ESMÂ ÜL HÜSNÂ
AHMED HULÛS‹

KAPAK HAKKINDA
Kapak zeminindeki siyah renkli alan karanl›¤› ve bilgisizli¤i, beyaz renk ise ayd›nl›¤› ve bilgiyi temsil eder.
Ön kapakta yer alan amblem, Kûfi hat sanat› ile yaz›lm›ﬂ olan “Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed Rasûlullâh”
cümlesidir ve bu “tanr›l›k kavram› yoktur, yaln›zca Allâh ad›yla iﬂaret edilen vard›r; Muhammed
(AleyhisSelâm) bu anlay›ﬂ›n Rasûlü’dür” anlam›n› taﬂ›r.
Amblemin ön kapakta ve her ﬂeyin üzerinde yer almas›, Ahmed Hulûsi’nin bu anlay›ﬂ› tüm eserlerinde ve
hayat› boyunca her anlamda baﬂ tac› yapm›ﬂ olmas›n›n sembolik ifadesidir.
Karanl›ktan ayd›nl›¤a aç›lan kelime-i tevhid penceresinden, Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil eden yeﬂil
renkte yans›yan ›ﬂ›k, Ahmed Hulûsi’ nin kaleminden,
iﬂaret etti¤i konuda ayd›nlanmay› amaçlayan beyaz
zeminde somutlaﬂm›ﬂt›r.
Allâh Rasûlü’nün nûruyla yay›lan bilginin, onu de¤erlendirebilenlere, sa¤lad›¤› ayd›nlanma ise “ayd›nlanm›ﬂ insan”›n ebedi hayat›nda açan hakikat çiçeklerini
sembolize eden desen ile ifade edilmiﬂtir.

Tüm eserlerimiz gibi, bu kitab›n da telif hakk› yoktur.
Ayr›ca bu kitap ASLA PARAYLA SATILMAZ. Ancak
bast›ran›n hediyesi olarak da¤›t›labilir. Allâh, bu kitab› bast›r›p da¤›tanlar›n ve bas›mda karﬂ›l›ks›z eme¤i
geçenlerin âhirete geçmiﬂlerine ve yaﬂayanlar›na
rahmet eylesin.
Bu kitap orijinaline sad›k kalmak kayd›yla herkes taraf›ndan bas›labilir, ço¤alt›labilir, yay›mlanabilir ve
tercüme edilebilir.
ALLÂH ilminin karﬂ›l›¤› al›nmaz.
AHMED HULÛS‹
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KUR’ÂN-I KERÎM’‹N ÇÖZÜMÜ
‹LE ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ AÇIKLAMA

De¤erli Okurlar›m!
9

Kur’ân-› Kerîm, Allâh indînden inzâl olmuﬂ B‹LG‹’dir
(Kitap’t›r)!.. Allâh indî için ise lisan kavram› asla söz konusu edilmez! Belki Kur’ân-› Kerîm’in orijinali için
“ALLÂH’ÇA” d›r diyebiliriz. ﬁayet Kur’ân-› Kerîm’i
Hazreti Muhammed AleyhisSelâm (Arap müﬂriklerin iddias› üzere) yazd› denseydi, elbette ki o takdirde Kurân’›n
orjinal lisan›n›n Arapça oldu¤u öne sürülebilirdi!
Oysa Kur’ân-› Kerîm, “ALLÂH’ÇA” orijinalinden Cebrâil
isimli melek taraf›ndan Muhammed Mustafa (AleyhisSelâm)’a kendi lisan› olan Arapça olarak inzâl olmuﬂtur ki,
o ortam›n insanlar› ne anlat›lmak istendi¤ini anlas›nlar diye...
Nitekim Kur’ân-› Kerîm’de bu gerçe¤e ﬂöyle iﬂaret edilmektedir:
“Biz her Rasûlü kendi toplumunun lisan› ile irsâl ettik ki,
onlara en anlaﬂ›l›r ﬂekilde aç›klas›n... (Art›k) Allâh diledi¤ini sapt›r›r ve diledi¤ine de hidâyet eder... O, Aziyz’dir,
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Hakiym’dir.” (14.‹brahiym: 4)
Orijinal lisan› Allâh indînde “Allâh’ça” olan Kur’ân-› Kerîm,
çok zengin bir lisan olan Arapça olarak inzâl edildi¤inden,
her anlay›ﬂ mertebesine farkl› derinlikli mânâlar açmaktad›r. ‹htiva etti¤i mecazlar ve misaller dolay›s›yla da her
âyet iç içe birkaç anlama iﬂaret etmektedir.
Bize bildirilen Arapça Kur’ân-› Kerîm orijinal olan ve hemen her âyetinde derinlikli olarak birçok anlamlar ihtiva
eden Muhteﬂem Eser olmas› hasebiyle, ASLA hiçbir lisana
tüm kapsam›yla tercüme edilemez, meâllendirilemez!
Tüm çeviriler ve meâller sadece, çevirenin kelime bilgisi
ve anlay›ﬂ› kadar›yla O muhteﬂem Bilgi kayna¤›ndan al›nt›
kapsam›ndad›r!
Burada ﬂu çok anlaﬂ›l›r örne¤i vermek istiyorum, konunun
daha iyi fark edilmesi için...
Tüm tasavvufla ilgilenen ve bir k›sm› “Velî” kabul edilen
Hac› Bektaﬂ Velî’den Muhyiddini ‹bn Arabî’ye kadar say›s›z zevât, mükemmel Arapça bilgisiyle Kur’ân-› Kerîm’
den ald›klar›yla, bu görüﬂ ve yaﬂama sahiplerken... Di¤er
yandan Muhyiddini Arabî’ye “Kâfir”diyen; tasavvufla ilgilenenlere “kâfir” diyen Vahhabîlik türü mezheblerin mensuplar› da mükemmel Arapça bilgileriyle ayn› Kur’ân-›
Kerîm’den bu anlay›ﬂa sahip olmaktad›r.
ﬁimdi Düﬂünün!
Abdülkâdir Geylânî’den ‹mam› Gazâlî’ye, ﬁah Nakﬂ›bend’
e, Abdülkerîm el Ciylî’den Seyyid Ahmed Rufaî’ye,
‹mam› Rabbanî’ye kadar mükemmel Arapça bilen bu insanlar Kur’ân-› Kerîm’i nas›l anlam›ﬂlar ve nas›l yaﬂam›ﬂlar... Bunlar›n tam z›dd› görüﬂte olup, tanr›y› yukar›ya oturtan, tanr›n›n eli vard›r, aya¤› vard›r, koltukta oturur, yan›ndan yeryüzüne kitap yollar anlay›ﬂ›nda olup, karﬂ› anlay›ﬂtakileri “kâfir” olarak niteleyenler de mükemmel Arapça
bilenler olarak nas›l bir anlam ç›kartm›ﬂlard›r!
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‹ﬂte günümüzdeki pek çok meâl, çeviri, baﬂta ‹ngilizce
olanlar olmak üzere de¤iﬂik lisanlara yap›lan tercümeler,
genelde hep bu ikinci tür anlay›ﬂa dayal› olarak yap›lm›ﬂt›r.
Buna karﬂ›l›k çok az miktarda birinci anlay›ﬂa dayal› tefsir
de vard›r.
Haz›rlam›ﬂ oldu¤um Kur’ân-› Kerîm Çözümü adl› çal›ﬂma
belki “iﬂ’ârî meâl” s›n›f›nda kabul edilebilir. Bildi¤im kadar›yla Türkiye’de ilk örnektir. Bununla birlikte kesinlikle
Kur’ân-› Kerîm burada iﬂaret edilen anlamlardan ibaret denemez ve O yüce Kitap’taki pek çok anlamdan bir yüzünü
ihtiva etmektedir müﬂahedeme göre! E¤er istenilse bunun
gibi birkaç çal›ﬂma daha yap›labilirdi ki, onlar da, ayn›
Kur’ân-› Kerîm’deki farkl› iﬂaretleri aç›klard›!
‹ﬂte bu sebepledir ki; Kur’ân-› Kerim’in meâl veya tefsir
veya tercümelerinden H‹ÇB‹R‹ için, bu Türkçe ya da ‹ngilizce Kurân’d›r denemez. Her biri Kurân’› anlamak için bir
vas›tad›r anlay›ﬂ›yla okunmal›d›r.
Not: Baz› okuyucular›m “KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ”
nde geçen “CEZA” kelimesine tak›lmaktad›rlar, bu kelime
türkçeye yetersiz geçirildi¤i ve öyle ﬂartland›klar› için.
“CEZA” kelimesi Arapça’da “karﬂ›l›k - getiri” anlam›nad›r. Hem mükâfat ve hem de kullan›lagelen cezaland›rma
anlam›n› kapsar. Rahmân Sûresinde “ihsan›n cezas› ihsand›r” denip mükâfat anlam›ndaki yönüyle ceza kelimesi kullan›lm›ﬂken; ﬁûrâ sûresinde ise “cezaü seyyietin” yani kötü l ü ¤ ü n c e z a s › ( k a r ﬂ › l › ¤ › - g e t i r i s i ) o l a r a k k u l l a n › l m › ﬂ t › r .
Yanl›ﬂ anlay›ﬂ› k›rmak, ezber bozmak için, do¤ruyu fark ettirmek için “Ceza” kelimesi iki anlam›yla da kullan›lm›ﬂt›r
“ÇÖZÜM”de. Dolay›s›yla bu çal›ﬂma okunurken tereddüte
düﬂülen anlamlarda bu inceliklere dikkat edilmelidir.
AHMED HULÛS‹
21 Ocak 2011
www.ahmedhulusi.org
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ANLAMAK ‹Ç‹N ÖN B‹LG‹
Bu metin yaln›zca, Ahmed Hulûsi isimli Allâh Kulu’na
bahﬂedilmiﬂ bak›ﬂ aç›s›ndan Kurân’a aç›lan bir penceredir!.. Bu pencereden görülenlerin bir k›sm›n›n sizlere yans›t›lmas›d›r!
Bu penceredeki bak›ﬂ aç›s›n›n temeli nedir, bir misal ile anlatmaya çal›ﬂay›m...
‹nsan›n iki gözü vard›r ki, bu iki göz sa¤l›kl› çal›ﬂ›rsa, bakt›¤›n› ﬂaﬂ› görmez, tek ve net görür. Net ve tek göremeyenlerse bunu sa¤lamak için ya gözlük kullan›rlar ya da lens!
“OKU”nas› Kitap olan Evren’i ve “Sünnetullâh”› sa¤l›kl›
“oku”yabilmek için de Allâh, Kur’ân ile bize, iki do¤ruyu
görme cam› vermiﬂtir, gözlü¤ümüze takal›m diye...
“Hakikati” net ve tek görmek için de basîrete ve ilim gözlü¤üne ihtiyaç vard›r ki onun iki cam›ndan biri “B” harfi ilmi, di¤eri “El EHAD’üs SAMED” ilmidir!
Birinci ilim, Kurân’›n en baﬂ›na konmuﬂ “B” harfidir... Anlam›, “TEK’in SEYR‹ ” isimli kitab›mda aç›klad›¤›m “Holografik Gerçeklik” paralelinde, Rasûlullâh (AleyhisSelâm)’›n bildirdi¤i “Zerre küllün aynas›d›r!” aç›klamas›d›r. Birim veya zerre olarak alg›lanan her noktada, tüm “El
Esmâ” potansiyeli ile mevcudiyetini anlat›r.
‹kinci ilim ise, Kurân’›n sonuna yerleﬂtirilmiﬂ olan “‹hlâs”
Sûresi’ndedir. “Allâh” ismiyle iﬂaret edilenin, “El EHAD’
üs SAMED ” oldu¤u vurgusudur! “HÛ”dur! O’nun gayr›
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veya “dûnu” mevcut de¤ildir! “Es Samed”, “içine bir ﬂey
girmesi, kat›lmas› veya ondan bir ﬂey ç›kmas›, oluﬂmas›
söz konusu olmayan som TEK’illik” anlam›n› ihtiva etmektedir.
Bu iki gerçek tek bir bak›ﬂ› meydana getirmezse, Kurân’›n
ruhu ve vermek istedi¤i mesaj asla alg›lanamaz; gökteki
ötendeki tanr›, yerdeki peygamber ve sen anlay›ﬂ›n›n do¤rusu asla bilinemez!
Evet, okuyaca¤›n›z bu metin, “ALLÂH” ismiyle iﬂaret edilen “El EHAD’üs SAMED” ise; bu mutlak gerçe¤e göre,
Kurân’›n iﬂaretlerini nas›l de¤erlendirmemiz gerekti¤i, çal›ﬂmas›d›r.
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Elinizdeki bu çal›ﬂman›n, bildi¤imiz kadar›yla, bir benzeri
olmam›ﬂt›r! Zira bugüne kadar, Kurân’›n gerçek mesaj›n› ruhunu - amac›n› yans›tmak yerine, derinli¤i olmayan ve
tarihsellik yan›na dayanan nakiller yap›lm›ﬂt›r. Ço¤unun
diliyse, okuyana, eline ald›ktan k›sa bir süre sonra kitab› b›rakt›racak kadar çapraﬂ›kt›r. Bire bir kelime çevirisine sad›k kalmak amac›yla, zamanüstü edebî ﬂaheser günümüzün
anlam bulmacas› olarak insanlar›n eline verilmiﬂtir.
Ayr›ca bu edebî ﬂaheser, okurken s›k s›k görece¤iniz gibi,
pek çok gerçe¤i, dersi “evirip çevirip türlü misaller ile benzetmelerle” anlatm›ﬂt›r, kendi tâbiriyle! ‹nsanlar tefekkür
etsin diye... Ne yaz›k ki, anlay›ﬂ› s›n›rl› ço¤unluk bu benzetmeleri “muhkem” kabullenerek; gökte bir tanr› ile yeryüzündeki peygamberi ve de gökten inmiﬂ yaz›l› kitap ferman anlay›ﬂ›na kadar sürüklemiﬂtir.
‹nan›yorum ki, temel bak›ﬂ aç›s› hakk›yla okuyucuya yans›t›labilirse, insanlar›n bu yüce “B‹LG‹”ye bak›ﬂ› ve de¤erlendirmesi çok farkl› olacakt›r.
Bu nedenledir ki, “OKU”maya baﬂlamadan önce, bize göre, “K‹TAP - B‹LG‹”nin temel bak›ﬂ aç›s›n› ve baz› kav-
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ramlar› aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m.
ALLÂH” ismiyle iﬂaret
Kurân’›n temel fikri, insanlar›n, “A
edileni anlamaya çal›ﬂmalar›, tanr› kavram› fikriyle “ﬂirk”e
(düalizm-ikilik) düﬂmekten korunmalar›d›r.
‹nsan›n, gökte veya yerde bir öte - d›ﬂsal tanr› kabulü aç›k
“ﬂirk”; “Allâh” yan› s›ra, O’ndan ayr› (benli¤i dâhil) bir
güç kuvvet sahibi varl›k kabulü de gizli “ﬂirk” olarak
tan›mlanmaktad›r.
“‹nsan”l›¤a hitaben nâzil olmuﬂ “B‹LG‹” (Kitap), kendisini de¤erlendirecek olanlar› ﬂöyle uyar›yor:
“ﬁirk (bir yanda tanr› di¤er yanda her ﬂey) düﬂüncesine sahip olanlar pistir!”
“(ﬁ‹RK) pisli¤inden (ben ve tanr› anlay›ﬂ›ndan) ar›nmam›ﬂ
olanlar Ona (o B‹LG‹YE - Kurân’a) dokunmas›nlar!”
(Çünkü anlayamazlar!)
“Muhakkak ki ﬂirk (Allâh ismiyle iﬂaret edilen yan› s›ra veya dûnunda bir varl›k oldu¤unu kabullenmek) büyük zulümdür!”
“ALLÂH’›n kesinlikle affetmeyece¤i tek suç, ﬁ‹RK’tir;
bunun dûnundakileri diledi¤ine affeder!”
“ﬁ‹RK” anlay›ﬂ›ndan kurtulmak için de “Allâh” ad›yla iﬂaret edilene iman edilmesi istenmektedir.
“Allâh”a iman›n iki mertebesi Kurân’da aç›klanmaktad›r:
A) Allâh’a (içinde ﬂirk de bulunabilen) iman...
B) “B” iﬂareti kapsam›yla Allâh’a iman.
Birincisi, ötende bir “tanr›” vehminden kaynaklanan aç›k
“ﬂirk” anlay›ﬂ›ndan ar›nman›n gere¤ini aç›klamaktad›r.
‹kincisi, “gizli ﬂirk” diye tan›mlanm›ﬂ bulunan, “benli¤ini,
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rabbine (Hakikat’in olan El Esmâ’ya) ﬂirk koﬂma” anlay›ﬂ›ndan ar›nmay› anlatmaktad›r.
ﬁimdi Müslümanlar›n ço¤unlu¤unun ciddiye almad›¤›, “tasavvuf” deyip bir kenara att›¤› çok önemli hakikat bilgisinin, “gizli ﬂirk” diye tan›mlanan yan›lg›y› nas›l aç›klad›¤›na ve bu olay›n Kurân’da nas›l yer ald›¤›na dikkatle kulak
verelim:
Hamdi Yaz›r’›n meâlinden naklen veriyorum, “Sen yanl›ﬂ
anlam›ﬂs›n” diyecekleri bundan vazgeçirmek için! Dikkat buyurun, hitap geçmiﬂ halklara de¤il Rasûlullâh
Muhammed Mustafa AleyhisSelâm’ad›r ve çevresindekilerin bir k›sm›n›n iman›ndan söz edilmektedir:
Yûsuf Sûresi (12), 102. âyetten 107. âyete kadar olan bölüm:
16

