çevrenin güvenini kazanýnýz.
16. Toplum gelenek ve âdetlerinden uzaklaþmayýnýz.
17. Ýlmi güvenilen kiþilere danýþýnýz.
18. Her hizmeti vazife ve sorumluluk sýralarý ile deðerlendiriniz.
19. Dürüst ve sabýrlý olunuz.
20. Ýltifat ve lütuflarý yerinde ve layýk olanlara karþý yapýnýz.
21. Ceza ve ödülü yerinde ve zamanýnda kullanýnýz (Anayasa, M. 38).
22. Hizmetler arasýnda tercih yapmayýnýz. Mesleðin küçüklüðü karþýsýnda tavýr

deðiþtirmeyiniz.
23. Çýkar peþinde olanlara, geçici de olsa, görev tevdiinde bulunmayýnýz

(Anayasa, M. 70).
24. Maiyeti kontrol etmeyi ve denetlemeyi ihmal etmeyiniz, verilen bir iþi

takip ediniz.
25. Sýkýntýlý ve problemleri olanlara sýkýntýlarýný gidermede yardýmcý olunuz.
26. Hatalarý anýnda görüp gidermeye çalýþýnýz.
27. Ýstismarcýlara ve yasalara uymayanlara taviz vermeyiniz.
28. Hoþgörü, merhamet ve sevgi gibi duygularý gerektiði yerde ve zamanýnda

gösteriniz.
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29. Ýþlerin önemlilerini yaparken önemsiz görünenleri ihmal etmeyiniz.
30. Yapýlan görevin devlete hizmet olduðunu unutmayýnýz.
31. Maiyete karþý yanlýþlýklarý ve bilinmeyenleri bizzat yaparak gösteriniz.
32. Ýþleri gününde bitirmeyi itiyat edininiz.
33. Emir ve kurallara uymada örnek olunuz (Anayasa, M. 137).
34. Sözünüzde durunuz, vaatleri yerine getiriniz, yerine getirilemeyecek

vaatlerde bulunmayýnýz.
35. Sabýrlý ve metanetli olunuz, her zaman ýlýmlý olunuz ve ortayý bulunuz.

Yöneticinin Kaçýnacaðý Hususlar

1. Kendini beðenmek, kibirli ve gururlu olmak.
2. Yüzüne karþý övülmeyi istemek.
3. Yapýlan iyiliði baþa kakmak.
4. Ýþleri olduðundan daha mübalaðalý göstermek.
5. Sözünden dönmek.
6. Olaylarda þu veya bu sebeple taviz vermek.
7. Kalabalýk gruplarda belli kiþilere fazla zaman ayýrmak.
8. Hata ve suç karþýsýnda tekerrür halinde kesin tavýr koymamak.
9. Kontrol yapmamak.
10. Öfkelenmek.
11. Duygusal olmak, zaaflarda bulunmak.
12. Geliþigüzel yerlerde, ulu orta, olur olmaz konuþmak.
Ýhtiyacýmýz olan bilgileri kendimize uzaklarda arayacaðýmýza, yakýnýmýzda kendi

geçmiþimizdeki örneklerde aramak daha yerinde olacaktýr. Arþivlerimizdeki eserleri
inceleyip, onlardan yerinde ve zamanýnda faydalanmakla, Batý taklidinden de kurtulmuþ
olacaðýz. Zira Batý'nýn yeni buldum zannettiði birçok bilgiler, 14 asýr önce Kur'an'da
vardý. Yönetimde ve sosyal alanda uygulanan birçok teoriler, Ýslam medeniyetinde
uygulanýyor, Hadis ve Fýkýh ilimlerinde yer alýyordu. Ama bunlar bize cazip gelmiyor
da, bir Taylor, bir yabancý ayný bilgileri baþka kelimelerle anlatýnca, cazip geliyor.

Evinin bahçesinde bir hazine gömülü olduðu halde, bundan haberi olmayan bir
insana benziyoruz. Bu adam, her biri paha biçilmez deðerde, kendi malý olan
mücevherleri býrakýyor da, kendini fakir sandýðý için, baþkalarýnýn incik-boncuðu peþinde
koþuyor.
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HAYIR VE ÞER ALLAH'TANDIR

I. Giriþ

Bilindiði gibi, Ýslam'ýn beþ, imanýn altý þartý vardýr. Çoðumuz bunlarý ezbere
sayabildiðimiz halde, Ýslam'ýn þartlarýyla imanýn þartlarýný birbirinden baðýmsýz olarak
deðerlendiririz. Sanki ikisi arasýnda hiçbir ilgi yokmuþ gibi... Oysa Ýslam'ýn þartlarýný
tam olarak yerine getirebilmek için imanýn þartlarý, bir ön koþuldur.

Ýmanýn þartlarýný biliyoruz ama, onlarýn gereðini yerine getirebiliyor muyuz?
Allah'ýn meleklerine inanýyoruz. O melekler gibi, Allah'ýn emirlerini hiç itirazsýz

yerine getirebiliyor muyuz?
Allah'ýn kitaplarýna inanýyoruz. Ama onlarda anlatýlan þeyleri öðreniyor, onlarda

verilen talimata uyabiliyor muyuz?
Allah'ýn peygamberlerine inanýyoruz. Onlar gibi birer örnek insan, örnek birer

kul olmaya gayret ediyor muyuz?
Ahiret gününe inanýyoruz. O güne karþý hazýrlýðýmýzý yapýyor, manevi erzak

toplayabiliyor muyuz?
Erzurumlu Osman Bedreddin (Ýmam Efendi) Hz.'ne göre, dünya için iyi olan

her þey, ahiret için iyi deðildir. Fakat ahiret için iyi olan her þey, dünya için de iyidir.
Ahireti hedeflemek suretiyle davranýþlarýmýzý yönlendirirsek, hem dünyamýzý, hem
ahiretimizi kurtarmýþ oluruz.

Bunu ne derece yapabiliyoruz?
Hayýr ya da þer olsun, kaderin Allah'tan olduðuna inanýyoruz. Peki, hayýrlý bir

kadere hak kazanmak için üzerimize düþen görevlerin kaçta kaçýný yapýyoruz?
Ölümden sonra diriliþe inanýyoruz. Ýnsanlarýn aklýný baþýndan alacak dehþetteki

o günde, þaþkýn kalmamak için, ödümüzün patlamasý için, elem verici bir akibete
uðramamak için ne gibi bir hazýrlýðýmýz var?

Ýmanýn þartlarý, bizi temelde ahlaki bir tercih ile karþý karþýya býrakýyor. Melekler
gibi, hatta onlardan üstün bir ahlaka sahip olmamýzý gerektiriyor. Peygamberlerin,
Allah'ýn seçkin kullarýnýn ahlakýyla ahlaklanmamýz için bize çaðrýda bulunuyor.

Ýmanýn þartlarýný ezbere sayýp geçmek, bir çocuðun da yapabildiði bir iþtir.
Önemli olan, onlarýn gereklerini kaçýmýz yapabiliyoruz?

Bu þartlarý gözden geçirelim:
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Ýmanýn Altý Þartý
Amentü billahi (Ýnanýrým Allah'a: Kelimei Tevhid  ve Þehadet'te var)
1. ve melaiketihi (ve meleklerine)
2. ve kütübihi (ve kitaplarýna)
3. ve rüsûlihi (ve resullerine)
4. vel yevmil ahiri (ve ahiret gününe)
5. ve bil kaderi hayrihi (ve hayýrlý/iyi kaderle

ve þerrihi min Allahu Teâlâ þerli/kötü kaderin Allah'tan olduðuna)
6. vel baasü bâdel mevt. (ve öldükten sonra diriliþe.)
Ýslam'ýn beþ þartý, uygulamayla ilgilidir. Ýmanýn altý þartý ise, inanacaðýmýz þeyleri

belirler. Yani Ýslam'ýn beþ þartý, bu inanç ve anlayýþlar çerçevesinde yapýlacaktýr. Bu
inanç ilkelerinden bir tanesi de hayýr ve þerrin, iyi ve kötü kaderin, Allah'tan olduðuna
inanmaktýr.

Allah, Kur'an'da buyuruyor ki: "Hayýr ve þer, Allah'tandýr" (4:78). Hemen
ardýndan gelen ayette ise þöyle buyuruluyor: "Size isabet eden bütün iyilikler Allah'tan,
bütün kötülükler de kendi nefsinizdendir" (4:79). Görünüþte ayetler, farklý þeyler
söylüyor. Acaba yüce Yaratan, bizlere ne anlatmak istiyor?

Zehirli ve Zehirsiz Meyve
Issýz bir adaya düþtüðümüzü düþünelim. Bu adada çeþitli meyveleri olan bitkiler

bulunsun. Bu meyveler, genelde iki baþlýk altýnda özetlenebilir: Bir kýsým meyveleri
yersek hem beslenir, hem lezzet duyarýz. Diðer bir kýsým meyve ise zehirlidir.
Baþlangýçta tat alýp lezzet duysak bile, bu meyvelerden yemek, sonunda bizi hasta
edip öldürür.

Peki, meyvelerin hangisinin zehirli, hangisinin besleyici olduðunu nasýl
anlayacaðýz? Issýz bir adada bunun çaresi, hangi meyvelerde kuþlarýn gaga izinin
bulunduðunu incelemektir. Bir meyveyi kuþlar yemiþse, onu biz de yiyebiliriz. Ama
bir meyvenin hiçbir örneðinde gaga izi yoksa, o meyve zehirlidir.

Þimdi bir de, ilâhi bir hikmet sonucu, her meyvenin etiketlenmiþ olduðunu
düþünelim. Meyveler tek tek iþaretlenmiþ, her birisine: "Bu zehirlidir, yemeyin", ya da
"Bu faydalýdýr, yemelisiniz" diye etiketler yapýþtýrýlmýþ olsun. O zaman, uzun uzun
incelememize de gerek kalmamýþ olur.

Bu þartlar altýnda biz gene de gidip, zehirli olduðu etiketinde açýkça belirtilen
meyvelerden yersek, kabahat bizde mi olur, (hâþâ) Allah'ta mý?
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Suç elbette bizim nefsimizde olur, Allah, kendi hikmeti gereði, kâinatýn
varoluþunun bir icabý olarak, hem zehirli, hem zehirsiz meyveler yaratmýþtýr. Fakat
bunlardan zehirsiz olanlarý seçip yemek, bizim sorumluluðumuzdadýr.

Ýþte, hayýr (iyi) ve þer (kötü) de aynen böyledir. Allah, hem hayrý, hem þerri
yaratmýþtýr; fakat biz kullarýnýn hayrý seçmesini diler. Bunu kendisi için istemez, çünkü
O'nun hiçbir þeye zaten ihtiyacý yoktur. Bunu bizim için, bizim kendi iyiliðimiz için
ister.

Allah, her devirde peygamberleriyle, en son olarak da Peygamber Efendimiz
ve yüce kitabý Kur'an-ý Kerim'le, neyin hayýr, neyin þer olduðunu tek tek etiketlemiþtir.
Artýk bundan sonra biz gene de gidip þerri seçersek, baþkasýný suçlayacak hâlimiz
kalýr mý?

Demek ki hayrý da, þerri de yaratan Allah'týr, fakat bize isabet eden þerrin
sorumlusu biziz. Bize isabet eden hayra gelince, bu gene, sonsuz merhameti içinde
Allah'ýn bize bir lütfudur. O halde saðlam kulpa (urvetül vüska, 2:256, 31:22) iyi
sarýlmamýz gerekiyor, Kur'an'da buyuruluyor: "Allah'ýn ipine sýmsýký sarýlýnýz" (3:103).
Allah'ýn ipi, saðlam kulp, saðlam ip (hablül metin) ise Allah'ýn (Kur'an ve Peygamber
Efendimizin sünnetiyle) bize ulaþan emirleri ve yasaklarýdýr.

II. Hayrihi ve Þerrihi

Kuvveti, kudreti, büyüklüðü ve yüceliðiyle dilemesini belirten Yaratan'ýn emirleri,
birbirine geçmiþ saðlam bir ip görünümündedir bizler için.

Bu saðlam ip, kuyuya düþeni kendi çabasýyla kuyudan çýkarttýðý gibi, harekete
gücü yetmeyip sadece tutunaný da kurtaran bir unsurdur.

Yeter ki tutunulup, O'na sarýlýnsýn.
Ýpin, kuyu dibine rahatlýkla hiçbir yere takýlmadan inebilip, yerine ulaþabildiðine

inanýlmasý için, bir aðýrlýða, bir taþa baðlanmaya ihtiyacý vardýr. Burada örneklemeye
çalýþtýðýmýz, taþtan kastettiðimiz, katý kalplerdir. Taþtan bir kalp bile, bu ipe baðlanýrsa,
kuyudan dýþarý çýkabilir.

