
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Müellefimiz Üstadımız Hacı Bekir Sıdkı Visali (Kaddesallahu sırrıhu) Gavsül Vasılın, Kutbül Arifin Tac’ül 

Aşıkın, Muhterem Pirlerimiz HASAN HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ ve MUHYİDDİN İBN’ÜL ARABİ 

Hazretlerinin meşreblerinde ve her iki pir efendilerimizden MÜSTAHLEF ve irşada me’zun idiler. 

Genellikle ve ekseriyetle Tarik-i UŞŞAKİ esaslarına müstenid irşad’da bulunmuşlardır. MUHYİDDİN 

İBN’ÜL ARABİ Hz.ninde kendine mahsus tarıkı vardır ve EKBERİ - SULTANİ İsmiyle ma’rufdur. Bazı ihvana 

her iki tarik-i üzere ders verdikleri bilinmektedir. 

Sohbetlerinde, “BU ALEME NİÇİN GELDİK, İNSAN OLARAK YARATILIP DÜNYAYA 

GÖNDERİLİŞİMİZİN ESAS GAYESİ NEDİR...” diye sorarlar... Müteakiben, TEVHİDİN 

MERTEBELERİ’nden söz açılır ve sohbet, ilgili diğer konulara da intikal ederdi. 

Ayet-i Kerime’de Allah (cc) 

(FATEBİRU YA ÜLÜL EBSAR) yani “EY BASİRET SAHİPLERİ İBRET ALIN!” buyrulmaktadır. 

Dünya ve içinde taşıdığı bütün yaratıklara ibretle, emri ilahi gereğince nazar edelim. Öncelikle, Kainat 

planında bir düzenin var olduğu, noksanı olmadığı, en güzel biçimde yaratıldıkları ve her birisi, ödevlerini 

itirazsız yerine getirdikleri görülmektedir. Bedensel hayatımızın esas RÜKÜNLERİ olan TOPRAK - SU - ATEŞ 

- HAVA, milyarlarca sene evvelinden beri, İlahi nizamda kendi hisselerine düşeni yerine getirmektedirler. Her 

mevsim belirli sıcaklık, zamanında zuhur etmekte, ARZ’ımız yirmi dört saatlik kendi ekseni etrafındaki 

dönüşünü, saniye’den daha az olan zaman süreci kadar’da eksiltmeden devam ettirmektedir. Bu tespitimiz bütün 

yaratıklar için geçerli bir hükümdür. 

Dikkatimizi çeken bir başka husus daha vardır. Sayılara hesaba girmeyecek kadar çok olan yaratıkların 

hepside, insana hizmet için yarışmaktadırlar. Petrol, enerji ve O’nun dışında OTUZ KÜSÜR imal ettiği Eşya ile 



yirminci asır insanının vazgeçilmez metaı olmuştur. Toprak her an üzerine basmamıza rağmen. yiyeceklerimizi 

bol bol ikram eder. Havanın oksijeni olmasa üç dakika zor yaşarız, Suda diğer üç arkadaşı gibi, yumuşak huylu, 

ikram edici mebzul miktardadır. Koyunlar, sığırlar, balıklar protein ihtiyacımızı, Sebze ve meyveler mineralleri, 

bitkisel yağları..... Daha neleri temin ederler. İnsan oğlu bu kadar ikramın karşısında, anılan yaratıklara teşekkür 

bile etmez.....? Yaptıkları tek şey, BU İKRAMIN TAKSİMİNDE birbirleriyle kavga ederler. Fertlerin kişisel 

husumetleri, hasetleri, devletlerin harp’leri, hep bağış olarak sahip oldukları diğer canlıların ikramlarıdır......... 

Anlatılan ibretlerin, hulasası şu cümlenin içinde toplanmıştır. BÜTÜN YARATIKLAR, ALDIKLARI EMİR 

GEREĞİNCE, İNSANA HİZMET ETMEKTEDİRLER. BU NEDENLE İNSAN, EN ŞEREFLİSİ VE 

MÜKERREMİDİR. 

İlk akla gelen mukadder sual şudur: 

İNSAN NE İÇİN YARATILMIŞTIR...? 

Ayet-i Kerime’de buyurulur: 

  

 “İnsanları ve cinnileri sadece bana ibadet etmeleri için yarattım”  51/56 

Hadis-i Kudsi’de de şöyle buyurulmuştur: 

“BEN GİZLİ BİR HAZİNE İDİM, BİLİNMEM İÇİN MAHLUKATI YARATTIM” 

Anılan ve kat’ı delil niteliğinde olan AYET-İ KERİME ve HADİS-İ KUDSİ’DEN, esinlenerek, Visali Hz. 

Üstadımız, Yaradılış gayemizi aşağıda yazılı olduğu gibi tasnif etmişlerdir: 

I- TEHZİBİ AHLÂK 

II- TAHSİLİ KEMÂL 

1- MARİFETULLAH 

2- MARİFETİ RASULÜLLAH 

3- MARİFETİ UHREVİ 

İnsanoğlu, bu iki FARZI AYN olan yaradılış gayesini gerçekleştirecek ehliyete sahip’dir. Kur’anı 

Azimüşşanda; 

  

 “Allah hiç bir nefse, gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez” 2/286 demektir. 

Bu iki yaradılış amacımızı, Müellifimiz Visali Hz. nin DİVANI’NIN ŞERHİ SURETİ İLE gerçekleştirmek 

için, evvela Rabbimiz Teala’nın hidayetini, Peygamberimiz (s.a.v)’in şefaatini, Pir Efendilerimizin manevi 

yardımlarını umarak başlıyoruz. Ve minellahi-t tevfik. 



“EDER BİR AN’DA VASILI KÛY’İ YARE CÜMLE MÜŞTAKI 

NİGAHI HİMMET EYLERSE HÜSAMEDDİNİ UŞŞAKİ” 

MUHYİDDİNİ İBNÜ-L ARABİ Hz. NİN, TÜRBESİ giriş kapusunun üzerinde; Şeyh’in şu sözleri yazılı 

olduğu söylenir: 

“HER ASIR, YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK BİR ŞAHSİYETİN İSMİNE İZAFETLE ANILIR. BEN DE 

BUNDAN SONRAKİ ASIR’LARIN TEK ŞAHSİYETİ KALACAĞIM” 

I) TEHZİBİ AHLÂK 

Tehzib; Temizleme- Islah etme’dir. TEHZİBİ AHLAK İnsanların hal ve tavırlarının, İslam dininin 

emir’lerine uydurulması, intibak ettirilmesidir. ALLAHIN ve PEYGAMBER’İN AHLAKI İLE 

AHLAKLANINIZ Hadis-i Şerif anılan gerçeğin ifadesidir. 

 

“İNNEN NEFSE LEEMMARETÜN BİS-SUİ” 12/53 

“Nefis kötülüğü şiddetle emreder” ayeti de insanların doğuş’tan Ahlâkı zemime denilen, kötü ahlâk ile 

muttasıf olduklarını göstermektedir. 

A- Ahlakı Zemimenin İnsana Sirayeti 

Rabbimiz teala ve Tekaddes Hz. Kelamı Kadiminde: 

“İnnâlillahi ve İnnâ İleyhi Râciûn” 

“Biz Allah’ın (kulları)’yız ve biz ona dönücüleriz” 

H. Basri Çantay 1/156 

Mutasavvifeye göre; insanın varlığının başlangıcı ALLAH’ın varlığıdır sonunda da ALLAH’ın varlığına 

dönecektir. Hakkın varlığının başlangıcı yoktur, EZELİDİR. Varlığının sonu yoktur EBEDİ’DİR?. O halde nev’i 

insan olarak hepimiz, Hz. Adem’den zürriyetinden son gelecek olana kadar EZELDEN EBEDE GİDEN 

YOLUN YOLCULARIYIZ. 

Formülümüz basit çizgisi ile şöyledir: 

İnsanın Seyri 

EZEL----------------------------EBED 

HAKK’IN VARLIĞI 

Minel ezel ilel ebed yolculuğunda milyarlarca seneler katetmekte olan insanın, bu yolculuğu bütün dekaiki - 

detayları ile bilebilmesi de imkânsızdır. Ancak bu yolculuğun başlangıç ve sonu ve bazı merhaleleri hakkında 

(Ayâtı Kur’aniye - ehâdisi nebeviye - ehlulahın mükaşefe ve müşahedeye müstenit ledünniyatı ve aklın zaruri 
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kabul ettiği ilimle) doyurucu bilgiler elde etme, kalben mutmain olma, KENDİ ASLIMIZI BİLME imkânımız 

vardır. 

