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ÖNSÖZ
Ýnsan için, cihan harplerini kazanmaktan ve dünya saltanatýný ele geçirmekten çok daha lüzumlu ve ehemmiyetli bir hadise
vardýr
Ebedi saadeti kazanma hadisesi... Ebedi saadeti kazanmanýn
tek yolu ve yegane çaresi ise kamil bir imana sahip olarak ölmektir.
Evet, insanýn önünde biri þakavet diðeri saadet olmak üzere
iki yol vardýr. Hem insan netice itibariyle iki þeye namzettir. Ya
saadet yolu olan Sýrat-ý Müstakim'de ve Sünnet-i Seniyye dairesinde hareket etmek suretiyle ehl-i saadetin diyarý olan daru'sselam unvanýndaki ebedi Cennetlerde ve daimi saraylarda kalmaya ve orada huzur dolu bir hayata kavuþmaya namzettir veya
kefere, fecere ve sapýklarýn yolu olan küfür ve þakavet yolundan
gitmek suretiyle cehennemden ibaret olan ebedi zindanlarda
bedbaht bir vaziyette kalmaya ve deðiþik azaplarý çekmeye namzettir.
Ýþte, ebedi saadeti kazanmak veya kaybetmekle karþý karþýya
býrakýlan insan kendisine verilen akýl nimeti sayesinde ileriyi
görmesi, akýbetini düþünmesi ve kararýný ona göre vermesi gerekirken; maalesef, çoklarý aldanmakta ve daimi þakavet zindanlarýný boylamaktadýrlar. Ebedi saadeti kazanmanýn yolu kamil bir
imanla ölmek olduðuna göre; imanlý ölmenin yollarýný araþtýr-

10

Hakikat Güneþi

mak ve bu hususta hiç bir fedakarlýktan geri kalmamak, elbette
ki insanýn en mühim derdi ve daimi düþüncesi olmalýdýr.
Kâmil bir imanla ölmenin yolu hakiki ve kâmil bir imana ve
tam bir Ýslama sahip olarak yaþamaya baðlýdýr. Ve bu hakikat,
yüzde doksan dokuz ihtimalle böyledir.
Hem, sevmek bilmekle, sýký alâka kurmak da sevmekle doðru
orantýlýdýr. Yani insan bir þeyi bilmesi nispetinde sever ve ona, o
nispette baðlanýr. Bir þeyi ne kadar iyi bilir ve onu ne derece yakýndan tanýrsa, onu o nispette fazla sevmeye baþlar ve ona baðlýlýðý ve itaati o derece fazla olur. Hakikat böyle olunca ve imanlý ölmek de, iman esaslarýný kabul etmekle gerçekleþeceðine göre; iman hakikatlerini layýkýyla bilmenin ve onlarý hakkýyla kabul etmenin yollarýný araþtýrmak gerekir. Özellikle bütün iman
esaslarýnýn temel taþý ve bütün hakikâtlerin ýþýk kaynaðý olan yüce Allah'ý þek ve þüphelere mahal býrakmayacak þekilde layýkýyla
bilmek ve O'nu hakkýyla tanýmak beþer için son derece zaruri bir
vazifedir. Tâ ki imaný, sevgisi ve itaati artsýn ve imanlý ölmesi
kuvvet kazanýp o nispette ebedi saadeti gerçekleþmiþ olsun.
Evet, insanýn marifeti nispetinde Yüce Allah'a karþý imaný
kamil, Ýslam’ý tam ve iz’aný saðlam olur. Hayatýný böyle bir þuurla geçiren insan ise Allah'ýn izniyle imanlý olarak ölür ve ebedi
saadeti garantiler.
Kâinatta en büyük ve en parlak hakikat tevhid hakikatidir.
Yani Rabbü'l-Alemin olan Yüce Allah'ýn varlýðý ve birliði hakikatidir. Bu tevhid meselesi yaz aylarýnda, gündüz ortasýnda ve
bulutsuz bir anda semadaki güneþin parlaklýðýndan çok daha
parlak ve gayet derecede aþikar bir hakikattir.
Hakikat böyle iken cehalet, gaflet, korku, vehim ve hayâl gibi
perdeler umumiyetle bazý gerçeklerin layýkýyla anlaþýlmasýna ve
kabulüne engel teþkil etmektedirler. Halbuki Yüce Allah'ýn yarattýðý herhangi bir þeye -velev bir hücre veya atom olsun bir ke-
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re dikkatle bakan bir kimse bütün eþyanýn ne derece þümullü bir
ilim, bir hikmet, bir irade ve bir kudret ile meydana geldiðini anlamada ve parlak tevhid hakikatini kabul etmede hiç de zorluk
çekmez. Mesele böyle olduðu halde nazarlarý kýsýr ve basiretleri
kýt bazý kimseler bir kýsým zahiri ve aldatýcý sebeplerden dolayý
maalesef doðruyu düþünmemekte, gerçeði bilememekte, meseleyi kavrayamamakta ve hakikat güneþinden layýkýyla istifade
edememektedirler.
Elinizdeki bu kitap; küfür ve þirkin ne derece korkunç bir cinayet olduðu... Ýman ve Ýslam'ýn, ruha ve kalbe ne derece huzur
verdiði... Yüce Allah'ýn varlýðýný ve birliðini muhataba takdim etme þeklinin nasýl olmasý gerektiði... Bazý kimselerin, Yüce Yaratýcý'yý aradýklarý halde niçin bulamadýklarý... gibi hususlar üzerinde durmak suretiyle belki bazýlarýnýn imanlarýnýn kuvvetlenmesine, bazýlarýnýn imanda sebat etmelerine, diðer bazýlarýnýn
da imandaki derecelerinin artmasýna vesile olur kanaatiyle yazýlmýþtýr. Çünkü insan için en mübrem ihtiyaç, en hayati mesele, en kudsi vazife, en faydalý meþgale ve en yüce mertebe Yüce
Allah'a imandýr ve bu temel rükünle sürekli olarak irtibat halinde olmaktýr. Acizane, bu hususu, günümüz insaný için son derece lüzumlu ve zaruri gördüðüm için üzerinde durmayý tercih ettim.
Benim yaptýðým bir kýsým zahiri perdeleri aralamak ve kasvetli bulutlarý daðýtmak suretiyle tevhid meselesinde, özellikle
mübtedî olanlara bir fikir ve bir kanaat vermektir. Yoksa þiddeti zuhurundan ötürü gizlenecek kadar aþikar olan Yüce Allah'ýn
varlýðýný ve birliðini ispat etmeye ne hacet bulunmaktadýr? Hem
O'nu layýkýyla göstermek ve tanýtmak kimin haddine düþmüþ
ki... Allah'ýn ýsmarlama olarak gönderdiði kullarý müstesna.
Konularýn takdim þeklinden, sahip olduklarý saðlam esaslara
kadar bütün isabetli kanaat ve fikirler, bu hususta söz sahibi
olan hakikat erlerinin ve marifet erbabýnýndýr. Allah cümlesin-
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den ebediyen razý olsun... Allah'ýn izniyle benim yapabildiðim
ise, bu hakikatleri farklý bir sergide teþhir etmek ve deðiþik bir
üslupla takdim etmektir.
Kitabýn tashihinin yapýldýðý Þaban-ý Þerifi, þu yazýnýn yazýldýðý Ramazan-ý Þerifi ve Mi'rac, Beraat ve Kadir gibi mübarek geceleri þefaatçi yaparak niyaz ederim ki, Cenab-ý Hak biz kullarýna cehd ve gayretlerimize göre deðil; rahmetinin geniþliðine ve
fazlýnýn bolluðuna göre mukabelede bulunsun ve amellerimizin
neticelerini o nispette bereketli ve semereli kýlsýn... Amin.
Vehbî Yýldýz
28 Nisan 1989
23 Ramazan 1409
Pazartesi

EN BÜYÜK HAKÝKAT: O, VARDIR VE BÝRDÝR
Kâinatta en büyük ve en parlak hakikat ve dolayýsýyla insanda ilk teþekkül eden ve en kalýcý olan temel fikir, “O, vardýr ve
birdir.” fikridir. Çünkü yüce tevhid gerçeði ve bu gerçeði kabul
etme kabiliyeti, daha doðuþtan tohum halinde insanýn fýtratýna
konulmuþtur. Diðer bir tabirle insan, Allah'ýn dinini ve bu dinin
en temel esasý olan “Yüce Allah'ýn var ve bir olduðu” gerçeðini
rahatlýkla kabul edecek bir fýtrata sahip olarak yaratýlmýþtýr.
Ýnsanda bu yüce fikrin ve gerçeðin teþekkül etmesini hazýrlayan elbetteki son derece etkili bazý sebepler vardýr:
Birinci sebep: Ýnsan, tertemiz olan fýtratýna ve dupduru olan
vicdanýna bir baksa, kendisinin yüce tevhid gerçeðini en kutsal
ilahi dini kabul etme eðilimi ve hakký idrak etme kabiliyeti üzerine yaratýlmýþ olduðunu görecektir. Evet insan iç dünyasýna bir
göz gezdirdiðinde, vicdanýnýn ve kalbinin sürekli olarak ezeli ve
ebedi olan bir Yüce Zât ile ciddi bir irtibat ve incizap halinde olduðunu ve vicdanýnýn ancak ezeli ve ebedi olan Yüce Zât ile tatmin ve teskin olduðunu ve Allah'tan baþka hiçbir þeyin O'nun
yerini tutamayacaðýný hemen fark edecektir. Çünkü baþta kendisi olmak üzere çevresinde bulunan bütün yaratýðýn sayýsýz nimetlere mazhar kýlýndýðýný gören veya hisseden temiz bir vicdan
ve bozulmamýþ bir fýtrat, elbette ki her þeyden önce kendi yaratýcýsýný araþtýracak ve bütün bu olup bitenlerin gerçek failini ve
sahibini görmeye ve onu göstermeye çalýþacaktýr. Çünkü bir fiil,
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çok deðiþik yönleriyle failini gösterir ve onu tanýtýr. Bundan ötürüdür ki, çok inatçý kafirler bile baþlarý çok sýkýþtýðýnda, içlerinden gelen þiddetli bir zorlama ile, yani vicdanlarýnýn zorlamasýyla Yüce Yaratýcýya sýðýnma ihtiyacý duymakta ve zorunlu olarak
hemen O’na sýðýnmaktadýrlar.
Ýþte bu noktada insanýn en temel vazifesi, fýtratýna dercedilen
ve asla yalan söylemeyen o meyil ve incizab tohumunu, zamanla gerek enfüsi gerekse âfaki delillerle inkiþaf ettirmek ve onu olgunluða erdirmektir.
***
Ýkinci Sebep: Kâinatta ve çevremizde cereyan eden baþ döndürücü bunca hikmetli hadiseler ve göz kamaþtýrýcý sanatlar,
O'nun misilsiz varlýðýný, eþsiz birliðini ve kusursuz hikmetini
göstermektedir. Eþya ve hadiselerde görülen hikmet ve itkan,
tertip ve intizam, bütün bunlarý yapan bir Sâni'in olduðuna ve
O'nun hikmet sahibi bir Zât olduðuna dair son derece açýk ve
son derece saðlam bir delildir.
Nitekim þöyle denilmiþtir:
“Ger Hakîmî nîst, in tertip çîst
Ve ger Hakîmî hest, çün fi'leþ tehist”
Yani, “hikmet sahibi Yüce bir Zât yoksa, bu düzenli ve intizamlý fiiller ve hikmetli icraatlar nasýl açýklanabilir ve bütün
bunlar þuursuz ve hikmetsiz birisi tarafýndan nasýl meydana getirilebilir ve bunca intizam ve tertibin sonsuza kadar korunmasý
nasýl açýklanabilir. Ve eðer hikmet sahibi bir Zât varsa, nasýl olur
da onun fiili hikmetlerden, maslahatlardan ve intizamlardan
uzak olur.”
Nitekim Peygamber Efendimiz þöyle buyururlardý: “Yere sor,
ýrmaklarýný kim akýttý, aðaçlarýný kim dikti ve meyvelerini kim
topladý? Eðer yer sana cevap vermezse, senin görevin, (kendi
aklýný, kalbini ve vicdanýný kullanarak) ibret dersi almaktýr.”
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Bundan ötürüdür ki, büyüklerimiz, “Der nazar-ý huþyar, her
varakî defterist ez ma'rifet-i ðerd-i ðâr” Yani “Her yaprak, Yüce Mevla'yý tanýtan bir kitaptýr, her þey ilahi marifete açýlan bir
penceredir ve her þey bir marifet aynasýdýr.” demiþ ve bununla
her bir þeyin yüce tevhid hakikatini gösteren parlak bir ayna ve
berrak bir pencere olduðunu açýklamaya çalýþmýþlardýr.
Evet bütün kâinat geniþliðinde büyük ve küllî bir hakikat vardýr. O hakikat þudur:
Göklerde hiçbir devre (hareket), yerde hiçbir gamre (su birikintisi), denizlerde hiçbir katre, rüzgârlarda hiçbir zerre, daðlarda hiçbir hacer, çöllerde hiçbir meder (özlü çamur), aðaçlarda
hiçbir yaprak, pýnarlarda hiçbir lahza, nefeslerde hiçbir hisse, ve
kalplerde hiçbir hatýra yoktur ki Yüce Yaratýcýnýn kayyûmiyet ve
hakimiyetini tanýmasýn, O'nun varlýðýna ve birliðine þehadet etmesin, O'nun kudret ve rahmetini göstermesin, O'nun azamet ve
kibriyasýna iþaret etmesin, O'nun mülkünde ve saltanatýnda itaatkar olmasýn ve O'nun izzeti ve ceberûtu altýnda müsahhar olup
ilahi iradeye teslim olmasýn.
Ýþte vicdanýndaki nurlar tamamen sönmemiþ ve akli melekeleri tamamen ölmemiþ olan bir insan, çevresinde olup biten deðiþik eþya ve hadiselerin haykýrýþlarýný duyar ve onlardan mutlaka ibret dersi alýr. Aldýðý dersin gereði olarak da hemen Yüce Yaratýcýyý kabul eder ve kabul etmekle kalmayýp O'nun emirlerine
musahhar olur ve O'na itaate koyulur. Çünkü aklý baþýnda olan
bir insana düþen, hikmetli icraatlardan alýnmasý gereken ibret
dersini almak ve alýnan ibret, dersinin gereðini en kýsa bir zamanda davranýþlarýnda yansýtmak suretiyle yerine getirmektir.
Üçüncü Sebep: Eþyada görülen ve aklý baþýnda olanlarý hayretler içerisinde býrakan görkemli icraatlar ve göz kamaþtýrýcý faaliyetler, Yüce Yaratýcýnýn haþmetli azametini, celalli kibriyasýný
ve sonsuz kudretini gösterdiði gibi, sayýsýz nimetler ve kusursuz
güzellikler de, O'nun sonsuz ilmini, sýnýrsýz rahmetini ve engel-
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siz iradesini haykýrmaktadýr. Yeter ki insanda bütün bunlarý anlayacak kalp, düþünecek akýl ve görecek göz olsun. Düþünüp anlayanlara ve görüp duyanlara ne mutlu!
Evet, zerrelerden güneþlere, çeþmelerden okyanuslara, madenlerden Meleklere ve serâdan Süreyya'ya kadar her þey, mazhar olduðu deðiþik isimlerle, farklý ifadelerle ve muhtelif ibare ve
naðmelerle yüce tevhid gerçeðini, olmayacak Yani Yüce Allah'ýn
varlýðýný ve birliðini haykýrmakta ve O'nun sonsuz kudretini ve
haþmetli saltanatýný ilan etmektedir. Nitekim bütün varlýklar,
þöyle haykýrmaktadýrlar:
“Bizim ibare ve ifade tarzýmýz farklýdýr; fakat senin güzelliðin
hep birdir ve hiçbir zaman deðiþmiyor.” Ýþte bütün varlýklar, sahip olduklarý farklý ifade tarzlarýyla hem teker teker her biri,
hem de hepsi birden Senin o mükemmel Cemalini gösteriyor ve
onu haykýrýyorlar.
Ýþte bu haykýrýþý duyan temiz bir vicdan ve salim bir akýl, tereddüt etmeden O'nun varlýðýna ve birliðine kanaat getirir ve hemen O'na iman eder. Çünkü vicdan ve akýl, hakký batýldan, doðruyu yanlýþtan ayýran en önemli ve en hassas iki haslettirler. Nitekim vicdan ve akýl insana, onlar sayesinde hakký batýldan ayýrsýn ve sapýklýða düþmesin diye verilmiþtir.
Dördüncü Sebep: Yerlerin, göklerin ve aralarýndaki eþya ve
hadiselerin birbiriyle olan yardýmlaþmalarý ve dayanýþmalarý,
birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarýna cevap vermeleri ve her þeyin
ciddi bir dayanýþma içerisinde hareket etmeleri, onlarý idare
eden Yüce Yaratýcý’nýn varlýðýný ve birliðini, rahmetini ve ihsanýný, kudretini ve saltanatýný, izzetini ve hâkimiyetini haykýrmakta
ve O'nu ilan etmektedir.
Evet gözlerimizle görmekte olduðumuz her yerdeki yardýmlaþma ve dayanýþma, bütün varlýklarýn bir tek Zât’ýn idare ve terbiyesinde ve bir tek Zât’ýn tedbir ve tasarrufunda bulunduðunu
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ve bir tek Zât’ýn emri ve hükmü altýnda hareket ettiðini göstermektedir. Çünkü atom ve hücre gibi en küçük maddelerin, güneþ, ay ve yýldýzlar gibi büyük cirimlerin, ýþýk, hava, su ve toprak
gibi çaplý unsurlarýn, ruhsuz ve þuursuz olduklarý halde gayet
þuurlu ve faydalý bir þekilde iþ görmeleri, bütün bunlarýn birbirlerinin imdadýna koþmalarý ve birbirlerini takviye etmeleri, elbette ki bir taraftan Yüceler Yücesi bir Zât tarafýndan kerem ve
lütufla, þefkat ve rahmetle istihdam edildiklerini haykýrmakta,
diðer taraftan da O Yüce Zâtýn hizmetkarlarý, memurlarý ve
mahlukatlarý olduklarýný ve O Yüce Zât’ýn bir ve eþsiz olduðunu,
Onun kudretinin sonsuz, iradesinin engelsiz ve rahmetinin sýnýrsýz olduðunu ve O'nun ilim ile hikmetinin her þeyi i hata ettiðini ilan etmektedir.
Hasýlý, “Her bir þeyde O'nun varlýðýný ve birliðini gösteren
pek çok alametler ve iþaretler bulunmaktadýr.”
Beþinci Sebep: Ýlk ve son fikir; “Allah vardýr ve birdir.”
Ýnsanda teþekkül eden ilk ve tekemmül eden son fikir; “O
vardýr ve birdir.” Nitekim eþya ve hadiselerin bidayet ve nihayetlerine, baþlama ve bitme hallerine ibret nazarýyla bakýldýðýnda
insan aklýnýn ve ruhunun derleyip elde ettiði ve anlayýp istifade
ettiði yegane hakikat de budur.
Maddi-manevi alemler bu hakikatin misal ve iþaretleriyle doludur.
a. Ýnsanoðlu daha ruhlar alemindeyken; “Ben sizin Rabb'iniz
deðil miyim?” hitabýyla karþýlaþýnca; bu yüce ve mukaddes suale
karþý hiç tereddüt etmeden “Evet, sen bizim Rabb'imizsin.” ikrarýnda bulunmuþtur.
b. Bütün canlýlar özellikle insanoðlu Yüce Zât'ý ifade ile “Hû”
deyip hayata baþladýðý gibi, yine, “Hû” deyip son nefesini vermekte ve bilerek bilmeyerek bu yüce hakikati göstermek suretiyle hayata veda etmektedir. Yani; seneler öncesi emanet olarak

18

Hakikat Güneþi

aldýðý ve hayatý boyunca onun sayesinde yaþadýðý “Hû” emanetini seneler sonrasý sahibine iade etmektedir.
c. Çocuk doðup dünyaya gözlerini açar açmaz kulaðýna ilk
olarak ezanýn okunmasý ve bununla tevhid hakikatinin hatýrlatýlmasý, son olarak da kendisine þehadet kelimesinin telkin edilmesiyle cenaze namazýnýn kýlýnmasý ve bu vazifenin asýrlar boyu
ve en mukaddes cemaatler tarafýndan yerine getirilmesi Allah'ýn
varlýðýna ve birliðine sarsýlmaz bir þahiddir.
d. Hira maðarasýnda “Yaratan Rabbi'nin adýyla oku”
meâlindeki ilk inen ayet de “Bugün ben sizin dininizi tamamladým.” mealindeki son inen ayet de Yüce Allah'ýn birliðini göstermektedir.
e. Namaza “Allahü Ekber” ile baþlandýðý gibi; “Esselâmü
aleyküm ve rahmetullah” ile de son verilmektedir.
Her hayýrlý iþin baþýnda “Bismillah” sonunda “Elhamdülillah” denilmesi bilerek-bilmeyerek Yüce Allah'ýn varlýðýna ve birliðine yapýlan þehadeti göstermektedir.
h. Dünyada her hadise Yüce Yaratýcýdan bahsedip gýyabî olarak O'nun Yüce Zât'ýný gösterdiði gibi; ahiret de tümüyle ve
þuhûdî bir þekilde Yüce Yaratýcý'nýn bir ve eþsiz olduðunu göstermektedir.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki insanýn fikir dünyasýndan ta
ibâdet ve muamele dünyasýna, ondan kâinatta cereyan eden
maddi ve manevi hadiselere, ondan dünya-ahiret alemlerine kadar; hatta maddeden manaya ve ezelden ebede kadar herþey,
ifade ettiði mana ve çýkardýðý tarrakalarýyla inananlarýn gönüllerine inþirah ve kalplerine þifa verecek, inanmayanlarýn ise baþlarýný çatlatacak hüvviyette Yüce Allah'ýn varlýðýný ve birliðini haykýrmaktadýr.

ÞÝRKÝN VE KÜFRÜN ÝÇ YÜZÜ
l. Þirk ve küfür ne Demektir?
Þirk: Yüce Allah'a bir ortak kabul etmek demektir. Yani
akîdede ve kullukta, sevmede ve korkmada, hüküm ve karar vermede Yüce Allah'ýn her hangi bir þekilde -Hâþâ- eþinin, benzerinin, denginin veya ortaðýnýn olduðunu kabul etmek demektir.
Diðer bir ifade ile, þirk, Allah'a ait yaratma, yok etme, besleme ve
hüküm verme gibi pek çok mükemmel sýfatlarý, zavallý bir
mahlûka vermek demektir.
Küfür ise, yüce tevhid hakikatini gizlemek ve onu kabul etmeyip înkar etmek demektir. Kâinatýn tümü Allah'ýn mahluku olduðu, Allah'ýn ilmi, iradesi, kudreti ve hikmeti dýþýnda kalan
herhangi bir nesnenin düþünülemediði ve hadiseler ancak Allah'ýn izniyle bir kýsým hikmetler için zahiri sebep perdelerinden
ibaret bulunduðu halde; maalesef ehl-i þirk ve ehl-i küfür bu
sebeplerin, eþya ve hadiselerin meydana gelmesinde hakiki tesirlerinin olduðunu kabul ederler.

2. Þirkin ve Küfrün Çirkin Yüzü
Þirkin ve küfrün ne derece çirkin bir kabahat, müthiþ bir
tecavüz, korkunç bir cinayet, apaçýk bir sapýklýk ve affedilmez
bir günah olduðunu görmek istersen, deryadan bir katre olarak
yazýlan aþaðýdaki hususlarý nazara al, düþün... Umulur ki içinden
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þirk ve küfre, zulüm ve dalâlete karþý ciddi bir nefret duygusu,
tevhid ve imana, Ýslam ve ihlasa karþý da þiddetli bir muhabbet
duygusu belirir. Hem sen bu sayede iraden dahilinde olmadan
sýrf ilahi bir ikram olarak içinde bulunduðun büyük nimetleri
görürsün de, “Küfür ve sapýklýðýn dýþýnda her hâle karþý alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.” der ve imanlý hâline þükredersin.
Þirkin ve küfrün çok çirkin bir kabahat olduðuna dâir olan þu
rivayet, ne kadar da mânidardýr.
Abdullah b. Mes’ud (r.a.) diyor ki
“Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Allah katýnda en büyük günahýn ne olduðunu sordum. O da: ‘Allah seni yarattýðý halde,
senin O'na bir ortak ve bir denk yapýp edinmendir.’ diye cevap
verdi. Bunun üzerine ben de dedim ki: Bu hakikaten büyük bir
günahtýr.” (Müslim, Ýmân: 141)
Yine Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) bize þu hadisi naklediyor.
Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurdular: “Kim Allah'a bir þeyi þirk koþarak ölürse ateþe girecektir.” Bunun üzerine ben de þöyle dedim: “(O halde) kim de Allah'a bir þeyi ortak
koþmadan vefat ederse o da cennete girecektir.” (Buhârî, Cenâiz: 1)
Zikredilen her iki hadis de þirkin ve küfrün, gerek din gerekse akýl nazarýnda son derece çirkin bir kabahat, müthiþ bir
tecâvüz, korkunç bir cinayet, apaçýk bir sapýklýk ve affedilmez
derecede büyük bir günah olduðunu açýkça ifade etmektedir.
Evet þirk ve küfür en büyük yalan ve en korkunç iftira olup gayet
sevimsiz bir safsata ve son derece menfur bir hezeyandýr. Zira
kâinatta en büyük, en saðlam ve en doðru hakikat yüce tevhid
hakikatidir. Yani Allah'ýn varlýðý ve birliði hakikatidir. Ýþte þirk
ve küfür bu derece azametli, haþmetli ve umumi bir hakikate
karþý çýkmanýn ve onunla ters düþmenin bir sembolü ve bir ifadesidir. Tevhid ne kadar akli, mantýki, hali, vicdanî, ilmi, külli ve
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umumi bir hakikat ise; þirk ve küfür de zýt orantýlý olarak o nispette korkunç, vahþi, çirkin, sevimsiz ve her türlü akli ve ilmi
ölçülerden uzak, pes ve bayaðý bir safsatadýr.
Ýþte þirkin ve küfrün iç yüzünü açýkça gösteren, yani þirk ve
küfrün akýldan tamamen uzak bir hezeyan, Allah'a karþý iþlenen
en büyük bir günah ve bütün mahlûkâtý alâkadar eden korkunç
bir zulüm ve cinayet olduðunu gösteren bazý hususlar.
a. Þirk ve küfür bir safsata ve hezeyandýr.
Bir malike, kendi mülkünden her hangi birþeyi ortak farz etmek, aslýnda ciddi bir çeliþkidir ve batýldýr. Çünkü hiç sizin köleleriniz ve himayelerinizde bulundurduðunuz ve besleyip büyüttüðünüz hayvan ve heþeratýnýz, baðýnýz ve bahçeniz hakkýnda, faraza “Bütün bunlar Allah'ýn size bahþettiði mülkünüzde sizin ortaðýnýzdýr.” denilse veya ortak olmalarý hususunda size bir
kýsým dayatmalarda bulunulsa, bunu kabul eder misiniz? Bir köle, efendisinin mülkünde hiç ona eþit ve ortak olabilir mi? Olamaz, deðil mi? Kaldý ki, kendi mülkünüzde siz de geçici ve fanisiniz. Hem o mülk de geçici ve fanidir. Çünkü o mülk elinizde
emanettir. O halde sizin geçici olarak sahip olduðunuz mülkünüzde kölelerinizden birisinin size ortak olmasýný düþünmez ve
siz böyle bir ortaklýðý asla kabul etmezken; Yüce Allah'ýn mülkü,
memuru ve hizmetkarý olan yaratýklarýndan ve kullarýndan
O'na nasýl ortak olabilir ve böyle bir ortaklýk nasýl kabul edilebilir? Ehl-i insaf düþünsün ve ehl-i vicdan hükmetsin.
Hem her þeye muhtaç ve tamamen beceriksiz birisini kendisine iþlerini gördüren kuvvetli ve dirayetli efendisi ile beraber
ayný seviyede görmek ne derece manasýz ve zalîmane bir hareket, hem tamamen cahil, hiçbir þey bilmeyen ve her þeyi öðrenmeye son derece muhtaç bir talebeyi alim ve dirayetli hocasýyla
eþit tutmak, ne kadar anlamsýz ve akýl harici bir iþ ise; yoktan var
edilen, her þeye muhtaç olan ve tamamen aciz ve cahil olan yaratýklarý veya mahlukattan birisini, onu yoktan yaratan, onu
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besleyip büyüten, ona konuþmayý, düþünmeyi ve daha pek çok
þeyleri öðreten ve her yönüyle onu kendisine muhtaç eden Yüce
Allah Celle Celaluhu ile eþit tutmak, elbette ki binlerce derece
daha ziyade manasýz, daha büyük bir zulüm ve o derece akýl almaz bir safsatadýr.
***
b. Þirk ve küfür bir inkâr ve tahkirdir.
Þirk ve küfür, yaratýklarýn hakiki sahipleri olan Yüce Yaratýcýyý înkar etmekle mevcudatýn kýymetini düþürdüðünden, hem
onlarý baþýboþ kabul etmekle manasýzlýkla ittiham ettiðinden bütün kâinata karþý bir tahkir ve esma-i ilahiyyeyi bir înkardýr. Bu
tahkir ve bu înkar zamanla insanýn kabiliyetlerini öylesine bozar
ki, artýk o kabiliyetlerinin hayýrlý þeyleri kabul edecek halleri kalmaz. Ýþte mevcudatýn bu haklarýnýn muhafazasýndan ve kafirlerin kabiliyetsizliðinden dolayý þirkin affedilmemesi gerekir. Nitekim “Muhakkak þirk büyük bir zulümdür.” mealindeki ayet-i
kerime bu hakikati veciz bir þekilde ifade etmektedir.
Þirk ve dalalet mesleði, fýsk ve sefahetin yolu, yüce Yaratýcý'nýn înkarýný bir esas olarak almakta, dolayýsýyla hadsiz elemler içinde bulunan insanýn zayýf ve aciz olan beline nihayetsiz derecede aðýr olan yükleri yükletmekte oluyor ve haliyle de insaný
nihayet derecede insanlýk derecesinden düþürmüþ olmaktadýr.
Çünkü insan, Cenab-ý Hakk'ý tanýmazsa ve Ona tevekkül etmezse, o vakit insan, gayet derecede aciz ve zayýf, nihayet derecede
muhtaç ve fakir, hadsiz musibetlere maruz ve ayný zamanda
elemli ve kederli bir fâni hayvan hükmünde olup, bütün sevdiði
ve alâka peyda ettiði bütün eþyadan sürekli olarak ayrýlýþ elemini çeker ve sonunda geriye kalan bütün sevdiklerini elemli bir
ayrýlýþ içinde býrakýp, kabrin karanlýklarýna yalnýz olarak gider.
Hem bu durumda bulunan insan yaþadýðý sürece gayet cüz'i
bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kýsacýk bir hayat ve az bir ömür
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ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ve ameller ile faydasýz
çarpýþýr ve hadsiz arzularýn ve maksatlarýn tahsiline, semeresiz boþu boþuna çalýþýr. Hem böyle bir kimse, kendi vücudunun bile rahatýný saðlayamadýðý halde, koca dünya yükünü biçare beline ve kafasýna yüklenmek zorunda kalýr. Ve daha dünyada iken ve cehenneme gitmeden cehennem azabýný çeker.
***
c. Þirk ve küfür bir sapýklýktýr.
Ýnsana büyük hatalar iþletip onu ciddi tehlikelere atan küfrün
iç yüzü, çok ciddi bir sapýklýktan ibarettir. Yani meseleleri tam
olarak görememek ve orta yoldan sapmaktýr. Çünkü þirk ve küfür sebebiyle hadiselere karþý kör gözlerle veya tek gözle yapýlan
bakýþlar, insana herþeyin yaratýcýsý olan Yüce Rabbini unutturur,
O'nu uydurma bir tabiat olarak gösterir, hikmetli eserlerini sebeplere verdirir ve O'nun malýný batýl ma’bud olan taðutlara taksim ettirir. Ýþte bu sapýk görüþe sahip olan bir kimseye göre, en
küçük canlýdan tut, ta en büyük canlýya kadar her þeyin, tek baþýyla ve cüz'i kuvvetçiðiyle sayýsýz düþmanlarýna karþý dayanmasý ve sonsuz ihtiyaçlarýný halletmesi için kendi kuvvetçiðiyle çabalamasý gerekir.
Hem bu durumda her bir canlý, zerre gibi bir iktidar ve ince
tel gibi bir ihtiyar ile, görünmesiyle kaybolmasý bir olan bir parýltýya benzeyen bir þuur ve sönmek üzere olan lambaya benzeyen bir hayat ile ve çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile, o hadsiz düþmanlara ve ihtiyaçlara karþý tek baþýna dayanmaya mecbur kalýr. Halbuki o biçare canlýnýn sermayesi, binlerce isteklerinden birisine bile yetmemektedir. Çünkü sapýklýðý yüzünden
saðýr ve kör sebeplerden baþka derdine derman olacak bir þey de
bilmediði için bir musibete giriftar olduðu zaman, öyle sapýklýk
ve þaþkýnlýk içerisinde bekleyip durmaktadýr.
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Ýþte bu düþünceye sahip olan sapýklar ve þaþkýnlar, sonunda
“Kâfirlerin kendi putlarýna olan duasý, böyle sapýklýk içinde
kalmaktan baþka bir þey deðildir.” mealindeki ayetin sýrrýna
mazhar olmaktadýr.
***
d. Þirk ve küfür, bir kizb ve tekziptir.
Çünkü bütün eþya ve hadiseler, Yüce Allah'ýn varlýðýný ve birliðini ve O'na ait mukaddes sýfat ve isimlerini aleme duyururcasýna haykýrýrken, küfür onlarýn bu haykýrýþlarýný duymamakla
ve onlarý reddetmekle onlarý yalanlamýþ olmaktadýr. Ýþte küfür
veya þirk, mevcudatýn Allah'ýn birliðine dâir olan þehadetlerini
reddettiðinden ötürü, bütün mahlukata karþý bir tekzip ve bir
yalanlamadýr.
Evet var olan her bir zerrede Allah'ýn varlýðýna ve birliðine
dair en az iki þahid bulunmaktadýr. Zira her þey hadd-i zâtýnda
gayet aciz olmasýna raðmen pek büyük iþleri görmesi ile Yüce
Yaratýcýnýn kudret ve vücuduna delalet ettiði gibi; girdiði her yerin intizamýna ve hayat þartlarýna uygun hareket etmesi ile de
Yüce Yaratýcýnýn vahdaniyetine delâlet etmektedir.
Ýþte Yüce Allah'ýn vahdaniyet ve mevcudiyetine þüphe nazarýyla bakan ve O'na bir kýsým ortaklar ve denkler edinmekle tamamen þirke ve küfre giren bir kimse, mevcudatýn bu yüksek
þehadetlerini kabul etmemiþ ve onlarý yalanlamýþ olmaktadýr.
Bu itibarla da onlara hakaret ve onlarýn hukukuna manen tecavüz etmiþ olmaktadýr.
Kaldý ki küfür, mukaddes kitap ve sayfalarýn ve hem binlerce
peygamberin, milyonlarca asfiya ve evliyanýn Yüce Allah'a karþý
olan þehadetlerini kabul etmemekle, cihanýn en doðru þahitlerini
de yalanlamýþ ve en büyük cürmü irtikâb etmiþ olmaktadýr.
***
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e. Þirk ve küfür bir iftiradýr.
Cenab-ý Hak her þeye kadir, her þeyi bilen ve her þeyi besleyendir. Ýþte küfür, eþya ve hadiselerin var oluþlarýný, beslenmelerini ve diðer hallerini Cenab-ý Hakk’a vermemekle, hem Yüce
Allah'a karþý iftira etmiþ oluyor. Hem de yaratýklarýn vahdaniyete karþý olan þehadetlerini çarptýrarak onlarý tesadüfe veya tabiata havale etmekle yaratýklara ve onlarýn þehadetlerine karþý
korkunç bir iftirada bulunmuþ olmaktadýr.
Evet dünyanýn bu þekilde yaratýlýp hareketine devam etmesinde elbette bir kýsým sübhâni hikmetler ve kudsî maksadlar
vardýr. Bunlarýn hülasasý, Cenâb-ý Hakk'ýn varlýðýný, birliðini,
yegane ma’bud olduðunu, O'ndan baþka her þeyin fani ve geçici
olduðunu, gerçek kuvvet ve kudret sahibi O olduðunu; bu yüzden de O'nun iradesine ve hükmüne karþý çýkýlamayacaðýný topyekun bütün nazarlarýn önüne sermek ve göstermektir.
Ýþte þirk, mahlûkatýn bu þehadetlerini hafife almakta ve onlarý
kabul etmemektedir. Neticede dünyada meydana gelen hadiseler
kadar dünyaya ve içindekilere tecavüz etmekte, Allah'a dâir olan
þehadetlerine itibar etmemekle de onlarýn deðerlerini düþürmekte ve eþyaya manen iftira etmekte ve hakarette bulunmaktadýr.
***
f. Þirk ve küfür bir zulümdür.
Küfür ve dalalet kâinata büyük bir tahkir ve yaratýklara büyük bir zulümdür. Çünkü þirk ve küfür, yaratýklarýn kýymetlerini
düþürmekle ve onlarý manasýzlýkla ittiham etmekle, eþya ve
hadiselerde görülen Cenab-ý Hakk’ýn isim ve sýfatlarýnýn tecellisini înkar etmekle, eþya ve hadislerin vahdaniyete olan þehadetlerini reddetmekte, insanýn kabiliyetlerini bozmakta ve onlarý
iþe yaramaz bir hale getirmektedir. Küfür ayrýca bütün ilahi
isimlere rabbâni hikmetlere ve bütün yaratýklarýn haklarýna da
tecavüzde bulunmaktadýr.
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Evet kâinatýn yaratýlmasýnda pek çok rabbâni hikmetler vardýr. Bunlarýn hülasasý, her bir þeyin Cenâb-ý Hakk'ýn varlýðýný ve
birliðini tanýtmasý ve göstermesidir. Þirk ve küfür bu hikmete
aykýrý ve o nispette de manasýz ve zararlýdýr. Zira þirk ve küfür,
kâinatýn Vahdâniyet-i ilahiyeye dair yaptýðý yüksek ve doðru þahitliðini ve delil olmasýný kabul etmemekte ve bu suretle de her
bir þeyin hukukuna tecavüz etmiþ olmaktadýr. Gerçekten þirk ne
kadar da büyük ve korkunç bir zulümdür.
Þirk ve küfürde iki yönlü zulüm vardýr:
Birisi: Küfür, Yüce Vahdet’e ait olan sýfatlarý, cansýz atomlara vermekle o yüce sýfatlara karþý büyük bir zulümde ve bir haksýzlýkta bulunmaktadýr.
Diðeri: Küfür, atomlarýn kaldýramayacaðý yükü onlara yüklemekle, zerrelere zulüm etmiþ olmaktadýr. Çünkü her bir atom
veya her bir hücre, sahip olduðu kuvvetçiðinden sayýsýz derecede daha fazla ve daha aðýr yükleri kaldýrmakta ve çok daha aðýr
iþleri görmektedir. Mesela: Buðday tanesi kadar bir çekirdek,
koca bir çam veya bir çýnar aðacý kadar bir yükü ve o aðýr yükü
götürmektedir. Hem de yaptýðý iþi, herkesi hayretler içerisinde
býrakacak þekilde yapmakta ve kendisine verilen vazifeyi gayet
mükemmel, sanatlý ve faydalý bir tarzda yerine getirmektedir. Ýþte bu husus gösteriyor ki, atomlar veya hücreler o iþeleri tek baþlarýna ve kendi kuvvetçikleriyle yapmamaktadýr. Ancak her þeye
gücü yeten bir Yüce Zât var ki, o iþleri ve o vazifeleri o atomlara
veya o hücrelere O Zât gördürmekte ve O Zât yaptýrmaktadýr.
Onlar da o iþleri Yüce Allah’nýn adýyla ve O'nun hesabýna yapmakta ve bununla Allah'ý tanýtmýþ ve O’nu övmüþ olmaktadýr.
Ýþte þirk ve küfür, bütün bu mükemmel iþleri aslýnda gayet
zavallý bir halde bulunan o atomcuklara dayandýrmakla ve o iþleri onlardan istemekle bilerek ve bilmeyerek onlarla alay etmiþ
ve onlara zulümde bulunmuþ olmaktadýr.
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***
g. Þirk ve küfür bir vahþettir.
Ýman, insanýn kalbine merhamet ve insaf duygusunu koyar,
onu kâmil insan eder ve onu a’lâ-yi illiyyîne yükseltir. Küfür ise
insanýn kalbindeki acýma ve insaf etme duygusunu tamamýyla
yok eder, insaný canavarlaþtýrýr ve sonunda onu aþaðýlarýn aþaðýsýna atar. Ýþte bunun çarpýcý bir örneði:
Müþriklerin ileri gelenlerden birisi olan ve seksen yaþlarýnda
bulunan Mut'im, Taif dönüþünde Rasulüllah (sallallahü aleyhi
ve sellem)'in, Mekke'ye girebilmesi için O'nu himayesine almýþtý ve Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ancak bu þekilde
Mekke'ye girebilmiþti. Ýþte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem),
onun bu iyiliðini hiçbir zaman unutmamýþtý. Öyle ki, onun bu
iyiliðine karþýlýk olarak, onun oðlu olan Cübeyr'in Bedir esirleri
hakkýndaki iltimasýný kabul etmiþ, esirleri serbest býrakmýþ ve
ona þöyle demiþti: “Eðer baban Mut'im sað olup iltimasa ve
aracý olmaya gelseydi, bunlarýn ölmüþlerini bile ona verirdim.”
Ýþte, kâmil derecedeki imanýn insana bahþettiði þefkat ve vefa duygusu...
Þimdi de þirk ve küfrün insan ruhuna verdiði vahþeti görmeye ve anlamaya çalýþalým. Buna en çarpýcý örneklerden birisi, Hz.
Hamza (r.a.)'ýn Uhud gazvesinde þehid edilmesi hadisesidir.
Þöyle ki, yukarýda görüldüðü gibi Mut'im oðlu Cübeyr, Bedir
Gazvesinde Medine'de esir olarak tutulan Kureyþ esirlerin kurtarýlmasý için Mekke'den gelip Hazret-i Peygamber Sallallahü
aleyhi ve sellem’e iltimasta bulunmuþ, Rasul-ü Ekrem sallalahü
aleyhi ve sellem de onun bu iltimasýný kabul etmiþ ve esirleri ona
baðýþlamýþtý. Þimdi asla unutulmamasý gereken böyle bir iyiliðe
raðmen küfürden kaynaklanan þu ruh vahþetine ve þu kalp kasvetine bakýn ki, müþrikler Bedirde kaybettikleri akrabalarýnýn ve
uðradýklarý yenilginin intikamýný almak üzere hemen savaþ ha-
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zýrlýklarýna baþlamýþtýlar. Ýþte bu esnada bu Cübeyr, kölesi olan
ve mýzrak atmada çok maharetli olan Vahþi'yi çaðýrýp ona þöyle
dedi:
“Eðer Müslümanlarýn en ileri gelen kahramanlarýndan Hamza 'yý þehid edersen, seni kölelikten azât edecek ve seni hürriyetine kavuþturacaðým.”
Ebû Süfyan'ýn karýsý olan Hind de, Hz. Hamza'yý þehid etmesine karþýlýk olarak Vahþî'ye pek çok ödüllerde bulunma sözü
verdi.
Ýþte küfrün insan ruhuna verdiði vahþet, insan aklýna verdiði
nankörlük ve insan kalbine aþýladýðý körlük...
Þimdi en büyük iyiliðe karþýlýk olarak, en büyük kötülüðü
yaptýran þirkin ve küfrün bu derece çirkin olan menfur yüzünü
bir nebze olsun gören ve az da olsa düþünebilen ve anlayabilen
bir kimse böylesine insafsýzlýktan, vicdansýzlýktan ve vahþetten
ibaret olan bir küfürden hiç tiksinmez ve nefret etmez mi? Ve bu
vahþeti hayretler içerisinde seyreden ve hem cinslerinin bu türlü davranýþlarýndan teberri eden sâlim bir akýl, göz yaþlarýný ceyhun etmesin de ne yapsýn.
***
h. Þirk ve küfür bir tecâvüzdür.
Mevcudatýn her biri yüce bir vazife ile muvazzaf birer memur
olmalarý ve bu vazifeleri sayesinde kýymetli ve deðerli olmalarý
hasebiyle onlarýn tevhidi ilân, Hakký izhar ve vahdâniyyeti isbat
etme gibi vazifelerini hafife alan ve onlarý âdi ve manasýz birer
varlýk olarak kabul eden þirk ve küfür, elbette onlarýn hukukuna
mânen tecavüz etmektedir.
Hem her þeyde görülen deðiþik nakýþlar, suretler, þekiller,
haller ve hareketler, hep Cenâb-ý Hakk'ýn Esma-i Hüsnasýnýn tecellilerinden ibarettirler. Yani herbir mevcûd, Cenâb-ý Hakk'ýn
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mukaddes isimlerinin bir aynasý durumunda olup Yüce Rabbini
tavsif etmekte ve O'na ait manalarý düþündürmektedir.
Ýþte ehl-i þirk ve küfür esma-i ilahiyenin cilvelerini înkâr ettiklerinden o isimleri gösteren mevcudat aynalarýna hücum etmiþ ve onlarýn haklarýna girmiþ olmaktadýr.
Hem binlerce peygamber, milyonlarca asfiya ve evliya, hep
gerçek tevhidi kendilerine dava edinmiþ ve durmadan onu haykýrmýþlardýr. Ýþte þirk ve küfür, beþerin en mümtaz simalarý olan
bu yüce kafilenin getirdikleri esaslarý kabul etmemekle onlarý
yalancýlýkla ittiham etmiþ olmakta ve bu suretle de o mübarek ve
nurani kafileye hakarette bulunmakta ve haklarýna girmektedir.
Hem semavi sahife ve kitaplar ve onlar için yazýlan binlerce
tefsir ve þerhler, hep ayný vahdaniyyet hakikat’ini haykýrmýþlardýr. Ýþte þirk ve küfür bu kadar sayýsýz mukaddes sahife ve kitaplarýn içindeki hakikatleri kabul etmemekle onlara hakaret etmiþ
olmakta ve bu suretle de onlarýn harfleri ve harflerin birleþmesiyle meydana gelen þekil ve suretleri ve o þekil ve suretlerin ifade ettikleri manalarý sayýsýnca semavi sayfa ve kitaplara tecavüzde bulunmuþ olmaktadýr
ý. Þirk ve küfür bir kibir ve gurur kaynaðýdýr
Küfrün temelinde kendi mahiyetinden gaflet etmek ve kendine güvenmek ahmaklýðý vardýr. Çünkü nefsin hakiki sahibinden
gaflet edip onu înkar etmesi, nefsin firavunlaþmasýna sebep
olur. Evet böylesi, zamanla kendisini kendine mâlik zannederek
bir kýsým hakimiyet veya kurtarýcýlýk kuruntularýna kapýlýr. Hatta tabiat ve sebepleri de kendisi gibi düþünerek onlarý da hakim
ve mâlik ilan eder. Böylece Allah'ýn mülkünü, malýný aralarýnda
taksim ederek ilahi icraata ve hükümlere karþý muaraza ve
mübarezeye baþlar.
Ýþte bütün bunlardan ötürüdür ki þirk ve küfür, kesinlikle affedilmeyecek ve hak ettiði cezayý mutlaka çekecektir.
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3. Küfrün ve þirkin dünyadaki cezalarý:
Alenen, kasden ve haddini aþarak iþlenen bir küfür ve bir
þirk, dünyada da karþýlýksýz kalmaz. Çünkü küfür ve þirk, rahmet
ve bereketin kesilmesine, huzur ve mutluluðun kalkmasýna semavi ve arzî, maddi ve manevi afetlerin inmesine sebep olmaktadýr. Bunun içindir ki, hadis-i þerifte zikredildiði gibi, denizdeki balýklar bile “Ýstirahatýmýzýn bozulmasýna sebep oldular.” diye cânilerden ve kafirlerden þikayette bulunmaktadýr. Demek ki,
küfür, þirk ve dalâlet, bereket ve huzurun kalkmasýna, umumun
istirâhatinin bozulmasýna ve bütün mâhlukatýn þikayetlerine ve
lanetlerine sebep olmaktadýr.
Yukarýdan beri þirk ve küfrün ne derece korkunç bir cinayet
olduðunu bir nebze olsun anlatmaya çalýþtýk. Þirkin ve küfrün
mahiyeti hakkýnda þu bildiklerimiz bile bütün mevcudat adýna
ehl-i þirk ve küfür aleyhinde mahkeme-i kübrâya müracaat edilip bir dava açýlsa, bu kadar büyük ve cihan-þümul cinayetinden
dolayý ehl-i þirke ve küfre verilecek cezanýn ne kadar büyük bir
ceza olacaðýný anlamamýza yetecektir? Cezanýn tahmini ve takdiri hususunda ehl-i vicdan, hatta ehl-i þirk ve küfürden vicdani ve
akli melekelerinin tümünü henüz yitirmemiþ olanlar herhalde
güçlük çekeceklerdir. Zira ceza olarak ne verilse sezadýr ve azdýr.
Öyle ise bu kadar korkunç bir cinayet elbette affedilmez ve bu
derece büyük olan tecavüz ve zulümler asla cezasýz kalmaz ve nitekim kalmayacaktýr.
Ýþte adalet ve hikmetin gereði olarak verilmesi gereken bu
ceza gadab-ý ilahidir ve gadab-ý ilahi ile adalet-i ilahiyenin
tecellisi olan ebedi cehennem ateþidir.
Tarihte bazý milletlerin baþýna gelen korkunç felâket ve helâketler, iþlenen þirk, küfür ve zulüm cinayetlerinin karþýlýksýz
kalmayýp mutlaka cezalandýrýldýðýna dâir kat’i deliller ve þiddetli ikazlardýr.
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Þirk ve küfrün bu kadar büyük bir tecavüz ve amansýz bir cinayet olmasýndandýr ki, bu türlü baþ kaldýrmalara karþý kâinat
kýzmakta, külli unsurlar hiddet etmekte ve bütün mevcudat galeyana gelmektedir. Evet, Nuh aleyhisselâmýn kavminin baþýna
gelen tufan hadisesi ile göklerin ve yerin hücumu, Semûd ve Ad
kavimlerinin înkarlarý yüzünden havanýn hiddeti, Firavun ve
kavminin küfür ve zulümlerinden onlarýn boðulmasý ile su unsurunun ve denizin galeyaný, Karun'un gurur ve fesadýna karþý toprak unsurunun gayzý ve ehl-i þirk ve küfrün înkar, isyan ve tuðyanlarýna karþý dünyada “O Rahman'a veled iddia ettiler diye;
az daha ondan gökler çatlayacak ve daðlar yýkýlýp yerlere geçecek.” (Meryem sûresi, 90-91) ve ahirette “Cehennem hemen hemen
öfkeden patlayacak gibi bir hale gelir.” (Mülk sûresi, 8) mealindeki
ayetlerin ifadesi ile yerlerin, göklerin gayýz ve öfkeleri, þirkin,
küfrün ve sapýklýðýn ne kadar çirkin bir günah ve ne derece korkunç bir cinayet olduðunu gösterdiði gibi, ehl-i þirkin ve küfrün
cezasýz kalmayacaklarýný da bildirip ikaz etmektedir.

ÝNKÂR ETMEMEK BAÞKADIR
ÝMAN ETMEK BAÞKADIR
Ýman, Yüce Allah'ýn Hazret-i Muhammed sallallahü aleyhi ve
sellem vasýtasýyla bildirdiði þeylerin tümünü tereddütsüz olarak
kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmektir. Ýnkar ise, Cenab-ý Hakký
ve O'nun peygamberleri vasýtasýyla insanlara indirdiði ilahi hakikatleri reddetmek, kabul etmemek, beðenmemek ve tasdik ve
ikrar etmemek demektir.
Ýnkar etmemek demek, kabul edilmesi gereken þeyleri açýkça
reddetmemekle birlikte onlarý kabul etmemek, tasdik etmemek
ve kabul etmediðini içinde gizlemek ve susmak demektir. Yani
görünürde gerek iman adýna gerekse küfür adýna kararsýz bulunmak; fakat hakikatte imandan yana olmamak ve iman taraftarý olmamaktýr ki, bunun daha açýk bir manasý küfür cephesinde kalmak demektir. Çünkü înkar etmemek baþkadýr, iman etmek bütün bütün baþkadýr. Bunun bazý sebeplerine gelince:
***
Birinci Sebep: Yüce Allah'ý înkar etmemek baþkadýr, O'na
iman etmek ve O'nu gereði gibi kabul etmek bütün bütün baþkadýr. Çünkü kâinatta hiçbir, akýl sahibi kâinatýn zerreleri sayýsýnca þahidleri bulunan celal ve ikram, azamet ve kibriya sahibi yüce bir zâtý înkar etmeye kalkýþamaz. Ýnkar etse bütün kâinat bütün heyetiyle onu yalanlayacaðý için, (vicdaný tamamen bozulmuþ olanlar hariç) înkarýný içinde gizler ve susar. Fakat Yüce Al-
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lah'a imân etmek, Kur'an'ýn O'nu bildirdiði ve öðrettiði gibi kabul etmek demektir. Yüce Yaratýcýyý yüce sýfat ve isimleriyle bütün evrenin þehadetine ve tanýklýðýna dayanarak kalben tasdik
etmek ve elçileriyle gönderdiði ilâhî emir ve yasaklarý gönül rýzasýyla içine sindirmek ve onlarý kabul etmek demektir. O elçilerin
emir ve yasaklarýna muhalefet ettiði zamanda da Yüce Allah'a
tevbe etmek ve günahlarýndan samimi bir þekilde piþmanlýk
duymak demektir. Yoksa özellikle büyük günahlarý keyfince iþlemek, belli baþlý farzlarý hafife alarak veya tembellik ederek terk
etmek, sonra da tevbe etmemek ve günaha aldýrmamak, o kiþinin imandan hissesi olmadýðýna delildir.
Hem bu kâinatýn kudretli ve hikmetli sanatkarýnýn mülkünde
hiç bir þekilde ortaklýk yeri ve eseri yoktur. Çünkü her þeyde nihayet derecede intizam bulunduðundan, bu çaplý intizam, Yüce
Allah'a her hangi bir þekilde ortak koþmayý asla kabul etmez.
Çünkü bir iþe birden fazla eller karýþýrsa, o iþ karýþýr ve ondan
faydalý neticeler elde edilemez. Nasýl ki, bir ülkede iki devlet baþkaný, bir þehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa; o ülke, o
þehir ve o köyün her iþinde bir düzensizlik ve bir karýþýklýk yüz
gösterir. Aynen öyle de, þu alemde faraza birden fazla ilâh olsaydý, her þey alt üst olurdu.
***
Ýkinci Sebep: Hem beþerin hayvanlýk mertebesinden meleklik derecesine çýkmasý, ancak kalplerinde iman ve tevhid nurunun parlamasý ile mümkündür. Çünkü iman hem nurdur, hem
kuvvettir. Evet hakikî imaný elde eden adam, kâinata meydan
okuyabilir ve imanýn kuvvetine göre hadiselerin baskýsýndan
kurtulabilir. “Tevekkeltü alallah” der, hayat gemisinde tam bir
güvenle hadiselerin daðlar büyüklüðündeki dalgalarý içinde seyeran eder. Böyle bir kimse, bütün aðýrlýklarýný kudreti sonsuz
olan Yüce Zâtýn kudretine emanet ederek dünyada rahat eder,
berzahta istirahat eder. Daha sonra da ebedi saadet ülkesine gir-
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mek için Cennet'e uçar. Þayet tevekkül etmezse, dünyanýn aðýrlýklarý uçmasýna deðil, belki onu esfel-i sâfilîne düþmesine sebeb
olur.
Ýþte bütün bunlardan anlaþýlýyor ki: iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i dâreyni iktiza eder. Yani Allah'a iman etmek O'nun birliðini kabul etmeyi, bu kabul O'na
teslim olmayý, bu teslim O'na tevekkül etmeyi, bu tevekkülde her
iki cihanýn saadetini gerektirmekte ve onu netice vermektedir. Öyle ise, dünya ve ukbâ saadetine kavuþmak isteyen kimsenin, her
þeyden önce kalbinde ve ruhunda saðlam bir iman ve tevhide,
tam bir teslimiyet ve tevekküle sahip olmasý gerekmektedir.
***
Üçüncü Sebep: Ýnsanýn tertemiz olan vicdaný, ilk bakýþta her
ne kadar sýnýrlý ve sonlu ise de, aslýnda ebede bakmakta ve ebedi istemektedir. Bu itibarla, sonsuz hükmünde olan o vicdan,
iman cilasýndan uzak kalmakla kirlenir, paslanýr, sevimsiz hale
gelir ve zamanla mahvolur gider. Çünkü kalp ve vicdan, ancak
iman ve tevhid nuru sayesinde ilahi hakikatlerin tecellisine mazhar olur, bu sayede her türlü olgunluðun ve hayýrlarýn kaynaðý
durumuna yükselir ve yine bu sayade etrafý aydýnlatan bir projektör vazifesini görür.
Hem kulaktaki zar, ancak iman nuruyla ýþýklandýðý zaman
kâinattan gelen manevi sesleri ve çaðrýlarý duymaya ve her þeyin
hal diliyle yaptýðý tesbihleri ve zikirleri anlamaya baþlar. Hatta o
iman nuru sayesinde, rüzgârlarýn terennümlerini, bulutlarýn
naralarýný, deniz dalgalarýnýn naðmelerini ve buna benzer yaðmur ve kuþ gibi bütün varlýklarýn hal veya kal diliyle söyledikleri Rabbani kelamlarý ve ulvi teþbihleri iþitmeye ve onlarý anlamaya baþlar. Þu kâinat, onun nazarýnda adeta ilahî bir musiki
dairesine dönüþür. Türlü türlü avazlarla ve çeþit çeþit terennümlerle kalplere Rabbani aþklarý ve manevi hüzünleri aþýlamakla
kalpleri ve ruhlarý nurani âlemlere götürür ve pek garip misali
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levhalarý göstermekle, o kalpleri ve ruhlarý sonsuz lezzetlere ve
zevklere gark eder. Fakat o kulak, küfür veya imansýzlýk yüzünden týkandýðý zaman, o lezzetli ve manevi yüksek seslerden mahrum kalýr ve insan ruhuna o manevi lezzetleri tattýran avazlar,
onun nazarýnda mâtem seslerine dönüþür. Kalbde, o ulvi hüzünler yerine, çarpýk anlayýþýna göre çok sevdiði dostlarýnýn kaybolmasýyla ebedî yetimlikler ve sahipsiz kalmalarýyla nihayetsiz
vahþetler ve sonsuz gurbetler hasýl olur. Bu sýrra binaendir ki,
Üstad Hazretlerinin iþaret ve irþâd buyurduklarý gibi, “þeriatçe
bazý savtlar helâl, bazýlarý da haram kýlýnmýþtýr. Evet ulvi hüzünleri, Rabbani aþklarý îras eden sesler, helâldir. Yetimane
hüzünleri, nefsanî þehevatý tahrik eden sesler, haramdýr. Þeriatýn tayin etmediði kýsým ise, senin ruhuna, vicdanýna yaptýðý tesire göre hüküm alýr.”
Hem göze ihsan edilen Ýlâhi gerçekleri görme nimeti, küfür
veya imansýzlýk yüzünden ya körelir veya tamamen kaybolur.
Çünkü gözün nuru, þayet iman nuruyla ýþýklanýr ve kuvvetlenirse, bütün kâinat o þahsýn nazarýna gül ve reyhanlar ile süslendirilmiþ bir Cennet þeklinde görünür. Ayný zamanda gözün gözbebeði de, bal arýsý gibi, bütün kâinat safhalarýnda nakýþlý gül ve çiçek gibi delillerden alacaðý ibret, ünsiyet ve alýþkanlýk gibi özsu
ve þýralarýndan, vicdanda son derece tatlý iman ballarý yapar.
Eðer o göz küfür ve imansýzlýk karanlýðýyla yüce hakikatlere karþý kapalý ve kör olursa; dünya, bu kadar geniþ olmasýna raðmen
o þahsýn nazarýna bir hapishane þekline girer. Kâinattaki bütün
kevni hakikatler nazarýndan gizlenir. Kâinat ondan yabancýlaþýr
ve neticede o þahsýn ruhu ýzdýraplarla, kalbi hüzünler ve kederlerle, kafasý da bunalýmlarla dolar.
***
Dördüncü Sebep: Ýmansýz bir kimsenin fýsk ve fücurla vicdanýnýn bozulmasýný önleyecek hiçbir engel yoktur. Fýsk ve fücurla
vicdaný bozulan bir kimse ise, bataklýða düþüp orada çýkamayan
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bir þahýs gibi baþkalarýnýn da o bataklýða düþmelerini ister. Ta
mâruz kaldýðý o dehþetli halet, bir parça hafif olsun ve baþkalarýnýn da ayný akýbete düþmesiyle teselli bulmuþ olsun. Çünkü bir
musibet umumî olursa, hafif olur. Ýþte aynen bunun gibi bir þahsýn kalbinde bir bozukluk ve bir fenalýk hissi uyanýrsa; o zamana
kadar sahip olduðu yüksek hisleri ve olgunluklarý sönmeye ve
dumura uðramaya baþlar ve derken içinde baþkalarýna fenalýk
yapmaya ve ortalýðý bozmaya karþý bir arzu uyanýr; hatta zamanla bundan zevk almaya bile baþlar. Bu kötü hâl zamanla o kadar
büyür ki, o þahýs bütün lezzetini, zevkini bozgunculuk çýkarmada ve fenalýk yapmada arar. Ýþte karakteri bu derece düþük olan
bir þahýs, toplumda önüne geleni yýrtýp parçalayan bir canavar,
fitne ateþini tutuþturan bir kývýlcým, karýþýklýðý çýkarýp büyüten
bir belâ ve fesadý durmayýp karýþtýran bir âfet kesilir.
Taþýdýðý iman sayesinde nurlara kavuþan kalb ile vicdanlar,
ilahi hakikatlerin tecellisine mazhar olarak her türlü kemalâtýn
kaynaðý derecesine yükselip itminan ve inþirah içinde olduklarý,
zinde ve canlý olduklarý halde, iman nurundan uzaklaþýp küfrün
ihtiyar edilmesi yüzünden, akrepler ve yýlanlar gibi zararlý haþerelerin barýndýðý karanlýk ve ýssýz zehir yuvalarýna inkýlap ederler. Bundan dolayýdýr ki, iman etmeyip küfür içinde yüzen kalpler ve vicdanlar, Kur’an’ýn ifadesiyle Allah tarafýndan kilitlenip
mühürlenmiþlerdir. “Ta aklý baþýnda ve vicdaný yerinde olan
kimseler, o korkunç yuvadaki akreplerden veya yýlanlardan uzak
dursunlar.
***
Beþinci Sebep: Yüce Allah'ýn insana bahþettiði en büyük nimet þüphesiz ki, onun kalbine koyduðu iman ve hidayet nimetidir. Çünkü küfrün ve dalaletin gayet müthiþ olan manevî elemini hisseden bir adam, kendisine ihsan edilen iman ve hidayet nimeti sayesinde olup bitenleri tevhid nazarýyla deðerlendirdiðinde aslýnda cüz’i, fâni ve âciz olan o adam, birden kâinatýn
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hâlýký ve Sultaný olan Yüce Mâ’bud'unun muhatap bir kulu olduðunu, ihsan edilen imaný ve hidayeti vasýtasýyla kendisine bir
ebedi saâdetin, þahane ve þaþaalý olan bâki bir mülkün ve çok geniþ olan ebedi bir saâdetin ihsan edildiðini, ayrýca bütün
mü'minlerin dahi derecelerine göre o büyük lütfa ve sonsuz ihsana mazhâr kýlýndýklarýný anlar ve böyle bir kimse daha dünyada iken Cennet hayatýný yaþamaya baþlar. Çünkü böyle bir muvahhid ve böyle bir mü'min, imaný ve hidayeti vesilesiyle bütün
bu sonsuz derece güzel olan nimetlerin yüzünde ve simasýnda,
eþsiz olan güzelliðinin bir parýltýsýyla bütün imanlý kullarýný kendine dost ve has kullarýný da kendine aþýk yapan çok cömert ve
iyiliksever Yüce bir Zâtýn ezeli ve ebedi güzelliðini görür.
Bir kimse þayet etrafýna iman ve tevhid nazarýyla bakmazsa,
olup biten hadiseleri ya kendi nefsine veya bazý tabiat ve sebeplere havale eder. Bu durumda ise hakiki fiyatý ve bahasý Cennet
olan o Rahmani pýrlantalar, birden bir cam parçasý deðersizliðine inerler ve ayna vazifesini görüp gösterdikleri o eþsiz ve kudsi
cemalin parýltýsýný kaybederler ve ondan ebediyen mahrum olmanýn verdiði eziklik ve sönüklük içinde kývranýr dururlar.
Ýþte bundan da anlaþýlýyor ki, înkar etmemek baþkadýr, iman
etmek bütün bütün baþkadýr.
***
Altýncý Sebep: Gayet güzel olan bir þey bozulsa, âdi olan bir
þeyin bozulmasýndan daha bozuk olur. Meselâ: Nasýlki süt ve yoðurt bozulsalar, yine yenilebilirler. Ama yað bozulsa, yenilmez;
hatta bazen zehir gibi olur. Öyle de bütün yaratýklar içerisinde
en þereflisi, belki de en yücesi olan insan, eðer bozulsa, zehirli ve
yýrtýcý hayvandan daha ziyade bozuk ve daha çok zararlý olur.
Öyle ki, kokuþmuþ maddelerin o pis kokusundan lezzet alan haþereler gibi ve ýsýrmakla zehirlendirmekten lezzet alan yýlanlar
gibi, küfür bataklýðýna saplanan kimse de, küfür ve dalalet bataklýðýndaki þerlerden ve habis ahlâklardan lezzet alýp onunla if-
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tihar eder ve zulüm ile tecâvüzün meydana getirdiði zararlardan
ve cinayetlerden lezzet alýr ve adeta þeytanýn mahiyetine girer.
Ýþte bütün bunlarda apaçýk bir þekilde anlaþýlýyor ki, küfür ve
sapýklýk bataklýðýnda korkunç bir þekilde bozulmaktan, tefessüh
etmekten ve periþan olmaktan koruyan biricik çare, insanýn kalbindeki iman nuru ve hidayet kuvvetidir. Cenab-ý Hak, kalplerimizi iman nuruyla tenvir ve aklýmýzý hidayet kuvvetiyle takviye
buyursun. Amin.

ALLAH'IN VARLIÐININ ÝSBÂTI
1. Eþya ve hadiseler üzerinde düþünmenin önemi:
Kudret kalemiyle yazýlan ayetler üzerinde düþünmenin önemi pek büyüktür. Nitekim, pek çok ayet-i kerime, hadis-i þerif ve
kâinatýn bu þekilde yaratýlmasýndaki hikmetler, eþya ve hadiseler üzerinde tefekkürü emretmekte ve istemektedirler. Çünkü
tefekkür gafleti daðýtýr ve insaný sürekli olarak uyanýk tutar.
Hem düþünmek vehim, vesvese ve hayal zulmetlerini daðýtýr ve
insaný vicdanýn ve muhakemenin aydýnlýk atmosferine yüceltir.
Þu kadar var ki, iç dünyamýzý düþünürken bu türlü nefsi tefekkürü derinden derine tafsilatla yapmalý, çevremizdeki eþya ve
hediselerle ilgili olan afaki tefekkürü ise sathi ve icmali olarak
yapmalýyýz.
Evet þu kâinatý dolduran mükemmel eserler üzerinde iyice
düþünmeliyiz. Çünkü bütün eþya ve hadiseler, Yüce Yaratýcýnýn
varlýðýný ve birliðini gösteren alamet ve delillerdir.
Biz Cenab-ý Hakk'ýn insana doðrudan doðruya veya dolayýsýyla ihsan ettiði nimetlerini mantýk silsilesi içinde düþünüp
O'nun vahdaniyetini bulduðumuz gibi, ayný zamanda O'nun sayýsýz nimetlerini ve kusursuz iþlerini düþünür de, O'nun sonsuz
kudretini, her tarafý kuþatan ilmini, engelsiz ve her þeyde geçerli plan iradesini, her þeyin maslahatýna uygun olarak cereyan
eden þümullü hikmet ve adaletini, umumi afv ve müsamahasýný
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görür ve bunlar karþýsýnda kendi acizliðimizi, zayýflýðýmýzý, bilgisizliðimizi, beceriksizliðimizi ve eksiklerle dolu olan benliðimizi
anlarýz. Anlarýz da noksanlarýmýzý imkanlar nispetinde telafi etmek ve deðer kazanmak için O'nun yüce dergahýna çýkar ve
O'nun Rabb'ül-Alemin olduðunu, kendimizin de her yönüyle
O'na muhtaç olan kullarý olduðumuzu hem hal hem de kâl dilimizle kendisine arz ederiz.
Ýþte biz mü'minler, böyle bir anlayýþ ve bu tür bir hareketle
görünüþte bizim aleyhimizde ve bizi ezecek gibi olan hadiselere
karþý; sabýr, metanet ve azimle tebessüm eder ve onlardan asla
korkmayýz. Tedbirimizi alýr, gerisini O'na havale eder ve rahatla
hayatýmýzý sürdürürüz. Yoksa son derece acizliði ve hiçliði içinde hadsiz ve lüzumlu ihtiyaçlarýn halledilmesine muhtaç olan insanýn ruhu kendisine güveneceði, bel baðlayacaðý ve itimad edeceði saðlam bir noktayý bulamayacak; dolayýsýyla da hakiki teselliye eremeyecek ve sürekli olarak rahatsýz ve huzursuz olacaktýr.
Kaldý ki, insanýn yaratýlýþýndan maksad, kendisine verilen kabiliyet ve özelliklerle Cenab-ý Hakk'ýn gizli hazinelerini keþfedip
bulmak, onlarý açýða çýkarýp ilan etmek ve o Yüce Yaratýcýnýn
varlýðýna, isimlerine ve sýfatlarýna kat'î bir burhan ve saðlam bir
delil olmaktýr. Diðer bir tabirle, insanýn asýl vazifesi Cenab-ý
Hakk'ýn Esma-i Hüsnâ’sýna yani güzel isimlerine ve Sýfât-ý
Ulya'sýna, yani yüce sýfatlarýna mazhar olmaktýr. Zâten insanýn
kýymeti de Esma-i Hüsnâ'ya mazhar olmasý ve onlarý en güzel
bir þekilde yansýtmasý nispetindedir. Ýþte bu olgunluða eren bir
insan, en temel vazifesini gereði gibi yerine getirmiþ, O Yüce
Zât’a parlak bir ayna olmuþ ve böylece gerek Yüce Yaratýcý gerekse yaratýklar nazarýnda kýymet ve itibarýný artýrmýþ olur. Meselâ:
a. Benlik ve hürriyet insana, Cenâb-ý Hakk'ýn varlýðýný ve
O'nun her türlü tasarrufunda muhtar ve müstakil olduðunu anlamasý için verilmiþtir.
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b. Ýnsanýn, Vacib'ül Vücûd olan yüce Zâtýn varlýðýný göstermek için böyle seçkin ve müstesna bir surette yaratýlmýþtýr.
c. Ýnsanýn üç-beþ þeye geçici olarak malik ve sahip olmasý, her
þeyin maliki olan yüce Allah'ý bilmesi, anlamasý ve tanýmasý içindir.
Öyle ise insan, kendine verilen sýfatlarla, Cenab-ý Hakk'ýn zât
ve sýfatlarý için bir vahid-i kýyâsî olmasý, yani bu sayede Allah'ý
tanýyýp O'nu tanýtmasý gerekmektedir.
Ýþte insanýn vazifesi bu derece ciddi ve yüce olduðu halde;
maalesef insanlarýn pek çoðu Cenab-ý Hakk'ýn isim ve sýfatlarýna
perde olmaktadýr. Vazifeleri, O yüce Zâta ait mana ve sýrlarý keþfedip göstermek olduðu halde; onlara perde olmakta, kapamakta ve mani olmaktadýrlar. Gerçekten insan ne kadar da
zalim ve cahil bir yaratýktýr!
Þimdi yaradýlýþýmýzýn yegane gayesi olan yüce Allah'a iman
etmeyi gerçek manasýyla elde edebilmek için, yüce tevhid
semasýna layýkýyla yükselebilmek için, teþebbüs noktasýnda deðil de, kanâat ve i'tikad noktasýnda sebeplerden kurtulabilmek
ve akýl ve kalp noktasýnda hakiki tevhide ve gerçek vahdete ulaþabilmek için ve nihayet bu ulvi gaye ve neticeyi baþkasýna anlatýrken etkili ve verimli bir þekilde muvaffak olabilmek için, aþaðýdaki kademeleri sýrasýyla ele alýp, nazara vermenin ve meseleyi öyle anlatmaya çalýþmanýn daha faydalý olacaðý kanaatindeyiz.

