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(Nefsimin §ilphesiz, kesin bir imana kavu§masm1 saglayacak ve
karanhg1 dag1tacak §U ayetin nurundan dart "§ua"y1 gostererek kor
nefsime bir basiret vermek ic;in yazilm1§hr.)

BiRiNCi
Ey cahil nefis! Diyorsun ki:
"Cenab-1 Hakk'm ehadiyeti3 ile icraatmm geni§ligi; Zat'mm tekligi
ile yard1mc1ya ihtiyac; duymayan rububiyetinin her §eyi ic;ine almas1;
bir ve benzersiz olu§uyla ortaks1z tasarruflarmm ku§ahc1hg1; mekandan
munezzehligiyle beraber her yerde hazir bulunmas1; sonsuz yuceligiyle
beraber her §eye yakmhg1 ve birligiyle beraber her i§i bizzat elinde tutmas1, Kur' an hakikatlerindendir. Kur' an hakimdir, sonsuz hikmet sahibidir; akla kabul etmeyecegi §eyleri yuklemez. Oysa akil bu meselede
bir tezat goruyor. Onu teslim olmaya sevk edecek bir izah isterim."
"Bir §eyi dilediginde O'nun buyru§u, sadece '01!' demektir, hemen oluverir. ..
Siibhan'dir, miinezzehtir o Zat ki, her §ey iizerinde hakimiyet, elindedir. Ve hepinizin de donii§ii O'na olacaktir." (Yasin sCtresi, 36/82-83)
Giine§ten veya bir l§lk kaynagmdan uzanan tel tel l§!klar.
Cenab-1 Hakk'm her bir varhkta ayn ayn goriilen birlik tecellisi.
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Cevap: Madem tam imana ula§mak ic;in bir izah istiyorsun, biz de
Kur'an'm feyzine dayanarak deriz ki: Allah'm Nur ismi pek c;ok zor
meselemizi halletmi§tir, in§allah bunu da halleder. Akla ac;1k olan, kalbe nur veren temsil yolunu tercih ederek imam-1 Rabbanl (radiyal/ahu
anh) gibi §6yle deriz:

4_r.;-f'-} '-f°,? j1 p

p

Temsil, Kur'an'm mucizevl uslubunun en parlak aynalarmdan biri
oldugu ic;in biz de §U sirra bir temsille bakacag1z. $6yle ki:
Bir tek zat, farkh aynalar vas1tas1yla kulliyet kazamr. Aslmda kuc;uk ve smirh iken c;ok geni§ icraata sahip bir kulll hukmune ge<_;:er.
Mesela, gune§ belli, tek bir varhk iken §effaf §eyler vas1tas1yla 6yle
geni§ bir tesire sahip olur ki, yeryuzunu l§lgiyla, akisleriyle doldurur.
Hatta damlalar ve parlak zerreler say1smca cilveleri bulunur. Gune§in
s1cakhg1, 1§1g1 ve l§lgmdaki yedi rengin her biri, ula§tlg1 §eyleri i<_;:ine
ahp ku§atirken, her bir §effaf §ey de suretiyle beraber gune§in s1cakhgm1, 1§1g1m ve yedi rengini goz bebeginde saklar, temiz kalbini onlara
bir taht yapar. Demek gune§, tekligi itiban ile ula§tlg1 her §eyi birden
ku§att@ gibi, her bir §eyde de ayn ayn tecellileriyle, pek <_;:ok s1fati ve
kendine ait bir cilvesiyle bulunur.
Madem temsilden suretlerin gorunmesi bahsine gec;tik. Bunun
birc;ok <_;:e§idinden, §U meseleyi anlamay1 saglayacak u<_;:une i§aret
edecegiz.
Birincisi: $effaf olmayan maddl §eylerin akisleridir. 0 akisler hem
o §eyden farkhdir -ayms1 degil- hem de cans1zdir, oludur. Gorunu§ten ibaret benzerlikten ba§ka aslmm hi<_;:bir hususiyetine sahip degildir.
Mesela, sen aynalarla dolu bir mahzene girsen, bir Said binlerce Said
olur. Fakat canh olan yalmz sensin, 6tekiler oludur. Onlarda hayat
alameti yoktur.
ikincisi: Nurani olan maddi §eylerin akisleridir. Bu, o §eyin kendisi degilse de, ondan tamamen farkh da degildir. Mahiyeti onun yerini
tutmaz, fakat o nuranl §eyin pek c;ok hususiyetine sahiptir. Onun gibi
canh say1hr. Mesela, gune§ dunyaya nufuz eder. Her bir aynada aksini
4