Taþý kýrmak, taþýn özelliðini asla bozamayacaðý gibi, ipe baðlanmasýný da
zorlaþtýrýr. O'nun emirlerine sýký sýkýya yapýþanlar, katýlaþmýþ, taþ gibi olmuþ kalpleri
dahi kýrmaktan çekinirler.

Onlar, bu taþ kalpleri, Yaratan'ýn emirlerini simgeleyen doðruluk ipine baðlayarak,
yollarýndaki bilinmezleri, bu ip sayesinde bilinir hale sokarlar.

Ýþte katý kalpler, doðru yolda olanlara, ipin kývrýlmasýna engel olan kendi
aðýrlýklarýyla böyle yardým ederler.
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Aðýrlýk taþýyan bir ipi tutan el, daima ipin deðdiði yeri hisseder ve de kendisiyle
arasýndaki uzaklýðý keþfedebilir. Bu uzaklýk, ipin ucundaki aðýrlýk sayesindedir.

Bu inceliði, her katý kalple karþýlaþtýðýmýzda hatýrlarsak, iþte o zaman ipin deðdiði
noktadaki gerçekler bir su gibi önümüzde belirerek, bize kendini öðretecektir.

Yaðmur gibi yeryüzüne inip, topraðýn altýný görmeye, buhar olup göklere çýkmaya,
oralarý keþfetmeye ve ne yerde, ne gökte ama emin ellerde yaþamayý sürdürmeye
ne dersiniz?

Öyleyse gelin, katý, taþ kalpli olarak tanýmladýklarýmýzý O'nun saðlam ipine
baðlayarak, kendimize ölçü yapalým ve Yaratan'ýn biz insanlara hitap ederek hediye
ettiði Kitab'ý, hadisleri ve kutsi hadisleri rehber edinip, birlikte bu çalýþmaya girelim.

Çalýþma bizden, lütuf O'ndan...

Cam Fanus
Hayýr ve þerrin mahzeni gönlündedir, anahtarý akýl
Þerre vehmin, hayra rehber; yüce gayrettir sana
Diyen Kemâli Hazretlerinin bu beyitiyle, bir gönüle girelim dedik. Bir gönül

deyip de geçmeyin sakýn. O gönüldür bize aradýðýmýzý sunacak.
"Yere, göðe sýðamadým, ama mümin kulumun gönlüne sýðdým" kutsi hadisi,

hepimizce malumdur ve açýktýr. Bir gönül kazanmanýn yolu ise, Allah'ýn nasip ettiði
kadar gönül kýrmamaktan, korumaktan geçer. Bu ise, karþýlaþtýðýmýz hayýr veya þer
karþýsýnda bizlerin, ümit dolu, sevecen ve çözümcü uygulamalarýmýzla doðru orantýlý
bir þekilde geliþecektir.

Bu geliþim sonucu beliren güven, kendini ancak ve ancak bu tutumla
gösterebilir. Kendinde güven ortaya çýkarabilen herkes, karþý tarafa bunu gösterebilir
ve de onun gönül evinin anahtarlarýnýn emanetçisi durumuna gelebilir. Çünkü o kiþi,
karþýsýndakine kendinde bulunan o güveni artýk okutmuþ ve onu ona inandýrmýþtýr.
Böylelikle o gönlü kazanarak, o gönlün koruyuculuðunun sorumluluðuna ermiþtir.

Ýþte, tüm bilgilerin kaynaðý, en büyük hazinenin gömülü olduðu bir gönüle girelim
dedik biz de.

Girdiðimiz o yer bize bir pencere açar ki, o pencereden hayýr ve þerrin, nur ve
nârdan beslenen, hayatýn içinde varlýðýyla süreklilik göstererek, insanlarý Yaratan'ýn
korumasý ve hakimiyeti altýnda, namazýn gerçeðini yaþatan bir öðe olduðunu, bizlere
Hazreti Ýnsan'dan sunar.

Bu sözlerimiz, Kur'an Nur Suresi, 35. ayetten baþka bir þey deðil.
Bakýnýz ayet bize neler söylüyor: "Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru,

içinde ýþýk bulunan bir kandil yuvasýna benzer. O ýþýk bir cam içindedir, cam ise sanki
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inci gibi parlayan bir yýldýzdýr; bu, ne yalnýz doðuda ve ne de yalnýz batýda bulunan
bereketli zeytin aðacýndan yakýlýr. Ateþ deðmese bile, neredeyse yaðýn kendisi
aydýnlatacak, nur üstüne nurdur. Allah dilediðini nuruna kavuþturur. Allah insanlara
misaller verir. O, her þeyi bilir."

Hayrihi ve þerrihi dediðimiz bu iki önemli kavramýn özünü veren Nur (Iþýk)
ve Nâr (Ateþ) olgularý, ýþýk temasýný simgeleyen Kur'an'ýn, verdiðimiz bu temel ayetinde
yan yana kullanýlmýþtýr. Yaþar Nuri Öztürk, Ýslami Kavramlar Ansiklopedisi'nde bu
konu için, bizlere þöyle bir açýklama getirerek yardýmcý oluyor:

"Burada nâr, dokunuþuyla nuru ortaya çýkaran araç olarak veriliyor. O'nun
yaðý ýþýk fýþkýrtýr, ona bir nâr dokunmasa bile o nur üzerine nurdur."

Hayatýmýzý bütünüyle etkisi altýna alan bu iki kavram, Yaratan'ýn emri gereði,
ilminin içinde O'nun dilemesiyle var olmuþtur. Kur'an þöyle der (37:96): "Oysa sizi
de, yonttuklarýnýzý da Allah yaratmýþtýr."

Bizler, zaman zaman içimizdeki nâr tohumunu, þirk rüzgârýyla körükleyip, "ben"
diyen bir zihniyete kapýlýr, kendimizi þer durumuna sokarýz. Kimi zaman da, nur
tohumunu, risalet rüzgârýyla körükleyerek, "kuvvet ve kudret, büyük ve yüce olan
Allah'a aittir" düþüncesini ortaya çýkarýp, kendimizden hayrýn görülmesine neden
oluruz.

Görüldüðü gibi, iþin aslý bizde baþlar, deðerlendirmeler sonucu da, yine bizde
biter. Her þey, inanmak ve inkâr etmekle ilgilidir. Ýnkâr, þerrin görülmesini, inanç ise
hayrýn görülmesini saðlayan önemli birer olgudur.

Ýnancýmýz ve bilgimiz ne seviyede olursa olsun, daima bizim bir üstümüzde, bir
de altýmýzda bilenin olduðunu ve de kendimizle birlikte her üç konumun bilgisinin,
Allah'a ait olduðunu bilerek yaþamak, en doðru yol olacaktýr. Bunun dýþýnda bir bilgiyle
yaþamak, kesinlikle doðru deðildir. Yaratan'ý yarattýðý unsurlardan dolayý bilmeden
tenkit etmek, adeta O'na ortak koþup, hüsranla kucaklaþýrcasýna zulüm içerisinde
yaþamak olur ki, büyük gaflettir. Halbuki, Yüce Gerçek 57:13 ile "... Ýnananlarla
ikiyüzlüler arasýna, kapýsýnýn içinde rahmet ve dýþýnda azap olan bir sur çekilir" diyor,
unutmayalým.

Hayýr ve þer, insanlar için, insanlarýn gerçeði görerek doðru yönde geliþmelerini
saðlamak amacýyla var edilmiþtir.

Bu var ediliþ, yine insanýn hayrýna olan bir var ediliþtir.
Kur'an, 21:35, "Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize

dönersiniz" diyor.
Bu kavramlara karþý takýnýlacak tavýr ve tutumu da, Þems 8-9. ayetlerde, "Ona

iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki: Kendini arýtan saadete ermiþtir"
sesleniþiyle belirtiyor.
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O halde þöyle diyebiliriz: Hayýr ve þer, her ikisi kendi içinde, önemli bir deðer
taþýmakla kalmaz, iliþkide olduklarý karþý tarafý da, o tarafýn bilgisine göre etkilerler.
Kimine göre þer, hayýrdýr. Kimine göre de hayýr olan þey þerdir. Aslýnda ikisi de kendi
içinde, iliþki kurduðu tarafla uyumsuzluða gidip, baþarýyý saðlayamadýðýnda þer, baþarýyý
sergilediðinde de hayýr adýný alýr.

Baþarýdan kastettiðimiz anlam, maddi manevi bilgilenmek, olgun düþünce ýþýðý
altýnda (iliþkiyi saðlamlaþtýrmak kaydýyla) zoru baþararak, ibadet denen o yüce hareketi
sürdürebilmektir. Bunun tersi olan durum, hareketsizliði getirecektir ki, o durumda
ortaya çýkan tablo da adý ne olursa olsun, þerri kapsayan bir tablo görünümünde
olacaktýr.

Pek tabii ki bu tablo, Hayy (diri ve hayat sahibi) olan Allah'ý bu isimden ayýrarak,
bizleri þirk denen o arzu edilmeyen tablonun yaydýklarýyla baþ baþa býrakacaktýr.
Onun yaydýklarýna gelince, ateþin, yani "nâr"ýn getirdikleriyle eþdeðerdedir.

Hareketsizlik, yani uygulamayý reddetmek, sýfatýn, ismin ve de buna baðlý olarak
geliþen ilmin belirmesini engeller. Sonunda da ilmin reddine kadar insaný sürükler.
Halbuki, "Yedi göðü ve yerden de bir o kadarýný yaratan Allah'týr. Allah'ýn her þeye
Kâdir olduðunu ve Allah'ýn ilminin her þeyi kuþattýðýný bilmeniz için, Allah'ýn buyruðu
bunlar arasýnda iner durur" (65:12) diyen Kur'an, pek çok ayetiyle bizlere bunu
hatýrlatýr. "Allah'ýn kullarý arasýnda O'ndan korkan, ancak bilginlerdir" (35:28) diyerek,
insanlarý ilmin yüceliðini öðrenmeye davet eder.

Ýlmin yüceliðini öðrenmek ve öðrenilenle uygulamalarý güzelleþtirmekse, baþlý
baþýna ibadettir.

Ýbadetin özü, zoru baþarmaya dayanýr. Baþarýlan, yani çözümlenen her þey,
kolay hale gelir. Bu an, bir boþalma anýdýr. Týpký dalgalarýn yerlerini, durgunluða terk
etmeleri gibi... Ýþte bu an, bizler için en tehlikeli andýr. Bir boþalma anýdýr adeta.
Ýbadetin gerçekleþmesi, bir taraftan dolup diðer taraftan da dolduðunu belli etmekle
kazanýlýr. Yani, iþ yapmakla. Bütün güzel sözlerin O'na yükseldiðini, ama onlarý O'na,
yararlý iþlerin ulaþtýrdýðýný hepimiz biliriz.

Ýki su testisini örnekleyelim. Birisi, dibine kadar boþ, diðeri de aðzýna kadar
suyla dolu olsun. Ýkisini elimize alýp salladýðýmýzda, suyun sesini duyamayýz, birisi
aðzýna kadar dolu olduðu halde. Suyun sesi bir þekilde duyulabilir, o da boþalmaya
baþlayýp, havayý içine alarak. Boþalmaya baþlayan su testisi, boþluðu dolduran içindeki
havanýn sayesinde, sallandýðýnda o güzel su sesini dýþarýya duyurur. Ýþte, ibadette de
bu iþ böyledir.

Önce, o suyu, boþaldýkça doldurmak, havanýn girmesini saðlamak için de
boþaltmak gerekir. Bir baþka deyiþle, havayý kazanmak için, suyun boþaltýlmaya
ihtiyacý vardýr diyebiliriz. Havanýn misk kokusunu koklayabilmek de bu boþaltmadaki
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hassasiyetle doðrudan ilgili olup, suyu, isteyen ve ihtiyacý olanlara ölçülü bir þekilde
daðýtmaya baðlýdýr.

Þuurlu veriþ, bir iþin baþarýya ulaþmasýyla sonuçlanýrken, mutluluðu da yanýnda
bir armaðan olarak getirir. Evet, iþ baþarmak, baþlý baþýna armaðan kazanmaktýr.
Baþarýlarý ne olursa olsun, baþarýnýn baþarý olabilmesi, olimpik bir sporcu felsefesiyle
gerçekleþtirilmesine baðlýdýr.