2. Allah'ýn Varlýðý Ýle Ýlgili Bilinmesi Gereken Bazý Kademeler:
Birinci Kademe: Hakâik'ul-eþyâi sâbitetün.
Yani, görülen eþya hayal ve kuruntudan ibaret olmayýp varlýðý sabit ve gerçektir. Eþyanýn maddi ve zahiri varlýðý arýzi ve geçici de olsa sabittir. Hatta eþyanýn varlýðý Vâcib'ül-Vücûdun mukaddes Vücuduna nispetle son derece zayýf ve süratle kaybolan
bir gölgeden ibaret olduðu kabul edilse bile; yine eþya, varlýðý
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yoktur denemeyecek kadar bir varlýk hakikatine sahiptir. Çünkü
her þeyden önce, Cenab-ý Hakk'ýn pek çok isimlerinin tecelli etmesi için eþyanýn varlýðýnýn gerçek olmasý icabeder.
Eþyanýn varlýðý üç yoldan birisiyle bilinir:
a. Beþ duyu organý ile
b. Sadýk bir haberle
c. Akýlla
Hatta objektif olmamakla beraber denilebilir ki, bazý þeylerin
varlýðý, vicdanla, selim bir kalple, firâset ve saika adý verilen fakat mahiyeti pek bilinemeyen bir hisle de bilinebilir.
Bazý eþyanýn varlýðýný beþ duyu ile yani eþyanýn mahiyetine
göre; iþitme ile, görme ile, koklama ile, tatma ve dokunma ile biliriz.
Bazý þeylerin varlýðýný haber-i sadýkla yani doðru haberle biliriz. Bu da yalan üzerine birleþmeleri mümkün olmayan bir cemaatýn nakletmesi ile olur. Geçmiþteki padiþahlarý, meydana gelen büyük hadiseleri bildiðimiz ve onlarýn varlýklarýný kabul ettiðimiz gibi...
Bazý þeylerin varlýðý, peygamberliði mucizelerle teyid ve ispat
edilmiþ olan bir peygamberin haber vermesiyle olur. Bunlarýn
her ikisiyle bize kadar ulaþan haberler doðru haberlerdir ve biz
onlarý kabul ederiz.
Bazý þeylerin varlýðýný da akýl yoluyla biliriz. ‘Tüm’ün ‘parçalarýndan daha büyük olduðunu, ‘bir’in, ‘iki’nin yarýsý olduðunu,
siyah-beyaz gibi zýd þeylerin ayný anda bir arada olamayacaklarýný, yeryüzünün böylesine katý ve nispeten hayattan uzak olmasýna raðmen bu kadar canlý ile dolup taþtýðýna göre son derece
letafetli, nûrani ve hayata müsait olan gökyüzünde de kendisine
göre bir kýsým varlýklarýn bulunacaðýný aklýmýzla anlar ve biliriz.
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Yukarýda da belirtildiði gibi objektif olmamakla beraber;
sâika gibi bir duygunun, bozulmamýþ ve sezisi yerinde bir vicdanýn hissetmesi ile veya sâfî bir kýsým kalplere gelen ilham ile de
bazý þeylerin varlýðý sezilir ve bilinir. Ne var ki, bu þekilde eþyanýn varlýðýndan haber verme yolu objektif olmadýðýndan; bu yolla elde edilen malumâtýn isbatý zordur. Kendini halk nezdinde
kabul ettirmeye ve halkýn da o kimseye itimad etmesine baðlý bir
husustur.
Ýkinci Kademe: Eþya kadim olmayýp sonradan yaratýlmýþtýr.
Hem de son derece sanatlý ve gayet hikmetli olarak yaratýlmýþtýr.
Evet, insan eli karýþmamak þartýyla hiç bir þeyde hikmetsizlik, abesiyyet, manasýzlýk, mantýksýzlýk; hasýlý, insanýn yadýrgayacaðý bir biçimsizlik göremeyiz, bulamayýz. Ýlk etepta kusur
gibi görülen ve yadýrganan bazý þeylerde bile pek çok hikmet ve
fayda gizlidir. Zira her þey gayet ince ölçülerle ve mükemmel bir
þekilde yaratýlmýþtýr. Meselâ:
a. Atom, molekül ve hücre gibi küçük maddeler...
b. Su, toprak ve hava gibi ana maddeler...
c. Zeytin, incir, üzüm, mýsýr, nar ve dut gibi bitkiler...
d. Sinek, örümcek ve arý gibi hayvanlar...
e. Kamer, arz ve güneþ gibi gezegenler...
f. Ýnsanýn Organlarý; yani parmaklarý, gözleri, dili, kulaðý,
beyni, böbrekleri, kalbi ve kaný gibi uzuv ve maddeler...
Ýþte bütün bunlara ve diðer eþyaya bakýldýðýnda her birinin
son derece maharetli bir ustanýn elinden, gayet derecede sanatlý ve hikmetli bir þekilde çýktýklarý görülür.
Evet, etrafa ibret nazarýyla bakýldýðýnda çok þeylerin kýsa bir
zamanda, bazý þeylerin de ayný anda, hem de basit bir maddeden
ve gayet mükemmel olarak meydana geldikleri görülür ki; bu bir
yönüyle meydana gelen eþyanýn güzel, nakýþlý ve hikmetli bir va-
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ziyette meydana geldiðini gösterdiði gibi diðer yönüyle de bu
þeylerin maharetli bir elden çýktýðýný gösterir.
Þu yeryüzüne bakýldýðýnda yeryüzü adeta bir kýþla; bitkiler,
hayvanlar birer ordu mesabesinde... Öyle ki, her birinin erzaklarý, silahlarý, elbiseleri, vazifeye baþlatýlmalarý ve terhis edilmeleri ayrý ayrý olduðu halde, bütün bunlarýn, ihtiyaçlarýna göre ayný
zamanda ve münasib bir þekilde kendilerine verilmesi; ciddi bir
intizamý, mükemmel bir hikmeti ve þahane bir sanatý ve muhteþem bir saltanatý gösterir.
Semanýn bize tebessüm eden ay, güneþ ve yýldýzlarla süslendirilmesi; yeryüzünün baharlar ve bahçelerle þenlendirilmesi,
bahçelerin aðaçlar ve bitkilerle döþenip süslendirilmesi, aðaçlarýn çiçek, yaprak ve meyvelerle güzelleþtirilmesi, meyvelerin
kendilerine göre tat, þekil ve kokularla sevdirilip canlýlarý kendilerine meftun ve medyun etmeleri ve bütün bunlarýn aklý ve hayali hayretler içinde býrakýp yormalarý gösteriyor ki, yaratýlan eþyada ciddi bir intizam, hadsiz bir hikmet, harika bir sanat ve maharetli bir nakýþ vardýr.
Hem bütün bunlar gösteriyor ki, þu alem, gerek varlýðý doðrudan doðruya sabit olan cismi ve maddesi itibariyle, gerekse
varlýðý baþkasýnýn varlýðýna baðlý olarak sabit olan renkleri, þekilleri, tatlarý ve kokularý yönüyle sonradan var edilmiþtir. Hem de
gayet mükemmel, kusursuz ve güzel sanatlý olarak yaratýlmýþtýr.
***
Üçüncü Kademe: Bir þeyin sanatlý, hikmetli ve maharetli olmasý, onun bir ilim, bir irade, bir hikmet ve bir kudretin eseri
ve neticesi olduðunu gösterir. Her þey mükemmel intizamlý, harika sanatlý ve gayet hikmetli olduðuna göre; her þeyin en azýndan bu dört özelliði gösteriyor ki, etrafýna sathi bir nazarla bakan kimse bile bunlarý görüyor ve onlardan bir kýsým manalar
anlýyor demektir. Bundan da anlaþýlýyor ki, her tarafý kuþatan bir
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ilim, her þeye tesir eden bir irade, umum eþyanýn maslahatýna
uygun olarak iþ yapan bir hikmet ve bütün eþyayý yaratmak bir
tek þeyi icad etmek gibi kendisine kolay gelen yüce ve sonsuz bir
kudret var ki, eserlerini gayet mükemmel bir þekilde bakanlara
ve anlayanlara göstermektedir.
Alemin sonradan yaratýlmasý ile ilgili olarak, kelam âlimleri
þöyle demiþlerdir:
“Alem, müteðayyirdir. Her müteðayyir hâdistir. Her bir
hâdisin bir muhdisi yani mucidi var. Öyle ise bu kâinatýn
kadim ve ezeli bir mucidi vardýr.”
Bunun manasý þudur: Þu alemde küçük veya büyük öyle þeyler vardýr ki, onlardan bir kýsmý her asýrda, bir kýsmý her senede,
bir kýsmý her baharda ve bir kýsmý her gün ve gayet kýsa kýsa bir
zamanda deðiþip gitmekte ve yerini baþkasýna býrakmaktadýr.
Onun yerine gelenler de belirli bir müddet zarfýnda kendisine
verilen ve yaradýlýþ gayesi olan vazifesini tamamladýktan sonra,
onlar da çekip gitmektedir. Fakat bütün bunlar kâinattaki
umum intizamý bozmadan; vazifelerini ortada býrakmadan, sessizlik içinde gözlerimizden ayrýlýp gitmektedirler. Demek ki bütün bunlarý evirip çeviren ve emrinde çalýþtýran zât, ezeli ve
ebedi olan, sözü her þeye geçerli ve iradesi kesin hüküm olan Yüce bir Zât'týr ki, bütün bunlarý O, meydana getirmekte, eþyayý O
sahneye sürmekte, vazifeleri bitince de onlarý geriye çekerek onlarýn yerlerine baþkalarýný getirmektedir. Bu defa da yenilerle
icraatýný devam ettirmekte, ve böylece eþyayý yaratmakla varlýðýný, gidenlerin yerine yenilerini meydana getirmekle de her þeyin
fani olduðunu; fakat sadece kendisinin dâimi, bâki ve ebedi olduðunu göstermektedir.
***
Dördüncü Kademe: Sýfatlar tek baþýna iþ görmezler. Yani
varlýðý zahirde olup elle tutulan bir þeye müdahale edemezler.
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Hadd-i zâtýnda sýfat mevsufsuz olmaz. Çünkü sýfatlarýn maddi
varlýklarý ve zahiri yönleri yoktur. Varlýklarý vehmi ve itibaridir.
Sýfatlar, iþ gören ve varlýk sahibi bir Zâtta bulunursa; iþte o zaman o zât, sahib olduðu bu sýfatlarla iþ yapar. Yaptýðý iþ neticesinde de o sýfatlar ortaya çýkar ve bu þekilde varlýklarý bilinir. Buna göre, ilim bir sýfattýr, mevsufsuz olmaz. Ýlim sýfatýný taþýyan
Zâta, âlim denilir.
Ýrâde bir sýfattýr, mevsufsuz olmaz. Ýrâde sýfatýný taþýyana
mürîd veya muhtar denilir.
Hikmet bir sýfattýr, mevsufsuz olmaz. Hikmet sýfatýný taþýyana Hakîm denilir.
Kudret bir sýfattýr, mevsufsuz olmaz, bu sýfat sahibine de Kadir denilir..
Bu sýfatlar her þeyde mevcud olduðuna; fakat sýfatlar tek baþýna iþ yapamadýklarýna ve iþi yapan bu sýfatlarla muttasýf bulunan bir Zât olduðuna göre; demek ki küçük büyük bütün eþyada
ve olup biten hadiselerde tasarruf eden kimse, ilmiyle her þeyi
kuþatan, iradesi her þeyde geçerli, hikmeti her tarafta mevcud ve
kudreti her þeye yeten bir Zâttýr.
Buna göre, O'nun ilmi ve kudreti haricinde kalan, emir ve
iradesinin geçmediði ve hikmetinin bulunmadýðý hiçbir þey yoktur.
***
Beþinci Kademe: Gerek zaman gerekse mekan bakýmýndan
her þeyi kuþatan ve istediði gibi evirip çeviren ve yüce kudret,
külli irade ve ihatalý ilim sahibi olan þey nedir? Veya bu mükemmel sýfatlarýn sahibi olan zât kimdir?
a. Ya sebeplerdir; yani bu þeyler sebeblerin bir araya
gelmesiyle oluyor.
b. Ya tabiattýr; tabiat yapmakta, tabiat yaratmaktadýr.
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c. Ya tesadüftür; her þey kendi kendine olmaktadýr.
d. Veyahut eþya cinsinden olmayan ve kendisine hiç bir þey
benzemeyen ve her þeye muktedir olan yüce bir Zâttýr.
Þimdi bunlarý sýrasýyla görmeye çalýþalým.
***

3. Sebeblerin Eþyayý Meydana Getirmesi Meselesi
a. Mevcudatýn sebeplerin bir araya gelmesiyle meydana gelmeleri muhaldir. Çünkü her þey müteaddit parçalardan ve muhtelif maddelerden son derece hassas bir ölçü ve tartýyla meydana getirilmekte, hadsiz bir hikmet, her tarafý kuþatan bir ilim ve
her þeyi kaplayan bir irade ile var edilmektedir. Bütün bu ölçülü
ve manalý iþler elbette sel gibi akan kör, saðýr ve maddi unsurlarýn ve sebeplerin iþi olamaz.
b. Eþya sebeplere verilirse o zaman pek çok sebeb ve kaba
maddelerin her bir canlýnýn vücudunda bizzât müdahaleleri olmasý gerekir. Halbuki bu kadar birbirine zýt sebepler sinek ve
onun gözündeki hücre gibi küçücük bir canlýnýn içine nasýl girecek ve nasýl müdahale edecektir.
c. Meydana gelen bir þeyin vahdeti yani birlik ve intizamý varsa; bu hal, onun bir elden çýktýðýný gösterir. Çünkü birden fazla
elin karýþtýðý bir þey, birliðe ve intizama sahip olarak meydana
gelemez ve deðiþik sebeplerden teþekkül bir þey, kalýcý bir birliðe sahip olarak varlýk alemine çýkamaz; çýksa da varlýðýný uzun
bir süre devam ettiremez.
Halbuki görüyoruz ki, her varlýðýn vahdeti ve intizamý bulunmakta ve her varlýk kendisi hakkýnda takdir edilen fýtrî ömrünü
birlik içinde sürdürebilmektedir. Ýþte bütün bunlar, eþyanýn
deðiþik sebeblerden deðil; ancak bir elden yani tek olan Yüce bir
Zât'ýn elinden ve iradesinden çýktýðýný gösterir.
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d. Maddi sebeblerin tesirleri bizzât dokunmak suretiyle ve temasla olur. Maddi sebeblerin temaslarý, mevcudatýn dýþ yönleriyledir. Halbuki mevcudatýn iç yapýlarý dýþ yönlerinden yaratýlýþ, sanat ve letafetçe çok daha mükemmeldir. Öyle ise onlarý yaratan cansýz, cahil, kaba, uzak, kör, þuursuz ve birbirine zýt olan
sebebler deðildir ve olamaz.
Nitekim eþyanýn iç kýsýmlarýyla dýþ kýsýmlarý mukayese edildiðinde; iç kýsýmlarýnýn dýþa oranla çok daha mükemmel,
fevkalade hikmetli, gayet lezzetli, son derece letafetli ve pek çok
faydalý olduklarý görülür. Bunun içindir ki pek çok meyvenin ve
diðer yiyeceðin dýþ kýsýmlarýný atar; sadece içlerini yeriz. Karpuz,
kavun, fýndýk, ceviz, yumurta vb... bunlardan sadece kavunu ele
alýp içindekinin letafetine, kokusuna ve tadýna baktýðýmýzda dýþ
kýsmýndan çok daha mükemmel olduðunu görürüz. Halbuki
maddi sebeplerin farz-ý muhal hakiki tesirleri ve müdahaleleri
olsaydý; eþyanýn ancak dýþ yönlerine müdahale ederlerdi. Buna
göre ise bütün eþya dýþtan ve kabuktan ibaret kalýrdý. Madem ki
iç kýsýmlarda ciddi bir sanat ve umumi bir fayda var; o halde eþyanýn dýþlarýna olduðu gibi, en ince noktalarýna kadar bütün iç
kýsýmlarýna müdahale eden ve etkisi çok kuvvetli olan umumi
bir ilim, bir irade, bir hikmet ve bir kudret var, demektir.

4. Tabiatýn Eþyayý Yaratmasý Meselesi:
a. Tabiat herhangi bir þeyi yaratamaz. Çünkü tabiat dediðimiz þey, ya þu kâinatta madde olarak ne varsa her þeydir veyahut
þu kâinatý ayakta tutan program ve faaliyetlerin, kanun ve düsturlarýn adýdýr.
Tabiat dendiðinde, þayet bundan maddi varlýklar kast ediliyorsa, bu durumda böyle bir tabiatýn her hangi bir þeyi meydana getirmesi mümkün deðildir; muhaldir. Çünkü böyle bir tabiat, kendisinde sayýsýz derece makinalar ve matbaalar bulundurmakla veyahut her þeyde bütün eþyayý yaratacak sonsuz bir kud-
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retle gayet geniþ bir hikmeti yerleþtirmekle ancak bir þeyi meydana getirebilir. Hem mesela: Bir sineðin bile bir tecelli ile deðil
de; maddi tabiatýn müdahalesiyle yapýldýðý kabul edilirse o
maddi tabiatýn, sineðin yanýnda ve içinde bizzât bulunmasýný
kabul etmek gerekir. Nasýl ki bir su damlasýnda veya bir kabarcýkta gördüðümüz ýþýðý, ya güneþin aksi olduðunu kabul ederiz veyahut o bir damla suda ve o kabarcýkta güneþin bizzât kendisinin bulunduðunu kabul etmeye mecbur kalýrýz. Aynen öyle
de, gözümüzün önünde cereyan eden mükemmel yaratýlmalarýn, harika sanatlarýn ve güzel þekillerin de bir Zâtýn isimlerinin
tecellisi olduklarýný kabul ederiz. Aksi takdirde en küçükten en
büyüðe kadar her þeyde, o þeyin yanýnda ve içinde maddi tabiatýn bizzât müdahalesini kabul etmeye mecbur kalýrýz. Böyle bir
kabul ise, olsa olsa antika bir cehaletin ifadesi ve izharý olur.
Tabiat, maddenin yanýnda ve bilhassa içinde bulunamayacaðýna ve eþyanýn içi de dýþýndan daha mükemmel olduðuna göre,
anlaþýlýyor ki eþya ve hadiseler, maddenin ve tabiatýn tesiriyle
deðil; tecelli ile, yani kudretin, hikmetin, ilmin ve iradenin o eþyaya taallukuyla ve o eþyada iþlemesiyle meydana gelmektedir.
b. Eþyanýn yaratýlmasýnda tabiatýn hakiki tesirini kabul etmek her bir parça toprakta; orada yetiþen çiçekler ve otlar adedince makina ve matbaalarýn varlýðýný kabul etmek demektir.
Bunun ise muhal olduðu gayet açýktýr.
c. Farz-ý muhal, tabiat bir þeyi meydana getirse, ancak kendi
cinsinden bir þey meydana getirebilir. Yani kökleriyle çamurdan
yapýlmýþ çamur çorbasýný içen bir asma kütüðünden, üzüm salkýmlarý deðil, çamur akmasý gerekirdi. Ýncir aðacýndan da incir
taneleri deðil, toprak akmasý gerekirdi. Bu misaller çoðaltýlabilir.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki tabiat maddi yönü itibariyle
her hangi bir þeyi var veya yok edemez. Kaldý ki her þeyin tabiatý
da yani tabiat dediðimiz þeyin kendisi de mahluktur. O da mükemmel olarak sonradan yaratýlmýþtýr. Eþyayý tabiat yapýyor di-

52

Hakikat Güneþi

yenlerin maksatlarý, þu kâinatýn maddi yönü deðil de kâinattaki
program, kanun ve düsturlar ise; daha önce de belirtildiði gibi,
program ve kanun gibi þeylerin görünürde elle tutulur ve gözle
görülür bir varlýklarý yoktur. Bu gibi þeylerin varlýklarý itibari
ve nisbîdir. Varlýðý zahiri olmayan þeyler ise bizzât iþ yapamazlar. Ancak bunlarý elinde bulunduran Zât bu türlü itibarî ve nisbî
varlýða sahip olan þeyler vasýtasýyle iþ yapar.
Tabiat, aslýnda Cenab-ý Hakk’ýn âdet ve kanunlarýnýn mecmuasýdýr: Sanatýnýn fihristesi, örneði ve sergisidir. Öyle ki, tabiat hem maddeden ibaret olan þu kâinat sarayýdýr, hem manadan
ibaret olan þu kâinat sarayýnýn mükemmel bir þekilde iþleyiþinin
bir programý ve gayet verimli olan hareket tarzýnýn bir planý
hükmündedir.
Tabiat, rubûbiyyet saltanatýnýn itibari kanunlarýndan kâinattaki fýtrî icraat ve âdetlerinin ilimle alâkalý olan hükümlerinden
ve düsturlarýndan ibarettir. Bunlar ise ilim ve kelamdan gelen
tecellilerdir. Ýlim ve kelamdan gelen bu tecelli ve kanunlar kudret yerine ikâme edilmez ve ellerine icad verilmez.
Binaenaleyh: Tabiat ancak bir sanat ve bir nakýþtýr. Bir model
ve bir motiftir. Bir numune ve bir sergidir. Bir hüküm ve bir kanundur. Gayet hassas bir ölçü aletidir ve Yüce Ýzzetin ve Azametin çok þeffaf bir perdesidir.

5. Eþyanýn Yaratýlmasýnýn Tesadüfe Verilmesi Meselesi:
a. Her þeyin etrafý ile, belki pek çok þeylerle alâkasý vardýr.
Ayrýca her þeyde sýk sýk yenilenme ve bir kýsým sentez ve analizler meydana gelmektedir. Bununla beraber çalýþan atomlar veya
hücreler de çalýþtýklarý vücudun etrafla alâkasýný ve irtibatýný
bozmamak için adeta a'zamî gayret sarf etmektedirler. Bu kadar
yenilenme olmasýna raðmen, ne kendi aralarýnda ne de etrafla
irtibatta en küçük bir kusur veya zedelenme görülmez. Öyle ise,
ya diyeceðiz ki çalýþan bu atom ve hücrelerde zaman ve mekan
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bakýmýndan ihatalý bir göz ve þümullü bir ilim var. Bunu ise hiç
kimse dememiþ ve diyememiþ. Veya diyeceðiz ki bütün bu iþler
her tarafý gören, en büyük kütleyi en küçük bir varlýðýn imdadýna koþturan kudreti nihayetsiz ve iradesi her þeyde geçerli Yüce
bir Zât'ýn eseri ve yaratmasýdýr. Buna göre atom ve hücreler de
O Yüce Zât'ýn “Kün” emriyle çalýþtýrdýðý birer memuru veya birer
neferi durumundadýrlar. Veyahut kudret kaleminin noktalarý ve
kader kaleminin uçlarý olarak istihdam ediliyorlar.
b. Eþya tesadüfe verilirse o zaman bir hücrenin ayný anda
hem hâkim hem mahkûm olduðunu kabul etmek gerekir. Zýt
þeylerin ayný anda bir arada bulunmalarý muhal olduðu gibi,
mahkûm olan bir þeyin bir baþkasýna faydalý olmada yapacaðý iþlerin ne kadar basit, kýsýr ve noksan olacaðý da gayet açýktýr.
c. Eþya tesadüfe verilirse hem birbirine benzeme hem de birbirine zýt olma gibi iki zýtlýkla daha karþýlaþýlýr. Yani son derece
kayýtlý, sýnýrlý ve acziyet içinde, Cenab-ý Hakk'a ait sýfatlarýn kaynaðý, menbaý ve merkezi olma gibi birbirine zýt ve muhal bir durum meydana çýkar.
d. Eþyanýn yaratýlmasý kendi kendine olmasý þeklinde kabul
edilirse; o zaman bir bedende iç içe giren hücreler gibi, iç içe girmiþ binlerce tabiat kalýplarýnýn varlýðýný kabul etmek gerekir,
Nasýlki elimizdeki kitap yazýlmýþ olsa bir kalem ve bir kâtip yeter; ama tabedilmiþ ise o zaman harfler sayýsýnca demir kalemler lâzým ki tab'edilsin. Aynen öyle de; eþya ilahi kudrete verilmezse eþyayý meydana getiren zerreler adedince tabiat kalýplarýnýn ve makinalarýn varlýðýný kabul etmek gerekir.
e. Alemde tesadüf yoktur. Özellikle bahar mevsiminde, yeryüzü bahçesinde bütün aðaçlarýn dallarýnda, çiçeklerin yapraklarýnda, ekinlerin sünbüllerinde fevkalade bir kolaylýk, harika
bir sürat ve gayet mükemmel bir intizamla yaratýlan eþya ve o
eþyadaki mana, hikmet ve ibret levhalarý tesadüfün olmadýðýný
açýk bir þekilde ilan ve ispat etmektedir. Öyle ki, Yüce Allah’ýn
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varlýðýný ve birliðini haykýran eþya üzerindeki hikmetli ve mânâlý
terennüm ve naðmeleri “tesadüf þeytanlarý” bile azýcýk bir iman
kulaðýyla ve bir basiret gözüyle dinleyip seyretseler, onlar da
hayranlýk içerisinde tevhid gerçeðini kabul ederler.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki eþyanýn yaratýlmasý sebeblere,
tabiata ve tesadüfe verilemez. Ve yine anlaþýlýyor ki, bütün bu
olup bitenleri dilediði þekilde meydana getiren ve istediði zamanda yok eden ve her þeyi elinde tutan bir Zât vardýr ki; O, eþya cinsinden deðildir, hiç bir þey O'na benzemez ve her þey
O'nun mahkumu ve esiridir. Ýþte Ýslam dinine göre varlýðý kendinden olup ezeli ve ebedi olan bu yüce Zâtýn adý, Allah'týr.

6. Bu Konuyu Þu Ýbretli ve Düþündürücü Tablo Ýle Bitirelim:
Etrafýmýzda nefsimizi okþamasýyla, hislerimizi teskin etmesiyle ve sekir verici hüviyetiyle bizi cezb ve celbeden; fakat mana
ve hikmetlerinden habersiz olduðumuz bir çok eþya ve hadise
vardýr. Özellikle mimsiz medeniyetin ve israftan ibaret olan lüksün yaþamayý zorlaþtýrmasýnýn neticesinde zâruri gördüðü ve kabul ettirdiði bir kýsým dünyevi meþgaleler; duygularýmýzý öylesine uyutup dumura uðratmýþ, akli ve fikri melekelerimizi öylesine uzun bir tatile ve gaflete sokmuþ ki, bu gafletten kurtulup kýsa bir zaman için de olsa, aklýn ve fikrin hakemliðinde bütün his
ve latifelerimize içirip onlarý tatmin edecek þekilde gözümüz
önünde cereyan eden ibretli ilahi tablolara bakamýyor, onlardan
almamýz gereken dersimizi alamýyor ve bir þey öðrenemiyoruz.
Halbuki, gerek enfüsî olsun gerekse afaki olsun, aslýnda her þey
bir kýsým gayeler için meydana gelmektedir. Ýþte o gayelerden
birisi de biz insanlarýn istifadesidir; Görelim, seyredelim; sonra
da zevkine varýp hakiki ve ebedi kaynaðýndan içme arzusuyla dolup taþalým diye...
Gerçekten her an ve her yerde nazarlara harikulade tablolar
gösterilmekte ve basireti olanlara arz edilmektedir. Bütün duy-
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gularýmýzý tatmin eden ve sýnýrsýz ihtiyaçlarýmýzý gideren, yenilecek ve içilecek muhtelif ve müteaddid gýdalarý ihtiva eden
semavi ve arzi bu türlü sofralarýn hazýrlanmasýyla de ikramý bol
olan Yüce Zâtýn tanýtýlmasý, sevdirilmesi ve itaat edilip huzurunda o huzura layýk bir þekilde kemal-i edeple davranýlmasý istenmektedir. Ýþte dünya misafirlerine takdim ve ikram edilen bu
türlü sofralardan biri yaz mevsiminde serilmektedir. Bin bir niþan ve alametlerin üst üste dizildiði ve derken sýfatýn isme galip
gelerek ve isim yerine kullanýlarak sadece mevsim demekle yetindiðimiz ve sayýsýz delillere sahip olan yaz mevsimi sofrasýnýn
fevâkih kýsmýndan olan üzüm asmasýnýn binlerce fayda, alamet
ve niþanlarýndan bir kaç tanesini nakletmekle bu tevhid konusunu biraz daha açýða kavuþturmak gerektir.
Dayanak ve istimdâd noktamýz durumunda bulunan muteber
kitaplar asýl hedef ve gayeyi tayin edip tahsilini isteme sadedinde hedef ve gayeyi nazarlarýmýza arz ederken bizim hislerimizi
göz önünde bulundurarak anlatýyor ve bir kýsým dürbünlerle
perdenin arkasýnda oynanan oyunun iç yüzünü gösteriyorlar.
Kullandýklarý dürbünlerden birisi de meyveler çeþidinin en þereflisi olan ve ‘Sultan'ül Fevâkýh’ lakabýna layýk olan üzümdür.
Kâinat kitabýnýn yaz mevsimi sayfasýnda üzüm asmasý apaçýk niþan ve alâmetleriyle dikkatleri Rabbani faaliyetlere çevirerek
kudret ve hikmet elinin alemþümul hikmetli ve maslahatlý faaliyetini gösterir. Ta beþerin hisleri ve fikirleri esbab daðdaðasýndan, tabiat bataklýðýndan ve evham bulutlarýndan sýyrýlýp
doðrudan doðruya Þems-i Ezeli; Müsebbibü'lesbâb ve Zât-ý Akdes ile irtibat kurup kýymetleri birden bine yükselsin.
Evet, üzüm henüz yeni çýkan filizlerinden son haline kadar
tamamen faydalarla ve ibret tablolarýyla doludur. Filizlerinden
ilk zamanlarda ekþimtýrak ve hoþ bir tadý olan yeþil iplikler çýkar
ki, bundan bazen yemek bile yapýlýr. Daha sonra hasta ve saðlamlara hoþ ve lezzetli olan koruk çýkar ki, yemeði yapýldýðý gibi
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safralýlara faydalý þuruplar da yapýlýr. Yemeklere konacak ekþi
de kaynatýlýr ki, cidden çok lezzetlidir. Yapraðýndan elde edilen
faydalar mâlumdur.
Tam üzüm olunca da meyvelerin en lezzetlisi, en iþtahlýsýdýr.
Yaþ üzüm olarak zamanýnda yendiði gibi onu uygun bir þekilde
asmak suretiyle bir sene veya daha fazla bir müddet bekletmek
mümkündür. Bu yönüyle de bekletilebilen ve geç zamanlara kadar bozulmadan dayanabilen meyvelerin en lezzetlisidir. Sonra
üzümden yenilip istifade edilecek üç þey elde edilir; kuru üzüm,
pekmez, sirke.
Üzümün en güzel þeyi de çekirdeðidir. Ýþin uzmaný olan hekimler bundan bir takým terkipler yaparak midesi zayýf olanlara
yedirmenin veya üzüm çekirdeðini ezerek yedirmenin faydasýnýn pek çok olduðunu beyan etmekte ve davamýzýn daha da kuvvetlenmesine katkýda bulunmaktadýrlar.
Ancak bizim buradaki maksadýmýz üzüm asmasýný tanýtmak
deðildir. Üzüm asmasýnýn arkasýndaki kudret ve hikmet elini
göstermektir.
Evet, üzümün bu türlü faydalarýný görüp kabul ettikten sonra, kýþýn gayet zayýf, muhtaç ve þuursuz olan üzüm asmasýnýn
kupkuru çubuðundan meydana gelen ve sonsuz bir ilmi, bir
iradeyi, bir kudreti ve bir hikmeti gösteren bu tatlý ve faydalý neticeler, acaba bizzât kuru asma çubuðundan mý meydana gelmiþtir? Yoksa geniþ bir hikmete ve sonsuz bir kudrete sahip olan
Yüce bir Yaratýcý, kusursuz icraatýný ve antika sanatlarýný sebepler yurdu olan bu dünyada, mübarek isimlerinin cilveleri tam
görülsün ve bu vesile ile kendisine iþtiyak duyulsun diye; o göz
kamaþtýran hikmetli sanatýný hiç kýymetinde olan bir kuru çubuk üzerinde göstermek istedi de; bunlarý öyle mi yaptý?
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Birinci kýsmý kabul edecek dünyada yoktur. Gelmemiþtir ve
gelmeyecektir. Etrafýna hevesi adýna zehir akýtmaktan zevk
alanlar müstesna..
Þimdi dürbünlerimizi öbür tarafa çevirelim ve orada olup bitenleri seyretmeye ve anlamaya baþlayalým:
Bir üzüm bahçesine girelim. Bakýyoruz ki: Her bir asmanýn
teneffüs ettiði hava ayný, bittiði toprak ayný, emdiði ýþýk ayný, içtiði su ayný... Þimdi yeryüzündeki üzüm bahçelerini hayalimize
getirelim ve seyrimize ara vermeden devam edelim. Bað yerleri
birbirine çok yakýn veya bitiþik olduðu halde, üzümlerin hallerinin ve özelliklerinin birbirinden farklý olduðunu görüyoruz.
Evet iklimler, toprak parçasýnýn þekli ve cinsi hep birbirinden
farklý bazý özelliklere sahiptirler. Meselâ: Birisi çorak iken, yanýndaki çok verimli bir toprak parçasý olabilmektedir. Þimdi dikkatlerimizi biraz daha toplayýp bir bahçenin üzümlerine bakalým. Bak, birisi diðerine benzemiyor. Bir bahçenin aðaçlarýndaki
meyveler tatta ve þekilde birbirinin ayný deðil, ayný aðacýn dallarýndaki yemiþler ve meyveler de birbirinin ayný deðil. Hatta bir
salkýmda bulunan taneler gerek aðýrlýk, gerek þekil, gerekse tad
bakýmýndan biri diðerinin ayný deðil...
Ýþte þu kâinat kitabýnýn þerefli bir nazýrý ve anlayýþlý bir mütefekkiri olan Üstad-ý A'zam bu husustaki bir mütalaasýný arz
ederken þunlarý söylüyor:
“O Rahim-i Zülcemâlin baðistan-ý kereminden, mûcizâtýn salkýmlarýndan, bir tanecik hükmünde gördüðüm iki parmak kalýnlýðýnda, bir üzüm asmasýnýn asýlmýþ olan salkýmlarýný saydým,
yüz elli beþ çýktý. Bir salkýmýn tanesini saydým yüz yirmi kadar
oldu. Düþündüm dedim: Eðer bu asma çubuðu ballý su musluðu
olsa, dâim su verse; þu hararete karþý o yüzer rahmetin þurup
tulumbacýklarýný emziren salkýmlara ancak kifayet edecek.

58

Hakikat Güneþi

Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. Ýþte bu iþi yapan her iþe kâdir olmak lâzým gelir.”
Evet, bütün bu iþler saðýr tabiatýn, kör tesadüfün ve þuursuz
esbabýn çevirdikleri dolaplar ve dümenler neticesi midir? Gerçekten, aklý, gözü ve kulaðý olmayan tabiat, gayet dakik sanatlarý hâvi ve ancak bu vasýflarla olacak bir maddeye tesir ederek eþyayý yoktan yaratýp bu hale getirebilir mi? Yoksa, her þeyi bilen
ve her þeye gücü yeten ilim ve kudret sahibi olan Cenâb-ý
Hakk'ýn kendine has bir mührü, sikkesi ve turrasý mýdýr ki, teveccüh ve nazarlarý perde arkasýndaki Mukaddes Zâtýna çevirmek için bu türlü eþyayý ibda ve icad ediyor, ilim ve fikir erbabý
düþünsün; kalp ve akýl sahipleri hükmetsin.
O halde asma deyip geçmemek lâzým, asmada takýlýp kalmamak lazým. Bu noktada insana düþen vazife, üzüm asmasýnýn
mücessem bir lafýz olarak takdim ettiði mânalarý okuduktan
sonra, asmada takýlýp kalmamasý; tam aksine asmayý aþýp onun
sahip olduðu deðiþik özellikleri ve saðladýðý pek çok faydalarý arkasýnda kendini göstermek isteyen ve alabildiðine celal ve ikram
sahibi olan Yüce Zâtý görüp kabul etmesi ve kabul ettikten sonra da iman, marifet ve itaat enerjisiyle O'nun rýza semasýna doðru kanat çýrpmasýdýr.
Ýþte buraya kadar misalleriyle bir tertip dahilinde zikredilen
hususlar sebep, tabiat ve tesadüf neticesinde herhangi bir þeyin
meydana gelemeyeceðini, aksine ihtimal verilemeyecek bir þekilde gösterip ispat etmektedir.

ALLAH’IN BÝRLÝÐÝNÝN ÝZÂHI
Þimdi de Yüce Zât’ýn birliði ile alâkalý hususlarý görelim. Ýlah
kaçtýr? Herþeyi yaratan Allah'tan baþka ilah var mýdýr?
Pek çok ehl-i tahkike göre ilah, akýllarýn hayret ettiði, kalplere sükunet ve itminan veren ve kalpleri korku, ýzdýrap ve heyecandan kurtaran manasýna gelip uluhiyete ve ubûdýyyete lâyýk
ma’bud demektir.
Hakiki ilah herkesin ibadetine ve kulluðuna lâyýk ve müstahak olan vahid sýfatý ile muttasýf ve misilsiz olan hakiki mâ’bud'dur.
Ýlah ya birdir veya nihayetsizdir. Çünkü alemlerin ilahi bir
kabul edilmez de, hâþâ belirli sayýlar üzerinde durulacak olursa,
mesned ve hüküm yanlýþ olmuþ olur. Zira bir sayý için vârid olacak olan mahzur ve itiraz, diðer sayýlar için de vârid olur. Meselâ: Ýlah on'dur denilse; neden yirmi deðil de ondur? diye itiraz
edilir. Ve buna cevap da verilemez. Zira ilah yirmi olunca ne gibi sakýncalar ve haklý itirazlar olacaksa; on olunca da ayný mahzur ve itirazlar olacaktýr. Çünkü mesele ilahýn þu kadar veya bu
kadar olmasý ile alâkalý deðildir. Mesele kâinatta gözle görülen,
kalple tasdik edilen ve akýlla hükme baðlanan eþya ve hadiselerdeki, tedbir ve icraatýn, nizam ve intizamýn nasýl olduðu ve
nasýl devam ettiðidir.
Öyle ise asýl olan, ilahýn bir olup olmamasý ve birden fazla
olursa ne gibi sakýncalar ve zararlar ortaya çýkacaðý meselesidir.
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Buna göre iki þýkla karþýlaþýyoruz ki, o da ilahýn bir olmasý veya
nihayetsiz olmasý meselesidir.
Ýlah birden fazla olursa ne olur?
“Eðer yerde, gökte Allah'tan baþka ilahlar olsaydý ikisi (yergök) de bozulup gitmiþti.” (Enbiya ayet; 22)
“Allah herhangi bir çocuk edinmemiþtir ve onunla beraber
hiçbir ilah yoktur. (Böyle olsaydý) O takdirde her ilah kendi yarattýðýný alýp götürürdü. Ve onlardan biri diðerine üstün gelmeye çalýþýrdý. (Bu çekiþme ve savaþlar olmadýðýna göre, Allah'ýn eþi ve ortaðý yoktur.) Allah onlarýn isnad ettiði þirk vasýflarýndan (ve bütün noksanlýklardan) münezzehtir.” (Müminun
sûresi, 91)

“De ki: Allah'la beraber (müþriklerin) dedikleri gibi ilahlar
olsaydý, o takdirde bu ilahlar Arþýn sahibine (Allah'a üstün gelmek için) muhakkak ki bir yol ararlardý. (Onunla çarpýþýrlardý)” (Ýsra sûresi, 42)
Ýþte bu gibi ayetlerin doðrudan doðruya veya dolayýsý ile ifade ettikleri Yüce Ýlahýn bir olduðunu gösteren bir delil vardýr ki
kelamcýlar buna Temânu' delili demiþlerdir. Bu delile göre Yüce
Yaratýcý bir ve müstakildir. Zâten istiklâliyet ve infirâd, uluhiyetin zâti ve hususi bir özelliði ve zaruri bir lazýmýdýr.
Evet, kâinatta rububiyet noktasýnda her cüz bir cüz’i ve her
küll bir külli hükmünde olduðundan eþya ve hadiseler arasýnda
kopukluðun ve parçalanmanýn bulunmasý ve onlarý meydana getirenin de müteaddid olmasý muhaldir ve þu intizamlý kâinat ortaklýðý asla kabul etmez. Öyle ise Allah denilince bir olan, eþi ve
benzeri bulunmayan bir Zât akla gelir.
Faraza, birden fazla ilah olsaydý hüküm ve icraatlarýnda birbirlerini engelleyecek, birinin yaptýðýný diðeri bozacak, ortalýk
fitne ve fesadla dolacak ve hayat diye bir þey kalmayacaktý. Daha doðrusu baþta böyle bir varlýktan ve hayattan söz edilemezdi.
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Madem ki kâinat ve kâinattaki eþya ve hadiseleri düzenli bir þekilde hayatta tutan bir nizam var, elbette ki kâinatýn sahibi ve
müdebbiri birdir. O da Allah'týr. Nitekim insanlar da Cenâb-ý
Hakk'ýn vâhid ve müstakil olmasýndan ders almýþlar ki köyün
baþýna bir muhtar, vilayetin baþýna bir vali, memleketin baþýna
bir devlet baþkaný, uçaðýn idaresine bir pilot, trenin baþýna bir
makinist, vapurun baþýna bir kaptan, arabanýn direksiyonuna
bir þoför ve okulun baþýna bir müdür koymuþlardýr.
Ýþte en basit bir iþte vazifeli olan bir adam bile, o vazifesine
baþkasýnýn müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki, hakimiyetin en esaslý özelliði, elbette istiklal ve infiraddýr. Demek ki, intizam vahdeti, hakimiyet de infiradý gerektirmektedir. Madem
hakimiyetin geçici bir gölgesi, aciz olmalarýndan ötürü yardýmlaþmaya çok muhtaç olan insanlarda böyle müdahaleyi reddederse, elbette bütün alemlerin rabbi olma gibi bir rububiyet derecesinde hakiki ve mutlak bir hakimiyete ve sonsuz bir kudrete
sahip olan ezeli ve ebedi bir Zât hakkýnda bütün þiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Çünkü þimdiye kadar zerre kadar
müdahale olsaydý, þu alemde intizam diye bir þey kalmazdý.
Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratýlmýþ ki; bir çekirdeði
yoktan var etmek için, bir aðacý yaratabilir bir kudret lazýmdýr.
Bir aðacý yaratmak için de kâinatý yaratabilir bir kudret gerektir.
Ve þayet kâinat içinde parmak karýþtýran bir ortak var olsa, o ortaðýn en küçük bir çekirdekte de hissedar olmasý lazým gelir.
Çünkü bir çekirdek, kâinatýn küçük örneðidir. Bu durumda ise,
koca kâinatta yerleþmeyen iki rububiyetin, bir çekirdekte, hatta
bir zerrede yerleþmesi demektir ki, bu akýl ve mantýk noktasýnda son derece safsatadan ibaret olan bir muhaldir. Hatta muhallerin ve batýl hayallerin en manasýz, en gülünç ve akýldan en
uzak olanýdýr.
Hem birden fazla ilah olsaydý yerde gökte birlik, intizam, dayanýþma ve birbirlerinin ihtiyaçlarýna cevap verme ve yardýmlaþ-
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ma gibi bir þey olmazdý. Kâinatýn gidiþatý, intizamý ve þekli bozulur ve kâinat yok olup giderdi. Çünkü Yüce Yaratýcýnýn bir olduðuna en açýk delil ve en doðru þahitlerden birisi küçük-büyük
her yerde görülen birliktir.
Evet atomlardan en büyük sistemlere kadar, pirenin göz ve
midesinden güneþ sisteminin mevcut olan þekline kadar, bir nar
tanesinden güneþin ve güneþe baðlý olarak cereyan eden mevsimlerin seyrine kadar top yekun bütün kâinatta her þey birlik
içinde birbirleriyle alâkalý olarak hareket etmektedir. Öyle ise
bütün bunlarý yaratan ve idare eden hikmetli usta ve kudretli
hâkim birdir. Eþsiz ve misilsizdir.
Ýþte bütün bunlarý anlayarak seyreden bir kimse, bir taraftan
þu koca kâinatýn umum hal ve keyfiyetlerini adalet terazisinde
tartan ve hikmet dolu ölçülerle tutan bir sonsuz kudret sahibi bir
Zâtýn acizliðini ortaya sürecek kadar hurafeden ibaret olan þirk
ve küfrün, hakikatlere karþý ne kadar hadsiz derecede katmerli
bir aykýrýlýk, hakka karþý bir yalan ve tevhide karþý bir cinayet olduðunu gördüðü gibi, diðer taraftan da imanýn ve tevhidin ne
kadar sonsuz bir derecede hak, hakikat ve doðru olduðunu anlar
ve içinden gelerek “Kalbimde ve kafamda iman nurunu parlatan
Allah'a binlerce hamd-ü senalar olsun.” der, Allah'a karþý marifet ve muhabbetini artýrýr.
Hem, vahdet ancak vâhidden sudur eder. Yani, bir yerde intizam ve birlik varsa, o yerdeki eþya ve hadiseler, oranýn intizam
ve birliðini meydana getiren, herþeyi bilen ve her tarafa hâkim
olan bir Zât'ýn emri altýnda olduklarýný, sadece onu dinlediklerini, söz sahibi olarak onu tanýyýp baþkalarýný takmadýklarýný
hasýlý, onlara sözü geçenin ve dilediði gibi hareket edenin, bir tek
Zât olduðunu gösterir.
Öyle ise ilah birdir. O da Allah'týr. O tektir. Gerek Zâtýnda, gerekse sýfatlarýnda eþi ve benzeri yoktur. Ondan baþka ilah yoktur. Yerlerin ve göklerin Rabbi O'dur. Ve herþeyi O yaratmýþtýr.
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Küçük-büyük, evvel-âhir, gizli-açýk, zerre-güneþ, yer-gök, dünya-ahiret, cane-cansýz, gayb-þehadet; hasýlý herþeyi bilen O'dur.
O layýkýyla Ma'bûd, hakkýyla Maksûd ve gerçekten Mahbûb ve
Matlûb olan bir Zât'týr. Ve her þey onun kulu ve mâhkumudur.
Hem Ýmam Þafii Hazretlerine,
“Allah'ýn varlýðýna ve birliðine delilin nedir?” diye sorduklarýnda; o þöyle cevap vermiþtir:
“Dut yapraðýdýr. Tadý, rengi, kokusu ve maddesi bir olduðu
halde; ondan koza böceði yer, ipek yapar, koyun yer, et ve süt
yapar; geyik yer, misk yapar; arý yer, bal yapar...
Tadý, rengi kokusu ve maddesi bir olan tek cins yapraktan
bu kadar çeþitli eþyayý yaratan Zât, elbette ki birdir ve O herþeye gücü yetendir ve O Zât, ancak Allah'týr. Böyle bir icraatý
baþkasýnýn yapmasý mümkün deðildir.”
Elhasýl: Allah kemal sýfatlarla muttasýf, noksan sýfatlardan
münezzeh, Ma'budun- bil'hak ve Maksûdun bil'istihkâk olan
Esma'ül-Hüsnâ ile müsemma ve Vacib'ül-vücud unvanýna sahip
olan yüce ve mukaddes bir Zâttýr.
***

HAKÝKATLER SÝLSÝLESÝ,
YÜCE TEVHÝD’Ý GÖSTERÝYOR
Fazl-ý Rahman, Feyz-i Kur' ân ve Nûr-u iman sayesinde Cenab-ý Hakk'ýn varlýðýný ve birliðini ifade eden yüce tevhid hakikat’inin isbatý ile alâkalý olarak bazý hakikatler zikredilecektir.
Þu hakikatler, Yüce Yaratýcýnýn varlýðýna ve birliðine su götürmez ve en küçük bir þüpheye mâhal býrakmaz bir þekilde apaçýk deliller ve gayet saðlam þahidlerdir.

1. Hayat Hakikati:
Herkes takdir eder ki kâinat çapýnda bir hayat vardýr. Bu ise
hayat sýfatý ile muttasýf ve bütün hayatlarý ve hayat sahiplerini
ayakta tutan, dilediðine dilediði zamanda hayat veren, dilediðini
de dilediði anda hayattan azl edip yaþamasýna son veren yani öldüren yegane bir hayat sahibinin varlýðýna ve birliðine delalet ve
þehadet eder.

2. Merhamet Hakikati:
Varlýk aleminde kâinatý bütün eþya ve muhteviyatýyla içine
alan öylesine geniþ bir þefkat ve merhamet vardýr ki, kelebek ve
hücre gibi en küçük bir canlýdan en kudsi ve en þerefli bir varlýk
olan Hazreti Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem'e kadar
herkesin en küçük ve en büyük, en gizli ve en açýk ihtiyacýný
anýnda gören, bilen ve halleden, þefkat’i sonsuz, merhameti ni-
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hayetsiz, keremi misilsiz ve inayeti eksiksiz olan bir Yaratýcý'nýn
varlýðýný ve birliðini kabul etmemek mümkün deðildir.

3. Hikmet Hakikati:
Kâinatýn küçük olsun büyük olsun, ferd olsun, cins olsun ihtiva ettiði bütün parçalarýný isti'lâ eden umumi bir hikmet ve
maslahat vardýr. Bu hikmet kast, þuur, irade ve ilim gibi sýfatlarý içine alýr. Sýfatlarýn tek baþlarýna var olmalarý ve varlýklarýnýn
devamý düþünülemeyeceðine göre; elbette ki bu sýfatlar,
kendileriyle muttasýf yüce bir Zât'ý göstermektedirler. Hikmet ve
maslahat umumi olduðuna göre bu sýfatlar da her yerde tecelli
ediyorlar demektir. O halde bu sýfatlarýn sahibi olan yüce Zât da
her yerde hâzýr ve nâzýr demektir. Bu ise Yüce Yaratýcý'nýn hem
varlýðýna hem de birliðine delalet eden gayet açýk bir hakikattýr.

4. Rýzýk Hakikati:
Canlýlarýn her türlüsüne ve her birisine umumi hikmetin ve
hususi ihtiyacýn durumuna göre taksim edilen rýzýk hakikat’i de
bu alemin bir Rezzâk'ýnýn var ve bir olduðuna kendi varlýðýmýzdan daha kat’i bir derecede delalet ve þehadet eder. Çünkü bir fiil, kesinlikle failsiz olamaz. Madem ki umumi bir besleme ve bir
rýzýk hakikati var; öyleyse her canlýyý besleyen bir Rezzâk-ý alem
var, demektir.

5. Ýmkan ve Hudus Hakikatleri:
Kâinatýn azametine münasip bir þekilde büyük ve geniþ hakikatlerden birisi de bütün yaratýklar üzerinde görülen ve onlarý
tamamen kaplamýþ olan “imkan ve hudus” hakikatleridir. Bütün
Ýslam alimleri bu hakikatler üzerinde durmuþ ve bunlarý muhtelif delillerle isbat etmiþlerdir.
Ýmkan hakikati: Bir þeyin var olmasý ile yoklukta kalmasýnýn
eþit olmasýna imkan denir. Buna göre, her hangi bir þeyin içinde
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bulunduðu halden baþka bir hale geçmesine dair bir sebep bulunmazsa; o þeyin olup olmamasý müsavidir. Ýþte böyle bir þeyin
varlýðýnýn veya deðiþikliðe uðradýðý halin ezeli olmasý mümkün
olmadýðý gibi, meydana gelmesi de þart deðildir. Zâten eþya ve
hadiselerin devir ve teselsül ile birbirlerini yaratmalarý muhal ve
batýl olduðu ve bu yüzden devir ve teselsül ile birbirlerini yaratmalarý mümkün olmadýðý hususu, kuvvetli delillerle isbat
edilmiþtir. Öyle ise eþya, varlýðý mutlaka gerekli olan yüce bir Zât
tarafýndan yaratýlmýþtýr ki, O Yüce Zât’ýn eþinin ve benzerinin olmasý muhaldir. Yani O'ndan baþka herþey imkan dahilindedir.
Ve O'ndan baþka herþey O'nun yaratýðýdýr.
Eþyada görülen imkan gerçeði bütün yaratýklarý kuþatmýþ ve
kaplamýþtýr. Çünkü atomdan sistemlere kadar ferþden arþa kadar büyük ve küçük her varlýk pek çok deðiþik özelliklere ve þekillere sahip olarak ve deðiþik zamanlarda yaratýlýp öldürülmesi
mümkün iken kendine ait özel bir zâtiyet, belirli bir suret, farklý
bir þahsiyet, hikmetli keyfiyet ve maslahatlý duygular verilmiþ
olarak dünyaya gönderiliyor.
Ýþte, eþyanýn gerek gayet intizamlý bir þekilde yaratýlýp öldürülmeleri gerekse her bir þeye, pek çok ihtimaller içinde bulunabileceði halde onlardan belirli hususiyetler üzerinde yaratýlmasý,
hayat sürdürülmesi ve tayin edilen bir zamanda ve belli baþlý
þartlar içerisinde bu alemden baþka bir aleme gönderilmeleri, elbetteki her tarafý kuþatan bir ilmi, tercih edici ve tayin edici ve
her þeyde geçerli olan bir iradeyi, herþeye gücü yeten bir kudreti ve gayet þümullü bir hikmeti gösteriyor. Bu derece geniþ ve
çaplý olan ilim, irâde, kudret ve hikmet gibi özellikler ise elbetteki eksik sýfatlardan münezzeh, kemal sýfatlarla muttasýf ve Vâcibü'l-Vücûd unvanýna sahip olan yüce Allah'a ait olup O'nun varlýðýný, birliðini, kudretini ve hakimiyetini gösteriyor ve isbat ediyorlar.
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Hudus hakikatine gelince, mâdem alemde ve her bir þeyde tagayyürler ve tebeddüller, yani bir kýsým deðiþmeler var; elbette
bu alem hadistir yani sonradan olmuþtur; hem fanidir ve geçicidir. Sonradan olan bir þey ezeli olamadýðýna göre; bu alem de
ezeli ve kadim olamaz. Bu alem madem hâdistir, yani sonradan
olmuþtur; öyle ise onu ihdas edip meydana getiren ve kendisi
ezeli ve ebedi olan bir Yüce Zât var demektir.
Evet her sonbaharda büyük bir alem vefat etmekte ve her baharda taze bir âlem meydana gelmektedir. Hem o vefatlar ve yaratýlmalar o derece ince bir intizam içinde cereyan ediyor ki,
sanki dünya bir misafirhanedir ki, bütün canlý alemler gayet intizamlý ve düzenli bir þekilde belirli bir müddet için ona misafir
olurlar ve onda bir müddet kalýp vazifelerini yaptýktan ve iþlerini gördükden sonra ayný ince intizamla baþka bir aleme giderler.

6. Hýfz ve Muhafaza Hakikati:
Hýfz ve muhafaza hakikatini bütün parlaklýðýyla görmek için
her halde bahara bakmak gerekir. Evet koca baharda çiçekli ve
meyveli bütün varlýklar, bunlarýn kendilerine göre yerine getirdikleri bütün iþleri, bunlarla ilgili olan neþv ü nema kanunlarý ve
bu varlýklarýn suretlerinin alýnan timsalleri, belirli ve sýnýrlý tohumcuklar içinde yazýlmak suretiyle ta gelecek bahara kadar
muhafaza ediliyor. Ýkinci baharda, o varlýklar, muhafaza edilen
bütün özellikleriyle birlikte zapt edilen ciddi bir plan ve program
içinde eksiksiz bir düzen ve eþsiz bir hikmet ile yeniden diriltilerek neþredilerek koskoca diðer bir bahar alemi meydana getiriliyor. Ýþte durumlarýna göre her baharda tekrarlanan bu husus, hafîziyetin ne derece kuvvetli ve çaplý bir kuþatma ile cereyan ettiðini gösteriyor. Bu da rahmetinin her þeyi kuþattýðý,
kudretinin her þeye yettiðini, iradesinin engel tanýmadýðý ve muhafazasýnýn her þeyi kuþatacak bir derecede olduðu Yüce Allah'ýn
varlýðýný ve birliðini göstermekte ve O'nu haykýrmaktadýr.
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Hem bu hakikat ayný zamanda gösteriyor ki, bir kýsým âdi,
geçici ve ehemmiyetsiz þeyleri bu derece özenle muhafaza altýna
alan Yüce Allah, gayb aleminde, ahiret aleminde ve ruhlar
aleminde önemli neticeler ve meyveler veren beþerin amellerini
de kesinlikle muhafaza ediyor ve onlarý itina ile zabt ediyor ve
muhafaza ile memur kýldýðý meleklerine beþerin gizli ve açýk bütün amellerinin muhafaza edilmesini ve onlarýn saðlam bir koruma altýna alýnmasýný emrediyor.
Hem þu görünen hýfz ve muhafaza hakikati gösteriyor ki, bir
gün gelecek; o günde beþerin amellerini yazan ehemmiyetli bir
muhasebe ve bir amel defteri açýlacak, orada özellikle mahiyet
ve fýtrat cihetiyle bütün yaratýklarýn en büyüðü, en mükerremi
ve en þereflisi olan insanýn amel sayfalarý neþredilecek, büyük
olan amelleri çok ince bir hesaptan geçirilecek, mühim olan fiilleri çok hassas bir mizana girecek ve sonunda beþer, ameline göre ya tahkir veya taltif görecektir.

7. Ýnayet ve Teâvün Hakikatleri:
Kâinat çapýnda umumi bir inayetin ve bütün canlýlarý içine
alacak þekilde þümullü bir yardýmýn mevcudiyeti, gündüz ortasýnda güneþin varlýðý kadar kat’idir. Böyle bir inayet Hakikat’i,
hikmet, lütuf ve ihsan gibi sýfatlarý içine alýr. Ve bu inayet sýfatý
Yüce bir Mün'im'in varlýðýný ve birliðini gösterdiði gibi; ayný zamanda yüce bir lütuf, kerem, ihsan ve hikmet sahibini de gözü
olanlara gösterir ve akýl sahiplerine isbat eder. Ýnayet hakikatinin en parlak delili, her yerede görülen ve înkar edilmesi asla
mümkün olmayan teâvün hakikatidir.
Teâvün hakikatine gelince: Teâvün hakikati yaratýklarýn birbirlerine karþý olan yardýmlarýnýn ve birbirleriyle yardýmlaþmalarýnýn ifadesidir. Böyle bir yardýmlaþma elbette ki ilmi ve rahmeti gayet engin olan yüce Allah'ýn hikmetli teshirinden ve maslahatlý istihdamýndan ibarettir. Evet pek çok deðiþik haller ve ta-
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výrlar içinde hayatýný ve vazifelerini sürdürmeye ve devam ettirmeye çalýþan bütün mahlukatta, güç ve kuvvetlerinin çok çok üstünde ve bilgi ve iradeleri haricinde mazhar olduklarý ve aralarýnda her an görülen ve gayet çaplý olan teâvün hakikati yani
yardýmlaþma gerçeði vardýr. Yüce Rab ve Rahman olan Hazret-i
Allah, kâinat çapýnda yerleþtirdiði bu teâvün hakikatiyle belli
baþlý unsurlarý canlýlarýn imdadýna, bulutlarý bitkilerin imdadýna, hayvanlarý insanlarýn imdadýna, analarýn sütlerini yavrularýn imdadýna, yemek zerrelerini beden hücrelerinin imdadýna
koþturmakta ve canlýlarýn pek çok ihtiyaçlarýný beklenmedik ve
umulmadýk bir anda ellerine vermekte ve onlarýn huzurlu bir þekilde hayatlarýný sürdürmelerini saðlamaktadýr.
Ýþte böylesine çaplý olan teâvün hakikati gösteriyor ki, bu hakikatin sahibi kâinatý bir saray gibi kullanýyor ve herþeyi emrinde istediði gibi çalýþtýrýyor. Bu ise, Yüce Allah'ýn varlýðýný ve birliðini gösteren apaçýk bir delildir.

8. Vahdet Hakikati:
Bu hakikat, küçük ve büyük, ferd ve cins her türlü eþyada görülen birlik ve benzerliði ifade etmektedir. Çünkü atomdan güneþe kadar her þey vahdetle muttasýf ve birlikle alâkalýdýr.
Kâinatta var olan nizam bu birliðin en açýk þahididir. Nitekim
bir incir aðacýnýn dallarý, yapraklarý ve meyveleri arasýnda birlik,
benzerlik ve uyumluluk olduðu gibi; bütün aðaçlar arasýnda da
ayný birlik, benzemeklik ve uyumluluk vardýr. Bu birlik ve uyumluluk ise Yüce Yaratýcý'daki vahdeti gösterir. Öyle ise Yüce Yaratýcý Ehad'dir. Birdir.
Evet eþyada görünen gerek ferdlerle gerekse türler ve cinslerle alâkalý vahdetler ve benzerlikler, onlarý yaratan Yüce Allah'ýn
bir olmasý sýrrýndan kaynaklanmaktadýr. Çünkü kuvvet daðýlmamýþ oluyor. Yani güneþ nasýl ki küçük büyük ayýrt etmeden
her þeyin yanýnda o þeyin kabiliyetine göre parlýyorsa, ilahi kud-
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ret de ayný þekilde küçük büyük farký olmaksýzýn her þeyin yanýnda o þeyin liyakatine ve ihtiyacýna göre birden tecelli etmektedir. Bu hakikate binâen denilebilir ki vahdaniyyetin en parlak
ve en doðru þahitleri eþyada görünen vahdet, itkan ve suhulettir.

9. Ýtkan Hakikati:
Her þeyde ve her yerde görülen bu hakikat, her þeyin kabiliyetine göre mazhar olduðu sanatýn saðlamlýðýný ve kusursuzluðunu göstermektedir. Evet Yüce Allah, yarattýðý her þeyi, o þeyin
durumuna ve göreceði vazifelere göre yerli yerinde gayet saðlam
bir surette ve gayet muntazam bir sanatta yaratmýþtýr. Ýþte bu
saðlamlýk, bütün eþyanýn her þeyi kuþatan bir ilmin mahsulü
olduðunu, her þeye gücü yeten bir kudretin elinden çýktýðýný, her
tarafý kuþatan bir hikmetin dairesi içerisinde yer aldýðýný, engelsiz ve külli bir iradenin eseri olduðunu ve bunlara benzer diðer
mükemmel sýfatlarýn tecellisinin neticesinde meydana geldiðini
açýkça göstermektedir.

10. Suhulet Hakikati:
Her þeyde görülen bu hakikat de, bir þey icad edilirken sanata olarak gayet kolaylýkla meydana getirilmesini ifade etmektedir. Bu hakikat, eþyanýn Cenab-ý Hakk'ýn “kün” emriyle icad ve
inþa edildiðini, yaratýlýrken de her hangi bir zorlanmanýn olmadýðýný gösterir. Böyle bir kolaylýk ise, her þeyin sonsuz bir kudretin, engelsiz bir emrin ve mutlak bir iradenin eseri olmasýyla
ancak kabul edilebilir. Ýþte böyle bir kudretin, emir ve iradenin
sahibi olan Zât, elbette ki birdir. Eþsiz ve misilsizdir.
Ýþte kâinatýn her tarafýnda görünen umumi hikmet, eksiksiz
inayet, nihayetsiz rahmet, sonsuz kudret, noksansýz terbiye,
külli irade, mutlak kast, umumi rýzýk, her þeyi kuþatan ilim, hikmetli ve manalý intizam, ölçülü ve hesaplý adalet, ihatalý hýfz gibi yüce sýfatlar ve Esma-i Ýlâhiyye arasýnda görülen dayanýþma
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ve yardýmlaþma gibi hakikatler, Cenab-ý Hakk'ýn her yerde hâzýr
ve nâzýr olduðuna þehadet ve delalet ederler. Bunun manâsý þudur ki alemin Yaratýcýsý alemde dâhil olmadýðý gibi alemden hariç de deðildir. O, ilim ve kudretiyle her þeyin içinde olduðu gibi;
her þeyin de üstündedir. Bir þeyi gördüðü gibi bütün eþyayý da
görür. Bu hakikatler, ayný zamanda kâinatýn Cenab-ý Hakk'ýn
nurunun gölgesi, isimlerinin tecellileri ve fiillerinin eserleri olduðunu da gösterirler.
Hasýlý: pek çok ayet ve hadislerin açýkça beyan ettikleri gibi
kâinatta hiçbir þey yoktur ki Cenab-ý Hakk'ý tesbih, tahmid ve
tekbir etmesin ve gösterdiði uyum, saðladýðý fayda ve çýkardýðý
tarrakalarla O'nun varlýðýný, birliðini ve büyüklüðünü ilan etmiþ
olmasýn.
Yukarda zikredilen hakikatler gibi daha pek çok hakikat var
ki, her bir hakikat þahadet parmaðýný uzâtmýþ ve aðzýný açmýþ bir
vaziyette Yüce Yaratýcýnýn varlýðýný, birliðini, azametini, haþmetini, saltanatýný, hakimiyetini ve þefkatini hem de kâinatýn azametine münasip bir þekilde, açýk ve seçik bir surette haykýrýyor
ve ilan ediyorlar. Evet,
a. Kâinatta halefi olan þümullü inayet ve câri olan umumi teavün hakikati.
b. Atomlardan gezegenlere kadar gayet ince bir intizamla cereyan eden umumi, muvazene ve þümullü muhafaza hakikati.
c. Yerin, süslü çiçek ve bitkilerinden, semanýn yaldýzlý yüzüne
ve mütebessim çehresine kadar kendini gösteren tasvir ve tezyin
hakikati.
d. Mýsýr, nar ve dut gibi meyvelerden samanyoluna güneþ sistemine kadar hakimiyetini gösteren tanzim ve tertib hakikati.
e. Bal arýlarýndan, örümceklerden ve kuþlardan güneþlere,
aylara, unsurlara ve bulutlara kadar memuriyet verip onlarý vazifelendiren tavzif ve istihdam hakikati.
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f. Küçük, büyük herþeyi en münasip þekilde ve yerli yerince
kullanýp malikiyetini, hakimiyetini ve amiriyetini gösteren tasrif
ve teshir hakikati.
Ýþte bütün bu hakikatler, güneþin yedi rengi kat’iyyetinde her
þeyi besleyen bir Rabb'in, herþeye gücü yeten bir Kadir'in, her
türlü icraatýnda binlerce hikmet ve maslahat bulunan bir Hakimin, her þeyi bilen bir Alîmin, ezeli olan bir Kadîmin, ebedi olan
bir Bâkinin, her þeye fizik veren bir Rezzâkýn, hakiki ve daimi
hayat sahibi bir Hayy-ý Kayyûmun ve rahmeti sonsuz bir
Rahman’ur Rahim'in varlýðýna ve birliðine zaruret derecesinde
ve aksine en küçük bir ihtimal verilemiyecek bir kat’iyyette
delalet ve þehadet ederler. Hem, ilim sýfatýný verenin ilimsiz,
kudreti verenin kudretsiz, iradeyi verenin iradesiz olmasý düþünülemez. Mahlukat ve mevcudatta, madem ki bu sýfatlar var; öyleyse bu sýfatlar Cenab-ý Hak'ta külli, umumi ve mutlak olarak
vardýr. Ve onun varlýðýna ve birliðine þehadet ederler.
Evet bütün bu hakikatlar ezeli ve ebedi olan, yegane kuvvet
ve kudret sahibi olan ve kendisine ibadet edilmeye layýk ve müstehak olan Yüce Allah'ýn varlýðýný, birliðini, azamet ve haþmetini
haykýrmakta ve ilan etmektedirler. Biz insanlara düþen, böylesine bir haykýrýþa ve ilana kulak vermek ve yapýlan mukaddes, davete icabet etmektir. Hatta onlar gibi lisan-ý kâl ve lisan-ý halimizle böyle hakikatlerin bir davetçisi olup insanlarý hem bu hakikatlere hem de en yüce ve en mukaddes hakikât olan tevhid ve
iman hakikatine davet etmektir. Cenab-ý Hak bizleri de böyle
hak ve hakikatleri neþretmeyi hayatlarýnýn gayesi yapan salih
zümreye ilhak buyursun. Amin.