“[Ey Muhammed!] Bu[nlar] iﬂte, gayb haberlerinden; sana
onu vahy ile bildiriyoruz, yoksa onlar iﬂlerine karar verip
mekr [/hile ve düzenler] yaparlarken sen yanlar›nda de¤ildin.
Ve [ﬂunu da unutma ki] insanlar›n ekserisi –sen ne kadar
[iman etmeleri için] h›rslansan [da]– mümin [olacak] de¤ildirler. [Oysa sen] buna karﬂ›[l›k] onlardan bir ecir [/ücret]
de istemiyorsun, O ancak bütün âlemine [/insanlara] [ilâhî]
bir tezkire [/hat›rlatma ve nasihat]tir. Bununla beraber,
göklerde, yerde [ibret alacak daha] ne kadar âyet [/iﬂaret]
var; [fakat ne yaz›k] ki üzerine u¤rarlar, onlardan yüz çevirir geçerler.
Onlar›n ekserisi Allâh’a ﬂirk koﬂmaks›z›n iman etmez. ”
ﬁimdi burada “Ak›l ve ‹man” isimli kitab›m› yazmama sebep olan çok önemli âyeti - uyar›y› görelim... Nisâ Sûresi
(4) 136. âyeti Rasûlullâh’a geliyor ve çevresindeki iman etmiﬂlere hitap ediyor:
“Ey iman edenler; Aminu ‘B’illâhi...” Yani, “Ey iman
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edenler, ‘B’ harfinin iﬂaret etti¤i anlam ile iman edin
Allâh’a...”
Ne demek bu?
ﬁu demek: Yaln›zca Allâh isimlerinin iﬂaret etti¤i mânâlardan oluﬂan âlemler içinde sizin de hakikatiniz, varl›¤›n›zvücudunuz Allâh ad›yla iﬂaret edilenin Esmâ’s›ndan meydana gelmiﬂtir. Rabbiniz, hakikatiniz olan bu Esmâ’d›r.
Dolay›s›yla hem derûnunuzda hem de karﬂ›n›zda Allâh Esmâ’s›n›n aç›¤a ç›k›ﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey yoktur. Bu “Hakikat”e ters düﬂen bir ﬂekilde, var gördüklerinizi, Allâh dûnunda ba¤›ms›z-ayr› bir varl›k (tanr›) gibi düﬂünüp kabul
ederek ﬂirk koﬂanlardan olmay›n. Bunu yapman›n getirisi
dünyada ve sonsuz gelece¤inizde yanmaktan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Ama ço¤unlu¤un bunu kavrayacak ak›lla (Esmâ bileﬂimi
olarak) aç›¤a ç›kmad›¤›n› da gene ﬂöyle belirtiyor Kur’ân
Bakara Sûresi (2) 8. âyetinde:
‹nsanlardan bir k›sm› “B” iﬂareti kapsam›nca (varl›klar›n›
Allâh Esmâ’s›n›n oluﬂturdu¤u inanc›yla) Allâh’a ve âhiret
süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden aç›¤a ç›kan›n
sonuçlar›n› yaﬂayarak yer alacaklar›na) iman ettiklerini
söylerler; ne var ki imanlar› gerçekte bu kapsamda de¤ildir!
‹ﬂte bu sebepledir ki, “B” harfinin iﬂaret etti¤i muazzam anlam›n “gizli ﬂirk” diye geçiﬂtirilen bir ﬂekilde örtülmesi; bu
konuya hiç önem verilmemesi, sonuçta “Gökte tanr› yerde
Ben” anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmiﬂ ve bugünkü noktaya gelinmiﬂtir.
Oysa...
ﬁirk anlay›ﬂ›n›n geçersizli¤i daha ilk âyet (sûre) olan “Besmele”de “B” harfiyle anlat›lmaktad›r. Kur’ân yorumcular›-
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n›n pek ço¤unun yetiﬂme ﬂartlanmalar› gere¤i örttü¤ü bu
anlam, Hz. Âli taraf›ndan aç›klanm›ﬂt›r 1400 küsur y›l önce ilk defa.
ﬁah› Velâyet Hz. Âli, Kurân’daki, o gün için “s›r” kabul
edilen bu gerçe¤e ﬂöyle iﬂaret etmiﬂtir:
“Kurân’›n s›rr› Fâtiha’da; Fâtiha’n›n s›rr› B-ismillâh’ta;
B-ismillâh’›n s›rr› da ‘B’ harfindedir. Ben, (Arapçadaki ya z›l›ﬂ› itibar›yla) ‘B’nin alt›ndaki NOKTA’y›m!”
Hz. Âli’nin iﬂaret etti¤i bu gerçeklik, Kurân’›n okunmaya
baﬂlan›lan ilk âyeti olan “B-ismillâh”›n baﬂ›ndaki “B” harfinde, daha sonra da pek çok yerinde bir uyar› iﬂareti anlam›na gelmektedir.
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Merhum Hamdi Yaz›r haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Kur’ân Tefsiri”nde; Ahmed Avni Konuk “Fusûsu’l Hikem ﬁerhi ”nde;
Abdülaziz Mecdi Tolun, “‹nsan-› Kâmil” ﬂerhinde, bu mânâya dair gerekli uyar›y› yapm›ﬂt›r.
Biz de penceremizden bu kutsal metne bakarken, âyetleri,
“B” harfinin kullan›lm›ﬂ oldu¤u yerlerdeki iﬂareti ve anlam›yla de¤erlendirmeye çal›ﬂt›k elimizden geldi¤ince. Çünkü Kurân’›n, “B” harfinin iﬂaret etti¤i anlam do¤rultusunda
“OKU”nmaya baﬂlanmas› gere¤i vurgulanmaktad›r “B-ismillâh” ile. “B” harfinin iﬂaret etti¤i anlam kiﬂinin yaﬂad›¤› mutluluk veya mutsuzlu¤un, kendi derûnundan, hakikatinden gelen mânâlar do¤rultusunda yaﬂand›¤› gerçe¤idir.
Kiﬂinin cehennemini veya cennetini yaﬂamas› “elleriyle
yapt›klar›n›n (kendilerinden aç›¤a ç›kanlar›n) sonucu”dur;
yani; kendindeki “Esmâ” mânâlar›n›n aç›¤a ç›kmas›yla
oluﬂmaktad›r, vurgusuna iﬂarettir “B” uyar›s›!.. Bu yüzden
de her sûre baﬂ›nda “B-ismillâh” yer alarak, bu hat›rlatma
yap›lmaktad›r.
“B”ismillâhirrahmânirrah›ym, baﬂl› baﬂ›na bir sûre hük-
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mündedir bize göre.
Bizâtihi Kurân’›n ve yeryüzünde yaﬂam›ﬂ en muhteﬂem beﬂer olan Muhammed Mustafa (AleyhisSelâm)’›n aç›klamalar›n› temel alan, “ALLÂH” ad›yla iﬂaret edilmiﬂ Mutlak
Hakikat’in gösterdi¤i hedef kavran›lmadan, Kurân’›n anlaﬂ›lmas› mümkün de¤ildir.
E¤er bu hedef fark edilmezse, Kurân’a, -esasla ilgisi olmayan bir ﬂekilde- çeﬂitli yaklaﬂ›mlar edinilebilir. O, bir tarih
kitab›d›r; O, bir iyi ahlâk kitab›d›r; O, bir toplumsal düzen
kitab›d›r; O, bir evren bilgisi kitab›d›r; vs.!
Oysa Kurân’›n önyarg›s›z ve ﬂartlanmas›z “OKU”nmas›
hâlinde görülecek en keskin gerçek, insana “ﬂirk” anlay›ﬂ›n› terk ettirecek ipuçlar›n› vermesi ve bu realite do¤rultusunda bilincini ar›nd›rmas›n›n yolunu ö¤retmesidir. Çünkü
insan, yarat›l›ﬂ özelli¤i dolay›s›yla ölümsüzdür! “Ölümü
yaln›zca tadar” ve çeﬂitli “Bâ’s” aﬂamalar›ndan geçerek
“ölümsüz” olarak sonsuza dek yaﬂam›na devam eder!
Ölüm, kiﬂinin k›yametinin kopup, beden perdesinin kalkarak kendi hakikatini müﬂahede etmesi ve daha sonra da bunu hayat›nda ne kadar de¤erlendirebildi¤inin sonuçlar›n›
yaﬂamaya baﬂlamas›d›r. Çal›ﬂmam›z› “OKU”man›z s›ras›nda bunu net göreceksiniz.
Bu yüzdendir ki...
‹nsan, kendi hakikatini tan›mal›, kavramal›, yaﬂam›n› buna
göre de¤erlendirerek, “Hakikatinden” kaynaklanan “kuvveleri” de¤erlendirerek “cennet” yaﬂam›n› kazanmal›d›r;
“Rabbi” elvermiﬂse! Rabbine yönelmek ise d›ﬂa de¤il; kiﬂinin kendi hakikatindekine yönelmesi diye anlaﬂ›lmal›d›r ki
salât›n ikamesi yani namaz da bunun yaﬂanmas›d›r içe dönük bir ﬂekilde.
Bu noktada ﬂunu iyi anlamak zorunday›z...
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“Yenilen” isimli kitab›mda çeﬂitli yönleriyle aç›klamaya
çal›ﬂt›¤›m ﬂekilde; evren içre evrenler tan›mlamas›yla tan›mlad›¤›m›z yap›, hakikati itibar›yla, “çok boyutlu tek ka re resim” veya “holografik Tekil bilgi - enerji okyanusudur” tüm boyutlar›yla, bize göre! Bu okyanus, her damlas›nda tümünün özellikleri mevcut olan bir okyanustur!
“Kuantum Potansiyel”dir!
Rasûlullâh (AleyhisSelâm)’›n da “Zerre küllün aynas›d›r!”
uyar›s› ile aç›klad›¤› gibi.
“Hazreti Muhammed’in Aç›klad›¤› ALLÂH ” isimli kitab›mda detaylar›yla anlatmaya çal›ﬂt›¤›m ﬂekilde,
“ALLÂH” ismiyle iﬂaret edilen yan› s›ra veya “dûnunda”
yani kavram, kapsam ya da baﬂka herhangi bir ölçütle
denkli¤i söz konusu olabilecek ikinci bir varl›k mevcut de¤ildir.
20

Bu gerçek dolay›s›ylad›r ki Kurân’da “‹kinin ikincisi” olarak tan›mlanan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Âli’den günümüze
uzanm›ﬂ düﬂünce ve müﬂahede zincirinde yer alm›ﬂ kemâl
sahipleri hep ayn› realiteyi dillendirmiﬂlerdir: “Allâh var,
gayr› yok!” ‹ﬂte bu yüzdendir ki, “HAMD” sadece Allâh’a
ait bir olgudur! Kendi kendini de¤erlendirmek durumundad›r, gayr› olmad›¤› için!
“ﬁirk” asl› olmayan, “vehmedilen” bir kavramd›r!
‹nsanlar, “vehimleriyle” bu olguya düﬂerek, “çokluk alg›lanmas› ard›ndaki gerçek Tek’lik”ten perdelenirler! Bunun
sonucuysa, kendini yaln›zca madde beden kabul ederek
yaﬂamak, ölüp yok olup gitmek (küfür); ya da benli¤i yan›
s›ra gökte veya derûnunda bir tanr› kabullenmektir (ﬂirk)!
Oysa Kur’ân ve Rasûlullâh aç›klamalar›na dayal› Allâh ehli müﬂahedesine göre iﬂin asl› ﬂudur:
Kendisinden gayr› mevcut olmayan “HÛ”, ‹lminde (ilim
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boyutunda), ‹lmiyle, “El Esmâ ül Hüsnâ” tan›mlamas›yla
iﬂaret edilen özelliklerini (Kuantum Potansiyel), “‹lmini”
seyretmiﬂtir... Bu seyrin baﬂ› ve sonu yoktur. “HÛ”, bu seyrettikleriyle kay›tlan›p s›n›rlanmaktan münezzehtir (âlemlerden ⁄aniyy’dir).
‹ﬂte hakk›nda konuﬂulan âlemler ve içindeki her ﬂey, “El
Esmâ ” seyri mertebesinde, seyrin oluﬂumuyla; “yok” iken
“El Esmâ” özellikleriyle “var” olmuﬂtur!
Hakk›nda söz edilen her ﬂey, “Allâh isimleri” diye k›saca
bahsedilen ve “El Esmâ ” ile iﬂaret edilen özelliklerin sanki
bir bileﬂim ﬂeklindeki aç›¤a ç›k›ﬂlar›d›r. T›pk›, yüz küsur
atomun de¤iﬂik bileﬂenler hâlinde alg›lanan say›s›z madde
ve canl› türlerini meydana getirmesi gibi.
Belki ﬂöyle de diyebiliriz... Zaman ve mekân ötesi yap›
olan Kuantum Potansiyel, “Esmâ” ile iﬂaret edilen özellikleri itibar›yla kendi kendini “seyr” hâlindedir ve durum
bundan ibarettir. Hz. Âli’nin “‹lim bir nokta idi, onu cahiller geniﬂletti” UYARISI ise; “nokta” diye iﬂaret olunan
“Kuantum Potansiyel”in, alg›layana göre alg›lananlar›
meydana getirmesidir ki; bu alg›layanlar “cahil” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
“El Esmâ ül Hüsnâ” genel hatlar›yla doksan dokuz olarak
anlat›lm›ﬂsa da esas itibar›yla, detaylar›yla say›s›zd›r!
Alg›lanan veya alg›lanmayan her ne varsa, hepsi de bu “El
Esmâ” (Allâh isimleri) ile dikkat çekilen özelliklerden meydana geldi¤i içindir ki; bu oluﬂturmaya “âlemlerin Rabbi”
tan›mlamas›yla iﬂaret edilmiﬂtir. “Rabbin” ya da “Rabbi” tan›mlamalar› ise, alg›lanan birimin oluﬂumunu meydana getiren “El Esmâ bileﬂimi - terkibi” anlam›nad›r.
“Bi-izni Rab” tan›mlamas›, ilgili birimin “El Esmâ bileﬂiminin o ﬂeye elvermesi” durumunu anlatmaktad›r.
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“Bi-iznillâh” ise yerine göre iki anlama gelir... Ya “âlemle ri yarat›ﬂ murad›na göre o iﬂe elveriﬂli Esmâ bileﬂimi” ya da
“birimin oluﬂumundaki amaca göre Esmâ bileﬂiminin
elvermesi”. Çünkü, Ulûhiyeti ile kendinden gayr› olmayan
TEK’tir!
Bu TEK’lik anlay›ﬂ› dolay›s›yla, Kurân’›n vurgulad›¤›
önemli bir husus da ﬂudur:
Her birim kendisinden aç›¤a ç›kan›n sonucunu yaﬂayarak
hayat›na devam eder. “Ceza”, yap›lan›n karﬂ›l›¤› ya da anlat›m›m›zla sonucu anlam›ndad›r. Onun için de s›k s›k,
“kendilerinden ç›kan›n sonucunu yaﬂayacaklard›r, kullar›na zulmeden bir tanr› yoktur” anlam›nda vurgulama yap›l›r.
22