Ancak o zaman, baþarýdan kastettiðimiz anlam ortaya gelebilir.
Demek oluyor ki, iþ baþarmak baþlý baþýna armaðan kazanmaktýr. Beklemek

ise, kazanýlacak armaðanlarý reddetmektir. Eðer insan, baþarýnýn sarhoþluðu ile
bekleme süresini maddi ve manevi kendine mal eder, onunla yetinerek sonunda onunla
arkadaþ olursa, hareketsizliðin ve tembelliðin tehdidi altýnda, þer denilen ortama
düþmekten kendini kurtaramaz. Kendinin, yani benliðinin esiri olur adeta.

Bu esaret ise, onun hareket etme kabiliyetini engeller, onu maddi ve manevi
sýkýntýya boðarak hayýr ve þerre imandan uzaklaþtýrýp, Allah'a kulluk etmekten men
eder. Sonuç, tek kelimeyle mutsuzluktur. Peki, kabahat kimde?

O halde gelin, mutlu yaþamanýn yollarýný yegâne rehberimiz Kur'an'dan ara-
yalým. Ýþte, o yollardan biri. Ýnþirah Suresi 6-8: "Gerçekten, güçlükle beraber kolaylýk
vardýr. Öyleyse, bir iþi bitirince diðerine giriþ; ve ümit ettiðini yalnýz Rabbinden iste."

Allah'ýn Korumasý

Yeryüzünde yaratýlmýþ ne varsa hepsi, Allah'ýn korumasý altýndadýr. Bu
olaðanüstü koruma, insana da Yaratýcýsýndan doðuþunda sunulmuþtur.

Hayýr ve þerre inanýrken, onunla beraber kendimizin de Allah'ýn mucizevi
korumasýnýn altýnda olduðunu bilmek, bize güven altýnda olduðumuzu hissettirir.

Eðer, böylesine bir koruma olmasaydý, ortada canlý, cansýz, ayakta duran hiçbir
þey kalamazdý. Yaratýlan her þey, teker teker O'nun korumasý altýndadýr. O, koruduðunu
esirgeyerek varlýðýný hissettirir.

Lütuf ve kahýr, yaratýlýþ emriyle birlikte, Allah'ýn kuvvet ve kudretinin korumasý
altýnda görülür. Bu korunma, emrin içinde var olan ve gerçeði, sorumluluðun öðre-
nilmesine kadar gizleyen bir örtü görünümündedir. Bir gayret örtüsüdür diyebiliriz.

Pek tabii ki, Allah'ýn isimleriyle þereflenmiþ ve sorumluluðunu üstlenmiþ insanýn,
sorumluluðu gereði bunu öðrenmesi þarttýr.

Bir düþünün: O nasýl bir kuvvet ve kudrettir ki, O'nun korumasýna karþý bir
korumaya eriþilemesin. Ýþte O, Allah'týr. Kuvveti, kudreti, büyüklüðü ve yüceliðiyle
bu mucizevi korumayý yaratan, korumasýyla beraber, eðitici ve öðreticidir. Rabbil
Âlemin'dir.
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Kuvvet ve kudretin Allah'a ait olmasý O'nun koruduðunun, asla ve asla bizim
güç ve kuvvetimizle yok edilemeyeceði anlamýna gelir.

Bununla kastedilen, bize söylenmeye çalýþýlan þey de, Tevhidin ta kendisidir.
Bu bilginin sunduðu tevhid, öyle güçlü, öyle kuvvetlidir ki, insaný bulunduðu maddi,
manevi sýkýntýdan kurtardýðý gibi, yoluna engel olan maddi manevi unsurlarý da yolun
kenarýna çeker.

O'nu tenzih ve tesbih ederken, Âlemlerin Rabbine ait olan hamd, yalnýzca
O'nun gücü ve kuvvetiyle, büyüklüðü ve yüceliði iledir.

Lâ havle derken, "güç yoktur" diyoruz.
Lâ kuvvete derken, "kuvvet yoktur" diyoruz.
Ýllâ billahil aliyyil azim, derken de, "gücün ve kuvvetin, yüce ve büyük olan

Allah'a ait" olduðunu söylüyoruz.
Burada "Azim" olarak geçen isim ise, bizler için son derece önemlidir. Allah'ýn

ululuðunu belirtir. Kur'an, 7:172 þöyle der: "Rabbin, insanoðlunun sulbünden soyunu
alýp devam ettirmiþ, onlara: Ben sizin Rabbiniz deðil miyim, demiþ ve buna kendilerini
þahit tutmuþtu. Onlar da: Evet, þahidiz, demiþlerdi."

Ýnsanýn Allah'a, bu dünyada azimet üzere yaþama sözü verdiðini ve bu borcunu
ödemek üzere de dünyaya gönderildiðini belirten bu yüce söz karþýsýnda irkilmemek
elde deðil.

O halde, verdiðimiz bu sözün huzurunda, hayýr ve þerri, tevhidin getirdiði düþünce
boyutundan bakarak deðerlendirmeli ve uygulamaya öyle geçmeliyiz.

Bakýnýz, Ýbn Arabi Hz. Nurlar Hazinesi'nde Resûlullah'ýn bu konudaki hadisiyle
bizim sözlerimize nasýl yardýmcý oluyor:

– Aziz ve Celil olan Allah buyurdu: "Kibriyâ (büyüklük) benim ridâm, Azamet
(ululuk) ise, izârýmdýr. (Yani bunlar, Bana mahsus sýfatlardýr.) Kim bunlardan birisi
hakkýnda benimle tartýþmaya girerse (yani bu sýfatlarý takýnmaya kalkarsa) onu ateþe
atarým."

Hadiste geçen rida sözcüðü, hac esnasýnda omuzlara örtülen örtü, izâr ise
bele kuþanýlan örtüyü anlatýr. Manevi anlamda bu örtülerle örtünebilenler, Kur'an
15:9. ayetin þuuruna varmýþ olmalýdýrlar: "Doðrusu Kitab'ý Biz indirdik, onun
koruyucusu Biziz."

Ýþte, o mümin kullar, omuzlarýnda tecelli eden, þirki yok eden o müthiþ ridâ
örtüsü ve bellerindeki izârla, ayetteki korumanýn gereðini bu dünyada yaparak, Allah'a
verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar, bizim en güzel yol göstericilerimizdir. Çünkü
onlar, sözlerinin eridirler.
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Allah'ýn emanet ettiði o yüce sorumluluðu taþýyan bizim, O'na bu konuda güven
duymamýz gerekir. Sorumluluðu veren: "Allah'a güven, güvenilecek olarak Allah yeter"
(33:48) sesleniþiyle bizimle olduðunu belirttikten sonra, söylenecek bir þey kalmaz.

Sonuç olarak, þöyle diyebiliriz:
Allah'a inanan ve güvenen öyle kullar vardýr ki; imanlarý, onlarýn ellerinden sýký

sýkýya tuttuklarý bebekleri gibidir. Merhametle tuttuklarý o el ateþe deðse, ateþ o ele
soðuk olur.

Gelin, hayýr ve þerre biz de doðru olarak inanalým. Ýnancýmýzda yanlýþa
sapmamak için, doðru ýþýðý Kur'an'ýn 2:216. ayetinde görelim ve o güzel, sevecen,
koruyucu sesleniþe kulak verelim. Bakýnýz ne diyor:

"Savaþ, hoþunuza gitmediði halde, size farz kýlýndý. Ýhtimal ki hoþlanmadýðýnýz
þey sizin iyiliðinizedir ve ihtimal ki sevdiðiniz bir þey, kötülüðünüzedir. Siz bilmezsiniz,
Allah bilir."

Allah'ýn, hayýr ve þer dediði bu iki önemli kavramý, isimlerin, sýfatlarýn, fiillerin
içerisine gizleyerek, insanýn olgunlaþýp þereflenmesi ve en onurlu makam olan insanlýk
makamýna oturmasý için yarattýðýna inanalým.

O'nun güzel emanetini yüklenme sorumluluðunu alanýn da insan olduðunu
hatýrlayalým.

Bu yüce insanlýk makamýna ancak, hayýr ve þerre inanarak, O'nun kazasýna
razý olarak, hüküm ve emirlerine sýkýca baðlanarak eriþileceðini bilelim.

O'nun o güzel armaðaný olan rýzasýný almak için, hayýr ve þerre tevhid ýþýðý
altýnda inanarak, ridâ ve izâr örtüleriyle örtünüp namazýmýzý kýlalým.

Sözlerimizi, Kur'an'ýn müjdeliyici, yol gösterici bir ayetiyle bitirelim: "Ey
inananlar: Allah'tan sakýnýn, peygamberine inanýn ki, Allah size rahmetini iki kat versin;
size ýþýðýnda yürüyeceðiniz bir ýþýk var etsin; sizi baðýþlasýn. Allah baðýþlayandýr,
acýyandýr" (57:28).
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TEFVÝZNAME

1. Hak þerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Arif aný seyr eyler (Onu.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

2. Sen Hak'ka tevekkül kýl
Teslim olup rahat bul
Her iþine razý ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

3. Gönlün' Ana berk eyle (O'na kuvvetlendir.)
Takdirini derk eyle (Anla.)
Tedbirini terk eyle (Kendi tedbirini býrak.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

4. Hallâk-ý rahim oldur (Acýyan Yaratýcý O'dur.)
Rezzâk-ý kerim oldur (Cömert Rýzýklandýrýcý.)
Faali hakim oldur (Hikmetler iþleyen.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

5. Bil kâdîyi hâcatý (Hacetlerin yargýcý, ihtiyaçlarý gideren:Allah)
Kýl Ana münâcatý (Yakarýþý.)
Terk eyle muradatý (Muratlarý, istekleri.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

6. Bu iþi murad etme
Olduysa inad etme
Hak'tandýr o, reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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7. Hak'kýn olunca iþler
Boþtur gam u teþviþler (Keder ve kargaþalar.)
Ol hikmetini iþler (Ýrfanýný, bilgeliðini, derin anlamlý iþlerini.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

8. Hep iþleri fâyýkdýr (Üstündür.)
Birbirine lâyýkdýr
Neylerse muvafýktýr (Uygundur.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

9. Dildem gamý dûr eyle (Gönülden kederi uzaklaþtýr.)
Rabbýnla huzûr eyle (O'nunla uyanýk ol, huzur bul.)
Tefvizi umûr eyle (Her þeyi Allah'a havale et.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

10.Sen adli zulüm sanma (Adaleti.)
Teslim ol oda yanma (Ateþe.)
Sabret sakýn usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

11. Deme þu niçin söyle
Yerindedir o öyle
Bak sonunu seyr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

12.Hiç kimseye hor bakma
Ýncitme, gönül yýkma
Sen nefsine yan çýkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

13.Mümin iþi reng olmaz (Hileli.)
Âkil huyu ceng olmaz (Akýllý huyu savaþ olmaz.)
Arif dili teng olmaz (Bilgenin dili/gönlü, sýkýntýlý/sýkýcý olmaz.)
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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14. Hoþ sabrý cemîlimdir (Cemil: Güzel.)
Takdir kefilimdir
Allah vekilimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

15. Her dilde Anýn adý
Her canda Anýn yâdý (Yâd: Anýlýþ.)
Her kuladýr imdadý
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

16. Nâçâr kalacak yerde (Çaresiz.)
Nâgâh açar ol perde
Derman eder her derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

17. Her kuluna her anda
Geh kahr ü geh ihsanda (Kâh zorlukta, kâh baðýþta.)
Her anda o bir þanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

18. Geh Muti vü geh Mâni (Muti: Veren, uyan. Mani: Engelleyen.)
Geh Dârr ü gehi Nâfi (Dârr: Zarar veren. Nâfi: Yarar veren.)
Geh Hâfýd u geh Râfi (Hâfýd: Alçaltan. Râfi: Yükselten.)
Mevlâ görelim neyler (Bunlarýn hepsi Allah'ýn Esma'sýdýr.)
Neylerse güzel eyler.

19. Geh abdin eder arif (Kâh kulunu bilge eder.)
Geh eymen ü geh hâif (Kâh hayýrlý, kâh zalim.)
Her kalbi odur sârif (Sârif: Arýtan, tasarruf eden.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

20. Geh kalbini boþ eyler
Geh hulkunu hoþ eyler
Geh aþkýna duþ eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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21. Geh sâde vü geh rengin (Kâh tekdüze, kâh renkli.)
Geh tabýn eder sengin (Kâh kalbini taþ eder.)
Geh hürrem ü geh gamgin (Kâh sevinçli, kâh kederli.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

22. Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç (Beden çöplüðünden.)
Dil gülþenine gel göç (Gönlün gül bahçesine.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

23. Sen halk ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden ýrað olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

24. Geçmiþle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

25. Her dem Aný zikr eyle
Zirekliði koy þöyle
Hayraný Hak ol söyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

26. Gel hayrete dal bir yol (Þaþkýnlýk, hayranlýk.)
Kendini unut Aný bul
Ko gafleti, hâzýr ol (Habersizliði býrak, uyanýk ol.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

27. Her sözde nasihat var
Her nesnede ziynet var (Ziynet: Süs.)
Her iþte ganimet var (Bolluk, yarar, kazanç.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.



