
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHMED HULÛSİ 

 

YENİLEN! 
 

 

www.ahmedhulusi.org



 

KAPAK HAKKINDA  
 

 

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı 

ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz 

rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. 

Kapakta yer alan amblem, Kûfi hat sanatı 

ile yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; 

Muhammed Rasûlullâh" cümlesidir ve bu 

“tanrılık kavramı yoktur, yalnızca Allâh 

adıyla işaret edilen vardır; Muhammed 

(aleyhisselâm) bu anlayışın Rasûlü’dür” 

anlamını taşır. 

Amblemin ön kapakta ve her şeyin 

üzerinde yer alması, Ahmed Hulûsi’nin bu 

anlayışı tüm eserlerinde ve hayatı boyunca 

her anlamda baş tacı yapmış olmasının 

sembolik ifadesidir. 

Karanlıktan aydınlığa açılan Kelime-i 

Tevhid penceresinden Allâh Rasûlü’nün 

nûrunu temsil eden yeşil renkte yansıyan 

ışık, Ahmed Hulûsi’nin kaleminden, işaret 

ettiği konuda aydınlanmayı amaçlayan 

“kitap isminde” beyaz renkte 

somutlaşmıştır. 

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, 

onu değerlendirebilenlere sağladığı 

aydınlanma da kitap içeriğinin özetlendiği 

arka kapak zeminindeki beyaz renk ile 

ifade edilmiştir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif 

hakkı yoktur. 

Ayrıca bu kitap ASLA PARAYLA SATILMAZ. 

Ancak bastıranın hediyesi olarak dağıtılabilir. 

Allâh, bu kitabı bastırıp dağıtanların 

ve basımda karşılıksız emeği geçenlerin 

âhirete geçmişlerine ve yaşayanlarına 

rahmet eylesin. 

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla 

herkes tarafından basılabilir,çoğaltılabilir,  

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir. 

ALLÂH ilminin karşılığı alınmaz. 

 

AHMED HULÛSİ
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YENİLENDİK Mİ? 

 

 

“Tek’in Seyri” ile bundan önceki “İnsan ve Din” isimli 

kitabımda, buradaki konulara kaynak olacak temel bakış açılarını 

derlemiştim. 

Bu kitapta ise, çok yönlü düşünen beyinlere, konuları geniş bir 

perspektifte ve çok boyutlu olarak açıklamaya çalıştım. 

Çağdaş bilimin verilerine erişemeyen beyinler için, geçmişte, 

hakikati görmenin tek yolu “keşif” veya “fetih” denilen, içsel 

algılama yollarıydı. Bu müşahedelerini de, ancak işaret yollu, 

mecazlarla, benzetmelerle dillendirebiliyorlardı. 

Onların yaşadıklarını yaşamamışların ise anlatılanları taklit yollu 

tekrardan başka şansları yoktu. 

“YENİLEN” hükmü açığa çıktı, bundan yaklaşık altmış küsur yıl 

önce! Atom (madde) parçalandı! 

Maddenin, beynin beş duyuya göre değerlendirmesi olduğu fark 

edilmeye başlandı… Ne var ki beynin tek değerlendirmesi değildi 

bu! 

“Dalga (wave) okyanusunda” yüzen bilinç balıkları olduğumuz 

düşünüldü! 

Bilinç balıkları okyanusun derinliklerine daldı; “holografik 

gerçeklik” ile yüz yüze geldi! 

Okyanusun ötesinde, beynin, “holografik beyin” olduğu 

keşfedildi! 

Kuarksal katmandan geçilip, string teoremiyle, bölünmez 

parçalanmaz (ahad-samed) TEK’e işaret edildi. 

Ve son bir şey daha fark edildi ki; tüm bunların algılandığı 

katman, bir üst katmanın (semânın) içinde yalnızca bir alt boyut! 



 

Evren içre evrenlerin, gerçekte, “çok boyutlu tek kare resim” 

algılamasıyla “ALLÂH” ismiyle işaret edilenin çeşitli isimleriyle 

tanımlanan özelliklerinin “AN”lık görüntü algılamasından başka bir 

şey olmadığı “NOKTA”sına ulaşıldı! 

Ve dahi fark edildi ki; o “NOKTA”, “ALLÂH” ismiyle işaret 

edilenin ilmindeki sayısız “Nokta”lardan yalnızca bir “NOKTA”! 

Bunu da ifade eden tek bir tanımlama var… 

ALLÂHU EKBER! 

“Holografik Gerçeklik”ten (ya da mecazla diyelim, 

hakikatinden) aldığı ilhamla yaşayan birileri, seslendirdi bu gerçeği! 

Bu çağın yenilenmesi de böylece gerçekleşmiş oldu, bize göre! 

Bundan sonrası ise, katman içi yatay-detay bilgiden öteye geçebilir 

mi bilemem! 

Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin, geleceğimizin en 

muhteşem Ruhu, cennet ismiyle tanımlanan boyutun en 

muhteşem Nûru Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın bahşetmiş 

olduğu bilgilerden yola çıkarak “Kur’ân-ı Kerîm” isimli bilgi 

kaynağının şifrelerini kapasitem kadarıyla deşifre ederek, günümüz 

anlayışının kaldırabileceği ölçülerle yazmaya çalıştığım bu konular, 

umarım sizlere yepyeni ve bambaşka bir yaşam boyutunun anahtarı 

olur. 

Bedenlerimizi terk edeceğimiz bu boyuttan sonra, ruhlarımızı da 

gelecekteki ortamında terk edip; “nûr” diye adlandırılan sonsuz 

yaşamda bir arada olmak niyazıyla… 

 

AHMED HULÛSİ 

4 Mayıs 2007 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzun yıllardır huzur içinde, kimseye muhtaç olmadan, 

düşüncelerimi yazmam için gereken ortamı oluşturan 

eşim Cemile’m ve babası Atasay Kamer’e 

şükranlarımla...
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ANLADIĞIM İSLÂM 

 

  
Yeryüzüne gelmiş en muhteşem “BEYİN” ve sonsuzluğa uzanan 

en muhteşem “RUH” olan Hazreti Muhammed (aleyhisselâm) 

acaba bize ne bağışladı?  

Yaşadığı çağın insanlarının anlayışını hesaba katarak açıkladığı 

gerçekler, acaba günümüz şartları içinde yetişen insanlık tarafından 

ne kadarıyla algılanıp değerlendirilmekte? 

İnsanlığın kıyametine kadar geçerli teklifler ve sonsuza kadar 

geçerli sistem ipuçları ihtiva eden, değerlendirebilenleri sonsuz 

yaşamda mutlu kılacak olan bilgileri kapsayan Kur’ân-ı Kerîm, 

acaba insanlık tarafından ne kadar değerlendirilebiliyor? 

Çeşitli çevrelerin anlatımımı saptırmaları dolayısıyla, 

kitaplarımda farklı bölümler hâlinde anlatmaya çalıştığım “İslâm” 

anlayışımı yeniden toplu hâlde özetle size sunmak mecburiyeti hâsıl 

oldu! 
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Bilelim ki... 

Dünya üzerinde, iki ana farklı yapıda anlaşılan İslâm Dini ve 

Hazreti Muhammed (aleyhisselâm) anlayışı vardır. 

Bunlardan birincisi ve yaygın olanına göre: 

“Yukarıda, gökte bir yerde bir “TANRI” vardır! Müslümanlar, o 

tanrının adına “Allâh” derler! Yukarıdaki o TANRI, insanların 

görüp-bilemediği bir yerlerde “cehennem” ve “cennet” adında iki 

mekân yaratmıştır. 

O tanrı önce cennet denilen yerde, çamuru elleriyle insan 

sûretinde şekillendirip, içine kendi ruhundan “ÜFLEMEK” suretiyle 

insanı yaratmış, sonra da onu cennetten Dünya’ya indirmiştir. 

Zamanla bu insan nesli Dünya üzerinde çoğalınca kendisiyle 

insanlar arasında “postacı-aracı” türünden bir elçilik yapması için 

peygamberler seçip, yanındaki Cebrâil isimli melek aracılığıyla o 

elçilerine kitaplar yollamıştır. Peygamberler de o tanrıdan 

kendilerine melek aracılığıyla indirilen kitaplara ve getirdikleri 

vahiylere dayanarak, “gökte Allâh var, öldükten sonra kıyamet günü 

o sizin hepinizi diriltecek, sonra karşısına alıp yaptıklarınızdan 

dolayı hesaba çekecek” diye insanlığı uyarmışlar, buna göre o 

tanrının emirlerini ve insanlardan neler istediğini tebliğ etmişlerdir. 

Tanrının bu elçi peygamberleri vasıtasıyla insanlara duyurduğu 

günahları işlemeyenler ve sevapları yerine getirenler sonuçta 

cennete gidecekler, buna karşılık peygamberleri dinlemeyip tanrının 

emirlerine uymayanlar da cehenneme atılacaklardır.” 

Evet, “yukarıda Allâh var ve Hazreti Muhammed O’nun 

peygamberidir” diyen Dünya’daki önemli çoğunluk ana hatları 

böyle; detayları ise toplumlara göre farklılık gösteren bir anlayışla 

yaşamlarını sürdürmektedir. Bu anlayışta olanlar genellikle “din” 

konu olunca hiçbir kelimeyi sorgulamaz, araştırmaz, kelimelerin 

anlamını bire bir kabul ederler. “Biz, bize söylenenlere inanırız ve 

gerisini araştırmayız; yap denileni yapar, ötesini düşünmeyiz! Bize 

inan denmiş; biz de bunlara inanırız, ötesi bizi ilgilendirmez!” derler. 
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Buna karşın Hazreti Muhammed (aleyhisselâm) ve bildirdiği 

Kur’ân-ı Kerîm’i içindeki mecaz ve benzetmeleri deşifre ederek 

derinliğine anlamaya çalışan Hazreti ÂLİ ve Hazreti Ebu Bekir 

gibi, o devrin bazı derin anlayışlı kişilerince oluşturulan 

“DERİNLİKLİ İSLÂM” anlayışı ise, hakikat ehli tarafından 

(ehlullâh), “İslâm Tasavvufu” adı altında, ana hatları şu olan bir 

anlayışla günümüze kadar ulaştırılmıştır. 

Bu hakikat ehli denilen zevâtın “İSLÂM” anlayışı şöyle bir 

oluşumu anlatır: 

İsmi “ALLÂH” olarak bildirilen, her türlü beşerî anlayış ve 

kapsamsal kavramın ötesinde olarak, yalnızca “HÛ” yani sadece 

“O” olarak tanımlanır (ki bu boyuta “Âlemi Lâhut” da tâbir edilir). 

“HÛ”, evren içre evrenleri, ilminde, ilmiyle, bir “NOKTA”dan 

yaratmıştır! 

O “nokta”, “HÛ” zamiriyle işaret edilenin, ilminde açığa 

çıkardığı özelliklerinin varlığıyla var kılınmış şuurlu bir çekirdektir 

(heyulâ); “Hakikat-i Muhammedî”dir (Âlemi Ceberût’tur)! 

Algılanan ve algılanamayan, bilinen ve bilinmeyen her şey, bu 

şuurlu ve bilinçli “NOKTA”nın varlığındaki isimlerin işaret ettiği 

özellikler ile gene ilimde var olmuş “ilmî sûret”lerdir. 

Bu “nokta”nın ilim mertebesinde ilmî açılımı ile “Melekût 

âlemi” meydana gelmiştir ki bu mertebe, evren içre evrenlerin 

meydana geldiği “salt enerji okyanusu”dur. Burada çokluktan, 

çokluğa ait sayısallıktan ve birimsellikten söz edilemez! 

Buraya kadar açıklanan durum, Hazreti ÂLİ’nin “Bu AN o 

AN’dır” işaretinin ihtiva ettiği “nokta”dır; ki bu, ezelden ebede 

böyledir ve hiç değişmez! 

İşte bu “nokta” içinde, “nokta”nın varlığındaki Allâh 

isimlerinin, değişik bileşimler hâlindeki açığa çıkışları ve bunların 

yapıları gereği algılamaları, “GÖRESELLİĞİ” ve çokluk (kesret) 

kavramlarını oluşturmuştur (Nâsut âlemi). 



Yenilen! 

 

 4 

Burada konunun iyi anlaşılabilmesi için, çok önemle dikkat 

edilmesi zorunlu olan husus şudur: 

Olay, yukarıdan aşağı, gökten yere değil; bir tekillikten 

açılan, gelişen, oluşan, meydana gelen algılamalara dayalı 

“çokluk” tarzında düşünülmelidir. 

Her birim, aynı TEK’ten (Melekût) meydana gelmiştir! Melekût, 

birimin dışından gelen değil; birimin derûnundan zâhirine (bilincine) 

açığa çıkan, birimin varlığını meydana getiren mertebe anlamındadır! 

Kur’ân-ı Kerîm’deki “B” sırrı, kişinin hakikatindeki bu 

mertebeye işaret eder! 

“Melekût”, evren içre evrenlerin varlığını meydana getiren 

şuurlu enerji, kudret sıfatının açığa çıkışıdır! 

Evren içre evrenlerde meydana gelen her yapı ve birim, evrensel 

enerji ve şuurla meydana geldiği için de, aslında cansız ve şuursuz 

hiçbir şey yoktur evrende! Belki algılama sınırları ötesini inkâr 

edenler tarafından cansız ve şuursuz yakıştırması yapılır bir kısım 

yapılara. 

Tümüyle canlı ve şuurlu olan evren ve içindeki tüm yapılar 

“SÜNNETULLÂH” diye isimlendirilmiş olan “Evrensel Sistem ve 

Düzen” içinde oluşmuştur ve gene sonsuza dek o sistem içinde 

Yaratan’ın muradına göre her an yeni bir şan alarak yaşamlarını 

sürdüreceklerdir. 

İnsanlık içinde açığa çıkan Rasûl ve Nebilere gelince... 

Bu zevât, yukarıda denilen gökteki ve “ALLÂH” ismiyle 

etiketlenen “tanrı” tasavvurunun seçtiği aracılık işiyle görevli 

postacılar veya elçiler olmayıp, hakikatlerinden bilinçlerine 

“nâzil” olmuş, kendi derûnlarındaki isimlerin özelliklerinden 

kaynaklanan ilmin, şuurlarında açığa çıkmasıyla, “Hakikat”e 

tercüman olan ve o Evrensel “Hakikat”i dillendiren zevâttır! 

“İrsâl”, “açığa çıkarma” anlamındadır... “Rasûl” ise, Türkçe 

karşılığı itibarıyla “açığa çıkarılmış yakînî bilgi kaynağı” anlamına 
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gelir. “Semâ” yalnızca gök katları anlamına gelmez; bilinç (nefs) 

mertebeleri anlamını da ihtiva eder! “Nüzûl”ün anlamı mekânsallık 

ifade eden “inme”-“indirilme” değildir. “Gök”ten “kitap” 

inmemiştir! Kurân’da geçen “kitap” kelimesinin Türkçe’deki anlam 

karşılığı “bilgi”dir! 

Bunlar gibi pek çok kelime, dilimize veya yabancı dillere yanlış 

anlamlarla çevrildiği için, eciş bücüş bir “din” anlayışı ortaya 

çıkmakta; o yüzden de pek çok aklı başında insan bu anlatımlardan 

yüz çevirmektedir. 

Artık bu yanlış anlatımları yeniden sorgulama zamanı 

gelmiştir! 

Vahiy meleği, gökteki bir mekânda yerleşik tanrının katından; 

Rasûl veya Nebi’nin yanına gelmemiştir! Varlıklarında bilkuvve 

(potansiyel) olarak bulunan melekî özelliğin (ilmin), bilfiil (aktive) 

oluşudur. Beynin algılama mekanizması bu “bilkuvve” olanın 

“bilfiile” dönüşmesini sanki dışarıda (âfakta) meydana gelen bir olay 

gibi değerlendirmektedir! 

Bu suretledir ki, Rasûl ve Nebiler, evren içre evrenleri yaratanı, 

hakikatiyle, derûnlarında vahiy denen suretle (özlerinden gelip 

şuurlarında açığa çıkması suretiyle) yaşamışlardır. Bunun sonucu 

“SÜNNETULLÂH”ı “OKU”muşlar (ikra) ve bu “OKU”duklarını 

insanlara aktarmışlardır! 

Onların bize aktardığı bu “OKU”nan verilere göre... Bugün 

yeryüzünde var olan insan, sonsuzluk için var olmuş bir yapıdır ve 

asla “ölüm” ile yok olmayıp yaşamına sonsuza kadar ve de geriye 

dönüşsüz hep ileriye doğru devam edecektir. “Ölüm”, bildiğimiz 

biyolojik bedenin yaşamının son bulup, kişinin “ruh” adı verilen 

bedeniyle yaşamına devam etmeye başlamasının adıdır. 

Yeryüzünde yaşamış, o en muhteşem beyin ve sonsuzluğun en 

muhteşem RUHU’nun, gelmiş geçmiş tüm beyinlerden üstün yanı 

ise öncelikle şudur: 
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O, hem ismi “ALLÂH” olanı en mükemmel ve kapsamlı 

şekilde anlatmıştır; hem de “SÜNNETULLÂH”ı bütün 

incelikleriyle gözlerimizin önüne sermiştir, vahyolan Kur’ân-ı 

Kerîm’de! 

O’nun dışında bu açıklamanın değil benzerini yapmak, 

açıkladıklarının yanına dahi yaklaşamamıştır hiç kimse! 

O’nun bildirip açıkladığı Kur’ân-ı Kerîm tümüyle mutlak 

gerçeği vurgular! 

İnsanlık, bildirilen bu gerçeğe göre, Dünya yaşamından sonra bir 

başka boyutta yer alacak; herkes, Dünya’da kendisinden açığa 

çıkanların kendisine ne getirdiğini veya neler kaybettirdiğini o 

ortamda görüp, sonuçlarını yaşayacak, yaşam mahalli ya azap ve 

sıkıntı mahalli olacak ya da huzur ve mutluluk ortamı olacaktır. 

“Sünnetullâh”ın bireyi ilgilendiren yönü itibarıyla, herkes 

kendisinden açığa çıkanların sonucunu kesin bir şekilde 

yaşayacaktır bu Dünya’da ya da devamı olan boyutta. 

“Sünnetullâh” denilen Allâh yaratısı Sistem ve Düzen, her an, 

varlığını oluşturan Allâh isimlerinin oluşturduğu özelliklere göre, 

yeni bir oluşla var olmakta ve evren, her an yenilenmekte; yaratış, 

her an değişerek, yenilenerek sonsuza devam etmektedir. 

İsmi “ALLÂH” olarak tanıtılanın, algıladığımız boyuttaki en 

büyük mucizesi bana göre “beyin”dir! İnsanlık henüz bu mucizeyi 

değerlendirmekten çok uzaktır! Bu konudaki pek çok tespitlerimizi 

henüz yazabilme imkânımız yoktur maalesef. Zira yirmi-otuz yıl 

önce yazdıklarımız, bugün daha yeni yeni konuşulmaya başlanmıştır. 

Zaman ve mekân, esasen insan beyninin algılama sistemine 

göre vardır! 

İnsan gerçekte salt bir düşünceden ibarettir! “Allâh” yaratısı 

veritabanının kendisinde açığa çıkarttıklarının sonuçlarını her an 

yaşamakta olan bir kuldur insan! 
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Herkes kendisinden açığa çıkanların sonuçlarını âhiretinde 

kesinlikle yaşayacaktır! Bu çok önemli gerçek dolayısıyla da 

herkesin “SÜNNETULLÂH” denilen ve “DİN” olarak tanımlanmış 

olan değişmez “Evrensel Sistem ve Düzen”i, değişmez evrensel 

yasaları çok iyi öğrenmesi gereklidir, kendi geleceği dolayısıyla. 

Bu açıklamamızı şu cümleyle noktalayalım: 

Evrensel gerçekleri ve “ALLÂH” ismiyle işaret edileni bize 

bildiren en muhteşem “BEYİN” ve sonsuzluğa uzanan o en 

muhteşem “RUH”u, ne gerekçeyle olursa olsun bu Dünya’da 

değerlendiremeyenler, bunun sıkıntı ve acısını sonsuza dek 

çekeceklerdir.  

25 Nisan 2006
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ŞERİAT DEVLETİ 

 

 
Bana ulaştırılan samimi ve önemli bir mektuptaki “şeriat devleti” 

konusu dolayısıyla düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Zira bu 

konu dolayısıyla insanlar, Allâh’ın kendilerine vermiş olduğu sınırlı 

enerjiyi hakkıyla değerlendirememenin acısını çok fazla 

çekeceklerdir geleceklerinde! 

Mektup şöyle: 

“Selâm üzerinize olsun Üstad! Yazım biraz uzun ama lütfen 

okuyun. Yazılarınızı devamlı olarak takip eden ve sizin sayenizde 

bazı gerçekleri idrak etmeye çalışan bir gencim. Ama bazı konularda 

kararsız kalıyorum. Şu kitabınızda geçen bir yazınız hakkında bir 

soru sormak istiyorum. 

www.ahmedhulusi.org/kitap/insan-ve-sirlari.htm 

Üstadım, burada İslâm devletine gerek yok demişsiniz. Allâh 

aşkına Dünya’da şu an dahi onlarca Müslüman öldürülmekte olduğu 

ve güçlü bir İslâm devleti olmadığı hâlde, bunun sebebini anlamış 

değilim. Bizim gayemiz tabii ki Allâh yolunda savaşmak olmalıdır, 

diye düşünüyorum. İslâm, devlete değil insanlara gelmiş bir düzendir 

diyorsunuz ama, eğer insanın içinde yaşadığı devlet, Allâh’ın 

kurallarını uygulamıyorsa, nasıl İslâm’dan söz edebiliriz? Tabii ki 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/insan-ve-sirlari.htm
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asıl önemli olan imanımızdır. Ama İslâm’ı daha fazla yaşamak 

varken niye sadece imanımızla yetinelim. Ben mesela İslâm’ı 

anlatamıyorum. Gerici damgası yiyorum, şeriatçı diyorlar. 

Şeriatçıyım yalan değil. Şerr’i olanları uygulamakla mükellefim. 

Ama bunu bilmeyenlerin de öğrenmesini istiyorum. Şimdi sizin bu 

yazınız, “Din Allâh’ın oluncaya kadar savaşın” emrine uyanları bir 

parça da olsa kararsızlığa itmez mi? Eğer İslâm devletine gerek 

yoksa, niçin Rasûlullâh (s.a.v.) İslâm devleti kurdu? Onlar da kurulu 

düzen içinde İslâm’ı yaşayabilirlerdi. Ayrıca Allâh da İslâm 

kanunlarını indirmezdi. Bunun çok önemli bir konu olduğunu 

düşünüyorum. Beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Benim yazımı 

okuduğunuz için de teşekkür ederim. Allâh’ın selâmı üzerinize olsun. 

Hayırlı günler...” 

Şeriat devleti kurulmalı mı?.. Şeriat devleti nasıl olur?.. 

Yeryüzünde bir örneği var mı?.. Şeriat devletini kimler yönetecek?.. 

Bakın geçmişe dair bir devremi anlatayım size... Henüz on sekiz 

yaşındayım; bu konulara yeni girmişim... Yalın olarak kelime çeviri 

bazında hadisleri ve Kurân’ı okumuşum... Büyük bir aşk ve enerji 

taşması hâli... Alabora olmuş duygu ve düşünceler! Kadın eli tutmak 

bir yana, kafamı kaldırıp kadına bakmıyorum bile!.. O heyecanla, 

pencereden komşu hanımlara bağırıyorum başlarını örtmeleri için! 

Sakal bıraktım, bere giyiyorum, şapka giyenlere ters gözle 

bakıyorum! 

O heyecanla, o zaman çıkmakta olan “Yeni İstiklâl” dergisine 

şeriatçı yazılar yazıyorum değişik isimlerle... Şeriat uygulanmalı 

falan gibi konularda. 

Bu arada İmam Gazâli, Abdülkâdir Geylânî, İbrahim Hakkı 

Erzurumî, İmam Caferî Sadık, Hacı Bektaş Velî gibi “Tasavvuf”, 

yani İslâm’ın düşünsel yanını irdeleyen kişileri okumaya başladım. 

Konunun ezberci değil, akılcı bir şekilde ele alınması gerekliliğini 

gördüm. İslâm’ın bambaşka bir yüzünü fark ettim tasavvuf ehli 

sayesinde! 
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Gerçek amacını keşfettim İslâm’ın! Uygulamalarım, çalışmalarım 

değişti... Hayli açılımlar oldu... Bakış açım tümüyle farklılaştı ve 

yirmi yaşındayken “TECELLİYÂT” isimli kitabımı yazdım, o 

günkü anlayışımı anlatan... O günden bugüne de bu bakış açım hiç 

değişmedi! 

O bakış açısı ve açılımlar olduğu zaman, yaşadığımız Müslüman 

toplumların “Şeriat” tepsisinde önümüze getirdiği ile “Orijin 

Şeriat”ın birbirinden hayli farklı olduğunu tespit ettim. 

Orijin İslâm’da, bugünkü laik uygulamaların vermediği ölçüde 

insan hakları mevcuttur! Başkalarına bilfiil zarar verme söz konusu 

olmadıkça, İslâm kişiyi inancıyla baş başa bırakır ve zorlamaz; 

cezalandırmaz! 

Allâh Rasûlü ve Nebisi Muhammed (aleyhisselâm)’ın yaşadığı 

süreçte uygulanan kurallar ile daha sonraki süreçte uygulanan 

Müslümanlık anlayışının çok çok farklı olduğu apaçık ortada idi... 

Hadsiz hesapsız kişisel yorumlardan oluşan fetvalarla kar topu 

gibi olan şeriat; günümüze ulaştığında bir çığ olmuştu! 

Geçmişte, tek bir İslâm Devleti olmamıştır Hazreti Âli’nin 

dünyadan ayrılışından sonra! Hep saltanatlar veya diktatörlükler 

vardır! Ondan önce ise zaten devlet kavramı yoktu... Kabile yaşamı, 

bir tür devlet yaşamına döndürülmeye çalışıldı! Bugünkü devlet 

anlayışı ile o günkü devlet anlayışı arasında sadece isim benzerliği 

vardır! 

Kulaktan dolma dedikodu din bilgisiyle ancak hüsrana varılır! 

Kişiler kendi anladıkları İslâm’ı, ele geçirdikleri güç ile insanlara 

“Orijin İslâm”mış gibi kabul ettirerek saltanatlarını sürdürmüşlerdir 

yüzyıllardır. 

“Orijin İslâm” Kur’ân ve Hadis’tir! 

Bugünkü yanlış kabul ise, “Kur’ân + Hadis + Kıyası Fukuha + 

ümmetin ortak kararı”dır! 
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İşte yanlış bu noktada başlamaktadır! 

Kur’ân veya Hadis’te olmayan HER ŞEY, “KİŞİSEL 

YORUMDUR”, yani “FETVA”DIR ve kimseyi bağlamaz DİN 

ADINA! 

Hele hele, Kurân’da veya Hadis’te olmayan bir konuya ilişkin 

kişisel yorumunun (fetva) Din hükmüymüş gibi uygulatılmaya 

kalkışılması, insanlara en büyük zulümdür! 

Bırakalım geçmişi bir yana... 

Bugün Dünya üzerinde, yalnızca Kur’ân ve Hadis temeline 

dayalı tek bir İslâm Devleti var mıdır?.. YOKTUR! 

Kişinin imanı veya İslâm anlayışı, “İslâm devleti” veya “şeriat 

devleti” kapsamına bağlı olsaydı, bugün yeryüzünde imanlı veya 

İslâm’ı kabul etmiş tek kişi olmazdı! Oysa bugün binlerle 

evliyaullâh, “İslâmî olmayan rejimlerle” yönetilen ülkelerde yaşıyor 

yeryüzünde! 

Mezhep, tarikat, cemaat anlayışları dolayısıyla, bölgesel 

Müslümanlık anlayışları ihtiva eden; kendi anlayışları dışındaki tüm 

inananları “kâfir” gören dar ve sınırlı bakış sahiplerinin 

oluşturduğu devletleri nasıl İslâm’a bağlayıp, İslâm’ı küçültebilir, o 

yüzden İslâm’a laf getirtebiliriz?.. 

İSLÂM’ın yüceliği beşerî yanlışlar yüzünden karalanmaktan 

münezzehtir! 

Kendi cemaatlerinden olmayanı, kendi tarikatlarından olmayanı 

Müslüman kabul etmeyen; başı örtülü olmayan hanımı dinsiz, kâfir 

kabul edip, kendilerinden saymayan zihniyetler mi şeriat devleti 

kuracak da toplumları yönetecek elinde sopa ve satır ile?!! 

Hangi mezhep ya da tarikat veya cemaat anlayışına göre 

şeriat devleti kurulacak?.. Böylece de, kaç kişi, kaç kişiye 

hükmedecek ALLÂH ve DİN ADINA, diyerek! Düşünebiliyor 

musunuz bunun sonucunu! 
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Bugün Müslümanlar, böylesine birbirini dışlayan veya arkasından 

kuyusunu kazan anlayış farklılıkları içinde kümelenmişken; kendi 

görüşünde olmayanların kitaplarını yasaklayan bir kafa yapısına 

sahipken; nasıl bir birlikten ve o birliğin yönetiminden söz edilebilir 

ki! 

Gerçekçi olalım ve kendimizi aldatmaktan vazgeçelim. Köyümüz 

sınırları içinde düşünmekten arınıp, global bakmayı ve 

değerlendirmeyi öğrenelim! 

Kesin olarak bilin ki, “Mehdi” lakabıyla bildirilen 

YENİLEYİCİ, eğer olağanüstü kuvvelerle donanmış bir ordu 

beraberinde, beyaz atlı komutan olarak gelmezse, “şeriat devleti” 

beklentisi, insanların enerjisini yanlış yolda harcatan ham hayal 

olmaktan öteye gitmeyecektir! 

Hayal edildiği şekilde bir Mehdi’nin ortaya çıkmayacağını 

1985’te yazdım. Yenileyici’nin, tâ o tarihlerde (1400–1410), 

işlevini yerine getirmeye başlamış olabileceğini yazdım... 

Yıllardır her sene hacda Mehdi çıkacağını bekleyenler hep boşa 

çıktılar! Suudî saltanatı sürdüğü sürece de o Zât’ın açığa 

çıkacağını sanmıyorum! Bu benim kişisel düşüncemdir. Bundan 

sonra da ömrü olanlar haklılık derecemi bu konuda da 

göreceklerdir inşâAllâh! 

“Yenileyici”, diyelim 1980 ya da 1985’ten beri görevine 

başlamış, işlevini yerine getiriyorsa, bu kadar zamandır acaba 

neyle meşgûl? Ne yapıyor? 

Yaşadığınız günün gerçeklerini iyi görün! 

İslâm yeryüzünde, dar kafalı, şekilci anlayışlı, robot beyinli, 

ezberlediğini tekrardan öteye gidemeyen din âlimleriyle(!?) değil, 

işin hakikatini görüp yaşayan gönül ehliyle yayılmıştır! 

Devleti değil, gönülleri fethetmeye çalışalım! 

Allâh yolunda savaşmak demek, Din hakkında bilgi sahibi 

olup, insanları Rasûlullâh yolunda uyarmak demektir! 
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İnsanların neye, neden, nasıl iman etmeleri gerektiğini onların 

anlayabileceği lisanla anlatmak, açıklamak; onları sürü olarak 

görüp gütmeye kalkışmamak demektir! 

Yaşadığımız devir, insanların imanlarının kurtulmasına 

hizmet etme devridir! Onlara anladıkları dilden anladıkları 

tarzda hitap etme devridir! Ehlinin anlamakta zorlandığı lisanla 

yazılmış kitap veya hitaplarla topluma hiçbir mesaj verilemez! 

Rasûlullâh, devrinde “kılık-kıyafet Müslümanlığı” yapmamıştır! 

“Gardıropçuluk” ilkel kafalara mahsus bir haslettir! İlkel insanlar 

birbirlerinin kıyafetlerine ambargo koymaya kalkarlar! 

Rasûlullâh, Din gerçekleriyle ilgili olmayan konularda, yaşadığı 

putperest toplumun örf ve âdetlerine saygı göstermiştir! Bu bize 

açık örnektir! 

Mevcut yönetimlerin yanlış, haksız ve belki de inançsızlıkları 

doğrultusunda amaçlı uygulamalarını, yerinde bulmamak ve karşı 

çıkmak ayrı şeydir; onun yerine bir başka yanlışı uygulamak 

uğruna ömrü heba etmek ayrı şeydir! 

Yıllardır, kapkaç olaylarını “gasp” kapsamında değerlendirecek 

tek bir kanun maddesi çıkartamayıp, toplumu rahatlatamayan 

kişilerden, daha büyük sorunların çözümünü nasıl beklersiniz?.. 

Yaşadığınız dünyanın gerçeklerini görün! Kendinizi 

aldatmayın! Bunun faturası en ağır fatura olacaktır! 

Yıllardır, Türkiye’de perde arkasından “solcuları” veya “şeriat 

isteklilerini” dar kalıplı söylemlerle itekleyen aynı merkezin ve bu 

süreçte de amaçlarına ulaşanların kimler olduğunu iyi araştırın! O 

söylemlere kanan devrimcilerin bugün hangi çizgide olduklarına 

bakın! 

Yıllar içinde, çeşitli sebeplerden dolayı, “DİN” anlayışı 

Türkiye’de yozlaşmış; gizli Kur’ân kurslarında, cemaat evlerinde, 

yetersiz ve kalıpsal bilgiyle bloke olmuş, kendi doğrusundan başka 

bir şey bilmeyen beyinler, topluma din adına yön veren noktalara 
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yerleşmiştir! 

Ölüp yok olup, kıyamette topraktan biteceğini düşünen din 

bilginleri(!) yetiştiren bu kurslar ve cemaatler, İslâm’ın önündeki 

en büyük perdelerdir esasta, devlet değil! 

İnsanlar kendi iyilikleri için, acilen, bizzat, yeni baştan DİN’i 

araştırmak ve sorgulamak zorundadır! 

Ömür geçiyor ve hızla tükeniyor! Süre hızla azalıyor! Yalnızca 

dünya yaşamında kazanabilecekseniz ebedî hayatı, bu sizin son ve 

tek şansınız! 

Türkiye’de sorun, “şeriat devleti” değil, gerçek “İslâm Dini” 

bilgisinin kasıtlı olarak örtülmesidir! 

Tek bir anlayış, tek bir yorum insanlara ezberletilerek DİN 

öğretilmiş olmaz! 

Ne devletin işine gelmektedir GERÇEK İslâm Dini’nin 

dillendirilmesi; ne de tarikat veya cemaat ehlinin! 

Neden acaba?.. 

Bunu iyi sorgulamak ve düşünmek gerekir kanaatimce. 

Hiçbir dinî işlev, para karşılığı yapılmaz! Yapılırsa, ticaret 

olur adı, Din’e hizmet değil! 

DİN, meslek değildir! Meslek olmaz! Mesleği DİN olanın, işi 

de ticarettir! 

Din, para kazanmak veya dünyevî başka çıkarlar için 

kullanılabilir ama bunun sonucu hüsrandan başka bir şey 

olmayacaktır! 

Kafasında “tanrı” yaratan, kendi anlayışına göre her şeyi mübah 

görebilir istekleri doğrultusunda... Ancak Hazreti Muhammed’in 

açıkladığı ALLÂH’ı ve O’nun getirdiklerini anlayanların 

dünyası bambaşka bir dünyadır! 

Dünya GEÇİCİDİR! 
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Hazreti İsa, kendisini siyaset için kullanmak isteyen 

Barabbas’ın oyununa gelmedi! 

Çünkü O “ALLÂH” ehliydi... Biliyordu ki insanlar  için önemli 

olan, “sonsuz olan ölüm ötesi yaşam”dır! 

Bıraktı onları kendi yaratılış şekilleri üzere dünyevî faaliyetlerle 

kulluklarını yapmaya! 

Yaşamlarında, şeriatın ne olduğunu fark etmemiş insanların, 

devlete şeriat isteme duyguları ne kadar enteresandır! 

Bütün bu konularda yanlış anlamanın gerçekte tek bir sebebi 

vardır: 

Kur’ân işaretleri ve uyarıları ile Rasûlullâh uygulamasının bir 

bütün olarak ele alınmayıp; içinden seçilen tek bir âyet veya 

hadis doğrultusunda meseleye bakılması! Gizli kurslarda veya 

evlerde ezberletilen yorumların gerçek orijin DİN sanılması! 

Devlet müsaade etse de, herkes görüşünü açıkça televizyonlarda 

söyleyebilse; toplum gerçekleri anlayıp her şeyi değerlendirebilecek, 

tele-komik ilâhiyatçıları fark ettiği gibi!.. Ne var ki buna bile izin 

yoktur! Çünkü düşündüğünü dile getirme özgürlüğü yoktur ülkelerin 

çoğunda! 

Gerçek özgürlük, düşündüğünü özgürce dillendirebilme 

özgürlüğüdür! Uygar ve gelişmiş toplumlarda yaşanan bir 

özgürlüktür! Bütün özgürlüklerin de başıdır! 

Yol uzun... Ömür kısa... Şiddetli depremler ve çöküntüler, 

meteorlar yolda! Üçüncü dünya harbi kapıda... Deccal sırada!.. 

“Yenileyici” kendi işlevini yapmakta ortaya çıkmadan!.. 

Hakikate eremeden, Allâh’ı bilemeden, Allâh Sistem ve 

Düzeni’ni kavrayamadan ve buna göre hazırlanamadan 

dünyadan ayrılmak her an söz konusu! 

Dünya’da yaşamaktan amaç, özündeki Allâh’a ait kuvveleri 

keşfedip onları uygulamaya sokarak sonsuz yolculuğa çıkmaktır! 
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Bunu başaramazsak, diri diri gireceğimiz mezarda başlayacak sonsuz 

yolculukta hâlimiz perişan olacak!.. 

Kabirdeki üç soru, “Rabbin”, “Nebin”, “Kitabın” sorularıdır 

sana; şeriat devleti kurup sopayla insanları hidâyete eriştirip 

eriştirmediğin değil! 

“Eğer Allâh dileseydi elbette insanların hepsini hakikate 

erdirirdi!..” (13.Ra’d: 31) veya “...Sen onlar üzerine zorlayıcı 

değilsin” (17.İsra’: 65) âyetlerini iyi düşünmek gerek!.. 

Konu çok daha geniş, ama sıkmamak için kısa kesmek lazım... 

Prensibimizi Rasûlullâh koymuş: 

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin!..” 

Allâh kolaylaştıra... 

 

21 Ocak 2006
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AÇIK KONUŞALIM 

 

 
Müslüman toplumlara, “İslâm adıyla Hazreti Muhammed 

(aleyhisselâm)’ın bildirdiği ORİJİN DİN ANLAYIŞI” 

anlatılmadığı sürece, bugünkü toplumsal kargaşa asla son 

bulmayacak; hatta daha büyük çatışmalara yol açılacaktır! 

Bugün Dünya üzerinde Müslüman toplumların yaşadıkları 

ülkelerdeki çatışmaların sebebi, yüzyıllar içinde değişik 

yorumlarla örtülmüş ve saptırılmış “DİN” anlayışıdır! 

Kıyamete kadar geçerli Kur’ân-ı Kerîm’i, çağın bilimsel 

gerçekleriyle bütünleşmeyen bir biçimde yorumlayan yüzyılların 

yorumları, Müslüman toplumlara orijin “DİN” anlayışıymış gibi 

kabul ettirildiği içindir ki, günümüzde bu çatışmalar yaşanmaktadır. 

Bu saptırmaların bir kısmının neler olduğunu “Anladığım İslâm” 

başlıklı önceki yazımda belirtmiştim. 

Müslüman toplumların “DİN” anlayışının reforme edilmesi 

zorunluluğu artık apaçık ortaya çıkmıştır! 

Bırakın Kur’ân kursları ya da ilâhiyat okullarında yetişmiş 

yetersiz bilgili din adamlarını bir yana; gökteki tanrının yanından 

gelip sokak kapısının üç metre dışında bekleyen meleklerden söz 

eden profesörlerin verdiği “din eğitimi” ile daha nereye kadar 

gidilebileceğini düşünebilirsiniz! 



Yenilen! 

 

 20 

Açık konuşayım... 

Ben, bir kısım çevrelerin, amaçlı-art niyetli ve kasıtlı olarak 

empoze etmeye çalıştıkları şekilde, ne bir şeyhim tarikatı olan, 

ne bir hoca efendiyim cemaati olan, hele hele ne de müceddidlik, 

mehdilik iddiası içinde olan biri! 

Türkiye’de sürekli görüştüğüm birkaç aile dostum dışında 

hiçbir toplumsal ilişkim yoktur! Kitaplarımı okuyanların nasıl 

yaşadıkları, özel hayatları, davranış biçimleri beni hiç 

ilgilendirmez! Çünkü ben hiç kimsenin hocası, efendisi, önderi, 

lideri değilim! Her isteyen yazılarımı okur, kendine göre 

değerlendirir; dilediği gibi yaşar ve sonuçlarına da katlanır! 

Ayrıca benim, uzunca bir süre (altmış iki yaşından sonra ne 

kadar yaşarım bilmem), Türkiye’ye dönmeye hiç niyetim yok; 

herhangi bir dönüş engelim olmadığı hâlde! Dolayısıyla, 

Türkiye’ye dönüp acaba ne yapar diye kimse de tasalanmasın! 

Bunların yanı sıra, Türkiye’deki siyasilerle hiçbir ilişki ve 

iletişimimin olmadığı da zaten bütün ilgililerce bilinmektedir! 

Öte yandan, bugün okunulan görüşlerim, sekiz yıl önce 

Amerika’ya geldikten sonra oluşmuş fikirler değildir! Aksine, 1967 

yılında yayınladığım “Tecelliyât” ve 1986 yılında yayınlanan 

“İnsan ve Sırları” isimli kitaplarımda da yazmış olduğum 

düşüncelerim, “DİN” konusunda yaptığım yoğun ve kapsamlı 

araştırmalar sonucunda edindiğim kanaatlerimdir. 

Defalarca belirttiğim üzere, Dünya üzerinde herhangi bir 

teşkilat, kurum, organizasyon içinde yer almak bir yana; onlar 

ile hiçbir ilişkim dahi olmamıştır bugüne kadar! Bu konuda 

atılan iftiralara, her türlü ispat hakkı açıktır! 

Bunları şunun için tekrarlamakta yarar gördüm... Bugüne kadar 

yazdıklarım ve yazacaklarım, maddi veya manevî hiçbir çıkar 

amaçlı veya beklentili değildir! 

Yalnızca, bilgi paylaşımı amaçlıdır. 
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İnsanları konuyu gerçekçi bir biçimde düşünmeye ve 

incelemeye davet gayesi taşımaktadır! 

İşte bütün bunlar bilinerek, hatırlanarak konumuzu 

değerlendirmeye başlayalım! 

Rasûl ve Nebiler, kral veya sultan veya diktatör olarak 

insanları gütmek amacıyla gelmiş kişiler değillerdir! 

İnsanların yaşamlarına uyulası zorunlu kanunlar koyup, zorla 

onları kendilerine tâbi kılmak gibi bir dert ve amaçları da yoktur 

Rasûl ve Nebilerin! 

Rasûl ve Nebilerin, ne kendilerine tâbi olanlar dolayısıyla 

kazançları vardır ne de tâbi olmayanlar yüzünden kayıpları! 

Bugünkü devlet anlayışının olmadığı çağlarda, kabileler ve yerel 

topluluklar hâlinde yaşayan insanlara ölümle birlikte yeni bir 

boyutta yaşamın devam ettiğini fark ettirmek, ölüm ötesi boyut 

yaşamına hazırlanmalarını sağlamak ve gerçekte var olmayan 

tanrılara tapınarak kendi varlıklarındaki kuvvelerden mahrum 

kalmamalarını sağlamak ana amaçları olmuştur! 

İsmi “İSLÂM” olan “DİN” anlayışını, hükümranlık amacıyla 

kullanan Emevî veya Osmanlı hanedanının “İslâm” devleti 

olduğu savı yanlıştır! Ne onlar, ne de bugünkü başka saltanatlar 

“İslâm Devleti” değillerdir! Belki “Müslümanların saltanatı” 

denebilir bunlara! “DİN” gerçeğini, kendilerine göre kabullenmiş 

ve yorumlamış kişilerin saltanatlarıdır! Oysa, “DİN” saltanat ve 

hükmetme aracı olarak kullanılamaz! 

Hazreti Muhammed (aleyhisselâm), “İslâm” ismiyle bilinen 

“DİN” anlayışını insanlığa açıklamış Allâh Rasûlü ve son 

Nebisi’dir! Devlet Reisi veya SULTAN veya Diktatör değildir! 

Tanrı olmaktan ve tanrılık kavramından münezzeh ismi 

“ALLÂH” olanı açıklama misyonuyla gelmiş “ALLÂH 

RASÛLÜ”, “Sünnetullâh”ı okumak suretiyle de insanlığa neler 

yapıp, nasıl yaşaması gerektiği konusunda “TEKLİF”lerde 
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bulunan “SON NEBİ”dir! Çevresindeki kişilerin bir Rasûl’e çeşitli 

konularda sorular sorup cevap almaları, o Rasûl’ü, “devlet başkanı” 

veya “sultan” koltuğuna oturtmaz. Böyle kabul etmek Rasûl’ün 

veya Nebi’nin mertebesini tenzîl sonucunu getirir! 

“İslâm”, ismidir “DİN”in! 

“DİN”, devlet için değildir; yönetim biçimi değildir! 

Devlet idaresinin “DİN” ile alâkası yoktur! 

Devletin dini olmaz!  

“DİN”in devleti olmaz! 

Devlet, gerçekte insanların sağlık, huzur ve mutluluğu için 

oluşturulmuş kurumdur! O ülkenin tüm insanlarına eşit mesafede ve 

ölçüde hizmet vermekle mükelleftir! Birbirlerine baskı ve 

zorlamada bulunmadığı sürece her kişinin “DİN” anlayışına ve 

uygulamasına saygılı olmak mecburiyetindedir! Devlet, mazlumun, 

yani zulüm görenin yanında olmak, onu korumak 

mecburiyetindedir! Aksi hâlde mazlumun âhı devletin varlığına 

zarar getirir! 

“DİN”, insanlara “TEKLİF” esasına dayalı olarak 

bildirilmiştir! Bu cümlenin anlamı ve getirisi olan sonuçlar çok iyi 

değerlendirilmelidir! 

Devlet, kanunlarla yönetir insanları; emretme ve hükmetme 

esasına dayalı olarak! Kuralına uymazsanız, devletin kaba gücüyle 

cezalandırır sizi! 

“DİN” ise bir sistem olarak, size, neler yaparsanız, yaşadığınız 

an içinde veya geleceğe dönük ne yararlarınız olacağını bildirir! 

Yapmanız veya yapmamanız gereken hususları “TEKLİF” 

eder! Buna uyup uymamak kişinin bileceği iştir; bu konuda 

kimsenin kimseye bildiklerini zorla uygulatma hakkı yoktur! 

“DİN” insanlara “TEKLİF” eder! 

Devlet ise insanlara “EMREDER ve HÜKMEDER”! 
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“DİN” devlet konumuna geçerse; “Lâ ikrahe fiyd Diyn”; 

“DİN’de (Allâh yaratısı sistem ve düzeni {Sünnetullâh} kabul 

konusunda) zorlama yoktur!” (2.Bakara: 256) âyeti anlamını 

yitirir! Çünkü devlet konumuna geçen “DİN”, bu durumda 

“TEKLİF” edici konumdan çıkıp “ZORLAYICI” konumuna 

geçer! 

“DİN” insanın sonsuz yaşamına katkıda bulunup, onu ebediyen 

mutlu edecek gerçekleri bilmesi için bildirilmiştir! 

Devlet ise, o günün anlayış ve şartlarına göre, akıllı ve güçlü 

kişilerin oluşturduğu bir yönetim kurumudur! 

“DİN” insanlığın yaşadığı anda ve geleceğe dönük çıkarları 

doğrultusunda içinde yaşadığı sistem gerçeklerini açıklar. 

Devlet, kurucularının düşünce ve bakış açısına göre, insanları 

yaşatma ve mutlu etme amacı güder! İnsanlar, Dünya’nın hangi 

ülkesinde, hangi rejim altında olursa olsun, “DİN”i bildiği ve 

imkân bulduğu şartlar kadarıyla uygulayabilir. 

“İslâm”da, kimsenin kimseye “DİN” anlayışı veya 

değerlendirmesi dolayısıyla bir pâye vermesine veya aksine onu 

aşağılamasına yer yoktur! 

“DİN” anlayışı, kişinin “ÖZEL”idir ve herkes bu “özel”ini 

dilediği gibi muhafaza eder! Kimsenin, başkasının “özel”ine girme 

hakkı olamaz! 

İnsanlara, kendi anlayışlarını başkalarına zorla uygulatma 

amacıyla devlet yönetme hakkı tanınamaz! 

Devletin, insanların “özel”ine müdahale hakkı olamaz! Olursa, 

o devletin idare şekline dikta yönetimi denilir! 

Şimdi gelelim “DİN” konusunu nasıl değerlendirmemiz 

gerektiği hususuna... 

Kişi, eğer Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın 

Allâh Rasûlü ve son Nebisi olduğunu, “Allâh” ismiyle açıkladığı, 
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bildirdiği Kur’ân-ı Kerîm’in O’na vahyolmuş gerçek ve doğru 

bilgiler olduğunu kabul ederse; bu şartlar altında o bir 

“Müslüman”dır! Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilenlerin bir kısmı 

doğru, bir kısmı yanlıştır diyen, Kurân’ı kabul etmemiş olur! 

Çünkü tamamı aynı kaynaktan ve aynı kişiden açığa çıkmıştır. 

Buna karşın bir kısmını değerlendirip bir kısmını 

değerlendiremeyen ise “Müslüman” olmaktan çıkmış sayılmaz! 

Bu konuda en büyük ve hatta zorunlu öncelik, Hazreti 

Muhammed’in Allâh Rasûlü ve son Nebisi olarak kesin 

gerçekleri bildirmiş olduğunu kabullenmektir. 

Dileyen buna inanır, dileyen inanmaz! Herkes inancının 

sonuçlarını yaşar! 

Bu konuda ikinci çok önemli nokta da şudur: 

Dünya üzerinde yaşayan her kişi, direkt olarak Allâh Rasûlü 

Hazreti Muhammed’in bildirdiklerine muhataptır! Arada asla aracı 

yoktur! Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)’ın bildirdiklerini 

kendisine ulaştığı kadarıyla, dilediği gibi değerlendirir! 

Adı “İSLÂM” olan “DİN” anlayışına göre... 

Kişi, kendisine Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nden ulaşan 

bilgileri dilediği gibi değerlendirir ve bunun sonuçlarını da 

OTOMATİK OLARAK YAŞAR! Bu sebeple, bir 

“Müslüman”ın, hiçbir din adamına veya din teşkilatına, 

organizasyonuna ihtiyacı yoktur “Müslüman olmak” veya 

“Müslüman kabul edilmek” için!  

İnsanlar birbirlerinin bilgilerinden yararlanırlar, ama kimse 

kimseye tâbi olmak mecburiyetinde değildir! Kesin hükümler 

bellidir. Bunun dışındaki konularda herkes anladığına göre davranır 

ve sonucunu da yaşar. FETVA KURTARICI DEĞİLDİR! 

Allâh Rasûlü’nün bildirdiği Kur’ân-ı Kerîm ortadadır! Allâh 

Rasûlü’nün “DİN” konusundaki açıklamaları ortadadır! 

Müslüman, bunları araştırır, sorgular, inceler ve kanaatine göre de 
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olayı değerlendirir! Din konusu kişinin kendi vicdanî olayıdır! 

TÂBİ OLMAK YANLIŞA MAZERET OLMAZ! 

Sünnetullâh’ta mazerete yer yoktur! Kişi, mazereti ne olursa 

olsun, sonuçta elleriyle yaptığının, düşündüğünün sonuçlarını 

yaşar! 

Kişi, namazı yaşar veya yaşamaz, orucu yaşar veya yaşamaz, 

haccı yaşar veya yaşamaz, kadınsa başını örter veya örtmez; bunlar 

hep kişinin kendisini ilgilendirir! Başkasını ilgilendirmez! Bunları 

yapmanın getirisi de, yapmamanın götürüsü de kişinin 

kendisini ilgilendirir; başkasını asla ilgilendirmez! Kimsenin bu 

konularda başkasını kınamaya hakkı yoktur! Herkes kendi 

doğrusunu yaşamak için vardır; başkalarına hükmedip, onların 

kendi istediği gibi yaşamasını sağlamak için değil! 

“Müslüman”, Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)’ın 

bildirdiklerine iman hâlindeyken, adam öldüremez, hırsızlık 

yapamaz, hakkı olmayan şeye el uzatamaz, yalan söyleyemez, 

gıybet yapamaz, iftira atamaz! Bu hâllerden biri üzereyken 

ölümü yaşarsa “imansız” gitmesinden korkulur. Çünkü “iman” 

edilesi şeylere inanılırken onlara ters düşen şeyleri kişinin 

yapması mümkün değildir! 

İnsanlar dünyaya tek gelmişlerdir ve tek gideceklerdir yeni 

yaşam boyutuna... Kişi kendini o sonsuzluğa hazırlamak için 

gelmiştir dünya yaşamına... 

“Müslümanım” diyen kişi, dünya yaşamındaki çok sınırlı 

zamanını, kendini geliştirmek ve geleceğe hazırlamakla 

değerlendirmek yerine, başkalarının dedikodu ve gıybetiyle 

harcıyorsa; onun kendine yaptığı zulmü, asla başkası ona 

yapamaz! 

Herhangi bir kişi hakkında konuştuğunuz her konu 

dedikodu kapsamına girebilir ve muhtemelen gıybet olabilir! 

“Eğer o konuştuğunuz şey o kişide varsa bu gıybet; 

konuştuğunuz şey o kişide yoksa bu defa yaptığınız iftiradır!”... 
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“Kişiye günah olarak her duyduğunu başkasına nakletmesi 

yeter!” uyarılarına çok dikkat etmek zorunludur. Zira, gıybet 

Kur’ân-ı Kerîm’de “ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek” kadar 

tiksindirici bir olay olarak tanımlanmıştır! İftiranın faturası ise 

insanın karşısına nasıl çıkar, hayal bile edemeyiz! Şahidi 

olmadığınız konu hakkında konuşmak ve hüküm vermek çok 

büyük vebal getirir! 

Bu oluşum, “DİN” olarak anlatılan “Sünnetullâh” 

sonucudur; ki kişi kendisinden açığa çıkanların sonucunu 

kesinlikle yaşayacaktır! Yaşamakta oldukları, kendisinden 

açığa çıkmış olanların sonucudur! Yaşadıklarından ders 

almayanların daha yaşayacakları var demektir! 

Evet, artık kesinlikle bilmeliyiz ki... 

Dünya üzerindeki Müslüman toplumların çektikleri bütün 

sıkıntılar, yüzyıllar içinde yanlış yorumlar veya örf ve âdetlerle 

harmanlanmış “DİN” anlayışının, toplumlarca gerçek “DİN” diye 

kabullenilmesi sonucu, orijin “İSLÂM”dan ayrı düşülmesinden 

kaynaklanmaktadır! 

Yanlışa devam ile doğrunun elde edilmesi asla mümkün 

değildir! 

Bugünkü yanlışların altında, hep, yanlış yorumların gerçek 

“DİN” olarak insanlara kabul ettirilmesi yatmaktadır! Bu yanlış 

düzeltilmedikçe, “DİN” konusunun gerçekleri aydınlar tarafından 

medya aracılığıyla topluma yansıtılmadıkça, “Müslüman”ların 

çilesi son bulmaz! 

Sorunun çözümü, kendi doğru bildiğini zorla başkalarına kabul 

ettirmekte değil; elbirliğiyle eldeki bilgileri temelden sorgulamaya 

alıp, temel gerçeklerden başlayarak, “DİN” anlayışımızı 

yeniden bina etmekte yatmaktadır! 

Bunda da iş, yaşadığımız Dünya’nın aydınlarına düşmektedir! 

20 Mayıs 2006 
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4 

 

 

TANRI ULU MUDUR? 

 

 
Tanrı ulu mudur?..  

Ne kadar uludur?.. 

Tanrıya tapınılır mı?..  

Kimilerine göre, tanrı vardır gökte bir yerde, arşı üstünde oturur, 

uludur; o ulu tanrıya da tapınılır, yoktur ondan başka tapılacak; 

çünkü o tek kraldır, pardon tanrıdır gökte!!! 

Oysa... 

Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin ve Hakikatin 

dillenişi olan Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı 

ve de açıkladıklarını, çeşitli sebeplerle kavrayamayanların 

uydurdukları “tanrısallık dini”, sonu teröre varan bir şiddet 

anlayışıyla toplumları kuşatmaya başlarken… 

Bir kısım düşünen beyinler de, her türlü kavga ve siyaset 

anlayışından ötede, kendi ebedî yaşamlarını inşa etmeye 

çalışmaktalar; “Allâh” ve “Sünnetullâh” isimlerinin işaret ettiği 

anlamlar doğrultusunda. 

Bir süre evvel düşünen beyinlere yeniden hız vermek amacıyla 

şu cümleyi yaymıştım: 
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“Allâh” ismiyle neye işaret edildiğini fark etmeye çalışın! 

Çünkü, “DİN” kelimesi kapsamındaki her şeyin çıkış noktasının 

hakkıyla anlaşılması ve değerlendirilebilmesi, “ALLÂH” isminin 

neye işaret ettiğinin fark edilmesine bağlıdır. 

“Din”leri dedikodudan oluşmuş, taklitçi-tekrarcı beyinlerin bu 

tarz derin düşünsel konulara girmesi, elbette yaratılış programları 

gereği mümkün değildir! Bu yüzden de onlar, “Yukarıda tanrı var, 

ölünce biz onun oturduğu yere, huzuruna çıkacağız; o da bizi 

karşılayıp yargılayarak ya cennetine sokacak ya da cehennemine 

atacak! Şimdi gökten bizi seyrediyor; ne mezarda sorgu var, ne 

mahşer, ne kıyamet, ne de sırat!” şeklindeki bir anlayış içinde 

ömürlerini tüketirler. Zaten bu konuları tartışmaya akıl ve mantık 

kapasiteleri de müsait değildir! Sadece ezberledikleri, ama 

birbiriyle bütünleştiremedikleri bilgilerin hamallığıyla ömür 

tüketmişlerdir. 

Oysa… 

O en muhteşem bilinç ve hakikat zuhuru Zât, daha işin başında 

“Lâ ilâhe = tanrı yoktur” (ve buna bağlı olarak tanrılık kavramı 

geçersizdir) diyerek; “DİN” olayının, tanrısallık esası üzerine değil, 

“Allâh” ismiyle işaret ettiği üzerine kurulu olduğuna dikkat 

çekmiştir! 

Özellikle “Hazreti Muhammed’in Açıkladığı ALLÂH” isimli 

kitabımda ve diğer yazılarımda bu konuyu vurgulamaya çalıştım. 

Bu yazımda ise “ALLÂH ismiyle neye işaret ediliyor” 

konusuna biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. 

Bu konuda şu iki hususa çok iyi dikkat etmeliyiz: 

“ALLÂH âlemlerden ĞANİYY’dir” âyeti vurgusuyla 

evrensellik ve boyutsallık noktasından öteye dikkatlerin 

yönlendirilmesi… 
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“ALLÂH âlemlerin RABBİ’dir” işaretiyle, her algıladığımız 

veya algılayamadığımız zerrede dilediği gibi açığa çıkanın; ve dahi 

kendisi dışında varlık müşahede edilemeyeceğinin vurgulanışı 

yanında… 

String teorisi, derin düşünebilme yetisi olan beyinlere, evren 

içre evrenler gerçeğini boyutsal derinlikli “TEK KARE RESİM” 

olarak fark ettirmeye çalışırken… 

Holografik evren gerçeği de, her, zerre olarak algılanan 

gerçekteki “tek kare resmin” her bir noktasının, tümel TEK’in 

açığa çıkış seyrinden başka bir şey olmadığını vurgulamaktadır! 

Fili tanımaya koşuşan körlerin her birinin, fili bir yerinden 

tutuşu ve tuttukları organa göre fili tarif edişleri örneğindeki gibi, 

gerek bilim dünyası ve gerekse mistik dünya insanları, tanrıyı bir 

yerlere veya kendi içlerine oturtmaya çalışmaktayken; Hakikat 

Güneşi’nin mesajını anlamış bulunan beyinler tenzih-teşbih 

dengesinde Vahdet’i yaşayarak sonsuzluğa kanat açmaktadırlar. 

Gelin önce âfaka (ufuklara), yani evrensel boyuta bir bakış 

atalım… 

Dikkat!  

Unutmayalım ki… 

Ya da… 

Fark edelim ki… 

Tüm bu sorgulamaları, evrendeki sayısız ve sınırsız dalga boylu 

okyanus içinde, sadece santimetrenin on binde dördü ila yedisi 

arasındaki dalga boylarını beynimize aktarabilen gözümüze GÖRE 

yapmaktayız… 

Ya biraz daha kapsamlı algılayan bir organımız olsaydı!!? 

Neyse… 

Hiç olmazsa bunu da hatırlayarak irdeleyelim konuyu… 
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Bir milyon üç yüz üç bin Dünya büyüklüğünde bir yıldız 

(Güneş) çevresindeki uydu üzerinde yaşıyor ve evrenin sırrını 

çözmeye çalışıyoruz!.. Bir milyon üç yüz üç bin Dünya 

büyüklüğünde olan o yıldız yanı sıra, dört yüz milyar yıldızın daha 

var olduğunu saymış bilim adamları Samanyolu Galaksisi’nde... 

Hani şu varoşlarında yaşadığımız Galaksi’de… Milyarlarca Galaksi 

hesap edilmiş evrenimizin algıladığımız kadarında; her biri kendi 

içinde milyarlarca yıldızı barındıran… 

Milyarlar kere milyarlar… Galaksiler… Yıldızlar… Parlayan 

veya sönük olan bize GÖRE!.. 

Tanrı bunun neresinde? Tapınılacak ulu tanrı; yanına varılıp 

konuşulacak tanrı; kendisinden başka tapınılacak olmayan ulu tanrı; 

ya da oğlunu(!) yanından yeryüzüne yollayan tanrı!!! Bu 

sonsuzluğun, neresinde oturmakta? 