“Herkese hakk› verilir”in anlam›, hangi amaçla, hangi iﬂlevi ortaya koymas› için yarat›lm›ﬂsa, o yarat›l›ﬂ amac›na göre hakk› verilir, demektir.
“Korunmak” ya da “Allâh’tan korunmak” ﬂeklinde anlad›¤›m›z “takva” olay›, “kiﬂinin, yarat›lm›ﬂ oldu¤u ‘Esmâ’s›
gere¤i elleriyle yapt›klar›n›n sonucunu, kaç›n›lmaz bir ﬂekilde yaﬂamak” durumunda kalaca¤› realitesi nedeniyle,
hoﬂlanmayaca¤› ﬂeyleri yaﬂamamas› amac›yla, yanl›ﬂ davran›ﬂlardan korunmas›n› tan›mlamaktad›r.
Kur’ân, iﬂaret etti¤imiz üzere, gökteki tanr›dan yeryüzündeki postac›-peygambere arac› varl›klarla yollanm›ﬂ yaz›l›
bir kitap de¤ildir. Rabbin’den yani hakikati olan “Esmâ
mertebesi”nden bilincine inzâl olan (boyutsal aç›¤a
ç›k›ﬂ) Hakikat ve “Sünnetullâh” B‹LG‹’sidir!
Kur’ân, “Ulül Elbâb” indînde, “teklif” görünümünde “tespit”ten ibarettir!
“K‹TAP”, “Hakikat’i ve Sünnetullâh’› içeren B‹LG‹” anlam›nad›r.
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“Hakikat B‹LG‹S‹” oluﬂu itibar›yla birimin, alg›lanan veya
alg›lanamayan her ﬂeyin “Hakikat”ini aç›klarken; “Sünnetullâh B‹LG‹S‹” olmas› itibar›yla da, “birimin sonsuza dek
içinde yaﬂayaca¤› boyutlar›n varoluﬂ ve iﬂleyiﬂ Sistem ve
Düzeni”ni bildirmektedir.
‹nsan, arzda “halife”dir... Bu hem dünya anlam›na hem de
beden anlam›na de¤erlendirilir. Çünkü “insan” beden ötesi
bir yap›d›r; ve bedeni terk ettikten sonra da birçok “Bâ’s”
oluﬂla yaﬂam›na devam eder sonsuza dek.
‹nsana yap›lan teklifler, hep onun, kendini “Hakikat”iyle
tan›y›p, bunun gereklerini yaﬂamas› ve “Hakikat”inde bul u na n ö z e l l i k l e r i - k u v v e l e r i k e ﬂ f e d i p d e ¤ e r l e n d i r m e s i
amac›na dönüktür. Yasaklamalar›n ard›nda da hep kiﬂinin
kendini beden kabullenerek, ölümü tatt›ktan sonra hiçbir
anlam› kalmayacak nefsanî zevkler u¤runa kendisine verilen potansiyeli boﬂa harcamas›n› engellemek amac› güdülmektedir. Çünkü mevcut potansiyeli, “Hakikat”ini keﬂfederek dünya ve ölüm ötesi yaﬂamdaki güzellikleri elde etme si için verilmiﬂtir.
E¤er bu çal›ﬂmam›z Kurân’› biraz daha iyi de¤erlendirmenize hizmet verdiyse, bunu nasip etmesinin ﬂükründe aczimi itiraf ederim. Yapt›¤›m iﬂ kullu¤umun zorunlu gere¤iydi. Baﬂar› yaln›zca Allâh’›n lütfu iledir! Bu hizmetteki yetersizliklerimden, hata ve kusurlar›mdan dolay› da ba¤›ﬂlanmam› niyaz ederim. Zira bir kulun Allâh kelâm›n› hakk›yla de¤erlendirmesi olanaks›zd›r!
AHMED HULÛS‹
25 Ekim 2008
North Carolina, USA
www.ahmedhulusi.org
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Dünya, “Kova” dönemine girdi! “Yenilen” hükmü geldi!
Kur’ân-› Kerîm’e farkl› bir pencereden yepyeni bir anlay›ﬂla bakma ve de¤erlendirmeye çal›ﬂma süreci baﬂlad› bu fakirde!
Kur’ân-› Kerîm’de sürekli dikkat çekilen “Atalar›n›z›n, babalar›n›z›n izi üzerindeyseniz, ya onlar yanl›ﬂ izdeler ise!”
uyar›s› bu Mucize B‹LG‹ kitab›n› en baﬂtan ele almam› zorunlu k›ld›!
Bin küsur y›lda o ça¤lar›n anlay›ﬂ›na dayal› yorumlarla
hadsiz hesaps›z karmakar›ﬂ›k olmuﬂ ve Tevrat’›n bozulmuﬂ
hâlinden kaynaklanan hikâyelerle harmanlanm›ﬂ; halk da
anlas›n diye avamileﬂtirilmiﬂ D‹N anlay›ﬂ›n›n gerçe¤ine,
ancak Kur’ân-› Kerîm ile yönelebilinir diyerek iﬂe baﬂlad›m Ramazan ay›n›n on beﬂinci gecesi. Abdülkerîm el
Ciylî’den, Abdülkâdir Geylânî’den, Muhyiddini Arabî’den
‹mam Rabbanî’ye; Ahmed Rufaî’den ‹mam Gazâli,
Râzi’ye kadar (Allâh rahmet ve bereketi daim olsun üzerlerine) uzanan say›s›z ehlullâh›n anlay›ﬂ›n› esas alarak, anlayabildi¤im Kur’ân-› Kerîm’i kardeﬂlerimle paylaﬂma çal›ﬂmas›na baﬂlad›m. ﬁükür ki, günlük 15-18 saatlik çal›ﬂma
temposuyla 120 günlük sürede tamamlayabildim.
‹ﬂte böylece de; “B” harfinin iﬂaret etti¤i anlam ›ﬂ›¤›nda
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âyetler ele al›n›rsa, Kur’ân-› Kerîm’i nas›l anlayabilirim;
çal›ﬂmas› meydana geldi.
Kur’ân-› Kerîm, her devir insan›na, Hakikate/hakikatine giden yolu göstermek için hitap etti¤ine göre; bildirilen gerçe¤i, ça¤›m›z realiteleri ›ﬂ›¤›nda ve eﬂli¤inde nas›l anlamal›y›m çal›ﬂmas›d›r bu!
Binlerle sene öncesinde oluﬂmuﬂ ve detaylar› asla bilinmeyen olaylar›n bu ça¤›n ya da gelecek ça¤lar›n insan›na nakledilmesindeki amac› aç›klama çal›ﬂmas›d›r bu, di¤er yandan.
Ayr›ca en önemlisi, birbirinden kopuk olaylar, hükümler,
fermanlar ve tanr›n›n buyruklar› olarak anlay›ﬂ›m›za sunulan bu mucize B‹LG‹’deki bütünlük noktas› nedir ve “‹nsan”› neden ilgilendirmektedir, çal›ﬂmas›d›r.
ﬁimdi gelelim, bir k›sm›n› çal›ﬂmam›z›n da içine aktard›¤›m›z bulgular›m›z›n neler oldu¤una.
Kur’ân-› Kerîm “‹nsan”a gelmiﬂtir; ona kendi varl›¤›n›n
hakikatini ve gelece¤inde nelerle karﬂ›laﬂaca¤›n› bildirerek,
buna göre neler yap›p nelerden kaç›nmas› gerekti¤ini vurgulamak amac›yla!
“‹nsan”›n hakikati nedir? Kur’ân-› Kerîm niçin “‹nsan”a
hakikatini “HATIRLATMAK - Zikir” için gelmiﬂtir?
Bu sorular›n cevaplar›, “Allâh” ad›yla iﬂaret edilenin “‹nsan” taraf›ndan nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i yan› s›ra en baﬂta gelen konudur Kur’ân-› Kerîm’de!
ﬁimdi, Kur’ân-› Kerîm’in üslûbu üzere yaklaﬂ›p, bir misal
ile aç›klamaya çal›ﬂay›m konuyu. Bir çocuk düﬂünün, do¤du¤u gün onu bir otomobilin içine koyuyorlar ve k›rk y›l
hiç ç›karm›yorlar ve öylesine ﬂartland›r›yorlar ki “Sen bu
otomobilsin” diye; art›k çocu¤un, k›rk yaﬂ›na geldi¤inde
kendisinin o otomobil olmad›¤› yolunda hiçbir ﬂüphesi kalm›yor! ‹ﬂte bu çocu¤a, diyelim ki k›rk yaﬂ›na geldi¤inde,
biri gelip “Sen bu otomobil de¤il bir insans›n, in arabadan
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özgür yaﬂa” diyor. Oysa çocuk, direksiyonu, vites kolunu,
gaz - fren pedallar›n› kendi organ› gibi görür hâlde yaﬂ›yor
art›k! ﬁimdi ona nas›l “hat›rlat›lacak”, fark ettirilecek otomobil de¤il “insan” oldu¤u; otomobilsiz yaﬂayabilece¤i özgürce! Önce söyleyene inanmas› gerek... Sonra da denilenleri yaparak otomobilden ayr› yaﬂayabilece¤ini fark etmesi...
‹ﬂte bu basit misalde anlat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› üzere, “‹nsan”
olan “ﬂuur” sahibi varl›k, gözlerini “bilinciyle” yaﬂayan bir
“insans›” bedeninde açm›ﬂt›r! Asl› “Akl-› küll” olan “ﬂuur”,
yetiﬂme sürecince örtülü kalm›ﬂ; “‹nsan” kendini, yar›n
toprak olacak, biyolojik bedenden ibaret varl›k olarak kabullenmiﬂtir.
Oysa, “‹nsan”a hakikati; kendisinin, toprak olup gidecek
geçici insans› bedeni de¤il, aﬂama aﬂama boyut de¤iﬂtirerek
melekî yap›da kendisini bulacak (Mutlaka siz, boyutlar de ¤iﬂtirerek o boyutlar›n uygun bedenlerine dönüﬂeceksiniz!
- 84.‹nﬂikak: 19) ve bu yap›s›yla da, melekî özellikleriyle
cennet boyutunu yaﬂayacak varl›k oldu¤u “hat›rlat›lmal›d›r”!
‹ﬂte bu yüzden Rasûller aç›¤a ç›kar›larak, “‹nsan” özelli¤ine sahip olan “insans›l›k” kabulündekiler uyar›lm›ﬂt›r! “‹nsan”lar hakikatlerini hat›rlay›p, buna iman etmiﬂ hâlde gereken uygulamalar› yaparak, kendilerini toprak olacak beden sonras› evredeki sonsuz gelecek yaﬂama haz›rlarlar.
“‹nsan”l›ktan nasiplenmemiﬂler de, hakikatlerini inkâr ederek (kâfir olarak), toprak olup gidecek “insans› - bedensel”
zevkleri ile ömür sürüp; sonunda “ﬂuur”un aç›¤a ç›k›ﬂ sonuçlar›n› yaﬂamaktan mahrum bir hâlde “bilinçli varl›klar”
olarak “cehennem” ad›yla bildirilen bir baﬂka boyut ve ortam içinde yaﬂamlar›na sonsuza dek devam ederler.
“Çokluk” âlemlerinde “yok”tan “var” k›l›nm›ﬂ her ﬂey,
“Allâh” ad›yla iﬂaret edilenin “El Esmâ ül Hüsnâ”s›yla varl›¤›n› sürdürüp iﬂlevini yerine getirdi¤i içindir ki; “ﬂuur”
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boyutu itibar›yla bu hakikat boyutunu alg›lay›p yaﬂayan
“‹nsan”, yeryüzünde aç›¤a ç›k›ﬂ› itibar›yla “halife” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. Kurân’a göre, bunu hisseden, yaﬂayan, “Diri”dir; “Gören”dir; buna karﬂ›n hakikatini fark edemeyen
veya inkâr eden ise “ölü”dür; “âmâ - kör”dür! ‹ﬂte hakikatini hissedip yaﬂayan, “ﬂuur”unun hakikati itibar›yla “melek - kuvve” olan “‹nsan”›n asl› da, Allâh isimlerinin iﬂaret
etti¤i özelliklerdir ki, bu isimlerin mânâlar›n›n onda “insana yak›ﬂ›r” ﬂekilde kuvveden fiile ç›kmas›, “cennet” denilen yaﬂam› oluﬂturur! Cennet, insans›ya dönük yaﬂam ortam› de¤il, “melek - kuvve” olan “insan”›n özelliklerinin yaﬂanaca¤› ortamd›r. Umar›m neye iﬂaret etti¤im anlaﬂ›l›r!
Kur’ân-› Kerîm’de anlat›lan tüm olaylar ve verilen tüm misaller, hep “‹nsan”›n, hakikatini hat›rlay›p, kendini tan›y›p;
içinde bulundu¤u ﬂartlar› daha iyi de¤erlendirmesi içindir.
Kur’ân-› Kerîm’in anlat›m üslûbunda dikkat edilmesi gerekli olan çok önemli hususlardan öncelikli olanlar›ndan
biri de ﬂudur:
Her ﬂey, yani “semâlar, arz ve ikisi aras›ndakiler”,
“Allâh” ismiyle iﬂaret edilenin “El Esmâ ül Hüsnâ”s›yla
bildirilen özelliklerinden meydana geldi¤i içindir ki; alg›lanan ve alg›lanamayanlar›n tümü, varl›¤› ve iﬂleviyle
“Allâh” ad›yla iﬂaret edileni tespih etmektedir. Dolay›s›yla,
her ﬂey ortaya koydu¤u iﬂleviyle kendisini var eden “El Esmâ” özelliklerine, yani “Allâh”a kulluk hâlindedir.
‹ﬂte bu nedenledir ki, “B‹Z” tan›ml› anlat›m Kur’ân-› Kerîm’de s›k s›k geçmekte; sözü edilen varl›¤›n, mânâ boyutunu kendi “Esmâ”s›yla yaratt›¤› gibi; fiillerini dahi gene
“Esmâ” özellikleriyle yaratt›¤›n› her s›ras› geldi¤inde vurgulamaktad›r. Bu yüzden de onlardan aç›¤a ç›kan etken fiilleri kendi üstüne alm›ﬂ olarak, “B‹Z” hüviyetini vurgulamaktad›r fiilin gerçek fâili olarak! Yaln›zca Esmâ özelliklerinden meydana gelmiﬂ âlemler ve âlemleri meydana getirmiﬂ olan “Esmâ” mertebesine iﬂaret amaçl› olarak da
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“Rabb-ül âlemîn” tan›mlamas› kullan›lmaktad›r.
Olay böyle olunca da, baﬂ› olmayan bir ﬂekilde var olan “El
Esmâ” özellikleri ve “yans›mas›” olarak müﬂahede edilen
fiiller âlemi, tüm kapsam ve boyutlar›yla “Allâh” ad›yla
iﬂaret edilenin kullu¤undan baﬂka bir ﬂey yapmamaktad›r.
O’nu zikretmektedir - hat›rlatmaktad›r, O’nun ‹lim ve Kudretini sergilemektedir. “Allâh” ad›yla iﬂaret edilenin, bu hakikati bildirmesi bir realitenin tespitinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir!
‹ﬂte bu yüzdendir ki, oluﬂumu, “El Esmâ”s›yla aç›¤a ç›kan
oluﬂumdan oluﬂturan olarak, “B‹Z” tan›mlamas› kullan›lmaktad›r.
Öte yandan, oluﬂumdaki “El Esmâ” özellikleriyle yans›tt›¤› anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kay›tlanmamas›, s›n›rlanmamas›; aç›¤a ç›kard›klar›n›n, hiçbir zaman hiçbir ﬂekilde “ZÂTINI” tan›mlayamayaca¤› gerçe¤i de, kendisinin “âlemlerden ⁄aniyy” ve de “benzeri hiçbir ﬂey olamayaca¤›” uyar›lar›yla fark ettirilmektedir!
Bu da demektir ki... Âlemlerdeki “tedbirât›”, “El Esmâ”s›n›n aç›¤a ç›k›ﬂ sûretleri olan her isim ard›ndaki yoluylad›r.
‹ster burçlar ismi alt›nda aç›¤a ç›k›ﬂ sûretleri; ister evrendeki bildi¤imiz - bilemedi¤imiz varl›k sûretler; ister ﬂuur, bilinç sûretleri; ister görünmeyen varl›klar; ya da cehennem
veya cennet diye tan›mlanan boyutlar, hep, kendi “Esmâ’
s›yla tedbirât›n›n” yürüdü¤ü oluﬂumlardan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir!
“ﬁirk”e gelince... “Allâh” ismiyle iﬂaret edileni, varl›klar›
isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde
(d›ﬂsall›kta - içsellikte) “Esmâ”s› itibar›yla göremeyenin
Kur’ân-› Kerîm’deki tan›mlamas› “ﬂirk koﬂan”d›r... Yani,
“Allâh” ismiyle iﬂaret edilen “dûnunda” olan herhangi bir
isimle iﬂaret edilene “Allâh” yan› s›ra varl›k vermek!
“Dûnunda” kelimesini orijinal muhafaza ettim, çünkü
Türkçede kelime olarak karﬂ›l›¤›n› bulamad›m. “Denklik”
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kelimesi, O’na eﬂ baﬂka bir varl›¤›n denkli¤inden söz eder.
Oysa “Allâh” ad›yla iﬂaret edilen, kendisi d›ﬂ›nda ikinci bir
varl›k olmad›¤›n› vurgulad›¤› içindir ki, tap›n›lanlar›n
denkli¤inden söz etmez; “dûnunda” der. Yani “Esmâ”s›yla
yarat›lm›ﬂ olan›n, kendi “Esmâ” mertebesine “ﬂirk” koﬂulmas›ndan söz eder.
Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere Zât’› itibar›yla, ﬂirk ve tevhid kavramlar›ndan münezzeh olan›n bildirdi¤i “ﬂirk”, “Esmâ”s›yla yarat›lm›ﬂ, varl›¤› yaln›zca “isim”den ibaret olan›n, “Esmâ mertebesine” “ﬂirk = eﬂ” koﬂulmas›d›r! Yani,
“Esmâ” hakikatinden yarat›lm›ﬂ, aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ olan›n,
kendisi gibi “Esmâ” hakikatinden var olmuﬂ baﬂka birini,
“Esmâ” mertebesine eﬂ düﬂünmesi anlat›lmaktad›r “ﬂirk”
tan›mlamas›yla. Bu yüzdendir ki, k›saca “ﬂirk”, “Allâh”
ad›yla iﬂaret edileni anlamam›ﬂ olan›n hayalinden aç›¤a ç›kan, dünyas›ndaki “bât›l” yani asl› olmayan geçersiz fikirleridir.
“Küfür” ise inkâr anlam›na olarak, birimsellik bilincinin,
kendisi d›ﬂ›nda varl›¤›nda tedbir ve tasarruf eden baﬂka bir
varl›k olmad›¤› esas›na dayal› olarak oluﬂmaktad›r.
Aç›¤a ç›kan bu ilim, varl›¤›n asl›, hakikati ve Esmâ mertebesine dayal› olarak realite ise de; birimsellikte aç›¤a ç›kt›¤› ve büründü¤ü anlam itibar›yla, hakikati olan Esmâ mertebesindeki s›n›rs›z özelli¤e kay›t ve s›n›r getirmesi; “ben”
kelimesiyle iﬂaret etti¤i hüviyetini bedenselli¤iyle s›n›rlamas› itibar›yla, “küfür” kapsam›nda mütalaa edilmekte;
böylece de “ben”in hakikatindeki s›n›rs›z özelliklerine en
az›ndan “iman” noktas›ndan ayr› düﬂmeyi oluﬂturmaktad›r.
Aç›¤a ç›k›ﬂ›n bu do¤rultuda devam› ise do¤al olarak kendini yaln›zca beden kabullenmeyi getirmekte, bedensel zevkler için yaﬂama yolunu kolaylaﬂt›rmakta, sonuçta da
“ölüm” tad›las› bir boyut de¤iﬂimi de¤il, toprak olup yok
olmakt›r, sonucuna varmaktad›r.
“Münaf›kl›k”, kendini beden kabulünün en aﬂa¤› derecesi
olarak aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu kiﬂi hakikati inkâr etti¤i gibi,
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bedenselli¤ine ç›kar sa¤lamak amac›yla “iman” ehline kar›ﬂarak, onlar› “taklit” ederek, onlardan yararlanma yolunu
seçmiﬂtir. Bir köpek, sahibinden samimi duygularla ve sadakatle mama isterken; bir münaf›k, menfaati olan kiﬂiye
samimi olmayan ve yaln›zca ç›kar elde etme amaçl› olarak
yanaﬂ›r. Bunun sonucu da elbette, olay›n hakikatini fark etti¤inde, telâfisi olmayan sonsuz yanmad›r.
“‹man” ise; bilincin, akl›n› kullanarak, önündeki çok çeﬂitli verileri de¤erlendirmek suretiyle gördü¤ünün ard›ndaki
s›n›rs›zl›¤› fark edip ona aç›lma yollar›n› araﬂt›rmas›, bilinç
olan benli¤inin bedensellik ötesi bir varl›k oldu¤unu fark
ve idrak etmesi sonucu o yolda mücadele vermesi hâlinin
ad›d›r. Buna “men kale lâ ilâhe illAllâh fekad dehale cennet = Kim Lâ ilâhe illâ Allâh’› yaﬂarsa, o cennete girer”
buyrularak iﬂaret edilmiﬂtir. Bir Rasûl ile karﬂ›laﬂmam›ﬂ
olanlar için geçerli durumdur. Bir Rasûl ile karﬂ›laﬂm›ﬂ
olanlar ise, Rasûlün uyard›¤› ﬂekilde Rabb-ül âlemîn’e veya
“Allâh”a iman etmek aﬂamas›yla karﬂ› karﬂ›yad›r, Rasûle
iman ederek.
Rasûle iman ederek diyorum, çünkü Rasûl de görünüﬂte
kendisi gibi bir bedenlidir ve görünüﬂ itibar›yla kendisinden farks›zd›r. Tek fark›, onda Hakikatin dilleniﬂidir; ki bu
da yakinen görülemeyen bir ﬂey oldu¤u için, ancak iman
yollu kabul edilebilir baﬂlang›çta.
Kur’ân-› Kerîm’de “Allâh” ismiyle iﬂaret edilene “iman”
ise iki aﬂamal› olarak anlat›lmaktad›r. Birinci aﬂamas› “d›ﬂsall›k” yan› itibar›yla, yani bilincin ötesindeki sonsuz s›n›rs›z özellikli yarat›c›ya -Esmâ mertebesine- “iman”d›r. Bu,
iman edenlerin geneline yayg›n ve sonuçta cennet yaﬂam›
olarak tan›mlanan bir boyuta geçmeyi oluﬂturacak yaﬂam
biçimini getirecektir aç›¤a ç›kard›klar› itibar›yla. ‹kinci
aﬂamas› ise “iman”›n öze ermiﬂlere, kalp - ﬂuur sahiplerine
hitap eden; “B” harfi iﬂaretiyle anlam› fark ettirilmeye çal›ﬂ›lan›d›r. “B” harfinin iﬂareti, “ben”in hakikatinin “Esmâ”
özellikleri oldu¤unu; bu özelliklerin kendisinde her an ve
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ebeden aç›¤a ç›kaca¤›n›; bu yüzden, her an kendisinden
aç›¤a ç›kanlarla “Allâh” ad›yla iﬂaret edileni tespih etmekte, O’na kulluk etmekte oldu¤unu fark etmesi; O’nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd’in aç›¤a ç›kt›¤›n›
yaﬂamas› uyar›s›d›r.
“Meleklere” iman, “Esmâ mertebesinde” mevcut olan özelliklerin, kuvveden fiile ç›kmas› aﬂamas›nda oluﬂan “kuvvelere iman”› anlatmaktad›r. Çokluk âlemi olarak tan›mlanan
“El Esmâ” özellikleriyle oluﬂmuﬂ birimsel benliklerin tamam› bu kuvvelerden meydana geldi¤i içindir ki; her ﬂeyin
varl›¤›ndaki üst boyutu “melekiyetidir”... Fark, bunun olup
olmamas›nda de¤il; bunun fark edilmesinde ya da fark edilmemesinde; en az›ndan bu realiteye “iman” edilip edilmemesindedir. Kendisini yaln›zca bir bilinç varl›k (insans›)
kabul edip “iman”› olmayan›n bu hususu kavramas› imkâns›z denecek kadar güçtür!
“Kitaplara-B‹LG‹’ye” iman ise, Rasûl ve Nebilerin, hakikatlerinden boyutsal bir geçiﬂle “ﬂuur”lar›nda bulduklar›,
“vahiy” diye tan›mlanan ﬂekilde aç›¤a ç›kan -inzâl olanHakikat ve Sünnetullâh B‹LG‹S‹’ne imand›r.
“Rasûl”ler, Hakikat Bilgisini, hakikatlerinden, Esmâ mertebesinden, melekî kuvvelerle, -bilinç devrede olmaks›z›n“vahiy” yollu alarak ﬂuurlar›nda bulan ve bunu bilinç boyutunda dillendiren -irsâl olmuﬂ-, aç›¤a ç›km›ﬂlard›r.
“Âhirete” yani sonsuz gelecek yaﬂama “iman”, “ben”in,
“vefat” ederek bedensiz kalarak yok olmayaca¤›na;
“ölüm”ün tad›larak, yani madde-biyolojik beden terk edildikten sonra, “bâ’s” diye tan›mlanan bir oluﬂumla “ruh” bedenle, görünmeyen varl›klar›n da içinde yer ald›¤› boyutta
yaﬂama devam edilece¤ine; daha sonra da yaﬂam›n çeﬂitli
isimlerle tan›mlanan iki farkl› ortam ve boyutta sürece¤ine
iman› anlatmaktad›r. “B” harfinin baﬂ›na getirildi¤i bölümlerde vurgulanan “bilâhireti” ﬂeklinde tan›mlanan “iman”
ise, “Ben”in kendi hakikatine dönük olarak sonsuza dek geçirece¤i aﬂamalara (84. ‹nﬂikak: 19) ve yaﬂam hâllerine iﬂa-
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ret etmektedir.
“Allâh’tan korunun” ya da “Allâh’tan korkun”un anlam›
ise, bu ismin müsemmas› bir gökteki tanr› olmamas› nedeniyle ﬂu anlamad›r... “El Esmâ”s›yla âlemleri yaratm›ﬂ bulunan “Allâh” ismiyle iﬂaret edilen, “Sünnetullâh” diye tan›mlad›¤› biçimde âlemlerin oluﬂum ve geliﬂim sürecini