NERDEN GELİR YOLUN SENİN 

YA NEREYE VARIR MENZİLİN 

NEREDEN GELİP GİTTİĞİNİ 

ANLAMAYAN HAYVAN İMİŞ 

Hz. Niyazi Mısrî aslımızı bilmenin önemine değinmiştir. 

Aslımızı öğrenmek için takib edeceğimiz yol, dünya hayatındaki yaşantımız'dan önceki, yani 

doğumumuz’dan evvelki, geliş yolumuzu takip etmek olacakdır. Daha doğrusu MİRAÇ YOLUNDA adımlar 

atmaya çalışacağız. 

1- DOĞUM ve DÜNYAYA GELİŞ 

Halen dünya içinde; Beden artı RUH sentez yapımızla yaşıyoruz. Doğum hadisesiyle gelişimizde, kişisel 

olarak hiç bir iştirakımız, insiyatıfımız ve bize ait diyebilecek hiç bir şeyimiz yok..... Bu gelişi isteyen, 

yaşantısındaki zorunlu hal ve vasıfları tespit eden, gerekli ihtiyaç maddelerini te’min eden .......... bizatihi 

bebeğin kendisi değildir. 

Doğunca ağlamaya başlar, dünya şartlarına intibak etmek için tek yapacağı şey ağlamakdır, ihtiyaçlarını bu 

yolla ister. Ne varki ağlamanın malzemesi de kendisine ait değildir. Ağlamak ses telleri ile olur. Ses telleri ise 

hava ile ses verir, onuda dünyaya gelir gelmez hazır bulmuştur. Bebek dünyaya misafir olarak gelmiştir. 

Dünyada bu misafirliğe hazırlanmış, tabir caizse seferber olmuştur. Vücudunun 36 santigrat derece hararete 

ihtiyacı vardır. onuda havanın oksijeni ve gıdalarla temin eder. Beslenme kültürünün tüm malzemesi hazırdır. 

Annesinin sütüyle sultanlar gibi yaşar. Hayır! Sultan o’nun gibi yaşayamaz. O’nun paralı hizmetçileri ana 

şefkatini gösteremez. Aslında o krallar yaşantısının üstünde bir bakım içindedir. Çok besleyici olan ANNE 

SÜTÜNÜ emmeğe başlamıştır, metabolizma çalışmaktadır. Dünya, misafirine gerçekten ihtimam etmektedir. 

Hiç karşılık beklemeden insanoğlunu besler, yedirir içirir, dünya şöyle kötü, böyle vafasız gibilerden.......... 

Hakarette görür. Peygamberler, Şehitler, Salihler, Evliyalar hepsi, bu misafirhaneden tenaum etmişlerdir. 

Cenneti burada kazanmışlardır. “EDDÜNYA MEZRAATÜL AHİRATÜN” Dünya ahiretin tarlasıdır Hadis-i 

Şerifinin bilincinde olanalar dünyayı severler. 

Gerçi, “DÜNYA SEVGİSİ BÜTÜN GÜNAHLARIN BAŞIDIR” Hadisi, dünyanın aleyhine bulunmayı da 

gerektirmez. Burada zem olunan dünyanın kendisi değil, dünya sevgisinin haddini, sınırını bilmemenin, özellikle 

Allah sevgisinin fevkinde sevmenin sonucudur. Böyle bir sevgiden dünya’da tedirgindir. O insanoğluna 

misafirperverliğini, Allah’u Teala’nın emri ile, isteyerek yapmaktadır. Allah’u Teala’nın emri göz açıp 

kapayıncaya kadar bir zaman için, kâinat planında yerine getirilir. 

Rivayete göre Semavat ile Dünya, Allah’u Teala yanında hangisinin daha şerefli-değerli olduğu hususunda 

muhasebeye başlamışlardır. Semavat; Kürsi Arş ve cennet bendedir diye üstünlük iddia ederken, Arz’da; Kâbeyi 

şerif, Haceri Esved, Mescidi Aksa ve Arafat bendedir demiş; son konuşmada SEMAVATIN BEYTİ MAMUR 

SÖZÜNE karşı Dünya, HACEİ KAİNAT - EŞREFİ MAHLÛKAT - RASULÜ SAKALEYN bendedir, demekle 

eşrefiyeti kazanmıştır. 

2- DOĞUM ÖNCESİ HAYATIMIZ 
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Doğum öncesi hayatımız, meni ile başlayıp, muhtelif biyolojik safhalardan geçerek, evvela CENİN ve son 

aşamasında BEBEK haline gelişidir. Bu dahi iki kısımda mütalâa edilecektir. 

a- Bedensel Hayatın Teşekkülü 

İlk başlangıç babanın menisi ile dişilik hücresi (Yumurta) birleşir SENTEZ BİR HÜCRE OLUŞUR. 

Annenin kanından aldığı gıda ile bu hücre çoğalmaya başlar, aynı hücreden değişik yapıda yeni hücreler teşekkül 

eder ve ceninin ilk organizasyonunu meydana getirecek şekilde, kemik hücreleri, kan-tüm organ hücreleri çok 

mükemmel bir plan ve program dahilinde, yerlerini alırlar. Biri diğerlerine karışmaz, estetik ve düzenli bir 

şekilde bedensel hayatın teşekkülü ve devamını temin ederler. Cenin adını alan yavruda, hayvani ruh da yeni bir 

sentez oluşturur. (Bedensel hayatın ilk başlangıcıdır kırk günlük süresini doldurmuştur.) Konu ile ilgili Abdullah 

İbni Mes’ud (ra) dan rivayet edilen Hadis’de: 

“Sizden birinizin yaradılışı annesinin karnında KIRK GÜNDE cem olur. Sonra bu kadar müddet de alâka 

olur. Sonra bu kadar müddet de MUDGA olur. Sonra Allah dört meleği bir kelimeyle gönderir. Bu melek 

RIZKINI, ECELİNİ, AMELİNİ, ŞAKİ veya SAİD olacağını yazar, Sonra O’na ruh üflenir........” 

Hadis Ansiklopedisi Cilt 13 Sayfa. 360 

b- Ruh’un Bedene İntikali 

Yukarıda (A) Bölümünde İlk sentezden bahs olundu. Burada ikinci bir sentez-terkib oluşur, aslında 

terkib’ler çoktur, anılanlar doğum öncesi hayatımızın sentezleridir. Fiziki - Bedensel Yapının - Bünyenin ilk 

nüvesi, ekser organların ilk emareleri (Prof.A.Özyazıcı'nın İfadesiyle) belirlenir. Alemi emir’den olan ruh ile 

birleşir. Ve kudreti ilahi ile, bu sentezdeki canlının, Allah-u Teala’nın ezeli ilminde belirtilen mukadderatı ayan-ı 

sabitesinde yazılı olduğu gibi melek tarafından tespit edilir. 

Fiziksel bedenle, manevi - lâtif-ruhsal yapımızın birlikteliği, şekli, hakikatı - künhü - Mahiyeti nedir...? bu 

ve emsali soruların cevabı, kitabımızın ayrı bir bölümünde, bilebildiğimiz kadarı ile ve özellikle Allah-u 

teala’nın müsaade ettiği ve bildirdiği miktarda bahse konu olacaktır. 

3- Meni’nin Teşekkülünden Evvelki Halimiz 

Meni’nin nasıl meydana geldiği sorusunun cevabı, bildiğimiz gibi basit’tir. İmal yeri erkek haya’larıdır. 

Hayaların iptidai maddesi kanda’dır. Kan ise ince barsak’lardaki bulamaç halindeki maddelerden tegaddi 

etmişdir. Gıdalar ise evvela hayvani gıdalardır. Ot- sebze ve tüm bitkilerden meydana gelmiştir. Yani, bitkisel 

gıdalar yağ ve şekerli maddelerle Karbonhidratlar ailesinden neş’et eder. Hayvani gıdalarımız ise ET - 

YUMURTA - SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ olan proteinlerden meydana gelir. Mineraller grubunda her 

ikisininde var olduğunu kabul etiğimizde Gıdaların menşei mücmel olarak belirlenmiş olur. Bunların tafsili özel 

bilim şubelerindedir. Bu derecede derinleşmeye gerek yoktur. Kitabımız; maneviyat yolunda adımlar atmak, seyr 

ve temaşa etmek kasdında olan kardeşlerimizi tenvir etmek, ilgili konuları ana hatları ile belirtmektedir. Miraç 

yolunda zihnen uğradığımız mevtın’ların - menzillerin ilmel yakın hakikatlarına muttali olmaktır. Miraç yolunda 

olduğumuz unutulmamalıdır. 