Neyse devam edelim… 

Tüm bu hayalin alamayacağı, sadece rakamların tekrarlandığı 

boyutlardaki bir evrende lokalize olmuş “tanrı” anlayışını veya bu 

anlayışa “ALLÂH” ismini etiketleyenleri bir yana bırakıp, konuyu 

irdelemeye devam edelim... 

Bilim göstermiştir ki, milyar kere milyarlarca ve milyarlarca(!?) 

yıldızlar, aslında birbirinden kopuk, bağımsız bir hâlde boşlukta 

gezinmiyorlar! Aralarında bir madde var gözümüzün göremediği! 

Her şey birbirine bağlı bir ara madde(!) ile; ve dahi gerçekte evren 

tek bir bütün, onu algılayabilecek bir göze veya beyne veya bir 

bilince göre!.. 

Tek bir yapı, tek bir organik yapı evren; canlı, şuurlu!.. 

Uzay, bu şuurun bedeni!.. Hani şu eskilerin, “Allâh’a ait ilim 

sıfatı” diye işaret ettikleri; “evrensel şuur-kozmik bilinç” adı 

altında açığa çıkış, Uzay ve sînesinde barındırdıkları! 
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Bilim derin daldı milyar kere milyar kere milyarlarca yıldızdan 

birinin içine… Baktı, yıldız adını verdiği kitle yüz küsur atomdan 

bir kısmının bileşik hâli imiş meğer! 

Hızını alamadı daha da derinlere inmeye çalıştı… 

On yüz bin milyarlarca büyüklük ve küçüklük arasında turlayıp 

durdu… “Proton” ismini taktı, “kuark” ismini taktı, “string” 

ismini taktı çeşitli oransal büyüklükler olarak algıladığı terkiplere… 

Bir kuark bir Dünya büyüklüğü ise, Dünya üzerindeki bir ağaç 

büyüklüğüdür “string” dedi… 

Kuark, protona göre ne; proton, atoma göre ne; atom, Dünya’ya 

göre ne; Dünya, yıldıza göre ne; yıldız, Galaksi’ye göre ne; 

Galaksi, Evren’e göre ne?.. Gel sen, yanına gidip huzuruna 

çıkacağın, seninle konuşup hesaba çekecek olan o tanrını oturt 

istersen bunların arasında bir yere!.. Sonra da ister yolladığı 

oğluyla(!) muhatap ol, ister yeryüzünden seçip yolladığı 

postacılarıyla, elçileriyle, peygamberleriyle!!! 

Fesubhanallâh!.. Fetebarekallâhu ahsenül hâlıkiyn! 

İşte burada akıl çivileri attı bazılarının! 

Düşündüler... 

Anlam veremediler! 

ATEİST oldular!.. “Tanrı” ve “tanrılık” kavramını reddedip! 

Akılları, bu sonsuz büyüklük ve küçüklük arasında şaşkına 

döndü… “Olmaz, n’olamaz; “tanrı” yoktur, din dedikleri de 

masaldır, afyondur! Akıllı kişilerin, toplumları uyutmak ya da 

gütmek için uydurmasıdır din” noktasında karar kıldılar! 

Haklı yanları vardı elbette; ama fark edemedikleri pek çok 

gerçeklik, deşifre edemedikleri çok fazla şifreler, mesajlar ve kodlar 

da vardı fark edebildiklerinin çok ötesinde… 
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Muhammedî şifre ve kodlara, kendilerine ulaşan şeklinden, 

ambalajından dolayı gereken değeri ve önemi veremedikleri için, 

evrensel gerçeklikleri değerlendiremediler. 

Yeryüzüne gelmiş en muhteşem bilinç okyanusunun kıyısında 

kumlarla oynayıp, okyanusun ihtiva ettiği güzellikleri tadamadılar; 

derinliklerindeki gizlere ulaşamadılar! 

TEK karelik evrensel resmin sahip olduğu şuurun (İnsan-ı 

Kâmil), yeryüzündeki “halifesi” durumundaki bilinç 

olduklarını fark edemeden; evrensel şuur ile bir bütün 

olduklarını ve bunun getirisini yaşayamadan geçip gittiler bu 

Dünya’dan… Yalnızca bedensel zevklerle sınırlı kalarak! 

Yaşayamadılar “AŞK” denileni! Yaşayamadılar sevgiyi ve 

karşılıksız vermenin zevkini… “Veren Allâh’tır”daki benliğin 

“yok”luğunu yaşamanın hazzını! Yaratılışlarında olmadığı için, 

karşılıksız verme kavramını ve olayını anlayamadılar! Tanrının 

yokluğunu fark etmekle perdelendiler, özlerindeki, sonsuzluk 

boyutundan ve evrensel şuurdan! 

Oysa… 

Sır…  

Derûnunda “GİZ”li idi her bir birimin! 

HOLOGRAFİK EVREN gerçekliği, bilim dünyasında 

“Âlemlerin Rabbi ALLÂH’tır” gerçeğini-sistemini deşifre 

ederken; evrensel ruhtaki (RUH adlı melek) şuurun, her zerrede, o 

zerrenin yapısına göre açığa çıkmakta olduğunu vurgularken; 

düşünemediler bunların sonuçlarını... 

“Zerre küllün aynasıdır” benzetmesiyle, en muhteşem 

evrensel gerçekliği 1400 küsur yıl önce insanlığa bildiren o yüce 

Zât’ın mesajını kavrayamadılar, değerlendiremediler... 

“Ahad” ve “Samed” tanımlamalarıyla kendini, Rasûlullâh 

adı ve kisvesi altında açıklayanın seslenişini işitemediler, 
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“holografik gerçekliğin” ne olduğunu kapsamlı düşünemedikleri 

için! Zerrede yansıyan Küll’ü, mikroda açığa çıkan tümel Tek’i 

fark edemediler! 

Oysa işin sırrı, evren içre evrenler gerçeğini açıklayan 

“string teorisi” ile “holografik evren” gerçekliğini bir arada 

düşünerek, Mutlak TEK’liğin açılımını fark edebilmekte 

gizliydi... 

“Subhanallâh” kavramının, string boyutundaki stringlerin altı 

yönlü hareketiyle, evren içre evrenlerin “her an yeni bir şan” 

alışının dillenişi olduğuna... 

“Elhamdülillâh”ın, bu boyuttaki tekil hareketin (çokluktaki 

tekilliğin), ancak, onu meydana getiren tarafından 

değerlendirilebileceğinin dile gelişi olduğuna... 

“Allâhu ekber”in, “tanrı uludur” demek olmadığını, bu 

yüzden ezanın böyle Türkçeleştirilemeyeceğine; sonsuz boyutları 

ilminde yaratanın, yaratılmış ilimle kavranamayacağına, işaret 

ettiğini... 

Hiç düşünmediler… Akıllarına hayallerine bile getiremediler! 

“Arşı taşıyan meleklerin tespihidir bu” denildiğinde, varlığın 

oluşumundaki derinlikleri fark etmek yerine, “gökte oturan 

tanrının koltuğudur arş” demeyi daha kolay veya yerinde 

gördüler!.. 

Evet… 

“Evren içre boyutsal evrenler, paralel evrenler, bir evrende olup 

bitenin diğer evrende açığa çıkması (suya atılan taşın yayılan 

dalgası gibi) ya da aynı anda değişik evrenlerde yer alan aynı bilinç 

türünden yaklaşımlar” hakikati noktasından hareketle “Küll’den 

zerreye gidişi” ifade etmektedir… 

“Tüm çokluk görüntüsü (algılayandan kaynaklanan), 

gerçekte, TEK şuurun (ilmin) her mikroda onun yapısal 
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özelliğine göre açığa çıkmasıdır” gerçeğini vurgulamaktaydı 

“holografik gerçeklik”… 

İyi, peki bütün bunlar hoş da... 

O zaman gelelim “peygamber neden gelmiş; Kur’ân neden 

inmiş; tanrı yoksa kime hesap verilecek; berzah, mahşer, sırat, 

kıyamet masal mı; bizi kim cehenneme atacak ya da cennete 

sokacak” sorularına… “Adaletin bu mu tanrı; 60 yıl yaşatıp 600 bin 

milyon milyar sene yakacaksın; bu ne biçim adalet” falan 

lakırdılarına... 

Akıl çivisi olmayan, tahtaları birbirine bağlayıp tekne yapamaz 

ve okyanusa da açılamaz! O zaman da, tahta parçaları denizde 

kopuk kopuk kalır. Ancak bir tanesine tutunup belki hayatta 

kalabilir!  

Bu konuyu çözmenin sırrını eskiler şöyle açıklamaya çalışmışlar 

o günün mecazları arasında: 

“Kul Allâh’a eremez, Allâh kulunu kendine erdirmedikçe!” 

Bunu günümüz bilgisiyle, yıllar önce şöyle açıklamaya 

çalışmıştık… 

“Çokluktan TEK’liğe giden yol kapalıdır; TEK’ten çokluğa 

bakmasını öğrenenler sırlara ererler!” 

Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa’yı, gökteki arş üzerinde 

oturan tanrının, tahtını taşıyan kanatlı melekleriyle yeryüzünde 

seçilmiş özel ulak peygamberi şeklinde kabullenen ilâhiyatçıların 

kapasitesiyle değerlendirenler, elbette ki yukarıda sıraladığımız 

sayısız soru dalgaları arasında bocalayıp kalacaklardır. 

Sistem ve Düzen’i kavrayamayan sınırlı düşünce sahipleri, 

“DİN”i dogma olarak kabullenirler! 

“ALLÂH” ismiyle neye işaret edildiğini fark edemedikleri için, 

“tek tanrılı bir dindir İslâm” derler! 

“Lâ ilâhe…” mesajını algılayamamışlardır. 
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Bu yüzden de kabullenişlerini, gökte tanrı, yerde özel ulak 

postacı peygamber anlayışı üzerine bina etmişlerdir! 

“İSLÂM” kitabındaki “Materyalist Müslümanlık” başlıklı 

yazımda işaret ettiğim üzere, her şeyi beş duyu madde boyutuyla 

ele almış, anlamaya çalışmışlardır. 

Olayın, noktadan açılan string konisi içinde açığa çıkan 

şuursal algılamanın sonsuzluğu şeklinde, sonsuzluk yolculuğu 

olduğunu, hiç fark edememişlerdir. 

Evren içre evrenlerin, tek bir noktanın konisel projeksiyonu 

olduğunu kavrayabilmek; ayrıca, içinde bulunan her şeyin dahi o 

projeksiyon içindeki kendi noktasından oluşan konisel bir 

projeksiyon olduğunu algılayabilmek! 

Bunun ötesinde, bilinmeli ki, evren içre evrenleri oluşturan 

stringler projeksiyonunun meydana geldiği nokta, sonsuzluk 

platformundaki sonsuz noktalardan yalnızca biri 

pozisyonundadır. 

İşte “Allâh” ismiyle; bu sonsuz noktaları kapsayan ve her 

bir “nokta”dan sonsuz âlemler yaratana işaret edilmektedir ki, 

bu özellik “EKBER” kelimesiyle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bu yüzdendir ki, Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh’ın âlemlerden 

Ğaniyy oluşu” vurgulanmıştır. (Ğaniyy: Algılananla sınırlı 

olmaktan berî olan!) 

Evren içre evrenler, âdeta koni içre koniler olması itibarıyla, 

ortak bir “nokta”dan varlıklarını almaktadırlar. 

Çünkü “nokta”nın varlığı, “ilim sıfatı” diye anlatılan 

“nokta”lar düzlemindeki, ilmî-şuursal açılımlardır. “Akl-ı evvel” 

diye bahsedilen, ilim sıfatının “nokta”daki şuursal açılımıdır. 

Holografik gerçeklik doğrultusunda tüm konisel projeksiyonlar 

ve bunun hâsılası olan “göresel bilinçler”, varlıklarını kendi 

derûnlarındaki “nokta”larından alırlar. “Allâh âlemlerin 
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Rabbi’dir” işareti de, müşahede edebildiğimiz kadarıyla bize bunu 

anlatır... 

İşte bütün bu gerçeklikler doğrultusunda… 

Allâh Rasûlü Muhteşem Bilinç, bize, içinde yaşadığımız, 

“Sünnetullâh” denen Sistem ve Düzen’in yapısını anlatmıştır; 

kendindeki Hakikat “nokta”sından bilincine gelen Cebrâilî kuvve 

bilgisi doğrultusunda; “İKRA” hükmüyle “OKU”yarak Sistemi

 ve “Sünnetullâh”ı!.. 

Bildirmiştir ki Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed 

Mustafa (aleyhisselâm): 

Tanrı yoktur ve tanrılık kavramı söz konusu değildir; 

yalnızca ALLÂH ismiyle işaret edilen vardır! ALLÂH, 

tapınılacak dışımızdaki bir tanrı değil, kulluk edilen 

özümüzdeki Rabbimiz’dir (varlığımızı meydana getirip her an 

onu yeni hâle sokan). 

Dünya yaşamı süresince kişiden ne yolda bir kulluk açığa 

çıkmışsa (düşünsel-bedensel), ötesinde (âhiretinde) bunun 

getirisini-sonuçlarını yaşayacaktır. 

Kabir âlemi haktır; bu boyuta geçen kişi Dünya’da 

yaşadıklarıyla geçtiği boyutun gerçekliğini sorgulayacaktır 

kendisindeki melekî kuvvelerle... Sorgu melekleri dışarıdan 

gelmeyecektir; kendi varlığında mevcuttur ve açığa çıkacaktır. 

Kabir azabı ve kabir cenneti haktır. Otomatik yaşanacaktır, 

kaçınılmazdır. 

Kıyamet kopacaktır! Dünya eriyip yok olacaktır! Tüm insan 

ruhları, bilinçli olarak, bir ortamda toplanacaktır. O ortamda 

kişiler Dünya’da inandıklarına göre topluluklar oluşturacak ve 

inandıkları kişinin peşinden gideceklerdir. 

Cehennem, o ortamdaki tüm insanların içine girecekleri bir 

ortamdır. Mahşerden çıkanlar, cehennem ismiyle tanımlanan 
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boyut veya ortamdan geçecekler ki bu yol “sırat”tır; 

çıkabilenler bir başka boyutta (cennet) yaşamlarına devam 

edeceklerdir sonsuza dek...
1
 

Bu bir süreçtir. Herkes bunu yaşayacaktır Allâh Rasûlü’ne 

göre… 

Dünya yaşamında insana “ibadet” adı altında tavsiye edilen tüm 

çalışmalar, hep insanın ölüm ötesi yaşamında sıkıntı çekmemesi ve 

geleceğinin daha güzel olması içindir. Yapılacak çalışmaların 

gökteki tanrıya yaranmakla ilgisi yoktur. Hasta olmamak için tedbir 

almak veya hasta olunca iyi olmak için ilaç almak neyse, ölüm ötesi 

yaşam için de bu çalışmaları yapmak ve o ortama kendini 

hazırlamak aynı şeydir. Kişi ne yapacaksa kendi için yapacaktır. 

Yukarıda kimse yoktur yaratılmışlardan başka! 

Kişi Rabbini kendi derûnunda keşfedecektir!  

Ölümü TADARAK boyut değiştiren kimse, yaşamın ve 

bulunduğu boyutun gerçekliğine göre, kendi kendini 

sorgulayacaktır derûnu itibarıyla; ki bu durum “hesaba çekilmek” 

şeklinde tavsif edilmiştir! “O gün hesap görücü olarak nefsin 

yeter” âyeti bu gerçeği vurgulamaktadır. 

Zerre kadar hayır işleyen bunun karşılığını görecek, zerre kadar 

kötülük yapan da bunun sonuçlarını kaçınılmaz biçimde 

yaşayacaktır. Zilzâl Sûresi bir kere daha, ölüm tadıldıktan sonra 

yaşanacaktır. 

Bunları bilmemek veya duymamış olmak gibi bir mazerete yer 

yoktur sistemde! Çünkü mazeret gösterilebilecek bir tanrı 

yoktur kimsenin karşısında! 

                                                           
1
 Bu konuda detaylı bilgi “İNSAN VE SIRLARI” isimli 1985 yılında yazmış 

olduğum kitapta mevcuttur. 
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İşte dostum, şimdilik, anlatabileceğimiz kadarıyla “DİN” 

konusunun, geçmişteki mecaz ve misal yollu anlatımının, çağımız 

gerçekleri ışığındaki bir kısım çözümü! 

Yaşam senin yaşamın! Ne yapacağına kendi aklınla kendin karar 

ver! Olayı kendin değerlendir! 

İster Allâh Rasûlü’nün dediklerini değerlendir; ister onun 

dışında bir yol seç kendine!.. Tercih senin; sonucuna katlanmak da 

sana ait olacak! Bu yüzden de DİN zorlama kabul etmez! Herkes 

kendi aklının getirisini ve sonuçlarını yaşar. Kimsenin kendi 

inancını zorla başkasına kabul ettirmesi mümkün değildir. 

“Din dogmadır, bilimle açıklanmaz; din ve bilim ayrı şeylerdir; 

dini bilimle bütünleştirmek saçmalıktır” diyen aydınlarımıza(?) 

selâm olsun! 

Bu vesileyle Ramazan Bayramı hepimize bereketli olsun. 

19 Ekim 2006 

Konuyla ilgili linkler: 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/ 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/3012_elegant.html 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031028.html 

http://planetquest.jpl.nasa.gov/3Datlas_launch.html 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0608/sunprom_soho_big.jpg 

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/sicim.pdf 

http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/solar_system/solarsyste

m.htm  

http://www.bulutsu.org/evreninharitasi/universe.php 
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5 

 

 

YANMAMAK İÇİN 

 

  
Stres ve bir kısım hastalıklarınızın yakışından kurtulmanız için 

“Rabb-ül âlemîn”e iman etmeniz zorunludur! 

“Rabb-ül âlemîn”i tanımak ve O’na iman etmek, cehennemden 

kurtulmak için zorunludur! 

Niye?.. 

Kendini tanı, derler…  

Rabbini tanı, derler de… 

Şimdi nereden çıktı, “Rabb-ül âlemîn”i tanımak?  

Rabbimi tanıyınca “Rabb-ül âlemîn”i tanımış olmuyor 

muyum? 

Rabbini tanımak ile “Rabb-ül âlemîn”i tanımak arasında çok 

önemli bir fark vardır... 

Rabbini tanıyan, şayet, “Rabb-ül âlemîn”i tanımamış ise, hâli 

Firavun’un hâli olur! 

“Rabb-ül âlemîn”i tanımışsa “Tatmine ulaşmış bilinç! 

Cennetimi yaşa!” hitabına nail olur! 

Gelin bu konuyu biraz daha açalım… 
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İnsan, iman ile cennete girer! Neye iman? 

“Rabb-ül âlemîn”e iman! 

“B” sırrıyla “ALLÂH” adıyla işaret edilene iman konusunun 

üzerinde bir hayli durmuştuk... Şimdi de gelin “Rabb-ül âlemîn”e 

iman nedir, nasıl olur, bunun üzerinde duralım… 

Bu konu da çok önemli bir konu… Zira, cennetin kapısı “Rabb-

ül âlemîn”e iman edenlere açılır ancak! 

Nefsini bilmenin yolu “B” sırrının fark ve deşifre edilmesinden 

geçer… Böylece nefsinin hakikatini bilen Rabbini bilmiş olur… 

Bu işin birinci basamağıdır. “Seyri enfüsî” de denir buna… 

Bununla kişi “Mülhime nefs” diye tanımlanmış bulunan hakikatini 

fark etme açıklığına kavuşur. 

Çokları sanır ki, burası işin sonudur!.. Heyhat!.. Oysa burası işin 

daha ilk basamağıdır! 

Bu basamağa çıkan kendini Hak, her yaptığını yerli yerinde 

bilir. Eğer hakkıyla nefis arınmasından, yani bilincini birimsellik ve 

birimsellikten kaynaklanan fikir ve duygulardan arındırmamışsa, 

tam bir firavunluk hâli yaşar! 

Eğer bu idrake erişen kişi buradan sonra “Seyri âfakî”yi 

tamamlayamazsa asla yanması bitmez! CehennemiNden çıkamaz! 

Yanmasının, cehennemiNden çıkamamasının sebebi, “Seyri 

âfakî”nin tamamlanmamış olmasıdır! 

“Seyri âfakî”nin tamamlanmamış olmasının sonucu “Rabb-ül 

âlemîn”e imanın olmayışıdır!  

“Rabb-ül âlemîn”e iman ne demektir? 

Kişi “B” sırrını anlamış olarak, varlığının, Hakk’a ait, Hakk’ın 

varlığı olduğunu idrak etmiştir; ama buna karşın “Rabb-ül 

âlemîn”den PERDELİ olduğu için, karşısındakilerde, 

çevresindekilerde, algıladıklarında “Rabb-ül âlemîn”in tasarruf ve 
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tahakkümünden PERDELİ olarak, onların kendi isteğine tâbi 

olarak yaşamasını; kendi gibi olmalarını istemektedir! 

Kısacası, onların, rablerinin kulu olmaktan çıkıp, kendi rabbinin 

kulu olmasını istemektedir! Oysa karşısındaki kendi yaratılış 

programına göre yaşayarak kulluğunu yerine getirecektir; onun, 

kendi gibi olması imkânsızdır! 

Hastalıkların çok önemli bir kısmının sebebi strestir!.. Stres ise 

“Rabb-ül âlemîn”den perdeliliğin sonucu olarak yaşanan bir 

hâldir! 

“Rabb-ül âlemîn”, her birimi dilediği bir işlevi ortaya koyması 

için yaratmıştır ki, bu onun fıtrî kulluğudur! Bunu yerine 

getirmemesi de kesinlikle düşünülemez! 

Her birim hangi işlev için var olmuşsa mutlaka onu yerine 

getirmek suretiyle kulluğunu ifa edecektir! Ancak o işlevin sonucu 

yanmayı yaşamak olabilir; ya da o işlevin sonucu huzur ve 

mutluluk olabilir! 

Petrol yanmak içindir; bal yenmek için! Her biri özel işlevleri 

için vardır; bir diğeri olmaz! 

Gübre böceğinin mutluluğu gübrede yaşamaktır; arının 

mutluluğu güllerde dolaşmakta! 

Siz… 

Gübre böceğini güllerde yaşatıp, arıyı gübreye batırırsanız, 

“Rabb-ül âlemîn”i tanımıyorsunuz demektir! 

Yaratılmış her birim “Rabb-ül âlemîn”i tanıyacak diye bir 

kural yoktur! 

Karşınızdakinin Rabbi’nin, onu yaratmaktaki muradını 

anlamamışsanız işlevine bakarak; bu defa onu, kendi Rabbiniz’in 

istediği gibi olmaya, yaşamaya zorlarsınız! Böylece ona zulmetmiş, 

zâlimlerden olmuş olursunuz! 

İşte böylece de cehennemiNİZin ateşini tutuşturdunuz! 
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İşte böylece de, cehennem ateşinden bir ateş olan, hastalıkların 

kapısından içeri girdiniz!.. 

Çünkü, gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bu isteğinizde 

ısrar sonucu, üzülmeye veya kızmaya başlayacak; bu konuda aşırı 

gidince de yanacak, hastalanacaksınız aşırı stresten! 

Oysa… 

Fark etseniz, bilseniz, idrak etseniz, hazmetseniz bu gerçeği; 

hastalığınıza, yanmanıza sebep olan olayın ateşi sönecek ve 

cehennemiNİZden azât olacaksınız! 

Fark edin artık “Rabb-ül âlemîn” olmadığınızı ve asla 

olamayacağınızı! 

Allâh sizi ateşe atmaz, siz “Rabb-ül âlemîn”i inkâr suretiyle 

kendinizi yakmaya başlarsınız! 

“Rabb-ül âlemîn” demek başka şeydir; “Rabb-ül âlemîn”e 

iman etmek başka şeydir; “Rabb-ül âlemîn”i seyretmek başka 

şeydir! 

Ashab-ı Yemîn, “Rabb-ül âlemîn” der… Yanması 

bitmemiştir! 

Mukarrebûn, “Rabb-ül âlemîn”i seyreder! Cennette! 

Kesinlikle kavrayalım ki, “Rabb-ül âlemîn” her birimi kendine 

özgü bir işlevle yaratmıştır! 

Kimseyi kendi işlevinizi yerine getirmesi için zorlamayınız ki 

yanmayasınız, hasta olmayasınız! 

Hastalıkların pek çoğunun kökeninde üzüntü, stres ve elbette 

“Rabb-ül âlemîn”i inkâr yatar!.. Sonuç, kişinin cehennemiNde 

yanmasıdır! 

Nebilerin dahi, kendi eşlerine ya da evlatlarına faydası 

olmadığını; yani yaratılış işlevlerini değiştiremediğini 
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“OKU”yabilmişseniz Kur’ân-ı Kerîm’de, siz de bu yüzden 

cehennemiNİZde yanmaktan kendinizi azât ediniz! 

Şurası kesindir ki… 

Hiç kimse, “Rabb-ül âlemîn”in belli bir işlevle yaratmış olduğu 

yapıyı değiştirmeye muktedir değildir! 

Kur’ân-ı Kerîm, geçmişin hikâyeleri kitabı değil; 

“Sünnetullâh”ı, kâh olaylara dayalı kâh da işaret, mecaz yollu 

anlatan bir kitaptır “OKU”masını bilene! 

Buna göre… 

Her insan, Rabbinin, yani kendini meydana getiren Allâh 

isimlerinin işaret ettiği mânâların, açığa çıkma mahalli olarak 

yaratılmıştır! Bu işlevi yerine getirmeme gibi bir şansı da 

yoktur! 

Siz, varoluş programınıza uymayan programlarla beraber 

olmama seçeneğinizi kullanabilirsiniz!.. 

Ama asla karşınızdakinin programını değiştirtme gibi bir yanlış 

yola girmeyiniz! Zira bunu yaparsanız, o yanlış yolun sonucunda 

varacağınız yer cehennemiNİZ olacaktır! Çünkü, hiçbir 

yaratılmışta karşısındakinin programını değiştirme kuvvesi yoktur! 

Siz, ancak Hakk’ı tavsiye edebilirsiniz; ama asla zorlama hak ve 

yetkiniz yoktur! Bunu denerseniz, sonuç hüsrandır; bu yüzden 

kaybettiklerinizin değerini anladığınız süreçte de iş işten geçmiş ve 

uğradığınız zararı telâfi imkânınız kalmamıştır! 

“Rabb-ül âlemîn”e (her bir âlemin-birimin belli bir programla 

varedenine) iman edene ise, ne bir korku vardır, ne bir hüzün; artık 

o, tatmin olmuş bir bilinç hâli ile cennet yaşamına davet edilir, razı 

olmuş olarak! 

CehennemiNden kurtulmak, nefsini tanımaktan değil, “Rabb-

ül âlemîn”e iman etmekten geçer… Bunu çok iyi anlayalım… 

22 Kasım 2005
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6 

 

 

TAOİZM-BUDİZM-TOTEMİZM-İSLÂM 

  

 
“Müslümanlar Dünya üzerinde niçin geri kalmış toplumlar 

hâline gelmişlerdir, İslâmiyet en mükemmel ‘DİN’ anlayışı ise?” 

 

Çokça sorulan bir soru bu bana!.. 

Ve dahi şu soru gene aydınsı çevrelerden gelen bana: 

 

“Teklik anlayışı ve insanlık anlayışı en mükemmel şekilde 

Taoizm’de, Budizm’de ve hatta Yahudiliğin mistisizmi olan Kabala 

anlayışında mevcut... Müslümanlık ise kaba, şekilci, zorba ve 

savaşçı, sevgiden yoksun bir anlayış!.. İşte yaşananlar ortada! Sen 

hâlâ bu savaşçı öğretiyi nasıl yüceltmeye çalışıyorsun?” 

 

Öncelikle... 

Yüce olanın yüceltilmesi söz konusu olmaz! Bu fark edile... 

İslâm, yegâne “DİN” anlayışıdır ve fevkinde veya yanı sıra başka 

bir anlayış da yoktur yeryüzünde! O “DİN” anlayışını bize bildiren 

yeryüzüne gelmiş en muhteşem İnsan ve sonsuzluğun en muhteşem 
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Ruhu olan Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) da eşi ve benzeri 

olmayan bir Allâh kulu, Rasûlü ve son Nebisi’dir! 

Niçin bu böyleye gelince... 

İnsanlar asırlar ve asırlar önce tanrılara tapıyorlardı... Tanrılar 

adına dikilen totemlere tapıyorlardı... Tanrıları sembolleştiren 

heykellere tapıyorlardı... Kendilerinin ötelerindeki, yerdeki veya 

gökteki bir varlığa tapıyorlardı!.. Kendilerine ulaşanların ve 

ulaşacakların o tanrıdan geldiğine inanarak onun adına kendi 

dışlarındaki bir toteme yöneliyorlardı... 

Sorun şu: 

Yerde veya gökte yerleşik olup, oradan Dünya’yı ve 

üzerindekileri yöneten bir “tanrı” veya Arapçasıyla bir “ilâh” 

olabilir miydi? (Günümüzde bazıları, bu tanrısallığın uzayda 

yaşayan bir kısım toplumlara ait olduğunu söylüyorlar ki bu, gökte 

tanrı var yanında da melekleri anlayışının getirdiği bir bakış 

açısının günümüze uyarlanmış şeklidir!) 

Olayı, evrensel boyutlarda sorgulayan beyinler, evrensel 

gerçeklik içinde böyle bir tanrısallığın asla söz konusu 

olamayacağını fark ettiler! 

Gökte yerleşik bir tanrı olamaz anlayışının, tâ asırlar 

öncesindeki bir açığa çıkış şekli de Çin’deki Taoizm’dir! Varlık, 

göz denen mekanizmaya göre her ne kadar çokluk hâlinde olsa da, 

gerçekte tüm varlık tekil bir yapıdır; bilinç, bu tekil yapının kendine 

bakan gözüdür! Bilinç kendi hakikatini algılayabildiği ölçüde kendi 

özünü tanır ve bu tanımanın sonu, hakikati olan “HİÇ”liğe çıkar! 

Olayın sonu, “HİÇ”likte “hiç” olduğunu hissediştir! 

Buda ise, insanlara “NİRVANA”ya ulaşmalarını önerdi son 

nokta olarak... Kendini et-kemik çuvalı kabullenip, ölümle toprak 

olup yokluğa karışacağını sananlara, kendilerinin bir bilinç varlık 

olduklarını; bedenin toprak olmasından sonra yaşamın devam 

edeceğini; “Tek”ten var olmuş “Tek”ler olduklarını; beden değil 
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kutsal ruhlar olduklarını; ruhlarını arındırırlarsa “Nirvana”ya 

ulaşarak kutsal ruhlar şeklinde o teklik ruhunda yaşayacaklarını 

anlattı... 

Henüz Türkiye’de bilinmeyen, fakat Dünya üzerinde yüz 

milyondan fazla inananı olduğu söylenen, Amerika’da da yayılan 

bir inanç türü ise gene Çin kaynaklı Falun Dafa’dır. 

Derinliklerinde Taoizm, açığa çıkış şeklinde ise Budizm öğretisi 

görüntüsü veren Falun Dafa’ya göre, bilinç ve madde aynı şeydir. 

Düşünce her an maddeyi, madde ise her an düşünceyi etkiler. Ana 

ruh her an beyni etkileyerek kendindeki özellikleri açığa çıkartır. 

İnsan beyni, dalga olmayan bir tür madde yaratır. Dünya üzerindeki 

var olan her canlı, sudan meydana gelmiştir. Su hayat kaynağıdır. 

Evren dahi sudan meydana gelmiştir, der bu anlayışın 1992’deki 

kurucusu Shifu Li Hongzhi. Esasen siyasetle hiçbir ilgisi olmadığı 

söylenen bu hareket, hâlen Çin’de hükümete karşı en büyük 

muhalif güçtür ve mensupları Çin’de çok sıkı takip edilerek, 

yakalandıklarında işkencelerle öldürülmektedir. Olayın kökeninde 

ise algıladığımız kadarıyla yaşadığımız dünya görünmezlerinin 

bilgi yönlendirmesi mevcuttur. 

Hazreti Musa öğretisi olan “DİN” anlayışının düşünsel 

derinliğini oluşturan ve Yahudi mistisizmi olan “Kabala” anlayışı 

ise, zâhirdeki şekilci ve kavimci anlayışın ötesinde; varlığın 

tekilliğini, insanların ruhunun tek bir ruhtan geldiği anlayışını 

inananlarına yaydı. Esas itibarıyla bu tekilliği idrak edip, bundan 

dolayı ötede bir tanrı kabul etmeyen bu anlayışın, bir yaşam ve 

dillendiriliş şekliydi Hazreti İSA (aleyhisselâm)’da dillendirilen! 

“Babam RAB’dır” tanımlaması, gerçekte fiziksel bir tanrı-oğul 

ilişkisini anlatmıyor; “Kabala” öğretisindeki Tek RUH’un bireysel 

ruhlar şeklinde algılanışını ve o “TEK RUH”tan meydana gelişini 

anlatıyordu. Göklere yönlendirmenin anlamı, bilinç boyutunun 

derinliklerinde; yaratıcı mertebe hakikatini, ruhunun şuurunun 

derinliklerinde hissedip yaşamak olayını sembolize ediyordu... 

Hazreti İsa (aleyhisselâm)’ın “Sen insanca düşünüyorsun, 

Yaratan Rab gibi değil” söyleminin anlamı, “beşerî şartlanma ve 
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değer yargılarına dayalı düşünce şekli yerine, evrensel 

gerçekler doğrultusunda olayları değerlendir” idi. Yahudiliğin 

özündeki “seçkin kavim” anlayışı, esas itibarıyla, tüm 

Yahudilerden doğmuşları değil, “Kabala öğretisini kabullenip 

yaşayabilecek düzeyde yüksek anlayışa sahip olanlarını” ifade 

ediyordu (ki bu anlayışın gelişimi Masonluğun temelini 

oluşturmuştur)... 

Buraya kadar anlattığımız inanç biçimlerinin çıkış noktaları 

ve bir kısım doğru tespitleri olmasına rağmen, en büyük 

eksikleri ve yetersizlikleri dünyevî yaşamda yapılması 

gerekenler ve ölüm ötesi yaşam süreci için verdikleri bilgi 

konusudur. İnsan yapısının nasıl bir mekanizma olduğunu, 

beynin işlevini, ölüm ötesi yaşam şartlarına göre insanın 

beynini nasıl değerlendirip geleceğe dönük neler ortaya 

koyması gerektiğini bunların hiçbirisi söyleyememektedir. 

Ölüm ötesi sonsuz yaşamın aşamalarını kimse verememektedir. 

Oysa insan için en önemli şey, ölüm ötesinde mutlu olması için 

neler yapması gerektiğidir. 

Son NEBİ, Dünya’nın kıyametinin Güneş’in Dünya’yı kuşatıp 

yutması suretinde meydana geleceğini anlatırken; bunun ötesinde, 

Kur’ân-ı Kerîm’de yıldızların düşmesi şeklindeki tasvirlerle 

Galaktik kıyamet dahi açıklanmaktadır 1400 küsur yıl evvel! Biz 

bugün artık biliyoruz ki, Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca 

yıldız Andromeda Galaksisi’yle çarpışma sonucu yörüngelerinden 

çıkacak ve Dünya’dan bakışa göre düşüyorlarmış görüntüsü 

vereceklerdir bir süreç sonunda. 

Esasen, en önemli ve farkına varılması zorunlu gerçek, çeşitli 

ölüm=dönüşümlerle sonsuza kadar yaşayacak olan insanın, ancak 

Dünya’da iken neleri nasıl kazanabileceği hususudur ki; bu 

konudaki tek açıklamayı da adı “İSLÂM” olan Allâh indîndeki tek 

“DİN” ile sadece son NEBİ Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) 

yapmıştır. 
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Totemizm ise tüm bu anlattıklarımız yanı sıra süregelmiştir 

Dünya’da... 

Totemistler yalnızca Afrika veya Amerika yerlileri arasında 

değil, tüm dinlerin mensupları arasında yer almışlar ve yaşamlarını 

devam ettirmişlerdir yapıları gereği. İnsansı yaratılışları gereği 

olarak, totemistler, derin düşünce ve varlıklarının hakikatlerini 

sorgulama, araştırma, kendi hakikatlerini hissedip yaşama imkânına 

sahip değillerdir. Kendilerini ve tüm varlığı daima madde olarak 

düşünürler. Ötede bir yerde; yeryüzünde veya uzayda, aşağıda veya 

yukarıda bir tanrı düşünüp, ne yapıyorlarsa o tanrı için yaparlar... 

Yerler, içerler, çoğalırlar, tapınırlar, öldürürler; hep o kendi 

dışlarında bir yerlerde olan tanrıları uğruna! Ya da hiçbir şeye 

inanmazlar, totemleri kendi bedenleridir! Etiketlerinde yazılı din 

veya mensubiyet adını kaldırırsanız, hiç farkı yoktur bakış 

açılarının birbirlerinden; giysi, görünüş ve lokal şartlanmalar 

dışında. Onlar tanrıları adına iyi bir şey yapacak, itaatkâr olacak ve 

sonuçta da tanrılarının vereceği nimetler içinde, yiyip içip seks 

yaparak ebediyen yaşayacaklardır. Aksi hâlde tanrıları onları 

cehennemine hapsederek ebediyen azap çektirecektir. 

Bu arada, her birinin “tanrı” tahayyülü, bir diğerinden değişik 

olduğu için de, birbirlerinin tanrısını sorgulayıp yargılayanlar, 

beğenmeyip inkâr edenler ve hatta bu yüzden savaş baltalarını 

çıkartanlar pek çoktur! Çünkü bunlar, Allâh Rasûlü Muhammed 

Mustafa (aleyhisselâm)’ın “LÂ İLÂHE = TANRI (dolayısıyla 

tanrılık kavramı) YOKTUR” mesajının anlamını ya duymamışlar 

ya da duyup üzerinde düşünmemişlerdir! Çoğunluğu ses kaydeder 

beyinlidir!.. Ezberler ve tekrar ederler! Söylediklerinin anlamını 

düşünebilme yetisine sahip değillerdir yaratılışları sonucu! 

Totemistlerdir işte bunlar da!.. “Şirk ehli” diye de 

adlandırılmışlardır... Şirk kalkmadan da “Tevhid” gerçekleşmez! 

Sonuçta açık veya örtülü, olay aynıdır! 

Kişi ve ÖTESİNDEKİ tanrısı! 
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Esasen, yukarıda sıraladığımız görüşlerin tümü de eksik, 

yetersiz ve insanın geleceği açısından işlevsizdir; İslâm adıyla 

anılan “DİN” öğretisi yanında! Çünkü, “İSLÂM” adı ile işaret 

edilen “DİN” anlayışında açıklanan “Sünnetullâh” vurgulaması ve 

açıklaması hiçbirinde yoktur! Dolayısıyla “Sünnetullâh”a dayalı 

bir biçimde SON NEBİ’den gelen, insanın geleceği açısından çok 

önemli teklif ve uygulamalar da başka hiçbir anlayışta bulunmaz. 

Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin, kişilik ve sonsuzluğun 

en muhteşem Ruhu, Allâh kulu ve Rasûlü Muhammed Mustafa 

(aleyhisselâm)’ın bildirdiği adı İslâm olan tek gerçek “DİN” 

anlayışını kavramış ve benimsemiş olan Müslümanlara gelince... 

Onlar ötelerinde, yukarıda, gökte, uzayda bir tanrıya değil; o 

yüce Rasûl’ün “Allâh” adıyla işaret ettiğinin, Kur’ân-ı Kerîm ile 

açıklanan özelliklerine iman ederler... Bu konuda yakîne erip ikân 

sahibi olmaya çalışırlar! Bu konuda elde ettikleri yakîn yanı sıra, 

“Sünnetullâh”ı fark edip, anlayıp, gereğini yaşamaya çalışırlar!.. 

İŞTE GELDİK BUNDAN ÖNCEKİLERLE EN ÖNEMLİ 

AYRIM, FARK NOKTASINA!.. 

Evet, geldik Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed Mustafa 

(aleyhisselâm) ile kendisinden öncekilerin en önemli fark ve ayrım 

noktasına... 

İslâm adıyla tanıtılan “DİN” anlayışının düşünsel temellerini 

fark etmek isteyen kişiler ister istemez “Tasavvuf” diye 

isimlendirilmiş alana girerler. Bu sorgulama ve ötesindekileri idrak 

yolculuğu, ismi “ALLÂH” olanı tanıma ve idrak yolculuğunun 

birinci bölümüdür. 

Tasavvufî tâbiriyle “fenâfillâh” denilen bu yolculukta, kişi 

kendisinin ve evrenin “var”lığının gerçekte ismi “Allâh” olan 

indînde “yok”luktan ibaret olduğunu; “Yok”tan yaratılmış 

olduğunu; gerçekte yalnızca “var” olanın “ALLÂH” ismiyle işaret 

edilen olduğunu fark eder... Bu fark ediş, sonuçta kendi 

“yok”luğunu, “HİÇ”liğini fark etmesi realitesine erer! İdrak veya 



Taoizm-Budizm-Totemizm-İslâm  

 

 51 

anlayışının “yok” olduğu noktadır bu! “Vahdet” anlayışından 

çıkılarak yürünülen “Seyri âfakî”de ise, önce kademe kademe tüm 

varlığın gerçekte “birimlerden oluşmamış tek bir varlık olduğu” 

yani “Tekillik-Vâhidiyet” fark edilir; sonra kapasite elverirse bu 

anlayış “Ahadiyet” yani “HİÇ”likte noktalanır! Sonuç, mutlak 

karanlık yaşantısıdır; “âmâ”dır bilinç açısından! İsmi “ALLÂH” 

olanın, “Ahadiyet”, yani “HİÇ”lik sıfatı dolayısıyla, tefekkürün 

söz konusu olmadığı bu mertebenin yaşantısından dahi söz 

edilemez! 

Ve bundan sonra nasiplileri için “bakâbillâh” kemâlâtı başlar... 

“Sünnetullâh”ta yaşam! 

Algılanan ve algılanamayan tüm yapıyı, ilminde, ilmî sûretler 

hâlinde kendi sıfat ve esmâsıyla yaratan, “yok”tan “var” kılan; 

onların, her an yeni bir şan (oluş) ile sonsuza dek kulluklarını 

ortaya koymalarını dilemiştir. 

Bu nedenledir ki, evren içre evrenler, belli bir sistem ve düzen 

içinde açığa çıkmışlardır; ve dahi varoluş amaç ve sistemlerine göre 

de varlıklarını oluşturan sıfat ve esmâ var oldukça yaşayacaklardır! 

İşte bu “Sünnetullâh” kapsamında Dünya üzerinde açığa 

çıkmış insan bilinci, bir yandan varlığın ve varlığının hakikatini 

anlamaya çalışırken; diğer yandan da, varlığını nasıl ve ne şekilde 

sürdürmesinin, yarını için nasıl daha hayırlı ve olumlu olacağını 

sorgulamak durumundadır! 

Bu soruya cevap ise, en mükemmel şekliyle Allâh Rasûlü ve 

son Nebisi Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) tarafından 

gelmiştir. 

Vahye dayanan Muhammedî öğreti; tanrısal kökenli olmadığı 

içindir ki “LÂ İLÂHE=TANRI (tanrısallık kavramı) 

YOKTUR” ile başlamış; ve “illâ ALLÂH” diyerek devam 

etmiştir! “Tanrısallık kavramı yoktur, yalnızca ismi ‘ALLÂH’ olan 

vardır; ki bu yüzden de bir dış varlığa tapınma söz konusu olmayıp, 
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‘Sünnetullâh’ gereği yapılası uygulamalar yani ‘ibadet’ 

gereklidir” denilmiştir anlam itibarıyla. 

Evet, geçmişteki bazı tespitlere artı olarak gelen 

“Sünnetullâh” bilgisi, konunun, ismi “Allâh” olanı fark ettikten 

sonraki en önemli bölümüdür. 

İnsanın yaşamını ve geleceğini cennet edecek olan da, 

cehennemi yaşatacak olan da; kişinin “Sünnetullâh”ı 

değerlendirip, değerlendirmemesine bağlıdır. Yaratılışı elverenler, 

“Sünnetullâh”ı değerlendirirler ve yaşamları, gelecekleri, cennet 

adıyla tanımlanan mutluluk ve huzur ortamı olur! “Sünnetullâh”ı 

değerlendirmeyenler de yaşadıkları günden başlayarak türlü 

şekillerde yanma ortamı içinde ömür sürerler. 

Yani tüm öncekilerle, adı “İSLÂM” olan yegâne “DİN” 

arasındaki en önemli fark, ismi “Allâh” olanı fark ettikten sonra, 

“Sünnetullâh”ı fark edip, ona göre yaşayıp yaşayamama farkıdır! 

Çünkü, ismi “Allâh” olanı tanımakla, varlığın, kişiliğin, 

bilincin, suda şekerin eriyip yok olması gibi asla yok 

olmamaktadır! 

Taoizm’in söz ettiği “HİÇ”liğe eren de, Nirvana’ya ulaşan 

da, Yehova’yı bulan da, ismi “Allâh” olanın idrak edilemeyecek 

bir ahadiyet, derûnundaki özündeki “hiç”lik mertebesi 

olduğunu fark edip hisseden de; sonsuza kadar kişilik sahibi bir 

ruh olarak yaşamak durumundadır Dünya yaşamından 

ayrıldıktan sonra; adı “ölüm” olan dönüşüm ile; gideceği hangi 

ortamda olursa olsun! 

Bu yüzdendir ki kişi, hakikatini ne düzeyde fark ederse 

etsin, sonuçta, SON NEBİ’nin bildirdiği Sistem ve Düzen 

gerçeklerine göre yaşantısına ve uygulamalarına yön vermek 

zorundadır ki, bunun bir adı da “Sünnetullâh”ı anlayıp ona 

göre yaşamaktır!  
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Yaratış Sistemi gereği, herkes, yalnızca kendisinden açığa 

çıkanın (elleriyle yaptıklarının) sonuçlarını yaşayacağı ve 

yaşamakta olduğu içindir ki; SON NEBİ Muhammed 

Mustafa’nın ne anlatmak istediğini kavramak, herkes için en 

önemli yaşam gerçeğidir! 

Şimdi geliyoruz bu sohbetimizin başındaki “Niçin pek çok 

Müslüman toplum bugün yeryüzünün en geri kalmış 

ülkeleridir” sorusunun cevabına. 

Bir kısım toplumlar tanrıya inanmadıkları için, ötelerindeki 

tanrıdan bir şeyler beklemedikleri için, iş başa kalmış; kendi 

özlerindeki kuvveleri harekete geçirerek yepyeni atılımlar 

yapmışlardır. Diğer bir bölüm toplumlarsa, yetiştikleri ekollerden 

gelen, “güç senin varlığında, dışarıdan bekleme, kendindekini 

kullanmasını öğren” düşüncesiyle, bütün gayretleriyle kendilerini 

geliştirmeye çalışmışlardır... 

“Sen varlığındaki Yaratan’ın sıfat ve isimlerinin 

kuvveleriyle pek çok şeyi başarabilirsin; iş ki o kuvveleri 

keşfet” tasavvufî öğretisinin geçerli olduğu devirlerde, Müslüman 

toplumlar pek çok alanda Dünya’nın öncüleri olmuşlardır. 

Ne yazık ki, zaman içinde “DİN” anlayışı, yalnızca yukarıdakini 

memnun edip onun rızasını kazanmak diye kabul edilip; ibadeti, 

yukarıdakine tapınmak diye değerlendiren anlayış 

yaygınlaşınca, olay rayından çıkmış ve “her şeyi yukarıdakinden 

beklemek” düşünsel sapmasını oluşturmuştur. Böylece de bir kısım 

Müslüman toplumların gerileme devri başlamıştır. 

Kendi özündeki Yaratan’ın sıfat ve esmâsından 

kaynaklanan kuvvelerle yarınını inşa etmek anlayışı 

keşfedilmediği; her şey, gerçekte var olmayan yukarıdakinden 

beklendiği sürece, bu anlayışın yaşandığı toplumların diğerleri 

yanında geri kalması doğaldır. 

3 Mayıs 2006 
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7 

 

 

HZ. MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ 
TESPİTİ 

 

  
Yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin Allâh Rasûlü 

Muhammed (aleyhisselâm)’ın mucizevî bir tespitini açıklamak 

istiyorum bugün... 

Yaklaşık on sene önce “Hazreti Muhammed Neyi Okudu?” 

isimli kitabımda detaylı olarak anlattığım üzere, gökteki tanrının 

yanından Dünya üzerinde seçtiği peygamberine yazılı bir kitap 

indirmediğini; Allâh ismiyle işaret edilenin birimde açığa çıkardığı 

bilginin “nüzûl”, vahiy yollu geldiğini; yani “BİLGİ”nin, özünden 

gelip, bilincinde açığa çıkması şeklinde, “İKRA” olayıyla 

“OKU”nan, Allâh Sistem ve Düzeni olan “SÜNNETULLÂH” 

olduğunu açıklamıştım. Cebrâil ismiyle işaret edilen, Rasûl ve 

Nebilerde açığa çıkan melekî kuvve, ebediyen değişmez 

“Sünnetullâh”ı “OKU”mayı sağlar! 

“Anladığım İslâm” başlıklı yazımda izah ettiğim üzere, 

“İKRA=OKU”ma işlevinin, gökten tanrının yanından gelen kanatlı 

meleklerin dediklerinin tekrarıyla değil, beyinde açığa çıkan 

ALLÂH isimlerinin işaret ettiği kuvveler (melekler - melekeler) 
ile oluştuğunu, her kapsamlı düşünen beyin fark edebilir. 

İşte işin sır noktası beyin! 



Yenilen! 

 

 56 

“Kalp” diye bahsedilen şey ise “şuurda açığa çıkan iman 

nûrunun” adıdır! Hâlâ hadislerdeki “kalp” kelimesiyle işaret 

edilenin “yürek” olduğunu düşünenler, kalp nakli ameliyatlarıyla 

başkasının kalbini alanların durumunu sorgulasınlar! 

Dinsel anlatımla, beyin, insanda ALLÂH isimlerinin işaret 

ettiği anlamların zâhire (açığa) çıktığı merkezdir... 

Tüm insanlar ve insansılar için geçerli olan gerçek bu! 

Doksan dokuz Esmâ diye bildiğimiz, detayda sayısız ALLÂH 

isimlerinin işaret ettiği kuvveler, özellikler, hep beyin aracılığıyla 

açığa çıkmakta tüm canlılarda. 

“Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun “b”nasiyesinde 
(alnında-beyninde var olarak/beyninden) tutmuş olmasın (Fâtır’ın 

beyni programlaması)...” (11.Hûd: 56) âyeti de buna işaret eder; 

Rabbanî tasarrufun beyin aracılığıyla açığa çıktığına... 

Bunlar, işin işaret, mecaz, benzetme yollu anlatımıdır... Bunların 

her birinin günümüz ilimlerinde fark ettiğimiz karşılıkları vardır 

oysa... 

Evet, konumuz insan beynindeki bir kuvve!.. 

İşte yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin Allâh Rasûlü 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) da, insan beynindeki bu 

kuvveye işaret ederek, “DUA” konusuna çok önem vermiş ve her 

konuda, her fırsatta “DUA” mekanizmasının işletilmesine işaret 

etmiştir. 

www.ahmedhulusi.org adresinden tümüyle okuyabileceğiniz 

“Dua ve Zikir” isimli kitabımızda dua olayının sırrını 

açıklamıştım. Beynin dua anında “yönlendirilmiş beyin dalgaları” 

ürettiğini; bunun, istenilenlerin gerçekleşmesi konusunda işlev 

gördüğünü tüm detayları ile anlatmıştım. Duanın, insan beynine 

bahşedilmiş ilâhî kuvveleri harekete geçirmek demek olduğunu 

yeterince açıklamaya çalışmıştım. Keza “zikir” denilen çalışmanın 
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dahi ötedeki bir tanrıyı anmak değil, beyindeki o ismin işaret ettiği 

anlamlara dönük gelişme sağladığına işaret etmiştim... 

İşte bunları fark ettikten sonra, şimdi gelelim Müslümanlığın 

bir gereği olarak bize teklif edilen “abdest” olayına! 

1986 yılında yayınladığım “İnsan ve Sırları” isimli kitabımda 

“abdest” olayının tanrıya tapınmak için değil, kişinin bedeninin 

biyoelektrik enerjisinin, sudaki enerjiden yararlanması 

amacına dönük olduğunu açıklamıştım. Su bulunmayan ortamda 

yapılan teyemmümün ise bünyedeki statik elektriğin topraklanması 

amacına dönük olduğunu anlatmıştım. Taklit ehli olarak yetiştirilen 

kitle ise, o zamandan bu yana hep karşı çıkmıştı bu gibi 

açıklamalarıma; “Biz tanrıya tapınmak için abdest alırız, hikmeti 

bizi ilgilendirmez” diye!!! 

Şimdi bir adım daha ileriye gidip, bu konudaki çok önemli bir 

sırrı daha açıklayalım... 

Allâh Rasûlü muhteşem insan Hazreti Muhammed 
(aleyhisselâm) daima “abdest” alırken dua ediyordu ve herkese 

de abdest alırken dua etmesini tavsiye ediyordu... 

Niçin?.. 

Gökteki tanrıya seslenip, “Ey tanrı bak senin peygamberinin 

dediğini yapıyorum; sen de beni nûr eyle” diye mi? 

Yoksa?.. 

İşte geldik, Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa’nın bir 

mucizevî tespitine daha... 

Kişi, abdest alırken, dua etmek suretiyle belli bir anlam 

ihtiva eden beyin dalgalarıyla; su kristallerini değiştirerek, 

etkileyerek, iyonize ederek vücuduna yararlı su iyonlarının 

girmesini sağlar! 
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Su içerken veya bir şey yerken elindekine besmele 

“OKU”manın (beyin dalgalarını, içtiğine veya yediğine 

yönlendirmenin) anlamı da buradadır! 

Kurşun döktürmek ise dinsel bir ritüel olmayıp, başta birikmiş, 

bunalım oluşturan statik elektriğin, akıtılan eriyik kurşuna 

boşaltılması amacına yöneliktir. 

Beyni, göz ve kulağına esir düşmüş, gördüğünün ötesini 

düşünmekten âciz, çağdaş bilimlerden ve Dünya’daki tespitlerden 

bîhaber kimselerin bunları anlaması elbette çok zor! Ne var ki 

Dünya dönüyor ve bir kısım insanlar hâlâ yüzyıllarca önceki 

kulübelerinde yaşamakta ısrar etseler dahi, öte yanda gökdelenler 

uzaya yükselip, uydudan onların bahçelerindeki böcekler 

seyredilebiliyor! 

Ve dahi, su kristallerinin insanların yaydıkları düşüncelere 

göre nasıl şekil aldıkları, mikroskoplarla açık seçik tespit 

edilebiliyor! 

İnsan beyninin farkında olarak veya olmayarak yaydığı 

dalgalar, aynı esasla, suyu, sudan var olmuş canlıları sürekli 

etkilemektedir. Bu yüzden de “insan düşüncelerini açıklasa da, 

açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır” anlamına gelen bilgi 

verilmiştir Bakara Sûresi 284. âyetinde. 

İnsan beyninin yaydığı düşünce dalgalarının suyu nasıl 

etkilediğini gösteren araştırma sonuçlarını aşağıdaki linklerden 

İngilizce okuyabilirsiniz.
2
 

http://www.hado.net/index.php 

http://www.wellnessgoods.com/messages.asp 

http://www.adhikara.com/water.html 

                                                           
2 Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler Prof. Dr. Masaru Emoto’nun 

Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmış “SUYUN GİZLİ MESAJI” isimli kitabını 

okuyabilirler. 

http://www.hado.net/index.php
http://www.wellnessgoods.com/messages.asp
http://www.adhikara.com/water.html
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http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm 

http://www.cerncourier.com/main/article/46/2/8 

 

Şimdi bu konuyu çok iyi düşünelim! 

Abdest alırken dua okumak, yani düşünceni, dileğini beyin 

dalgaları şeklinde suya yönlendirerek su kristallerini 

şekillendirmek ve o suyu ozmoz yoluyla vücuduna almak... Ya 

da “suya okumak” denilen şekilde belli bir anlam taşıyan beyin 

dalgalarını suya yönlendirerek, o yönde suyu şekillendirmek ve 

o suyu içmek veya içirmek!.. 

Düşünün ki, insan vücudunun yaklaşık %80’i sudur. Bu 

duruma göre, bu su yapı ağırlıklı varlığa, karşısındaki kişinin 

yönelerek pozitif veya negatif düşünce dalgalarını yollaması, 

acaba ne boyutta tesirler oluşturur?.. 

1400 küsur yıl önce, çölün ortasında, bugünün bilgilerini hayal 

bile etmesi hayal edilemeyecek bir toplum içinde yaşamış olan o 

yüce Zât’ın, tüm açıklamaları aslında Yaratan’ın bir mucizesidir... 

Ne var ki, bunları değerlendiremeyen, “Biz inanıyoruz bize yeter” 

diyen ve taklitle ömür süren toplumların “sevgili 

peygamberimiz”den öte görebilecekleri hiçbir şey yoktur; ne bu 

Dünya’da ne de öte dünyada! Zira, “Dünya’da âmâ olan öte 

yaşam boyutunda da ebediyen kördür” gerçeği ile yüz yüzeyiz! 

Değeri değerlendirmek, ancak O’nun açıklamalarını anladıktan 

sonra mümkün olur. 

Allâh Rasûlü muhteşem insan Muhammed (aleyhisselâm), 

yaşamı boyunca “OKU”duğu “Sünnetullâh”a, yani Allâh 

isimleriyle işaret edilen anlamların evren içre evrenlerde açığa çıkış 

Sistem ve Düzeni’ne dayalı olarak nice mucizevî tespitlerde 

bulunmuştur! Ne var ki, vahiy veya keşif yollu açığa çıkan bu 

tespitlerini, o devrin yaşam şartları içinde tüm detaylarıyla 

açıklayamamış, sadece elde edilecek sonuçlarına göre “şunu yapın” 

http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm
http://www.cerncourier.com/main/article/46/2/8
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veya “şöyle yapın” şeklinde uyarılarda bulunmuştur. Konuları 

mecaz veya işaret yollu anlatmıştır. 

Eğer düşünmeden yaşayan taklitçi grubundan değil isek, bize 

düşen, Allâh Rasûlü’nün her dediğini anlamaya çalışmak; ne 

yaparak veya ne söyleyerek, bize neyi anlatmak istediğini deşifre 

etmek olmalıdır. 

Bugünkü bilimle bu kadarcık anlayabiliyorum o Zât’ı... 

Yarınkiler, muhakkak ki bizim fark edemediklerimizi dahi fark 

edecek, O’nun ihtişamını çok daha fazla anlayacaklardır. 

Deccaliyet safında yer alıp, Allâh Rasûlü’ne hizmette olanları 

düşman görenler bilsinler ki, dindarlara saldırmakla asla Allâh 

Rasûlü’ne ve açıkladığı DİN’e zarar veremeyeceklerdir. 

Son olarak şunu sakın unutmayalım... Ne “Allâh” ismiyle işaret 

edilenin, ne de Allâh Rasûlü’nün, bizim yapacağımız hiçbir 

çalışmaya ihtiyacı yoktur! Yapılanlar tanrıya tapınma amaçlı değil, 

her varlığın Allâh adıyla işaret edilene kulluğu içindir. Kim ne 

yapıyorsa veya yapacaksa yalnızca kendi geleceğini 

güzelleştirmek için yapacaktır. “İbadet, başka amaçla değil, 

yalnızca kulluk için yapılır” cümlesinin anlamı, “ibadet ötedeki 

tanrıya tapınmak için yapılır” olmayıp; “ibadet, varlığındaki 

Allâh ismiyle işaret edilenin kuvvelerinin sende açığa çıkması, 

geleceğine mutluluk getirmesi amacıyla beynine yön vermen 

için yapılır ki, bu da gerçek kulluktur” demektir! 

İnsan, sorgulayıp düşünebildiği, o çağda ve şartlarda 

bildirilenlerin azametini fark edebildiği kadarıyla Rasûlullâh’ın 

değerini anlar; o nispette de kendilerine yakın olur. 

 

26 Haziran 2006 



 

 61 

8 

 

  

SALÂVAT VE AYNA NÖRONLAR 

 

 
Bugüne kadar yazmadığım bir konuya dikkatinizi çekmek 

istiyorum… Ama önce şu biline…  

Acelem yok! 

En kötü ihtimalle, birkaç yıl içinde, belki de dünyamı 

değiştirdikten sonra kesinleşecek… 

İnsan beyninin, İngilizcede “wave” denen “dalga” yapılı kendi 

“RUH”unu ürettiği… 

Her beynin, kendi parmak izini, yani “özel şifresini” taşıyan 

ruhunu ürettiği kesinleşecek; bundan dolayı da, reenkarnasyonun 

mümkün olmadığı, yani ölümü tatmış kişinin tekrar yeni bir 

bedende dünyaya gelmeyeceği gerçeği netleşecek 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_fingerprinting). 

1972 yılında yayınlanan “Ruh İnsan Cin” isimli kitabımda ilk 

defa yazmıştım her insan beyninin kendi özel şifresiyle kendi 

ruhunu ürettiğini; “insan” denen “bilinç” yapının, beyinle iletişimi 

kesildikten sonra, “ruh” adı verilen “dalga” bedenle (ruhu nûrânî), 

yaşamına değişik boyutlarda, çeşitli aşamalardan geçerek hep 

ileriye doğru devam ettiğini... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_fingerprinting
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Yeryüzüne gelmiş en muhteşem insan Allâh Rasûlü 
Muhammed Mustafa’yı, Orion yıldızında oturan tanrının 

peygamberi sananlar; insan ruhunun da, oradaki ruhlar 

âleminden kanatlı meleklerle getirilip ceninin içine sokulduğunu 
tasavvur etmekteler… 

Evrensel boyutlardan, Galaksi içinde Dünya’nın yerinden ve 

dahi Dünya üstündeki insan bedeninin ölçütünden habersiz, kozası 

içinde yaşamakta olanlar; elbette ki, Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın 

Kur’ân ile açıkladığı, hâlâ değeri fark edilememiş işaret, sır ve 

bilgilerden de mahrumdurlar! 