BAZI USÛL KAÝDELERÝ,
TEVHÝD GERÇEÐÝNÝ GÖSTERÝYOR
Birinci kaide: “Varlýklar, vücûd ile deðil, sükût ile muttasýftýrlar.” Çünkü ne ayette ne de hadiste manasýnda her hangi bir
þey varid olmamýþtýr. Fakat “Allah dilediðini mahv eder, dilediðini ispat eder.” (Ra'd sûresi, 39) ve “Allah iman edenleri hem dünyada hem de ahirette o sabit söz üzerinde sabitleþtirir. Allah zalimleri saptýrýr ve Allah dilediðini yapar.” (Ýbrahim sûresi, 27) mealinde bazý ayetler nazil olmuþtur.
Ýþte bu gösteriyor ki, kâinatýn varlýðý bizzâtihi kendiliðinden
deðildir. Kâinat ve eþya, ancak Allah'ýn ispat etmesiyle sabit,
ikame etmesiyle kaim ve ihya etmesiyle hayat sahibidir.
***
Ýkinci kaide: “Bir mesele hakkýnda isbat edenin sözü o meseleyi nefy edenin sözüne tercih edilir.”
Çünkü isbat edenin yardýmcýlarý olduðundan sözünde kuvvet
vardýr. Nefy edenlerin, yani o þeyin yokluðunu kabul edenlerin
kabul etmelerine mâni olan sebepler deðiþik olduðundan yardýmcýlarý yoktur. Bu sebeple sözleri ve hükümleri zayýf ve temelsizdir. Buna göre bin nefy ediciler bir, bir isbat edici ise binler
kýymetinde ve kuvvetindedir. Ýþte bu kaideye binaen deriz ki: Bir
yaratýcýyý kabul etmeyenlerin her birisi az çok deðiþik sebeplerden ötürü kabul etmiyorlar ve bu yüzden birbirlerine yardýmcý
olamýyorlar. Halbuki Yüce Yaratýcýyý isbat edenler ayný sebep-

76

Hakikat Güneþi

lerle isbat ettiklerinden birbirlerine yardýmcý olmuþ oluyorlar.
Buna göre Cenab-ý Hakk'ý peygamberlerden baþka hiç kimse kabul etmese; peygamberlerin aleyhimüsselam, Cenab-ý Hakk'ýn
varlýðýna ve birliðine ait olan þehadetleri ve ispatlarý sayýsýz insanlarýn înkar ve nefyetmelerinden üstündür. Hem yokluk ispat
edilmez. Yokluðun isbatý ancak aksinin muhal olduðunu isbat
etmekle mümkün olabilir. Halbuki varlýðýn isbatý kolaydýr. Çünkü onu herhangi bir yerde ve bir zaman parçasýnda göstermekle
isbat meselesi gerçekleþmiþ olur.
Baþta binlerce peygamberin, milyonlarca asfiyanýn, milyarlarca evliyanýn, sayýsýz insanlarýn, cereyan eden her bir hadisenin ve yaratýlan her bir varlýðýn Allah'ýn varlýðý ve birliði gibi yüce bir hakikate þehadetleri o kadar saðlam bir delildir ki faraza
hadiseler dilleriyle ve sistemler gürültüleriyle gökyüzünde hâþâ
Allah'ýn varlýðýný înkar eder mahiyette deliller gösterseler bile; o
kuvvetli þehadetler yanýnda bunlarýn înkarlarý ve kabul etmemeleri hiçtir ve hiçbir deðeri yoktur. Kaldý ki kendini bilmez ve kasýtlý bazý kimselerin dýþýnda, Allah'ý înkar etmeye kalkýþan kimse yoktur. Zira, kâinatta Cenab-ý Hakk'ý înkar etmeye dair en küçük bir delil ve bir þâhid yoktur.
***
Üçüncü Kaide: Büyüklerimiz “Nazardan gaye, eserde kalmayýp müessire geçmektir.” demiþlerdir. Çünkü bakmaktan ve
görmekten maksat, eserler üzerindeki nakýþlý sanatlarý ve harika
icraatlarý seyretmek suretiyle kalp marifetine ermek ve bu sayede Yüce Yaratýcýnýn her yerde hâzýr ve nâzýr olduðunu bilmek ve
neticede o huzurun edebine uygun bir þekilde hayat sürdürmektir. O huzurun edebi, asgari olarak farzlara ve haramlara riayet
etmek, ortasý sünnet dairesinde hareket etmek ve yüce mertebesi ise zühd ve vera' dairesinde hayat sürdürmektir. Evet alemde her þey sonsuz bir kudret, engin bir rahmet, çaplý bir hikmet
ve külli bir irade mucizesidir. Zira bu alemde var olan her þey,
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aslýnda bir vehmi hayalden ve bir kýsým gölgeler ile aynalardan
ibarettir ve bütün bunlar bir çok saðlam bir esasa ve çok yüce bir
hakikate, yani alemlerin Rabbi olan Yüce bir Yaratýcýya delalet
etmekte ve O'nun sonsuz kudretini, eksiksiz rubûbiyetini ve eþsiz birliðini haykýrmaktadýr.
Ýþte nazardan ve basardan, tefekküre ve basirete geçmeyenler, yani sadece gözle görmekle yetinip de, kalbin iþi olan basirete ve ferasete geçmeyenler, eþya ve hadiseleri yüce bir kudretin,
külli bir iradenin ve çaplý bir hikmetin eseri olarak görmezler ve
göremezler. Her þey Yüce Allah'ýn varlýðýný ve birliðini ve kemal
sýfatlarýný haykýrýrken, aklý kýsa, kalbi gaflet içerisinde, kalp gözü kör olan kimseler, körlüklerinden dolayý Hakký görmez ve
onu gereði gibi kabul etmezler de, ona küfrederler ve pek çoðu
da sýkýlmadan bunu ilim adýna yaparlar.
***
Dördüncü Kaide: Geçmiþ geleceðin teminatýdýr. Dünü getiren, yarýný da getirmeye muktedirdir.
Buna göre, bir kýsým, tarihi vakýalar yüce tevhid gerçeðini
gösterir. Þöyle ki: Tarih boyunca meydana gelen ve insanlarýn
baþlarýný döndüren ve akýllarý hayretler içersinde býrakan bir kýsým vakýalar vardýr. Bu vak'alarýn bir kýsmý kevnî hadiselerden
ibarettir. Diðer bir kýsmý da sosyal hadiseler ve çalkantýlar þeklindedir. Bir kýsmý celal, adalet ve kahýr boyutludur. Diðer bir
kýsmý ise cemal, rahmet ve lütuf boyutludur. Ýþte bütün bu tarihi vak'alar, sonsuz kudret, izzet ve rahmet sahibi olan Yüce
Zât'ýn, gelecekte de, onlar gibi olaðanüstü ve harika olan pek çok
þeyleri yaratmaya muktedir olduðunu gösterir. Çünkü “Dünü getiren, yarýný getirmeye muktedirdir.” fehvasýnca, maziyi icad
eden ve sonsuz kudret sahibi olan Yüce Zât, elbette ki istikbali
icad etmeye de muktedirdir. Dünyayý yoktan yaratan o Hikmetli Yaratýcý, ahireti de yapar. Dün zalimlerin haddini bildiren ve
mazlumlarýn yüzünü güldüren yüce adalet ve rahmet, yarýn da
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ayný þeyleri yapmaya muktedirdir ve yapar. Çünkü ezeli olan yalnýz O olduðu gibi, ebedi olan da yalnýz O'dur.
Öyle ise hakkýyla ibadet edilmeye layýk ve müstahak olan
yalnýz O Kâdir-i Zülcelal olduðu gibi, mutlak olarak övülmeye
layýk ve mütahak olan da, yine sadece O'dur ve her türlü hamdü sena dahi sadece ona hastýr.
***
Beþinci Kaide: Eþyanýn yaratýlmasýnda “mûcibe-i külliye”
doðru olmadýðý takdirde, “sâlibe-i külliye” doðru olur. Yani Yüce Allah ya bütün eþyanýn yegane yaratýcýsýdýr veya O, hiçbir þeyin yaratýcýsý deðildir. Çünkü eþya ve hadiseler arasýnda ciddi bir
vahdet, kamil bir intizam, saðlam bir tesanüt ve yerinde bir muvazene vardýr. Parçalanma, ihtilaf ve baþý bozukluk yoktur. Bu
cümleden olarak bir kelimeyi yazanýn, harfini yazandan baþkasý,
bir sayfayý yazanýn satýrý yazandan baþkasý, bir kitabý yazanýn
sayfayý yazandan baþkasý olmasý mümkün olmadýðý gibi, karýncayý yaratanýn hayvan cinsini yaratandan, hayvan cinsini yaratanýn yeryüzünü yaratandan, yeri yaratanýn Rabbü'l-alemin'den
baþkasý olmasý muhaldir. Çünkü bunlar iç içe girmiþ olup aralarýnda çok ciddi bir dayanýþma ve bir yardýmlaþma vardýr. Öyle
ise en küçük bir þeyin bile yüce Allah tarafýndan yaratýldýðý kabul edildiði takdirde, bütün eþyanýn ayný Zât tarafýndan yaratýldýðýný kabul etmek lazým gelir.
Ýþte aynen bunun gibi Yüce Yaratýcý, ya birdir; ya nihayetsizdir. Yani bu iþin ortasý yoktur. Zira kâinatýn Yaratýcýsý, bir tek
Zât olmadýðý takdirde, pek çok zât olmasý gerekir. Bu çokluðun
ise sýnýrý yoktur. Bu takdirde her þeyin ilah olmasý gerekir. Bu ise
batýldýr, muhaldir. Öyle ise diðer þýkký kabul etmek kalýyor ki, o
da yüce Allah'ýn bir olduðu gerçeðidir.
Hem, eðer her þey Cenab-ý Hakk'a isnat edilmezse bir anda
sayýsýz ilahlarýn ispat edilmesi gerekir. Ve bu ilahlar hem birbi-
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rine benzer hem de birbirine zýt olacaklar. Ve her biri her an bütün kâinatta icraat ve tasarruflarda bulunmalarý gerekir. Meselâ:
Selimiye'nin ustasý înkar edildiði takdirde her bir taþýnýn bir Sinan olmasý gerekir. Bu ise muhaldir. Öyle ise Yüce Sani' birdir.
Hem, Yüce Yaratýcý bir kabul edilmediði takdirde eþyanýn birbirlerinin rabbi ve sahibi olmalarý lazým gelir. Halbuki eþya birbirinin rabbi ve sahibi olamaz. Çünkü zerreden güneþlere kadar
her þeyde çok yönlerden benzerlik ve ayný seviyede olmak vardýr.
En azýndan hepsi yaratýktýr, nâkýs ve fânidir. Öyle ise onlardan
birisi ötekine rab olamaz ve onlardan birine rab olan hepsine de
rab olur. Ve O zât her þeyin Rabbi demektir.
***
Altýncý kaide: Harf tek baþýna bir mana ifade etmez Ýman ve
tevhid hakikatinin kafalarda yerleþip gönüllerde kök salmasýnda
eþya ve hadiselere harf nazarýyla bakmanýn son derece faydasý ve
tesiri vardýr. Harf tek baþýna farz edildiðinde bir mana ifade etmediði; fakat bir kelime ile beraber zikredildiðinde o kelimenin
manasýný anlamada çok faydalý ve son derece tesirli bir âlet olduðu gibi, eþya ve hadiselere de birer harf nazarýyla bakýldýðýnda; onlarýn Cenab-ý Hakk'ýn kudsi isimlerinin tecellilerini gösteren ve bildiren birer ilahi mektup olduklarý ve içlerinde Cenab-ý
Hakk'ýn varlýðýna ve birliðine dair burhanlarýn, delillerin ve
harika mucizelerin bulunduðu rahatlýkla anlaþýlýr.
Zâten mevcudata böyle birer harf nazarýyla bakýlmasý lazýmdýr. Zira mevcudata Allah hesabýna bakýlmasý ilim, îman ve hikmettir. Yoksa isim nazarýyla yani müstakil ve bizzât maksûd nazarýyla bakýlýrsa küfran ve katmerli cehalettir.
Evet kâinata Allah hesabýna bakan kimse ne müþahede ederse ilimdir ve görüp ders aldýðý þeyler kendisini iman ve marifet
semalarýna yükseltir. Eðer gafletle sebepler hesabýna bakarsa
ilim zannettiði þeyler bile cehalettir. Bunun manasý þudur ki, ha-
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diselere iman ve tevhid gözlüðü ile bakan kimse alemi nurlu,
hikmetli ve manalý görür. Alýnmasý gereken ibret dersini alýr ve
istifadesi tam olur. Küfür ve înkar gözlüðü ile bakan ise âlemi
karanlýklar içerisinde ve manasýz bir halde görür ve ondan alýnmasý gereken ibret dersini alamayýp hiç istifade edemez.
Mesela: Güneþe karþý tutulan bir ayna bir harf hükmündedir.
Nitekim, güneþi tanýmayan bir kimse, bir aynada güneþi görse;
güneþi tanýmadýðý için aynadaki parlaklýðý, ýþýðý, ýsýyý ve diðer
özellikleri aynanýn kendisinden bilir ve hemen aynayý sevmeye
baþlar. Hatta içindeki güneþin kaybolmamasý için de elindeki aynayý þiddetli bir his ile koruma altýna alýr. Halbuki o kimse güneþi tanýsa, ayna ile güneþ arasýnda irtibat kurup aynanýn öyle
parlamasýný güneþten bilse ve aynanýn kýrýlmasýyla veya yok olmasýyla güneþin yok olmadýðýný ve kaybolmadýðýný anlasa, bütün ilgisini ve sevgisini gökteki güneþe çevirecektir.
Hem o kimse, ayný zamanda aynanýn o kadar parlak olmasýnýn, aynanýn kendisinden olmadýðýný, ancak güneþ sayesinde o
derece parlak olduðunu görecek ve aynayý o derece parlatan þeyin de güneþ olduðunu ye aynanýn özelliðinin, güneþten gelen
ýþýðý kabiliyeti oranýnda yansýtmak olduðunu anlayacaktýr.
Örnekte de açýkça görüldüðü gibi, ayna bir harf ve bir âleti
hükmünde olduðundan, aynada görülen güneþ aynayla deðil,
tam aksine ayna güneþe baðlý durumdadýr. Hem güneþin varlýðý
ve devamlýlýðý aynayla deðil; belki aynanýn çok canlý bir þekilde
ve sürekli olarak parlamasý güneþin cilvesine baðlýdýr.
Bu özetten sonra Üstad-ý A'zam'ýn dediklerine aynen iþtirak
ederek ve sadeleþtirecek deriz ki:
Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir aynadýr.
Senin fýtratýnda ve kalbinde bulunan þiddetli beka sevgisi, o ayna için deðil ve o kalbin ve mahiyetin için deðildir. Belki o aynada istidada göre cilvesi bulunan Bâki-i Zülcelal'in cilvesine karþý
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muhabbetindir ki, belâhet yüzünden o muhabbetin yüzü baþka
yere dönmüþ. Madem öyledir. “Ya Baki Ente-l Baki” de. Yani
madem sen varsýn ve bakisin; fena ve adem ne isterse bize yapsýn, ehemmiyeti yok!..
“Gayr-ý meþru' bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab
çekmektir.” kaidesi sýrrýnca, siz, fýtratýnýzdaki Cenab-ý Hakkýn
zât ve sýfat ve esmasýna sarfedilecek muhabbet ve marifet istidadýný, þükür ve deðiþik ibadetlerle ilgili duygularý, nefsinize ve
dünyaya meþru olmayan bir surette sarf ettiðinizden, müstahak olarak onun cezasýný çekiyorsunuz. Çünkü Cenab-ý Hakka
verilmesi gereken muhabbeti, nefsinize verdiniz; Allahý sevmek
yerine nefsinizi sevdiniz ve böylece sevme duygusunu yerinde
kullanmayýp, yanlýþ yerde kullandýnýz. Haliyle Mahbubunuz
olan nefsinizin hadsiz belasýný çekiyorsunuz. Çünkü hakikî bir
rahatý o çok sevdiðiniz nefsinize vermiyorsunuz. Hem onu,
hakikî mahbub olan Kâdir-i Mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz ve bundan dolayý da daima elem çekiyorsunuz. Hem
Cenab-ý Hakkýn esma ve sýfatýna ait muhabbeti, dünyaya verdiniz ve O'nun eþsiz sanatlarýnýn eserlerini, O'ndan bilmeyip
alemin esbabýna taksim ettiniz; belasýný çekiyorsunuz. Çünkü o
pek çok sevdiklerinizin bir kýsmý size Allaha ýsmarladýk demeyip, size arkasýný çeviriyor ve sizi öyle periþan bir vaziyette yüz
üstü býrakýp gidiyor. Bir kýsmý sizi hiç tanýmýyor, tanýsa da sizi
sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Ve böylece siz hadsiz firaklardan dolayý bitkin olarak ve dönmemek üzere zevallerden dolayý da ümitsiz bir vaziyette sürekli olarak elem ve
azab çekiyorsunuz ve çekmeye de mahkumsunuz.

ÝNSANIN MAHÝYETÝ TEVHÝD
HAKÝKATÝNÝ GÖSTERÝYOR
Cenabý Hakk'ý tanýtan deliller enfüsi ve afaki olmak üzere iki
kýsma ayrýlýr. Her iki sahada da yeteri kadar gayet mufassal kitaplar yazýlmýþ ve Cenab-ý Hak'ýn tanýnmasýna engel olan bazý
gaflet ve cehalet bulutlarýnýn bertaraf edilmesine çalýþýlmýþtýr.
Afaki delillerden baþka bir yerde bahsetmek üzere, burada
enfüsi olan delillerin Cenab-ý Hakk'ý nasýl tanýttýðýna, dair olan
bazý iþaretlere bir pencere açýp bakmak ve baktýrmak inþaallah
faydalý olacaktýr.
Evet, insanýn gerek sureti gerekse sireti itibariyle en güzel bir
þekilde yaratýlmýþ olmasý, deðiþik þekillerde yüce tevhid hakikatine iþaret etmekte ve Yüce Yaratýcýnýn birliðini göstermektedir. Þöyle kî:
Birinci Ýþaret: Ýnsanýn mahiyetine bakýldýðý zaman, insanýn
en mükemmel bir þekilde yaratýldýðý görülür. Zira insan Cenab-ý
Hakk'ýn pek çok isimlerinin ayný anda tecelli etmesine mazhar
bir varlýktýr. Ve insan mahiyeti ve sahip olduðu cihazlarý, duygularý ve diðer varlýklardan farklý olan yönleri itibariyle Cenab-ý
Hakk'ýn varlýðýna ve birliðine en açýk bir delil ve en doðru bir þahittir.
Eserlerde geçtiði gibi; “Ýnsan, öyle geniþ muhtevalý ve kapsamlý bir nüshadýr ki, Cenab-ý Hak bütün isimlerini insanýn
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nefsiyle insana hissettiriyor.” Ýþte bu itibarla denilebillir ki insan, üç yönle Ýlâhi isimleri ve Rabbani sýfatlarý gösterir:
Birinci Yön: Geceleyin karanlýk nasýl aydýnlýðýn derecesini ve
faydasýný daha açýk bir tarzda gösteriyorsa, kýþ aylarýndaki soðukluk nasýl sýcaklýðýn derecesini ve faydasýný daha çok hissettiriyorsa ve cehalet nasýl ilmi ve ilmin derecesini gösteriyor ve kýymetini artýrýyorsa; öyle de insan, zayýflýðý ve acizliðiyle mutlak
bir Kadîr’in kuvvet ve kudretini, fakirliði ve ihtiyaçlarý ile rahmeti sonsuz olan bir Ðanî'nin gýnasýný ve rahmetini, noksanlýðý
ve kusuruyla da her yönüyle mutlak kemalde olan Yüce bir Zâtý
gösteriyor ve bildiriyor.
Ýþte insan, Cenab-ý Hakk'ýn pek çok sýfatlarýna karþý bu þekilde ayna vazifesini görüyor ve O'nu gösteriyor. Hatta hadsiz derecede aciz ve nihayetsiz derecede zayýf olmasýndan ötürü, sayýsýz düþmanlarýna karþý bir dayanak noktasý aramak zorunda
kalmasýyla vicdan daima Vacibü'l-Vücuda bakar ve onu gösterir. Hem nihayetsiz fakirliðinde ve nihayetsiz ihtiyaçlar içerisinde kývranmasýnda nihayetsiz maksatlarýný ve sonu gelmez arzu ve isteklerini elde etmek için medet isteyeceði bir noktayý ve
bir yardým elini aramaya mecbur olduðundan ötürü, vicdan daima o noktadan bir Ganiyyi Rahîm'in dergahýna dayanýr, dua ile
ona el açar ve O'nun yüce himayesine dehalet eder. Demek her
vicdanda istinat ve istimdat noktalarý cihetinden iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in rahmet denizine açýlýr. Ýnsan da her vakit
o pencerelerle rahmet denizine bakar ve ondan istifade eder.
***
Ýkinci Yön: insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim,
kudret, basar, sem', malikiyet ve hakimiyet gibi cüz'i özellikler
ile insan, kâinat sahibinin mutlak olan ilmine ve kudretine, noksansýz basarýna ve sem'ine ve eþsiz olan malikiyet ve hakimiyetine ayna vazifesini görür. Kendinde bulunan bu cüz'i ve noksan
sýfatlarla Cenab-ý Hakk'ýn külli ve mükemmel sýfatlarýný anlar ve
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þuuru nispetinde onlarý etrafýna bildirir. Bu durumda insan Cenab-ý Hakk'ý tanýtma sadedinde þöyle diyebilir:
Ben nasýl ki bazý þeyleri duyuyor görüyor ve biliyorum; öyle
de þu kâinatýn sahibi her þeyi duyuyor, görüyor ve biliyor. Hem,
ben nasýl bu evi yaptým ve yapmasýný biliyorum, görüyorum,
onun malikiyim ve onu idare ediyorum; öyle de þu koca kâinat
sarayýnýn bir Ustasý ve bir Sahibi vardýr. O da hikmet pergeliyle
çizdiði ve kudret eliyle yarattýðý þu kâinatý bilir, görür, yapar,
idare eder ve hakeza...
***
Üçüncü Yön: Ýnsan, üstündeki nakýþlarla, o nakýþlarda görünen Cenab-ý Hakk'ýn güzel isimlerini gösterir. Çünkü insanýn geniþ muhtevalý ve gayet çaplý olan mahiyetinde nakýþlarý görünen
yetmiþten fazla Ýlahi ve Rabbani isimler vardýr. Mesela: Yaratýlýþýnda Halýk, Bâri, Sâni' ve Musavvir isimlerini, en güzel bir þekilde ve en mükemmel bir kývamda yaratýlmasýnda Rahman ve
Rahim isimlerini ve maddi ve manevi, cismi ve ruhi en güzel bir
þekilde yetiþtirilip terbiye edilmesinde Rab, Kerim ve Latif isimlerini gösterdiði gibi bütün uzuv ve aletleriyle, letaif ve maneviyatýyla, duygu ve hisleriyle ayrý ayrý isimlerin ayrý ayrý nakýþlarýný gösteriyor. Demek nasýl esmada bir ism-i A’zam var; öyle de o
isimlerin pek çoðunun bir araya gelip meydana getirdikleri en
güzel ve son derece mükemmel bir nakýþ vardýr ki, o da insandýr.
Yeter ki insan kendini okusun, mahiyetini anlasýn ve üstündeki
nakýþlarý görsün. Zâten insanýn kemali de buna baðlýdýr.
Bu münasebetle þunu da zikredelim ki insan, ruhunun bedeniyle olan alâkasý itibariyle açýk bir þekilde kâinatýn Sahip ve
Malikinin bir olduðuna delalet eder.
Evet insanýn ruhu, cesediyle öylesine ciddi bir münasebet temin etmiþtir ki, insan ruhu o bedenin bütün uzuv ve parçalarý
arasýnda bir yardýmlaþmayý ve bir dayanýþmayý saðlamýþtýr.
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Zâten insan ruhu, Cenab-ý Hakk'ýn emrinden olup, kendisine et
ve kemikten ibaret harici bir vücut giydirilmiþ bulunan bir
kanun-u emrî ve bir latîfe-i rabbaniyedir.
Ýþte nasýl ki ruhun beden uzuvlarýnýn idaresinde, onlarýn
manevi seslerini hissetmesinde ve ihtiyaçlarýný görmesinde, birbirine mani olmaz, birbirine perde olmaz, ruhu þaþýrtmaz, ruha
nispeten uzak yakýn bir hükmünde olup ruh isterse çoðunu birinin imdadýna yetiþtirir, isterse bedenin her parçasýyla bilebilir,
hissedebilir ve idare edebilir. Hatta maneviyatý yüksek bir kimse ise her bir uzvu ile görebilir ve iþitebilir. Öyle de, mâdem ki
Cenâb-ý Hakk'ýn bir kanun-u emri olan ruh, küçük bir âlem olan
insan cisminde ve uzuvlarýnda bu vaziyeti gösteriyor, elbette büyük âlem olan kâinatta yüce Allah'ýn külli iradesine ve mutlak
kudretine hadsiz fiiller ve iþler, nihayetsiz sadalar ve dualar hiçbir cihette aðýr gelmez, birbirine mâni olmaz, celal sahibi Yüce
Yaratýcýyý meþgul etmez ve þaþýrtmazlar. Hem O yüce Zât bütününü birden görür, bütün sesleri birden iþitir. Çünkü onun nazarýnda yakýn uzak birdir. Hem kudreti nihayetsiz olup, isterse
bütününü birinin imdadýna gönderir. Herþeyle herþeyi görebilir,
seslerini iþitebilir ve herþey ile herþeyi bilir ve hakeza...
Nitekim Mücadele Suresinin birinci ayetinin ifade ettiði hakikat’i ve bu ayetin nüzulü ile alâkalý hadiseyi anlatýrken Hz. Aiþe
(r.a.) diyor ki;
“Havle; Rasul-ü Ekrem’e (sallallahu aleyhi ve sellem) derdine
derman olmasý için ýsrar ederken o kadar gizli ve fýsýltý halinde
konuþuyordu ki, ben yakýnlarýnda olduðum halde konuþulanlarýn ancak bir kýsmýný duyabiliyordum. Seslerin hepsini duyan ve iþiten Allah ne yücedir ve büyüktür ki, o gizli fýsýltýyý duyuyor ve hemen vahyi indiriyordu.”
Evet bir müþkülü halletmesi için, Yüce Mevla'ya illâ da dil ile
söylenmesi gerekmez. O'na küçük bir teveccüh, cüz’i bir meyil; az
bir niyet, samimi ve kýrýk bir kalb ve duru bir gönül yeter ve artar.
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***
Ýkinci Ýþaret: Ýnsanýn selim bir fýtrata, temiz bir vicdana ve
yüce bir ruha sahip olarak yaratýlmýþ olmasý, hiç kimsenin înkar
etmeye cesaret edemediði derecede kuvvetli ve parlak bir tevhid
delilidir.
Evet âfâka ve kâinata bakýp Yüce Yaratýcý'nýn ispatýna dair
delil toplamaya gerek yoktur. Cisim kafesine bakýlsa yeter. Çünkü insan o cisim kulübeciðinde misafirdir. O kulübeyi insana bir
mesken halinde hazýrlayan, onu belirli bir müddet zarfýnda yýkýlmaktan koruyan ve onu ayakta tutan baþkasýdýr. Yani Yüce
Allah'týr.
Hem cisim kulübesinde yaratýlýp konulan nimet silsilelerinden, hilkat mucizelerinden, harika sanatlardan ve ihtiyaç halinde yükselen ah! of! gibi iniltilerin diliyle insanýn kendisine kuvvetli bir yardým elinin uzâtýlmasýný sürekli olarak istemesinden
anlaþýlýyor ki, o âhu vâhlarý duyan ve insanýn her türlü isteðine
cevap veren birisi var. Ýþte O Yüce Zât, Hazret-i Allah'týr,
Evet kýrýk bir tahta parçasý üzerindeki fakir ve kalbi kýrýk bir
ma'sumun duasý hürmetine denizin fýrtýnasýný dindiren, galeyanýný söndüren, þiddet ve hiddetini dindiren elbette birisi vardýr.
Ve böylesine ciddi dualara ve yakarýþlara cevap veren Zât, elindeki emri ve iradesi her þeye geçen, gücü her þeye yeten ve bütün mahlukatýn hakimi olan Yüce bir Zâttýr. Ve iþte O Zât, bütün
mahlukatýn yegane Halýký ve biricik Ýlâhýdýr.
Hem þu kâinatýn pek çoðuyla ilgili olan ve o ilgisi yüzünden
de periþanlýk ve derbederlik içinde boðulmak derecesine gelen
insanýn yüksek ruhu ve huþyar kalbi, Yüce Allah'ýn varlýðýna ve
birliðine inanmakla öyle bir kurtuluþ kapýsý ve öyle saðlam bir
barýnak bulurlar ki, bu kurtuluþ kapýsý insaný her türlü baþýbozukluktan ve bunalýmdan kurtarýr, ve onu selamet sahiline çýka-
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rýr. Çünkü böyle bir insanýn kabul ettiði tevhid hakikati, Üstad-ý
A'zam'ýn ifadeleri içerisinde kendisine, manen þöyle der:
“Ey Ýnsan! Allah birdir. Baþka þeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temellük edip boyun eðme, onlarýn arkasýna düþüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü þu kâinatýn Sultaný birdir, herþeyin anahtarý onun yanýnda, her þeyin dizgini onun elindedir ve herþey onun
emriyle halledilir. Onu bulduðunda, her matlubunu buldun ve
hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun.” demektir.
Hem der ki: “Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma.
Çünkü sen kendini idare edemezsin, o yük aðýrdýr. Kendi baþýna
muhafaza edemezsin, belalardan sakýnýp, levazýmatýný yerine
getiremezsin. Öyle ise beyhude ýzdýraba düþüp azab çekme,
mülk baþkasýnýndýr. O Mâlik, hem Kadir'dir, hem Rahim'dir;
kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi, keyfini çek.
Zahmeti at, safayý bul.”
Hem yine der ki: “Manen sevdiðin ve alâkadar olduðun ve periþaniyetinden müteessir olduðun ve ýslah edemediðin þu kâinat,
bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, O’na
býrak. Cefâsýný deðil, safasýný çek. O hem Hakim'dir, hem
Rahim'dir. Mülkünde istediði gibi tasarruf eder çevirir. Dehþet,
aldýðýn zaman, Ýbrahim Hakký gibi ‘Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.’ de, pencerelerden seyret, içlerine girme.”
Hem yüce tevhid hakikati manen þöyle der: “Ey bedbaht ehli dalalet ve sefahet! Ruh dünyasýnda meydana gelen þu dehþetli
düþüþe ve bunalýma karþý ve ezici me'yû'siyete mukabil; hangi
tekemmülünüz, hangi kanununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatýnýz karþý gelebilir? Beþer ruhunun fazlasýyla muhtaç olduðu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Hem güvendiðiniz ve bel baðladýðýnýz ve ilahi eserleri ve
Rabbani ihsanlarý onlara isnad ettiðiniz hangi, tabiatýnýz, hangi
esbabýnýz, hangi þerikiniz, hangi keþfiyatýnýz, hangi milletiniz,
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hangi bâtýl ma’budunuz, sizi sizce ebedi i'dam olan ölümün zulümatýndan kurtarýp, kabir hududundan, berzah hududundan,
mahþer hududundan, sýrat köprüsünden, hakimane ve selametle geçirebilir ve sizi ebedi saadete mazhar edebilir? Halbuki
kabir kapýsýný kapamadýðýnýz için, siz kat'i olarak bu yolun
yolcususunuz. Ýþte böyle bir yolcu, öyle birisine dayanýr ki, bütün bu alabildiðine büyük daireler ve bu geniþ hudutlar, O'nun
emri altýnda ve tasarrufu içindedir.
***
Üçüncü Ýþaret: Ýnsanda, kemal, cemal ve ihsan sahibi olan
ebedi bir Zât'a karþý perestiþ etme, O'na ta'zimde bulunma ve
O'na ibadet etme duygusu ve kabiliyeti vardýr. Öyle ise Cenab-ý
Hak vardýr, birdir ve ibadete lâyýk ve müstehak ancak O'dur.
Çünkü insan ancak O Yüce Zât'ý tanýma ve O'na tazimde bulunma sayesinde maddi manevi duygularýný inkiþaf ettirir ve onlarý meyveli birer aðaç olacak þekilde tekamül ettirir. Ýþte insanda bulunan tâzim ve ibadet etme duygusu, Yüce bir Ma’bud'un
mevcut olduðuna, o Ma’budun bir olduðuna ve o ma’bûdun ibadete layýk ve müstehak olduðuna kesinlikle delalet eder. Çünkü
layýkýyla ma'bud olan böyle bir Zât'ýn varlýðý ve birliði hak ve
hakikat olmasa idi, insanda bu ta'zim ve ibadet etme duygusu
boþuna yaratýlmýþ olacaktý. Halbuki kâinatta zerrelerden güneþlere kadar gayet açýk, umumi ve sürekli olan bunca intizam ve
hikmetler, hiçbir þeyin boþuna yaratýlmadýðýna açýkça þehadet
etmektedir. Mâdem ki beþerde kulluk ve tazim etme duygusu
vardýr. O halde, elbette ki hakkýyla ma'bud olan Yüce Allah vardýr ve O Allah birdir.
Ýþte tevhid hakikati bu noktada insanýn baþýný þefkatle okþar
ve ona mealen þöyle der:
Ey ebed için yaratýlan insan; Senin iktidarýn kýsa, bekân az,
hayatýn sýnýrlý, ömrünün günleri sayýlý ve her þeyin fânidir. Öyle
ise, þu kýsa ve fâni ömrünü fâni ve boþ þeylere sarfetme ki, fâni
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olmasýn ve boþa gitmesin. Baki ve faydalý þeylere sarfet ki, bâki
kalsýn ve bereketli bir þekilde hayrýný göresin.
Evet yaþadýðýn ömürden dünyada göreceðin istifade ancak
yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeði
farzedelim. Bu çekirdekler sulanýp koruma altýna alýnýrsa, Allah'ýn dilemesi ve izniyle pek çok semere verecek olan yüz tane
aðaç olur. Aksi takdirde onlarý ateþe atýp yakmaktan baþka bir
faydalarý olmaz. Ýþte aynen bunun gibi, sen de mesela yüz senelik ömrünün çekirdekleri hükmünde olan her bir yýlý, iman ve
tevhid, marifet ve muhabbet, itaat ve ibadet suyu ile sular,
Kur'ân'ýn terbiyevî düsturlarý ile koruma altýna alýr, ehl-i sünnet
bahçesinde yetiþtirir ve ahiret hesabýna sarfedersen, senin ömrünün dakikalarý ahiret aleminde binlerce seneye dönüþecek ve
ebedi alemde sen, onlarýn semerelerinden ebediyen istifade edeceksin. Þayet tam aksini yaparsan, yani haddi zâtýnda fani olan
yüz tane çekirdeðine aldanýp onlarla yetinir de, meyveli yüz tane
hurma aðacýný terk etme ahmaklýðýný ve bedbahtlýðýný gösterirsen, o takdirde her halde en fazla Hutame'ye yani cehenneme
odun olmaya layýk olursun. Artýk sen bilirsin!
***
Dördüncü Ýþaret: Ýnsan, kâinatýn pek çok þeyine muhtaç ve
pek çok þeyi ile alâkalý olan bir varlýktýr. Öyle ki, insanýn evrenin her tarafýna daðýlan pek çok ihtiyacý ve sonsuzlara kadar
uzanan pek çok arzu ve isteði vardýr. Nitekim, insan bir çiçeði istediði gibi, koca bir baharý da ister. Bir bahçeyi arzu ettiði gibi,
Ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müþtak olduðu gibi Cemil-i Zülcelali de görmeye müþtaktýr. Baþka bir menzilde duran bir sevdiðini ziyaret etmek için o menzilin kapýsýný
açmaya muhtaç olduðu gibi; berzaha göçmüþ yüzde doksan dokuz ahbabýný ziyaret etmek ve ebedi ayrýlýktan kurtulmak için
koca dünyanýn kapýsýný kapayacak ve pek çok acayip þeylerin ce-
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reyan edeceði yer olan ahiret kapýsýný açacak, dünyayý kaldýrýp
ahireti yerine kuracak ve koyacak ve bir taraftan son derece merhametli diðer taraftan da son derece güçlü olan bir Kadir-i
Rahim'in yüce dergahýna ilticaya da muhtaçtýr.
Hem insanýn vücudunda yapýlan fiil ve icraatlardan, insanýn
kendi iradesi ile yaptýklarý ancak binde birdir. Diðerleri ise, insanýn kendisi de dâhil olmak üzere her þeyin gerçek Sahibine aittir.
Ýþte þu vaziyette bir insana hakiki mâ’bud olacak; yalnýz, her
þeyin dizgini elinde, her þeyin hazinesi yanýnda, her þeyin yanýnda nazýr, her mekanda hâzýr, mekandan münezzeh, acizden
mûberra, kusurdan mukaddes, nakýstan mualla bir Kâdir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü insanýn nihayetsiz ihtiyaçlarýný îfa edecek, ancak nihayetsiz
bir kudret ve her tarafý kuþatan bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise,
ma’budiyete ve kulluk yapýlmaya layýk ve müstahak olan yalnýz
O'dur.
Evet insanýn Rabbi birdir ve hakikatte bir olmalýdýr. Çünkü
insan maddi-manevi pek çok duygu ve kabiliyete sahip olarak
yaratýldýðýndan dünya ve ahiret kadar çok ve geniþ þeylere, ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaçlarýný ya bir tek Zât'tan temîn edecek veya
pek çok zâtlardan te'mîn etme mecburiyetinde kalacaktýr. Yalancý ve batýl pek çok kapýlara bedel, bir Zât'ýn kapýsýna müracaat
ederek ona teslim olmak, ihtiyaçlarýný en kýsa bir zamanda ve en
kolay, bir þekilde gidermeye yeteceði gibi; böyle bir teslimiyet
ayný zamanda insanýn aklýný rahatlatýr ve insanýn kalp ve ruhuna
firdevsî lezzetler verir. Yüce Allah'a tam teslim olan kimselerin
hayatlarýnda ve geçimlerinde görünen huzur bunun en açýk þahididir.
Ýþte yüce tevhid hakikati bu noktada insana der ki:
“Ey insan! Eðer Yüce Allah'ý gereði gibi kabul ederek O'nu tanýrsan ve yalnýz O'na kul olursan, bütün yaratýklar üstünde bir
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mevki kazanýrsýn. Eðer Yüce Allah'ý kabul etmeyip O'nu gereði
gibi tanýmazsan ve O'na kul olmaktan ve kulluk yapmaktan kaçýnýrsan, o taktirde aciz mahlukata zelil bir kul ve köle olursun.
Eðer benliðine ve basit olan kuvvetçiðine güvenir de, Yüce Allah'a tevekkül ve dua etmeyi býrakýrsan ve mazhar olduðun bazý
baþarýlarýn için, Allah'a hamd etmen gerekirken; “Ben yaptým,
Ben ettim, Ben... ben...” deyip o baþarýlarý kendine mal edersen,
mahiyetini bilmemiþ ve haddini ciddi bir þekilde aþmýþ olursun.
Çünkü o vakit sen, kendini bir taraftan çok zavallý diðer taraftan
da çok þerli bir duruma düþürmüþ olursun. Evet o taktirde sen,
bir iyilik yapma ve bir þeyi icad etme yönüyle arý ve karýncadan
daha aþaðý, örümcek ve sinekten daha zayýf düþersin. Ama þer ve
tahrip yönüyle daðdan daha aðýr ve vebadan daha zararlý olursun.
En iyisi mi, sen önce haddini bil ve kuvvetçiðine göre yük al.
Yoksa o aðýr yüklerin altýnda ezilir ve âleme, maskara olursun.
Hem kýl kadar bir þuur ile büyük taþlarý kaldýrmak teþebbüsünde bulunma. Hem Mülk sahibinin izni olmadan O'nun mülküne
el uzâtma ve gafletle kendi hesabýna bir kýsým iþlere kalkýþarak
haddini aþma. Eðer Malik'in hesabýna olursa, O'nun izni ve rýzasý olmak þartýyla istediðin þeyi al ve dilediðini yap. Ancak O'nun
nelere izin verdiðini ve rýzasýnýn nerede olduðunu öðrenmek için
de edille-i þer'iyyeye müracaat etmeyi sakýn ihmal etmeyesin.
***
Beþinci Ýþaret: Þu kâinat denilen alem-i ekber ve insan denilen ve onun küçük bir örneði durumunda bulunan alem-i asgar
var ya, her ikisi birden, kudret ve kader kalemiyle yazýlan âfaki
ve enfüsi vahdaniyet delillerini gösteriyorlar. Evet kâinatta büyük çapta nakþedilen gayet muntazam sanatlarýn numunesi, dar
dairede ve özet olarak insanda vardýr. O geniþ dairedeki mükemmel sanatlar, Yüce Yaratýcý'nýn birliðine þehadet ettiði gibi þu insanda olan dar dairedeki sanatlar da, yine O Yüce Yaratýcýnýn
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birliðini gösterirler. Hem þu koca kâinat, O'nun kader kalemiyle
gayet ciddi bir intizam içerisinde yazdýðý son derece görkemli
büyük bir kasidesi olduðu gibi, þu insan da ayný þekilde gayet
mânalý fakat özet olacak bir tarzda yazdýðý hikmetli bir mektubu
ve muntazam bir kader kasidesidir. Ýþte hiç mümkün müdür
ki, bir taraftan kendine ait bazý özelliklere sahip olmakla birlikte, bütün insanlara bakan ve pek çok alemlerin özeti durumunda bulunan þu insan yüzündeki vahdet mührü karþýsýnda, diðer
taraftan bütün varlýklarýn omuz omuza, el ele ve baþ baþa verdiði þu kâinat üstündeki vahdaniyet mührü karþýsýnda, bir ve eþsiz
olan Yüce Allah'tan baþka bir þey kalksýn da o mühürlere müdahalede bulunsun? Hâþâ ve kella...
Hem her þeyin yegane sahibi ve maliki olan Yüce Yaratýcý,
Hakem ve Hakim isimlerinin gereði olarak, bu alem içinde binlerce muntazam alemleri iç içe bir vaziyette yaratmýþtýr. Cenabý-ý Hak, o alemler içinde kâinattaki hikmetlere en çok medar ve
mazhar olan insaný, bir merkez ve bir odak noktasý hükmünde
yaratmýþtýr. Ve o kâinat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydalarý, insana bakýyor. Ve insan dairesi içinde dâhi, rýzký bir
merkez hükmüne getirmiþtir. Öyle ki, insanlýk aleminde hikmet
ve maslahatlarýn pek çoðu o rýzka bakýyor ve onunla ortaya çýkýyor ve böylece Hakem ve Hakim isimlerinin cilveleri insanda þuur ve rýzýkta zevk vasýtasýyla daha parlak bir surette görünüyor.
Ýþte bu da gösteriyor ki, insaný yaratan Yüce Zât kim ise, þu
koskoca kâinatý yaratan ve rýzýk kapýlarýný sonuna kadar insanýn
istifadesine açan da yine o Yüce Zâttýr. Çünkü insan ile kâinat
arasýnda rýzýk yönüyle de çok ciddi ve sýký bir alâka vardýr. Öyle
ki, insan kâinatýn bir fihristesi ve bir özeti durumundadýr. Bu itibarla birini diðerinden ayrý düþünmek ve ikisini farklý ellere vermek mümkün deðildir.

94

Hakikat Güneþi

Ýþte böyle yaratýlan insan, gerçek ve kamil manasýyla tam bir
muvahhid olmalý ve Yüce Rabb'ini çok iyi tanýmaya çalýþmalýdýr.
Zâten akýllý bir insandan da ancak bu beklenir ve kendisine en
fazla yakýþan da budur.
***

ÞU KOSKOCA ALEM, O’NU HAYKIRIYOR
1. Her Þey Asgari Ýki Yönle Tevhide Þehadet Eder:
Atomdan güneþlere kadar küçük-büyük her bir þey asgari iki
yönle Yüce Allah'ýn varlýðýna ve birliðine þehadet etmektedir.
Birisi, son derece âciz olduðu halde büyük iþlerin altýndan
kalkmasý, çaplý faydalar saðlamasý ve kendisinde harika sanatlarýn görünmesi; mesela bir çekirdeðin koskoca bir çam aðacýný
yüklenmesi, bir hava zerresinin ayný anda birbirinden farklý yedi sekiz iþi birden yapmasý, çamurla beslenen incir gibi aðaçlarýn
gayet lezzetli meyveler vermeleri, insanýn yiyip içtiði bir protein
hücresinin ve bir su molekülünün vücuda mükemmel faydalar
saðlamasý. Evet, bütün bunlar ne harika iþlerdir. Bütün bunlar
elbetteki gücü herþeye yeten ve hikmeti gayet umumi olan yüce
Yaratýcýnýn akýllara durgunluk veren harika icraatlarý ve seyredenlere maþaallah dedirten gayet mükemmel sanatlarýdýr.
Diðeri ise, cansýz olan maddelerin þuursuz, bilgisiz ve cansýz
olduklarý halde girdikleri yerin intizamýna ve gidiþatýna hemen
ayak uydurup muvafýk ve münasip bir þekilde hareket etmeleridir. Toprakta bulunan bakterilerin girdikleri aðacýn kendine
mahsus intizamýna, þekline ve keyfiyetine uygun bir þekilde ayak
uydurmalarý, hayvanlarýn beslendikleri gýdalarýn, girdiði hayvanýn bedenindeki intizama ayak uydurmasý, o bedende hangi uzva girerse oradaki hücrelerle hemen anlaþma saðlamasý... Evet
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bütün bunlar ne mükemmel sanatlar ve ne harika iþlerdir. Ýnsan
bile yeni bir yere taþýndýðýnda þuurlu ve akýllý bir varlýk olmasýna raðmen kýsa bir zamanda oranýn düzenine ve gidiþatýna alýþamazken; bütün bu þuursuz maddeler nasýl oluyor da girdikleri
bedenin intizamýna uyum saðlýyor ve o bedenin geliþip yaþamasýna katkýda bulunuyorlar. Bu maddeler þuursuz olduklarý halde
bu derece þuurlu iþler yaptýklarýna göre; demek ki bu þuurlu ve
manalý iþlerin meydana gelmesinde onlarý bir alet olarak emrinde çalýþtýran, o bedenin intizamýný bilen ve hem o bedenin hem
de o bedenle alâkasý olan herþeyin sahibi olan Yüce bir Zât vardýr ki, O da Allah'dýr.
Evet baþta dediðimiz gibi kâinatta her þey Cenab-ý Hakk'ýn
varlýðýný ve birliðini gösteren açýk þahidlerdir. Öyle ki tesadüfe
verilen, tabiattan bilinen ve karýþýk zannedilen çaplý unsurlarýn
dýþtan karýþýk gibi görünen vaziyetleri dahi bir hikmet ve bir
sanat ile meydana gelir.

2. Deliller Âfaki ve Enfüsi Olmak Üzere Ýkiye Ayrýlýr:
Meþhur olan bir tasnife göre, Yüce Ma'bud'un varlýðýna ve
birliðine dair olan deliller iki kýsma ayrýlýr.
a. Hariçten alýnan delillerdir ki, bunlara afaki deliller denilir.
b. Ýnsanlarýn nefislerinden alýnan burhanlardýr ki, bunlara da enfüsi deliller denilir. Enfüsi olan deliller de nefsi ve
usûli olmak üzere ikiye ayrýlýr. Demek Yüce ve Mukaddes
Ma'budun varlýðýna dair afaki, nefsi ve usûli olmak üzere üç türlü delil vardýr. En zâhir ve en yakýn olan delil nefsi olan delildir.
Ýnsanýn okumasý, okuduðunu anlamasý, anladýðýný anlatmasý,
öðretmesi ve öðrendiðini bellemesi, konuþmasý, yiyip içmesi, görüp duymasý, analiz ve sentezlerde bulunmasý, kalbinin bazý þeylerle tatmin olmasý ve aklýnýn bazý þeylerle oturaklaþmasý gibi
hususlar hep nefsi delile misaldirler.
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Ýnsanýn yaratýlmasý gibi diðer insanlarýn da yaratýlmýþ olmalarý usûli delile misaldir. Yerin göðün ve aralarýndakilerin hikmetli bir þekilde yaratýlýp insanlarýn ve diðer canlýlarýn istifadelerine arz edilmeleri de âfaki delile misaldirler. Evet, yerin insanlarýn ve sair canlýlarýn barýnýp hayatlarýný sürdürebilecekleri
bir þekle sokulup yaþamaya hazýr hale getirilmesi, ancak her þeyin sahibi ve maliki olan yüce Allah'ýn yapmasý ve yaratmasýyla
olup; tabiatýn ve sebeplerin etkisiyle deðildir.
Âfaki delillerden en yakýn olaný, havanýn, topraðýn ve suyun
hikmetli ve faydalý bir þekilde yaratýlmýþ olmalarýdýr. Âfaki delillerden en yaygýn ve en yüksek olaný ise, göðün ve gökteki yýldýz
ve sistemlerin manalý ve faydalý bir þekilde yaratýlmýþ olmalarýdýr.
Hasýlý, delillerin her birisi Cenab-ý Hakk'ýn varlýðýna delil olduðu gibi, heyet-i mecmuasý da Yüce Yaratýcý'nýn birliðine
delalet ve þehadet eder.
Ýþte ziyanýn her þeyi kendi suretiyle gösterici mahiyetteki
parlamasý ve alem çarþýsýnda sergilenen Cenab-ý Hakk'ýn antika
sanatlarýný ortaya çýkarýp göstermesi...
Rüzgârlarýn hikmetli, manalý ve faydalý bir þekilde dalgalanýp
püfür püfür esmeleri.. Çeþmelerin, çaylarýn ve ýrmaklarýn daðlardan ölçülü bir þekilde gürül gürül kaynayýp þarýl þarýl akmalarý...
Taþ, cevher ve madenlerin tezyinatlarý ve faydalý hâsiyetleri...
Çiçeklerin ve meyvelerin içimizi okþayan ve kendilerini bize
sevdiren gülümsemeleri, tat ve koku vermeleri...
Kuþlarýn hislerini, dert ve ihtiyaçlarýný ifade eder mahiyette
birbirleriyle söyleþmeleri, cývýldaþmalarý ve Cenab-ý Hakk'ý teþbih ettikleri bariz bir þekilde anlaþýlan naðme ve terennümleri...
Gökyüzü bomboþ, bembeyaz ve gayet açýkken, nereden geldikleri ve kýsa bir zamanda nasýl toplandýklarý fark edilmeyen
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bulutlarýn bir taraftan sevindirici diðer taraftan da korkutucu
olan durumlarý...
Yaðmurlarýn o bulutlardan top gülleleri ve kaya parçalarý
þeklinde deðil de; gayet sevimli ve faydalý bir þekilde ve mücessem rahmet þeklinde þýpýr þýpýr yaðmasý...
Þimþek ve gök gürlemesinin müjdeli, ortalýðý velveleye veren
ve zikirden ibaret olan halleri...
Gökteki güneþin ve ayýn gayet intizamlý ve hikmetli hareketleri...
Ýþte bütün bunlar görmüþ olduklarý mânalý ve hikmetli vazifelerle Cenab-ý Hakk'ýn eþsiz birliðini, sonsuz ilmini, engelsiz
iradesini, nihayetsiz kudretini, noksansýz azametini ve eksiksiz
rahmetini gösteriyorlar.
Çünkü bütün bunlar þuursuz varlýklar olduklarý halde meydana getirdikleri neticeler ve hâsýl ettikleri faydalar gayet müspet, gayet umumi ve gayet sevimlidir. Ýþte burada akla bir vazife
düþmektedir. O da, bu hadise ve neticeleri gördüðü zaman, bunlara takýlýp kalmadan onlarýn verasýna geçip Yüce Yaratýcý’yý anlamasý, O'nu düþünmesi, O'nu tanýmasý, ve O'nun azameti karþýsýnda serfürû edip dize gelmesi ve her haliyle yüce Mevlasý'na
þükreden bir kul olmasýdýr.
Evet, akla düþen vazife budur ve akýl sahibi olanýn da mutlaka bu düþünce sistemini kurmasý gerekir. Zira akla, hadiselerin
gerçek yüzünü görmesi itibariyle; yani perdeden ibaret olan eþya ve hadiselerin arkasýndaki hakiki müessiri ve gerçek faili görmesi itibariyle akýl denmiþtir.

3. Kudretin Sonsuz Oluþu, Ortaðýn Olmasýný Reddeder:
Uluhiyetin ve Rububiyetin en belirgin özelliklerinin baþýnda
infirad ve istiklal gelir. Bunun en açýk örneði ve delili þu koskoca kâinatta görülen mükemmel faaliyet ve istikrarlý intizamdýr.
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Evet kâinat kitabýnýn bahar sayfalarýnda görülen fevkalade
güzel sanatlar ve pek büyük bir itina ve ihtimam ile harika bir
tarzda yazýlan nakýþlar, ancak sonsuz bir kudretin eseri olabileceklerinden dolayý, bir taraftan Cenab-ý Hakk'ýn varlýðýna kesinlikle delalet ettikleri gibi, diðer taraftan da o Yüce Yaratýcý'nýn ilminin, iradesinin ve kudretinin engelsiz ve sonsuz olduðuna, dolayýsýyla da O'nun herhangi bir ortaktan münezzeh ve müstaðni
olduðuna yani, her hangi bir ortaða ihtiyacý bulunmaktan beri ve
üstün olduðuna delalet ederler.
Hem her hangi bir ortaðýn olmasýna kâinatta bir mahal, bir
makam, bir imkan ve bir ihtimal yoktur. Çünkü her hangi bir þekilde bir ortaðýn varlýðý hakkýnda kâinatýn her hangi bir yerinde
bir delil veya bir delilden neþ’et eden bir ihtimal olmadýðý gibi,
bu hususta her hangi bir emare veya bir iþaret de yoktur. Tam
aksine hangi þeye, hangi cihete bakýlýrsa tevhid mührü görünür.
Demek gerçek yaratýcý ancak ve ancak Allah’týr.
Evet þu kâinatýn en þerefli varlýðý ve sebepler içinde dilemesi
en geniþ olaný insan olduðu halde, insanýn yemek ve içmek gibi
her gün kendi iradesiyle yapmýþ olduðu normal bir fiilinde bile,
o fiilin yüzde biri ancak insana aittir. Bütün sebeplerin sultaný
olan insan, þayet böyle eli baðlý ve etkisiz olursa, öteki cansýz ve
ruhsuz sebepler ne halt edebilirler?
Kaldý kî, Cenab-ý Hakk’ýn her hangi bir ortaðýnýn bulunmasý
akýl planýnda mümkün olmayýp mümteni’dir. Çünki sonsuz ve
eksiksiz olan bir kudretin tesiri sonsuzdur. Bu durumda ise, ortak olduðu takdirde, sonsuz olan kudretin tesiri sýnýrlandýrýlmýþ
olur. Ýlahi kudretin bir taraftan sonsuz olmasý, diðer taraftan ise
sýnýrlý olmasý, birkaç cihetten muhaldir. Öyle ise istiklal ve infirad, uluhiyet ve rububiyet için en zâti, en hayatî ve en önemli
özelliklerdir.
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Ýþte kâinat çapýndaki bütün bu hakikatler gayet açýk bir þekilde gösteriyor ki, þu kâinatýn Yüce Yaratýcýsý birdir; O’nun eþi,
benzeri ve ortaðý kesinlikle yoktur.

4. Kâinatýn Muhteþem Bir Saray Veya Bir Bahçe Þeklinde
Yaratýlmýþ Olmasý Tevhidi Gösteriyor:
Þu tevhid hakikatini her seviyedeki insana ispat eden parlak
ve büyük bir delili mübarek eserlerden sadeleþtirerek ve özetleyerek deriz ki:
Þu kâinata dikkat ve ibret nazarýyla baktýðýmýzda, onu tavaný
parlak ve þirin yýldýzlarla yaldýzlanmýþ, zemini ve tabaný zinetli
mevcudatla þenlenmiþ bir baðistan, bir bostan ve bir gülistan þeklinde görürüz. Ýþte þu baðistanýn tavanýna asýlan düzenli ve parlak yýldýzlar ve gezegenler ile zeminine serilen hikmetli ve zinetli
varlýklarýn tümü, kendilerine ait özel dilleriyle þöyle derler:
Biz bir celal ve kudret sahibi Yüce Bir Zât’ýn kudret mucizeleriyiz. Bu itibarla biz, son derece hikmetli bir Yaratýcý’nýn ve her
þeye gücü yeten bir Sanatkârýn varlýðýna ve birliðine þehadet
ederiz.
Þu koskoca alem bostanýnda yer almýþ olan yer yüzüne baktýðýmýzda, bir bahçe þeklinde rengârenk yüz binlerce süslü bitkilerin ve þirin çiçeklerin onda serilmiþ ve çeþit çeþit yüz binlerce
canlýlarýn onda serpilmiþ olduðunu görürüz. Ýþte þu zemin bahçesini sevimli bir hale getiren, bütün o süslü bitkiler ve o ziynetli canlýlar, her biri kendine özel olarak verilmiþ olan intizamlý suretleriyle ve ölçülü þekilleriyle þunu ilan ederler:
Biz bir tek Sani’-i Hakim’in hikmetli, saðlam ve eþsiz sanatýnýn birer mucizesi ve birer harikasýyýz, vahdaniyetin birer dellalý
ve birer þahidiyiz.
Hem o bahçedeki aðaçlarýn baþlarýna baktýðýmýzda, onlarýn
gayet derecede alîmane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane
bir tarzda yapýlmýþ olan ve deðiþik þekillere, tatlara ve kokulara
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sahip olan meyveleri ve çiçeklerini görürüz. Ýþte bütün bunlar,
hepsi birden þu kelimelerle insanýn içini okþar, yüzünü güldürür
ve ona þöyle seslenirler: Biz, son derece cemal ve þefkat ve son
derece kemal ve rahmet sahibi olan Yüce Bir Zât’ýn mucize denecek derecedeki hediyeleriyiz ve yine biz, O’nun her göreni hayretler içinde býrakacak derecede çaplý ihsanlarýyýz.
Ýþte þu kâinat bostanýnda yer alan gerek gökteki yýldýzlar ve
þirin varlýklar gerekse yer yüzü bahçesindeki aðaçlar, bitkiler ve
sair canlýlar... Ve aðaçlar ile bitkilerin baþlarýnda bulunan çiçekler ve meyveler, gayet yüksek bir sada ile haykýrarak þöyle þehadette bulunurlar:
Bizim Halýkýmýz ve Musavvirimiz ve bize hediye olarak veren
Kadîr-i zül’Cemal, Hakîm-i bî misal ve Kerim-i Pü’meval her þeye kadirdir. Hiçbir þey O’na aðýr gelmez. Hiçbir þey O’nun kudret dâire dýþýnda kalmaz. O’nun kudretine nispeten, zerreler ve
yýldýzlar birdirler, küllî olan bir þey, cüz’î olan bir þey kadar kolaydýr ve cüzler, küll kadar kýymetlidir. O’nun kudretine nispetle en büyük bir þeyi yaratmak, en küçük bir þeyi yaratmak kadar
rahattýr. Hem küçük, büyük kadar sanatlýdýr... Belki sanat yönüyle bazý küçük þeyler, büyük þeylerden daha sanatlý ve bu itibarla da daha büyük ve daha kýymetlidir.
Hiç mümkün müdür ki, gökleri ve yeri yaratan hikmet sahibi
Yüce bir Zât, göklerin ve yerin neticesi ve kâinatýn en mükemmel
meyvesi olan insanlarý baþýboþ býraksýn, sebepler ve tesadüflere
havale etsin ve apaçýk olan hikmetini abesiyete dönüþtürsün?
Yani insaný iman ve hidayet gibi, ibadet ve istikamet gibi bir kýsým vazifelerle mükellef tutmasýn ve ondan bu vazifelerin gereði
gibi yerine getirilmesini istemesin? Hâþâ!..
Ýnsan, þu kâinat sarayýnýn yapýlýþýnda Rabbani maksatlarýn
odak noktasý ve þuurlu varlýklarýn reisi durumundadýr. Ýþte hiç
mümkün müdür ki, Allah tarafýndan mazhar olduðu bunca yüce
nimetlere karþýlýk olarak insanýn gösterdiði marifet ve muhab-
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bet, þükür ve ibadet, o kâinat sarayýnýn Yüce Sani’inden baþkasýna gitsin. Ve o Yüce Sani’ insaný bu derece üstün ve farklý bir mahiyette yaratmasýndaki en yüce gayesi olan þükür ve ibadetlerin,
baþkalara gitmesine müsaade etsin? Hâþâ...
Hem hiç mümkün müdür ki, Yüce Yaratýcý sayýsýz nimetlerde
bulunmasýyla kendini þuur sahiplerine sevdirsin ve sayýsýz rahmet ve ikram harikalarýný ihsan etmesiyle kendini onlara tanýttýrsýn; sonra onlarýn þükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlýklarýný sebeplere ve tabiata terk edip
ehemmiyet vermesin; eksiksiz hikmetini înkar ettirsin ve rububiyet saltanatýný hiçe indirsin! Yüz bin defa hâþâ ve kella!..
Ýþte Yüce Mevlâ bütün bunlarla bir taraftan kendini insana
tanýtýyor, diðer taraftan da insanýn dikkatini çekiyor, ona kulluðunu hatýrlatýyor ve onu Yüce Yaratýcýsýný tanýmaya ve tanýdýðýný O’na kulluk yapmak suretiyle göstermeye davet ediyor. Öyle
ise insan da her þeyden önce var gücüyle Yüce Yaratcýsýný tanýmaya ve O’nu sevmeye çalýþmalýdýr. Sonra da bununla yetinmeyip O’nu tanýyýp sevdiðini rýzasý doðrultusunda hareket etmekle
göstermelidir.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, aklý baþýnda bir insan için en
mühim mesele, imanýný kurtarmak, imanlý olarak yaþamak ve
öyle ölmek meselesidir ve en ciddi meþgalede nefsin ve neslin
iman hakikatleri ve Kur’ân ahlakýyla terbiye edilmesi meþgalesidir. Diðer bir ifade ile temiz fýtratýna tohum halinde derc edilen
“yüce tevhid” gerçeðini inkiþaf ettirme, hakký kabul etme ve onu
idrak etme kabiliyetini geliþtirme ve imanýný kemale erdirme
meselesi ve meþgalesidir. Zâten en karlý kazanç da bunun neticesinde hâsýl olacak olan kazançtýr. Çünkü her iki alemde yegane huzur ve kurtuluþ çaresi fýtrattaki yüce tevhid hakikatini inkiþaf ettirmek ve kalpteki imaný kemale erdirmektir.
** *
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5. Bütün Kâinatýn Bir Tek Dil Kesilip O’nu Haykýrmasý:
“(Ey Habibim!) De ki: eðer O’nun ile beraber, söyleyip durduklarý gibi ilâhlar olsaydý, o takdirde (onlar) Arþ’ýn Sahibine
(üstün gelmek için) bir yol ararlardý.” (Ýsrâ sûresi: 42)
Bu ayet-i kerimenin açýkça ifade ettiði gibi, eðer müþriklerin
düþündüðü ve dediði gibi Allah’ýn mülkünde O’nun ortaðý olsaydý, elbette uluhiyet ve Rububiyet arþýna el uzatýp müdahale edecek ve bu müdahalenin eseri olan karýþýklýk görünecek ve intizamsýzlýk ortaya çýkacaktý. Halbuki yedi kat semadan, ta en küçük bir canlýya kadar, herbir yaratýk durumuna göre bazý isimlerin tecellisine mazhar olmakta ve mazhar olduðu isimlerin cilve
ve nakýþlarýnýn dilleriyle, celal ve cemal sahibi olan yüce Allah’ý
tesbih etmekte ve her türlü ortaktan O’nu tenzih etmektedirler.
Nasýl ki gök yüzü güneþler ye yýldýzlar denilen nurlu kelimeleriyle ve sahip olduðu hikmet ve intizamýyla, Cenab-ý Hakk’ý
takdis ediyor ve vahdetine þehadet ediyorsa, þu dünya atmosferi
de bulutlarýn, þimþeklerin, gök gürlemesinin ve yaðmur katrelerinin kelimeleriyle onu tesbih ve takdis ediyor ve vahdaniyetine
þehadet ediyorlar. Hem nasýl ki, þu yeryüzü hayvanat ve nebatat
ve mevcudat denilen canlý kelimeleriyle yegane celal ve cemal
sahibi olan Yüce Yaratýcýlarýný tesbih ve tevhid ediyor ve bütün
aðaçlar yaprak, çiçek ve meyvelerin kelimeleriyle dahi O’nu tesbih edip birliðine þehadet ediyorsa, öyle de en küçük bir yaratýk
dahi küçüklüðüne ve zayýflýðýna raðmen, taþýdýðý nakýþlar, sanatlar ve keyfiyetler iþaretiyle Cenab-ý Hakk’ýn pek çok isimlerini
göstermek suretiyle O’nu tesbih edip vahdaniyetine þehadet ediyorlar.
Ýþte bütün kâinat bir dil kesilerek hepsi birden, aðýz aðýza vererek birlikte Yüce Yaratýcý’yý tesbih edip O’nun vahdaniyetine
þehadet ettikleri ve bu suretle durumlarýna göre mükellef olduklarý kulluk vazifesini, en mükemmel bir itaatle yerine getirdikle-
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ri halde, þu kâinatýn özü ve neticesi, nazlý ve imtiyazlý bir halifesi ve çok nazik bir meyvesi olan insanýn, bütün bunlarýn aksine
ve zýddýna olarak, küfür ve þirk içinde bulunmasýnýn ne kadar
çirkin düþtüðü ve ne derece cezaya layýk olduðu gayet açýktýr.
Ama buna raðmen Yüce Mevlâ bir taraftan kullarýný bütün bütün ümitsizliðe düþürmemek için, diðer taraftan da böyle korkunç bir cinayete ve son derece çirkin bir isyana karþý, Kahhâr-ý
Zül-celal nâmýyla nasýl meydan verip de gök kubbeyi onlarýn
baþlarýna yýkmadýðýnýn hikmetini göstermek için, Kur’ân diliyle
kendisinin çok halim ve çok baðýþlayýcý olduðunu bildirmekte ve
bununla bir kýsým asilere mühlet vermesinin hikmetini göstermekte ve kullarýna yine de bir rica kapýsýný açýk býrakmaktadýr.

6. Bütün Yaratýklarýn Birbirleriyle Olan Münasebetleri:
Þu kâinata az bir dikkatle baktýðýmýzda, beden hücrelerinden
tut, ta bütün alemin sýnýrlarýna kadar geniþ bir hikmetin ve bir
tanzimin var olduðunu görüyoruz. Mesela:
Bedendeki hücrelere baktýðýmýzda, bedenin ihtiyaçlarýný gören ve onu þefkatle idare eden bir Zât’ýn verdiði emir ve koyduðu kanun çerçevesinde o küçücük hücreciklerin hareket ettiðini
görüyoruz. Hem nasýl ki bir kýsým rýzýklar, ihtiyaç ânýnda kullanýlmak üzere bedende iç yaðý suretinde biriktiriliyor ve depolanýyorsa, aynen öyle de, ayný tasarruf ve ayný biriktirme ameliyesi o küçücük hücreciklerde yapýlmaktadýr. Bitkiler alemine baktýðýmýzda, onlarda da gayet hakimane bir terbiye ve son derece
hikmetli bir tedbir görüyoruz.
Hayvanlar alemine baktýðýmýzda, onlarda da þefkate dayalý
son derece mükemmel bir terbiye ve iaþe görüyoruz.
Kâinatýn büyük unsurlarýna baktýðýmýzda onlarda da çok mühim gayeler için gayet haþmetli bir tedvir ve tenvir görüyoruz.
Alemin tümüne birden baktýðýmýzda, onun muntazam bir
memleket, bir þehir veya bir saray hükmünde olduðunu ve her
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tarafýnda bir kýsým âlî hikmetler, gâlî gayeler için mükemmel bir
tanzimat bulunduðunu görüyoruz.
Ýþte bütün bunlar, þu kâinatta zerrelerden yýldýzlara kadar
tevhid adýna her tarafý kapattýklarýný ve hiçbir þeyde zerre kadar
da olsa þirke yer býrakmadýklarýný gösteriyorlar. Çünkü bunlar
birbirleriyle manen öyle ciddi bir münasebet içerisindedirler ki,
bütün yýldýzlarý müsahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zât,
bir zerreye bile rububiyetini dinlettiremez ve hükmünü geçirtemez. Yani bir zerreye hakiki Rab ve Mâlik olmak için, bütün yýldýzlara Sahib olmak gerekiyor. Hem gökleri yaratmaya ve onlarý
ve þu anda olduðu gibi tesviye etmeye muktedir olmayan bir Zât,
beþerin sîmasýndaki o þahsa ait olan bazý, özellikleri de yapamaz.
Evet bütün zaman ve mekanlarýn Rabbi olmayan bir Zât, birtek
insanýn simasýndaki alamet-i farika durumunda bulunan ve baþkalarýndan ayýrt edilip tanýnmasýný saðlayan belirgin ve parlak
bir nakþý da yapamaz.
Ýþte kâinat geniþliðindeki bu büyük pencere ile eþya ve
hadiselere bakýldýðýnda “Allah, her þeyin yaratýcýsýdýr. Ve O, her
þeye vekildir. Göklerin ve yerin hazinelerinin kilitleri ve anahtarlarý O’nun elindedir. (gökler ve yer O’nun tasarrufundadýr)”
(Zümer sûresi, 62-63) mealindeki ayetin haykýrdýðý, yüce tevhid
hakikatinin büyük harflerle kâinatýn her tarafýnda yazýlý olduðu,
akýl gözüyle de rahatlýkla görülecektir. Amenna ve saddaknâ...
Öyle ise, görmeyenin ya aklý yok, ya kalbi yok veya o, insan suretinde bir hayvandýr! Hafizanallah...
Ýþte bu noktada akýl öyle bir dereceye yükselir ki, kâinat kitabýnýn deðiþik yaprak ve sayfalarýndan derlediði hikmetli ve ibretli manalar karþýsýnda, bir kýsým yüce hakikatlere vâkýf olan akýl,
göz yaþlarýný ceyhun etmeden duramaz
Azizim! Sen þu büyük alemin geniþ sayfalarýnýn etrafýna, kudret elinin yarattýðý hadiseler zincirinin satýrlarýna ve harflerine
hikmet nazarýyla ve hakikat fikriyle öyle dikkatlice bak ki, en yü-
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celerden uzanan ve her birisi çok mânalý birer mektup hüviyetinde olan hadiseler zincirinin halkalarý, satýrlarý ve kelimeleri,
seni en yüce gaye olan tevhide ve tevhidin en yüce mertebesi
olan hakk-el yakîne ve bu mertebede sebat etme makamýna çýkarsýn.
Evet þu kâinatýn tümünde öyle parlak bir nizam var ki, o nizamý yarataný ve yerleþtireni güneþ gibi gösteriyor. Her kelimesi ve
her harfi birer kudret mucizesi olan þu kâinat kitabýnýn telif edilmesinde ve bu derece saðlam bir nizamla yaratýlmasýnda öyle bir
icaz var ki, bütün tabiat ve sebepler toplansa, farz-ý muhal irade
sahibi de olsalar, yine son derece acizlik içinde bu icaza karþý
secdeye kapanacak ve “lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyi’l-azîm” diyeceklerdir. Çünkü kâinat kitabýnýn her bir kelimesinin diðer bütün kelimeleriyle münâsebeti vardýr. Ve her harfinin, bilhassa canlý olan her þeyin bütün cümlelere karþý çevrilmiþ birer yüzü, bakan birer gözü ve tutan birer eli vardýr. Öyle ise bir noktayý yerinde yaratmak ve koymak için bütün kâinatý
icad edecek sýnýrsýz bir ilim ve sonsuz bir kudret lazýmdýr. Demek sivrisineðin gözünü kim yarattý ise güneþi dahi o yaratmýþtýr. Pirenin midesini kim tanzim etti ise güneþ manzumesini dahi o tanzim etmiþtir. Çünkü aralarýnda son derece ciddi bir
münasebet ve benzerlik vardýr. Öyle ise þu kâinat ve mevcudatýn
yaratýcýsý birdir. O da Allah’týr.
Evet hiç mümkün müdür ki, bir baharý yaratamayan, bütün
meyveleri icad edemeyen ve yer yüzünde mühürleri bir olan bütün elmalarý inþa edemeyen, hatta onlarýn küçük bir örneði olan
bir elmayý bile meydana getiremeyen birisi, kalksýn o elmayý nimet olarak birisine yedirsin de onun þükrünü kazansýn ve böyle
birisi, her türlü övgüye lâyýk ve müstahak olan Yüce Allah’a
hamd etme noktasýnda ortak olsun? Hâþâ!.. Çünkü bir elmayý
yaratan kim ise, bütün dünyaya gelen elmalarý icad eden de yine
o olabilir. Zira elma cinsi üzerine vurulan mühür hep aynýdýr.
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Hem elmalarý icad eden kim ise, bütün dünyada rýzýk vesilesi
olan hububat ve semereleri yaratan da yine O’dur. Demek en küçük cüz’i bir canlýya, en cüz’i bir nimeti veren zât, doðrudan doðruya þu kâinatýn yegane Yaratýcýsýdýr ve her canlýya yegane rýzýk
verendir. Öyle ise þükür ve hamd, doðrudan doðruya ona aittir.
Öyle ise þu koskoca kâinatta yer alan bütün hakikatler, sürekli
olarak hak lisanýyla þöyle derler: “Lehühamdü min külli ahadin
minel’ezeli ilel’-ebedi” Yani ezelden ebede kadar kimden kime
yapýlýrsa yapýlmýþ olsun, her türlü hamd, Yüce Allah’a mahsustur ve sadece O’na aittir.
Þu koskoca kâinatýn içinde yüzdüðü tevhid denizine dalýp, bir
katre ile dönmeyi düþündüm; ama maalesef buna muvaffak olamadým. Bunun için Yüce Rabb’ime karþý acizliðimi ve zayýflýðýmý
itiraf ediyor, O’ndan afv ve maðfiret diliyor ve O’nun inayetini ve
keremini dileniyorum. Özellikle de engin rahmet ve tevhid denizinden gerek bu biçare kuluna gerekse bu yazýlan hakikatleri
okuyup istifade eden kullarýna feyizli ve bereketli katreler ihsan
etmesini ve semavi susuzluktan çatlamak üzere olan neslin kalp
ve akýllarýný tevhid hakikatinin kudsi ve semavi suyu ile sulamasýný, hatta kana kana içirmesini Esma-i Hüsnasýný, Furkan-ý
Hakimini ve Rasul-i Ekremini þefaatçi yaparak tazarru ile niyaz
ediyorum.
***

HAZRET-Ý MUHAMMED
(sallallahu aleyhi ve sellem)

TEVHÝDÝN EN PARLAK AYNASIDIR
1. Uluhiyet ve Risalet Arasýndaki Ciddi Alâka:
Uluhiyet ve risalet arasýnda aslýnda çok ciddi bir telazüm vardýr. Yani bunlardan birinin varlýðý, ötekinin de varlýðýný gerekli
kýlar ve birisine iman etmek diðerine de iman etmeyi gerektirir.
Evet imanýn temel esaslarýndan ve Ýslam’ýn temel prensiplerinden biri olan peygamberlik müessesesi ile yüce tevhid gerçeði arasýnda kopmaz ve birbirinden ayrýlmaz derecede ciddi ve
saðlam bir irtibat vardýr. Ýþte bu irtibat bütün insanlarý en büyük
gerçek olan tevhid esasýný kabul etmeye çaðýrmaktadýr. Mesela;
Cenab-ý Hakk’ýn pek çok sýfat ve isimleri, gayet açýk bir tarzda
Rasul-i Ekrem’in (sallallahu aleyhi ve sellem) risaletini göstermekte
ve o risaletin mutlaka var olmasýný gerektirmektedir. Þöyle ki:
Madem gayet sanatlý ve mânalý bir kitab, onun içerdiði konularý anlatýp açýklayacak bir öðretmen ister. Hem cemal, kendini
görecek ve gösterecek bir ayna ister. Hem son derece mükemmel
bir sanat, teþhir edici ve tanýtýcý dellal ister. Elbette herbir harfinde yüzer manalar ve hikmetler bulunan bu koskoca kâinat kitabý da, kendini maksatlarýna uygun bir þekilde anlayacak ve
baþkalarýna anlatacak ekmel bir rehber ve rehber bir öðretmen
ister. Ta ki, O Rehber Öðretmen, o kâinat kitabýnda bulunan
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kudsi hikmetleri ve hakiki bilgileri baþkalarýna ders olarak versin, eþya ve hadiselerin yaratýlýþ hikmetlerini ve nedenlerini bildirsin, kâinatýn yaratýlýþýndaki Rabbani maksatlarýn gerçekleþmesine vesile olsun ve bütün kâinatta Yüce Yaratýcý’nýn önemle
anlaþýlmasýný istediði eksiksiz sanatýna ve güzel isimlerine aynalýk vazifesini görsün...
Hem o Yüce Yaratýcý, yaptýðý hikmetli icraatla kendini sevdirmeyi ve þuurlu olan yaratýklarýndan da kendisine sevgi ve itaat
ile mukabele etmelerini hikmetinin gereði olarak ister. Ayný hikmetinin gereði olarak yine ister ki, o þuurlu varlýklar namýna ekmel bir insan olsun ve o insan yüksek ruhuyla ve örnek yaþantýsýyla tek baþýna bu yüksek vazifeyi yapsýn. Hem o insan, rububiyetin o derece geniþ bir tarzda görünmesine karþý, geniþ bir
ubudiyet ile mukabele edip, karayý ve denizi cezbeye getirecek ve
gökleri ve yeri çýnlatacak bir teþhir ve takdis velvelesiyle, o þuurlu varlýklarýn nazarlarýný o sanatlarýn Yüce Saniine çevirsin.
Hem içerdiði akýl dolu esaslarla, bütün duygularý tatmin edecek
þekilde verdiði kudsi derslerle ve öðrettiði faydalý bilgilerle bütün akýl erbabýnýn kulaklarýný kendine çeviren bir Kur’ân-ý
Azîmüþþan sayesinde o Ekmel insan, o hikmetli Sâni’in yüce
maksatlarýný her kesin görüp anlayabileceði bir þekilde en güzel
bir surette göstersin.
Evet güneþi tezahürsüz düþünmek mümkün olmadýðý gibi,
Uluhiyeti de tezâhürsüz düþünmek mümkün deðildir. Güneþin
tezahürü ýþýk ve hararetle olduðu gibi, uluhiyetin tezahürü de
peygamber göndermekledir. Ayný zamanda ýþýk ve hararet, güneþi göstermesi kesinliðinde, peygamberlik de Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini göstermektedir.
Ýþte yukarýda ancak birkaç tanesi sayýlabilen bütün bu hikmet
ve maslahatlarýn ortaya çýkmasýna karþý en ekmel bir surette
mukabele edecek böyle bir Zât, güneþ’in vücudu gibi bu kâinata
lazýmdýr ve zaruridir. Ýþte yüce tevhid gerçeðini nübüvvet nokta-
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sýnda en son haykýran ve bütün bu ilahi gayeleri ve Rabbani hikmetleri eksiksiz bir surette þahsýnda gösteren ve o vazifeleri en
mükemmel bir þekilde yapan bu ekmel insan, bütün tarihin
þehadetiyle þüphesiz ki Rasul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’dýr.
Hem kâinattaki bütün hikmetli faaliyetler, gereði gibi anlaþýlmalarý için Hazreti Muhammed’in peygamberliðini gerekli kýldýðý gibi, Onun peygamberliði ve her türlü kulluðu da Yüce tevhid
hakikat’ini göstermektedir.
Hem Hakem ve Hakim isimlerinin parlak cilveleri, kesinlikle
Hazret-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliðini gerektirdiði gibi, esma-i hüsnâdan Allah, Rahman, Rahim,
Vedud, Mün’im, Kerim, Cemil, Rab gibi pek çok isimlerin her biri, kâinatta çaplý bir þekilde görünen cilveleriyle azamî derecede
ve kesinlikle O’nun peygamberliðini gerekli kýlmaktadýr.
Mesela: Rahman isminin cilvesi olan geniþ rahmet, ancak O
Rahmeten al-alemîn ile ortaya çýkar. Hem Vedud isminin cilvesi olan ilahi tahabbüb ve Rabbani taarrüf, O Habib-i Rabbu’l
Alemin ile layýkýyla netice verir ve gereði gibi mukabele görür.
Hem Cemil isminin bir cilvesi olan bütün cemaller, yani cemali zât, cemal-i esma, cemal-i sanat, cemal-i masnuat dahi, O Hazret-i Muhammed aynasýnda görülür ve gösterilir. Hem rububiyet
haþmetinin ve Uluhiyet saltanatýnýn cilveleri dahi, rububiyet saltanatýnýn en parlak dellalý olan Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi
ve sellem)’in peygamber olarak gönderilmesiyle bilinir ve görünür, anlaþýlýr ve tasdik edilir.
Ýþte bu misaller gibi pek çok esma-i hüsnanýn herbiri, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in peygamberliðine birer
parlak burhandýr.
Elhasýl; madem kâinat vardýr ve înkar edilmiyor; elbette kâinatýn renkleri, ziynetleri, ýþýklarý, sanatlarý, hayatlarý ve rabýtala-
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rý hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan
ve ziynet gibi herkes tarafýndan görülen hakikatlar, hiçbir cihetle înkar edilmez. Madem bu sýfatlarýn, fiillerin înkarý mümkün
deðildir; elbette o sýfatlarla muttasýf ve o fiillerin faili ve o ýþýklarýn güneþi olan Yüce Allah’ýn Zât’ý ve o Mukaddes Zâtýn isimlerinden olan Hakim, Kerim, Rahim, Cemil, Hakem, adý gibi isimleri de hiçbir cihetle înkar edilemez. Hem elbette ki, o sýfatlarýn
ve o fiillerin insanlarýn anlayabileceði þekilde ve en kamil bir surette ortaya çýkmalarýnýn en parlak ve en kuvvetli vesilesi olan ve
ayný zamanda en büyük rehber, en ekmel muallim ve en görkemli dellal ve kâinat bilmecesini çözen, Samed aynasý olan ve
Habibullah unvanýnýn en liyakatli sahibi olan Hazret-i Muhammed (s.a.s)’in risaleti de hiçbir cihetle înkar edilemez.

2. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Hep O’nu
Haykýrýyor:
Evet Hazreti Muhammed (s.a.s)’in her hali ve her sözü yüce
tevhid hakikatini haykýrýyor.
Bu hakikati daha iyi görmek ve bu haykýrýþý daha iyi duymak
ve Onun bu hususta dediklerini daha iyi anlamak için Asr-ý Saadete gitmek ve orada O Zâtý ziyaret edip yüce tevhid hakikatini
O’na sormak gerekir. Çünkü O Zât, Yüce Allah’ýn Rasulü, peygamberlerin hâtemi ve beþerin en ekmel rehberi ve en faziletli
güneþi olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir. Ve tevhid gibi en önemli bir konuda kendisine en baþta müracaat edilmesi ve sorulmasý gereken kimse, her halde O’dur. Hem binlerce mucizelere sahip ve her bir hareketi pek çok mânalý ve hikmetli olan O Mübarek Zât, tek baþýna hem de ümmi olmasýna
raðmen ve düþmanlarý pek çetin ve gayet öfkeli ve kindar olduklarý halde; dünyaya meydan okudu ve neticede davasýnda muvaffak oldu.
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Ýþte O Mübarek Zâtýn, gayet aðýr þartlar altýnda, ümmilik haliyle hem de tek baþýna ve korkunç düþmanlar karþýsýnda, kýsa
bir zamanda davasýnda muvaffak olmasý, insanlarýn kafalarýndaki yanlýþ olan deðer ölçülerini düzeltmesi ve sonunda cahiliyye adýndaki menfur asrý sevimli saadet asrýna çevirmesi, elbette
ki kendisine bir yerden kuvvetli bir inayet elinin uzandýðýný, sonsuz bir kuvvetin geldiðini, saðlam bir dayanak noktasýnýn bulunduðunu, yýkýlmaz bir seddin mevcudiyetini ve kendisinin de davasýna karþý sarsýlmaz derecede bir baðlýlýðýnýn olduðunu göstermektedir. Çünkü Rasul-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)
Allah’tan alýp beþere getirmiþ olduðu iman, tevhid ve hidayet
nuru ile tam istikamet ve yüce ahlak düsturlarý sayesinde en bedevi ve en ümmî bir topluluðu, kýsa bir zamanda dünyaya üstad
ve hakim olacak bir tarzda ve beþere rehber öðretmen olacak bir
keyfiyette yetiþtirdi.
Bu itibarladýr ki, dünya çapýnda geniþ ve asýrlar boyu verimliliði devam eden bereketli baþarýnýn temelinde þüphesiz, Onun
eþsiz ve benzersiz imaný ve tevhid anlayýþý vardýr.
Evet Rasul-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, sahip olduðu
yüce tevhid gerçeði sayesinde, mübarek kalbinde ve yüce ruhunda öyle üstün bir kuvvet, saðlam bir inkiþaf ve yüce bir itikad taþýmýþ ki, o devirde yaygýn olan o kadar fikir ve inançlarýn hiç birisi, Ona zarar verememiþ, Onun itikadýna, itimadýna ve itminanýna vesvese verememiþ ve Onun içine hiçbir þüphe ve tereddüt
sokamamýþtýr. Bunun en kuvvetli sebebi þudur:
O Yüce Zât’ýn davasýnýn temelini, iç yüzünü ve hakikatini
“Lâilahe illallah” kudsi kelimesi, yani yüce tevhid hakikati teþkil
ediyordu. Hem Onun bütün hayatýnýn en yüce gayesi Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini anlatmak, O’nun sýfatlarýný ve isimlerini tanýtmak ve O’nun yüce rýzasýný kazanmak idi. Ýþte bundan
dolayýdýr ki, bu, kâinatta tevhid gerçeðini gösteren en faziletli ve
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en parlak manevi güneþ ve en açýk delil, Rasul-i Ekrem sallallahü aleyhi vesellemdir.
O Mübarek Zât (sallallahu aleyhi ve sellem), pek mühim bir makamda, dost ve düþmandan ibaret büyük bir kalabalýkta, gelecek
bütün asýrlara duyuracak þekilde, dostlarýnýn þevklerini ve
imanlarýný artýracak, düþmanlarýnýn da inat ve küfürlerini kýracak bir surette bir hutbe îrad ediyor. Hutbesinden hep þu kâinatýn sultanýndan bahsediyor ve O’nu sýfat, isim ve fiilleriyle tanýtýyor. Hem de O yüce Sultanýn kendini tanýtmak ve sevdirmek
için kendisini insanlara bir rehber olarak gönderdiðini söylüyor.
Bu getirdiði dava ve haberinin doðruluðuna dair de herkesin
gözleri önünde, bazý eþya ve hadiselerin normal akýþlarýný ve bilinen hallerini kýsa bir müddet zarfýnda deðiþtirip pek çok
harikalar ve mucizeler gösteriyor. Öyle ki aya iþaret edip, parmaðýný þiddetle yukarýya kaldýrdýðý zaman ayý ikiye ayýrýyor. Parmaklarýný on musluklu çeþme yapýyor ve susuz kalan ordusunu
suluyor. Elinin temas ettiði üç-beþ kiþilik yemeði birden çoðaltýp
yüzlerce insaný doyuruyor. Ve yemek, olduðu gibi de kalýyor. Eline aldýðý çakýl taþlarý zikretmeye baþlýyor. Bazen de eline aldýðý
kum ve çakýllarý düþmana fýrlattýðýnda o taþlar, bir gülle ve bir
bomba tesiriyle düþmanýn gözüne giriyor ve onlarý bozguna uðratýyor.
Ýþte Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) bu itibarla elbette ki bütün insanlýðýn yüzünün aký, beþerin en parlak ve en sevimli simasý ve bütün alemlerin biricik iftihar vesilesidir.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, O Mübarek Zât (sav)’in sözü
bütün eþya ve hadiselere geçiyor; hem bütün bunlar da O’nu tanýyorlar ki, kendisini tasdik ve emrine itaat ediyorlar.
Ýþte bütün bu olaðanüstü hadiseler, bir taraftan O Mübarek
Zât’ýn peygamberliðini gösterip tasdik ederken; diðer taraftan
da hem O Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, hem de mucizelerin gösterildiði o eþya ve hadiselerin sahip ve maliklerinin,
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hakim ve mutasarrýflarýnýn bir tek zât olduðunu, o eþya ve
hadiseleri O Peygamberin emrine, O Yüce olan Zâtýn verdiðini;
çünkü O, izin vermezse hiçbir hadisenin ve hadiselerde hiç bir
deðiþikliðin olamayacaðýný, gösterir. Ýþte her þeyin dizgini elinde
olan bu Yüce zât, Allah’dýr.
Hem hiç mümkün müdür ki; hayatýnda hiç yalan söylemeyen, sâný ve þerefi çok yüce olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi
ve sellem), risalet makamýnda peygamberlik unvanýyla ve rahmeten lilalemin olma gibi yüce bir itibara sahip olduðu halde yalan
söylesin. Hilâf-ý hakikat beyanda bulunsun. Hâþâ ve Kella. Öyle
ise elbette ki bütün söyledikleri haktýr ve gerçektir. Þimdi bak ve
dinle. O zât mealen diyor ki:
“Þu alemin Rabbi, sahibi ve maliki olan Yüce Allah birdir. O
ezeli ve ebedidir. O’nun eþi ve benzeri asla yoktur. O bizim hepimizin merhametli Rabbi, bizler de O’nun aciz kullarýyýz. Her þeyin dizgini ve nizamý O’nun elinde, her þeyin hazinesi O’nun yanýnda, göklerin ve yerin anahtarlarý O’nun emrindedir. O’nun
izin ve rýzasý olmadan hiçbir þey meydana gelemez ve ondan hiçbir þekilde istifade temin edilemez. Þu kâinatý kendini tanýtmak
için ve insanlarý da kendini tanýmalarý için yarattý diyor ve kendisinin de “O fevkalade icraata sahip ve gayet mükemmel faaliyetlere malik olan Yüce Allah’ýn en has ve en doðru bir kulu, bir
tercümaný, saltanatýnýn bir dellalý, mana ve mâhiyetleri anlaþýlmayan eþya ve hadiselerin keþþafý ve emir ve yasaklarýnýn teblið
edilmesinde O’nun emîn bir elçisi olduðunu” söylüyor; hem de
bunlarý kâinatý velveleye veren en gür bir sada ile haykýrarak
söylüyor.

3. Bazý çarpýcý örnekler:
O Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem), her haliyle yüce
tevhid hakikat’ini göstermiþ ve haykýrmýþtýr; iþte ummandan,
ummanlar deðerinde bir kaç katre:
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a. Tekrar edilerek söylenmesinin çok fazileti bulunan ve Ýsmi A’zam mertebesini taþýyan ve azametli tevhid hakikatini en
parlak ve en açýk bir þekilde ilan eden “Lâilahe illallahü vahdehü la þerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala
külli þeyin kadir” tevhid cümlesini sabah ve akþam namazlarýndan sonra onar defa tekrar ederek söyler ve bunu ümmetine tavsiye ederdi.
b. Çarþýya ve pazara çýkarken de ayný tevhid cümlesini söyler
ve söylenmesini ýsrarla tavsiye ederdi.
c. Namazlardan sonra otuz üçer defa “Sübhânallah, Elhamdülillah, Allahü ekber ve La ilâlâheillallahu” söyler ve bunu ümmetine ders verirdi.
d. Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini ve O’na ait olan en Zâti
özellikleri dile getiren Ýhlâs ve Muavvizeteyn gibi surelerini,
Ayet’ül-Kürsî ile buna benzer daha baþka ayetleri, sýk sýk okurdu; özellikle de yatarken bütün bunlarý ihtimamla okur ve bunlarýn okunmasýný tavsiye ederdi.
e. Bir gazveden, hac’dan veya umre’de dönerken, bir tepeye
veya yüksek yere çýktýkça; üç tekbir getirir ve sonra þöyle derdi:
“Lâilahe illallahü vahdehü la þerike leh; lehülmülkü ve lehül
hamdü ve hüve âlâ külli þeyin kadir. Âyibûne, taibûne,
âbidûne, lirabbinâ hâmidûn. Sadakallahü va’dehû ve nasara
abdehû ve hezeme’l- ahzâbe vahdehû. Yani Allah’tan baþka hiç
bir ilah yoktur. O tektir. Onun ortaðý yoktur. Her türlü mülk
O’nundur ve her türlü hamd O’na mahsustur. O herþeye gücü
yetendir, (seferden selametle) dönüyoruz. (Günahlarýmýzdan
Rabbimize) tevbe ediyoruz. Ancak Rabbimize ibadet ediyor ve
Rabbimize hamd ediyoruz. Allah vâdine sadýktýr, kuluna yardým
etmiþti ve O, ordularý tek baþýna bozguna uðratmýþtýr.”
Rasulüllah sallallahü aleyhi ve sellem, bununla hiçbir gücün,
kuvvetin ve baþarýnýn kendisine veya orduya ait olmadýðýný, her
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türlü gücün, kuvvetin ve baþarýnýn Yüce Allah’a ait olduðunu;
kendisine düþen vazifeyi ve faâliyeti ise ancak Allah’ýn yardýmýyla yaptýðýný haykýrmýþ oluyordu. Özellikle de iþin neticesinde
kendisini tamamen devreden çýkarýyor ve her türlü baþarýyý Yüce Allah’a veriyordu.
f. Yüce Allah’a karþý ibadet vazifesini zamanýnda yerine
getirmeye çok önem veriyordu. Öyle ki seferlerden her
dönüþünde, o kadar yorgun ve bitkin olmasýna ve Ehl-i Beyti ve
Ashabý kendisini hasretle beklemelerine raðmen; önce mescide
gidip kendisine güç ve kuvvet veren ve kendisini baþarýdan
baþarýya koþturan yüce Allah için namaz kýlar, O’na hamd-ü
senalarda bulunur, ondan sonra Hane-i Saadetlerine ve Ehl’i
Beyt’inin yanýna giderdi.
g. Bazý hususlara kuvvet kazandýrmak veya dikkatleri çekmek
için Allah’a yemin ederken, bazen “Nefsimin, kudret elinde olduðu Allah’a yemin ederim ki...” diyerek, yani nefsini Allah’ýn
kudretine ve rahmetine teslim ederek yemin ederdi. Ve bununla
Allah’ýn kudret ve rahmet elinde bulunmayan hiçbir nefsin olmadýðýný ve olamayacaðýný ilan etmiþ oluyordu.
Ýþte okyanustan bir katre mesabesinde olan bütün bunlar
gösteriyor ki, Rasul-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, her haliyle yüce tevhid hakikatini göstermiþ ve haykýrmýþtýr. Ýþte bundan dolayýdýr ki O, yüce tevhid hakikatinin en parlak ve en görkemli þahidi ve delilidir.
Þimdi bakýyoruz: O Mübarek Zâtýn getirdiði hakikatleri ve
teblið ettiði emirleri gerek o devirde gerekse daha sonraki devirlerde, beþerin en akýllý ve en yüce ruhlu olan insanlarý tasdik
edip, “Evet, doðrudur.” diyorlar. Hatta kendileriyle mucize gösterdiði sudan güneþe kadar her þey, o Mübarek Zâtýn emirlerine
baþ eðmeleriyle onlar da “Evet, evet; her dediðin ve her yaptýðýn
doðrudur.” diyorlar. Daha sonraki asýrlara baktýðýmýzda O
Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)’in arkasýndan giden ve
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Onun getirdiði hak ve hakikatleri yaþadýklarý devrin insanlarýna
nakletmek suretiyle milyonlarca ve günümüze kadar milyarlarca
insanlarýn hidayet ve saadetlerine sebep olan Ýmam-ý Âzamlar,
Ýmam-ý Þafiî’ler, Bâyezîd-i Bistamî’ler, Þâh-ý Geylânî’ler, Þâh-ý
Nakþibendî’ler, Ýsmam-ý Gazâlî’ler, Ýmâm-ý Rabbaniler ve
Üstad-ý Â’zam’lar; her birisi yaþadýklarý devirleri aydýnlatan ve
insanlýðýn kapkaranlýk gecelerini parlak gündüzlere çeviren birer güneþ mesabesinde ve hüviyetinde olup asýrlarýný ve asýrlarýndaki müslümanlarý temsilen bellerini doðrultup, baþlarýný
kaldýrýp, ellerini uzâtarak “Ya Rasûlallah, sadakte ve bilhakký
natakte” yani, “Ey Allah’ýn þâný yüce elçisi, bütün söylediklerinde doðrusun ve eminsin. Bütün söylediklerin hak ve hakikatten
ibarettir. Biz dahi hem kendi adýmýza hem de kardeþlerimiz olan
ehl-i iman ve ehl-i tevhide vekaleten seni tasdik ve tebrik ediyoruz.” demiþler ve demektedirler.

KUR’ÂN-I KERÝM,
TEVHÝD HAKÝKATÝNÝ HAYKIRIYOR
“Kur’ân’ý gereði gibi hiç düþünmüyorlar mý? Eðer o Allah’tan baþkasý tarafýndan gelmiþ olsaydý, elbette onda bir çok
çeliþki bulurlardý.” (Nisa Sûresi, 82)
Ýþte bu ve buna benzer ayetleriyle Kur’ân-ý Kerim, avazý çýktýðý kadar yüce tevhid hakikatini haykýrýyor. Þöyle ki:

1. Kur’ân’ýn Belagat ve Fesahati:
Kur’ân-ý Azimüþþan’ýn gerek lafzýndaki gerekse manasýndaki
yücelik, Onun Allah kelamý oluþunun, yani mucize oluþunun en
mühim kaynaðýdýr. Kurân’ýn lafzýndaki ve manasýndaki eþsizliði
teþkil eden hususlarýn baþýnda ise, nazmýndaki harika cezâletî,
lafzýndaki harika fesahati, manasýndaki harikulade belagati,
üslubundaki fevkalade bedâati, selâseti ve garabeti gibi
Kur’ân’ýn yüce þahsýna ait seçkin özellikler vardýr.
Kur’ân’ýn, fevkalade yüce bir üsluba, bir belagate, bir fesahate, bir cezalete ve bir selasete sahip olmasý gösterir ki, þu kâinatý
sonsuz kudretiyle ve engelsiz iradesiyle yaratan Zât kim ise, bu
mukaddes Kitabý da ezeli kelamýyla o söylemiþ ve ezeli ilmiyle ve
iradesiyle o inzal etmiþtir. Çünkü Kur’ân-ý Hakim, belagatlerin
ve fesahatlerin yani söz söyleme sanatlarýnýn bütün çeþitlerini,
kelamla ilgili olan üstün meziyetlerin bütün kýsýmlarýný, yüksek
üsluplarýn bütün inceliklerini, ahlakla ilgili olan güzelliklerin
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her türlüsünü, fenlerle ilgili olan ilimlerin bütün özlerini, Allah’ý
tanýmak ve tanýtmak için gerekli olan esaslarýn bütün ana umdelerini, beþerin gerek þahsi gerekse toplum hayatýnýn huzurlu olmasý için faydalý bütün düsturlarýný ve kâinatýn, yüksek hikmetlerinin bütün nurlu kânunlarýný topladýðý halde, ifadeleri ve beyanlarý arasýnda hiçbir çeliþki, karýþýklýk, ahenksizlik, tutarsýzlýk
ve zýtlýk görünmüyor.
Ýþte bu özelliklere sahip olan Kur’ân-ý Hakim’in her tarafý ve
surelerinden harflerine kadar her cüz’ü, kendisinin Yüce Allah’ýn kelamý olduðunu, bu itibarla mucize olduðunu ve beþerin
kendisini taklit etmekten aciz kaldýðýný haykýrmaktadýr.
Hem nasýl ki, gündüzün aydýnlýðý bütün fýtrýliðiyle, berraklýðýyla, saflýðýyla, göz kamaþtýran parlaklýðýyla ve baþ döndüren
ihtiþamýyla “Ben güneþten geldim ve ben güneþin eseriyim.” diye haykýrýyorsa, Kur’ân dahi sahip olduðu üstün meziyetleriyle
ve pek çok icaz yönleriyle “Ben þu kâinatýn yaratýcýsý ve her þeyin
sahibi olan, Yüce Allah’ýn beyaný ve kelamýyým.” diye haykýrmaktadýr.
Evet, Kur’ân’a hangi yönden bakýlýrsa bakýlsýn ve hangi gözle
tetkik edilirse edilsin görülecek tek þey ve sonunda varýlacak tek
hüküm, onun alemlerin Rabb’i olan Yüce Allah’ýn kelamý olduðu
ve O’nun nurundan geldiði hakikati ile, insanlara O’nun mutlak
varlýðýný, eþsiz birliðini, benzersiz sýfatlarýný, misilsiz isimlerini
ve kusursuz fiillerini bildirmek için geldiði hakikatidir.
Hem Kur’ân-ý Kerim, hem lafzý hem de manasýyla, yani sahip
olduðu eþsiz üslubu ve ruhlara nüfuz eden derin manasý itibariyle, kýyamete kadar üstünlüðü devam edecek olan eþsiz bir þaheserdir.
Bundan ötürüdür ki, belagat ilminin en büyük dahileri,
Kur’ân’ýn bedi’ olan üslûbu ve ruhlarýn derinliklerine kadar nüfuz eden manasý karþýsýnda, hayretler içerisinde kalarak dize
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gelmiþ, seslerini kesmiþ, dudaklarýný ýsýrmýþ ve pek çoðu “Bunun
beþer kelamý olmasý mümkün deðildir. Bu olsa olsa ancak vahiy
mahsulü olan bir Allah kelamýdýr.” diyerek iman etmiþlerdir.
***

2. Kur’ân’nýn Gaybdan Haber Vermesi:
Kur’ânýn gaybdan haber vermesi, yani geçmiþ ve gelecek olaylar hakkýnda ve doðru ve saðlam bilgiler vermesi, özellikle de tarihe mal olmuþ olan ve geçmiþ peygamberlerin ve topluluklarýn baþlarýndan geçen ibretli kýssalarý ve ibretli olaylarý kendine has edebi üslubuyla ve ibret dersi verici bir tarzda anlatmasý, tek baþýna
bir mucizedir. Bu mucize Kur’ânýn herþeyden önce vahiy mahsûlü
olduðunu ve Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Allah tarafýndan gönderilmiþ olan hak bir Peygamber olduðunu
gösterir. Çünkü Hazret-i Peygamber’in okuma-yazmasý yoktu.
Hayatýnda Tevrat’ý ve Ýncil’i okumadýðý gibi, Yahudi veya Hýristiyan din adamlarýyla da hiç sohbet etmemiþti. Ýþte buna raðmen
Kur’ân’ýn geçmiþ milletlere ve peygamberlere dair kýssalar hakkýnda bilgi vermesi, o kýssalarýn kendisine, ilmiyle her þeyi kuþatan Allah tarafýndan bildirildiðini, yani Kur’ânýn bir vahiy mahsulü olduðunu ve o kýssalarýn kendisine bildirilen Zât’ýn Hak
Peygamber olduðunu gösterir.
Hem Kur’ân-ý Mübin, gerek geçmiþ ve gelecekle ilgili olarak,
gerekse insanlarýn içlerinde gizledikleri düþüncelerle, ruh dünyalarýnda taþýdýklarý duygularla ve yaratýlýþtan sahip olduklarý
karakterlerle ilgili olarak o kadar çok þeyleri haber vermesine
raðmen, hem de ayet ve surelerin deðiþik zamanlarda inmiþ olmalarýna raðmen, verdiði haberler arasýnda hiçbir çeliþki, tutarsýzlýk ve þaþma görünmemektedir. Tam aksine her bir ayet ve
her bir haber yüce tevhid hakikatini haykýran bir dil vaziyetini
alýyor ve arkadaþýnýn beyan ettiði hususa deðiþik bir üslupla katýldýðýný ilan etmektedir.
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Ýþte Kur’ân’ýn bir taraftan belagat ve fesahat noktasýnda o kadar karýþýk cinsleri ve deðiþik özellikleri münakaþasýz ve çekiþmesiz bir þekilde bir arada bulundurmasý, diðer taraftan o kadar
çok deðiþik þeylerden çekiþmesiz ve doðru bir þekilde haber vermesi, onun ancak geçmiþ ve gelecek, gizli ve açýk her þeyi bilip
her þeyden haberdar olan ve her þeye son derece hâkim olan Yüce Allah’ýn eþsiz kelamý ve O’nun mucizeli tertibinin eseri olduðunu gösterir Bu husus Kur’ân’ýn telif yönüyle de mucize olduðunun en büyük alametidir. Çünkü yaklaþýk olarak yirmi üç yýlda deðiþik zamanlarda, deðiþik nedenlerle ve deðiþik sorular
karþýsýnda parça parça inmiþ olmasýna raðmen, sanki bir tek sebebe ve bir tek soruya binaen inmiþ gibi ayet ve sureleri arasýnda çok saðlam ve gayet mükemmel bir bütünlük, bir imtizaç, bir
vahdet, bir ahenk ve bir irtibat vardýr. Kur’ân’ýn bu özelliði o derece parlaktýr ki, dost düþman herkes tarafýndan kabul edilmektedir.
***

3. Tarihin En Büyük Ýnkýlâbýný Gerçekleþtirmesi:
Hakikatler ve hikmetler kaynaðý olan Kur’ân-ý Hakim, getirmiþ olduðu esaslarla tarihin en büyük inkýlabýný yapmýþ ve bu
inkýlabý insanlarýn akýllarýný ve nefislerini ýslah ve terbiye etmek
suretiyle on beþ asýrdýr yapmaya ve gerçekleþtirmeye devam etmektedir. Ýþte bu husus Kur’ân’ýn Allah kelamý olduðuna dair
baþlý baþýna bir delildir. Þöyle ki:
a. Kur’ân, getirdiði iman esaslarýyla inanç sistemini en doðru
yönde ýslah etmekte ve ibadet esaslarýyla da insanýn ruh dünyasýný temizlemektedir.
b. Kur’ân, en yüce ahlaký getirmiþ olup bir taraftan mutlak
adaleti ve insafý, her hal-u kârda doðru olmayý, dayanýþmayý ve
ahidlere vefa göstermeyi emrederken, diðer taraftan da her türlü
zulmü, yalaný, tefrikayý, hýyaneti ve aldatmayý yasaklamaktadýr.
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c. Kur’ân, insanýn temel hak ve özgürlüðünü eline teslim etmiþ ve insaný her yönüyle korumayý tekeffül etmiþ olan bir Allah
Kelamýdýr. Bu cümleden olarak akýl, fikir ve vicdanlara yapýlan
baskýyý kaldýrmýþ, kadýn haklarýna sahip çýkarak kadýnýn toplum
içindeki layýk olduðu yerini tayin etmiþ ve harp hukukunu ve köleliði her kesimin maslahatýna ve yararýna uygun bir þekilde ýslah ve tanzim etmiþtir. Bunun en çarpýcý örneði hiç þüphesiz
Kur’ân’ýn indiði devrin kendisidir.
Evet Kur’ân’ýn, kendisine indirildiði Hazret-i Muhammed
(sallallahu aleyhi ve sellem), elindeki Allah’ýn kelamý olan Kur’ân vasýtasýyla cahiliye asrýný saadet asrýna dönüþtürmek suretiyle tarihin en büyük inkýlabýný gerçekleþtirmiþtir. Þöyle ki:
Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem), belli baþlý bir devleti,
bir hükümeti ve bir sultasý olmamasýna, hatta okuma ve yazmasý bile bulunmamasýna raðmen, elindeki Kur’ân vasýtasýyla ilimden, irfandan, kültürden ve sanattan uzak olan ve taþlara ve
aðaçlara tapacak kadar cahil ve düþüncesiz olan bir topluluðu
asýrlar boyu kalýcý ve verimli bir þekilde ýslah etmiþ, onlarýn hem
ruhlarýnda, hem kalplerinde, hem akýllarýnda, hem nefislerinde,
hem þahsi, içtimai ve siyasi hayatlarýnda ve anlayýþlarýnda ciddi
deðiþiklikler meydana getirmiþ, bütün insanlara hitap edecek
þekilde örnek bir hukuk anlayýþýný yerleþtirmiþ ve sonunda kendilerine en seçkin meziyetleri kazandýrdýðý Ashab-ý Kiram Efendilerimizi hak ve hakikatleri, öðretmek üzere o zamanýn ileri görünen milletlerine üstad olarak göndermiþtir.
Ýþte bu göz kamaþtýrýcý hüviyetteki verimli netice, ancak
Kur’ân’ýn mucizevi irþadýyla olmuþtur. Bundan dolayýdýr ki,
onun gönülleri okþayan ve ruhlarý celbeden üslubu, dost-düþman herkesi kendisine hayran býrakmýþtýr.
Öyle ki müþrikler inanmadýklarý halde açýkta veya gizlide onu
dinlemekten kendilerini alamýyorlardý.

124

Hakikat Güneþi

Bundan dolayýdýr ki, Utbe b. Rabia þöyle demek zorunda kalýyordu: “Ondan öyle þeyler iþittim ki, ömrümde onun bir benzerini asla iþitmedim. Bu sözler þiir deðil, kehanet deðil; onlardan
hiçbirine benzemiyor. Ey Kureyþliler! Beni dinleyin ve onu kendi haline býrakýn. Eðer muvaffak olmazsa Arabistan onu mahveder. Ama eðer muvaffak olursa onun zaferi sizin zaferiniz demektir.”
Hem Muallakat-ý Seb’a þairlerinden olan Lebid, Bakara ile
Al-i Ýmran surelerini dinledikten sonra, “Artýk bundan sonra bana þiir yazmak yakýþmaz.” demiþ ve gördüðü harika belagat karþýsýnda Kur’ân’ýn eþsizliðini kabul etmiþtir.
Hz. Ömer (r.a.) gibi pek çok kimse, dinlediði ayetler karþýsýnda etkilenip hayretler içinde kalýyor ve “Bu kelam, asla bir beþer
kelamý deðildir ve olamaz.” diyerek Ýslamiyeti kabul ediyordu.
Ýþte bu gibi nedenlerden dolayýdýr ki, Kur’ân yalnýz yirmi üç
senede deðil, bin beþ yüz seneden beri cin ve insanlara karþý yaptýðý meydan okuma karþýsýnda, o devrin insanlarý susma mecburiyetinde kalmýþ ve mukabele etmeye cesaret edememiþlerdir.
Öyle ki, on beþ asýrdýr bütün insanlýk acizliðini ve çaresizliðini
ilan etmiþ, hatta bir harfine bile nazire getirme hususunda karþýsýna çýkýp da rezil ve periþan olmaktansa, bu husustaki her türlü üstünlük ve galibiyet sahasýný Kur’ân’a býrakmýþtýr.

4. Kur’ân’ýn Yüce Da’veti:
Kur’ân-ý Kerim, bütün cin ve insanlarý en baþta yüce tevhid
gerçeðine davet etmekte ve her þeyden önce bu gerçeði kabul etmeye çaðýrmaktadýr.
Evet Kur’ân-ý Kerim, bütün sesleri kesmiþ bir mertebede bulunup, bütün aleme yüce tevhid hakikatini haykýrmakta ve bütün insanlarýn ve cinlerin yüce tevhid etrafýnda toplanmalarýný
istemektedir. Þöyle ki:

Kuran-ý Kerim, Tevhid Hakikatini Haykýrýyor

125

Yukarýdan bütün insanlýða bir hidayet rehberi olarak inen,
herkesin ona hayretinden veya hürmetinden pür dikkatle baktýðý ve on beþ asýrdýr insanlýðýn karanlýk ufkunu aydýnlatan þu
nûrani fermana ve þu hidayet güneþine baktýðýmýzda, onun sahip olduðu deðiþik özelliklerle ve içerdiði bir çok hakikatlerle þu
kâinatýn Sahibinin varlýðýný ve birliðini haykýrdýðýný ve O’nu en
güzel bir þekilde tanýttýðýný görürüz.
Evet, þu ferman-ý âzam olan Kur’ân-ý Hakim parlak üsluplarý, ifade ettiði manalarý, ihtiva ettiði hakikatleri ve neticede verdiði gayet olgun semereleri ile öylesine parlak, itibarlý ve yüksek
bir mertebededir ki, herkesin takdirini, sevgisini ve itaatini kazanmýþ. Ve öyle ciddi ve meraklý meselelerden bahsetmektedir
ki herkes merakla ve can kulaðýyla onu dinlemeye mecbur kalmaktadýr. Nasýl dinlemesin ki, Kelamullah’tan ibaret olan
Kur’ân-ý Kerim, Ýsm-i A’zam’dan, Arþ-ý A’zam’dan, Rububiyetin
en geniþ ve en parlak bir þekilde tecellisi neticesinde nüzul edip;
ezeli ebede ve ferþi arþa baðlayacak bir geniþlik ve bir yükseklik
içinde bütün kuvvetiyle ve ayetlerinin bütün kat’iyetiyle çok tekrar ile Allah’tan baþka hiçbir ilah olmadýðýný haykýrmakta ve bu
dâvasýna ve ilan ettiði bu yüce hakikate onlarý þahit tutmakta ve
onlara þehadet ettirmektedir. Evet Kur’ân önderliðinde bütün
alem nutka gelmiþ; hep beraber “Lâ ilâhe illâ hû” hakikatini ilan
etmekte ve bununla birbirlerini tebþir etmektedirler.
Þimdi dikkatle bak ve Kur’ân-ý Kerim’in zikrettiði meselelerin
en baþýnda bulunan tevhid ile ilgili hakikatleri görmeye çalýþ. Zira Kur’ân-ý Hakim, ihtiva ettiði mevzu ve hakikatlerin ve sayfalarýn dörtte birini bu kâinatýn Sahibi ve Yaratýcýsýyla, Hakimi ve
Malikiyle ilgili hususlara ayýrmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerim baþtan baþa ya doðrudan doðruya veya dolayýsýyla tevhid-i Uluhiyeti, tevhid-i rububiyeti ve tevhid-i
ma’bûdiyeti takrir etmekte olup, insanlarý Kur’ân’da takrir edilen yüce hakikâtleri tasdik ve ikrar etmeye davet etmektedir.
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Ýhlas Suresi, en büyük Zâtî isimleri ve en kamil Zâtî sýfatlarý
tasrih etmesi ve içermesi itibariyle, tevhid-i Uluhiyeti ifade ettiði gibi, Fatiha Suresi de Yüce Uluhiyete karþý halis ve muhlis olarak mukabelede bulunma yolunu göstermesi itibariyle tevhid-i
Ma’budiyeti ifade etmektedir.
Þimdi biz kalp kulaðýmýzý tamamýyla Kur’ân’ýn aðzýna verelim, Onun yüce tevhid hakikatiyle ilgili okuduklarýný dikkatlice
dinleyelim ve duyduklarýmýzý Allah’ýn yardýmýyla güzelce anlamaya çalýþalým:

5. Kur’ân’ýn Yüce Allah’ý Tanýtmasýna Dair Bazý Örnekler:
Kur’ân, Yüce Allah’ý deðiþik sure ve ayetlerinde mealen
þöyle tanýtmaktadýr:
“De ki: O Allah’týr, birdir. Allah, Samed’dir. (her þey her cihetle O’na muhtaç olduðu halde, O hiçbir þeye muhtaç olmayandýr). Doðurmamýþtýr ve doðurulmamýþtýr. Ve O’na hiçbir þey
denk olmamýþtýr. (Ýhlâs sûresi)
“O öyle Allah’týr ki, O’ndan baþka hiçbir ilah yoktur.
Gaybý ve þehadeti (görünmeyeni ve görüneni) hakkýyla bilendir.
O, Rahman (dünyada bütün yaratýklara rahmet eden)dir.
Rahim (ahirette mü’minlere çok merhamet eden)dir.
O öyle Allah’týr ki, O’ndan baþka hiçbir ilah yoktur. (O,)
Melik (mülkünde istediði gibi tasarruf eden)dir,
Kuddûs (her türlü eksiklikten münezzeh olan)dür, Selâm
(Her türlü kusur ve afetten salim olan) dýr,
Mü’min (çokça emniyet veren ve emin kýlan)dir,
Müheymin (kullarýný her zaman gözetip koruyan)dir,
Azîz (daima üstün ve galip olan, hiç maðlup olmayan)dir,
Cebbar (dilediðini mutlaka yaptýran)dýr,
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Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olan)dir;
Allah, (onlarýn ortak koþmakta olduklarý þeylerden) münezzehtir.
O, Halik (her þeyi yaratan), Bârý (yoktan var eden), Müsavvir (yarattýðýna dilediði sureti veren) Allah’týr. Esma’ül-Hüsnâ
(en güzel isimler) O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nu
tesbih eder.
O, Aziz (kudreti daima üstün gelen, hiç maðlup olmayan)dýr,
Hakim (her hükmü isabetli ye her iþi hikmetli olan yegane
hüküm ve hikmet sahibi)dir.” (Haþir sûresi,22-24)
“Allah, O’ndan baþka hiçbir ilah yoktur.
(O) Hayy (hayatý ezeli ve ebedi olup, bizzâtihi hayat sahibi
olan)dýr,
Kayyûm (varlýðý bizzâtihi olup, bütün varlýklar kendisiyle
kâim olan)dur.
O’nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var,
yerde ne varsa O’nundur.
Ýzni olmadan O’nun huzurunda kim þefaat edebilir?
Onlarýn önlerindekini ve arkalarýndakini (geçmiþ ve geleceklerini) bilir.
(Onlar ise) O’nun ilminden dilediði kadarýndan baþka bir þey
kavrayamazlar.
Kürsîsi (ilmi, mülkü, kudreti, saltanatý vs.) gökleri ve yeri
kaplamýþtýr.
O, Alî (pek yüce olan)’dir, Azîm (pek büyük olan)dir.” (Bakara
sûresi, 255)

Ýþte Kur’ân-ý Kerim, ism-i A’zam’a mazhar olan bu ayetü’lkürsî’de yer alan on cümle ile yüce tevhidin on mertebesini deðiþik þekillerde isbat etmektedir. (Geniþ bilgi için tefsir kitaplarýna bakýlmalýdýr)
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“O Rahman Arþa hükmetmiþtir. Göklerde bulunanlar, yerde
olanlar ve ikisi arasýndakiler ve topraðýn altýnda olanlar
O’nundur. (Duada) sesi yükseltsen de (yükseltmesen de O’nun
için birdir; O hepsini iþitir). Çünkü O, gizliyi de daha gizli olaný
da bilir. (O) Allah ki, O’ndan baþka hiçbir ilah yoktur. En güzel
isimler O’nundur.” (Ta-Hâ sûresi, 5-8)
“Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (O) hayat
verir ve (O) öldürür. Ve O, her þeye hakkýyla gücü yetendir. O,
Evvel (her þeyden önce var olan) dir, Ahir (her þeyin yok olmasýndan sonra baki kalan)dir, Zahir (delilleriyle varlýðý apaçýk
olan)dir, Bâtýn (akýllarýn O’nu idrak edemediði, Zâtýnýn hakikati
bilinmeyen)dir. Ve O, her þeyi hakkýyla bilendir. O, gökleri ve
yeri altý günde yaratan, sonra arþa hükmedendir. Yerin içine
gireni ve ondan çýkaný, gökten ineni ve orada yükseleni bilir.
Ve nerede olsanýz, O sizinle beraberdir. Allah yapmakta olduklarýnýzý hakkýyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur.
Ve (bütün) iþler ancak Allah’a döndürülür. (O), geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ve O, sinelerin içinde olaný hakkýyla bilendir.” (Hâdid sûresi, 1-6)
“(Rasulüm Ya Muhammed!) De ki: Sizi gökten ve yerden kim
rýzýklandýrýyor? Ya da o kulak(lar)a ve gözlere kim sahip bulunuyor (onlarýn yaratýcýlarý kimdir?) Ve kimdir ki ölüden diriyi
ve diriden ölüyü çýkarýyor? Ve (bütün bu) iþleri kim evirip çeviriyor? (Sana) hemen “Allah” diyeceklerdir. Bunun üzerine de
ki: Öyle ise (O’na þirk koþmaktan) halâ sakýnmýyorsunuz? Ýþte
sizin Hak Rabbiniz olan Allah budur (bütün bu nimetleri verendir). Haktan sonra, dalâletten baþka ne vardýr? Öyle ise (Haktan) nasýl çevriliyorsunuz?” (Yûnus sûresi, 31-32)
“(Habîbim, Ya Muhammed!) De ki: Ey mülkün (gerçek) sahibi olan Allah’ým! Dilediðine mülkü verirsin, dilediðinden de
mülkü alýrsýn. Dilediðini azîz edersin, dilediðini de zelîl kýlarsýn.

Kuran-ý Kerim, Tevhid Hakikatini Haykýrýyor

129

Her hayýr (ancak) senin elindedir. Þüphesiz ki sen, her þeye
hakkýyla gücü yetensin. Geceyi gündüze katarsýn, gündüzü de
geceye katarsýn. Ölüden diriyi çýkarýrsýn, diriden de ölüyü, çýkarýrsýn. Dilediðini de hesapsýz rýzýklandýrsýn.” (Âli Ýmrân sûresi,
26-27)

Ýþte bu gibi ayet-i kerimeler, Cenab-ý Hakk’ýn gerek bütün
kâinatla gerekse beþerin hayatý ile ilgili olarak bulunduðu hikmetli tasarruflarýný anlatmakta ve her türlü mülk ve melekûtun,
hüküm ve emrin hayat ve mevtin, izzet ve zilletin, lütuf ve kahrýn, terakki ve tedenninin, galibiyet ve maðlûbiyetin, servet ve
fakirliðin netice itibariyle doðrudan doðruya Cenab-ý Hakk’ýn dilemesine ve iradesine verilmesi gerektiðini bildirmekte ve sebebler aleminin en daðýnýk iþlerine ve en ince tasarruflarýna kadar her þeyin, Yüce Allah’ýn takdiri ve dilemesi ile olduðunu, tesadüfün karýþmasýnýn veya sebeblerin asýl illet olmalarýnýn kesinlikle mümkün olmadýðýný göstermektedir.
Hem bu ve buna benzer ayet-i kerimeler, tevhid hakikatini
isbat etme sadedinde, insanýn hayatýnda en önemli yer tutan rýzýk meselesine dikkatleri çekmekte, her türlü rýzkýn, hakiki rýzýk
verici olan Yüce Allah’ýn rahmet hazinesinden geldiðini ifade etmekte ve bu noktada adeta þöyle demektedir:
Ey insanlar. Sizin rýzkýnýz ve iyi, beslenmeniz, yerin canlý ve
verimli olmasýna baðlýdýr. Yerin canlý ve verimli olmasý ise baharýn iyi geçmesine baðlýdýr. Bahar ise güneþ ile ayý hikmeti ve intizamlý bir þekilde emrinde çalýþtýran, gece ile gündüzü maslahatlý ve faydalý bir þekilde evirip çeviren ve rüzgârlar ile bulutlarý
hikmetli bir þekilde dilediði yerlere koþturan Yüce Allah’ýn elindedir. Bundan anlaþýlýyor ki, bir zeytini, bir inciri, bir hurmayý,
bir üzümü, bir elmayý, bir muzu, bir dutu vs. bir adama rýzýk olarak vermek, ancak güneþ ve aylara, gece ve gündüzlere, baharlara ve bütün yeryüzüne sahip olmakla mümkündür. Evet
Hakiki Rezzâk, ancak bütün bunlarý elinde tutan ve bütün bun-
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lara sözü geçen Zât’týr; baþkasý olamaz. Öyle ise haydi ey insanlar, O Yüce Zât’ýn varlýðýný ve birliðini bütün kemal sýfatlarýyla
birlikte tanýyýn, sadece O’na kulluk yapýn ve her türlü yardýmý
sadece O’ndan isteyin ki, ebedi kurtuluþa eresiniz.
Hem Kur’ân, deðiþik ayetleriyle, Cenab-ý Hakk’ýn eþsiz ve
benzersiz derecede engin bir rahmet, bir merhamet ve bir þefkat
sahibi olduðunu; öyle ise ezelden ebede kadar, her kimden her
kime karþý gelen ve gelecek olan her türlü medh-ü senanýn, Yüce Allah’a ait olmasý gerektiðini; çünkü övgüye sebeb olan
ni’met, ihsan, kemal ve cemal ile övülmeye sebeb olan herþeyin
O’nun olduðunu haykýrmakta ve insanlarý bu yüce hakikati tasdik ve ikrar etmeye çaðýrmaktadýr.
Evet þu kâinat bir mescid þeklinde olup, içinde okunan bu
ferman-ý zîþân; muhtelif ayetleriyle bütün bu memleketi idare
eden, harika iþlerini ve akýllara durgunluk veren harika icraatlarýný gözler önüne seren Yüce Zât’ýn þuûnâtýný, fiillerini, emirlerini ve sýfatlarýný birer birer beyan etmektedir. O kadar ki, dinleyenlere adeta Kur’ân, ancak Rabbü’l-alemîn olan Yüce Allah’ý
tanýtmak için inmiþtir fikrini vermektedir. Zira tevhid hakikati
üzerinde o derece ýsrarla durmaktadýr ki; tümüyle olduðu gibi,
teker teker her bir satýrý ve her bir cümlesiyle dahi yüce Allah’ýn
varlýðýna ve birliðine dair ayný hakikatleri, manalarý, emirleri ve
hikmetleri hem de bütün insanlara, cinlere ve meleklere duyuracak þekilde en gür sada, en hoþ naðme ve en görkemli bir eda ile
ilan etmektedir.
Hasýlý, Kelâmullah’tan ibaret olan Kur’ân-ý Kerim, Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini güneþ parlaklýðýnda o derece ayan beyan göstermekte ve O’nu o derece güzel tanýtmaktadýr ki, kör ve
saðýr olmayan herkes bu gerçeði mutlaka görür, duyar, anlar ve
tereddüt etmeden kabul eder.

ÝSLÂMÝYET, HER ÞEYÝ ÝLE
TEVHÝDÝ HAYKIRIYOR
1. Ýslamiyetin Mâhiyeti:
Ýslamiyet, en son ve en mükemmel hak dîn olarak sahip olduðu bütün özellikleriyle, yüce tevhid gerçeðini haykýrýyor. Zâten
Ýslam Dini, yüce tevhid esaslarý üzerine indirilmiþ olan bir dindir.
Ýslamiyet, insanlýðýn maddi ve manevi saadeti adýna getirmiþ
olduðu itikad, ibadet ve ahlakla ilgili hükümler ve prensipler itibariyle bütün semavi dinlerin en sonuncusu ve her yönüyle en
mükemmeli olan ve gerek zaman gerekse mekan bakýmýndan
bütün insanlarý kapsayacak derecede evrensel olan son ilahi dinin adýdýr. Madem ki, en mükemmeldir ve bütün insanlarý tatmin edecek mahiyettedir; öyle ise, zamaný ve mekaný elinde bulunduran ve insaný Ýslam, fýtratý üzerine yaratan Zât kim ise,
Ýslam’ý insan fýtratý üzerine gönderen ve insanýn maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarýný Ýslâm ile karþýlayan Yüce Zât da odur.
Ýslam Dini, bütün peygamberler ile bütün semavi kitaplarý
tasdik eder. Fakat ayný zamanda geçmiþ zamanlarda, o zamanýn
insanlarýna indirilmiþ olan ve zamanla da sahte müntesipleri tarafýndan bir çok deðiþikliðe uðrayan hükümlerin geçerliliðini
tamamen kaldýran ve insanlýðýn kararan ufkunu yeniden aydýnlatan ve hidayetten ibaret olan yepyeni hükümler içeren bir dindir. Öyle ise Ýslam Dinini gönderen Zât kim ise, daha önceki hak
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dinleri gönderen ve o asýrlarýn insanlarýnýn nasýl mukabelede
bulunduklarýný bilen Zât da odur. Ýþte bütün geçmiþ asýrlarýn ve
o asýrlarda insanlara gönderdiði dinlerin mahiyetlerini bilen, insanlarýn kendilerine gönderilen peygamberlere, kitaplara ve
dinlere karþý nasýl bir tutum sergilediklerinden ve nasýl davrandýklarýndan haberdar olan ve ezeli ilmiyle bildiði o günün insanlarýnýn iyi veya kötü hallerini en son olarak gönderdiði Sevgili
Elçisinin diliyle ve Kur’ân vasýtasýyla bütün insanlara bildiren
Yüce Zât elbette ki birdir. Ezeli ve Ebedidir.
Ýslam Dini, ezan, namaz, oruç ve hac, kurban ve dua gibi
muhtelif ibâdetleri hükme baðlarken, ibadetler esnasýnda söylenecek olan kelimeleri, hep Yüce Allah’ýn azametini ve kibriyasýný, birliðini ve büyüklüðünü bildirir ve hatýrlatýr bir keyfiyette
tanzim etmiþ ve ibadetlerin tanzim ettiði gibi yapýlmasýný istemiþtir. Mesela: Allahu Ekber gibi tekbiri, Sübhânalllah gibi tesbihi, Elhamdülillah gibi tahmidi, Lâilahe illallah gibi tehlili ve
Lebbeyk Allahümme lebbeyk gibi telbiyeyi ifade eden ve Yüce
Allah’ýn azametini ve kibriyasýný haykýran en mukaddes kelimeler, hem kunut, iftar ve kurban dualarýný teþkil eden ve insanýn
ruhunu ve kalbini Yüce Allah’a karþý ciddi bir tazarru ve niyaz ile
dolduran en mübarek sözler, hep Yüce Allah’ýn birliðini ve büyüklüðünü açýkça haykýrýr bir mahiyette ve bir keyfiyettedirler.
Ýslam Dininin, diðer dinlerin mâruz kaldýðý hurafelerden ve efsanelerden ve selim akla aykýrý her türlü düþünce ve kuruntulardan gayet uzak ve temiz olarak hayatiyetini sürdürmesi, her þeyin
yegane sahibi olan Yüce Zâtýn birliðini ve O’nun gücünün her þeye
yettiðini gösterir. Çünkü Ýslam’ýn her hangi bir tahrife, tahribe,
hurafeye ve kuruntulara mâruz kalmamasý, onun gerek insi gerekse cinnî þeytanlara karþý çok ciddi ve gayet saðlam bir koruma altýnda olduðunu gösterir. Bu da gerek insanlarýn gerekse cinlerin,
ezeli hükmüne ve iradesine boyun eðdikleri Yüce Zâtýn birliðini,
sonsuz azametini ve kusursuz muhafazasýný gösterir.
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2. Ýslamiyet Ýle Evren Arasýndaki Ciddi Benzerlik:
Ýslam Dini, her þeyi kuþatan ve en mükemmel olan bir din olmasý hasebiyle kendisini en mükemmel bir þekilde anlatýp tanýttýðý gibi, bütün evreni de ayný mükemmellikte anlatýp tanýtmaktadýr. Ýþte Ýslam’ýn bu özelliðine bakan bir kimse hemen anlar ki
Ýslam Dini, ancak bu evreni yaratan Yüce Zât’ýn indirdiði ilahi ve
mukaddes bir dindir.
Hem Ýslam Dininin bazý temel prensipleriyle þu evreni ayakta tutan bazý hakikatler arasýnda o derece ciddi bir alâka ve bir
irtibat vardýr ki, Ýslam Dinini indiren Yüce Zâtýn, þu evreni bu
derece güzellikte yaratan Yüce Zât’tan baþkasý olmasý mümkün
deðildir.
Hem nasýl ki, bir sarayýn ustasý, o saraya uygun bir tarife yapar ve Kendini, sahip olduðu özellikleriyle göstermek ve tanýtmak için bir tarife hazýrlar. Öyle de Ýslam Dini öyle bir geniþlikte, öyle bir yücelikte ve öyle bir haklýlýkta gelmiþtir ki, þu kâinatý
yaratan ve içindekileri dilediði þekilde evirip çeviren Yüce bir
Zâtýn kaleminden çýktýðýný gösterir. Yani koskoca kâinatý yaratan ve onu güzelce tanzim eden kim ise, Ýslam Dinini de güzelce
tanzim edip indiren yine O’dur. Mesela: kâinata ve Ýslamiyete
adalet, iktisat ve nezafet pencerelerinden bakarsak her ikisi arasýndaki benzerliði ve dengeyi rahatlýkla görürüz. Þöyle ki:
a. Nezafet ve taharet cihetiyle:
Bu kâinat fabrikasýna veya sarayýna bakan Zât, çok iyi bakýyor. Öyle ki sürekli olarak bu koca fabrikayý ve bu büyük sarayý
küçük bir oda gibi süpürtüyor, temizliyor, tanzim ve tanzif ediyor. Çünkü aksi taktirde bu pek büyük fabrikanýn büyüklüðü
nispetinde çöpleri, atýklarý ve enkazýndan kalma kirli maddeleri
bulunmasý gerekirdi. Halbuki çöpleri ve atýklarý, tülleri bulunmuyor. Belki büyüklüðü nisbetinde, temizliðine ve nezafetine
daha fazla dikkat edildiði görülüyor. Nitekim, bir insan, ayda bir
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olsun þayet yýkanmazsa veya odasýný süpürmezse her halde çok
kirlenir ve fazlasýyla pislenir. Demek bu alem sarayýndaki paklýk, sâflýk, nûrânîlik, temizlik; mütemadiyen hikmetli bir
tanziften ve dikkatli bir temizlikten ileri geliyor. Ve eðer o daimi
temizlik ve bakým ve dikkat ile bakmak olmasaydý, bir senede
bütün hayvanlarýn yüzbin milletleri yeryüzünde boðulacaklardý.
Hem bu durumda göklerin boþluðunda, tahribe ve mevte
mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yýldýzlarýn enkazlarý,
baþýmýzý ve diðer hayvanatýn baþlarýný, belki dünyamýzýn baþýný
kýracaklardý. Daðlar büyüklüðündeki taþlarý baþýmýza yaðdýracaklý ve bizi bu dünya vatanýmýzdan periþan bir vaziyette kaçýracaklardý. Halbuki eskiden beri o yukarý alemlerdeki tahrip ve tamirden, ibretlik olarak yalnýz birkaç semavi taþlar düþmüþ ise
de; hiç kimsenin baþýný kýrmamýþtýr.
Demek bir saray veya bir fabrika hükmünde bulunan bu alem
ve bu kâinat, Kuddus ismin parlak bir cilvesine mazhardýr ki, o
mukaddes tanziften gelen emirlere, sadece denizlerin et yiyen
tanzîfâtçýlarý ve karalarý kartallarý deðil; belki kurtlar ve karýncalar gibi cenazeleri toplayan sýhhiye memurlarý dâhi itaat ediyorlar. Hatta bedende cereyan eden kandaki al ve akyuvarlar dahi o
yüce tanzif emrini dinleyip, bedenin hücrelerinde temizlik yaptýklarý gibi, nefes dahi o kaný temizlemekle ayný vazifeyi görüyor.
Hem nezafet ve taharet emrini, göz kapaklarý gözleri temizleyerek, sinekler de kanatlarýný süpürmek için dinledikleri gibi,
koca hava ve bulutlar da dinliyorlar ki, hava bir taraftan zeminin
yüzüne konan toz ve toprak gibi süprüntülere üfleyip orayý temizlerken, diðer taraftan bulut süngeri de, zemin bahçesine su
serpiyor ve ortalýðý kaplayan tozu ve topraðý yatýþtýrýyor. Sonra
da gökyüzünü fazla kirletmemek için, süprüntülerini hemen
topluyor ve düzenli bir þekilde ortalýktan çekilip gizleniyor. Ta
göðün güzel yüzü ve parlak gözü, silinmiþ ve süpürülmüþ bir hal-
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de görülsün ve o parýl parýl parlayan tatlý ve sevimli simasý zevkle seyredilsin.
Hem ayný emri yýldýzlar, unsurlar, madenler ve bitkiler dinledikleri gibi, bütün zerreler dahi dinliyorlar ki, hayrete ve dehþete düþürecek tarzda hareket eden, durmadan deðiþen ve fýrtýnalar koparan o zerreler, özenle temizliðe dikkat ediyorlar. Mesela:
Bir yerde lüzumsuz toplanmýyor ve kalabalýk etmiyorlar ve þayet
herhangi bir þekilde kirlenseler hemen temizleniyorlar. Ýþte kâinat geniþliðindeki bu hakikat gösteriyor ki, zerrelerden yýldýzlara kadar her þey, en temiz ve en nazif, en parlak ve en pak vaziyetleri, en güzel ve en hoþ, en saf ve en latif suretleri almak için
hikmetli bir el tarafýndan sevk olunuyorlar.
Ýþte bu bir tek fiil, yani pek çok hakikatten birisi olan tanzif
meselesi, Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini sýfat ve isimleriyle
birlikte, güneþ kadar geniþ olan gözlere gösterir ve dürbün kadar
derin olan ruhlarý irþad eder.
Þimdi nazarlarýmýzý Ýslamiyete çevirip baktýðýmýzda görürüz
ki, Ýslamiyet de müntesiplerine ayný temizliði emrediyor ve bu
hususta onlardan kâinata uyum saðlamalarýný istiyor. Mesela:
“Þüphesiz ki Allah, tevbe edenleri (manevi günah kirlerinden
temizlenenleri) ve taharete çok dikkat edenleri (maddi kirlere
karþý çok titiz davrananlarý) sever.” mealindeki ayet-i kerime,
her türlü temizliðe özen göstermeyi, Allah’ýn sevgisine çok büyük bir vesile olarak gösterdiði gibi, “Nezafet imandandýr.”
hâdis-i þerifi de, temizliði imanýn bir bölümü olarak göstermiþtir.
b. Adalet ve iktisat cihetiyle:
Þu kainattaki unsurlar arasýnda çok büyük bir denge bulunmaktadýr. Mesela: Güneþ ile muhtelif on iki gezegenin muvazenelerine baktýðýmýzda bu dengeyi rahatlýkla görürüz. Acaba son
derece geniþ ve ayný zamanda kusursuz olan bu muvazene, Yüce
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Allah’ýn eþsiz adaletini ve yerleþtirdiði görkemli intizamýný göstermiyor mu?
Evet Canab-ý Hakk’ýn þu kâinattaki icraatý, adalet, her iþinde
iktisad ve israfsýzlýk üzerinde cereyan ettiði gibi, insanlara da
her iþlerinde adaleti iktisadý bir esas olarak almalarýný emrediyor. Hem bütün eþyada dengeleri koruduðu ve onlarý adaletle
idare ettiði gibi, beþere de adaletli ve iktisatlý davranmalarýný
emrediyor. Mesela:
“Göðü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizaný o koydu. Siz de
ders alýp ölçü dýþýna taþmayasýnýz. Tartýyý adaletle yapýn ve sakýn teraziyi eksik tartmayýn.” (Rahman sûresi, 7-9)
Evet hiçbir þeyde haksýzlýk ve israf olmadýðý gibi, hiçbir þeyde
hakiki zulüm ve mizansýzlýk da yoktur. Öyle ki, beþerin bulaþýk
eli karýþmamak þartýyla, hiçbir þeyde nezafetsizlik ve çirkinlik
görünmüyor.
Yüce Yaratýcýnýn Hakim isminin gereði olarak, herþeyde en
hafif sureti, en kýsa yolu, en kolay tarzý ve en faydalý þekli özenle
takib etmesi gösteriyor ki; kâinatýn yaratýlýþýnda israf, abesiyet
ve faydasýzlýk yoktur. Çünkü iktisat, Hakim isminin en önemli
tecellisi olduðu gibi, israf da bu ismin zýddýdýr.
Ýþte Kur’ân’ýn hakikatlerinden ve Ýslam’ýn düsturlarýndan
olan “adalet, iktisad ve nezafet” gibi düsturlarýn beþerin hayatýnda ne derece esaslý birer düstur olduðunu bununla anla. Ýslamiyet’in güneþi durumunda bulunan Kur’ân hükümlerinin ne derece kâinatla alâkadar ve kâinat içine kök salmýþ ve her tarafý
sarmýþ bulunduðunu gör ve Ýslâmiyetin getirdiði hakikatleri ve
hükümleri bozmanýn, kâinatý bozmak ve suretini deðiþtirmek gibi asla mümkün olmadýðýný ve olamayacaðýný bil!
Evet, ey iktisadsýz israflý insan! Bütün kâinatýn en esaslý düsturu olan iktisadý yapmadýðýn taktirde, Ýslamiyet’in ve kâinatýn
temel esaslarýndan olan bir kýsým temel hakikatlere muhalif bir
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tarzda hareket ettiðini bil! Ve “Yeyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz.” mealindeki ayetin; gerçekten çok köklü ve gayet geniþ bir
düsturu ders verdiðini anla!..
Ey israftý ve iktisadsýz, ey zulümlü ve adaletsiz, ey kirli ve
nezafetsiz bedbaht insan! Bütün kâinatýn ve bütün mevcudatýn
hareketlerinin düsturu olan iktisad, nezafet ve adaleti yapmadýðýndan ötürü, bütün varlýklara karþý muhalefette bulunmuþ oluyorsun ve manen onlarýn nefretlerine ve hiddetlerine mâruz kalýyorsun. Neye dayanýyorsun ki, bütün mevcudatý zulmünle, mizansýzlýðýnla, israfýnla ve nezafetsizliðinle kýzdýrýyorsun?

TESHÝR HAKÝKATÝ,
TEVHÝD HAKÝKATÝNÝ GÖSTERÝR
Teshir kelimesi, bir çok manalara gelmekle beraber, burada
daha ziyade belirli ve meþhur manasý üzerinde durulacaktýr.
Teshir: bir þeyi elde etmek, onu zorla çalýþtýrmak, itaat ve inkýyad ettirmek demektir. Buna göre güneþin zamanýný ve yörüngesini þaþýrmadan hareket etmesi ve ayýn kendisi için takdir edilen menzillerde düzenli, bir þekilde seyrine devam etmesi hep
birer teshirin ifadesidir.
Kâinatta tasarruf eden öyle çaplý ve haþmetli bir rububiyet
var ki, koca güneþi þu zemin yüzündeki canlýlara bir hizmetkar,
bir lâmba ve bir ocak olarak kýlmýþ; koca yer küresini onlara bir
beþik, bir menzil ve bir ticaret yeri olarak hazýrlamýþ; ateþi, heryerde hazýr bir aþçý ve bir dost suretinde yaratmýþ; bulutu, bir
süzgeç ve emzirici, daðlarý bir mahzen ve anbar, havayý da canlýlar için bir nefes alma ve bir yelpaze olarak var etmiþ ve suyu,
yeniden hayata girenlere süt emziren bir bakýcý ve hayvanlara
hayat suyu veren bir þerbetçi hükmüne getirmiþtir. Ýþte bu derece azametli ve haþmetli olan ilahi rububiyet ve saltanat, elbette
ki gayet açýk bir surette Yüce Allah’ýn birliðini haykýrmaktadýr.
Evet bir olan Yüce Yaratýcýdan baþka, kim gökteki güneþ’i
arzlýlara müsahhar vefalý bir hizmetkar edebilir?
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Hem bir olan Allah’tan baþka kim havayý elinde tutar, ona
pek çok vazife yükler ve onu yer yüzünde durmadan koþan gayretli bir hizmetkar eder? Hem bir olan Allah’tan baþka, kimin
haddine düþmüþtür ki, ateþi aþçý yapsýn ve kibrit baþý kadar bir
zerrecik ateþe, tonlarca hatta daðlar kadar büyük eþyayý yuttursun?
Ýþte bütün bu çaplý teshirler ve tedbirler, tasrifler ye tavzifler
her bir þeyin ve her bir unsurun, gayet haþmetli olan Rubûbiyet
noktasýnda yegane Celal ve Cemal sahibi olan Yüce Allah’ýn emrinde ve idaresinde olduðunu gösteriyor ve bununla O’nun eþsizliðini haykýrýyorlar.
Evet, kâinatta hakim esaslardan birisi de teshir kanunudur.
Her þey ya doðrudan doðruya veya dolayýsýyla, insanýn emrine
verilmiþçesine insanýn menfaati için çalýþmakta ve insana hizmet etmektedir. Buna göre insan külli ve umumi unsurlar, sebepler ve hadiseler ortasýnda kalmýþ oluyor ki, zâten insanýn huzuru ve emniyeti de etrafýndaki eþya ve hadiselerin kendisine
müsahhar olup lehinde cereyan etmesi nispetindedir.
Evet, her þey insana ve insanýn menfaati için koþmakta ve çalýþmaktadýr. Daðlar, dereler, ovalar, sahralar, bitkiler, karalar,
denizler, aylar, güneþler, yerler, gökler, cinler, melekler ve hatta
insan cinsi bile insan için teshir edilmiþ ve onun istifadesine verilmiþtir.
Taþýdýklarý ormanlarla, barýndýrdýklarý su ve madenlerle, ulaþýmýn rahat bir þekilde saðlanmasý için tanzim edilen aralarýndaki yol ve geçitleri ile ve iki denizin kavuþmasýna engel olmalarý
ile daðlar bizim için konulmamýþ mýdýr?
Gerek bizi ve yüklerimizi taþýmalarý ve tarla sürmeleriyle, gerekse yün, deri, et, süt ve hatta gübreleriyle hayvanlar bizim emrimize verilmemiþ midir? Seneleri ve hesabý iyi bilelim diye, bize takvimcilik yapan ay, ekseni etrafýnda dönmesiyle gece gün-
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düzün meydana geldiði yer, mevsimlerin oluþmasýna, dünyamýzýn aydýnlanmasýna ve bizim donmaktan korunmamýza sebep
olan ve yeryüzü kazanýndaki binlerce ayrý ayrý yiyecekleri piþiren
ve ýsý kaynaðýmýz olan güneþ, bizim menfaatimizi terennüm etmiyor mu?
Kendilerine ýsýnalým, ülfet eyleyip oturaklaþalým ve dertlerimizi paylaþalým diye insanlar ve özellikle eþlerimiz, hem cins
olarak bizim, menfaatimiz için kýlýnmamýþlar mýdýr?
Gerek içindekilerle, gerek sularýn pek çok hikmetlere mebnî
esrarengiz hâsiyetlere sahip olmasý ile, gerekse içinde ulaþým
saðlanmasý için gemilerin seyrine münasib kanun ve þartlarýn
bulunmasýyla denizler, bizim için musahhar kýlýnmamýþ mýdýr?
Ve daha niceleri...
Elbette bütün bunlar vardýr ve öyledir. Ýþte bütün bunlar yüce, kuvvetli ve çaplý bir teshirin ifadesidir. Ve ayný zamanda bunlar, külli ve umumi bir ilim, kudret, irade, rahmet ve hikmet sayesinde olmaktadýr.
Þimdi her þeyin gözünün içine baktýðý insanýn, bu yüksek kýymeti ve bu derece gözde olmasýnýn hikmeti nedir acaba?
Ýnsanýn, biri beden ve canlýlýkla ilgili, diðeri de ruh ve melekle ilgili olmak üzere iki yönü vardýr. Birinci yönü itibariyle insan
son derece aciz, sýnýrlý, eksik, zararlý ve þerli bir varlýktýr. Ýkinci
yönü itibariyle ise insan son derece âlî ve kýymetli bir varlýktýr.
Çünkü insan bu yönüyle yeryüzünün efendisi, göklerin nazlýsý,
varlýklarýn ustabaþýsý, kâinat sultanýnýn muhatabý ve ebedi huzur ve sohbet aleminin davetlisi mertebesine yükseltilmiþtir.
Þu koca kâinatýn insana teshir edilmesine sebep, baþta insanýn çok zayýf ve aciz fakat herþeye muhtaç olmasý sonra vazife ve
mahiyeti, kýymeti ve deðeri yönüyle hepsinin üzerinde olmasý
dýr. Ve en önemlisi de insanýn zayýflýðýný ve ihtiyaçlarýný bilen
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Yüce Yaratýcýnýn insaný sevmesi ve ona münezzeh bir surette iltifat etmesidir.
Hiçbir þey failsiz olmadýðý gibi, bu görülen teshir de failsiz deðildir. Öyle ise, þu koskoca kâinatý lehinde ve emrinde çalýþtýran
ya insanýn kendisidir; bu ise muhaldir. Çünkü sineðe ve mikroba maðlup olan insanýn iþ yapma gücü ancak elinin yetiþebileceði yere kadardýr. Yani insanýn iþ yapma sahasý son derece dar, iþ
yaptýrma ve söz geçirme imkaný ve iktidarý da son derece sýnýrlýdýr. Ya koca unsurlar insaný tanýyor, ihtiyacýný biliyor ve ona acýyýp ânýnda onun yardýmýna koþuyorlar. Bu ise daha da muhaldir.
Çünkü cansýz ve þuursuz varlýklar böyle bir tanýmak ve bilmekten mahrum olduklarý gibi, kendilerine bile bir faydayý saðlama
ve bir zararý defetme gücünden yoksundurlar. Dilsiz-dudaksýz,
gözsüz kulaksýz, elsiz-ayaksýz, kalpsiz ve akýlsýzdýrlar. Veya þu
kâinatý insanýn lehinde çalýþtýran Zât, insaný ve ihtiyaçlarýný bildiði gibi ihtiyaçlarýna yeterli olacak bütün eþyaya sahip olan ve
iradesi herþeye geçerli, kudreti herþeyin üstünde, bilgisi her tarafý kuþatmýþ ve hikmeti ve rahmeti herþeyi içine almýþ olan bir
Yüce Zât’týr ki, herþey O’nun mülkündedir. Ve her bir þeyin yegane Sahibi ve Maliki O’dur.
Evet, bizim için gökten su indirip, onunla yerde gönüller açan
ve güzel bað ve bahçeler, bostan ve gülistanlar yetiþtiren O’dur.
Yoksa bize kalsaydý, bir otu bile yetiþtiremezdik.
“Þimdi insan o yiyeceðine (yiyeceklerinin kaynaðýna bir)
baksýn! Þüphesiz ki, biz yaðmuru (buluttan, bardaktan boþanýrcasýna) bol bol döktük. Sonra yeri (bitki ile) yardýk. Böylece
orada size ve hayvanlarýnýza bir fayda olmak üzere ekinler,
üzüm baðlarý, yoncalar, zeytinlikler, hurmalýklar, iri ve sýk
aðaçlý bahçeler, meyveler ve çayýrlar bitirdik.” (Abese sûresi, 24-32)
Ýþte þu ayet-i kerime, bütün sebepleri her hangi bir þeyi icad
etme kabiliyetinden azletmekte, sebeplerin arkasýnda hakiki ve
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gizli bir mutasarrýfýn ve bir Rezzâk’ýn bulunduðunu hatýrlatmakta ve manen þöyle demektedir:
“Size ve hayvanatýnýza rýzký yetiþtirmek için su gökten geliyor. O suda, size ve hayvanlarýnýza acýyýp þefkat edip rýzýk yetiþtirmek kabiliyeti olmadýðýndan; su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem toprak, bitkilerle açýlýp, rýzkýnýz oradan geliyor.
Hissiz, þuursuz toprak, sizin rýzkýnýzý düþünmek ve size þefkat
etmek kabiliyetinden pek uzak olduðundan, toprak kendi kendine açýlmýyor, birisi o kapýyý size açýyor ve sayýsýz nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar ve aðaçlar sizin rýzkýnýzý düþünmekten
ve acýyýp size meyveleri ve hububatý yetiþtirmekten çok uzak olduðundan, o otlar ve aðaçlar, ancak son derece þefkatli bir
Hakim’in perde arkasýndan uzâttýðý ipler ve þeritlerdir ki, sonsuz
nimetlerini onlara takmýþ, canlýlara uzâtýyor.”
Ýþte Kur’an’ýn þu beyanýndan açýkça anlaþýlýyor ki, bütün nimetler Rahim, Rezzâk, Mün’im, Kerim gibi pek çok ismin ve
ilim, irade, rahmet, kudret ve hikmet gibi pek çok sýfatýn tecellisiyle ve çok ciddi bir teshirin, tasrifin ve tedbirin neticesinde
meydana gelmektedir. Çünkü bütün nimetler canlýlarýn özelliklerine ve ihtiyaçlarýna göre gelmektedir. Demek ki o nimetler,
bütün canlýlarýn özelliklerini ve ihtiyaçlarýný bilen Yüce bir Zât
tarafýndan gönderilmektedir.
* Arzý bize karargâh yapýp onu daðlarla perçinleyen ve onu
karalarýyla ve denizleriyle yaþanacak hale getiren O’dur. Yoksa
bize kalsaydý, hayat için yeryüzünün þeklinin böyle olmasý gerektiðini bile düþünemezdik.
* Sýkýlýp rahatsýzlandýðýmýzda ve zor durumlara düþtüðümüzde, halimizi görüp uzak yerlerdeki ihtiyaçlarýmýzý temin eden ve
bizi içine düþtüðümüz durumlardan kurtaran hep O’dur. Yoksa
bize kalsaydý, bir mikrobun hakkýndan bile gelemezdik. Öyle ise
düþünüp þükreden o þerefli azlardan olmalý deðil miyiz?
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* Sabah kalktýðýmýzda gerek kurnalarda gerekse kuyularda
sularýn kesilip çekildiðini görsek ne yaparýz? Hiç mi vicdanýmýz
yok?
* Bildiklerimiz bir anda bizden silinip gitse, onlarý tekrar hafýza ve hayalimize, akýl ve kalbimize kim sokup belletecek ve kim
gösterip duyuracak? Hatta en yakýnlarýmýzýn ve en iyi bildiklerimizin isimlerini unuttuðumuz olmadý mý? Peki onlarý tekrar hafýzalarýmýza kim yerleþtirdi? Daha doðrusu, eþya ve hadiselerin
isimlerini bizlere belleten kimdir? Fýtratýmýza, dinleyip anlama
ve konuþup anlatma kabiliyetlerini veren Yüce Zât kimdir? Halâ
düþünmeyecek miyiz?
* Çevremiz bize musahhar ve bize baðlý ve bizi sever bir durumda iken birden perde açýlýp kusurlarýmýz gözler önüne dökülse; elbette ki artýk sözümüz ve hükmümüz kimseye geçmez
olur. Peki böyle bir durumda bizim kusurlarýmýzý sürekli olarak
örten, hatalarýmýzý yüzümüze vurup da bizi mahçup etmeyen,
kendisine dönmemiz için bize sürekli olarak mühlet tanýyan, günahlarýmýz yüzünden bizi bir kýsým zilletlere atmayan ve layýk
olmadýðýmýz halde bizi aziz ve itibarlý yapan kimdir? Gerçekten
ne kadar da az düþünüyoruz; deðil mi?
* Þurasý da tarihî bir gerçektir ki, nübüvvete liyakatli olan
seçkin þahsiyetlere bazý hususlarda özel iltifatlar ve ihsanlar olmuþtur. Ta onlar insanlara, hem manevi sahalarda tekamül etme hususunda önder ve örnek olsunlar, hem de ellerinde mucizelerden ibaret olarak bulunan bazý harikalarla, insanlara maddi
sahalarda terakkî etmenin yolunu ve ilerleyip yükselmenin hedefini göstersinler.
Bu cümleden olarak, Nuh (a.s.)’a denizin, Dâvûd (a.s.)’a demirin, Süleyman (a.s.)’a rüzgârýn ve cin ve þeytanlarýn, Ýbrahim
(a.s.)’e ateþin, Musa (a.s.)’ya asa ile denizin, Ýsa (a.s.)’a yüce sanat
ile hikmetli týbbýn, Yûnus (a.s.)’ya balýk ile denizin ile gecenin ve
Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e yer, gök ve içindekile-
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rin hizmetkâr ve bende kýlýnmasý, Yüce Zatlara hususî manada
olan teshir ve iltifatlardýr. Bu Yüce Zâtlar da bu durumu hâþâ sûi isti’mâl etmemiþler; aksine bu ihsan ve bu mevhibeleri sürekli
olarak Yüce Yaratýcýnýn hesabýna kullanmýþ ve onlarla hem Yüce
Yaratýcýnýn varlýðýný ve birliðini hem de kendi nübüvvet ve
risâletlerini ispat edip göstermiþlerdir.
* Bir kýsým koca unsurlarýn bazý zalimlerin aleyhinde koþturulduklarý, baþlarýna belâ olduklarý, köklerini kazýdýklarý, meskenlerini tahrip ettikleri ve saltanatlarýný söndürdükleri tarihî
bir gerçektir. Fakat þimdilik teshirin bu yönüne bakmýyor ve
baktýrmýyoruz. Zira maksat umumi bir teshiri anlatmaktan daha
çok; eþyanýn gerek doðrudan doðruya gerekse dolayýsýyla insanýn lehine olarak musahhar kýlýndýðýný göstermektir. Öyle ki
Üstad-ý A’zam’ýn dediði gibi bazen insanýn þöyle diyesi geliyor:
“Benim Rabb-i Rahîmim, bana dünyayý bir hane yaptý, ay ve güneþi o haneme bir lamba, baharý bir deste gül ve yazý bir nimet
sofrasý ve hayvanlarý bana hizmetkar yaptý. Ve bitkileri o hanemin zinetli levazýmatý yapmýþtýr.”
Hasýlý: Iþýk, hava, su ve toprak gibi unsurlarýn canlýlarýn imdadýna, bitkilerin hayvanlarýn imdadýna, hayvanlarýn da insanlarýn imdadýna koþturulmalarý, bunlarýn herbirisinin kudreti
sonsuz, ilmi nihayetsiz, hikmeti eksiksiz ve iradesi mutlak kanun olan yüce bir Zât’ýn yaratýklarý, hizmetkarlarý ve memurlarý
olduklarýný gösterir.
Evet, maddi yönüyle küçük bir mahluka þu koca kâinatý musahhar etmek ve onu imdadýna ve yardýmýna koþturmak, ancak
Yüce Allah’ýn bütün yaratýklarýna olan engin rahmetinin ve yaratýklarýný özellikle de insaný sevdiðini rahmetiyle bildirmesinin
ifadesidir. Buna karþý elbette ki biz insanlarýn da, O’nun sonsuz
azameti ve rahmeti karþýsýnda gururu ve enâniyeti býrakmamýz,
zayýflýðýmýzý ve kusurlarýmýzý anlamamýz, söz, fiil ve tavýrlarýmýzla ihtiyaçlarýmýzý halletmesi için O’na niyazda bulunmamýz,
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böylesine þefkatli ve yüce bir Zât’ýn hikmetli emir ve yasaklarý
dairesinde hareket etmemiz, her hususta O’na itaat etmemiz ve
O’na karþý ciddi bir marifet elde edip, sâfî ve garazsýz bir muhabbet beslememiz gerekmektedir. Hem bilmeliyiz ki bunca ihsan
ve rahmet tecellileri, sadece þu kýsacýk dünya hayatýnda rahat etmemiz ve keyfimizce yaþamamýz için olmadýðý gibi; bizler neticede baþýboþ, hesapsýz ve karþýlýksýz býrakýlacak da deðiliz.
Evet, insana nâil olduðu her nimetin hesabý sorulacak ve insan ona göre ya taltif ya da tokat yiyecektir. Öyleyse bizi devamlý aldatan ve saptýran maddi ve manevi düþmanlardan alâkayý
kesmeli ve sürekli olarak iman ve ihsan ehliyle hemdem olmaya
çalýþmalýyýz ki, neticede cezaya ve tokada deðil, taltife ve takdîre
nail olalým.
Öyle ise ey insanlar siz eþyanýn efendisi olduðunuz ve eþya sizin emrinize ve istifadenize verilen itaatkâr kölelersiniz ve
hizmetkârlarýnýz durumunda bulunduðu gibi; þunu iyi bilin ki
Yüce Allah da sizin Efendiniz ve siz de O’nun emirlerine boyun
eðmekle mükellef olan kullarý ve kölesisiniz. Öyle ise, efendileri
durumunda bulunduðunuz köle ve hizmetkarlarýnýz ve sizin
onlarla olan alâka ve meþgaleleriniz, hakiki ve daimi Efendiniz
olan Yüce Mevlâya karþý hürmetten, ibadet ve itaatten sakýn sizi
alýkoymasýn ve vazifelerinizi layýkýyla yapmak noktasýnda sakýn
sizi engellemesin. Zira onlar, görevleriniz köstek olmak ve sizi
kendileriyle meþgul etmek için deðil, Allah’a giden yolda size
yardýmcý olmak için yaratýlmýþ ve emrinize verilmiþlerdir.