4- Gıda’lara Intikal’den Evvelki Halimiz- Hayatimiz 

Yediğimiz gıdaların da toprakdan doğup intişar ettiği ve ANASIRI - ERBAA Denilen DÖRT ESASLI 

UNSURUN SENTEZİYLE kemal bulduğu da bellidir. Her ne kadar hayvanların topraktan meydana gelmediği 

hatıra gelebilirse de; esas olarak, tüm hayvanlar bitkilerden beslenmektedir. Tüm bitkiler ise topraktan biterler, 

Toprakta, SU - HAVA - ATEŞ - HARARET’LE birleşince bitkiler oluşur ve olgunlaşırlar. 
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Fakat, bu oluşumların esası, insan olarak kendi aslımızın ve bedensel yapımızda, hakkın zati varlığının 

mazharı olarak NEFSİ NATIKAMIZIN, dünyaya gelirken uğradığı UĞRAK YERLERİNİ belirlemektedir. 

Dünyadaki yaşantamızdan bir an sıyrılarak - tecerrüd ederek, aslımızın geliş merhalelerine doğru yol almaktayız. 

Anlatılan şeyler malûmu ilân kabilinden bilinenlerdir denilmemelidir. 

A- Toprak 

Toprak’da saf veya eriyik - sıvı halinde basit (element)’ler vardır. Sayıları yüz küsura ulaşmıştır. Bunlar 

(Oksijen - Hidrojen -Kalsiyum - Demir vasair...) bedensel yapımızın temel taşlarıdır...... TEVAZUDA TOPRAK 

GİBİ OL derler..... Gerçekten toprak tevazunun timsalidir, bütün yediklerimizi de o çıkarır, teklifsiz bizlere sunar 

üstüne basar geçeriz müteessir olmaz... Bedensel ağırlıklarımızı da ona çıkarırız, itiraz etmez... tükürük ve burun 

ifrazatımızı da teklifsiz kabul eder ve bize karşı olan hizmetlerine devam eder. O’nun bu hizmetlerinin değerini 

lâyıkıyle bilmemiz için, aynı hareketleri biz insanlar birbirlerimize karşı yapabilir miyiz ........? 

B- Hava 

Bir kaç dakika havasız duramayız, vücut sıcaklığımız o’nun oksijeni ile temin edilir. Bitkilerin tozlaşmasını 

yapar, bulutları yağmur için sevkeder, faydaları sayılmakla tükenmez. 

C- Su 

Su hakkında Allah-u Teala: 

“VE CEALNA MİN EL MAİ KÜLLE ŞEY’İN HAY” buyururlar. Her şeye su ile hayat verdik. demektir. 

Hayatın önemini anlatmaya gerek var mıdır...? 

D- Ateş 

Her canlının yaşamı için hareret - enerji ihtiyacı vardır. Kutup hayvanları penguenlerden, akvaryum 

balıklarına, toprak altında kış uykusunda yaşayan hayvanlara, mikro canlılara kadar, her birinin yaşamı için 

gereken enerji, güneşten gelmektedir. Güneş enerjisi bir yandan maddeye dönüşmekte; hazır ve yedek enerji 

deposu olarak dünyada muhafaza edilmektedir. Gerektiğinde ve ihtiyaç halinde, madde enerjiye dönüşerek, 

enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. Dünyamız, bütün galaksi sistemlerindeki yıldızlar ve hamil olduğu cisim - 

maddeler muazzam ve potansiyel enerji kaynağıdır. Bu aslında Allah-u Teala’nın KUDRET SIFATIDIR. Bu 

sıfat sayı ve hesaba gelmez, sonsuzdur. 

Güneşimiz, güneş ailesi denilen (dünya-venüs-mars-ay-merih ve diğerleri....) Sistem içinde tümüne ve 

dünyamıza ışık ve sıcaklığını çok ölçülü - hesaplı ve yararlı biçimde göndermektedir. Tropikal bölge canlılarıyla 

kutup bölgesi canlılarının, yaşamları için gereken sıcaklık en mükemmel ölçüde, nispetdedir. Anılan canlıların 

bölgelerini değiştiremezsiniz, daha yolda iken ölürler. İnsan kendi teknolojik bilgi zorlaması ile bir kaçına yer 

değiştirse derhal ölürler. 

Bu anlatılanlarda dikkat edilecek birinci nokta, sayıları-nev’ileri “Şekilleri, cinsleri, renkleri tüm vasıfları 

değişik ve çokluk, kesret içinde olmalarına...” rağmen, TEK OLAN BİR VARLIK’dan gelmektedir.O tek varlık 

güneşdir. 

Keza elektirik gücüyle çalışan tüm ampüller, sanayi motorları ve diğerleri IŞIK ve GÜCÜNÜ elektrik 

dinamosundan almaktadır, ama hepsinin kaynağı tektir. Hatta bunların içinde yek diğerine zıt vasıfta olanda 

vardır. Örneğin BUZ DOLABI ile ELEKTRİK SOBASINI yan yana korsanız ibretli bir hal görürsünüz. Biri 

sıcaklık, diğeri soğukluk verir, ama tek kaynaktan gücünü alırlar. Şu anlatılan bilgilerimizi, daha evvel aynı 

bilgilerin sahiplerinden alarak öğrendiğimiz için; tek olan elektrik ve güneşten, çokluk ifade eden diğer eşyanın 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/a.html#a-toprak
http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/a.html#b-hava
http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/a.html#c-su
http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/a.html#d-ate


enerji ve güç aldığını anlıyabilmekteyiz. Bu bilgileri hazır bulmasaydık veya bu bilgilerden külliyen CAHİL ve 

GAFİL halde olsaydık, kesret - çokluk içinde olan eşyaların gûya müstakil bir varlığı, gücü ve diğer vasıfları 

olduğuna hükmederdik. Çünkü göz öyle görmekte idi. Hatta bu maddesel - hayvansal gözümüzün gördüğünü 

MAHZI HAKİKAT kabul eder, O’nu savunmak için tartışmalara girer, çeşitli mücadeleler yapardık, böylece en 

büyük hatamızı yapmış olurduk. 

Büyük alim olarak bilinenlerden bir zat, bir gün başını iki elinin arasına koyarak uzun süre düşünceye 

dalmış ....... bu hal başkalarının dikkatini çekmiş olmalı ki; SİZİ ÇOK DÜŞÜNCELİ GÖRDÜK, ÖNEMLİ BİR 

KONU OLMALI .... demişler..... Evet demiş şu önemli hususu düşünüyorum.......... ŞİMDİYE KADAR HAK 

VE DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİĞİM BİR ŞEYİN.... HAK OLMADIĞINI, YANLIŞ OLDUĞUNU 

ÖĞRENDİM, BÜTÜN BİLGİLERİM BUNUN GİBİ İSE HALİM NİCE OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM ....... 

demiş. 

Bu bir kıssadan hissedir, ancak çok önemli bir konuyu dile getirmektedir. Acaba adetleri milyarları bulan 

insan oğlu da kainatın YAPISI YARADILIŞI - İŞLEYİŞİ hakkındaki BİLGİ ve DÜŞÜNCELERİ DE, yukarıda 

anlatılan alimin bilgi ve düşüncesi gibi hatalı olmasın.....? 

Kâinat ile beraber mevcut olan dünya ve içindeki bütün yaratıklar, Güneş sistemi-Samanyolu galaksisi ve 

komşusu ANDROMEDA ve diğer tüm galaktik sistemler ve içindekilerde TEK BİR SÜPER GÜÇ’ün, Allah’u 

Teala’nın KUDRETİNDE tasarrufunda - yaratması ile var olduklarını ilân eden İSLÂM GERÇEĞİ’nden gafil ve 

cahildirler...... Konu çok önemlidir ve ileride müstakil bir paragrafta - TAHSİLİ KEMAL MARİFETULLAH - 

ana gayesinin tafsilinde açıklanacakdır. 

Buraya kadar, meni’nin (sperm), gıdalardan oluştuğunu ve gıdalarında anasırı erbaa denilen TOPRAK - SU 

- HAVA - ATEŞ’in muayen ve ölçülü nispetlerde bileşimi ile ve kimyasal değişim ve terkiplerle teşekkül - 

teazzuv ettiğini belirledik. 