"Ben ne geceyim ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat gune§inin
hizmetkany1m ki, size O'ndan haber getiriyorum." imam Rabbani, e/-Mektubdt
1/124 (130. Mektup).
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gosterir. 0 akislerin her birinde, giine§in hususiyetlerinden olan s1cak!tk, I§Ik ve yedi renk bulunur. Farz edelim giine§ §UUr sahibi olsayd1
-s1cakhg1 kudreti; 1§1g1 ilmi; yedi rengi de s1fatlan olsayd1- o vakit, o
tek ve benzersiz gune§, aym anda her aynada bulunur, her bir aynay1
kendine bir c;;e§it makam ve telefon yapabilirdi. Biri digerine engel
olmazd1. Giine§, her birimizle kendi aynam1z vas1tas1yla gorii§ebilirdi.
Biz ondan uzakken o, bize bizden daha yakm olurdu.
Nurani ruhlarm aksidir. Bu hem canhd1r hem de o
§eyin kendisidir. Fakat aynalarm kabiliyeti olc;;iisunde goriindugiinden, o ruhun gerc;;ek mahiyetinin yerini tamamen tutmaz. Mesela,
Hazreti Cebrail (aleyhisselam) D1hye suretinde, Hazreti Peygamber'in
(aleyhissa/atil vesse/am) meclisinde bulundugu5 s1rada, hem ha§metli kanatlanyla Cenab-1 Hakk'm huzurunda, Ar§-1 Azam'm oniinde secdeye
gider6 hem de say1s1z yerde bulunur, ilahi emirleri teblig ederdi. Bir i§
digerine engel olmazd1. i§te §U s1rdand1r ki, mahiyeti nur ve hakikati
nurani olan Hazreti Peygamber (aleyhissaldtil vesse/am), diinyada butiin
iimmetinin salavatlanm birden i§itir ve k1yamette biitiin asfiya ile aym
anda gorli§ecektir. Bir i§ digerine mani olmaz. Hatta c;;ok nuraniyet
kazanan ve "abdal" denilen bir k1s1m evliya, aym anda birc;;ok yerde
g6riiliiyormu§. Aym zat, ayn ayn pek c;;ok i§i birden yap1yormU§.
Evet, nasil cam ve su gibi §eyler maddi varhklara ayna olursa, aym
§ekilde, hava, esir ve misal alemindeki baz1 ba§ka var!tklar da ruhanilere ayna hukmiinde, §im§ek ve hayal siiratinde birer seyir ve seyahat
vas1tas1 olur. Ve o ruhaniler o temiz aynalarda, o latif menzillerde hayal siiratiyle gezer, aym anda binlerce yere girerler.
Madem gune§ gibi aciz ve itaatkar mahluklar ve ruhaniler gibi
maddeyle sm1rh, yan nurani var!tklar, nuraniyet s1rnyla, aym anda
pek c;;ok yerde bulunabilir. Kay1tlarla ku§atilm1§, ciizl birer varhk iken
mutlak bir kulll hukmiinu ahrlar. Sm1rh bir irade ile bir anda pek c;;ok
farkh i§i yapabilirler.
Acaba, maddeden s1ynlm1§ ve yuce .. kay1t altma almmaktan,
Bkz. Buhari, menCik1b 25, fezCiilil'l-Kur'Cin l; Muslim, fmdn 271, fezCiilu's-sahabe
100.
Bkz. Buhari, bed'u'/-halk 6, edeb 41, tevhid 33; Muslim, fmCin 346, birr 157. Aynca Bkz. Ebu'§-$eyh, el-Azame 2/730, 766-778.
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kesifligin karanhgmdan uzak ve annm1§ .. butun §U nurlar ve nurani
varhklar kutsi isimlerinin nurlannm §effaf olmayan bir golgesi.. bu tun
varhk ve hayat, ruhlar ve misal alemi; gilzelliginin, ku§abc1 s1fatlannm
ve geni§ icraatmm yan §effaf bir aynas1 olan bir Zat-1 Akdes'in 7 kulli
iradesiyle, mutlak kudretiyle ve engin ilmiyle tecelli eden s1fatlarmdan
ve icraatmm cilveleri ic;inde g6rilnen ehadiyetinden hangi §ey saklanabilir? Hangi i§ O'na agir gelebilir, hangi varhk O'ndan gizlenebilir,
kim uzak kalabilir, kulliyet kazanmadan kim O'na yakla§abilir?
Evet, nasil ki, gtine§ kay1tlarla sm1rlanamayan !§1g1 ve maddesiz aksi vas1tas1yla sana, g6z bebeginden daha yakm oldugu halde sen smirlarla ku§ablm1§ oldugun ic;in ondan gayet uzaksm. Ona yakla§mak ic;in
pek c;ok kay1ttan s1ynlman ve birc;ok kulli mertebeden gec;men gerekir.
Adeta, manen yeryuzu kadar buyuyup, ay kadar yukseldikten sonra
dogrudan dogruya gtine§in asil mertebesine bir derece yakla§abilir
ve onunla perdesiz g6rti§ebilirsin. Aynen 6yle de, Celil-i Zulcemal,
Cemll-i Zulkemal sana gayet yakmdir, sen ise O'ndan c;ok uzaksm.
Kalbinde kuvvet, aklmda yuksek bir kavrayI§ varsa, temsildeki noktalan hakikate uydurmaya c;ah§ ...