ARADIKLARI HALDE NÝÇÝN
BULAMIYORLAR?
Bazýlarý kâinatýn Yaratýcýsýný aradýklarý halde bulamýyorlar.
Demek ki yanýldýklarý bir kýsým hususlar veya perde olan bir kýsým mâniler var.
Birinci Mâni: Ýstihkaký ve liyakati nazara almamak: Bazý
kimseler, istihkak meselesini hiç düþünmeden ve o kiþinin kýymet ve liyakatine bakmadan, Cenab-ý Hakk’ýn takdiri hakkýnda
ya tefrite veya ifrata giriyor ve O’nun yaptýðý adaletli taksimat
hakkýnda ileri, geri konuþuyorlar. Neticede ya zulme ve iftiraya
veya înkara giriyorlar. Halbuki Cenab-ý Hakk’ýn fiil ve tasarruflarýnda istihkak, liyakat ve kýymet gibi þeylerin yeri hikmet olarak büyüktür.
Evet Cenab-ý Hak, kimseye zulmetmez. Herkesin kabiliyet ve
karakterini gayet iyi bilir. Bütün her þeyi yoktan var eden Yüce
Allah, kimin hidayet ve cennet ehli olmaya, kimin de dalalet ve
cehennem ehli olmaya layýk olduðunu elbette ki en iyi bilendir.
Buna göre cennet ve Cemaline liyakat kazanmayanlara ve özellikle hidayet isteðinde bulunmayanlara, hidayet nimetini ihsan
etmeyebilir ve onlarý hidayete erdirmeyebilir.
***
Ýkinci Mâni: Cenab-ý Hakk’a mâlum ve mâruf unvanýyla bakmak ve onun Zât’ýný idrak etmeye kalkýþmak: Bazý kimseler,
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Cenab-ý Hakk’a mâlum ve mâruf unvanýyla bakmak ve onun
Zât’ýný gereði gibi bilmek isterler. Halbuki bu takdirde O,
meçhul ve mehkûr olacaktýr. Yani layýkýyla bilinmeyecek ve bilinemediðinden ötürü de înkar edilecektir. Çünkü Cenab-ý Hakk’ý
bu türlü bilmek, ancak örf ve adete, ülfet ve taklide baðlý kalarak
hâsýl olan bir duyma veya anne babadan duyduðuyla yetinerek
gerçekleþen bir kabul etme neticesinde olur. Bu ise Yüce Yaratýcý hakkýnda hiçbir zaman gerçeðin ifadesi olmayacaktýr. Öyle ise
Yüce Allah’a “mevcut ve meçhul”, yani mahiyet ve hakikati hiçbir zaman idrak edilemeyecek bir Mevcud unvanýyla bakmalý ki,
O’nun bilinmesini saðlayan ýþýklar parlamaya baþlasýn, O’nun
yüce sýfat ve isimleri, fiil ve icraatý hakkýnda insanýn ruhuna ve
kalbine ilham ve feyiz nurlarý aksýn ve bu sayede insan Yüce
Yaratýcýsýný tanýma semasýna yükselmiþ olsun.
***
Üçüncü Mâni: Allah’a karþý korku ve ümidi dengeleyememek: Bazen bir þeye þiddetli muhabbet o þeyin înkarýna sebep olduðu gibi, bir þeyden þiddetli korku ve o þeyin gayet azametli
olan hali ve aklýn ihatasýzlýðý da o þeyin înkarýna sebeptir. O halde insan havf ve recayý, yani Allah’a karþý ciddi bir korkuyu ve
ciddi bir ümidi kalbinde sürekli olarak beraber taþýmalý ve ikisini beraber tutmalý ki; böyle tehlikeli durumlara düþmesin veya
düþtüðünde bir an önce kurtulmuþ olsun. Hem insan, Cenab-ý
Hakk’ý sýfat, isim ve fiilleriyle tanýmaya çalýþmalýdýr ki, kýsýr aklýyla yüce Allah’ýn Zâtýný idrak edemeyiþinden dolayý, O’nu
înkara kalkýþmasýn.
***
Dördüncü Mâni: Ýbâhîlik fikrine sahip olmak: Bunun mânasý her þeyi mubah saymak demektir. Bu husus, akýldan daha çok,
hisse ve duyguya hitap etmektedir. Halbuki his ve akýl ne zaman
karþý karþýya gelseler, çoðunlukla his akla galip gelir. Buna göre
davranýþlarýnda hissin hâkim olduðu bir kimse, hiçbir zaman
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aklýyla hareket edemez. Günümüzde çok yaygýn olan bu ibâhîlik
fikrinden, özellikle de gençliðimizin mâruz kaldýðý bu hastalýktan kurtulmanýn ve bu engeli aþmanýn elbette ki çaresi vardýr. O
da: Kur’ân ve iman hakikatleriyle ilgili meseleleri önce akla havale etmek, sonra da bununla yetinmeyip gerek dünyada gerekse ukbâda bir kýsým meþru zevklerin ve helal neþe ve eðlencelerin olduðunu düþünmek ve bu tarz bir düþünce sistemiyle hem
hissi, hem kalbî hem de ruhu tatmin etmeye çalýþmaktýr. Yani
çare, aklýyla beraber hissi de ihmal etmeden durumlarýna ve seviyelerine göre hepsini tatmin ve teskin etmektir.
Evet gerçek bir kurtuluþ ancak bu þekilde elde edilebilir. Bundan dolayýdýr ki, Kur’ân-ý Kerim, hâdis-i þerifler ve içinde yaþadýklarý devirlerinin dertlerini ve problemlerini ve onlarýn hal çarelerini çok iyi bilen müfessirler ve mücedditler, ibâhîlik duygusunu meþru olmayan yollarda heder etmekten kurtarmanýn, bu
duyguyu hakiki manasýnda ve meþru çizgide kullanmanýn ve bunu ebedi saadete vesile yapmanýn çok mühim bir çaresi olarak
þunu görmüþler: “Akýlla beraber kalbi, ruhu ve hissi de ihmal etmeme” prensibi üzerinde, ýsrarla durmuþlar ve neslin ancak bu
tarz bir eðitim sayesinde hem itikâd hem de ahlak noktasýnda
bir kýsým düþüþlerden korunabileceðini savunmuþ ve hep bunu
öðütlemiþlerdir.
Uyumayan, sürekli olarak açýk olan ve ileriyi gören gözlere ne
mutlu!
***
Beþinci Mâni: Hikmetlerini anlayamadýðý Rabbani icraatlarý tenkid etmek: Evet hikmetlerini bilemediðimiz bir kýsým Rabbani icraatlara karþý hemen tenkid parmaðýný uzatmaya kalkýþmak, pek çok kimsenin aldandýðý ve bundan ötürü de doðru yoldan çýkýp sapýklýða yuvarlandýðý çok tehlikeli bir noktadýr. Çünkü insanýn kapasitesi her ilahi delilin hikmetini ve her rabbani
icraatýn mahiyetini anlamaya müsait olmadýðý gibi, her delil ve
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her icraat da ayný tarz bakýþlarla anlaþýlmaz. Bunun için þu hususu bilmek gerekir:
Cenab-ý Hakk’ýn vahdaniyetiyle ilgili delil ve burhanlarýn bazýlarý suya, bazýlarý havaya, bazýlarý da ziyaya benzer. Bu gibi delilleri sâir deliller gibi gözle görmeye, elle tutmaya ve akýlla tetkik etmeye kalkýþanlar eli boþ dönerler. Çünkü bu gibi deliller
ancak tam teslimiyet, tam teveccüh ve anlaþýldýðý kadarýyla yetinmekle elde edilirler. Öyle ise bu gibi burhan ve delilleri gayet
saðlam bir kanâat ve gayet hassas bir kalple arayýp tutmaya çalýþmalý ki dökülmesin, sönmesin ve uçmasýnlar. Hem hikmetini,
bilemediði þeylere karþý hemen tenkit elini ve itiraz parmaðýný
uzâtmamalý ki, ihâtâ edemediði hadiseler karþýsýnda cefayý deðil,
safayý çeksin. Hem her þeyden önce Yüce Allah’ý Hakim ve
Rahim olarak tanýmalý ki, bazý müthiþ hadiseler karþýsýnda dehþet aldýðý zaman, o hadiseleri hikmet penceresinden seyredebilsin ve Ýbrahim Hakký gibi “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel
eyler.” diyebilsin ve böylece gönül rahatlýðýna kavuþmuþ olsun.
***
Altýncý Mâni: Ebediyet için yaratýlan kalbi, fâni ve geçici þeylerle tatmin etmeye çalýþmak: Bir kimsenin, kalbinin ve ruhunun gerçek tatmin yollarýný bilmemesi, tatmin olma ve huzur
duyma adýna kendisine çok pahalýya mal olmuþtur. Kâinatta görülen cemal, kemal ve rahmetler, Cenab-ý Hakk’ýn Cemalinin,
Kemalinin ve Rahmetinin tecellisi ve gölgesidirler. Ýnsanlarýn
meftun olduðu bu noksansýz sýfatlar ve tecelliler madem ki, bakidirler. Elbette bunlara müþtak ve meftun olan insanlarýn da
ebedi olmalarý lazýmdýr. Çünkü ebedi bir cemal, fâni bir müþtaka ve geçici bir dosta razý olmaz. Hem eðer insan ebede gidip
bâki kalmazsa, fýtratýndaki “Bâki olan Cemale karþý esaslý olan
muhabbet” birden âdavete; yani kalbindeki Yüce Allah’a karþý
beslediði fýtrî sevgi, birden düþmanlýða dönüþür. Çünkü insan
sevdiði ile dâima beraber olmak ve onunla sürekli olarak görü-
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þüp konuþmak ister. Bunu baþaramadýðý takdirde ise, ya bunalýmlara girer ve intihara kalkýþýr veya teselli bulmak için o çok
sevdiði þeyin güzelliðini ve kemalini înkar eder. Nitekim bir
dünya güzeline aþýk olan fakat onunla evlenemeyen birisi “tuh!
çok çirkinmiþ” deyip onun güzelliðini înkar etmekle ancak teselli bulmuþtur. Ýþte inanmayan kimseler de böyledir. Zira kalp ve
vicdanlarý Cenab-ý Hakk’ýn Kemal ve Rahmetini takdir ettiklerinden onunla müþerref olup konuþmak isterler. Bu ise bu dünyada ancak Kur’ân okumakla ve namaz kýlmakla temin edilir.
Ancak bu husus, kendilerine aðýr geldiðinden ve bundaki huzuru bilemediklerinden dolayý, bunalýmdan kurtuluþu înkar etmekte buluyorlar; fakat böyle bir înkarla yaðmurdan kaçarken
doluya tutulduklarýný bilmiyorlar ve sineðin ýsýrmasýndan kaçarken yýlanýn aðzýna girdiklerinin farkýnda deðiller.
Evet insan bilmediði þeye düþman olduðu gibi, eli yetiþmediði veya tutamadýðý þeylerin de kusurlarýný düþmanca arar ve zamanla onlara düþman kesilir. Çünkü insan sevdiði ve kýymetini
takdir ettiði mutlak bir cemalden ebediyen ayrýlmaktan gelen
derin bir yarasýný ancak ona düþman kesilmekle, ona küsmekle
ve onu înkar etmekle tedavi edebilir. Ýþte kâfirlerin Allah’ýn düþmaný olmasý bu noktadan ileri gelmektedir.
Gerçek müminlere gelince, onlarýn Yüce Mevlâ’yý bilmekten ve
sevmekten hâsýl olan ciddi bir aþk ve þevkleri vardýr. Onlar imanlý olan kalplerindeki aþký ve huþyarlý olan vicdanlarýndaki þevki, bu
dünyada Kur’ân okumak ve namaz kýlmak suretiyle teskin etmiþ
ve namaz ile Kur’ân sayesinde Cenab-ý Hak’la konuþmuþ olmakla
tatmin etmiþ olduklarýndan dolayý, þu dünyada yaþadýklarý müddetçe O’na karþý olan marifet ve muhabbetleri sürekli olarak artar.
ahirette de, cennette Hakiki Maksûd ve Hakiki Ma’bûdlarý olan
Yüce Mevlâlarý’na kavuþmakla ve O’nun eþsiz olan Cemaliyle ve
kelamýyla müþerref olmakla tam itmînâna ve ebedi sürura kavuþa-
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caklar ve orada O’na karþý olan sevgi ve memnuniyetleri sonsuza
kadar artarak devam edecektir; inþâallah..
***
Yedinci Mâni: Ýslam’ýn en son, en mükemmel ve evrensel bir
din olduðunu bilmemek: Bir kýsým insanýn, Ýslam’ýn en kâmil ve
en yüce bir din olduðunu ve onun getirdiði esaslar ve hükümlerle bütün asýrlara hitap ettiðini ve her þeye yeterli olduðunu bilmemeleri ve Ýslam’ýn insanlýðýn huzuru adýna getirdiði ebedi
saadet hakikatleri hakkýnda yeterince haberdar olmamalarý,
kendilerine çok pahalýya mal olmuþtur ve halen de olmaktadýr.
Ýslam dini, Peygamberlerin sonuncusu olan Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Allah’tan alýp insanlara teblið, tebyin ve temsil ettiði en son ilahi dindir.
Ýslam dini, insanlýðýn maddi ve manevi saadeti adýna getirmiþ
olduðu itikad, ibadet ve ahlakla ilgili hükümler ve prensipler itibariyle bütün semavi dinlerin en sonuncusu ve her yönüyle en
mükemmeli olan ve gerek zaman gerekse mekan bakýmýndan bütün insanlarý kapsayacak derecede evrensel olan ilahi dindir.
Ýslam Dini, ilim, akýl ve hikmetten ibaret olan bir dindir. Ýslam
dini, itikad, ibadet ve ahlakla ilgili getirdiði hükümler ve yaptýðý
davetler, insanýn maddi ve manevi duygularýný doyuracak ve gerek iç alemini gerekse dýþ dünyasýný aydýnlatacak mahiyettedir.
Bunun en açýk ispatý ilme, akla ve hikmete hitap eden pek çok
ayet ile pek çok hadisin bulunmasýdýr.
Ýslam Dini, bütün peygamberler ve semavi kitaplarý tasdik
eden, fakat geçmiþ zamanlarda o zamanýn insanlarýna indirilmiþ
olan ve zamanla da sahte müntesipleri tarafýndan bir çok deðiþikliðe uðrayan hükümlerin geçerliliðini ortadan kaldýran, getirdiði kurtuluþ ve mutluluk dolu ilahi mesajlarla insanlýðýn kararan ufuklarýný aydýnlatan ve hidayetten ibaret yepyeni hükümleri içeren bir dindir.
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Ýslam dini, huzur dolu bir hayata, hür iradeye, selim akla,
müstakim düþünceye, güzel ahlâka ve beþerin hem maddi hem
de manevi sahalarda yükselmesine son derece deðer veren ve
bütün bunlarýn saðlanmasý için de maddî planýnda kuvvetli olmakla ve ruh planýnda bir tekemmül etmekle ilgili çareleri göstermiþ olan mükemmel dindir.
Evet Ýslam, Ýlahi bir Dindir. Ama kendine özgü ilahi bir dindir. Çünkü Ýslam, þu andaki haliyle de her hükmü haktan ibaret
olan ve bütünüyle ilahi ve semavi olan ilahi bir dindir. Bundan
ötürüdür ki Ýslam, bir kýsým tahriflere, tahriplere ve taðyirlere
mâruz kalmadan ve her hangi bir deðiþikliðe uðramadan günümüze kadar gelmiþ ve geldiði günkü aslýný ve tazeliðini aynen korumuþtur.
Evet Ýslam dini, diðer dinlerin mâruz kaldýðý hurafelerden ve
efsanelerden ve selim akla aykýrý her türlü düþünce ve kuruntudan gayet uzak ve temiz olan bir dindir.
Bâtýl veya muharref olan dinlerin bozuk ve yetersiz olduklarýný, bir kýsým maddi terakkilere ve ilim ve fen sahalarýndaki
ilerlemelere engel teþkil ettiklerini gören bazý kimseler, Ýslam’ýn
da öyle olduðunu zannediyorlar. Þayet maksatlý deðillerse cahilliklerininde ilân etmektedirler.
Burada þu iki hususu bilmekte fayda var:
a. Asýllarý ve iniþleri itibariyle hak, fakat þu andaki durumlarý itibariyle muharref olan ve asýllarý sonradan insanlar tarafýndan bozulmuþ ve deðiþtirilmiþ önceki semavi dinler, belirli bir
yere ve belirli bir zamana ait idiler. Onlar, gerek kendilerini ilgilendirmeyen zaman, gerekse kendileriyle alâkalý olmayan ve hükümlerinin tatbik edilmesi istenmeyen yerlerle ilgili meseleler
üzerinde hem durmamýþlardýr, hem de durmalarý kendilerinden
istenmemiþtir. Durmamalarý da kendileri için bir eksiklik deðil-
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dir. Çünkü Yüce Allah, onlarý o devirde ve o yerde yaþayan insanlarýn anlayýþlarýna göre göndermiþtir.
b. Bazý sapýk ve akýlsýz insanlarýn terakkiye mâni olarak gördükleri dinler, asýllarýný yitirmiþ, yani þu andaki durumlarý itibariyle beþeri, muharref veya batýl olan dinlerdir. Bu dinler, zamanla din olmaktan çýkmýþ olup, daha sonra gelen bilginler tarafýndan bir kýsým tahriflere ve tahriplere uðramýþtýr; þahýslarýn
fikir ve kanaatlerinden ibaret olan beþeri sistemlerdir. Ýlerlemeye mâni hususlar varsa o kusur o dinlere deðil; onlarýn asýllarýný
deðiþtirenlere, o yanlýþlarý kaleme alanlara ve bozuk ibare ve hükümleri o kitaplara sokan kimselere aittir. Ýslam’a gelince onun
temeli, esasý ve güneþi olan Kur’ân-ý Kerim’in bu gibi deðiþikliklerle en küçük bir ilgisi yoktur. Çünkü O manevi sema aleminden geldiði gibi, en ince noktalarýna varýncaya kadar Allah tarafýndan korunmuþ ve günümüze kadar aslî haliyle ve tazeliðiyle
gelmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’in kendisi baþta olmak üzere, koskoca
Ýslam tarihi bunun en canlý þahididir.
***
Sekizinci Mâni’: Ülfet ve alýþkanlýðý ilim olarak kabul etmek:
Esasen Yüce Yaratýcýnýn var ve bir olduðu hususu, güneþin varlýðýndan daha gerçek ve daha parlak bir hakikattir; fakat bir kýsým sebeplerden dolayý, bazý kimseler bu yüce hakikati kabul etmemekte, neticede gündüz ortasýnda güneþi înkar eden zavallý
adamlar durumuna düþmektedirler. Ýþte bazý insanlarý fikren sapýklýða atan sebeplerden biri, eskiden beri sahip olduklarý ülfet
ve alýþkanlýk hastalýðýdýr ve ülfet ile alýþkanlýðý ilim olarak kabul
etmeleridir.
Evet bazý kimseler, alýþarak gördükleri þeyleri kendilerince
mâlum bilirler. Hatta ülfetlerinden ötürü, bazý âdi þeylere ehemmiyet verip de düþünmezler bile. Ýþte bu türlü yanlýþ ve çarpýk
bir anlayýþtan dolayýdýr ki, insanlarýn çoðu pek çok þeye dikkatle ve ehemmiyetle bakmazlar; dolayýsýyla da eþyada görünen yü-
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ce kuvvet ve kudreti, eþyanýn bir nimet olmasýný ve nimet olmasý hasebiyle de o nimeti kendilerine bizzât gönderen Yüce Zâtý
görmezler. Böyle bir körlük ise, insanlarýn isyanlarýnýn, azgýnlýklarýnýn ve nankörlüklerinin artmasýna sebep olmuþ olur. Böyle
kimseler nimetleri sebeplere veya tesadüfe isnat ederler. Allah’tan geldiðini ya bilmezler veya înkar ederler. Onun içindir ki
biz mü’minler, bize gönderilen her türlü nimeti Allah adýna kullanmanýn ifadesi ve alameti olarak o nimetin baþýnda besmeleyi
okur ve bununla baþýmýzdaki gafleti daðýtýrýz. O nimetin Allah’tan olduðunu kast etmekle Allah’ýn nimetini Allah adýna
O’nun yüce ismiyle alýr ve bütün bunlarla Yüce Mevlâ’ya minnet
ve þükranla mukabelede bulunmaya çalýþýrýz.
Evet gözünü güneþe karþý yumduðun ve timsalleriyle irtibatýný kestiðin zaman, güneþ þualarýný yansýtan þeylerin içinde hakiki güneþlerin varlýðýný kabul etmeye mecbur olursun. Bunun
gibi, eþyayý tevhid hakikatiyle hem Zâtýnda hem sýfatýnda hem
de isimlerinde bir olan, eþi ve benzeri olmayan yüce Allah’a isnat
etmediðin takdirde, alemde bulunan her bir þeyin mazhar olduklarý ilahi tecelliler sayýsýnca ilahlarý kabul etmek mecburiyetinde kalýrsýn. Bu ise bir safsatadan ibarettir. Þimdiye kadar hiçbir kimse her þeyin ilâh olduðu safsatasýný ileri sürmemiþtir.
Bütün bu engellere raðmen derim ki, kâinatýn Yaratýcýsýný
aradýklarý halde bulamadýklarýný söyleyenler, þayet gerçekten
arasalardý, aramalarýnda azimli ve samimi olsalardý ve bulmalarý hususunda nasip ve hidayetleri müyesser ve mukadder olsaydý, elbette ki bulurlardý. O halde biz kul olarak bize düþeni layýkýyla yapalým. Fakat Allah’ýn iþine karýþmayalým. Zira Yüce Allah, insaný nefsinden daha iyi bilendir. Hem her þeyi Allah yaratmýþtýr. Yaratan yarattýðýný hiç bilmez mi?..
***

HAKKI BULMAK ÝÇÝN
DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
Kaybettiðimiz bir þeyi ararken dikkat etmemiz gereken çok
önemli bir husus var: O da neyi kaybettiðimizi, nerelerde kaybettiðimizi, ne zaman kaybettiðimizi ve nasýl arayacaðýmýzý çok
iyi bilmemizdir. Taki, hakký ararken âniden elimize geçen bâtýl
bir þeyi hak zannederek, onu sahiplenmeyelim ve onunla aklanýp boþuna sevinmiþ ve boþuna uðraþmýþ olmayalým. Ýþte bu konu ile ilgili olarak bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr.
1. Ýnsan her zaman haktan yana olan ve sürekli olarak hakký
arayan bir fýtrata sahiptir. Ýþte bu itibarla insan sürekli olarak
hakký arar ve karþýsýna hak rengine boyanarak çýkan bir þeye hak
nazarýyla bakar ve ona sarýlýr. Halbuki önüne çýkan ve eline geçen o þeyin, hak olup olmadýðýný da araþtýrmasý gerekir. Ramazan hilalini araþtýran adamýn hâli ve atomlarýn hareketini
izleyen adamýn hâli bunu en güzel anlatan sadece iki örnektir.
Evet, Ramazan veya bayram hilâlini görmek için çaba harcayan bir kimse, o hilali saçlarýndan veya kaþlarýndan aþaðýya doðru sarkan beyaz bir kýl ile karýþtýrýp da, o gördüðünü hemen hilâl
olarak kabullenmemesi ve o gördüðü þeyin gerçekte hilal olup
olmadýðýný araþtýrmasý ve iyice düþünmesi gerekir.
Aynen bunun gibi, atomlarýn veya bazý hücrelerin hareketleri neticesinde bir kýsým eþyanýn meydana geldiðini veya deðiþik-
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liðe uðradýðýný gören bir kimse, sathi bir bakýþla yetinmeyip
atom ve hücrelerin hakiki bir fail ve etkili bir kuvvet olup olamayacaklarýný da düþünmesi ve meseleleri ciddi ve dikkatli bir nazarla etüt etmesi gerekir.
Hem bir erin bir orduya komuta ettiðini gören kimse, bununla yetinip de eri bizzât komutan görmek yerine, o erin arkasýnda
gizli bir komutanýn olduðunu ve bir emir kuvvetinin bulunduðunu düþünüp görmesi ve onu öyle kabul etmesi gerektiði gibi; bir
kýsým atom, hücre, molekül ve elementlerin bir çok eþyanýn içinde oranýn intizamýna uygun ve kendi kuvvetçiklerinden binlerce
defa daha büyük ve daha faydalý iþleri meydana getirdiklerini
gören kimse de, olup bitenleri bu cansýz veya basit maddelere
deðil de, onlarýn arkasýndaki yüce kuvveti ve o kuvvetin kudretli Sahibine verip, Onu düþünmesi, Onu merak etmesi ve onu kabul etmesi gerekir. Hal böyle iken maalesef, insan bu ölçüler çerçevesinde hareket etmemekte, önüne çýkan her hangi bir fikri
hiçbir elemeye tabi tutmadan onu bir gerçek olarak farz ediyor.
Haliyle bu ahmaklýðýnýn ve dikkatsizliðinin ciddi zararlarýný neticede acý bir þekilde görmektedir.
***
2. Cenab-ý Hakk’ýn varlýðý ve birliði azamet-i kibriyasýndan ve
þiddet-i zuhurundan dolayý asla ihata edilemez. Hakikat böyle
olduðu halde, bazý hasta nefisler büyük bir þeyi küçük bir nesnede görmek isterler. Hatta büyüðü küçükte göremediklerinde onu
înkar ederler. Mesela küçük bir kabarcýkta güneþin tamamýný,
bütün özellikleriyle birlikte görmek isterler. Göremedikleri takdirde, o kabarcýklarda gördükleri güneþe ait küçük bir cilveyi
înkar ederler. Halbuki güneþin bir olmasý bütün özellikleriyle
her yerde ayný þekilde görülmesini gerektirmez. Hem bir þeye
delalet ve iþaret etmek o þeyi bizzât içinde taþýmayý gerektirmez.
Nitekim kabarcýktaki güneþin cilvesi; güneþin varlýðýný gösterir;
fakat güneþi içine almaz. Aynen bunun gibi, bazýlarý Cenâb-ý
Hakk’ý, bütün sýfat ve esmasýnýn tecellileriyle küçük büyük her
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þeyde görmek isterler, ve bu þeylerin, sadece bir kýsým isimlerinin tecellilerine mazhar olup o mazhariyetle Yüce Zât’ý o cilvenin iþaretiyle tanýttýðýný înkar ederler. Hatta o kadar ileri giderler ki, bir þeyi tanýtanýn, tanýttýðý þeye ait bazý özelliklere sahip
olmasýný bile isterler. Halbuki parlak bir zerre güneþi tanýttýðý,
fakat güneþ olmadýðý gibi, bal arýsý da hikmetli Yaratýcýyý tanýtýr,
fakat Yaratýcý olamaz.
***
3. Ýnsanlarýn çoðu, cehaletlerinden veya gafletlerinden ötürü,
iman ile amel arasýnda bulunan ve birbirlerini tamamlayan sýký
alâka ve irtibatý görememekte ve dolayýsýyla onlarý birbirinden
ayrý düþünme ve öyle davranma yanlýþlýðýna düþmektedirler.
Halbuki i’tikad ve imana dair esaslarý sarsýlmaz derecede kuvvetlendiren ve onlarý insanýn en belirgin özellikleri haline getiren hususlarýn baþýnda, Allah’ýn emirlerini yapmak ve yasaklarýndan sakýnmak mânalarýný içeren ibadet gelir. Çünkü ibadetini bilinçli olarak yerine getiren bir mümin, mesela namaz esnasýnda “Ben Allah’tan baþka ilah olmadýðýna þehadet ederim.”
manasýna gelen þehadet kelimesini söylediði zaman, Allah’tan
baþka herhangi bir yaratýcýnýn ve rýzýk verenin olmadýðýný,
O’ndan baþka zarar veya fayda verenin bulunmadýðýný, O’nun
yegane hikmet sahibi olup bütün iþlerinin manalý ve hikmetli olduðunu ve O’nun rahmetinin, lutfunun, kereminin ve ihsanýnýn
çok bol ve gayet geniþ olduðunu kabul etmiþ ve bu kabulünü ilan
etmiþ olmaktadýr. Böyle bir kimse bu yüce gerçekleri kabul edip
onlarý tasdik etmekle de her bir eþya ve hadisede son derece engin olan rahmet hazinesinin kapýsýný bulur. O rahmet kapýsýna
teveccüh eder, o kapýyý dua ile çalar ve er geç maksatlarýna nail
olur.
Hem iman ve ibadet beraberliðinin kendisine bahþettiði þuurla ve basiretini yani kalp gözünü açmasýyla her þeyi, kendisine
iman ve ibadet ettiði Yüce Rabb’isinin emrine musahhar görüp
daha da samimi bir þekilde O’na iltica eder. Hem O’na tevekkül
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ile istinat edip kendisini her musibete karþý koruma altýna alýr.
Ýþte bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, iman ve ibadet, kiþinin ve
toplumun tam bir güvene ve kalýcý bir huzura kavuþmasýnýn en
önemli vesilesidir.
Evet þayet vicdanî hükümler ve aklî esaslar, þuurlu bir ibadetle terbiye ve takviye edilmezse, bu esaslarýn ve bu hükümlerin
verimli olmalarý çok zayýf kalýr. Buna en büyük þahid, Ýslam
âleminin þu anda içinde bulunduðu son derece acýklý periþan
hâlidir.
***
4. Bazý kimseler, kendi ruh ve düþünce dünyalarýyla yetindiklerinden veya sadece gözleriyle gördüklerine itimat ettiklerinden
dolayý sünnet-i seniyye’ye ittîbâ etme gereðini duymazlar ve
hadiselerin iç yüzlerini sünnet-i seniyye ölçüleriyle muvazene
etmezler. Dolayýsýyla da hep yarý yolda kalýrlar.
Evet böyle ruh ve akýl hastasý bazý kimseler, hadiselere ve meselelere hep kendi ruhlarýnýn pencereleriyle bakýp deðerlendirmiþ ve neticede hem kendileri sapmýþ hem de baþkalarýný saptýrmýþlardýr. Böyle çarpýk ve þaþý bir bakýþ açýsýna sahip kimselerin
yanýlmalarý ve sapýklýða düþmeleri gayet normaldir. Çünkü sýnýrlý bir gözle görmeler, haliyle cüz’i ve sýnýrlý olur. Böyle bir bakýþ, meselenin veya hadisenin her tarafýný kuþatacak bir geniþlikte olmadýðý için, bir hususun bir anda her tarafýný kuþatýp o
husus hakkýnda hükme varmak da mümkün deðildir. Evet mutlak ve sýnýrsýz bir hakikat, kayýtlý nazarlarla ihata edilemez. Ýþte
bu gibi kimseler, meselenin tek yönünü görmektedirler. Sonra
da gördükleriyle yetinerek onu hakikatin tümü olarak kabul etmekte, ifrata veya tefrite düþmektedirler. Þayet bu durum itikad
ile ilgili bir hususta ise sapýklýk ve durumuna göre küfür olmaktadýr. Bunu þöyle bir örnekle açýklayalým:
Cevherlerin her türlüsünü içinde toplayan bir hazineyi keþfetmek için birkaç adam denizin dibine dalar. Onlardan birisinin
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eline uzunca bir elmas parçasý geçer. Hazinenin diðer kýsýmlarýnýn ve içinde bulunan her þeyin hep böyle elmas parçalarýndan
ibaret olduðunu zanneder. Sonra arkadaþlarýndan daha baþka
çeþit çeþit cevherlerin de olduðunu duyunca, o cevherlerin kendi bulduðu elmaslarýn nakýþlarý olduklarýný düþünür. Diðer arkadaþý bir yuvarlak yakut parçasý bulur; öteki arkadaþý da baþka bir
çeþidini bulur. Ve her birisi kendi bulduðu cevherin asýl olduðunu, diðerlerinin bulduðu cevherlerin ancak birer süs ve birer nakýþ olduklarý ve onlarýn fazladan olduklarýný kanaatine varýr. Neticede mesele bu þekle girmekle muvazene ve tenasüp kaybolur.
Sonra bunlar meseleyi halletmek ve neticeye baðlamak için bir
kýsým soðuk yorumlara giriþirler.
Hatta öyle olur ki, koskoca hazineyi tamamen înkar etmeye
bile kalkýþýrlar. Ýþte bu dengesizliðin temelinde meseleyi tamamen ihata edememe eksikliði vardýr. Bir tarafýný görmekle yetinme yanlýþlýðý vardýr. Örnekte de görüldüðü gibi, bu tarz bir davranýþ, insaný hep yanýltacak ve güzel neticeler elde etmekten hep
mâhrum býrakacaktýr.
***
5. Çirkin vesveselerle uðraþmak yerine, onlarla uðraþmayý býrakmak gerekir. Evet insan kalben ve fikren bir kýsým ilahi hakikatlere bakýp düþündüðü zaman, þeytan ve nefis tarafýndan pek
fena ve çirkin vesveseler ve hatýralar, kalbe ve akla getirilirler.
Bu gibi hissi, vehmi ve çirkin þeyleri def etmeye uðraþan bir
adam, o vesveselere maðlup olur. Zira onlarý maðlup edip kaçýrmanýn çaresi, onlarla uðraþmak deðil; savunmayý ve uðraþmayý
terk edip onlara ehemmiyet vermemektir. Evet arýlar ile uðraþýldýkça onlar hücumlarýný artýrýrlar. Onlara karýþýlmadýðýnda ise
hemen insaný terk ederler. Hem pis bir odanýn deliklerinden
gökteki güneþe ve yýldýzlara, cennetteki gül ve çiçeklere bakýlsa,
o deliklerdeki pislik bakana ve bakýlana bulaþmadýðý, tesir etmediði ve zarar vermediði gibi; bir kýsým þeytanî vesveseler de ge-
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rek ilahi hakikatlerin yüceliðine gerekse insanýn kalbine zarar
vermezler, zarar verecekleri de asla düþünülmemelidir.
Zararý olmadýðýnýn delili ise, kalbin o vesveselerden teessür
ve teessüfte olup üzülmesidir. Fakat maalesef pek çok kimse,
þeytanýn üflemesiyle içini kurcalayan veya fikirlerin çaðrýþým
yapmasýyla insaný en uzak, bayaðý ve manasýz þeylere sevk eden
böyle bir vesvesenin kalpten geldiðini zannetmekte, savunmaya
ve korunmaya kalkýþarak vesvese ile iç içe olmakta; derken içine
düþerek ve artýk ondan kurtulamamaktýr. Bu mesele mubahlarda, mekruh ve haramlarda olduðu gibi, bazen küfrü netice veren
hallerde de olmaktadýr.
***
6. Gerçek Dindarlarýn Azlýðýna veya Fasýklarýn ve Münkirlerin Çokluðuna Bakýp Aldanmamak ve Ümitsizliðe Düþmemek
Gerekir: Evet bazý kimseler de çevrelerine bakýp dini kabul etmeyenlerin veya dini konularda gevþek davrananlarýn çoðunlukta olduklarýný veya onlarýn seslerinin daha çok çýktýðýný görmekte ve onlarýn çokluðu veya daha önde görünmeleri kendilerini
aldatmaktadýr. Halbuki bir usul kaidesidir ki, bir mesele hakkýnda ispat edenin sözü, onu înkar edenin sözüne tercih edilir. Çünkü ispat edenin yardýmcýlarý vardýr. Dolayýsýyla onun sözünde
kuvvet olur. Ýnkar edenin ise yardýmcýsý olmadýðýndan tek kalýr;
dolayýsýyla da onun sözünde kuvvet yoktur. Hatta bin adam bir
þeyi înkar etse, onlarýn o înkarlarý bir tek adam hükmündedir.
Ama bir þeyi bin adam ispat etse, ispat edenlerin her birisi bin
adam kuvvetinde ve kýymetinde olur. Çünkü hepsi bir þeye baktýklarýndan ve ayný noktayý gösterdiklerinden dolayý birbirlerini
desteklemiþ ve takviye etmiþ olmaktadýrlar. O meseleyi înkar
edenlerde ise birbirlerini takviye etmek diye bir þey yoktur. Dolayýsýyla onlarýn her biri înkarda tek kalmaktadýr. Çünkü bir þeye yok demek için sebep lazýmdýr. Sebepler ise ayrý ayrý olacaktýr. Mesela: Birisi gözlüðüm yoktur der, birisi göremedim der,
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birisi evimizde pencere yok der, birisi iþten veya soðuktan baþýmý kaldýrýp da bakamadým der vb. Her birisi hakikatte var olan
þeyi kabul etmediðine ayrý bir sebep gösterdiðinden, her þahýs
tek baþýna kalacak ve birbirlerinin yardýmlarý olamayacaktýr.
Ýþte imanla ilgili bir meselenin înkar edilmesi hakkýnda bir
kýsým sapýklarýn ittifak etmeleri bir tek þahsýn verdiði haber hükmündedir. Bunun hiçbir tesiri ve kuvveti yoktur. Ama hidayet
ehlinin imanla ilgi olan sözlerine gelince, onlarýn her birisi ötekisine yardýmcýdýr; dolayýsýyla da birbirlerine kuvvet verirler.
Buna göre bir tarafta sayýlarý az da olsa, þayet bazi kimseler,
imanla ilgili hakikatleri kabul ediyor ve onlarý ispat ediyorlarsa,
biz onlara itibar etmeli ve onlar gibi olmaya çalýþmalýyýz. Diðer
tarafta sayýlarý çok olsa bile, bir kýsým insanlar, þayet imanla ilgili meselelerde yan çizip yüce deðerlere ehemmiyet vermiyorlarsa veya onlarý înkara gidiyor ve insanlarýn kafalarýný karýþtýrmaya kalkýþýyorlarsa, onlara deðer vermemeli ve çokluklarýna
aldanýp onlara kanmamalýyýz. Çünkü onlar haddi Zâtýnda çok
deðil; azdýrlar. Kaldý ki, bir hayýrlý, bin hayýrsýzdan daha iyidir.
Hem gerçekte olan bir þey, hayal mahsulü olan binlerce þeyden
daha üstündür.
***
7. Yüce Yaratýcýyý Muttasýf Bulunduðu Zâtý ve Sübûtî Sýfatlarýyla ve En Güzel Ýsimleriyle Tanýmak Gerekir. Evet bazý kimseler de Yüce Yaratýcý’yý muttasýf bulunduðu en yüce sýfatlarýyla ve
müsemma bulunduðu en güzel isimleriyle tanýmayýnca, O’nu
madde gibi tasavvur etmekte ve aradýklarýný kendi hayallerinde
canlandýrdýklarý özellikler çerçevesinde bulmak istemektedirler.
Hatta bunun için de “O’nu görmüyoruz, O’nu kim yarattý? O bir
iken, her þeyi bir anda nasýl yaratabiliyor ve her kese bir anda
nasýl rýzk verebiliyor.” denmektedir. Halbuki bilinmiyor ki, akýllara takýlan bu gibi hususlar, madde ile ilgili olan hususlardýr.
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Yüce Yaratýcý ise her türlü tasavvur ve tahayyülden ve her türlü
adet ve keyfiyetten münezzeh ve mukaddestir.
Evet yetiþtikleri yuvanýn veya çevrenin tesiriyle veya fazla
önemsememesiyle küçüklüklerinden beri Yüce Yaratýcýyý maddi
bir varlýk gibi düþünmüþ, kimseler, bu kadar muhtelif canlýnýn
kendi cinslerine ve þahýslarýna uygun amellerin, iþlerin ve hareketlerin bir tek Zât tarafýndan nasýl yaratýldýðýný ve bunca varlýklarýn kendilerine ait hislerinin nasýl tatmin edildiðini akýllarý almamakta; akýllarý almayýnca da O’nu înkara kalkýþmaktadýr.
Halbuki bunlar, “Her þeyin melekûtu Onun elindedir.” gerçeðini bilseler, her halde yüce tevhid hakikatine hiç hayret etmeyecek ve onu hemen kabul edeceklerdir. Tevhid hakikatini kabul
etmeye çaðrýlan Mekke müþriklerinin hayretlere ve dehþetlere
kapýlýp da “(Peygamber, bunca) Ýlahlarý hep bir ilah mý kýldý?
Bu cidden þaþýlacak ve çok tuhaf bir þey.” (Sâd sûresi, 5) diyerek
hezeyanlarýný savurduklarý gibi, acýklý ve gülünç bir duruma
düþmeyeceklerdir.
Ýslam’ýn getirdiði esaslara göre, Yüce Allah’ýn Rahman (esirgeyen), Rahim (merhametli), Gafur (baðýþlayan), Rezzâk (rýzýk
veren) isimleri cinsinden doksan dokuz güzel adý olduðu gibi;
O’nun eksiksiz özelliklerini belirten bir çok sýfatý da vardýr. Ýþte
insana düþen, öncelikle Yüce Yaratýcýyý bu sýfat ve bu isimlerle
tanýmaktýr ki, Onu gereði gibi tanýmýþ olsun, hiç bir zaman þirke, sapýklýða ve batýla girmesin ve bilgisizlikten kaynaklanan her
hangi bir yanlýþ düþünce ve davranýþ iþersine girmekten her zaman korunmuþ olsun.
***

YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI
Yüce Allah, var ve bir olduðu gibi ayný zamanda bütün kemal
sýfatlarla da muttasýftýr. Zira bütün alemde ve bütün yaratýklarda bulunan mükemmel þeyler tamamýyla Yüce Sâni’in kemalinden tecelli eden gölgelerin yansýmasýdýr. Öyle ise Yüce Sâni’de
bulunan cemal, kemal ve hüsün gibi eþsiz özellikler, bütün
kâinatta bulunan bütün cemallerden, kemallerden ve hüsünlerden elbette ki sonsuz derece daha yüksektir. Zira ihsan, bir
in’âm edenin cömertliðinden ve servetinden doðar ve onun cömertliðini ve servetini gösterir. Ýcad, bir icad edenin varlýðýna
açýkça delalet eder. Ýcab, bir mucibin vardýðýna gayet açýk bir
burhandýr. Verilen hüsün, verenin hüsnüne delildir. Çünkü, veren güzel olmazsa ve elinde güzellik ve güzel yapma vasfý olmazsa, baþkasýna güzellik veremez.
Yüce Allah ayný zamanda bütün noksanlardan da pak ve münezzehtir. Çünkü noksanlýk, maddi þeylere ait bir özellik olup
onlarýn mahiyetlerindeki istidadýn azlýðýndan ve yetersizliðinden ileri gelir. Halbuki Cenab-ý Hak maddi bir varlýk deðildir ve
maddi bir varlýk olmaktan da münezzehtir.
***
Bir taksime göre, Yüce Allah’ýn zâtî ve subûtî olmak üzere iki
türlü sýfatlarý vardýr. Zâtî sýfatlar, kâinatta zýtlarý ile bilindikleri
gibi, subûtî sýfatlar da numuneler nevinden tecelli etmek suretiyle bilinirler. Baþta insan olmak üzere pek çok þey, her iki ký-
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sým sýfatlarýn tecellisine mazhar olmak suretiyle deðiþik þekillerde Cenab-ý Hakk’ý göstermekte, O’nu tanýtmaktadýr.
Diðer bir taksime göre ise, Yüce Allah’ýn sýfatlarý beþ kýsýmda
mütalâa edilir:

1. Zâtî ve Nefsi sýfatlar:
Bu taksime göre, bu bölümde sadece Vücûd sýfatý vardýr.
Vücûd sýfatý: Var olmak demektir. Bu sýfat Yüce Allah’ýn zâtýnýn varlýðýný ifade eden bir sýfattýr. Allah’ýn mukaddes varlýðý,
zâtýnýn gereði olup zaruridir. Bu sýfat, sonradan veya baþkasýndan verilmiþ olmayýp, ezelidir.
Yüce Allah vâcib’ül vücûd olan bir Zâttýr. Yani Allah, vücûdu
varlýðýnýn gereði olan, Zâtý varlýðýný gerektiren ve yokluðu aklen
mümkün olmayan, yani varlýðýnýn önüne yokluk diye bir þey
geçmiþ olmayan bir Yüce Zâttýr.
Yüce Allah’ýn Zâtý vücûd’suz, yani varlýksýz düþünülemez.
Onun vücûdu zâtýnýn gereði olduðu için, Onun varlýðý vücûb derecesindedir. Bundan dolayýdýr ki, kendisine “Vâcib’ul-vücûd”
denmiþtir. Bu durumda ise, vücûd sýfatý, bütün sýfatlarýn aslý ve
merciidir. Vücûdun zýddý olan adem, yani yokluk Yüce Allah için
mümteni ve muhaldir. Çünkü O’nun varlýðýnýn Zâtî ve ezeli oluþu, yokluðun geçmiþte olsun gelecekte olsun, her hangi bir þekilde O’na arýz olmasýna müsâade etmez.
Yüce Allah hiçbir þekilde baþkasýna muhtaç deðildir. Ama her
þey, her an ve her haliyle O’na muhtaçtýr. Çünkü Yüce Allah’ýn
varlýðý maddeden, parçalardan ve suretten münezzehtir. Onun
varlýðý hücre ve atomlardan, kimyasal elementlerden, cevher ve
arazlardan teþekkül etmiþ bir varlýk deðildir. O’nun varlýðý ezeli,
eþsiz ve benzersizdir ve varlýðýnýn baþlangýcý asla yoktur.
Allah’ýn varlýðý her þeyden daha açýktýr. Þurasý son derece yüce ve sabit bir gerçektir ki, Yüce Allah olmasaydý hiçbir þey var
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olamazdý. Çünkü bu âlemdeki þeylerden hiçbiri kendi kendine
var olabilecek bir mahiyette ve bir özellikte deðildir. Belli ki bütün bunlarý, hikmetinin gereði olarak dilediði zamanda yoktan
var eden ve dilediði zamanda da onlarý yok eden sonsuz bir kuvvet ve kusursuz bir hikmet sahibi bir Zât var ki, O Zât Yüce Allah’týr. Ýþte bu itibarla gerek bizim gerekse herhangi bir þeyin
varlýðý, yüce Allah’ýn mukaddes varlýðýna apaçýk bir þahiddir.

2. Selbî ve Tenzîhî Sýfatlar:
Bu sýfatlar, Yüce Allah’ýn sadece kendisine özgü olan yüce sýfatlarýdýr ki, bunlar Allah’tan baþkasýnda kesinlikle bulunmaz.
Yaratýklarda bu sýfatlarýn zýtlarý bulunur. Bu sýfatlar, Yüce Allah’ýn Zâtýna uygun olmayan manalarý nefy edip selb ettikleri
için bu isimle adlandýrýlmýþlardýr. Bunlarýn en mühimleri beþ tanedir:
***
a. Kýdem: Varlýðýnýn baþlangýcý olmamak demektir. Bu sýfat
Yüce Allah’ýn ezeli olduðunu, yani O’nun varlýðýnýn evvelinin,
baþlangýcýnýn ve öncesinin olmadýðýný belirten bir sýfattýr. Evet
Allah ezelidir. Onun evveli ve baþlangýcý yoktur. O’nun varlýðýnýn
evveline asla yokluk geçmemiþtir. Yani O’nun var olmadýðý bir
zaman dilimi kesinlikle yoktur. Zaten zamaný da, her þeyi de ancak O yaratmýþtýr. Çünkü Allah’tan baþka her ne var ise hepsi de
hâdistir ve ancak O’nun sonsuz kudretiyle sonradan yaratýlmýþtýr. Hadis olan bir þey ise elbette ki Allah olamaz ve her hangi bir
þeyi yoktan yaratamaz. Günümüzde baþ döndürücü bir ilerleme
gösteren ilim ve fen, evrende bulunan hiçbir þeyin kendiliðinden
var veya yok olamayacaðý ve yine hiçbir þeyin kendiliðinden
kýmýldanýp hareket edemeyeceði gerçeðini açýk bir dille ifade etmektedir. Halbuki yine bugünkü ilmin ve fennin ispatýyla biliyoruz ki, milyonlarca alem ve milyarlarca yýldýz ve gezegen mevcut
olup bunlarýn bir kýsmý hareket ve diðer bir kýsmý da sükun ha-
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linde bulunmaktadýr. Ýþte þu koskoca alem, bütün eþya ve hadiseleriyle, bütün bu hareket ve sükunlarýyla hep O’nun varlýðýna
ve varlýðýnýn kadim ve ezeli olduðuna þahitlik yapmakta ve
O’nun ezeli olan Zâtýný ve ezeli olan sýfatlarýný haykýrmaktadýr.
Evet, O’nun varlýðý Zâtý’nýn gereði olduðu için, varlýðýnýn önü
veya sonu yoktur. Öyle ise kýdem sýfatýnýn zýddý olan hudus, yani sonradan var olma, yüce Allah hakkýnda mümteni ve muhaldir.
***
b. Beka: Varlýðýnýn sonu olmamak, ebedi ve sonsuz olmak
demektir. Beka sýfatý, Yüce Allah’ýn ebedi olduðunu, yani O’nun
varlýðýnýn sonu bulunmadýðýný ve varlýðýnýn Zâtý ile birlikte sonsuz olduðunu belirten bir sýfattýr. Sonu olana fânî, sonsuz olana
ise bâki denir. Yüce Allah ebedidir, bâkidir ve varlýðýnýn asla sonu yoktur. Bu itibarla da O’nun yok olacaðý bir zaman dilimi kesinlikle düþünülemez.
Bütün yaratýlanlarýn belirli bir zaman sonra yok edilip gözden kaybolmalarý, onlarý yok eden Yüce Yaratýcýnýn varlýðýnýn
bekâsýný ve sürekliliðini göstermekte, herkesin rahatlýkla anlayabileceði açýklýkta O’na tanýklýk yapmakta ve Onun bekâsýný
haykýrmaktadýr.
***
c. Vahdaniyyet: Zâtýnda, sýfatlarýnda ve fiillerinde bir olmak
demektir. Bu sýfat Yüce Allah’ýn birliðini ve O’nun bir tek olduðunu gösteren bir sýfattýr. Evet Allah vardýr ve birdir. Gerek
Zâtýnda ve sýfatlarýnda, gerekse isimlerinde ve fiillerinde Yüce
Allah birdir, tektir, eþsizdir ve benzersizdir. O’nun hiçbir þekilde
eþi, benzeri ve ortaðý yoktur. Yüce Allah, artmaktan ve çoðalmaktan, eksilmekten ve azalmaktan, birleþmekten ve bütünleþmekten, bölünmekten ve ayrýlmaktan mukaddes ve berîdir. Yü-
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ce Allah, bu gibi noksan özelliklerden kesinlikle uzak olan bir
Yüce Zâttýr.
Evet Allah artmaz ve eksilmez. Çoðalmaz ve azalmaz. Birleþmez ve ayrýlmaz. Bütünleþmez ve bölünmez. Çünkü bu gibi vasýflar ve özellikler, madde ile ilgilidir. Allah ise hâþâ maddi bir
varlýk deðildir. Vahdaniyetin zýddý olan taaddüd ve kesret, yani
birden fazla olmak ve benzeri ve ortaðý bulunmak, Yüce Allah
hakkýnda mümteni ve muhaldir.
Hiçbir temiz vicdan, hiçbir selim kalp, hiçbir sâlim akýl ve
hiçbir þuurlu ruh, bir ve tek olan Yüce Allah’tan baþka ilah bulunduðunu kabul etmez ve uluhiyet; rububiyet ve mâbudiyet gibi en yüce sýfatlarý kesinlikle bir fâniye nispet veya isnât etmez.
Çünkü Yüce Allah Uluhiyette bir olduðu gibi Rububiyette de birdir.
Hem Yüce Allah Uluhiyette ve Rububiyette bir olduðu gibi,
ma’budiyette de birdir. Yani kulluk yapýlmaya lâyýk ve müstahak
olan sadece Yüce Allah’týr. Ondan baþkasý kulluk yapýlmaya asla
lâyýk deðildir.
Tevhid-i Uluhiyet: Yüce Allah’ýn Zâtýný, sýfatlarýný, isimlerini
ve fiillerini birlemek demektir. Nitekim Ýhlâs Suresi ile haþir süresinin son üç ayeti tevhid-i uluhiyeti ifade eder.
Tevhid-i Rububiyet: En güzel bir þekilde yaratma, þefkatle
besleme, hayýrlý rýzýk verme, bereketli kýlma, merhamet etme ve
adaletle hükmetme gibi üstün fiilleri Yüce Allah’a hasretmek ve
baþkalarýný hakiki illet ve hakiki sebep olma noktasýnda devreye
sokmamak demektir. Yüce Allah’ýn, bütün alemlerin yegane
Rabbi, yegane Yaratýcýsý, yegane besleyicisi ve yegane þefkat ve
merhamet edicisi olduðunu kabul etmek demektir. Nitekim Fatiha Suresinin ilk ayetleri bu gerçeði ifade eder.
Tevhid-i Ma’budiyet: Ýbadeti, ortaðý bulunmayan Yüce Allah’a hasretmek, O’ndan baþkasýna hiçbir þekilde kullukta bu-
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lunmamak, O’ndan baþka hiçbir þeyi kendisine kulluk yapýlmaya lâyýk görmemek ve sadece O’na sýðýnmak ve O’ndan yadým istemek demektir. Mesela: Fatiha ve Kâfirun gibi sureler, tevhid-i
mâ’budiyeti ifade ederler.
Diðer bif ifade ile:
Tevhid-i Uluhiyet, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve
sellem) ile Kur’ân’ýn haber verdiði hakikatleri tasdik etmeyi,
tevhid-i mâ’budiyet ise emredilen þeyleri îfâ etmeyi ve yasaklanan þeylerden uzak durmayý ifade eder.
Tevhid-i Uluhiyet, Cenâb-ý Hakký-kemal sýfatlarla tavsif ve
noksan sýfatlardan tenzih etmeyi ifade ettiði gibi, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i ma’budiyet de, ortaðý, eþi ve benzeri olmayan
yüce Rabb’e karþý, hâlis bir muhabbeti, ihlaslý bir ibadeti ve
“korku-ümit” arasýnda bir tevekkülü ve bir teslimiyeti ifade
eder.
Evet Yüce Allah yaratmada ve var etmede bir olduðu gibi beslemede ve büyütmede de birdir.
Hem O, þifa verip sýhhate ve afiyete kavuþturmada bir olduðu gibi, hasta etmede ve öldürmede de birdir.
Hasýlý her þeyde hakiki sebep ve gerçek yaratýcý O’dur. Eþya
ve hadiselere gelince, onlar yine O’nun izniyle ve O’nun yaratmasýyla ortada görünen sebepler ve vasýtalardýr.
Evet göklerin ve yerlerin gayet hikmetli olarak yaratýlmalarý,
gece ve gündüzlerin düzenli bir þekilde yer deðiþtirerek meydana gelmeleri, mevsimlerin gayet intizamlý ve faydalý bir þekilde
birbirini takip etmeleri, rüzgârlarýn vazife aþkýyla coþarak esmesi, bulutlarýn hikmetli bir þekilde oluþmasý, yaðmurun rahmet
halinde yaðmasý, hava ile suyun ve ýþýðýn, topraðýn ve bitkilerin
imdadýna koþmalarý ve sonra canlý cansýz pek çok þeyin, hayvanýn ve özellikle de insanýn yardýmýna seferber edilmeleri...
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Ýþte bütün bunlar, bir taraftan Yüce Allah’ýn varlýðýný haykýrýrken diðer taraftan da O’nun birliðini ve eþsizliðini göstermekte ve O’nun sonsuz kudretini ve sýnýrsýz þefkatini haykýrmaktadýrlar.
Ýþin aslý ve gerçek yüzü bu olunca, Allah’tan baþka ilah veya
ilahlar kabul eden kimseler, gerçekten vicdana, kalbe, ruha, akla ve hikmete aykýrý olarak sapýk ve çarpýk bir inanca kapýlmýþlar ve çok vahim bir cehalete düþmüþler demektir.
***
e. Muhalefetün li’1-havâdis: Sonradan var olan þeylerden ayrý olmak ve onlara asla benzememek demektir. Bu sýfat Yüce Allah’ýn sonradan yaratýlanlara benzememesini, diðer bir ifade ile
de hiçbir þeyin O’na benzemediðini belirten bir sýfattýr.
Yüce Allah’tan baþka hiçbir þey ezeli ve ebedi deðildir. O’ndan
baþka her þey, sonradan yaratýlmýþtýr ve sonludur.
Ýþte Yüce Allah yaratýlmýþ olan þeylerden hiçbirine hiçbir þekilde asla benzemez ve onlarýn hepsine muhaliftir. Bundan ötürüdür ki, Yüce Allah, beþer aklýna ve zihnine gelen her þeyden
baþkadýr. Çünkü yaratýklarýn tümü hâdistirler ve sonradan ancak Yüce Allah’ýn kudretiyle yaratýlmýþlardýr. Yaratýk olan bir
varlýk ise cisim, cevher, araz, þekil, zaman ve mekan gibi özelliklere sahiptir ve bu itibarla da durmadan deðiþir, baþkalaþýr, birbirine benzer ve sonunda yok olur.
Evet yaratýklarýn birçok þeye ihtiyacý vardýr. Onlar durumlarýna göre doðup büyümeye, zaman ve mekana, yiyip içmeye,
sükun ve harekete, gelip gitmeye, oturup kalkmaya, sevinip
üzülmeye, çalýþýp dinlenmeye ve yorulup uyumaya muhtaçtýrlar.
Yüce Allah ise bütün bu ihtiyaçlardan münezzehtir. Hatýrlara ve
hayallere ne gelirse gelsin, Yüce Allah onlardan mutlaka baþkadýr. Yüce Allah atomdan hücreye, ondan yeryüzüne, ondan pek
çok tabakalara ayrýlmýþ olan göklere, ondan Kürsî’ye ve ondan
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Arþ’a kadar nice alemleri yaratmýþ ve hala yaratmaktadýr. Elbette ki Yüce Allah, bunlardan hiçbirine muhtaç deðildir. Ama bunlarýn her biri, her hallerinde O’na muhtaçtýr. Çünkü yaratýklarýn
hiç biri henüz yok iken, Yüce Allah yine var idi. Çünkü Yüce Allah ezeli ve ebedidir. Sonsuz kudret, sýnýrsýz ilim ve engelsiz
irade sahibidir.
Yüce Allah, kendisini Kur’ân-ý Azîmü’þ-þân’da tanýttýðý gibi,
“Leyse kemislihî þey’ün” dür. Yani, O’nun gerek Zâtýnda, gerek
sýfatýnda, gerekse efalinde herhangi bir naziri ve þebîhi yoktur,
misli ve þeriki asla olamaz. Çünkü Yüce Allah, bütün kâinatý her
türlü hal ve özellikleriyle rububiyet kabzasýnda tutup, onu bir
haneyi ve bir sarayý idare etme kolaylýðýnda tam bir intizam ile
tedbir, idare ve terbiye eden Mukaddes bir Zâttýr. Böyle Yüce bir
Zât’a elbette ki misil ve mesil, þerik ve þebih olmaz ve elbette ki
böyle Yüce bir Zât’ýn ortaðýnýn veya benzerinin olmasý muhaldir.
Evet bir Yüce Zât ki:
Yýldýzlarý var etmek, O’na zerreler kadar kolay gele...
En büyük þey en küçük þey gibi kudretine müsahhar ola...
Hiçbir þey hiçbir þeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaya...
Hadsiz efrad, bir ferd gibi nazarýnda hazýr ola...
Açýk ve gizli bütün sesleri engelsiz bir halde birden iþite...
Açýk ve gizli her þeyi vasýtasýz bir þekilde bir anda göre...
Bütün yaratýklarýn hadsiz ihtiyaçlarýný birden yapabile...
Bütün yaratýklarda görülen sayýsýz intizam ve mizanlarýn
þehadetiyle hiçbir þey ve hiçbir hal, irade ve meþietinin dýþýnda
kalmaya...
Hiçbir mekanda olmadýðý halde, kudretiyle ve ilmiyle her bir
yerde ve her bir mekanda hazýr ola...
Ve her þey ondan nihayet derecede uzak olduðu halde, o ise
her þeye nihayet derecede yakýn ola ...
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Ýþte böyle Hayy, Kayyûm ve Celal sahibi olan bir Yüce Zât’ýn,
elbette ki; hiçbir cihetle misli, naziri, þeriki, ortaðý, veziri, zýddý
ve niddi olmaz ve olmasý da aklen muhaldir. Yalnýz mesel ve
temsil getirmek suretiyle O’nun kudsi þenlerine ve mükemmel
fiillerine bakýlabilir. Çünkü bu suretle O’nu tanýmaya çalýþmanýn
bir sakýncasý olmadýðý gibi, kendisi de bize Yüce Kitabýnda bu
tarz bir tanýma ve tanýtma yolunu göstermekte ve adeta baþkalarýný iknâ etmek için bu tarz bir anlatmanýn çok etkili bir yol olduðunu bizlere ihtar etmektedir.
f. Kýyam binefsihi: Bu sýfatýn manasý, varlýðý ve durmasý baþkasýnýn var etmesiyle olmayýp, varlýðý kendi Zâtý ile kâim olmak
ve varlýðý için baþkasýna muhtaç olmayýp varlýðý kendisinden olmak demektir.
Evet Yüce Allah, Kayyumdur. O’nun varlýðý ezeli ve ebedi
olup bizâtihidir. Yani kendi Zâtýyla kâimdir, dâimdir, bâkidir.
O’nun varlýðý kendi mukaddes Zâtýnýn hikmeti gereðidir. Asla
baþkasýndan ve baþkasýnýn yaratmasýyla deðildir. Zâten bundan
ötürüdür ki, Yüce Allah’a “Vâcibü’l-Vücut” denir. Çünkü O, mutlaka vardýr. O’nun yokluðu muhaldir. Ve O’nun varlýðý baþka bir
var edene ihtiyaç duymaktan münezzeh ve müstaðnidir. Zâten
böyle olmasaydý ne þu varlýðý görünen ve hissedilen evren olurdu, ne de baþka bir þey...
Ayrýca þu gerçeði de iyi bilmek ve iyi bellemek lazýmdýr ki,
Yüce Allah’a ait olan bu yüce gerçek kabul edilmediði takdirde,
þu koca evrenin ve bunca sayýsýz yaratýklarýn ve hadiselerin varlýklarýnýn, nedenleriyle birlikte açýklanmasý da asla mümkün olmaz.
Hem bütün eþya ancak O’nunla kâimdir, O’nun ayakta tutmasýyla ancak ayakta kalýr, varlýðýný devam ettirir ve beka bulur.
Eðer kâinattan bir dakikacýk olsun o sonsuz kayyumiyetin baðlantýsý kesilse, kâinat anýnda mahvolur.
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Evet, þu kâinattaki gök cisimlerinin intizamlý bir þekilde
ayakta durmalarý, varlýklarýný düzenli bir þekilde devam ettirmeleri ve devamlýlýklarýnýn sürekli olmasý Kayyum isminin tecellisine baðlýdýr. Eðer Kayyûm isminin tecellisi, yaratýklardan bir an
alâkasýný kesse o milyonlarca küre, sýnýrsýz gökyüzü boþluðunda
periþan bir þekilde daðýlacak, bir birleriyle çarpýþacak ve haliyle
mahvolup yokluða döküleceklerdir. Hem bir yaratýðýn temel yapý taþlarý olan atomlarý veya hücreleri de, ancak Kayyum isminin
tecellisiyle o yaratýðýn bünyesinde durmakta ve ancak O ismin
tecellisiyle orada varlýklarýný sürdürmektedirler.
***