Ancak iş burada bitmemiştir. Nur olan insanın hakikatının, anasırı erbaa’dan da evvele gidişi, başka bir ifade 

ile ASLIMIZA İLİM YOLU İLE YAKIN KESB’EDEREK DÖNÜŞÜMÜZ; Muhyiddini İbn’ül Arabi Hz. nin 

LATEAYYÜN MERTEBESİ olarak isimlendirdiği; Vacibül VUCUD Hz.nin, ezel’de var olduğu ilk mertebeye, 

ehadiyet’e kadar devam edecektir. 

5- İNSAN ve HAKİKATI ve EHLİYETİ 

Öncelikle; Ekrem ve Eşrefi Mahlûkat olan insan gerçeğinin aslını, EVVELİYATINI bilmemiz gereklidir. 

Ayatı Kur’aniye, Ehadisi Nebeviye ve Evliyaullah Hazeratının Kalbi ilhamları ile bihasebittâkâ öğrenmeye 

çalışacağız. Allah’u Teala muinimiz olsun. 

a- İnsanın Aslı -Hak’kın varlığından tenezzülen gelişi- Tenzil 

 

Sure-i İnsan 76/1-2 

“İnsanın üzerine devir’den, öyle bir zaman gelip geçtiki O vakit O,anılmaya değer bir şey değildi. Hakikat, 

Biz insanı birbiri ile karışık bir damla su’dan yarattık. O’nu imtihan ediyoruz bu sebeble O’nu işitici ve görücü 

kıldık.” 
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Hasan Basri Çantay C.3 Sh.1/22 

İnsanın ASLI, GERÇEĞİ ve İLK YARADILIŞI ile ilgili en şümullü - kapsamlı Kur’an ayetlerindendir. 

Kur’anı Azimüşşan, insanın kainat yapısı içinden, dünya’ya gelişimize kadar geçen süre için bir rakam 

vermemektedir; - ÇOK UZUN ZAMAN - SÜRE - geçtiğini belirtmektedir. 

H.B. Çantay mealindeki beyana göre: -İNSAN ÜZERİNE UZUN DEVİRDEN ÖYLE BİR ZAMAN 

GEÇTİ......................- buyurulmaktadır. 

DEHR kelimesine; ÇOK UZUN ZAMAN, EBEDİ manası verildiği gibi ZAMAN ve DEVİR manası da 

verilmektedir. Devir ise, Lugat’de; BİR ZAMANIN AYRILDIĞI BÖLÜMLERDEN HER BİRİ olarak 

belirtilmektedir. 

Abdullah Yeğin - M.NİHAT ÖZÖN 

Ayet-i Kerime’ye göre, İnsanın bu günkü AHSENİ TAKVİM olan en güzel şekli ile ilahi mükellefiyetleri 

yerine getirebilecek bir vasat oluşana kadar, bölümden bölüme, devirden devire geçerek dünyaya geldiği 

bildirilmektedir. 

Yine Kur’anın bildirmesi ile: 

1- DÜNYAYA GELİŞ - İNMEK SURETİYLE TENZİL’ dir. 

2- DÜNYADAKİ YAŞANTISINDAN RUHEN TEKAMÜL EDİP OLGUNLAŞARAK, İNSANI KAMİL 

MERTEBESİNE ULAŞARAK, TENZİL MERTEBELERİNİ BÖLÜM BÖLÜM AŞARAK İRTİKASI - 

YÜKSELMESİ MİRAC’DIR. 

Rasulüllah (a.s.) müddeti nübüvvetlerinde 34 Mirac yapmışlardır. 33 tanesi RUH YOLU İLE YAPILAN 

RUHANİ miracdır. Bir tanesi RUH MEAL CESED’dir. Aleyhissalatü Vesselam Ef.in sureyi İsra’da ve Mirac 

hadisinde bildirilen miracı şerifleri beden artı RUH terkibiyle vuku bulmuştur. Visali Hz. Sultanımız böyle 

buyurmuşlardır. 

Mirac Ayetleri: 

1-  

 

Sureyi İsra 17/1 

2- 



 

Sureyi Necm 53/13 

“Yemin olsunki O bir daha mirac’tan inerken gördü.” 

3- 

 

Sureyi Necm 53/14 

“Sidretül müntehanın yanın’da” 

4- 

 

S.Necm 53/18 

“Anadolsun ki O, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür.” 

  

TENZİL - İNDİRİLME AYETLERİ 

1- 

 

S. Bakara 2/36 

“Şeytanların ayaklarını kaydırdı haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten O’nları çıkardı. 

Bazınız bazınıza düşman olarak buradan (arza) inin. Yeryüzünde sizin için bir vakte kadar yerleşmek ve 

menfaatlenmek vardır.” 

2- 



 

Sureyi Bakara 2/38 

“(Evet öyle) dedik hepiniz O’radan inin.” 

b- İnsanın Dünyadaki TERKİB VE ANALİZİ 

1- TERKİBİ 

İndirme - Tenzil ve Yükselme - Mirac’ın merhalelerini ve mertebelerini bildirmeden evvel; mertebeleri 

gelen ve geçen insanın, ne şekilde içinde bulunduğumuz aleme, şahadet mertebesine geldiğinin izahını yapalım. 

Konu genişlemekte isede, itminanı kalbi için ihtiyaç vardır. 

İlk bakışta görülebilen şekli ile: 

İnsan = Maddesel yapısı olan beden + Madde ötesi (Nefis - Ruh - Akıl - Kalb - Müfekkire - Vehim - Hayal - 

Hafıza - Fizik ötesi tüm yapısı)’ndan ibaret’dir. 

Konuya yaklaşmak ve gerçeği anlamak için böyle matematiksel ifade edilmişdir. 

Formülümüz daha değişik şekillerde gösterilebilir. Örneğin insan =zahir + batın olarak formüle edilir. 

Kur’anı kerim de aynı mantıkla temas etmiştir. 

 

Sureyi Hadid 57/3 

“Evvel- Ahir - Zahir - Batın O’dur (Allah) dır. O Allah her şeyi bilendir.” 

İnsan bir başka yönü ile, ALLAH-U Teala’nın halifesi olarak yaratılmışdır. 

 

Sureyi Bakara 2/30 

“VE İZ KALE RABBÜKE LİLMELAİKETİ İNNİ CAİLÜN FİL ARDİ HALİFETEN” 

Ayeti kerimesi anılan hakikatın ifadesidir. O halde İnsanın ZAHİRİ ve BATINI vardır. Bu iki yönü ile 

tafsilen anlatılmaya başlanacak olursa................. 

Karşımıza İKİ BAHR - DENİZ ÇIKAR. Her bir denizin işaret ettiği hakikatler, insanın ZAHİR ve BATIN 

yapısının bilimsel olarak anlatımının bilgileridir. 
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Zahir yapı ile ilgili akla gelen ilim nevileri (Biyoloji- Tıb - Aritmetik - Hendese - Sibernetik - Kimya - Fizik 

- Hukuk - İktisat - Kozmoloji - Astroloji - Astro Fizik İla Ahir.......). Bunlardan sadece tıp ilminin içinde ikinci 

mertebede ilim şubeleri vardır. (Anatomi - Biyoloji - Onkoloji-Pisikoterapi-Hariciye-Dahiliye-Nisaiye-Bevliye-

Ortepedi-Farmakoloji .....Vesaire) sadece göz ve beyin yapısının bilgisel izahı bile aklı ve aklın şubelerini 

hayrete bırakacak derecededir. Nihayet ve sadece insan yapısının ilgili olduğu tıb’tan bahsettik. Afaki alemdeki 

bütün canlıların, yaşamları, sağlıkları, hastalıkları tedavileriyle ile ilgili tıp şubeleri vardır. Sayıları çok büyük 

rakamlara ulaşan makro alem ve mikro alemdeki tüm canlılar için birer tıp ilminin var oluşunu ve bunları 

detayları ile birlikte yazılara kaydederek kitab haline getirdiğimiz takdirde, tüm ilim nevilerinin bilgileri bir 

denizi anımsatacak kadar geniştir ve kur’an-ı Kerim bu hakikatı dile getirmektedir. 

 

55/19-20 

“MERACEL BAHREYNİ YELTEKİYANİ BEYNEHÜMA BERZAHUL LA YEBGIYAN” 

“İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salıvermişizdir” 55/19 

“Aralarında bir engel vardır birbirlerine karışmazlar” 55/20 

Kur’an-ı azimüşşan YEDİ bütün olarak nazil olmuşdur ve iç içe YEDİ MANAYI içermektedir. Bu husus 

hadis mealidir. Visali Hz. Sultanımızda sohbetlerinde bu hakikatı dile getirdikleri gibi, VETTİNİ SUREYİ 

ŞERİFESİ hakkında YEDİ ADET AYRI MANALARI bir sohbetinde açıklamışlardır. Ulucamiinin resmi 

küşadında’da; Somuncu BABA ismiyle anılan Hacı Bayramı Veli Hz.nin Şeyhi HAMİDÜDDİNİ 

AKSARAYİ’nin, Fatihayı Şerifeyi bu şekilde manalandırdığı ve sadece üç batın manasını söylediği rivayeti 

vardır. 