Bilelim ki, “RUH”, bir anlamı itibarıyla varlığın varoluş özellik 

ve amacıdır (“sen bu işin ruhunu kavramamışsın” cümlesi 

örneğinde olduğu gibi)... Diğer anlamı itibarıyla da, beynin ürettiği 

“dalga”ların oluşturduğu “bilinci” ihtiva eden beden mânâsınadır. 

“Ruhumdan nefhettim” işaretinin anlamı ise… 

“Üflemek” anlamına gelen “nefh”, ciğerdeki havanın dudaktan 

açığa çıkarılması anlamında olduğuna göre; kişinin hakikatini 

oluşturan Allâh isimlerinin işaret ettiği özelliklerin, kişinin 

içinden-özünden-derûnundan “irsâl olup”, gelip (?) beyinde 

açığa çıkarılışını ifade etmektedir. 

Yoksa, yukarıdan üfleyen dudaklı bir tanrı mevcut değildir 

bazılarının sandığı gibi! 

Esasen yazmak istediğim konu bu değildi… Ama kalem, 

geçerken uğradı buraya… 

Ana konumuz, “bilgi”! 

Kozmik okyanus, gerçekte “dalga” hareketinden başka bir 

şey değil! Bir diğer deyişle, “bilgi” hareketliliği ve akışından 

başka bir şey değildir evren içre evrenler! 

Her şey, bir “bilgi dalgacığı”… 
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“Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey O’nu anar, ama siz 

bunu kavrayamazsınız!” hükmü apaçık dalga-bilgi 

bütünlüğünün uyarısıdır! Çünkü, her şey “can”lıdır, “ölü” yoktur! 

“Ölü”, “canlılığını yaşamayan” demektir. “Can”, “bilgi”dir! 

“Can” mutlaktır; “ölü” ise göresel (muzaf)! 

“Bilinç” ise, “bilgi”den başka bir şey değil! 

Bir düşünün bakalım… Bilinciniz ile bilginizi ayırabilir 

misiniz? 

“Ben” dediğiniz şey, gerçekte “bilgi”den başka bir şey değildir! 

Evrendeki her şey aslında çok boyutlu “TEK KARE” 

bilgiden ibaret olmasına rağmen; algılayan bilgi birikimlerinin 

algılamalarına GÖRE çok kareler olarak kabul edilmektedir. 
(İlim sıfatının açığa çıkışıyla var olan ilmî sûretler!) 

Her an sürekli etkileşen, gelenlerle her an yeni bir hâl, yeni bir 

şan alan “bilgi” birikimlerinin oluşturduğu “dalga” okyanusu! 

“Bilgi” ve “dalga” aynı şeyin algılayana göre iki ayrı 

değerlendirilişi! Sûreti itibarıyla “dalga”; mahiyeti veya 

muhteviyatı itibarıyla “bilgi”! 

Bedeni ve beyni oluşturan da, gerçekte, “bilgi”den başka bir şey 

değildir! 

Bilgi, Rasûlullâh’ın “Allâh” ismiyle işaret ettiğinden açığa 

çıkan, evren içre evrenler sûretinde algılanan, “nefh” olmuş 

“nefesi Rahmân”dan başka bir şey değildir! 

Nokta, “ilmi ilâhî”dir. 

“Bilgi”, Allâh isimleri diye geçmişte açıklanmış olan 

özelliklerin mânâ sûretleridir. 

Algılayanın, algılama kapasitesini oluşturan “bilgi” birikimine 

GÖRE, algılanan varlık ve kapasiteler söz konusudur. 
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Varlıktaki tüm oluşumlar, tüm birimlerde, kendi noktalarından 

dışa doğru açığa çıkmaktadır; bilgi birikimleri oranında ve 

getirisine göre! 

Her yazı veya resim, gerçekte, nasıl ak kâğıt üzerinde yan yana 

gelmiş noktalardan oluşmuşsa; tüm varlığı, tüm boyutları ve 

katmanlarıyla meydana getiren ve her an yeni bir şan alan “bilgi” 

de “tek kare” resmi öylece meydana getirmiştir. 

Bu yüzdendir ki her insan, kendi “nokta”sının oluşturduğu 

“bilgi” kozasında yaşar; kâh mutlu kâh mutsuz bir hâlde! 

“Bilgi”sinin sonucu olarak!.. “Sünnetullâh” gereği… 

Beyin sağlığı, insan için yeryüzünde en büyük nimettir. Beyin, 

“bilgi” yumağıdır, hazinesidir! 

İnsan yaşamındaki her şey beyinden açığa çıkar! Beyin, 

insandır! Beyin nakli yapılsa dahi hiçbir şey değişmez; beyin kendi 

kişiliğiyle yaşar çünkü! İşe yaramadığı için çıkarılan beynin yaşamı 

bitmiş ve onun ürettiği kişilik madde dünyasından kopmuştur artık! 

Beyin, aklı kısıtlıların sandığı gibi “et parçası” değildir! 

Bugünün bilimi, daha beynin ne olduğunu çözememiştir… 

Beyin hakkında bildiklerimizle, okyanus kıyısında dizine kadar 

denize giren insanın konumundan farklı yerde değiliz. 

DNA’ların “bilinçli bilgi birikimleri”nden başka bir şey 

olmadığını yeni fark ediyoruz. 

Nöronların ya da DNA’ların “dalga”larla değişik veritabanları 

oluşturduklarını yeni yeni fark ediyoruz! Beynin biyokimyasının, 

biyoelektrik yapı tarafından yönlendirildiğini daha dün fark ettik… 

Enzimlerin dahi “can”lı ve “bilgi”li olduğunu hayretle fark 

ettik!.. Her hücredeki binlerce enzimin her birinin özel görevi 

olduğunu şaşkınlıkla izlemeye başladık… Örneğin, DNA’yı kesen 

enzimler var. Bunlar DNA’daki belli dizilimleri tanıyor, oraya 

bağlanıyor ve bir makas gibi DNA sarmalını o noktadan ikiye 
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ayırıyorlar… DNA’daki “bilgi”, proteinde bir “aksiyon”a 

dönüşmüş oluyor… İşte böylece, DNA’daki “bilgi” enzimde “can” 

olarak ortaya nasıl çıkıyorsa; enzimlerden oluşan vücutta da, daha 

farklı bir düzeyde “Can” ortaya çıkıyor!.. “Bilgican”ı izliyoruz 

derin düşüncelere dalarak! 

Öte yandan beynin, dışarıdan dalgalarla değişik işlevlere 

yönlendirilmesi (mind control) olayını daha yeni yeni kavramaya 

ve görmeye başladık. 

Günümüzün “dünde yaşayan bilgi birikimlerinin”, bunları 

algılaması veya kabullenmesi elbette ki çok zor! 

Bundan 30 yıl evvel bir dileğim vardı… İnsanlık uzaya para 

saçacağına, beyni tanımaya (neuroscience’a) bu yatırımı yapsa 

diyordum… Bugün bu gerçekleşiyor… Bu yolda çok önemli 

çalışmalar yapılıyor… 

“Zikir” diye işaret edilmiş “beyinde kavram tekrarı” 

şeklindeki çalışmanın, yukarıdaki tanrıyı hoşnut etmek için değil, 

insan beynindeki farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması 

için tavsiye edildiğini yazdığım zaman; çağlar öncesi anlayışı 

günümüzde tekrarlayanların şiddetli karşı çıkışlarına maruz 

kalmıştım...  

Beynin aldığı ve yaydığı mikrodalgalardan söz ettiğimde, 

“Beyinde mikrodalganın ne işi var; mikrodalga fırınlarda olur, 

mikrodalgada beyin pişer” diyen bilgi sahipleri(!) tarafından 

eleştirilmiştim… Bugün, internetteki, beynin mikrodalga alışverişi 

hakkındaki yazıları toplasam kamyon dolar! 

Dedim ya, acelem yok! 

Şükrederim, Rabbim’in açığa çıkarttıklarına! 

Bilim dünyasının buluşları, her geçen gün, yazdıklarımı bir kere 

daha haklı çıkartıyor. 
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Kilitlenmiş beyinler dışında kalan, yeterli bilgi sahibi beyinler, 

bir gün gelecek Kurân’ın kıyamete kadar geçerli tek bilgi kaynağı 

olduğunu, Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa’nın yeryüzüne 

gelmiş en muhteşem beyin ve “ruh” olduğunu tasdik edeceklerdir. 

Çünkü zaman içinde, Kurân’daki işaret yollu anlatımların neye 

işaret ettiğini fark edecekler ve böylece de Kur’ân-ı Kerîm adını 

taşıyan BİLGİ kaynağının kodlarını çözerek gerçekleri 

göreceklerdir. 

Rasûlullâh’ın “Nokta”sından “Arş”ına, oradan da melekî 

kuvveler ile beynine ve dolayısıyla bilincine inzâl (inzâli) olan 

Kur’ân-ı Kerîm; “nokta”dan açığa çıkması sebebiyle, tüm 

“Evrensel Sistem ve Düzen”in işleyiş mekanizmasını, 

“Sünnetullâh” ismiyle işaret ederek anlatır. Zira her birim, kendi 

“Nokta”sının projeksiyonu olarak vardır ve hepsi aynı Sistem ve 

Düzen’e tâbidir! 

Önceki yazılarımda da vurguladığım gibi, gökten, uzaydan bir 

yerden ciltli veya ciltsiz kitap veya sayfalar inmemiş; Rasûl veya 

Nebilerin hakikat “nokta”larından bilinçlerine “bilgi” inzâl 

(inzâli) olmuştur.  

Bilgi, aynen bilinçtir! Bilgi ile bilincin ayırt edilmesi asla 

mümkün değildir! 

“Unutulan veya hatırlanmayan bilgi dolayısıyla bilinç de mi 

ortadan kalkıyor” diyenlere deriz ki, bilgisiz bilinç olmaz! Bilinç 

dendiği anda ortada bilgi vardır. Bilgi, bilincin sûretidir! Bilinç, 

bilginin benliğidir. Kısacası, ikisi aynı şeydir. 

Bu yazımda esas üzerinde durmak istediğim konu ise, yukarıda 

anlattıklarıma bağlantılı olarak, RASÛLULLÂH (aleyhisselâm)’a 

“SALÂVAT” okumak konusudur.
3
 

 

                                                           
3 “DUA VE ZİKİR” isimli kitabımda “Rasûlullâh’a Salâvatlar” bahsinde bu 

konunun önemi üzerinde durmuştum. 
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Şimdi Rasûlullâh (aleyhisselâm)’a salâvat getirmenin ne 

demek olduğu hakkındaki bazı düşüncelerimi yazmaya çalışayım... 

Biz, “din adamları” gibi düşünmüyoruz, “ÖLÜM ve ÖLÜ” 

konusunda! 

İnancımız, onlarınki gibi değil!.. Ölüp, toprak olup, yok olup, 

sonra kıyamette yeniden topraktan dirilmek gibi bir anlayışta 

değiliz! Götürülüp yukarıdaki bir tanrının huzuruna çıkmayacağız! 

İki kefeli ya da dijital terazi kullanan bir tanrıya inanmıyoruz biz! 

Kur’ân-ı Kerîm’den anladığımıza ve Rasûlullâh’tan bize 

intikâl eden bilgiye göre… 

“Her bilinç (nefs) ölümü TADAR!” (3.Âl-u İmran: 185) 

Bilinç ölmez; ölümü tadar! 

Ölümü tadan, bu tadıştan sonra da yaşamına devam eder… 

“Ölüm”, bilinç ruh bütünlüğünün beden beyinle ilişkisinin 

kesilmesi anlamınadır! Bunun detaylarını, “İNSAN ve SIRLARI” 

kitabımda “ölüm” bahsinde anlatmıştım; isteyen o bölümü web 

sitemizden inceleyebilir… 

Burada anlatmak istediğim husus daha başka… 

Şu an var olan bilinç, ne kadar gerçekleri fark etmişse, beynin 

işlevini kaybetmesiyle birlikte, onun ürettiği “ışınsal” (nûrânî) 

bedende yaşamına kesintisiz olarak devam eder… 

“Dünya’da âmâ olan sonrasında da âmâdır” hükmünce, 

ölümü tatmadan önce gerçeği görememiş kişi, beyinle ve 

dolayısıyla bedenle ilişkisi kesildikten, yani ölümü tattıktan sonra 

da ebediyen gerçeği göremez! 

Buna karşın, Dünya yaşamındayken gerçeği görüp bunun 

sonucunu yaşamış bilinçler, ölüm sonrası, yani beyin ötesi yaşam 

boyutunda, gerçeği yaşamanın getirisi kuvvelerle, “Kabir âlemi” 

diye isimlendirilmiş, “Berzah” da denilen boyutta yaşamlarına 

devam ederler. 
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İnsanların bir kısmı, çağlar öncesinde, “her şey maddedir” 

diyor; bazıları da “bir de ötelerde uzayda bir yerde maneviyat âlemi 

olabilir” görüşünü savunuyordu… Oysa günümüzde, bilimsel 

temeli olan çevrelerde, bu iki âlemin birbirinden ayrı iki mekân 

olmayıp; algılayanın algılamasından doğan, aynı tek yapı olduğu 

fark edilmeye başlandı. 

Dolayısıyla, kişinin, bedeni ve beyni itibarıyla madde diye kabul 

edilen boyutta iken; bilinci ve ruhu (ışınsal dalga bedeni) itibarıyla 

da maneviyat âleminde yaşamını sürdürdüğü konunun ehilleri 

tarafından fark edildi. 

Bugün batıda sayısız araştırma ve yayın var; insan beyinlerinin 

yaydıkları “dalga”larla birbirlerini etkilemeleri, yönlendirmeleri 

hakkında. 

http://www.youtube.com/watch?v=93p7oDkA5WA 

İnsan, yeryüzünde “halife” ise; Kur’ân-ı Kerîm’e göre… 

İnsan beyni, “ALLÂH” ismiyle işaret edilenin sayısız isimlerle 

işaret edilen özelliklerinin “nefh” olmasıyla oluşmuş bir kuvveler 

merkezi ise, bedende… 

Nihayet, insan beyni, her an aldığı ve yaydığı, her biri bir bilgi 

ihtiva eden “dalga”larla tüm çevresiyle iletişim hâlindeyse… 

Avam diliyle, “ölü olmayan”, Nebi ve Rasûllerle de iletişim 

mümkün değil midir? 

Bu iletişimi hemen karşılıklı iki insanın konuşması gibi 

anlamayın sakın! 

Beyinler çeşitli frekanslara açık alıcı-vericilerdir, tıpkı çeşitli 

frekanslara açık radyo alıcıları gibi… Dolayısıyla o beynin alıcı 

frekanslarına uygun dalga yayan, hiç tanımadığı kişilerden gelen 

dalgaları da alırlar farkında bile olmadan… Sonra da “Aklıma 

geliverdi” derler! Nereden?!! 

http://www.youtube.com/watch?v=93p7oDkA5WA
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Burada, konuyu bilen kişilere, “mirror neurons”-“ayna 

nöronlar” işlevini hatırlatalım… 

Asırlar öncesinde, “ayna nöronlar” işlevinin insanlardaki açığa 

çıkışına şöyle işaret edilmiştir toplumlar tarafından: 

“Üzüm üzüme baka baka kararır”! 

Evet, beraber olduğunuz kişilerin veya içinde bulunduğunuz 

toplumu oluşturan beyinlerin yaydıkları “dalga”lar sizin 

beyninizde akis bulur ve o yönde programlanmaya tâbi 

tutulursunuz. İyi veya kötü… Toplumsal cinnet veya toplumsal 

huzur nasıl oluşuyor sanıyorsunuz? 

Bu olayda olduğu gibi beyin ayrıca, yöneldiği kişiyle de 

iletişime girebilir. “Telepati” de derler bunun bir türüne… 

Evet, bir diğer deyişle, yöneldiğiniz yapı tarafından beyniniz 

yönlendirilir; siz hiç farkında olmadan. 

İşte beyindeki bu özellik dolayısıyla… 

Rasûlullâh, kendisine inananlara çokça “salâvat” getirmelerini 

tavsiye etmiştir. 

“Muhakkak ki Allâh ve melekleri, Nebi’ye salât eder... Ey 

iman edenler, siz de O’na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile 

selâm verin!” (33.Ahzâb: 56) uyarısı işte buna işaret eder. 

“Allâh ismiyle işaret edilen, tüm varlığı yaratan hakikatin 

“Nokta”sındaki varlığı; ve O’nun isimlerinin özelliklerinin 

açığa çıkışı olan melekî kuvveler, “Nübüvvet” dediğimiz 

sistemin gerçeklerini, “Sünnetullâh”ı okuma hâline yönlendirir 

O’nu… Siz de O’na yönlenerek, O’ndan yayılan bu frekansı 

alıp, “ayna nöron”larınızın bu “dalga”ları (gelen yayını) 

değerlendirmesi suretiyle selâmete erin” denmektedir belki de 

Kur’ân-ı Kerîm’deki bu âyette! (Özden gelen bilginin bilinçte 

açığa çıkması için oluşan işlev=yusallune) 



Yenilen! 

 

 70 

İşte bu yüzdendir ki, kişi, Rasûlullâh (aleyhisselâm)’a ne 

kadar çok yönelir ve O’nu ne kadar çok anarsa, O’na salâvat 

getirirse, o nispette O’nun ruhuyla, bilinciyle bağlantı kurup, o 

yayın kanalından kendisine bilgi akmaya başlar; kapasitesi 

kadarıyla da bu gelen bilgiyi değerlendirir. 

Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’dan gelen “bilgi” 

ile “Sünnetullâh”ı daha iyi fark ederek sistemin gerçeklerini idrak 

etmeye başlar ve yaşamına bu gerçeklere göre yön verir. Bu da 

geleceğinin selâmet olmasını sağlar. 

Esasen bu olay, sadece O’na mahsus bir olay değildir; bu bir 

sistemdir! Bir tür mekanizmadır! Beynin sayısız işlevlerinden 

biridir. 

Kişiler, yaşayan veya boyut değiştirmiş kapsamlı ve kuvvetli 

bilinçlere (ruhaniyet sahiplerine) yöneldikleri zaman, o kişiden 

gelen dalgayı hiç fark etmeden alırlar ve “ayna nöronlar” ile bir 

şekilde değerlendirirler… Bu hayli geniş bir konudur. Maneviyat 

ehlinin, kendilerine yönelenlere bilgi aktarışı da bu yoldandır. 

“Râbıta”nın aslı da buna dayanır. “Murakabe” ise kişinin 

kapasitesine göre kendi derûnuna, “nokta”sına açılımıdır. 

Elimden geldiğince her an ve her alanda en son bilgileri takip 

etmeye çalışıyorum ki, Rasûlullâh’ın getirdiği verileri deşifre 

ederek, “Sünnetullâh”ı daha iyi anlayabileyim… Anlayışı sınırlı 

insanların oluşturduğu, gök tanrılı gökten inme din anlayışından 

korunabileyim!.. “Allâh” adıyla işaret edileni daha iyi 

tanıyabileyim… 

Zira, tanrılık kavramından münezzeh “Allâh” adıyla işaret 

edilenin “Zât”ını kavramak imkânsızdır! O, ancak açığa 

çıkarttıkları kadarıyla seyredilebilir… 

Bunun da yegâne yolu ilimdir! 
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“İlim-irade-kudret” üçlüsünün eseri ise “bilgi evreni”dir. Bu 

evrendeki varlığın, bilgin; kendini tanıyıp ne olduğunu fark etmen 

kadardır! 

Beyin ve bilgi konusunda yazılacak daha çok tespitlerimiz var 

amma… Bu kadarı bile…  

Neyse… 

Sürçü lisan ettiysek, haddimizi aştıysak affola… 

 

22 Aralık 2006  



 

 72 



 

 73 

9 

 

 

KURÂN’I NEDEN ANLAMIYORUZ? 

 

  
Niçin, Kur’ân-ı Kerîm’deki ve tasavvuf dünyasındaki mecaz ve 

işaretleri tekrarlamakla avunup, onların işaret ettiği gerçekleri fark 

edemiyoruz? 

Niçin, beş duyu sınırları içinde düşünmekten kendimizi kurtarıp, 

kozamızın içinden çıkamıyoruz? 

Niçin, “TEK kare resim” olan stringler boyutunun 

algılanışının tasavvufta “Esmâ mertebesi” olarak tanımlanıp, 

“ilmî sûretler”i meydana getirdiğini; bunun ötesinin mutlak 

“yok”luktan ibaret olduğunu algılayamıyoruz? 

Niçin, Kurân’a göre “necîs” (pis) olan “şirk” düşüncesinden 

temizlenip “tâhir” olmayıp; kendimizi duş altına atarak 

“necîs”likten (şirkten) temizlendiğimizi sanıyoruz? 

Sorular, yazsak uzayıp gidecek ama cevaplar?.. 

Gelin, önce iki âyeti hatırlayalım Kur’ân-ı Kerîm’den… 

“Kesinlikle müşrikler necîstir (pisliktir)!” (9.Tevbe: 28) 

“Ona (Bilgiye), (şirk pisliğinden hayvaniyetinden) arınıp, tâhir 

olanlardan başkası dokunamaz!” (56.Vâkı’a: 79) 
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Halk arasında bu iki âyetin bir arada anlamı, “Abdestli değilsen 

kirlisin, bu sebeple Kurân’ı eline alma!” diye yayılmış… 

Oysa… 

“Bir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir 

ilâh-tanrı var” anlayışında isen, varlığın mutlak tekilliğini 

vurgulayan ve sistemini anlatan bu muhteşem “Bilgi”ye (Kurân’a) 

yaklaşma; çünkü böyle bir anlayış içindeyken burada anlatılan 

verileri değerlendirmen mümkün olmaz, anlamınadır bu iki âyetin 

mânâsı bir arada. 

Bir an konuya ara verip, bir misal ile yaklaşayım ana 

konumuza… Böylece, Kur’ân, hadis ve tasavvufta, olayın neden 

mecazlar ve işaretlerle anlatıldığı hususuna cevap vereyim. 

Sizi alıp 500 yıl öncesine ışınlasalar ve o devirde yaşayanlara, 

“İnternetteki bilgilerin nerede, nasıl saklandığını, bilgisayar ve 

televizyon sistemlerinin nasıl çalıştığını anlatmak zorundasın” 
deseler; bunu nasıl anlatırsınız o insanlara? Vereceğiniz misaller ne 

kadarıyla gerçeği aksettirir? 

1400 küsur yıl evvel yeryüzünde yaşamış ama “Sünnetullâh” 

adıyla işaret edilmiş Sistem ve Düzen’in tüm mekanizmalarını 

kendine açıldığı kadarıyla müşahede etmiş; sonra da bunun bir 

kısmını çağının şartlarını yaşayan insanları da hesaba katarak 

anlatmak zorunda kalmış en muhteşem insan Allâh Rasûlü ve son 

Nebisi, acaba daha başka ne diyebilirdi bize intikâl edenler 

ötesinde? 

Ne yazık ki, her dalda çağı aşmaya çalışan insanlar, Allâh 

Rasûlü’nü ve bildirdiklerini değerlendirme konusunda hâlâ 

yüzlerce yıl öncesinin şartlarını yaşayan insanlar gibi düşünüp 

yorumlamaktan gocunmuyorlar! 

Oysa, o devirlerdekiler mazurdu! Çünkü, bugünün veritabanına 

ve imkânlarına sahip değillerdi. Ama bugünküler?!! 
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Niçin Kur'ân-ı Kerîm, akıl sahiplerinin, misallerle, 

benzetmelerle anlattıklarını tefekkür ederek, deşifre etmelerini 

istiyordu? 

Evet, gelin artık biz düşünme ve değerlendirme sistemimizi 

yenileyelim!.. Onların zorunlu olduğu yüzeysel bakış yerine, Allâh 

nimeti olan bilimler eşliğinde, konuyu sistemli bir şekilde 

sorgulayarak, Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin bildirdiği şifreleri 

çözmeye çalışalım... 

Risâlet Nûru’nu değerlendirelim… “NÛR”, ilimdir! 

Böylece de şükredenlerden olalım; nankörlük edenlerden 

olmaktan sakınarak. 

Daha önce hatırlarsanız, “Allâh Rasûlü ve son Nebisi sistemi 

'OKU'du (ikra) ve bunu mecazlarla, işaretlerle, sembollerle 

dillendirdi” demiştik. 

“OKU”nan “Hakikat” neydi; ve dahi mecazlarla, işaretlerle, 

misallerle anlatılmaya çalışılanlar nelerdi acaba? 

Gerçekte, “görülenler” mi vardı, yoksa “OKU”nanlar mı? 

“OKU”mak harfleri yan yana algılamak mıdır; yoksa, içsel veya 

dışsal ulaşıların beyin tarafından deşifre edilmesi midir? 

Beyin “görmekte” miydi, yoksa, “OKU”duklarının (data) 

sentezini mi açığa çıkarmakta idi “bilinç” adı altında? 

Öncelikle belirtelim ki, bazı gerçekleri fark edebilmek için, 

asırlardır genetiğimizden gelen, bugün edindiğimiz bilgilerin dahi 

kolay kolay değiştiremediği, “bir madde âlem var beş duyu ile 

algıladığım, bir de ötede bir manevî âlem var” yanılgısını terk 

etmemiz gerekir! 

Bilelim ki, madde dediğiniz âlem aynen “manevî” âlemdir; 

manevî dediğiniz âlem de aynı maddi âlemdir! Aynı şeyin beş 

duyu ile algıladığınız kısmına “maddi” diyorsunuz, 

algılayamadığınız yanına ise “manevî” deniyor. 
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Gerçekte, iki ayrı yapıdan değil, “tek bir yapı”dan söz 

etmekteyiz! 

Gerçekte, “GÖRMEK” yoktur; “OKUMAK” vardır!.. 

Beyin görmez; “OKU”duğunu açığa çıkartır! 

Beynin, içsel veya dışsal, kendine ulaşanları sentezi 

“OKUMAK”tır! Daha sonra bu “OKU”nanların bir kısmı 

“musavvire”de (hayal merkezinde) sûretlere bürünür ve “görmek” 

olarak algılanır. 

Hatta… 

Beyin dahi, “yok”tan “var” olmuş bir “yok”tur ki; orijinali 

“data-enerji” dalgasından, yani “Esmâ terkibi”nden başka bir şey 

değildir! O “zoomlamayı” açığa çıkaranlara göre! 

Daha da ötesi… 

Gerçekte, “maddi” diye bir âlem yoktur; yalnızca “manevî” 

âlem vardır! “Madde” algılaması beş duyunun beyinde oluşturduğu 

bir kabuldür! 

“Uzay” ve “evren içre evrenler” kelimeleriyle işaret ettiğimiz 

“âfak”tan, tasavvufta “Esmâ mertebesi” diye işaret edilmiş “tek 

kare resim” olarak tanımladığımız stringler boyutuna uzanan 

“enfüs”e kadar, bize GÖRE iç içe olan ve 3D (üç boyutlu) olarak 

algılanan tüm katmansal boyutlar aslında tek bir boyuttur! 

“CEBERÛT” âlemi olarak tanımlanmış bu salt tekillik 

boyutunun mânâlarının açığa çıkarılması (tenezzülü) ise, 

“MELEKÛT” âlemi diye anlatılan tüm varlık seyrini ve yaşamını 

meydana getirir! 

“LÂHUT” ise fikir kabul etmez! Düşünce, o boyutta “yok” 

olur! “Ahadiyet” denilen bu mertebe “hiç”liktir! 

“ALLÂH” ismiyle işaret olunanın, “Rahmâniyeti ve 

Rahıymiyeti” sonucu, “iki eliyle” (ilim ve kudret) –data ve 

enerji–, “Esmâ mertebesi” –stringler boyutu– hâsıl olmuş; bu 



Kurân’ı Neden Anlamıyoruz?  

 

 77 

boyutun her an yeni bir şan alışı ile de tüm evren içre evrenler ve 

içindekiler olarak birbirlerince algılananlar meydana gelmiştir, 

“Melekût” (kuvveler) boyutunda. Ki bu duruma, “âlemler, 

Allâh’ın ilmindeki ilmî sûretlerdir” diye işaret edilmiştir 

tasavvufta. 

“Varlığın aslı yokluktur” denmesinin sebebi de, her şeyin bir 

an içinde “var” olup bir sonraki anda “yok”luğa dönüşü ve sonraki 

anda tekrar “var” olarak algılanışı dolayısıyladır. 

Tasavvufta geçen “vücud” kelimesini “madde beden” türünden 

bir “madde” sananların bunu anlayabilmesi mümkün değildir! 

“Vücud”, var algılanış anlamındadır; “madde beden” anlamında 

değil! 

String boyutu olarak anlatılan sonsuz yapı, bir “kudret ve 

ilim” –enerji ve bilgi (data)– okyanusudur! 

Varlığın aslı, hakikatte “Esmâ mertebesi” olması dolayısıyla 

ve varlığını “Allâh”tan alması ve dahi “Allâh”taki Esmâ’nın 

sonsuzluğu dolayısıyla, string boyutu sonsuz dönüşüm 

içindedir. 

Bilim yollu teorik fiziğin, varlığın hakikatini anlatmada 

ulaşabildiği son nokta “string” boyutudur!.. String teorisi ile 

anlatılan yapının bâtını yokluktur! Ancak buraya ulaşmayı 

sağlayan başka teoriler de ortaya atılabilir zaman içinde. 

“Allâh” adıyla işaret edilen ilminde “yok”tan “var” 

olmuşlara, bundan ötesine yol yoktur! Çünkü varlığı oluşturan 

mânâ okyanusunun varlığında kesret söz konusu değildir. 

“Esmâ-i ilâhî”nin (Allâh isimleri olarak işaret edilen 

özelliklerin), Küll (tümel-tekil) olarak “her an yeni bir şanda” 

olması sonucu açığa çıkan tüm anlamlar, adı “ALLÂH” olan 

indîndeki sayısız “nokta”lardan bir “nokta”nın projeksiyonundan 

başka bir şey değildir! 
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Bu projeksiyon, “Allâh” adıyla işaret edilenin, “nokta”da 

(stringler evreninde) açığa çıkan bir “AN”lık ilminin getirisinden 

başka bir şey değildir. 

“Allâh” ismiyle işaret edilen, “âlemlerden Ğaniyy’dir” 

denerek, bu isimle isimlenmiş olanın, “nokta”dan zâhir olan 

âlemler ve onlardaki özellikler ile kayıtlanmaması (tenzih) 

istenmiştir. 

“Yevm” yani “An”, “Nokta”daki sürekli değişik görüntü 

oluşturan süreçtir. 

Muhyiddini Arabî, “Kâinat her an yok olup, bir an sonra 

yeniden var olmaktadır” derken, her an yeni bir şan alan string 

boyutunun sonsuz-sürekli dönüşümüne işaret etmiştir. Çünkü, O da 

“OKU”yanlardan biriydi! 

“Eşyanın (şeylerin-birimlerin) hakikatini bildir” duası, 

algılanan sûretlerin mahiyetini (içeriğini) bilmeyi talep etmek 

anlamındadır. 

“Allâh, altında ve üstünde hava olmayan bir âlemdeydi ve 

O’nun ile beraber hiçbir şey yoktu” tarifine, Şahı Velâyet 

Hazreti Âli’nin “Bulunduğumuz an o andır” eklemesi ise, “ilmi 

ilâhî”deki Esmâ mertebesinin yerine işaret eder. Yani, tüm 

algılananlara karşın, gerçekte yalnızca “ALLÂH” adıyla işaret 

edilen vardır ve algılanan her şey, “aslı ve mahiyeti itibarıyla 

yoktur” demek istemiştir! 

Haydi beyin sahipleri!.. Düşünen beyinler!.. “Madde vardır” 

iddiasında bulunanlar! 

Eliniz yerine düşüncenizle tutmaya çalışın bir şeyi, bakalım 

tutabilecek misiniz? 

http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powers

often.avi 

http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powersoften.avi
http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powersoften.avi
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Makrokozmosdan mikrokozmosa kadar neyi tutmak isterseniz 

boşluğa düşecek, madde dediğinizi tutmak isterken, moleküler 

boyutta bedensel “yok”luğa karışacak, onu tutmak isterken onun 

boşluğuna, oradan atomun boşluğuna, oradan çekirdeğin boşluğuna, 

oradan kuarkların içine düşerek, sonunda string boyutunda 

“seyreden” olup gideceksiniz! 

“Mülhime Nefs” bilincine ulaşınca “Ene’l Hak” diyen Zât’tan, 

“Vahdet-i Vücud”u bir sistem olarak anlatarak, “Vücud ve varlık 

TEK’tir; yalnızca O vardır! Bu durumda sen istersen O vardır 

de, istersen ben varım de, diyen hep Kendisi’dir”; anlayışını 

sergileyen Zât’tan; “Vahdet-i Şuhud” görüşünü, yani Muhyiddini 

Arabî’nin bahsettiği “vücud”un, gerçekte, “ilmi ilâhîdeki ilmî 

sûret” olduğunu; bu “vücud”un gölge veya hayal “vücud” 

olduğunu vurgulayan İmam Rabbanî’ye kadar hepsi de 

“data”larından açığa çıkan gerçekliği, programlarına göre 

dillendirmişlerdir. 

Dün işaret yollu olarak, “Allâh” adıyla işaret edilen dışında 

hiçbir şey yoktur, “lâ mevcûda illâ Allâh”, denirken; bugün 

bilimle ulaşılmıştır ki, tüm algılanan ve algılanamayan varlık, 

“enerji-data” yapının (string boyutu) her an değişim hâlinin 

getirisinden başka bir şey değildir. “Her AN yeni şan’dadır”… 

Misal: kaleideskop... Hani çocukluğumuzda dürbün gibi içine 

bakılan ve döndürdükçe değişik şekiller alan ve bir aldığı şekli bir 

daha almayan yapı örneği… 

Kur’ân-ı Kerîm bu gerçeği misal ve işaretlerle bildirmiş; 

“Hakikat” ehli velîler de bu gerçeği algılayarak, çeşitli mecazlar 

ve işaretlerle dile getirmeye çalışmışlardır
4
.  

Bir an bilgisayar sistemini hatırlayın... 

                                                           
4 Okuyunuz: “Mişkâtül Envâr (Nûrlar Feneri)” Yazan İmam Gazâli, Çeviren 

Süleyman ATEŞ; “TECELLİYÂT”, Ahmed Hulûsi, 1967. 
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Eminim ki siz, bilgisayar ekranı olan monitörü bilgisayar 

sananlardan değilsiniz… Ama öyle sananlardan da okurlarım 

olduğu için, bunu belirteyim istedim... 

Tüm bilgilerle dünyayı kapsayan ve kapısından girenlerce 

sayısız olaylar yaşanan interneti oluşturan her şey, bilgisayar hard 

diskine girilen, yan yana gelmiş “sıfır ve bir”lerden ibarettir. 

Bilgisayarın içine girebilseniz “sıfır ve bir”lerden başka bir şey 

göremezsiniz! Ekranlarda da piksel görürsünüz, ama resim olarak 

algılarsınız. Hatta daha ötesi, bilgisayarın içinde o sıfır ve birlerin 

ötesinde sadece elektriksel bir dalga hareketi mevcuttur. 

Tıpkı tüm yazı ve resimleri oluşturan yan yana gelmiş 

“Nokta”lar gibi… Yazı veya resime büyüterek bakarsanız, resim 

kaybolur sadece yan yana “Nokta”lar görürsünüz. 

Bundan önceki yazımda, varlığın özü ve hakikati olan 

“bilgi”den söz etmiştim. Bu, bazılarınca “edinilen bilgi”, 

İngilizcesiyle “knowledge” olarak algılanmış… Oysa bizim 

anlatmak istediğimiz “bilgi” kelimesi İngilizcede “data” olarak 

anlatılan, “anlam oluşturan veri” mânâsınaydı… 

Bir roman, bir yaşam, bir film senaryosu, nasıl bilgisayarda 

sadece “data”dan, yani “bilgi”den ibaret ise… 

Tüm algılanan veya düşünülen evren içre evrenler dahi, 

string boyutunda, bir “enerji dalgası” ve “data”=“bilgi”den 

ibarettir! Algılamak istediğiniz konuya göre ister “enerji 

dalgaları” deyin, ister “bilgi” paketleri… 

Bu realite, tüm “Hakikat”e ulaşmış evliyaullâh tarafından 

algılanır ve yaşadıkları devirlerine göre çeşitli isimlerle anlatılmaya 

çalışılır; mecazlar, işaretler şeklinde… Algılanan hep aynıdır; 

algılayanların program ve şartları farklıdır ve o yüzden anlatımlar 

farklılaşır. “Suyun rengi kabındandır!” 

Bunun içindir ki, “Hakikat”e ermiş velîler, “Âlemlerin aslı 

hayaldir!” demiş geçmişte… Hatta konuyu daha da incelemiş, 



Kurân’ı Neden Anlamıyoruz?  

 

 81 

detaylandırmış olarak, “hayal içinde hayal içinde hayaldir” 

vurgulamasını yapmışlardır! 

“Tecelli tek tecellidir (Tecelli-i vâhid), ikincisi olmamıştır” 

diyen zevât, Esmâ âleminin tenezzülü (anlamın algılanışı) ile 

oluşan “Melekût” âleminin ve tüm getirisinin, yalnızca “yok”tan 

“var” olmuş bir hayal olduğuna dikkati çekmek istemişlerdir. 

“Âlemler, ‘var’lık kokusunu dahi almamıştır” vurgulaması 

da bu yüzden yapılmıştır! 

Gerçekte, tümüyle “sanal bir âlem”de yaşıyoruz; ama 

“gerçekmişcesine” ve “var”mışcasına algılayarak!.. Ve dahi bu 

durum sonsuza kadar böylece devam edecek çeşitli boyutsal 

dönüşümlerle! 

Bazıları bu gerçeği fark ederek devam edecek ve bu farkında 

olmanın getirisini yaşayacak… Bazıları da, bu Dünya’dan “âmâ” 

olarak boyut değiştirip, sonsuza dek “âmâ” (=bilgi körü) olarak 

sonuçlarını yaşayacak. 

Zira, Esmâ boyutunda… Yani… Sayısız Allâh isimleri ile işaret 

edilen özelliklere sahip “TEK”illik boyutunda (Vâhidiyet), yani 

“tek kare resim”de mevcut bulunan özellikler, tüm varlıkların 

yalnızca “ilmî sûretler” (sanal=var olarak algılanan) hâline işaret 

eder. 

Ve dahi… 

“Esmâ mertebesi” olarak tanımlanan ve “Allâh’ın 

isimlerinin işaret ettiği özellikler” olarak belirtilenler, insana 

hitap etmesi itibarıyla, insan algılama boyutuna hitap eden 

isimlerdir! 

İnsan ötesi, “nokta” içi projeksiyonda yer alan karanlık 

(mahiyeti netleşmemiş) enerji, “karanlık madde” (dark matter) 

olarak varlığını düşündüğümüz ama algılayamadığımız %96’lık 

bölümdeki sayısız varlığı oluşturan nice sayısız isimlerin işaret 

ettiği özellikler vardır ki, insan türü bu Allâh isimlerini bilmez! 
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http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/news/clumpy_dark

matter.html 

http://www.nature.com/news/2007/070101/full/070101-7.html 

Tüm sonsuzluğuyla “Esmâ mertebesi”, “Allâh” adıyla işaret 

edilenin ilminde, bir “nokta”nın (“nokta”mızın) projeksiyonunda 

oluşmuş özelliklerdir! 

Sayısız “nokta”lardan oluşan sayısız âlemler dahi, hep, “Allâh” 

adıyla işaret edilenin ilminde var olan özelliklerle meydana gelir ve 

bunlardaki oluşumlara da bu “nokta”mızın ehlinin muttali olması 

mümkün değildir! 

İşte bu âlemler dahi, hep “ilmi ilâhî”deki “ilmî sûretler” olduğu 

içindir ki; “Allâh” adıyla işaret edilen mutlak bilinmezdir Zât’ı 

itibarıyla ve bu yüzden “ALLÂH’ın Zât’ını tefekkür etmeyiniz” 

(çünkü bu muhaldir) denmiştir. 

Bir anki açığa çıkışı, “tek kare resim” olan evren içre 

evrenlerin 3D (üç boyutlu) algılanmasının geçmişteki 

“OKU”nuşu, “Zâtî ilim”de bir nokta olarak açığa çıkan ve din 

terminolojisinde “Esmâ mertebesi” denilen ve her an yeni bir 

“şan”da olanın varlığını anlatır... Esmâ mertebesi diye anlatılan, 

günümüzdeki tespitiyle string boyutu olarak tanımlanan ile kudret-

ilim, enerji-data veritabanı kastedilir. 

Bu ilim, “Allâh” adıyla işaret edilenin “Zâtî ilmi” indîndeki 

sayısız “nokta”lardan yalnızca tek bir “nokta”da açığa çıkandır. 

“Nokta”, “Allâh” adıyla işaret edilenin, Esmâ âlemlerinden 

bir Esmâ âlemidir ki bizim boyutumuzda string boyutu olarak 

algılanabilir. 

Bu “Nokta”nın bâtını tasavvufta “Âmâ”, zâhiri ise 

“Vâhidiyet” mertebesidir. “Ceberût” ismiyle işaret edilir. 

“Melekût”, müşahhaslaşmış sanal hâlidir; Yaratan’a göre! 

“Hû” ismi “Nokta”nın hüviyetine işaret eder… 

http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/news/clumpy_darkmatter.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/news/clumpy_darkmatter.html
http://www.nature.com/news/2007/070101/full/070101-7.html
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“Allâh” adıyla işaret edilen, “Zât”ı, künhü itibarıyla mutlak 

bilinmezdir! Bu yönüne yukarıda vurguladığım üzere “Allâh 

âlemlerden Ğaniyy’dir” âyeti işaret eder
5
.  

“NOKTA” içindeki projeksiyonda, Esmâ mertebesinde, sanal 

olarak “var” olan insan bilincinin, indînde sayısız “nokta”lar var 

olanı bilebilmesi nasıl mümkün olur ki! 

Estağfirullâh!.. “EKBER” sıfatıyla tanımlanan indînde, acziyet 

ve hiçliğimi itiraftan başka ne gelir ki elden! 

“Nokta”, ihtiva ettiği sayısız anlamlar itibarıyla “RUH-u 

Â’zâm”; kimliği itibarıyla “Hakikat-i Muhammedî”dir! 

Tüm algılananlar, “nokta”da string boyutunda açığa çıkan “ilmi 

ilâhî”de “ilmî sûret” (data-enerji) olarak “yok”tan “var” 

oldukları için, her birinin “var”lığı, Esmâ mertebesindeki Esmâ 

terkibi (isimlerle işaret edilen özellikler bileşimi) oluşlarına 

dayanır. 

Holografik tespit, farklı terkipler şeklinde açığa çıkan her 

bir birimin aynı asıldan oluşması olayını anlatır. 

Bu sebepledir ki, “Allâh” adıyla işaret edilen, Esmâ 

mertebesinde varlık sûretlerinde açığa çıkanları, kendine bağlamış 

olarak, “attığın zaman sen atmadın atan Allâh’tı” vurgulamasını 

yapmış; “kızan, gülen, üzülen” gibi beşerî kabul edilen davranışları, 

gene kendi isimleriyle özdeşleştirmiştir. 

Algılama dünyamıza ait tüm kavramlar, “Allâh” adıyla işaret 

edilenin “tek kare resim”de, “her an yeni bir şan’da” oluşunun 

sonucu olarak “var” ALGILANDIĞI içindir ki, “Allâh” adıyla 

varlık özdeşleştirilmiş ve çok yönlü algılamaya açık bir oluş 

meydana gelmiştir. 

                                                           
5 Arzu edenler bu konuda 90’lı yılların başında yapmış olduğumuz “Tek’in 

Takdiri” isimli sohbetimizi dinleyebilir ya da aynı yıllarda yayınlanmış olan 

“BİLİNCİN ARINIŞI” ve “TEK’İN SEYRİ” isimli kitaplarımızı okuyabilirler. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh” isminin geçtiği yerleri ya “Zâhir” 

ismi yönünden değerlendirmemiz gerekir, olayı deşifre etmek için; 

ya da “Bâtın” isminin işaret ettiği anlam yönünden. 

“Allâh affedicidir” dendiği zaman, kişideki açığa çıkan 

“affetme” özelliğinden söz edilmektedir. Bu, “Bâtın” ismi 

yönünden bir açığa çıkış özelliğidir. 

Ya da, “Allâh Aziyz’un Züntikam” denildiğinde, kesin olarak 

Allâh’ın “Sünnetullâh” gereği ve sonucu, kişiye yaptığının 

sonucunu da yaşatması anlatılmak istenmektedir. 

“Hû” ismi, “nokta”nın bâtınına yani içselliğine (derinliklerine) 

işaret eder demiştik. Bu durumu sakın boyutsallık olarak 

algılamayalım! Zira bu anlatılmaya çalışılan “Nokta”da, 

anladığımız mânâda bir derinlik veya dışsallık (zâhir) söz konusu 

değildir. Çünkü “Samediyet” vasfından kaynaklanmaktadır 

“nokta”! 

Yalnızca “Her an yeni bir şan’da olan” vardır; o kadar!.. 

“Külle yevmin HÛ ve fiy şe’n!” (55.Rahmân: 29) 

Burada anlaşılması zorunlu ve de çok önemli bir incelik daha 

vardır ki, o da şudur: 

Allâh Rasûlü, bir yandan, “Risâlet”in sonucu açığa çıkardığı 

ilimle-nûrla, varlığın hakikatini, tüm incelikleriyle ve o zamanki 

insanların da anlayış seviye ve şartlarını hesaba katarak 

açıklarken… 

Diğer yanda da, “Nübüvvet”inin sonucu olarak, 

“Sünnetullâh”ın işleyiş şeklini, nelerin, nelere nasıl dönüştüğünün 

inceliklerini, “abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın” ya da 

“ayakta su içmeyin”, “kişi, ayıpladığını yaşamadan ölmez” 
detaylarına kadar bildirmiştir. 

Salât, Oruç, Hac, Zekât ve daha bunun gibi çeşitli çalışmaları, 

hep insanın içinde yaşadığı boyutun oluşum şartları (Sünnetullâh) 

dolayısıyla teklif etmiştir Nübüvvet müessesesi. 
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İnsandan, bilinç ve fiil olarak ne açığa çıkarsa, kişi sonsuza 

dek onun sonuçlarını yaşayacaktır derûnundan gelen “kuvve” 

dolayısıyla… Şükreden bunun getirisini yaşar; nankör ise, inkâr 

ettiğine karşı kilitlenmenin sonuçlarını… 

Muhteşem insan Rasûlullâh’ın açtığı kapıdan giremeyenler, 

mazeretleri ne olursa olsun, girmemenin sonuçlarını 

yaşayacaklardır. 

Zira O, yukarıdaki bir tanrı anlayışından insanları sakındırıp, 

bunun sonuçlarını yaşamaktan onları korumaya çalışırken; diğer 

yandan da, Ümmü Hâni’nin kapısında dostlarına, “Men reaniy 

fekad reel Hakka” (Beni gören Hakk’ı görmüştür) diyecek 

kadar kendi “yok”luğunu ve algılananın yalnızca “HAK” olduğunu 

anlatmaya çalışmıştır. 

Bugünlük de bu kadar… 

Yazacak şeyler çok fazla; sayfalar yetmez!.. Konular çok 

derin… 

Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım âyetlerinin günümüz bilgileri 

ışığında yorumu, gerçekte, bugüne kadar yapılmış yorumlardan çok 

farklı olabilir… 

Bu bakış açılarıyla yeniden bir değerlendirme yapmak umarım 

kolaylaşmıştır bizlere! 

Bu konular size hitap etmiyorsa, artık hoş görün fakîri… 

Not: Din ile bilimin aynı şeyi söylediğini savunmak amacıyla 

fizik veya tıp kitabındaki bilgileri yazıp, işte bunlar Allâh’ın 

eseridir demeyi, dini bilimsel olarak açıklamak diye anlayanlar var. 

Bilimden ya da Din ilminin hakikatinden uzak olanlara göre, 

bizimki Dini yanlış anlatmak diye yorumlanabiliyor. Diyorlar ki, 

bahsettiğin şeyler zaman içinde değişirse, Dini de ona göre mi 

değiştireceğiz? Cevap bir başka yazıda… 

7 Ocak 2007 
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KUR’ÂN ve YENİ ÇAĞ 

 

 
“1428”... 

! 

? 

Yeni bir yıla giriyoruz bugün… Yeni bir döneme…  

Hayretteyim!.. 

Hicreti esas alan Müslümanların takvimine göre yüzyılın başını 

27 yıl geçti ve yeni bir yıla, yeni bir döneme daha giriyoruz; ama 

hâlâ umdukları gibi bir “Müceddid” (yenileyici) gelmedi! Beyaz 

atı ve elinde kılıncıyla ya da tüfengiyle Mehdi ortaya çıkmadı! 

Psikiyatrinin ilgi alanına giren bazı mehdiler(!) ise konumuz 

dışında. 

Peki, gerçekten böyle biri mi yok? Yoksa böyle biri var da, 

bizim şartlandırıldığımız şekilde biri olmadığı için mi fark 

edemiyoruz? 

Her neyse… 

Gelmedi güya, ama biz hızla yenileniyoruz(!?) yepyeni 

anlayışlarla… 

Köyüme ulaşan haberlere göre… 
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Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasal Kurumu ilan 

etti ki; vücut hatlarını gösteren kıyafetler giyen kadınlar teşhircidir! 

Muhyiddini Arabî, İbrahim Hakkı Erzurumî, Mevlâna 

Celâleddin, İmam Azîz Nesefî ve nice bunlar gibi burçlar ilmini 

(astroloji) kabul eden, astrolojik tesirlerin insanların tüm 

yaşamını –âhiret ve cennet boyutu dâhil– etkilediğini söyleyen 

kişiler din dışıdır fetvası veriyor basında ilâhiyatçılar! 

Kur’ân, insanların ölümü TATMAK suretiyle boyut 

değiştirip yaşamlarına devam edeceklerini bildirirken... Allâh 

Rasûlü, kabirdeki kişilerin canlı ve kendilerine hitap edeni duyar 

hâlde olduklarını vurgularken… Bütün Müslümanlar Âmentü’de 

“vel ba’sü badel mevt”, yani “mefta oluşumla birlikte ölüm 

ötesi yaşamıma bâ’s olacağıma iman ettim” derken... Ölen(!?) 

insanın toprak olup, sonra tekrar topraktan yaratılacağını söyleyen 

bir kişi İlâhiyat Fakültesi’ne Dekan seçilebiliyor; ortalıktaki bu tür 

ilâhiyatçılardan (tanrıbilimcilerden) ileri geçilmiyor! 

Daha, İmam Gazâli’nin açıkladığı “el Bâis” isminin 

anlamından ve “bâ’s”ın ne olduğundan haberleri bile yok sayın din 

profesörlerinin! 

FesubhanAllâh!.. 

Yenileniyoruz! Her nasıl yenilenmekse! Kulağın çınlasın ey 

Müceddid! 

Neyse… 

Dünya üzerinde yaşamakta olan bir sürü insan arasında, biz 

konumuza dönelim... 

YENİ ÇAĞIN şifrelerini veren “KUR’ÂN” isimli, insanlık 

durdukça geçerli, muhteşem bilgi kaynağının kodlarını çözmek 

için gerekli alt yapıyı kendimizde oluşturmaya çalışarak… 
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Sonsuzluğun Muhteşem Ruhu Allâh Rasûlü Muhammed 

Mustafa (aleyhisselâm)’ın işaretlerindeki şifreleri çözmeye 

çalışarak… 

Zira gerçek yeni çağ, Kurân’ın değerinin günümüz bilgileri 

ışığında tüm Dünya’da fark edilmesiyle yaşanacaktır… Ne var ki, 

bunun faturası ağır olacaktır insanlığa… Doğum kolay 

gerçekleşmeyecektir. 

Evet, konumuz evren içre evrenlerin hakikati… Bunu algılayan 

bilincimizin ne olduğu… 

Bilinç, beynin “print-out”udur, yani dilediği kadarınının 

“çıktı”sı! 

Beyin dahi, İngilizcede “data” denen evrensel salt “bilgi”nin, 

“print-out”udur! 

Dolayısıyladır ki, geçmişteki bir kısım önde gelen evliyaullâhın 

“âlemlerin aslı hayaldir”, “yaşananlar hayal içre hayal içre 

hayaldir” şeklindeki keşifleri mutlak gerçeği yansıtmaktadır! 

Ceberût âleminden, “data”dan, yani “Esmâ mertebesinden” 

gelip, Nâsut âleminde madde (?) dünyasında beyin olarak açığa 

çıkan ve tekrar geldiği yoldan “aslı”na rücu eden (dönen) anlamlar, 

her an var olup yokluğa gitmekteler; yüzlerce yıl önce keşif yollu 

algılandığı üzere. 

“Salâvat ve Ayna Nöronlar” ile “Kurân’ı Neden 

Anlamıyoruz” başlıklı yazılarımda, insanın “madde” algılamasının 

yalnızca beş duyudan kaynaklanan bir zan olduğunu, oysa içinde 

yaşamakta olduğumuz gerçek boyutun çok farklı olduğunu 

anlatmaya çalışmıştım. 

Muhteşem bilgi kaynağı Kurân’ın ve Allâh Rasûlü’nün 

işaretlerinin hakkıyla değerlendirilmemesi sonucu, tamamen 

saptırılmış bir din anlayışının toplumlara yerleştiğini, bunun 

sonucunda da çoğunluğu her şeyi madde sanan ve gelecekteki 
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yaşam boyutlarının dahi “madde” üzerine kurulu olduğunu hayal 

eden bir neslin yetiştiğini fark ettirmeye çabaladım. 

“Dünya’da âmâ olan (basîret körü), âhirette de ebediyen âmâ 

kalır” uyarısının nedenlerini anlatmaya gayret ettim. 

“Dünya” ismi bir anlamıyla üzerinde yaşadığımız arza işaret 

ederken, diğer anlamıyla da “kişinin dünyasına” işaret eder! 

“Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir” 
hükmü, “kişinin dünya”sıyla ilgilidir; fizik Dünya ile değil! 

Bütün insanlar kendi dünyalarında yaşarlar. Kendi 

“nokta”larının projeksiyonu içinde oluşan konideki 

“dünyalarında”! Birbirleriyle iletişimlerine rağmen! Rüya, bunun 

apaçık misalidir. 

Fizik Dünya’nın cehennemi her ne kadar Güneş ise de, Dünya, 

sonuçta Güneş içinde buhar olup, yok olup gidecek; algıladığımız 

anlamda toprak veya madde kalmayacak olsa da... Kişinin 

cehennemi, hem bulunduğu mahal itibarıyla, hem de içinde 

yaşadığı hâl itibarıyladır. İçinde bulunduğu bedeni ve yaşadığı 

ortamın canlıları itibarıyla yaşayacağı cehennem yanı sıra, bir de 

bildiğimiz anlamdaki ateş değil, kişiyi yakan manevî anlamdaki 

ateştir! Tıpkı çok sevdiğini, bağlı olduğunu yitiren insanın 

yanmasına yol açan ateş gibi! Bu olay Kurân’da, kişinin tekrar 

tekrar derilerini yakan ateş olarak sembolleştirilmiştir. Yoksa 

maddenin ve dolayısıyla maddeden oluşan bedenin olmadığı 

ortamda, fizik ateş tahayyülü yalnızca robot beyinlerin ezberleyip 

tekrar edeceği bir olaydır! 

Hadislerden haberi olmayan ya da aklı basmadığı için onları 

inkâr eden din adamları ve ilâhiyatçıların (tanrıbilimci) bu olayı 

deşifre edebilmesi elbette mümkün değildir. 

“Kıyamet günü, Güneş’in Dünya’ya bir mil mesafeye 

geleceğini, insanların sıcaktan terlerinin bellerini ya da 

ağızlarını gemleyeceğini” söyleyen Allâh Rasûlü’nün nasıl bir 
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cehennemden söz ettiğini anlamak için çok kapsamlı ve sistemli 

düşünen bir beyne sahip olmak gerekir. Âyet ezberleyip, üç 

kuruşluk aklının kavrayamadığı hadisleri inkâr eden sözde din 

âlimlerinin bu konuları değerlendirmesi elbette mümkün değildir. 

Olayın bu kadar açık ve sarih yanlarını kavrayamayanların, 

insanın hakikatini, varlığın aslını ve insanın ne yönüyle cennet diye 

tanımlanan boyutu, nasıl ve nerede yaşayacağını ya da neden, nasıl 

yaşayamayacağını anlaması ise hiç mümkün olmaz elbette. 

Öte yandan, tasavvuf menkıbeleriyle ömür tüketip; 

mahallelerindeki zamanın “gavs”ı(!) olan şeyh efendinin “Her şey 

“Hak”tır, Hak’tan başka bir şey yoktur, ben de Hakk’ım, sen 

de Hak’sın” anlatımlarıyla avunan kişilerin, “zâhidân”ı (yoğun 

ibadetle tanrıya tapınan) evliyadan sanması elbette ki gayet 

normaldir. 

“Ben Hakk’ım” diye bağırmaya başlamanın, “Nefs-i levvâme” 

düzeyinde kendindeki hakikati yaşayamamanın bunalımı içindeki 

bilincin, “Mülhime” düzeyindeki varlığının hakikatine ait ilhamları 

almasının sonucu olduğunu... 

“Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi, kâh inerim 

yeryüzüne seyreder âlem beni” diyenin, “cübbemin altında 

Allâh’tan gayrı yok” diyenin, bunları “Mülhime” bilinci yaşantısı 

içinde aldıkları ilhamlarla söylediklerini ve orada “Velâyet”in daha 

kokusunu bile almamış olduklarını ne bilsin bu yolun heveslileri…  

Ne bilsinler, kerâmet sandıkları bir kısım olağan dışı olguların, 

“Velâyet” delili olmadığını… Müslüman olmayanlarda bile 

bunların açığa çıkabildiğini! İstidraç ile kerâmetin aynı 

mekanizmayla meydana geldiğini… Bu yüzden de, evliyaullâhın, 

“kevnî kerâmet”leri hoş görmeyip, “önemli olan ilmî 

kerâmettir” dediklerini nereden bilecekler... Peki, ne ola ki o “ilmî 

kerâmet” denilen? 
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Kişilerin bilgilenip gerçeği görmemeleri için, her türlü 

araştırma, sorgulama, başkalarının eserlerini okuma yasaklanmıştır 

pek çok çevrede! 

Bir sürü insan, körü körüne tâbi olup, zamanın “Gavs”ı 

olduğunu sandığı şeyhinin öğretisiyle geçer gider Dünya’dan, kendi 

hayal dünyası içinde. Niceleri geçmiş böyle ve hâlâ geçmekte... 

Velâyet, “Mutmainne”de başlar en dar kapsamlı 

müşahededen… “Risâlet” ile son bulur en kapsamlı hâli “Sâfiye” 

ile… 

Velî’de başlayan müşahede, gerçeklere şahit olma kemâlâtı, 

Rasûl’de zirveye oturur. “Risâlet” varlığını “El Veliyy” isminin 

işaret ettiği özellikten alır. Rasûller dahi velâyetleri itibarıyla farklı 

kapsamlara sahiptirler. 

Nübüvvet, “dünyevî bir görevdir”; Dünya yaşamında son 

bulur ve âhiret yaşamında işlevi yoktur. Nebi’ler dahi Velî’dirler ve 

velâyet kemâlleri ile âhirette yer alırlar. 

Velâyet, varlığın hakikatini yaşama açılımıdır. 

Nübüvvet, varlıkta geçerli olan ve “Sünnetullâh” denen Sistem 

ve Düzen’in işleyişini bildirme ve buna göre ne yapılırsa 

sonucunun ne olacağını bildirme işlevidir. 

Risâlet, velâyetin zirvesinin adıdır. 

Velîler, “Allâh kubbesinin örtüsü altındadır” ve onları 

dışarıdan bilmek mümkün değildir. 

Öğrendiklerini “tekrarlamak” ve eskilerin anlattıklarını 

“yinelemek” velâyet değildir; velâyet, kişiye özgü bir yaşam 

hâlidir!
6
  

                                                           
6 “Velâyet” konusunun detaylarını “BİLİNCİN ARINIŞI” isimli kitabımızda 

yazmıştık. İsteyenler oradan okuyabilirler. 
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Bunları kısaca geçtikten sonra, geldik şimdi işin kavranılması 

zor olan bölümüne… 

Varlığın aslı “Esmâ mertebesi” yani “Allâh isimlerinin işaret 

ettiği özelliklerin bulunduğu âlemdir” dedik. 

“Allâh isimleri”nin bize bildirilen anlamları, son derece sığ ve 

dar kapsamlıdır. Beşere GÖRE anlatılan anlamlardır. Gerçekte bu 

isimlerin işaret ettiği anlamlar ve varlığı oluşturmadaki işlevleri 

çok çok kapsamlı ve farklıdır. 

Madde dünya, et-kemik insan ve gökte tanrı anlayışı ile olaya 

bakmaktan arınamadığımız sürece, “Allâh” isimlerinin anlamı 

konusunda da maalesef çok sığ düşünmekten çıkamayız. “Tanrının 

güzel isimleri” der, onları ezberleyip tekrar etmekle “ihsa” 

ettiğimizi sanarak avunur, bunların bize niye bildirilmiş olduğu 

veya konuya nasıl yaklaşmamız gerektiği hususları üzerinde hiç 

durmayız. 

Oysa diğer tarafta… 

Batılı bilim adamları, bugün ulaştıkları son noktada, fizikten, 

“teorik fiziğe” dönmek zorunda kalmışlardır. Deneye dayanan 

bilim, bugün artık teorik fizik olarak yaşamını devam ettirmek 

zorunda kalmıştır varlığın orijinini keşfetme sahasında! 

“Madde” anlayışı günümüz fizik anlayışında varlığını tümüyle 

yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş 

noktasına inmiştir! 

Geri kalmış ülkelerin insanları, “madde”yi esas alan bir fizik ve 

DİN anlayışındayken; bilimsel gelişmeleri yakından takip eden 

kişiler teorik fizik ve “spiritüel din” anlayışına ulaşmışlardır. 

Ulaşılan “spiritüel DİN” anlayışı ise, yeni bir şey olmayıp, 

1400 küsur sene evvel Allâh Rasûlü muhteşem insan 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın açıklayıp; O’nun yolundan 

giden evliyaullâhın yaşadığı, tasavvuf adı altında mecazlarla, 

işaretlerle anlatılmaya çalışılmış “DİN” gerçeğidir. 
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1400 küsur yıl önce Mekke’den doğmuş ilim güneşi, bugün 

Batı’dan bilimsel doğuşa başlayarak, Kurân’ın ve Allâh 

Rasûlü’nün verilerini teyit etmekte ve insanlığa altın çağın 

müjdesini vermektedir. 