440

28. Hep remzü iþârettir (Remz: Sembol, simge.)
Hep gamzý beþarettir (Görüntü/iþaretleri hep birer müjdedir.)
Hep ayný inâyettir (Ýyilik pýnarýdýr/gözüdür.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

29. Her söyleneni dinle
Ol Söyleteni anla
Hem eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

30. Bil elsinei halký (Yaratýklarýn.)
Aklâmý Hak ey Hakký
Öðren edebü hûlku (Ya da: Yaratýlýþ edebini.)
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

31. Vallâhi güzel etmiþ
Billâhi güzel etmiþ
Tallâhi güzel etmiþ
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Erzurum'lu Ýbrahim Hakký Hazretleri



441

99 ESMA VE KUR'AN'DAKÝ ÝSÝMLER

Bilindiði gibi, Allahu Azimüþþan'ýn pek çok isimleri vardýr. Bunlardan bir kýsmý
zâti, yani O'nun zâtýna ait isimler, bir kýsmý sýfatlarýný belirten isimler; bir kýsmý da fiili,
yani eylemlerini belirten isimlerdir.

Bu birçok isimden en önemli olanlarý, 99 Esmaül Hüsna ve Kur'an-ý Kerim'de
toplanmýþtýr. Ancak durumu incelediðimiz zaman, 99 Esma ile Kur'an'daki isimlerin
tam örtüþmediðini görüyoruz. Allah'ýn 15 ismi, Kur'an'da geçtiði halde 99 Esma arasýnda
yoktur. Öte yandan 99 Esma'da geçen 28 isim, Kur'an'da geçmemektedir. 71 Esma
ise her ikisinde de ortaktýr.

Aþaðýdaki listede, 99 Esma ile Kur'an'da geçen isimler topluca verilmiþtir. Bü-
tün diðer isimleri toplayýcý nitelikteki "Allah" ismi dýþýnda, alfabetik sýraya göre dizilmiþ
olan bu listede, düz yazýlmýþ isimler 99 Esma'da, italik yazýlmýþ isimler Kur'an-ý
Kerim'de geçmektedir. Koyu yazýlý olanlar ise her ikisinde ortaktýr. Her bir ismin
kýsa açýklamasý da verilmiþ bulunmaktadýr.

"Allah" ismi dýþta tutulursa, 99 Esma ve Kur'an'da geçen temel isimlerin toplamý
114 tutmaktadýr. Kur'an'daki surelerin sayýsýnýn da 114 olmasý, ilginçtir.

*   *   *
Allah: Tek mabudun, mutlak varlýðýn özel ismi. 99 Esma'yý 100'e tamamlar ve

birincileridir. "Lafzayý Celal" adýyla da bilinir. Bütün diðer Esma'nýn özelliklerini toplayýcý
niteliktedir.
Adl : Adalet sahibi.
Afüvv : Affý bol olan.
Ahad : Bir, tek.
Âhir : Her þeyin sonrasý; sonu olmayan.
Âlim : Tüm bilgilerin kaynaðý, her þeyi bilen.
Âlim : Her þeyi bilen, bilgide eþsiz olan.
Aliyy : Ulvi, yüce.
Azîm : Azametli, büyük.
Azîz : Ýzzet sahibi, galip.
Bais : Diriltici.
Bakî : Daima kalýcý olan.
Bârî : Yaratýcý (tasarlayan).
Bâsýt : Geniþlik veren.
Basîr : Her þeyi gören.
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Bâtýn : Gizli (içte) olan.
Bedî : Baþlatan, icat eden, her þeyi ortaya çýkaran.
Berr : Ýhsaný bol.
Câmî : Toplayan, birleþtiren.
Cebbar : Zorla yaptýran.
Celil : Celâl (azamet, sertlik) sahibi.
Dârr : Zarar veren.
Evvel : Her þeyin öncesi, ilk.
Fâtýr/Fâlýk : Yararak/parlatarak yaratan, (*)  yeni olaylar meydana getiren.
Fettah : Fetheden, açan, kolaylýk saðlayan.
Gaffâr : Affedici, baðýþlayýcý.
Gâfur/Gaafir : Çok affedici / Affeden.
Gâlib : Her hâl ve þartta galip gelen.
Gani : Zengin (ihtiyaçsýz).
Haalik : Yaratýcý (takdir eden).
Habîr : Her þeyden haberi olan.
Hâdi : Doðru yola, hidayete erdiren.
Hâfýd : Alçaltýcý.
Hafîz : Hýfzeden, koruyan.
Hakem : Yargýç, hakem.
Hakîm : Hikmet sahibi.
Hakk : Mutlak hakikat, gerçek.
Halîm : Yumuþak huylu, þefkatli.
Hallak : Yaratýþý sürekli olan.
Hamîd : Hamdedilen.
Hasîb : Yeterli olan, hesap soran, hesapla yaratan.
Hayy : Diri, ölümsüz.
Ýlâh : Tapýlmaya layýk tek kudret.
Kaabýd : Darlýk veren.
Kaadir : Kudret sahibi.
Kaahir : Hüküm ve egemenlik sahibi, kahýr ve baskýyla sindiren.
Kadîr : Gücü her yere ulaþan.
Kâfî : Yeten.
Kahhâr : Kahredici.
Karîb : Çok yakýnda (þah damarýndan yakýn) olan.
Kavî : Kuvvetli.

(*) Bilim adamlarýnýn söylediði, evrenin "büyük patlama" (Ýng. "big bang") ile yaratýlmasý, buna dahildir.
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Kayyum : Ayakta; her þeyi ayakta tutan.
Kebîr : Büyük.
Kerîm : Kerem (soyluluk, cömertlik) sahibi.
Kuddüs : Mukaddes, kutsal.
Lâtif : Lütfedici, ince, hoþ, gözle görülmeyen.
Mâcid : Þan ve keremi bol.
Mâlik-ül Mülk: Mülkün (her þeyin) sahibi.
Mânî : Engel olan.
Mecîd : Kudret, azamet sahibi (Macid'den fazla), cömert, ulu.
Melîk : Padiþah, sultan.
Metîn : Dayanýklý, güçlü, zorlu.
Mevlâ : Efendi, koruyup gözeten, destek veren.
Muahhir : Geciktiren.
Mubdî : Ýcat eden.
Mucîb : Dualara icabet eden.
Mugnî : Zenginlik veren.
Muhît : Her þeyi çepeçevre kuþatan.
Muhsi : Ýyi hesap eden.
Muhyî : Hayat veren, ölüleri dirilten.
Muîd : Ýade eden.
Muizz : Ýzzet verici.
Mukaddim : Hýzlandýran.
Mukît : Ýhtiyaçlarý karþýlayan.
Muksit : Ölçülü davranan.
Muktedir : Ýktidar sahibi.
Mumit : Ölüm veren.
Musavvir : Yaratýcý (tasvir eden, þekil veren).
Muzill : Zillet verici.
Müheymin : Koruyucu; hükmü altýnda tutan.
Mümin : Ýman verici, inanan, güvenen.
Müntekim : Ýntikam alan.
Müsteân : Kendisinden yardým dilenen.
Müteâli : Çok yüce (Aliyy'den fazla).
Mütekebbir : Mükemmel, noksansýz.
Nâfi : Yarar veren.
Nasîr : Yardým eden.
Nûr : Iþýk, aydýnlýk.
Rab : Terbiye edip geliþtiren.
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Rahîm : Müminlere rahmet edici.
Rahman : Bütün yaratýklara rahmet edici.
Rakîb : Gözeten, kontrol eden.
Raûf : Çok rahmet eden.
Refi / Rafî : Yükseltici.
Reþid : Ýrþat eden.
Rezzak : Rýzýk (geçim, gýda) veren.
Sabûr : Sabýr sahibi.
Samed : Her þeyin muhtaç olduðu.
Selâm : Huzur, barýþ (sahibi ve veren).
Semî : Her þeyi iþiten.
Þâkir : Þükredenlere teþekkür eden.
Þehid : Þahit, tanýk.
Þekûr : Az þükre çok karþýlýk veren.
Tevvâb : Tövbeleri kabul eden.
Vâcid : Vücut veren.
Vâhid : Tek, eþsiz.
Vâlî : Ýdare eden.
Vâris : Her þeyden sonra kalan.
Vasî : Geniþ, sýnýrsýz.
Vedûd : Ýtaatli kulunu seven.
Vehhâb : Hibe eden, karþýlýksýz veren.
Vekîl : Vekil.
Velî : Dost, irfan sahibi.
Zâhir : Görünen.
Zül Celâli vel Ýkram :  Celâl gösteren ve ikram eden.
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KUR'AN'DAKÝ TEMEL KAVRAMLAR

Allah'ýn yüce kitabý Kur'an-ý Azimüþþan 1400 yýldýr insanlýða yol gösteren bir
rehberdir. Kýyamete kadar da yol göstermeye devam edecektir.

Din kitaplarý arasýnda tahrifata, deðiþime uðramadýðýndan emin olduðumuz
tek kitap, Kur'an'dýr. Bunu insaf sahibi Batýlý bilim adamlarý bile kabul etmektedirler.
Kur'an, Allah'ýn kelamýný katýþýksýz, doðrudan doðruya bulabileceðimiz tek kaynaktýr.

Durum böyle olunca, Kur'an'da geçen kavramlar, benzersiz bir önem
kazanmaktadýr. Kur'an'da bazý kavramlarýn çok sýk geçtiðini, bunlarýn baþka
kavramlarla irtibatlandýðýný ve karþýmýza girift, karmaþýk bir örgü çýktýðýný görüyoruz.
Ýslam'ýn ilk günlerinden beri Ýslam alimleri, bu kavramlarý ortaya koymuþlar, tasnif
etmiþler ve onlar hakkýnda geniþ açýklamalarda bulunmuþlardýr. Aþaðýda, bu
kavramlarýn özet bir listesini bulacaksýnýz.

Kur'an'daki temel kavramlarý topluca ele aldýðýmýzda, karþýmýza nasýl bir manzara
çýkýyor?

Her þeyin baþýnda Kur'an'ýn, "iyi" ve "kötü" arasýnda ahlaki bir ayýrým yaptýðýna
þahit oluyoruz. Hemen ayný anda, Kur'an, "iyi"yi "güzel" ile, "kötü"yü de "çirkin" ile
irtibatlandýrýyor. Böylece Kur'an'daki ahlaksal (etik) ayýrým, ayný zamanda estetik bir
ayýrýmdýr. Gene Kur'anî "iyi", dengeli olan, "kötü" ise dengeden çýkmýþ, yani aþýrý
olandýr. Adalet doðrudan doðruya denge ile, zulüm de dengesizlikle açýklanmaktadýr.

Ýkinci önemli nokta, Kur'an'daki "Yol" kavramýdýr. Yol, Kur'an'da çeþitli isimlerle
anlam kazanýr: Sýrat, sebil, þeriat, tarik, sünnet, istikamet. Hatta seviyy, din ve
millet'te bile bu anlamlar vardýr.

Aslýnda yol, iki tanedir (90:10). Doðru yolda; iman ve hayýr yolunda, sýratý
müstakim'de gitmek, insaný iyiye, doðruya, güzele, Hak'ka, dünya ve ahiret mutluluðuna
götürür. Yanlýþ yolda, sýratý cehim'de (cehennem yolunda) gitmek ise, kötüye, kirliye,
çirkine, bâtýla, dünya ve ahiret mutsuzluðuna götürür.