iKiNCi
Ey sersem nefis! Diyorsun ki:

i
ve

JS

2

yarabh§Imn s1rf bir er;1irle
bir kerede oldugunu,
L?Jll
ve 11 W;'..
gibi ayetler ise bunun ilim ic;inde bilyuk
bir kudretle, hikmet ic;inde ince bir sanatla derece derece gerc;ekle§tigini g6steriyor. Bunlar birbiriyle nas1l bagda§ir?

JS

10

11

Her tiir!U kusur ve noksandan yuce, mukaddes Zat, Cenab-1 Allah.
"Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu sadece '01!' demektir, hemen oluverir. .. "
(Yasin suresi, 36/83)
"Her §ey, tek bir c:;agndan ibaret! i§te hepsi duru§ma ic:;in toplanmt§lar. .. " (Yasin
suresi, 36/53)
"i§te bu, her §eyi sapasaglam ve miikemmel yapan Allah'm sanattd1r." (Neml
suresi, 27/88)
"(0 Allah ki) yarathg1 her §eyi giizel ve saglam yapt1." (Secde suresi, 3217)
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Cevap: Kur'an'm feyzine dayanarak deriz ki:
Birincisi: Bunda tezat yoktur. Bir k1sm1 oyledir, ilk yarahh§ gibi. ..
Bir k1sm1 da diger ttirltidtir, e§yanm benzerini tekrar yaratmak gibi ...
ikincisi: E§yada gbrtilen kolayhk, stirat, bolluk ve geni§lik ic;inde son derece intizam, saglamhk, gtizel sanat ve mtikemmel yarahh§,
§U iki k1s1m, farkh ayetlerin hakikatine kesin bir §ekilde §ahitlik eder.
Oyleyse §Unlann bir hakikat olarak varhgmm bahis konusu edilmesi
ltizumsuzdur. Belki yalmz "Bunun hikmet s1rn nedir?" denilebilir. Oyleyse biz de temsili bir k1yaslamayla §U hikmete i§aret edecegiz:
Mesela, nasil ki sanatkar bir terzi c;ok zahmetle, maharetle sanath
bir elbise diker ve onu bir model olarak haz1rlar. Sonra onun benzerini
zahmetsizce, c;abuk yapabilir. Hatta bu bazen oyle kolay olur ki, adeta
terzi emreder, o §ey yap1hr. Saat gibi, oyle saglam bir dtizen kazamr ki,
sanki bir emrin dokunmas1yla o elbise i§lenir ve o terzi i§ler. Aynen oyle de, kainatm sonsuz hikmet sahibi Sani'i, sonsuz ilim sahibi Nakka§'I
§U alem saraym1, it;indekiJer[e beraber benzersiz bir Surette yaratt1ktan
sonra ktic;tik-btiytik her §eye bir model htikmtinde bir kader olc;tistiyle,
belli bir miktar tayin etmi§tir.