Yeni çağ, Kur’ân bilgisinin bilimle deşifre edileceği çağ 
olarak insanlıkta yerini alacaktır. 

Evet, gelelim “Esmâ mertebesi” tanımlamasının işaret ettiği 

realiteye… 

Önce fark edelim ki… 

Beş duyu ile önünü görmeye çalışan insanlık, sanki yerden göğe 

uzanan metrelerce uzunlukta bir çelik duvarın önünde durmakta; 

jilet kalınlığı kadar bir alandan, duvarın arkasını görmeye 

çalışmaktadır! 

Bilimin algı kaynağı gözün görme sınırları, santimetrenin on 

binde dördü ile yedisi arasıdır. Santimetrenin üssü eksi 35’lerden 

(1
-35

cm) başlayan dalga boylarından kilometrelerce uzunluktaki 

dalga okyanusu içinde gözden beyne giden dalga boyları, 

okyanustan bir zerre bile değildir. 

İnsanlığın evrenden algıladıklarının tamamı %4’tür günümüz 

bilimine göre… Geri kalan %96 ise bize karanlıktır. Hesaplamalara 

göre bunun %60 küsuru dark (karanlık) enerji ve %30 küsuru da 

dark (karanlık) madde… Uyarayım; burada kullanılan “madde” 

kelimesini beş duyu ile algıladığınız “madde” ile karıştırmayın… 

İsim benzerliği olaydaki… Gerçekte, sizin algıladığınızı sandığınız 

gibi bir “madde” hiçbir zaman var olmadı! 

Evet, tüm bilimsel tespitler, bu göz kökenli algılanan verilere 

göredir… 

Oysa, beyin, orijini itibarıyla nedir? Et mi?.. Biyokimya mı? 

Biyoelektrik mi? “Bileşik atomik evrensel kitle”de bir bölüm mü?.. 

Ya da ne?.. 
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On bir boyutlu evren modelini ortaya koyan string teorisi, 

bazılarının “state” dediği, bizim “data” kelimesini kullandığımız 

salt “bilgi”nin kendi içindeki dönüşümünden başka bir şey değildir. 

String hareketleriyle açığa çıkan her şey, “data”daki “Allâh 

isimleriyle işaret edilen özelliklerin” (bilgi) oluşturduğu “sanal” 

(virtual) gerçekliktir. 

Bu sanal-virtual gerçeklik, “Allâh” isimlerinin işaret ettiği 

özellikler dolayısıyla, birbirini oluşturan algılama katmanlarıyla, 

“beyin” dediğimiz yapıyı ve insan algılamalarını meydana 

getirirken; biyolojik anlamda beyni olmayan, evrendeki sayısız 

varlıklarda dahi sanal-virtual “beyin”lerle, sayısız algılama 

türlerini meydana getirmektedir. 

“Görünmez varlıklar vücudunuzda gezer farkında 

olmazsınız” uyarısını yapanlar, insan bedeninin diğer dalga yapılı 

varlıklar için belki de top sahası kadar geniş dolaşma alanı 

olduğuna, insan bedeninin boşluklardan ibaret olduğuna dikkat 

çekmişlerdi. 

Bilinç, nasıl beynin açığa çıkmasını istediklerinden ibaretse, 

sanki bilgisayarın monitörü hükmündeyse; bir “print-out” 

ise… 

Gerek insandaki biyolojik beyin ve gerekse dalga 

okyanusundaki sayısız canlılarda var olan sanal-virtual 

beyinler dahi, gerçekte “data”nın sanal çıktılarıdır. Esmâ 

mertebesinin, âlemlerini seyridir. 

Enerji, ilâhî kudretin algılanışının günümüzdeki adıdır! 

“Data”, yani salt “bilgi”, tüm anlam ve kavramların anası-aslı, 

fakat bir anlama bürünmemiş hâli, ilâhî ilmin ilk zuhurudur. Bu, ilk 

ve tek tecellidir. Hayatın kaynağı olmasına işaretle “RUH” veya 

“Ruh-u Â’zâm” adı verilmiştir. İhtiva ettiği “ilmi ilâhî” itibarıyla 

“Akl-ı evvel” denilmiştir. “Allâh önce aklı yarattı” işareti bu 

noktayadır. 
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“Melekût” boyutu, bu sanal seyir boyutunun varlığıdır! Bu 

boyutun anlamları, evren içre evrenleri ve varlıklarını meydana 

getirirler; algılayana göre var olan bedenleriyle… “Akl-ı küll” ve 

“Nefs-i küll” tanımlamaları buradaki iki özelliğe işaret eder. 

Burada, anlamlar belirginlik kazanmıştır evren içre evrenler 

sûretinde. “Esmâ mertebesi”nin tenezzülü ile bu boyut meydana 

gelmiştir. 

Hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, semi, basar vasıfları, 

“Esmâ mertebesi” dediğimiz salt “data” veya “bilgi”nin varlığını 

oluşturandır! “Nokta” bunların tümünü kapsayan tekil yapıdır! 

Bu isimler, aynı şeydeki yedi ana vasfa işaret eder ki, bunun 

sonucu da “Tekvin”dir! Böylece Esmâ özellikleri açığa çıkar ve 

“kevn” meydana gelir… Yani, âlem içre âlemler, evren içre 

evrenler! 

Burada algılayan esastır! Algılayana göre, algılananlar oluşur! 

Algılayan? 

Algılama, “birim”dir! 

“Birim”, algılamayla hayat bulur. Bu algılama da, reaksiyonu 

oluşturur ve böylece birim varoluşunun amacına “kulluk” etmiş 

olur. Bize “iyyake na’budu” her namazda “OKU”tulurken, 

yapacağımız mi’râc ile bu gerçeği hissetmemiz istenmiştir, 

kanaatimce. 

“Siz onların zikrini anlayamazsınız” hükmü, bu boyutsal 

derinlikte var olan birimler ve yerine getirdikleri “kulluk” 

dolayısıyladır. Kişi, kendi varlığındaki “birim”lerden, evren içre 

evrenlerde yer alan sayısız “birim”lere kadar, hiçbirinin 

“kulluğu”nun neden, nerede, nasıl olduğunun farkında değildir. 

Algılama, “birim”in hakikatindeki “Esmâ özellikleri”nden 

kaynaklanır. “Esmâ mertebesi” denince, sayısız özellikleri olan 

“tek bir yapı”dan söz edilmektedir. Bundaki çeşitli özellikler, 
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sayısız birimleri yaratmakta ve onlara sayısız özellikler 

bahşetmektedir kendi varlığıyla. 

“Her an yeni bir şan alması”, bu tekilliğin, tek kare resmin 

her an yeni bir görüntüsü olarak kabul edilmekte… Bu da, 

âlemlerin her an var olup daha sonra yok olması olarak 

nitelenmektedir. 

“Allâh” adıyla işaret edilen, Zât’ı itibarıyla, Esmâ mertebesi 

olarak açığa çıkardığı “NOKTA” denilen âlem içre âlemler 

algılamasının getirisinden “ĞANİYY”dir! Lütfen bunu iyi 

anlayalım. 

Umarım, bu yazılarım bazılarınızdaki, “insan gibi düşünen, 

gökyüzünden bizi seyreden, namaza durunca huzuruna çıkılan; 

gökten aracılarla kitaplar yollayıp emirler yağdıran tanrı baba 

anlayışı”nı ortadan kaldırıp; Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)’ın 

“Allâh” ismiyle işaret ettiğine yönlendirir… Allâh Rasûlü’nü de, 

“sevgili peygamberimiz” kabulünden çıkarıp “Hakikat-i 

Muhammedî”nin insanlık âlemindeki muhteşem açığa çıkışını 

fark etmeye bizi yönlendirir… 

“İnsan gibi düşünen tanrı” sanısından, “Allâh ahlâkıyla 

ahlâklanın” anlayışına ulaşmak için, “Allâh” adıyla neye işaret 

ediliyor, önce bunu anlamak zorunludur! 

Kurân’daki çeşitli sırlara işaret eden âyetleri önce fark etmek; 

sonra da üzerlerinde derin düşünmek, çok farklı değerlendirmeler 

getirir insana… İnşâAllâh bir gün buna da sıra gelir. 

 

20 Ocak 2007
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KUR’ÂN MUCİZESİ “EKBER”İYET  

 

 
“Yeni Çağ’a girdik” demiştim önceki yazımda… Nedir bu 

“Yeni Çağ”? 

Eşsiz muhteşem insan Muhammed (aleyhisselâm)’ın 

uyarılarından birinde yer alan bir gerçeğin, günümüz bilim dünyası 

tarafından keşfi… 

Risâlet Nûru’nun, yeniden, bir sürü insan tarafından değilse de, 

düşünme kapasitesine sahip bilinçlerce değerlendirilmesi sürecinin 

başlaması… 

Üzerinde yaşadığınız mekân, bu bildiğiniz Dünya olmayıp da, 

örneğin, DNA zincirini oluşturan moleküllerden birinde yer alan 

sayısız atomlardan biri olsaydı… Acaba uzayınız ve evreniniz 

neresi olacaktı, bunu hiç düşündünüz mü? 

Bilim, bazı gerçekleri fark ederken, acaba bir algılama 

hatası oluşturacak şekilde de düşüncelerimize yön veriyor mu? 

Size bunu anlatmaya çalışacağım bu yazımda… Ayrıca, 

KUR’ÂN-I KERÎM isimli bilgi kaynağını anlamada çok önemli 

bir kod çözücü anlayışı açıklamaya çalışacağım. 

Biraz daha açayım bu konuyu… 
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Bahsettiğim YENİ ÇAĞ, “EKBER”iyetin ne olduğunun fark 

edilmesi çağıdır! 

İnsanların, hayallerinde yaratılmış “tanrı kavramının” boş bir 

zan olduğunun kavranılması… 

Tanrıbilimci (ilâhiyatçı) ve din adamlarının halkı şartlandırdığı 

şekilde, yukarıda, gökte, yanına gidilecek ya da belirli zamanlarda 

huzuruna çıkılacak bir tanrının var olmayıp… 

Yalnızca, “EKBER” olan ve “ALLÂH” adıyla işaret edilenin 

söz konusu olduğu gerçeğinin fark edilme çağıdır bu yeni çağ! 

Bilim, aklı başında insanlara bu realitenin yolunu açmaktadır. 

Deccaliyet, insanları, ötelerde bir tanrı anlayışına 

sürüklerken her türlü yayınla… (Deccal’in, insanlarda yerleşmiş 

tanrı kavramı sonrasında, kendisinin bir tanrı olduğunu iddia ederek 

insanların kendisine kulluk etmelerini istemesi öncesi.) 

Çağlar üstü evrensel insan ve sonsuzluğun muhteşem 

“RUH”u olarak açığa çıkan Nûru Muhammedî, asırlar 

öncesinden, insanları “Ekber” olan “Allâh” ismiyle işaret edilene, 

“B” sırrı kapsamında iman etmeye davet ediyor; bunu anlamadan 

kendisini tasdik edenleri de şöyle uyarıyordu: 

“Ey İMAN EDENLER, ‘B’ harfinin işaret ettiği anlam ile 

iman edin ‘ALLÂH’a...” (4.Nisâ: 136) 

“İnsanlardan bir kısmı ‘B’ işareti kapsamınca (varlıklarını 

Allâh Esmâ’sının oluşturduğu inancıyla) Allâh’a ve âhiret 

süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın 

sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; 

ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!” (2.Bakara: 

8)
7
 

 

                                                           
7 Konunun detayı “AKIL VE İMAN” isimli kitabımın “Nefsin Hakikatine İman” 

bahsinde mevcuttur. 
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Şimdi, önce “RUH” konusundaki yetersiz bir yoruma dayalı 

olarak sürdürülen yanlış bir yönlendirmeyi düzeltip; sonra da “Ben 

Hakk’ım” anlayışının nasıl oluştuğundan kısaca söz etmek 

istiyorum. Ondan sonra da ana konumuz “EKBER”iyet gerçeğine 

gelecek sıra. 

Hani, Bektaşî’ye sormuşlar, “Niye namaz kılmazsın?” diye de; 

cevap vermiş, “Duydum ki ‘namaza yaklaşmayın’ yazıyormuş 

Kurân’da”!.. “Baba” demişler, “O âyetin başında ‘sarhoşken’ 

kelimesi var”… “İmanım benim o kadar, okumam yoktur; ilmim bu 

kadardır, onu uygularım”!!! 

“RUH” konusunda konuşmayı yasaklayanlar da, bu Bektaşî 

babası gibiler… 

Olayın neden nasıl kaynaklandığını, o âyetin kimlere hitap 

ettiğini insanlardan saklayıp, sadece son kısmını söyleyerek 

konuyu çarpıtıyorlar. Ayrıca, bu konuda açıklama yapmış zevâtı da 

suçlayarak, kendi cehaletlerini örtmeye çalışıyorlar. 

Kısaca olayı özetleyelim… 

Üç Yahudi âlimi aralarında anlaşırlar ve Hazreti Muhammed 

(aleyhisselâm)’ı imtihan amacıyla, O’na “RUH” konusu dâhil, üç 

soru sormaya karar verirler. Derler ki birbirlerine, “Bugüne kadar 

RUH konusunda hiçbir kimse bilgi vermemiştir. Eğer o konuda 

açıklama yaparsa, biliriz ki yalancıdır”. 

Bundan sonra gelirler ve sorularını sorarlar. 

“RUH”un ne olduğunu soran Yahudi âlimlerine şu âyetle 

cevap gelir ertesi gün: 

“(Yahudiler) sana Ruh’tan soruyorlar... De ki: ‘Ruh, 

Rabbimin hükmündendir. İlimden size pek az verilmiştir’ (bu 

soruyu soran Yahudilere cevaptır bu)!” (17.İsra’: 85) 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/ruh-insan-cin.htm 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/ruh-insan-cin.htm
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Kısaltarak naklettiğim, fakat orijinalini “Ruh İnsan Cin” adlı 

kitabımın “Ruh Nedir?” bölümünde okuyabileceğiniz bu konuyu 

dikkatle incelerseniz, “RUH” hakkında az bir bilgi verilmiş 

olanların, âyetin muhatabı olan Yahudiler olduğunu apaçık 

görürsünüz… 

Nitekim İmam Gazâli başta olmak üzere pek çok İslâm âlimi ve 

velîsi olduğunu düşündüğümüz zevât “RUH” konusunda çeşitli 

açıklamalar yapmıştır. 

Önceki yazımda, bazı “şatâhat” sahibi zâtlarla ilgili yanlış 

anlamalara yol açabilecek bir hususa da burada açıklık getirmeye 

çalışayım... 

Kişi varlığın ve kendisinin hakikatini, orijinini sorgulamaya 

başladığı ilk aşamada, BEN-EGO-ENE merkezli bir düşünce 

sistemine sahiptir. 

“Nefs-i emmâre” yani “emreden bilinç” diye tanımlanan bu 

kişilik, kendini yalnızca beden yapı olarak kabul ederek, bildiği her 

şeyin bu “ben”e ait olmasını ister. 

“Ben” en iyisini yiyeyim, içeyim, her şey benim olsun!.. 

Maneviyat mı var, benim olsun… Mertebe mi var, en yükseği 

benim olsun! “Allâh” mı var, ben O’na en yakın olayım türünden 

benliğine yönelik istekler, hep düşüncesindedir… 

Bu sorgulama ve düşünce içindeyken kişi, öğrendikleri ve 

yaptığı çalışmalar sonucu oluşan gelişmeyle yavaş yavaş fark 

etmeye başlar ki, “Ben” dediği varlık, gerçekte yalnızca, “O” diye 

düşündüğü varlığın tasarrufundadır… Tüm varlığını “O”na 

borçludur. Her an varlığında “O” hükmünü sürdürmektedir. Ve 

dahi tüm varlıkta her an hükmü yerine gelen “O”dur! 

İşte bu anlayışa gelince, kendini hâlâ “O”ndan ayrı olarak 

varsanmaktan dolayı “eleştirmeye”, yani kendi kendine “levm” 

etmeye başlar. “Niçin varlıkta mutlak hüküm süren olarak 

“O”nu bildiğim hâlde, hâlâ karşımdakilerin yaptığını “O”ndan 
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olarak göremeyip, “O”ndan perdeleniyorum” fikri, kendisindeki 

“şirk” anlayışı (şirki hafî) olarak açığa çıkar! 

Bu ve benzeri çeşitli “ikilik” bakış açılarına sık sık düştüğü için 

de hep kendine “levm” eder; yani kendini eleştirip üzülür. Bir an 

gerçeği düşünür; sonra olaylar içinde varlığın ve karşısındakinin 

hakikatinden perdelenmiş, gaflete düşmüş olarak uzunca bir süre bu 

süreçte yol alır… 

“Levvâme” bilinç anlayışından bu gerçek yüzünden söz 

etmeyen birçokları, meseleyi, çeşitli dinsel tekliflere itaatsizlik 

dolayısıyla edilen “levm”e bağlayarak çevrelerindekilere 

anlatmıştır! Bu da onları, kendilerince bir gerekçeyle oyalamaktan 

başka bir şey değildir. 

Bu süreç, “Seyri enfüsî” ve “Seyri âfakî”yi de içine alan 

süreçtir. Kimi yollarda önce birincisi, kimi yollarda önce ikincisi 

yaşatılır kişiye.
8
 

Eğer kişinin istidadı ve kabiliyeti müsait ise, bu zorlu süreç 

ertesinde, artık “ben” dediği varlığın gerçekte hiçbir zaman “var” 

olmamış (vücud sahibi olmamış) olduğunu fark ederek, varlığında 

açığa çıkanın, gerçekte yalnızca eskiden “O” dediğinin olduğunu 

hissedip yaşamaya başlar… 

Bu durum, o sırada aldığı ilhamlar sonucu meydana gelen bir 

hissediş ve yaşam şekli olduğu için de, bu anlayış mertebesine 

“Nefs-i mülhime” yani “ilhamlarla kendini, hakikatini fark 

eden bilinç” denir.
9
  

İşte önceki yazımda söz ettiğim çeşitli “şatâhat” denilen ve 

hakikatini dillendiren cümleler sarf edenler, bu bilinç düzeyinin 

sonuçlarını yaşayanlardır. 

                                                           
8
 Bu konularda geniş bilgi, “KENDİNİ TANI” ve “BİLİNCİN ARINIŞI” isimli 

kitaplarımda vardır. 

9 “Mülhime nefs” anlayışı ile ilgili sohbetimi dinlemenizi öneririm. 
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Bu yaşam “Mi’râc” ile tamamlanır. Ve sonucu “El Veliyy” 

isminin anlamının kişinin yaşamını düzenlemesidir. 

Bazıları, velâyetin ilk basamağında yaşanan “Mi’râc” olayını, 

işin sonu sanır; oysa daha işin kapısıdır o yaşantı. O kapıdan 

geçildikten sonra işin hakikati yaşanmaya başlanır Rasûller 

haricindekiler için. 

Bundan sonra zan, beşerî hayal ve tasavvur biter; kozadan çıkılır 

ve varoluş gerçekleri yaşamına adım atılmış olunur. 

Rasûl, irsâl olur; bilgi, inzâl (inzâli) olur!.. Rasûller gayzer 

gibidir; velîler ise artezyen gibi!
10

  

Artık bu mertebede kişide açığa çıkan yaşantı, mutlak istikrarlı 

bir seyir hâlidir ki, o, Hakk’ın nûru ile algılar (Es Semi’) her 

şeyi… O yüzden de bu bilinç “mutmain” olmuş, dolayısıyla her an 

“RIZA” mertebesiyle yaşamakta olandır… 

Burada söz edilen “rıza” da elbette ki genelde anlaşılan, hoş 

olmayan şeylere dahi rıza göstermek anlamında değildir. Bu 

yaşayanların bileceği bir hâldir. 

Ana konumuz olan “EKBER”iyet sırrı ise, bunların çok 

ötesindedir. “Ekber”iyet sırrının kişide açılımının sonucu, daimî 

haşyettir. 

Bunun taklidi sayılacak “ilm-el yakîn”i, “Mülhime” bilinç 

kavrayışının sonunda olur; tahkiki ise “Mardiye” bilinç 

yaşantısıdır! 

“El Veliyy” isminin işaret ettiği anlamlardan bir anlamın 

kişinin fıtratına göre açığa çıkışından sonra, korkulacak veya 

hüzün duyulacak hiçbir şey kalmaz o yaşam algılaması içinde… 

Ama “Haşyet” kapısı ebediyen açıktır! 

                                                           
10 AKIL VE İMAN isimli kitabım okunabilir detaylı bilgi için. 
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Kul, ebeden kuldur; kesinlikle kul, “Allâh” olmaz; hangi 

mertebede olursa olsun; bunun aksi bir anlayış, tümden cehalettir!.. 

Esasen, mertebeler de... Neyse ileriye gitmeyelim! 

Burada fark edilmesi gereken önemli bir incelik de şudur… 

“Huşû”nun nedeni, “Rubûbiyet” gerçeği değil; “Ekber”iyet 

nûrlarının kişiye açılmaya başlamasıdır. 

Bu durum da kişiyi “Kahhâr”iyet gerçeği ile yüzleştirir! Sonuç, 

“Ahadiyet” sıfatının bilinçte açığa çıkışıdır. Bu mertebenin zâhiri 

(dışa dönük yönü) “Mardiye” bilinci; bâtını (içe dönük yönü-

hissedişi) ise “Sâfiye” hâlidir, yaşantısı “Âmâ”iyettir! 

Tüm bu olaylar, hep Esmâ mertebesinin tecellileridir ki, “Zâtî” 

denen “sıfatlar” dahi, gene bu “Esmâ mertebesi tecellileri” 

şeklinde açığa çıkar. 

Bizim öğrendiklerimize göre olay böyledir. 

İşte önceki yazımda sözünü ettiğim “şatâhat” sahibi zevât dahi, 

“Nefs-i mülhime” mertebesinde hissettiklerinden sonra ileriye 

geçip, “velâyet” sırrı yaşamlarında zâhir olmuştur. Elbette 

görebilene… 

Sırası gelmişken ekleme yapayım konuya…  

Geçmişteki değerli zâtların, hangi cümleyi veya şiiri hangi 

aşamada söylediklerine ve yazdıklarının sıralamasına çok dikkat 

etmek, olayın seyrini anlamak ve düşünsel gelişmeleri hakkıyla 

tespit açısından çok önemlidir. 

Bu konuya da böylece kısaca açıklık getirdikten sonra gelelim 

yazımızın başında değindiğimiz hususa… 

İnsanları, Dünya’da et-kemik beden kabul eden, yukarıda tanrı 

var anlayışıyla zindanda yaşatmaya çalışan deccaliyet düşüncesine 

karşılık… 

Gelelim “Allâh” adıyla işaret edilenin “EKBER”iyetine adım 

adım yönelen bilim dünyasının keşiflerine… 
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http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powers

often.avi 

Daha önce de vermiş olduğum bu linkteki “Powers of Ten” 

görüntülerini umarım seyretmişsinizdir… Eğer seyretme imkânınız 

olmadıysa, şimdi seyredin; anlatacağım olayı net bir şekilde fark 

etmeniz için.
11

 

Şimdilerde ise, bu olay çeşitli görüntüler eşliğinde yeniden 

gündeme oturdu, bilimsel düşünmeye çalışanlar katında. 

İncelemede önce Dünya üzerinden yükselerek Galaksi içinde 

Dünya’nın yerini fark ediyoruz… Sonra yüz milyarlarca yıldız 

ihtiva eden lokal galaksiler topluluğunu seyrediyoruz ve nihayet 

milyarlarla galaksi ihtiva eden evrende, bizim birkaç yüz milyar 

yıldızdan oluşan galaksimizin bir iğne ucu kadar dahi yer 

kaplamadığını fark ediyoruz... 

Ve dahi böylece kafamızda yarattığımız “yukarıda bir tanrı 

var” balonu patlıyor!.. Elbette, bu kabule dayalı tüm öğreti de 

iflâs ediyor! 

Bu defa otomatikman olayı sorgulamak ve gerçekçi bir şekilde 

düşünmek zorunda kalıyoruz. 

Kimi konularıyla, geldiği çağın toplumunun sorularına cevap 

veren; kimi yönüyle insanlık yaşadıkça insanlığın sorunlarının 

cevabını veren; kimi işaretleriyle de bir kısım insanların sonsuza 

dek soru ve sorunlarına, yaşamına “NÛR” olan “KUR’ÂN” isimli 

gerçek “bilgi kaynağı” acaba bize neleri anlatmak istiyor? 

“ALLÂHU EKBER” sözü neye işaret etmektedir? Bu 

tanımlama, acaba hangi gerçeğin dile gelen sözcüğüdür? 

                                                           
11 Evrenin ve algıladığımız varlığın derinliklerine inişin seyrini 80’li yıllar ve 

sonrasında “Üst Madde” isimli sesli ve “Allâh’ı Tanıyalım (2)” isimli video 

sohbetlerimde anlatmıştım. Ayrıca daha sonra yazdığım “TEK’İN SEYRİ” 

kitabımda bu konudaki detaylı açıklamalarım okunabilir. 

http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powersoften.avi
http://download.ahmedhulusi.org/download/video/genel/powersoften.avi
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“EKBER”iyet nedir; ve dahi “EKBER” olan “ALLÂH” adıyla 

işaret edilen, “tanrılık kavramıyla sınırlanacak” bir ilâh mıdır? 

O muhteşem Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin bildirdiği akılları 

zorlayan olay, nasıl olmuştur da, gökte ulu tanrı, yerde postacı 

peygamber kabulüne oturmuştur?.. Ve dahi olay, topraktan 

yaratılmış bedenlerin, Dünya’nın buhar olmuş olduğu bir 

boyutta yeniden topraktan(?) yaratılarak, tanrının huzuruna gidip, 

iki kefeli terazide hesap verecekleri bir mahşer yeri anlayışında 

bloke olmuştur?.. 

Kur’ân-ı Kerîm’i değerlendirme kapısını açan kod çözücü 

anlayış şudur… 

Risâlet Nûru kaynağından gelen bilgilerde… 

Gerek dünya ve gerekse ölüm ötesi yaşam boyutu ile ilgili 

işaret kelimeleri, o kelimenin geçmişteki anlamı ile değil, o 

kelimenin yaşanılmakta olan süreçte ulaşılmış en derin kavramı 

itibarıyla anlaşılmalıdır. Yani, kelimenin 1400 küsur yıl önceki 

bire bir düz mânâsı ile değil. 

Uyarının yapıldığı devirdeki anlayış neyse, zorunlu olarak o 

seviyeden bir kelime kullanılması, anlamın o kelimedeki mânâ 

ile sınırlı olmasını asla getirmez! 

Çünkü, Risâlet Nûru, zaman ve mekân ötesi bir boyuttan, 

tüm zaman ve mekânları müşahede eden bir kaynaktan 

gelmektedir. 

Demek istediğimizi anlayan için, bu çok çok önemli bir Kur’ân 

dekoderidir; ve dahi, o “Bilgi Kaynağı”nın, niçin kıyamete kadar 

geçerli olduğunun açıklamasıdır. İşte bu anlayış, bu anahtar, 

Kur’ân dinamiğidir. 

“Toprak” deniyorsa, atomik boyut; “kan pıhtısı”ndan söz 

ediliyorsa en azından DNA katmanını düşünmek gibi… 
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Zira, topraktan karılarak yaratılmış tek bir insan mevcut değildir 

Dünya’da! Dahi toprağı karacak iki elli bir tanrıdan asla söz 

edilemez! Hücre yapı dahi, Kur’ân isimli “Bilgi Kaynağı”nda 

“balçık” benzetmesiyle anlatılmıştır; ihtiva ettiği mineraller ve su 

dolayısıyla. 

İblis’in, Âdem’in yaratılışında kullandığı “tıyn” kelimesi, 

bildiğimiz toprağın hokuspokusla insana dönüşmesini değil, insan 

bedeninin toprakta bulunan mineralleri ihtiva etmesi dolayısıyla 

maddeye bağımlı yaşama sürecinde bir varlık olduğunu 

vurgulamaktadır. Öte yandan İblis, “Ben, ışınsal bedenim 

itibarıyla, atomik yapılı boşluktan oluşmuş bedeni olan insanın 

bedeni içinde cirit atarım, o da kim oluyormuş ki” demek 

istemiştir bu olayda! Kendi bakış açısına GÖRE de haklıdır! 

Ne var ki, insan “RUH”u, Allâh isimlerinin bir bileşimi 

olarak, yeryüzünde “halife” olma vasfına sahip tek varlıktır; bu yön 

itibarıyla da “hilâfet”ini yaşayanlar, Allâh gözüyle (El Basıyr) 

âlemleri seyredip, “Allâh” “Ekber”iyetine şehâdet ederler! 

Esasen “İNSAN” varlığını topraktan değil, “RUH”tan alır! 

İnsan denince de, isimler bileşimi olan RUH (mânâ-özellikler 

bütünü), bilinç sahibi varlık kastedilir. 

Evrende her oluş, kendi zaman kavramına ve boyutuna göre, çok 

uzun süreçler almıştır. 

“SÜNNETULLÂH”ta sihirbaz değneği yoktur! 

“Mucize”, insanların veritabanlarının yetersizliği nedeniyle 

oluşumunu anlamakta âciz kaldıkları olay demektir. “Kerâmet”, 

kişinin hakikatinden gelen kuvvenin açığa çıkmasıyla gerçekleşen 

bir olay demektir. İstidraç dahi böyledir; bir farkla ki, kişi bunu 

benliğine bağlar hakikatinden bîhaber olduğu için. Çalışan sistem 

ise aynıdır! 

“KUR’ÂN”, defalarca, akıl sahiplerine hitap edip, “Andolsun 

ki şu Kurân’da insanlar için her türlü misali kullandık... Belki 
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tezekkür ederler (unutmuş oldukları hakikatlerini hatırlayıp) 

üzerinde derin düşünürler diye!” (39.Zümer: 27) dediği hâlde… 

“…efala ta’kılun?..” (6.En’am: 32) “Niye AKLINIZI 

kullanmazsınız?” dediği hâlde… 

Niçin bizler hâlâ, gerek Kur’ân ve gerekse Hadislerde 

benzetmelerle anlatılan olayı, kelimelere takılıp somut ve bire bir 

olarak kabulleniyor, bunların birer işaret olduğunu fark 

edemiyoruz? Sonra da, bire bir somut olaylar sandığımız misal ve 

sembolleri, akıl ve mantıkla bütünleştiremeyince inkâra gidiyoruz? 

Misal, benzetme veya işaret yollu anlatılanları izah edecek 

kapasitesi olmayan nakilci-taklit ehli kişiler, o misal, işaret veya 

benzetmeleri bire bir gerçek sanıp; sonra da bunlar akılla 

anlaşılmaz diyerek, aklı başında insanların kendileri gibi taklitçi 

anlayışla yaşamalarını istiyorlar! 

Akıl sahibi insanların, din konusunda nakledilenleri körü 

körüne “Aman günaha girmeyelim” diyerek kabullenmeleri yerine, 

olayı kavramak için, derinliğine sorgulamaları gerekmez mi?.. 

Neyse, konuyu daha fazla yaymayıp kaldığımız yerden devam 

edelim. 

Gözün görme sınırlarına GÖRE, geliştirilmiş cihazlarla 

görmekteyiz ki… 

http://www.bulutsu.org/evreninharitasi/universe.php 

Bir yanda, yatay, katman içi bakışla uzay ve evren… Öte yanda 

da dikey, katmanlar hâlinde, algıladığımız varlığın katmanları! 

Oysa ilk bakışta, sanki kuarktan evrene tek bir dikey algılama 

yolculuğundaymışız gibi anlatılmaktadır ve görüntülenmektedir 

olay. 

Çeşitli işlevler gören çeşitli organlarımız topluca insan bedenini 

meydana getirirken… 

http://www.bulutsu.org/evreninharitasi/universe.php
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Bedeni oluşturan organlar ise bir alt katmanda trilyonlarca 

hücreden oluşmaktadır. 

Hücrelerin her biri dahi, içindekileri oluşturan milyarlarca 

molekülden oluşmaktadır bir alt katman olarak…  

Molekülleri meydana getiren atomların bir alt katmanında ise 

kuarklar okyanusu yer almaktadır… Bu katman (semâ) itibarıyla da 

evren, bir kuark okyanusudur; algılayıcısına göre… 

Nihayet, bir mânâ okyanusu, sonsuz sınırsız bize göre!... Esmâ 

mertebesi denmiş… İhtiva ettiği anlamlar ve yaratmadaki amaç 

itibarıyla “ayânı sâbite” denmiş… Her an kendindeki mânâları 

kendi seyreden… 

Gerçekte, “çok boyutlu tek kare resim” seyri, tek bir tecelli… 

“State” tâbiriyle veya string teorisiyle işaret edilmek istenen 

Holografik bütünlük!.. Ne madde, ne mânâ diye 

nitelendirilebilecek bir anlam okyanusu!.. Bir “nokta”! Zaman 

boyutunun adı “AN”! Ama tek bir “AN”! İkincisi olmayan! 

Bakın Allâh Rasûlü muhteşem Zât, 1400 küsur sene önce bu 

katmansal değerlendirmeyi nasıl anlatmış mecaz-benzetme yollu: 

“Birinci kat semâ ikinci kat semâ içinde çöle atılmış bir 

yüzük halkası gibidir. İkinci kat semâ ise üçüncü kat semâ 

içinde, çöldeki bir yüzük halkası gibi kalır… Yedinci kat 

semâya kadar bu böylece devam eder… Yedi kat semâ ise kürsî 

içinde bir yüzük halkası gibi kalır çöldeki!” 

“Kürsî” ve “semâ” kelimeleriyle işaret edilen katları, âfaka, 

göğe, uzaya dönük olarak değil; varlığın orijinine, “nokta”ya doğru 

katmanlar olarak değerlendirin. 

Ayrıca… Daha da ötesi… 

Atomik kökenli olarak algılamakta olduğumuz katman olan 

evrenimiz, acaba, hangi “üst madde”(?) türü evrenin içindeki bir 
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alt katman (semâ) olarak kalmaktadır? Bir de bunu sorgulayıp 

düşünelim! 

Bana ulaşanlara göre, yazılarımı okuyanların en zorlandıkları 

husus, “nokta”daki “Esmâ mertebesinin projeksiyonu” ile 

oluşan evren içre evrenler yanı sıra; sonsuz sayıda projeksiyonlar 

oluşturan sayısız “nokta”ların varlığı hususu… 

Yazılarımızdan sonra, okuyucularımız arasında genelde 

yanlış olarak anlaşılan bir husus da, “Allâh” isminin “Nokta”ya 

işaret ettiği” kanaati… 

Oysa, hiçbir yaratılmışın havsalasının alamayacağı alan, bundan 

sonrası… 

“Allâh âlemlerden Ğaniyy’dir” vurgulaması ve hükmü var! 

“Allâh” adıyla işaret edilenin algılanabilen hiçbir şey ile 

kayıtlanamayacağı; yanı sıra… 

“NOKTA” ötesi itibarıyla da, “Ğaniyy” oluşu zorunlu 

hükümdür! 

“Nokta”lar sonsuz ve sayısız; “ALLÂH” ismiyle işaret edilen 

ise tüm kavramların ötesinde! 

Her biri, evren içre evrenler ihtiva eden sayısız “nokta”lar! 

Nihayet, tüm bunları yaratan, “ALLÂH” adıyla işaret edilen! 

“EKBER” kelimesi dışında, bu gerçeğe işaret eden başka da 

isim yok! 

“ALLÂHU EKBER”! 

Bu gerçeği düşünebilen ve daha da ötesi, hissedebilenin 

“haşyet” duymaması mümkün mü? 

Varlığı, ancak ilimle fark edilen; ama detayına ulaşılması muhal 

–olanaksız– olan “nokta” ötesi realite! “EKBER” isminin işareti 

olan anlam! 
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“ALLÂHU EKBER”! 

Nitekim bu duruma Allâh Rasûlü secdede okuduğu şu 

cümlesiyle işaret ediyor; 

“Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik” 

“Senin kendini bilmen gibi benim seni değerlendirmem asla 

mümkün değildir!” 

Acaba, kaç kişi gerçek anlamıyla “Allâh” diyebiliyor, “Allâhu 

Ekber” diyebiliyor hayatı boyunca; dediğini derinliğine düşünerek 

ve hissederek?.. 

Kaç kişi, kafasında yarattığı sınırlı sorumlu hesaba çekilir 

tanrısına “Allâh” ismini etiketleyip; ona, “Benim güzel Allâhım”, 

“Ulu tanrım en büyüktür” diyerek; Musa (aleyhisselâm)’ın, 

“tanrısını kucağına yatırıp kafasındaki bitleri ayıklamak isteyen 

çobanı” gibi bu Dünya’dan geçip gidiyor? 

Ciddi olarak bunu hiç düşündünüz mü? 

  

6 Şubat 2007
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KUR’ÂN SIRLARININ DERİNLİĞİNE  

 

 
Neyleyim, daha nasıl edeyim? Daha nasıl anlatayım?  

Anlamıyorlar!.. 

An-la-ya-mı-yor-lar!.. 

Bilim anladı varlığın ne olduğunu! Ne var ki, bugün 

bulduklarını, yüzlerce yıl önce evliyaullâhın keşfen tespit ettiğini 

bilmiyorlar… 

Bir kısım Müslümanlar ise anlayamadı, yetmiş-seksen yıl 

öncesinden bu yıllara gelemedikleri için! Mecaz ve benzetmelerle 

anlatılanları deşifre etmeye çalışmadıkları için! 

O yılların bilgilerinden öteye geçemeyip, yüzlerce yıllık 

veritabanlarını yenileyemedikleri, güncelleştiremedikleri için! 

Hâlâ, O’mu, O’ndan mı; “var”dan mı, “yok”tan mı; hayal mi, 

madde mi; toprak bedenle mi, ruh bedenle mi; âlemlerin aslı 

hayal mi, gerçek mi türünden tartışmaları yaparak ömür 

tüketiyoruz! Allâh rahmet eylesin Filibeli Ahmed Hilmi... 

“A’MÂK-I HAYÂL” yazarı… 

Varlıkta asla iki ayrı yapı olmadığını an-la-ya-ma-dık-la-rın-

dan, bilimsel bulgulardan ve çağdaş verilerden öcüden kaçar gibi 

kaçtıklarından, anlaşılmaz dillerdeki anlatımların deşifresini 
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bilemediklerinden, hâlâ her yapıyı madde ve mânâ diye ayırarak 

görüyorlar… 

Birinin ötekinin bir alt boyutu olduğunu, birbirine GÖRE 

isimlendiğini ve değerlendirildiğini kavrayamıyorlar! 

Rüyalarında madde olmayan bedenleriyle azap çekip kâbus 

gördükleri hâlde, toprak beden olmazsa azap olmaz, illâ topraktan 

beden şarttır deyip duruyorlar. 

Beyinlerindeki görüntünün topraktan meydana gelmemiş 

olduğunun bile bilincinde değiller! 

Tanrı, Dünya yok olduktan sonra Güneş’in içinde yeniden 

toprak yaratacakmış! İnsanların ruhlarını da o toprak bedenlerin 

içine sokacakmış bugün soktuğu gibi!!! (Hadi şimdi bu cümleden 

de, sen mahşeri, yeniden dirilmeyi inkâr mı ediyorsun anlamı 

çıkarıp, öyle yaftalayın bakalım!!!) FesubhanAllâh! 

“Rasûlullâh (aleyhisselâm)’a vahiy, gökteki tanrının yanından 

kanatlı ya da uzay gemili melekler tarafından getirilmedi; hakikati 

olan “ALLÂH” ismiyle işaret edilenden inzâl (inzâli) oldu 

boyutsal olarak” diyorsun; “sen peygamber kendi yazdı Kurân’ı” 

diyorsun diye anlıyorlar! 

Bu ne kilitlenmişliktir yâ Rabb-ül âlemîn! 

Böyle bir topluma neler anlatmaya çalışıyoruz! Kelimelerle 

değil, kavramlarla düşünme aşamasına geçemediğimiz, kelimeleri 

yalnızca bir kapı ya da bir işaret levhası gibi değerlendirip 

gösterdiği istikamettekini göremediğimiz sürece kilitlenmişlikten 

kurtulmamız çok zordur! 

Kelimelerin, geçmişte beynimizde oluşturduğu anlamları 

aşarak, işaret edebilecekleri yeni kavramlarda dolaşabilmek!.. 

(Kelimeler, “esfeli sâfîliyn”dir! Ne çare ki, “esfeli sâfîliyn”de 

olanların da, mânâların yüceliklerine erişebilmeleri için, 

kelimelerden başka basamakları yoktur!) 
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Beynin işleyiş sisteminde bildiğimiz madde algılaması 

olmadığını fark edebilmek… 

Kur’ân isimli, tek defada nâzil olmuş –inmemiş– vahye dayalı 

zamanüstü bilgi kaynağının, algılayabilecek istidat ve kabiliyette 

olana neyi kavratmak istediğini tefekkür etmek… 

Kıyamet alâmeti olarak bildirilen “Mehdi”yet, “Deccal”iyet ve 

“İsevîyet” olayının, kişinin kıyameti ile ilgili iç (bâtın) 

anlamları… 

“Salât”ın (yöneliş), yani namazın, niçin “olmazsa olmaz” 

şartlardan olduğuna dair bir derûnî sır… Niçin, namaz “DİN”in 

direği? 

“Esmâ mertebesi” ve “Allâh isimleri”... 

Evet, yazılabilecek ölçülerle girelim konulara… 

“Yazılabilecek” dedik de… Eskiden bu iş kolaydı, meydan 

boştu! 

Geçmişte, bu konuları kendilerine ulaşan geleneksel anlatım 

üslubu ve kayıtları içinde anlatan değerli mürşidler vardı… 

Çevrelerinde, kendilerine iman etmiş, teslim olmuş, her dediğini 

âdeta kerâmet kabul eden zevât… Dikensiz gül bahçesinde gül 

derlemekti yapılan iş geçmişte! 

Oysa bugün, ne “mürşid”lik etiketine sahip çıkan biri var sizin 

karşınızda; ne de yazanın, kendine iman etmiş, teslim olmuş kapalı 

devre inananları! 

“Okur”-“Yazar” olmaktan öte hiçbir vasfı ve etiketi olmayan 

bir garîp “Allâh kulu”, müşahede dünyasında okuduklarını 

yazıyor… Mızraklı ilmihâlden ya da lisanını bile hiç anlamadığı 

kitaplardan din konusunu öğrenmiş(?) kişiler ortamında; 

Rasûlullâh öğretisinin sırlarını deşifre etmeye çalışan bilgileri, 

müşahedeleri, ehliyle paylaşmaya çalışıyor. Ne tür tepkilere 

muhatap olmakta olduğunu artık siz hayal edin! 
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Kendisini et-kemik beden, beynini et parçası kabul edip; tanrıyı 

gökte oturarak, ucu yıldızlı sihir sopasıyla yeryüzünü, yeryüzüne 

uzanan elleriyle toprağı suyla karıştırıp insanları halkeden; bütün 

eşyanın isimlerini öğreten; sihirli sopasıyla bir anda türler icat edip 

yaratan veya tür değiştiren, sonra da onları denetleyip sınava sokan 

bir tanrı kavramıyla şartlandırılmış insanlar ortamında, “ALLÂH” 

Rasûlü, vahiy sahibi son Nebi’nin en büyük mucizesi muhteşem 

bilgi kaynağı Kurân’ın sırlarından söz etmek!.. Acayip bir iş! 

Neyse… Konuyu yaymayıp, gelelim kısa kısa başlık altlarına… 

Önemli bir çoğunluğun yazdıklarımızı anlayamamasının en 

büyük sebebi, bilimsel verilerle insanın yapısını tanımamaları 

sonucu her şeyi madde gözüyle değerlendirmeleridir. 

Tüm olaylara maddeci bir göz ve anlayışla yaklaşmaları, 

beyindeki tüm algılamaların tamamıyla bir elektromanyetik dalga 

çözümü olduğunu, gerçekte toprak veya madde bir dünyanın 

beyinde ve ruhta asla yeri olmadığını anlayamamaları; sonuçta, 

onlarda, anlattıklarımızın havada kalmasına yol açmaktadır. Eğer 

birazcık, eskileri tekrardan vakit bulup, çağın bilimsel verilerine 

dayalı veritabanı-bilgi birikimi edinerek yeniden 

değerlendirebilseler, o zaman Kurân’ın ne kadar muhteşem bir 

bilgi kaynağı olduğunu fark edebilecekler; taklit yollu kabulün 

ötesinde. 

Keza “vahdet” konusunu dahi, bugünkü maddeyi esas alan 

yaygın din anlayışıyla değerlendirebilmek mümkün değildir. 

“Yâ Rabbi, bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster!” 

diyor Hazreti Muhammed. 

Maddenin, algılama organlarının sınırlarına GÖRE var kabul 

edildiğini; gerçekte madde-mânâ ikiliğinin (ayrımının) asla var 

olmadığını fark ve idrak edebilmek için, önce “eşyanın 

hakikatini” görebilmek; Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın niçin bu 

duayı yaptığını anlamak gerekir. 
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Bütün insanlar –herkes değil–! 

Yalnızca bir insan, “maddeyi görüyor” ve “var” sanıyor! Göz 

verileriyle kendilerini bloke ettikleri sürece de öyle sanmamak gibi 

bir şansları yok! Çünkü çok insan aynı göz kapasitesiyle algılıyor! 

Ne demek bu şimdi? 

Şu demek: Tek, bir ve aynı algılama ölçütü var tüm insanlarda!.. 

Ayrıca, tüm geliştirilen algılama aracı cihazlar dahi, hep gene 

bu tek görme, işitme ve dokunma duyusuna GÖRE 
geliştirilmektedir ki; geliştirilmiş cihazlar ne düzeye erişirse erişsin, 

insanın maddenin derûnuna dayalı sınırlı göresel algılamasını 

değiştirmeyecektir. 

İster yaşamakta olduğumuz katman olan uzay evreni, ister 

katmansal evrenler olsun, hepsi de gene algılama sistemimize 

GÖRE olup; “eşyanın hakikati” bunun ötesindedir! Bu da “göz” 

ile değil, “Semi” ile algılanabilir, “Basıyr” ile değerlendirilir. 

Beyin, algılamasındaki “semi”yet ve “basîr”etin, çok yüksek 

frekanslı üst açılımlarının devreye girmesiyle kendisinde açığa 

çıkacak olan “oluşmuştan oluşturan boyuta” (eserden müessire) 

yoluyla “eşya”nın ve kendisinin “Hakikatini” kavrarsa, “print-

out”u (çıktısı) olan bilinç de “B-ismi Allâh”ın anlamını hissetme 

hâlini yaşar! 

“Allâh” adıyla işaret edilenin isimleri olarak bildirilen “Esmâ 

ül Hüsnâ”, tasavvufta “Esmâ mertebesi” olarak tanımlanır. 

“Esmâ mertebesi”nin bir tanımı da “Ceberût âlemi”dir! 

Bu mertebeye “ilk tecelli” denir. 

Bu kemâlâtın açığa çıktığı zevât, bu tecelli ötesinde ikinci bir 

tecellinin (Tecelli-i sâni) asla var olmadığını dillendirmişlerdir. 

Bu mertebe itibarıyla kesret (çokluk) ve kesrete dayalı 

kavramlar asla söz konusu değildir! Halkın, evliyadan sandığı 
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“Mülhime” anlayışı içinde olanların, tahkiklerindeki “Allâh” 

ismini verdikleri mertebedir burası! 

“Hayy”, “Aliym”, “Müriyd”, “Kaadir”, “Semi”, “Basıyr”, 

“Keliym” isimlerinin işaret ettiği vasıflar, “NOKTA” olan ve 

“heyulâ” ismiyle de işaret edilen “Esmâ mertebesi”nin ana 

vasıflarıdır; ki bu yüzden “Zâtî Sıfatlar” olarak kabul 

edilmişlerdir. Muhakkik olmayan, “ALLÂH” ismiyle bu 

mertebeye işaret edildiğini sanır! Heyhât! Nerede bu mertebe, 

nerede “EKBER”iyet işareti! 

“Kurbiyet” sahipleri ise, “Ekber”iyet seyri içinde “haşyet” ile 

“seyri meallâh”tadırlar. (Farkındayım çok tasavvufî oldu, ama 

bunların Türkçeleştirilmesi için başlı başına yeniden bir tasavvuf 

tâbirleri kitabı yazmak gerek. Ona da şimdilik müsait değilim… 

Anlaşıldığı kadar! Anlayana... Üzgünüm!) 

“Esmâ ül Hüsnâ” olarak bildirilen veya onların ötesindeki, 

umuma açıklanmamış olan tüm “isim”lerin işaret ettiği özellikler, 

hep bu tek “Vücud”a aittir! 

“Ahad” ve “Samed” olarak tarif edilen bu “Vücud”, diğer 

isimlerin işaret ettiği özelliklere dahi sahiptir; ve dahi, o isimlerin 

işaret ettiği özellikler hep bu “Vücud”da yaşanmaktadır! 

(İhlâs Sûresi’nin birinci bölümü bu gerçeği vurgular; “lem 

yelid…” anlatımı ise Tecelli-i sâni’nin var olmadığını anlatır 

müşahedemize göre.) 

İşte bu “Esmâ mertebesi”nin bir özelliği “ezel”iyeti, diğer bir 

özelliği ise “ebed”iyetidir… 

Kulda, bu isimlerin işaret ettiği anlamların tümü dahi, her an 

açığa çıkmaktadır; ama ne var ki, kul, bunun farkında değildir pek 

çok zaman! (Âdem’e isimlerin talim edilmesi konusu) 

Daha beynindeki faaliyetlerden, bedenindeki faaliyetlerden 

haberi olmayan insanın, kendisinde her an varlığını devam ettiren 

“Esmâ”nın bilincine ermesi ne kadar mümkün olur ki!.. 
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İşte bu yüzden meydana gelen anlayışsızlıkla, mesela “el 

Hasiyb” isminin mânâsını “kıyametten sonra mahşerde hesaba 

çekecek olan” anlayışıyla sınırlandırıp, “Seriy’ul Hisab”dan 

perdelenir! “Âhir”etinin bu ismin sonucu oluştuğundan perdeli 

olarak, âmâ olarak bu dünyadan geçer gider; ebediyen âmâ olarak 

yaşamak üzere! 

“İsim”lerin anlamları, her mertebe anlayışına göre farklı 

derinlik ve mânâ kazanır. Çok sınırlı olarak dilimize çevrilmiş 

“Esmâ ül Hüsnâ” mânâları, yalnızca düşünce kapısının zilini 

çalabilmek içindir! 

Varın, “Esmâ mertebesi”nin kapsadığı bütün isimlerin işaret 

ettiği anlamları buna göre anlayın… Zira, “Esmâ mertebesi” 

kitaplara konu olacak kadar kapsamlı bir konudur; öyle ki her şey 

bu mertebede olup bitmektedir! Ehli olan anlar bu sözümüzün 

neleri kapsadığını! 

Ama dikkat! 

Sakın ola ki, beşerî anlayışınız ve değer yargılarınızla bu 

isimlerin işaret ettiği anlamları sınırlamaya kalkışmayın; ve dahi 

“Esmâ mertebesi”ni! Zira bu defa, “Hevâsını ilâh edineni 

gördün mü?” (25.Furkan: 43) diye işaret edilen olursunuz! 

İşte “Esmâ mertebesi”ndeki bu özelliklerin seyri (anlatacak 

başka kelimem yok), “Rahmân”iyet ve “Rahıym”iyet şeklinde 

başlar. 

“Er Rahmânu alel Arşistıva”... (20.Tâhâ: 5)  

Bunun anlamsal açılımı “Melekût âlemi”dir!  

“O her an yeni bir şandadır” işareti burayadır. 

“HÛ” kelimesi, Kurân’da, sâbit tek bir mertebeye değil, içinde 

geçtiği konunun mahiyetine göre değişik mertebelere işaret eder. 

“Melekût âlemi”, tümüyle “RUH” adlı melek olarak 

tanımlanmıştır. “Allâh önce ruhumu halketti”, “Allâh önce 
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nûrumu yarattı” açıklamaları bu mertebeye işaret eder… (“Ene 

beşerün mislüküm” uyarısıyla acaba neye işaret ediliyor ki?) 

“RUH” adlı melek (kuvve), “Kürsî”dir ki, tüm semâları, 

katmanları, evren içre evrenleri kuşatmış olan, her birimde bir yüzü 

olan “Holografik” varlıktır! 

“Akl-ı evvel”dir… 

“İnsan”ın hakikati olan “ruh-u nûrânî” (kişinin Rabbi), 

“ayânı sâbite”, O’nun ilimlerinden bir ilimdir; ilmî sûretlerden bir 

sûrettir! 

Kişi, namaz (salât-hakikatine yöneliş) ile Mi’râc yaptığında, 

Rasûlullâh’ın bildirdiği “Rabbin salâttadır” ifadesinin hakikatini 

yaşar! 

İlk defa bu şekliyle Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa 

tarafından yaşanan “salât”ın olmazsa olmaz şartı, en başta iftitah 

tekbiri denen “ALLÂHU EKBER” sözündeki kavramı hissedip 

yaşamaktır! (Bundan öncesindekilerin namazı, salâtın yaşamı değil, 

ötedekine tâzim hareketidir.) 

Bu hissedilip yaşanmazsa, hakikati itibarıyla salât başlamaz! 

Bu muhteşem olay “TEKBİR” yaşandıktan sonra “B-ismillâh” 

denir ki; sonucu, diyenin kendisi olmasıdır “oku”yan! 

Ve devam edilir “Er Rahmân-ir Rahıym” ile Fâtiha’nın 

işaretini yaşamaya... 

“El Hamiyd” ismi işareti olan “Hamd”; “es Semi” ve “el 

Basıyr”in özelliklerinin sonucu oluşandır. Ki bu da âlemlerin 

Rabbi’ne aittir… 

“Rahmân”iyetinin sonucu olarak Celâl sıfatıyla gayzer gibi 

kürsî ve semâları, katmanları yaratırken (dikey bir oluşla); 

“Rahıym”iyetinin sonucu olarak “Cemâl” sıfatıyla her bir 

semâdaki (katmandaki) yayılımsal yaratışı (yatay diyebileceğimiz) 
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ile o âlemin halkolmuşlarını meydana getirir (ki bu evrenimiz 

içindeki tüm uzaysal yapıyı içine alır). 

“Mâliki YevmidDiyn” de, “Sünnetullâh” diye tanımlanmış 

yaratış Sistem ve Düzeni’nin her “var” oluş ve “yok” oluş sürecinde 

tek hükmü geçen olduğu vurgulanır… 

Nihayet, “iyyake na’budu”da “biz” işaretiyle “Rabb-ül 

âlemîn”in yarattığı her şeyin bu yaratılış amacına uygun “kulluk” 

içinde olduğu, bu sebeple de varlıklarının devam ettiğine işaret 

olunur. Burada hemen, “Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey 

O’nu zikreder; ama siz onların zikrini anlayamazsınız” 
(17.İsra’: 44) uyarısı hatırlanmalıdır. 

“Ama Hulûsi, sen de her kitabında ‘Fâtiha’yı farklı anlamlarla 

açıklıyorsun!!! Ne kadar çelişki içindesin fark etmiyorsun!!!” 

Haklısın kardeşim, beni okumaya çalışarak sakın vakit 

kaybetme!.. Ben böyle çelişkili görüntü veren bir garîbim. 

“OKU”yanlarım varsanarak yazıp gidiyorum işte! 

Boyutsal “OKU”manın ne olduğundan haberi olmayana ne 

desek boş! 

Eyvah, gene konuyu yaydık! 

Hemen geri dönüp, “Esmâ mertebesi” veya “NOKTA” ilmi 

olarak anlatılan “Evvel-Âhir-Zâhir-Bâtın isimleriyle işaret edilen 

hep aynı tek O’dur” uyarısının açılımına bakmaya çalışalım. 

Bütün “isim”lerle işaret edilen özellikler; bölünmez, 

parçalanmaz, birbirinden ayrılmaz bir “tek”illik içinde, 

“holografik” gerçekliğe uygun olarak öylesine “TEK”il 

“mevcut”tur ki; O’ndan başka bir mevcut, yani “Vücud” sahibi 

düşünülemez! “İsimlerin Âdem’e talim edilmesi” işaretini 

hatırlayalım bu arada… 

Burada kısaca “ilâh-tanrı” konusuna bir başka açıdan değinmek 

istiyorum, yeterince anlaşılamadığı bana ulaştığı için… 
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“Lâ ilâhe” dendikten sonra, “illâ Allâh” yerine “illâ ilâh” 

demek kadar saçma bir ifade şekli olamaz! 

Çünkü önce, “tanrı yoktur-lâ ilâhe” diyorsunuz; ardından “illâ 

ilâh-ancak tanrı vardır” diyorsunuz!!! Böyle gramer ve anlatım 

hatasını, bırakın Allâh kelâmını bir yana, lise talebesi bile yapmaz! 

“Lâ ilâhe” dendikten sonra “Allâh” ismiyle işaret edilenden söz 

ediliyorsa; bu, o isimle işaret edilenin, “İLÂH” kavramı ile 

kastedilen bir varlık olmadığını, düşünebilen beyinlere açık seçik 

fark ettirir. Dolayısıyla burada, “ilâh–tanrı yoktur, ancak 

“ilâhiyet” işlevini de ortaya koyan “Allâh” ismiyle işaret edilen 

söz konusudur” gibi bir anlam düşünülebilir. 

Düşünmeden, sadece gördüğü kelimelerin lokal anlamlarına 

göre hüküm verenler için ise, bu konu, âdeta büyük bir açmaz ya da 

çelişki gibi gelmektedir. 

“HU’velleziy fiys Semâi ilâhun ve fiyl Ardı ilâh” (43.Zuhruf: 

84) âyetinde geçen “ilâh” kelimesi semâ ve arz kelimeleriyle işaret 

edilen âlemlerdeki bir İŞLEVE işaret etmektedir, insanî-beşerî yani 

insanda açığa çıkan anlayışa göre. 

“Allâh” isimleri arasında “el ilâh” diye bir isim yoktur. 

“İlâhiyet”, Allâh isimlerinin anlamının açığa çıkmasındaki 

“işlevi”nin adıdır. Yoksa, tapınılası varlık anlamında değil! 

“İlâhin Nâs” açıklaması insanlarda “Allâh Esmâ’sı”nın açığa 

çıkmakta olduğuna işaret eder. 

Daha önce de belirttiğim gibi, Kur’ân âyetlerinde iki tür 

anlatım vardır. Birincisi, Allâh’ın ilminin direkt olarak dilediği 

gibi açıklanması… Ahad, Samed gibi isimler… İkinci tür ise, 

insanların anlayışına göre bir şeyler anlamaları için kullanılan 

anlatımlar… Misal: Âyet-el Kürsî’deki “ne uyuklar ne de uyur” 

şeklindeki anlatım. Kurân’da hangi âyetlerin birinci, hangi 

âyetlerin ikinci tür anlatımlar olduğunu fark etmek çok önemlidir. 
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Esasen yukarıda “Esmâ mertebesi” olarak varlığın hakikatini 

anlatmaya çalıştığımız bölümün anlaşılması hâlinde dahi, “ilâh–

tanrı” kavramının asla söz konusu olamayacağı çok iyi 

anlaşılabilir. Bizim müşahedemiz bu yoldadır. Hakikatini Allâh 

Aliym’dir. 

Çeşitli âyetlerde geçen “B-il HAK=varlıkları Hak ile kaîm” 

ifadesi ise, bahis konusu edilen yapıların “Allâh isimlerinin işaret 

ettiği anlamlar ile meydana geldiğini, varlıklarını Rubûbiyet 

mertebesinden aldıklarını” anlatır! 

“Hak” isminin işaret ettiği mânâlardan biri de, müşahedemize 

göre “Esmâ ül Hüsnâ’daki tüm anlamların sahibi” anlamınadır. 

“Hak” olan Rubûbiyet sahibinin varlığı, bölünüp 

parçalanamayacağı, içi ve DIŞI OLAMAYACAĞI için de; her 

zerre adı altında tüm isimleriyle “Esmâ mertebesinin” 

özellikleriyle seyredilmektedir gene kendisi tarafından! 

Eğer, kişi “ölmeden evvel ölmek” diye bahsedilen hakikate 

erme sırrını yaşayacaksa, “küçük kıyamet” denilen hâller de 

yaşamında açığa çıkmaya başlar... 

“Mehdi”yet ile Rubûbiyet hakikati idrak edilir. 

Arkasından Deccaliyet kendini gösterir ve kişi Rubûbiyet’i 

benliğine atfederek, hakikatinin “HAK” olduğu gerçeğinden 

hareketle, “nefsaniyetini –egosunu– bedenselliğini” Rab olarak 

kabullenme sebebiyle “mülhime nefs girdabına” düşer… 

Hakikatinde Hakk’ı görmek derecesinden, bedenselliğinde 

Firavunluğu yaşama derekesine düşer. 

Derken nasibinde varsa “İsevî” hakikat nüzûl eder ve “B” sırrı 

açılarak yaşanmaya başlar. 

İsa (aleyhisselâm) yeryüzüne indiği zaman 

(birimselliğindeyken, bedensellik anlayışında iken) Deccal, suyu 

görmüş tuz gibi erir gider… Varlığın yalnızca “Allâh” adıyla işaret 

edilenin “Esmâ mertebesi”nden ibaret olduğunu hissetmesi 
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sonucu, Deccaliyeti (tanrılık vehmeden benliği) eriyip yok olup 

gider. “El Mudil” isminin ağırlığı geriler… 

“VELİYY” ismi, seyrinde ağırlık kazanır… 

Her yaptığı işin öncesinde “B-ismillâh” diyerek “Allâh 

namına” o fiili ortaya koyduğunun bilinciyle yaşayarak şirkten 

arınır; o fiil ile kayıtlamaz “Allâh” adıyla işaret edileni… Araya 

benliğini katarak şirke düşüp, şeytaniyete (vehmine) tâbi olmaktan 

korunanlardan olmuş olur! 