Ýnsanlýðýn durumu, çölde kaybolmuþ bir insanýn durumuna benzetilebilir. Ne
yöne baksanýz, uçsuz bucaksýz kum yýðýnlarý görürsünüz. Esen rüzgârlar, yol bulmaya
yarayacak her türlü izi, belirtiyi silmiþtir. Çölden çýkýþ yolunu, kurtuluþ (selam, fevz,
necat) yolunu bulamayan için, açlýktan, susuzluktan ölmek mukadder gibidir.
Peygamber Efendimizin zamanýnda olduðu gibi bugün de, Arabistan, fiziksel bir çöldür.
Günümüzün beton ve çelik uygarlýðý ise, o kadar kolay anlaþýlamasa da, manevi bir
çöldür. Bu çölden kurtulmak için tek ümit, tek ihtimal vardýr: Çýkýþ yolunu, doðru yol'u
bilen bir rehber (hüda, hâdi).
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Ýþte insanýn böyle çölün ortasýnda kaybolduðu anda, en zor ve müþkül bir anda,
karþýsýna bir rehber çýkýyor. Çölde kaybolmuþ kiþiye dümdüz, beyaz ýþýktan, apaydýnlýk
bir yol gösteriyor. Bu rehberin görünümü, Peygamber, Kitap, ya da onlarýn izinden
gidenlerden biridir; gerçekte ise rehber, Allah'ýn kendisinden baþkasý deðildir. Allah,
bu en müþkül anýnda sonsuz rahmet ve merhametinden, kuluna yol göstermektedir.
Eðer gösterilen yolu izlerse, insan, putperest Mekke çöllerinden, Medine'ye, yani
"þehir"e, uygarlýða, manevi esenliðe kavuþacak, manevi açlýk ve susuzluðunu orada
giderebilecektir. Durum böyle olunca, çölün ortasýndaki adam için, yapacak bir tek
þey kalýyor: Allah'ýna þükretmek, sonra da gösterilen yolu, kurtuluþ yolunu, selamet
yolunu; Ýslam'ýn, Kur'an'ýn yolunu izlemek.

Aþaðýdaki listede, önce kelime anlamlarý ve türetimleri verilmiþ, sonra akraba,
zýt anlamlý veya eþanlamlý kelimeler gösterilmiþtir. Koyu kelimeler, listenin baþka
yerlerine gönderme yapmaktadýr. Kýsaltmalar: Ç: çoðul, Ýbran: Ýbranice, Frs: Farsça,
Çin: Çince, Lat: Latince, Yun: Yunanca.
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KUR'AN'IN TEMEL KAVRAMLARI

Âdem
Ýlk insan, ilk peygamber, bütün insanlarýn atasý. EDM kökünden. Arzýn edim'i,

dýþ yüzündeki toprak, dýþ yüz, cilt. (Âdem topraktan yaratýlmýþtý, ayrýca insanýn en
önce dýþ yüzü görünür.) Üdme: Yakýnlýk, vesile. Edeme: Cildin iç yüzü, günün en
parlak zamaný; iç yüzey, iç katman. Buradan anlaþýlacaðý üzere Âdem'in ve ondan
türeyen bütün insanlarýn bir dýþ yüzü (zâhiri); bir de iç yüzü (bâtýný) vardýr ve bu iç
yüz, son derece aydýnlýktýr.
Adl

Adalet, denge, eþlik, orta, itidal. Tersi: Zulüm.
Afv

Affetmek, baðýþlamak. Artýp çoðalma; çirkinliði, kötülüðü görmezlikten gelme.
Ahd

Söz, yemin, sözleþme. Bir þeyin gereðini yerine getirme. Bir þeyi korumak,
onun gerektirdiði bakma ve geliþtirme þartlarýna riayet etmek.
Ahiret

Ölümden sonra gidilecek yer. Sonra, sonra gelen, diðer. Tehir: Ertelemek, sonraya
býrakmak. Ahir, aslýnda her an, bir önceki ana göre ahiret'tir. Tersi: Ulâ.
Ahmed

Peygamber Efendimizin þerefli ismi. Öven, övülen, Muhammed.
Akd

Sözleþme. Baðlama, düðümleme.
Akl

Mantýklý düþünme yeteneði. Sýðýnmak, tutmak, tutunmak.
Âlemin

Âlemler. Varlýðýn her sýnýfý.
Amel

Maksatlý fiil, niyetli davranýþ.
Ameli salih

Sulhlü, barýþçýl amel.
A'rab

Bedevi Araplar.
Arþ

Ýlâhi kudretin beliriþ yeri. Manevi ve þekilsel bütün varlýklarý kuþatan bir gök.
Müminin kalbi.
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Asr
Ýkindi vakti. Zaman, yüzyýl. Sýkmak, suyunu çýkarmak. Usare: özsuyu

("Melekût'un suyu Ahiret'te çýkar.") Yaðmur. Ýnsan toplumu. Gece ve gündüz.
Dehr: Tüm zaman.
Âyet

Kur'an surelerinin alt bölümleri, cümleleri. Ayrýca: Ýþaret, açýk iþaret, alâmet, iz,
belirti, delil, bina. Evrendeki her oluþ, bir ayet'tir.
Bagy

Ýstemede ileri gitmek, haksýzlýkla istemek. Azgýnlýk, hak ve sýnýr tanýmamak.
Hor görme, zulüm; baþkasý aleyhine sýnýrý aþmak.
Ba's

Diriltmek, dirilmek.
Basar

Kalp gözü (basiret). Görmek, ýþýk, görme aracý, Basîr: Gören. Ç. ebsar.
Basiret

Kalp görüþü. Kalp, lübb: öz, iç, akýl. Ç. elbab.
Bast

Geniþletme, ferahlatma, inþirah, þerh. Tersi: Kabz.
Bâtýl

Boþ, hükümsüz, yok.
Bed'a

Ýcat, örneksiz yapýlan. Ýbda: Ýcat etmek. Ýbtida: Baþlangýç. Bid'at. Bedi: Ýlk
ve örneksiz yapan (Allah'ýn esmasý).
Belâ

Aþýndýrma, imtihan.
Beni Ýsrail

Ýsrail oðullarý, Yahudiler. Ýsrail: Hz. Yakub, Ýbran. Allah'ýn kulu. Yehud, hâdu:
Hidayete ermiþler. Yahudilerin Hz. Yakub'dan sonrakileri, Ýsrail oðullarýdýr.
Ber

Þifa, beraat, kötüden uzaklaþma, temizlenme. Teberra: Uzak durma (tersi
tevellâ: yakýnlaþma, dost edinme). Ýbra: Hesap temizleme.
Berzah

Ölüm ile ahiret arasý âlem. Ýki þeyin arasýný ayýran nesne veya geçit.
Besmele

"Bismillahir Rahmanir Rahim" sözünün adý. Kur'an'ýn ilk ayeti.
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Beþer
Ýnsan, insanlýk. Derinin dýþ kýsmý, görünüþ.

Beyat
Bkz. Biat.

Beyyine
Açýk delil. Beyan'dan. Akla ve duyu organlarýna dayalý açýk kanýt, belirti. Açýklýk,

kesinlik.
Bezr

Ýsraf. Tohum saçmak, ölçüsüz daðýtmak.
Biat

Alýþveriþ, el sýkýþarak ahdleþme. Bey'den (satýþ, satým anlaþmasý). Mübayaa.
Bid'at

Dinde sonradan uydurma þeyler. Ýbda, bed'a.
Birr

Hayýrda geniþlik. Ç. ebrar.
Cahiliye

Ýslam dininden önce Arabistan'daki putperest dönem. Bilmemek, tanýmamak,
ilimde boþ olmak. Cahil, cehalet.
Cibril

Cebrail Aleyhisselâm, dört büyük melekten biri. "Allah'ýn seçkin kulu."
Cin

Bedensiz varlýk. Ç. cann. Gizlenmiþ. Yun. Genius.
Cürm

Suç, haram, yasak, günah, haksýzlýk, çirkinlik. Cerm, cürm: Henüz olgunlaþmamýþ
meyveyi aðaçtan koparmak, kesmek. Bundan hareketle: haksýz, çirkin iktisap.
Mücrim: Suçlu.
Dalâl

Sapýklýk.
Dalâlet

Bkz. Dalâl.
Davet

Çaðrý (nida), Dua, dava, iddia. Yakarýþ, Allah'a çaðrý.
Dehr

Bütün zaman.
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Din
Davranýþ, durum, itaat, idare. Yönetmek, hâl ve tavýr, ceza ve ödül, boyun eðmek,

hesap sorma ve hesap verme, sakýnmak.
Dua

Yakarýþ, çaðrý, sýðýnmak, yakarmak, seslenmek, ilgi kurmak. Bkz. Davet.
Dünya

Yakýn gelen, alçalan. Denaet'ten (basit, adi, iðreti, ölümlü).
Ebeveyn

Anne - baba
Ehli Beyt

Ev halký (Hz. Peygamber'in ev halký: Hz. Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin).
Ehli Kitap

Kitap indirilmiþ olan geçmiþ dinlerin mensuplarý (özellikle Hýristiyanlar ve
Yahudiler).
Emanet

Emn'den (ruhun sükunet bulmasý, korkudan kurtulmak). Ýman ayný köktendir.
Bir þeyi birisinin koruyuculuðuna vermek. Emin: Þüpheden uzak. Allah'ta tam kulluk,
Hak'ta fâni olma.
Emmare

Kötülük emreden nefs. Nefsin en alçak ve en sýk rastlanan mertebesi.
Emr

Ýþ, emir (Allah'ýn Kün: "Ol!" emri).
Esmaül Hüsna

Allah'ýn güzel isim ve sýfatlarý.
Evvah

Ah'dan. Çok aðlayan. "Evvah, huþu içinde yalvarýp yakarandýr" – Hadis.
Fâcýr

Yaran, açan, din örtüsünü yaran. Bkz. Fücur.
Fahþâ

Sýnýr ve ölçü dýþýna taþan. Aþýrý derecede. Çor çirkin fiil ve söz. Fuhþ, fahiþe.
Fâsýk

Deliðinden çýkan, itaatten çýkan. Bkz. Fýsk.
Fatr

Saðma, yarma, ayýrma. Ýlk icat, çýkýþ. Fýtrat, Fâtýr (Allah'ýn esmasý), infitar.
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Fesad
Bozulma, kokma, itidalden çýkma. Bozgunculuk, dengesizlik, dengeyi bozmak.

Tersi: Sulh, salâh. Ýfsad.
Fey

Ganimet. Dönmek, çevrilmek, dönen gölge.
Fýkh

Ýslam hukuku. Derin anlayýþ, bilinenden bilinmeyene ulaþmak.
Fýsk

Filizin tomurcuktan, küçük farenin deliðinden çýkmasý. Dinin koyduðu sýnýrlardan
çýkmak. Günah, iyilikten ve güzellikten çýkýþ. Bir yerden çýkma, ayrýlma. Fâsýk:
Kabuðundan, itaatten, emirden çýkan.
Fýtrat

Yaradýlýþ, yarma, açýlma. Parmakla süt saðmak, uzunlamasýna yarmak. Bir tür
bölme þekli. Yaratýlýþ özellikleri, yaratýþ. Fatr: Yarmak, fýþkýrmak. Ýnfitar. Fâtýr
(Yaratan).
Fikr

Düþünce. Kalpte beliren eser.
Fitne

Fetn'den (altýn ve gümüþü saflaþtýrma, seçip ayýrma). Ýmtihan ve ýzdýrap. Yan-
mak, yakmak. Fettan: Yakýcý. Azap, iþkence etme, belâ. Çevirmek, madeni ateþte
eritmek.
Fuhþ

Bkz. Fahþa.
Furkan

Ayýrt edici, doðru ile yanlýþý, hak ile bâtýlý tefrik edici (Kur'an). Fark, Faruk.
Fücur

Yarma, açma. Din örtüsünü yarmak. Günah, yalan. Bütünü, tevhidi, bir þeyi
yarýp parçalamak. Ayný kökten fecr: tanyeri, gökte beliren ilk ýþýk çatlaðý (olumlu).
Fâcir: Keffar (þiddetli kâfir). Edep ve takva'nýn tersi, benliðin kirletilmesi. Ç. Füccar,
fecere.
Gasl

Abdest (Frs. "el suyu") almak, yýkamak. Gusl, iðtisal.
Gayb

Duyulardan ve ilimden gizli olan. Gözden kaybolma, duyu organlarýna saklý kalma,
akýldan gizlenme. Ç. guyub. Tersi: Þuhud, þehadet. Ayný kökten: Gýybet (olumsuz).
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Gayy
Azmýþ, sapmýþ (Cehennem'de Gayya kuyusu).