i§te bak, o Ezeli Nakka§ her asn bir model yaparak kudret mucizeleriyle stislti, taze birer alemi onlara giydiriyor. Her bir seneyi bir olc;ti
k1larak rahmetinin harikalanyla sanath, taze birer kainah o endama
gore dikiyor. Her bir gtinti bir satir yaparak onda hikmetinin incelikleriyle stislenmi§, stirekli yenilenen eserlerini ya21yor.
Hem o Kadir-i Mutlak, her asn, seneyi ve gtinti birer model yaphg1 gibi, yerytiztinti, her bir dag1, c;olti, bag ve bahc;eyi, agac1 da model yapmI§hr. Yerytiztinde her vakit taze birer kainat kurar, yeni birer
dtinya var eder. Bir alemi bozup bir ba§ka muntazam alemi getirir.
Mevsimden mevsime her bag ve bahc;ede taze taze kudret mucizelerini ve rahmet hediyelerini gosterir. Hikmet ifade eden, yeni birer kitap
yazar. Taze rahmet mutfaklan kurar. Her §eye, daima yenilenen, sanath birer elbise giydirir. Her baharda her bir agaca ipek gibi taze birer
c;ar§af gec;irir. Onlan inci misali yeni ziynetlerle stisler. Ellerini yild12
gibi parlak rahmet hediyeleriyle doldurur.
i§te §U i§leri son derece gtizel bir sanat ve kusursuz bir intizamla
yapan, §U birbiri ardmca gelen ve zaman ipine tak1lan seyyar alemleri
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sonsuz bir hikmet ve inayet, kusursuz bir kudret ve sanatla degi§tiren
Zat, elbette gayet Kadir ve Hakim'dir; Basir ve Alim'dir, her §eyi gorur
ve bilir. O'nun i§ine tesaduf kan§amaz. i§te o Zat-1 Zulcelal'dir ki,
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buyurarak hem kusursuz kudretini ilan ediyor hem de kudreti ic;in ha§ir ve k1yametin c;ok kolay ve zahmetsiz oldugunu bildiriyor. Yarahh§
kanunlarmm kudret ve iradeyi ic;erdigini, her §eyin, emirlerine kar§l
gayet itaatkar oldugunu ve dogrudan, vas1tas1z var etmesindeki mutlak kolayhg1 gostermek ic;in icraahm sirf bir emirle yaphgm1 Kur'an-1
Mucizu'l Beyan ile ferman ediyor.

Soziin Ozii: Bir k1s1m ayetler e§yadaki, bilhassa ilk yarahh§taki
son derece guzel sanah ve kusursuz hikmeti ilan ediyor. Diger k1s1m
ise e§yadaki, bilhassa e§yanm tekrar yaratilmas1 ve iadesindeki son
derece kolayhg1 ve surati, itaati ve zahmetsizligi bildiriyor.