Bazılarında, bundan sonra “Daire-i Musevîyet” ve “Daire-i 

İsevîyet” hakikatleri ötesinde, “Hakikat-i Muhammedîye” ve 

hatta “Hakikat-i Ahmedîye” sırları yaşanır “EKBER”iyet 

müşahedesi içinde ve “B” sırrıyla “Seyri meallâh”ı devam eder. 

Bazıları da “Allâh Rasûlü” vârisleri olarak “Seyri anillâh” ile halk 

arasında görev alır. 

“Allâh EKBER”i yaşayarak “salât”a (namaza yönelişe) girip, 

“B-ismillâh…” ile gerisini getirebilen ne mübarektir! 

 

12 Mart 2007  
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“HOLOGRAFİK EVREN” gerçekliği, bildiğiniz üzere, 

geçtiğimiz yüzyılın en önemli bilimsel bulgularından birisi… 

Batıdan doğan bilim güneşi, insanlığı, varlığın “TEK”liğine 

giden yolda düşünmeye; tanrı kavramından arınıp, “Allâh” ismiyle 

neye işaret edildiğine yönlendirirken… 

Ne yazık ki doğuda… 

En azametli mucize örtüldü, kuru bir tarih kitabı ve fermanname 

anlayışıyla; ve yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem bilinç ve 

Sonsuzluğun En Muhteşem Ruhu’na zulmedilip, “Hakikat 

Mertebesinin Konuşan Dili” olmak derecesinden, “postacılık-

elçilik” derekesine indirildi! 

Tüm varlığın hakikatini ve oluşumunu ve boyutsallığını 

açıklayan yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem bilgi kaynağı 

KURÂN’ı, “tanrının fermannamesi” gibi pazarlayan zihniyetin 

nasıl bir vebal yüklenmiş olduğunu hayal bile edemeyiz! 

“Bırakın kabile reisliğini, bir elime Ay’ı bir elime Güneş’i 

verseniz bile işlevimden dönmem” anlayışındaki Zât’ı ve 

evrensel öğretisini Dünya’da insanları gütmek için kullananlar, 

perdelerin kalktığı günde acaba ne kadar acı duyacaklar düşünebilir 

misiniz? 
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“B” harfinin işaret ettiği sır temeline dayalı olarak insanlığa ışık 

tutan KUR’ÂN isimli bilgi kaynağı, adını duyduğunuz veya 

duymadığınız nice evliyaullâh tarafından bâtınî (derûnî) 

anlamlarıyla deşifre edilirken… Bir sürü insan tarafından da, 

gökteki tanrının yanından yeryüzüne inmiş(!) kutsal fermanname 

olarak kabul edilmiş; yatak odalarında süslü kılıflar içinde 

başuçlarına asılmıştır! 

Yüzyılımızın “Yenileyici”sinin bizlere ulaştırdığı en muhteşem 

bilgi yayını kapsamında, batıdan ilim güneşi doğup, 

“HOLOGRAFİK EVREN” gerçekliği de fark edilirken… 

Üzerinde oturduğumuz hazineden habersiz olarak sanmışız ki bu, 

batının bizce bilinmeyen bir keşfi! 

Oysa… 

Bundan yaklaşık 700 sene önce yaşamış olan, evliyaullâhın 

taçlarından Abdülkerîm el Ciylî Hazretleri’nin, tasavvufun zirve 

eseri “EL İNSAN-I KÂMİL” isimli kitabındaki şu açıklamayı 

dikkatle okuyun lütfen: 

“Ulûhiyet için bir SIR daha vardır. “Şey” ismi kendisine ıtlâk 

olunan eşyadan her fert, Ulûhiyetin heymânesi altında dâhil olan 

eşyâ (şeyler) efrâdının (birimlerinin) bakiyyesinin kâffesini 

(tamamını) ZÂT’ıyla ihtiva eder. O şey kadim olsun, hadis olsun, 

mevcud olsun mâ’dum olsun musavidir. 

Bunun temsili şu sûretledir: Yekdiğere mütekabil aynalar 

vazolunduğu zaman, bunların kâffesini o aynalardan her biri 

ihtiva eder. “Yekdiğere mukabil vazolunan aynalardan her 

birinde âharın ihtiva ettiği şey mevcuttur” denildiği zaman, o 

aynalardan birisinde mevcud olan ancak onda mer’i olan şeydir. 

Mecmuunu ihtiva eden diğer aynalardan her birisi ki –efrât-ı 

müteaddideden ibarettir– bunların, yani bu efrât-ı müteaddidenin 

haricinde kalması lazım gelir, diye tefekkür olunursa, vücudun 

efradından her ferdin ihtiva ettiği şeyi yalnız Zât’ının istihkakına 

göre olup, ondan ziyade değildir, demek câiz olur. 
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Yok eğer merâi-yi mukabilden her birinde kâffesinin 

vücudunu itibar etmek tefekkür olunur da, “mevcudatın kâffesi, 

efrât-ı vücuddan her fertte mevcuttur” denilirse, bu da câizdir. 

Hakikate nazaran ise bu sözler maksudun lübbü üzerine 

geçirilmiş kabuktan ibarettir...”
12

 

Yedi asır önceki şartlarda, TEK’liğe işaret eden “holografik 

gerçeklik” daha nasıl anlatılabilirdi bundan başka?  

Günümüzün “holografik evren” ve “holografik beyin” buluşu 

ne diyor çok özetle: 

“Âlemlerde, evren içre evrenlerde her ne varsa, tamamı her 

zerrede, her şeyde mevcuttur!” 

700 sene önce yaşamış olan İnsan-ı Kâmil Abdülkerîm el Ciylî 

ne diyor; onu da özetle anlatalım: 

“Allâh ismiyle işaret edilenin (Ulûhiyet) kapsamında yer 

alan ve şey kelimesiyle işaret edilen her fert (birim), tümün 

ihtiva ettiği her şeyi, Zât’ıyla ihtiva eder. O şey, ister varlığı 

daim olsun (Esmâ mertebesi), ister sonradan olmuş olsun 

(Esmâ mertebesinde var olan her şey).” 

Biz bu konuyu nasıl anlatmaya çalıştık geçmiş yazılarımızda… 

Yine özetle: 

“NOKTA diye işaret edilen isimler mertebesinden varlığını 

alan RUH adlı yapı içinde yaratılmış tüm noktalardan oluşan 

koniler, projeksiyonlar hâlinde varlık amaçları doğrultusunda 

işlevler meydana getirirken; noktaları itibarıyla da, 

                                                           
12 Naklettiğim bu anlatım, tasavvufun zirve eseri “EL İNSAN-I KÂMİL” 

kitabından alınmıştır (Sayfa 86). Yazan Abdülkerîm el Ciylî (Geylânî)’dir. 

Abdülaziz Mecdi Tolun (rahmetullâhı aleyh) çevirisi olarak İz Yayıncılık tarafından 

yayınlanmıştır. 
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NOKTA’nın tamamındakine sahiptirler. Çünkü ‘nokta’, 

bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz som yapıdır!” 

KURÂN’da geçen; 

“Sonra Âdem’e (Esmâ’nın programlanışı, Esmâ bileşiminin 

açığa çıkışıyla yoktan var edilene) bütün Esmâ’yı (Esmâ ül 

Hüsnâ’sının anlamlarını açığa çıkarmayı ve kavramayı) talim etti 

(programladı)...” (2.Bakara: 31) âyeti, Esmâ mertebesindeki tüm 

isimlerin işaret ettiği anlamların insanın hakikati noktasında var 

olduğunun delilidir. 

“El İnsan-ı Kâmil” yazarı Zât, diğer zevâta karşılık eserlerini 

Tek’ten çokluğa bakış açısıyla kaleme almıştır. Keza bizim 

anlatımlarımız dahi, bu bakış açısı benimsenmiş olarak kaleme 

alınmaktadır. Bu konuların çok zor anlaşılmasındaki en büyük 

sebep ise olaya çokluktan Tek’e doğru bakmaya çalışmaktır. Ağacı 

anlamanın yolu tohumdan, kökten yaprağa doğru olursa, sistemli ve 

anlaşılması kolay bir tarz olur. Yapraktan köke gitmeye çalışmak, 

oradan tohuma ulaşmak çok meşakkatli, çileli ve uzun yoldur ki, 

bunu başarabilen fevkalâde enderdir. Veya tek bir hücreden insan 

bedeninin nasıl oluştuğunu seyretmek… 

Önemli bir başka konu da, “Esmâ mertebesi” anlamıdır. 

“Esmâ mertebesi” demek, isimler ile işaret edilen tek bir som, 

soyut mertebe veya boyut demektir. 

Dikkat edilsin ki isimlerin çokluğu, isimlenenin çokluğu demek 

değildir! “Bütün hüsnâ (Hakk’ın özelliklerine işaret eden) isimler 

O’nundur” işareti yeterli uyarıdır bu konuda. 

Tüm isimlerle işaret edilen Zât, aynı tek Zât’tır. 

İsimler, hep, aynı tek bir Zât’ın isimleridir. O isimlerle işaret 

edilen özellikler, hep aynı tek şeye işaret eder som bir TEKillik 

(Samediyet) hâlinde. 
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Gerçekte yalnızca o Tek vardır ilmi ilâhîde! İkincisi olmayan tek 

tecelli… HÛ Allâhu Ahad ve Samed! 

Bizler (tüm algılayıcı türleri olarak evren içre evrenlerdekiler, 

boyutsal katman varlıkları olarak), zâtımız itibarıyla (varlığımızın 

noktası itibarıyla), Esmâ mertebesinin her an yeni şan alışı itibarıyla 

yeni özellikler açığa çıkarırız birbirimize göre! 

“Tüm yaratılmışlar onun kapsamındadır” dediğimiz “RUH” 

adlı melek (Hakikat-i Muhammedî), her bir şeyin hakikatidir. 

“Rabbimle görüştüm” diyen, bu noktaya işaret etmiştir. 

“Allâh” ismi bir yönüyle varlığın her noktasında var olana, bir 

yönüyle de âlemlerden Ğaniyy olana işaret ettiği içindir ki… 

“Rabbim Allâh’tır” diyen de Hak söylemiştir (teşbih yönlü). 

“Allâh, âlemlerden Ğaniyy’dir” idrakıyla konuşan da Hak 

konuşmuştur (tenzih yönlü). 

“Muhammedî” isen, her ikisi de seyr alanında! 

“Ahmedî” isen, daha da ötesi… Ehli anlar ancak bunu da! 

Kesinlikle bilin ki… 

“DİN” bilgisi bir bütündür! 

“DİN” bilgisi, “ALLÂH” adıyla işaret edilenin ilminden 

nasiplenme işidir. 

“DİN” bilgisi denince, Kur’ân, Hadis ve bunların yüzeysel 

değil, derûnî mânâlarını deşifre etme ve kavrama ve yaşama ilmi 

olan tasavvuf anlaşılır. 

Ezberledikleriyle âlim geçinip, akıllarının ermediği hadisleri yok 

veya uydurma sayanlar, “Sünnetullâh”ı “OKU”yamadıkları ve 

Sistem’i fark edemedikleri için idrak edemediğini inkâr eden bir 

zihniyete sahip kişilerdir! İnkâr, zihnin sigortasıdır! Kişi, idrak 

etmekte âciz kaldığı noktada inkâr sigortasını attırarak düşünsel 

sağlığını korumaya çalışır! 
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Din adamlarından, tanrıbilimcilerden (ilâhiyâtçılardan) “DİN”i 

öğrenemezsiniz! Onlar ancak konunun, olayın bir yönünün 

kırıntısını size anlatır. Uzmanlıkla perdelenmişlerdir tümü 

görmekten! 

İlimde rüsuha ermemiş kişilerin, âyet veya hadis ezberleyerek 

âlim görünmeleri, ancak cahilleri kandırır. 

“Nefs-i levvâme” ehli, hayatı yoğun ibadetle, zühd-takva ile 

geçen kişilerin avamın evliyası olması gibi; ses kayıt 

cihazıymışcasına âyet veya hadis ezberlemiş, bilgisayar gibi bunları 

ekranından çıkartan beyinlerin âlim kabullenilmeleri devrinin de 

sonuna gelinmiştir! 

Hicri 1400 yılı başlarında işlevine başlayan zamanımızın 

“Yenileyici”sinin (belki de hiç tanımadan geçip gideceğiz) 

ardından, kırk yaşında olarak açığa çıkacağı söylenen “Mehdi 

Rasûl (tâzimen değil gerçekten)” zamanında, acaba niçin bütün 

tarikat ve mezhepler geçersiz olacaktır? Hiç derinliğine 

düşündünüz mü bu konuyu? O değerli Zât, gerçekten “Rasûl” 

oluşu gereği, “irsâl eden”den aldığı ilham ile mi kararlar verecek; 

yoksa bir mezhep veya bir tarikat veya bir cemaat anlayışının 

uygulatıcısı âlim imam mı olacak? 

Samimi olarak, “DİN”i, “Allâh” adıyla işaret edileni ve 

“eşyanın hakikatini” anlamak isteyen kişiler, bu işi ancak bizzat 

yapacakları derin çalışmalar ile gerçekleştirebilirler. 

İman taklit kabul etseydi, teklif maymunlara veya papağanlara 

yapılırdı! 

Bir robot, günümüzde, 24 saat namaz kılıp Kur’ân okuyarak 

gününü tamamlayabilir! Okuduğunun anlamını anlamadan!.. 

“OKU”yamayan, okuduğunun anlamını bilmeyen, anlamını 

bilmediği şeyi düşünmekten de mahrum kalan insan, ne 

kadarıyla taklitçilikten öte bir varlıktır acaba? 
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“Tâbi olmak” yani dediklerini kavrayıp yolundan yürüyerek 

“ALLÂH” adıyla işaret edilene ermek için uymak zorunda 

olduğunuz tek kişi Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed 

Mustafa (aleyhisselâm)’dır! 

Kabir âleminde “Rabbiniz”, “Nebiniz” ve “Bilgi 

Kaynağınız”dan sorgulanacaksınız! 

Bu konularda yeterli bilgisi olmayan tanrıbilimciler 

(ilâhiyatçılar) veya din adamları asla mazeret vesilesi olmayacaktır 

sizin için! 

1985’te yazdığım “İnsan ve Sırları” isimli kitabımda ve sonra 

yazdıklarımda genellikle hadislerin kaynaklarını yazmadım. Şu 

sebepten: 

Gerçek Hadis Bilgini, benim yazdığım o hadislerin kaynağını 

zaten bilir. Benim naklettiğim o hadisleri eleştirmeye kalkan ya da 

“Böyle bir hadis yok, kaynağın ne” diyen cahili de daha ilk anda 

tanıyayım istedim. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı danışmanı ve 

eleştirmeni olan biri, yazdığım “ALLÂH” isimli kitabımdaki sahih 

hadisi inkâr ederek kitabımı karalamaya kalktı (belgesi elimde)… 

Böylece ben de o düzeydekileri tanımış oldum. Tanımaya da devam 

ediyorum. 

Hadislerde kaynak belirtmediğim için, yazılarım, kitaplarım 

akademik kabul edilmezmiş!!! Ben yazılarımı, kitaplarımı 

akademik kaygılarla değil; sorgulayıp düşünebilecek kapasiteyle 

yaratılmış olanlar için, düşünce ve müşahedelerimi paylaşım amaçlı 

olarak yazıyorum. Kimsenin bana bir ünvan veya etiket veya bir 

pâye vermesine ihtiyacım yok! “Allâh kulu” olmak şerefi bana çok 

bile! 

Diyeceğim odur ki… 

Gerçek mânâda “İslâm DİNİ”ni tanımak, “Allâh” ismiyle 

işaret edileni fark etmek, “Sünnetullâh”ı bilmek, “BEN” kimim, 

neyim, nereden geldim, neredeyim, geleceğim ne olacaktır 
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sorularının cevaplarını gerçekçi bir biçimde almak istiyorsanız; 

bunu kendiniz oluşturmak zorundasınız! 

50 yıl namaz kılıp (!), bir kere “ALLÂHU EKBER” dememiş, 

“Besmele” çekmiş ama “B-ismillâh” diyememiş, “Fâtiha”yı 

tekrarlamış ama bir kere “FÂTİHA”yı “OKU”yarak fethe 

ulaşmamış nice velî sanılanlar tanıdım! 

“Salât”ı “kılınan namaz” olarak anlayıp; “OKU”yamadığının 

tekrarıyla ömür tüketip, böylece de kulluğunu yerine getirenler 

seyrettim! 

“Nârın da hoş, nûrun da hoş” hikâyeleriyle ömür tüketip; 

hâlinin, şartlarının hoşnutsuzluğu içinde nice ağlayan gözler 

gördüm! 

Tasavvufla ilgilendiğini sanıp başkalarının dedikodusuyla ömür 

tüketen; ermek için geldiği dünyadan başkalarını eritmeye çalışan 

işlevle geçip giden nicelerini seyrettim! 

Şükreden kullar arasında yer alanları da, nankörlük içinde 

kulluğunu ifa edenleri de ibretle seyrettim! 

Her biri de öylece kulluklarını edâ edip, belki de ebediyen 

sürecek perdelilikleriyle geçip gittiler ve dahi gidecekler bu 

dünyadan… 

Dostum… 

“Falanca bu konuda böyle demiş, filancaya göre böyle imiş” 

dedikodularını bırakıp; kendi düşüncelerini oluştur, kendi 

müşahedene ulaşmaya bak! 

El kesesiyle bir yere varamazsın! 

Kendi cebindekileri keşfetmeye bak! Bugüne kadar 

söylenmişlerden farklı, yeni bir müşaheden yoksa, taklitçi olmaktan 

öte bir kulluğun yok demektir! 

“Sünnetullâh”ta tekrar yoktur! 
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Her velîde kendine özgü bir keşf ve müşahede vardır! Sen de 

gerçeğe ermeye ve kendine özgü seyre ulaşmaya çalış! Başkalarının 

yaptıklarının hesabını sen vermeyecek, ellerinle yaptıklarının 

sonuçlarını yaşayacaksın! Dünya’da sahip olduğun her şey, sonuçta 

burada bırakılıp gidilecektir! Dünyandakiler o âlemde bir şey ifade 

etmeyecektir! 

İlmin hariç! 

İlmin ve vicdanın, bu yolda elinden gelen her şeyi yaptığını 

tasdik ediyorsa mesele yok! Ama bu konuda tatmin edici hüküm 

gelmiyorsa vicdanından veya ilminden, tehlike çanları çalıyor 

demektir! 

Allâh bize, her gece uykuya tek başına daldığımız gibi, tek 

başına dünyamızda yaşamakta olup, tek başımıza, yepyeni bir 

boyutta yaşantımızın hesabını vererek sonuçlarını yaşayacağımızı 

fark ettirmiş olsun! 

 

29 Mart 2007
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Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tartışmak abesle iştigal; 

çünkü onlar, içinde yaşadıkları Evrensel Sistem’i “OKU”makta 

özürlüler! 

Onlar, “DİN” konusunu tartışabilecek yeterli veritabanına sahip 

olmadıkları için, bırakın onları bir yana da; Dünya’da insanları 

“robotlaştırma”da olağanüstü başarı gösteren müslüman 

“güdücü”lerin başarısına bir göz atın! 

Tarihte hiçbir devirde gerçekleşmemiş böylesine “insanları 

robotlaştırma” evresi!.. Yetersiz “güdücü”ler eliyle günümüzde 

yüz milyonlarca “Müslüman robot” üretimi gerçekleştirilerek, 

evrensel bir başarıya(!) imza atılmıştır! 

Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem bilgi kaynağı Kur’ân-ı 

Kerîm ve yeryüzünde yaşamış en muhteşem insan ve dahi 

sonsuzluğun en muhteşem Ruhu Hazreti Muhammed 

(aleyhisselâm)’a tarihte hiçbir devirde bu kadar zulmedilmemiştir… 

Bu zulmü yapan, o muhteşem Zât’ı inkâr edenler olsa, ne gam!.. 

Onlar zaten ne O’nu severler, ne inanırlar, ne de “ne demiş” diye 

sorgularlar! Onları dile alıp da kınamak dahi zaman ve nefes israfı 

olur! 
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Âlemlere rahmet olarak açığa çıkmış (irsâl olmuş) o muhteşem 

Zât’a ve öğretisine zulmedenler, maalesef, ne yazık ki bir sürü 

Müslümandır! 

“Robotlaştırılmış Müslüman”lar! 

“OKU”mayan, ağzından çıkan kelimelerin anlamından 

şuurunun haberi olmayan, aklını kullanmayan kişiler! 

Ne kadar korkunç bir vebal altında olduklarını fark edemeyecek 

ölçüde perdelilik ile yaşayan “güdücü”ler! “Sakın düşünme!”, 

“Hikmetini araştırma!”, “Sorgulama!”, “Aklını kullanma!”, 

“Nedenini kurcalama!”, “Anlamaya çalışma!” denerek 

beyinlerinin işlevi, basîretleri köreltilen Müslümanlar! 

Kur’ân-ı Kerîm, “ilimle diri olun”, “yeryüzünde halifesiniz 

(kadın-erkek ayrımsız olarak)”, “düşünün, misallerle 

anlattıklarımızın neye işaret etmekte olduğunu fark ve 

keşfedin” derken; “güdücüler” insanları beyinsiz yaşama 

programlamak için ellerinden geleni yapıyorlar, tâ 

çocukluklarından başlayarak… 

Artık o “robotlaşmış Müslümanlar”, tıpkı hipnoza girmiş 

insanlar gibi, “güdücü”lerinden gelen hitap ve emirleri dışında 

hiçbir şeye kulak vermez oluyorlar!.. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ı 

bile, “güdücü”leri nasıl anlamalarını istiyorsa öylece 

kabulleniyorlar! 

“Teşbih”tir deyip örtüyorlar!.. “Tenzih”tir deyip ötelere 

yerleştiriyorlar!.. 

Kelimelerle boğuyorlar insanları!.. Kelimelerin işaret etmek 

istediği anlamlara tefekkür yelkeni açtırmak yerine! 

“Bilgi”; gereği kavranmak, işareti fark edilmek, üzerinde 

düşünülüp yeni açılımlar edinmek, sonuçları hissedilip yaşanmak 

için “anahtardır”! 

Bilgi, ezberlenip tekrar edilesi yük değildir, hamallığı yapılası! 
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Kur’ân, “akıl sahibi insanlara” hitap eder; “robotlaştırılmış”, 

şuursuzca yaşayanlara değil! 

Kur’ân isimli muhteşem bilgi kaynağı, insanlar anlamını 

anlamadan kuru kuruya ezberleyip tekrar etsinler diye gelmemiştir! 

Robotlar namazın hareketlerini taklit edip Kurân’ı ezbere 

okurken, Müslümanın robottan farkı ne olacaktır? 

“Robotlaştırılmış” olanlar, neslin kayıplarıdır! Geçip gidiyorlar 

veya gidecekler öylece de!.. 

Onları “neslin kayıpları” hâline getirenler, yüklendikleri 

vebalin azametinin zerre kadar farkına varabilseler, bu işlevleriyle, 

o muhteşem insan Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed 

Mustafa (aleyhisselâm)’a nasıl zulmetmekte olduklarını fark 

edebilseler, belki de akıllarını kaçırırlardı! 

Bir yandan “sevgili peygamberim ben seni çok seviyorum” 

deyip; ardından da insanları, “aman o bilgileri sakın okumayın, 

araştırmayın, sorgulamayın, sonra kafanız karışır, imanınızdan 

olursunuz” diyerek Rasûlullâh’ın getirdiklerini fark etmekten, 

anlamaktan uzaklaştıranlar, büyük çoğunlukla yaptıklarının veya 

söylediklerinin nereye uzandığının bilincinde bile değillerdir! Ne 

var ki güdülenler bu yüzden kaybettiklerini asla geri 

alamayacaklardır! Sistem’de mazerete yer yoktur! 

“Lâ ilâhe illâllâh”ın anlamını, “en büyük tanrı bizim tanrı, 

başka büyük yok!” ilkelliğiyle Müslümanlara enjekte edip, 

Rasûlullâh’ın tüm düşündürtme işlevini ortadan kaldıran, sonsuza 

dek en muhteşem bilgi kaynağı olarak kalacak Kurân’ı, gökten 

gelmiş –pardon inmiş– “fermanname” anlayışıyla örtüp işlevsiz 

hâle getirenlere daha ne denebilir ki! 

Rasûlullâh (aleyhisselâm), “halife”siniz uyarısıyla “salâtı 

yaşamayı” (namazı ikameyi) öğretirken… Bugün, her tarafta 

namaz kılan(?) robotların(!) nasıl yatıp kalkacağının 

programlanması bilgisi yayılıyor!!! 
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Tevhid anlayışının açıklayıcısı Allâh Rasûlü ve Nebisi 

İbrahim (aleyhisselâm), “Rabbic’alniy mukıymes Salâti ve min 

zürriyyetiy” (14.İbrahiym: 40) yani, “Rabbim, salâtı ikameyi 

(Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşayanlardan) kıl beni ve 

zürriyetimden de (ikame edenler yarat)!” diye dua ederken; ve bu 

olay, bize bir ibret ve tefekkür vesilesi olsun diye Kurân’da 

vurgulanırken… Biz, yalnızca “robotların namazının” 

propagandasını yapıp; “salâtın (namazın) nasıl yaşanılacağı” 

hakkında tek söz etmiyoruz!  

“DİN”in direği salât!  

“Mümin”in mi’râcı salât! 

Şuurda yaşanılası bir muhteşem olay salât! Yalnızca bedensel 

hareketler değil! 

“Lâ ilâhe illâllâh”ı kavrayamamış beyinler, “Allâh” ismiyle 

işaret edileni anlayamaz! 

“Allâh” ismiyle işaret edileni fark etmemişler, HÛ’nun 

“EKBER”iyetinin anlamını hiç düşünemez! 

“Allâh” ismiyle neye, nasıl işaret edildiğini anlamamış 

“robotlaştırılmış”ların, “B-ismi Allâh” demesi de mümkün 

değildir; “Rahmân-ir Rahıym”i fark edebilmesi de! 

“Fâtiha’sız namaz olmaz” vurgulamasının, olayın sesli kelime 

tekrarı olmadığını anlattığını da anlayamaz; düşünmekten-

sorgulamaktan, anlamaya çalışmaktan “KAFAN KARIŞIR!” diye 

perdelenmiş olanlar! Bunun anlamının, “Fâtiha’nın mânâsını 

idrak edip hissedip yaşamadan, namazın ikame edilmiş olmaz” 
uyarısı olduğunu hiç düşünmezler! 

Yazık!.. Yüz milyonlarca yazık!.. 

“Güdücü”ler ve “güdülen”ler, Allâh’ın kendilerine bahşetmiş 

olduğu en muhteşem bilgi “Kurân’ı okumaktan”, en büyük nimet 
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“salâtı (namazı) yaşamaktan” mahrum olarak gidiyorlar bu 

dünyadan öte yaşam boyutuna! 

“Kurân’ı OKUmayı”, Arapça harfleri doğru telaffuz etmek 

olarak düşünmenin ötesine geçemediklerinden; öylece 

şartlandıklarından! 

“Salât”ı (namazı), tanrıya tapınmak, ya da kibarcasıyla 

“Allâh’a tâzim” olarak düşünmenin ötesine geçemediklerinden; 

öylece şartlandıklarından!  

“Allâh’a ibadet içindir salât (namaz)”!  

“Tanrıya tapınmak için” değildir namaz! 

“Allâh’a ibadet”, kulluğunun idrakında olmak demektir! 

“KUL”luğunun idrakında olmak demek; tüm varlığının, 

vücudunun, “ben”liğinin, O’nun Esmâ’sından var olduğunu, bunun 

ötesinde mutlak bir “hiç”likten ibaret olduğunu bilmek, hissetmek, 

yaşamak demektir! Esmâ’sına sınır koymamaktır “KUL”luk!.. 

(Bunun anlamını çok iyi düşünmek gerek; zira “şirki hafî” yani 

“gizli şirkin” sebebi budur.) 

“İhlâs” ve “Fâtiha” sûreleri, mümine bu gerçeği kavratıp 

yaşatmak için gerekli olan her inceliği açıklayan Kurân’ın, özü 

mahiyetindeki bilgiyi ihtiva eder. 

Bunların anlamını kavrayıp yaşayan, “ben”liğinin hakikatine 

ererek, “ben”inin O mutlak vücutta “yok”luğunu hissedip yaşar! 

Salâtı (namazı), ikame edilmiş olarak, mi’râc olur!.. “Mi’râc”ı 

tamam olur! 

Tüm bu anlattıklarımız, henüz, Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın 

bize  açtığı muhteşem güzelliklerin kapısıdır… İçeri girenler için, 

hiçbir gözün görmediği, hiçbir dilin anlatmadığı nice güzellikler 

daha vardır! 

Dünya’da basîreti kör olan, âhirette de kör olacaktır! Bu; 

Sistem’in, “Sünnetullâh”ın gerçeğidir! 
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Allâh kimin selâmetini dilemişse, o kişi bu yazdıklarımızı iyi 

düşünür ve yaşamına ona göre yön verir yeni baştan! 

“Huzuruna çıkan” hüsrandadır! 

“Huzurda olmanın sonuçlarını yaşayan” yanmaktan azât 

olmuştur! 

“Huzurdan uzaklaştırılmışlığı” yaşayanın alâmeti, çeşitli indî, 

nefsanî, şeytanî gerekçelerle yaptığı dedikodu ve gıybetle ömür 

tüketmesidir! 

Lütfa ermişliğin sonucu, beş duyu kayıtlarından azâde, 

tefekkürün kanatlarıyla Esmâ âleminin özelliklerinin açığa çıkışını 

seyirdir! 

Gözünle, görebildiklerini seyrediyorsun… 

Ya göremediğin diğer görünmezleri, mesafe kaydından beri 

olarak diğer sistemlerdeki yaşayanları görebilseydin, daha doğrusu 

algılayabilseydin de, beynin o algıladıklarını da görüntüye 

çevirebilseydi!.. 

Hele hele… 

Algılama sisteminle, yalnızca yaşadığın sistemi değil, galaksi 

veya evreni değil; tüm semâlardakileri, yani katmanlardakileri, yani 

hücreler boyutundaki bilinç türlerini yaygın ve katmansal olarak, 

yani moleküler boyuttaki bilinç türlerini yaygın ve katmansal 

olarak, yani atom altı katmanların bilinç türlerini yaygın ve 

katmansal olarak algılasaydın aynı anda da; beynin onları da 

görüntüleyebilseydi!.. 

Fesubhanallâh! 

Allâhu ekber! 

Gel dostum… Ne olursan ol, gel tefekkür dünyasına, aklını 

değerlendirenler arasına! Bırak taklitçiliği! 

Bırak “kafan karışsın”!.. Denizler durulmaz dalgalanmadan! 
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Elbette, şartlandırıldığın yanlışlar, eksikler, yetersizlikler, gelen 

doğru bilgilerle karşılaşınca karışacaktır! Kafan allak bullak 

olacaktır! 

Katarakttan kurtulmak istiyorsan, ameliyatı 

kabulleneceksin!  

Ameliyattan korkarsan kör kalırsın!.. Bunu anla artık! Körler 

baskı yaparlar sana, ameliyatı kabullenip, “gören”ler ve sonuçlarını 

yaşayanlar arasına katılmaman için! 

Bir düşün ne olur, biraz gerçekçi ol! 

İster Gavs-ı Â’zâm Abdulkâdir Geylânî, ister Şahı 

Nakşıbend, ister Hacı Bektaş Velî, ister bir başka değer 

verdiğin… 

Bunlar veya bunlar gibi niceleri, “kör”ler âleminden kaçıp, öte 

âlemde ebedî olarak kör olmamak için Rasûlullâh 
(aleyhisselâm)’ın getirdiklerini ve o Muhteşem Bilgi Kaynağı 

Kurân’ı değerlendirip “mukarreb” olmuşlar. 

Müslümanlık, “gardırop” ve “kıl” dini değildir! Olay, kıyafet 

ve yüzdeki kılların şekli olayı değildir! 

“Kişi kendini benzettiği kavimdendir” uyarısını yapan 

RASÛLULLÂH’tır; ki Rasûlü olduğu ALLÂH, açıkladığı Bilgi 

Kaynağı’nda şunu vurgulamaktadır: 

“Allâh sizin sûretlerinize değil ŞUURUNUZDAKİNE 

(kalbinizdekine) bakar”! 

Yetersiz bilgisi olan “güdücüler” sizi bedene dönük boyutla 

kayıtlarken, “YAŞANILASI” nasıl bir muhteşemlikten 

perdelendiğinizi ne zaman fark edeceksiniz?.. 

Allâh, Dünya’da yaşamış en muhteşem insan, Rasûlü 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın açıkladıklarının hakikati 

doğrultusunda şuurumuzdakileri yenilemeyi kolaylaştırsın! 

7 Nisan 2007 
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15 

 

 

ALLÂH RASÛLÜ’NE GERÇEKTEN 
İMAN EDİYOR MUYUZ?  

 

 
Bir ilâhi geliyor uzaktan kulağıma tatlı tatlı, değerli ses Ahmet 

Özhan’dan… 

“Bu bir rıza lokmasıdır; yutamazsın demedim mi?” 

Erenlerden biri demiş bu sözleri… 

Nedir bu razı olunası konu? Yutulası çok zor lokma?  

En başta, “Allâh Rasûlü’ne iman”! 

En sonda, gene, “Allâh Rasûlü’ne iman”! 

“DİN”e iman, tümüyle, Allâh Rasûlü ve son Nebisi 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın bildirdiklerine imandan 

ibarettir! 

“İyi ahlâk derneği başkanı(?), sevgili peygamberimiz(!?) 

Mustafa”dan söz etmiyorum… Hayallerinde böyle biriyle 

yaşayanlara, yaşadıkları mübarek olsun! Onlar da, iyi ahlâklı, 

yoldan taşı kaldıran, komşusu açken tok yatmayan, kardeşini kendi 

gibi düşünen bir vatandaş olarak; sistemin ve “Sünnetullâh”ın 

gerçeklerinden habersiz geçip gitsinler bir sürü insan gibi… Ne 

diyelim ki… 
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Ama… 

Ben, Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed Mustafa 

(aleyhisselâm)’ın, müşahede edemiyorsak da, idrak edemiyorsak 

da, algılayamıyorsak da, hiç olmazsa, iman etmemizi istediği çok 

çok önemli “Sünnetullâh” gerçeklerinden söz ediyorum! 

Elbette, “Ben konuşan Kurân’ım” diyen Allâh arslanı olan 

Şahı velâyet Hazreti Âli gibi, “Görmediğim Allâh’a kulluk 

etmem” cümlesinin açığa çıkmasına sebep olan müşahedeyi 

beklemiyorum kimseden! 

Ama en azından, idrakın yüceliğinin getirisini yaşayamasak da, 

inkârın ilkelliğinden uzaklaşalım istiyorum! 

Her türlü dil, anlayış, ırk, renk ayrımından arınmış olarak 

evrensel gerçekler boyutunda yaşayan Evrensel İnsan’ın müşahede 

ettiği “Sünnetullâh” gerçeklerini hiç olmazsa inkâr etmeyelim 

istiyorum... Ki böylece Allâh Rasûlü’nün bildirdiklerine, 

evrensel “Sünnetullâh” gerçeklerine iman kapısı açılsın bizlere 

istiyorum! 

Bilelim ki… 

“Kadere iman”,  bize Kur’ân-ı Kerîm’de “Sünnetullâh” 

olarak bildirilen, evren içre evrenlerin varoluşundaki sistem ve 

mekanizmaya inanmaya işaret eder! Bu açıklananlar, 14 asır öncesi 

şartlarda anlatılabileceği kadardır. Günümüzün tüm bilimsel 

buluşları da tamamıyla bu bildirilenlerle örtüşmektedir. 

“ALLÂH” ismiyle işaret edilenin “Esmâ âlemi”nin tecellisi 

(yansıması) olarak var kabul edilen, İlmullâh’taki “RUH” adlı 

TEKİL yapının, “çok boyutlu tek kare resmin içindekilerin varoluş 

sistem ve mekanizması”, “DİN” kapsamında “Kader” olarak 

anlatılmaya çalışılmıştır! 

Önceki yazımda, öğrendiğimize göre, RUH adlı melek veya 

İnsan-ı Kâmil veya Hakikat-i Muhammedî olarak bildirilen 
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yaşam boyutunun “fetih” sahibi “vâris”lerde de açığa çıktığı 

bildirilen şu müşahededen söz etmiştim: 

“Algılama sisteminle, yalnızca yaşadığın sistemi değil, 

galaksi veya evreni değil; tüm semâlardakileri, yani 

“katmanlardakileri”, yani hücreler boyutundaki bilinç türlerini 

yaygın ve katmansal olarak, yani moleküler boyuttaki bilinç 

türlerini yaygın ve katmansal olarak, yani atom altı 

katmanların bilinç türlerini yaygın ve katmansal olarak 

algılasaydın aynı anda da; beynin onları da 

görüntüleyebilseydi!..” 

Tek Bir yapının yaşantısından olan her şey! “Allâh” adıyla 

işaret edilenin her an yeni bir şanda olan Esmâ’sı! ZÂT’ıyla kaîm 

olan “Esmâ”!.. Ötesi “hiç”lik!.. Öyle olduğuna işaret eden 

“Ahadiyet” vasfı!.. “Âlemlerden Ğaniyy” oluşunun işaret ettiği 

“EKBER” oluşu… 

Öte yanda, varlık sûretleri şeklinde açığa çıkardığı, “tanrı ve 

fermannamesi ile muhatapları” senaryosu! 

“DİN”i, “taklit” yollu şartlanmaya dayalı kabul edip, yeterince 

gelişmemiş veritabanımızla ve dahi anlamadan kabul ettiğimiz için, 

sanıyoruz ki “gökteki tanrının yerdeki insanlar hakkında tek tek 

yaşantı fermannamesidir, yazgısıdır ‘kader’”! 

Oysa, Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin “kader” adı altında 

açıkladıklarıyla, günümüz biliminin tespitlerini bir arada 

incelerseniz görürsünüz ki, ikisi de aynı Evrensel Gerçeği 

dillendirmektedir iki ayrı yoldan. 

“Kader” konusunun, geçmişte yaşayanlarda açıklık 

kazanamamasının sebebi, madde-mânâ ikileminden kurtulamayıp, 

her şeyi bu ikilik içinde değerlendirip, Mevlâna Celâleddin’in 

tâbiriyle “şaşı bakıp, biri iki görmeleri”dir. 

Oysa çeşitli mertebeler veya âlemler gerçekte TEK BİR 

âlemdir! Algılanması istenilişine ve de özelliğine GÖRE, 
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detayların fark ettirilmesi amacıyla, değişik isimlerle 

adlandırılmışlardır. 

Beyin, veritabanını oluştururken, bebeklikten itibaren bunu 

yoğun olarak göz ve kulak yoluyla aldıkları üzerine inşa eder ve 

buna göre düşünmeye başlar. Bu kanallardan beyne giren veriler 

ise otomatik olarak madde-mânâ ayrımını oluşturur. Beyin eğer 

ileriki yaşlarda yeterli ilimle veritabanını genişletirse, düşünürken, 

madde-mânâ ayrımından arınarak, tek bir bütünsellik içinde 

verilerini değerlendirir. Yani, ilim, beyne yeni bir çoklu 

boyutsallık kazandırır değerlendirmeleri için. (Beyin nereden 

alıyor, bu başka yazı konusu.) 

Çok katmanlı veya çok boyutlu veya evren içre evrenler veya 

paralel evrenler kavramları, hep beynin algılama düşünme sistemini 

terbiye edememekten, diğer bir deyişle, beynin veritabanının 

yeterince kapsamlı olmamasından kaynaklanan kabul edişlerdir. 

Oysa gerçek, TEK bir bölünmez, cüzlere ayrılmaz, algılayana 

göre çok boyutlu, derinlikli, tek kare resimden başka bir şey 

değildir! 

Esmâ ül Hüsnâ’nın çokluğu nasıl Esmâ mertebesinin 

TEK’liğine ters değilse; aynı mertebedeki aynı TEK yapının, 

değişik özelliklerine işaret ediyorsa… 

Lâhut âlemi, Ceberût âlemi, Melekût âlemi ve Nâsut âlemi 

de hep aynı TEK âlemdir! 

Zât âlemi, Esmâ âlemi, Efâl âlemi dahi aynı TEK’ten söz 

etmektedir. 

Tıpkı nefs, kalp, ruh, sır, hafî, ahfâ isimleriyle işaret edilenin 

aslında aynı TEK yapı olup, algılayan veya hissedenin kavrayış 

mertebesine göre farklılık arz etmesi gibi… 

Tıpkı insan bedeninde hücresel katman, moleküler katman, 

proton-elektron katman, kuarksal katman, fotonik katman 

bilinçlerinin var oluşu gibi! 
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Eğer bu iyi anlaşılırsa, tüm varlıkta TEK bir İLİM, TEK bir 

İRADE, TEK bir KUDRET ve bunların işlevinin oluşumu 

sonucu “çok boyutlu TEK bir kare resim” (Efâl âlemi) var 

olduğu da rahatlıkla fark edilebilir! Dolayısıyla da “Her an yeni 

bir şanda Olan” dışında hiçbir şey “var” olmadığı müşahede 

edilebilir. 

Beyni gözüne esir olmuş, duyduğunu tekrarlamaktan başka bir 

şey yapamayanların, bilim dünyasının getirisi olan gerçeklerden de 

mahrumiyeti, “iki ayrı yapı var” sanısı içinde yaşamaktan başka bir 

sonuç oluşturmaz! Çünkü ne mecazları deşifre çabasına giriyorlar 

ne de bilimsel tespitleri değerlendirebiliyorlar! 

Varlığı, “madde ve mânâ” diye iki ayrı yapı sanan çağdışı 

anlayıştakiler, “TEK”illiği de kavrayamadıkları için, hâlâ 

materyalist felsefeye dayalı “cüz-küll” yanılgısı içinde “çift”likte 

dolanıp durmaktadırlar. Olayın ne olduğunu anlamadıkları için de 

“cebriye”den söz etmektedirler; içine düştükleri “ŞİRK”in 

farkında olmaksızın!.. Sanki “bir cebreden bir de cebrolunan” 

varmışçasına!.. 

Belki bilim güneşinin batıdan doğup tümüyle Dünya’yı 

aydınlattığı günde de “TEK”illik kavranacak, “cüz-küll”, 

“cebreden-cebrolunan (zorlayan-zorlanan) ikiliğinin” hiçbir 

zaman var olmadığı fark edilecek, “DİN”in gerçeği kavranacak ve 

Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin hakkı teslim edilecektir! Biz 

göremesek de!.. 

Evet, gelelim “Âmentü”müzdeki “Kadere iman” konusuna… 

“…ve B-İL KADERİ” diyerek “B” sırrı işaretini kavramış 

olarak, idrak edemesek de hiç olmazsa iman etmemiz istenen 

“Kader” konusuna… 

“Kader”in, varlığın kendi varoluş programı içinde mevcut 

oluşu, dışarıdan başka biri tarafından yazılmadığı gerçeğine... 

Evrensel Sistem’in gerçeklerine… 



Yenilen! 

 

 148 

Âmentü’nün esaslarından biri olan “kadere iman”, gerçekte, 

ancak “kader”in ne olduğunu bildikten sonra mümkündür... 

Aksi takdirde, sadece “kader” ismine iman edilmiş olur! 

Mahiyetini bilmediğiniz bir şeye “iman” etmek, ancak o 

bilmediğiniz şeyin “ismine iman etmek” demek olur! Oysa, 

önemli ve gerekli olan, o şeyin “ismine” değil, ismin işaret ettiği 

“mânâsına, işaret edilen olaya” iman etmektir! 

İşte bu anlayışla gelin şu iman etmemiz zorunlu olan 

“Evrensel Gerçekler” nedir bir inceleyelim…
13

 

 “Arzda (bedeninizde dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç 

dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu 

yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş) 

olmasın! Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır! (Bunu 

bildiriyoruz) ki elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size verdiği ile 

de sevinip şımarmayasınız! Allâh çok övünen kibirli hiçbir 

kimseyi sevmez!” (57.Hadiyd: 22-23) 

Düşünün!.. Sadece bu âyetler, düşünen bir beyine hangi 

gerçekleri vurgular! Çok düşünülüp anlaşılması için gayret gereken 

bir muhteşem bilgidir bu! Tek kare resimdeki boyutsal oluşumun 

açıklamasıdır bu izah! Esmâ âlemindekinin Efâl’e yansımasının 

mekanizması açıklanmaktadır burada anlayabilecek olanlara... 

Bunun hemen sonrasında da sistemin nasıl oluşup çalıştığının 

açıklaması yer almaktadır o muhteşem BİLGİ kaynağı Kur’ân-ı 

Kerîm’de: 

                                                           
13 Bu konuyu, 1986 yılında yayınlamış olduğum “İNSAN VE SIRLARI” isimli 

kitabımda çok daha detaylı ve çeşitli soruların cevapları verilmiş hâliyle 

okuyabilirsiniz “Kur’ân-ı Kerîm ve Hadislerde Kader Anlatımı” bölümünde. Ayrıca, 

“AKIL ve İMAN” isimli kitabımızın “Kadere İman” bölümünde ve dahi “Hazreti 

Muhammed’in Açıkladığı ALLÂH” isimli kitabımızın “Kader Konusunda 

Bilgiler” bölümünde de konuyla ilgili açıklamalar mevcuttur. 
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“...FITRATALLÂHİLLETİY FETAREN NASE ALEYHA* 

LÂ TEBDİYLE Lİ HALKILLÂH* ZÂLİKED DİYNÜL 

KAYYİMÜ, VE LÂKİNNE EKSERANNASİ LÂ 

YA’LEMUN.” (30.Rûm: 30) 

“O Allâh Fıtratı’na (beynin ana çalışma sistem ve 

mekanizması) ki, insanları onun üzerine (o ana sistem ve 

mekanizmayla) yaratmıştır! Allâh yaratışında değişme olmaz! 

İşte bu, Din-i Kayyim’dir (sonsuz geçerli Sistem, 

Sünnetullâh’tır)... Ne var ki insanların çoğunluğu (bu gerçeği) 

bilmezler.” 

“KUL KÜLLÜN YA’MELU ALÂ ŞAKİLETİH.” (17.İsra’: 

84) 

“De ki: ‘Herkes yaratılış programı (fıtratı şâkılesi) 

doğrultusunda fiiller ortaya koyar!’” 

Kul, Rabbi’ne tâbidir! 

“Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun ‘B’nasiyesinde 
(alnında-beyninde var olarak/beyninden) tutmuş olmasın (Fâtır’ın 

beyni programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun 

eğdirmek)...” (11.Hûd: 56) âyeti işte bu gerçeğe işaret eder. 

Yani, o varlığı bulunduğu hâliyle yaşatan; “ALNINDA” –

alnının arkasındaki beyninde– açığa çıkan, Esmâ terkibinin 

oluşturduğu program onun Rabbi’dir... Çünkü onun varlığı, 

kendisinin Rabbi olan Esmâ terkibinin tabii sonucudur...  

“Mümin” isek, iman etmemiz zorunlu olan Allâh Rasûlü ve 

son Nebisi Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) “Sünnetullâh” 

realitesini bakın nasıl bildiriyor bizlere: 

 

1 – “Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz!” (76.İnsan: 30) 

2 – “İrade ettiğini (Dilediğini) yapar!” (85.Burûc: 16) 
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3 – “Yaptığından soru sorulmaz! Onlar sorgulanır 

(yaptıklarının sonucu yaşatılır)!” (21.Enbiyâ’: 23) 

4 – “Hâlbuki sizi de yaptıklarınızı da Allâh yaratmıştır!” 
(37.Sâffât: 96) 

5 – “Arzda (bedeninizde dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç 

dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu 

yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş) 

olmasın! Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır! (Bunu 

bildiriyoruz) ki elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size verdiği ile 

de sevinip şımarmayasınız! Allâh çok övünen kibirli hiçbir 

kimseyi sevmez!” (57.Hadiyd: 22-23) 

6 – “Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun ‘B’nasiyesinde 

(alnında-beyninde var olarak/beyninden) tutmuş olmasın (Fâtır’ın 

beyni programlaması)...” (11.Hûd: 56) 

7 – “De ki: ‘Herkes yaratılış programı (fıtratı şâkılesi) 

doğrultusunda fiiller ortaya koyar!’” (17.İsra’: 84) 

8 – “‘Allâh’ de, sonra bırak onları daldıklarında oynayıp 

dursunlar!” (6.En’am: 91) 

9 – “Muhakkak ki biz her şeyi kaderiyle (yazılı-

programlanmış) yarattık!” (54.Kamer: 49) 

Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda, bu anlamda daha pek çok âyeti 

kerîme olmasına rağmen, aklı olana bu kadarı yeter, anlayışsızlığın 

devası yoktur diyerek, şimdi de SAHİHİ MÜSLİM isimli hadis 

kitabının “Kader” bahsinde bize nakletmiş olduğu Rasûlullâh 

(sallâllâhu aleyhi vesellem)’in açıklamalarına idraklarımızı 

yöneltelim: 

 

Ebu’l-Esved ed-Dieliyy şöyle dedi: 

İmran ibn Husayn (radıyallâhu anh) bir gün bana şöyle sordu: 
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– İnsanların yapmakta oldukları ve emek çekip didindikleri 

şeye ne dersin?.. Kendilerine hüküm olunan ve sebkât etmiş 

bulunan kaderden, kendilerine gelip geçen bir şey midir?.. 

Yahut Nebi ve Rasûllerinin getirdiği şeylerden olup da 

kendilerini karşılayacak ve aleyhlerine delil sâbit oluveren 

şeylerden midir?.. 

– Hayır!.. (karşılaşacakları tesadüfi işler değil) Lâkin, 

geçmişte kendilerine yazılan ve kendilerine gelip çatan bir 

şeydir!.. dedim. 

Bunun üzerine İmran bin Husayn sordu: 

– Öyle ise bu insanlara ZULÜM olmuyor mu?.. 

Bu sözden şiddetle korktum ve şöyle dedim: 

– Her şey, Allâh’ın mahlûkudur ve elinin mülküdür!.. 

– “Yaptığından soru sorulmaz! Onlar sorgulanır 
(yaptıklarının sonucu yaşatılır)!” (21.Enbiyâ’: 23) 

– Allâh sana merhamet buyursun!.. Ben sana sorduğum 

şeylerle ancak senin aklını imtihan etmek istedim. 

*** 

Müzeyn kabilesinden iki kişi Rasûlullâh’ın yanına geldiler ve 

şöyle sordular: 

– Yâ Rasûlullâh!.. İnsanların bugün yapmakta oldukları ve 

emek çekip didine geldikleri şeye ne buyurursun?.. Bu 

üzerlerine hüküm edilen ve önceden yazılan bir kaderden 

olarak, kendilerine isâbet eden bir şey midir?.. Yahut, Nebi ve 

Rasûllerin getirdiği ve üzerlerine hüccet sâbit olan şeylerden 

olarak, kendilerinin karşılayacakları şeyler içinde midir?.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Hayır!.. Bu ikinci şekil değil!.. ÜZERLERİNE HÜKÜM 

OLUNAN VE KENDİLERİNE GELEN BİR ŞEYDİR (kaderdir). 
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Aziyz ve Celiyl olan Allâh’ın kitabında bunun tasdiki şu 

âyettir:  

“Nefse (bilince) ve onu düzenleyene; Sonra da ona (bilince) 

hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de 

takvasını (korunmasını) ilham edene ki...” (91.Şems: 7-8) 

*** 

Câbir (radıyallâhu anh) şöyle dedi:  

Surâka ibn Mâlik geldi ve şöyle sordu: 

– Yâ Rasûlullâh!.. Bize DİNİMİZİN ASLINI BEYAN ET!.. 

Bugünkü amel neyin içindedir?.. Bunun bilgisine nispetle, biz 

sanki şimdi yaratılmış gibiyiz. Bugünün ameli, kalemlerin yazıp 

da kuruduğu, takdirlerin cereyan ettiği işler içinde midir?.. 

Yoksa karşılaşacağımız işler içinde midir? 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem): 

– Hayır!.. Bugünkü iş, yeniden oluşacak işler içinde 

değildir!.. Fakat kalemlerin yazıp kuruduğu, takdirlerin 

cereyan etmiş olduğu işler içindedir!.. buyurdu. 

Surâka bu defa sordu: 

– Öyle ise amel ne için?.. 

Züheyr dedi ki: Bundan sonra Ebu Zübeyr anlamadığım bir şey 

konuştu; ben ne dedi, diye sordum: 

– Amel ediniz, çünkü herkese kolaylaştırılmıştır! buyurdu. 

*** 

Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh) şöyle dedi:  

Bize daima doğru söyleyen ve kendisine de doğru bildirilen 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Sizin birinizin ana-baba maddeleri 40 gün anasının 

karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde katı 
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bir kan pıhtısı hâlini alır. Sonra yine o kadar zaman içerisinde 

bir çiğnem ete tahavvül eder. (120. günde) ona bir melek 

gönderilir de bu melek ona ruhu nefheder. Ve melek dört 

kelime ile yani rızkını, ecelini, amelini, saîd ve şakî olduğunu 

yazmakla emrolunur. 

Kendisinden başka Hak ilâh olmayan Allâh’a yemin ederim 

ki: Sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle amel etmekte devam 

eder. Nihayet kendisi ile cennet arasında bir zirâ’dan başka 

mesafe kalmaz!.. Bu sırada yazı o kişinin önüne geçer!.. Bu defa 

o kişi cehennem ehlinin ameliyle amel etmeye devam eder. 

Ve yine sizden biriniz cehennem ehlinin ameliyle amel eder, 

nihayet kendisiyle cehennem arasında ancak bir zirâ mesafe 

kalır. Bu sırada yazı önüne geçer!.. Bu defa da o kimse cennet 

ehlinin ameliyle amel eder ve cennete girer! 

*** 

Enes ibn Mâlik (radıyallâhu anh) şu hadisi Rasûlullâh’a 

bağladı: 

Rasûlullâh şöyle buyurmuştur: 

– Şüphesiz Aziyz ve Celiyl olan Allâh, rahime bir melek 

tevkil etmiştir. 

Melek, “Ey rabbim bir nutfedir; ey rabbim bir kan 

pıhtısıdır; ey rabbim bir çiğnem ettir” der. Allâh bir mahlûk 

hükmedip yaratmak istediğinde Melek; 

“Ey Rabbim erkek midir yahut dişi midir; şakî midir yahut 

saîd midir; rızkı nedir; eceli nedir?” sorularını sorar. BUNLAR 

ANASININ KARNINDA İKEN BÖYLECE YAZILIR!.. 

*** 
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Hazreti Âli (radıyallâhu anh) şöyle anlattı: 

Biz bir defasında Bâki-ül Garkad mezarlığında bir cenazede 

bulunduk. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) yanımıza gelip 

oturdu. Biz de etrafına oturduk. Rasûlullâh’ın beraberinde bir asa 

vardı. Rasûlullâh başını eğdi ve düşünceli bir hâlde elindeki asa ile 

yere vurup dürtüştürmeye, çizgiler ve izler meydana getirmeye 

başladı. Sonra: 

– Sizden hiçbir kişi ve yaratılmış hiçbir nefis müstesna 

olmamak üzere, muhakkak cennetteki ve cehennemdeki yerine 

Allâh yazmıştır!.. Ve herkesin şakî veya saîd olduğu muhakkak 

yazılmıştır!.. buyurdu. 

Bunun üzerine sahabîlerden bir kimse şöyle sordu: 

– Yâ Rasûlullâh, öyle ise bizler ameli terk edip, bu yazımız 

üzerine kalalım mı?.. 

Rasûlullâh şöyle buyurdu: 

– Saîd olan kimse, saadet ehlinin ameline ulaşacaktır. Şakî 

olan kimse de, şekavet ehlinin ameline ulaşacaktır. Sizler amel 

edip çalışın!.. Çünkü herkese kolaylaştırılmıştır!.. Saîd olan 

saadet ehlinin AMELİNE KOLAYLAŞTIRILIR, şakî olan da 

şekavet ehlinin AMELİNE KOLAYLAŞTIRILIR. 

Sonra Rasûlullâh şu âyetleri okudu: 

“Kim verir ve korunursa, El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati 

olarak) tasdik ederse, böylece ona en kolayı kolaylaştırırız! Ama 

kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya 

ihtiyaç duymazsa); El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) 

yalanlarsa; ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh’tan perdeli 

yaşamayı) kolaylaştırırız!” (92.Leyl: 5-10) 

*** 
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İmran ibn Husayn (radıyallâhu anh) şöyle dedi:  

Bir kimse tarafından şöyle soruldu: 

– Yâ Rasûlullâh, cennet ehli ateş ehlinden (ayırt edilip) 

bilindi mi?.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem): 

– Evet!.. 

Yine o zât tarafından: 

– Öyle ise amel edenler niye böyle çalışıp duruyorlar?.. 
denildi. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem): 

– Herkes niçin yaratıldı ise, onun yolları kendisine 

kolaylaştırılmıştır!.. 

*** 

Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh), Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi 

vesellem) şöyle buyurdu, dedi: 

– Hakikaten öyle adam vardır ki; uzun zaman cennet ehlinin 

amelini işler; sonra onun bu yaptıkları, ateş ehlinin ameli ile 

son bulup, mühürlenir. Keza kişi uzun zaman ateş ehlinin 

amelini işler; sonra da onun bu ameli cennet ehlinin ameliyle 

son bulup, mühürlenir!..  

Sehl ibn Sâ’d es Saidiyy (radıyallâhu anh) der ki; 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Hakikaten öyle adam vardır ki, insanlara zâhir olan hâlleri 

ile muhakkak cennet ehli ameli yapar!.. Hâlbuki kendisi ateş 

ehlindendir!.. Ve yine öyle adam vardır ki, insanlara görünüşte 

mutlak ateş ehlinin amelini işler, hâlbuki kendisi cennet 

ehlindendir!.. 

*** 
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Tâvûs şöyle dedi: 

Ben Rasûlullâh’ın sahabîlerinden birçok insanlara eriştim. 

Onlar “HER ŞEY KADER İLEDİR” diyorlardı. Ben Abdullah 

ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan şöyle işittim: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyurdu ki: 

– HER ŞEY KADER İLEDİR!.. HATTA ÂCİZLİK İLE 

ZEKÂ VE BECERİKLİLİK BİLE!.. YAHUT BECERİKLİLİK 

VE ZEKÂ İLE ÂCİZLİK BİLE. 

*** 

İbn Abbas (radıyallâhu anh) şöyle anlatıyor: 

Ebu Hureyre’nin, Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle 

buyurdu, diyerek, rivayet ettiği şu hadistekinden daha küçük, 

günaha benzer hiçbir şey görmedim!.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 

 – Allâh, Âdemoğluna zinadan nasibini takdir etmiştir!.. Hiç 

şüphesiz Âdemoğlu takdir edilmiş olan bu âkıbete erişecektir!.. 

İmdî göz zinası bakmak, dil zinası konuşmaktır. Nefis 

temenni eder ve iştahlanır. 

Tenasül uzvu ise bu organların hepsinin arzularını ya 

gerçekleştirir, yahut yalanlar. (Buhari-Tecrid: 2132) 

*** 

Ubeyy ibn Kâ’b (radıyallâhu anh) şöyle dedi: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyurdu: 

– Hızır’ın öldürmüş olduğu çocuk, KÂFİR OLARAK 

tabiatlandırılmıştır! Eğer yaşasaydı, muhakkak ana ve babasını 

azgınlık, tecavüz ve kâfirlikle sarıp bürüyecekti!.. 

*** 
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Müminlerin anası Hz. Aişe (radıyallâhu anh) şöyle dedi: 

– Bir küçük çocuk vefat etti. Ben, ne mutlu ona, o cennet 

serçelerinden bir serçe, deyiverdim. 

Bunun üzerine Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle 

buyurdu: 

– Sen bilmez misin ki, Allâh cenneti yaratmış, cehennemi de 

yaratmıştır!.. Sonra şunun için bir ehil yaratmış, bunun için de 

bir ehil yaratmıştır!.. 

Müminlerin anası Hz. Aişe şöyle anlattı: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) ensârdan küçük bir 

çocuk cenazesine çağrıldı. Ben; 

– Saadet ona!.. O cennet serçelerinden bir serçe kuşudur!.. 

Kötülük işlemedi!.. Kötülük yapacak bir çağa erişemedi!.. 
dedim. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle dedi: 

– Şundan başkası mı olacak yâ Aişe!.. Allâh cennet için bir 

halk yarattı ki; onlar daha babalarının sûlblerinde 

bulunurlarken, Allâh onları cennet için yaratmıştır!.. Ve keza 

Allâh, ateş için öyle bir ahali yaratmıştır ki, onlar henüz 

babalarının sûlblerinde bulunurlarken, Allâh onları ateş için 

yaratmıştır!.. 

*** 

Yezîd ibn Hürmüz ile Abdurrahmân el A’râc dediler ki:  

Biz Ebu Hureyre’den işittik şöyle dedi, Rasûlullâh (sallâllâhu 

aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Âdem ile Musa (aleyhisselâm) RABLERİ KATINDA 

birbirlerine karşı delil getirerek tartıştılar. Neticede Âdem, 

Musa’ya HÜCCETLE galebe etti. 

Musa: 
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– Sen Allâh’ın kendi eliyle yarattığı; kendi Ruh’undan ruh 

üflediği; meleklerini secde ettirdiği; cennetinde iskân edip 

oturttuğu; sonra da yapmış olduğun hatadan dolayı insanları 

arza indirten Âdem misin? diye sordu. 

 Âdem: 

– Sen Allâh’ın Rasûllükle ve kelâmıyla mümtaz kılıp seçtiği; 

içinde her şeyin beyanı bulunan levhaları verdiği; ve yavaşça 

konuşucu olarak seni kendisine yaklaştırdığı Musa’sın!.. Benim 

yaratılmamdan kaç sene önce Allâh’ın Tevrat’ı yazdığını 

biliyorsun!.. dedi. 

Musa: 

– 40 yıl önce!.. dedi.  

Âdem: 

– Peki, Tevrat’ın içinde, “VE ÂDEM RABBİNE ÂSİ OLDU 

DA ŞAŞIP KALDI” (20.Tâhâ: 121) âyetini buldun mu?.. diye 

sordu. 

Musa dedi: 

– Evet buldum. 

Âdem: 

– Öyle ise, Allâh’ın beni yaratmasından 40 sene önce, benim 

yapmamı üzerime takdir ettiği işi yapmamdan dolayı beni 

azarlayıp, kınıyorsun!.. dedi. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem): 

– Böylece Âdem, Musa’yı hüccet ile mağlup etmiştir. 