3. Subûtî sýfatlar:
Bunlar, tecellileri ve yansýmalarý yaratýklar üzerinde görünen
sýfatlardýr. Yüce Allah’ta sýnýrsýz olarak görünen bu sýfatlar, yaratýklar üzerinde sýnýrlý olarak görünürler. Ýþte bütün evren ve
bütün eþya ve hadiseler, bu subûtî sýfatlarýn deðiþik mertebede
tecelli etmeleri neticesinde meydana gelmektedir. Kur’ân’da ve
hadislerde Yüce Allah tanýtýlýrken, O’na ait deðiþik özellikleri
göstermeleri itibariyle subûtî sýfatlar, selbî sýfatlardan daha çok
kullanýlmýþtýr. Diðer bir ifade ile Yüce Allah hakkýnda kullanýlan
selbî sýfatlar daha azdýr. Bunun bir hikmeti, Yüce Allah’ýn ne olmadýðýndan daha çok, O’nun ne olduðu ve nasýl tanýnmasý gerektiði üzerinde durulmasýnýn önemini ve gereðini insanlara
kavratmak olsa gerektir. Allahü a’lem...
Subûtî sýfatlar sekiz tanedir:
a. Hayat: dirilik ve canlýlýk demektir. Hayat sýfatý Yüce Allah’ýn kendi mukaddes Zâtýna mahsus olan, O’nun mutlak, ezeli
ve ebedi bir hayat sahibi oluðunu gösteren, O’nun Zâtýnýn sürekli olarak diri ve canlý olmasý ile ilgili olan ve O’ndan hiç ayrýlmayan bir sýfattýr. Çünkü vücûdun kemali, ancak sürekli olarak diri olmakla gerçekleþir.
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Hayatýn zýddý, memat olup Yüce Allah hakkýnda muhal ve
mümtenidir. Cenab-ý Hakk’ýn hayat sýfatý ilim, irade ve kudret
sýfatlarýyla iç içedir. Çünkü hayatý olmayan bir þey, bilmek ve dilemekten, bir þey yaratabilmek veya yapabilmekten mahrumdur. Böyle bir mahrumiyet ise elbette ki büyük bir eksikliktir.
Hem de bütün eksikliklerin kaynaðýdýr. Çünkü bu sýfatlardan
mahrum olan birþey, kendi kendine sanatlý ve hikmetli her hangi bir eser, meydana getirmesi mümkün olmadýðý gibi, kendisi
cansýz olan bir þeyin, bilgisi ve dilemesi, düþüncesi ve gücü olan
bir varlýðý yaratmaya da kabiliyetli, liyakatli ve ehliyetli olmasý
kesinlikle düþünülemez.
***
b. Ýlim: Bu sýfat, bilmek ve idrak etmek sýfatýdýr. Yüce Allah’ýn ilmi, yaratýklarýn ilmi gibi basit, vasýtalý ve sýnýrlý olmayýp
sýnýrsýz derecede geniþtir, vasýtasýzdýr ve her þeyi kuþatmýþtýr.
Evet Yüce Allah, her þeyi bilendir. O, açýk olaný bildiði gibi gizli
olaný da bilir. Külli olaný bildiði, gibi cüz’i olaný da bilir. Büyük
olaný bildiði gibi küçük olaný da bilir. Bütün geçmiþi bildiði gibi
bütün geleceði de bilir. Yerin içindekileri bildiði gibi göklerin
içindekileri de bilir. Bütün olmuþlarý bildiði gibi, bütün olacaklarý da bilir. Çünkü O’nun ilmi sonradan kazanma olmayýp ezelidir ve bizzatihidir. Ýþte O’nun ezeli olan ilmine göre, büyük ile
küçük arasýnda veya açýk ile gizli arasýnda hiçbir fark yoktur.
Bundan dolayýdýr ki, en küçük bir zerre, en küçük bir fert, en basit bir düþünce veya en gizli bir hareket bile, O’nun bilmesinden
saklanýp gizli kalamaz.
Evet Allah’ýn bilgisi dýþýnda kalan hiçbir þey yoktur ve olamaz. Çünkü her þeyi bilmeyen Allah olamaz; bu kadar sanatlý,
hikmetli ve manalý eþyayý yaratamaz ve deðiþik ihtiyaçlar içerisinde kývranan bu kadar sayýsýz yaratýklarý idare edemez.
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Þu alemde görülen son derece mükemmel tertip ve intizamlar ve fevkalade ahenk ve güzellikler, Yüce Allah’ýn her tarafý kuþatan sonsuz ilminin çok açýk bir eseri ve çok parlak bir delilidir.
Ýþte Yüce Allah’ýn her þeyi bildiðini düþünen, bilen ve bu yüce gerçeði kabul eden bir insan, þüphe yok ki, daima dikkatli
olur, sürekli olarak uyanýk bulunur ve her iþini ve her hareketini bir huzur ve edep dairesinde yapar. Böyle bir kimse elbette ki
hiçbir hususta fena söz söylemez, hiç kimse hakkýnda fena þeyler düþünmez, hiç kimsenin hakkýna tecavüz edip saldýrmaz ve
hiç kimseye sarkýntýlýkta bulunmaz. Böyle bir kimse, hiçbir kimsenin göremeyeceði en gizli bir yerde bile olsa, Yüce Allah’ýn
buyruklarýný çiðnemez ve O’nun emir ve yasaklarýna aykýrý bir iþ
yapmaz. Çünkü Yüce Yaratýcýnýn, kendisinin yaptýklarýný ve yapacaklarýný en ince detaylarýna kadar bildiðine dâir onun kalbinde saðlam bir imaný vardýr.
Hem O’nun bilmesi hiçbir zaman zorunluluk meydana getirmez. Olacak olan þeyleri önceden bilmesi, onlarýn öyle olmasýný
gerektirmez. Çünkü malûm olan bir þey ilme tabi deðildir; Ýlim
malûm olan þeye tabidir. Yani bir olay, önceden bilindiði için öyle meydana gelmez ve bir olayýn nasýl meydana geleceði önceden
bilinmiþ olmasý, onun öyle meydana gelmesini gerektirmez. Mesele tamamen aksinedir. Yani o olay, o þekilde meydana geleceði için, önceden öyle bilinmiþtir.
***
c. Sem’: Bu sýfat iþitmekle ilgili bir sýfattýr. Yüce Allah’ýn iþitip bilmesi, yaratýklarýn iþitip bilmeleri gibi vasýtaya muhtaç, eksik ve sýnýrlý deðildir, Yüce Allah Semî’dir; her þeyi iþitendir.
O’nun bir þeyi iþitmesi, baþka þeyleri iþitmesine engel deðildir.
Çünkü Allah’ýn iþitmesi bizâtihîdir; sonradan verilmiþ deðildir.
Hem Allah’ýn iþitmesi, yaratýklarýn iþitmesine asla benzemez.
Çünkü bütün yaratýklar iþitmeyi ancak bir kýsým uzuvlar veya
aletlerle gerçekleþtirirler. Halbuki Allah her hangi bir þeye ve bir
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vasýtaya muhtaç olmaktan mukaddes ve münezzehtir. Ýþte bundan dolayýdýr ki, en gizli sesler ve hareketler bile O’nun iþitmesinden kurtulamaz.
Yüce Allah’ýn en gizli þeyleri bile iþittiðinin ve duyduðunun en
açýk belirtisi, kullarýnýn dualarýný, zikirlerini, gizli veya açýk olan
her türlü yalvarýþ ve yakarýþlarýný iþitip kabul etmesi ve zamaný
gelince yüce hikmetinin gereðine göre onlarý mükafatlandýrmasýdýr.
Ýþitme sýfatýnýn zýddý iþitmemektir. Ýþitmemek, yani saðýrlýk
ise, bir eksiklik olduðu için, kemal sýfatlarla muttasýf ve eksik sýfatlardan münezzeh olan Yüce Allah hakkýnda kullanýlmasý
mümteni ve muhaldir.
***
d. Basar: Bu sýfat görme kuvveti demektir. Cenab-ý Hak kendi yüce þânýna layýk bir þekilde görme sýfatý ile muttasýftýr. Yüce
Allah her þeyi vasýtasýz ve eksiksiz bir þekilde bilen ve iþten olduðu gibi, ayný zamanda her þeyi vasýtasýz ve eksiksiz bir þekilde
görendir. O’nun ilmi ve iþitmesi sýnýrsýz olduðu gibi, O’nun görmesi de sýnýrsýzdýr. Çünkü O’nun görmesi bizâtihîdir. Bundan
dolayýdýr ki, O’nun bazý þeyleri görmesi, diðer þeyleri görmesine
asla engel deðildir ve engel olamaz. Onun görmesinden hiçbir
zerre ve hiçbir hareket gizli kalamaz. O’nun görmesinde gizli ile
açýk arasýnda, aydýnlýk ile karanlýk arasýnda, yakýn ile uzak arasýnda hiçbir fark yoktur. Hem O’nun görmesi için ne göze, ne ýþýða ne de baþka bir þeye ihtiyacý vardýr. Öyle ki, en karanlýk gecelerde simsiyah taþlarýn üzerinde yürüyen en ufak karýncalarýn,
hatta onlardan daha da küçük olan yaratýklarýn hareketlerini,
yürümelerini ve bütün vaziyetlerini layýkýyla görür ve bilir.
Ýþte Yüce Allah’ý bu sýfatýyla gereði gibi tanýyan ve O’nu tasdik eden imanlý bir kimse, Yüce Allah’ýn daima kendisini görüp
gözetlemekte olduðunu bilir, tutum ve davranýþlarýný ona göre
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düzenler, fiil ve hareketlerini ona göre düzeltir, edebe ve huzura
aykýrý hiçbir harekette bulunmaz ve melekler gibi tertemiz bir
hayata sahip olmak için azami derecede gayret gösterir.
***
e. Ýrade: Bu sýfat dilemek ve seçmek demektir. Yüce Allah
irade ve meþiet yani bir þeyi dilemek ve seçmek sýfatýna sahiptir.
Allah’ýn iradesi ve meþieti ezelidir, engelsizdir ve eksiksizdir. Yüce Allah’ýn tekvini ve teþrîî olmak üzere iki türlü iradesi vardýr:
Tekvînî irade, tecelli ettiði anda taalluk ettiði þeyi anýnda gerçekleþtirir. Tekvînî irade hem hayra hem de þerre taalluk eder.
Teþrîî irade ise, Allah’ýn küfre ve þerre rýzasý olmadýðý için, küfre, þerre ve isyana taalluk etmez; sadece hayra ve itaate taalluk
eder. Ancak taalluk ettiði þeyin gerçekleþmesini gerektirmez.
Çünkü Kulun cüz’i ihtiyarýna ve iradesine göre taalluk eder. Ancak bundan cebri olan ilahi lütuflar ve atiyyeler müstesnadýr.
Böyle özel bir muameleye ve muhafazaya ise canlar fedadýr.
Yüce Allah’ýn kevni hadiselerde dilemesi kayýtsýz ve engelsiz
olduðundandýr ki, O’nun dileyip “ol” dediði þey mutlaka olur;
hem de zaman geçmeden hemen oluverir. O dilemedikçe de hiçbir þey meydana gelmez.
Yokluk aleminden varlýk alemine çýkarýlmýþ ve yaratýlmýþ
olan þeylerin milyonlarca cinslere ve çeþitlere ayrýlmýþ olmasý,
her cinsin kendine göre deðiþik özelliklere sahip olmasý ve her
cinsi teþkil eden fertlerin her birinin kendilerine göre az veya
çok bir kýsým özelliklere sahip olmasý, elbette ki Yüce Allah’ýn
külli ve engelsiz olan hikmetli dilemesini ve mânalý seçmesini
gösterir. Mesela: Ayný topraktan, ayný sudan ve ayný havadan
faydalanan sayýsýz aðaçlarýn, ekinlerin, çiçeklerin ve meyvelerin
baþka baþka þekillerde, renklerde ve tatlarda meydana gelmesi
ve bunlarýn her birinin pek çok hikmetleri ve faydalarý içermesi,
O’nun külli ve engelsiz iradesini gösterir.
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Evet bütün bunlar, Yüce Allah’ýn ezeli ve külli iradesini haykýrmakta ve her þeyin O’nun kayýtsýz ve sýnýrsýz olan külli ve hikmetli iradesinin eseri olduðunu göstermektedir. Çünkü Allah’ýn
dilediði olur. Dilemediði ise kesinlikle olmaz. Hem Allah dilediðini dilediði þekilde yaratýr ve dilediðini de dilediði þekilde ve dilediði zamanda hemen yok eder. Yüce Allah, dilediðine dilediði
þeyi verir ve onun omuzlarýný izzet ve kerem yýldýzlarýyla donatýr, dilediðinden de dilediði þeyi anýnda alýr ve onun alnýna kapkara zillet mühürlerini vurur.
Ýrade sýfatýnýn zýddý, dilediðini yapmaktan âciz olmak ve cehaletin eseri olan tereddüttür ki, her iki durum da Allah hakkýnda mümteni ve muhaldir.
***
f. Kudret: Kuvvet ve güç manasýna gelen bir sýfattýr. Yüce Allah, ezeli ve ebedi, eksiksiz ve sýnýrsýz bir kudret sýfatý ile muttasýftýr. Evet Yüce Allah çok üstün bir kudret ve gayet saðlam bir
kuvvet sahibidir. O’nun kuvvet ve kudretinin sýnýrý ve sonu yoktur. O her þeye gücü yetendir. Öyle ki, Yüce Allah dilerse binlerce alemi bir saniye içinde var eder ve yine dilerse binlerce alemi
bir anda yok eder. Çünkü O’nun kudreti ezelidir. Ezeli olan kudretine göre az veya çok, küçük veya büyük farký yoktur. Ýþte bundan dolayý gökyüzü bütün güneþ ve aylarýyla, bütün gezegen ve
yýldýzlarýyla ve bütün rüzgâr ve bulutlarýyla O’nun haþmetli saltanatý ve azametli kudreti karþýsýnda iki büklüm olup O’nun emrine inkýyad ve itaat ettiði gibi, yeryüzü de bütün aðaç ve hayvanlarýyla, bütün dað ve ovalarýyla ve bütün kara ve denizleriyle
onun hikmetli kuvveti ve izzetli kudreti karþýsýnda iki büklüm olmakta ve O’nun emirlerini harfiyen ve anýnda yerine getirmektedir.
Ýþte Yüce Allah’ýn sonsuz kudretini güzelce düþünen ve O’nu
bu sýfatýyla da kabul eden imanlý bir insan, elbette ki O’nun yüce azameti önünde eðilir. O’nun sonsuz kudreti karþýsýnda titrer,
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O’nun mukaddes emirlerini ve hikmetli yasaklarýný zamanýnda
yerine getirmeye çalýþýr ve bütün bunlarla O’nun Yüce Rýzasýný
elde etmeyi düþünür. Çünkü böyle bir mümin, Yüce Allah’ýn
kendisinden razý olmasý halinde, O’nun rýzasý kendisinin bütün
isteklerine, dertlerine ve ihtiyaçlarýna yeterli olacaðýný bilir. Ve
bundan dolayý da tutum ve davranýþlarýný bu bilinçle tanzim
eder.
***
g. Kelam: Bir manayý ifade eden söz ve bir maksadý anlatan
konuþma demektir. Yüce Allah, ezelden beri kelam sýfatýna sahip
olan ve “Ezeli Mütekellim” olan Mukaddes bir Zâttýr. Yüce Allah’ýn kelam sýfatý kadimdir, ezelidir ve O’nun kelamý her türlü
harften ve sesten münezzehtir. Yüce Allah, kendi ezeli olan
kelamýný kendi þanýna ve izzetine yakýþýr bir þekilde meleklerine
iþittirir ve anlatýr. Bütün vahiyler, semavi kitaplar ve ilhamlar,
hep bu kelam sýfatýnýn taalluk ve tecelli etmesinin ifadesidir. En
son Peygamber olan Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve
sellem)e indirilen ve ayný zamanda en son mukaddes kitap olan
Kur’ân-ý Kerim de, Yüce Allah’ýn kelam sýfatýnýn en parlak bir
þekilde ve en kâmil manada taalluk ve tecellisînin neticesi ve
eseridir. Bütün yaratýklarýn konuþmalarý O’nun kelam sýfatýnýn
deðiþik derece ve seviyelerde tecelli etmesinin bir eseridir. Ancak Hazret-i Allah, yaratýklarda görülen kelamý yarattýðý için deðil; kelam sýfatýyla muttasýf olduðu için Mütekellim’dir.
Yüce Allah’ýn kelamý, nefsi ve lafzý olmak üzere iki kýsma ayrýlýr:
Allah’ýn nefsî kelamý, O’nun Zâtý ile kâim olan, ezeli olan ve
mahiyetini idrak edemediðimiz yüce bir sýfatýdýr. Lafzî kelamý
ise, ezeli olmayýp bir kýsým hadis özellikler taþýyan, nefsi kelama
delalet eden ve bazý ses ve harflerden meydana gelmiþ olan lafýzlardýr. Kur’ân lafýzlarýnýn kaðýtlara yazýlmasý, gözle görülmesi,
okunup sese dönüþmesi ve kulakla duyulmasý, buna en açýk
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örnektir. Bununla birlikte her þeyi olduðu gibi bu hususu da Yüce Allah daha iyi bilendir. Ancak, Kur’ân’ýn ne sadece harflerden
ve lafýzlardan, ne de sadece manadan ibaret olmadýðýndan, yani
Kur’ân dendiðinde lafzý ve manasý birlikte düþünüldüðünden
dolayý, selef alimleri Kur’ân hakkýnda, “Allah kelamýdýr ve mahluk deðildir.” hükmünü vermiþlerdir.
***
h. Tekvin: Var etmek ve icat etmek demektir. Bu sýfat da Yüce Allah’a mahsus olan bir sýfattýr. Yüce Allah, bu tekvin sýfatýnýn taallukuyla dilediði anda ve dilediði þekilde yok olan bir þeyi
var eder veya var olan bir þeyi yok eder. Allah’ýn bütün bu alemleri ve dilediði þeyleri kusursuz hikmetine uygun bir þekilde var
edip yok etmesi, yaratýp yaþatmasý, durumlarýna göre rýzk vermesi, onlarý besleyip büyütmesi ve sonra da onlarý öldürüp baþka bir aleme götürmesi ve o alemde mükafatlandýrýp cezalandýrmasý (ihya ve imate, halk ve tarzik, irsal ve inzal, ihda ve idlal,
tan’im ve ta’zib gibi sýfatlar), hep bu tekvin sýfatýnýn birer tecellisi, birer neticesi ve birer eseridir.
Tekvin sýfatý, ilim, irade ve kudret gibi sýfatlarla son derece
yakýn bir alâka içinde olmakla birlikte, tecellisi onlardan baþkadýr. Özellikle bir þeyi yoktan yaratmada ve var etmede o yaratýk
üzerinde bilfiil tecelli eden ve tesirli olan sýfat, tekvin sýfatýdýr.
Çünkü ayet-i kerimenin ifade ettiði gibi, “Onun buyruðu, bir þeyi dilediðinde ona sadece “ol” demesidir; (o þey) hemen oluverir.” (Yasin sûresi, 82)
* **

4. Haberî Sýfatlar:
Sadece ayet ve hadislerde bildirilen vechullah, yedullah ve istiva gibi sýfatlardýr. Bu sýfatlar, bizlere haber ve nakil ile bildirildiðinden dolayý, kendilerine haberi sýfatlar denmiþtir. Bunlarýn
zâhiri manalarý düþünüldüðünde, yaratýklarla ilgili olarak bir ci-
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sim ve bir benzerlik vehmini verdikleri için, özellikle selef alimleri, akli ve nakli delillere dayanarak bu sýfatlarýn yorumuna gitmemiþ ve gitmeyi de uygun bulmamýþlardýr. Çünkü “Hiçbir þey
Allah’a benzemez.” ayet-i kerime’si ile “Gönlüne gelen ne varsa,
Allah þüphesiz ki ondan baþkadýr.” hadis-i þerifi böyle bir benzetmeye þiddetle karþýdýr. Ýþte bundan dolayýdýr ki, özellikle selef alimleri bu sýfatlarý, ayet ve hadiste nakledildikleri gibi kabul
edilmesini ve bunlarýn gerçek manalarýnýn Yüce Allah’ýn ilmine
havale edilmesini isterler. Aslýnda en selametli yol da budur.

5. Fi’lî Sýfatlar:
Yüce Allah’ýn kendileriyle vasýflanýp vasýflanmamasý câiz
olan sýfatlara fi’lî veya caiz sýfatlar denir. Evet fi’lî sýfatlarla, Yüce Allah’ýn vasýflanmasý vâcip deðil, caizdir. Çünkü bu sýfatlar,
Allah’ýn Yüce Zâtýnýn gereði olan sýfatlar olmayýp külli irade, yüce kudret ve özellikle de hikmeti tekvin sýfatlarýnýn eseri olan sýfatlardýr. Diðer bir ifade ile, bu sýfatlar, tamamen Allah’ýn hikmetli olan dilemesine ve dilediði þeyi var etmesine baðlý olarak
ortaya çýkan kemal sýfatlardýr.
Fi’lî sýfatlarýn en meþhur olanlarý þunlardýr:
a. Halk, ihya ve terzîk (Yaratmak, hayat ve rýzýk vermek): Yaratmak ve yarattýðýna hayat ve rýzýk vermek, tamamen Allah’a
mahsustur. Allah dilediðini yaratýr, dilediðine hayat verir ve dilediðine dilediði þekilde rýzýk verir. Dilemediðini de yaratmaz veya yaratýr da ona hayat vermez. Çünkü imkan sahasýnda olan bir
þeyi yaratýp yaratmamasý ve o þeye hayat verip vermemesi Yüce
Allah’a câiz olduðu gibi, yarattýðýna dilediði rýzký dilediði ölçüde
vermesi de caizdir. Çünkü Allah, yaptýklarýndan ötürü “lâ yüs’el”
olup mülkünde dilediði þekilde tasarruf etme hakkýna sahiptir.
Ve O, hiç bir hususta ve hiç bir þekilde mecbur edilemez.
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b. Ýhdâ ve idlâl (hidayete erdirmek ve dalalette býrakmak):
Yüce Allah’ýn dilediði kuluna hidayet vermesi, dilediðini de saptýrmasý câizdir.
c. Ýrsal ve inzal (Peygamber göndermek ve kitap indirmek):
Yüce Allah, hikmetinin gereði olarak dilediði zamanda peygamberler göndermiþ ve kitaplar indirmiþtir. Ancak irsal ve inzalde
bulunmasý, Allah için vâcip deðil, câizdir.
d. Ba’s, haþir ve hesap (Öldükten sonra diriltmek, bir araya
toplamak ve hesaba çekmek): Yüce Allah’ýn, kullarýný öldükten
sonra tekrar diriltmesi, onlarý bir araya toplayýp hesaba çekmesi vâcip deðil; câizdir. Ancak Yüce Allah, bütün bunlarý hükme
baðladýðý ve bu hükmünü Kur’ân-ý Kerim’de bildirdiði için, bütün bunlar zamaný gelince olacak ve mutlaka gerçekleþecektir.
Þu kadar var ki, Yüce Allah, bütün bunlarý her hangi bir zorlamadan ötürü deðil; tamamen yüce hikmetinin gereði olarak kendi hür meþietiyle ve külli iradesiyle yapacaktýr.
e. Tan’îm ve ta’zîb (Nimet vermek ve azap etmek): Yüce Allah
dilediðine dilediði þekilde nimet verir, dilediðine de dilediði þekilde azap eder. Allah, dilediðini baðýþlar, dilediðini de azaba
dûçâr eder. Böyle bir muamele ile Yüce Allah, kesinlikle zulümde bulunmuþ olmaz. Çünkü Allah, hem Kâdir’dir hem Rahim,
hem Aziz’dir hem Baki. Kaldý ki, hem mülkün hem de melekûtun sahibi O’dur. Ýþte her þey O’nun mülkü olduðuna göre, her
türlü mülkün yegane sahibi olan Allah, elbette ki mülkünde dilediði gibi tasarruf eder ve tasarruf etme hakkýna da sahiptir.
Bu fiili sýfatlara ilave olarak kullarýný aziz veya zelil kýlma, onlardan razý olma veya onlara gadap etme, tövbeyi kabul etme veya kabul etmeme, merhamet etme ve affetme gibi fiili sýfatlarý da
zikredebiliriz. Ancak þurasýný unutmamak gerekir ki, kelam
alimlerinin pek çoðunun dediði gibi, fiili sýfatlarýn hepsinin aslý,
mercîi ve çýkýþ noktasý, tekvin sýfatýdýr.

O, ALLAH’TIR; YARATILMAMIÞTIR,
EZELÝ VE EBEDÝDÝR
Eskiden olduðu gibi, günümüzde de insi ve cinni þeytanlar tarafýndan zihinleri bulandýrmak maksadýyla sorulan bir husus
var. O da, “Allah’ý, (hâþâ) kim yarattý?” sorusudur. Þimdi bazý
maddeler halinde buna cevap verelim:
1. Bu sual manasýz ve yanlýþ bir sualdir. Bu týpký, birisine bir
kaðýt parçasýný gösterip “Bu yufkadan siz de yer misiniz?” der gibi bir þeydir. Zira kaðýt yufka deðildir ve yenmez. Bu türlü suallere verilecek cevap ancak sükût ve þaþkýnlýktýr.
2. Bir þey kabul edilirken kendine ait olan sýfat ve özellikleriyle birlikte kabul edilir. Çünkü zât sýfatlardan, sýfatlar da zâttan
ayrý düþünülmez. Ayrý düþünüldüðünde ne o zât hakkýnda, ne de
o sýfatlar hakkýnda yeterince bilgi elde edilebilir. Yani sýfatlar,
zâttan hiç ayrýlmazlar.
Öyle ise Cenab-ý Hakk’ý da sýfatlarýyla beraber kabul etmek
gerekir. Sýfatlarýndan birisi de “Muhalefetün lil havadis”dir. Yani yaratýklara benzememesidir. “Leyse kemislihî þey’ün” sýrrýnca
hiçbir þey, hiçbir hususta O’na benzemez. Halbuki O’nu yaratýlmýþ kabul etmek, O’nu (hâþâ) yaratýklara benzetmek demek
olur. Baþkasýna benzeyen ise ilah deðildir.
Ýþte madem Allah yaratýlmýþ olanlara benzemez, öyle ise O
yaratýlmýþ deðildir. O’nun mahlûkatla olan alâkasý, onlarý yarat-
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masý itibariyledir. Evet, Allah, bütün yaratýklarýn Yüce Yaratýcýsýdýr. Bütün varlýklar da her halleriyle O’na muhtaç olan O’nun
aciz yaratýklarýdýrlar.
3. Bu þekilde bir sual, Cenab-ý Hakk’ý madde kabul etmekten
ileri geliyor. Halbuki O, madde deðildir. Çünkü yaratýlma madde ile alâkalýdýr. Halbuki Cenab-ý Hak maddi bir varlýk deðildir.
4. Yaratýk olmanýn mana ve hakikatinde muhtaç olma, eksik
ve kusurlu olma, bir halden baþka bir hale deðiþme ve bir þekilden baþka bir þekle girme vardýr. Evet yaratýlmýþ olmanýn temelinde bu gibi zayýf noktalar vardýr. Halbuki böyle olan ilah olamaz ve Yüce Allah da asla böyle deðildir.
Yüce Allah ezeli ve ebedidir. O her þeyden ilkin olan ve kendi
baþlangýcý olmayandýr. O her þeyin baþlangýcý ve her þeyi baþlatan olup kendinden evvel bir varlýk sahibi yoktur. Hem O’nun
varlýðý kendi Zâtýyla olup baþkasýndan alýnma bir varlýk deðildir.
Ayný zamanda O, Ebedidir. Yani O’nun varlýðýnýn sonu yoktur.
Evet, her þey fenaya ve helake gider ve gidebilir. Ancak O Yüce
Zât kalýr. Çünkü O devamlý olandýr; baki ve ebedidir.
5. O’nun doðduðunu kabul etmek, (hâþâ) O’nun anaya babaya muhtaç olduðunu kabul etmek manasýna gelir. Halbuki bir
þeye muhtaç olan nasýl “Rabb’ü’l-Alemin” olabilir? Hem nasýl
“samed” olup herkes kendisine muhtaç olacak, kendisi ise hiç
bir þeye muhtaç olmayacak? Hem muhtaç olan nasýl bütün dertleri giderip onlarý halledebilecek?
Evet, Allah Samed’dir. O hiç bir þeye muhtaç olmadýðý gibi,
O’na muhtaç olmayan hiç birþey de yoktur. O her þeyi kendi ilim,
irade, hikmet ve kudret hazinesinden meydana getirmiþ ve her
þeyi kendisine muhtaç yapmýþtýr.
6. Allah yaratýlmýþ kabul edildiði takdirde; “Tereccuh bilâ
müreccih” lâzým gelir. Bunun manasý, bir þeyin üstün bir özelliði olmadan hemcinslerine karþý kendi kendine üstün olmasý de-
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mektir. Böyle bir þeyin gerçekleþmesi muhal ve bâtýldýr. Evet
birbirleriyle eþit olan þeyler arasýndan birisi çýkýp, kendi kendini
üstün sayamaz ve diðerlerine karþý üstünlük taslayamaz. Zira
“Hemcinslerinde bulunmayan bu farklý üstünlük, kendisine nereden geldi? Ve bu paye kendisine kim tarafýndan verildi.” diye
sorulur. Bu hususu daha iyi anlamak için þu örneklere dikkatle
bakmak gerekir:
a. Talebelerden birisi çýkýp kendi arkadaþlarýna karþý kendiliðinden öðretmenlik tavrýný takýnarak, bir öðretmen gibi hareket
edemez.
b. Yan yana olan beþ tane sýfýr okunmuyor diye, yanlarýna bir
sýfýr daha konsa sonradan konan sýfýrýn okutma yönüyle her
hangi bir etkisi olmaz. Yani o sýfýrlar yine okunmazlar ve yine bir
mana ifade etmezler. Ama, ne zaman rakam olan bir sayý, o altý
sýfýrýn yanýna yazýlýrsa; iþte o zaman o sýfýrlar okunur. Çünkü rakam, sýfýr cinsinden olmayýp sýfýrdan farklý ve üstündür.
c. Ayný zemin üzerinde bulunan ve her þeyleriyle ayný olan iki
bilyeden birisinin dýþarýdan her hangi bir etki olmadan hareket
etmesi, diðerinin ise hareket etmemesi düþünülemez; bu mümkün deðildir.
Ýþte bu örneklerde görüldüðü gibi bir þeyin dýþardan her hangi bir etki olmadan kendiliðinden hemcinslerine üstün gelmesi
mümkün deðildir.
Ancak “tercih bilâ müraccih” caizdir. Yani bir þeyde tercih ettirici bir özellik olmamasýna raðmen dýþarýdan yapýlan bir etki
ile mesela bir seçme, bir tutma, bir hareket ettirme vb. ile bir þeyin hemcinslerine karþý üstün getirilmesi hem câizdir hem de
vâkidir. Ýþte eþyayý yaratma ve onda tasarrufta bulunma noktasýnda bu tercih iþini yapan, Yüce Allah’ýn külli iradesidir. Bunun
daha açýk bir manasý þudur: Yokluk aleminde bulunan ve var olmalarýyla yok olmalarý eþit olan iki þeyden birisinin kendiliðin-
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den üstünlük kazanýp meydana gelmesi mümkün deðildir. Ama
ilahi iradenin o þeye taalluk etmesiyle birisinin yokluk aleminde
kalmasý diðerinin ise varlýk alemine çýkmasý mümkündür. Nitekim her þey böyle olmaktadýr. Ve iþte bütün eþyanýn böyle bir
tercih neticesinde yaratýlmýþ olmasý Yüce Yaratýcý’nýn hem varlýðýný hem de birliðini gayet açýk bir þekilde göstermektedir.
7. Yüce Allah (Hâþâ) yaratýlmýþ olarak kabul edildiði takdirde
teselsüle baþ vurmak mecburiyetinde kalýnýr. Halbuki teselsül
batýldýr. Bu hususta da bazý örnekler verelim:
a. “Þu vagonu önündeki vagon çekiyor. Onu da lokomotif çekiyor.” deriz. Artýk “lokomotifi ne çekiyor?” diye sorulmaz. Çünkü o kendisi hareket ediyor. Yani kuvveti ve gücü, tabiri câizse
bizâtihidir kendisindendir.
b. “Dünyamýz, ay ve diðer küreler güneþ’ten (ýþýk, ýsý, vs. yönüyle) istifade ediyorlar.” deriz ve dururuz. Artýk “güneþ, nereden istifade ediyor?” diye sorulmaz. Aksi takdirde iþin sonu gelmez ve böyle olan hiç bir eþya ve hadise hakkýnda hüküm ve karar verilemez.
c. “Her iþin baþýnda teberrüken besmele çekmek gerekir.” deriz. Halbuki besmele çekmek de bir iþtir. Öyle ise “Ona da ayrý
bir besmele çekmek gerekir.” demeyiz. Aksi taktirde hiç bir zaman baþa varamayýz. Çünkü çekilen besmele, kendisi için de geçerli olup, bununla ayný zamanda kendisi için de besmele çekilmiþ oluyor.
8. Böyle bir kýsým þeytani vesveselerin ortaya atýlmasý, aslýnda Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)in bir mucizesidir. Zira Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i þeriflerinde bu ümmetin pek çoðunun yahudi ve hristiyanla manalý-manasýz her hususta, adým adým ve karýþ karýþ takip ve taklit edeceklerini ifade buyurmuþ ve bu hususta ümmetini uyarmýþlardýr.
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Ve hadise o günden beri aynen Onun haber verdiði þekilde cereyan etmektedir.
Evet, bu ve buna benzer fikirler ve vesveseler esasen Müslümanlardan çýkma deðildir. Bütün bu fikirler, dýþ dünyamýzdan
yani yahudî ve hristiyanlýk aleminden, özellikle her þeyi maddede gören ve mana diye bir þey kabul etmeyen ve kafasý dar olduðundan ötürü Yüce Mevlâ’nýn ezeli ve ebedi olduðunu bir türlü
kabul edemeyip O’nu yaratýklara benzetmeye yeltenen küfür
dünyasýndan ithal edilen kuruntular ve vesveselerdir. Fakat, bu
gibi çarpýk fikirler maalesef az da olsa bazý müslümanlarýn zihin
ve hayal pazarlarýnda müþteri bulmakta veya en azýndan seyirci
çekmektedir ki, bunlar bazý Müslümanlarýn akýllarýný da rahatlýkla çelebilmektedir.,
9. Bazý yahudiler Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelerek; “Mahlûkâtý kim yarattý? Hakk’ý kim yarattý?” diye sordular. Akabinde Ýhlâs suresi nazil oldu. Bu hususta geniþ bilgi edinmek isteyenler Ýhlâs Suresinin tefsirine bakabilirler.
10. Hem her hangi bir vesveseye mâruz kaldýðýmýzda, o anda
takýnacaðýmýz tavýr ve göstereceðimiz muamele hakkýnda,
Kur’ân-ý Hakim bizleri gayet veciz bir þekilde þöyle ikaz ve irþad
etmektedir:
“Her ne zaman þeytandan (Allah’ýn emir ve rýzasýna aykýrý
olarak) bir vesvese (gelip) seni gýdýklayacak olursa, (her hangi
bir vesveseye maruz kalýrsan) hemen Allah’a sýðýn, (Çünkü) O,
þüphesiz Semî (her þeyi olduðu gibi dualarý da gereði gibi iþiten
ve icabet eden)dir, Alîm (her þeyi gereði gibi bilen)dir. (Allah’tan) gerçekten sakýnanlar, kendilerine þeytandan (gelen)
bir hayal sinyali iliþtiði zaman, hemen (Allah’ýn büyüklüðünü,
emir ve yasaklarýný ve O’na sýðýnýlmasý gerektiðini) düþünüp hatýrlarlar ve artýk onlar derhal kendilerini toparlayýp gözlerini
açmýþ (dikkat kesilmiþ) kimselerdir.” (Araf sûresi, 200-201)
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Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) de, bir hâdis-i þeriflerinde þöyle buyurmuþlardýr: “Sizden herhangi birinize þeytan gelir
de; (þunu) böyle kim yarattý? (þunu) böyle kim yarattý? Nihayet
Rabbi’ni kim yarattý? diye vesvese verir, iþte þeytanýn vesvesesi Rabbinize kadar ulaþýnca, vesveseye düþen kiþi hemen
(Eûzü billahi mineþþeytanir racîm, deyip) Allah’a sýðýnsýn ve
vesveseye son versin.” (Buhârî, bed’ül halk: 11)
Ýþte bu gibi ayet-i kerimeler ve hâdis-i þerifler, aslýnda “Allah’ý kim yarattý.” sorusuna açýkça cevap vermektedir. Ve tenbih
ediliyor ki, bu türlü çarpýk fikirlere mâruz kalan kimse Allah’a sýðýnsýn, þeytanýn bile emrinde olduðu Yüce kuvvete ve engin rahmete iltica etsin ve böyle þeyler düþünmekten ve onlarla uðraþmaktan vazgeçsin. Çünkü arý kovanýný karýþtýrdýkça, arýlarýn hücuma geçmesi ve kurumaya yüz tutmuþ bir pisliði karýþtýrdýkça,
kokusunun yayýlýp görünümünün mide bulandýrmasý gibi, insan
böyle saptýrýcý ve þîrâzeden çýkarýcý vesveseleri kurcaladýkça,
þeytan onun yakasýný býrakmaz ve artýk insan da ondan kolay kolay kurtulamaz. Kurtulmanýn çaresi þeytanla pazarlýða girmeyi
ve vesvesesi ile uðraþmayý býrakmak, þeytanýn desiselerine
ehemmiyet vermemek ve tuzaklarýna karþý daima uyanýk ve dikkatli olmaktýr.
11. Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e “Þu Allah mahlûkatý yaratandýr. Peki Allah’ý kim yarattý?” denilince; O cevap olarak Hâdid suresinin üçüncü ayeti olan, “O, Evvel (Her þeyden
önce var olan)’dýr, Ahir (her þeyin fani olmasýndan sonra baki
kalan)’dýr, Zâhir (varlýðý, deðiþik ve pek çok delillerle güneþten
bile daha açýk olan) dýr ve Bâtýn (akýllarýn idrak edemediði ve
Zât’ýnýn hakikati bilinmeyenedir. Ve O, her þeyi gereði gibi bilendir.” ayet-i kerimesini okumayý irþad buyurmuþlardý. (ZâdülMeâd: 2/39)
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Bu konuyu bitirirken; bu gibi imanla ilgili meselelerin ulu orta bir þekilde tartýþýlmamasýyla ilgili olarak bir prensibi arz
etmek gerekmektedir.
Günümüzde, pek çok kimse, iman ve Ýslam ile ilgili meseleler
hakkýnda ileri geri konuþmakta ve bilerek bilmeyerek iþin
münâkaþasýný yapmaktadýr. Halbuki özellikle imanla ilgili meselelerin küfür ve dalalet içinde bulunan kimselerle tartýþmalý bir
þekilde konuþulmasý gayet sakýncalý olup, o gibi meselelerde tartýþmalardan þiddetle sakýnmak ve kaçýnmak gerekir. Zira þunu
iyi bilmeli ki, iman Yüce Allah’ýn insanýn kalbinde yakýp parlattýðý bir nurdur. Þayet kiþinin bu iman nurundan nasibi yoksa
kendisine ne anlatýlýrsa anlatýlsýn; o nur, onun içine girip asla
yanmaz ve orayý parlatmaz. Öyle ise, imana dair olan meseleler
münakaþa tarzýnda deðil; nasihat veya sohbet tarzýnda anlatýlmalýdýr. Hem bu gibi münazaralarda muhatabý iknâ etmek için
özellikle iki þart vardýr.
a. Hasmýn fikir ve kanaat bakýmýndan tarafsýz davranýp, konuþulan sözlere ve serd edilen fikirlere ihtiyaç duyarak deðer
vermesi ve konuþulanlar dinlemesi lazýmdýr. Þayet ona, bazý þeyler anlatýlýrken o neyi soracaðýný düþünür ve anlatýlanlarý dinlemezse, haliyle neticede onlarýn faydasýný göremez. O halde, meselelerin takdimi ve Ýslâm’ýn telkini, diðer bir ifade ile teblið ve
irþad vazifesi sohbet tarzýnda olmalý iman ve küfrün neticeleri
itibarý ile kazandýrdýklarýnýn muvazenesini yapmalý, her iki tarafta yetiþen ilim, fikir ve ahlak adamlarýnýn millete neler vâd ettikleri ve bunlarýn neler yapýp yapmadýklarý üzerine dikkatleri
çekmeli ve özellikle de küfürde ve her türlü sefahette bir cehennem tohumunun saklandýðýný, imanda ve her türlü ibadet ve
itaatte ise bir cennet meyvesi bulunduðunu göstermek tarzýnda
ve mutlaka sohbet havasý içerisinde yapýlmalýdýr.
b. Bizim, Cenab-ý Hakk’ýn rahmet, hidayet ve inayetini düþünmeden ve O’nu vesile kýlmadan sadece nefsimiz itibariyle ve
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bir kýsým parlak fikirler, kuvvetli deliller ve cerbezeli diyalektiklerle karþýmýzdakini iknâ etme ve yola getirme düþüncesinden
kurtulmamýz lazýmdýr. Evet, insanlarý Allah’a ve O’nun yüce
emirlerine davet ederken, bu kudsi daveti mutlaka Yüce Allah
hesabýna yapmamýz gerekiyor. Nitekim Kur’ân-ý Kerim’de nazil
olan ilk ayet-i kerimede de “Yaratan Rabbi’nin adýyla oku” buyurulmuþtur. Yani, Allah namýna oku ve okut. O’nun adýyla anla
ve anlat. O’nun hesabiyle bak ve düþün. O’nun emir ve rýzasýyla
öðren ve amel et. Hasýlý; Allah için ol. Vesselam...
Sünnet-i Seniye dairesinde ve sýrat-ý müstakim istikametinde
bize fazlýyla hak ve hakikatleri duyuran ve bizi rahmetiyle
hidayete erdiren Yüce Allah’a binlerce hamd-ü senalar olsun.
Þayet O bizi hidayete erdirmeseydi, biz asla tevhid nurunu göremez, hidayeti bulamaz ve hidayeti ayakta tutan amel ve hizmetlerden hiç haberimiz olmazdý.
***

ÝLÝM VE ÝRADE SIFATLARININ
BAZI DELÝLLERÝ
1. Ýlim Sýfatýnýn Bazý Delilleri:
Allah’ýn ilim sýfatýnýn hadsiz delilleri vardýr. Bunlar içinde en
geniþ olanlardan birisi þudur:
Þu kâinatta, görünen fiil ve icraatlar þehadet ettiði gibi, dilediði zamanda ve dilediði þekilde tasarruf eden, yoku var eden ve
varý yok eden Yüce Yaratýcýnýn her tarafý kuþatan bir ilmi vardýr.
O ilim, onun zâtýnýn çok önemli bir özelliði olup O’ndan asla ayrýlmaz. Ayrýlmasý da aklen dahi muhâl ve mümtenidir. Nasýl ki
güneþin zâtý bulunup da ýþýðý bulunmamasý düþünülemez; öyle
de þu muntazam yaratýklarý hikmetli bir þekilde yoktan var eden
Yüce Zât’ýn ezeli ilminin, O’ndan ayrýlmasý ve O Zât’ýn bir an için
bile olsun ilimsiz düþünülmesi, ondan binlerce derece daha muhaldir. Çünkü her tarafý kuþatan ve hiçbir þeyin dýþýnda kalmadýðý þu ihâtalý ilim, O Yüce Zât’a hikmetinin gereði olarak lâzým
olduðu gibi, taalluk ve tecelli etmesi cihetiyle de her þeye dâhi
lazýmdýr.
Öyle ise her hangi bir þeyin ondan gizlenmesi mümkün deðildir. Güneþ karþýsýnda perdesiz ve engelsiz bir halde bulunan þu
yeryüzündeki eþyanýn güneþi görmemesi ve ondan gizlenmesi
muhâl olduðu gibi, o celal ve kemal sahibi olan Yüce Allah’ýn
ezeli ve ebedi ilminin perdesiz ve engelsiz olan parlak nuruna
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karþý da herhangi bir þeyin gizlenmesi, ondan bin derece daha
muhâldir. Çünkü huzur var. Yani Yüce Allah ilim, irade, rahmet,
kudret ve hikmet gibi sýfatlarýyla her yerde hazýr ve nâzýrdýr. Bu
itibarla da her þey O’nun huzurunda ve nazar dairesindedir.
Þu cansýz güneþ, þu aciz insan ve þu þuursuz röntgen ýþýnlarý
gibi ýþýkla ilgisi olan bir kýsým varlýklar ve eserler, hâdis, nâkýs ve
ârýzî olduklarý halde, onlarýn ýþýklarý, karþýlarýnda bulunan her
þeyi görüp nüfuz ediyorlarsa; elbette Zâtý vâcib, muhit ve ezeli
olan bir ilmin nurundan hiçbir þey gizlenemez ve onun haricinde kalamaz. Þu hakikate iþaret eden hesapsýz alametler ve iþaretler vardýr. Mesela:
* Bütün varlýklarda görünen sayýsýz hikmetler ve maslahatlar, o ilme iþaret eder. Çünkü hikmet ile iþ görmek ve o iþin neticesindeki faydalarý gözeterek iþ yapmak, ancak ihatalý bir ilim
ile olur.
* Hem her biri ciddi birer ölçü içindeki bütün intizamlý varlýklar ve her biri birer intizam içindeki bütün ölçülü þekiller ve
dengeli suretler, o ihatalý ilme iþaret eder. Çünkü intizam ile iþ
görmek, ancak ilim ile olur. Ölçü ve tartý ile dengeli ve sanatlý bir
þekilde iþ yapan bir Yüce Zât, elbette o iþinin ehli olarak ve bilerek yapar.
* Hem bütün mevcudatta görünen muntazam ve dengeli ölçüler, hikmet ve maslahata göre biçilmiþ þekiller verimli vaziyetler ve sevimli suretler, onlarýn gayet isabetli bir kâzanýn düsturuyla ve mükemmel bir kaderin pergeliyle tanzim edilmiþ olduklarýný gösterdiði gibi, her tarafý kuþatan ezeli ve ebedi bir ilmi de
kör olmayanlara gösterir. Yeter ki, insanda az da olsa görecek bir
göz olsun.
Evet eþyaya ayrý ayrý muntazam suretler vermek, her þeyin
hayatýna faydalý olacak olan þeyleri ve vücuduna en uygun olan
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ve onun özelliði sayýlabilecek bir þekil vermek, elbette ki ancak
ihatalý bir ilim ile olur, baþka türlü olamaz.
*Hem Yüce Allah’ýn yarattýðý bütün sanatlý eserlerin de gezegenlerden tut, ta alyuvarlara ve akyuvarlara kadar büyük olsun
küçük olsun her þeyde gayet düzgün bir ölçü ve çok dengeli bir
nizam vardýr. Ýþte bu husus Yüce Yaratýcý’nýn, her þeyin içini ve
dýþýný kuþatan ezeli ilmine delalet eder ve o ilmi gösterir. Mesela:
Bir sineðin veya bir insanýn uzuvlarý ve duygularý, hatta cesedinin deðiþik hücrecikleri ve kanýndaki alyuvarlarý ve akyuvarlarý,
o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçü ile yerleþtirilmiþ, bunlar bir cesette o derece birbirine dengeli ve uygun bir þekilde
konulmuþ ve bunlara o derece muntazam bir uygunluk verilmiþtir, sonsuz bir ilme sahip olmayan bir Zât’ýn onlara o vaziyetleri vermesinin hiçbir þekilde imkan ve ihtimali yoktur.
* Hem bütün canlýlara, her birisine layýk bir tarzda, en münasip bir vakitte ve hiç beklemediði bir yerde rýzklarýný vermek, ancak ihatalý bir ilim ile olur; baþka türlü olamaz. Çünkü rýzký gönderen Zât, önce rýzka muhtaç olanlarý tanýyacak, onlarýn durumlarýna muttali olacak, vaktini bilecek ve ihtiyaçlarýný idrak edecek ki, muhtaç olduklarý rýzký onlara en uygun bir þekilde verebilsin.
* Hem bütün canlýlarýn, gizlilik esasýyla yürütülen, ama bununla birlikte belirli bir kanuna baðlý olan yaþama müddetleri,
ecelleri ve ölümleri, elbette ki her tarafý kuþatan ihâtâlý bir ilmi
göstermektedir. Çünkü teker teker bütün fertlerin ömürleri ve
ecelleri durumlarýna göre saat, gün veya yýl olarak her ne kadar
belirli deðilse de, o fertlerin teþkil ettikleri bütün taifelerin
ömürleri ve ecelleri, iki sýnýr ortasýnda tespit edilmiþ ve sýnýrlandýrýlmýþ olup bellidir. Ýþte bir taifenin ölmesinin arkasýnda, o taifenin vazifesini devam ettirecek olan neticesinin, meyvesinin,
çekirdeðinin ve tohumunun muhafaza edilmesi ve zamaný gelin-
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ce onlarýn yeniden bir taze hayata dönüþtürülmesi, elbette ki o
ihatalý ilmi göstermektedir.
* Hem gözle görülen sayýsýz yardýmlar ezeli bir ilme iþâret
eder. Çünkü yardým elini uzâtarak þefkat ve lütufla iþ gören bir
Zât, elbette ki yaptýðý iþi en ince detaylarýna varýncaya kadar biliyor ve bilerek iþ yapýyor demektir.
Hem bütün varlýklarý içine alan ve her bir varlýða layýk bir surette gelen sonsuz bir rahmetin yaratýklarýn imdadýna koþmasý,
elbette ki çok geniþ bir rahmet dairesi içinde son derece ihatalý
bir ilmi göstermektedir. Mesela: Bütün canlýlarýn yavrucuklarýný
gýdalý süt ile besleyen bir Zât, o yavrucuklarý tanýyor, ihtiyaçlarýný biliyor, sonra onlara þefkat elini uzâtýyor demektir. Hem zeminin suya muhtaç olan bitkilerine yaðmur ile imdatlarýna koþan bir Zât, o bitkilerin durumunu görüyor ve yaðmurun onlara
lüzumunu biliyor, sonra onlara þefkatle yardýmýný gönderiyor
demektir. Ýþte her tarafý kuþatan hikmetli ve inayetli rahmetin
bütün bu hadsiz cilveleri, elbette ki ihatalý bir ilmi göstermektedir.
* Hem bütün eþyanýn sanatlý, ziynetli ve sevimli olmasý hususunda gösterilen titizlik, ihatalý bir ilmi göstermektedir. Çünkü
imkan ve ihtimal içinde olan binlerce intizamlý, ziynetli ve sanatlý þekil ve suretten, o yaratýðýn ruhuna ve vazifesine en uygun
olan hikmetli bir þekli ve bir vaziyeti seçmek ve yaptýðý iþi muhataplarýna beðendirecek þekilde onu güzelce süsleyerek yapmak,
ancak ihatalý ve derin bir ilim ile olur. Baþka türlü olmasý mümkün deðildir. Ýþte bu tarz bir tercihin, seçimin ve güzel yapmanýn
bütün eþyada farklý ama son derece sevimli bir tarzda görülmesi, her tarafý kuþatan ihatalý bir ilmi göstermektedir.
* Hem eþyanýn yaratýlmasýnda görülen kolaylýk, sonsuz ve geniþ bir ilmi gösterir. Çünkü bir iþi kolayca yapmak, ilim ve maharetli olmakla doðru orantýlýdýr. Yani bir kiþi, eline aldýðý iþi ne
kadar iyi bilirse ve o iþin ne kadar ehli ise, o iþi o derece kolay ya-
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par. Ýþte her biri birer sanat mucizesi olan mevcudata bu kolaylýk sýrrý ile ve bu prensip ile baktýðýmýzda, onlarýn akýllara durgunluk verecek bir derecede gayet kolaylýkla, külfetsiz olarak ve
kýsa bir zamanda; ama bununla birlikte fevkalade mükemmel
bir surette yaratýldýklarýný görürüz. Demek ilmiyle her þeyi bilen
bir Yüce Zât var ki, o ihatalý ilmi sayesinde bütün bu iþleri gayet
kolaylýkla yapmaktadýr.
Ýþte yukarýda verilen örnekler gibi binlerce âlâmet ve delil
vardýr ki, bütün bunlar þu kâinatta tasarruf eden Yüce Zâtýn her
þeyi kuþatan bir geniþ ilminin olduðunu ve o ilmiyle her þeyi en
ince detaylarýna ve en gizli özelliklerine varýncaya kadar bildiðini göstermektedir. Böyle bir Zât ise, elbette ki insanlarý ve insanlarýn gizli ve açýk bütün amellerini görür, insanlarýn neye layýk
ve müstahak olduklarýný gayet iyi bilir ve hikmet ve rahmetinin
gereðine göre onlara muamele eder ve edecektir.
Ýþte ey insan! Aklýný baþýna al, dikkat et! Nasýl Yüce bir Zât’ýn,
ezeli ilmiyle her yerde hazýr ve nâzýr olduðunu ve senin her þeyinden haberdar olduðunu bil ve ayýl!..
***

2. Ýlim ile Ýrade Arasýnda Bulunan Ciddi Alâka:
Ýlim ile irade arasýnda birbirinden ayrýlmaz derecede bir
münasebet vardýr. Öyle ki, yalnýz ilim kâfi deðildir, irade dahi
lâzýmdýr. Çünkü ilimsiz bir irade düþünülemeyeceði gibi, iradesiz bir ilmin düþünülmesi de o ilim için ciddi bir eksikliktir. Nitekim bir þeyin yaratýlmasýnda irade olmazsa, ilim veya kudret o
þeyin yaratýlmasýnda tek baþýna kâfi gelmez. Ýþte bundan ötürüdür ki, bütün mevcudat ihatalý ve ezeli bir ilme delalet ve
þehadet ettikleri gibi, ayný zamanda o ilim ile muttasýf olan Yüce Yaratýcýnýn külli ve engelsiz iradesine dâhi delalet ve þehadet
ederler. Þöyle ki:
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Her bir þeyin, özellikle de her bir canlýnýn pek çok karýþýk ihtimaller içinde belirli bir ihtimal ile ve pek çok çýkmaz yollar
içinde çýkar bir yol ile diðerlerinden farklý bir þekilde yaratýlmasý, pek çok imkanlar içinde kendisine gayet muntazam bir þahsiyet, hususi bir karakter ve özel bir sîma verilmesi, pek çok yönden külli bir iradeyi gösterir. Evet karýþýk ve yeknesak olan ve sel
gibi ölçüsüz akan bir kýsým cansýz unsurlardan bir þeye hassas
bir ölçü ile, nazik bir tartý ile, gayet ince bir intizam ile ve nazenin bir nizam ile ölçülü bir þeklin ve seçkin bir belirtinin verilmesi, ancak bir külli irade ile mümkündür. Baþka türlü olmasý
mümkün deðildir. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyeti
tercih edip seçmek, ancak bilinçli bir tahsis, bir tercih, bir kast
ve bir irade ile olabilir ve o vaziyet bilerek ve isteyerek tahsis edilip seçilebilir.
Tahsis ise, bir tahsis edeni ve tercih dahi bir tercih edeni gösterir ve gerektirir. Bu tahsis ve tercih edici ise iradedir. Mesela:
Ýnsan gibi yüzlerce muhtelif cihaz ve aletlerin makinesi durumunda olan bir varlýðýn, bir katre sudan yaratýlmasý, muhtelif
pek çok uzuvlarý bulunan bir kuþun, basit bir yumurtadan var
edilmesi ve deðiþik pek çok kýsýmlara ayrýlan bir aðacýn, basit bir
çekirdekten icad edilmesi gibi tahsisler ve tercihler, sonsuz bir
kudrete ve ihatalý bir ilme þehadet ettikleri gibi, ayný zamanda
gayet katý bir tarzda onlarýn Yüce Sâni’inde külli bir iradenin olduðuna da delalet ederler. Yani bütün bunlar, Yüce bir Yaratýcý’nýn külli iradesi ve dilemesiyle, o yaratýðýn her þeyini tahsis ve
tercih ettiðini ve o engelsiz iradesiyle ile o yaratýðýn her uzvuna,
her kýsmýna ve her hareketine ayrý ve özel bir þekil verdiðini ve
ona özel ayrý bir elbise giydirdiðini gösterir. Hem bütün bunlar
yine gösterir ki, O’nun iradesinin engelsiz bir þekilde her þeye
nüfuzu var.
***

Ýlim ve Ýrade Sýfatlarýnýn Bazý Delilleri

199

3. Hikmetli Fiiller ve Manalý Sanatlar O’nu Gösteriyorlar:
Baþta inek ve deve, keçi ve koyun olmak üzere süt fabrikalarý
hükmünde bulunan bütün validelerin memelerinde, kan ve fýþký içinde bulaþtýrmadan ve bulandýrmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak halis, temiz, sade, gýdalý, hoþ ve beyaz bir sütü koymak, özellikle de yavrularýna karþý o sütten daha hoþ ve
daha þirin, daha tatlý ve daha kýymetli olan ve tamamen fedakarlýða dayalý bulunan bir þefkati o validelerin sinelerine yerleþtirmek, elbette ki son derece geniþ bir rahmet ve bir hikmetin,
ihâtalý bir ilim ve kudretin, külli bir irade ve dikkatin eseridir.
Yani bunlar, karýþýk tesadüflerin, karýþtýrýcý unsurlarýn ve kör
kuvvetlerin hiçbir cihetle iþleri ve eserleri olamaz.
Ýþte böyle gayet mu’cizeli ve hikmetli olan bu ilahi fiillerin ve
Rabbani sanatlarýn, bütün yeryüzünde yüz binlerce çeþitlerin ve
hadsiz validelerin sinelerinde ve memelerinde ayný anda, ayný
tarzda, ayný hikmet ve ayný dikkat ile meydana gelmesi, elbette
ki açýkça yüce vahdeti ve tevhid gerçeðini isbat eder.
Evet bütün canlýlarýn sahip olduklarý önemli temel uzuvlarda
birbirlerine benzemeleri ve temel özelliklerde vahdet mührünü
göstermeleri, bütün canlýlarýn yaratýcýlarýnýn ayný Zât ve o Zâtýn
da bir olduðunu gösterdiði gibi, o canlýlarýn ayrý ayrý þahsiyetlere ve karakterlere sahip olmalarý ve sîmalarýnda kendilerine ait
farklý farklý hikmetli belirtilerin bulunmasý da, onlarý yoktan var
eden Yüce Yaratýcý’nýn bütün iþlerinde muhtar ve iradesinin külli olduðuna ve istediðini dilediði þekilde yapma iradesine sahip
bulunduðuna açýkça delalet eder. Evet Yüce Allah istediðini yapar; O’nu engelleyecek yoktur. Ýstemediðini de yapmaz; O’nu icbar edecek yoktur. Evet Allah kast ve irade ile iþ görür ve O’nun
iradesine hiçbir engel yoktur.
Madem ilahi ilme ve rabbani iradeye varlýklarýn halleri ve
özellikleri sayýsýnca delalet ve þehadetler vardýr. Elbette bir ký-
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sým filozoflarýn ilahi iradeyi nefy etmeye, bir kýsým bidat ehlinin
kaderi înkar etmeye, bir kýsým sapýklarýn, Cenab-ý Hakk’ýn ilmini cüz’i þeylere taalluk etmediðini iddia etmeye ve bir kýsým tabiatçýlarýn bazý varlýklarý tabiat ve esbaba isnad etmeye kalkýþmalarý, yaratýklarýn hareketleri ve özellikleri sayýsýnca katmerli bir
yalan, çirkin bir iftira, korkunç bir dalalet ve hezeyan dolu bir divaneliktir. Çünkü sadýk ve musaddak olan bunca sayýsýz
þehadetleri yalanlamaya kalkýþan bir kimse, hadsiz bir yalancýlýk
iþlemiþ olur. Ve artýk o büyük bir yalancý ve korkunç bir iftiracýdýr.
***

ÝLÂHÝ RAHMETÝN ENGÝNLÝÐÝ
1.Eþyanýn Ýnsanýn Emrine Verilmesindeki Hikmet:
Yüce Allah, ihsan ettiði enfüsî ve afaki, maddî ve manevî nimet ve lütuflarýyla ihsan ve ikramlarýyla bir taraftan kendisini
bize sonsuz olan rahmetiyle tanýtýrken, diðer taraftan da bizim
kendisini tanýmamýzý istiyor.
Evet bizimle ilgili olarak iç alemimizde olsun dýþ alemimizde
olsun cereyan eden Rabbani icraata bilinçli ve istekli bir müþteri hüviyetiyle baktýðýmýzda Cenab-ý Hakk’ýn insanlarla alâkalý
olarak yaptýðý icraatýnda, yarattýðý eþyada ve meydana getirdiði
hadiselerde özellikle þu iki þeyi tâkip ettiðini ve bu iki þeyi göstermek ve bakýþlarýmýzý onlara çekmek suretiyle kendisinin bizi
tanýdýðýný ve kendisini bize tanýttýrmak ve sevdirmek istediðini
görüyoruz.
a. Cenab-ý Hak, bizlere yaptýðý þefkat ve merhamet dolu muamele ile, yani bizlere bir kýsým lütuf ve ihsanlarda bulunmak
suretiyle, bizi tanýdýðýný ve bizim her halimize nigehbân olduðunu ve er geç bize rahmetiyle muamelede bulunacaðýný gösteriyor
ve bununla kendisini bizlere tanýtýyor.
b. Cenab-ý Hak, azametli ve haþmetli icraatta bulunmak suretiyle, gerek kuvvet gerekse rahmet noktasýnda, gerek ilim gerekse irade noktasýnda, gerek hayat verme gerekse öldürme noktasýnda her þeyden çok daha büyük olduðunu bildiriyor, icraatýn-
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daki azamet, izzet ve kudretini gösteren delillerle azametli bir
kibriyaya ve haþmetli bir saltanata sahip olduðunu gösteriyor ve
kendisini bizlere böyle tanýtýyor.
Ýþte Yüce Allah, rahmet ve azamet dolu olan bu iki tür muamele ile “beyn’el havfi ve’recâ” “korku ve ümit ortasmda bulunma” halini gösteriyor ve bizden böyle bir hale ve anlayýþa sahip
olmamýzý istediðini bildiriyor. Nitekim Kur’ân-ý Kerim’de þu mealdeki ayetler bu gerçeði apaçýk bir þekilde ortaya koymaktadýr:
“O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döþek, göðü de bir kubbe
yaptý. Gökten yaðmur indirip, onunla size rýzýk olarak çeþitli
mahsuller çýkardý. Öyle ise gerçeði bilip dururken sakýn Rabbinize eþler koþmayýn.” (Bakara sûresi, 22)
“Allah gökleri ve yeri yaratandýr. Gökten yaðmur indirip size
rýzýk olsun diye, onunla türlü türlü meyveler, ürünler çýkarandýr.
Ýzni ile denizde dolaþmak üzere gemileri size râm edendir, akan
sularý sizin hizmetinize verendir. Ve ayný zamanda O, ölçülü ve
düzenli seyirlerini yapan Güneþ ile ayý size âmade kýlmýþ ve gece
ile gündüzü de sizin istifadenize vermiþtir.” (Ýbrahim sûresi, 32-33)
“O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatýnýz için çalýþýp
Allah’ýn fazlýndan nasibinizi arayasýnýz ve O’nun nimetlerine
þükredesiniz.”
Ýþte bu gibi ayet-i kerimeler, bir taraftan Cenab-ý Hakk’ýn
azametli kibriyasýný ve haþmetli saltanatýný ve her þeye gücü yettiðini ifade ettikleri gibi, diðer taraftan O’nun bize olan ihsanlarýndan en büyüklerini gayet veciz bir þekilde ifade ediyor ve bununla özet olarak þunu demek istiyorlar:
Ey insanlar, göklerin ve yerlerin Rabbi, Maliki ve Sahibi Allah’týr. Çevrenize dikkatle baktýðýnýzda Yüce Allah’ýn her þeyi
emrinize ve istifadenize verdiðini göreceksiniz. O, bütün rahmet, kudret ve hikmet eserleriyle kendini sizlere tanýtmak isti-
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yor. Öyle ise siz de O’nu tanýyýnýz ve bunca nimetlerine karþý þükür ve itaatle mukabelede bulununuz.
Peki insanla ilgili olan bu muazzam hikmet ve inayet hakikati
nasýl gerçekleþiyor?
Eþyanýn insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamalarý ancak þu üç haletten birisiyle mümkündür.
Ya þu kâinatýn tümü insaný tanýyor ve onun ihtiyaçlarýný biliyor. Halbuki kör, saðýr ve þuursuz olan tabiat, insaný ve insanýn
ihtiyaçlarýný nereden ve nasýl bilebilir?
Ya insan kendi kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle eþya ye
hadiseleri emrinde çalýþtýrýyor; halbuki insanýn böyle bir
hakimiyet saðlamasý için her tarafý kuþatan bir ilme, her þeye gücü yeten sonsuz bir kudrete ve engel tanýmayan külli bir iradeye
sahip olmasý gerekir. Böyle çaplý bir hakimiyet ve üstünlük nerede, kendisi her þeye muhtaç olan, vücuduna giren bir mikrobu
tespit etmekten veya bir sineðin hakkýndan gelmekten bile âciz
olan bir insan nerede?
Veya bütün bunlar, eþya ve hadiselerin perde arkasýnda sonsuz bir kudret, her þeyi kuþatan bir ilim, hiçbir engel tanýmayan
bir irade ve her þeyi içine alan umumi bir hikmet sayesinde olmakta ve bu yüce sýfatlara sahip Yüce bir Zât tarafýndan bu iþler
yürütülmekte, bu yardýmlar gerçekleþmekte ve bu faydalar saðlanmaktadýr. Bu konu ile ilgili olarak Sa’dî-i Þirâzî þöyle diyor:
Ebr-u bâd-ü meh ve Hurþîd-ü felek der kârend
Ta tû nânî bekeff-i ârî ve begaflet nehor
Yani, kâinatta külli unsurlar ve çaplý sebepler hikmet ve inayet
dairesinde insanýn etrafýnda toplanmýþlardýr. Öyle ki, insanýn bir
parça ekmek yemesini ve bir damla su içmesini temin etmek için,
insanýn ihtiyaçlarýný bir an önce karþýlamak ve onun huzurunu
saðlamak için adeta her þeyin var gücüyle koþturmakta olduðu
görülmektedir, bu gerçeði her halde hiç kimse înkar edemez.
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Ýþte ey insan, bütün varlýklarýn yardým ellerini sana doðru
uzattýran ve senin ihtiyaçlarýný zamanýnda gördüren hakiki fâil
ve gerçek sebep, senin kudretin ve ilmin deðildir. Her þeyde olduðu gibi bu hususta da hakiki fâil ve gerçek sebep, senin son
derece âciz ve zayýf oluþun sebebiyle acýnacak bir derecede olan
periþanlýðýný, engin rahmetine vesile olarak yaratan ve senin bu
periþan vaziyetini bilen, sana þefkat edip acýyan ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ý Erham’ür Râhimîn’dir.
Evet insana acýyan ve insanýn ihtiyaçlarýný halleden O Allah’týr ki, güneþ ne ayý, ýþýk ve havayý, gündüz ve geceyi, unsur ve
madenleri, rüzgâr ve bulutlarý, bitki ve hayvanlarý, atmosfer ve
asiri, gök ve yerleri, kara ve denizleri, dað ve dereleri, ova ve sahralarý, göl ve ýrmaklarý, bað ve bahçeleri, kýr ve ormanlarý ve
bunlar gibi daha nice sayýsýz þeyleri insanýn emrine ve istifadesine vermiþtir.
***

2. Ýlâhî Rahmetin Hitabý:
Bir aðacýn bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduðu gibi, bütün kâinatýn da insana ve insanýn istifadesine müteveccih
olduðunu görüyoruz. Acaba bütün kâinatý bütün heyetiyle insana yönelten ve onu insan için koþturan sebep nedir ve rahmetiyle her tarafý kuþatan Yüce Allah, bu icraatýyla ne demek istiyor ve
bizden ne talep ediyor? Ýþte onlarý bize yönelten Yüce Allah’ýn
sonsuz rahmeti ve ihsanýdýr. Ve Yüce Allah, bütün bu rahmet ve
ihsan dolu icraatýný kendisini bize tanýtmak ve bizim de kendisini tanýmamýz için yapýyor.
Evet Yüce Allah biz insanlara sayýsýz derecede fâzýl, lütuf, ihsan
ve ikramlarda bulunmak suretiyle kendini sonsuz olan þefkatiyle
tanýtmak istiyor ve bizi o þefkate iltica etmeye davet ediyor.
Hem haþmetli faaliyetlerde ve baþ döndürücü icraatlarda bulunmakla kendini bize azametiyle tanýtmak istediði gibi, bizim
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de kendisini O’na layýk olan bir azametle tanýmamýzý ve azameti
karþýsýnda iki büklüm olup kulluktan ibaret olan haddimizi bilmemizi istiyor.
Hem bu tür, rahmet ve ihsan dolu muamelelerde bulunmakla, insanýn O’nun mukaddes rububiyet ve faaliyetinin gayet güzel bir odak noktasý, çok þirin bir merkezi ve en büyük bir nakþý
olduðunu bütün aleme göstermek istiyor.
Hem bununla insanýn diðer varlýklara göre olan büyük deðerini, ehemmiyet ve kýymetini ve büyük þerefini bildirmek istiyor.
Bütün bu zikredilen hakikatler güneþ kadar parlak ve açýktýr. Yeter ki, gaflet ve cehalet yüzünden bir kýsým inat ve inhiraflar, insaný gerçekleri görmesine perde olmasýn.
Ýþte bundan ötürüdür ki Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerim’de,
kullarýný lütuf, maðfiret ve rahmetine karþý sürekli olarak ümitli
olmaya çaðýrmýþtýr. Ýþte ummandan birkaç katre:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ýn ismiyle”
“Rahmetim ise her þeyi kaplamýþtýr” (A’raf sûresi, 156)
“Ey kendilerine israfta bulunarak yazýk eden kullarým! (Pek
çok günah iþledik diye) Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Þüphesiz ki O, bütün günahlarý baðýþlar. Doðrusu Ðafûr
(çok baðýþlayan), Rahim (çok merhamet eden) ancak O’dur.”
(Zümer sûresi, 53)

“De ki: Allah’ýn fazlý ve rahmetiyle, evet sadece bununla sevinsinler.” (Yûnus sûresi, 58),
“Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki:
Selam sizlere! Sizden kim bir günah iþler de sonra ardýndan
tövbe eder ve halini düzeltirse, onun Gafûr ve Rahim olduðunu
bilsin diye, Rabbiniz merhamet etmeyi kendi Zâtýna (temel bir
ilke olarak) hükme baðlamýþtýr.” (En’âm sûresi, 54)
Ýþte örnek olarak mealleri verilen bu ayetlerden ve rahmetle
ilgili rivayet edilen pek çok hadisten anlaþýlýyor ki, göklerin ve
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yerlerin ve top yekun bütün alemlerin Rabbi ve Mâliki olan Yüce Allah’ýn, yaratýklarýna karþý rahmet ve þefkati ile muamele
etmesi kendi þen’idir.
***

3. Rahmetin En Parlak Göründüðü Burçlar:
Yüce rahmeti daha güzel anlamak için onun tecelli ettiði bazý
noktalara daha dikkatlice bakmak gerekir. Ýþte bunlardan bazýlarý:
1. Rahmet Burcunda:
“Ve O, (insanlar) ümitlerini kestikten sonra yaðmur indiren ve rahmetini her tarafa yayandýr.” (Þûra sûresi, 28)
Bu ayet-i kerime’nin de ifade ettiði gibi ilahi rahmetin kendini en görkemli bir þekilde gösterdiði husus, yaðmurun yeryüzündeki bütün yaratýklarýn imdadýna rahmet damlacýklarýný yüklenerek koþtuðu ve bundan ötürü de kendisi için “Rahmet yaðýyor”
dedirttiði o tatlý ve sevimli haldir.
Evet yaðmur, rahmetin adeta cisim haline gelmiþ olan öyle
görkemli bir þeklidir ki, içinde taneleri sayýsýnca menfaatler,
damlalarý sayýsýnca rahmet cilveleri ve serpintileri kadar hikmetler bulunuyor. Hem o þirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel yaratýlýyor, özellikle de yaz mevsiminde
gelen dolu o kadar ölçülü bir intizam ile gönderiliyor ve iniyor
ki, fýrtýnalar ile çalkanan ve büyük þeyleri çarpýþtýran þiddetli
rüzgârlar dahi, onlarýn muvâzene ve intizamlarýný bozmuyorlar.
Hem katreleri birbirine çarpýþtýrmýyor ve onlarý birleþtirip zararlý kütleler meydana getirmiyorlar. Ayrýca hem çok hikmetli
iþlerde ve özellikle de canlýlarda çalýþtýrýlan ve aslýnda basit, camid ve þuursuz olan hidrojen-oksijen gibi iki basit maddeden
meydana gelen bu koskoca su unsuru, yüz binlerce hikmetli ve
þuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor.
Demek bu tecessüm etmiþ ve sýrf rahmet olan yaðmur, ancak
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sonsuz rahmet ve þefkat sahibi olan Yüce Rahman-ý Rahim’in
rahmet hazinesinden gönderiliyor ve semadan iniþiyle de yukarýda meali verilen ayeti maddeten tefsir ediyor.
***
2. Rýzýk Burcunda:
Kerim bir Mün’im olan Yüce Allah’ýn, yeryüzünü denizleriyle-karalarýyla, havasýyla-topraðýyla, suyuyla-ýþýðýyla yaratýklar
için bir sofra halinde yaratýp onlarýn önlerine serdiðini, ümitlerin tamamen kesildiði ve hiç beklenmedik bir anda yaðmuru indirdiðini ve rahmetini alabildiðine geniþ bir alana yaydýðýný, dilediðine dilediði þekilde çocuk baðýþladýðýný ve doðumun akabinde çocuða lazým olan gýdayý, o çocuðun rýzký olarak rahmet
hazinesinden hemen gönderdiðini az bir dikkatle görüyoruz. Ýþte bütün bunlar, ilahi rahmetin kendisini rýzýk burcunda göstermesinin ifadesidir.
***
3. Ýnsanlýk Burcunda:
Yüce Allah’ýn insaný en güzel bir kývamda, yani ruh, kalp, vicdan, akýl, his, iman ve haya sahibi olarak yaratmasý...
Hem kullarýna karþý son derece merhametli ve þefkatli olmasý...
Hem insaný bu duygularla teçhiz ve tâdil ederek, ona maddi,
manevi terakki ve tekamül yollarýný göstermesi...
Hem þu kâinatta bulunan pek çok þeyin örneðini insanýn mahiyetine koymasý...
Hem insana, kendisine muhatap olma liyakatini bahþetmesi
ve bu þerefli rütbeyi insanýn önüne koymasý... Ýþte bütün bunlar,
ilahi rahmetin insanlýk semasýnda ve burcunda görkemli bir þekilde tecelli ettiðini gösteriyor. Ve bizlerin de bakýþlarýmýzý sýk
sýk insanlýk semasýna çevirip O’nun engin rahmeti görmemizi ve
o yüce rahmete layýk olmaya çalýþmamýzý istiyor.
***
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4. Hayat Burcunda:
Yüce Allah’ýn, þu koskoca alemi bir nimet sofrasý halinde insanýn önüne koymasý ve insaný o sofradan faydalanmaya muvaffak kýlmasý...
Ýnsanýn hayatýný devam ettirmesi için bu alem sofrasýndan ve
kâinat hazinesinden maddi ve manevi olarak en güzel bir þekilde istifade etmesi ve hayatýndan zevk almasý için insana ruh ve
kalp, akýl ve hayal, göz ve kulak, dil ve dudak, el ve ayak, mide ve
baðýrsak gibi latifeleri, duygularý ve uzuvlarý ihsan etmesi ve
bunlarýn hepsini o rahmet hazinesini açan sihirli ve kuvvetli birer anahtar hükmünde yaratmasý...
Bir canlýnýn hayat noktasýnda sanki bütün alemden belirli ölçülerle saðýlmýþ bir damla durumunda yaratýlýp, sahip olduðu
bazý özellikleri itibariyle þu koskoca kâinata küçük çekirdek, güzel bir örnek ve tatlý bir meyve olmasý... Mesela:
Bal arýsýnýnýn pek çok þeye özet olarak yaratýlmasý ve koskoca incir aðacýnýn programýný küçücük bir incir çekirdeðine yazýlmasý...
Bir þeyin tohumuna ve bir aðacýn çekirdeðine belirli vaziyetlerin bilinçli ve düzenli bir þekilde ve özetlenerek verilmesi ve o
tohum ile o çekirdeðin onlardan çýkacak olan büyük gövdenin
bütün parçalarýyla ciddi bir münasebet içerisinde bulunmasý...
Ýþte bütün bunlar, ilahi rahmetin hayat burcunda parlak bir
þekilde tecelli ettiðini göstermektedir.
***
5. Ýman Burcunda:
Ýnsanýn Yüce Allah tarafýndan kalbine konulan iman sayesinde gerek dünya gerekse ahiret alemlerinin sýnýrsýz nur ve hediyelerinden nurlanýp feyiz almasý.
Ýnsanýn kalbinin binlerce âleme örnek ve pencere olarak yaratýlmasý...
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Þu alemin cevher dolu bir hazine þeklinde yaratýlmasý ve bu
hazineden istifade etmek için îman adýndaki anahtarýn insanýn
kalbine konulmasý..
Hem bahþettiði iman ve hidayet sayesinde ruhlarýn ve vicdanlarýn ta derinliklerinde kendi azametini, affýný ve rahmetini
duyurmasý ve af ile müsamahadan bir katre su ile imanlý ve samimi kullarýnýn susuzluðunu gidermesi...
Hem bizleri daha dünyada iken Kur’ân’da, “Ey insanlar, ey
kullarým, ey inananlar, Bana ibadet edin.. Beni anýn. Benden
korkun.” hitaplarýna mazhar kýlmasý ve namazda “Biz sadece sana kulluk yapar ve sadece senden yardim dileriz.” gibi hitaplarla bizi yüce huzuruna kabul etmesi ve bizi yüce huzurla müþerref kýlmasý.. iþte bunlar da ilahi rahmetin imanla parlak bir þekilde doðmasýnýn âlametleridir.
***
6. Ýslamiyet Burcunda:
Cenab-ý Hakk’ýn görülen olsun görünmeyen olsun her iki
alemin sonsuz hazinelerinden istifade etmek suretiyle ebedi
kurtuluþa ermeleri için insanlara Ýslam Dinini indirmesi...
Ýnsanlarý eðri büðrü yollardan ve her türlü þaþkýnlýktan kurtarmak üzere ve tamamen rahmet ve þefkatinin ifadesi olan bir
kýsým emir ve yasaklarý indirmesi...
Ýnsanlara her iki cihanýn huzur ve mutluluðunu tekeffül eden
ve her türlü aþýrýlýktan ve yobazlýktan uzak olan Ýslam ve istikamet yolunu göstermesi...
***
7. Terbiye Burcunda:
Yüce Allah’ýn ruhlarýmýzý, nefislerimizi ve hislerimizi terbiye
etmesi ve bunun için Peygamber göndermesi, kitap indirmesi ve
her asýrda mürþitler ihsan etmesi...
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Özellikle þu fitne ve fesat asrýnda içlerinde bulunmakla kendimizi hem maddi felaketlere hem de manevi helaklere karþý daha da saðlam bir güven içerisinde göreceðimiz tertemiz bir çevre lutfetmesi...
Ve bizi Kitap ve Sünnet yolunda istîmal ve istihdam etmek
suretiyle ruhlarýmýzý yüceltmesi ve ufkumuzu açmasý...
***
8. Af ve Maðfiret Burcunda:
Yüce Allah’ýn kusur ve hatalarýmýzý affetmesi ve kötülüklerimizi örtmesi...
Engin rahmetiyle bütün günahkarlarý kuþatmasý ve bütün
suçlularý baðýþlamasý..
Yüce dergahýna ümitle el açanlarý, elleri boþ olarak geriye çevirmemesi ve o elleri kereminden doldurmasý...
Ýnsanlarýn yaptýklarý kötülüklerden piþmanlýk duyup O’na
yönelmeleri için tövbe kapýsýný hayatlarýnýn son demlerine kadar açýk tutmasý...
Hem de kabahat ve kusurlarýmýza karþý Kerim’ül afüv ve
cemîlüs’safh olarak, yani kusurlarýmýza karþý müsamahada bulunmakla yetinmeyip, ayrýca ikramlarla ve taltiflerle mukabelede bulunmasý... Elbette ki ilahi rahmetin af ve maðfiret burcunda ne derece hâkim olduðunu gösteriyor.
Evet, “Bizden O’na isyan, O’ndan bize af ve ikram.”
Nitekim bizler özellikle de kadir gecesi gibi mübarek gecelerde
“Allah’ým, sen affý seversin; beni affet.” diyor kusurlarýmýzýn büyüklüðüne bakmadan O’nun engin rahmetine sýgýnýyor ve bizleri
meccanen ve karþýlýksýz olarak affetmesini istiyoruz. O da
yalvarýþlarýmýza icabet etmekle kendisinin ne derece “Mu’tikurrikab ve mutlikulüsârâ; boyunlarý (insanlarý) azât eden ve esirleri serbest býrakan yüce bir Zât” olduðunu gösteriyor. Evet, rahmet ve þefkat, Cenab-ý Hakkýn en bâriz sýfatý olduðu gibi affetmek
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de en fazla sevdiði fiildir. Ýþte bütün bunlar Ýlahi rahmetin af ve
maðfiret burcunda tecelli etmesinin þahitleri ve delilleridir.
Öyle ise bizler de birbirimizi affedelim ki, hiç olmazsa bu vesile ile Yüce Mevla’nýn bizi affetmesini istemeye yüzümüz olsun.
***
9. Þekûr Burcunda:
Yüce Allah, fazlýnýn ve kereminin ifadesi olarak zerre kadar
olan bir iyiliði kat kat artýrýyor, küçük iyiliklere büyük sevaplar
veriyor ve salih kullarýnýn yaptýklarý ameller içinde güzellik ve
saðlamlýk derecesine göre onlara bol bol mükafat veriyor.
Mesela: Ramazan-ý þerifte farz olduðuna ve faziletine inanarak
ve karþýlýðýný sadece Allah’tan bekleyerek saðlam ve yüce bir
niyetle oruç tutan, teravih namazýný kýlan ve kadir gecesini ihya
eden bir kulunun geçmiþ günahlarýný baðýþlýyor, içinde harama
karþý bir þehvet duymayan bir genci yüce katýnda bazý melekler
derecesine yükseltiyor. Kendisine arzu ve iþtiyakla yürüyerek gelen kuluna, kerem ve lütfu ile koþarak geliyor. Allah için zekatýný veren veya baþka þekilde karz-ý hasende bulunan kullarýna
verdiklerinin kat kat fazlasýný onlara veriyor.
Ýþte bütün bunlar, ilahi rahmetin þekûr burcunda yani en güzel bir mukabelede bulunma burcunda tecelli etmesinin belirtileri ve delilleridir.
***
10. Zorda Kalanlarýn Ýmdadýna Koþma Burcunda:
Muztarlarýn, yani zor ve sýkýþýk durumda kalanlarýn imdadýna koþma burcundaki rahmetin tecellisi çok daha baþka, çok daha þirin ve çok daha tatlýdýr. Çünkü:
Yardým isteyen her musibetzedeye hemen yardým ediliyor.
Rahmet ve izzet dergahýna iltica edenler kurtuluþa eriyor.
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Ýstekte bulunanlar iltifatla karþýlanýyor ve ihtiyaçlarý hallediliyor.
En küçük bir canlýnýn sesi iþitiliyor ve derdine derman olunuyor.
Mazlumlarýn haklarýnýn zalimlerden, er geç alýndýðý görülüyor.
Ýþte çevresinde bu tür rahmet ve þefkat dolu manzaralarý gören kimseler, bilhassa nefsinden býkmýþ, dünya ziynetinden iðrenmiþ ve ancak ebed ile tatmin olma seviyesine yükselmiþ olan
yüce ruhlar, Yüce Allah’ýn biricik melce ve mence olduðunu özellikle de çok zor durumda kaldýklarý sýkýþýk anlarda çok daha iyi
anlýyorlar. O derece ki onlar,
“Allah’ým sen çok baðýþlayansýn; ben ise günahkarým.
Sen çok kuvvetlisin, ben ise isteyenim.
Sen cevap verensin; ben ise dua edenim.
Sen verensin, ben ise isteyenim.”
diye yalvarmaya baþlar baþlamaz, yüce rahmetin kendilerini
kucakladýðýný ve inayet elinin baþlarýný okþamaya baþladýðýný
vicdanlarýnda hissetmeye baþlýyorlar.
Ýþte güneþ ýþýðýnýn karþýsýnda bulunan her þeyi kaplamasý ve
her þeyin de o güneþi tanýtmasý gibi hem dünyayý hem de ahireti
ve bütün içindekileri kaplamýþ olan bu engin ve sonsuz rahmet
de, gayet yüce ve eþsiz olan engin bir rahmet sahibini gösteriyor,
avazý çýktýðý kadar bu yüce rahmet sahibini haykýrýyor. O’nun
her yerde hazýr ve nâzýr olduðunu bildiriyor ve bütün insanlarý
ve cinleri O’nu tanýmaya çaðýrýyor.
***

4. En Þerefli Rahmet Anlarý ve Bereket Kapýlarý:
Mübarek üç aylar, özellikle de ramazan-ý þerif ayý çok bereketi içeren feyizli bir rahmet mevsimidir. Bu aylar, öyle bir rahmet
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ve kerem mevsimleridir ki, bu mevsimde adeta her þey fazl ve
rahmetten, lütuf ve keremden dem vuruyor. Diller rahmet diyor,
eller rahmet dileniyor, ruhlar rahmet solukluyor, gözler rahmet
görüyor, kulaklar rahmet duyuyor ve insanlar hep rahmet görmek ve rahmet duymak istiyorlar. Melekler rahmet ve maðfiret
diye yalvarýyor. Kalpler ve nabýzlar “rahmet, rahmet” diye atýyor. Þakaklar rahmet ve þefkat diye zonkluyor. Kanlar rahmet ve
inayet diye deveran ediyor. Irmaklar rahmet ve bereket diye cereyan ediyor, insanlar fazl ve rahmet diye inliyor...
Üç aylar özellikle de mübarek geceler, ilahi lütuflarýn ufuklarýmýzý aydýnlattýðý, rahmet semasýndan gelen tebessümlerin
ruhlarýmýzý sardýðý, inayet elinin baþýmýzý okþadýðý ve pek çok
dertlinin dertlerine derman ve hastalýklarýna þifa bulduðu son
derece feyizli ve bereketli zaman dilimleridir.
Böyle zamanlarda biz müslümanlara düþen husus, ilahi rahmetin, inayetin ve tebessümün coþku ile üzerimize yaðmasýna
karþýlýk, bizim de azim ve kararlýlýkla, aþk ve þevkle, arzu ve iþtiyakla, ciddi bir kullukla ve Ýslam’ý neslimize anlatma gayretinde
bulunmakla o engin rahmete mukabelede bulunmaya çalýþmaktýr. Evet bilhassa böyle mübarek geceleri dünya huzuru ve ahiret
saadeti adýna çok daha kalýcý ve çok daha verimli bir þekilde deðerlendirmeliyiz.
Böyle mübarek gecelerin her tarafý aydýnlatýcý nurundan yeterince faydalanmak için, gündüzü gece gibi gösteren gaflet ve
cehalet perdelerini yýrtmak ve onlarý ortadan kaldýrmak gerekir.
Sonra da bununla yetinmeyerek gözümüze dikkat ve merak gözlüklerini takmamýz, bedenimize itaat ve ibadet gömleðini geçirmemiz ve ruhumuza da azim ve gayret adýndaki hayat suyunu
içirmemiz gerekir. Çünkü böyle günlerde herkes ve her þey, rahmet diyerek nefes alýyor, rahmet kapýsýna doðru koþuyor, rahmet tokmaðýyla Yüce dergâhýn kapýsýný çalýyor ve o rahmet kapýsýnda sadece rahmet dileniyor. Hem öyle ki, ilahi rahmetten ve
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Rabbani þefkatten ve meccani maðfiretten kucak dolusu kerem,
lütuf ve ihsanlarla dolacaðýna inanarak ve karþýlýksýz kalmayacaðýna inanarak koþuyor. Evet bu mevsimde nerede ise bütün
isimler unutuldu da, sadece Allah, Rahman, Rahim, Kerim,
Afüv, Gaffar, Settar, Hannân ve Mennân gibi isimler zihinleri
doldurmakta ve bütün zihinler bu isimlerle çalkalanmaktadýr.