O<;ONCU
Ey haddini a§ml§, vesveselerle dolu nefis! Diyorsun ki:

gibi ayetler, Cenab-1 Hakk'm yaratt1klanna son derece yakmhgm1 gosteriyor.
12

"Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu sadece '01!' demektir, hemen oluverir. .. "
(Yasin suresi, 36/83)
13 "Kiyametin kopmas1 ise, ba§ka degil, ancak goz ac;1p kapaymcaya kadar yahut
daha da k1sa bir anda olup biter." (Nahl suresi, 16/77)
14 "O Zat ki, her §ey uzerinde hakimiyet, elindedir." (Yasin suresi, 36/83)
15 "Yuruyen hic;bir varhk yoktur ki, Allah onun perc;eminden tutmu§ olmasm." (Hud
suresi, 11/56)
16
"Biz ona §ahdamarmdan daha yakm1z." (Kaf suresi, 50/16)
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ayetleri, hadiste buyrulan, "Cenab-1 Hak yetmi§ bin perde arkasmdad1r."19 gibi beyanlar ve Mirac gibi hakikatler ise bizim O'ndan sonsuz derecede uzakhg1m1z1 ifade ediyor. $u anla§1lmas1 zor s1rn anlamay1 kolayla§hracak bir izah isterim."
Cevap: Oyleyse dinle ...
Oncelikle: Birinci $ua'nm sonunda §6yle demi§tik: Nasti ki gtine§, kay1tlarla sm1rlanamayan 1§1g1 ve maddi olmayan aksi vas1tas1yla
sana, ruhunun penceresi ve aynas1 htikmtindeki gozbebeginden daha
yakm oldugu halde; sen, smirlarla ku§att!mt§ ve maddede hapis oldugun ic:;in ondan gayet uzaksm. Onun yalmz bir k1s1m yans1malanyla,
golgeleriyle temas edebilir ve bir nevi cilveleriyle, ktic:;tik tecellileriyle
gorti§ebilirsin. Baz1 s1fatlan htikmtindeki renklerine, bir k1s1m isimleri
htikmtindeki panlt1larma ve onlara mazhar olan §eylere yakla§abilirsin. Eger gtine§in ast! mertebesine yakla§mak ve dogrudan dogruya,
bizzat onunla gorti§mek istersen, o vakit pek c:;ok kay1ttan s1ynlman ve
pek c:;ok ktilli mertebeden gec:;men gerekir. Adeta kay1tlardan manen
s1ynlarak dtinya kadar btiytiytip, ruhunla hava gibi geni§leyip ay kadar ytikseldikten, gtine§in kar§tsma gec:;tikten sonra onunla bizzat, perdesiz gorti§ebilir, ona bir derece yakla§hgm1 iddia edebilirsin. Aynen
oyle de, o sonsuz kemal ve ha§met sahibi Celi!, o benzersiz gtizellik sahibi Cerni!, o Vacibti'l-VticO.d, o her §eyin yarahc1s1 MevcO.d, o Daimi
Gtine§, o Ezel ve Ebed Sultani sana senden yakmd1r. Sen ise O'ndan
sonsuz uzaksm.
Gtictin yeterse temsildeki §U incelikleri hakikate uygula ...
17