meydana getirmiﬂtir. Burada kesin geçerli olan kanun, aç›¤a ç›kan “Esmâ bileﬂiminin”, varl›¤›ndaki “El Hasiyb” ismi özelli¤i dolay›s›ylad›r ki, sonraki aﬂamada öncekinin sonucunu yaﬂamas›d›r! K›saca, senden ne aç›¤a ç›karsa düﬂünce ya da fiil olarak, bir sonraki aﬂamalarda onun sonucunu, getirisini yaﬂars›n; demektir bu! Bu durum da “hesab› an›nda gören = Seriy’ul Hisab” veya “kesinlikle en ﬂiddetli ﬂekilde yanl›ﬂ davran›ﬂ›n sonucunu yaﬂatan = ﬁediyd’ül Ikab” anlam›na uyar›larla vurgulanm›ﬂt›r. ‹ﬂte böyle iﬂleyen bir sistemde, çok düﬂünerek, bu ﬂartlara göre tedbir alarak yaﬂamak, Allâh’tan korunmak veya korkmak
diye anlat›lm›ﬂt›r. “Allâh Sistem ve Düzeni = Sünnetullâh”
ta aç›¤a ç›kan “EL ESMÂ” oldu¤una göre de, bu durum
“Allâh’tan korkma veya korunma” anlam›na gelmektedir!
Dolay›s›ylad›r ki, birime yap›lan “nankörlük” Allâh’a yap›lm›ﬂ nankörlük olarak kiﬂiye sonucunu yaﬂatmaktad›r! ‹ﬂte
bu yap›lan›n karﬂ›l›¤›n› görme diye anlat›lan ve “ceza” ismiyle anlat›lan olay, esas›nda karﬂ›l›k de¤il, yap›lan›n sonucunun otomatik yaﬂanmas›na iﬂaret etmektedir.
‹ﬂte “insan”a, bu ﬂekilde hakikatini “hat›rlama - zikir” uyar›s› yapan Kur’ân-› Kerîm, olay› misallerle tafsilâtland›rarak, say›s›z benzetmeler ve temsiller anlatarak, düﬂünmeye
davet etmektedir muhataplar›n›.
“Yer demir, gök bak›r” tan›mlamas› misali; “yer kum, gök
güneﬂ” ortam›nda dillenen “Hakikat ve Sünnetullâh B‹LG‹S‹”, ne çare ki, misal vermek için, zaman›n ve ortam›n
ﬂartlar› ile ve dahi o ça¤›n insanlar›n›n anlay›ﬂ›yla s›n›rl›
olarak, çok az örnek verilebilecek objeye sahiptir! Bu yüz-
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den de, insanlar›n bildi¤i mahdut objeye, çeﬂitli anlamlar
yükleyerek, ayn› isim alt›nda çok farkl› ﬂeylere iﬂaret yolunu seçmekte; ya da ayn› ﬂeyin farkl› özelliklerine, farkl›
isimler ve özellikleri yönünden yaklaﬂmaktad›r.
Mesela, “semâ” ismiyle, ender olarak “gök, uzay” anlat›l›rken, çoklukla da “insan›n bilinç boyutuna” ve “bilinç boyutundaki oluﬂuma, fikirlere” iﬂaret edilmektedir. “Yeryüzü”
anlam›na gelen “Arz” ismiyle ise bu birinci anlam›yla pek
az kullan›l›p daha ziyade “insan bedeni”ne iﬂaret edilmektedir. “Arz” ismiyle iﬂaret edilen “insan bedenine” ise, bazen “en’am - evcil hayvan” denilerek hayvans› - insans›
özellikleri itibar›yla yeme, içme, uyuma, seks, duygular vb.
iﬂaret edilirken; maddeden - topraktan - arzdan oluﬂmuﬂ biyolojik yap›s› itibar›yla “dabbe” olarak tan›mlanmakta; bazen de hakikati olan “Esmâ” bileﬂimi itibar›yla ölümsüz bilinç varl›k olan “insan”›, bedenselli¤e, kendini beden kabul
etmeye çekmesi sebebiyle “ﬂeytan” diye dikkat çekilmektedir! “Da¤” kelimesi ise, orijinal mânâs›yla pek az kullan›lmas›na karﬂ›l›k, çoklukla “benlik - ene - ego” anlam›na iﬂaret eder. Ayr›ca, “Arz”›n “beden” anlam›yla kullan›lmas›
hâlinde “bedendeki organlardan”, “da¤lar” diye söz edildi¤ini de görmekteyiz. “Da¤lar yürür gider sen onlar› durur
görürsün” iﬂareti ise, bedendeki, çak›l› da¤lar misali bu organlar›n sürekli yenilenme ve de¤iﬂim içinde oldu¤unu
vurgulamaktad›r.
“Zevc” kelimesi ise de¤iﬂik yerlerde de¤iﬂik anlamlarla
kullan›lan bir baﬂka kelimedir. Çok kullan›lan anlam›yla
“evli eﬂ” gibi de¤erlendirilmesi yan› s›ra, “bilincin eﬂi olup,
bir süre sonra terk edilecek beden” anlam›nda; hatta Vâk›’a
Sûresi (56) 7’nci âyetinde kullan›ld›¤› ﬂekliyle “ezvâcen
selâseh” (üç eﬂli de¤il!) “k›s›m - cins” mânâs›yla anlat›mda
yerini almaktad›r.
E¤er biz örnekledi¤imiz türden birçok kelimeyi, yaln›zca
tek bir mânâ ve kullan›m ﬂekliyle kabullenirsek; o zaman
elimizdeki metnin, anlaﬂ›lmas› çok zor, tanr› buyru¤u bir
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fermanname oldu¤u zann›na kap›lmam›z iﬂten bile de¤ildir!
Oysa Kur’ân-› Kerîm, âlemlerin Rabbinden vahiy yollu,
yani içten d›ﬂa aç›¤a ç›kan; “D‹N”i aç›klayan, “Esmâ özelliklerinin” fiiller âlemine hangi sistemle nas›l yans›d›¤›
B‹LG‹sinin “inzâl” yollu dilleniﬂidir. “El ‹nsan” yani “ﬂuur”, dillenmiﬂ Kurân’d›r! Beden boyutundaki kendini beden sanan varl›¤›n “insan” olarak isimleniﬂi ise, derûnundaki “ﬂuur”u itibar›ylad›r. Buna “iman” etmeyen bilinçler ise,
yaln›zca bedenselliklerine dönük olarak yaﬂad›klar› için,
Kur’ân-› Kerîm’de “onlar hayvan gibidirler belki daha aﬂa¤›” diye tarif edilmektedirler. Yani, sadece bedenlerindeki
hayvani özellikleriyle yaﬂamakta olmalar› yüzünden! Kendi hakikatlerindeki muhteﬂem ve muazzam özellikleri inkâr
ederek yaln›zca bedenin, ba¤›rsaklardaki nöronlar›n (ikinci
beynin) dürtüleriyle yaﬂamalar›, onlar› “hayvaniyet - bedensellik yaﬂam›” derekesine indirmektedir.
Rasûl ve Nebilerin hikâyelerinin s›kl›kla anlat›lmas› konusuna gelince... Bunlar dahi hep insanda aç›¤a ç›kan düﬂünsel veya bedensel yaﬂam hatalar›na karﬂ› uyar› misalleri
olarak yer almaktad›r ki; benzeri olaylar her devirdeki her
insan›n baﬂ›ndan geçmektedir zaman zaman türlü ﬂekillerde!
Âdem’in yarat›l›ﬂ›n›n orijinine, “Muhakkak ki Allâh indînde ‹sa’n›n oluﬂumu Âdem’in oluﬂumu gibidir... (3.Âl-u
‹mran: 59)” uyar›s›yla iﬂaret edilmektedir. Bir annenin rahminden dünyaya gelmiﬂtir bedeni itibar›yla Âdem! Bedensel orijini itibar›yla da bildi¤imiz biyolojik aﬂamalardan
geçmiﬂtir. Bu da çeﬂitli benzetmelerle anlat›lmaktad›r. Bu
konuda, “Esmâ mânâlar›n›n tamam›n›” kabul ve bunun
“ﬂuuruna” erme yoluyla da “halife” oldu¤una iﬂaret
edilmektedir ki konunun esas önemli yan› buras›d›r. Gerisi
ayr›nt›d›r; çünkü sonunda toprak olacak bedenin nereden
ve nas›l oluﬂtu¤u hiç önemli de¤ildir! Sadece, onun beden-
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sel yan› itibar›yla dünyan›n atomik boyutundan biyolojik
oluﬂumla yarat›ld›¤›na, çeﬂitli benzetme veya sembollerle
de¤inilmektedir. Burada önemli olan biyolojik bedenin
hangi aﬂamalardan nas›l geçti¤i de¤il, Âdem diye “yok”tan
“Esmâ mânâlar›yla - özellikleriyle” meydana gelmiﬂ –””ceale”; haleka de¤il– “halife” ismiyle iﬂaret edilen “ﬂuur” varl›¤›d›r. ‹ﬂin hakikatine eremeyenlerin, iﬂin dedikodusu mahiyetindeki toprak olacak biyolojik bedenin oluﬂumu tart›ﬂmalar›yla ömürlerini boﬂa harcamalar› ne hazindir!
“‹blis” ismiyle iﬂaret edilen ﬂeytanî vas›fla tan›mlanan varl›¤›n iﬂlevi ise gerçekte ibret al›nmas› gereken olayd›r.
‹blis, hakikati itibar›yla bir Esmâ bileﬂimi yani melekî kuvve olmas›na karﬂ›n, kendisinde “El Veliyy, El Mu’min, El
Hadiy” gibi baz› isimlerin özelli¤inin yeterince aç›¤a ç›kmamas› sebebiyle; bu isimlerin de aç›¤a ç›kt›¤› karﬂ›s›ndaki “ahseni takvim” olan varl›¤›n, derûnundaki bu özellikleri görememiﬂ ve bu yüzden de, onu aç›kta kendisine görünen yap›s›yla de¤erlendirerek; onun Esmâ özelliklerince
kendisinden üstün olmas›n› kabullenmemiﬂtir. Yan› s›ra,
kendisinin Esmâ Hakikatinden var oldu¤u bilgisinden hareketle, karﬂ›s›ndakinin üstünlü¤ünü kabulün kendi hakikatini inkâr noktas›na getirece¤ini zannetmiﬂ; bu yüzden de
secdeden kaç›nm›ﬂt›r. Çünkü kiﬂi, kendisinde olmayan ve riye sahip olan› asla de¤erlendiremez!
‹ﬂte böyle baﬂlayan olay, daha sonra Âdem’î “ﬂuur”un, yasak a¤aca yanaﬂmas›, yani bedensellik yaﬂam›n›n gerekleri
ile kay›tlanmas›na yol açm›ﬂt›r. Buradaki olay da enteresand›r. ‹blis kendisindeki do¤ruya göre, Âdem’i yanl›ﬂa sürüklemiﬂtir. “Sen Esmâ hakikatinden oluﬂmuﬂ, s›n›r ve kayda girmeyen varl›ks›n, diledi¤ini yapmal›s›n. Yasak a¤aca
dokunmazsan yani bedenselli¤inin gere¤ini yaﬂamazsan,
s›n›rlanmay›, kayd› kabul etmiﬂ ve böylece de hakikatini
inkâra giderek, ölümsüzlük boyutunu yaﬂamaktan mahrum
kalanlardan olmuﬂ olursun” fikrini oluﬂturmuﬂtur. Böylece
hakikatinin s›n›rs›zl›¤›n› yaﬂamak u¤runa Âdem ismiyle
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sembolize edilen mülhime nefs bilincindeki insan, bedensellik, “emmâre” gayyas›na düﬂerek, beden ﬂartlar›yla kay›tl› s›n›rl› varl›k hâline dönüﬂmüﬂ; “ﬂuur” boyutundaki
müﬂahede ve yaﬂamdan perdelenmiﬂtir! Hakikatini unutma
noktas›na kadar uzanm›ﬂt›r! ‹ﬂte bu noktada Hakikatin
dilleniﬂi olan hat›rlat›c›y› -zikri- getiren Rasûller aç›¤a ç›km›ﬂ ve “insan”a, “ﬂuur” olan hakiki varl›¤›na iman etmesini teklif etmiﬂtir.
“ﬁuur” varl›k olan “insan”›n, “bilinç” sahibi bedende aç›¤a
ç›kmas› itibar›yla, “eﬂi” (bedeni) ile yaﬂamaya baﬂlamas›;
dünya yaﬂam›nda iken “ﬂuur” sahibi “bilinç” varl›k olarak
hakikatine dönme mücadelesi vermesi, her ﬂeyin baﬂ› olmuﬂtur. K›saca aç›klamak gerekirse...
“ﬁuur”, Esmâ mertebesi özelliklerinin bir bileﬂim hâlinde
birimsellik görünümünde aç›¤a ç›k›p, kendini seyretmesi
hâlidir. “Bilinç” ise genetik veriler yani kendisine öncekilerinden akagelen veritaban› yan› s›ra, d›ﬂtan ald›¤› ﬂartlanmalar veya astrolojik etkilerle oluﬂmuﬂ özellikler bütününün ad›d›r. “Bilinç”, aç›¤a ç›kt›¤› beyin itibar›yla kendini
yaln›zca “beden” olarak düﬂünür (insans›) ve ona göre yaﬂar genellikle. “Bilinç”, akl› kullanarak fikirleri de¤erlendirerek yaﬂam›n› sürdürür. Ak›l ise bedenin biyolojik yap›s›n›n getirisi alt›nda bask›l› çal›ﬂt›¤› için, ço¤u zaman ak›ls›zca diye tan›mlanan, akl›n iﬂlevini tam yapamad›¤› davran›ﬂlar ortaya ç›kar. Bu yüzdendir ki, akl›n kendi baﬂ›na Hakikati bulmas› imkâns›za yak›n zordur! Çünkü ak›l duyularla
elde etti¤i verilere dayal› hüküm verme durumundad›r. ‹ﬂte
bu nedenledir ki, akla, duyu d›ﬂ› alanda kalan gerçekli¤e
“iman” ederek yola ç›kmas› teklif edilmiﬂtir. Çünkü iﬂin
hakikati, madde ötesi yaﬂam boyutunda, maddeyi de kapsar
ﬂekilde yaﬂanmaktad›r.
Hz. ‹brahim k›ssalar›yla, yaﬂayan insana, insan›n d›ﬂsal veya bilince - bedene ait obje veya özellikleri put veya tanr›
edinmemesi gereklili¤i anlat›l›rken; Hz. Lût olay›nda kendini bedenselli¤e kapt›rm›ﬂ cinselli¤inin esiri olarak yaﬂa-
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yanlar›n yanl›ﬂ› örneklenirken... Hz. Musa olay› ile, Firavun’un kendini insanlar›n RABB‹ olarak alg›lamas›n›n
yanl›ﬂ› üzerinde durulmakta; kendini tan›ma aﬂamas›ndaki
hakikatini fark eden insan›n karﬂ›s›na ç›kan muazzam tehlike anlat›lmaktad›r!
Bilinçte aç›¤a ç›kan hakikat bilgisi sonucu, kiﬂinin “Hak”
oldu¤unu dillendirmesi her ne kadar mahiyeti itibar›yla
do¤ruysa da; sonuçta kendisini meydana getiren, sonsuz s›n›rs›z “Esmâ özelliklerinden” yaln›zca bir yans›ma olan
“bileﬂimsel” özelliktir! Aç›¤a ç›kan her ﬂey, “bileﬂimsel”
Esmâ özelli¤idir! Dolay›s›yla da, mahiyeti itibar›yla ne kadar “Hak” olursa da, varl›¤› “Allâh”tan ise de, “Rabb-ül
âlemîn” yani sonsuz s›n›rs›z Esmâ mânâlar›n›n kayna¤› ve
âlemlerde aç›¤a ç›karan› de¤ildir! Aç›¤a ç›kanlar›n
“Rabbi” konumunda olmas› asla söz konusu olamaz! ‹ﬂte
Firavun bu konuda kozal› yani gâfil oldu¤u için baﬂ›na gelenleri yaﬂam›ﬂt›r. Bu olay hakikati yaﬂama yolcular›n›n baﬂ›na gelen “mülhime nefs - bilinç” girdab›d›r! Bunun sonucunda kiﬂi hakikate bir ad›m kalana kadar yaklaﬂm›ﬂken,
‹blis’in Âdem’e yapm›ﬂ oldu¤u “S›n›rlanma! Diledi¤ini
yap ki, s›n›rs›z olas›n!” fikrine - ﬂeytan›na kap›larak nefs-i
emmâreye yani bedensellik gayyas›na düﬂmesine yol açar.
‹ﬂte bu yüzden Kur’ân-› Kerîm de¤iﬂik yönleriyle, Musa Firavun olay› üstünde durmuﬂtur.
“K›yamet” ismiyle anlat›lan olay ise, çoklukla bilincin
“ölümü” tatmas› s›ras›nda yaﬂan›lan olaylar› çeﬂitli benzetmelerle fark ettirmeye çal›ﬂan bir anlat›md›r. Yak›n olan
azap, ölümdür. Çünkü ölümle, telâfisi mümkün olmayan
bir yaﬂam sonras› baﬂlamaktad›r. Mutlak mânâdaki k›yameti 1400 küsur y›ld›r beklemektedir insanlar; çoklukla,
bahsedilen k›yametin ve bu süreçte yaﬂanacaklar›n kendi
k›yamet aﬂamalar›, süreci oldu¤unu fark etmeksizin! Her
insan›n Mehdi’sinin, Deccal’inin, ‹sa’s›n›n oldu¤u gerçekli¤i, bu isimlerle tan›mlanan özelliklere, her insan›n yaﬂam›
boyunca muhatap oldu¤u göz ard› edilerek; “K›yamet” yal-
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n›zca Dünya’n›n ya da Güneﬂ Sistemi’nin olay› olarak üç
beﬂ insan anlay›ﬂ› y›lda olacak bir olgu olarak kabullenilmektedir. Evrensel boyuttaki yüz milyonlarca milyarlarca
y›ll›k yaﬂam süreçlerini alg›layamayan beﬂerin, yetiﬂti¤i
geliﬂmemiﬂ ﬂartlar›n verileri do¤rultusunda her ﬂeyi kendine göre olan zaman birimiyle de¤erlendirmesi ve dahi bugünden yar›na her ﬂeyi sihirbaz de¤ne¤iyle oluﬂturan tanr›
anlay›ﬂ›; maalesef Kur’ân-› Kerîm’de anlat›lan “k›yamet”
olay›n› da hakk›yla kavramaya engel olmaktad›r.
Cennet ve cehennem konusuna gelince... Kur’ân-› Kerîm
çok net olarak, “meselül cennetilletiy - CENNET‹N
TEMS‹L (misal-benzetme) yollu anlat›m› (52.Tûr: 20;
47.Muhammed: 15)”” vurgulamas›yla, cennet konusunda
anlat›lanlar›n tamam›yla benzetme, sembol yollu anlat›mlar oldu¤una iﬂaret etmektedir. ‹ﬂaret edilen, “ﬁuurlu bilinçlerin”, kendilerine bahﬂedilen Kudret ve di¤er baz› Esmâ
özellikleri do¤rultusunda dilediklerini yaﬂayacaklar›, biyolojik beden k›s›tlamalar›ndan uzak ﬂartlar› anlamak ve anlatmak gerçekten imkâns›z bir olayd›r. Bu yüzden de,
“Allâh buyurur ki; Sâlih kullar›m için, hiçbir gözün görmedi¤i, hiçbir kula¤›n iﬂitmedi¤i ve hiçbir akl›n kavramad›¤›
ﬂeyler haz›rlad›m!” (Buharî, Müslim ve T›rm›zî)” uyar›s›
yap›lm›ﬂt›r.
Cehennem ise gerçekten dehﬂet verici bir yaﬂam ortam›d›r,
o boyutun bedeni itibar›yla; bizim müﬂahedemize göre de,
Güneﬂ içinde devam edecek. Bunun ayr›nt›lar›n› “‹nsan ve
S›rlar›” isimli kitapta yazd›k, 1985 y›l›nda. Öte yandan bilince dönük yan› ile cehennem ise -ki Kur’ân esas olarak
bunun üstünde durmakta- çok daha korkunç bir azaptan söz
etmektedir. O da ﬂudur: ‹nsan, varl›¤›na bahﬂedilmiﬂ “Esmâ” mânâ ve özelliklerini dünya yaﬂam›nda keﬂfedip aç›¤a
ç›karma özelli¤ini elde edemedi¤i için; d›ﬂsall›kla u¤raﬂ›p
içselli¤indekileri bilemedi¤i için; ölümle birlikte bu ﬂans›
ebeden yitirmiﬂ oldu¤unu görerek sonsuz bir piﬂmanl›¤a
düﬂecektir. ‹ﬂte bu en büyük cehennemî yan›ﬂ› meydana ge-
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tirecektir! Dünyan›n cehennemî yaﬂant›s› ise, bilincin kendini bedensellikle kay›tlamas› ve bedensel ba¤larla kendini
baﬂkalar›na ba¤lamas›, ﬂartlanmalar› ve de¤er yarg›lar› sonucu oluﬂmaktad›r.
Esasen yaz›lacak, dikkat çekilecek daha çok ﬂey var ama,
san›r›m daha fazla uzatmamam laz›m! E¤er Rabb-ül âlemîn
dilerse, size de ilham kap›s›n› açar; böylece, tüm içeri¤iyle
sizi size anlatan canl› “konuﬂan Kur’ân-› Kerîm”i
“OKU”maya baﬂlars›n›z.
Ama gene de, en az›ndan bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, “ALLÂH
‹LM‹NDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” çal›ﬂmam›z› yeniden “OKUrsan›z”; umar›m bugüne kadar okuduklar›n›zdan çok farkl› biçimde onu içinizde,
kendinizde hissedecek, canl› oldu¤unu, içinizden size konuﬂtu¤unu fark edeceksiniz.
Bu anlay›ﬂ›n ne kadar do¤ru, derseniz... Bekleyelim görelim... Ölüm çok yak›n! Hakikate eren isem Rabbimin lütfu
ile ﬂükründen âcizim. E¤er bu çal›ﬂmam isâbetli ise; bu anlay›ﬂta olmayanlar ne eder; bilemem! ‹ﬂte anlayabildi¤im
Kur’ân-› Kerîm, iﬂte siz... Gerisi tümüyle size kalm›ﬂ! Art›k Kur’ân-› Kerîm ile baﬂbaﬂas›n›z!
Rabbimin müﬂahede ettirdi¤i hakikatlerin isâbeti yan› s›ra
beﬂeriyetimin kar›ﬂt›¤› noktalarda oluﬂmuﬂ yanl›ﬂlar›mdan
dolay›, hiçbir ç›kar beklemeksizin paylaﬂt›¤›m bu çal›ﬂmam için, ba¤›ﬂlanma niyaz ederim. Baﬂar› Allâh’tan, kusurlar›m, yanl›ﬂlar›m ise bilincimin yetersizli¤indendir.
Esta¤firullâh ve Etubu ileyh.
AHMED HULÛS‹
21 Ocak 2009
North Carolina, USA
www.ahmedhulusi.org
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A¤›rl›kl› olarak “Hakikat ilmi” yönüyle aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z Kur’ân-› Kerîm çözümü, maalesef baz› anlay›ﬂlarda
her ﬂeyin insanda baﬂlay›p bitti¤i anlay›ﬂ›n› oluﬂturmuﬂtur.
‹nsan›n Hakikati itibar›yla tüm yazd›klar›m›z elbette ki tüm
hakikat ehli taraf›ndan paylaﬂ›lan ﬂeylerdir.
Ne var ki...
Her ﬂey bundan ibaret de¤ildir.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z Evren’de, Galaksi’mizde, hatta Güneﬂ
Sistemi’mizde, beﬂ duyuya dayal› bilimin henüz tespit edemedi¤i ama ﬂartlanmas›z objektif düﬂünen beyinlerin son
derece makul gördü¤ü say›s›z de¤iﬂik türlerin varl›¤› inkâr
edilemez!
‹nsan›n hakikatini oluﬂturan oluﬂum mekanizmas›-sistemi
muhakkak ki di¤er türlerde de olabilir.
Kur’ân-› Kerîm’e göre ise bunlar vard›r!
Gerek ‹brahim (a.s.), gerek Lut (a.s.) ve gerekse Hazreti
Meryem olaylar›nda “Rasûller” olarak tan›mlanan bu tür
varl›klar›n olaylar›n› defalarca görüyoruz.
Ayr›ca Cibrîl ad›yla iﬂaret edilen ve “melek - kuvve” olarak tan›mlanan varl›¤›n da, beynin üretti¤i hayal mahsulü
bir varl›k olmay›p; alg›lama sistem ve kapasitemizin ötesindeki bir tür oldu¤unu; ancak ona dair görüntülerin bey-
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nin iﬂleyiﬂ mekanizmas› sonucu olarak oluﬂtu¤unu rahatl›kla ifade edebiliriz. Kezâ di¤er isimlerle an›lan “melek”lerin
de!
Beynin çal›ﬂma mekanizmas›n› henüz kavramaya baﬂlay›p
dile getirdi¤imiz bu süreçte ﬂimdilik bu konuda daha fazla
konuﬂman›n uygun olmayaca¤›n› söyleyebilirim.
ﬁunu da eklemeliyim ki, inan›yorsan›z samimiyet ve dürüstlü¤üne, baﬂta Abdülkerîm el Ciylî ve Muhyiddini
Arabî olmak üzere pek çok hakikat ehli zevât, bu türlerle
bilemeyece¤imiz bir ﬂekilde iletiﬂim kurmuﬂlard›r. Bunlardan baﬂka ﬂu âyet de dikkat çekicidir:
Ma kâne liye min ‘›lmin Bil Meleil A’la iz yahtes›mun;
“Mele-i Âlâ’daki tart›ﬂma hakk›nda ilme sahip de¤ilim.”
(38.Sâd: 69)
Ayr›ca “Mele-i Â’lâ” diye isimlenen bir k›s›m varl›klar ve
baz› iﬂlevleri hakk›nda, ‹lâhiyat Profesörü Hayreddin Karaman taraf›ndan dilimize çevrilmiﬂ “ﬁah veliyyullâh
Dehlevî”nin çok ünlü eseri “Hüccetullahil Baliga”da da
çok enteresan aç›klamalar mevcuttur.
Rasûlullâh AleyhisSelâm’›n “Beni Refik-i Â’lâya arkadaﬂ
et” ﬂeklindeki duas› ehline büyük ›ﬂ›k tutar bu konuda!
Dolay›s›ylad›r ki...
Olay›n yaln›zca içsel boyutuna kapan›p, d›ﬂsal - evrensel
boyutundan da perdeli olmamak gerekir düﬂüncemize göre.
Bu arada 40 y›l önce yazm›ﬂ oldu¤umuz “RUH, ‹NSAN,
C‹N” kitab›nda vurgulad›¤›m gibi, günümüzde pek çok
cinnî olaylar›n “melekî iliﬂkiler” gibi pazarlanmas›na karﬂ›
da uyan›k olmak gerekmektedir.
18 Haziran 2010