5. Yüce Rahmete Karþý Sürekli Hüsn-ü Zanda Bulunmak:
Saadet asrýnda göçebe Araplardan biri, yüce huzura gelip dedi ki:
“-Ey Allah’ýn Rasulü! Kýyamet gününde, halký kim hesaba çekecek?
Allah Rasulü (sallallahü aleyhi ve sellem)
-Allah Azze ve Celle;” diye cevap verdi. Bunun üzerine o kimse,
-Öyle ise Ka’be’nin Rabbine yemin olsun ki kurtulduk diye
haykýrdý. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)
“-Nasýl kurtuldunuz ey A’râbî?” diye sordu. A’rabî dedi ki:
“-Þüphesiz ki, Kerim olan Zât, gücü yettiðinde affeder, hesaba çektiðinde de müsamahalý davranýr.
A’rabî’nin bu cevabý karþýsýnda Allah Rasulü sallallahü aleyhi
ve sellem;
- “Sen bu iþi iyi kavramýþsýn” buyurdu ve þöyle devam etti:
- “A’rabî çok doðru söyledi. Þunu iyi bilin ki, Yüce Allah’tan
ikramý daha bol olan bir kerim yoktur. O, Ekram’ül Ekramin’dir.”
Evet, sonsuz rahmet ve sayýsýz fazlýyla kendini kullarýna tanýtan ve kullarýnýn da kendisini tanýmalarýný bekleyen Yüce Allah,
kullarýný her halükarda affetmek istiyor ve bunun için izzetinin
ve celalinin gereði olarak adeta bir kýsým bahaneler yaratýyor.
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Kullarýný affa ve baðýþlamaya davet ediyor. Ýçimize isteme aþkýný ve þevkini veriyor; önce bize istetiyor, sonra da isteklerimizi
yerine getiriyor. Artýk O’ndan istemeyen ve isteme niyetinde olmayan nasipsizler düþünsünler ve akýlsýz olan baþlarýna yansýnlar.
Ýþte mübarek üç aylar, mübarek geceler, mübarek cuma geceleri ve gündüzleri, özellikle de mübarek kadir gecesi böyle rahmet mevsimleri ve gufran anlarýdýrlar. Cenab-ý Hak, bizleri böyle kýymetli zaman dilimlerini gereði gibi deðerlendirmeye muvaffak kýlsýn ve maðfiret ile rahmetine eren sâlih kullar zümresine ilhak buyursun. Âmin...

ÝLAHÝ AZAMET VE RABBANÝ SALTANAT
1. Allah Büyüktür, Baþka Büyük Yoktur.
“Allah her þeyin yaratýcýsýdýr ve O, her þeye vekildir. Göklerin
ve yerin anahtarý O’nundur... Ama (insanlar) Allah’ý O’nun þanýna layýk bir surette takdîr edemediler. (O’nun kudret ve azametini hakkýyla bilemediler, O’nu hakimiyet ve üstünlüðüne layýk bir
þekilde tanýyamadýlar, O’na layýk olan tâzimi gösteremediler ve
O’na gereði gibi kulluk edemediler.’ Halbuki bütün arz kýyamet
günü O’nun bir kabzasýndadýr (mülkünde, kudretinde ve tasarrufundadýr); gökler de kudretiyle dürülmüþler (olarak O’nun elinin
içinde)dir. O, (onlarýn) ortak koþmakta olduklarý þeylerden pek
münezzeh ve pek yücedir.” (Zümer sûresi 62, 63 ve 67)
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), bir gün minberde,
hutbe esnasýnda bu ayeti okumuþ þöyle buyurmuþlardý: Allah,
kýyamet gününde gökleri dürecek, sonra onlarý sað eliyle tutacak, sonra da þöyle diyecektir: ‘Melik Ben’im. Nerede (dünya) zorbalarý? Nerede (dünya), mütekebbirleri?’. Sonra yerleri sol eliyle
dürecek ve yine þöyle diyecektir: ‘Melik Ben’im. Nerede (dünyadaki) zorbalar? Nerede (dünyadaki) mütekebbirler?’. Bir baþka rivayette Abdullah b. Ömer (r.a.) diyor ki, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve
sellem) minber üzerinde böyle konuþurken baktým; minber sarsýlýyor, titriyor ve durmadan hareket ediyordu. Öyle ki, Allah
Rasulu’nü düþürecek mi yoksa demeye baþladým.” (Müslim: 2788)
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Ýþte bu gibi ayetler ve hadisler, Cenab-ý Hakk’ýn uluhiyetindeki azametli hakimiyetini, kudretindeki haþmetli büyüklüðünü,
rububiyetindeki heybetli kemalini, baþ döndürücü icraatýndaki
sýnýrsýz iradesini, O’nun sonsuz kudretine nispetle bütün alemi
bir anda yapmakla yine onu bir anda yýkmanýn musâvi olduðunu, küçük-büyük farký olmaksýzýn her türlü icraatýn O’nun kudreti yanýnda gayet kolay olduðunu ve zihinlerin büyük gördüðü
heybetli fiillerin ve akýllarýn þaþkýna döndüðü büyük icraatlarýn
O’nun kudretine nispet edilince çok küçük kalýp gayet kolay olduðunu haykýrmakta ve bütün dikkatleri O’na ve O’nun azametli kudretine çekmektedir.
Allah’ýn azametine ve izzetine ve O’na tâ’zimde bulunmaya
dikkatleri çekme noktasýnda, Hazret-i Ömer (r.a.) þöyle buyuruyor: “Allah, senin kendisi için süslenmene en layýk olandýr.”
Yüce Allah’ýn þu sonsuz azametine ve görkemli saltanatýna
bakýn ki, O bütün alemlerin yegane Rabbi, maliki ve Yaratýcýsý
olup, hiçbir þey hiçbir þekilde O’nun dengi, benzeri veya zýddý
deðildir.
Yüce Allah, gücü her þeye yeten ve her þeye Malik olandýr.
Dolayýsýyla da her þey O’nun ezeli takdiri ve hükmü, yüce kuvveti ve kudreti, hikmetli tedbiri ve tasarrufu, muhkem hýfzý ve inayeti altýndadýr.
Yüce Allah, sürekli galip olan ama asla maðlup olmayandýr.
O, sürekli hakim olan ama hiçbir zaman mahkum olmayandýr.
Bundan ötürü de O, dilediði hükmü verir ve dilediði þekilde faaliyette ve icraatta bulunur. O, mülkü dilediðine dilediði anda
verir, dilediðinden de dilediði anda alýr. Dilediðini aziz ve galip
kýlar, dilediðini de zelil ve maðlup eyler. Dilediðine hayat verip
onu dilediði kadar yaþatýr, dilediðinden de dilediði anda hayatý
alýp onu öldürür. Dilediði zamanda gamlarý sürura, sürurlarý gama dönüþtürdüðü gibi, dilediði anda da zulmet içinde nur, nur
içinde zulmet yaratýr.
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Yüce Allah, mutlak hayýr sahibi olup, bütün hayýrlar O’nun
elindedir. Birisine fayda saðlamak veya zarar vermek üzere bütün yaratýklar bir araya gelseler, O’nun izni olmadan o varlýða en
küçük bir fayda saðlayamadýklarý gibi, en küçük bir zarar da veremezler.
***

2. Allah’ýn Kudreti Zâtîdir ve Sonsuzdur:
Allah’ýn hakimiyetinin ve saltanatýnýn kaynaðý olan yüce kudreti ârýzi deðil, zâtîdir; Yüce Zâtýnýn gereðidir.
Bundan dolayýdýr ki Yüce Allah, Zâtî ve sonsuz bir kudret ve
hüküm sahibi olduðu gibi, ayný zamanda her türlü mülk ve melekutun da sahibidir ve küçük büyük her þey O’nun kudreti karþýsýnda müsavidir. Göklerin, yerin ve aralarýndakilerin mülkü ve
melekûtu, zamanýn acý tatlý her türlü inkýlap ve tahavvülleri,
göklerin ve yerin hazineleri ve bu hazinelerin anahtarlarý, hep
O’nun elinde ve O’nun emri ve hükmü altýndadýr. Her þey
O’nun tedbirinde, O’nun idaresinde, O’nun gözetiminde ve
O’nun tasarrufundadýr. Her þey O’nun yaratýðý, O’nun mülkü,
O’nun ihsaný ve O’nun nimetidir. Ýnsanlarýn ve diðer yaratýklarýn ellerinde bulunan þeylere gelince, hepsi hakikatte birer
emanettirler.
Hem yine bundan dolayýdýr ki, Yüce Allah’ýn kudreti sonsuz
olduðu gibi, ilmi de sýnýrsýzdýr. Mesela: Yüce Allah, yeryüzüne
nelerin yaðdýðýný, topraða nelerin ekildiðini, oraya nelerin gömüldüðünü, onda nelerin saklandýðýný ve ona ne gibi tohumlarýn atýldýðýný bildiði gibi, yeryüzünün içinden hayvan cinsinden
olsun bitki cinsinden olsun, mâden cinsinden olsun veya ekin
olarak, buhar olarak, koku olarak, sýcaklýk olarak ve soðukluk
olarak nelerin çýktýðýný da gayet iyi bilir. Semadan kar, yaðmur,
dolu, þimþek, gök gürültüsü, taþ, ýþýk ve sýcaklýk olarak veya diðer maddi manevi kuvvetlerden ve imleklerden yer yüzüne nele-
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rin indiðinden haberdar olduðu gibi, semaya melekler, ruhlar,
dualar, akisler, sadalar, buharlar ve gazlar cinsinden maddi
manevi kuvvetler olarak nelerin çýkýp yükseldiðinden de haberdardýr. O’nun ezeli ilmine göre varlýk-yokluk, þehadet-gayb, gizli- açýk, küçük-büyük, az-çok, hafif-aðýr hepsi ayný seviyededir;
aralarýnda fark yoktur. Çünkü O’nun sýfatlarý Zâtîdir. Yani o sýfatlar, sonradan kazanýlmýþ veya kendisine sonradan verilmiþ
deðildir. Dolayýsýyla O, diðer sýfatlarla olduðu gibi Zâtî olan ilmiyle de her an ve her yerde hâzýr ve nâzýrdýr.
Ýþte baþta ilmi, iradesi ve kudreti olmak üzere bütün sýfatlarý
Zâtî olduðundan ötürüdür ki, görünen görünmeyen, gizli açýk,
küçük büyük her þey O’na göre müsavidir. Yani yerin en derin
karanlýklarýnda olsun göklerin en uzak derinliklerinde olsun,
gizli olsun açýk olsun hiçbir þey O’na gizli deðildir ve büyük olsun küçük olsun hiçbir þey O’na aðýr gelmez. O, bir atomu yaratma kolaylýðýnda bütün gökleri yarattýðý ve semayý direksiz olarak
gayet hikmetli ve intizamlý bir þekilde yükseltip azametli tasarrufunu en geniþ dairede gösterdiði gibi, bütün sinelerin künhünü, kalpteki gizli niyetleri, kafalardaki en derin düþünceleri,
ruhlardaki sevinç, elem ve kederleri ve duygulardaki bütün hissetmeleri de bilir ve bu eþsiz saltanatýný kör olmayan gözlere ve
dumura uðramayan vicdanlara gösterir.
Hem kemal sýfatlarla Zâtî olarak muttasýf olmasýndan ötürüdür ki Yüce Allah, bir þeyi murat edip de onun meydana gelmesi hakkýnda hüküm verdiðinde, “Kün” emriyle onun sebeplerini
hemen hazýrlar ve yüce hikmetine göre o husustaki emrini ve
iradesini anýnda infaz eder.
Hem böyle sýnýrsýz bir ilmin, sonsuz bir kudretin, engelsiz
bir iradenin ve kusursuz bir hikmetin neticesidir ki Yüce Allah,
bütün kâinatý içindekilerle birlikte gayet hikmetli ve manalý ve
faydalý bir þekilde büyük alem olarak var ettiði gibi, insaný da
ahseni takvimde yani bütün yaratýklarýn özeti olacak bir hüvi-
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yette, en mükemmel bir sirette ve en güzel surette küçük bir
alem olarak yaratmýþtýr.
Hasýlý, þu kâinatta atomdan güneþe kadar bütün yaratýklar,
kendilerine verilen maddi ve manevi özellikleriyle, sergiledikleri gayet hikmetli intizamlarýyla ve gösterdikleri son derece ölçülü halleriyle, Yüce Yaratýcýnýn sýnýrsýz ilmini, kayýtsýz iradesini,
sonsuz kudretini ve eksiksiz hikmetini göstermekte ve böylece
görünen ve görünmeyen bütün heyet ve halleriyle O’nun azametli kudretini, haþmetli saltanatýný, heybetli kibriyasýný, vüs’atli rahmetini ve adaletli icraatýný haykýrmaktadýrlar. Bu haykýrýþlarý duyan kulaklara ve bu hakikatleri gören gözlere ne mutlu!
Hakikat böyle iken gel gör ki, deðiþik sebeplerden dolayý akýllarý gözlerine inmiþ, özellikle de akla her þeyin üstünde deðer veren ve eþya ve hadiselere sadece akýl gözüyle bakan ve dolayýsýyla da aldanan ve aldatan bazý kimseler, “Allah’ýn ilmi cüz’i þeylere taalluk etmez.” diyerek, ilahi ilmin azametli ihâtasýný nefy ediyor ve bütün varlýklarýn bütün halleriyle O’na dâir yaptýklarý
þehadetlerini înkar ediyorlar.
Evet þu kâinat, her haliyle Yüce Allah’ýn sonsuz azametini ve
haþmetli saltanatýný haykýrýrken, akýllý ve üstün zekalý görünen,
ama kulaklarý saðýr ve gözleri kör olduðundan dolayý tabiata ve
sebeplere saplanan bazý nadanlar, hakiki tesiri saðýr tabiata veriyor ve bazý yaratýlmalarý kör sebeplere isnat ediyorlar. Dolayýsýyla da kâinatýn Yüce Allah’ýn azametine ve kibriyasýna karþý
yapmýþ olduðu sayýsýz þehadetierini tekzip etmiþ ve sayýsýz delillerini inkâr etmiþ oluyorlar.
***

3. Yüce Allah’ýn Haþmetli Saltanatýna Bir Örnek:
“O’nun Kürsî’si, gökleri ve yeri kaplamýþtýr, onlarý (gökleri
ve yeri) koruyup gözetmek O’na aðýr gelmez. Ve O, öyle pek yüce, öyle pek büyük olandýr.” (Bakara sûresi: 255)
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Ayetü’l Kürsî’nin bu son fýkralarý, Yüce Allah’ýn vahdet kürsüsünde idaresinde ve tasarrufunda bulundurduðu hükümranlýðýnýn ve saltanatýnýn aklýn idrak ve hayalin ihata edemeyeceði
bir derecede azametli ve haþmetli olduðunu göstermektedir.
Evet Cenab-ý Hakk’ýn öyle çaplý ve muhteþem bir azameti ve
kibriyasý var ki, bu azamet ve kibriya, küfrün, înkarýn ve þirkin
her türlüsünün kökünü tamamen kesmekte ve þevketini tamamen söndürmektedir. Hem her tarafta kendini gösteren ve hissettiren böyle bir azamet ve kibriya, elbette ki hiçbir yerde, hiçbir þeyde ve hiçbir þekilde Allah’a ortak koþma imkanýný ve ihtimalini býrakmamýþtýr ve býrakmayacaktýr.
Ýþte gayet çarpýcý bir örnek:
Ýnsanlar, cinlerin yüzde biri kadardýr. Cinler yerdeki hayvanlarýn yüzde biri, yerdeki hayvanlar kuþlarýn yüzde biri, kuþlar
deniz hayvanlarýnýn yüzde biri, deniz hayvanlarý arza müvekkel
olan meleklerin yüzde biri, arzdaki melekler dünya semasýndaki
meleklerin yüzde biri, dünya semasýndaki melekler ikinci kat
semadaki meleklerin yüzde biri, ikinci kat üçüncü kattaki, üçüncü kat dördüncü kattaki, dördüncü kat beþinci kattaki, beþinci
kat altýncý kattaki, altýncý kat yedinci kattaki, yedinci kattaki meleklerin tümü de Kürsî meleklerinin yüzde biri kadardýr. Kürsî
melekleri ise, altý yüz bin olan Sürâdikât-ý Arþýn her birinde bulunan meleklerin yüzde biri kadardýr.
Dünya ile sema, bir Sürâdikâtýn uzunluk ve yüksekliðinin yanýnda bir kadem (ayak) kadardýr. Ve her yerde secde eden ve
rüku eden melekler vardýr. Sonra Ýsrafil (a.s.)’e baðlý olan melekler ile Cebrail (a.s)’e baðlý olan melekler gelir ki, bunlar sayýsýzdýrlar.
Miraç gecesinde Rasul-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem),
Cebrail (a.s.) ile birlikte kale gibi burçlarý ve bu burçlarda mütekâbil giden melekler gördüler. Rasul-ü Ekrem sallallahü aley-
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hi ve sellem bunlarý sorunca, Cebrail (a.s.) dedi ki: Ben bunlarý
yaratýldýðým günden beri görürüm, ilk gördüðümü bir daha görmem. Karþýlarýna çýkan iki melekten birisine ikisi birden sordular: Sen ne zaman yaratýldýn? O þöyle cevap verdi: Bilmiyorum.
Ancak Cenab-ý Hak dört yüz bin senede bir yýldýz yaratýr. Ben
doðalý da dört yüz bin yýldýz yarattý.”
Ýþte sadece meleklerin çokluðunu ve onlarýn idaresini ve iþlerini düþündüðümüzde bile yüce irade ve kudret, sonsuz ilim ve
hikmet karþýsýnda dize gelmemek ve cân-u gönülden, Allah-û
Ekber, Subhanallah, Maþaallah dememek mümkün deðildir.
Hem kamerin takdiri ve tedviri, tedbiri ve tenviri, zemine ve
güneþe karþý gayet dakik bir hesapla vaziyetleri, o kadar hayret
verici ve o derece harikadýr ki, onu öyle tanzim eden ve takdir
eden bir Kâdir’e hiçbir þey aðýr gelmez. “Onu öyle yapan her þeyi yapabilir.” fikrini, dikkatle temaþa eden her bir þuur sahibine
ders verir. Hem kamer öyle bir tarzda güneþi takip ediyor ki, bir
saniye kadar yolunu þaþýrmýyor ve zerre kadar vazifesinden geri
kalmýyor. Özellikle de Mayýsýn sonlarýnda olduðu gibi, bazý
vakitte ince hilal þeklinde Süreyya Menziline girdiði vakit, Yasîn
Suresi’nde zikredildiði gibi hurma aðacýnýn eðilmiþ beyaz bir dalý suretini ve Süreyya bir salkým suretini gösterdiðinden, o yeþil
sema perdesi arkasýnda, hayale nurani büyük bir aðacýn varlýðýný tahayyül ettirir. Güya o aðaçtan bir dalýnýn bir sivri ucu, o
sema perdesini delmiþ, bir salkýmýyla beraber baþýný çýkarmýþ,
süreyya ve hilal olmuþ ve sâir yýldýzlar da o görünmeyen aðacýn
meyveleri olduðunu hayale telkin eder.
Hem göðün gayet süslü ve görkemli olan tavanýna, güneþ gibi ýþýk ve ýsý verici bir lambayý takmak, onun gece ve gündüz hatlarýyla, kýþ ve yaz sayfalarýnda Allah’ý anlatan ve O’nu tanýtan
mektuplarý yazmasý için o güneþi bir ýþýk hokkasý hükmüne getirmek, yüksek kulelere takýlan büyük saatler gibi gök kubbesindeki ay’ý zaman adýndaki büyük saate bir akrep yapmak, gezdiði

224

Hakikat Güneþi

yerlerde mükemmel bir intizam içerisinde ve gayet ince hesapla
onu hareket ettirmek ve gök kubbesinde parlayan ve tebessüm
eden yýldýzlarla, göðün güzel yüzünü yaldýzlamak ve parlatmak,
elbette sonsuz bir ilahi hakimiyetinin ve bir rububiyet saltanatýnýn âlametleridir. Evet bütün bunlar, þuur sahiplerine ilâhi
hakimiyeti bildiren muhteþem bir Uluhiyetin apaçýk dellallarýdýrlar. Gafil insanlarý uyanmaya ve dikkat etmeye, aklý baþýnda
ve uyanýk olanlarý da imana, tevhide ve itaate davet ederler.
Evet gökyüzünün sakinleri olan bütün yýldýzlar, güneþler ve
aylar, adeta nurdan birer hatip kesilmiþ olup, ýþýktan ibaret olan
tebessümlerle süsledikleri o tatlý naðmeleriyle hep birlikte Ezeli
ve Ebedi sultanlarýný þöyle tanýtýyorlar:
Þu kâinatýn celal ve azamet sahibi olan haþmetli sultanýna
Hem yüce vahdete ve sonsuz kudrete birer nurlu þahitleriz
biz.
Þu zeminin yüzünü yaldýzlayan O’nun eþsiz mucizâtýna,
Bu semanýn arza bakan ve Cennet’e dikkat eden,
Binler mudakkik gözleriz biz.
Tûbâ-yý hilkatten semavât þýkkýna, hem de kehkeþan dallarýna;
Celal sahibi bir Cemil tarafýndan hikmet eliyle takýlmýþ olan,
Binler güzel meyveleriz biz.
Þu göklerin sakinleri olan meleklere ve yüce ruhlara,
Birer gezer mescid, birer döner hane, birer yüce aþiyane,
Celal sahibi bir Zât’ýn birer kudret mu’cizesi, birer sanat
harikasý,
Kemal sahibi bir Zâtýn birer hikmet nadiresi, birer nur
alemiyiz biz.
Böyle yüz bin dil ile, yüz bin burhan gösteririz akýllara,
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Yüce hakikatleri iþittirmeye çalýþýrýz insan olan insana,
Kor olasý dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü;
Hem iþitmez sözümüzü; halbuki hak söyleyen ayetleriz biz.
Yüzümüzdeki vahdet mührü ve þehadet dili hep birdir bizim;
Rabbimize müsahharý ve O’nu tesbih ederiz âbidâne;
Hem sadece O’nu zikreden ve sadece O’na hamd eden
Kehkeþanýn halka-i kübrasýna mensup birer meczuplarýz
biz.
(Mektûbât’taki þiirin bir özetidir)

Ýþte yýldýzlarýn da haykýrdýðý bu derece yüce bir izzet ve bir
takdir, bir kudret ve bir saltanat karþýsýnda, hayretler ve dehþetler içerisinde kalan akýl,
Sübhâne men tahayyara fî sun’ýhi ukûl!
Sübhâne men bi küdratihî yu’cizül fuhûl

diyerek haykýrma zorunda kalmaktadýr.
Ýþte “Kün; Ol” emrinin yegane mâliki ve “O, bir þeye ol dediði anda o þey hemen oluverir.” derecesinde büyük haþmet ve
azamet sahibi olan Yüce Allah’a acizlik ve ihtiyaç tezkeresiyle
O’na dayanan ve O’na müracaat eden bir adamýn ne pervasý olabilir? Zira o kimse, herhangi bir musibet karþýsýnda kaldýðýnda
“Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Muhakkak ki biz Allah’a aidiz
ve elbette ki biz, ancak O’na dönücüleriz.” der ve rahatlar. Çünkü bu þuura sahip olan bir kimse, ruh ve kalp planýnda hemen
zihnini toplar, imanýný yeniden tazeler, kanaatini pekiþtirir,
hakiki olarak dönülmesi gereken Yüce Rahman’a bütün hisleriyle döner, kalbinde yeþerttiði itmînan ve sekine ile Yüce Rabb-ý
Rahimine îtimad ederek O’na teslim olur ve neticede her türlü
kederlenmeden kurtulmuþ olarak kalp ve ruh selametine erer.
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Öyle ise O’nu layýkýyla tanýmaya çalýþmalý, sadece O’na kulluk
yapmalý, O’na þükretmeli, O’na haþyet duymalý, yalnýz O’nu talep etmeli ve O’nu sevmeli...

ÝHSAN VE KEMAL, ÞÜKÜR VE MEDÝH ÝSTER
1. Yüce Allah, Eþsiz ve Eksiksiz Bir Kemal Sahibidir:
Yüce Allah bir tek ilah olup, gerek Vahdaniyet, gerek Uluhiyet
gerekse Rububiyet noktasýnda kendisinden baþka kesinlikle hiçbir ilah olmayandýr. O, sürekli yaþayan ve yaþatan, sürekli diri
duran ve bütün varlýklarý ayakta tutan eþsiz ve ortaksýz bir Hayy
u Kayyûm’dur.
Hazret-i Allah, Vâcib’ül Vücûd, sayýsýz gýnâ, sýnýrsýz rahmet,
sonsuz kudret, engelsiz ifade, kusursuz hikmet ve muhalefet-ün
lilhavâdis gibi en yüksek unvanlarla ma’rûf ve en nezih sýfatlarla muttasýftýr.
Yüce Allah, yegane aziz olup kemal-i kudretle müteferrid
olan ve yaptýðýný eksiksiz bir hikmetle yapan balið bir hikmet sahibidir.
Her þey O’na muhtaç, O hiçbir þeye muhtaç deðildir. Doðurmamýþ ve doðrulmamýþtýr. O, hiçbir þekilde çocuk edinmemiþtir.
Hem O’nun nasýl çocuðu olabilir ki, kendinin eþi de yoktur. Kaldý ki çocuk edinmek O’nun izzetine yaraþmaz ve azameti ile asla
baðdaþmaz. O, birisinden doðmadýðý gibi, herhangi bir þeyi de
doðurmamýþtýr. O’nun yaratýklarla olan münâsebeti yaratma ve
hükmetme noktasýndadýr. Yani O, bütün yaratýklarýn biricik yaratýcýsý ve hâkimidir; istisnasýz olarak bütün varlýklar da sadece
O’nun yaratýðý ve O’nun mahkumudurlar.
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Ýþte bu derece yüce ve eksiksiz bir kemal sahibi olan Yüce Allah, elbette ki yüce hikmetinin gereði olarak þuurlu kullarýndan
hamd, þükür ve medih ister ve istemek hakkýdýr.

2. Yüce Allah, sonsuz ihsan sahibidir:
Evet Yüce Allah bizi gerek þahsýmýzla gerekse etrafýmýzla
alâkalý sayýsýz nimetler içinde yaratmýþtýr. Þöyle ki: Önce O, bizi
yoktan yarattý.
Sonra, bizi canlý yarattý ve her birimize müstakil bir ruh verdi.
Sonra, bize iþtahlý bir mide verdi ve alemi bir nimet sofrasý
olarak önümüze serdi.
Sonra, bizi mahlukatýn en deðerlisi ve þereflisi olan insan olarak yarattý.
Sonra, bize etrafýmýzla alâka kurmamýz ve istifade etmemiz
için dil-dudak, göz-kulak, el-ayak ve mide-baðýrsak gibi organlar
verdi. Etrafýmýzý da bir sofra halinde bu organlarýmýzýn önüne
serdi.
Evet, Yüce Allah, güneþi ve ayý ýþýk saçan birer lamba halinde
yaratýp o parlak lambalarý dünya evimizin tavanýna astýðý gibi,
bize de o ýþýktan istifade etmek için göz vermiþtir. Ormanlarý yaratýp rüzgârlar vasýtasýyla hayatýn devamýný temin edecek olan
temiz havayý istifademize arz ettiði gibi, bize de temiz havayý teneffüs etmek ve güzel kokular koklamak için burun vermiþtir.
Aðaçlarý, kuþlarý, rüzgârlarý ve onlarýn çýkardýklarý gayet hoþ
naðmeli sesleri yarattýðý gibi, bize de o sesleri duyacak kulak vermiþtir. Gece ve gündüzü, mevsimleri, yeryüzünün þeklini ve
hareket tarzýný hikmetli yaratýp onlar vasýtasýyla hayat gýdamýzý
temin ettiði gibi, bize de gýdalarý tadýp parçalayacak ve onlarý yararlý bir þekilde hazmedecek olan dil, aðýz ve mide vermiþtir.
Þimdi ziya, hava, ses ve gýda nimetleri olsa idi; fakat bizde bun-
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lardan istifade edecek göz, burun, kulak, aðýz ve mide gibi uzuvlar olmasaydý; o nimetlerden nasýl istifade edecektik? Ve o nimetler bizim nazarýmýzda ne mana ifade edecekti? Veya bu
uzuvlar bize verilseydi; fakat onlarýn doyup ihtiyaçlarýný giderecekleri ve tatmin olacaklarý -kendilerine mahsus zevk ve lezzetlerle donatýlmýþ olan- o nimetler, harika birer sofra halinde hazýrlanýp önlerine konmasaydý, bizdeki bu duygular ne iþe yarardý? Ve bunlarýn tatmini ve doyumu ne ile olacaktý?
Ýþte Yüce Allah, insaný en güzel duygularla yarattýðý gibi, kâinatý da en mükemmel bir sofra halinde onun istifadesine hazýrlayýp önüne koymuþtur. Þüphesiz ki bütün bunlar Yüce
Mevla’nýn ihsaný ve îcadý iledir. Öyle ise insan bu nimetleri yolda sahipsiz olarak bulduðunu zannedip de sorumsuzca harcamamalýdýr. Bu nimetler hakiki mün’im’in kast ve iradesiyle gelmekte olup insanýn bu nimetlere nâil olmadaki rolü, bunlarý ihtiyariyle ve dilemesiyle almýþ olmasýdýr. Yoksa o nimetlerin insanýn bedeninde taksim edilip daðýlmalar ve o bedende yararlý bir
hale gelmeleri, yine Yüce Yaratýcýnýn külli iradesi ve hikmetli tasarrufuyla olmaktadýr.
Sonra O bize akýl, kalp, sýr, vicdan, hayal gibi manevi duygular verdi ve gerek mülk gerekse melekut alemlerini bu latifelerimizin istifadesine arz etti. Bunlar o derece büyük nîmetlerdir ki,
insan ancak bu sayede esma-i ilahiyyeyi anlar, onlarý bilmenin
ve anlamanýn zevkine varýr ve insanlýk semasýna yükselir.
Sonra O bizi hidayete erdirip bize en büyük nimetlerden olan
iman ve Ýslamiyet nimetini verdi. Bir yönüyle kâinattaki isimlerinin tecellisi neticesinde meydana gelen icraat ve faaliyetini, diðer yönüyle de kendi isim ve sýfatlarýný bize gösterdi ve bildirdi.
Bununla bizim kararsýz heyecanýmýzý dindirip ruhlarýmýzý doyumluluga erdirdi, kalbî, aklî ve ruhî heyecanýmýzý teskin etti ve
bizleri esfel-i sâfilîn’den a’lây-ý illiyyine çýkardý.
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Sonra O, bizi Müslüman bir çevrede yarattý. Bizi gerçek müslümanlarla tanýþtýrdý ve dinimizi yaþayýp hizmetimizi rahatlýkla
yapabileceðimiz sýhhat, boþ zaman, zindelik ve müsait þartlar ihsan etti.
Sonra O, imanýn binlerce nurlarýndan biri olan marifet ve
muhabbeti içimize koyup, bize zevalsiz bir lezzeti, gamsýz bir
süruru ve tükenmez nimetler ihsan etti.
Ýþte Yüce Allah, bizi yokluktan ve hiçlikten varlýða, hayatý ve
âlemi mütalaa edecek bir seviyeye ve ondan gelen manalarý anlayacak ve ona muhatap olacak nurlu bir mertebeye yükseltti.
Ma’rifet ve muhabbeti içimize koymakla da gerek zaman gerekse mekan bakýmýndan her tarafý kuþatan, her þeyle irtibat kuran
ve her þeyle ünsiyet eden gayet geniþ ve yüksek bir dereceye yükseltti.
Yüce Rabbimiz bütün bu nimetleri, bize karþý olan fazl ve
rahmetinin ifadesi ve bizi sevdiðinin ve bize þefkat ettiðinin
âlameti olarak vermiþtir.
Þimdi, baþýndan beri kendisini tanýmaya çalýþtýðýmýz Yüce
Rabbimizin razý olduðu þeyler nedir? Bizim yapmamýzý istediði
ve yapmamýzý yasakladýðý emir ve yasaklarý nelerdir? diye merak
ediyoruzdur. Ta onlarý bilelim ve ona göre hareket edelim.
Bu durumda bizim vazifemiz, O’nun bu çaplý nimetlerine karþý çaplý kulluk yapmaktýr. O’nun rýzasý dairesinde hareket etmekle kendisini tanýdýðýmýzý, O’nu her þeyden daha çok sevdiðimizi ve hatýrýný her hatýrýn üzerinde tuttuðumuzu fiilen göstermektedir. Yani indirdiði hidayet ve istikamet yolunun adap ve
erkanýna riayet etmek ve sonuna kadar bu yolda sebat etmek suretiyle O’nu memnun etmeye çalýþmaktýr.
Diðer bir ifade ile, Yüce Allah’ýn hoþnutluðunu kazanmak,
ancak haram kýldýklarýndan kaçýnmakla, farz kýldýklarýna sarýlmakla ve O’nun rahmet ve muhabbetinin timsali ve mümessili

Ýhsan ve Kemal, Þükür ve Medih Ýster

231

olan Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hareket
tarzýný her hususta örnek alarak, Ýslam’ý þahsi hayatýmýzda tatbik etmekle mümkündür. Bu ise imam olarak gönderdiði Yüce Elçisine ve hidayet rehberi olarak indirdiði Yüce Kitabýna kulak verip, onlarýn getirdiði hakikatleri hayatýmýzda birer düstur ve birer
esas olarak kabul etmeye baðlýdýr. Bunun özeti de ibadettir. Evet
insan, kulluðun aþaðý mertebesi olan gaybi derecesinden, ancak
ibadet vasýtasýyla ve ibadet hususunda sahip olduðu ihlasýn kuvveti derecesinde huzurun yüksek makamýna çýkabilir. Çünkü ibadet
ancak ihlas ile gerçek ibadet derecesine yükselir ve ancak ihlas vesilesiyle Allah katýnda makbul olur. Öyle ki özellikle namaz gibi
ibadetlerde maddi ve manevi hiçbir vesilelik yönü yoktur ve aranmamalýdýr. Çünkü namaz, bizzât maksûd olan bir ibadettir.

3. Müslümanlarýn Mükellef Olduklarý Temel Ýbadetler:
Bir Müslüman, þu üç cihette ve üç tarzda ibadet etmekle mükelleftir:
a. Kalbi ile teslim olup inkýyad etmeye,
b. Aklý ile iman edip tevhid hakikatini kabul etmeye,
c. Beden ve uzuvlarýyla amel edip ibadet etmeye...
Bütün bunlarýn özeti ise tevhid ve takvadýr. Evet bu iki husus,
bütün vahiylerin ve vazifelerin özeti olup Kur’ân-ý Kerim’in, insanlarýn kalp ve kafalarýna yerleþtirmek istediði yegane saðlam
fikir ve en yüce ahlakdýr. Zâten Kur’ân-ý Kerim hakiki tevhid fikrini ve takvaya dayalý bir hayat tarzýný anlatmak ve irþad etmek
için indirilmiþtir.
Ýman ve tevhidin, ilm-el yakîn, ayn-el yakîn ve hakk- al yakîn
gibi mertebeleri olduðu gibi; takvanýn da, þirkten çekinmek, büyük günahlardan çekinmek, kalbini Allah’tan baþkasýyla bizzâtihi meþgul olmaktan muhafaza etmek manasýna gelen takva ve
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bir de Cehennem azabýndan korunmayý ifade eden takva gibi
pek çok mertebeleri vardýr.
Ýþte Cenab-ý Hakk’ýn yüce rýzasý ancak hem iman ve tevhidin
hem de takvanýn bütün mertebelerine riayet etmekle en güzel
bir þekilde tahsil edilebilir. Cenab-ý Hak, bizleri hoþnut olduðu
hususlar dairesinde samimiyetle hareket eden salih kullarýndan
eylesin... Amin...
***

YÜCE ALLAH’I BÝLMEK VE O’NU TANIMAK
1. Allah’ý Bilmek ve Tanýmak Ne Demektir?
“Hiç, sen O’na bir adaþ bilir misin?” (Meryem sûresi, 65)
“Onun misli gibi bir þey yoktur!” (Þûrâ sûresi, 11) “Ve O’na hiçbir
denk (eþ ve benzer) olmadý ve yoktur.” (Ýhlâs sûresi, 4)
Ýþte mealleri verilen bu gibi ayetlerin açýkça ifade ettikleri gibi, Yüce Yaratýcýya benzer hiçbir þey yoktur. Ve O, her türlü keyfiyetten, kemiyetten, tasavvurdan ve hayale gelecek her türlü þekilden beridir. Bundan dolayý da biz O’nun Yüce Zâtýný düþünemeyiz. Çünkü bizler herhangi bir þeyi düþünürken, o nesnenin
kendisini veya suretçe ona yakýn olanýný hayalimize getirir, öyle
düþünürüz. Þayet Allah’ýn Zâtýný düþünmeye kalkarsak, O’nu bir
kýsým þekillere ve suretlere göre düþünmüþ oluruz. O ise her türlü þekilden münezzeh olduðundan ötürü, bizim hayalimize gelen
hiçbir þekil O’nu ifade edemeyecektir. Bu durumda ise, biz yanýlmýþ ve haddi aþmýþ oluruz.
Esasen, keyfiyet ve kemiyet gibi nisbi özellikler madde ile
alâkalý olduðundan noksanlýk ifade ederler. Yüce Yaratýcýnýn
Zâtý ise her türlü noksandan münezzehtir. Ýnsanýn gönlüne ve
hayaline ne gelirse gelsin; Yüce Allah, mutlaka onun verâsýndadýr ve ondan baþkadýr.
Fýkh-ý Ekber’de dendiði gibi, Yüce Allah kendisini Kur’ân-ý
Kerim’de sýfatlarý ile nasýl tanýttý ise, biz O’nu öyle tanýrýz ve öy-
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le tanýmaya çalýþýrýz. Yüce Allah’ý tanýmak isteyen bir kimsenin
ilk baþ vuracaðý yol, kendi acizliðini, zayýflýðýný ve her zaman
O’na muhtaç olduðunu anlamasýdýr. Nitekim Hz.Ebû Bekir (r.a.)
bu hakikati þöyle dile getirmiþtir:
“Marifetine aczden baþka yol göstermeyen Zât-ý Akdes’i tesbih ederiz. O’nu anlamaktan aciz kaldýðýný hissetmek ve O’nu
anlayamadýðýný anlamak, hakiki idrak ve gerçekten O’nu anlamak demektir.”
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, insanýn kalbine ne gelirse
gelsin Yüce Allah, ondan baþkadýr. Öyle ise insan, O’nun Mukaddes Zâtýný anlamaya deðil; icraat ve eserlerine bakmak suretiyle güzel isimlerini, mukaddes sýfatlarýný ve mükemmel icraatýný anlamaya ve bu suretiyle O’nu tanýmaya ve baþkalarýna tanýtmaya çalýþmalýdýr.
Evet, gözler güneþin gözbebeðine dikilince, güneþin çok þiddetli parlamasýndan ötürü nasýl ki gözleri bir zulmet kaplar ve
gözler bir þey göremezlerse; öyle de insan Cenab-ý Hakk’ýn Zâtýný ve mâhiyetini anlamaya kalkarsa, O Zâtýn azametli kibriyasýndan ve haþmetli tecellisinden dolayý insan O’nun künhüne vâkýf
olamaz. O halde güneþin tecellisine bakýp o tecelliden istifade etmek suretiyle güneþ hakkýnda bilgi edinildiði gibi, Cenab-ý
Hakk’ýn sýfat ve esmasýnýn tecellisine yani onlarýn mazharlarýna
ve yansýmalarýna bakýp eþya ve hadiseler diliyle O’nun hakkýnda
öyle mâlumat sahibi olmaya çalýþýlmalýdýr: Yüce Yaratýcý’yý tanýma ve tanýtma ile alâkalý olarak kitabýn baþýndan beri anlatýlanlara örnek istersen hiç olmazsa Ýhlâs suresine, Ayet’ül-Kürsî’ye,
Âl-i-Ýmran ve Hâdid surelerinin baþlarýna, Neml ve Rûm surelerinin ortalarýna, Tûr ve Vâkýa surelerinin son kýsýmlarýna, Rahman, Mülk ve Nebe surelerine ve Haþr suresinin sonuna bak.
Hem ayný zamanda Cevþen’ül-Kebir nâmýndaki münacaat mecmuasýný dikkatle oku. Eminim ki, bir-iki saat zarfýnda þu kâi-
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natýn yegane Sahibi olan Yüce Allah’ýn marifetine dair dünya dolusu mâlumatla dönersin.
Zâten Cenab-ý Hakk’ý en güzel tanýtan Kur’ân-ý Kerim’dir.
Çünkü Allah Kelamýdýr. Öyle ise Mevlânâ Câmi’nin dediði gibi:
“Güneþin varlýðýna delil yine güneþtir, delil ararsan güneþten
yüz çevirme.”
Biz de deriz; Cenab-ý Hakk’ýn varlýðýný ve birliðini en güzel
anlatan yine onun Kelâmý’dýr. Öyle ise ondan yüz çevirme. O sana yeter ve artar.
***

2. Üç Külli Tanýtýcý:
Allah O’dur ki, varlýðýnýn ve birliðinin vücûb derecesinden
kat’i olduðuna Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), Kur’âný Kerim ve þu âlem þehadet etmektedirler.
O Hazret ki, sahip olduðu ciddiyet, vakar ve itmînân ile, gösterdiði sebat ve metanet ile, yaþadýðý imanlý bir hayat ve faziletli
bir ahlak tarzý ile, getirdiði din ve saðlam esaslar üzerine gerçekleþtirdiði umumi ve külli inkýlap ile Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini ilan ve isbat etmiþtir. O Kur’ân-ý Kerim ki, akýl ve kalbleri
tatmin eden hükümleri ile, gaybdan doðru olarak haber vermesi
ile, düþmanlarýnýn bütün uðraþmalarýna raðmen onun en küçük
bir yanlýþýný bulamamalarý ile, sahib olduðu nazmýndaki cezaleti, manasýndaki fesahati ve terbiyesindeki irþadý ve hidayeti ile
Kelamullah olduðunu gösterdiði gibi; bütün yazýlarý ve bölümleriyle, sayfa ve satýrlarý ile, cümle ve harfleriyle, sure ve ayetleriyle de Yüce Allah’ý en güzel bir þekilde ve bütün insanlara yeterli
olarak tanýtmakta ve bildirmektedir.
O kâinat ki, bütün hücreleri ve zerreleriyle, alet ve uzuvlarýyla, özellik ve halleriyle, davranýþ ve hareketleriyle, eþya ve hadiseleriyle Yüce Allah’ýn yegane Ma’bud ve Ýlah, Eþsiz Hâlîk ve
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Sâni’ misilsiz Müdebbir ve Mutasarrýf, benzersiz Sâhib ve Mâlik,
noksansýz Musavvir ve Mürebbî, kusursuz Hâkim ve Gâlib, sonsuz Rahman ve Kerîm olduðuna kat’i bir þekilde delalet, þehadet,
ilan, izhar ve isbat eder.
Ýþte kâinatýn bu þehadetlerine iþtirak ederek hakiki imaný elde eden bir kimse, Hz. Ali (k.v.)’nin “Allah Teâlâ’ya öyle inanmýþým ki O’nun mukaddes Zâtýný görsem yakînim pek ziyadeleþmeyecek.” dediði gibi, “Nasýl inanýlmasý gerekiyorsa öyle inanmýþým; ancak kalbin itminana kavuþup oturaklaþmasýndaki ziyadelik müstesna...” diyebilir. Hem böyle bir kimse kalbine ve kafasýna Ýlâhi bir ihsan olarak konulan iman nimetine ve marifet lezzetine karþý kusursuz bir hürmetle ve tam bir iþtiyakla þükredebilir.
***

3. Ýman ve Ma’rifetin Mertebeleri:
Evet iman yalnýz taklide dayalý bir tasdikle sýnýrlý deðildir,
imanýn hurma aðacýnýn çekirdekten tut, ta büyük hurma aðacýna kadar mertebeleri olduðu gibi, elindeki aynada görünen güneþten tut, ta güneþin deniz yüzündeki yansýmasýna kadar, hatta ta güneþin kendisine kadar mertebeleri ve parlaklýðý ve etkisi
bulunduðu gibi, imanýn da o kadar çok hakikatleri ve mertebeleri vardýr. Evet, imanýn baþta iman esaslarý olmak üzere Ýslam’ýn
belli baþlý bütün hükümleri ile hatta sünnet prensipleri ve
Allah’ýn bütün isimleri ile alâkasý vardýr ve o oranda da derecesi
çoktur. Bundan ötürüdür ki, bazý hakikat alimleri bu hususta
þöyle demiþlerdir:
“Bütün ilimlerin, ma’rifetlerin ve faziletlerinden büyüðü þüphesiz ki kamil derecedeki imandýr. Sonra akli ve vicdani delillere dayalý olarak kuvvetli olan bir imandan beslenen Allah marifeti ve Allah sevgisidir. Daha sonra da ihlaslý ve bilinçli olarak
yapýlan ibadet ve itaat gelir.”
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Ýlimde, icraatta ve ahlakta anarþi olduðu gibi fikirde de anarþi vardýr. Fikirdeki anarþi, aklýn mutlak bir küfre saplanmasý ve
küfrün savunuculuðunu yapmaya kalkýþmasýdýr. Neslin küfür
bataklýðýna girmesine uygun ortamlarýn hazýrlanmasý fikirdeki
anarþinin geniþ dairede dal budak saldýðýnýn belirtisidir. Mesela:
hekesin ekmek, su, hava ve ýþýk kadar muhtaç olduðu imanla ilgili hakikatlere olan ihtiyacýn derecesini düþürmek için planlar
yapmak ve þeytani bir desise ile “Herkes durumuna göre az-çok
Allah’ý bilir. Öyle ise, ikide bir O’ndan bahsetmeye ve insanlarý
O’na teþvik etmeye ihtiyaç yoktur.” demek, fikir sahasýndaki
anarþi hareketinin belki ilk tohumunu oluþturmaktadýr. Böyle
bir anlayýþ, Yüce Allah’a kâmil manada iman etme hakikatinden
habersiz olmanýn ve nesli bu yüce hakikate karþý câhil ve ilgisiz
býrakmanýn açýk bir ifadesi ve bir belirtisidir. Çünkü Allah’ý tanýmak demek, O’nu Kur’ân-ý Kerim’in anlattýðý sýfatlarýyla, isimleriyle, icraatýyla ve butün kâinatýn þehadetiyle tanýmak demektir.
Evet Allah’a inanmak ve O’nu tanýmak demek,
a. “La ilahe illallah” kudsi kelimesine ve bu en yüce tevhid kelimesinin ifade ettiði hakikatlere bütün mertebeleriyle inanmak,
kalben tasdik etmek ve o yüce hakikate teslim olmak demektir.
b. Cenab-ý Hakk’ýn uluhiyetinde hiçbir eþi ve benzeri bulunmadýðýna inanmak demektir. Bunun manasý þudur:
La Ma’bûde illallah: Allah’tan baþka layýkýyla hiçbir ma’bud
yoktur,
La hakime illallah: Allah’tan baþka layýkýyla hükmeden bir
hakim yoktur,
La mahbûbe illallah: Allah’tan baþka, bizzâtihi sevilmeye
layýk olan yoktur.
La Râhýime illallah: Allah’tan baþka bizzâtihi ve layýkýyla
merhamet eden yoktur.
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Ýþte kamil manadaki iman, O’nun mutlak yüceliðine ve mutlak üstünlüðünü ifade eden bu gibi yüce hakikatlere tam inanmak demektir.
c. Ýcraatýnda ekmel derecede yani eþsiz ve benzersiz bir derecede olduðuna inanmak demektir, yani Yüce Allah’ýn,
Rabbü’l alemin: alemlerin yegane Rabbi olduðuna,
Erham’ü’r Râhimîn: Bütün merhametlilerin en merhametlisi
olup, rahmetiyle zayýflarýn ve mazlumlarýn imdadýna koþan ve
onlarýn göz yaþlarýný silen olduðuna,
Ekram’ül Ekramîn: Tevbe eden kullarýnýn, günahlarýný baðýþlamakla kalmayýp ayrýca onlara ikramda bulunan olduðuna,
Hayr’ul hakimin: Hüküm verenlerin en hayýrlýsý, en adaletlisi ve
en üstünü olup, verdiði hükümlerin haktan ve hayýrdan ibaret
olduðuna,
Ahkem’ül hakimin: Hükmünün, bütün hâkimlerin hükmünden daha yüksek ve daha saðlam olduðuna,
A’del’ül Âdilîn: Adaletinin bütün âdillerin adaletinden daha
üstün ve daha mükemmel olduðuna,
Asdak’us Sâdikîn: Bütün sözleri, ahidleri, va’dleri ve fiilleri
sýdkýn en son derecesinde olduðuna,
Hayr’ul Muhsinîn: Bütün iyilik yapanlarýn en hayýrlýsý olup,
iyiliði kullarýnýn memnun olacaðý þekilde en hayýrlý bir þekilde
yaptýðýna,
Hayr’un Nasýrýn: Yardým edenlerin en hayýrlýsý olup, yardýmýyla her zaman yaratýklarýn imdadýna yetiþen ve yardýmý her
þeye yeten olduðuna,
Hayr’ur Râzikîn: Rýzýk verenlerin en hayýrlýsý olup yaratýklarýna en hayýrlý rýzký vermek suretiyle muhtaçlarýn ihtiyaçlarýný
en güzel bir þekilde gideren olduðuna,

Yüce Allah’ý Bilmek ve O’nu Tanýmak

239

Hayr’ul Fâtihîn: En müþkül þeyleri dahi en hayýrlý ve en layýk
bir þekilde açan olduðuna,
Ahsen’ul Halikîn: Yaratanlarýn en güzeli olan ve özellikle de
insaný en güzel bir surette ve bir sirette yaratan olduðuna...
Ýþte Allah’a inanmak O’nun bu gibi en üstün özelliklere sahip
olduðuna inanmak ve kalben tasdik etmek demektir.
d. Gerek Zâtýnda gerek sýfatlarýnda gerekse mülkünde baþta
ihlâs olmak üzere pek çok sure ve ayetin beyan ettiði þekilde,
O’nun hiçbir ortaðý ve benzeri olmadýðýna tam inanmak ve
O’nun aslýnda Zâtî olan özelliklerini eksiksiz bir tarzda tam tasdik etmek demektir.
Ýþte bütün bunlardan açýkça anlaþýldýðý gibi, Allah’ý bilmek,
bütün kâinatý kuþatan rububiyetine ve zerrelerden yýldýzlara kadar her þeyin Onun iradesinin, kudretinin ve tasarrufunun
mâhkumu olduðuna þeksiz, þüphesiz ve tereddütsüz bir kesinlikte inanmak demektir.
Allah’ý bilmek demek, elçilerini ve elçileri vasýtasýyla insanlara gönderdiði emirleri tanýmak ve onlarý yapmak, haramlarý bilmek ve onlardan kaçýnmak demektir. Allah’ý bilmek demek,
Onun yüceliði karþýsýnda kulluðunu göstermek, tazarru ve niyazda bulunmak demektir. Ve þayet emirlerine muhalefet ve yasaklarýný irtikap þeklinde bir kusur iþlerse, hemen O’na yönelip
tevbe ve istiðfarda bulunmak, piþmanlýk göz yaþlarýný dökmek
ve O’ndan özür dilemek demektir.
Yoksa her hadisenin arkasýnda Onun engelsiz iradesini, engin rahmetini ve sonsuz kudretini görmemek, hikmetli icraatýný
sebeplere taksim etmek, iradesine ve emirlerine karþý kayýtsýz
kalmak, inanýlmasý gereken þeylerin bazýsýna inanýp bazýsýna
inanmamak, büyük günahlarý serbestçe iþleyip istiðfarda bulunmamak, piþmanlýk gözyaþlarýyla rahmet kapýsýný çalmamak,
ahirette hesaba çekileceðini düþünmemek, Cennetin ebedi saa-
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detten ibaret olan bað ve bahçelerini küçümsemek ve Cehennemin ebedi þekavetten ve hüsrandan ibaret olan azabýný hafife almak, kiþinin imandan nasibinin ve hissesinin olmadýðýna veya
çok az olduðuna ve bu haliyle asla kurtulamayacaðýna delildir.
Evet “Allah vardýr ve birdir.” deyip sonra da O’nun mülkünü
sebeplere ve tabiata taksim etmek, her þeyin yanýnda hazýr ve
nâzýr olan ilim, irade, hikmet ve kudretini görmemek veya görmezlikten gelmek, kesin olan emirlerini ve yasaklarýmý tanýmamak, indirdiði kitaplarýný ve gönderdiði Elçilerini (a.s.) kabul etmemek ve O’nun hikmetli ve maslahatlý taksimatýna razý olmamak gibi sapýklýk ve çarpýklýklar, elbette ki Allah’a iman
hakikatiyle asla baðdaþmaz. Böyle pamuk ipliði, kuvvetindeki
bir iman, kiþiye ancak mutlak küfürden kaynaklanan manevi cehennemin dünyevi azabýndan kendini bir derece teselli etmesi
fikrini verir.
Cenab-ý Hakk’ýn þahîdleri kâinattaki zerreler ve bu zerrelerin
analizleri ve sentezleri sayýsýncadýr. Bu itibarla kuþ beyni kadar
aklý olan bir kimse bile Yüce Allah’ý -hâþâ-tamamen înkar etmez
ve etmemelidir. Çünkü înkar etse bütün kâinat onu yalanlayacak
ve ona “sus, aklýný söndür, dilini kes.” diye haykýrýp onun ödünü
patlatacak. O da artýk ya ölür, ya sersem olur, ya da susar. Demek ki Yüce Allah’a kuru iman etmek yetmez. Allah katýnda
mâkbul olan iman þekli, Kur’ân-ý Azîmüþþân’ýn bildirdiði ve irþâd ettiði tarzda elde edilen ve kendisine sahip çýkýlan imandýr.
Evet, ârif-i billah olan, yani Allah’ý bilen ile O’nu tanýyan bir
kimse, Allah karþýsýnda duyduðu acizlikten ve Allah’a karþý içinde duyduðu ürpertiden dolayý ruhunda ciddi bir lezzet alýr. Çünkü yerinde ve lâyýk olana sarf edilen bir korku ve bir haþyette lezzet vardýr. Eðer bir yaþýndaki bir çocuðun aklý bulunsa ve ona,
“Senin en lezzetli ve en tatlý ânýn ve halin nedir?” diye sorulsa; o
çocuk belki þöyle diyecektir: “Benim en tatlý anlarým ve hallerim,
acizliðimi ve zayýflýðýmý anlayýp, validemin tatlý tokadýndan kor-
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karak yine validemin þefkatli sinesine sýðýndýðým anlar ve
hallerdir.”
Halbuki bütün validelerin þefkatleri, yüce rahmetin tecellisinin ancak bir parýltýsý olabilir. Öyle ise, Yüce Allah’ý tanýyan kimseler, O’nun azameti ve kibriyasý karþýsýnda duyduklarý haþyetten ve saygýdan dolayý elbette içlerinde ciddi bir zevk ve lezzet
alýrlar.
Ýþte bundan dolayýdýr ki, bütün kâmil insanlar, Allah karþýsýnda kendilerini aciz görmüþ ve Allah’a karþý haþyet içinde bulunmadan ötürü ciddi bir lezzet almýþlardýr. Hem bundan ötürüdür ki Hak dostlarý, kendi hâvi ve kuvvetlerinden þiddetle uzak
durmayý ve O’nun huzurundaki acizliklerini ve O’ndan korkmalarýný, kendilerine kuvvetli bir þefaatçi yapmak suretiyle Yüce
Allah’ýn rahmet dergâhýna sýðýnmayý en yüce kuvvet ve en büyük
kurtuluþ olarak görmüþlerdir.