*** 

Abdullah ibn Amr ibn As (radıyallâhu anh) şöyle dedi:  

Ben Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’den duydum, şöyle 

buyurdu: 
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– Allâh mahlûkatın KADERLERİNİ semâları ve arzı 

yaratmasından 50 BİN sene EVVEL YAZMIŞTIR!.. 

 Ebu Hureyre (radıyallâhu anh), Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi 

vesellem) şöyle buyurdu, dedi: 

– Her birinde hayır olmakla beraber, Allâh’a göre kuvvetli 

mümin kuvvetsiz müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Sana 

yararlı şeyler üzerinde hırs ile çalış, Allâh’tan yardım iste acze 

düşme! 

EĞER SANA BİR ŞEY, BİR MUSÎBET GELİP İSÂBET 

EDERSE, “KEŞKE ben böyle yapmasaydım, böyle olurdu” 

deme!.. Fakat, “ALLÂH BÖYLE TAKDİR ETMİŞ, O 

DİLEDİĞİNİ YAPAR!..” de! 

Zira bu “KEŞKE” (...seydim) kelimesi şeytanın amelini 

açar!.. 

*** 

Bu bölümde de SÜNEN-İ TIRMIZÎ isimli hadis kitabından 

gene “Kader” konusundaki bir kısım hadîs-î şerîfleri naklediyoruz: 

Abdullah bin Ömer (radıyallâhu anh)’tan rivayet edilmiştir: 

Ömer (radıyallâhu anh): 

– Yâ Rasûlullâh! Yapmakta olduğumuz işin, yeni oluşan bir 

iş veya bir başlangıç mı olduğu; yoksa önceden tamamlanan bir 

işte mi çalıştığımız kanaatindesin?.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Ey Hattaboğlu, önceden tamamlanan bir işte!.. 

Herkes kolaylıkla başaracaktır!.. Ne var ki saadet ehlinden 

olan saadet için çalışacak; şekavet ehlinden olan da şekavet için 

çalışacaktır! 

*** 
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Selman (radıyallâhu anh)’tan rivayet olunmuştur: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu; 

– Kazayı ancak dua önler; ve ömrü yalnız iyilik artırır!.. 

*** 

Ebu Hizâme (radıyallâhu anh)’tan rivayet edilmiştir:  

Bir adam Rasûlullâh’a gelerek sordu: 

– Yaptırdığımız afsun (okunma)ların, tedavide 

kullandığımız ilaçların ve tuttuğumuz perhizlerin, Allâh’ın 

kaderinden herhangi bir şeyi önleyeceği görüşünde misin?.. 

– ONLAR DA ALLÂH’IN KADERİNDENDİR! 

Âdemoğlu, yanıbaşında 99 ölüm olduğu hâlde 

sûretlenmiştir!.. Şayet bu ölüm tehlikelerini atlatır ise, 

ihtiyarlığa düşer ve neticede ölür!.. 

*** 

Hazreti Âli (radıyallâhu anh)’tan rivayet olmuştur: 

– Kul dört esasa iman etmedikçe mümin olamaz!.. Allâh’tan 

başka ilâh olmadığına, benim Rasûlü olup Hak ile 

gönderdiğine, ölüme ve öldükten sonra yaşamaya ve kadere 

iman edecek.  

*** 

Câbir bin Abdullah (radıyallâhu anh)’tan rivayet edilmiştir: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 

– Bir kul, hayrı ve şerri ile kadere iman etmedikçe; 

kendisine isâbet edenin ondan şaşmasına; kendisine isâbet 

etmeyenin de ona isâbet etmesine kesinlikle imkân olmadığını 

bilmedikçe; mümin olmaz!.. 

*** 
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Abdullah bin Amr (radıyallâhu anh)’tan rivayet edilmiştir: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) elinde iki kitap 

(tutuyormuşçasına) üzerimize çıkageldi ve: 

– Bu kitabın ne olduğunu biliyor musunuz?.. buyurdu. 

– Hayır yâ Rasûlullâh, ancak bize bildirirsen... dedik. 

Bunun üzerine sağ elindeki kitap için; 

– Bu, Âlemlerin Rabbi’nden bir kitaptır!.. Cennete 

gireceklerin adları, baba ve kabilelerinin isimleri, bu kitapta 

mevcuttur!.. Orada son kişilerine kadar icmâlen yazılmıştır ki, 

artık onlar kesinlikle artırılmayacak ve eksiltilmeyecektir!.. 

Sonra sol elindeki kitap için de; 

– Bu da Âlemlerin Rabbi’nden bir kitaptır. Cehenneme 

gireceklerin adları, baba ve kabilelerinin isimleri bu kitapta 

mevcuttur. Orada son kişilerine kadar icmâlen yazılmıştır. 

Artık onlar asla artırılmayacak ve eksiltilmeyecektir!.. 

– Yâ Rasûlullâh, durum önceden tamamlanmış ise; o hâlde 

amel neye yarar?.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Doğru olun ve mutedil davranın. Çünkü cennete girecek 

kişi, her ne amel işlemiş olursa olsun, onun ameli cennet ehlinin 

ameli ile son bulacaktır!.. Cehenneme girecek kişi de, ne amel 

işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameli ile ameline son 

verecektir!.. Rabbimiz KULLARIN KADERİNİ TAYİN 

ETMİŞTİR!.. Bir bölük cehennemdedir!.. 

*** 

İbn-i Mes’ûd (radıyallâhu anh)’tan: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) bize hutbe irâd ederek: 

– Hiçbir şey, hiçbir şeye hastalığını bulaştıramaz!.. 
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Bunun üzerine bir Arabî sordu: 

– Yâ Rasûlullâh, haşefesi uyuzlu erkek deveyi ağıla alıyoruz 

ve sonra bütün develeri uyuz yapıyor!.. 

Rasûlullâh şöyle buyurdu: 

– O hâlde birinci deveyi uyuz yapan kimdir?.. Advâ ve sefer 

yoktur!.. ALLÂH HER NEFSİ YARATMIŞ, ONUN 

HAYATINI, RIZKINI, KARŞILAŞACAKLARINI TAKDİR 

ETMİŞTİR! 

*** 

Buhari’den: 

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’tan: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 

– Hiçbir kişiyi onun güzel işi ve ibadeti cennete koyamaz!.. 

Bunun üzerine ashabı sordu: 

– Seni de mi koymaz Yâ Rasûlullâh?..  

Rasûl-ü Ekrem şöyle cevap verdi: 

– Evet, beni de!.. Allâh’ın fazlı ve rahmeti beni kuşattığı için 

cennete girerim. Bu sebeple ashabım, iş ve ibadetinizde ifrat ve 

tefritten sakının. Doğru yoldan gidip Allâh’a yaklaşınız. Sakın 

hiçbiriniz ölümü temenni etmesin!.. Çünkü o, hayır sahibi ise, 

hayrını artırması umulur; günahkâr ise tövbe ederek ölmesi 

beklenebilir. (Tecrid: 1918) 

*** 

Abdullah bin Amr (radıyallâhu anh)’tan rivayet olunmuştur: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 

– Muhakkak yüce Allâh yarattıklarını bir karanlık içinde 

yarattı. Sonra onlara nûrundan saçtı!.. Bu nûrdan nasibini alan 
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kimse hidâyete erdi!.. Nasibini alamayan da dalâlete saptı!.. 

Bunun için ALLÂH’IN İLMİNE GÖRE KALEM KURUDU!.. 
(Tırmızî: 2780) 

*** 

Zeyd bin Sâbit (radıyallâhu anh) şöyle dedi: 

Ben Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’den duydum, şöyle 

buyurdu: 

– Eğer Allâh, sahibi olduğu göklerin halkını ve yerin halkını 

azaplandırsaydı, onlara zulmetmeden azap vermiş olurdu!.. 

Eğer onlara merhamet etseydi, Allâh’ın rahmeti, onlar için, 

kendileri için işledikleri amellerinin karşılığından daha hayırlı 

olurdu. 

Ve eğer senin Uhud Dağı kadar altının olup, hepsini Allâh 

yolunda harcamış olsaydın; sen, kaderin hepsine inanmadıkça 

ve SENİN BAŞINA GELMİŞ OLAN ŞEYLERİN 

GELMEMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI ve başına 

gelmemiş olan şeylerin de gelmesine imkân olmadığını 

bilmedikçe, kabul olmazdı. Keza anlatılan bu inançtan başka 

bir akîde üzerine ölürsen şüphesiz cehenneme gireceğini kesin 

olarak bilmedikçe, senden kabul edilmezdi. (İbn-i Mâceh, 

Mukaddime) 

*** 

Surâka İbn Mâlik (radıyallâhu anh)’tan rivayet edildiğine göre, 

kendisi şöyle demiştir: 

Ben Rasûl-ü Ekrem (sallâllâhu aleyhi vesellem)’e dedim ki: 

– Yâ Rasûlullâh!.. AMEL, kaderleri çizen kalemin yazdığı 

mukadderatın cümlesinde mi ki, artık kalem onun işini 

tamamlamış ve kurumuştur?.. Yoksa AMEL (için geçmişte bir 

kader söz konusu olmayıp) istikbalde takınacağı tavra göre mi?.. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyurdu: 



Yenilen! 

 

 164 

– FİİLİN, kader ile tespit edilmiş olan mukadderattan olup, 

kalemin yazıp kuruduğu hususlar içindedir!.. Herkes ne için 

yaratıldı ise ona müyesser kılınır!.. (İbn-i Mâceh, Mukaddime) 

 

Kur’ân-ı Kerîm’den ve “Kütübi Sitte” adı verilmiş altı sahih 

hadis derlemesinden naklen ilettiğimiz ALLÂH RASÛLÜ 

açıklamaları, umarım size yeni bakış açıları ve değerlendirmeler 

getirir. Zira bugün hemen hemen hiçbir eserde bu bilgileri toplu 

hâlde okuyamazsınız. 

Aklı yetersiz, bu açıklananları kavrayamayan pek çok kişi de, 

beyinlerindeki inkâr sigortasını işletecek ve bu açıklamaları 

reddedecektir. Ne var ki böylece içinde yaşadıkları sistemi, 

“Sünnetullâh”ı inkâr edip, sadece kendilerini aldatmış 

olacaklardır! 

Evet, Allâh Rasûlü ve son Nebisi o muhteşem Zât, insanın 

dünyasına ve içinde yaşadığı evrensel gerçeklere böyle işaret 

ederek, bunlara hiç olmazsa iman etmemizi istemiş! 

Hodri meydan!.. Dileyen bunlara iman eder, dileyen etmez!.. 

Dilerim nankörlerden değil, değerlendirmek suretiyle 

şükredenlerden oluruz. 

Herkes kesinlikle kendisinden açığa çıkanların sonuçlarını 

yaşayacaktır! Bilgisizlik yüzünden başkalarını suçlasa dahi! 

Bu “Sünnetullâh” hükmüdür! 

(Not: Son birkaç yazının birlikte okunması, konuların daha iyi 

anlaşılması için yardımcı olabilir.) 
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KADER KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR: 

Soru 1 

– Mâdemki benim kaderim önceden yazılmış, olacak olan 

olacak, olmayacak olan da olmayacak, öyle ise ben de hiçbir şeyle 

uğraşmam, boş otururum!!? 

Cevap 1 

– Şayet boş oturmak için var edilmiş isen ancak o takdirde 

bu dediğini gerçekleştirebilirsin. Aksi takdirde, ne iş için 

yaratılmış isen, o iş sana kolay gelecek ve mutlaka o işi 

yapmaya devam edeceksin!.. 

Soru 2 

– Allâh benim cehenneme gitmemi takdir etmiş ve 

cehennemliklerin işini bana kolaylaştırmış ise, bunda benim suçum 

ne?.. 

Cevap 2 

– Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder!.. Sen 

nasıl mülkün saydığın şeyde dilediğini yapmak istiyor ve 

bundan engellenirsen benim hürriyetim nerede diye isyana 

başlıyorsan; Allâh da kâinatın mutlak meydana getiricisi olarak 

mülkünde dilediği gibi tasarruf etmektedir. Hiçbir kayıt ve 

şarta bağlı olmaksızın!.. 

Soru 3 

– Peki Allâh bana cebren bu işi yaptırmıyor mu?!!  

Cevap 3a 

– Cebbâr olan Allâh, dilediğini yapar ve bundan dolayı da 

kendisine sual sorulmaz! 
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Cevap 3b 

– Esasen Allâh sana yaptırıyor diye bir şey söz konusu 

değildir! Çünkü gerçekte “sen” diye bir varlık yok ki!.. “Sen” 

ancak bir isimden ibaretsin!.. “Sen” ancak beş duyunun hayal 

âleminde oluşturduğu bir varlıksın!.. “Sen” var kabul edilen bir 

izafî birimsin!.. Şayet sana hücre boyutunda baksak, sayısız 

hücrelerden ibaret bir kütlesin!.. Işık boyutunda baksak, renk 

renk ışıksın!.. Beyin yapın ve programın itibarıyla seyretsek, 

belli bir görevi ortaya koymak için çeşitli özelliklerle 

programlanmış bir kozmik robotsun!.. Ama ne var ki bütün 

bunlarla beraber, özün itibarıyla kâinatın herhangi bir yerinde 

mevcut olan tüm özelliklere de sahipsin!.. 

Soru 4 

– Benim kendi varlığım olmadığına, varlığım O’ndan başka, ayrı 

bir varlık olmadığına göre, cehennem niye olsun ve ben niye 

yanayım?.. 

Cevap 4 

– Şu anda da aynısın ve gerek maddi ve gerekse manevî 

sayısız yanışlar içerisindesin. Öyle ise şu anda nasıl maddi ya da 

manevî yanışlar söz konusu ise, ölüm ötesi yaşamda da aynı 

şekilde yanışlar söz konusudur!.. 

Soru 5 

– Ben de, mâdemki kaderim yazılmış, ibadet etmiyorum!.. Nasıl 

olsa, cennetlik isem cennete, cehennemlik isem cehenneme 

gideceğim. 

Cevap 5 

– Allâh cennet için yarattığına cennetliğin amelini nasip 

eder, cehennem için yarattığına da cehennemliklerin amelini. 

Sen hangisi için isen onun ameli sana kolay gelir!.. Zaten 
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senden ne tür amel çıkıyorsa, sen, o senden çıkan amelin 

neticesine ulaşacaksın!.. 

Soru 6 

– Dua kazayı defeder!.. Bu kaderin değişmesi değil midir?.. 

Cevap 6 

– Kazayı defedecek dua dahi takdirdendir!.. 

Soru 7 

– Peki irade-i cüz’üm yok mu benim?..  

Cevap 7a 

– Ne Kur’ân-ı Kerîm’de ne de bildiğimiz kadarıyla hadîs-î 

şerîflerde “irade-i cüz” diye bir tâbir geçmez! 

Cevap 7b 

– Varlığın tümüyle O’ndan oluşu itibarıyla, her zerrede 

kendi boyutlarında O’nun iradesi mevcuttur ve O mutlak irade 

sahibidir. Senin basîretini örten perdeyi kaldırmayı dilerse, 

görürsün ki sana ait olduğunu sandığın her şey O’na aittir!.. 

“Mutlak irade”nin senden çıkışı hâlinde aldığı isimden başka 

bir şey değildir “cüz’i irade”. Gerçekte, “cüz’i varlık” yoktur 

ki, “cüz’i irade” olsun!.. Evren tek bir varlıktır... 

Soru 8 

– Öyle ise bendeki tüm eksiklik, kusur ve yanlışlar da O’na 

aittir!.. 

Cevap 8 

– Saydığın vasıflandırmalar, varsandığın varlığa nispetle 

kabul edilmiş “izafî” vasıflandırmalardır. Gerçekte ne senin 

varsandığın varlıkların O’ndan ayrı birer varlıkları vardır; ne 

de eksik, noksan, kusurlu olan bir şey!.. 

 



Yenilen! 

 

 168 

Soru 9 

– Varlıktaki birtakım süflî şeylere de “O” mu diyeceğiz? 

Cevap 9 

– Süflî şeyleri gören göz sahibi için, süflî şeyler “O” 

değildir!.. Basîret sahibine göre ise zaten böyle şeyler söz 

konusu değildir! Zira onların beyni gözlerine tâbi değil; gözleri 

beyinlerine tâbidir. Gördükleri kadar düşünmek derekesinden, 

düşünebildikleri kadar görmek mertebesine yükselmiş ve 

sonunda da varlıkların olmayışını idrak derecesine 

ulaşmışlardır. 

Soru 10 

– Dediklerinin büyük bir kısmını anlayamıyorum. İçimden 

reddetmek de gelmiyor, öyle ise ne yapayım?.. 

Cevap 10 

– İlim öğren!.. İlmin yaşı yoktur!.. İlmi araştır ve nerede, 

kimden olursa olsun gerçeğin ilminin tâlibi ol!.. Kıyamet 

gelmedikçe ilim yeryüzünden kalkmış olmayacaktır. İlmi daima 

kaynağından araştır. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’in 

buyurduklarını bir yandan yap, diğer yandan da ilim gözüyle 

hikmetlerini araştır! Zira Allâh, bir kimsenin hayrını dilemiş 

ise, onu dinde anlayışlı kılar!.. Daima hikmet peşinde ol! 

Dedikodu ile saatlerini harcama!  

Soru 11 

– Bu dediklerine kafam çalışmıyor?  

Cevap 11 

– Öyle ise sadece Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’in 

dediklerini tatbik etmeye çalış; başkalarına da ayakbağı 

olmamaya gayret et!..  
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Soru 12 

– Kaderimde varsa ilme çalışmak, çalışırım. Ama, kaderimde 

varsa o ilme ermek, zaten çalışmasam da bana gelir!!? 

Cevap 12 

– Her şey bir sebeple halkolmuştur. O şeye erişeceksen, önce 

sana onun sebebine tutunmayı nasip eder ve sonra da o şeyi 

nasip eder!.. Yok zaten kaderinde o şeye ulaşmanı yazmamış 

ise, bu takdirde o şeyin sebeplerine yapışmak sana güç gelir, 

çalışmazsın ve neticede de o şeyden mahrum kalırsın. 

Soru 13 

– Peki bir kısım âyet ve hadislerde kişinin yaptıklarının 

karşılığını alacağını anlatıyor. Yapmazsan alamazsın diyor, bu 

kişinin elinde bir şeyler olduğunu göstermez mi?.. 

Cevap 13 

– Kişi kendisinden çıkan fiillerin neticesine erecektir. 

Müspet ya da menfi!.. Ama kendisinden çıkanlar da Tek ve 

Mutlak varlığın takdir ettikleridir, bu da başka bir gerçek!..  

Soru 14 

– Ben ne yaparsam, onun neticesine erecek miyim?..  

Cevap 14 

– Hakkında ne takdir edilmiş ise, o neticeye ulaşacak fiilleri 

ortaya koyacak ve ona ulaşacaksın!.. 

 

8 Nisan 2007 
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16 

 

 

“İMAN” NEYE? 

 

 
Dostlarım, bu yazımla “iman”ın hakikati, “Risâlet”, 

“Nübüvvet” ve “Velâyet” hakkındaki bazı düşüncelerimi 

paylaşmak istiyorum. 

Konuya, bugüne kadarki “evren içre evrenlerin beş duyuya göre 

çoğulluğu”na karşın, realitede “TEK, som, bölünmez, 

parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz engin bir dalga okyanusunu 

açığa çıkaran Esmâ mertebesi”nden yani “Nokta”dan girelim. 

“Nokta”, yani “Esmâ mertebesi”, “her an yeni bir şanda” 

olarak algılayabildiğimiz (belki milyar kere milyarda bir’lik) 

alandakileri ve algılayamadığımız her şeyi gerçekte “çok boyutlu 

tek kare resim olarak” meydana getirmektedir. Açığa çıkanlar ise 

Kur’ân-ı Kerîm’deki anlatımla “irsâl” olanlardır. 

“İrsâl” olanlardan kimi, açığa çıkış amacına uygun doğrultuda 

(sırat-ı müstakim’inde) dışsal bakışa ve değerlendirmelere dayalı 

bir yaşam içindeyken… “İrsâl” olanlardan çok çok ender bazıları 

ise, içsel gerçekliği dillendirmek işlevini yerine getirmektedirler... 

İçsel gerçeklik, 1985 yılından beri vurguladığımız “B” sırrı 

olarak veya “nokta” ilmi olarak anlatılan, tüm varlığın hakikatinin 

“TEK”illiğidir. Hakiki “BEN”dir!.. “Bende bir ben var ki o ben 

değilim” diye anlatılmaya çalışılmış olan… 
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Kişi, “fıtratına-programına-şâkılesine” göre dışsal yaşam 

içindeyken, içsel (derûnî - Esmâ’nın bazıları olan) kuvvelerini fark 

edip ortaya çıkaramaz. Çünkü kendini beden olarak kabullenmekte, 

bunun ötesindeki şuursal boyutunu ve varlığını kabullenmemekte 

veya inkâr etmektedir. Genetikten intikâl eden veriler, 

şartlanmaları, şartlanmalarına dayalı değer yargıları ve dahi 

şartlanmalarının oluşturduğu değer yargılarından kaynaklanan 

duyguları dolayısıyla dışsallık yaşamı içinde, kozasında (hatta 

cehenneminde) ömrünü sürdürmektedir. 

Oysa kendi “hakikati”, tüm varlık sûretlerinde açığa çıkan 

Esmâ mertebesi’nden başka bir şey değildir! Dolayısıyla, gerek o 

Esmâ mertebesindeki isimlerle işaret edilen özelliklerin varlığını 

oluşturduğunu ve gerekse de o özelliklerin kuvve (melekî yapı) 

olarak varlığında açığa çıkabileceğini, hatta açığa çıkmakta 

olanların nereden nasıl gelmekte olduğunu hiç düşünmeden 

yaşamaktadır. 

Eğer kişinin varoluş amacı, varlığındaki derûnunda 

(içselliğinde) gizli sonsuzluğu yaşamak ve o kuvveleri açığa 

çıkartarak cennet boyutunun “hiçbir gözün görmediği, hiçbir 

kulağın duymadığı, hiçbir dilin anlatmadığı”nı yaşamaksa… 

İşte tam bu aşamada, yaratılış amacına hizmet verecek (şefaat 

edecek) “RASÛLULLÂH”a ihtiyacı vardır. 

“Rasûlullâh” insanlara irsâl oluş amacına uygun olarak gerçeği 

dillendirir, bildirir. Uygulama konusunda zorlama işlevi yoktur! 

“Sen onlara tebliğ et. Onları zorlayıcı değilsin!”... Çünkü bilir ki 

nasibi olan, yani o amaçla açığa çıkmış olan, “kolaylıkla 

başaracak”; nasibi olmayana ise zorlama hiçbir yarar 

sağlamayacaktır. 

İşte “ALLÂH RASÛLÜ”, insanlara, hakikatleri olan “Esmâ 

mertebesi”ne yani Allâh adıyla işaret edilenin ‘Esmâ mertebesi’ne 

“iman” etmelerini teklif eder. 
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Yani, taklidî olmayan gerçek “iman”, kişinin, geçmişteki 

anlatımıyla “Rabbinin Allâh olmasına imandır.” 

“Rab” varlığını, her an, Esmâ mertebesinin aldığı şan 

doğrultusunda terbiye eden yani şekillendiren boyuttur.
14

  

Sınırsız, sonsuz mânâ okyanusunun bir damlası olan birim, 

varlığının hakikatinin “Esmâ mertebesi” olduğuna “iman” ederse, 

dışsallıkla kayıt altına girip dıştakilere bağımlı ve dahi sahiplik 

kavramıyla kayıtlı olmaz! Sahibi olmadığı için de kaybetme 

korkusu olmaz! Kaybetmenin ateşiyle de yanmaz!.. “Onlar için ne 

korku söz konusudur, ne de hüzün!” 

“ALLÂH Rasûlü”nün dillendirip açıkladığı “ALLÂH” adıyla 

işaret edileni anlamayan, veritabanına göre kendi hayalinde 

tasavvur ettiği tanrısına tapınır ya da ateist olur! 

Son elli ya da otuz yılda değil de daha öncelerinde yaşamakta 

olan, bilimin bulgularından ve bunun doğal sonuçlarından habersiz 

olan ya da bunları duyup sonuçlarını düşünemeyecek kadar aklı 

yetersiz insanların, “ALLÂH RASÛLÜ”nün açıkladığı “ALLÂH” 

adıyla işaret edileni ve dahi kendi yerini anlaması mümkün olmaz. 

İşin bilimsel gerçeklerini bir yana bırakırsak… 

Bu durumda, “Allâh Rasûlü”nün bildirdiği hakikate 

“iman”dan başka çaremiz kalmaz. 

İşte bu “iman”, “Risâlet” işlevine ve bildirdiğine “iman”dır. 

Bu yüzdendir ki kelime-i şehâdet’te “Risâlet”e (abduHÛ ve 

rasûlüHÛ) “iman”dan, şahit olmaktan söz edilmiştir; 

“Nübüvvet”e imandan değil. 

“Risâlet” bildirisine “iman” edilir; “Nübüvvet” bildirimine 

“teslim olunur”!.. Birincisine “mümin”, ikincisine “müslim” 

denir. “Mümin” olmak ayrı şeydir, “müslim” olmak ayrı şeydir. 

                                                           
14 Rab ve Rubûbiyet bahsine bakın. İNSAN ve SIRLARI, 1986. 
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Cennet boyutuna geçecekler de “iman” faktörüne dayalı olarak 

vurgulanmışlardır. Amele yani fiillere dayalı olarak değil! 

Eğer kişi, “Allâh Rasûlü”nün açıkladığı “SIR”ra “iman” 

etmişse, bunun getirisinin varlığında açığa çıkması için otomatik 

olarak “Nübüvvet” işlevinin getirisi ile muhatap olur. 

“Nübüvvet” işlevi, “Risâlet”in açıkladığı “iman” edilenin 

yaşanabilmesi için uygulanması gereken şeyleri açıklar ve teklif 

eder. Mesela… 

“Risâlet” işlevinin açığa çıkardığı hakikate “iman” edilmişse, 

bu “iman” edilen “hakikat”in yaşanması için bir sistem 

bildirilmiştir “Nübüvvet” işleviyle. Bu, “salât”, yani dilimizdeki 

söylenişi ile “namaz”dır. 

“Namaz, iman etmişin (müminin) Mi’râcıdır”… Yani, iman 

ettiğini hissedip yaşama hâlidir!.. “Salâtın hakikatini yaşamaktan 

gâfil olarak bunu uygulayanlara yazıklar olsun...”, “Çok kişi 

vardır namaz kılar yorgunluktan başka kârı olmaz...”, 

“Namazını hakkıyla yaşamamışsa, melekler o namazı yüzüne 

çarparlar...”, “Ey iman edenler!.. Sarhoşken, ne söylediğinizi 

bilinceye kadar…” şeklindeki uyarılar, hep yapılan çalışmanın 

“iman” edilen “hakikat”in namaz içinde yaşanması amacına 

dönüktür. Bunun için de okunan cümlelerin mânâsı derinlikli 

olarak düşünülmelidir okunurken. 

İşte “Nübüvvet”; “iman” edilen “hakikat”in, neler yapılarak 

veya yapılmayarak amaca ulaşılabileceğini bildiren işlevdir. 

Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem ilim Hz. Muhammed 

(aleyhisselâm), 39 yaşındayken “Risâlet hakikatini” “OKU”mak 

suretiyle yaşamış; böylece de “ALLÂH RASÛLÜ” olarak 

“abd”iyetini yerine getirmiş; üç yıl sonra da “Nebiyullâh” olarak 

“Sünnetullâh” esaslarına dayalı bir biçimde bunun gereklerini 

ortaya koymuştur. 



“İman” Neye?  

 

 175 

“Kur’ân-ı Kerîm” ismiyle “nâzil” olmuş (hakikatinden melekî 

kuvveyle şuurunda açığa çıkmış) “BİLGİ KAYNAĞI”nda (ciltli, 

gökten düşmüş kitap değil), kimi bölümlerde “Risâlet” hakikatine 

“iman”a yönlendiren, bu “iman”ın neye nasıl olacağını açıklayan 

hükümler vardır; kimi bölümlerde de “iman”ın gereğini 

yaşayabilmek için ne tür uygulamalar yapılmasını veya nelerden 

kaçınılmasını anlatan âyetler vardır. 

İnsanın yapısı ve özellikleri hiç değişmediği içindir ki insanın 

“hakikati”ni yaşamasına yönelik “Nübüvvet” açıklamaları 

kıyamete kadar değişmez!.. Bu yüzden de, o Muhteşem Zât, “Son 

Nebi-Hâtemin Nebi”dir. 

“Risâlet”in ise son bulduğuna dair hiçbir âyet yoktur! “Mehdi 

Rasûl” kabulünün temelinde de bu inanış yatmaktadır. 

Esas itibarıyla “Velâyet”; “Allâh” adıyla işaret edilenin “Esmâ 

mertebesi”ndeki (isimlerle işaret edilen özellikler boyutu) “El 

VELİYY” isminin özelliğinin birim kapasitesi kadarıyla açığa 

çıkmasından ibarettir. 

“Velâyet” ebedîdir… “Nübüvvet” işleviyse Dünya yaşamıyla 

sınırlı bir işlevdir! 

“Rasûl”lük mertebesi “velâyet”in zirvesidir.
15

 

 “Velâyet” temelde ikiye ayrılır: 

1. Velâyeti Âmme… Nübüvvet getirisine hakkıyla uymak 

suretiyle oluşan arınmanın oluşturduğu, halkın tâbiriyle, zâhir 

âlimlerinde açığa çıkan velâyet… 

                                                           
15

 1994 yılında yayınlanan, bugün “BİLİNCİN ARINIŞI” adıyla okumakta 

olduğunuz kitabımda “velâyet” konusunda çok önemli bilgiler nakletmiştim. 

Velâyet mertebeleri ve detayları hakkındaki geniş bilgiyi oradan okuyabilirsiniz. 
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2. Velâyeti Hassa… Risâlet kaynağından açığa çıkan 

“hakikat”e “iman” edip, bunu yaşayarak “yakîn”e erenlerin 

(ikân); veya bunun da ötesi “kurb” yapılarında açığa çıkanların 

“velâyet”i... 

İnsanlık bir piramit gibi düşünülürse eğer, o piramidin 

zirvesindekiler “Rasûl”lerdir. Onlar, her devirde, insanlığa kendi 

“hakikat”lerini bildirmek işlevini açığa çıkaranlardır... 

Onlardan tüm Dünya’ya yayılan “hakikat” dalgalarını alabilen 

beyinler olarak bizler de kapasitemiz kadarıyla bunları 

değerlendirmeye çalışıp çevremizle paylaşırız. Biz olaya tasavvufî 

yönden yaklaşıp yansıtırken, bir bilim adamı da aynı gerçeği bilim 

yoluyla dillendirir veya bir başka alandaki kendi alanından… Ama 

sonuçta hep dillendirilen, insanın hakikati ve bunu yaşamayı 

kolaylaştıracak yollardır. 

İnsanların büyük çoğunluğu, Risâlet kaynağından gelene 

“taklit” yollu ve dahi olayı anlamadan “iman” ettim sanır ve 

elinden geldiğince “Nübüvvet” kaynağından gelene tâbi olurlar. 

İşte bundan dolayıdır ki, “İman ettik derler, onlar iman 

etmemişlerdir, belki Müslüman olmuşlardır” uyarısı yapılmıştır. 

Bu yüzdendir ki, “mümin” bambaşka bir yaşantının adıdır, 

“müslim” bambaşka bir yaşantının adıdır. 

Şimdi bir düşünün, paylaşmaya çalıştığımız gerçekleri, 

“peygamber” kelimesiyle örtüp geçenlerin oluşturduğu perdeyi! 

Ne hikmettir ki ömürler, “ulu tanrı, sevgili peygamberimiz, 

yüce evliya” avuntuları içinde harcanıp gitmekte!.. 

“Risâlet” kaynağından çıkan “iman” edilesi “hakikat”i 

“tasdik eden” ikinin ikincisi “Sıddîk”tan; yeryüzünde açığa çıkan 

tek muhteşem İLMİN kapısı “Âli”den; bugüne kadar yaşamış 

tüm “Veliyy” ismi zuhur eden zevâta kadar hepsi de, “Allâh 

Rasûlü”nün açıkladığı “hakikat”e “iman” ederek yola çıkmışlar, 
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bunun getirisini yaşamışlar ve sonuçta da “en’amte aleyhim” 

topluluğu arasında yerlerini almışlardır. 

Kiminde genç yaşlarda bu “iman” edilesi “hakikat” yaşanmış, 

kiminde de ömrünün son demlerine kalmıştır. Kimi de “taklidî 

iman” ile “Nübüvvet”e tâbi olarak gereken çalışmaları yapmış ve 

“şirki hafî - gizli şirk” olarak kabul edilen anlayış içinde boyut 

değiştirmiştir. 

Ne var ki, Sünnetullâh yani sistem gerçeği kesindir: 

“Dünya’dan âmâ (basîreti kör) olarak ayrılan ebediyen 

basîreti kör olarak kalır!” 

Cennet boyutu ehlinin çoğunluğunun dahi “bühl” olacağını 

hatırlarsak… 

Ömrünü dedikodu ve “malayanî” ile harcamakta olanları nasıl 

bir yaşam beklemektedir boyut değiştirdiklerinde, fıtratınıza göre 

anlayışınıza bırakırım! 

“Allâh Rasûlü”nün dillendirdiği “hakikat”e “iman” ve dahi 

yaşamı kolaylaştırılmış olanlardan olmamız umuduyla. 

 

17 Temmuz 2007 
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“Nokta”, irsâl oldu âlemlere “beyin” adıyla da... 

“Beyin” aynasında seyreyledi kendini! 

“Beyin”le seyredince kendini, “Beni gören Hakk’ı 

görmüştür” şeklinde açık etti vechini! 

“Hakikat-i Muhammedî” irsâl olduğunda, Muhammedî 

hakikat zâhir oldu; Muhammed Mustafa adıyla isimlendi, 

dillendi, “ALLÂH Rasûlüyüm” dedi... “İman” edilmesini talep 

etti açıkladıklarına! 

Şuurlarında, “Lâ ilâhe...” anlayışı açığa çıkmayanlar, ya 

peygamber kabul ettiler O’nu ya da işitmediler kulakları olduğu 

hâlde! 

Göğe, ötelere, ötelerine attılar “Hakikat-i Muhammedî”yi 

“fesemme vechullâh”tan bîhaber; tıpkı “tanrı”ları gibi! 

Muhammed (aleyhisselâm)’ın “Hakikat”inde göremediler 

“Hakikat-i Muhammedî”yi gözleri olduğu hâlde! 

Ümmü Hâni’nin kapısında, “Beni gören (Basıyr ile) HAKK’ı 

görmüştür” şeklinde Seslenen’den perdeli oldular!.. 
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Bırakın “Hakikat”te, “Esmâ mertebesi”ndeki “ilmî 

sûret”lerin birbirini seyrinden ibaret olan âlemlerin varlığını; 

“tecelli”, “Tecelli-i vâhid”den ibarettir. Esasen o da “seyir”den 

ibarettir… İlmini, ilmiyle, ilminde “seyir”! Buna da “Vahdet-i 

şuhud” demişler geçmişte! “Efâl âlemi hayalden ibarettir” 

gerçeği bir yana… 

Varlığın her zerresi olarak, “Esmâ”sıyla dilediği gibi açığa 

çıkmakta olanın, “ete  kemiğe bürünüp” Muhammedî sûretle 

insanlara “İman edin Allâh Rasûlü oluşuma” (âlemlerdeki rahmet 

açığa çıkışına) seslenişinin anlamına bir mânâ veremediler... 

“Ne yana dönsen Vechullâh’tır karşındaki”ye basîr 

olamadılar da, irsâl olmuşu, “peygamber” sandılar! 

Beş duyularından öteye geçemedi akılları! 

Et gözle görüp, et kulakla duyup, et dille sesler çıkaran 

mahlûkat olmaktan öte bir değerlendirme yapamadılar! 

O yüzden de “peygamber”likle “bloke” oldu beyinleri! 

“Beyin” ismi ardında zâhir olanı fark edemediler kendilerinde 

benzer açılım olmadığı için... Bu yüzden de “iman” edemediler!.. 

Et kemik yaşamından öteye geçemediler! Et beyin, hücre beyin, 

nöron topluluğu beyin deyip, orada kaldılar! 

Bilim, tüm evreni ve yaşamı bir “hologram” olarak tespit 

ederken, onlar hâlâ “tüm varlık ve âlemler Allâh indînde ilmî 

sûretlerdir” işaretinin anlamını deşifre edemediler... 

“Gayrı” yaratıp, ötelerinde bir yerdeki “gayrına tapınarak” 

ömür tükettiler! 

“Allâh yanı sıra tanrı edinme” dendi, ama onlar 

dünyalarındaki “tanrı”larını “Allâh” ismiyle etiketleyip, “Allâh 

yanı sıra tanrı edindiklerini” hiç fark edemediler! 

“Kurân”ı fermanname, ciltli kanun kitabı; “Esmâ 

mertebesi”ni gökte bir galaksi, bir katman; “Rab”bi de merdiven 



Muhteşem İrsâl  

 

 181 

veya daha çağdaş(!) anlayışla asansörle yanına çıkılan (mi’râc) 

tanrı sandılar!.. “RASÛL”ü de tanrı katına tırmanan uzay 

peygamberi!!! 

Vah benim çağdaş aydınlarım, bilim adamlarım, din adamlarım, 

tanrıbilimci okullarım ve hocaları!.. 

“Vahiy”; birim adı arkasında açığa çıkan “Esmâ mertebesi” 

ilmidir! 

Arı gibi tüm varlık vahiy alır ve yaşamını o vahiy ile sürdürür! 

“Allâh Rasûlü” ise, vahye dayalı bir şekilde, hakikatlerini 

açıklayıcı olarak, o işlevle açığa çıkarılmış olanlara hizmet verir! 

“Ben, sizin misliniz olan beşerim” uyarısı, derûnunda, “siz de 

benim gibisiniz ama sizde TEK olma şuuru açığa çıkmamış” 
gizini barındırır! 

Yaşamı yalnızca dışsal bağlar ve bağlantılar içinde geçmekte 

olan, elbette kendisinden açığa çıkmayan içsel hakikati fark 

edemez, yaşayamaz! 

Bu yüzden de dışsal bağları ve bağlantıları kadar sıkıntı ve 

azaba dönük yaşar! 

Neye sahip olduğunu sanırsan san, sonunda kaybedeceksin! 

Ömür boyu kaybetme korkusuyla yaşayacaksın! Sonunda da 

elinden çıkışı dolayısıyla yanacaksın! 

İnsan, asla bir nebat veya hayvan değil! Toprakta bir şekle 

dönüşecek bedeni ötesinde, bir ruh-beyin olarak sonsuza dek ileriye 

dönük yaşayacak; çünkü hakikati “HAYY”dır! 

Diğer tüm isimleri (Esmâ’yı) dahi böyle değerlendir ve dahi her 

an yeniden varlığını oluşturan bu isimlerin ne kadar farkındalığında 

olduğunu sorgula; yarın iş işten geçmeden önce! 

Sadece bu katmanda, milyarlarca galaksi olarak algılananlar, 

gerçekte var olanın yalnızca yüzde dördü iken; hayal bile etmen 

mümkün olmayan âlemleri açığa çıkaran “Esmâ mertebesi”ni, 
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duyduğun, bildiğin isimlere (Esmâ’ya) verdiğin beş duyuya 

dayalı ilkel ve sınırlı anlamlarla kayıt altına alma! 

Yüzde doksan altısı “karanlık madde” olan ve hakkında hiçbir 

bilgi olmayan bu katman (semâ) değil, daha nice katman içi 

katmanlar ve varlıkları ve dahi “üst madde” diye isimlendirdiğimiz 

katmanların varlığını alabilirse havsalan, belki kısıtlı 

“dünyan”daki tanrın ve peygamberinden öteye geçebilirsin bir 

adım! 

“Nokta” kendini seyretmek için “beyin” adı altında irsâl oldu 

ve o “beyin”e (kalbe-şuura) ilim, “vahiy” adıyla inzâl oldu! 

Hatta ilim, “beyin” adıyla göründü gözü olanlara! 

“RUHLARINIZ BEDENLERİNİZDİR; BEDENLERİNİZ 

RUHLARINIZDIR” işareti ve uyarısının ne olduğunu hiç fark 

edemediler… 

Tâ ki Yenileyici, Dünya üzerindeki tüm bilimlere ve teknolojiye 

yeni bir bakış açısı getirip, “madde”nin “Hakikati” fark edilene 

kadar! 

Din adamlarının, “bir madde var, bir de ruh” anlayışına dayalı 

tüm anlatım ve yorumları iflâs etti; göçtü! 

Müslümanların çoğunun henüz ruhlarının bile duymadığı bir 

gerçeği, bilim dünyasının gayrı müslim düşünürleri seslendiriyor: 

“Madde ve ruh diye iki ayrı şey yoktur! Tüm varlık aynı tek 

şeydir. Çokluk tespitleri, açığa çıkan duyu organlarının 

algılama farklılıklarından başka bir şey değildir!” 

“Data”; inzâl olan “ilmin hakikati”dir! “Esmâ ül Hüsnâ”; 

O’ndaki özelliklerin isimleridir, bizim boyut ve algılama 

kapsamımız kadarıyla… Biz buna “Esmâ mertebesi” 

tanımlamasıyla agâh olduk! Oysa O, yalnızca “DATA”dır! 

Sûretsiz, şekilsiz, mekânsız! “Vücud”dur!.. “İLİM”dir! 
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“Beyin”, seyreden oldu “Esmâ mertebesi”nde; lâkin seyreden 

ol kendi oldu! 

Şimdi iyice bir konsantre olup gerçekçi bir biçimde düşünün... 

Esmâ mertebesi, beynin neresinde?  

Beyin, “Esmâ mertebesi”nin neresinde? 

“Tanrı”, ötende olarak kabul edip zannettiğin “ilâh”ının adıdır! 

“İman” edilesi şey ise, “Hakikat-i Muhammedî” olarak 

işaret edilen “Esmâ mertebesi”nin, senin hakikatin 

olduğudur!.. 

Hakikatinin, “Hakikat-i Muhammedî”, yani “Esmâ 

mertebesi” olduğuna “iman” etmişlere “Aminu B-illâh” sırrına 

ermiş olan “Mümin” denir! Bunu yaşamanın (yakînin) ise üç 

aşaması vardır. 

“Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem...” ancak yüzde 

dördünün farkında olduğumuz “semâ”nın açığa çıkanlarının ne 

kadarını anlatabilir! 

“Kim dışsallıktan arınıp içselliğinde Esmâ mertebesinin 

sonsuz sınırsız seyriyle yaşamak istiyorsa, kendisini dışsallıktan 

kurtarıp içselliğini yaşatacak çalışmalarda bulunsun ve asla 

hakikati yanı sıra dışsalı tanrı edinmesin!” (...femen kâne yercu 

Lıkae Rabbihi felya’mel amelen salihan ve lâ yüşrik Bi ‘ıbadeti 

Rabbihi ehadâ) (18.Kehf: 110) 

Âhir zaman fitnesi olarak tanımlanan deccaliyet, insanları 

içselliğine dönmekten alıkoyup, dışsallıkta tüketecek olandır. 

“İman” etmen istenen “Hakikatin”, içselliğinde, sen farkında 

olmasan da her an hüküm sürerken; dışsallık içinde yarın hiçbir 

anlam ve değeri olmayacak şeylere dönük yaşamanın sana 

kaybettireceği şeyin değerini hiç hayal bile edemezsin! 

Dışsallığına dönük olarak tüm yaşamında en değerli olarak 

bulduğun her şey, içselliğin yanında, içselliğinin sahip olduğu 
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değerler yanında hiçbir şey ifade etmez! Sen bir atom bombasını bir 

tek sineği öldürmek için harcayan kişi gibi, yaşamına devam 

ediyorsun hakikatinden bîhaber olarak! 

“Hakikat-i Muhammedî”, Muhammed Mustafa sûretine 

bürünmüş olarak irsâl olup; “iman”a davet etti insanları, kendi 

hakikatlerine! Bu gerçeğe “iman” edenler, “Mümin” oldu! Onların 

nûrundan, cehennemin ateşi sönmeye yüz tuttu! Haykırdı 

cehennem, “Çabuk geç ey mümin, nûrun ateşimi söndürüyor”! 

Ne mutlu, hakikatleri olan “Muhammedî Hakikat”le “irsâl 

olmuşluğu” yaşayan “mukarrebûn”a!.. “Veliyy” isminin işaret 

ettiği özellik yaşantılarında açığa çıktı! 

Onlar kimlerdir bilir misin? 

“Sevgili peygamberim”i gören göz olmaktan arınmış, “irsâl 

olmuş” olan “Hakikat-i Muhammedî”yi tüm haşmetiyle 

müşahede etmiş; bildirdiğine “iman” etmenin yaşantısıyla 

“velâyeti hassa” kendilerinde açığa çıkmış “kurb” ehlidir. 

“Peygamberlik müessesesinin asla ve kesinlikle var olmadığını ve 

var olamayacağını” fark edemeyenlerin, velâyeti teleskopla bile 

görmesi mümkün olmaz!.. Hayallerinde yarattıkları “sevgili 

peygamber”e hasretle bu dünyadan geçip giderler, ebeden o 

muhteşem irsâl olmuşu göremeyecek bir hâlde! 

Evet dostum, işte sende var olup da, açığa çıkmamış olan o 

hakikat, “Rasûl Allâh” yani “Allâh İlmi’nin açığa çıkış” sûreti 

olarak sana seslendiğinde, sen O’na hakkını vermezsen, sonucunu 

ebedî basîret körlüğü olarak yaşarsın! Değerlendirmek suretiyle 

şükreden ol; bu en değerli şeyi görmezlikten gelerek 

değerlendirmemekle nankör olma! 

Hitap edeni gör ve edebini takın! 

Bil ki: “İMAN BİLGİSİ İMAN DEĞİLDİR!”  

“İman ettim” demek “iman edileni yaşamak” değildir! 
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“İman edileni yaşamanın” getirisi yaşamında açığa 

çıkmıyorsa, “yanma”ların bitmemişse, bir şeylerini “kaybetme 

korkusu” ile yaşıyorsan, çeşitli dışsal bağlantıların sonuçları 

bilincinde mevcutsa, “iman ettim” demen, senin için “mekr” 

bile olabilir! 

Bu konuyu çok iyi düşünmen lazım... Aksi takdirde, yaptığının 

karşılığını, kendin, kendine vermiş olacaksın! Ebedî basîret 

körlüğünü, beyninden açığa çıkanın sonucu olarak 

yaşayacaksın! “Hesap görücü olarak nefsin (bilincin) yeter!” 

Basîretsiz, açığa çıkmış olan “peygamber”ini anıyor! 

“Salâvat” çekiyor, “peygamber”e, son derece lâubali bir 

şekilde! 

“Allâh yolunda öldürülenlere ölü demeyin” uyarısındaki 

“Allâh yolunda öldürülmeyi” de “Allâh için yola çıkmış birinin 

yolda öldürülmesi...” gibi anlıyor... “Öldüren Allâh’tır”dan gâfil 

olarak! 

“Muhyi” ve “Mumit”in anlamını hiç düşünmemiş ki derinlikli 

olarak... Her şeyi “madde”ye bağlayarak düşünüp kabulleniyor! 

“Madde ötesi” yapılarda bu isimlerin neye işaret ettiği hiç hatırına 

gelmemiş! 

Tanrı yukarıdan seyrediyor; yeryüzünde de birileri birilerini 

öldürüyor! Ne acımasız tanrı!!! 

“İçselliğe dönüklüğü yaşamakta olup, bunun başkalarınca 

da yaşanması için hakikati seslendirenlere ölü demeyin...” 
işaretini fark etmiyorlar bile... 

İşaret yollu anlatımların işaret ettiklerini anlamaya çalışmayıp, 

geçmişteki değerli zevâtın mecazlarını tekrarla avunanların elbette 

ki hakikati yaşamaktan yana nasipleri olmaz. Tasavvuf “dedi-

kodu”suyla ömür tüketip giderler bu ilden! “Hangi müşahede 

edilesi realite acaba bu mecazlarla, işaretlerle anlatılmak istendi?” 

diye düşünmek, taklitten çıkmanın kapısıdır! 
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Neyi, niye, nasıl yaptığını düşünmek ise yaşantının 

başlangıcıdır! 

Ölmüş peygambere salâvat çekenler dahi, çekerler ebediyen! 

En basit görgü ve nezaket kuralıdır selâm verip tokalaştığın 

kişinin gözüne bakmak! Politikacı tokasının insan ilişkilerinde yeri 

olmaz! 

Hâl böyleyken, siz, kime yöneldiğinizin farkında değilseniz; 

şarkı veya ilâhi okuyarak duygularınızı tatmin havasında “salâvat” 

çekerseniz; bunun sonuçlarını da ebediyen çekersiniz! 

“Salâvat ve Ayna Nöronlar” yazımı hatırlayın ve imkân 

bulursanız yeniden okuyun lütfen! 

“DUA ve ZİKİR” isimli kitabımın “Salâvat” bahsini okuyun 

ve orada geçmiş zevâtın Rasûlullâh’a nasıl salâvat okumuş 

olduğunu inceleyin! 

Salâvat okurken (anlamını düşünerek), vechinizi dönmüşseniz 

O’na; o muhteşem Zât, yönelişinize vâkıftır! 

Sistemde gerçekte zaman ve mekân kaydı yoktur! Boyut farkı 

yoktur! Bu ne demektir, bunu çok iyi düşünüp anlamaya çalışın!.. 

Bunu fark edebilirseniz, anlayabilirseniz, bütün düşünce dünyanız 

değişecektir! 

Bak dostum, günümüzdeki yaygın ve çok kalın bir “Risâlet ve 

Rasûlullâh” örtüsünü açıklayayım: 

Sakın, “İyi Ahlâk Derneği Başkanı Sayın Peygamber 

Muhammed Mustafa” bakış açısındakiler gibi, muhteşem Risâlet 

hakikatinden perdelenme! Bunu yaparsan Dünya yaşamındaki en 

büyük kötülüğü sen kendine yapmış olursun! 

O muhteşem İLİM, o muhteşem Hakikat, sana kendindeki 

hazineyi fark ettirmek için RASÛL olarak irsâl olmuş ve bunu 

sana fark ettirmek uğruna tüm yaşamını vermiştir. Kur’ân-ı 
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Kerîm bunu fark ettirmek için nâzil olmuştur, irsâl olmuş 
(açığa çıkmış) RASÛL’e! 

“Mekârimi ahlâk”, “Ahlâkı tamamlamak” diye Türkçeye 

çevrilmez! Bu çeviriyi yapmadan önce iyi düşünmek lazım: “Allâh 

ahlâkı ile ahlâklanın” ne demektir? 

“Mekârimi ahlâk” diye işaret edilen, “tehalleku 

BiAhlâkıllâh” uyarısıyla işaret edilen “Allâh ahlâkı”dır! 

Nedir “Allâh ahlâkı”? Nasıl bir şeydir “Allâh ahlâkı ile 

ahlâklanmak”? Bu realiteyi fark edip, düşünüp kavradın mı?.. 

Allâh, insan-beşer “HUY”larıyla “HUY”lu veya kayıtlı 

olmaktan münezzehtir; bilmez misin? 

O zaman, insanda nasıl bir ahlâk olmasından söz ediliyor 

veya nasıl bir ahlâk sahibi olması isteniyor; bunu düşünen 

beyinlerinize havale ediyorum! 

“Din güzel ahlâktan ibarettir” şeklinde esas anlamı 

kaybolmuş hadisi anlamanın yolu “Allâh ahlâkıyla ahlâklanın-

tehalleku BiAhlâkıllâh” hadisinin işaret ettiği sırrı kavramaktan 

geçer! 

Şurası kesindir ki… “DİN insanların iyi ahlâklı olması için 

gelmiştir” anlayışı ve amacı kesin yanlıştır! Bu anlayışın sonu, 

“Ben zaten iyi ahlâklıyım; öyleyse benim dine ve peygambere 

ihtiyacım yok” kabulüne çıkar! 

Din, insana, Risâlet hakikatinin bildirisine iman etmesi ve 

bunu yaşaması için gelmiştir! Bunu yaşayan insan ise doğal ve 

otomatik olarak iyi ahlâklı olur. 

İyi ahlâk, Risâlet hakikatine erdirmez; ama Risâlet 

hakikatine iman ve bunun getirisini yaşamak, insanı iyi ahlâklı 

yapar! Dünya üstünde sayısız iyi ahlâklı yardımsever, 

hayırsever insan vardır ama birçoğu “iman”ın hakikatinden ve 

dahi getirisinin ne olduğundan habersizdir! 
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“ALLÂH AHLÂKI İLE AHLÂKLANIN” uyarısı neye işaret 

ediyor; bunu, “tanrılarına tapanların” anlaması hiç mümkün 

değildir! 

Hazreti İsa’nın “Sen beşer gibi düşünüyorsun, Allâh gibi 

değil” uyarısının anlamını, düşünemeyenler fark edemez! 

Mecazları tekrarla tatmin olanların da, sırları müşahedesi 

asla mümkün değildir!  

10 Ağustos 2007
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“İLMÎ SÛRET” ve HOLOGRAM 

 

  
“DATA” diledi… (Bir şeyin olmasını irade ettiğimizde “OL” 

hükmünü “OLUŞ” takip eder “AN” içinde.) 

“Bilinmek için âlemleri, bilmek için Âdem’i yarattım”!.. 

Ramazan ayı “oruç” ayı… 

“İman”ın gereğini hakkıyla yaşayarak “ORUÇ” tutanlar, “ilâhî 

kuvvelerle tahakkuk” etme bayramını yaşayacak! “Müminin 

iftar sevinci” bu olacak! 

Aç kalanlar, karınlarını doyurma bayramına ulaşacak!  

İkisi arasındakiler, “oruç”larının derinliğine göre sonuçlarını 

yaşayacaklar! 

Okullarda yıllarca beyinleri yıkanarak, şartlandırıldıkları 

doğrularla programlananlar, “yenilenenlere” adapte olamamanın 

sonuçlarını yaşayacaklar! 

[Windows yalnızca Intel veya AMD platformlarındaki 

bilgisayarlarda çalışır... Tıpkı, “Kur’ân Kursları” veya “Din 

Okulları” şartlandırmalı din öğretisi platformlarının sınırlarıyla 

sınırlı beyinler gibi! 
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Linux ise platform bağımsızıdır! Apple’dan Amiga’ya, Sun 

Sparc işlemcili iş istasyonlarından Dünya’nın en hızlı bilgisayarı 

olan Tianhe-1A’ya kadar tüm Windows ötesi sistemlerle dahi 

çalışır. Tıpkı, Allâh Rasûlü’nün getirmiş olduğu bilgileri 

değerlendirip, Allâh adıyla işaret edilenin sonsuz yaratış âleminde 

sınır tanımadan gezinip seyir hâlinde olan beyinler gibi! 

(Yenileyicinin İşlevi)] 

Kimin salâtı mi’râc olup, iman ettiğinin hakikatini yaşamak 

suretiyle “oruç” hissedişi açığa çıkarsa; “orucun mükâfatını ben 

veririm” sırrı kendisinde açılacak. 

Kimi, bedeniyle onların aralarında, hakikatiyle arşın gölgesinde, 

yaşamına devam edecek! 

Kimileri de hakikatin ilmi kendisine açıldıktan sonra, 

duygusallığı sonucu, “evlâdü iyal” ile “evcilik” oynamaya 

dönecek! 

“Dehr’de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu?” 
(76.İnsan: 1) 

“İnsan” ismiyle burada işaret edilen “DATA”dır! 

“NOKTA”dır! “Heyulâ”dır! “Hakikat-i Muhammedî”dir! “El 

İnsan-ı Kâmil”dir! 

“DEHR”, İndallâh’taki sayısız “DATA”lar, “NOKTA”lar 

sürecidir ki bu boyuta(!) biz “ALLÂHU EKBER” diyerek işaret 

etmekteyiz. Sonsuzluktaki “NOKTA”lardan bir “NOKTA” olan 

“DATA” anılmazdı bile “ALLÂH indî”nde!.. 

Bunu bize, “Esmâ mertebesi”nden açığa çıkan “ZÂT”î ilim 

haber veriyor… Ki bu haberin sonucu olarak “ALLÂHU EKBER” 

diyebilmek bize nasip oluyor. 

“Fetebarekallâhu ahsenül hâlıkiyn”! 

“DATA” diledi, ilmiyle, ilmini, ilminde seyretmeyi... 

Bilinmeyi diledi, Hakikat-i Muhammedî’ye büründü!.. Bilmeyi, 
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seyretmeyi yaşamak için de Âdem’i (aslı “yok” olan) irsâl eyledi! 

Beyin aynasından kendini seyreyledi! 

Esmâ mertebesi olarak işaret edilen “DATA”, kendi başına 

düşünülürse, hiçbir tarif ve tavsif O’na ulaşmaz! Hakikat-i 

Muhammedî kisvesine bürünmekle, ilk tecelli ile tüm isimlerin 

özellikleri O’nda belirir ve bu sonsuza dek devam eder çeşitli 

özelliklerin açığa çıkışıyla. 

Hakikat-i Muhammedî, Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) 

beyninde kendini tüm ihtişamıyla seyretti! İşte bu yüzdendir ki eşi, 

benzeri yaratılmamış en muhteşem varlıktır Hazreti 
Muhammed (aleyhisselâm). O’na inzâl olmuştur “Kur’ân-ı 

Kerîm” tanımlı muhteşem derinlikli Bilgi Kaynağı!.. O, dairenin 

en tepesi olarak tasavvur ettiğimiz Hakikat-i Muhammedî 

noktasının tam karşısına düşen muhteşem Ayna’dır! Bir daha hiç 

kimsede öylesine yansımaz Hakikat-i Muhammedî! 

Hakikat-i Muhammedî’nin bir nazarından oluşan cennet 

şarabından dünyada bir yudum alan kişi öyle bir sarhoş olur ki, 

hâline akıl ermez! 

Uçsuz bucaksız cennet şarabı denizinden bir kadeh içirince 

mukarreb velî Şems, havâssın Gavs-ı Â’zâm kabul ettiği büyük velî 

Mevlâna Celâleddin’e, o aşkla kendinden geçip Divan-ı Kebîr’i 

yazdı ve dahi o sarhoşluk içinde şöyle konuştu: 

“Bugün Ahmed benim! Ama dünkü Ahmed değil!..” Acaba 

hangi sırrı ifşa ediyordu bu sözleriyle? 

Hakikat-i Muhammedî olarak anlatılan “El İnsan-ı Kâmil”, 

“Akl-ı Evvel” ismiyle işaret edilen değerlendirme vasfıyla, 

bilinmek için âlem içre âlemleri; “çok boyutlu tek kare” resmi 

seyretmede! “AN”lık bakışlar hâlinde. 

“Âlemler vehim nûrundan yaratılmıştır” diyor “İnsan-ı 

Kâmil” yazarı Seyyid Abdülkerîm Geylânî (Ciylî). Kendisinden 

hadsiz hesapsız feyz aldığım zât! 
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“Vehim” nûrundan her an “var” olup, hemen sonrasında “yok” 

olarak sürekli yeniden yaratılan “çok boyutlu tek kare resim”, 

Esmâ mertebesi ilmi olarak seyredilmede. 

“DATA”! Tüm bildirilmiş ve bildirilmemiş Esmâ ül Hüsnâ, 

O’ndaki özelliklere işaret eder… Ki bu özellikler “tek kare 

resmin” mürekkebidir! 

“DATA”! Ahadiyet derûnudur ki; fikirden söz edilmez bu 

özelliği hakkında… Bildirilen odur ki, “Ahadiyet”in kanalından 

(semboliktir bu kelime) “Zâtî ilm” ile varlığını alır. Uzun yıllar 

önce yazdığımız “Şuhud-u zât” kavramı buna işaret eder. Bunun 

sonucunda, tenezzülü ile “Vahdet-i şuhud” yaşanır… Onun dahi 

tenezzülü ile “Vahdet-i vücud” yaşantısı açığa çıkar. Tüm bunların 

açığa çıkışı hep “Esmâ mertebesi” kapsamında olur. 

“DATA”! Vâhidiyet, tüm isimlerle işaret edilen özelliklerin 

kendi TEK’illiğinde mevcut olduğuna dikkati çeker. 

“DATA”! Hüviyetiyle, “HÛ” ismiyle, “Ahadiyet”ini fark 

ettirir! “Ahadiyet” derûnundan açılan kapı ötesindeki, mutlak 

“Zât”a işaret eder! “Esmâ” diye işaret edilen özelliklerin, “seyir” 

amaçlı olarak “bilinmekliği için”, “vehim nûru”ndan yaratılmış 

olduğunu anlatır! 

“DATA”! Ulûhiyeti itibarıyla, “ALLÂH” adıyla işaret edilen 

indînde bir “NOKTA”dan ibarettir. Çünkü “ALLÂH EKBER”dir! 

“DATA”! “Heyulâ”dır… “Nokta”dır! Bâtını “âmâ”, zâhiri 

“İLİM”dir! 

“DATA” şehâdet eder… “DATA”nın diliyle şehâdet eder 

“Rasûl ALLÂH”; “Şehâdet eder Allâh ki, kendinden gayrı 

ilâh=tanrı olacak hiçbir şey yoktur”! 

“Kendinden gayrı olmadığına şehâdet eden ‘Kendisi’dir”; 

lâkin gafletle zâhir kıldığında, sanır ki o, kendisi şehâdet 

etmektedir! Oysa şehâdet edebilende bunu açığa çıkartan “EŞ 

ŞEHİYD”dir! 
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“Yıllardır ben Hakk’ı zikrettiğimi sandım, oysa gördüm ki 

zikreden kendisiymiş kendini!” diyeni hatırlayalım. 

“EZEL”in “DATA”dır!.. “EBED”in “DATA”!.. “El Ezel” ya 

da diğer isimlerin işareti, zaman ve mekânsallığa değil, boyutsallığa 

işaret eder. “Her şey, O’ndan gelir boyutsalık içinden ve O’na 

döner”! Her “AN” gerçekleşir bu olay, SEYREDEN indînde! Ki 

bu da bir bakıştır yalnızca! Gerçekte, zaman-mekân ve dahi 

boyutsallığın olmadığını hatırlayalım. 