Afaki alem’de Bütün canlılar için BİR TIB İLMİ VARDIR.... sözümüz garibsenmemelidir. Her canlı 

DOĞAR - BÜYÜR ve ÖLÜR Bunların doğmaları, yaşamaları, ölmelerinin bir ilmi vardır ve onlar malûm ilim 

gereği doğar yaşar ve ölürler. Muhyiddin İbn’ül Arabiye göre İLİM MALÛMA TABİDİR. Misalimizde tüm 

canlıların fiilen yaşar ve ölür olmaları; YAŞAMANIN ve ÖLMENİN hakikatini bildiren ve bu ilmi fiilen 

yaşayarak uygulamaları ile aşikar olur, meydana çıkar, Örneğin BEYAZ BALİNALARIN, KUTUB 

BÖLGELERİNDE EKSİ SIFIRIN ALTINDA BİR HARARETDE ve şu kadar vasati senede YAŞAMINI 

TAMAMLAR şeklindeki bilgimize; Beyaz balinanın kutup bölgesindeki yaşamını bi tecrübe görerek öğrenir, 

bilgi sahibi oluruz. Yani balinada bu tesbit ettiğimiz bilgiler, bizim bilmemizden evvel mevcud idi. Biz bilgimizi 

MALÛMDAN - BİLİNEN’den almış olduk. O halda tüm canlılar hakkındaki bilgilerimizide buna kıyasen elde 

edebiliriz. Sivri sinekten, köstebeğe ve her canlıya ait bir TIB ilminin tabir caizse, POTANSİYEL BİR İLİM 

OLARAK VARLIĞI AŞİKÂR olur. 

Şimdi, iki denizin birbirine kavuşmak üzere salıverilip’de, Birbirlerine karışmazlar, Mealindeki ayeti 

kerimeyi, insan olarak yaşantımıza uygulayacak olur isek, bedensel yapımızdaki Tüm bilgilerimizle birlikte, 

madde ile ilgili olmayan AKIL - MEFKURE - HAFIZA - HAYAL - VEHİM- KALBİ MANEVİ gibi, maddesel 

yapımız dışındaki bilgilerimiz de bir DENİZ KADAR BÜYÜK OLMASINA RAĞMEN, hem yan yana birlikte 

bir arada bulunurlar, her biri kendi fıtratının gerektirdiği işleri yapar, ve ALLAH’U TEALA’nın KUDRET - 

SAN’AT - ve TÜM KEMAL VASIFLARI İLE vuku bulan İDARE ve TASARRUFU ile yek diğerine 

karışmazlar. Göklerden arza kadar bütün işlerin ALLAH’IN TEDBİR ve İDARESİYLE meydana geldiği 

hakikatını dile getiren şu ayeti kerime ile de sabit olur. 



 

Sureyi Secde 32/5 

“Yüdebbirul Emre Minessemai ilelardi..” 

“Allah, Semadan Arz’a - Yere kadar her işi düzenleyip yönetir.” 

2 - İNSANIN ANALİZİ - TAHLİLİ 

Uzun zaman bölümleri sürecinde, devirden devirlere geçerek gelen insan hakikatının bilinmesi için 

öncelikle ayrışımının yapılması ve maddesel ve ruhsal - manevi yapısını oluşturan bütün aksamının -organlarının 

hakikatlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sözümüzü, insan olarak- istidadı ezelimizin-kapasite ve ehliyetimizin 

vüsati nispetinde şeklinde söylemek daha isabetlidir. VE FEVKA KÜLLE ZİİLMİN ALIM “Her ilim sahibinin 

üstünde - fevkinde bir bilen - alim vardır” mısdak’ınca, biz mü’minlerin üstünde velilerin ilmi ve velilerin 

üstünde ariflerin ilmi, ariflerin fevkinde peygamberlerin ilmi daha üstünde ulül-azm peygamberler ve 

peygamberlerin zirvesindede Aleyhissalatü Vessalam Efendimiz Hz. leri ve cümlesinin fevkiinde’de; Allah-

uzülcelal vel Kemal Hz. ilmi vardır. Her şeyin ana kaynağı, ilminde kaynağı - merkezi, Zatı Vacib’ül vücudtur. 

“MEN AREFE NEFSEHU FEKAD AREFE RABBEHU” 

Hadisi Şerifini : Mürşidi ekmelimiz VİSALİ Hz. Şöylece açıklamaktadır. 

RAB BİLİNMEZ NEFİS BİLİNMEYİNCE, 

NEFİS BİLİNMEZ RUH BİLİNMEYİNCE, 

RUH BİLİNMEZ HAYAT BİLİNMEYİNCE, 

HAYAT BİLİNMEZ MEVT BİLİNMEYİNCE. 

MEVT BİLİNMEZ KALB BİLİNMEYİNCE: 

O Halde ; Zikrolunan hadis’in mana ve medlûlüne vakıf olmak için : 

A- Nefsin Hakikatı 

B- Ruhun Hakikatı 

C- Hayat’ın Hakikatı 

D- Ölümün Hakikatı 

E- Kalbin Hakikatı ile ilgili bilgilere vukuf gerekecekdir. 

Manevi yapımızın temel taşlarından olan bu beş latif yapılı-vasıflı uzuvlarımızın hakikatleri Rabbimizin 

rububiyetinin hakayıkını gösterecekdir. 

A - NEFSİN (NEFS-İ NATIKA’NIN) HAKİKATI 
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NEFS kelimesi lûgat bakımından; bir şey’in zatı-kendisi-öz varlığı manalarına gelmektedir. 

Nefsi Natıka, isim terkibi olarak nefse verilen isimdir. 

VİSALİ DİVANINDA, KASİDEYİ MÜNFERİCE Şerh’inde Nefsi natıkanın tarifi şöyledir: 

“EN NEFSÜN NATIKATÜN KAİMÜN BİZATİHİ, LA EYNE, NURUN MİN ENVARİLLAHİ TEÂLA 

MİNELLAHİ MEŞRİKUHA İLELLAHİ MAĞRİBUHA” 

Nefsi Natıka, Allah’ın Nur’larından bir nur’dur, zatiyle kaim’dir. mekânı yokdur. Allah’dan geldi Allah’a 

gidecek’dir. 

Bu arabiyyül ibareyi’yi açıklama babında yaptığı, ihvan sohbetinde Şöyle buyurdular: 

Nefsi Natıka; Allah-u teala’nın zatı’nın muhabbetinin, nurunun, zılli’nin mazharıdır. Nefis mukaddem ve 

ezeli’dir. Allah’ın SIFATI ZATİYESİNİN, yani zatına mahsus sıfatların mazharıdır. 

Allah-u Teala’nın zatına has sıfatları ALTI tanedir; 

1) Vücud, Allah vardır, tüm eşyaların varlığı O’ndandır. 

2) Kıdem, varlığının evveli yokdur. 

3) Beka, varlığının sonu yokdur. 

4) Vahdaniyet, varlığı bir Tek’dir. Başka varlık yokdur. 

5) Kıyambinefsihi, varlığı kendindendir. 

6) Muhalefetül lil havadis, Yaradılmışlara benzemekten onlar gibi olmakdan münezzeh ve müstağnidir. 

İşte kısaca belirtiğimiz bu ALTI sıfatın mazharıdır. Mazharı demek, bu sıfatlar nefsi natıkada da vardır 

demektir. Ancak, bilkülliye mazharı demek değildir. Yukarıdaki tarifede belirtildiği gibi, bu sıfatların zıllı yani 

gölgesi mesabesindedir. 

Gölge sahibinin varlığı ile, gölgenin varlığı arasında nasıl büyük fark varsa, ve gölge GÖLGE SAHİBİ ile 

varlığını devam ettiriyorsa; nefisde varlığını, Vacibül Vücud’un varlığı ile devam ettirir. Varlığının sonu yok ve 

ebedi olduğuna göre, nefisde gölge olarak varlığını devam ettirir. Gölge, sahibinin aynısı değildir, sahibinden 

başkası da değildir. Nefis de Hak’kın varlığının aynı değil fakat gayrısı da değildir. Ciddi ve dikkatli 

düşünülmelidir. HÜVEL HAK DEĞİLDİR; FAKAT BİHASEBİSSİFAT, MİNEL HAK ve MEAL HAK’dır. 