Gýybet
Kiþinin yokluðunda, ayýp, noksan ve kusurlarýný arkasýndan söyleme. Hemz,

hümeze (eþ anlamlý).
Habis

Hoþ olmayan, pis, pislik, iðrençlik. Hubs, habais. Tersi: Tayyib (temiz, arý,
makbul, hoþ).
Hac

Ziyaret. Hacý.
Hakk

Uygunluk, denk gelmek. Doðru, gerçek, gerçeklik, hakikat. (Allah'ýn bir esmasý.)
Halife

Yerine geçen, yerine býrakýlan, arkadaki.
Halk

Yoktan, ya da baþka bir þeyden dönüþtürerek var etmek; bu þekilde var olan
þeyler.
Hamd

Dille yapýlan þükür. Övgü ve yüceltme duygularýyla anma.
Hamr

Þarap, daha genel anlamda uyuþturucu. (Akýl yeteneðini) örtme. Hýmar. Humur:
Baþörtüsü.
Hanif

Temiz, dürüst kiþi. Hanef: Karanlýk ve sapýklýktan doðruluk ve aydýnlýða yönelme.
Haram

Yasak. Muharrem (ay), mahrum (yoksun); ihram (hacý giysisi), hürmet (saygý),
muhterem (saygýdeðer).
Hasene

Ýyi, güzel. Hüsn, ihsan.
Haþr

Mahþer. Bir topluluðun baþka bir yere nakledilmesi veya sürülmesi.
Haþyet

Tâzimli (saygý dolu) korku.
Havf

Korku, endiþe.
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Hayat
Harekete neden olan kuvvet.

Hayr
Ýstenilen, seçilen. Ýhtiyâr.

Helal
Yükten kurtulmak, borcu ödemek, düðümü çözmek. Tehlil: "Lâ ilâhe illallah"

demek.
Heva

Ýðreti istek. Düþme, mahv, rüzgâr esiþi, boþ. Þehvete meyil, keyfilik, kapris, boþ
ve zararlý arzular. Hüviyy: Yüksekten aþaðýlara inmek.
Hicret

Ayrýlma, ayrýþma, terk etme. Hecr, hicran (ayrýlýk, ayrýlma, farklýlýk). Hem
ruhsal, hem bedensel anlamda.
Hidayet

Bir hedefe kýlavuzlanmak, doðruyu ve güzeli bulmak. Hüda: Bir lütuf olarak
görme ve gösterme, fark etme. Bir hedefe giden yolda yürüme. Tersi: Dalalet.
Ýhtida: Hidayete ermek.
Hikmet

Hükmetme, amel, kavrayýþ. Söz ve iþte en iyiyiyakalamak, hatanýn zýddý. Gerçeði
ilim ve akýlla yakalamak. Hük(ü)m, hakem, hâkim, hakîm (hikmet sahibi), muhkem
(güvenilir, saðlam).
Hubb

Aþk, sevgi, sevmek. Habib: Sevgili. Mahbub, ahbab, muhabbet.
Huþû

Boyun bükmek, tevazu, sesi alçaltmak. Ýnsanýn yüce veya korkulan þey karþýsýnda
kendini zayýf ve çaresiz hissetmesi.
Hüda

Çölde kaybolmuþ kiþiyi çölden çýkartan, kurtaran rehber. Allah'ýn bir esmasý.
Doðru yolu gösteren, hediye eden, hidayet eden.
Hükm

Güç, egemenlik, yönetme, denetimi altýna alma, gemleme. Hikmet, hâkim,
hakîm, hakem, muhkem.
Hüsn

Ýyilik, güzellik; güzel; güzel iþ. Hasen, hasene, hüsna, ahsen (en güzel). Ýhsan:
Güzel düþünüp güzel davranma. Muhsin: Böyle yapan, Allah ile beraber olan kiþi.
Tersi: seyyie, kubh (kabih, kabahat), hubs (habis).
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Ivec
Engel.

Iztýrar
Zorunluluk hâli. Zarar, zaruret: sýkýntý, kýtlýk, zorluk, darlýk. Muztar, zaruri.

Ýbadet
Kulluk. Âbid: Ýbadet eden, abd: kul, ibad, mâbud (ibadet edilen). Kendine

özgü bir boyun eðiþ.
Ýbda

Ýcat etme, örneksiz yapma. Ýbtida, Bedi. Bkz. Bed'a.
Ýblis

Ýblâs'tan (periþan, ümitsiz). Bels, iblâs: tam umutsuzluk, suskunluk.
Ýçtiba

Seçilmiþ. Müçteba: Seçkin.
Ýfk

Yalan haber.
Ýðtisal

Boy abdesti, gusl etmek, gasl.
Ýhlâs

Katýksýz, saflaþma, arýnma, ayrýlma. Ýçtenlik. Halis, muhlis, hulûs.
Ýhsan

Güzel. Hasen, hüsn. Güzel düþünüp güzel davranma, Allah'la beraber olma,
Allah'ý görüyormuþçasýna O'na ibadet etme.
Ýhtilâf

Anlaþmazlýk, muhalefet. Arka, arkada olan. Ayný kökten: Halife.
Ýkrah

Zorlama, baský. Kerh, kerih, kerahat.
Ýlâh

Kulluk edilen (mâbud). Tutkun olmak, yönelmek, Uluhiyet: Ýlâhlýk.
Ýlm

Bir þeyin gerçeðini idrak etmek.
Ýmam

Öncü, ümmetin önderi. Ç. eimme.
Ýman

Teslim olmayý kalben kabul etmek. Emn'den (þüpheden uzak, emîn). Nefsin
sükunet ve huzura kavuþmasý, korkudan kurtulmasý. Kur'an'da aksiyona dönüþmüþ
iman anlamýnda kullanýlýr, amelsiz olmaz.
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Ýnsan
Ýns, enis: Dost, yoldaþ. Üns, ünsiyet: Yakýnlýk, dostluk. Ayrýca: Unutan.

Ýnþa
Yapmak, kaynaklanmak, doðmak; þey'leme. Þey (Ç. eþya), meþiyet.

Ýnzal
Topluca indirmek.

Ýrade
Ýsteði için çabalama.

Îsar
Bir þeyi diðerine tercih etmek. Baþkalarýnýn mutluluðunu kendi çýkarýna tercih

etmek.
Ýsim

Bir þeyi zihne yükselten. Ýþaret, delil.
Ýslam

Silm (barýþ, güven, huzur) ve selam'dan (mutluluk, esenlik, güven). Allah'a
teslim olma. Müslim, Frs. müslüman.
Ýsra

Gece yürütmek. Süra (gece yürüyüþü) veya serat'tan (geniþ toprak, yüksek
yer).
Ýsraf

Sýnýrý aþmak, ýlýmlýyý geçmek. Seref'ten (insan fiillerinde sýnýrý aþma, aþýrýlýk).
Müsrif. Benzeri: Teref, itraf.
Ýstýfa

Saf olaný çekip almak. Mustafa: Ýstýfa olunmuþ (Hz. Peygamber'in ismi).
Ýstiaze

Allah'a sýðýnmak. Avz'dan (sýðýnmak). "Euzü billahi mineþ þeytanir racîm"
demek. Muavvizeteyn: Ýki sýðýnak (Felak ve Nas sureleri).
Ýstikamet

Kýyam (dik ve düzgün durmak) ve kývam'dan (düzgün, ahenkli, güzel). Kývam
ve kýyamý korumak ve sürdürmek, orta yol. Müstakim.
Ýstikbar

Kibir'den, kendini büyük ve güçlü görme, böbürlenme. Müstekbir.
Ýstiva

Dimdik, denk, doðru, doðrulmak; yönelmek. Tesviye, seviyy.
Ýsti'zaf

Za'f'tan (güçsüzlük). Küçük görüp ezme, horlama. Müsta'zaf.
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Ýsyan
Âsâ'dan (deðnek, sopa). Önceleri: bir þeyi âsâ ile engellemek, daha sonra her

türlü karþý çýkma. Âsî.
Kabz

Kýsma, sýkma, daraltma. Tersi: Bast.
Kader

Mikdar, ölçü, takdir, belirlenen zaman ve yer. Kadîr, Kâdir, (esma), kudret.
Bir kararýn ayrýntýlarý.
Kalb

Gönül, fuad (ç. ef'ide). (Feid: Ateþte kýzartýlan et.) Bir þeyi bir yönden öteki
yöne çevirme, inkýlab. Deðiþim, dönüþüm.
Karye

Köy, þehir, toplum, site-devlet, medeniyet.
Kasvet

Kalp katýlýðý, kalbin kararmasý. Gýlzat.
Kaza

Bir þeyin halledilmesi, hükmetme. Genel karar.
Kebîre

Büyük günah. Kibir'le ayný kökten. Ç. Kebâir. Israrlý ve sürekli tekrarlanan
günah. Tersi: Sagire (ç. segair). 7 Kebâir: 1. Þirk, 2. büyü, 3. cinayet, 4. faiz, 5.
yetim malý yemek, 6. savaþtan kaçmak, 7. zina veya zina iftirasý.
Keffaret

Günahý örten þey. Küfr'den (örtmek). Tekfir: Günahý örterek hiç yapýlmamýþ
gibi davranmak (ayrýca: kâfir ilan etmek).
Kelâm

Kelimelerden oluþan.
Kelime

Algýlanan etki (özellikle iþitme yoluyla).
Kesret

Çokluk. Mal ve evlat çokluðu. Tekâsür.
Kýraat

Okuma, kelimelerin peþpeþe eklenmesi.
Kýsas

Kaný aynýyla ödetmek, bir hak ihlaline aynýyla karþýlýk vermek.
Kýst

Mutlak adalet; merhamet ve adaletle bölüþtürülen nasip. Muksit, iktisat
(ekonomi, tasarruf).
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Kýtal
Kanlý çarpýþma, Katl'den (dýþtan bir etkiyle ruhun cesetten giderilmesi).

Kýyam
Silkinme, ayaklanma. Ç. kýyamet.

Kýyamet
Kýyam'dan (ayaða kalkmak, dikilmek, saygýyla beklemek). Mahþer gününde

ölülerin dirilmesi. Kayyum (Allah'ýn esmasý).
Kitab

Yazýlý þey, yazý, yazýlan, yazdýrýlan. Yazýlý sayfalar, tabakalarý baðlama. Tab
(baský). Tabiat (doða, fýtrat'tan gelen nitelikler) ayný köktendir. Mektub.
Kur'an

Bitiþtirip okunan. Kýraat (okumak) veya karn'dan (toplamak, kompoze etmek).
Kurbâ

Yakýn akraba. Ayrýca: Ehli Beyt.
Kurban

Ýbran. korban, Allah'a yaklaþtýran þey. ("Namaz kurbandýr" – Hadis.)
Küfr

Örtmek, gizlemek. Gerçeði örtmek, nankörlük. Güneþi örten bulutlara kâfir
denirdi. Kâfir: örten. Keffaret.
Kün

Allah'ýn "Ol!" emri. Kevn etme: Yaratma. Mükevvenat, kâinat: Olanlar,
oluþlar. Mekân: Uzay, oluþlarýn cereyan ettiði yer. Tekvin: Var etme, yaratma.
Laðv

Boþ ve lüzumsuz söz.
Ledünn

Gizli, Allah yaný. Ýlmi ledün: Gayb ilmi, Allah'ýn sýrlarýna ait manevi bilgi.
Levvame

Kýnayan nefs. Kendini ýsrarlý bir þekilde kýnayan.
Leyl

Gece.
Lika

Kavuþmak, buluþmak, yüzyüze gelmek.
Makamý Mahmud

Övülen, yüceltilen, imrenilen makam.
Mal

Sürekli deðiþen ve ölümsüz olmayan deðer. Meyl'den (denge noktasýndan saða
sola sapma). Ç. emvâl.
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Maruf
(Olumlu) iþaretleriyle tanýnan, Kitap ve sünnete uygun düþen. Marifet'ten.

Ýyiliði, güzelliði anlaþýlýp kabul edilmiþ söz ve davranýþ. Urf (örf), ârife; irfan. Emri
bil maruf: Ýyiliði, güzelliði, olumlu hareketi emretmek. Arif.
Marziye

Razý olunan, yani Allah'ýn razý olduðu nefs.
Mele'

Doldurmak; bir görüþte birleþmiþ topluluk, meclis. Mele'i Âlâ: En yüksek
meclis; melekler âlemi.
Melek

Kuvvet, haberci.
Melekût

Ýnsanlýk âleminin üstündeki bir âlem. Allah'ýn Rab'lýk ve saltanat gücü.
Melik

Kral, padiþah; mâlik olan, mülk üzerinde tasarruf sahibi (Allah'ýn bir esmasý).
Mensuh

Nesh'ten. Yok edilen, deðiþtirilen.
Mescid

Sücud, secde'den. Secde edilen yer, ibadet ve secde yeri.
Mesh

Hayvana çevirme, dönüþtürme, çirkinleþtirme.
Meþiyet

Dileme, oluþturma, Þey, inþa. Ýrade, yürüyüþ, yürütme.
Mevt

Ölüm. Vefa: sözüne baðlý kalma. Teveffa, müteveffa (vefat eden).
Millet

Kavim, toplum. Tutulup gidilen yol. Yazdýrýlmýþ. Ýmlâ: yazdýrmak. Kitap ve
yasa inen bir topluluk.
Minhac

Geniþ yol.
Mirac

Uruc'dan (yükselerek yol almak). Merdiven, asansör. Ç. mearic.
Misak

Allah'la insan arasýnda ezeli antlaþma. Yemin ve taahhütle pekiþtirilmiþ akit.
Saðlam tutmak, saðlama baðlamak. Ahd, akd.
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Mizan
Tartmak, ölçmek, terazi. Vezn. Birbirine oranla miktar.