ÝMAN VE TEVHÝD HAKÝKATÝNÝN
BAZI ALAMETLERÝ
Kâmil bir iman, saðlam bir tevhid ve tam bir istikamet, her
iki cihanýn huzur ve saadetini netice verir ve insan bu sayede her
iki alemde bahtiyar olur. Ancak iman ve tevhid hakikatinin bir
insanýn kalbe gereði gibi yerleþtiðini gösteren bir kýsým alametler vardýr. Bu alametler, o insanýn imanda kemal mertebesine,
tevhidde de hakka’lyakîn derecesine ulaþtýðýný, gösterir.
Birinci Alamet: Kazaya rýza göstermek ve kadere tam teslim
olmak:
Kazaya rýza göstermek ve kadere teslim olmak, imanýn en yüce deðerlerinden olup insanýn dünyasýný cennetlere çevirecek
derecede kuvvetli bir huzur kaynaðýdýr. Ýþte bununla ilgili bazý
örnekler:
Birinci örnek: Sahâbe-i Kirâm’dan Ümm-ü Süleym (r.a.), çocuðu vefat ettiðinde, telaþ göstermeden ve ortalýðý velveleye vermeden o gece sabaha kadar sabrediyor. Sabah olunca, kocasý
Ebû Talha’ya teslimiyet içerisinde çocuðun vefat ettiðini þöyle
bildiriyor:
“Beyefendi! Geçenlerde bizim komþu, bizden emanet olarak
kazma-kürek gibi þeyler almýþtý. Dün o emanetlerimizi geriye istemeye gittiðimde; o emanetlerimizi bize geriye vermek istemediler. Ümmü Süleym’in bu haberi karþýsýnda Ebu Talha þöyle di-
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yor: “Onlar gerçekten ne kötü komþularmýþ. Mal onlarýn deðil ki,
vermek istemesinler.
Hiç emanet olan bir mal, hem de memnuniyet ve teþekkür ile
sahibine iade edilip geriye verilmez mi?”
Kocasýndan bu güzel ve ikna edici cevabý alan Ümmü Süleym, ona þöyle diyor. “Ýþte beyefendi, Yüce Allah’ýn bizim himayemize ve nezâretimize emanet olarak verdiði bir çocuðumuz
vardý ya; dün akþam Yüce Allah, o emanetini geriye aldý. Bunun
karþýsýnda bizim bir þey demeye ve O’na gönül koymaya hakkýmýz var mý?”
Bu haber karþýsýnda Ebu Talha da þöyle diyor: “Ýyi de; sabaha kadar bana neden haber vermedin. Ben Allah’ýn takdiri hakkýnda sanki bir þey mi diyecektim?”
Ýkinci örnek: Yirminci asrýn ortalarýnda Ýstanbul’da ilmi ve
faziletiyle meþhur olan Husrev Hoca vardýr. Bir gün bu mübarek
zâtýn gelinlik çaðýnda olan biricik kerimesi vefat etmiþtir. Ama o
mübarek zât, evin avlusunda kýzýnýn son hazýrlýklarý yapýlýrken
bile bunu talebelerine haber vermemiþ ve evinde yaptýðý dersi
býrakmamýþtýr. O evde öyle bir ölüm hadisesinin vukuundan haberleri olmayan talebeler, dersin bitiminde evden çýkarken evin
avlusunda gördükleri manzara karþýsýnda hayretlere düþerler.
Bunun hikmetini sorduklarýnda ise Hocanýn cevabý þu olur: “Gelinlik çaðýnda bir kýzýmýz vardý. Dün gece Yüce Hakk’ýn rahmetine kavuþtu. Ýþte bayanlar, onun hazýrlýðýný yapýyorlar. Bizim bunun için dersi terk etmemiz gerekmezdi. Sizi de telaþa sokmamak için ders esnasýnda size haber vermedim.” Evet Mübarek
Husrev Hocamýz böyle diyor ve gelinlik çaðýndaki kerimesinin
vefatýný, iþte böyle gönlü rýzasýyla karþýlýyordu.
Ýþte bu iki örnek, kazaya rýza göstermenin ve kadere teslim
olmanýn ne demek olduðunu ve bunun inanan bir insan için ne
derece bir huzur kaynaðý olduðunu açýkça gösteriyor.
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Ýkinci Alamet: Sadece Yüce Allah’tan korkmak; O’ndan baþka hiçbir þeyden bizzâtihi korkmamak: Çünkü mutlak azamet ve
kibriya, adalet ve kudret sahibi, O’dur. Yerlerin ve göklerin mülkü ve melekûtu O’nun elinde, bilgisi içerisinde ve iradesi ve idaresi altýndadýr. O izin vermedikten sonra hiçbir þey hiçbir þeye
zarar vermez ve veremez. Ama O’nun verdiði zararý da engelleyecek hiçbir güç yoktur. Her þey O’nun emri ve izni ile hareket
etmekte olup hiçbir þey baþý boþ deðildir. Öyle ise hatalarla, isyanlarla ve noksanlarla mâ’lul olan beþer, sadece, O’ndan,
O’nun adalet ve kudretinden korkmalý ve sadece O’nun gazap ve
azabýndan titremelidir. Cenab-ý Hak, bu hususla ilgili olarak
Kur’an-ý Kerim’de “þayet gerçekten iman etti iseniz onlardan
korkmalýnýz da sadece benden korkunuz.” (Âl-i Ýmrân sûresi, 175)
buyurmaktadýr.
Nitekim Ashâb-ý Kiram efendilerimiz Uhud savaþýndan bir yýl
sonra, Küçük Bedir pazarýna gitmemeleri hususunda propaganda yapan ve kendilerini sindirmek isteyen müþriklere karþý böyle
davranmýþlar ve onlarýn tehditlerine metelik vermemiþlerdi.
Ýþte þu ayet, onlarýn bu korkutma ve sindirme planlarýyla
Ashâb-ý Kiram’ýn dînî salabetlerinin ve kalplerinde Yüce Allah’a
karþý duyduklarý þuurlu haþyetlerinin üstün derecesini anlatmaktadýr:
“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine düþmanlarýnýz
olan insanlar size karþý ordu hazýrladýlar, aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde, bu tehdid onlarýn imanlarýný artýrmýþ ve “Hasbünallahü ve ni’melvekil” Allah bize yeter ve O ne
güzel vekildir.” demiþlerdi. (Al-i Ýmrân sûresi, 173)
Evet, din düþmanlarýndan ve bazý münafýklardan gelecek
tehditlere ve tazyiklere karþý, gerçek müminler için yegane kurtuluþ çaresi ve korunma siperi, “Hasbünallahü ve ni’mel vekil”dir.
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Üçüncü Alamet: Ýbrahim aleyhisselâm’ýn dediði gibi, “Ben
batanlarý (her zaman benin yanýmda bulunmayanlarý) sevmem.”
sýrrýnca, sadece Yüce Allah’ý sevmek, O’nunla itminana kavuþmak ve O’nunla sükunete ermek; O’ndan baþkasýný bizzâtihi
sevmemek, gönlünü baðlamamak ve baþkalarýný ancak Kur’an’ýn
târif ettiði þekilde ve O’ndan ötürü sevmek: Çünkü sevgi mahalli olan kalp, insana sadece Yüce Mevla’yý sevmek, O’nunla tatmin olmak ve O’nunla huzur bulmak için verilmiþtir. Hem eþyada sevilmeye sebep olan ihsan, kemal ve cemal gibi güzel hasletlerin aslý ve kaynaðý, eksiksiz ve eþsiz bir ihsana, bir cemale ve
bir kemale sahip olan Cenab--ý Hak’týr. Eþyada numuneleri görülen bu güzel hasletler, o yüce sýfatlarýn ve isimlerin ancak gölgelerinin gölgeleridirler. Öyle ise insan önce Yüce Allah’ý, O’nun
sýfat ve isimlerini, ihsan ve keremini, rahmet ve maðfiretini göz
önünde tutup sevmeli, sonra O’ndan ötürü ve O’nun izni ve
müsaadesi içerisinde yaratýklarý sevmelidir. Diðer bir tabirle, himayesinde bulunan ve kendisine emanet olarak verilen her þeyi
Allah hesabýna sevmeli ve onlara Allah’a ibadet, itaat ve hizmet
etmede kendisine yardýmcý oluyorlar diye deðer vermelidir. Onlarýn cazibesine kapýlýp aldanmamalý ve Allah’a karþý yapmasý
gereken aslî görevlerinden kendisini alýkoyan mala ve mülke
raðbet etmemelidir.
Nitekim, Hazret-i Ýbrahim (a.s.), hiçbir þeyle tatmin olmuyor,
sükunete ve huzura varmýyordu da, sadece Cenab-ý Hakk’a tam
bir teveccüh ve O’na tam bir teslimiyetle her türlü mutluluðu
içeren kalbi, itminan ve tatmine, ruhî sükunet ve huzura, vicdanî
doymuþluða ve doygunluða eriyordu.
Hem Hz. Süleyman (a.s.), bir gün atlarýnýn týmarýyla uðraþýrken, unutuyor da nerede ise ikindi namazýný kaçýrýyordu. Hatýrlar hatýrlamaz hemen kalkýp namazýný eda etti; ama Onun þu samimiyetine, Allah’a olan þu baðlýlýðýna, mala ve mülke Allah hesabýna ve O’nun adýna raðbet etmedeki þu safiyetine bakýn ki,
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namazýný vaktinde kýlmayý O’na unutturdular diye yüz atýnýn tümünü tereddüt etmeden Allah yolunda kurban ediverdi.
Cenâb-ý Hak, bu derece samimi ve sadýk bir kulunu hiç karþýlýksýz býrakýr mý?
O Süleyman kulunun o samimi sadakatine karþýlýk olarak ve
kalbini meþgul ettiler diye Allah için gözden çýkardýðý ve kurban
ettiði atlarýna bedel; Yüce Allah da, “Sabah gidiþi bir aylýk mesafe, akþam gidiþi de bir aylýk mesafe olan rüzgârý.” (Sebe sûresi, 12)
Onun emrine verdi ve yine ayetin ifadesiyle, “o rüzgâr, onun emriyle istediði yere tatlý tatlý eserdi.” (Sâd süresi, 36) Evet Allah’ýn
kendisine tam teslim olan ve tam teveccüh eden bir kulunu, elbette ki yan yolda terk etmez ve onun samimi bir fedakarlýðýný
kesinlikle karþýlýksýz býrakmaz.
Dördüncü Alamet: Sadece Yüce Allah’ý talep edip O’nu reca
etmek ve O’nu arzulayýp O’na ilticada bulunmak: Yani yüzünü
yaratýklardan Yüce Yaratýcýya çevirmek ve iman ve kanaat noktasýnda kalp gözünü sebeplerden müsebbibül’ esbab olan Yüce
Mevlâya döndürmek, O’ndan baþkasýný bizzâtihi talep etmemek,
rica etmemek ve arzulamamaktýr. Çünkü Allah’tan baþka her þey
fânidir, zâildir, geçicidir. Böyle olunca da onlar insanýn hiçbir
derdini bilmez ve hiçbir ihtiyacýný karþýlayamazlar. Yüce Mevlâ
ise ebedidir, bâkidir, dâimidir, sermedidir ve O, ayný zamanda
Samed’dir ve mutlak Ganidir. Ýþte Yüce Allah’ý böyle kabul eden
bir mümine düþen, sadece O’nu reca etmek, O’nu talep etmek ve
O’na ilticada bulunmaktýr. Zira ancak O’nu talep edenler O’nu
bulur ve ancak o zaman gerçek matluplarýna ve maksutlarýna
ererler.
Nitekim, Rasul-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, þu fani
dünyadan ebedi aleme irtihal etme vakti yaklaþtýðýnda, hem
maddesiyle hem de manasýyla tamamen Yüce Allah’a teveccüh
ediyor ve nurlu gönlünden O’na karþý kopan vuslat arzusu ve lika iþtiyaký mübarek aðzýndan “Yüce Dosta... Yüce Dosta...” þek-
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linde dökülüyor ve artýk bütün mahiyetiyle biricik Ma’bûd’u,
Maksûd’u Mahbûb’u ve Matlûbu olan Yüce Rabbi’sine kavuþmayý ve O’nun ebedi sürurdan ibaret olan engin rahmetine ve
saadetten ibaret olan ebedi huzuruna iltihak ve dehalet etmeyi
istiyordu. Yüce Allah, Hazret-i Davut (a.s.)’a “Sadece beni talep
et ki Beni bulasýn.” buyurmaktadýr.
Hem Hikem-i Ataî “Onu kaybeden neyi bulur ve O’nu bulan
neyi kaybeder.” diyor. .
Râbiatül’Adeviyye de, Allah’tan Cennette sadece O’nun rü’yetiyle müþerref olmayý talep ediyor ve O’ndan baþka hiçbir þeyi
asla istemiyor ve kabul etmiyor.
Üstad Hazretleri de Mevlânâ Câmî’ye iþtirak ederek âvazý çýktýðý kadar þöyle haykýrýyor:
“Yalnýz biri iþte; baþkalarý istenmeye deðmiyor.
Biri çaðýr; baþkalarý imdada gelmiyor.
Biri taleb et; baþkalarý layýk deðiller.
Birigör; baþkalarý her vakit görünmüyor, zeval perdesinde;
saklanýyorlar.
Biri bil; marifetine yardým etmeyen baþka bilmekler faydasýzdýr.
Biri söyle; O’na ait olmaya sözler, mâlâyani sayýlabilir.”
Sonra da bunun hakikatini özet olarak þu þekilde dile getiriyor:
“Evet Câmî pek doðru söyledin. Hakiki Mahbub, Hakiki Matlub, Hakiki Maksud, Hakiki Ma’bûd, yalnýz O’dur. Çünkü bu
alem, bütün mevcûdâtýyla, muhtelif dilleriyle ve ayrý ayrý naðmeleriyle kâinat çapýnda teþkil edilen büyük zikir meclisinde
hep beraber “Lâilahe illa hû” der, O’ndan baþka hiçbir ilahýn olmadýðýný ilan eder ve O’nun birliðine þehadet eder. Ýþte bu tehlil
kelimesinin ifade ettiði tevhid hakikati, “Ben üfûl edenleri sev-
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mem” fikrinin ve kanâatinin insanda açtýðý “Sahipsiz olarak boþta kalmýþlýk.” yarasýna þifalý bir merhem sürüyor. Hem insanýn
kendilerinden alâkayý kestiði o mecazî sevgililere bedel, kalbiyle
tasdik ve diliyle ikrar ettiði “Mübarek tehlil kelimesi”, o insana
ezeli ve ebedi olan bir sevgiliyi gösteriyor ve insaný O gerçek sevgiliye baðlýyor.
Beþinci Alamet: Yalnýz alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a
kulluk yapmak ve O’ndan baþkasýna asla kulluk yapmamak suretiyle sürekli olarak izzetli yaþamak; diðer bir tabirle Allah’tan
baþkasýna, ona boyun eðmek ve esareti altýna girmek suretiyle
tezellülde, meskenette, ibadette ve itaatte bulunmamak: Çünkü
bütün yaratýklar, hadis ve fânidirler, âciz ve nakýstýrlar. Böyle
olan varlýklarýn ise, ilah olmalarý muhaldir. Hem bunlar, kendilerine ibadet ve kulluk yapýlmaya asla layýk olmadýklarý gibi, onlarýn buna haklarý da yoktur.
Nitekim Yüce Allah, bir kudsi hadiste mealen þöyle buyuruyor: “Benim ile insanlar ve cinler arasýnda çok büyük bir haber
var: Yaratan benim; buna raðmen benden baþkasýna kulluk yapýlýyor. Besleyip büyüten benim; buna raðmen benden baþkasýna þükürde bulunuluyor.” Bu ise gerçekten çok büyük ve tüyler
ürpertici bir haberdir. Aklý baþýnda olan hiçbir kimse, böyle bir
habere asla malzeme olmak istemez.
Altýncý Alamet: Kalbin havfullah, haþyetullah, muhabbetullah, iþtiyak ve iltica gibi yüce hasletlere sahip olmasý: Ancak bu
hasletlerin de kendilerine göre bir kýsým alametleri vardýr ki
bunlarýn icmâli, Yüce Allah’a ait her þeyi, hem kanâat hem de fiil
planýnda tercih etmek ve tatbik etmektir: Çünkü Allah’ýn hatýrý
âlîdir; hiçbir hatýra feda edilemez ve edilmemeli. Aksine bütün
hatýralar, O’na fedâ edilir ve edilmelidir.
Ýþte O’nun emir ve nehiyleri karþýsýnda nefsin arzu ve isteklerini terk edip O’na itaat etmeye ve O’nun rýzasýný kazanmaya
koþmak, kalpteki iman ve tevhidin belirtileri olduðu gibi, ayný
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zamanda gerçek haþyet ve muhabbetin ve samimi recâ ve ilticanýn en açýk alametlerindendir.
Korku ve haþyet ekseriyet itibariyle meleklerin makamýdýr.
Çünkü onlar, sürekli olarak O’nun azametini müþahede etmektedirler. Talep ve recâ ise alimlerin makamýdýr. Çünkü sürekli
olarak O’nun cemal, kemal ve ihsanýný görüyor, biliyor ve bundan ibret dersi alýyorlar.
***

ÝMAN VE KÜFÜR MÜCADELESÝNE
ÝBRETLÝ BÝR MÝSAL
Zamanýn birinde bir kral vardý. Bir de tanýdýðý ve hem fikir
olup çok sevdiði bir sihirbaz...
Sihirbaz ihtiyarlayýp öleceðini anlayýnca krala baþvurup dedi
ki:
“Ben ihtiyarladým, herhalde yakýnda öleceðim. Sahip olduðum sihirbazlýk mesleði, benim ölümümle sona ermesin. Bunun
için de bana genç, zeki, kabiliyetli bir delikanlý bulup getir ki, sihirbazlýk sanatýný ona öðreteyim. Böylece o delikanlý benden
sonra sihirbazlýk mesleðini devam ettirsin.”
Sihirbazýn bu teklifini cazip, olumlu ve yerinde bulan kral, etrafa haber saldý ve memleketinde bulunan en zeki, kabiliyetli,
dirayetli ve cesaretli bir gencin tespit edilip kendisine bildirilmesini ferman etti.
Kýsa bir zamanda kralýn emri yerine getirilerek gayet zeki,
anlayýþlý, becerikli, iþ yapan ve iþ bitiren bir delikanlý bulunup
krala bildirildi ve sihirbaza teslim edildi.
Delikanlý, sabah-akþam sihirbazlýk sanatýný öðrenmek maksadýyla sihirbazýn evine gelip gitmeye baþladý. Bir zaman sonra
delikanlý bir zahidle yani; Allah’a ve ahiret gününe inanan ve yaþantýsýný ahiretteki hesaba göre ayarlayan, dinin en küçük meselesini dünyanýn tümü için bile feda etmeyen, vaktini ve kabili-
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yetlerini fuzuli iþlerde israf etmeyen, ömrünü kýymetli, faydalý
ve kalýcý iþlerde ve hizmetlerde geçiren bir Hak dostuyla tanýþtý.
Böyle bir zahidle tanýþtýðýndan çok memnun olan ve sohbetlerinden çok istifade eden delikanlý, zahidin yanýna uðramadan
edemiyordu. Hatta bu ziyaretini her gün olacak þekilde sýklaþtýrdý. Çünkü gün geçtikçe zahidin anlattýklarý fazlasýyla hoþuna gidiyor ve son derece etkisinde kalýyordu. Bunun için de sabah
evinden çýkýp sihirbazýn yanýna giderken, zahidin yanýna uðrayýp öyle gidiyor, akþam evine dönerken yine zahide uðrayýp öyle
dönüyordu. Fakat delikanlý böyle bir zahidle tanýþtýðýný ve ondan hoþlanýp sohbetinde bulunduðunu ve onu sýk sýk ziyaret ettiðini, ne ailesine, ne de sihirbaza söylüyordu. Çünkü bâtýla,
þirke, zulme, hokkabazlýða ve mürailiðe davet eden sihirbazýn fikirleriyle Hakk’a, tevhide, vakara, ihlasa ve güzel ahlâka davet
eden zahidin fikirleri birbirine taban tabana zýt idi. Hal böyle
olunca, delikanlýnýn zahidle tanýþtýðýný ve yanýna gelip gittiðini
duyduklarýnda, gerek ailesinin gerekse sihir bazýn buna karþý
koyacaðý, gelip gitmesini engelleyeceði ve onu zahidden ve zahidin fikirlerinden soðutup caydýracaðý kesindi. Ýþte bunun için
delikanlý zahidle tanýþýp sohbetinde bulunduðunu kimseye söylemiyordu. Fakat sabah evinden çýkýp zahide uðradýðýndan; sihirbazýn yanýna geç varýyordu. Akþam yine zahide uðradýðýndan,
bu defa da evine zamanýnda gelemiyordu. Bu geç kalmadan ötürü de, sabahlarý sihirbazdan, akþamlarý da ailesinden azar iþitiyor
ve îtap görüyordu. Sabahlarý sihirbaz “niçin zamanýnda gelmiyorsun?” deyip azarlýyor, akþamlarý da ailesi “niçin vaktinde
dönmüyorsun?” diye ona baðýrýp çaðýrýyordu. Delikanlý ise sihirbazýn fikirleri ile zahidin fikirleri birbirinin zýddý olduðundan,
zahide gittiðini bir türlü cesaret edip de söyleyemiyordu.
Hem söyleyemiyordu; çünkü kim bilir belki de zahidin fikirleri hakkýnda tam bir kanaate sahip olmamýþ ve kararýný verememiþti. Çünkü karþý tarafýn da kendine göre cazibesi, hissi ok-
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þayan taraflarý, nefsin hoþuna giden yanlarý ve þarlatanlýklarý
vardý. Hem çevre sihirbazýn fikirleriyle yoðrulmuþtu.
Genç, bir gün evinden çýkýp sihirbazýn yanýna giderken, bir
köprüden geçmesi gerekiyordu. Birden kalabalýk bir halk kitlesiyle karþýlaþtý. Baþýný kaldýrýp gözlerini ileriye gönderdiðinde;
bir de ne görsün:
Köprünün ortasýnda uzanýp yatmakta olan bir canavar var;
kimseye geçit vermiyor.
Ýþte ne olduysa o anda oldu. Birden gencin kafasýnda þimþekler çaktý ve kývýlcýmlar uçuþtu. Arayýp da tam olarak bulamadýðý,
eline geçip de kaybetmekle karþý karþýya kaldýðý ve tam teslim olmada geciktiði zahidin söylediklerinin doðru ve isabetli olup olmadýðýný anlama hususunda þöyle bir çareye baþvurdu: Ellerini
kaldýrýp;
“Allah’ým, eðer zahidin dedikleri doðruysa þu atacaðým taþla
þu hayvaný buradan defet. Ta halk köprüden geçip iþine gitsin.
Ben de bunu zahidin doðruluðuna bir alamet sayayým ve ona
tam teslim olup, eðri büðrü yollardan, yanlýþ ve çarpýk fikirlerden kurtulayým.” diyerek elindeki taþý attý. Canavar oradan def
olup gitti ve halk köprüden geçip iþine gitti. Delikanlý da bunu
zahidin doðruluðuna ve sözlerinin hakkaniyetine delil saydý ve
artýk sihirbaza gitmemeye kat’i karar vererek dosdoðru zahidin
yanýna vardý. Baþýndan geçenleri bütün açýklýk ve samimiyetiyle
zahide anlattý. Delikanlýyý gayet dikkatle dinleyen zahid, delikanlýnýn sözleri bitince, ona ileriyi gören gözleriyle bakarak, emniyet telkin eden yüzüyle teveccüh ederek ve þefkat dolu elleriyle sýrtýný sývazlayarak dedi ki:
“Evladým, sen gelecekte etrafa ün salan meþhur bir kimse olacaksýn. Öyle bir zamanda sakýn beni ele verme. Bu öðrendiklerini, benimle temas kurmak suretiyle benden öðrendiklerini kim-
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seye söyleme. Benim halimden ve fikirlerimden kimseye bahis
açma.”
Gerçekten, kýsa bir zamanda delikanlý etrafa ün saldý, þöhreti her tarafa yayýldý ve herkes ondan, maharetlerinden ve insanlar üzerinde býraktýðý etkilerinden bahsetmeye baþladý. Kýsa zamanda meþhur olmasýnda, kralýn emriyle pek çok genç arasýndan seçilip sihirbaza teslim edilmesinin zahiren büyük rolü vardý. Zâten halk onu krala yakýnlýðý ve sihirbazlýk mesleðinin ehli
olmasý yönüyle tanýyor ve ondan bahsediyordu.
Delikanlý, yanýna gelen dertli insanlarýn dertlerini dinliyor,
hastalýklarýna bakýyor ve imkanlarý ölçüsünde sebeplere tevessül
ederek, onlara hal çaresini bulmaya çalýþýyor ve halkýn dertlerine deva ve hastalýklarýna þifa bulmalarýna yardýmcý oluyordu.
Kralýn yakýnlarýndan gözleri görmeyen birisi vardý. O da delikanlýnýn þöhret ve maharetini duymuþ, körlük belasýna þifa bulmak için delikanlýnýn yanýna gelmiþti. Delikanlýya þöyle dedi:
“Efendim! Senin þöhretin her tarafa yayýldý. Herkes senin tesirli faaliyetlerinden, maharetli elinden ve þifalý sözlerinden
bahsediyor. Ýþte görüyorsun ki benim gözlerim kör ve ben þu anda âma bir insaným. Þayet bana da þifa verip gözlerimi açarsan,
sana þu kadar teneke altýn vereceðim. Ve yaþadýðým müddetçe
de senin kölen olup her emrine âmadeyim. Ne olursun bana þifa
ver. Benim gözlerimi aç.”
Delikanlý, böylesine yanlýþ ve yersiz bir istek karþýsýnda ve insanlarýn Allah’ý býrakýp fânilerden medet umma ve Allah’a ait bir
kýsým icraatý insanlardan bekleme gibi bâtýl, sapýk ve çarpýk fikirlere saplanmalarý karþýsýnda titredi, kaþlarýný çattý ve þöyle
dedi:
“Hayýr; öyle bir þey yok. Böyle bir düþünce son derece yanlýþ
bir fikir ve çok çarpýk bir anlayýþtýr. Ben kimseye þifa vermiyorum. Þifa vermek kimsenin haddi deðildir. Þifa vermek Allah’a
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ait yüce bir sýfattýr. Þifayý veren sadece Allah’týr. O’ndan baþka
þifa veren hiç kimse yoktur. Yalnýz bu þöhretin ve bu iþin benimle alâkalý olan kýsmý ve bana düþen hissesi þudur ki, bir kýsým
dertlerin dermaný için yüce Allah’a dua ederim. Yüce Allah da,
umumi rahmeti ve þümullü hikmeti iktiza ederse benim duamý
kabul etmekte ve karþý tarafa þifa vermektedir. Durum bundan
ibarettir. Ýþte þu andaki senin benimle alâkalý olan meselen de
bundan farksýzdýr. Netice-i kelam; sen eðer alemlerin Rabb’i
olan Yüce Allah’ýn, varlýðýný ve birliðini kabul eder, O’na tam teslim olur ve inanýlmasý gereken iman ve Ýslam’ýn sâir rükün ve
þartlarýna inanýrsan ben de senin için Allah’a dua ederim. Yüce
Allah dilerse, benim duamý kabul eder ve þifayý yaratýp seni iyileþtirir ve senin gözlerini açar. Ben de bunun karþýlýðýnda senden hiçbir maddi menfaat talep etmem. Çünkü dua bir kulluktur. Kulluðun fayda ve semereleri ise uhrevi olup ahirette verilecektir. Hem ben bunu Allah rýzasý için yapýyorum ve biliyorum
ki, Allah’ýn benden razý olmasý, benim her þeyime kafidir. Zira O
razý olduktan ve kabul ettikten sonra halkýn itirazýnýn ve muhalefetinin hiçbir deðeri yoktur. Kaldý ki, O razý olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti gerektirirse, beni bütün yaratýklara da kabul ettirir; onlarýn kalplerine bana karþý bir merhamet ve bir þefkat yerleþtirir, bir sevgi ve bir muhabbet koyar.
Halk da farkýnda olmadan benden ve benim yaptýklarýmdan
hoþlanmaya, beni sevmeye ve bana hürmet etmeye baþlarlar.”
Delikanlýnýn bu samimi halini gören ve tesirli sözlerini dinleyen âmâ, delikanlýya dönüp dedi ki:
“Doðrusu þu anda ben de davetine icabet ederek, Allah’ýn varlýðýna birliðine inandým. Ve inanýlmasý gereken diðer þeylerin
tümüne de inanýp hepsini kabul ettim ve hayatýmýn sonuna kadar da bu kanaat ve i’tikat çerçevesinde hareket edeceðime,
iman ve Ýslam’la alâkalý meselelerde en küçük bir tâviz vermeyeceðime, ebedi olan ahiret hayatýmý fâni olan dünya hayatým için
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feda etmeyeceðime, fakat gerekirse fâni olan dünyevi hayatýmý
ebedi olan ahiret hayatýma seve seve feda edeceðime söz veriyorum. Allah þu anda sözlerime þahit ve içimden geçenlere de nigehbân ve haberdardýr. Sen de þahit ol.”
Muhatabýndan bu cevabý alan delikanlý ellerini açýp dedi ki:
“Allah’ým þu kuluna þifa ihsan eyle.”
Yüce Allah da, delikanlýnýn samimi, halis ve muhlis olan duasýný kabul ederek, hemen o anda âmaya þifa verdi. Gözlerini
açýp, onu çevresini görür hale getirdi. Artýk, içeriye âma olarak
giren zât, gözleri açýlmýþ olarak dýþarýya çýkýyordu.. Delikanlýya
“Allah razý olsun” deyip onunla vedalaþtý. Allah’a ýsmarladýk deyip çoluk-çocuðunun yanýna geldi ve iþlerinin baþýna geçti. Gözleri açýlan adam eskiden olduðu gibi yine kralýn meclislerine iþtirak etmeye devam ediyordu.
Bir gün kral, eskiden âma olarak tanýdýðý yakýnýnýn gözlerinin
açýldýðýný, etrafý görmeye baþladýðýnýn ve kendisinde körlükten
hiçbir belirti kalmadýðýnýn farkýna vardý ve aralarýnda, þöyle bir
muhavere geçti.
“Sen eskiden kör idin. Hiçbir þeyi görmezdin. Þimdi ise bakýyorum ki, gözlerin açýlmýþ ve çevreni görüyorsun. Söyle bakalým;
senin gözlerini kim açtý?”
“Allah... Evet benim gözlerimi Allah açtý!”
“Yani ben mi açtým? Allah demekle beni mi kastediyorsun?”
“Hayýr. Hem sen ilah deðilsin ki...”
“Peki senin benden baþka ilahýn var mý?”
“Dedim ya, bir kere sen ilah deðilsin ve olamazsýn. Benim
Ýlâh’ým olan Yüce Zât, hem benim, hem senin, hem de bütün
alemlerin Rabb’i olan Allah’týr. Her þeyin Rabb’i ve her þeyin
Ýlâhý O’dur. O her þeyi yaratan, her þeyi bilen, her þeye gücü ye-
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ten, ezeli ve ebedi olan ve gizli-açýk her þeyden haberdar olan
Yüce Allah’týr.”
O zamana kadar memleketinde hiç duyulmadýðý, duyulup bilinmesini de istemediði ve hiç de bekleyip ummadýðý bu türlü fikirleri yakýn akrabasýndan duyan kral, baþýndan kaynar su dökülmüþ gibi oldu. Öyle bir sarsýldý ve sarardý ki, neye uðradýðýný
bilemedi ve feleðini þaþýrdý. Heyecandan kalbinin atýþlarý hýzlandý. Nerdeyse olduðu yerde yýðýlýp kalacaktý. Bir müddet öyle kaldýktan sonra kendini toparladý ve yakýný olan kimseyi karþýsýna
alýp, onu þöyle sýkýþtýrmaya baþladý.
“Eskiden memleketimde bu türlü fikirler yoktu. Herkes beni
tanrý olarak tanýyordu. Sen bu fikirleri nereden aldýn? Kimden
öðrendin? Çabuk söyle.” Gözleri henüz açýlan ve daha yeni mümin olan o kimse, krala dönerek ona pervasýz bir þekilde dedi ki:
“Ben bu fikirleri senelerce önce vatanýn güzide insanlarýndan
seçip sihirbaza teslim ettiðin ve haddi zâtýnda senin de beðendiðin ve herkesin dilinde gezen falan delikanlýdan öðrendim.” Þöyle ki:
“Ben gözlerimin açýlmasý için bana þifa versin diye kendisine
müracaat ettim. O da bana, kendisinin þifa vermediðini, þifa verme hakkýnýn sadece Allah’a ait olduðunu, kendisinin sadece Allah’a dua ettiðini, ve ben Allah’ý kabul ettiðim takdirde benim
için de dua ve niyazda bulunacaðaný söyledi. Ben hemen Yüce
Allah’ý kabul ettim. Bunun üzerine delikanlý dua etti. Yüce Allah
da duasýný kabul ederek bana þifayý verdi ve gördüðün gibi gözlerimi açtý. Hal bundan ibarettir.”
Bunu duyan kral, adamlarýný toplayýp onlara þöyle dedi:
“Falan genci derhal bulup en kýsa bir zamanda yanýma getiriniz.”
Kralýn emri yerine getirildi ve delikanlý eli kolu baðlý bir vaziyette kralýn yanýna celbedildi.
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Kral, onu seneler öncesi sihirbaza teslim ettiðinden; onun da
bir sihirbaz olacaðýný düþünerek delikanlýya þöyle dedi:
“Delikanlý! Sen sihirbazlýk mesleðinde o kadar ileri gitmiþsin
ki, artýk körlerin gözlerini bile açýyor ve onlara þifa veriyorsun.”
Böyle yersiz ve çarpýk bir soru karþýsýnda kalan delikanlý birden irkildi, kaþlarýný çattý ve karþýsýndaki, sanki kendisini seneler öncesi seçip sihirbaza teslim eden kral deðilmiþ gibi; ona
ehemmiyet vermeden ve ondan korkup ürkmeden ona þöyle mukabelede bulundu:
“Hayýr, ben kimseye þifa veremem ve böyle bir cürete de kalkýþmam. Ben böyle bir hakký kendimde görmedim ve göremem.
Çünkü þifayý veren Allah’týr. Hakiki illet, hakiki sebep ve hakiki
hikmet O’dur ve O’na aittir. Ben sadece, sesleri duyan, fýsýltýlarý
iþiten, kalplerdekine nigehbân olan, dua ve dileklere cevap verip
hikmet ve rahmetine göre onlarý kabul eden Yüce Allah’a dua
ederim. Benim vazifem budur. Yaptýðým da bundan ibarettir.
Yoksa hakiki te’sir Yüce Allah’a aittir.”
Bunun üzerine kralla delikanlý arasýnda þöyle bir muhavere
geçti:
“Bu söylediðin ilahtan maksat ben miyim? Ýlah demekle beni
mi kastediyorsun?”
“Hayýr. Sen ilah deðilsin ve olamazsýn. Peki, senin benden
baþka ilahýn var mý?”
“Söyledim ya, bir kere sen ilah deðilsin. Benim ilahým olan
Yüce Zât, hem senin, hem her þeyin ilahý olan, kendisine kulluk
yapýlmaya layýk ve her hususta teveccüh edilmeye müstahak
olan ve Vâcibü’l-vücûd unvanýna sahip olan Yüce Allah’týr. Her
þey O’nun azameti karþýsýnda iki büklüm, kudreti karþýsýnda tam
teslim, izzeti karþýsýnda boynu bükük ve heybeti karþýsýnda baþý
eðik bir vaziyettedir. Her þey O’nun hükmüne inkýyat etmiþ ve
hikmetine ram olmuþ olup, daðlar O’nun haþyetinden yarýlmak-
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ta, gökler O’nun emriyle ayakta durmakta ve yer O’nun izniyle
karar kýlýp yörüngesinde dönmektedir.”
Gerçekten inanmýþ ve gözü pek ve dirayeti tam olan delikanlýdan beklemediði bu sözleri iþiten kral, malýný mülkünü yitirip
iflas etmiþ, saltanatý yýkýlýp þevketi sönmüþ ve dünyasý yýkýlýp periþan olmuþ bir hale döndü. Beklemeden delikanlýya dönerek
þöyle dedi:
“Sen bu fikirleri nereden aldýn? Ben seni sihirbaza bunun için
mi teslim ettim? Ben seni düþünce ve anlayýþlarýma, saltanat ve
idareme göstereceðin harika sihirlerle yardýmcý olasýn diye seçip
tercih etmiþtim. Senden bunlarý mý görecektim? Bu fikirleri sana mutlaka birisi telkin etmiþ olmalý. Bu fikirleri sana kim aþýladý? Kimin te’sirinde kaldýn? Kimsenin haberi olmadan kiminle
irtibat kurdun? Senin bu fikirlere sahip olmanda mürþidin ve
rehberin kimdir? Çabuk söyle.”
Delikanlý, cevap vermeyip sustu. Kral tekrar sordu: “Hayýr,
çabuk söyle. Sen bu fikirleri kimden aldýn? Çünkü þimdiye kadar
vatanýmda ve halkým içinde böyle fikirler yoktu. Herkes ilah olarak sadece beni tanýyordu.” Þiddetli sýkýþtýrmalara ve gayet aðýr
iþkencelere dayanamayan genç, yalan söylemeyi de düþünmediði için kendisine iman ve Ýslam’a ait fikir ve görüþleri telkin eden
ve onu Yüce Allah’ýn hanif olan dinine çaðýran ve irþâd eden
Zahid hakkýnda bildiklerini anlatmaya baþladý ve dedi ki:
“Ben seneler öncesi filan zâtla tanýþtým. O beni Allah’ýn varlýðýný ve birliðini kabul etmeye davet etti. Ben de aklýmýn yardýmýyla, sayýsýz hadisenin þehadetiyle, vicdanýmýn hak vermesiyle
ve kalbimin tatmin olup ruhumun sükunete kavuþmasýyla o mübarek zâtýn irþadýna kulak verdim. Davetine icabet ettim ve dediklerini kabul ettim. Bundan da piþman deðilim. Çünkü en doðru ve en saðlam hakikat Allah’ýn varlýðý ve birliði hakikatidir. Ve
bütün hakikatler bu kudsi hakikat sayesinde ayakta durmakta ve
varlýklarýný sürdürmektedirler. Bu kudsi hakikati kabul etmedi-
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ðimiz takdirde hakikat diye herhangi bir þeyden bahsedilemez.
Hem o taktirde olup bitenler manasýz, var olanlar da eðlenceden
ibaret olup varlýklar abes ve fuzûlî bir þekilde kýymetsiz ve deðersiz bir hale giriftar olurlar. Daha doðrusu, tevhid hakikati kabul edilmediði takdirde varlýk diye bir þeyden bahsetmek bile
mümkün deðildir.”
Kral, bir emirle zahidi buldurup yanýna getirtti. Ve onun Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanan ve kulluk vazifesini en
güzel bir þekilde îfâ eden birisi olduðunu, fâni olan insanlarýn
ilah olamayacaðý düþüncesine sahip bulunduðunu ve her vesile
ile yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini, iman ve Ýslâm’la alâkalý
meselelerin hakkaniyetini ve insanlarýn yaradýlýþlarýnýn gayesi
olan kulluk vazifelerini yerine getirmelerindeki zarureti anlatmaya ve etrafýný aydýnlatmaya çalýþtýðýný ve onun bu yeni geliþmelerin beyin yapýcýsý ve en büyük fikir babasý olduðunu öðrenince akrabasýna ve delikanlýya sorduðu sualleri sormaya lüzum
görmeden, fikrini ve hükmünü bildirdi ve þöyle dedi;
“Üçü bir araya getirilsin. Yeni girdikleri dinden dönmeleri
teklif edilsin. Dinlerinden dönerlerse serbest býrakýlsýnlar. Aksi
takdirde her üçü de testereyle baþlarýnýn ortasýndan aþaðýya
doðru olmak üzere ikiye biçilsinler.”
Kral onlarýn hayatlarýna son vermenin elinde olduðunu ve
gerçek dinin yayýlmasýný kaba kuvvete müracaat etmek ve baþkalarýna bu þekilde gözdaðý vermek suretiyle önleyeceðini zannediyordu.
Heyhat, kral ve onun gibiler bilmezler mi ki, aklýn ve mantýðýn karþýsýna akýl ve mantýkla çýkamayýp, kaba kuvvete müracaat etmek, hakikatte maðlubiyetin ifadesidir. Ve maðlubiyetini en
açýk bir þekilde ilan etmektir. Hem bilinmeli ki, akýl ve mantýk
ölçülerine dayalý gerçekler birer elmas kýymetinde olup, tahakkümle, tasallutla, tazyikle ve kaba kuvvetle asla kýymetten düþmez, keyfiyet deðiþtirmez ve zâyi olmazlar.
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Hem:
Takdîr-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez
Bir þem’â ki Mevlâ yakca üflemekle sönmez
Hem:
Zulmün topu var, güllesi var, kal’asý varsa
Hakk’ýn da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardýr
Hem:
Ehl-i dünyanýn hükmü var, þevketi var, kuvveti varsa
Kur’ân’ýn feyziyle hadiminin de:
Þaþýrmaz ilmi, susmaz sözü vardýr.
Yanýlmaz kalbi, sönmez nuru vardýr.
Hem:
Ne mümkün zulm ile bîdât ile imhâyý hürriyet
Çalýþ idraki kaldýr muktedirsen ademiyetten
Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yý hakikat
Çalýþ kalbi kaldýr muktedirsen ademiyettenNe mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yý fazilet
Çalýþ vicdaný kaldýr muktedirsen ademiyetten
Ýþte, Hakk’ýn, idrâkin, kalbin ve vicdanýn hiçbir zulüm, tazyik
ve tahakkümle maðlup edilemeyeceðini anlayan Üstad-ý A’zam,
bu hakikati þöyle haykýrmaktadýr:
“Kuvvetin hakta olduðuna, hakkýn kuvvette olmadýðýna
binâen derim ki; dünyayý baþýma ateþ yapsanýz; Kur’ân hakikatlerine feda olan bu baþ zýndýklar karþýsýnda baþ eðmeyecek ve
zalimlere teslim olmayacaktýr.”
***
Ýnanmýþ üç insan getirildi ve önce zahide dininden dönmesi
teklif edildi. Bunun üzerine Zahid dedi ki:
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“Bu mümkün deðil. Çünkü ben bir defa dönmüþüm; o da
Ýslâm’a... Ýslam’dan dönmeyi döneklik sayarým.
Hem, eþyayý yoktan yaratýp ona güzel bir þekil veren, eþyaya
belirli bir müddet ve hedef tayin edip onu o yola sevk eden, bela
ve musibetleri def edip bütün yaratýklarýna yardýmcý olan, en
gizli ve en mahrem sözleri ve ihtiyaçlarý duyup, onlarý yerine getiren, maddi-manevi girdaplara mâruz kalýp boðulmak ve helak
olmak üzere olanlarý kurtaran, hastalara þifalar, dertlilere, devalar ve borçlulara edalar bahþeden, dilediðini dilediði zamanda
öldürüp tekrar hayata kavuþturan, dilediðini dilediði þekilde ve
dilediði kadar güldürüp aðlatan ve kendi hikmetinin gerektirmesine ve kullarýnýn iradelerine ve liyakatlerine göre, dilediðini sapýklýkta býrakan ve dilediðine hidayet bahþeden Yüce Allah’ý ve
O’ndan gelen hak ve hakikatleri, ben bile bile nasýl înkar edebilirim?
Hem þu anda siz beni ölümle tehdit ediyorsunuz. Ben sahip
olduðum kesin bilgiler ve gördüðüm açýk deliller karþýsýnda sîzi
ve size ait efsaneleri asla tercih etmem. Sen yapacaðýndan geri
kalma; bana dilediðini yap. Fakat unutma! Sen ancak bu dünya
hayatýnda istediðini yapabilirsin. Son sözüm: Ben dinimden asla ta’vîz vermem.”
Zahidin bu türlü metanetli, sebatlý ve cesaretli cevabý karþýsýnda ondan ümidini kesen Kral emrini verdi. Testere getirildi
ve hem akrabasýnýn, hem delikanlýnýn, hem de o kadar insanýn
gözleri önünde zahid, baþýndan aþaðýya biçilip oracýkta þehid
edildi.
Ýkinci olarak akrabasý çaðrýldý ve ona da ayný teklifler yapýldý:
“Bak Zahid’in durumunu görüyorsun. Karþýnda kanlar içinde
yatmaktadýr. Eðer yeni kabul ettiðin dininden vazgeçersen ne
âlâ!. Hem kurtulacak, hem de kralýn yanýnda pek çok saadete ve
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mükafata kavuþacaksýn. Aksi takdirde sen de zahidin akýbetine
ma’ruz kalacaksýn.”
Böyle bir teklifle karþý karþýya kalan ve eskiden âmâ olan fakat sonradan Allah’ýn kendisine þifa ihsan edip gözlerini açtýðý o
mübarek kiþi, sarsýlmaz bir kararlýlýkla, hem de gayet mantýkî
olarak þöyle dedi:
“Hayýr asla. Ben kabul ettiðim Yüce Rabb’imi ve O’nun elçileri vasýtasýyla biz insanlarýn dünyevî-uhrevî saâdetleri için indirdiði hakikatleri înkar edemem.
Hem nasýl înkar edeyim ki ben senelerce âmâ olarak gezdim.
Gözlerimin açýlmasý için, müracaat etmediðim doktor, çalmadýðým kapý ve baþvurmadýðým çare kalmadý. Kendisini tanrý olarak kabul ettirmek isteyen kral da bundan haberdardý ve o da en
küçük bir çare bulamadý.
Ne zaman ki, ben Yüce Allah’a iman ettim ve delikanlý benim
için O’na dua etti; Allah da benim imanýmý ve delikanlýnýn duasýný kabul ederek bana þifa verdi. Ýþte o zaman benim görmeyen
gözlerim birden açýldý ve þu karanlýk dünya bana aydýnlandý.
Þimdi ben Yüce Allah’ýn bu büyük nimetini bilip dururken, O’nu
nasýl înkar edeyim?
Esasen bir zamanlar sizler de bundan farksýzdýnýz. Nitekim
bir zamanlar yoktunuz. Ana karnýndayken bir þey görüp bilmiyordunuz. Bir þey duyup anlamýyordunuz. Çocukluðunuzda gayet acizdiniz ve gayet acizdik. Þayet bugün görüyor, biliyor, duyuyor ve anlýyorsak, bütün bunlar bir olan Allah’ýn yaratmasý
iledir. Elbette ki bu nimetlerin sahibini tanýmak ve emirleri doðrultusunda hareket etmek suretiyle, O’na teþekkür etmemiz gerekir.
Hem bize göz, kulak ve mide verseydi fakat görülecek eþyayý,
duyulacak sesleri ve yenilecek rýzýklarý yaratmasaydý; gözümüz,
kulaðýmýz, midemiz vb. duygularýmýz ne iþe yarardý.
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Hem, çölde seyahate çýkan bir yolcuyu düþünün ki, bu yolcu
bineði ile çölde giderken fazlasýyla yorulur ve dinlenmek için
yatma lüzumunu duyar. Yiyeceði dahil, bütün eþyasý bineði üstündedir. Binek yanýnda dururken o da uykuya dalar. Uyandýðýnda bakar ki yanýnda bineði yok. Binek baþýný almýþ, eþyalar da
üzerinde olduðu halde çekip gitmiþ. Bineksiz, eþyasýz ve yiyeceksiz kalan yolcu ne yapacaðýný þaþýrýr. Hüznünden ve kederinden
ve açlýðýndan ölecek hale gelir. Ve öyle bir halde tekrar uykuya
dalar. Bir müddet sonra uyanýr. Uyandýðýnda ne görsün!
Önünde kurulmuþ bir sofra, sofranýn üzerinde maddi ve manevi
duygularýna hitap eden her türlü yiyecek ve içeceði ve her türlü
ihtiyacýný karþýlayacaðý eþya gayet muntazam bir þekilde yerleþtirilmiþ... Acaba bu kimse sofradaki nimetlerden yemeye baþlamadan önce o çölde ve kimsenin bulunmadýðý o yerde, o sofranýn kim tarafýndan kurulduðunu merak edip düþünmez mi?
Þöyle saðýna ve soluna bakarak o sofrayý kuraný aramaz mý? Ve
arayýp bularak O’na o nimetler sayýsýnca teþekkür etmek istemez
mi?
Ýþte biz de her þeyden habersiz olarak yaratýldýðýmýzda dünya
adýnda böyle bir sofrayla karþýlaþtýk. O zaman her ne kadar düþünemedi isek de, hiç olmazsa þimdi düþünmeli deðil miyiz?
Acaba þu dünyayý sayýsýz nimetle dolu bir sofra halinde önümüze koyan Yüce Zât kimdir? Elbette bu zât alemlerin Rabb’i olan
ve her þeyi yoktan yaratan Allah’týr. Ýþte ben bu kadar yüce bir
hakikati kesinlikle înkar edemem. Dilediðinizi yapmakta serbestsiniz.”
Kral, akrabasýnýn bu türlü kesin ve mantýkî cevabý karþýsýnda
ne yapacaðýný þaþýrýr. Fakat kalbi kaskatý kesildiðinden verdiði
karardan, tahakküm ve tazyikten vazgeçmeyerek, onun da testereyle biçilmesini emreder.
Testere getirilir. O mübarek zât da baþýndan aþaðýya doðru
ikiye biçilerek, hemen oracýkta kanlar içinde þehid edilir.
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***
Sýra gelir delikanlýya. Ona da ayný teklif yapýlýr:
“Karþýnda kanlar içinde yatanlarýn vaziyetlerini görüyorsun.
Dininden vazgeç. Zahid’in fikirlerini reddet, kralý ilah olarak kabul et. Ta ayný akýbete duçar olmaktan kurtulasýn. Aksi takdirde
senin ölümün çok daha þiddetlice ve beter olacaktýr.”
Delikanlý, hem de ne delikanlý yaa..
Onlara herkes için geçerli ve bütün zamaný içine alacak derecede doðru olan þöyle bir cevap verir:
“Benim, sizin söylediðiniz teklifi kabul etmem ve yüce Allah’ý
înkar edip dinimden dönmem mümkün deðildir. Hem ben O’nu
nasýl înkar edebilirim ki, biz O’nu her ne kadar görmüyor isek
de; O, bizi her halükarda görüyor ve biliyor. O’nun bir eþi ve
benzeri yoktur. Cennetin-cehennemin, peygamberlerin sýddîklerin, küçüklerin-büyüklerin, habbelerin-meyvelerin, nehirlerin-aðaçlarýn, gecelerin gündüzlerin, denizlerin-çöllerin, kölelerin, hürlerin, zâlimlerin mazlumlarýn; hasýlý evvelin âhirin Rabbi O’dur. Bizi yaratýp þimdiye kadar yaþatan, doyurup sulayan,
koruyup muhafaza eden, muvaffak edip hidayete erdiren, izzet bahþedip, dünyaya metelik vermeyecek þekilde bizi kendisinden baþkasýna muhtaç etmeyen, zamaný gelince öldürüp ahirette hesaba çekecek olan ve kendisini tanýmamýza göre bize ebedi
saadetler bahþedecek olan hep O’dur; yani Allah’týr.
Hem, Allah, bizim yegane Rabb’imiz, Ýlâh’ýmýz, Seyyid’imiz,
Mevlâ’mýz ve Yardýmcý’mýzdýr. Ayýplarýmýzý örten, günahlarýmýzý baðýþlayan, kusurlarýmýzý affeden ve bizi dünyevi-uhrevi her
türlü afet ve zarardan, bela ve azaptan rahmetiyle ve keremiyle
koruyan O’dur,
Hem þu anda siz beni ölümle tehdit ediyorsunuz. Þöyle bir
düþünelim: Ben bu teklifinizi kabul etmediðim takdirde siz benim ölümüme sebep olacaksýnýz. Ve ben bu þekildeki bir ölümle
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bir iki dakika ciddi azaplar çekeceðim. Fakat ben bu sadâkatimden dolayý Allah’ýn rahmetine erecek ve ahirette ebedi saraylarda ve son derece mutluluklar içinde hayat sürdüreceðim. Teklifinizi kabul ettiðim takdirde ise, belki beþ on sene daha yaþarým.
Fakat öldükten sonra ebediyyen cehennemde yanmak suretiyle
ahiretimi berbat etmiþ olacaðým. Acaba akýllý insan hangi þýkký
kabul eder. Elbette ki birinci þýkký kabul eder. Yani kendisine
ebedi saadeti kazandýracak olan bir iki dakikalýk þiddet ve sýkýntýya seve seve katlanýr. Ama ebedi olan ahiretini berbat etmez ve
onu tehlikeye atmaz. O halde, ben dinimden asla ta’viz vermem.
Ben mümin ve müslümaným. Vesselam..”
Kral, tazyik ve gözdaðý vermekle bu saðlam inanan üç insaný
yýldýramadýðýný görünce; zanneder ki, tatbik ettiði þiddet ve reva
gördüðü zulüm onlara hafif geldiði için, onlar dinlerinden vazgeçmiyorlar. Ýþte bu yanlýþ zanna kapýlan kral, delikanlýyý yýldýrmak maksadýyla ve bir de onu kendisine baðlarsa gelecekte vatana çok faydalý bir insan kazandýracaðýný düþünerek, delikanlý
için deðiþik bir þiddet planý uygular.
Adamlarýna emreder:
“Þu delikanlýyý alýn, yüksek bir daða götürün. Bir uçurumun
kenarýna getirin. Orada dininden dönmesini teklif edin. Kabul
ederse geriye getirin. Bu delikanlý bizim iþimizi görür ve bu milletin iþine yarar. Þayet kabul etmezse onu uçurumdan aþaðýya
atýn, gitsin. Yuvarlana yuvarlana ve parçalana parçalana can
versin.”
Kralýn emri yerine getirilir. Delikanlý daða götürülür. Uçurumun kenarýna yaklaþtýrýlýr. Vaziyeti anlayan delikanlý, hemen ellerini yüce Allah’a kaldýrýr ve þöyle yalvarýr:
“Allah’ým beni bunlarýn þerrinden muhafaza eyle.”
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Delikanlýnýn bu samimi duasý yüce dergâhta kabul edilir. Dað
sarsýlýr; kralýn adamlarý uçurumdan aþaðý yuvarlanarak ölüp giderler. Delikanlý ise kurtulur ve gerisin geriye kralýn yanýna gelir.
Kral onun sapasaðlam ve tek baþýna döndüðünü görünce,
hayretler içerisinde ona sorar:
- Ne oldu? Seni götüren adamlar neredeler? Delikanlý olup
bitenleri anlatýr ve:
- Beni uçurumdan aþaðýya atacaklarýný anlayýnca ellerimi kaldýrýp Yüce Rabb’ime dua ettim. Yüce Allah da benim duamý kabul edip daðý salladý. Senin adamlarýný helak etti, beni ise iþte
gördüðün gibi kurtardý. Kral baþka adamlarýný çaðýrýr ve ikinci
bir emir verir.
- Bu delikanlýyý alýn ve gemiye bindirin. Denizde açýlýn. Derin
bir yere vardýðýnýzda bu delikanlýya dininden dönmesini teklif
edin. Þayet teklifinizi kabul ederse geriye getirin. Zira bu delikanlýda büyük iþler var. Þayet teklifinizi kabul etmeyip dininde
ýsrar ederse, onu denize atýn. Istýrap çeke çeke balýklar tarafýndan parçalanýp onlara yem olsun.
Kralýn emri yerine getirilir. Delikanlý elleri kelepçeli ve ayaklarý prangalý olarak götürülüp gemiye bindirilir. Derin bir yere
vardýklarýnda ona dininden dönme teklifi yapýlýr. Delikanlý bunu
þiddetle reddeder. Fakat yine onlarýn hile ve tuzaklarýný anlar,
ellerini yüce dergaha kaldýrýr ve kendisine teslim olup itimad ettiði, bel baðlayýp gönül verdiði ve kapýsýnda durup sebat ettiði
yüce Allah’ýn himayesine sýðýnýr ve daha önceki duayý tekrarlar:
“Allah’ým, beni bunlarýn þerrinden muhafaza eyle.”
Gemi yörüngesini ve dengesini kaybederek saða sola yalpa
yapmaya baþlar; derken gemi batar ve kralýn adamlarý boðulur.
Delikanlý ise yüze yüze sahile çýkar ve kaçýp saklanmadan yine
doðru kralýn yanýna gelir.
Kral, onu yine karþýsýnda görünce, dehþetler içinde sorar:
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“Hani adamlarým? Sen nasýl geriye geldin?”
Delikanlý, olup bitenleri ve hakkýnda kurulan planlarý anladýðýný, Yüce Rabb’ine dua ettiðini ve neticede Yüce Allah’ýn kendisini koruyup diðerlerini batýrdýðýný krala anlatýr. Sonra da krala
dönerek þöyle der:
“Sen dilediðin çareye baþ vur; yine beni öldüremezsin. Allah
benim ölümümü senin eline vermemiþtir. Ancak benim sana
söyleyeceðim çareye baþvurup onu aynen uygularsan; o zaman
benim ölümüme sebep olmuþ olursun. Aksi takdirde beni öldüremezsin; boþuna kafa yorma.”
Kral, “O çare nedir? derhal söyle,” der. Delikanlý:
“Þu geniþ alana halký toplayacaksýn. Ben onlarýn görebileceði
bir yerde dikileceðim. Sen de benim karþýma geçeceksin. Benim
torbamdan ok çýkaracaksýn. Sonra da halkýn duyabileceði bir þekilde yüksek bir sesle:
‘Bu çocuðun inandýðý Hak namýna (yani: Bismillah)’ diyerek
oklarý bana atacaksýn. Eðer bana isabet ettirirsen, iþte ben o zaman Allah’ýn emriyle ölmüþ olurum. Aksi takdirde senin beni öldürmen mümkün deðildir; boþuna uðraþma.”
Kral, delikanlýnýn dediklerini dikkatlice dinler ve onlarý aynen uygular. Önce halký bir meydanda toplar; sonra da delikanlýnýn torbasýndan ok çýkarýr ve halkýn duyacaðý yüksek bir sesle:
“Bu çocuðun inandýðý Allah namýna atýyorum.” deyip oklarý
atar.
Yiðidimiz, vücuduna isabet eden oklarla yere yýkýlýr ve kanlar
içerisinde þehid olarak tertemiz ruhunu Yüce Allah’a teslim
eder.
***
Artýk delikanlýdan da kurtulduðunu ve ülkesinde kendi fikirlerine muhalif hiç kimsenin kalmadýðýný ve herkesin kendisini
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tanrý olarak kabul ettiðini zanneden kral, sevincinden ne yapacaðýný þaþýrýr. Bayram etmeye ve zevk-ü safalara dalmaya baþlar.
Tam böyle bir anda lezzetlerini acýlaþtýran, zevkini kursaðýnda
býraktýran ve doðduðuna piþman ettiren ona göre çok acý, hakikatte ise çok tatlý bir haber alýr.
Bir yakýný koþa koþa ve soluk soluða kralýn yanýna gelerek der ki:
“-Kralým! Sen ne yaptýn böyle?” Kral:
-Benim ne yaptýðým belli deðil mi? Ýþ tamamdýr. Artýk bundan sonra vatanýmda benim fikirlerime muhalefet edecek kimse
kalmamýþtýr.”
Yakýný olan kimse krala der ki:
“-Ýþ bildiðin gibi deðil. Þu anda bütün halk tek aðýz olmuþ bir
halde hepsi birden diyorlar ki:
Biz bu delikanlýnýn inandýðý Allah’a iman ettik ve O’na teslim
olduk. Çünkü kral uzun zamandan beri uðraþmasýna raðmen delikanlýnýn ölümüne muvaffak olamadý. Ne zaman ki: “Bu çocuðun inandýðý Allah namýna (yani; Bismillah) atýyorum.” dedi, o
zaman muvaffak oldu. Demek ki Kralýn tanrýlýðý sahtedir. Bu delikanlýnýn davasý gerçek bir dâva ve inandýðý Allah da hakkýyla ve
layýkýyla mâbud olan bir Zât’týr. Öyleyse biz de böyle bir Allah’a
iman ettik.”
Sinekten kaçarken yýlanýn aðzýna giren, yaðmurdan kaçarken
doluya tutulan ve fikrince Dimyat’a pirince giderken evindeki
kelepirden olan Kral, bu acý haber karþýsýnda inananlarý tekrar
sýkýþtýrmaya, onlara göz daðý vermeye, zulüm yapmaya ve kaba
kuvvete baþ vurmaya yöneldi ve dedi ki:
“Bütün yollar kapatýlsýn. Yollar kazýlýp hendekler haline getirilsin. Daðlardan odunlar getirilip hendekler doldurulsun.
Odunlar tutuþturulup, yeni dine girenler istisnasýz ateþlere atýlsýn ve cayýr cayýr yakýlarak Allah’a iman etmelerinin intikamý
alýnsýn.”
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Kralýn emri yakýnlarý tarafýndan yerine getirilir. Yollar hendekler haline getirilir, o hendekler odunlarla doldurulur, odunlar tutuþturulur ve yeni dine giren ne kadar inanmýþ kimse varsa, hepsi de ateþlere atýlmak suretiyle kendilerinden intikam
alýnmaya baþlanýr.
Evet Allah’ýn en parlak kelamý olan Kur’ân-ý Kerim, tarihte
cereyan eden bu acý olayý Bürûç Suresinde özetleyerek dile getirmektedir. Aslýndan ve tefsirlerinden okumaya fazlasýyla deðer.
Evet, o yakýtýn doldurulup ve içinde ateþin yakýlýp tutuþturulduðu hendekleri hazýrlayan adamlar kahrolsunlar. O faciayý hazýrlayan zalimler hendeklerin baþýnda oturmuþlar ve hendeklerin içine attýklarý müminlerin cayýr cayýr yanýþlarýný zevkle seyrediyorlardý. O zalimler, baþka bir þeyden ötürü deðil, sýrf sonsuz derecede üstün ve her türlü övgüye layýk olan Yüce Allah’a
inandýklarý için o inananlardan böylesine dehþetli zulümleriyle
ve vahþice intikam alýyorlardý.
Nitekim, bir zamanlar Yemen’de Yahudi Zünüvas ve adamlarý Yahudi dinine dönmeyen Necran Hýristiyanlarýný ateþ dolu
hendeklere atýp yakmýþlardý.
***
Ýman ne kadar yüce bir kýymet ölçüsüdür ki, kalbin içine girer girmez sahibinin bakýþýný, anlayýþýný ve hareket tarzýný deðiþtiriyor. O zamana kadar küfür ve sapýklýk içerisinde yüzen o
kimselerin, sahip olduklarý imanlarýyla dünyaya ve ahirete bakýþlarý tamamen deðiþmiþti. Artýk onlar da Allah’tan baþka kimseden korkmuyor, kimseye temenna çekmiyor ve hiç bir þeye
metelik vermiyorlardý. O kadar ki yeni mümin olanlarýn cayýr
cayýr yakýlmalarý tehdidi karþýsýnda kimse sarsýlmamýþ ve irtidat
etmemiþti.
Evet, yeni mümin olan herkes derdest yakalanýp sorgusuzsualsiz ateþlere atýlýyor ve yakýlýyordu da, hiç kimsede en küçük
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bir tereddüt eseri görülmüyordu. Býrakýn tereddüt göstermeyi,
hepsi de imanlarý ve dinleri uðrunda mâruz kaldýklarý bu vahþi
ve tüyler ürpertici eza ve cefayý, adeta günahlarýna keffaret olarak görüyor, cennette yüksek saadetlerine vesile biliyor ve Yüce
Rabb’in hoþnutluðunu en güzel bir þekilde kazanma uðrunda
bunu canlarýna minnet sayýyorlardý.
Evet, bütün inananlar ateþe atýlmýþtý. Sonunda kucaðýnda yeni doðmuþ çocuðu bulunan bir kadýn da getirilmiþti. Çünkü o da
inanmýþtý. Bu yüzden onun da intikamýný alacaklardý.
Kadýn, içi ateþ dolu olan hendeðin kenarýna gelince þöyle bir
tereddüt geçirdi ve kendi kendine þöyle dedi:
“Ya Rabbi! Ben þimdi ne yapayým. Kucaðýmdaki çocuðumla
beraber ateþe girsem, bu mâsum çocuk dünyaya gözlerini daha
yeni açtý. Bir anne þefkatiyle, bu masum yavrumun ateþte yanmasýna nasýl katlanayým? Þayet kendim ateþe girip onu býrakacak olursam, bu yavrum onlarýn elinde yetiþecek, zamanla onlar
gibi zulüm ve küfür bataklýðýna saplanacak ve ahirette ebediyyen
cehennemin alevleri içinde yanacak. Ebediyyen cehennem ateþinde yanmak ise þu ateþte yanmaktan binlerce defa daha
þiddetli ve daha beterdir.”
Kadýn böyle tereddütler geçire dursun. Ve kararsýzlýk içinde
ateþin karþýsýnda titreye dursun. Ýþte tam o anda kucaðýndaki
küçük çocuk, birden annesine dönerek þöyle haykýrýyor: Anneciðim! Hak üzerinesin; öyle ise ne bekliyorsun. Haydi sen de atýl.”
Azizim’ bak sen de hak üzerindesin. Öyle ise azmin ve
gayretinle sabrýn ve sebatýnla, bu ölümsüz yiðitler kervanýna ve
Yüce Hakk’ýn bu sadýk dostlarýna haydi gel; sen de katýl.
***

TAZARRU VE NÝYAZ
Tazarru’ ve niyazlar, dua ve münâcâtlar, bir taraftan tevhid
ve ibadetin sýrlarýna numune olduðu gibi, diðer taraftan da Yüce
Allah’ýn varlýðýna ve birliðine, azametine ve rahmetine en kuvvetli ve en tesirli delillerdendir. Çünkü dua eden ve niyazda bulunan bir kul, gerek kâl gerekse hal diliyle “Kalbinden geçirdiði
arzu ve isteklerini Cenab-ý Hakk’ýn iþittiðini ve muhtaç olduðu
þeyleri gidermeye O’nun muktedir olduðunu” ilan etmiþ olur.
Evet þu koskoca kâinatýn her bir tarafýndan yapýlan dua ve
münâcâtlarýn ve O’na yükselen tazarru’ ve niyazlarýn kabul
edildiðini görür ve bu vesile ile Yüce Allah’ýn her þeyi bildiðini,
her þeye gücü yettiðini, rahmetinin gayet geniþ olduðunu ve hikmetinin gayet þümullü olduðunu anlarýz. Öyle ise haydi bu anlama ve þuur ile kâinat çapýnda yapýlan bu dua ve münâcatlara
bizler de iþtirak edelim ve O’nun rahmet kapýsýnda þöyle tazarru’ ve niyazda bulunalým:
Ya Rabb’el Alemin, Ya Ekram’el Ekramîn ve Ya Erham’er
Râhimîn! Þu alemde gösterdiðin cemal ve kemal ihsan ve ikram
cilvelerinle Sana hamd-ü sena etmekle birlikte; Seni her türlü
kusurdan, ayýptan, acizlikten ve noksandan takdis ve tenzih ederim. Gerçekten Sen bizzâtihi ne derece mübareksin! Mübâreklikte ne kadar büyük bir yüksekliktesin! Ve sen bu yükseklikte
ezeli ve ebedi olarak istikrarlý, daimi ve Bakisin.
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Ey mübârekiyetin en büyük yüksekliðinde ezeli ve ebedi olan
yüce Rabbim! Sen Zâtýnda kamil olup mâsivâya ait her türlü
noksanlýktan münezzeh ve müteâlîsin. Ve Sen Zâtýnda yüksek
olup her þeyden çok daha yücesin ve Sen akýllara durgunluk verecek þekilde azamet ve kibriya sahibisin. Sen hayrý ve atasý, ihsaný ve ikramý, fazlý ve keremi, rahmeti ve maðfireti gayet bol ve
son derece engin olansýn. Sen bizzâtihî böyle olduðun içindir ki,
mübarek adýnýn anýldýðý ve yadýndan bahsedildiði yerler ve sineler, feyizli, bereketli ve kesretli ihsan ve ikramlarýnla, hayýr ve
atýyyelerinle elbette ki, daha da fazla dolup taþmakta ve etraflarýna feyizli nurlar neþretmektedirler.
Ey yüceler yücesi olan Yüce Rabbim. Sen, hem Zâtýnda, hem
sýfatlarýnda, hem de fiillerinde en kâmil ve en belig vech üzere
yüce ve mukaddessin. Gerçekten Senin þanýn ve þerefin gayet
celil ve gayet yüksektir. Sen, ezeli olan kemal sýfatlarýnla ve
ebedi olan hayýr ve bereketinle, evvel ahir, açýk-gizli her þeyden
daha üstün ve daimi ve baki olan bir yüksekliktesin. Hem Sen,
tarih boyunca açýklanarak gelen ayet, alamet, niþan, eser, lütuf,
bereket, fiil ve tasarruflarýnýn ihatalara sýðmaz tecellileri ile gayet açýk ve aþikar olan gayet yüce bir feyyaz ve gayet yüksek bir
Müteâlîsin.
Ey celal ve ikram sahibi olan yüce Rabb’im! Gerçekten Sen
birsin, Samed’sin, azamet ve kibriya sahibisin. Ve Senden baþka
hiçbir ilah yoktur. Senin aciz, zayýf ve muhtaç bir kulun olarak
ben de, bütün iþlerimle Seni Zât, sýfat, isim ve fiillerinle tasdik
ediyor ve Senden baþka hiç bir ilahýn olmadýðýný kabul ediyor ve
bunu aleme ilan ediyorum. Sen bütün akýllarýn hayrette kalacaðý ve hiç bir aklýn mahiyetini, keyfiyetini, kemiyetini ve derecesini kavrayamayacaðý bir derecede mübarek, müteal, münezzeh
ve mukaddessin ve onlar Senin yüce rýzaný tahsil etmeye çalýþmalarý nispetinde, Senin onlara olan rahmetin coþar ve bereke-
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tin feyezan eder. Ve onlar ancak bu sayede mübarek olur ve iþleri bereketlerle dolar. Evet iþte Sen böylesin:
“Sübhânekallahümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve
teâlâ ceddüke ve lâ ilâhe gayruke.
Ya Rabbena, Ya ilâhenâ, Ya Halikanâ, Ya Kâdiranâ ve Ya zelCelali ve’l Ýkram! Bize öylesine bir kuvvet ve bir basiret ver ki,
Kur’ân’ýmýzýn, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ve Senin dinine hizmet etmeyi hayatlarýnýn gayesi yapan cemaatimizin bayraðýný yer yüzünün her bir tarafýnda dikelim ve Uluhiyet
ve rububiyyetine dair olan tevhid hakikatini bütün insanlara en
gür sada ile ve en görkemli bir þekilde ilan edelim. Hem yeryüzü
mescidinin her bir köþesinde Sana ibadet etmek için bize muvaffakiyetler ve bereketler bahþeyle. Hem yeryüzü sergisinin her bir
tarafýnda Esma-i Hüsnâ’nýn nakýþlarýný, Sen’in bedî, ve antika
sanatlarýný kendi lisanýmýzla teþhir etmek için halk arasýnda bize bir revaç, bir kuvvet, bir üstünlük ve bir hüsnü kabul ihsan eyle. Hem Senin dinini neþretmek için bize aþk-u þevk ve dünyanýn
her tarafýna seyahat etmeye bize güç ve iktidar ver. Rabbani inayetini ve Sübhânî tevfikâtýný bizlere rafîk-ý sadýk ve Yüce Rýzaný
bizimle beraber eyle. Amîn.”
Ya Ýlâhi ve Ya Rabbî! Þu alemde her an müþahede ettiðimiz
Sen’in cömertlik denizlerinden bir damlacýk da benim ruhuma
serp. Kanâatim odur ki, o benim her þeyime yetecektir. Gönül
sahilimize kadar gelip çarpmakla hissettiðimiz afv ve maðfiret
denizlerinin bereket dolu dalgalarýndan bir zerrecik de bana nasip eyle. Her bir þeyin ilan ve ispat ettiði Senin tevhid okyanusundan marifet ve muhabbetle ilgili bir raþha da þu fakir ve
muhtaç kuluna ihsan eyle. Ve bununla benim açlýðýmý ve susuzluðumu gider. Zira kesinlikle inanýyorum ki, içimde Sana karþý
hasýl olacak bir marifet ve bir muhabbet reþhasý, benim bütün
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dertlerime derman ve hastalýklarýma þifa olacak ve beni ebediyen mesud ve bahtiyar edecektir.
Ey bizim Yüce Mevlâmýz! Sen bize yetersin. Hem Sen gerçekten ne güzel vekîl, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardýmcýsýn.
Hasbünallahü ve ni’mel vekîl; ni’mel mtevlâ veni’mennasîr.
Ya ilahi! Habibin ve Rasûlûn olarak ‘Hz. Mühammed (sallallahu
aleyhi ve sellem) razý ol, O’na merhamet eyle, O’nu bizden memnun et ve O’nu hakkýmýzda þefaatçi eyle...
Ya ilahi! Bizi en doðru, en saðlam ve en huzurlu yol olan Sýratý Müstakime hidayet eyle ve bu yolda tevfîkat-ý sübhaniyeni
bize rafîk-i enîs eyle...
Ya Ekrem’el Ekremîn veya Erham’er Râhimîn! Kalplerimize
hayat ve selamet, akýllarýmýza fetanet ve istikamet, ruhlarýmýza
huzur ve emniyet, hayallerimize nezaket ve safiyet, duygularýmýza haþyet ve letafet, davranýþlarýmýza nezaket ve mülâyemet, bedenlerimize sýhhat ve afiyet ve kardeþlerimizin arasýna ülfet ve
meveddet ihsan eyle...
Ya Hayyu ya Kayyûm ve ya Zelcelali vel Ýkram. Cümlemizi
Kur’ân-ý Kerîmin hidayetiyle irþad ve Resûlûllah (sallallahu aleyhi
ve sellem) hidayetiyle dilþâd eyle ve biz kullarýný iman, istikamet
ve hizmet yolunda imanla sabit, sadâkatle daim ve ihlasla kâim
eyle...
Ya ilahi! Nur aþkýna, Hak aþkýna, Kur’ân aþkýna Ey Nur!
Nurunla ve lutfunla bugün kýl bizi mesrur.
Öyle ki cihanýn her tarafý pûr-nûra ve pûr-mârifete boyansýn;
Her yerde Hazreti Kur’ân ve Ezan-ý Muhammedî okunsun.
Hem Ýslam’a zafer ver, fethi karîb ve nasr-ý aziz ver;
Ehl-i Ýslâm’a da sulh-u selamet ve fevz-ü necat nasip evle.
Düþmanlarýmýzý kahrýnla hâk ile yeksan eyle.
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Hidayetten nasipsiz olanlarý kendi gayýzlarýyla öldür;
Biz mü’min kullarýný zalimlerin zulmünden ve cahillerin
cehlinden kurtar ve bizi rahmetinle güldür.
Ol Fahr-i Cihan ve Âl-i Abâ hakký için Ya Rab!
Bütün Ýslam beldelerini maddi-manevi afetlerden halas eyle.
Bizleri her türlü belâ, musibet ve azaplardan muhafaza eyle.
Ýnsî ve cinnî þeytanlarýn þerrinden ve fitnesinden uzak eyle,
Ve nefs-i emmârenin isyan ve tuðyanýndan cümlemizi halâs
eyle...
Ya Ýlahi ve Ya Rabbî! Üstad, Ýmam ve mürþidlerim hallerini
Sana arz ettikleri gibi; ben de halimi Sana arz ediyor, nefsimi sana þikayet ediyor ve hadsiz günah ve hatalarýmý sana itiraf ediyorum. Fakat engin rahmetinden de son derece ümitliyim. Ve biliyorum ki: Senin engin Rahmetin benim yegane melceimdir. Rahmeten’lil alemin olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) de
sonsuz rahmete ermem için benim biricik vesîlemdir. Bize olan
sevgin ve merhametin ve Habîb-i Edibine olan lütuflarým ve ihsanlarýn hürmetine Ya Rabbî, nefsimizi ve neslimizi istikamet
çizgisinde ve Sünnet-i Seniyye dairesinde terbiye ve ýslah eyle.
Ve cümlemizi her iki cihanda mes’ûd ve bahtiyar eyle... Amin.
Ya Ekrem’el Ekremîn veya Erhame’r Râhimîn! Düþmanlarýn
zulmünden ve dostlarýn cefasýndan, irtikâb ettiðim haramlarýn
vahþi þeklinden ve ihmal ettiðim farzlarýn korkunç yüzünden,
günahlarýn hacaletinden ve ma’siyetlerin aðýr yükünden, kalbimin daralmasýndan ve kabrimin darlýðýndan, orada kötü amellerin arkadaþlýðýndan, senin engin rahmetine karþý nasipsiz bir vaziyete düþmekten ve cennette Mukaddes Cemalini müþahede etmekten ve Habîbinin komþuluðu ile Kur’ân’ýn enisliðinden mahrum olmaktan bütün kuvvetimle feryad ediyorum. Senden yine
sana sýðýnýyor ve yalnýz sana yalvarýp yakarýyorum ve “Bizi kur-
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tar, bizi muhafaza eyle, bizi halâs eyle, bizi selamete erdir ve bizi emin kýl. Bizleri kendilerine Yüce Rýzaný ve Mukaddes Dîdârýný gösterdiðin mukarreb Kullar zümresine ilhak eyle ve bizlerden ebediyen razý ol” diyorum. Âmin. Âmin. Âmin...
Bi hürmeti Seyyid’il Mürselîn. Ve’l hamdü lillâhi Rabb’il
alemin.
***

EÐÝTÝMCÝ-YAZAR VEHBÎ YILDIZ’DAN ÝLME,
DÜÞÜNCEYE, ÎMÂNA VE ÝSTÝKÂMETE
ÇAÐIRAN KÝTAPLAR
Düþün, Anla ve Aðla
Câhiliye asrýný, kýsa bir zamanda Saâdet asrýna dönüþtüren
Ashâb-ý Kirâm’ýn sergilediði son derece ibretli hâdiseleri nakleden ve okuyup anlayanlarý hayretler içerisinde býrakan bir eser...
Asr-ý Saâdet bahçesinden derlenen Sahâbe-i Kirâm kokulu bir
Gül Demeti.
***
Deðer Ölçüsü 1-2
Bir Müslümanýn her iki cihanýn mutluluðunu garanti altýna almasý için, Kur’ân-ý Kerîm’e göre nelere dikkat etmesi gerektiðini ve
baþkalarýný deðerlendirirken, bu deðerlendirmeyi hangi ölçülere
göre yapmak gerektiðini gösteren Ölçüler Manzûmesi bir eser.
***
Hakîkat Güneþi
Küfrün ve þirkin ne kadar korkunç bir cinâyet olduðunu,
îmân ve tevhîdin ise gerek fertler gerekse toplumlar için ne derece gerekli ve tatlý bir huzur kaynaðý olduðunu ve yüce tevhîd
hakîkatinin gündüz güneþinden daha parlak olduðunu haykýran
bir Gür Sadâ.
***
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Ýlhâm Kaynaklarý
Ýçlerinde nübüvvet iksiri, hidâyet nûru ve her iki cihân saâdetinin düsturlarý bulunan ve teslîmiyet derecesine göre herkes
için ilhâm kaynaklarý mesâbesinde olan hadîs-i þeriflerden günümüze bakan bazýlarýný, meâl ve açýklamalarýyla birlikte teþhir
eden bir “Kýrk Hadîs Mecmuasý”
***
Ýlim ve Ýrfan Nesli
Bütün hâdiselere ma’rifet ve hikmet nazarýyla bakan ve hâdiseler karþýsýnda sürekli olarak müteyakkýz ve mütenebbih olan teblið
ve irþad erbabýný tanýtan ve cehâlet ve gaflet kuyusuna ve dalâlet ve
ilhâd bataklýðýna düþenleri var gücüyle kurtarmaya çalýþan gerçek
ilim, irfan ve hizmet kervanýný gösteren bir Rehber Kitabý.
***
Hidâyet Yýldýzlarý
Hidâyet semâsýnýn en parlak yýldýzlarý, istikâmet ülkesinin en
güvenilir rehberleri, insanlar ile cinler âleminin en seçkin
sîmâlarý ve insanlýk tarihinin en görkemli iftihar tablosu olan
Sahâbe-i Kirâm’ý tanýtan ve sevdiren bir Tatlý Naðme.
***
Aklýn Gözyaþlarý
Ruhun huzur kapýlarýný, kalbin tatmin yollarýný ve nefsin
ýslâh çârelerini gösteren ve sonunda ruhu, kalbi ve aklý bir kýsým
ýzdýrablardan kurtaran ve insana derin bir nefes aldýran bir
Saâdet Damlasý.
***