ALLÂH ESMÂ’SINDAK‹
MUAZZAM, MUHTEﬁEM ve
MÜKEMMEL ÖZELL‹KLER
(ESMÂ ÜL HÜSNÂ)
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B’ismi-llâh-ir Rahmân-ir Rah›ym... Esmâ’s›yla (muazzam,
muhteﬂem mükemmel özellikleriyle) varl›¤›m› yaratan, ismi Allâh olan Rahmân Rah›ym’dir!
Bilelim ki, “isim” yaln›zca, dikkati o isimlenene veya o
isimle isimlenmiﬂteki bir özelli¤e iﬂaret için kullan›l›r!
‹sim, asla isimle iﬂaret edileni bütünüyle anlatmaz ve aç›klamaz! Yaln›zca kimli¤e veya bir özelli¤e iﬂaret eder!
Belki isim, çok özellikler taﬂ›yana sadece dikkati yöneltmek için kullan›l›r.
Öncelikle ﬂu gerçe¤i çok iyi fark edelim... “Allâh isimleri”
olarak bildirilen özellikler, ötelerde bir tanr›n›n çeﬂitli cici
- güzel isimleri midir? Yoksa bir “varl›k - vücud sahibi” kabul edilenlerin tüm özelliklerini, as›llar› itibar›yla
“yok”ken; “z›ll = gölge” varl›¤›na verilen isimden ve aç›¤a
ç›kan özelli¤inden dolay›, duyu ve ﬂartlanman›n ayr› bir
varl›k verdi¤i; gerçekte ise “Allâh” ismiyle iﬂaret edilenin
yarat›ﬂ özelliklerine dikkat çekmek için midir?
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Bu realite fark edilip kavran›ld›ktan sonra, konunun “Allâh
isimleri” diye bilinen yan›na gelelim.
“Zikir = insana hakikatini hat›rlat›c›” olarak bildirilen
Kur’ân-› Kerîm, gerçekte, tümüyle “Ulûhiyet”i anlatan
“El Esmâ ül Hüsnâ”n›n aç›l›m›d›r! ‹nsan›n “hat›rlamas›” istenilen, kendisine talim edilmiﬂ olan “esmâe külleha”d›r!
Yani, “var”l›¤›n› meydana getiren, “bildirilen isimlerin
özelliklerinin tamam›”! Bunlar›n bir k›sm› Kur’ân-› Kerîm’
de bildirilmiﬂ, bir k›sm› da Rasûlullâh taraf›ndan aç›klanm›ﬂt›r. Bu yüzdendir ki, asla, her ﬂey bu doksan dokuz
isimden ibarettir, denemez! Misal verelim... Rab, Mevlâ,
Kariyb, Hallak gibi baz› isimler Kurân’da mevcut olmas›na ra¤men doksan dokuz isim aras›nda say›lmam›ﬂt›r. “...
Yef’alu ma yuriyd” âyetinde (2.Bakara: 253) bildirilen
“‹rade s›fat›n›n” (diledi¤ini oluﬂturma) ad› olan “Müriyd”
ismi de gene bu isimler aras›nda bildirilmemiﬂtir. Buna karﬂ›n Celiyl, Vâcid, Mâcid gibi baz› isimler ise doksan dokuz
isim içinde var olmas›na karﬂ›n, Kur’ân-› Kerîm’de geçmez. ‹ﬂte bu yüzdendir ki, Allâh ismiyle iﬂaret edilenin, ilminde seyrini oluﬂturan “Esmâ mertebesi” olarak tan›mlanan isimlerini (özelliklerini - Kuantum Potansiyel) doksan
dokuz ile s›n›rlamak çok yanl›ﬂ olur. Belki, insana hakikatini hat›rlamas› için bu kadar isim özelli¤i bildirilmiﬂtir; hakikatini hat›rlay›p yaﬂayan ise hadsiz hesaps›z bilinmeyen
baﬂka isimlerin özellikleriyle yaﬂar; diyebiliriz. Ayr›ca,
cennet diye tan›mlanan yaﬂam boyutunun dahi buna iﬂaret
etti¤i söylenebilir. Evren içre evrenler gerçe¤ini var k›lan
say›s›z özelliklere iﬂaret eden isimlerden ise hiç haberimiz
yoktur belki de!
Derin düﬂünce (Ulül Elbab = öze ermiﬂler) indînde kullan›lan “z›ll vücud = gölge varl›k” tan›mlamas›, o varl›¤›n bizâtihi “var” olmay›p; alg›layana GÖRE “Allâh isimlerinin
bileﬂimi olarak” aç›¤a ç›k›ﬂ›na iﬂaret eder.
Hatta gerçe¤i hakk›yla dillendirmek gerekirse, “Esmâ bileﬂimi” tan›mlamas› dahi bir mecazd›r; çoklu alg›layan anla-
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y›ﬂlar›, Tek’il realiteye adapte içindir. Zira mutlak hakikat,
her an yeni bir ﬂe’nde olan “çok boyutlu tek kare resim”
seyridir! “Esmâ bileﬂimi” denilen ise resimdeki bir f›rça
darbesi! Alg›lanan her “ﬂey”, ismi nedeniyle, sanki Allâh’
›n Esmâ’s› itibar›yla O’nun gayr› olarak san›lsa dahi, -O
ötede tanr› olmad›¤› için-, hakikatte, o isimle isimlenmiﬂ
varl›k, Allâh Esmâ’s› nedeniyle “var”l›k olarak alg›lanand›r! Bununla beraber, Esmâ ile iﬂaret edilen ise, bölünmez,
cüzlere ayr›lmaz, cüzlerden oluﬂmam›ﬂ mutlak Tek, s›n›rs›zl›k ve sonsuzluk kavram›ndan dahi beridir; “Ehad’üs
Samed”dir ve Kur’ân-› Kerîm’de bir kere vurgulan›r bu
ﬂekliyle! “Allâhu lâ ¤ayra HÛ! - Allâh var, gayr› yok!” Ki
bunu beﬂer akl› havsalas› kavrayamaz! Ancak, vahiy veya
ilham ilmi - bilgisi olarak ﬂuura yans›r ve “seyri” oluﬂur!
Ak›l, mant›k, muhakeme ad›m atamaz burada! Fikir yürütenin yolu dalâlet olur! Bu konunun tart›ﬂ›lmas› mümkün
de¤ildir! Tart›ﬂan ise, yaln›zca cehli dillendirmek için var
oland›r! Cebrail’in, “bir ad›m atarsam yanar›m” diye dillendirdi¤i gerçekliktir bu husus! Fark edilmelidir ki, “Allâh
Esmâ’s›nda ‹lim” özelli¤ine iﬂaret eden isim vard›r; Allâh’
›n akl›na iﬂaret eden bir isim yoktur; çünkü bu muhaldir!
Ak›l, çokluk alg›lamas›n›n oluﬂmas› için yarat›lm›ﬂ olan
beyin iﬂleyiﬂ düzenine verilen isimdir! Esasen “Akl-› küll”
veya “Akl-› evvel” tan›mlamalar› dahi mecazî ve izafeten
kullan›l›r; gerçekte “‹lim” vasf›n›n aç›¤a ç›kmas› sisteminin ald›¤› isimden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Birimin derûnundaki, hakikatindeki “ilim” boyutunun tan›mlamas› “Akl-›
küll”dür ki, “vahiy”in kökeni dahi budur. “Akl-› evvel” ise
tamam›yla yak›ﬂt›rma bir tâbir olup, ehli olmayana Esmâ
mertebesinin “ﬂe’n”deki “ilim” boyutunu tarif için kullan›lm›ﬂt›r. “AN” içre geçerli “ilim”e iﬂaret yollu olarak.
Esasen, Efâl mertebesi olarak alg›lanmas› dilenilmiﬂ boyut,
gerçekte, “her an yeni bir ﬂe’nde” olan “Esmâ mertebesi”nden baﬂka bir ﬂey de¤ildir! “Madde” ad›yla iﬂaret edilen boyut ayn›yla kuantsal boyuttur; alg›lama fark› farkl›
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boyut zann›n› oluﬂturmaktad›r. Seyreden, seyredilen, seyir;
ayn› TEK’tir! “ﬁarab› la yezâli” diye iﬂaret edilen bu seyirdir; “cennet ﬂarab›” tan›mlamas› dahi, bu seyre iﬂaret eder!
Çokluk alg›lamas› içinde olan›n ise bunun yaln›zca bilgisini gevelemekten baﬂka ﬂans› yoktur!
Efâl - fiiller - kesret - çokluk - alg›lamas› yaﬂanan âleme
gelince... Vücud, varl›k yaln›zca “Esmâ mertebesi” tan›mlamas›yla iﬂaret edilene aittir! ‹lmiyle ilmini ilminde seyretmektedir, ifadesi dahi “ﬂe’n”i itibar›yla ayn›yla “Esmâ”
olan bu mertebedeki seyrine iﬂaret etmektedir. Bu mertebede, ilimde yarat›lm›ﬂ sûretlerle , seyir ve tedbirât yürümekte olup; “âlemler vücudun kokusunu bile almam›ﬂlard›r”
uyar›s› bu yüzden yap›lm›ﬂt›r. Zerre, bu mertebedeki seyreden, “küll” seyredilendir! ‹simlerle iﬂaret edilen kuvveler
ise “melek” ismiyle tan›mlanm›ﬂt›r ki; “insan”›n dahi hakikati budur; fark›ndal›¤›n› yaﬂamak süreci ise “Rabbinin
likâs›na kavuﬂmak” diye anlat›lm›ﬂt›r! Bunu keﬂfettikten
sonra, devam›n›n gelmemesi ise feci cehennem yan›ﬂ› olarak anlat›lm›ﬂt›r! Buras› “Kudret” yurdudur, “kün” hükmü
buradan ç›kar; ‹lim mertebesidir; akl›n burada geçerlili¤i
yoktur! “Hikmet” yurdunun bât›n›d›r! Hikmet yurdunda
olup biten her ﬂey ise ak›lla seyredilegelir; burada bilinçler
konuﬂur! Efâl âlemi ise, bu boyuta (kudret yurduna) göre,
tümüyle hologramik (z›ll - gölge) vücud - varl›k ve yap›d›r!
Alg›layan›n alg›lama kapasitesine göre var olan paralel veya çoklu evrenler, içindekiler ile maden, nebat, hayvanat
(insans›) ve cin âlemlerine ait tüm tedbirât ve tasarruf “mele-i âlâ” hükmü ile buradan aç›¤a ç›kar! Rasûller ve vârisleri velîler, “mele-i âlâ”n›n yani Esmâ kuvvelerinin yeryüzündeki dilleridir! Bütün bunlar dahi, hep Esmâ mertebesinde ilimde olup biten seyirlerdir! “‹nsan”›n hakikati dahi
bu anlamda “melek”tir ve melek oluﬂunu hat›rlamaya ve
gere¤ini yaﬂamaya davet edilmektedir gerçekte! Bu konu
çok daha derin ve detayl› bir konudur... Anlatt›¤›m›z ilimden nasibi olmayan ise, farkl› boyut ve mertebelerden sey-
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ri dillendiren anlat›m›, çeliﬂkili bulabilir. Ne var ki, biz, 21
yaﬂ›nda 1966 y›l›nda kaleme ald›¤›m›z “Tecelliyât” isimli
kitab›m›zda dillendirdi¤imiz ﬂaﬂmaz do¤rultudaki müﬂahedemizi, k›rk beﬂ y›ll›k süreçte, tahkike dayal› olarak, insanl›kla paylaﬂt›k kullu¤umuzun sonucu olarak; kimseden
maddi veya manevî bir karﬂ›l›k beklemeden. Aç›klad›klar›m›z, “el mal›” de¤il, “Allâh hibesidir”! ﬁükrünü edâ etmem
ise mümkün de¤ildir! Bu nedenledir ki anlatt›klar›m›zda
hiçbir çeliﬂki yoktur. Var san›l›yorsa bu, aradaki ba¤lant›lar› kurmaya yeterli veritaban› olmamas›ndand›r!
Evet, müﬂahedemiz bu realite ise...
“Allâh isimleri” konusunu nas›l anlamam›z gerekir?
Bilelim ki...
“Allâh isimleri”, bilinç devrede olmaks›z›n ﬂuurda aç›¤a ç›k›p (vahiy), daha sonra bilinç taraf›ndan de¤erlendirilmeye
çal›ﬂ›lan evrensel -kâinat anlam›nda de¤il, âlemler iﬂareti
do¤rultusunda- özelliklerdir.
“Esmâ ül Hüsnâ” Allâh’›nd›r; o isimlerin iﬂaret etti¤i özellikler, TEK ve SAMED olarak bildirilen, Allâh ad›yla iﬂaret edilenin, Esmâ mertebesine, (Kuantum Potansiyele) zamans›zl›k - mekâns›zl›k boyutuna, “nokta”ya iﬂaret eder...
Dolay›s›yla bu isimler ve bu isimlerin iﬂaret etti¤i anlamlar
sadece O’nundur; beﬂer anlay›ﬂ›yla kay›tlanamaz!
Nitekim 23.Mu’minûn Sûresi 91. âyetinde de: SubhanAllâhi amma yes›fun = Allâh onlar›n tan›mlamalar›ndan
Subhan’d›r (ötedir)!! buyurulur)!! O’na isimlerin mânâlar›yla yönelin... O’nun Esmâ’s›nda ilhada sapanlar› (ﬂirke düﬂenleri) terk edin! Yapmakta olduklar›n›n karﬂ›l›¤›n› göreceklerdir.” (7.A’raf: 180)
“El Hüsnâ’y› (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse,
böylece ona en kolay› kolaylaﬂt›r›r›z!” (92.Leyl: 6-7)
Hatta ihsan hâli (muhsin oluﬂun cezas›) bile “El Hüsnâ”ya
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ba¤lan›yor...
“‹hsan ehline, daha güzeli (El Hüsnâ) ve fazlas› (R›dvan)
vard›r... Onlar›n vechlerini (yüzlerini - ﬂuurlar›n›) ne kara
toz zerresi (bencillik) ne de (hakikatlerinden ayr› düﬂmenin
getirisi olan) zillet kaplar... Onlar sonsuza dek cennet ehlidirler!” (10.Yûnus: 26)
“Zât›” itibar›yla “benzeri” olmayan; Esmâ’s›n›n iﬂaret etti¤i özellikleriyle yaratt›klar›yla kay›tlanmaktan ve s›n›rlanmaktan berî olan; “Ekberiyeti” ile say›s›z “nokta”lardan bir
nokta olan “çok boyutlu holografik tek kare resim” diye
aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z “Esmâ mertebesi”nin “kesret çokluk boyutu” olarak alg›lan›ﬂ› olan -gerçekte tekil tümel“fiiller” âlemini, “ilminde” var k›ld›¤› özellikler ile yaratm›ﬂt›r.
Daha derine gitmeden toparlayal›m...
Allâh isimleri olarak vahiy yollu bildirilen özellikler, Dünya üstünde yaﬂayan “yeryüzü halifeli¤i”nin fark›ndal›¤›na
ermeye çal›ﬂan “zâlim ve cahil insan”›n alg›lad›¤›n›n çok
çok ötesinde, evrensel boyutlar›n tümünü “yok”tan, “z›ll gölge” vücud olarak (hologramik) “var” k›lan özellikler tekilli¤idir!
MUAZZAM, MUHTEﬁEM, MÜKEMMEL özelliklerdir
“Esmâ mertebesi”, tüm boyutsall›¤› ve içre varl›klar›yla evrenselli¤in hakikati olarak!
ﬁimdi bir an, insan›n alg›lad›¤› dünyas›n› düﬂünün!
Sonra da dar çerçeveli bak›ﬂ aç›s› anlam›ndaki köylü bak›ﬂ›ndan ar›nm›ﬂ olarak, en son bilgilerinizin oluﬂturdu¤u evrensellik anlay›ﬂ›yla “baﬂ›n›z› (bak›ﬂ›n›z›) kald›r›p semâya
bir bak›n” Kur’ân-› Kerîm ifadesiyle!
Duyular›n›zla alg›lad›klar›n›z, evrensel azamet, ihtiﬂam ve
mükemmeliyet yan›nda nedir ki?
‹ﬂte bu gerçeklik dolay›s›yla...
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Umar›m...
Allâh isimleri hakk›nda bugüne kadar düﬂünülüp konuﬂulup yaz›lm›ﬂlar›n, yaln›zca vahiy kaynakl› gelen B‹LG‹’nin
(Kitap’›n), ar›nd›¤› kadar›yla bilinçlerimiz taraf›ndan de¤erlendiriliﬂi oldu¤unu akl›m›zdan ç›karmayarak; bu isimlerin iﬂaret etti¤i özelliklerin, tüm evrensellikte geçerli oldu¤unu; tüm yap›da her an yepyeni anlamlar›, aç›l›mlar›
meydana getirdi¤ini göz önünde tutarak konuya e¤ilebiliriz. Bu arada ﬂunu vurgulayay›m ki, “Ekberiyet” baﬂl›kl›
yaz›mda aç›klamaya çal›ﬂt›klar›m pek “oku”nmam›ﬂ! Bahsetti¤imiz Esmâ mertebesinin özelliklerinin, “Allâh” ad›yla iﬂaret edilen indîndeki, say›s›z “nokta”lardan bir “nokta”
ve dahi “Hakikat-i Muhammedî” veya “Ruh adl› melek”
isimlerine bürünerek aç›¤a ç›kan “Kuantum Potansiyel”,
sonsuz-s›n›rs›z; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesi
özellikleri oldu¤u gibi; ayr›ca, bu mertebenin ilminin, tüm
evren içre evrenler olan “çok boyutlu tek kare resim” diye
söz etti¤imiz oldu¤u da fark edilmemiﬂ! Bu yüzdendir ki,
hâlâ, Allâh, âlemlerdeki tek bir tanr› olarak alg›lanmakta
devam ediyor! Oysa tüm seyir ve dillendirilenler yaln›zca
“nokta” m›zla ilgilidir ki; Allâh yaln›zca “Allâh” t›r;
“Ekber”dir! Subhanehu min tenzihiy!
ﬁunu da asla hat›rdan ç›karmayal›m ki, yazd›klar›m kesinlikle olay›n son noktas› olmay›p, bu konuda yaz›labileceklerin yaln›zca mukaddimesi (giriﬂ yaz›s›) mahiyetindedir.
Bundan daha derininin aç›kça yaz›l›p yay›nlanmas› taraf›m›zdan mümkün de¤ildir. Ayr›ca ehlinin fark edece¤i üzere, bu kadar› dahi bugüne kadar bu aç›kl›k, netlik ve detayla yaz›lmam›ﬂt›r. Konu ustura s›rt› gibi ince ve keskindir,
çünkü okuyan kiﬂi hiç fark›nda olmadan ya ötede bir tanr›
kavram›na kayabilir; ya da çok daha kötüsü firavun misali,
benli¤iyle - bilinciyle ve dahi hayvani yap› olan bedeniyle
hakikati s›n›rlama derekesine düﬂebilir!
Buraya kadar “El Esmâ” iﬂaretinin neye oldu¤una dikkat
çekmeye çal›ﬂt›k.
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ﬁimdi gelelim “el Hüsnâ” olarak bildirilen muazzam,
muhteﬂem ve mükemmel anlam ve özellik ihtiva eden isimlerin iﬂaret etti¤i özelliklere... Elbette “esfeli sâfîliyn” olan
kelimelerin elverdi¤ince!
Burada öncelikle ﬂu hususa dikkat gerekir kan›mca.
TET‹KLEME S‹STEM‹
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Bu isimlerin iﬂaret etti¤i özellikler her noktada tümüyle
mevcuttur eksiksiz! Ne var ki, aç›¤a ç›kmas› dilenen özelli¤e göre, kimileri kimilerine bask›n hâle gelerek, t›pk› ekolayz›rda yükselen kanallar›n öne geçmesi gibi, di¤erlerinin
önüne geçerek oluﬂumu meydana getirmektedir. Ayr›ca
belli isimlerin iﬂaret etti¤i belli özellikler, do¤al olarak,
otomatik olarak ilgili di¤er isimlerin oluﬂumlar›n› tetikle yerek, ak›ﬂ› - oluﬂumu, “yeni ﬂe’n”i meydana getirmektedirler. ‹ﬂte bu olay, “Sünnetullâh” diye tan›mlanan, evrensel Allâh kanunlar›n›n –ya da basîreti k›s›tl› olanlar›n deyiﬂiyle do¤a kanunlar›n›n– iﬂleyiﬂ mekanizmas›n› anlatmaktad›r. Bu husus tahmin ve hayal edilemeyecek kadar aza metli bir olayd›r; ezelden ebede, tüm boyutlar›yla ve alg›lanan tüm birimleriyle her ﬂey bu sistem içinde varl›¤›n›
sürdürür! Evrensel boyutta veya insan›n dünyas›nda, bilincinden aç›¤a ç›kan düﬂünceler dâhil, tüm fiiller bu sisteme
göre oluﬂur. Buna k›saca “‹simlerin özelliklerinin ilgili ismin özelli¤ini tetiklemesi mekanizmas›” diyebiliriz. Yukar›da uyard›¤›m üzere, bu isimlerin özelliklerinin aç›¤a ç›k›ﬂ
ortam› olarak -gerçekte TEK’il- bilebildi¤iniz tüm evrenselli¤i düﬂünün. O evrensellik içinde alg›layan›n alg›lad›¤›
her ortama ya da boyuta veya aç›¤a ç›kan birime göre, söz
etti¤im “tetikleme” olay› geçerlidir! Bu sisteme göre de neyin neyi meydana getirece¤i bilinmesi nedeniyle- ezelden ebede ne olup bitecekse “Allâh ilminde” mevcuttur!
Bakara Sûresi sonundaki (2.Bakara: 284) “...Bilinçlerinizde (düﬂündü¤ünüz) ne varsa, aç›klasan›z da gizleseniz de,
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Allâh varl›¤›n›zdaki Hasiyb ismi özelli¤iyle size onun sonuçlar›n› yaﬂat›r...” uyar›s›; 99.Zilzâl Sûresi’nin 7.âyeti
“Kim bir zerre a¤›rl›¤›nca bir hay›r yaparsa, onu görür.” ve
de “Hasiyb” isminin iﬂaret etti¤i özellik, hep bu “tetikleme”
mekanizmas›n› bize anlatmak içindir ki, aç›¤a ç›kan bir fiil veya düﬂüncenin sonucunun yaﬂanmamas› mümkün de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzdendir ki, geçmiﬂimizde düﬂündü¤ümüz
ya da ortaya koydu¤umuz ﬂükür ya da nankörlük bâb›nda
her fiil mutlaka sonucunu yaﬂatm›ﬂt›r veya yaﬂatacakt›r! Bu
konu üzerinde derin düﬂünülürse çok kap› açar ve çok s›rlar fark edilir. “Kader s›rr›” olarak bahsedilen konu dahi bu
mekanizma ile ilgilidir!
ﬁimdi gelelim birer iﬂaret-yön levhas› hükmündeki özel
“isim”lerin bize gösterdiklerine:
ALLÂH... Öyle bir isimdir ki... “Ulûhiyet”e iﬂaret eder!
“Ulûhiyet” hem “HÛ” ismi ile iﬂaret edilen “Mutlak Zât”
anlam›n› içerir; hem de “Zatî” ‹lim mertebesinde, ilmiyle
ilmini seyir anlam›nda oluﬂmuﬂ, “nokta”lar âlemlerini, her
bir “nokta”y› oluﬂturan kendine özgü “Esmâ” mertebelerine iﬂaret eder! “Zât”› itibar›yla, “ﬂey”in ayr›, “Esmâ”s› itibar›yla “ﬂey”in ayn› olan Allâh ismiyle iﬂaret edilen; âlemlerden ⁄aniyy ve benzeri olmayand›r! Bu yüzdendir ki,
“ﬂey”i ve fiillerini Esmâ’s›yla yaratan Allâh ismiyle iﬂaret
edilen, Kur’ân-› Kerîm’de “B‹Z” iﬂaretini kullanmaktad›r.
“ﬁey”de kendisinin gayr› yoktur! Bu konuda çok iyi anlaﬂ›lmas› gereken husus ﬂudur: “ﬁey”den söz etti¤imizde
“ﬂey”in zât› derken onun varl›¤›n› oluﬂturan “Esmâ mertebesinden” söz ederiz. “ﬁey”in zât› hakk›nda tefekkür edilir,
konuﬂulur. Allâh ad›yla iﬂaret edilenin Zât› hakk›nda ise
konuﬂmak muhaldir; yani kesinlikle olanaks›zd›r! Çünkü
Esmâ özelli¤inden meydana gelmiﬂin, mutlak Zât hakk›nda
fikir yürütmesi, “vahiy” yollu gelmiﬂ bilgi ile dahi olsa -ki
bu da olanaks›zd›r- mümkün olmaz! ‹ﬂte bunu anlatmak sadedinde yolun sonu “hiç”likte biter, denmiﬂtir!
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HÛ... “HÛ’vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ HÛ”! ‹ster vahiy yollu gelsin, ister bilinç yollu üzerine e¤ilinsin, alg›lanan her
“ﬂey”in hakikatinin derûnu... Öylesine ki; Ekberiyet tecellisi sonucu önce “haﬂyeti”, sonucu olarak da “hiç”li¤i yaﬂat›r ve bu yüzden de O’nun hakikatine eriﬂilemez! “Basîretler ona ulaﬂmaz!” Mutlak bilinmezli¤e ve kavran›lmazl›¤a
iﬂaret ismidir! Nitekim “ALLÂH” dâhil tüm isimler
“HÛ”ya ba¤l› geçer Kurân’da! “HU ALLÂHu EHAD”,
“HU’ver Rahmânur Rah›ym”, “Hu’vel’Evvelu vel’Ah›ru
vez’Zahiru vel’Bat›n”, “HU’vel Aliyyül Aziym”, “HU’ves
Semiy’ul Bas›yr” ve Haﬂr Sûresi’nin son üç âyeti gibi! Bu
arada ﬂunu da bir di¤er okunuﬂ ﬂekli itibar›yla fark ederiz
ki, isimlerin öncesindeki “HÛ” ismi iﬂaretiyle önce tenzih
vurgulamas› yap›l›r, sonra da söz edilen isimlerle teﬂbihe
iﬂaret edilir. Bu da hiçbir zaman gözden kaç›r›lmamas› gereken bir iﬂarettir.
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ER RAHMÂN... “Allâh” ismiyle iﬂaret edilenin, “zerre”lerin zât›n› “Esmâ”s›yla ilminde “var” k›lma özelli¤ine iﬂaret
eder. Bugünkü anlay›ﬂa göre “Kuantum Potansiyel”e iﬂaret
eder. Tüm yarat›lm›ﬂlar›n kayna¤› olan potansiyeldir. “Esmâ mertebesi”nin ad›d›r! Her ﬂey, “var”l›¤›n› “ilim ve irade” mertebesinde bu ismin iﬂaret etti¤i özellikle elde eder!
“Er Rahmânu alel Arﬂisteva; Rahmân, Arﬂ’a istiva etti (El
Esmâ’s›yla âlemleri yarat›p hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle).” (20.Tâhâ: 5) ve “Er
Rahmân; Allemel Kur’ân; Halekal ‹nsan; Allemehül beyan...” (55.Rahmân: 1-4) iﬂaretleri gere¤i “ﬁUUR”da aç›¤a
ç›kan “Esmâ”n›n hakikatidir! Rahmeti, o “ﬂey”i ilminde
“var”l›¤a getirmesidir! “Allâh Âdem’i Rahmân sûretinde
halketti” iﬂareti “‹nsan”›n, ilmî sûretinin Rahmâniyet özelli¤i yans›mas› üzere meydana getirildi¤ine iﬂaret eder. Yani Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile! ‹nsan’›n, Zât›
itibar›yla kendini tan›y›ﬂ› da Rahmâniyet’le ilgilidir...
Bu nedenle “RAHMÂN”a secdeyi müﬂrikler alg›layama-