Muhammed
Hamdedilen kiþi. Tersi: Müzemmem (yerilmiþ, kötülenmiþ). Peygamber

Efendimizin þerefli ismi.
Muhkem

Kuþkuya ve tartýþmaya yer býrakmayan söz, aksiyom. Bozulmadan, þüpheden
uzak, saðlam. Hükm, tahakküm, hakem, hâkim, hakîm, hikmet.
Mutmainne

Sükuna ermiþ nefs. Doygunluk, sessizlik, huzura ulaþma. Tatmin, itminan,
tu'manine.
Mübahele

Baþýboþ býrakma, önemsememe. Ýbtihal: Dua pozisyonu almak. Bühle, behle.
Birine beddua etme, birinden nefret etme.
Mücrim

Suçlu. Cürm'den.
Mükevvenat

Oldurulanlar, kevn edilenler. Kâinat, kün.
Mülhime

Ýlham alan nefs.
Münafýk

Ýçi kâfir, dýþý müslüman. Öbür kapýdan, gizli geçitten geçip küfr'e çýkan. Nifak.
Münker

Kötülük, çirkinlik, terslik. Nekr, inkâr: Görmezlikten gelme, görememe,
tanýmama, tanýtmama. Tersi: Maruf, irfan (bilme, bilebilme). Nehyi anil münker:
Kötülüðü yasaklamak, kötülükten sakýndýrmak.
Müstakim

Doðrulmak, düzeltmek, ortaya gelmek. Ýstikamet, sýratý müstakim.
Müsta'zaf

Za'f'tan. Zayýf, zayýf düþmüþ. Ezilip itilenler, yoksul ve kimsesiz müslümanlar.
Ýsti'zaf. Tersi: Müstekbir, istikbar.
Müstekbir

Kibirlenen, büyüklenen. Kebir: büyük, kibir: büyüklenme. Tersi: Müsta'zaf.
Müþrik

Allah'a ortak koþan, putperest. Þirk'e saplanmýþ. Neces (kendinden pis) sayýlýr.
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Müteþabih
Þübhe'den (kuþku). Benzeþenler. Baþkasýna çok benzediði için anlaþýlmakta

güçlük çekilen söz. Yoruma açýk, çok boyutlu söz. Þibh, þebeh. Teþabüh: Benzeþme.
Mütref

Nimetle þýmartýlýp azdýrýlmýþ. Teref'ten. Ýtraf.
Nasara

Hýristiyanlar. Nasran/Nazareth (köy adý) veya nasr (yardým)'dan. (Ensar:
Yardýmcýlar.)
Nâsih

Nesh eden, yok eden, deðiþtiren. Mensuh.
Nebi

Peygamber. Nebe'den (faydalý, önemli haber, yükseklik). Nübüvvet: Peygamberlik.
Nefs

Benlik. Ene: ben. Nefs: (Eski Arapçada) kan. (Nifas: Kan sýzdýrma, nüfesa:
Kan sýzdýran kadýn.) Ç. enfas, nüfus.
Nesh

Yok etme, deðiþtirme. Nâsih, mensuh.
Nifak

Yeraltý yolu, öbür kapýdan çýkmak. Müslüman olduktan sonra kâfir olmak.
Bkz. Münafýk.
Nimet

Güzel hâl.
Nisyan

Verilen þeyi unutmak. Allah'ý, ezeli ahdi, benliði unutmak.
Nur

Iþýk, aydýnlýk, görmeyi saðlayan. Tersi: Zulmet (karanlýk). Ziya ýþýðýn daha asli,
nur daha baðýmlý adýdýr; örn. güneþ ziyasý ile, ay nuru ile anýlýr.
Rabb

Terbiye, ýslah, sahiplik eden. Mürebbiye.
Rahmet

Merhamet. Rahmet edilene baðýþ ve lütfu gerektiren bir kalp yumuþaklýðý ve
acýma, þefkat. Rahman: Allah'ýn yaygýn ve genel rahmetinin ismi, Rahim: Allah'ýn
müminlere yoðun ve özel rahmetinin ismi.
Raziye

Allah'tan razý ve hoþnut olan nefs.
Rehbaniyet

Ruhbaniyet. Rehb, ruhb, rehbet'ten (titreyip ürpermek). Rahip: Allah'tan
korkan kiþi; hýristiyan din adamý, keþiþ.
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Resûl
Peygamber, hak elçisi. Risl (kolay, mülayým, yerine getirmek üzere gitme,

mesaj yüklenip götürme, yumuþaklýk ve kolaylýk üzre göndermek, yürümek, yol almak)
ve resl'den (parça parça göndermek ve almak). Ýstirsal: Sükunet, rahatlýk, sebat.
Risalet; ç. rüsûl. Resûl, nebi'den daha özel olup, kendisine yeni þeriat verilen nebi
anlamýnda kullanýlýr. Her resûl nebidir, fakat her nebi, resûl deðildir.
Rýzk

Dünyada ve ahirette verilen þey, nasip.
Riba

Haksýz artýþ. Haksýz, emek karþýlýðý olmayan kazanç. Faiz'den daha genel
anlamlýdýr.
Rics

Pislik, pis þey, pis koku.
Ricz

Ýç pislik, kaos, bunalým. Izdýrap, kötülüðe karþý verilen azap.
Riya

Rü'yet'ten (görmek). Bir þeyi görsünler diye, gösteriþ için yapmak.
Ruh

Hareket ettirici kuvvet. Rîh: Rüzgâr, kuvvet, kudret.
Rüþd

Doðruluk. Sebilür reþad: Doðruluk yolu, doðrularýn yolu.
Sabr

Hapis, darlýkta kendini tutmak.
Salâh

Doðruluk, fesad'ýn sonu, sulh, barýþ.
Salât

Namaz, dua. Ýbran. saluta: Ýbadethane (salavat buradan gelir). Af dilemek,
rahmet, övgü; ateþ giderici, cehennemden kurtarýcý. Frs. namaz. Dua, tekbir, hamd.
Tasliye. Sallâ'dan (iki uyluðunu hareket ettirmek).
Sâlih

Sulh, barýþ sahibi, barýþçýl.
Sebil

Ýþlek, kolay yol. Bkz. Rüþd.
Secde

Boyun büküþ ve eðilme. Sâcid: Secde eden, mescud: secde edilen (Allah).
Mescid.
Sefh

Gevþek, hafif. Akýl ve din eksikliði. Sefih, sefahat.
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Sekîne
Sükûn'dan (ciddiyet, dostluk, sakinleþme). Dikkat, temkin, kalbin dinginliði.

Selâm
Sulh, barýþ, esenlik. Selamet: Kurtuluþ. Silm'den. Bkz. Ýslam.

Sem'
Kalp kulaðý. Semi: Duyan (Allah'ýn esmasý).

Seviyy
Dümdüz. Seviye. Müsavi. Eþit. Tesviye, istiva.

Seyyie
Günah, Su'dan (çirkin, kötü, ters). Çirkinlik, kötülük, yanlýþ, zararlý fiil; utanç,

azap, mutsuzluk, gerilik. Ç. Seyyiat. Sûa, sev'e (ç. sev'at), musî. Tersi: Hasene
(güzel).
Sýbgatullah

Allah'ýn vurduðu boya. Varlýk yapýsý, Fýtrat, karakter.
Sýdk

Doðru sözlülük. Tersi: Kizb (yalan). Sadaka, sadâkat. Sâdýk: Doðru sözlü,
sýddýk: en doðru.
Sýnaat

Sanaat, zenaat, san'at, su'n; sanayi, teknoloji. Ýnsanýn orijinal bir fiil
sergilemesi. Masna: Fabrika.
Sýrat

Ana yol, cadde. Lat. strata'dan (yol).
Sýratý müstakim

Dosdoðru yol.
Sýyam

Oruç. Savm'dan (konuþmama). Yeme, konuþma, yürüme gibi fiillerden el
çekmek. Sâim: Oruçlu, ayrýca: Durgun su, esmeyen rüzgâr, yürümeyen at.
Sidrei münteha

Mirac'daki son sýnýr aðacý. Bunun ötesinde hiçbir sonlu varlýk yoktur ve
bulunamaz. Sidr: Arabistan kirazý.
Sirkat

Hýrsýzlýk.
Su'

Kötülük, çirkinlik, insaný üzüp kederlendiren, dünya ve ahirete ait her türlü
durum. Suiniyet: Kötü niyet. Seyyie.
Sulh

Barýþ. Doðru, saðlam, düzgün. Tersi: Fesad, Salâh, salih.
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Sure
Kur'an'ýn bölümleri. Yüksek yer, rütbe; bir kenti kuþatan sur. Ç. suver.

Sünnet
Yol, tavýr, tarz, metot, karakter. Takip edilen yol, yaþama biçimi.

Sünnetullah
Allah'ýn yolu, tavrý, tarzý. Tabiat kanunlarý, doðanýn düzeni bunun içindedir.

Çin. Tao.
Þef'

Polarite. Teki çift yapmak, iki þeyi bir araya getirmek, bir þeyi benzerine
eklemek. Tersi: Vetr (teklik) (Vitr: Tek sayýlý namaz.)
Þefaat

Þef'den. Yardým amacýyla bir kiþinin baþka bir kiþiyle irtibatlandýrýlmasý, birlikte
oluþlarý. Þâfi, þefi: Þefaatçi, meþfu: þefaat bekleyen.
Þehadet

Tanýklýk, þahitlik. Kafa gözü veya kalp gözüyle bir þeyi yerinde ve yanýnda
gözlemek. Þuhud, müþahede: gözlem, meþhid: gözlenen. Tersi: Gayb.
Þehid

Þahit, tanýk olan, gözleyen; ç. þüheda. Allah yolunda ölüp, bu sayede eriþtiði
yüce makamlara tanýk olan. Meþhed: Þehitlik.
Þehvet

Þiddetli arzu; arzulanan þey için atýlmak.
Þekavet

Günah, kötülük. Yorgunluk, mutsuzluk, periþanlýk. Þýkve. Tersi: Saadet
(mutluluk, huzur).
Þer

Ýstenmeyen, kötü þey.
Þerh

Göðsü açýp geniþletmek, ferahlatmak (inþirah). Sözü açýklamak, anlaþýlýr
kýlmak. (Fetih: açmak, miftah: anahtar, fatiha). Eti açmak, yaymak, eti kemikten
ayýrmak, kemiði açýða çýkarmak.
Þeriat

Geniþ yol, su yolu, din yasasý. Þer', teþri.
Þeytan

ÞTN (uzaklaþmak, uzaklýk) veya ÞYT (karþý çýkmak, yakmak, hýrsla yanmak;
öfkeden yanýp tutuþmak, iþe yaramaz hale gelmek) köklerinden. Kötülük kuvveti,
kötü ve karanlýk ruh. Ç. Þeyâtin. Frs. diyb (ç. dîvan).
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Þýkak
Ters düþmek, günah, parçalama, kopma. Þakk: Yarýlma, parçalanma, birliði,

tevhid'i parçalama. Bütünden ayrýlma, muhalefete geçme, ayrýldýðý bütüne ters
düþme. Þakiy, ç. eþkiya.
Þiir

Þuur, þu'r (bilinç, anlamak, idrak etmek) ile ayný kökten. Kavrayýþ gücü yüksek
kiþilerin sözleri, ince ilim. Þair, ç. þuara.
Þirk

Ortak koþmak, putperestlik. Birden fazla kiþiye ait olmak. Müþrik: Þirk'e
bulaþan. Þirket: Ortaklýk.
Þuhh

Cimrilik, kýskançlýk, doymazlýk, hýrs. Hýrsla birleþen cimrilik.
Þu'r

Þuur (bilinç). Bilinen, görünen, belirli. Þair: Þuur sahibi, þiir.
Þûrâ

Danýþma, görüþ alma, danýþma meclisi, karþýlýklý görüþme, oylama, arý
kovanýndan bal alma, satýlacak malý pazara çýkarma. Ýþaret: Gösterme, tanýtma.
Müþavere, müþavir (danýþman), meþveret, istiþare.
Þükr

Nimeti düþünmek ve dýþ belirtilerle ortaya koymak. Nimetin bilinmesi, açýða
vurulmasý. Keþr: Açmak, meydana çýkarmak. Zýddý: Küfr (örtmek). Teþekkür, þükran.
Tâgut

Azgýn, firavun ruhlu kiþi veya topluluk. Tuðyan'dan. Tuðyaný yaþayan ve
yaþatan, ilâhlaþtýrýlmýþ, putlaþtýrýlmýþ insan. Yeryüzünde Rab kesilmeye kalkýþan.
(Nitekim Firavun, halkýna: "Ben sizin en âlâ Rabbinizim" demiþti.)
Tahrif

Çevirmek, deðiþtirmek. Muharref.
Tahrim

Haram kýlmak. Haram'dan (yasaklanmýþ þey). Yasaklama.
Takva

Nefsi korkulan þeyden (ceza ve ona yol açan günahtan) korumak, sakýnmak.
Bir tehlike ile arasýna engel koymak. Ýttika, müttaki.
Tarikat

Yollar. Tekerin merkezinde birleþen çubuklar.
Tasliye

Salat getirmek. Salat'tan (dua). Dua etmek. Musalli: Salat eden; musalla.
Tasvir

Ayýrt edici nakýþlar.
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Tathir
Temizlemek. Tahir: temiz, mutahhar: arýnmýþ. Tuhr.