18

19

"Ve sonu«ta O'na dondi.iri.i!Ursi.ini.iz." (Bakara suresi, 2/245; Yunus suresi, 10/56;
Hud suresi, 11/34; Kasas suresi, 28/70, 88; Yasin suresi, 36/22, 83, Fussilet suresi,
41/21; Zuhruf suresi, 43/85)
"Melekler ve Ruh, 0 Allah'm Ar§'ma, miktan elli bin sene olan bir gilnde yilkselirler." (Mearic suresi, 70/4)
Arada yetmi§ bine yakm perde olduguna dair Bkz. Ebu Ya'la, el-Mi.isned 13/520;
et-Taberani, e/-Mu'cemi.i'l-evsat 6/278, 8/382. Aynca bu perdeler olmasa, Cenab-1
Hakk'm azametinden her §eyin mahvolacagma <lair Bkz. Muslim, imdn 293; ibni
Mace, mukaddime 13.
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ikincisi:
j£.J1
Mesela, bir padi§ahm pek c:;ok isminden biri olan "kumandan" ismi birbiri ic:;indeki dairelerde tesirini gosterir. Ba§kumandanhgm ku§attc1 dairesinden tut, pa§ahk, yuzba§ihk
ve ta onba§ihga kadar geni§ ve dar, buyuk ve kuc:;uk dairelerde de
gorunur, tecellisi vard1r. Bir asker, askerlik hizmetinde onba§I rutbesinde sahip oldugu cuzi kumandanhk noktasma dayanarak padi§ah1yla
"kumandan" isminin kuc:;uk tecellisi vas1tas1yla munasebet kurar. Eger
asil ismiyle temas etmek, padi§ahla o unvam ile gorO.§mek isterse,
onba§ihktan ta ba§kumandanhgm geni§ mertebesine c:;1kmas1 gerekir.
Demek padi§ah, o askere ismi, hukmu, kanunu ve ilmiyle, telefonu ve
idaresiyle; eger o padi§ah, abdal diye isimlendirilen, evliyadan nurani
bir zat ise bizzat yanmda ham bulunarak, gayet yakmd1r. Hic:;bir §ey
ona mani olamaz. Halbuki o asker, padi§ahmdan gayet uzakttr. Binlerce mertebe ona engeldir, binlerce perde araya girer. Fakat bazen
padi§ah merhamet gosterir, adeti olmad1g1 halde bir askeri huzuruna
ahr, 10.tfuna mazhar eder.
emrinin sahibi, gune§ ve yild1zlar itaatkar
Aynen oyle de:
birer askeri hukmunde olan Zat-1 Zulcelal, her §eye her §eyden daha
yakm oldugu halde, her §ey O'ndan sonsuz derecede uzakhr. O'nun
yuce huzuruna perdesiz girmek istense, karanhk ve nurani perdelerden; yani maddi ve ekvani22 perdelerin yanmda isim ve s1fatlannm
da yetmi§ bin perdesinden gec:;mek, her ismin binlerce hususi ve kulli
tecelli derecesine c:;1kmak, s1fatlanmn gayet yuksek tabakalanm a§IP ta
ism-i azamma mazhar olan Ar§-1 Azam'ma yukselmek gerekir. Eger
O'nun cezbi ve 10.tfu olmazsa bunun ic:;in binlerce sene c:;ah§mak ve
yo! kat etmek laz1m gelir. Mesela sen, Cenab-1 Hakk'a "Halik" ismiyle yakla§mak istersen, O'nunla, "senin Hahk'm" olmas1 hususiyetiyle, sonra "butun insanlarm Hahk'1" olmas1 yonuyle, ardmdan "butun
canhlann Hahk'1" unvamyla ve nihayet "butun varhklann Hahk'1" ismiyle munasebet kurman gerekir. Yoksa golgede kahrsm, yalmz kuc:;uk bir cilveyi bulursun.
20
21
22

"En yuce s1fatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60).
"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi,
2/117; Al-i imran suresi, 3/47, 59; En' am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40 ... )
Varhklarla, e§yayla ilgili.
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Bir Hatirlatma: Temsildeki padi§ah, aczinden dolay1 "kumandanhk" unvanmm mertebelerinde araya vas1talar koymu§tur. Fakat
}:L
ayetinin i§aretiyle, Kadir-i Mutlak'm vas1talara ihyoktur.
sirf g6runli§tedir, izzet ve buyuklugun perdesidir.
O'nun rububiyet saltanatmm kulluk, hayret ve acz ic;inde, faknm gosteren birer ilanc1s1 ve seyircisidirler. Yard1mc1s1 degiller; rububiyetinin
saltanatma ortak olamazlar.