ESMÂ ÜL HÜSNÂ

m›ﬂt›r. “Onlara: ‘Rahmân’a secde edin (Esmâ hakikatiniz
indîndeki ‘yok’lu¤unuzu hissedin)’ denildi¤inde: ‘Rahmân
da nedir? Bize emretti¤ine secde eder miyiz hiç?’ dediler...” (25.Furkan: 60) ve “...Muhakkak ki ﬂeytan Rahmân’a
âsi oldu.” (19.Meryem: 44) âyetleri “‹nsan”›n Zât’›n›n “Esmâ” hakikatinden meydana getirildi¤ine iﬂaret eder! “‹nsan”daki “Zâtî tecelli”de budur!
ER RAHIYM... “Rahmân”daki say›s›z özellikleri yoktan
var k›lan Rah›ym özelli¤idir! Potansiyeldeki özelliklerin
seyrini oluﬂturma özelli¤idir! Âlem sûretleri ile kendini seyir edendir! Bilinçli varl›klar›, hakikatlerine erdirmek suretiyle; seyretmekte ve Esmâ’s› özellikleriyle yaﬂatmakta
olan›n, kendisi oldu¤u fark›ndal›¤›yla yaﬂatand›r. “...Ve kâne bil mu’miniyne Rah›yma = Hakikatine iman etmiﬂlere
Rah›ym’dir” (33.Ahzâb: 43). Cennet diye iﬂaret edilen yaﬂam›n kayna¤›d›r. Melekî boyutun “var”l›¤›n› oluﬂturand›r.
EL MEL‹K... Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde
diledi¤ince ﬂe’n alarak fiiller âlemi sûretlerinde tedbir
edendir!
“Her ﬂeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirât›n bu mertebeden aç›¤a ç›kt›¤›na iﬂaret) Subhan’d›r... O’na
rücu ettirileceksiniz.” (36.Yâsiyn: 83)
Tek Melik’tir! Orta¤› olmaz. Bunun fark›ndal›¤›n› yaﬂatt›¤›n›n kesin ve mutlak teslimiyet d›ﬂ›nda bir hâli olmaz! ‹tiraz ve isyan hiç kalmaz! “Arﬂ› istiva” diye anlat›lan olayda
önde gelen özelliktir di¤er birkaç özellikle birlikte...
“Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz
ve Hakiym olan (diledi¤i mânâlar› aç›¤a ç›karmas› için onlar› yaratan) Allâh’› (iﬂlevleriyle) tespih etmedeler!”
(62.Cumu’a: 1)
EL KUDDÛS... Yarat›lm›ﬂlarda aç›¤a ç›kan özellik ve kavramlarla tan›mlanmaktan, kay›tlanmaktan ve s›n›rlanmaktan berî! Tüm âlemleri Esmâ’s›yla yoktan “var” k›larken;
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onlarda aç›¤a ç›kan özelliklerle tan›mlan›p s›n›rlanmaktan
dahi berîdir.
ES SELÂM... Yarat›lm›ﬂlara (beden ve tabiat kay›tlar›ndan; tehlikeden; boyutlar›n›n kay›tlar›ndan) selâmet ihsan
eden, yakîn hâlini oluﬂturan; iman edenlere “‹SLÂM”›n
hazm›n› veren; Dar’üs Selâm (hakikatimize ait kuvvelerin
tahakkuku) olan cennet boyutu hâlinin yaﬂam›n› meydana
getiren! Rah›ym isminin tetikleyerek aç›¤a ç›kard›¤› isim özelliktir!
“Selâmün kavlen min Rabbin Rah›ym = Rah›ym Rab’den
“Selâm ” sözü ulaﬂ›r (Selâm ismi özelli¤ini -Rableri olan
Esmâ hakikatlerinden aç›¤a ç›kan yolla- yaﬂarlar)!!”
(36.Yâsiyn: 58)
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EL MU’M‹N... Alg›lanan›n ötesi oldu¤u fark›ndal›¤›n›
oluﬂturand›r, Esmâ boyutu itibar›yla. Bu fark›ndal›k, boyutumuzda “iman” olarak aç›¤a ç›kar. ‹man edenler ﬂuurlar›ndaki bu fark›ndal›kla iman ederler; dünyam›zda Rasûller;
tüm varl›kta ise melekler dâhil! Bu fark›ndal›k, bilinçteki
akl›n vehim esaretinden kurtulmas›n› sa¤lar. Vehim, k›yas›
kullanarak muhakeme yapan akl› sapt›rabilirken, iman karﬂ›s›nda güçsüz ve etkisiz kal›r. Mu’min isminin özelli¤inin
aç›¤a ç›k›ﬂ› ﬂuurdan bilince direkt yans›r; dolay›s›yla da vehim kuvvesi onun üzerinde tasarruf edemez.
EL MÜHEYM‹N... “Esmâ” mertebesinden aç›¤a ç›kanlar›
kendi sistemi içinde koruyup sürdürendir (El hafizu ver Rakiybu ala külli ﬂey)! Ayr›ca, (emaneti) gözetip himaye
eden, koruyan, emin, anlamlar›na da gelir. “MÜHEYM‹N”in türedi¤i kök olan “el Emanet ”in Kurân’daki fonksiyonel kullan›l›ﬂ›, semâlar›n - arz›n - da¤lar›n yüklenmekten imtina etti¤i ve el Kurân’›n ikizi olan el ‹nsan’›n yüklendi¤i ﬂeydir. Esas itibar›yla Esmâ mertebesi ilminin RUH
adl› melek olarak ﬂuuruna iﬂaret eder. Ondan da yeryüzünde aç›¤a ç›kan insana yans›r bu emanet! Yani, Hakikatinin,
Esmâ özellikleri oldu¤u ﬂuurunu yaﬂamak! Bu da Mu’min
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ismiyle ortak çal›ﬂ›r. RUH adl› melek (kuvve) dahi, Esmâ
mertebesinin sonsuz s›n›rs›z özelliklerine iman›n kemâliyle Hayy ve Kayyum’dur! Çünkü o dahi “ﬂe’n” olarak vücud
sahibidir!
EL AZ‹YZ... Karﬂ› konulmaz güç sahibi olarak, diledi¤ini
uygulayan! Tüm âlemlerde diledi¤ini karﬂ› ç›kacak güç olmaks›z›n yerine getiren. Bu isim Rab ismiyle paralel çal›ﬂan bir isimdir. Rab özelli¤i Aziyz özelli¤iyle hükmünü icra eder!
EL CEBBÂR... Hükmü zorunlu olarak uygulamada oland›r. Âlemler Cebbâr’›n hükmü alt›nda, dilenileni uygulamak zorundad›r! Uygulamama gibi bir seçenekleri yoktur!
Cebr, onlar›n varoluﬂ sistem ve özlerinden gelen bir ﬂekilde aç›¤a ç›kar ve hükmünü yaﬂat›r!
EL MÜTEKEBB‹R... Mutlak BEN’lik O’na aittir! “Ben”
diyen yaln›zca kendisidir! Kim ben sözüyle kendisine varl›k verirse; var oluﬂunun hakikatine ait “Ben”li¤i örtüp, göreceli benli¤ini ileri ç›kar›rsa, bunun sonucunu, yanmak suretiyle yaﬂar! Kibriyâ, O’nun vasf›d›r.
EL HÂLIK... Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle birimleri “yok”ken “var” k›lan! Hâl›k’›n “halk”etti¤i her bir
ﬂeyin bir “hulk”u, yani yarat›l›ﬂ amac›na göre bir huyu, ahlâk› (do¤as›na göre davran›ﬂ›) vard›r... Bu nedenle “tehalleku BiAhlâk›llâh = Allâh ahlâk› ile (Allâhça) ahlâklan›n!”
buyurulmuﬂtur ki bunun anlam›; “Allâh Esmâ’s›n›n özellikleriyle var olmuﬂ oldu¤unuzun fark›ndal›¤›yla ve bunun
gere¤ince yaﬂay›n” demektir.
EL BÂR‹... Mikrodan makroya do¤ru her yaratt›¤›n› kendine özgü program ve özellikle yarat›rken, bütünsellikle de
uyumlu olarak onu iﬂlevlendiren. Bedendeki tüm organlar›n birbiriyle ahenkli düzeni misali!
EL MUSAVV‹R... Mânâlar› sûretler hâlinde aç›¤a ç›kar›p,
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alg›layanda o sûretlerin alg›lanma mekanizmas›n› oluﬂturan.
EL ⁄AFFAR... Kudret veya hikmetin gere¤i olarak oluﬂmuﬂ noksanl›klar›n› fark edip, bunlar›n sonuçlar›ndan kurtulmay› irade edenlere, örtüleyicili¤ini yaﬂatan. Ba¤›ﬂlayan.
EL KAHHÂR... “Vâhid” oluﬂunun sonucunu yaﬂatarak
“izafî - göresel” benliklerin asla “var” olmad›¤›n› seyrettiren!
EL VEHHÂB... Diledi¤ine karﬂ›l›ks›z ve “hak etme” kavram› devrede olmaks›z›n veren.
ER REZZÂK... Hangi boyutta veya ortamda olursa olsun
aç›¤a ç›kan birimin yaﬂam›n›n devam› için gereken her türlü g›day› veren.
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EL FETTAH... Birimde aç›l›m oluﬂturan. Hakikati fark ettirip seyrettiren; bunun sonucunda âlemlerde eksik, noksan,
yanl›ﬂ olmad›¤›n› müﬂahede ettiren. Görüﬂ veya kullan›m
alan›n› aç›p de¤erlendirme olana¤›n› meydana getiren.
Fark edilemeyeni fark ettirip de¤erlendirten!
EL AL‹YM... “‹lim” özelli¤i sebebiyle s›n›rs›z sonsuz her
ﬂeyi ve her boyutu, her yönüyle Bilen!
EL KABIDZ... Tüm birimleri, onlar› oluﬂturan “Esmâ”
s›yla hakikatleri yönünden kudret eliyle tutup, hükmünü
icra eden! ‹çe dönüklü¤ü yaﬂatan.
EL BÂSIT... Aç›p yayan. Boyutsall›klar› ve derin görüﬂü
oluﬂturan.
EL HÂFIDZ... Alçalt›c›. Hakikatinden uzak yaﬂam› oluﬂturucu! Evrensel boyuttaki “Esfeli sâfîliyn” i yarat›c›.
“Kesret” müﬂahedesini oluﬂturan perdelili¤i meydana getiren!
ER RÂF‹’... Yükselten. Bilinçli birimi yatay veya dikey
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anlamda yükselterek hakikatini kavrama veya seyir anlam›nda yükselten.
EL MU‹ZZ... Diledi¤i birimde, izzeti oluﬂturan özelli¤i
aç›¤a ç›kartarak, onu di¤erlerine göre de¤erli k›lan!
EL MÜZ‹LL... Diledi¤inde zilleti zahir k›lan! Zelil eden...
‹zzeti meydana getiren yak›nl›k özelliklerini yaﬂatmayarak,
benlikle perdelenmenin yetersizlikleri içinde aﬂa¤›lanmay›
aﬂikâr k›lan!
ES SEM‹’... Aç›¤a ç›kard›¤› Esmâ özelliklerini her an alg›lamakta olan. Fark›ndal›¤› ve kavramay› yaﬂatan. Bunun
sonucu olarak Bas›yr ismi özelli¤ini tetikleyen!
EL BASIYR... Aç›¤a ç›kan Esmâ özelliklerini her an seyir
ile onlardan ç›kanlar› de¤erlendirip, sonuçlar›n› oluﬂturan.
EL HAKEM... Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelen!
EL ADL... Ulûhiyetinin sonucu olarak aç›¤a ç›kard›¤› her
Esmâ özelli¤inin yarat›ﬂ amac›na göre hakk›n› veren. Haks›zl›k etmekten, zulüm etmekten münezzeh olan!
EL LAT‹YF... Yaratt›¤›n›n derûnunda ve varl›¤›nda gizli
olan. Lütfu çok olan!
EL HAB‹YR... Aç›¤a ç›kan Esmâ özelli¤inin “var”l›¤›n›,
“Esmâ”s›yla meydana getiren olarak, onun durumundan
haberi olan. Birime, kendisinden aç›¤a ç›kanla, ne mertebede anlay›ﬂa sahip oldu¤unu fark ettiren!
EL HAL‹YM... Aç›¤a ç›kan bir olaya ani ve fevrî tepki vermeyip, aç›¤a ç›k›ﬂ amac› do¤rultusunda de¤erlendirmeye
alan.
EL AZ‹YM... Aç›¤a ç›km›ﬂ Esmâ özelli¤i olan hiçbir birimin, azametini kavrayamayaca¤› muhteﬂem büyüklük.
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EL ⁄AFÛR... Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi
gereken. Gerekli ar›nmay› yapt›rtarak Rah›ymiyetin nimetlerine erdiren. Rah›ym ismini tetikleyen!
Eﬁ ﬁEKÛR... Verdi¤i nimeti ço¤altmak için o nimeti de¤erlendirten. Birimde verilen nimeti hakk›yla de¤erlendirerek “daha”s›na aç›lmay› oluﬂturan. “Keriym” isminin özelli¤ini tetikler. Bu ismin özelli¤inin kapal› kalmas› ise, birimi kendisine ulaﬂana karﬂ› kapanmay›; o nimeti de¤erlendirmek yerine baﬂka yönlere dönerek o nimetten perdelenmeyi yaﬂat›r. Bu da “nankörlük” yani verileni de¤erlendirmemek olarak tan›mlan›r. Verilenin gerisinden mahrum
kalma sonucunu do¤urur. Nimetin ard› kesilir!
EL ALÎY... Yüce. Varl›klar› Hakikat noktas›ndan seyreden!
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EL KEB‹YR... Esmâ’s›yla yaratt›¤› âlemlerinin büyüklü¤ü
kavranamaz olan.
EL HAF‹YZ... Âlemler içindekilerin varl›¤›n›n korunmas›
için onlar›n gerekenlerini oluﬂturan.
EL MUK‹YT... Hafiyz isminin özelli¤inin oluﬂmas› için
gerekli olan maddi veya manevî olarak nitelendirilen alt
yap›y› oluﬂturup meydana getiren.
EL HAS‹YB... Birimselli¤in devam› için yeterli oldu¤u gibi, birimden aç›¤a ç›kanlar›n sonucunu yaﬂatan. Böylece
sonsuza dek oluﬂumun ak›ﬂ›n› yaratm›ﬂ olan!
EL CEL‹YL... Muhteﬂem kapsam ve mükemmeliyetiyle
Efâl âleminde sultan!
EL KER‹YM... Öylesine cömert ki, kendisini inkâr ile aç›¤a ç›kanlara dahi say›s›z nimetlerini ba¤›ﬂlamakta.
“OKU”mak yani “‹KRA” ancak O’nun keremiyle bir birimde aç›¤a ç›kabilir. Her birimin hakikatinde yer almakta.
ER RAKIYB... Her birimi Esmâ’s›yla yaratt›¤› için her an
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onunla olarak kontrol alt›nda tutan.
EL MUC‹YB... Kendisine olan yöneliﬂlere mutlaka icabet
ederek gere¤ini oluﬂturan!
EL VAS‹’... Esmâ özellikleriyle tüm âlemleri kapsam›ﬂ
olan.
EL HAK‹YM... ‹lminin kudretiyle aç›¤a ç›kmas›n› sebepler zincirine ba¤layarak, nedenselli¤i oluﬂturan ve böylece
kesret alg›lamas›n› oluﬂturan.
EL VEDUD... Cazibeyi, çekim gücünü yaratan. Salt karﬂ›l›ks›z, ç›kar beklenmeyen sevgiyi var eden. Her sevenin,
sevdi¤inde sevdi¤i gerçekliktir!
EL MEC‹YD... Aç›¤a ç›kard›¤› muhteﬂem yarat›ﬂ dolay›s›yla ﬂan›n›n yüceli¤ini ortaya koyan!
EL BÂ‹S... Sürekli yeni yaﬂam boyutlar›na dönüﬂtüren!
“Her an yeni bir ﬂe’nde” oluﬂun mekanizmas› olarak sürekli yeni bir hâl yaﬂatan.
Bu özelli¤in insanda aç›¤a ç›k›ﬂ› itibar›yla... “ÂMENTU”
da da yerini alan “Ba’sü ba’delMevt = ölüm akabindeki diriliﬂ” anlam›ndad›r...
“Mutlaka siz, boyutlar de¤iﬂtirerek o boyutlar›n uygun be denlerine dönüﬂeceksiniz!” (84.‹nﬂikak: 19) âyetindeki iﬂlev de bunu anlat›r...
Ölümü TATMAK ve bunun devam› yeni bir yaﬂam hâline
baﬂlamak. ﬁu dünya (beden) yaﬂam›m›zda iken de bu bâ’slar mümkündür... Velâyet - Nübüvvet - Risâlet bâ’slar› gibi! Ki, bunlarda dahi yeni bir yaﬂam mertebesi söz konusudur!
Tohumun kabu¤unu çatlat›p mahsulünü aç›¤a ç›karmas› gibi, ölü (bilkuvve - iﬂlevsiz - nesnel) olan› bâ’s edip dirilten,
demektir. Aç›¤a ç›kana, yeni yaﬂam ortam veya boyutuna