“AN”, “MUHYİ”dir, “MUMİT”tir, “BÂİS”tir!  

Hayata çıkarır, dönüştürerek yeni bir yaşama sokar bir sonraki 

anda! 

“RAHMÂN”dır “DATA”; Esmâ’yı (isimlerin işaret ettiği tüm 

özellikleri) cem etmiştir kendisinde… “El VÂHİD” isimlerin işaret 

ettiği özelliklerin TEK’teki varlığına işaret ederken; “Er 

RAHMÂN”, TEK’teki sayısız özellikler mevcudiyetine işaret 

eder. 

“RAHIYM”dir “DATA”; her an açığa çıkartır “rahminden”, 

“kalem”le yazılmış “çok boyutlu tek kare resmi”! Tek bir sistem 

(Sünnetullâh), tümü kavrar makrodan mikroya! 

“VÜCUD” verir “DATA”, ilmiyle, “çok boyutlu tek kare 

resim” içindeki her bir âlem sûretine… 

“RABB-ül âlemîn”dir; “FÂTIR”dır, “BÂRİ”dir, “BEDİY”dir 

“DATA”; âlemlerdeki her bir birimi, açığa çıkarış (irsâl) amacına 

göre mükemmellik içinde, kendine özgü programla yaratarak 

kulluklarını devam ettirir. 

“DATA”dır; münezzehtir yarattıklarında aşikâr eylediği 

kavramlarla, “isimlerin işaret ettiği özelliklerle” kayıtlanmaktan, 

sınırlanmaktan! 

“Çok boyutlu tek kare resim” içinde olan âlem içre âlemleri, 

evren içre evrenleri, “yok”tan “var” etmiştir ilmiyle ilminde! 
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Hologram bir insan görüntüsü düşünün… O, kendine göre 

vardır, hareket eder, konuşur, anlatır… Kendisinden açığa çıkanlar, 

başkalarınca görülür algılanır… Ama o hologram insan, varlığını 

her an kendisini projekte edenden alır! Projekte eden bir an kesse 

gönderimini, o hologram insan “yok” olur! (“Âlemler nazar-ı 

ilâhî ile kaîmdir” uyarısını hatırlayın.) 

İşte “çok boyutlu tek kare resim” olan âlem içre âlemler, 

tümüyle bir “holografik gerçeklik”tir! 

İlmiyle, ilmini, ilminde seyredenin seyri sonucudur 

“holografik gerçeklik” olan âlemlerin varlığı! 

“Âlemler vehim nûrundan yaratılmıştır!..”, “Âlemlerin aslı 

hayaldir!..”, “Anka bir kuşun adıdır ki adı vardır, varlığı 

“yok”!..”, “Varlık hayaldir, vehmedenden kaynaklanan!..” 
gibisine geçmişte Hakikat ehlinden açığa çıkmış bulunan tespitler 

acaba neye işaret ediyordu dersiniz? 

“Herkes ne için yaratılmışsa ona o kolaylaştırılır… Bunun 

için herkes kolaylıkla başaracaktır ne için yaratılmışsa onu…” 
uyarısı sadece insanları mı anlatıyor; yoksa “çok boyutlu tek kare 

resim” olan evren içre evrenlerdeki figürlerin her birinin 

“NOKTA”dan projekte olan doğrultusunu mu? 

“De ki: ‘Herkes yaratılış programı (fıtratı şâkılesi) 

doğrultusunda fiiller ortaya koyar!’” (17.İsra’: 84) 

“Arzda (bedeninizde dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç 

dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu 

yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş) 

olmasın! Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır! (Bunu 

bildiriyoruz) ki elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size verdiği ile 

de sevinip şımarmayasınız! Allâh çok övünen kibirli hiçbir 

kimseyi sevmez!” (57.Hadiyd: 22-23) 

“Hâlbuki sizi de yaptıklarınızı da Allâh yaratmıştır!” 
(37.Sâffât: 96) 
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“Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz!” (76.İnsan: 30) 

Dikkat edelim… 

Tüm bu açıklama ve uyarılar, bize göre bir anlatımla, ilmini, 

ilmiyle seyrin, oluşma aşamalarını açıklamak içindir KİTAP’ta! 

“Kur’ân-ı Kerîm” O!.. Zengin ve cömertçe (Keriym) 

açıklayan BİLGİ KAYNAĞI! Eşsiz Kitap! “OKU”yabilene… 

“DATA” adıyla tanıtmaya çalıştığımız “NOKTA”nın ilmiyle, 

ilminde seyri ve bu seyir sürecinde yaratılan, “yok”tan “var” 

edilen “İLMÎ SÛRET”ler! “Çok boyutlu tek kare resmin” 

figürleri!.. Âlem içre âlemler, evren içre evrenler! 

“Kimin bilincini açarsa İslâm’a, Rabbanî ilim (Nûr) açığa 

çıkar”… 

Kim varlığının “yok”luğunu kavrarsa, onda Hakk, “Ben 

HAKK’IM” der! “Es SEMİ” algılar bunu! 

Körler, gözleri kadarıyla yaşar!.. Basıyr olan ise HAKK’ı 

seyreder!.. 

Konuşanı gören kör ise, “falancadır konuşan” der; Semi’, açığa 

çıkarılanı algılar! 

“Kör, sağır ve dilsiz”, gözü, kulağı ve dili kadarıyla yaşayanı 

tarif eder! 

Kimi hiç duymaz, kiminin de diliyle kulağı arasında 

kilometrelerce mesafe vardır! 

Her biri, bahçenin bir bitkisidir yaratılış amacına göre! Geniş 

çimen bahçeye serpiştirilmiş güller, laleler, karanfiller! 

Tüm bu yazdıklarımızı kavramak, varoluş programında 

olmayanlar ise, kulluklarını, kafalarında şekillendirdikleri 

tanrılarına (ilâhlarına) göre düzenlerler... 

Konu dışı etiket-ünvan sahibi olmalarının, bu konuda değeri 

bir hiçtir! 
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Burada (A.B.D.’de), nice profesörler, generaller, devlet adamları 

görüyorum, branşlarında başarılı olmuşlar, dereceler, pâyeler 

almışlar; ama yetiştikleri devrede beyinleri yıkanmış, gökte oturan 

ve yeryüzüne oğlunu yollayan tanrı anlayışıyla!  

Sorgulayamıyorlar! Düşünemiyorlar! Kilitlenmişler bu 

konuda! 

Bu kadar bilimsel gerçekler varken, hâlâ “gökte bir tanrı ve 

onun yanından yeryüzüne inmiş bir oğul” kabulleniyorlar!.. 

Bu ne müthiş yaratış acubesidir! 

Gökte oturan TANRI!.. KOLTUĞU (arşı) var!.. Yanında 

ordusu!.. Yüzü var!.. Elleri var!.. Ayakları var!.. Bazen Dünya 

göğüne iner!.. RUH ve melekleri yeryüzüne yollar, elli bin yıllık 

yoldan gelirler (deve hızına göre mi yoksa ışık yılına göre mi elli 

bin yıl?)!!! İşte öyle bir şey! (“Uzaylılar tanrıdır, kendilerini öyle 

tanıtarak gelmişler; bundan da tanrı anlayışı doğmuştur” 
diyenlere de böylece çanak tutuyorlar.) 

Robot gibi, ses kayıt cihazı gibi, beyinleri yokmuşçasına, 

SORGULAMADAN, DÜŞÜNMEDEN BUNLARI 

KABULLENİRLER; sanki bu büyük bir marifetmişçesine! 
Sonra da kendilerine pâyeler biçip, ünvanlar verirler! 

Bu tarz anlatımın, misal, işaret, mecaz olarak bildirildiği, 

üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi istenildiği hâlde; 

şartlanmaları dolayısıyla bu uyarıları hiç dikkate almazlar! 

Çünkü onlar da kulluklarını bu şekilde ifa ederek, sonuçlarının 

kendilerinden açığa çıkması için yaratılmışlardır! 

Şimdi gerçekçi bir biçimde, kendini aldatmadan düşün lütfen… 

“YOK”luğun âmâsından ilim nûruyla “var” olup, ilmiyle, 

ilmini seyretmek; ve dahi “benliksizlik orucu”nun nimetlerini 

tatmak suretiyle yaşamak için mi var olanlardansın?.. “ORUÇ”unu 
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bağlayabiliyor musun zaman zaman? Yoksa araya “beşeriyet iftarı” 

sokarak mı devam ediyorsun Ramazan’da? 

“Oruç”un, sana “Kaadir”i yaşatıyor mu gecenin karanlığında 

tüm varlık “yok”luğa kavuştuğunda? “DATA”nın, ilminde seyir 

için yarattığı “RUH” (yani ilmi) ve melekleri (yani Esmâ 

kuvveleri) tenezzül ederek beynine inzâl oluyor; sonucunda “gören 

gözün, işiten kulağın, söyleyen dilin, tutan elin” olup, 

“yok”luğunu hatta hiç “var” olmamışlığını yaşıyor musun? 

Kiminle muhatap olup, hitabın kimden geldiğini kavrayabiliyor 

musun? Bu gerçeğin “EDEB”iyle yaşamak açığa çıkıyor mu 

imanının sonucu olan “oruç” sonrasında senden? 

Yoksa, akşam iftarı bile beklemeden, ölmüş kardeşinin çiğ etini 

yemeye devam ederken, diğer yandan da “oruç” tuttuğunu mu 

sananlardansın?.. 

Her neyse… 

İşte diyenin dediği gibi… 

“Sevgi baht olmuş EZEL’den bize… Sizde bir türlü; bizde 

bir türlü”! 

Aslına bakarsanız bu aralar hayli derinlikli konulara girdik… Bu 

sohbeti isterseniz biraz farklı tamamlayalım… Size bir hikâye 

anlatayım… 

Efendim bizim televizyonda biraz “büyüklük” duygusu var… 

Yukarı kattaki 130 cm’lik TV’ye bakıp bakıp kendini çok büyük 

zannediyor! Topu topu 180 santim ebadında oysa zavallı!.. 265 

santimlik plazma TV’den haberi yok tabii! 

Dün gece bir de baktım ki kendinden geçmiş homurdanıyor… 

“En büyük benim!” 

“Hayrola nereden çıkardın bunu?” dedim. 
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“Görmüyor musun? Tüm evren, yüz milyarlarla galaksi 

benim içimde!” demez mi?!! 

Onu dinlerken dalmışım verdiği görüntüden… “The 

UNIVERSE” diye bir belgesel vardı o anda uydu yayınında... 

Belgeseldeki evrensel görüntüler HD kalitesinin tüm canlılığı ve 

haşmetiyle ekrandan açığa çıkıyordu, bense dediklerine 

dalmıştım!.. 

Muhteşem bir görüntü! Evrende yüz milyarlarca galaksi 

görüntüsü! Düşünebilen bir beyni felç edecek bir şok görüntü! 

180 cm ekranlı HD TV kendini kaybetmiş; “Ben en büyüğüm!.. 

Tüm Kâinat benim içimde!.. İşte gör, yüz milyarlarca galaksi 

nasıl içime sığıyor!” diye haykırıyordu!.. 

Eskiden kablodan normal yayın alan bizim TV, artık yeni 

uydudan kendisine ulaşan 30 HD kanal yayınla daha bir canlı 

olmuştu! Aldıkları, sanki canlı imiş, kendisinde varmış, kendisine 

aitmiş gibi yansıyordu ekranından gözlere! 

Ne var ki o, aksettirdiği her şeyin, uydudan kendisine gelen 

olduğunun bilincinde değil! Kullanıcının tercihine göre her tür 

yayını vermesi dolayısıyla, sınırsız olduğunu düşünüyor; oysa o 

konuda bile uydudan gelenle sınırlı, onu da bilmiyor! 

O yüzden de, kendinde bulduğuyla kendini “UNIVERSE” 

(evren) sanıyordu!.. Ne yayını aldığı uydudan haberi vardı, ne de 

kendisinin gelen yayını açığa çıkaran bir cihaz olduğundan… 

Ekranında açığa çıkan görüntülerin, beynine ulaşan dalgaların 

çözümlenmesi akabinde ekranına ulaşan yansımadan başka bir şey 

olmadığını fark edemiyordu zavallı cihaz! 

Ey uydu!.. Merak ediyorum, acaba daha neler yollayacaksın 

benim TV’ye de, o da kendini neler sanmaya devam edecek? 

Aslında hiç karışmıyorum hissedişine ve yalnızca seyrediyorum 

onu!.. Çünkü o da fabrikada bu işlev için imal edilmiş… 
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Kendisinde açığa çıkarılanları aksettirmek için başkalarına… Ne 

yıkama yapabilir ve ne de buzdolabı işlevi görebilir! 

“Düşünen beyinler için biz nice misaller verdik” deniyor… 

Ne ibretsin sen TV! Seni seviyorum, bana verdiğin dersler için! 

Evet, sevgili dostlar… “Ramazan”, yani hiç değilse bir dönem, 

“ORUÇ” gerçekliğini yaşama süreci hepimize mübarek olsun...
16
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 Orucun genel anlamını “İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI” kitabının ilgili 

bölümünden okuyabilirsiniz.  
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Seyre girdik… Seyredebildiğimizce…  

Paylaşmaya çalıştık, dilimiz döndüğünce... 

Ama yazdıklarım için “çok ağır ve derin konular, bu kadarına 

ne gerek var” dendi!.. Oysa, ben derin konulara henüz 

girmemiştim!.. Belki, derin konulara geçiş için hazırlık 

aşamasındaki bazı temel ön bilgileri oturtmaya çalışmaktaydım. 

Önce işin “hakikati” kavranmalıydı ki, sonra işin “marifeti”ne 

sıra gelsin; “Esmâ mertebesinin” hangi kanunlara veya sisteme 

göre “çok boyutlu tek kare resim olarak” seyri oluşuyor 

bilinsin… Demek ki bu konulara ve de KİTABIMIZ yani 

“Muhteşem BİLGİ KAYNAĞI” Kur’ân-ı Kerîm’in işaretlerinin 

açılımına bu anlayışlar doğrultusunda daha hiç gerek yok!.. Çünkü 

onlar, gerçekten çok derin! Size bu derinlik hakkında sadece bir 

örnek vermek istiyorum. 

Önce âlim anlayışıyla bir âyet meâli: 

“Vechini hanîf olarak (bir tanrıya tapınmaksızın, Allâh’a şirk 

koşmaksızın, doğru iman işlevselliğiyle) o tek Din’e doğrult! O 

Allâh fıtratı’na ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Allâh 

yaratışına tebdil (bedel) yoktur (fıtrat değişmez; açığa çıkarmayı 

dilediği özelliktir, özel bir ismi ve kemâlâtı vardır)... İşte bu 
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(hanîflik tabanlı fıtrat dini), Din-i Kayyim’dir (hep payidar, daim 

geçerli Sistem’dir)... Fakat insanların ekseriyeti bilmezler.” 

(30.Rûm: 30) 

Şimdi de bu âyetin bizim seyrimize göre anlamı: 

“Vechini” (holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki 

Esmâ mertebesi noktanı, ki varlığın o noktadan projekte 

olmaktadır) Hanîf olarak (varlıkta ikinci bir yaratıcı 

düşünmeksizin) O TEK DİN’e (TEK bir yaratış sistemine, Esmâ 

mertebesinin “çok boyutlu tek kare resim” seyrine) yönelt!.. O 

Allâh fıtratına (Allâh’ın Esmâ’sının işaret ettiği özelliklerle tüm 

varlığı holografik gerçeklik sistemiyle programlı olarak var edişine) 

ki insanları da bu sistem üzerine (varlıklarında hakikat noktası 

mevcut olarak ve o noktanın projeksiyonu olarak) yaratmıştır. 

İşte bu (her birimin kendi hakikat noktasından –Rubûbiyet 

mertebesinden– projekte olarak var oluşu) DİN-İ KAYYİM’dir 

(her an ve ebeden geçerli sistemdir). Fakat insanların çoğunluğu 

bilmezler!” 

“Vech”; varlığın algılanan sûretinin derûnundaki hakikat 

noktasıdır ki “ne yana dönersen Vechullâhı görürsün” uyarısı 

buna işaret eder. “Hanîflik”; TEK bir dışında ikinci bir varlık 

kabul etmemektir. “Fıtrat”; varlığın oluşturulma programıdır, 

seyrimizdeki tespite göre. Allâhu âlem! 

Bu tür açılımlar çok derin nitelendiğine göre, artık bundan 

sonrası için, Nasreddin Hoca’nın yaptığı gibi, “Bilenler 

bilmeyenlere anlatsın” deyip, yazıları kesmek en doğrusu… Ya da 

konuları hafifletmek lazım… Öyle yapalım öyleyse... 

Daha düne kadar, insanlar Güneş’in, Dünya’nın etrafında 

döndüğünü; Dünya’nın, evrenin merkezi olduğunu; bir madde âlem, 

bir de madde olmayan âlemler olduğunu kabulleniyorlardı. 

Şekilcilik, maddecilik, gardıropçuluk tüm toplumları her yönden 

teslim almıştı! 
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İnsan; yiyen, içen, seks yapan ve bu arada bu tür anlayışa göre 

şekillenen inançlar doğrultusunda gökteki tanrıya da tapınırsa, onun 

gözüne girip cennetine sokulacak bir varlık olarak kabulleniliyordu. 

Bugün sanki çok mu farklı diyeceksiniz belki... Maalesef, 

ekseriyet bundan pek farklı görünmüyor bugün de! Bu sebeple, 

diğer eserlerimizi değerlendirerek belirli bir düzeyde birikim 

edinemeyenlerin, son yazılarımızı kavrayabilmeleri hayli güçleşmiş 

görünmektedir... 

Rasûlullâh aleyhisselâm yanlış anlaşıldı çoğunluk tarafından; 

asansörle, kanatlı atla yanına gidilen bir tanrıya inanmamızı istediği 

kabul ediliyor… Günde beş defa gökte bir yerden bizi seyreden 

tanrının huzuruna çıkılıyor! Günde beş defa huzuruna çıkıp tapınan 

ve tapınmayanların hesabını tutuyor gökte bir yerden bizi 

seyrederken... Ya da yılda bir ay açlık ve susuzlukla sınıyor 

kendisine inananları... 

Neyse; gerisini çok iyi biliyor, çevrenizde seyrediyorsunuz… 

Kesin bir gerçek var ki... Mecazlardan hakikate uzanabilmek 

için, beynin mutlaka yeni açılımlar kazanması ve bilmediklerini 

fark etmesi gerekir. Bunu da eskiyi tekrarlayarak elde 

edemezsiniz! 

Bildiğiniz kelimelerle bilmediklerinizi anlamaya çalışırsanız 
bunu çok ama çok zor başarırsınız! 

Yeni bir anlayış için yeni bir kelime gerekir beyin 

çalışmasında. Böylece de beyindeki eski bazı girdiler, o kelime 

çevresinde yeni gelen verilerle birlikte yeni bir bütünlük 

sağlayarak yeni bir kavrayış getirir. 

Aksi takdirde, beynin çalışma yapısı gereği, kelime ve isimlere 

karşılık, hep, ilk algılandıkları anki kavramlar değerlendirilir, 

onlara uygun imajlar oluşturulur! 

Mesela, daha okula yeni başladığınız yıllarda, “nokta” kelimesi 

bir imlâ işareti olarak “.” şeklinde kayda girmiştir beyninizde… 
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Şimdi ne kadar tasavvufî anlayıştaki “NOKTA”dan söz edilerek 

işaret yollu bir şey anlatılmaya çalışılırsa çalışılsın, bu kelimenin 

geçtiği her yerde, ister istemez “.” tasavvuru beyninizde 

canlanacaktır. Ama küçük, ama çok büyük bir “.”! 

Eğer bu misalle bir şeyler anlatabildiysem, buna göre, bildiğiniz 

pek çok tasavvufî tâbire karşılık içinde bulunduğunuz durumu 

genişletebilirsiniz. 

Beynin bu çalışma sistemini bildiğimizden dolayı biz, ilk olarak 

“ALLÂH ismiyle işaret edilen” tanımlamasıyla “ezberleri 

bozma” çalışmasına başlamıştık… 

O, hiçbir insan veya yaratılmışın hayal veya tasavvurunun, 

havsalasının alamayacağı, “ALLÂH” ismiyle işaret edilen!.. 

O öyle bir “ALLÂH” ismiyle işaret edilen ki, “İLMİ”indeki 

“DATA”larından bir “DATA”da “Esmâ”sıyla, “Hakikat-i 

Muhammedî”yi irsâl eylemiş, O’nunla “Esmâ”sını seyreylemiş! 

“ESMÂ” kısaca “isimler” demektir. Yani, “Esmâ” kelimesiyle 

“ALLÂH” adıyla işaret edilene ait olarak bildirilmiş çeşitli 

“ÖZELLİKLER”e işaret edilir… 

Bu “özellikler”, ayrı ayrı şeyler olmayıp; TEK BİR varlıkta 

bulunan, değişik işlevlerin açığa çıkmasına kaynak olan 

özelliklerdir. 

İşte “Esmâ mertebesi” denildiğinde, sayısız özellikler sahibi 

TEK’ten söz edilir. “Es Samed, el Vâhid” gibi tanımlamalar bu 

“TEK”liğe işaret ederler. 

TEK’in kendisinden her “AN” açığa çıkan (irsâl olan) sayısız 

özelliklerinden “münezzeh” oluşuna işaret etmek muradıyla, bu 

konuları işlerken yeni bir ezber bozucu olarak da “veri” veya 

“henüz işlenmemiş salt bilgi” anlamına gelen “DATA” tâbirini 

kullandık... Birçoklarına yabancı gelse de, aslında “data” tâbiri, 

günümüzde batılı pek çok araştırmacı bilim adamının yayınladığı 
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eserlerinde, evrenin özündeki, onu meydana getiren “bilgi” 

anlamına yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Bize göre, bazı yanlış anlamaları en kısa yoldan ortadan 

kaldıracak bir çözümdür bu… Zira, “Ulûhiyet”i dolayısıyla 

“ALLÂH” adıyla işaret edilmesi ve her mertebede Kendisinin 

gayrı olmayışı, pek çok kişinin zannında, “Esmâ mertebesinin” bir 

tür “tanrı-ilâh” şeklinde anlaşılmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, 

hem şartlanmışlıklar ötesinde beyinlerde yeni açılımlar sağlaması 

bakımından hem de din bilgisinin modern bilimsel veriler 

ışığında hayalden uzak, güncel verilerle gerçekçi biçimde 

değerlendirilmesi ve doğru anlaşılabilmesi bakımından önemlidir 

bu yeni açılım! 

Ne var ki geçmişte ve günümüzde bu konuda belirli bir temele 

sahip olmayan pek çok kişi hayrete düşmüş; “Esmâ” mertebesini 

“Allâh’ın Zâtı” sanmıştır. Ve dahi sanılmıştır ki, varlığını “Esmâ” 

mertebesinden Rubûbiyet hakikatine dayalı bir şekilde alması 

hasebiyle, nefs-birim, “ALLÂH” adıyla işaret edilendir; her şey 

“ALLÂH”tır!!! 

Heyhât!.. Bu tür zanlar hep o “tanrı” varsayımlarının 

ürünleridir... 

Oysa… “ALLÂH”, “ALLÂH”tır… Evren içre evrenler ve 

bilinen bilinmeyen her şey yalnızca bir “AN” içre “var” olup, 

sonrasında “yok” olan tek bir tecelli içinde yer alan bir figürden 

başka bir şey değildir! 

“Kaldır başını göğe bak; sonra bir daha kaldır başını göğe 

bak...” diye uyarır Kur’ân. 

Kaldıramıyorsan başını göğün sonsuzluğuna, önündeki TV 

ekranından, bilgisayarının monitöründen bak; galaksilerin, evrenin 

sonsuzluğunu hissetmeye çalış! 

Bu muhteşem sonsuzluk ifade eden yaratış mucizesi içinde, 

Dünya’nın da, Berzahın da, cehennemin de, cennetin de bir hiç 
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mesabesinde kaldığını düşünebilen; “her şey Allâh’tır!” diyebilir 

mi hiç? 

Evet, “DATA” ismiyle işaret ettiğimiz, öyle bir 

“GERÇEKLİK”tir ki, İlmi, “ZÂT”ın ilminden gelir; “Esmâ”sı, 

yani sayısız isimlerle işaret edilen varlığındaki özelliklerin sonucu, 

dilemesiyle açığa çıkar her “AN” yeni bir “şan” şeklinde “çok 

boyutlu tek kare resim” olarak... 

“DATA”yı biraz daha açıklamaya çalışırsak, diyebiliriz ki, 

açığa çıkmamış hâliyle “Esmâ mertebesi”! 

Şu anlatımla biraz daha açmaya çalışayım: 

Bir an “var” olup, bir an sonra “yok” olan “çok boyutlu tek 

kare resim” dediğimiz Esmâ tecellisini düşünüp hissetmeye 

çalışın… Bir an “var”, sonra “yok”!.. İşte tam bu noktada durun! 

O “yok” oluş anında, hiçbir Esmâ özelliği açığa çıkmamış 

“mutlak yokluk” hâli… Ama, “var” oluş anında ortaya çıkan tüm 

Esmâ’yı da kendi varlığında barındıran bir yokluk hâli! “DATA” 

kelimesiyle işaret etmeye çalıştığımız bu… (Araştırmacı bilim 

adamlarının bir kısmı buna “hâl”, “durum” anlamlarına gelen 

“state” tâbirini de kullanmaktadırlar batıda...) 

“Âmâ” mertebesi denerek “DATA”nın işte bu hâli kastediliyor 

gerçekte müşahedemize göre. Yani, “Esmâ mertebesi” diye işaret 

edilen özelliklerin açığa çıkmamış, görünmez, karanlıkta olduğu 

“AN”! (Hâlbuki şartlanmamıza göre “âmâ” denince “kör, 

göremeyen” diye bir kavram düşünürüz...) 

“Rabbimiz biz yaratılmazdan önce neredeydi?” sorusuna, 

“Altında ve üstünde hava olmayan âmâda idi!” açıklamasını 

hatırlayın! 

İşte “NOKTA” ismiyle işaret edilmiş olanı “DATA” diye 

adlandırdığımızda; “Hakikat-i Muhammedî” veya “İNSAN” veya 

“El İnsan-ı Kâmil” isimleriyle “Esmâ” mertebesi anlatılmak 

istenmiştir. 
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Ne var ki burada dikkat edilmesi gereken çok ince ve hassas bir 

nokta söz konusudur! 

DİKKAT! 

Bu konuda beyin, verilerini değerlendirirken, kelimeler esfeli 

sâfîliyni şartları yüzünden kayma yapıp, yanlış fikirler de üretebilir. 

Şöyle ki, beyin, çalışma sistemi gereği, her fikri, tasavvur 

dediğimiz “imgeleme” işlevi sonucunda, bilinçte açığa 

çıkartmaktadır. Bu yüzden de kafanızda düşündüğünüz her fikir bir 

şekille sûretlenir. Oysa, “Hakikat” sûretsizdir! Sûret, “hakikat”in 

değil, sizin algı biçiminizin bir ürünüdür. 

İşte bu hassas nokta yüzündendir ki bu konu, yanlış bir 

değerlendirmeyle şu şekilde anlaşılmamalıdır: 

“DATA vardır “Esmâ mertebesi” olan… Ama bu “DATA” gibi 

sayısız “DATA”lar vardır “İLMULLÂH”ta… Bu “DATA” da o 

“İLMULLÂH”taki sayısız “DATA”lar okyanusunda yüzmekte olan 

“DATA”lardan bir “DATA”dır!” 

Hayır, anlatılmak istenen gerçek asla bu değil! 

“ULÛHİYET”iyle “İLMİ”ndeki “DATA”ları kapsayan; “El 

VASİ”den hareketle düşünebildiğimiz; “ALLÂH” ismiyle işaret 

edilen, “DATA”nın “AHADİYET”inden açılan kapının 

bâtınıdır, derûnudur. O’ndan “ayrı” bir şey değil! Ne var ki, bu 

“DATA”ya “aynı”lık yani “tümüyle O’dur”luk vermez. Belki 

hem “aynı”dır, hem “ayrı”! 

“Aynı”dır, çünkü ayrı bir varlık değildir!.. “Ayrı”dır, 

“ALLÂH” adıyla işaret edilen, “DATA”da “İLMİ”ne GÖRE 

zâhir kıldığıyla tanımlanmaktan münezzehtir!  

(Bir işaret: Zâhir kılmak ne demek? “Zâhir Bâtındır” ve dahi 

aynı şeydir ise “Ruhlarınız bedenlerinizdir...” uyarısı nasıl 

kavranır?) 
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“İlmiyle” işareti, “DATA” veya “NOKTA”nın “ZÂT”ına 

işaret ederken; “ilmini” diyerek “Esmâ”sının özellikleri; 

“ilminde” derken de bu “seyir”in “vehim nûrundan” meydana 

gelmişliği anlatılmak istenir düşünsel seyrimize göre. 

Algılanan ya da algılanamayan, bildirilen veya bildirilmemiş 

olan her şey, varlığını “Allâh” ismiyle işaret edilenin 

“ULÛHİYET”inden aldığı içindir ki; “ULÛHİYET” kapsamı 

dışında hiçbir şey olmadığı içindir ki; “Esmâ” mertebesine 

“ALLÂH” denmiş; “Sen atmadın atan ALLÂH’tı” 

buyrulmuştur! “Teşbih” tâbiri, gerçeklerin işte bu tür anlatımına 

işaret sadedinde kullanılmıştır. 

Öte yandan, “ALLÂH İLMİ”nde bir “NOKTA” olan “DATA” 

gibi sayısız “DATA”ların varlığı, “Zâtî ilim” tecellisine mazhar 

olanlarca bildirilmektedir! Ki bu da, olayın “tenzih” yanına işaret 

eder. 

ALLÂHU EKBER! 

“Allâh’ı hakkıyla takdir edemediler...” (6.En’am: 91) 

Bu hakikatleri seyre girdik… Seyredebildiğimizce…  

Paylaşmaya çalıştık karşılıksız olarak sizlerle, dilimiz 

döndüğünce... 

Ne var ki ardından sorular yağmurlar gibi yağdı, biz yazdıkça… 

“Allâh ‘DATA’ mı?” diyenden; “Allâh sıfatlarını inkâr mı 

ediyorsun?” diyene kadar! Kimi diyor, “DİN’i somutlaştırdın”; 

kimi diyor “Herkesin gördüğü varlığı yok sayıyorsun, sen yoksan 

bunları yazan kim?” 

Ortada gerçekte TEK bir realite var!.. 

Bu hakikat, geçmişte mecaz ve işaretlerle anlatılmaya 

çalışılmış… Bugün ise aynı realiteye, bilimsel veya 

bilimsellikten yola çıkan teorik yaklaşımlar söz konusu... 
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Biz yazılarımızda, geçmişin deyimleriyle konuya açıklık 

getirmek istediğimizde, çağın bilimlerini esas alanlar, “Ne 

diyorsun anlamıyoruz, şunu anlayacağımız gibi anlat” diyorlar… 

Çağın bilimselliğinin verilerinden yola çıkarak anlatmaya 

başladığımızda da, bu defa tasavvufun geçmişteki mecazlarını 

esas alanlar, “Ne uyduruyorsun, biz geçmişte kimseden duymadık 

bunları” diyorlar. Sanki geçmişte, bugün açıkladığımız veriler, 

çağdaş bilimsel tespitler vardı da, onlar bunu önemsemediler ve 

açıklamadılar!!! 

Yazılarda her iki bakış ve deyimleri meczettiğimizde ise, bu kez 

iki tarafta yaygarayı basıyor, “Ne diyorsun, şunu anlayacağımız 

dille anlatsana” diyorlar… 

İşte bu yüzdendir ki… 

EZBER BOZMAK, beyinleri sorgulamaya, düşünmeye 

mecbur bırakmak için “DATA” dedim… 

Evet… Gelelim günün sorusuna… Her an yeni bir “şan” sonucu 

“var” olup, akabinde “yok” olan; “DATA” indînde “çok boyutlu 

tek kare resim” olan yapı, hangi özellik dolayısıyladır ki, hep 

birbirini takip eder şekilde sanki senaryonun gereği çekilmiş filmin 

kareleri gibi birbirini takip etmektedir? Yani, “Allâh her an yeni 

bir şandadır” hükmü, nasıl olup da birbirini izler olaylar şeklinde 

tezahür etmektedir? 

Bu tür bütün soruların cevapları hep “Esmâ” mertebesinde 

aranmalıdır! Çünkü tek kaynak orası… 

Ama, şartlanma yollu edindiğiniz isimlerin anlamlarını bir 

yana koyarak. Yani, beşerî değer yargılarınıza göre o isimlere 

verdiğiniz anlamları bir yana koyarak! Zira o size ezberletilen, 

şartlanma yollu edindiğiniz anlamlar burada geçer akçe olmaz! O 

anlamlar, beşerin et-kemikli madde dünyasına göre, insan gibi 

düşünen ötedeki bir tanrı varsayımına göre anlatımlardır!  
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Oysa, “Esmâ” dediğimiz “isimler”, insan gibi düşünen, insan 

gibi özellikleri olan ötedeki bir tanrının değil, ismi “Allâh” olanın 

özelliklerine işaret eden isimlerdir... 

İşte size bir örnek: “Esmâ ül Hüsnâ”dan “El HASİYB” ismini 

hatırlayın… 

İşte “Esmâ mertebesi”nde var olan bu ismin işaret ettiği 

özellik, tüm “çok boyutlu tek kare”lerin, birbirinin sonucu 

olarak oluşmasını ve dolayısıyla birbirini izleyen bir seyir takip 

etmesini sağlayan, yani “sebep-sonuç” dediğimiz ilişkiyi doğuran 

temel özelliktir. Mikrodan makroya her birim ve yapı bir 

sonraki anda, bir önceki anda kendisinden açığa çıkanın 

sonuçlarını yaşar!.. Bugünün, dünün sonucudur! İster beğen, ister 

beğenme, istersen de pişman ol! 

Bu durum da, her an yeni bir “şan”da oluş olarak anlatılır ki 

aslında “küll” denen “tümel”in, TEKİL bir varoluş 

dönüşümünden başka bir şey değildir. (Bunu hissedebilmek için, 

seyredebilmek için eskilerin tâbiriyle “kalp gözüyle”, önce 

mekânsız ve şekilsiz görme özelliği açığa çıkmalıdır...) 

Bu isimlerin işaret ettiği TEK’teki özellikleri, beşerin 

dünyasındaki olay ve ölçülerle değerlendirmek çok büyük bir gaflet 

olup; sonuçta bilinci bir “tanrı-ilâh” anlayışına hapseder! 

“Seriy’ul Hisab” (hesabı anında gören) mecazı, toplumların 

şartlandırıldığı beşerî mânâda karşılıklı bir “hesaba çekme” olayına 

değil, TEK’in Evrensel Sistemi’nin işleyiş mekanizmasındaki 

bir özelliğe işaret eder; tıpkı Esmâ’dan her bir isim gibi! 

“Esmâ” mertebesini ve “her an yeni bir şan alış” 

sonuçlarını, kendini maddeden ibaret sanan beşerin dünyasına 

GÖRE yapılmış olan tarif veya tanımlamalar düzeyinde 

değerlendirmeye kalkışmak, ancak perdelilik yaşamı için 

yaratılmış olmanın bir sonucudur... 

Burada fark edilmesi ve kavranılması zorunlu çok önemli bir 

konu var: 
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Beynin çalışma sistemi! 

Varoluş özelliği dolayısıyla beyin, hayal yollu madde kabulünü 

oluşturuyor insanlarda… Oysa “beyin” kelimesiyle tanımladığımız 

yapı, boyutsal derinliği itibarıyla “ruhlar âlemine” ait bir yapıdır! 

(“Bedenleriniz ruhlarınızdır, ruhlarınız bedenlerinizdir” hadisi 

ve “Zâhir Bâtındır” uyarısı)… Bu yüzden de, ister kendi “ikizi”ni 

deyin, ister “ruh”unu deyin, ister “back-up”ını deyin, 

kendindekinin bir kopyasını oluşturup, yaşamını sonsuza dönük 

devam ettiriyor Yaratan’ın muradınca; varlığını oluşturan “Esmâ” 

özellikleriyle, yani derûnundaki “Rubûbiyet hakikatiyle”! 

Maddeye göre mânâ kabul edilen bu boyut, tek tek birimlerin 

oluşturduğu çokluk itibarıyla “Efâl” âlemi diye tanımlanmıştır ki; 

gerçekte ehlullâh indînde (seyrinde) böyle bir boyut “yok”tur! 

Çünkü bu boyutun aslı “hayal”dir! Varlığı yalnızca “ilim”de 

mevcuttur! 

Tıpkı, dışarıda algılanan şeylerin, beynin içinde var olmayıp, 

beyindeki varlıklarının yalnızca bilgi ihtiva eden dalgalardan 

ibaret olması gibi! 

“Esmâ” mertebesine sanki ayna olan “beyin” adını verdiğimiz, 

“kalp” diye “şuuru” itibarıyla tanıtılmış yapı, eğer “fuad” denilen 

“holografik gerçeklik”ten kaynaklanan ve varlığındaki “Esmâ” 

hakikatinden projekte olan “ilmin şuuru” ile “iman nûru” olarak 

işlev görürse, açığa çıkar!.. 

Ancak bu açılımın sonucunda, “kalp” gördüğünü yalanlamaz ve 

o hakikate göre yaşar ki getirisi, varlığında gören “Basıyr”, işiten 

“Semi”, konuşan “Keliym” olur… Ama bakanlar, hâlâ onu insanca 

görür, yaratılış amaçları gereği! 

Burada önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda da ek 

açıklama yapmak istiyorum: 

Son paragrafta anlattığım olay tasavvuf terminolojisinde 

“Tecelli-i Esmâ” diye tanımlanmış olan yaşamın açığa çıkışıdır. 
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“Tecelli-i Zât” ve “Tecelli-i Sıfat” bundan önce yaşanmıştır. 

Sonrası ise “Tecelli-i Esmâ”nın, “Tecelli-i Efâl”idir… 

“Tevhid-i Efâl” ile başlayan yaşam açığa çıkışların urûc yollu 

gerçekleşmesine mukabil, “Tecelli-i Zât”tan başlayıp “Tecelli-i 

Efâl”e uzanan seyir tenezzül yolludur. Bunların tümü de “Esmâ 

mertebesi” kapsamında gerçekleşir; muhakkik olmayıp kitabî 

bilgilerle taklit yollu “Zât” boyutunda yaşadıklarını sananların 

aksine! 

 

17 Eylül 2007  
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“NOKTA”NDAKİ KUDRET  

 

 
Sır, “nokta”ndaki kudrette! 

Sende bunu açığa çıkarttığında yağmur gibi üzerine düşmeye 

başlar çevrenden iftiralar, yalanlar, saptırmalar, karalamalar! 

Belâlar iner üzerine! 

Seni ve senden açığa çıkanı ÖRTMEK için! Lâyık 

olmayanlar, senden açığa çıkandan uzak dursun diye! 

“Nokta”ndaki kudret, yeryüzünde insana bahşedilmiş tek ve 

en değerli şeydir! Ancak pek az kişide açığa çıkartılan bir değerdir. 

“Değerlidir bu şey” denildiğinde, onun için yaratılmamış 

olanlar da bir anda o değerli şeyi elde etmek için ona yönelirler... 

Oysa korunması ve lâyık olmayan ellere geçmemesi gerekir 

onun! 

Bu yüzden de birileri harekete geçirilir ve ehil olmayan 

insanların o çok değerli ilimden uzaklaşmaları için, ilim kaynağına 

her türlü çamur, iftira atılmaya, yalanlar uydurulmaya başlanır! 

Yaratılışı dedikodu ile ömür tüketmek veya evcilik oynayarak 

senaryodaki kulluklarını tamamlamak üzere olanlar, konunun bu 

yönüne eğilerek, esastan, ilimden koparlar ve böylece dünyaya 

dönük yaşantılarına devam ederler! 
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“Nokta”sındaki kudrete ermiş olanları, dışardan bakanlar, 

ateşe atılmış olarak görürler! Oysa ateş içinde selâmettedir onlar! 

Çünkü “hasbiyAllâhu...” sırrı vardır onlarda! Ateş onlara ulaşmaz! 

Bilirler kendilerine ateş atanları, nedenlerini; bilgileri, belgeleri 

vardır ellerinde, ama dönüp bakmazlar bile geriye! 

Onlar “nokta”larındaki sırrın getirisiyle, seyir hâlindedirler 

olup biteni! 

Onlarda “M” kalkmıştır! “N” ile seyrederler âlemi! Atılan 

ateşler “M”ye ulaşır ancak! “M”si kalmamışların azabı kalmaz! 

Kudret nazarıyla seyrederler hikmet yurdunu! 

Belânın da, yalanın da, iftiranın da, saptırmanın da 

hikmetlerini! 

“Nokta”sındaki kudretin ehli olarak yaratılmış olanlar, yalan, 

dedikodu, iftira, gıybet gibi şeylerle uğraşmazlar; bunun yerine 

kendi hakikat noktalarına ermek yolunda mücahede edip, nefslerini 

tezkiye etmeye, arınmaya, takvaya ağırlık verirler! 

Bu sırrın ehli olarak yaşamak üzere yaratılmamış olanlara ise 

dedikodu, yalan, iftira, gıybet, kısaca dünyalarına dönük her şey 

kolaylaştırılmıştır. Ömürleri başkalarının hâlleriyle uğraşmakla son 

bulur; kendi hakikatlerinden ve getirisinden mahrum olarak! 

İftiraları yayanlar, aynen iftirayı atanlar gibidirler. 

Tarihte, kim insanlara hakikatin ilmini açmak üzere gelmişse, 

hemen onun getirdiğini örtmek ve ehli olmayan insanları o 

hakikatten alıkoymak için faaliyete geçen birileri de yaratılmıştır! 

Onlar hakikatlerinden örtülü bir şekilde yaşarlar ve 

başkalarının da o hakikatten perdeli kalması için ne 

gerekiyorsa yaparlar. 

Zira kullukları, ehil olmayan insanları “nokta”larındaki 

kudretten mahrum bırakmak üzere ne gerekirse onu yapmaktır! 
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Böylece “Deccaliyet”e hizmet verirler... Akı kara, karayı ak olarak 

tanıtmak üzere! 

Onların kullukları gereği bu hâl üzere olduklarını seyreden 

hakikat ehliyse, onlarla muhatap olmazlar ve gocunmazlar dahi! 

Çünkü bilirler ki ehil olmayanların o muhteşem nûrdan, 

“nokta”daki kudretten uzaklaşmaları için sistemde bu 

gibilerine gerek vardır! 

“Selâm üzerinize olsun” derler ve “nokta”larındaki kudretle 

seyirlerine devam ederler! 

Ne muhteşem olaydır “nokta”daki kudretle, “M”siz, “N”lileri 

seyretmek! 

“M”si olmayan şöyle demişti: 

“Dünya-N-ızdan bana üç şey sevdirildi”! 

Cehennem ateşinin yakmaması, kişinin “M”sinden arınmasıyla 

mümkündür! 

“Nokta”sındaki kudreti yaşaması “M”sizliğiyle başlar! 

“EviM”, “arabaM”, “bedeniM” türü bilinci bürümüş tüm 

“M”ler, sayısız perdelerden bir perdedir! 

“M”lilerin dünyası ise yalnızca bir “oyun ve eğlence” 

ortamından başka bir şey değildir “nokta”larındaki kudret ile 

yaşayanlar için... 

Bu yüzden de, “dünyaN” vardır onlar için... 

Sayısız Esmâ özelliklerinin açığa çıkması için yaratılmış “M” 

kullukları! 

Elbette örtülmeli “Nokta”daki kudret bunu yaşama amaçlı 

yaratılmamışlara!.. Bunun için de elbirliği yapmalı “M” kullukları! 

Tâ ki, “nokta”daki kudretin yaşamı için var olmamış olanlar, o 

hazineden uzaklaşana kadar! 
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“Kullarından bir kısmını yaratmıştır cehennem için.” Onlar 

hakikati örtmenin sonuçlarını yaşayacaklardır dünyalarıNda... 

Ebeden! 

“Kullarından bir kısmını yaratmıştır cennet için!” Onlar 

hakikate iman etmiş olmalarının ve bu imanın gereği olan 

yaşantıyı açığa çıkarmanın sonuçlarını yaşayacaklardır 

dünyalarında... Ebeden! 

“Ülâikel Mukarrebûn”!.. (56.Vâkı’a: 11) “Allâh” adıyla işaret 

olunanın Esmâ’sının özelliklerini “Nokta”larındaki kudret ile 

seyir hâlinde olanlardır onlar! “Onlar senin kullarındır; ne 

dilersen onu yaparsın” diyerek. 

Bilim yollu, “nokta”daki kudretin kokusunu alanlar, “secret” 

adı altında insanlara bunu pazarlamaya kalkmışlar... 

Tasavvuf yollu bunun kokusunu alanlar, bu kokuyla “M”lerini 

besleyip, kokunun ayrıcalığıyla kendilerini başkalarından üstün 

görme gafletine düşerek, onlara hor gözle bakmaya başlamışlar; 

böylece de “nokta”larındaki kudretten perdeliliği yaşamaya 

başlamışlardır! 

Evcilik oynamaktan kendini kurtaramadığı için, hakikatin 

ilmine hizmet edenlere sırt çevirenlerin basîretlerine geçirmiş 

olduğu perdeyi, başkasının kaldırması asla mümkün olmaz! 

Işık varken karanlığı seçip; sonsuzluğa kanat açmak varken 

yarasa misali karanlık bir “M”de yaşamak kimine göre ne hüzün 

verici bir yaşam şekli! 

Hakikatin olan “nokta”ndaki kudrete iman hâlinin senden 

açığa çıkması, “M”lerin olduğu sürece asla mümkün olmaz! “N” 

gözün asla açılmaz! 

Stringler âleminde fark edilmeyen gerçek, bu boyutta 

“olabilirlik”in asla  mümkün olmadığıdır! Çünkü, 

“NOKTA”daki şuur yani “ilim”, âlemlerin yani stringlerin 

hakikatidir! 
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“HASİYB” isminin işaret ettiği anlam, Sünnetullâh’ta 

“olabilirlik-ihtimal”in asla söz konusu olmadığı gerçeğidir! 

“Nokta” olan “Mutlak BEN”, insan adı altında, beyin ile 

“M”e bürünmüş ve böylece dünyası oluşmuştur! 

“Esmâ terkibi” diye geçmişte adlandırdığımız, beyin kabiliyet 

ve istidadı ile “M”lenen “nokta”, buradan, yapı elverdiğince, 

kendindeki kudreti açığa çıkartmaktadır her an! 

Bu yüzdendir ki, “M”lilerin dünyası bellidir! Değiştirilemez!  

Evcilik oynamak için yaratılmış olanı baskıyla hakikat ehli 

yapamazsın! Baskı kalktığında kendi “M”sinin gereklerini ortaya 

koyacaktır! 

Onun için demiştir ki sahabe, “Yâ Rasûlullâh, senin 

yanındayken neredeyse melekleri hissedeceğiz ama yanından 

uzaklaşınca dünyamıza dönüyoruz!” 

Dünyasından geçemeyenin hakikat ilmi dedikodudan öteye 

geçmez! Dedikodu sohbetleriyle de hakikat yaşanmaz! 

“Nokta”ndaki kudret için yaratılmışsan, sana, evcilik 

oynamaktan vazgeçip, “M”nden arınıp; dedikodu, gıybet, yalan, 

dolan, iftira dünyasından uzaklaşıp, Hakikat ilminin kemâliyle 

âlemleri ve Allâh kullarını seyretmek kolaylaşacaktır. 

Bu amaçla var olmamış isen, “M”li dünyanda, her an bir önceki 

senden açığa çıkanların sonuçlarını yaşamakla ömrün basîret körü 

olarak devam edecektir! 

“M”lerin dünyası yüzünden “nokta”daki kudretten mahrum 

kalmayanlara ne mutlu.. 

15 Kasım 2007 



 

 218 



 

 219 

21 

 

 

YENİLENİN ARTIK! 

 

 
Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin ve insan, Allâh 

Rasûlü ve son Nebisi Muhammed (aleyhisselâm)’ın 

açıkladıklarını anlamamış insanların, hayallerinde tasavvur ettikleri 

“elçi peygamber” anlayışı yüzünden, nelerden mahrum kaldıklarını 

biliyor musunuz?.. Hayallerinde oluşturdukları “tanrı” anlayışına 

“Allâh”ın ismini etiketledikleri için, kozaları içinde nasıl boğulup 

gittiklerini görüyor musunuz? 

“Allâh ahlâkıyla ahlâklanın” uyarısı yapıldığı hâlde, bunu 

duymazlıktan gelip, aklımızı kullanmayıp, anlamını düşünmeyip; 

“tanrı fermanları ve elçisi” masallarıyla, bir daha ele geçmeyecek 

bir ömrü nasıl boşa geçirdiğimizi bir fark edebilsek! 

Kolaylaştırılmamışsa, ne yazsak boş!.. Taşın üstünden akıp 

giden su gibi bu bilgiler de okunup geçilecek… 

Oysa… Kolaylaştırılmış olsa da… Nasibimizde olsa da…  

Biraz kıpırdatsak kendimizi… 

Yer değiştirsek, düşünce dünyamızda çağ atlasak da, oradan 

yeniden bakabilsek olaya… 

Beş duyunun gözüyle değil, “Basıyr” olarak; beş duyunun 

kulağıyla değil “Semi” olarak, “Latiyf, Habiyr” olarak evrensel 
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varlıkla iletişimde olabilsek! Hiç olmazsa, yargılamadan, 

yorumlamadan, şartlanmasız yönelebilsek âlemlere! 

Türk’ün, Arab’ın, Çinli’nin, Hintli’nin, Avrupalı veya 

Amerikalı’nın tanrısı anlayışından geçip… Dünya’nın, Ay’ın, 

Mars’ın, Güneş’in tanrısı kavramından geçip… Galaksinin, 

gökadaların, paralel veya evren içre evrenlerin tanrısı anlayışından 

geçip; “âlemlerin Rabbi” olanı fark etmeye çalışsak… 

Sonra da Âlemler ve Rabbi şeklindeki “çift”lik anlayışından 

arınıp; âlemlerin hakikatinde, “Esmâ mertebesi”ndeki “Tecelli-i 

vâhid” denen boyutsal tekilliği hissedebilsek… De!.. 

“RASÛLLÜĞÜNÜN” hakikatinin, “Esmâ mertebesi”nin ilk 

tecellisi olan “RUH” adlı melek veya “Hakikat-i Muhammedî” 

veya “Mümin” olduğunu anlayabilsek!.. 

“Esmâ mertebesi”ndeki ilim ve özelliklerin açığa çıkması 

iradesiyle, “her an yeni bir şanda” olarak meydana gelmiş 

“Tecelli-i vâhid” denilenin, “Risâletin hakikati” olduğunu bir 

kavrayabilsek!.. “İRSÂL”in hakikatinin bu mertebede 

gerçekleşmiş olup, bununla “Tecelli-i vâhid”in meydana geldiğini 

anlayabilsek! 

İşte o zaman fark edeceğiz “Rasûlün ahlâkı”, “Rasûlü olduğu 

Allâh adıyla işaret edilenin ahlâkıdır” işaretinin anlamını! 

Tanrının değil! 

Bu “Risâlet hakikati”nin yeryüzünde açığa çıkmış en 

muhteşem beyine inzâl oluşuyla, O yüce Zât’ın “Allâh Habibi ve 

en kapsamlı ahlâk sahibi” oluşunun bağlantısını ve dahi ne demek 

olduğunu düşünebilsek… 

“Rasûlullâh’ın ahlâkı, Allâh’ın ahlâkı idi” işaretinin anlamını 

işte o zaman fark edebileceğiz. 

Ama biz, öylesine şartlanmış, öylesine kilitlenmiş, öylesine 

bloke etmişiz ki düşünme sistemimizi şartlandırmalar yüzünden; 



Yenilenin Artık!  

 

 221 

Dünya üstündeki toplumların kendilerine özgü, kendileri gibi 

düşünen “tanrı” anlayışından öteye geçemiyoruz! 

Zor, çok zor geliyor kapsamlı ve derinlikli düşünmek!  

Kolayımıza geliyor, göze-kulağa dayalı bir tanrı, bir dünya ve de 

özel ulak postacı elçi peygamber kabulü! 

Sonra da diyoruz, “tanrı Türkü korusun”, “tanrı Arabı korusun”, 

“tanrı Yahudiyi, Hinduyu, İngilizi korusun!..” “God bless 

America”!.. Bölgesel tanrı!!! 

İnsan gibi düşünen ve insanî duygularla dünyayı yöneten bir 

tanrı! 

“Allâh” ismiyle işaret edileni kavrayamadık ama, hiç olmazsa 

tanrıyı insanlaştırdık ya!!! 

YENİLEN dostum! 

Yenilenmen için Dünya’nın tüm bilgileri şu an elinin altında, 

klavyenin ucunda… 

Deccaliyetin akı kara, karayı ak gösteren televizyonları varsa; 

Mehdiyetin de sana her doğruyu bulduracak, kavratacak interneti 

var! 

Kendini düşün, Dünya’yı düşün, Galaksi’yi düşün; varsa 

kapasiten, evren içre evrenlerde bir Dünya mesabesinde olan bu 

evreni düşün! 

Bütün bunlardaki her tür ve yapıyı yaratan o korkunç azamet 

sahibi muhteşem varlığı düşün! 

Bunu okuyup da bir şey hissedemiyorsan, gözünü yorma! 

Tüm bu evren içre evrenlerdeki her şeyi yaratanın “ahlâk”ı ne 

ola; bir düşün Allâh rızası için! En sevdiğinin hatırı için!.. O’nu bir 

insan ya da tanrı gibi tasavvur etmekten kaçınarak düşünmeye 

çalış! 

Bir düşün lütfen! 
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O basit gördüğün, beş harf olarak algıladığın “ALLÂH” adının 

ardındaki sonsuz yaratılmışları vareden Yaratıcı’nın, “RASÛL” 

ismiyle işaret ettiği ne olabilir? 

“RASÛL”ün, “RİSÂLET”in hakikati, özü, aslı nedir? 

Bizden de… 

“ALLÂH RASÛLÜ”nün ahlâkıyla ahlâklanmamız isteniyorsa; 

acaba bu ne demektir? 

Allâh Rasûlü, evrensel insandır! 

“İnsan”da açığa çıkan bilinç, gerçekte “evrensel bilincin”, 

beyinden “fıtrat”ına (programına) göre açığa çıkmış hâlidir! 

“Sen kendini küçük âlem sanırsın, oysa büyük âlem sensin” 
diyen “ilmin kapısı”, velâyetin zirvesi Hazreti ÂLİ, acaba sana 

neyi fark ettirmek istiyordu ki? 

Ama öylesine bir vurdumduymazlıkla yaşıyoruz ki; bilincimiz, 

genlerimize sinmiş “tanrı” anlayışından arınıp, sınırlılıktan dışarı 

çıkamıyor! 

“Tanrımızı” “HAK” yapıp, “HAK”lığı da bedenimize, 

beşeriyetimize verip, işin içinden çıktığımızı sanıyoruz!!! 

Kısacası, “bilinen kişiliğimizi” tanrı yapıyoruz! Oysa bunun 

yerine… 

Kendini Tanı!  

Bilincini Arındır! 

TEK’in Seyri ile seyir sahibi ol, deniyor! 

YENİLEN artık! 

Allâh’ın geçmişte olmamış ölçüde büyük lütfu olan çağdaş 

bilimler ışığında, dünde mecazlarla işaret edilmiş olan muazzam 

hakikati fark etmeye çalış! 
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Senin kabul ettiğin gibi madde diye bir şeyin gerçekte hiçbir 

zaman var olmamış olduğunu fark et, anla artık! 

Bak, ünlü Alman Fizik Profesörü Hans Peter Dürr ne diyor 

PM Magazin Mayıs 2007 sayısında: 

“PM: Sayın Profesör Dürr madde dediğimiz aslında nedir? 

H. P. Dürr: Aslında madde diye bir şey yok; en azından 

kabullendiğimiz anlamdaki şekli ile mevcut değil! Sadece bir 

oluşum var ki, sürekli bir değişim ve canlılıktan oluşmaktadır. Biz 

bunu tahayyül etmekte zorlanıyoruz! Asıl olan, madde bağı 

olmadan, sebep-sonuç ilişkisi gerçeğidir! Biz buna ‘RUH’ da 

diyebiliriz. Öyle bir ‘şey’ ki biz bunu ancak spontane 

yaşayabiliriz, dokunulacak bir şey değildir. Madde ve Enerji 

dediğimiz olgu, ancak ikincil olarak ortaya çıkmaktadır… Bir 

nevi ağır akışkan, sâbitleşmiş RUH şeklinde GİBİ. Albert 

Einstein’a göre, madde, enerjinin sadece inceltilmiş şeklidir; 

temeli ise, daha ince (lâtif) bir enerji değil; çok daha farklı bir 

şey, CANLILIKTIR. Bu olguyu bilgisayarlardaki ‘software’e 

benzetebiliriz.” 

Evet dostum!.. 

Deniz bitti! 

Artık bitti bilim dünyasında, beş duyunun sana varsandırdığı 

kısır sığ anlayış! Ve dahi bu çağdışı anlayış üstüne bina edilmiş her 

düşünce sistemi! 

Bir çağ kapandı ve yeni bir çağ başladı bile… Hiç farkında 

olmasan bile! 

Bu çağda, Kur’ân ve Rasûlullâh, altın çağını yaşayacak, 

deşifre edebilenleriyle! 

Bilincini çıkar artık kozasından! 

Evrene bak! 
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Hücrelerine, DNA’larına, moleküler yapına, atomik katmanına-

katmana, kuarksal katmana “BASIYR” olarak yönel!.. “SEMİ” ile 

algıla!.. Seyreyle! 

Dünya yaşamında bunu gerçekleştiremezsen, böylece devam 

edecek boyutsal yolculuğuna ve sonsuza dek “âmâ” olarak 

kalacaksın! 

Bu gerçeklerden sonra düşün bakalım devletinin rejimini, 

siyaseti, hükümleri, fermanları! Türkiye’de, Çin’de, Brezilya’da, 

İspanya’da İslâmî kurallara göre yönetilmeyen devletlerde 

yaşayanların hâlini!.. 

Namazını ikame edip mi’râcını yapıp, Rasûl’ün hakikatine 

ulaşabiliyor musun? Rabbini tanıyor musun?..  

Hacca serbestçe gidip Kâbe’nin sûretinden Hakikatine yolculuk 

edip amacına ulaşabiliyor musun?.. Orucunu yaşayıp, 

bedenselliğinin istekleriyle kayıtlanmaktan arınıp, şuur boyutunda 

“Samediyet” hakikatine ulaşabiliyor musun? Sen mirasını istediğin 

gibi dağıttın da sağlığında, elini bağlayan mı oldu! Dilediği 

kadarıyla zekâtını, sadakanı istediğine verebiliyor musun? 

Zekât, karşılıksız verilir! Karşılık beklenmez ve alınmaz! Ben de 

takdirimde olan bilgilerimin zekâtı kadarını yazarak dağıtıyorum… 

Kimseden karşılık olarak bir şey beklemeksizin… Ne pâye, ne 

ünvan, ne etiket, ne de mertebe… “Allâh kulu” olmak yeter bana! 

Dünyanızdaki hiçbir ünvan, etiket, mertebe kabulünün benim 

indîmde değeri yok! Böyle bir beklentinin olmasını bile 

düşünemem yaşadığım dünyamda… 

Çıplak ve tek geldim herkes gibi, çıplak ve tek gideceğim bu 

dünyadan; bilincine, müşahedelerine, seyirlerine hayran 

olduklarımın yanına… “Seviyorum onları” demek haddime değil! 

Bak dostum… 
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“Hiç kimse ameliyle cennet boyutuna geçemez”! Duymadın 

mı bu gerçeğin vurgulanmasını? 

“Âhir zamanda ‘Lâ ilâhe illâ Allâh’ gerçeğini dillendiren 

cennete girer” açıklamasının neye dayandığını hiç düşünmedin mi; 

düşünemiyor musun? 

Tanrı yoksa… Tanrı cehenneme atmayacaksa, Tanrı cennete 

sokmayacaksa!.. 

“Herkes elleriyle yaptıklarının sonuçlarını” yaşayacaksa... 

“Hesap görücü olarak nefsin yeter” diye uyarılmışsan… 

“Cennetlik” veya “cehennemlik” olan anasının rahmindeyken 

tespit olunur uyarısı varsa… 

Bedenselliğinin getirisi bencilliğini yaşayanlar varken 

yeryüzünde, “halife” meydana gelmişse… “Şuur”lu, yani “kalp” 

sahibi olarak yaşayan bir tür açığa çıkarılmak istenmişse... 

“Mümin müminin aynası” ise… Birinci “Mümin” Esmâ 

mertebesindeki “Mümin” isminin hakikati, ikinci “Mümin” de 

“Rasûl’ün hakikati” ise… 

“Kalp kalbe karşı ise”... İkisi birbirini yansıtıyorsa… 

“Müminin kalbinde, Esmâ mertebesi mevcut” ise… 

Kalpsiz, kalbindekinden “bîhaber” olan ise… 

“Nasıl secde etmezsin ol kalbe ki içinde Allâh var!” diyen bu 

nükteye işaret etmişse…  

Ve o kalp, senin kalbin ise!.. 

Sen ise, kalbindekiyle yaşamak varken, onun yerine gökte 

varsandığın tanrı uğruna bir şeyler yapacağını düşünüyorsan!.. 

Rasûlullâh’ın nefsi müdafaa sadedinde savaşmasını, Kâbe’yi 

ziyaret hakkı uğruna savaşmayı göze almasını gözardı edip; silah 
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yoluyla insanları zorla Müslüman yapmak uğruna ömrünü 

harcıyorsan… Artık ne diyebilirim…  

“Deccal’in eşeği vardır kırk günde Dünya’yı dolaşır” 
şeklindeki sembolik anlatımı, uzun yıllar önce yaşamış Zât, 

yaşadığı devrin anlayışıyla yorumlayıp “şimendifer olabilir” 

derken; onu okuyanların çoğu şimendifer veya tayyare anlayışında 

sâbitlendi, öyle dedi diye! O Zât, kendini yaşadığı günlere göre 

güncellerken, takipçilerinin çoğu hâlâ asırlar öncesinin din 

anlayışıyla kilitlenmiş durumda! Bize de “Ahmed Hulûsi, Allâh 

enerjidir diyor” şeklinde iftira ederek, insanları bu bilgilerden uzak 

tutmaya çalışıyorlar; yüklendikleri vebalin bilincinde olmaksızın! 