Tayere
Uðursuzluðu baþkasýna yüklemek. Tayr'dan (uçan her þey, özellikle de kuþlar).

Kuþlarýn uçuþuna bakarak falcýlýk yapmaya tayere denirdi. Zamanla baþýna gelen
kötülükleri baþkasýna yüklemek anlamýný kazandý.
Tayyib

Güzel, tatlý, hoþ; temiz, arý, makbul. Tersi: Habis.
Tearuf

Ýrfan veya marifet'ten (bilmek, tanýmak, tanýþmak). Deðer üretme yarýþý. Bkz.
Maruf.
Teavün

Avn'dan (yardým, destek). Yardýmlaþma. Muavin: yardýmcý, muavenet.
Tebdil

Bir þeyin kendisini, ya da bir þeyi baþka bir þeyle deðiþtirmek.
Teblið

Vahyin mesajýný bildirmek, doðruyu ve güzeli insana ulaþtýrmak. Bûluð ve
belað'dan (bir maksat veya fikrin en ileri noktasýna ulaþmak, amaca ulaþmak, sona
erdirmek). Belâgat: Dilde açýklýk, netlik, anlaþýlýrlýk.
Tecelli

Beliriþ, görünme, zuhur.
Tefekkür

Þu'r ile elde edilen duyumlar üzerinde kalpte eser oluþturma. Fikr. Ferk:
Kabuðu açma.
Tefrika

Bölünüp parçalanma, ayrýlma. Fýrka'dan (parça, bölük, grup, parti, kýsým).
Tefsir

Teþhis, keþfetmek, açmak.
Teheccüd

Uykuyu gidermek, gece uyanmak. Hücud'dan (uyanýklýk). Makamý Mahmud
ile bir arada anýlýr.
Tekâsür

Mal ve evlat çokluðunda yarýþ. Kesret'ten (çokluk).
Teklif

Yükümlü kýlmak. Sevileni elde etmek için karþýlaþýlacak zorluklara göðüs
germekle yükümlü olmak. Kelef'ten (bir þeyi sevmek, ona düþkün olmak). Külfet:
zorluk, tekellüf, mükellef (yükümlü).
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Tenzil
Bölüm bölüm indirmek.

Teref
Mal, servet ve refahla þýmarmak. Ýtraf, mütref. Benzeri: Ýsraf.

Tertil
Kusursuz ve doðru düzenlemek (okumak). Retl.

Tesbih
Sübhan (Allah)'ý anmak. Allah'ý tenzih (noksanlýklardan uzak tutmak) ve takdis

etmek (kutsamak, yücelterek anmak). Suda yüzmek, gezegenlerin yörüngelerinde
seyri. Sebh, sâbih, sibahat.
Teshir

Boyun eðdirme, emrine verme. Sahr veya sehar'dan (alay konusu olmak,
gülünç davranýþlar sergilemek).
Tesviye

Eþitleme. Seviyy, seviye, müsavat, istiva.
Tevbe

Günahlarý terk etmek. Dönmek, (Allah'a) yönelmek, Tâib: tövbe eden, Tevvab:
tövbeleri kabul eden (Allah). Ýstiðfar: Af dileyerek yakarma.
Tevekkül

Allah'a güvenme.
Tevhid

Bir'leme, bir olan gerçeði görme. Vahdet, Ahad (Bir: Allah).
Tevil

Kaynaða döndürmek.
Teyemmüm

Kastetmek, araþtýrmak, niyetlenmek. Su yokluðunda abdest yerine geçen
temizlik.
Tezkiye

Arýtmak, temizlemek; arttýrmak, fazlalaþtýrmak.
Tilavet

Ýzlemek, ardýndan gitmek (okumak).
Tuðyan

Taþma, haddi aþma. Tagut.
Tuhr

Taharet, temizlik. Tathir.
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Ulül azm
Azim ve aksiyon sahibi peygamberler: Hz. Nuh, Ýbrahim, Musa, Ýsa,

Muhammed Aleyhisselatü Vesselam.
Urf

Örf, kavrama, tanýma, Maruf, tarif, marifet, irfan. Kur'an ve sünnete uygun
gelenek.
Ümm

Ana, kaynak, kök, köken.
Ümmet

Ýnsan nesli, aslýna uyan. Bir fikir ve ideal etrafýnda toplanan insan topluluðu.
Ayrýca: hayvan topluluðu. Ç. ümem.
Ümmî

Okuma yazma, özellikle de yazma bilmeyen kiþi. Okuyarak kafasý karýþmamýþ,
fýtrat'ý bozulmamýþ insan. Anasýndan doðduðu gibi saf, temiz. Ümm: (anne)'den.
Ümmiye

Kuruntu, vesvese. Ç. emaniyy.
Vahy

Ýma, iþaret, fýsýldama, gizlice bildirme. Bir bilgiyi, iþareti muhatabýna en kýsa
yoldan ulaþtýrma.
Vasî

Geniþletici, geniþ, Vüs'at: Geniþlik.
Veliyy

Ýki þeyin her þeyinin ortak olmasý. Yardýmcý, koruyucu, dost. Vela' (yakýnlýk)'tan.
Mevlâ: Efendi, velî, köle azatlayan; Kur'an'da Allah. Mevlâ(y): Köle, ç. mevali.
Vesile

Bir þeye (Kur'an'da Allah'a) yaklaþmak için, ona yakýnlýðýndan yararlanýlan
kiþi, metot, eþya, imkân.
Vizr

Günah, vebal, aðýrlýk, suç, kayýp, yük, borç, sorumluluk. Vezr: Sýðýnýlan dað
geçidi, oyuk, kovuk. Vâzir: Vizr iþleyen, vezir; sorumlu; vizaret, vezaret.
Yakîn

Her türlü þüpheden kurtulmak. Îkan.
Yeis

Ümitsizlik. Ümidi tükenmek, istek ve arzunun tükenmesi. Eþ anlamlý: Kunut.
Yemin

Sað yan, kuvvetli yan, kuvvet. Ç. eyman. Sözü Allah ile güçlendirmek. Ahd,
misak, kasem, hilf, hâlif.
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Yetim
Yütm ve yetm'den (küçük canlýnýn annesinden, çocuðun babasýndan yoksun

kalmasý). Yalnýzlýk. Ayrýca: kocasý ölen kadýn. Ç. yetâmâ. Yetîme: tek, biricik.
Yevm

Gün, an, peryot, tekrarlanan süre.
Yüsr

Kolaylýk, tahfif (hafifletme). Tersi: Üsr (zorluk).
Zekât

Tezkiye'den (temizleme, arýtma). Bir bölümünü fakirlere vermek suretiyle
paranýn ve malýn temizlenmesi. Ýnfak (bölüp verme) ve sadaka'nýn dince resmileþmiþ
bölümü. Temizlenme, arýnma, bereket, artýþ.
Zenb

Günah. Ç. zünub. Zeneb: Canlýlarýn kuyruðu, zenb: kuyruðundan yakalamak,
kýstýrmak. Kötülük ve utanç verici iþler, ya da böyle iþler yapan kiþiyi yakalamak.
Zevciyet

Polarite, parite, benzer zýtlar iliþkisi, eþ olma hali. Zevc'den, ç. ezvac. Kendi
cinsinden bir diðeriyle beraber bulunan. Ýzdivac.
Zikr

Anma, hatýrlama. Ç. ezkâr. Zâkir: Zikreden.
Zina

Geçerli nikâh olmaksýzýn cinsler arasýnda kurulan cinsel iliþki.
Zulüm

Yokluk, yanlýþ yere koyma, haddi aþma. Zulmet'ten (karanlýk). Bir þeyi ait
olduðu yerin dýþýnda bir yere koymak. Küfr, þirk, kötülük, haksýzlýk, iþkence. Tersi:
Adl.

YARARLANILAN BAÞLICA KAYNAKLAR

Ali Ünal, Kur'an'da Temel Kavramlar, Ýstanbul: Beyan Y., 1986.

Yaþar Nuri Öztürk, Kur'an'ýn Temel Kavramlarý, Ýstanbul: Yeni Boyut Y., 1991.

Bunlar da baþka birçok kaynaðýn yanýsýra, özellikle Râgýb'ýn Müfredat'ýndan ve Ahmet
Hamdi Yazýr'ýn Hak Dini Kur'an Dili'nden yararlanmýþlardýr.
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AHMET SULTAN

Ahmet dede derler adýna
Baldan tatlý, doyamazsýn tadýna
Oturmuþ sultanlar sultanýnýn tahtýna
Görmüyorsan, küs kardeþim bahtýna

Þaka gibi söyler hakikati
Gönülleri sarar muhabbeti
Ýki cihana eriþir merhameti
Yoksa nasibin, küs kardeþim bahtýna

Pek çoðu gelir býrakýr derdini
Kim gönülde tutar muradýný
Edep Ya Hu'nun sýrrýný
Öðrenmediysen, küs kardeþim bahtýna

Kimin var muhabbet ve irfaný
Çýkarmaz gönülden, Rahim ve Rahmân'ý
Bulur, Allah dostu Ahmet Sultan'ý
Odur derman, odur gönüllerin fermaný

Buldu isen, edeple var huzuruna
Etti isen murad, teslim ol sahibine
Söyleneni yap, gayrýsýný býrak ehline
Marifet, girmektir Ahmet Sultan'ýn gönlüne

Sevilen gönül onunla doyar
Sessiz sözsüz söyleneni duyar
Bu zevke bir vardý mý gönül
Her an Ahmet Sultaný'ný arar

Murad et ki o gönüle giresin
Gayrýsýný gönlünden silip atasýn
Ahmet Sultan ile bir gönül olup
O gönül aynasýndan Hak'ký göresin.
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Bir þey olacaksan eðer,
Alan deðil, verenlerden,
Affedici olduðu için affedilenlerden,
Hak için doðup,
Hak için yaþayýp,
Hak için ölenlerden

Ol...
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On Ýki Ýmam: Ýmamý Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakýr, Cafer Sadýk, Musa
Kâzým, Ali Rýza, Muhammed Taki, Ali Nâki, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi Hz.leri

Âli Âba (Abanýn, örtünün altýndakiler), Ehli Beyt (hane halký); Hz. Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin.

On Dört Masum: Hz. Muhammed, Hz. Fatma ve On Ýki Ýmam.

B, l, r, rahim

Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Zülcelali vel Ýkram:
Aþk ile, muhabbet ile geldim sana
Aþkýmla bana ikram et, Yarabbi
Bu aþk bana yar oldu
Cismi cana merhem oldu
Ruha gýda oldu
Gören; iþiten, söyleyen sen oldun
Elhamdülillah ki seni buldum
Kendim kayýp oldum
Ben ten oldum
Sen can oldun
Ten fâni, can bâki.

Ne Bektaþiyim
Ne Hanefiyim
Ne Þafiiyim
Ne Malikiyim
Ne Hanbeliyim
On iki Ýmam'ýn sâlikiyim
Muhammed Ali'nin sevgilisiyim
Âli Abâ'nýn örtüsüyüm
On dört Masum'un mâtemiyim
Ýmamý Hasan,
Ýmamý Hüseyin aþký ile
Ehli Beyt'in Aþýkýyým.

Hacý Ahmet Kayhan
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