kavuﬂana göre, bir önceki ortama uygun yaﬂam bedeni “kabir” hükmündedir...
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“O Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hiç ﬂüphe yoktur. Kesinlikle Allâh, kabirlerde (bedenleri içinde) olan
nefsleri (bilinçleri) bâ’s edecektir (yeni bir beden oluﬂturarak yaﬂamlar›na devam ettirecektir)!!” (22.Hac: 7)
Eﬁ ﬁEH‹YD... Varl›¤›yla varl›¤›n›n ﬂahidi olan. Aç›¤a ç›kard›¤› Esmâ özelliklerinden varl›¤›n› seyredip aç›¤a ç›kanlara ﬂehâdet eden! ﬁehâdet edilenin kendisinden gayr›
olmad›¤›n› yaﬂatan.
EL HAKK... Apaç›k ortada olan Mutlak Hakikat! Aç›¤a ç›kan tüm iﬂlevlerin hakikati ve kayna¤›!
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EL VEK‹YL... Aç›¤a ç›kan her birimin iﬂlevinin gere¤ini
yerine getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrak›yla kendisine tevekkül edene sahip ç›karak, onun için en hay›rl›
sonucu oluﬂturan. Hakikatindeki el Vekiyl isminin özelli¤ine iman eden, Allâh’›n tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de
iman etmiﬂ olur! Halifelik s›rr›n›n kayna¤› bir isimdir!
EL KAV‹YY... Kudreti kuvveye dönüﬂtürerek varl›¤›n
oluﬂmas›n› sa¤layan ve onlardaki kuvveleri oluﬂturan. Melekî boyutu meydana getiren.
EL MET‹YN... Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn...
Sa¤laml›¤› oluﬂturan. Metanet, direnç veren!
EL VEL‹YY... Birimde kendi hakikatini tan›ma ve gere¤ini yaﬂama özelli¤ini aç›¤a ç›karan. Velâyetin ve onun kapsam›ndaki üst düzey yaﬂam özellikleri olan Risâlet ve Nübüvvetin kayna¤›. Velâyetin en üst mertebesi olan Risâlet
ve bir alt› olan Nübüvvet kemâlât›n› irsâl eden. Risâlet kemâlât›n›n zuhuru sonsuza dek geçerli ve iﬂlevli iken, Nübüvvet kemâlât›n›n iﬂlevi yaln›zca dünya yaﬂam›nda geçerlidir. Nebi, âhiret yaﬂam›nda da o kemâlâtla yaﬂar, ancak iﬂlevi bitmiﬂtir d›ﬂa dönük olarak! Risâlet iﬂlevi ise velâyet
getirisi üzere devam eder sonsuza dek, velîlerdeki gibi.
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EL HAM‹YD... Aç›¤a ç›kard›¤› evrensel kemâlât› “Veliyy” ismi kapsam›nda aç›¤a ç›kard›¤› âlem sûretlerince
seyredip de¤erlendirendir! Hamd yaln›zca kendisine aittir!
EL MUHSIY... TEK’likteki çokluk sûretlerini makrodan
mikroya tek tek tüm özellikleriyle yaratan.
EL MUBD‹’... Yarat›lm›ﬂlar›, eﬂi benzeri olmayan kendine
özgü özellikler bütünü olarak âlemlerde aç›¤a ç›karan.
EL MUIYD... Asl›na rücu edenleri yeni bir yaﬂam boyutunda hayata döndüren.
EL MUHY‹... ‹HYA eden. Hayata kavuﬂturan. ‹lim yaﬂant›s›yla hakikati müﬂahede ederek yaﬂam›n› sürdürmeyi
oluﬂturan.
EL MUM‹T... Ölümü tatt›ran... Bir yaﬂam boyutundan di¤er yaﬂam boyutuna geçirten!
EL HAYY... Esmâ âleminin kayna¤›! Tüm isim özelliklerinin hayat›n› veren, varl›¤›n› oluﬂturan. Evrensel enerjinin
kayna¤›; enerjinin hakikati!
EL KAYYUM... Hiçbir ﬂeye ihtiyaç duymaks›z›n kendi vas›flar›yla varl›¤›n› kaîm k›lan. Var olan her ﬂey kendisiyle
kaîm olan.
EL VÂC‹D... Özellikleri âdeta taﬂan... Her diledi¤ini var
eden. Tüm yarat›ﬂ›na ra¤men hiçbir ﬂeyi eksilmeyen!
EL MÂC‹D... Kerem ve ihsan›n›n s›n›rs›zl›¤›n›n getirdi¤i
ﬂan ve yücelik sahibi!
EL VÂH‹D... Vâhid’ül EHAD... Say›sal çokluk kabul etmez TEK! Cüzlere bölünmemiﬂ ve cüzlerden oluﬂmam›ﬂ;
panteizm anlam›na gelmeyen Bir! Çokluk kavram›n›n düﬂtü¤ü, “yok”lu¤a kavuﬂtu¤u, hiçbir fikir ve düﬂüncenin ayak
basamad›¤› TEK!
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ES SAMED... Som, salt TEK! Çokluk kavram›ndan münezzeh! Çok özelli¤in birleﬂmesinden oluﬂmam›ﬂ! Ve dahi
s›n›r kavram›ndan berî olan TEK’lik sahibi. Hiçbir ﬂeye
muhtaciyeti söz konusu olmayan TEK’illik. Hadîs-î ﬂerîf’te
ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r: “Es Samedülleziy lâ cevfe fiyhi = Samed odur ki, onda boﬂluk yoktur (SOM, SALT)!”
EL KAAD‹R... ‹lmindekileri kudretiyle bir nedenselli¤e
dayanmaks›z›n yarat›p seyreden! Bu hususta asla s›n›rlanmayan!
EL MUKTED‹R... Kudretiyle izhar etti¤i tüm varl›kta iktidar›, tedbir ve tasarrufu geçerli olan mutlak - iﬂlevsel kudret sahibi.
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EL MUKADD‹M... Yarat›ﬂ amac›na göre aç›¤a ç›karaca¤›
Esmâ özelli¤ine öncelik veren.
EL MUAHH‹R... Yaratt›¤›nda aç›¤a ç›kacak olan› Hakiym
isminin gere¤ince erteleyen.
EL EVVEL... Yarat›lm›ﬂ olan›n baﬂ›, ilk Hâli olan Esmâ
Hakikati.
EL ÂH‹R... Yarat›lm›ﬂ olan›n sonsuza dek bir sonras›.
EZ ZÂH‹R... Apaç›k ortada olan, Esmâ özelli¤iyle alg›lanmakta olan!
EL BÂTIN... Apaç›k ortada olan›n alg›lanamayan› ve Gayb›n hakikati. (Evvel Âhir Zâhir Bât›n, HÛ’dur!)
EL VÂL‹Y... Hükmüne göre yöneten.
EL MÜTEÂL‹Y... Sonsuz s›n›rs›z yüce; yüceli¤i her ﬂeye
yayg›n! Âlemlerdeki hiçbir ak›l ve idrak›n kapsam›yla, hiçbir f›trat›n mahiyet ve yans›t›c›l›¤›yla s›n›rlanmayan yücelik sahibi.
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EL BERR... F›tratlar›n gere¤ini kolaylaﬂt›rarak oluﬂmas›n›
sa¤layan! Bu konuda vaatlerini yerine getiren.
ET TEVVAB... Hak ve hakikati alg›lat›p kavratarak, o birimin kendi hakikatine dönüﬂünü oluﬂturan. Tövbeyi yaﬂat›r. Yani, birime yapt›¤› yanl›ﬂlardan dönmeyi ve verdi¤i
zararlar› gidermeyi nasip eder. Bu isim özelli¤i aç›¤a ç›kt›¤›nda Rah›ym isminin özelli¤ini tetikler. Sonuçta kiﬂinin
hakikatinin getirisi olan güzellikleri ve müﬂahedeyi yaﬂat›r.
EL MÜNTEKIM... Birimdeki, hakikatini yaﬂamas›na engel
olan davran›ﬂlar›n›n sonuçlar›n› yaﬂatan! “Züntikam”, aç›¤a ç›kan›n sonucunu, hak etti¤ini yaﬂatmakt›r. Allâh, intikam almak gibi duygularla vas›flanmaktan münezzehtir!
“ﬁediyd’ül Ikab” ile birlikte kullan›ld›¤›nda, “Hakikatinin
gere¤ini yaﬂamaya ters düﬂen düﬂünce ve davran›ﬂlar›n sonucunu en sert ve keskin bir biçimde yaﬂatan” anlam›na gelir.
EL AFÜVV... ﬁirk d›ﬂ›nda iﬂlenmiﬂ bütün suçlar›n tövbesini kabul edip, affedendir. ﬁirk hâli yaﬂam›nda bu ismin
özelli¤i aç›¤a ç›kmaz. Burada fark edilmesi önemli konu
ﬂudur. Suçun aff› demek, o kiﬂinin af öncesi yaﬂant›s›ndaki
kay›plar›n›n geri kazan›lmas› demek de¤ildir. Geçmiﬂin telâfisi ve kazas› yoktur Sünnetullâh’ta!
ER RAÛF... Çok ﬂefkatli, ac›yan; kendisine yönelenleri,
onlara zarar verip s›k›nt›ya sokacak davran›ﬂlardan koruyan, uzaklaﬂt›ran.
EL MÂL‹K’ÜL MÜLK... Mülkünde diledi¤ini tedbir edip,
hiçbir birime hesap verme kavram› olmadan diledi¤ini uygulayan.
“De ki: ‘Mülkün Mâlik’i olan Allâh’›m... Mülkü diledi¤ine
verirsin, diledi¤inden de mülkü çekip al›rs›n. Diledi¤ini
aziyz edersin, diledi¤ini zelil edersin. Hay›r senin elindedir.
Kesinlikle Sen her ﬂeye Kaadir’sin.’” (3.Âl-u ‹mran: 26)
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ZÜL’CELÂL‹ VEL’‹KRÂM... Celal’iyle aç›¤a ç›kard›¤›na
“yok”tan var olmuﬂlu¤unu kavratarak “yoklu¤unu” yaﬂat›p; ‹kram’›yla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde aç›¤a ç›k›ﬂ›n› seyrettirerek Bekâ’y› yaﬂat›r.
EL MUKSIT... Ulûhiyeti gere¤i olarak, her yarat›lm›ﬂa yarat›l›ﬂ amac›na göre hak etti¤ini vermek suretiyle adaletini
uygular.
EL CÂM‹’... Tüm varl›¤› “çok boyutlu tek kare resim” olarak ilminde topluca seyreden. Yarat›lm›ﬂlar›, yarat›l›ﬂ amaç
ve iﬂlevleri do¤rultusunda toplayan!
EL ⁄AN‹YY... Esmâ’s›n›n iﬂaret etti¤i özelliklerle s›n›rlan›p kay›tlanmayan ve o vas›flarla etiketlenmekten dahi münezzeh olan; “Ekberiyeti” dolay›s›yla! Esmâ’s›yla say›s›z
s›n›rs›z zengin olan!
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EL MU⁄N‹Y... Diledi¤ini, baﬂkalar›ndan musta¤nî k›lan,
zenginli¤i yaﬂatan, kendi zenginli¤iyle zengin eden.
“Fakr”›n sonucu olan Bekâ’n›n güzelliklerini hibe eden...
“Seni hiçbir ﬂeyin yok iken (fakr - “yok”lukta) bulup da
zenginli¤e (“g›na”ya - Bekâ’ya) kavuﬂturmad›k m› (El
⁄aniyy kulu yapmad›k m›, Âlemlerden ⁄aniyy olan›n kullu¤unu yaﬂatmad›k m›)?” (93.Duha: 8)
“Muhakkak ki ‘HÛ’dur ganî eden de fakir k›lan da.”
(53.Necm: 48)
EL MÂN‹’... Hak etmeyene, hak etmedi¤ine eriﬂmesine
engel yaratan!
ED DÂRR... Birimlerin s›k›l›p bunalarak kendine dönmesi
için çeﬂitli azap veren hâlleri (hastal›k, çile, belâ) yaﬂatan!
EN NÂF‹’... Hayra eriﬂmeye vesile olacak yararl› düﬂünce
ve fiilleri hat›ra getirip gere¤ini uygulatan.
EN NÛR... Her ﬂeyin hakikati olan ‹lim! Her ﬂeyin asl›
Nûr’dur, demek; her ﬂey ilimden ibarettir ‹lmullâh’ta de-
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mektir. Hayat, ilimle vard›r. ‹lim sahipleri Hayy’d›r; diridir! ‹lmi olmayan ise, yaﬂayan ölüdür.
EL HÂD‹Y... Hakikate erdiren... Hakikatin gere¤ini yaﬂatan! Hakk’› dillendirten! Hakikate yönlendiren!
EL BED‹Y’... Eﬂi benzeri olmayan güzellikte olup, güzellikleri yaratan! Türleri ve varl›klar› herhangi bir örne¤e dayanmayan ﬂekilde kendilerine özgü özelliklerle yaratan.
EL BAKIY... Zaman kavrams›z, yaln›zca var olan.
EL VÂR‹S... Sahibi olduklar›n› geride b›rakarak dönüﬂenlerin, arkada b›rakt›klar›n›n sahibi olarak çeﬂitli isimlerle
aç›¤a ç›kan! Bir tükeniﬂin ard›ndan yeni bir yap›yla devam
eden.
ER REﬁ‹YD... Rüﬂde erdiren! Birimin hakikatini fark etmesinin sonucu olarak olgunlaﬂmas›n› yaratan ve yaﬂatan!
ES SABÛR... “E¤er Allâh insanlar› zulümlerinden dolay›
sorumlu tutup sonucunu hemen yaﬂatsayd›; (arz) üzerinde
hiçbir DABBE (insan de¤il insan bedeni) b›rakmazd›! Fakat onlar› hükmedilmiﬂ bir vakte tehir ediyor... Ecelleri geldi¤i vakit de ne bir saat geri kal›rlar, ne de öne geçebilirler.” (16.Nahl: 61)
Her yarat›lm›ﬂ olan›n amac›na uygun iﬂlevini yapmas›n›
bekleyip, o iﬂlevini tamamlad›ktan sonra sonuçlar›n› yaﬂatan. Zâlimin zulmüne müsaade etmesi, yani Sabûr özelli¤ini aç›¤a ç›karmas›, hem zâlim hem mazlum yönünden yaﬂanacak iﬂlevin tam hakk›yla yaﬂanmas› ve daha sonra da
sonuçlar›n›n oluﬂmas› içindir. Belân›n büyü¤ünün aç›¤a
ç›kmas›, zulmün büyü¤ünün oluﬂmas›n› gerektirir!
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SON HATIRLATMA
Elbette ki “Allâh” ismiyle iﬂaret edilen “EKBER”in “Esmâ
ül Hüsnâ”s›n›n anlamlar› bu kadar dar kapsaml› de¤ildir!
Bu yüzdendir ki, uzun y›llard›r bu konuya hiç girmemiﬂtim.
Çünkü bu konunun hakk›n›n verilmesi muhaldir - olanaks›zd›r! “ALLÂH ‹LM‹NDEN YANSIMALARLA
KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” dolay›s›yla bu konuya girmek zorunda kald›m. Rabbimden ba¤›ﬂlanma dilerim. Bu
konuda nice eserler yaz›lm›ﬂt›r. Biz bugünkü bak›ﬂ aç›m›z
yönünden k›sa ve ak›lda kalabilecek ﬂekilde konuyu ele ald›k. Belki deryadan bir damla sudur bu konudaki anlatt›klar›m›z!
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“... SubhanAllâhi amma yes›fun!”
“... Allâh onlar›n tan›mlamalar›ndan Subhan’d›r (ötedir)!!”
(23.Mu’minûn: 91)
Bu çal›ﬂmam›za nokta koymadan, ﬂu mutlak gerçe¤i bir kere daha vurgulayal›m. Bütün bu aç›klad›klar›m›z ve yazd›klar›m›z, kiﬂinin kendisini, bedensellikten ve “ben”likten
ar›nd›rd›ktan sonra, “ﬂuurda seyir” boyutunda yaﬂanacak
olan ﬂeylerdir. Bu ar›nma - tezkiye olmadan, kiﬂinin, bilgileri edinip tekrarlamas› bir bilgisayar›n tekrarlamas›ndan
farkl› bir sonucu asla yaﬂatmaz! Tasavvuf, dedi-kodu olmay›p bir yaﬂant›d›r! G›ybet veya dedikoduyla ömür tüketen,
ﬂeytan›n süslü gösterdi¤i amelle kendini avutand›r. Kiﬂinin
bu bilgileri yaﬂamas›n›n aç›k teyidi ise, onun için “yanma”n›n kesinlikle bitmiﬂ olup; hiçbir ﬂeyin veya olay›n onu
üzüp kapsamamas›d›r! Kiﬂide ﬂartlanmalar›n getirdi¤i de¤er yarg›lar›na dayal› duygusall›k yaﬂam› ve buna dayal›
davran›ﬂlar oldu¤u sürece, o beﬂeriyetinin kemâlini yaﬂayan bir birim olarak ve yapt›klar›n›n sonucunu yaﬂamaya
devam ederek ölümsüzlük boyutuna geçer.
Bilgi uygulamak içindir. “Uygulanmayan ilim, insan›n s›rt›ndaki yüktür” fark›ndal›¤›yla iﬂe kendimizden baﬂlayal›m.