[On Yedinci Mesele:  

Rivayette var ki, “Deccal çıktığı gün bütün Dünya işitir ve kırk 

günde Dünya’yı gezer ve harikulâde bir eşeği vardır.” 

Allâhu âlem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla 

tevilleri şudur: Bu rivayetler mucizâne haber verir ki, “Deccal 

zamanında vasıta-i muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, 

bir hâdise bir günde umum Dünya’da işitilecek. Radyo ile bağırır, 

şark-garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk 

günde Dünya’yı devredecek ve yedi kıt’asını ve yetmiş hükûmetini 

görecek ve gezecek” diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, 

radyo, şimendifer, tayyareden mucizâne haber verir. Hem Deccal, 

deccallik haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla 

işitilir. Ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi 

uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği 

merkebi ve himarı ise, ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı 

cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce 

tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını 

ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir 

otomobildir veya tayyaredir veyahut sükût lazım!] 

Uyanın ve yenilenin! 
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Bir günde Dünya’yı dolaşabilirsiniz… Aynı anda Dünya’nın her 

yerinde kendinizi gösterip, Dünya’nın her yerindeki insana aynı 

anda konuşabilirsiniz! 

En saydığınız, sevdiğiniz büyük adamı size, vahşi bir çocuk 

katili gibi gösterebilirler ekranlarda… Ya da sıradan bir adamı 

süpermen gibi! 

Uyanın ve düşünmeye başlayın!.. Aklınızı kullanarak, 

sorgulayarak, çağdaş bilimleri edinerek, düşünerek yenilenin! 

Eski bilgileri birbirinden kopuk şekilde yenilerle harmanlayarak 

çalışırsanız, çok uyumsuzluklar çıkar ve işin içinden çıkamazsınız! 

Konuyu kökten ele alarak, sistemli, birbiriyle bağlantılı ve 

mantıksal bütünlük içinde değerlendirmeye çalışın. 

Şems, Mevlâna’ya kitaplarını terk ettirmişti! Niye dersiniz? 

“Tanrı” anlayışınızı geliştirip, güncelleyip, ona “Allâh” ismi 

takmakla, hayalinizde tasavvur ettiğiniz “tanrı” anlayışından 

arınıp “Allâh Rasûlü”nün anlatmaya çalıştığı “ALLÂH” ismiyle 

işaret edileni kavrayamazsınız! 

Düşünce ve anlayışınız “tanrı” kavramı kurgusu üstüne kurulu 

ise, onu güncellemekle RASÛLULLÂH’ın açıkladıklarını 

anlayamazsınız! 

Kişinin DİN konusunda içine düşeceği en büyük felaket, 

kökeninde “tanrı-ilâh” kavramının olduğu DİN anlayışıdır! 

Bu anlayıştır ki, sizi sonuçta yeryüzünde “tanrı hoparlörü 

peygamber” anlayışına sürükler! 

Bu anlayıştır ki, sizi “bedensellikten ibaret benlik” kabulüne 

sürükler; bu anlayıştır ki beden-beşer anlayışını doğurur! 

Oysa düşünün bir… 

“Ene beşerun misliküm”; “Ben sizin misliniz olan beşerim” 

(18.Kehf: 110) âyeti ne demek istiyor? 
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Senin, kendini sandığın üzere, “kalp”siz, yiyip içen, üreten, 

uyuyan bedensel varlığım mı demek istiyor? 

Yoksa… 

“Sen de benim gibisin, dolayısıyla benim varlığımdaki 

hakikat aynıyla sende de var; gel sen de kendindekini keşfet ve 

onu yaşa, bunu başarabilirsin takdirinde varsa… Gel bir dene” 
mi, denmek isteniyor? 

Âhir zaman!.. Bu neslin kıyameti çok uzak değil işaretlere göre! 

Deccaliyet sizi her yandan bedensellik ve tanrı anlayışıyla 

boğmaya, şuurunuzu bulandırmaya, kalbinizi karartmaya çalışıyor! 

Ona hizmet verenler, –kimi bilinçli, kimi bilgisizlikten– sizi 

maddeci, tanrı ve peygamberi sanısına dayalı, DİN anlayışı içinde 

“ALLÂH”tan ayrı hissettirmeye çalışıyorlar. “Kalb”inizdeki 

yerine, göklere, belki de sonuçta gökten geleceklere yönlendirmeye 

çalışıyorlar... 

Oysa… 

Tek kurtuluş yolu, yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem 

şuur, hakikatin dili, Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa 

(aleyhisselâm)’ı çağdaş bilimler eşliğinde YENİDEN anlamaya 

çalışmaktır! 

Tek Kurtuluş yolu, KURÂN’ı, gökten inmiş ciltli kitap değil; 

evrensel hakikatin bize açtığı BİLGİ KAYNAĞI olarak 

YENİDEN değerlendirip, işaret yollu bildirdiklerini deşifre 

etmektir. 

Bilin ki, kendi kendinizesiniz! 

Ölümü tadıp geçtiğiniz boyutun gerçeklerini yaşamaya 

başladığınızda, Rabbim kimmiş, Nebi kimmiş neymiş niyeymiş, 

yaşamın bu boyutuna hangi evrensel bilgilerle işaret edilmiş diye 

sorgulama yaşadığınızda, gerekli hazırlıkta değilseniz, sınav sonucu 
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size azap verici olabilir… Beş parasız, lisan bilmez, çırılçıplak 

hâlde Çinlilerin arasına düşmüş gibi hissedin bakalım bir… 

Dostlarım… 

Evren içre evrenlerde her ne varsa hepsi kendi boyut ve yapısına 

göre bilinçli ve hedefi olan, amacı olan bir yaşam içindedir! 

En basitiyle, spermin hedefine ulaşma hareketindeki bilincine 

bir bakın! Onda ne tür bir bilinç ve anlayış ve amaç var acaba? 

Rahmân, yüz binlerce sperm yaratır, o boyutta; kalemle ulaştırır 

hedefinin kapısına!.. Yüz binlercesi yarışa çıkar, biri hedefine 

ulaşır; diğerleri helâk olur! 

Her bir katmanda mevcut birimlerin amacı, bir üst yapıya veya 

katmana çıkmaktır! “Fâtır”ın programı böyle açığa çıkartır 

birimleri. 

Her bir birim, kendi derûnundaki (noktasından gelen) hakikatin 

özellikleriyle, varoluş amacı doğrultusunda yolculuğa koyulur. 

Evren içre evrenlerin hakikati olan kuvve (melek), yer aldığı 

boyuttaki işlevine göre isim alır. 

Çoğu zaman, veritabanına veya şartlanmana göre oluşmuş 

kavramlar dolayısıyla, bir kısım kelimelerin gerçekte ihtiva ettiği 

anlamlardan perdelenir, yanlış fikirlere saplanırsın; bunun hiç de 

farkında olmazsın! 

“Yağmur damlası iki melekle yeryüzüne iner” diyen 

Rasûlullâh’ın işaretini anlayamazsın ilmin olmazsa; saçma 

bulursun. Yağmur damlası denen suyun, Hidrojen ve Oksijen olarak 

adını koyduğumuz iki kuvveden (melekten) meydana geldiğini 

bilmiyorsan! 

Beyin, kendi derûnundan gelen melekî kuvve(?) ile programlanır 

(fıtrat)… 

İşlevi ve geleceği bellidir! 
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Yaşamsal devamını sağlamak üzere, daha dördüncü ayda, bizim 

ruh adını verdiğimiz ışınsal (dalga) bedenini üretmeye ve tüm 

zihinsel veritabanını oraya yüklemeye başlar. 

İnsan beyni, madde olarak algılanan yapıda ulaştığı en 

mükemmel yapıdır! Yeryüzünde ondan daha mükemmel ve 

muhteşem bir yapı yoktur! 

Esmâ mertebesinin, yaşamakta olduğumuz boyuttaki 

aynasıdır beyin! 

“Esmâ ül Hüsnâ”daki bütün isimlerin işaret ettiği özellikler, 

kapasitesi kadarıyla beyinde açığa çıkmaktadır. 

Beyinle de ruhu oluşturmaktadır Allâh!  

“RUH’umdan nefhettim”in anlamı, “Esmâ mertebemizdeki 

mânâların açığa çıkma özelliğini bahşettik beyne” demektir. 

Yoksa tanrının ciğerinden gelen hava, dudağından üflenmemiştir 

insanın toprak bedeninin içine!!! Burada “ruh” kelimesi, “bu işin 

ruhu” veya “Kurân’ın ruhu” tanımlamalarındaki anlamda 

kullanılmıştır. Dalga (wave) beden anlamına değil! 

“Esmâ mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un 

hakikatinden (alâyı illiyin), yani sembolik anlatımla dairenin en 

üstünden başlayan katmansal algılama, beyinde esfeli sâfîliyne 

inmiş; beynin ürettiği ruh (dalga) bedendeki şuurla da tekrar 

yaratıldığı noktaya “alâyı illiyine” doğru daireyi tamamlamak 

üzere yolculuğa başlamıştır. 

Her insan, bu yolculukta gidebildiği yere kadar gider, yaratılış 

amacına göre… Tıpkı spermler gibi… 

“Dünya düzdür, her şey maddedir, görmediğim şey yoktur. 

Gökte tanrı vardır, yeryüzüne de peygamberlerle fermanname 

yollamıştır” diye inanan geçmişte boğulmuş kozalıların bunu 

anlaması elbette imkânsızdır… Çünkü onlar da o basamaklar olarak 

yaratılmışlardır! 
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Fetebarekallâhu ahsenül hâlıkiyn! 

Evet, beyin hakkında bir hususa daha dikkatinizi çekip, yazıyı 

ve de son yazılarımdan oluşan “YENİLEN” isimli bu kitabımı 

tamamlamak üzere devam edelim. 

Bildiğiniz gibi, beynin içinde görüntü veya ses yoktur! Beyin 

görüntüyü kendisi oluşturur… Sesi de! 

Dışarıda gördüğünüzü sandığınız HER ŞEY, gerçekte beynin 

kendi içinde oluşturduğu şeylerdir. Madde veya mânâ, cin veya 

melek! Hangi isimle neyi kastederseniz edin, hepsi de beynin kendi 

oluşturduğu kendine göre olan sûret veya sestir! 

Beyin, biyoelektrikle çalışır; biyokimyasal faaliyetlerin 

oluşturduğu elektriksel sinyal paylaşımı bu faaliyetleri meydana 

getirir. 

Beynin veritabanının derûnunda “çok boyutlu tek kare resim” 

vardır! Burada geçmiş ve gelecek kavramı bulunmaz. Dejàvu’nun 

kökeninde bu derinlikle iletişim yatar. Holografik gerçeklik bunun 

temelini anlatır. 

Ayrıca beyin, dışardan yani içinde yaşadığımız dalga (wave) 

âleminden dahi kendisine ulaşan dalgaları, çalışma programına göre 

değerlendirir. 

Siz bu beyinde oluşan görüntü veya sese, ister halüsinasyon 

deyin, ister hayal, ister gerçek… Sonuçta hepsi aynı tek şeydir. 

Beynin oluşturduğu görüntüler! 

Görüntü ve sesin ardındaki gerçek ise tektir: Algılama ve 

Değerlendirme (Semi’-Basıyr)! 

“Kalp” diye tarif edilmiş olan “şuur” ne kadar kapsamlı ve 

derinlikli değerlendirme yaparsa, ona göre adı da değişir… “Sır”, 

“hafî”, “ahfâ” gibi… 

İnsan hissettiği boyutu yaşar… 



Yenilen! 

 

 232 

Beyni olmayan canlılarda açığa çıkan bilinç ise, “Fâtır”ın 

programlamasına göre, oluşunda yer alan amaç ve işlev 

doğrultusunda, fiiller ortaya koyması şekliyledir… 

Spermin veya ceviz ağacı tohumunun nasıl kendi programı varsa 

“beyin”lerinde… Tohumun neresinde gizliyse program… 

Bilgisayardaki yazılımı düşünün… Yazılım madde midir, ruh 

mudur? Ya da nedir? Televizyondaki görüntüyü ulaştıran dalgaya 

yüklü görüntüyü düşünün!.. 

Cin denilen görünmez biyolojik bedensizlerin dahi, kendi 

yapılarını oluşturan boyuttaki “beyin”lerinde gizlidir programları 

ve bilinçleri… Evrendeki yapıların çoğu da böyledir kanaatimizce... 

Beyin, “B” sırrı şuurunu açığa çıkarabilecek kemâliyle, 

“halife” olmuştur yeryüzünde!.. “İNSAN” adı ve vasfıyla… 

Görebilene… Değerlendirebilene!.. 

 

23 Nisan 2007  
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BEYNİNDEKİ HOLOGRAM DÜNYAN 

  

 
İster inan ister inanma... İster kavra ister kavrama! İşte mutlak 

bilimsel gerçek! 

Hayal dünyanda yaşıyorsun! 

Görüyorum dediğin; algıladığın her şey, beyninin içinde 

oluşan bir (3D değil) çoklu D holografik dünyan! 

Beyne gelen beş duyuya dayalı veya beş duyu ötesi tüm 

elektromanyetik dalgalar, bu organ tarafından veritabanına göre 

değerlendirilerek, beyninin içindeki holografik çok boyutlu 

görüntü hâlinde dünyanı (kozanı-cocoon) oluşturuyor! Yani dış 

dünyada değil, beyninin içinde oluşan hayal dünyanda yaşıyorsun, 

kim olursan ol! 

Algıladığın ve hüküm verdiğin her şey, algıladığının sûreti 

kadarının yani bir enstantanesinin, dünyanda oluşan simgesi! 

Herkes kendi dünyasında yaşamakta ve yaşayacak sonsuza 

dek! Dünyan ne kadar gerçek geliyorsa sana, cennetin veya 

cehennemin de o kadar gerçek olarak sonsuza dek 

yaşanacaktır! 

Herkesin, dünyasındaki her şeyi; veritabanını oluşturan 

değerlerine göre yerleştirdiği şeyler... Sevindiren, mutluluk veren 
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ya da üzen yakan her şey, veritabanını oluşturan değerlerin 

yüzünden meydana gelmekte! 

Şimdi yenilenme zamanı işte!.. 

Kuantum Potansiyelin; Kozmik elektromanyetik açılımın; ve de 

beyin adıyla bilinen dalga dönüştürücünün ürettiği çok boyutlu 

holografik dünyaların varlığını keşfetme süreci! Bu yazıda artık 

bunları da açıklamaya çalışalım; ki kuantum kafe, kuantum healing, 

kuantum pasta, kuantum Esmâ saçmalıklarına belki son verebilelim, 

hiç olmazsa anlayabilenler indînde! 

Ama önce şunu iyi bilelim... 

Allâh Rasûlü Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın, Kur’ân-ı 

Kerîm’in ve tüm hakikat ehli zevâtın geçmişin şartları içinde misal 

yollu, işaret yollu, mecaz yollu anlatımlarının, bugünün bilimsel 

bulguları eşliğinde yeniden değerlendirilip, verilmek istenen 

mesajın yepyeni anlamının sıfırdan kurgulanması zamanı!.. 

Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem beyin Allâh Rasûlü 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın bütün bildirdikleri kesin 

gerçeklerdir. Anlayabilirsen... Veritabanın yeterli ise... 

Kur’ân-ı Kerîm mutlak gerçekleri dillendirmiştir, 

“OKU”masını öğrendiysen! 

Hz. Âli’den yakın tarihlere kadar yaşamış tüm hakikat ehli, 

müşahede ettikleri gerçekleri çeşitli misal veya işaretlerle anlatırken 

hep aynı sistemi “İKRA-OKU”yarak anlatmaya çalışmışlardır. 

Konuya bir misal ile girelim; her şeyi misallerle anlattık vurgusu 

çok yapıldığı için geçmişte Kutsal BİLGİ kaynağımızda... 

Bugün televizyonundan DLNA ile veya blu-ray player 

üzerinden Youtube’a bağlanıp Avustralya’dan yüklenen veriyi-

görüntüleri anında seyreden; Türkiye’den Japonya veya 

Amerika’yla anında görüntülü görüşen sizi, alıp ışınlasalar, bin sene 

önceki elektrik nedir hayal edemeyen bir topluma... Şu an 
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yaşadıklarınızı, kullandıklarınızı nasıl anlatırdınız onlara? 

Anlatmak için kullanacağınız örnekler, onlara ne kadarıyla olayın 

gerçeğini yansıtırdı? 

Verdiğiniz misallerden yola çıkarak, olayın ne ve nasıl 

olduğunu ne kadar kavrayabilirlerdi? 

İşte dünküler, beynin bugün farkında olmadığımız özellikleri 

aracılığıyla, bugün henüz fark edemediğimiz ya da ucundan 

kıyısından farkındalığını yaşadığımız sistemin gerçeklerini 

mecazla, misalle, işaret yollu anlatmaya çalışmışlardır. Ne var ki, o 

kapasiteye sahip olmayanlar misallere, mecazlara, anlayışlarına 

göre hayalî oluşumlar giydirerek, konunun özünden bambaşka 

yollara sapmışlardır. 

Öyle ise bugün yapılacak ilk iş... 

Din ayrı şeydir, bilim ayrı şeydir safsatasını bir yana 

koyup...  

Bilimsel gerçekliklere dayalı bir şekilde Din-sistem anlayışını 

yeni baştan kurgulamaktır!.. 

Çünkü, bilimselliğin çalışma alanı olarak deşifre edilmeye 

çalışılan Sistem, yapı; gerçekte Din kapsamındaki kişiler tarafından 

bir şekilde “OKU”narak, misaller veya mecazlarla anlatılmaya 

çalışılmış yapının ta kendisidir! 

Hz. Muhammed (aleyhisselâm) veya hakikat ehli zevât 

tarafından işaret yollu bildirilen realite, gerçekte günümüz biliminin 

çözmeye çalıştığı alandan farklı bir şey değildir! Bu yüzdendir ki 

“DİN” denince hayalî kurgular üretmek yerine; algılayabildiğimiz 

gerçekliklerin ne şekilde mecaz ve misallerle anlatılmış olduğunu 

çözme noktasında olmalıyız. 

Bunu yapmazsak ne olur? 

Bilimsellikten ve “DİN”in gerçeğinden ayrı düşmüş çağdaş 

fikir akımları ve kabuller etkisi altında “DİN” kapsamında 
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vurgulanan Evrensel gerçekleri değerlendirmemiş olduğumuz için 

sonsuza dek yanarız! 

Tanrı kavramına dayalı din anlayışınızdan, “Allâh” adıyla işaret 

edilene dayalı “DİN” anlayışına geçip, tüm olayı en baştan buna 

göre kurgulamazsanız, tüm hayal ettiklerinizin bir balon gibi 

patladığını gördüğünüz günde asla geri dönüşünüz olmayacaktır!.. 

Öncelikle, tek şansınız, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın 

“Allâh” adıyla neyi anlatmaya çalıştığını fark etmenizdir!.. O 

ötenizde, gökte oturan bir tanrıdan asla söz etmiyor! Ötedeki bir 

tanrıya yönelmenden söz etmiyor! 

O, ötesindeki bir tanrının postacı-elçisi, “prophet”, “messenger” 

değil! Bunlar çağdışı ilkel tanımlamalar! O, Allâh Rasûlü! 

Eğer DİN konusunu anlamak istiyorsanız öncelikle konuya, 

dışa, öteye, uzaya bakan bakış açısıyla değil, beyninizin 

derinliklerine yönelerek, derûnunuza yönelerek, varlığın 

içselliğine yönelerek hakikatinizi araştırmak zorundasınız! 

Ya da çölden gelen cahil kadın gibi “tanrı tek ona inanıyorum” 

deyip parmağınızla yukarıya işaret edeceksiniz! 

Neyse konuyu fazla yaymadan özetlemeye çalışayım... 

Öncelikle de şunu belirteyim ki, burada yazacaklarımın detaylı 

bilgilerini internette Youtube’da bilim adamlarının ağzından 

İngilizce olarak dinleyebilir, ya da www.okyanusum.com’dan bir 

kısmını Türkçe izleyebilirsiniz. 

Kuantum Potansiyel... Evren içre evrenlerin bir hayal, bir 

tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil, sınır, mekân gibi 

kavramların söz konusu olmadığı; varlığında sonsuz anlam 

yaratan... Tasavvuftaki tanımlamasıyla “Esmâ mertebesi”! Bu 

potansiyeldeki sayısız sonsuz özelliklere, çeşitli “Allâh isimleri” 

ile işaret edilmiş. Burada lokalize isim müsemmaları mevcut değil. 

“Aliym” ismiyle işaret edilen özellik dolayısıyla, bu potansiyel 

kendini ve potansiyelini bilir ve sonsuz potansiyelini “seyr” eder. 
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İşte tasavvufta “ilmiyle ilmini ilminde seyreder” denilen boyut 

budur. Fâtiha Sûresi’ndeki “El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn, 

Er Rahmân-ir Rahıym” âyetlerinin bir işareti de bu husustur. 

“Vahdet-i Şuhud” bu potansiyele işaret eder. 

Her şey bu boyutta olup bitmiştir! 

Bu boyutun açılımından, tecellisinden, açığa çıkmasından vs. 

söz edilmez; edilemez! 

Kozmik elektromanyetik açılım boyutu... Kuantum 

potansiyelin ilminde, ilmiyle yaratılmıştır! İkinci Hayal 

âlemidir!.. Âlemlerin aslıdır!.. Varlığı vehim nûrundan oluşur! 

Dalga okyanusudur! Algılanan ve algılanamayan her yapı veya 

özellik bu boyutta dalga boylarından oluşmuştur. Türüne göre 

oluşmuş beyinler, bu dalga boyu yapının bileşimsel -konvertörler- 

dönüştürücüleridir. “Mâliki Yevmid diyn” âyeti buraya işaret eder. 

“Vahdet-i vücud” anlatımı bu plana aittir. 

Beyinler... Tüm varlıkta, dalga dönüştürücüsü olarak var olmuş 

dönüştürücülerdir. Birimlerin çok boyutlu holografik dünyaları bu 

dönüştürücüler tarafından oluşmakta; her birim kendi holografik 

dünyasında yaşamaktadır; dışsallıkta yaşadığını sanarak! “İyyake 

na’budu ve iyyake nesta’iyn”den itibaren bu oluşumu açıklar. 

Ruh... Mânâlar toplumu demektir. “Sen bu işin ruhunu 

anlamamışsın” cümlesindeki mânâsı itibarıyla! Aynı zamanda 

hayatiyete işaret eder. Her birim canlıdır, varlığı hayatiyetidir; 

hayatiyeti de ilmidir! Hayat ve ilim ayrılmaz iki vasıftır! İlim açığa 

çıkış kapasitesine göre şuur veya bilinç adlarını da alır. Hayat 

sahibi olan canlının, varlığının ihtiva ettiği anlam “ruhu”dur! Bu 

mânâ itibarıyla, Kozmik elektromanyetik açılım boyutu, Ruh-u 

Â’zâm diye tanımlanmıştır. Akl-ı evvel’dir; Hakikat-i 

Muhammedî’dir. Unutmayalım ki bu isimler obje değil, bir özelliğe 

işarettir! 

“Allâh” adıyla işaret edilen... İndînde bir “nokta”dır Kuantum 

Potansiyel!.. İlmimize göre, sayısız “nokta”lardan bir nokta! Zâtî 
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ilminde var olan “nokta”lardan bir nokta; “Esmâ” âlemlerinden 

bir âlem! Zâtıyla Esmâ’sını bilen; Esmâ’sında kudretini seyreden! 

İsimleriyle işaret edilen özelliklerden yaratılmış ruhların her birinde 

bir özelliğini açığa çıkaran, çıkardığı özelliklerle seyreden! 

“Ben”likleri yaratıp, her bende “Ben” diyen!.. Ve dahi tüm 

algılayan ve algılananlardan berî olan! Tek diyebileceğimiz bu 

konuda: “ALLÂHU EKBER”!
17

  

Bu kısa toparlama ve özetten sonra şimdi gelelim 

“DÜNYALARIMIZA” ve beyin konusuna... 

Şu an için fark etmemiz ve kavramamız gereken en önemli 

konu, beynimizin nasıl çok boyutlu hologram dünyamızı 

oluşturduğu hususudur. Biz dış dünyada bilfiil yaşadığımızı 

sanırken, nasıl oluyor da gerçekte kendi hayal dünyamızda, 

kozamızda yaşıyoruz? Hayal içinde hayal içinde hayal; olarak 

tanımlanan çok boyutlu holografik dünyamızın hâli hazır şartları 

nasıl oluşuyor ve gelecekte ne olacak? Dışsallıkla bağlantı noktası 

neresi dünyamızın!.. 

Herkes kendi dünyasının efendisi! Kralı veya kraliçesi... 

Başkaları o dünyada yalnızca figüran, yardımcı aktör veya aktris! 

Herkes, çevresindekilerden kendisine yansıyan kadarına göre ona 

bir rol biçerek dünyasının içine alıyor ve dünyasında onunla 

eğleniyor veya ağlıyor! 

Beyin, bir dalga dönüştürücüsü demiştik... Dışarıdan beş 

duyu ya da ötesi kanallardan kendisine ulaşan sayısız dalgalardaki 

ruhu (mânâyı-anlamı) mevcut veritabanındaki bilgilere GÖRE 

değerlendirerek ona bir hüküm veriyor ve onu hayal ediyor! Tıpkı 

TV’ye gelen dalgaları dönüştürücünün açıp-dönüştürüp, ekranda 

görüntülenen sûret hâline getirmesi gibi!.. Böylece tâ en küçük 

yaşlardan başlayarak, dış dünyada bilfiil yaşadığımızı sanarak, 

beynimizin içinde çok boyutlu holografik dünyamızda yerimizi 

alıyoruz! 

                                                           
17 Bu konuda daha detaylı bilgi 11. bölümdeki “Ekberiyet” isimli yazıda. 
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Biraz daha açalım oluşumu... 

Bilimsel olarak kesinlikle tespit olmuştur ki... Görüyorum, 

duyuyorum, tutuyorum dediğiniz her şey, gerçekte, çeşitli 

şekillerde beyin adını verdiğimiz dalga çözücüye ulaşan çeşitli 

frekanstaki dalgaların, veritabanındaki önceki verilerin 

değerlendirilmelerine göre çözülüp; beyin içindeki hayal 

dünyayı oluşturan görüntü diye ya da duyma diye ya da 

dokunma diye tanımlanan dalga boylarına dönüştürülmesi 

(convert edilmesi) sonucu, bilincin içinde yaşadığı çok boyutlu 

hologram yapı olarak oluşmasıdır!.. 

Kısacası, tümüyle size özel dünyanızda yaşamaktasınız, 

doğduğunuzdan bu yana ve ölümsüz olarak sonsuz gelecekte! 

Beyninize, görüyorum dediğiniz kişi veya nesnelerden 

yansıyanlar ise, asla bizâtihi o kişi veya nesne olmayıp; yalnızca o 

anki enstantanesidir; tıpkı ardı ardına çekilen fotoğraf kareleri 

gibi! Bu enstantaneleri beyniniz önceki veri kayıtlarına göre 

değerlendirmektedir! 

Yani, siz gerçekte, beyninizin içinde yaşamaktasınız ve 

hayatınız o enstantanelerin oluşturduğu albümler arasında 

dolaşarak geçmekte! Beden vefat edince de beş duyu aracılığıyla 

dışarıdan gelen enstantaneler tümüyle kesileceği için; bütün 

yaşamınız beyninizin oluşturduğu o kozanızın-dünyanızın 

içindeki albümler arasında geçecektir, tıpkı rüya olayında olduğu 

gibi! Daha sonra da içinde bulunduğunuz boyutun canlılarından 

alacağı sinyallere göre, gene dünyasında, veritabanına göre 

değerlendirmelerle yaşamını sürdürecektir! 

Beyin genelde kendisine en güçlü yansıyan enstantaneleri ana 

veri gibi kabul ederek, onları bir türlü “cache”e -ara belleğe- alır, 

yöneldiğinde hemen hatırlamak için. Bilgisayarınız internette bir 

yazıyı veya bir sayfayı nasıl “cache”ine alır ve o “cache”i 

temizlemediğiniz takdirde, eskiden alınmış ara bellekteki bilgiyi 

önünüze getirirse... 
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İşte benzeri şekilde beyin de, mesela bir kişiyi düşündüğünüzde, 

ona dair en güçlü yerleşik enstantaneleri düşünce alanına getirir. 

Böylece o kişiyle karşı karşıya olduğunuzda, hiç farkında olmadan 

o kişi hakkında, üç veya beş veya 20 yıl önceki kayda girmiş 

enstantanelerdeki hüküm veya yorumunuza dair bakışla 

değerlendirme yaparsınız. Bu da kilitlenmenin bir başka türüdür.  

Bu konuda Allâh Rasûlü bir uyarı da yapmıştır... 

“Bir kişiyi bir sene hiç görmemişseniz, bir yıl sonra 

gördüğünüz kişi, sizin bir yıl önceki gördüğünüz kişi değildir.”  

Bu sebepledir ki, kişiler hakkında geçmişe dönük 

kilitlenmelerden kurtulup, “cache”i yani hızlı bilgi getirme 

belleğini sık sık temizleyip; yaşanılan andaki enstantanelere göre 

yeni objektif değerlendirmeler yapmak gerekir. 

Burada şunu da hatırlatalım... Göze göre et olarak görülen 

bildiğimiz beyin, orijini itibarıyla, nöron altı yapısıyla sanki bir 

frekans yumağı şeklinde bir yapıdır ki, henüz günümüz bilimi, olayı 

bu boyutta değerlendirme yetisinden mahrumdur. İşte bu hâli 

itibarıyla da “RUH” adıyla anılır. Aslı “Nûr” diye tanımlanır. 

“NÛR”, ilimdir! Data’dır! Çünkü aynı zamanda bir anlam 

paketidir bu yapı, ve ölümsüzdür. Ebedî yaşar! Bu yüzdendir ki, 

“ölüm tadılır” denilmiştir; ölüp yok olunmaz! 

Karşınızdaki kişi de aynı şekilde kendi kozasında (cocoon) 

veya başka bir deyişimizle çok boyutlu holografik dünyasında 

yaşamaktadır. Onun dünyasından, bedenselliğine yansıyan anlık 

enstantaneler size yansıdığında ise, bu beyin dediğimiz 

dönüştürücünüzde, eskilerin “hayal” adını verdiği çok boyutlu 

hologram olarak dünyanızda yerini almaktadır, değer yargılarınıza 

GÖRE! 

Her insan dünyaya yalnız gelir, yalnız yaşar ve yalnız gider 

sözünün dayandığı realite de budur! 
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Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın “dünyanızdan...” 

belirlemesinde bahsettiği şey de budur ki; anlamı, “Sizin değer 

yargılarınıza göre oluşmuş dünyalarınız içindekilerden...” 
demektir müşahedemize göre. 

Kimimizin evi -çok boyutlu holografik dünyası- kozası, 

saraydır; kimimizin ki çöplük ev! Hani şu gazetelerde gördüğünüz 

çöplük evler türü... Adam çıkar, kendi değer yargısına göre en 

değerli bulduğu çöpleri, atıkları toplayıp evine doldurur da; nihayet 

pis kokulardan zabıta gelip evi temizlemek zorunda kalır ya... 

Bazılarının da çöplük evi bile yoktur; onlar “homeless”, halk diliyle 

“evsiz”, beyinsizdir! 

Dünyanız, sonsuza dek, içinde yalnızca sizin yaşayacağınız 

bir dünyadır! İçine yerleştirdiğiniz nesneler, değerler ve kişi 

enstantaneleriyle oluşan o hayal dünyanız, ya cennetiniz 

olmaktadır-olacaktır ya da cehenneminiz! 

Her an dışsallıktan beyninize ulaşan dalgalar, daha önceden 

evinize yerleştirmiş olduğunuz ya çerden-çöpten fikirlerin 

değerlerine göre değerlendirilecektir ya da evrensel (Sünnetullâh) 

değerlere göre değerlendirilip ona göre yeni eviniz inşa olacaktır. 

Sonsuza dek; dünya-berzah, mahşer, cehennem ve cennet 

aşamalarında hep dünyanızda-kozanızda olarak yaşamaya devam 

edeceksiniz aldığınız enstantanelere göre değerlendirmelerinizle. 

Vefat ile beden yaşamı sona erdikten sonra yani bildiğimiz 

beyin ortadan kalktıktan sonra dahi, mevcut beynin back-up’ı 

hükmündeki dalga yapılı beyninizle bu anlattığım şekilde devam 

edeceksiniz.  

Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde anlatılan tüm aşamalar haktır, 

doğrudur yaşanacaktır; bu anlattığım esaslara göre... “Kur’ân-ı 

Kerîm Çözümü” isimli çalışmamızı bu anlayışla okuyabilirseniz, 

bugüne kadar okuduklarınızdan bambaşka bir anlatım ile 

karşılaşacaksınız ha keza! 



Yenilen! 
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Âyet veya hadislerdeki derinliği düşünemeyenlere göre 

süregiden, “insanın kuyruk kemiğinden bedeni yeniden oluşacak 

ve bu et-kemik bedenle yaşamına devam edecektir” anlayışı 

eski, çağdışı bir anlayıştır. Misalî anlatımı değerlendirememekten 

kaynaklanmaktadır. “Güneş, Dünya’ya 1 mil mesafeye 

gelecektir” hadisindeki mucizevî bilgi, günümüzün “Güneş 

büyüyüp Dünya’yı buhar edecektir” bilgisiyle tümüyle 

örtüşmektedir. Bu durumda Dünya ortada kalmayacaktır ki, toprak 

kalsın, içinde kuyruk kemiği kalsın! Bu ifade, insanın ölüp yok 

olmayacağına, yaşamına devam edeceğine misal olması için 

kullanılmıştır. 

Keza, Yahudi  bilginlerinin sorusuna cevap mahiyetinde 

olan âyeti de derinliksiz Müslümanlar kendi üzerlerine almışlar; 

“RUH hakkında az bir ilim verilmiştir size” diyen hitap, soruyu 

soran Yahudi âlimlerine olduğu hâlde; “Bunu hiçbir Müslüman 

bilemez” diye değerlendirmişlerdir. Gazâli bu konuda özetle şöyle 

diyor olayın anlattığım gelişimini açıkladıktan sonra... “RUH’un 

hakikati ve mahiyeti bilinir. Bunu bilmeyen velî olmaz zaten!” 

Senin ruhun, bizâtihi varlığındır! Dünyandır!  

“Ruhlarınız bedenlerinizdir; bedenleriniz ruhlarınız” 

hadisini düşünün. 

Sen, şu an dünyandan ibaretsin!  

Ne var ki... 

Bildiğin bu dünyan, bilincin ötesinde; “halife” diye tanımlanmış 

olan derûnî bir yanın da var!  

Oysa, Kozmik Elektromanyetik açılım boyutuna açılan bu 

kapından habersizsin!  

Dünyana aldıklarını, o derûnî yanına (Esmâ mertebesi 

özelliklerine) açılan kapıyı açıp, arkasından aldıklarınla 

oluşturursan, işte o zaman dünyan cennet olur ve yolun sonu 

Allâh’a erer! 



Beynindeki Hologram Dünyan  
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“Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!” (Kad efleha men 

tezekkâ) (87.A’lâ: 14)  

Âyeti, dünyanı arındırmaktan söz etmektedir. 

Kozan olan hayal dünyan, genlerinden gelen ve 

çocukluğundan beri oluşan şartlanmalarının getirisi olan değer 

yargılarıyla dolmuştur. Veritabanın tamamıyla şartlanmalarına 

dayalı değer yargılarıyla oluştuğu içindir ki, yaşamına da 

bunlara göre yön verirsin. 

Kısacası yaşamın, dünyan, tümüyle dışsallık üzerine kurgulanır! 

Asla farkında değilsindir, dışarıda değil kendi kozan olan 

dünyanda geçtiğini bütün ömrünün! 

Her gece, algılamakta olduğun tüm kişi ve nesne 

enstantanelerinden uzaklaşıp, dünyanın görüntüleriyle yaşadığın 

hâlde; “dünyanda-kozanda yaşam” deneyimini tattığın hâlde, 

bunun anlamını ve işaretini hiç düşünmezsin!.. Uyku adını verdiğin 

kozanda dünyanı yaşama sürecinde, ne yanındaki eşin kalır, ne 

bitişik odadaki çocuğun, ne de diğer yakınların! 

Bedenin vefat edip ölümü tattığında (bedensiz yaşama 

geçtiğinde de) tüm bedenselliğinin dışsallığındaki enstantane 

kişilikler ve nesneler geride kalır, sen dünyandaki değerlere göre, o 

boyutta karşılaştığın olayları değerlendirerek sonsuz yolculuğuna 

devam edersin. 

Koza-dünyan yaşamını fark etmeyip, dışsallığı gerçek 

sananlara, bu gerçeği geçmişte bilimsel yollarla anlatma imkânı 

olmadığı içindir ki; “DİN-SİSTEM” iman esasına dayalı olarak, 

mecaz ve işaretlerle, misallerle anlatılmıştır hakikat ehli olan 

Rasûller, Nebiler, Velîler tarafından. 

Amaç, kişinin şartlanmalarındaki değerlere göre oluşmuş, 

dışsallığın enstantaneleriyle bezenmiş çerden-çöpten evini arıtarak, 

orayı sultana yakışır saray hâline dönüştürmektir. 



Yenilen! 
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Sultan, Allâh adıyla işaret edilenin, isimlerle işaret edilen 

özellikleriyle yaşayandır! “Halife”dir! 

Kozasını delebilen, kozmik elektromanyetik açılım boyutunun, 

dalga okyanusunun nimetleriyle yaşar “Veliyy” olarak... Dünyası 

da cennet olur... 

Hadis: “Cennet yaşamında herkese bir dünya verilecektir ki 

en küçüğü bu dünyanın 10 misli... Ve orada dilediğin senindir, 

denilecektir”... Yani herkes dünyasının efendisi olacaktır. 

Dünyası çöplük ev olarak kalanlar, ya da “homeless”-“evsiz”ler 

de, beynini değerlendirememenin sonucunu yaşayacaklardır 

sonsuza dek yanarak! 

Esasen beyin konusunda yazılacak daha çok şey var... Bugün 

yazılanların bir kısmını 1966 yılında yazılmış “TECELLİYÂT” 

kitabında; bir kısmını 1978 yılında “EVRENSEL SIRLAR”da 

(basımı 1990) okumuştuk. Günümüz biliminin ulaştığı gelişmeler 

ise konuya son noktayı koydu, bu yazıda açıkladığımız alanda. 

www.okyanusum.com adresinde videolar bölümünde beyinle ilgili 

son bilimsel açıklamaları izleyebilirsiniz. Umarım Allâh nasip 

etmiştir de bu konuda daha ileri düzeyde bilgileri ve konunun çeşitli 

bağlantı noktalarını; akla takılacak çeşitli soruların cevaplarını 

yazarım, ömrüm elverirse. 

Şu kesin gerçektir ki, evini yenilemeyenler, tüm değerli 

sandıkları nesnelerinin ve enstantane yakınlarının bir değer ifade 

etmediği süreçte, büyük hüsran yaşayacaklardır! 

Ya aklını kullan ilmi değerlendir; ya da Allâh Rasûlü 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’a teslim ol, dediklerini 

yaparak evini arındır! Başka yol yok kurtuluşun için. 

15 Şubat 2010

http://www.okyanusum.com/


 

 

AHMED HULÛSİ KİMDİR? AMACI NEDİR? 

 

Değerli okurum; 

Ahmed Hulûsi kimdir, amacı nedir diye çok merak ediliyor... 

Çok özetle anlatalım... 

21 Ocak 1945 tarihinde İstanbul, Cerrahpaşa’da dünyaya gelmiş 

bulunan çocuğa annesi Ahmed, babası da Hulûsi adlarını koymuşlar. 

18 yaşına kadar Hz. Muhammed’i dahi tanımayan bir zihniyetle 

yalnızca bir yaratıcıya inanmış ve Din konusundaki her sorusuna 

karşılık olarak “sen bunları sorma, sadece denileni yap” cevabını 

aldığı için de, hep din dışı yaşamıştır çevresindekilere göre! 

Babasının vefatından üç gün sonra 10 Eylül 1963 günü annesinin 

ısrarıyla gittiği Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla Din 

konusunu tüm derinlikleriyle araştırma kararı almış, o günden sonra 

beş vakit namaza başlamış ve abdestsiz dolaşmamaya karar vermiştir. 

Din konusuna önce Diyanet’in yayınladığı on bir ciltlik Sahihi 

Buhari tercümesini, sonra tüm Kütübi Sitte’yi ve Rahmetli 

Elmalılı’nın “Hak Dini” isimli tefsirini okuyarak girmiştir. İki yıla 

yakın bir süre zâhir ilimleri itibarıyla olabildiğince geniş kaynakları 

incelemiş, yoğun riyâzatlar ve çalışmalarla kendini tasavvufa vermiş; 

ilk kitaplarını 1965 yılında yazdıktan sonra kendindeki açılım ve 

hissedişleri 1966 yılında yazdığı TECELLİYÂT isimli kitabında 

yayınlamıştır. Bu kitap onun 21 yaşındaki bakış açısını ve 

değerlendirmelerini ihtiva etmesi itibarıyla geçmiş yaşamı hakkında 

önemli bir değerlendirme kaynağıdır. 1965 yılında tek başına hacca 

gitmiş ve hayatı boyunca kendi yolunda hep tek başına yürümüştür! 

Prensibi, “Kimseye tâbi olmayın, kendi yolunuzu kendiniz 

çizin, Rasûlullâh öğretisi ışığıyla” olmuştur. 



 

 

1970 yılında AKŞAM Gazetesi’nde çalışırken RUH ve ruh 

çağırmalar konusunu incelemeye almış ve bu konuda Türkiye’de 

konusunda ilk ve tek kitap olan “RUH İNSAN CİN”i yayınlamıştır. 

Kurân’daki “dumansız ateş” ve “gözeneklere nüfuz eden ateş” 

uyarılarının “ışınsal enerjiye” işaret ettiğini keşfetmesinden sonra, 

Kurân’ın işaret yollu açıklamalarını değerlendiren, bundan sonra 

dinsel anlatımdaki işaretlerin bilimsel karşılıklarını deşifre etmeye 

çalışan Ahmed Hulûsi, bu alanda ilk çalışmasını 1985 yılında 

“İNSAN ve SIRLARI” isimli kitabında açıklamıştır. 

Daha sonraki süreçte Kurân’da kelimeler bazında yaptığı 

çalışmalarla keşfettiği gerçekleri hep çağdaş bilgilerle bütünleştirmiş; 

kendisini, “DİN” olayını, ALLÂH adıyla işaret edilenin tamamen 

entegre bir Sistem ve Düzen’i temeline oturtarak, Hz. Muhammed 

(AleyhisSelâm)’ın neyi anlatmak istediğini “OKU”maya vermiştir. 

Bu yolda edindiği bilgilerin bir kısmını kitapları ve internet 

aracılığıyla da toplumla paylaşmıştır. 

İslâm Dini’ni, Kur’ân-ı Kerîm, Kütübi Sitte (altı önde gelen 

kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen, geçmişteki ünlü 

tasavvuf sîmalarının çalışmalarını değerlendirerek gereklerini 

yaşadıktan sonra, bunları günümüz ilmiyle de birleştirerek 

değerlendiren ve mantıksal bütünlük içinde BİR SİSTEM olarak 

açıklayan Ahmed Hulûsi, insanların, kişiliğiyle değil, 

düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir. 

Çünkü, bu alanda tek örnek Hz. Muhammed’dir! 

Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak 

dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve 

düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! 

Bu nedenledir ki, Ahmed Hulûsi kendisini ön plana 

çıkartmamakta, kitaplarına 40 yıla yakın zamandır “soyadını” 

koymamaktadır; insanların şu veya bu şekilde çevresinde bir halka 

oluşturmaması için... Bugün dahi, görüştüğü çok az sayıda insan 

vardır. Bu yüzden aşırı boyutlarda tepki almasına rağmen bu 

konudaki tutumunu ısrarla sürdürmektedir. 



 

 

Anadolu’nun beş-altı yerinde bazı kişilerin kendilerini “Ahmed 

Hulûsi benim” şeklinde tanıtıp, çevrelerine insanlar toplayıp, 

onlardan maddi menfaat toplama girişimlerini duyunca da, 

kitaplarına resim koymak zorunda kalmış, bu suretle söz konusu 

sahtekârlığı önlemiştir. 

Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci Ahmed Hulûsi, bu alan 

dışında profesyonel olarak hiçbir işle uğraşmamış, hiçbir teşkilat, 

dernek, parti, cemaat üyesi olmamıştır. Bütün yaşamı, çağdaş 

bilimler-İslâm-Tasavvuf araştırmalarıyla devam etmiş, kitap ve 

yazılarıyla, sesli ve görüntülü sohbetlerinin tamamını internet 

üzerinden okuyucularına ücretsiz ve tam metin olarak 

indirilebilir şekilde yayınlamış İLK yazardır. Tüm düşünce ve 

bakış açılarıyla beklentisiz olarak apaçık ortadadır! 

28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi Cemile ile önce Londra’da 

bir yıl yaşayan Ahmed Hulûsi, 1997 yılında Amerika’ya yerleşmiş 

ve hâlen orada yaşamını sürdürmektedir. 

Mevcut bilgileri ışığında, tamamen insanlardan uzak kendi 

“köy”ünde yaşamayı tercih edip, herkese, orijinal kaynaklara göre 

Rasûlullâh’ı ve Kurân’ı aracısız olarak yeniden değerlendirmeyi 
tavsiye etmektedir! 

Zira, Hz. Muhammed’in açıkladığı SİSTEM’e göre, “DİN 

ADAMI” diye bir sınıf asla söz konusu değildir! Her fert direkt 

olarak Allâh Rasûlü’nü muhatap alıp O’na göre yaşamına yön 

vermek zorundadır! Tâbi olunması zorunlu tek kişi, ALLÂH Rasûlü 

MUHAMMED MUSTAFA AleyhisSelâm’dır. O’nun dışındaki tüm 

kişiler istişari mahiyetteki kişilerdir ve yorumları kimseyi bağlamaz! 

Herkes yalnızca Allâh Rasûlü ve KUR’ÂN bildirilerinden 

mesûldür! Bunun dışında kalan tüm veriler kişilerin göresel 

yorumlarıdır ve kimseyi BAĞLAMAZ! 

İşte bu bakışı dolayısıyla da Ahmed Hulûsi insanların kendi 

çevresinde toplanmasını veya kendisine tâbi olmasını kesinlikle 

istememektedir. Anlattıklarının sorgulanmasını, araştırılmasını 

tavsiye etmektedir. Bana inanmayın, yazdıklarımın doğruluğunu 



 

 

araştırın, demektedir!.. Bu yüzden de insanlardan uzak yaşamayı 

tercih etmektedir. 

Bu bakışı dolayısıyladır ki, Ahmed Hulûsi’nin ne bir tarikatı 

vardır, ne bir cemiyeti ve ne de herhangi bir isimle anılan 

topluluğu! 

Ahmed Hulûsi, çeşitli çevrelerce kendisine yakıştırılan her 

türlü pâye, ünvan ve etiketlerden berîdir! O, sadece Allâh 

kuludur! 

Kimseden maddi veya siyasî, ya da manevî bir beklentisi 

olmayıp, yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak bilgilerinin 

bir kısmını okuyucularıyla paylaşmaktadır. 

Ahmed Hulûsi, yalnızca... 

Düşünebilen beyinlerle düşüncelerini paylaşmaya çalışan bir 

düşünürdür! 

Hepsi, bundan ibaret! 

Hiçbir yazılı, sesli veya görüntülü eserinin TELİF HAKKI 

OLMAYAN yazarın eserleri, pek çok değerlendiren tarafından 

orijinaline uygun olarak bastırılıp, karşılıksız olarak çevrelerine 

dağıtılmaktadır... Bugün milyonlarca ailenin evinde Ahmed Hulûsi 

imzalı eserlerin var olması, onun için yeterli şereftir. 

Bu konulardaki detaylı çalışmaları aşağıdaki bazı internet 

sitelerinden inceleyebilir, dilediklerinizi tümüyle kendi 

bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

www.ahmedhulusi.org  

www.okyanusum.com  

www.allahvesistemi.org  

Sonuç olarak şunu vurgulayayım... 

Herkesin görüşü kendi bilgi tabanının sonucu kadardır! Bu 

eserleri kendiniz değerlendirmeye çalışın! Yazarla değil, 

http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.okyanusum.com/
http://www.allahvesistemi.org/


 

 

yazılanla ilgilenin. Sizlere karşılıksız olarak verilen bu Allâh hibesi 

ilmi hakkıyla inceleyin. 

Ebedî yaşamınıza yön verebilecek düzeyde Allâh ve Sistemi’ni 
(Sünnetullâh’ı) anlatan bu eserler umarım sizlere yeni ufuklar açar. 

 

Saygılarımla, 

AHMED HULÛSİ



 

 



 

 

AHMED HULÛSİ’NİN ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLEN ESERLERİ 

 

 

1. ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ, 2009 

(Semih Sergen’in sesinden “KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” CD’si ile birlikte) 

2. DUA VE ZİKİR, 1991 

3. YAŞAMIN GERÇEĞİ, 2000 

4. İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI, 1997 

5. HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLÂH, 1989 

6.  YENİLEN, 2005 

 

Hayırseverler tarafından basılan bu eserlerden, http://www.ahmedhulusi.org/kuran_talep.php 

linkindeki formu dolduran kişilere, yalnızca nakliye ücreti karşılığında ve her adrese birer tane 

olmak üzere yollanacaktır. 

Bu eserlerin temin edilebileceği adres aşağıdaki gibidir: 

 

DAĞITIM MERKEZİ: Kuyumcukent Yan Hizmetler Binası 1.Kat 1.Yol No: 5 

Yenibosna/İSTANBUL 

 

Tel: 0212 603 19 20 

 www.kuraniste.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerini www.ahmedhulusi.org adresinden indirebilirsiniz

http://www.ahmedhulusi.org/kuran_talep.php
http://www.kuraniste.org/
http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

AHMED HULÛSİ’NİN DİĞER KİTAPLARI 

 

1. MANEVÎ İBADETLER REHBERİ, 1965 

2. EBU BEKİR ES SIDDÎK, 1965 

3. TECELLİYÂT, 1967 

4. RUH İNSAN CİN, 1972 

5. İNSAN VE SIRLARI (1-2), 1986 

6. DOST’TAN DOSTA, 1987 

7. HAZRETİ MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLÂH, 1989 

8. EVRENSEL SIRLAR, 1990 

9. Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ “GAVSİYE” AÇIKLAMASI, 1991 

10. DUA VE ZİKİR, 1991 

11. HAZRETİ MUHAMMED NEYİ “OKU”DU?, 1992 

12. AKIL VE İMAN, 1993 

13. MUHAMMED MUSTAFA (a.s.) (1-2), 1994 

14. KENDİNİ TANI, 1994 

15. TEK’İN SEYRİ, 1995 

16. İSLÂM, 1996 

17. İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI, 1997 

18. OKYANUS ÖTESİNDEN (1-2-3), 1998 

19. SİSTEMİN SESLENİŞİ (1-2), 1999 

20. “DİN”İN TEMEL GERÇEKLERİ, 1999 

21. CUMA SOHBETLERİ, 2000 

22. MESAJLAR, 2000 

23. YAŞAMIN GERÇEĞİ, 2000 

24. BİLİNCİN ARINIŞI, 2005 

25. “B” SIRRIYLA İNSAN VE DİN, 2005 

26. YENİLEN, 2007 

27. ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ, 2009  

(Semih Sergen’in sesinden “KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” CD’si ile birlikte) 



 

 

AHMED HULÛSİ’NİN VİDEO SOHBETLERİ 

 

A. ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

   1. Kurân’ı Anlamak İçin Ön Bilgi 

2. Semih Sergen’in Sesinden Türkçe “Kur’ân-ı Kerîm Çözümü” Okunuşu 
3. Abdulbasît Abdussamed’in Sesinden Arapça Orijinal Okunuşu ile 

Birlikte “Kur’ân-ı Kerîm Çözümü” 

 

B. SON SOHBETLER 

   1. Hologram Dünyan 

   2. Beyin Sırları 
   3. Beyin – Dua Mekanizması 

   4. Ehl-i Beyt’te Namaz 

   5. Beyin, Kuantum Potansiyel ve Kurân'daki İşaretleri 
   6. Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulûsi Yanıtladı (13 bölüm) 

   7. Beyindeki Evren Gerçeği 

 

C. İNSAN VE DİN SOHBETLERİ 

   1. Ben “Muhammedî”yim 

   2. Kaynaktan Yarına 
   3. Kurân’ın Ruhu 

   4. Salât (Namaz) Ne İçin? 

   5. Hz. Muhammed’e İman 
   6. Tanrı(!)nın Ayak Sesleri 

   7. Hazineyi Okumak 

   8. Sünnet Ne Değildir? 
   9. Püf Noktası 

   10. Hz. Muhammed Farkı 

   11. Eski ve Yeni 
   12. Sünnetullâh 

   13. Sünnet-i Rasûlullâh 
   14. Bi-izni-hi 

   15. Enfüste ve Âfakta 

   16. “Tanrı Merkezli Din”mi? 
   17. İlim - İrade - Kudret 

 

D. YENİLEN SOHBETLERİ 
   1. Tanrı Ulu mudur?  

   2. Anladığım İslâm 

 

E. İSLÂM VE BİLİM (1990-1997) 

   1. Dostça Bir Söyleşi 

   2. “Tanrı” mı “Allâh” mı? 



 

 

   3. Allâh’ı Tanıyalım - 1 
   4. Allâh’ı Tanıyalım - 2 

   5. Sohbet 

   6. Hakikat 
   7. Uyanış 

   8. Üst Madde 

   9. Dost’tan Dosta 
   10. Ruh Cin Melek 

   11. Sorular ve Cevaplar 

   12. Kaza ve Kader 
   13. Kader ve Astroloji 

 

F. KONFERANSLAR 
   1. Hamburg Konferansı 

   2. Gelsenkirchen Konferansı 

   3. Berlin Konferansı 
   4. Londra Konferansı 

   5. İzmir Konferansı 

   6. Antalya Konferansı 
   7. Antalya Falez Sohbeti 

   8. Bebek Sohbeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerini www.ahmedhulusi.org adresinden indirebilirsiniz. 

* Ahmed Hulûsi’nin yabancı dillere çevrilmiş tüm eserlerine www.ahmedhulusi.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.

http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

AHMED HULÛSİ’NİN SESLİ SOHBETLERİ 

 

A. ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

   1. Kurân’ı Anlamak İçin Ön Bilgi 

   2. Kur’ân-ı Kerîm Çözümü ile İlgili Önemli Açıklama 
   3. Kur’ân-ı Kerîm’in Çözümü 

   4. Zorunlu Bir Uyarı 

 5. Allâh Esmâ’sındaki Muazzam, Muhteşem ve Mükemmel Özellikler 
(Esmâ ül Hüsnâ) 

   6. Semih Sergen’in Sesinden Türkçe “Kur’ân-ı Kerîm Çözümü” Okunuşu 

 

B. YENİLEN SOHBETLERİ 

   1. Anladığım İslâm 

   2. Şeriat Devleti 
   3. Açık Konuşalım 

   4. Tanrı Ulu mudur? 

   5. Yanmamak için 
   6. Taoizm-Budizm-Totemizm-İslâm 

   7. Salâvat ve Ayna Nöronlar 

   8. Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? 
   9. Kur’ân ve Yeni Çağ 

   10. Kur’ân Mucizesi “Ekber”iyet 

   11. Kur’ân Sırlarının Derinliğine 
   12. Muhteşem Kaynak 

   13. Örtülen Gerçekler 

   14. Allâh Rasûlü’ne Gerçekten İman Ediyor muyuz? 
   15. “İman” Neye? 

   16. Muhteşem İrsâl 
   17. “İlmî Sûret” ve Hologram 

   18. Niçin “Data”? 

   19. “Nokta”ndaki Kudret 
   20. Yenilenin Artık 

 

C. SESLİ KİTAPLAR 
   1. Hz. Muhammed’in Açıkladığı Allâh 

   2. İslâm 

   3. İslâm’ın Temel Esasları 
   4. Hz. Muhammed Neyi Okudu 

   5. Akıl ve İman 

   6. Tecelliyât 

 

 

 



 

 

D. SİSTEM SOHBETLERİ 
   1. İnsanın Gerçeği 

   2. İnsan ve Ölüm Ötesi-1 

   3. İnsan ve Ölüm Ötesi-2 
   4. Okumak 

   5. Korunmak İçin 

   6. Âmentü-1 
   7. Âmentü-2 

   8. İslâm 

   9. Gerçekçi Düşünce 

   10. Akıl ve İman 

   11. Tekliğe Giriş 

   12. Tekliğin Esasları 
   13. Mi’râc 

   14. Ruh İnsan Cin Melek 

   15. Kadir Gecesi 
   16. Halifetullâh 

   17. Nefs Nedir? 

   18. Bilincin Arınışı 
   19. Öz’ün Seyri 

   20. Tek’in Takdiri 

   21. Üst Madde 
   22. Kaza ve Kader-1 

   23. Kaza ve Kader-2 

   24. Kader ve Astroloji 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerini www.ahmedhulusi.org adresinden indirebilirsiniz. 

* Ahmed Hulûsi’nin tüm eserleri KİTSAN’dan temin edilebilir. 

http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

AHMED HULÛSİ’NİN TV SOHBETLERİ  

 

A. ASTROLOJİ SOHBETLERİ (15 Bölüm) – TRT2 (1992) 

  
 B. EVRENSEL GERÇEKLER (36 Bölüm) – FLASH TV (1993) 

 

C. KIRMIZI KOLTUK SÖYLEŞİ – STAR TV (2003) 
 

D. EXPO TV (2005) 

   1. Selâm 
   2. Sünnet 

   3. Kurân’ın Ruhu 

   4. “B” Sırrı 
   5. Bismillâh 

   6. Allâh’a İman 

   7. Kilitlenmişlik 
   8. İsimler 

   9. Neyi “Oku”du 

   10. Sünnetullâh 
   11. Din Adına 

   12. Muhammed Farkı 

   13. Ölüm 
   14. İbadet 

   15. Namaz 

   16. İlim - İrade - Kudret 
   17. Tanrı Merkezli 

   18. Ruhlar 

   19. Reenkarnasyon 
   20. Sistem 

   21. Oruç ve Zekât 

   22. Beyin ve Dua 

   23. Hac 

   24. Kadir 

   25. Akıl - İman 
   26. Kanmayın 

   27. Faytoncu 

   28. Muhammedî 
   29. Hazine 

   30. Veda  

 
 

 

* Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerini www.ahmedhulusi.org adresinden indirebilirsiniz.  

* Ahmed Hulûsi’nin yabancı dillere çevrilmiş kitap ve videolarına www.ahmedhulusi.org 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

AHMED HULÛSİ’NİN YABANCI DİLLERE ÇEVRİLMİŞ KİTAPLARI 

 

1. ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ  

 İngilizce (Yeni) 

 

2. İNSAN VE DİN  

 İngilizce (Yeni) 

 

3. TEK’İN SEYRİ   

 İngilizce (Yeni) 

 

4. EVRENSEL SIRLAR  

 İngilizce (Yeni Çeviri), Fransızca 

 

5. HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLÂH   

İngilizce (Yeni Çeviri), Almanca (Yeni Çeviri), Fransızca, İspanyolca, Rusça, Azerice, Arnavutça 

 

 6. HZ. MUHAMMED NEYİ 'OKU'DU? 

 İngilizce (Yeni) 

 

 7. DUA VE ZİKİR  

 İngilizce (Yeni), Almanca (Yeni Çeviri), Azerice 

 

 8. YAŞAMIN GERÇEĞİ  

 İngilizce (Yeni Çeviri), Almanca, Fransızca, Flemenkçe, Boşnakça, Rusça  

 

 9. TECELLİYÂT 

 İngilizce (Yeni Çeviri) 

 

 10. İSLÂM 

 Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arnavutça 

 

 11. SİSTEMİN SESLENİŞİ 1-2  

 Almanca, Fransızca 

 

 12. DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ   

 Almanca, Fransızca 

 

 13. DOST’TAN DOSTA  

 Fransızca 

 

 14. MESAJLAR 

 Fransızca 

 

 15. RUH İNSAN CİN  

 İngilizce 

 

 16. İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI 

 Azerice 

 

 

* Ahmed Hulûsi’nin yabancı dillere çevrilmiş kitap ve videolarına www.ahmedhulusi.org 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

AHMED HULÛSİ’NİN ÜCRETSİZ IPHONE, IPAD VE PODCAST UYGULAMALARI  

 

A. IPHONE UYGULAMALARI 

   1. Kur’ân Çözümü  
   2. Dua ve Zikir 

   3. Esmâ ül Hüsnâ 

   4. Dost’tan Dosta 

 

B. IPAD UYGULAMALARI 

   1. Kur’ân Çözümü  
   2. Dua ve Zikir 

   3. Esmâ ül Hüsnâ 

 

B. PODCAST UYGULAMALARI 

   1. Ahmed Hulusi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Türkçe 

   2. Ahmed Hulusi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Arapça 
   3. Ahmed Hulusi – Son Sohbetler 

   4. Ahmed Hulusi – İnsan ve Din Sohbetleri 

   5. Ahmed Hulusi – Yenilen Sohbetleri 
   6. Ahmed Hulusi – İslâm ve Bilim 1990-1997 

   7. Ahmed Hulusi – Evrensel Gerçekler – Flash TV 1993 

   8. Ahmed Hulusi – Astroloji Sohbetleri – TRT2 1992 
   9. Ahmed Hulusi – Konferanslar 

   10. Ahmed Hulusi – Expo TV Sohbetleri 2005 

   11. Ahmed Hulusi – Star TV Kırmızı Koltuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * Ahmed Hulûsi’nin eserlerinin yeni uygulamaları ile ilgili duyuruları 

www.ahmedhulusi.org adresinden takip edebilirsiniz.  

http://www.ahmedhulusi.org/


 

 

NOTLAR 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