Nitekim Visali Hz. Divanı; TESBİH-İ KAMİLE KASİDESİ’nde: 

“ZATINLA NEFİSLERİ VAR ETTİN YA ALLAH KATINLA NEFİSLER’DEN MÜNEZZEH 

TEALASIN YA ALLAH” 

buyurulmak suretiyle, şerhen yukarıya dercedilen açıklamalar te’yid edilmektedir. 

İlk Sofilerin Nefse Ait Görüşleri 

“Nefs, batıl olandan başka bir şeyle sükûn bulmayan bir sıfatdır” 
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Bayezidi Bistami - Keşful Mahcub Sh. 313 

“Küfrün esası, Nefsinin muradı üzerine Kaim olmandır” 

Cüneyd-i Bağdadi 

“Nefs Hem hain hem manidir. En iyi iş, O’nun zıddına hareket etmekdir.” 

Ebu Süleyman Darani - AYNI ESER 

Bu beyan’lardan anlaşıldığı gibi, NEFSİN ZATI ile NEFSİN SIFATLARI yekdiğeriyle Ayni kabul 

edilmekde, nefsin vasıfları, zatına mal edilmektedir. Daha başka bir ifade ile, ZATI NEFİS ve VASFI NEFİS 

birbirinden ayrılmamaktadır. Hatta bu hal zamanımıza kadarda değişik şekil ve ifadelerle devam etmektedir. 

Ancak İB’NÜL ARABİ ve ekolüne mensup (Arifler - Veliler) bunun istisnasını teşkil etmektedirler. Bu ekolün 

en son temsilcilerinden olan, Sultanımız VİSALİ Hz. nefsin hakikati hakkında doyurucu ve mufassal bilgiler 

vermektedir. 

Bununla beraber, detaylarına girilmeksizin, nefsin bir cevher olduğu, Vasıflarının kesir ve çeşitli olduğuna 

dair bazı tespitlerde vardır. Örneğin: 

(...... Bu menkıbeler, nefsin bir sıfat değil, bir ayn olduğunun ve bu ayn’nın bir takım sıfatlarının 

bulunduğunun delilidir. Biz nefsin vasıflarını açıkça görmekteyiz .................. şimdi nefs mücahedesi NEFSİN 

fani ve yok olması için değildir.) 

KAŞFUL - MAHCUB Sah.321 

“Şeyh Ebu Talib El-Mekki, Kutul Kulûbunde; RUH ve NEFSİN Bedende var olan Ayan (ÖZCEVHER) 

olduğuna işaret eden sözler söylüyor ve şunları zikrediyor ...................” 

Kula her zaman Mevlasının rızasını gözetmesi, her istediğini nefsi için değil Yüce Mevlası için istemesi 

gerekir. Bir kimseye arkadaş olduğu zaman, arkadaşlığı Allah’u Teala için seçmeli, kendisiyle Allah adına 

arkadaş olunca da; onun Allah’a yakınlığını arttıracak her şeyde kendisine yardımcı olmalıdır. İlahi edep ve 

hakları tam olarak yerine getiren herkese Allah’u Teala nefsini tanımaya ve onun ayıplarını gormeye (özel) bir 

ilim verir. Kendisine güzel ahlak ve edepleri tanıtır. Onu, basiretle hakları eda etmeye muvaffak kılar ve 

kendisini bütün bu hususlarda derin bir anlayış sahibi yapar. Allah’u Teala’nın ve halkın haklarına aid 

hususlarda hiç bir şey ondan gizli kalmaz. 

Demek ki; bütün noksanlık ve kusurlar, nefsin çirkinliğinden, onun temizlenmeyip, bozuk sıfatı üzere 

kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu sıfattaki bir nefis, kişiye arkadaş olsa; bir ifrata bir tefrite giderek zalimlik 

yapar. Hakk’a ve halka ait vecibeleri çiğner geçer. Çeşitli hikayeler, öğüdler ve edebler nefiste fazla bir te’sir 

yapmaz. Bu durumda nefis, üst taraftan içine su karıştırılıp içinde durmayan ve ona hiç bir fayda da vermeyen 

kuyuya benzer. Fakat nefis, takvaya sarılır ve dünyaya muhabbet etmeyip zühd sahibi olursa;Allah-u Tela’nın 

tevfiki ile, kendisinden hayat suyu kaynar, ince ve derin anlayış sahibi olur. Hak olanı bilir, hakları yerine getirir 

ve gerekli edepleri tam olarak koruyabilir. 

AVARİFÜL MAARİF - Sühreverdi Sh. 571 

Visali Divanında NEFİS’le İlgili Açıklamalar 

Şerh konusu divan’da dört yerinde NEFSİN HAKİKATI ile ilgili açıklamalar vardır. 

1- İlk açıklama TESBİHİ KAMİLE kasidesindendir. İki evvelki paragraf’da yazılıdır. 
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2- İkinci açıklama MARİFETİ NEFİS KASİDESİ’dir. Tümü ileride şerhedilmek üzere, üç mısra’ı 

dercedilecekdir. 

NEFSİ BİLMEK RABBI BİLMEKDİR BUYURDU OL RASÜL 

(MEN AREFE NEFSEHU FEKAD AREFE RABBEHU) BUYURUR 

HAKİKATI NEFİS BİR’DİR - SIFATLARI YEDİDİR. 

3- MEVT KASİDESİ İlk Altı Mısra’ları: 

ELA YA EYYÜHEL İNSAN 

NİÇİN KORKUYORSUN ÖLÜMDEN SEN 

ÖLÜMDEN KORKAN KİŞİ YEDİ ŞEYİ BİLMELİ 

BİRİ NEFSİN BİLMEDİ BEDEN CİNSİNDEN SANDI 

BEDENİ ÇÜN ÖLÜNCE NEFİSDE ÖLÜR SANDI 

İKİNCİSİ CEHİL’DİR BİLMEDİ HEM ASLINI 

NEFİS BİR CEVHER DURUR ARİZ OLMAZ MEVT O’NA 

4- HAKİKAT-İ NEFİS KASİDESİ 

Zatı nefis, nefesi rahman ey ârifi hakiki. 

Ol nefesten zâhir oldu muhabbeti ilâhi. 

Ol muhabbet sûlbü pederden rahmi madere düştü. 

Ol muhabbet deriden sureti beşer dünyaya geldi. 

Ol muhabbet iklimi bedende nefsi sultanî oldu. 

Ol muhabbet fenkihu ile kesreti hayale daldı. 

Ol muhabbet şehri hayalde vâhime ile evlendi. 

Hırs, tamah, şehvet, gazap ve nefsi emmare oldu. 

Ticaret, kanaat, doğruluk nefsi mülheme oldu. 

Yiyip içip, ciması nefsi levvame oldu. 

Tedbiri âkil her işte hata eyler. 

Elbette sırrı kader hükmünü icra eyler. 
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Tedbiri akılla beyhude telâş abestir. 

Tâbi ol Resulüne her işi huda eyler. 

Ol muhabbet,şehri fikirde akıl ile evlendi. 

İlm-ü irfan kesbiyle nefsi mutmain oldu. 

Ol muhabbet şerhi kalbde ruh ile evlendi. 

Tevvekkül, sabır, rıza, teslim, raziye ve marziye oldu. 

Ol muhabbet melekûtda Ruhül Kudüsle evlendi. 

Misl-i İsa sâfi olup mevtaları diriltti. 

Sıtkıya zatı nefis, nefesi rahman makarri. 

Nur’u yezdan, sırrı kur’an makamı. 

ZATI NEFİS NEFESİ RAHMAN’dır ledünnisindeki hakikat nedir...........? akıl yolu ile yapılan muhakeme 

ve tefekkür ile şöyle düşünebiliriz; Allah’u Teala kainatı yaratmayı murad etti, ilmi ezelisinde ki ayanı sabite’ye 

nazar etti, meşiyeti ilahiyenin tealluku, kudret sıfatı ve kadir esması ile evvela nefsi külli yaratıldı ve tüm 

nefislerde bu nefsi kül’den teşâub etti. Bu akla dayalı bir anlayıştır ve mutasavvıfine göre noksandır. Her ne 

kadar tüm nefisler, bir tek nefisten var oldu kaziyesi doğru isede. 

Aklın gücü - kapasitesi, meseleleri halletmedeki ehliyeti sınırlıdır ve nefesi rahman olan nefsin hakikatini 

anlamaya yeterli olmamaktadır. 