JS' . :. ,

DORDUNCU
i§te ey tembel nefsim! Bir c;e§it mirac hukmundeki namazm hakikati, onceki temsilde bir askerin tamamen bir lutuf olarak padi§ahm huzuruna kabulu gibi, tamamen bir rahmet eseri olarak Celil-i
Zulcemal Zat'm, Cemil-i Zulcelal Mabud'un huzuruna kabulundur.
"Allahu Ekber" deyip manen, hayalen veya niyetinle iki cihandan
gec;ip, madd! kay1tlardan s1ynhp engin bir kulluk mertebesine veya
onun bir golgesine veyahut suretine c;1karak bir nevi huzuruyla §ereflenmektir.
hitabma -herkesin kabiliyeti olc;usunde- buyuk bir
mazhariyettir. Adeta, namazdaki her harekette tekrar tekrar "Allahu
Ekber, Allahu Ekber" demek, mertebeleri kat edip manev! bir yukseli§e ve cuz! dairelerden kulll dairelere c;1kmaya bir i§arettir. O'nun,
bilemedigimiz yuce kemal vas1flannm ozlu bir unvamdir. Adeta her bir
"Allahu Ekber" bir mirac basamag1 kat etmeye i§arettir. i§te §U namaz
hakikatinin manen, niyetle, tasavvurla veya hayalen bir golgesine, bir
panltisma mazhar olmak bile buyuk bir saadettir. Hacda pek c;ok kere
"Allahu Ekber" denilmesi de §U sirdand1r. <.;unku hacc-1 §erif, herkes
ic;in bizzat kulll mertebede bir kulluktur. Nasil ki bir asker, bayram gibi hususi bir gunde, bir pa§a gibi, padi§ahm bayram davetine gider
ve iltifatma mazhar olur. Aynen oyle de, hac ibadetinde madan bir
insan da, c;ok mertebe kat etmi§ bir veli gibi bi.itun yeryuzunun Yi.ice
Rabbi unvamyla Rabbine yonelir. Kulll bir kullukla §ereflenir. Elbette rububiyetin hac anahtanyla ac;ilan kulll mertebeleri, uluhiyetin hac
23