ESMÂ ÜL HÜSNÂ

Gecenin sonucunda kendimize ﬂu soruyu soral›m:
Bilgimize göre, gece uykuda geri dönüﬂü olmayan yolculu¤a haz›r m›y›z? Dünyada bizi “yakan” olaylar bitti mi? Huzurlu, mutlu “kullu¤u” yaﬂ›yor muyuz? Cevap evetse ne
mutlu! De¤ilse, yar›na çok iﬂ var demektir. Bu durumda sabah kalkt›¤›m›zda, bu gece yatarken mutlu ve haz›r olarak
yatmak için neler yapmal›y›m; diye düﬂünmemiz gerekmez
mi?
Sahip oldu¤umuzu sand›¤›m›z her ﬂeyi geride b›rakarak gidece¤imizin idrak› içinde günü de¤erlendirebiliyorsak
ﬂükürler olsun.
Ves Selâm.
“ALLÂH ‹LM‹NDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I
KERÎM ÇÖZÜMÜ” isimli çal›ﬂmamda eme¤i geçen, ilminden yararland›¤›m de¤erli âlim ve hâl ehli ‹stanbul
CERRAH MEHMET PAﬁA Camii ‹mam› muhterem
Hasan GÜLER Hocam›za huzurlar›n›zda teﬂekkürlerimi
sunar›m.
AHMED HULÛS‹
03 ﬁubat 2009
North Carolina, USA
www.ahmedhulusi.org
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AHMED HULÛS‹ K‹MD‹R? AMACI NED‹R?
De¤erli okurum;
Ahmed Hulûsi kimdir, amac› nedir diye çok merak
ediliyor...
Çok özetle anlatal›m...
21 Ocak 1945 tarihinde ‹stanbul, Cerrahpaﬂa’da dünyaya gelmiﬂ bulunan çocu¤a annesi Ahmed, babas› da
Hulûsi adlar›n› koymuﬂlar.
18 yaﬂ›na kadar Hazreti Muhammed’i dahi tan›mayan
bir zihniyetle yaln›zca bir yarat›c›ya inanm›ﬂ ve Din
konusundaki her sorusuna karﬂ›l›k olarak “sen bunlar› sorma, sadece denileni yap” cevab›n› ald›¤› için
de, hep din d›ﬂ› yaﬂam›ﬂt›r çevresindekilere göre!
Babas›n›n vefat›ndan üç gün sonra 10 Eylül 1963 günü annesinin ›srar›yla gitti¤i Cuma namaz›nda, içine
gelen bir ilhamla Din konusunu tüm derinlikleriyle
araﬂt›rma karar› alm›ﬂ, o günden sonra beﬂ vakit namaza baﬂlam›ﬂ ve abdestsiz dolaﬂmamaya karar vermiﬂtir.
Din konusuna önce Diyanet’in yay›nlad›¤› on bir ciltlik
Sahihi Buhari tercümesini, sonra tüm Kütübi Sitte’yi
ve Rahmetli Elmal›l›’n›n “Hak Dini” isimli tefsirini
okuyarak girmiﬂtir. ‹ki y›la yak›n bir süre zâhir ilimleri itibar›yla olabildi¤ince geniﬂ kaynaklar› incelemiﬂ,
yo¤un riyâzatlar ve çal›ﬂmalarla kendini tasavvufa
vermiﬂ; ilk kitaplar›n› 1965 y›l›nda yazd›ktan sonra

kendindeki aç›l›m ve hissediﬂleri 1966 y›l›nda yazd›¤›
TECELL‹YÂT isimli kitab›nda yay›nlam›ﬂt›r. Bu kitap
onun 21 yaﬂ›ndaki bak›ﬂ aç›s›n› ve de¤erlendirmelerini ihtiva etmesi itibar›yla geçmiﬂ yaﬂam› hakk›nda
önemli bir de¤erlendirme kayna¤›d›r. 1965 y›l›nda tek
baﬂ›na hacca gitmiﬂ ve hayat› boyunca kendi yolunda
hep tek baﬂ›na yürümüﬂtür!
Prensibi, “kimseye tâbi olmay›n, kendi yolunuzu
kendiniz çizin, Rasûlullâh ö¤retisi ›ﬂ›¤›yla” olmuﬂtur.
1970 y›l›nda AKﬁAM Gazetesi’nde çal›ﬂ›rken RUH ve
ruh ça¤›rmalar konusunu incelemeye alm›ﬂ ve bu konuda Türkiye’de konusunda ilk ve tek kitap olan
“RUH, ‹NSAN, C‹N”i yay›nlam›ﬂt›r.
Kurân’daki “dumans›z ateﬂ” ve “gözeneklere nüfuz
eden ateﬂ” uyar›lar›n›n “›ﬂ›nsal enerjiye” iﬂaret etti¤ini keﬂfetmesinden sonra, Kurân’›n iﬂaret yollu aç›klamalar›n› de¤erlendiren, bundan sonra dinsel anlat›mdaki iﬂaretlerin bilimsel karﬂ›l›klar›n› deﬂifre etmeye çal›ﬂan Ahmed Hulûsi, bu alanda ilk çal›ﬂmas›n› 1985 y›l›nda “‹NSAN ve SIRLARI” isimli kitab›nda
aç›klam›ﬂt›r.
Daha sonraki süreçte Kurân’da kelimeler baz›nda
yapt›¤› çal›ﬂmalarla keﬂfetti¤i gerçekleri hep ça¤daﬂ
bilgilerle bütünleﬂtirmiﬂ; kendisini, “D‹N” olay›n›,
ALLÂH ad›yla iﬂaret edilenin tamamen entegre bir
Sistem ve Düzen’i temeline oturtarak, Hazreti
Muhammed (AleyhisSelâm)’›n neyi anlatmak istedi¤ini “OKU” maya vermiﬂtir. Bu yolda edindi¤i bilgilerin
bir k›sm›n› kitaplar› ve internet arac›l›¤›yla da toplumla paylaﬂm›ﬂt›r.
‹slâm Dini’ni, Kur’ân-› Kerîm, Kütübi Sitte (alt› önde
gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek incele-

yen, geçmiﬂteki ünlü tasavvuf sîmalar›n›n çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirerek gereklerini yaﬂad›ktan sonra,
bunlar› günümüz ilmiyle de birleﬂtirerek de¤erlendiren ve mant›ksal bütünlük içinde B‹R S‹STEM olarak aç›klayan Ahmed Hulûsi, insanlar›n, kiﬂili¤iyle
de¤il, düﬂünceleriyle ilgilenmesini istemektedir.
Çünkü, bu alanda tek örnek Hazreti Muhammed’dir!
Basit beyinler yaﬂamlar›n›, kiﬂiliklerle ve do¤al sonucu olarak dedikodu ve g›ybetle tüketirlerken; geliﬂmiﬂ
beyinler, fikirlerle ve düﬂünce dünyas›n›n verileriyle
ömürlerini de¤erlendirirler!
Bu nedenledir ki, Ahmed Hulûsi kendisini ön plana ç›kartmamakta, kitaplar›na 40 y›la yak›n zamand›r “soyad›n›” koymamaktad›r; insanlar›n ﬂu veya bu ﬂekilde
çevresinde bir halka oluﬂturmamas› için... Bugün dahi, görüﬂtü¤ü çok az say›da insan vard›r. Bu yüzden
aﬂ›r› boyutlarda tepki almas›na ra¤men bu konudaki
tutumunu ›srarla sürdürmektedir.
Anadolu’nun beﬂ-alt› yerinde baz› kiﬂilerin kendilerini
“Ahmed Hulûsi benim” ﬂeklinde tan›t›p, çevrelerine
insanlar toplay›p, onlardan maddi menfaat toplama
giriﬂimlerini duyunca da, kitaplar›na resim koymak
zorunda kalm›ﬂ, bu suretle söz konusu sahtekârl›¤›
önlemiﬂtir.
Sürekli Sar› Bas›n Kart› sahibi gazeteci Ahmed Hulûsi,
bu alan d›ﬂ›nda profesyonel olarak hiçbir iﬂle u¤raﬂmam›ﬂ, hiçbir teﬂkilat, dernek, parti, cemaat üyesi
olmam›ﬂt›r. Bütün yaﬂam›, ça¤daﬂ bilimler-‹slâmTasavvuf araﬂt›rmalar›yla devam etmiﬂ, kitap ve yaz›lar›yla, sesli ve görüntülü sohbetlerinin tamam›n›
internet üzerinden okuyucular›na ücretsiz ve tam

metin olarak indirilebilir ﬂekilde yay›nlam›ﬂ ‹LK yazard›r. Tüm düﬂünce ve bak›ﬂ aç›lar›yla beklentisiz
olarak apaç›k ortadad›r!
28 ﬁubat öncesi ﬂartlar dolay›s›yla, eﬂi Cemile ile önce Londra’da bir y›l yaﬂayan Ahmed Hulûsi, 1997 y›l›nda Amerika’ya yerleﬂmiﬂ ve hâlen orada yaﬂam›n›
sürdürmektedir.
Mevcut bilgileri ›ﬂ›¤›nda, tamamen insanlardan uzak
kendi “köy”ünde yaﬂamay› tercih edip, herkese, orijinal kaynaklara göre Rasûlullâh’› ve Kurân’› arac›s›z
olarak yeniden de¤erlendirmeyi tavsiye etmektedir!
Zira, Hazreti Muhammed’in aç›klad›¤› S‹STEM’e göre,
“D‹N ADAMI” diye bir s›n›f asla söz konusu de¤ildir!
Her fert direkt olarak Allâh Rasûlü’nü muhatap al›p
O’na göre yaﬂam›na yön vermek zorundad›r! Tâbi olunmas› zorunlu tek kiﬂi, ALLÂH Rasûlü MUHAMMED
MUSTAFA AleyhisSelâm’d›r. O’nun d›ﬂ›ndaki tüm kiﬂiler istiﬂari mahiyetteki kiﬂilerdir ve yorumlar›
kimseyi ba¤lamaz!
Herkes yaln›zca Allâh Rasûlü ve KUR’ÂN bildirilerinden me’sûldür! Bunun d›ﬂ›nda kalan tüm veriler kiﬂilerin göresel yorumlar›d›r ve kimseyi BA⁄LAMAZ!
‹ﬂte bu bak›ﬂ› dolay›s›yla da Ahmed Hulûsi insanlar›n
kendi çevresinde toplanmas›n› veya kendisine tâbi olmas›n› kesinlikle istememektedir. Anlatt›klar›n›n sorgulanmas›n›, araﬂt›r›lmas›n› tavsiye etmektedir. Bana
inanmay›n, yazd›klar›m›n do¤rulu¤unu araﬂt›r›n demektedir!.. Bu yüzden de insanlardan uzak yaﬂamay›
tercih etmektedir.
Bu bak›ﬂ› dolay›s›ylad›r ki, Ahmed Hulûsi’nin ne bir
tarikat› vard›r, ne bir cemiyeti ve ne de herhangi bir

isimle an›lan toplulu¤u!
Ahmed Hulûsi, çeﬂitli çevrelerce kendisine yak›ﬂt›r›lan her türlü pâye, ünvan ve etiketlerden berîdir! O,
sadece Allâh kuludur!
Kimseden maddi veya siyasî, ya da manevî bir beklentisi olmay›p, yaln›zca kulluk ve bir insanl›k borcu
olarak bilgilerinin bir k›sm›n› okuyucular›yla paylaﬂmaktad›r.
Ahmed Hulûsi, yaln›zca...
Düﬂünebilen beyinlerle düﬂüncelerini paylaﬂmaya
çal›ﬂan bir düﬂünürdür!
Hepsi, bundan ibaret!
Hiçbir yaz›l›, sesli veya görüntülü eserinin TEL‹F
HAKKI OLMAYAN yazar›n eserleri, pek çok de¤erlendiren taraf›ndan orijinaline uygun olarak bast›r›l›p,
karﬂ›l›ks›z olarak çevrelerine da¤›t›lmaktad›r... Bugün milyonlarca ailenin evinde Ahmed Hulûsi imzal›
eserlerin var olmas›, onun için yeterli ﬂereftir.
Bu konulardaki detayl› çal›ﬂmalar› aﬂa¤›daki baz› internet sitelerinden inceleyebilir, dilediklerinizi tümüyle kendi bilgisayar›n›za indirebilirsiniz.
www.ahmedhulusi.org
www.okyanusum.com
www.allahvesistemi.org
Sonuç olarak ﬂunu vurgulayay›m...
Herkesin görüﬂü kendi bilgi taban›n›n sonucu kadard›r! Bu eserleri kendiniz de¤erlendirmeye çal›ﬂ›n!

Yazarla de¤il, yaz›lanla ilgilenin. Sizlere karﬂ›l›ks›z
olarak verilen bu Allâh hibesi ilmi hakk›yla inceleyin.
Ebedî yaﬂam›n›za yön verebilecek düzeyde Allâh ve
Sistemi’ni (Sünnetullâh’›) anlatan bu eserler umar›m
sizlere yeni ufuklar açar.
Sayg›lar›mla,
AHMED HULÛS‹
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AHMED HULÛS‹’N‹N D‹⁄ER K‹TAPLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

MANEVÎ ‹BADETLER REHBER‹, 1965
EBU BEK‹R ES SIDDÎK, 1965
TECELL‹YÂT, 1967
RUH ‹NSAN C‹N, 1972
‹NSAN VE SIRLARI (1-2), 1986
DOST’TAN DOSTA, 1987
HAZRET‹ MUHAMMED’‹N AÇIKLADI⁄I ALLÂH, 1989
EVRENSEL SIRLAR, 1990
Gavs› Â’zâm ABDULKÂD‹R GEYLÂNÎ “GAVSÎYE”
AÇIKLAMASI, 1991
DUA VE Z‹K‹R, 1991
HAZRET‹ MUHAMMED NEY‹ “OKU”DU?, 1992
AKIL VE ‹MAN, 1993
MUHAMMED MUSTAFA (a.s.) (1-2), 1994
KEND‹N‹ TANI, 1994
TEK’‹N SEYR‹, 1995
‹SLÂM, 1996
‹SLÂM’IN TEMEL ESASLARI, 1997
OKYANUS ÖTES‹NDEN (1-2-3), 1998
S‹STEM‹N SESLEN‹ﬁ‹ (1-2), 1999
“D‹N”‹N TEMEL GERÇEKLER‹, 1999
CUMA SOHBETLER‹, 2000
MESAJLAR, 2000
YAﬁAMIN GERÇE⁄‹, 2000
B‹L‹NC‹N ARINIﬁI, 2005
B’SIRRIYLA ‹NSAN VE D‹N, 2005
YEN‹LEN, 2007
ALLÂH ‹LM‹NDEN YANSIMALARLA
KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ, 2009

Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerine ulaﬂmak için www.ahmedhulusi.org
Ahmed Hulûsi’nin tüm eserleri K‹TSAN’dan temin edilebilir.

AHMED HULÛS‹’N‹N SESL‹ SOHBETLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

‹NSANIN GERÇE⁄‹
‹NSAN VE ÖLÜM ÖTES‹-1
‹NSAN VE ÖLÜM ÖTES‹-2
OKUMAK
KORUNMAK ‹Ç‹N
AMENTÜ-1
AMENTÜ-2
‹SLÂM
GERÇEKÇ‹ DÜﬁÜNCE
AKIL VE ‹MAN
TEKL‹⁄E G‹R‹ﬁ
TEKL‹⁄‹N ESASLARI
M‹’RÂC
RUH ‹NSAN C‹N MELEK
KAD‹R GECES‹
HAL‹FETULLÂH
NEFS NED‹R?
B‹L‹NC‹N ARINIﬁI
ÖZ’ÜN SEYR‹
TEK’‹N TAKD‹R‹
ÜST MADDE
KAZA VE KADER-1
KAZA VE KADER-2
KADER VE ASTROLOJ‹

Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerine ulaﬂmak için www.ahmedhulusi.org
Ahmed Hulûsi’nin tüm eserleri K‹TSAN’dan temin edilebilir.

AHMED HULÛS‹’N‹N V‹DEO SOHBETLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DOSTÇA B‹R SÖYLEﬁ‹
“TANRI”MI “ALLÂH”MI
ALLÂH’I TANIYALIM-1
ALLÂH’I TANIYALIM-2
SOHBET
HAK‹KAT
UYANIﬁ+ÜST MADDE
DOST’TAN DOST’A
RUH C‹N MELEK
SORULAR VE CEVAPLAR
KAZA VE KADER
KADER VE ASTROLOJ‹
‹ZM‹R KONFERANSI
ANTALYA KONFERANSI
ANTALYA FALEZ SOHBET‹

Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerine ulaﬂmak için www.ahmedhulusi.org
Ahmed Hulûsi’nin tüm eserleri K‹TSAN’dan temin edilebilir.

AHMED HULÛS‹’N‹N TV SOHBETLER‹
(EXPO CHANNEL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SELÂM
SÜNNET
KURÂN’IN RUHU
‘B’ SIRRI
B‹SM‹LLÂH
ALLÂH’‹ ‹MAN
K‹L‹TLENM‹ﬁL‹K
‹S‹MLER
NEY‹ ‘OKU’DU
SÜNNETULLÂH
D‹N ADINA
MUHAMMED FARKI
ÖLÜM
‹BADET
NAMAZ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

‹L‹M-‹RADE-KUDRET
TANRI MERKEZL‹
RUHLAR
REENKARNASYON
S‹STEM
ORUÇ VE ZEKÂT
BEY‹N-DUA
HAC
KAD‹R
AKIL-‹MAN
KANMAYIN
FAYTONCU
MUHAMMEDÎ
HAZ‹NE
VEDA

Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerine ulaﬂmak için www.ahmedhulusi.org
Ahmed Hulûsi’nin tüm eserleri K‹TSAN’dan temin edilebilir.

AHMED HULÛS‹’N‹N
YABANCI D‹LLERE ÇEVR‹LM‹ﬁ K‹TAPLARI
1.

HAZRET‹ MUHAMMED’‹N AÇIKLADI⁄I ALLÂH
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, ‹spanyolca, Rusça, Azerice, Arnavutça

2.

‹SLÂM
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, ‹spanyolca, Rusça, Azerice, Arnavutça

3.

S‹STEM‹N SESLEN‹ﬁ‹ 1-2
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca

4.

D‹N’‹N TEMEL GERÇEKLER‹
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca

5.

YAﬁAMIN GERÇE⁄‹
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca

6.

DOST’TAN DOSTA
‹ngilizce, Frans›zca

7.

EVRENSEL SIRLAR
‹ngilizce, Frans›zca

8.

MESAJLAR
‹ngilizce, Frans›zca

9.

TECELL‹YÂT
‹ngilizce

10.

RUH ‹NSAN C‹N
‹ngilizce

11.

DUA VE Z‹K‹R
Almanca

12.

‹SLÂM’IN TEMEL ESASLARI
Azerice

Ahmed Hulûsi’nin eserlerinde yer alan kavramlara iliﬂkin eserler;
Ahmed Hulûsi’de KAVRAMLAR (A’dan-Z’ye), Av. Asuman Bayrakç›
www.allahvesistemi.org

NOTLAR