Konu doğrudan, VUCUDUN MERTEBELERİ, TENEZZÜLATI ve TECELLİYATI mefhumları ile ilgili 

bulunmaktadır. Sofiyyuna göre; HUDUS ve HALKİYET, alemi şahadet tesmiye olunan ve halen içinde 

yaşadığımız dünya hayatındaki alemlere ve eşyaya göredir. 

Hakk’ın Mutlak vucudu, istiğrakı zatısiyle zuhura meyletmiş evvela NEFSİ KÜLLİ zuhura gelmiş ve 

NEFSİ KÜLLİ’dende tüm nefisler zuhur ederek var olmuşlardır. Bunun başka bir ifadesi; HAK ‘ın vucudu bir 

mertebe tenezzül ve tecelli ederek, tüm enfas var olmuşlardır. Yani VAR OLMALARI, Hakkı mutlakın, 

İKTİZAYI Zatisidir. İşte, ZATI NEFİS, NEFESİ RAHMAN’DIR, sözünün hakikatı buradadır. Bunlar nefsin 

hakikatı hakkında KÜLLİ mefhumlarla anlatılabilendir. Bundan ilersine aklımız ve anlayışlarımızı meydana 

getiren azalarımız, tüm yapımız yeterli olmamaktadır. Daha fazla bilgi için AHMET AVNİ KONUK - 

FUSUSUL HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ’ne müracaat etmelidir. (CİLT . 1 Sahife, 9.....13 ) En doğruyu ve 

tafsilâtını Vacip Teala Hz. bilir. 

Zatı Nefsin, NEFESİ RAHMAN MAKKARRI olması 

Kasidenin sonunda, Zatı Nefis, NEFESİ RAHMAN MAKARRI olduğu beyan edilmektedir. Yani enfasın 

ZUHUR SURETİYLE var olmalarından sonra, nefsin geçirdiği merhaleler, zuhur mahalleri gösterilmekte ve her 

bir zuhur yerinde mevsuf olduğu sıfatlar bildirilmektedir. 

Kasidedeki sıraya riayet ederek şerhimize devam edelim. 

İlk zuhur, Allah’ın Zatından olan ve Zatına mahsus olan muhabbettir. 
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Müellifimizin Sözlü sohbetindeki şifahi beyanlarına göre muhabbet dört Nev’idir. 

1- Muhabbeti Zatiye 

2- Muhabbeti Sıfatiye 

3- Muhabbeti Ef’aliye 

4- Muhabbeti Asar’iyedir. 

Hatta velilerin külli tasnifide bu sınırlandırmaya bağlı olarak üç mertebe kabul edilmiştir. Hakkın zatına 

muhabbet edenler: 

1- Zatiyyum Velileridir. En yüksek derecenin sahipleridir. 

Sıfatı İlahiyeye muhabbetini tahsis edip, orada karar kılanlar ve zata eremiyenlerde Hak’kın velisidir, 

efdaliyetde ikinci mertebedir bunlar; 

2- Sıfatiyyum Velileridir. 

Hakka olan inancı, ihlası, tevhidi nedeniyle, Hakkı - Mutlaka olan sevgisini Allah’ın fiillerine tahsis eden ve 

orada karar kılan, ancak sıfat mertebesine irtika etmemiş olanlar. 

3- Efaliyyum Velileridir. 3’ncü mertebedir. 

Her bir mertebenin de, sayısını ancak Allah-u teala’nın bildiği dereceleri vardır. Efaliyyum velilerinin 

cesedleri çürür. Sıfatiyyum velilerinin bedenleri çürümez, Zatiyyum velileri Kabrinde 15-20 gün kalır, sonra Ruh 

Meal cesed makamlarına uruc ederler, Mealindeki beyanlarıda şifahen mesmu’umuz olmuşdur. Allah-u 

âlem....... 

Velilerin mertebeleri konusundaki tasnif’den’de anlaşılacağı gibi, Hak’kın Zatına olan Muhabbet en üstün - 

Efdal olanıdır. Diğer 2 ve 3.üncü mertebeler, şer’an memduh isede, 4. üncü olan mertebe hakk’ dan gafil olarak, 

tahsisen dünya ve içindeki eşyaya muhabbet zemmedilmiş ve velayet sıralamasına konulmamıştır. 

Baba’nın Sülbünden Ana Rahmine İntikal: 

Nefsin ikinci merhalesi : Zuhur mahalli, babanın meni’siyle ana rahmine gelmesidir. 

Kasidede: “OL MUHABBET SULBÜ PEDERDEN, RAHMİ MADERE DÜŞTÜ” şekliyle ifade 

edilmektedir. 

Gerçi, insanın dünyaya gelişinde, meni, baba vasıtası ile ana rahmine gelmekde isede, bu sadece zahiri 

sebebdir. Hakiki müessir, yani, rahmi madere intikalin gerçek saiki, itici gücü şehvettir, oda Muhabbeti 

Zatiyye’nin zıllı’dir. Urefadan bir zat, konu ile ilgili olarak şöyle demiştir: 

Şehvet, Nefsin Vücuduna yayılmış bulunan muhabbeti ilahiye-i zatiyyenin zılli olduğundan, Mahmud’dur. 

Zira bu şehvet sayesinde nev’i insani beka bulur. 

Kasidemiz; MUHABBETLE RAHMİ MADERE DÜŞTÜ tabirinin kullanmaktadır. Bu şekilde beyanda iki 

hikmet vardır. 
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1- Tevhidi Ef’ale işaret olması 

Birinci hikmeti Baba’nın fiili ve insiyatifi nefyedilmekte ve muhabbete izafe edilerek EFALULLAH olduğu 

kabul edilmektedir. Yukarılarda beyan ettiğimiz gibi MUHABBET ZAT’dandır ve TAHSİSEN ZAT’A 

MAHSUS’DUR. 

Ayeti Kerimede: 

“VEMA RAMEYTE İZ RAMEYTE VELAKİN NELLAHE RAMA” 

“Habibim attığında sen atmadın, Lakin Allah attı” 

Bu ayeti kerime Bedir harbinde zuhur eden bir olay nedeniyle nazil olmuştur. Rasulullah Efendimize(sav), 

yerden bir avuc toprak, kum alarak müşriklere atması manevi yolla bildirilmiş; atılan kumlar Allah’ın kudretiyle 

müşriklerin gözlerine isabet ederek, harb etme güçlerini kaybetmişler ve müşrikler mağlub olmuşlardır. İşte 

anılan ayeti kerime bu olay sebebi ile nazil olmuşdur. Cesed gözü ile Peygamberimizden (sav) sadır olan ATMA 

FİİLİ’ni Allah-u Teala, kendine izafe etmekte ve EF’ALULLAH olduğu bildirilmektedir. Ayetin ÖZEL BİR 

SEBEBLE NÜZÜLÜ, HÜKMÜNÜN UMUMİ OLMASINA ve BENZER OLAYLARDADA 

UYGULANMASINA engel değildir. O halde, kâinatda zuhura gelen tüm fiiller ve insanların eylemleride Hakka 

racidir ve Allah’u Teala’nın fiilidir. 

Keza, baba vasıtasiyle rahmi madere-ana rahmine intikal eden meni; Allah’ın fiili olarak karar kılmıştır. 

Açıklanan bu anlayışa uygun olarak, Visali Hz. üstadımız; ZATI İLAHİDEN SADIR OLAN MUHABBET, 

SULBÜ PEDERDEN HAKKIN EMRİ ve FİİLİ İLE ANA RAHMİNE DÜŞTÜ demiştir. 

2- Şehvet ve Cima arzusunun diğer Lezzata üstünlüğü 

Şehvet ve cima zevki, Muhabbeti Zatiye’nin zıllidir. 

Yukarılardaki açıklamada beyan edildiği gibi. Hakkı mutlakın sevgisi, diğer sevgilerin üstündedir. Bu 

demektir ki, bir kişide Hakk’ın zatına karşı sevgi olsa, diğer sevenleri ve sevgileri o an için nefyeder. Mesela 

cima halinde olan kimseye, en sevdiği yemekleri, oto gezintisini, manzara sevgisini velhasıl ne kadar muhabbet 

ettiği şeyler varsa, onları teklif etseniz, o anda bunların hepsini reddeder. Bu red keyfiyeti irade ile olan bir şey 

değildir ve sadece, ZÂTİ MUHABBETİN MUKTEZA’sıdır. Bu bir misaldir, Amma Zata olan ve Zat’dan neş’et 

eden muhabbetin keyfiyeti, derecesi ve kuvveti ve efdaliyeti hakkında inançlar ve bilgiler vermiş olmalıdır. 