24

"Her §ey i.izerinde hakimiyet O'nun elindedir." (Mi.i'min(m suresi, 33/88; Yasin
suresi, 36/83)
"(Haydi i:iyleyse deyiniz): Yalmz Sana ibadet ederiz." (Fatiha suresi, 1/5)
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dtirbtintiyle gortinen ytice ufuklan, hac ibadetinin §eairiyle25 kalbde
ve hayalde gittikc;e geni§leyen kulluk daireleri, btiytikltik mertebeleri
ve tecelli ufuklarmm verdigi hararet, hayret, deh§et ve rububiyet kar.. _r.51 demekle stikun bulabilir. Biz§tsmda duyulan heybet 26_r.S'l
zat g6rtilen veya tasavvur edilen o mertebeler "Allahti Ekber" diyerek
ilan edilebilir. $u ytice ve ktilll mana, hacdan sonra <_;e§itli derecelerde
bayram namazmda, yagmur namazmda, husuf ve ktisuf2 7 namazlannda ve cemaatle ktlman namazlarda bulunur. i§te, stinnet nevinden de
olsa islam §eairinin oneminin s1rn budur.
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GbrU!di.igi.inde islam'1 hatirlatan, bi.iti.in Mi.isli.imanlan alakadar eden islam
alametleri.
Sadece bi.iyi.ikli.ikte degil hk;bir konuda e§i ve benzeri olmayan, ba§ka bir §ey Kendisiyle k1yas bile edilemeyecek yegane bi.iyi.ik, Allah'tir.
Husuf ve Kiisuf: Ay ve gi.ine§ tutulmalan.
Kudretinin hazinelerini bir '01!' emriyle var eden Zat-1 Zulcelal, her turli.i kusurdan
munezzehtir.
"Si.ibhand1r, mi.inezzehtir o Zat ki, her §ey i.izerinde hakimiyet, elindedir. Ve hepinizin de doni.i§i.i O'na olacaktir." (Yasin suresi, 36/83)
"Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32)
"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya di.i§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba
i;ekme!" (Bakara suresi, 2/286)
"Ey Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saphrma ve katmdan bize bir rahmet bag1§la. ;li.iphesiz bagI§I bol olan Vehhab sensin Sen!" (Al-i
imran suresi, 3/8)
ism-i Azam'mm mazhan olan Resul-u Ekrem'ine, al ve ashabma, karde§lerine ve
ona tabi olanlara salat ve selam et. Kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz.
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Sonsuz kudret ve ilim sahibi Kadlr-i Alim, her §eyi sonsuz bir sanat
ve hikmetle var eden Sani-i Hakim, kanun §eklindeki adetlerinin i§aret
ettigi nizam ve intizamla; kudretini, hikmetini ve icraatma hic;:bir tesadufiin kan§mad1g1m gosterir. Aynen bunun gibi, kanunlannm d1§ma
c;:ikan misallerle, adetinin harikalanyla, aym turden yaratt1g1 fertlere
onlan birbirinden ay1rt etmeyi saglayan farkh suretler ve hususiyetler
vermesiyle, tabii hadiselerin hep aym vakitte gerc;:ekle§meyip zaman
ve mekanm degi§mesiyle; iradesini, diledigi zaman diledigini yaptJgm1
ve hic;:bir kay1t altmda olmad1gm1 gosterir. Tekduzelik perdesini yirtarak her §eyin, her an, her i§inde, her halinde kendisine muhtac;: oldugunu ve rububiyetine itaat ettigini bildirir, gafleti dag1br. insanlann ve
cinlerin bak1§1m sebeplerden, onlann as1l sahibi olan Zat'ma c;:evirir.
Kur'an'm beyanlan §U esasa bak1yor:
Mesela, c;:ogu yerde bir kls1m meyveli agac;:lar bir sene meyve verir,
yani rahmet hazinesinden elleri doldurulur, onlar da verir. Aym agac;:
obur sene, gorunti§teki butun sebepler hazirken meyve vermez.
Hem mesela, hayat ic;:in luzumlu diger i§lerin aksine, yagmurun
yagma vakti o kadar degi§kendir ki, bu, Kur' an' da insanm ilmi d1§mda
oldugu bildirilen be§ husus, yani "mugayyebat-1 hamse" 35 arasmda sayilm1§tlr. (unku varhkta en muhim yer, hayat ve rahmetindir. Yagmur
ise hayat kaynag1 ve rahmetin ta kendisi oldugu ic;:in elbette o ab-1 hayat, rahmet olan o su, gaflet veren ve hakikati perdeleyen tekduzelik
kaidesi altma girmez. Butun canhlara nimet ve hayat veren Rahman
ve Rahim Zat-1 Zulcelal, onu dogrudan dogruya, perdesiz bir §ekilde
elinde tutar ki, dua ve §likur kap1lanm her vakit ac;:1k biraksm.
Yine mesela, canhlara nz;k ve insanlara belli bir sima verilmesinin, birer hususi ihsan eseri gibi umulmad1k tarzda olmas1, Cenab-1
Hakk' m iradesini ve dilemesini ne kadar guzel bir §ekilde gosteriyor.
Havanm idaresi ve bulutlann itaati gibi daha ba§ka ilahl icraab da
bunlara k1yasla ...
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Zeyl: ilave.
Bkz. Lokman suresi, 31/34; Buhari, istiska 29, tefsiru sure (6) 1, (13) 1, (31) 2,
tevhfd 4; Ahmed ibni Hanbel, el-Milsned 2/24, 52, 58, 122.