Zâtî muhabbetin en güçlü ve efdal mazharı, ahirette Allah’u Teala’nın görülmesidir. Ehl-i Sünnet’e göre 

Rüyetullah Hak’dır, keyfiyetinde değişik görüşler olsa da, ahiretde zuhur edecektir. 

Allah-ualem, Müminler de cennetde, VECHİ CEMALİ İLAHİYİ müşahede ettiklerinde; Rüyetullah 

dışındaki bütün isteklerinden, lezzetlerinden içtinab ederler ve bu dahi iradi olmayıp, muktezayı muhabbeti 

zatiyedir. Lezzeti cima ile Rüyetullah arasındaki fark, derece farkıdır, mahiyet farkı yoktur, muhtelif derecede 

ayni kaynakdan nebe’an ederler. 

“OL MUHABBET İKLİMİ BEDEN’DE NEFSİ SULTANİ OLDU” 

Kasidemizde MUHABBET ve NEFİS kelimeleri, eş anlamlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gerçi müteradif 

olma hali kesin değildir. Aslında ZAT’dan zuhuru ilk ve ikinci tecellisi demek ve İlk tecellinin MUHABBET ve 

onu takip eden tecellinin NEFİS olduğunu söylemek daha münasiptir. 



Aslında OKSİJEN ve HİDROJEN terkibi olan suyun; sis-bulut-buhar - yağmur-kar-dolu-buz isimlerini 

alarak değişim göstermesinde benzer bir durum söz konusudur. İklim, bedensel yapımızın ilk teşekkülündeki 

UNSUR-HAL ve YAŞAM şeklinin ismi olmalıdır. Beden Memleketi denilmeside mümkündür. 

SULTAN kelimesi ise (Melik-Hükümdar-Şah-Padişah-Han-Kral-Kayzer) isimleri ile eş anlamlıdır. Bu 

isimler saltanat sıfatı ile vasıflanır. Hakimiyet ve söz her hareketinin, itirazsız geçerli olması demektir. 

Yukarıdaki mısra’da anılan ve tasavvuf ıstılahatından olan kelimelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi halinde 

ortaya çıkan mana; nefs-i natıka, müteradif olan diğer ismi ile, Allah’u Teala’nın zatı muhabbeti, bedensel 

yapımızın mutlak hükümdarı ve hakimidir. Yapının tüm organları onun emrini yerine getirirler. Bu emrin 

icrasında, maddesel yapımızın ötesinde olan (manevi kalbimiz, akıl-mefkure-hafıza-hayal ve diğerleride) 

dahildir. 

Evrenin bütününde mevcut olan alemler ve mahlukat üzerinde Allah’ın idare ve tasarrufu nasıl vaki 

oluyorsa, Nefsin’de, bedensel yapıya olan hakimiyeti, idaresi, tasarrufu, aynı şekilde devam etmektedir. 

Süper üstü süper güç olan Allah’ın, kainattaki idaresini ihata etmemiz ve kelimelerle ifade etmemiz 

imkânsızdır. Evet imkânsızdır. Ancak bu imkânsızlığı anlıyabilecek bir seviyeye gelmemiz mümkündür. 

Ayeti kerimede buyuruluyor ki ; 

 

S.Secde 32/5 

“YÜDEBBİRUL EMRE MİNES SEMAİ İLEL ARDİ” 

“Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir.” 

  

 

S.Talak 65/12 

“Allahüllezi helaka seb’a semavatin ve minel ardi mislihünne” “Yetenezzelül emrü beynehünne litalemu 

ennellahe alâ külli” “şey’in kadirun ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilmen’ 

Semadan arz’a - dünya’ya (dahil) kadar her işin yönetimi Allah’a aittir. İnsan’da dünyada mekan - mesken 

tutmakta olduğundan, yönetilenlerin içindedir. Allah’u Teala, insandaki idaresini, zati muhabbetinin zılli olan 

nef’si natıka ile yapmaktadır. O halde, kasidemizde zikri geçen, Nefsin Sultanı olmasının hakikatı, beden 

memleketinde en üst seviyede, idareci ve tasarruf sahibi olmasının ifadesidir. 



Hükümdarlar, yapılması gereken zorunlu işlerini bilfiil yapmazlar. Muhtelif mertebelerde yardımcıları, 

memurları, hizmet edenleri vardır. Üst seviye idareci, icra kuvvetlerinin başı olan BAŞBAKAN’dır. O’nunda 

emrinde bakanlar, valiler, kaymakam’lar ve alelmeratip diğerleri vardır. Devlet idaresi Anılan’lar vasıtası ile 

yerine getirilir. keza, askeri hiyarirşidede, üst seviyede emirler Genel Kurmay Başkanından çıkar, daha sonra 

AST-ÜST ilişkilerine bağlı olarak, komuta zinciri tabanına kadar İNER ve ÇIKAR ve diğer yapılması gereken 

vazifelere müteferri işlerle ikmal edilerek, ordunun yönetimi gerçekleşir. Maksadımız devlet idaresini yada 

ordunun çalışma sistemini anlatmak değildir. Esasen bu ihtisasımız dışında kalır. Anlatıldığı kadarı ile ve ana 

hatları ile; İnsanın bedensel yapısındaki yönetme şeklini, sistemini, usül ve mertebesini, bilebildiğimiz kadarı ile 

gözler önüne sermektir. 

Dini hakikatların hepsi - kûllisi Kur’anı azimüşan’da mücmel olarak vardır. İcmali hakikatlerin, teferruata 

intikali, Alah’u Teala’nın iradesi ile yine allah’ın mevhibeyi ilahiyesi olan AKL’I MEADE havale edilmiştir. 

Dileyen, ÖZ ve HULASA, halinde mevcut olan KUR’ANİ GERÇEKLERİ, Akli meadını kullanarak öğrenebilir. 

Ne varki, teklifi ilahi ile MÜKELLEF olan biz müslümanlar, Kuranı Azimüşşanın batıni hakikatlerinden 

gaflet içinde bulunmaktayız. (VELA TEKÜN MİNEL GAFİLİN...) GAFİLLERDEN OLMAYIN mealindeki, 

Kur’anın uyarısıda üzerimizde etkili olmamıştır...? 

Keza -”İNE LİL KUR’ANI ZAHİRAN ve BATINAN ve HADDEN ve MATLAEN” - Hadis-i Şerifin’in 

gereğinide yerine getirmemişiz. Unutulmamalıdır ki; İslamı yıkmak için yapılan hücumlar, eskiden, cahillerden 

geliyordu ve bunların taarruzunu defetmek için, Kur’anın zahirle ilgili bilgileri yeterli olmakta idi. Lakin 

asrımızda, İslama yapılan taarruzlar, kendini AYDIN zanneden ve dünya hayatının zahiri görüntülerini, 

maddesel yapısını ve diğer insanlara ve müslümanlara teknolojik üstünlük sağlamış olmasının etkisi ile, BATINİ 

Hakikatlerden GAFİL ve CAHİL olan bir zümreden gelmektedir. 

Maddeye bağlı teknolojik üstünlükleri, iç alemlerinde, kalblerinde PUT’lar oluşturmuştur. 

İşte bu günün müslümanı, evvelâ kendisinin batın alemine yakınlaşmasına engel olan kişisel noksanlarını ve 

sonrada İslâm düşmanlarının kalblerindekileri yıkması, kırması gerekmektedir. Bu putlar nelerdir diye sorulacak 

olursa genel ve mücmel olarak birazı yukarıda açıklanmıştır. Özel ve daha geniş kapsamlı olan putlar, kişileri, 

İslâmı kabul etmekten ve yaşamaktan men eden her türlü düşünceleridir. Bu ölçüde putlar bir hayli çoktur. 

Kalbin putlarının etkisiyle, kişiyi esir alarak hareket serbestisini ve düşünce hürriyetini ortadan kaldıran 

manevi hastalık, GAFLET ve CEHİL’den doğmaktadır. Gaflet bellidir, cehil ise, Hacı Mehmet Ruhi 

sultanımızın beyanlarına göre iki çeşittir. Birincisi CEHLİ MÜREKKEB ve ikincisi, CEHLİ BASİT’tir. 

1-) CEHLİ MÜREKKEB 

Cehli mürekkeble mevsuf olanın alameti şudur ki: İslami hakikatleri bilmez. Bilmediğini de bilmez ve 

bilmek istemez. Bu vasıfda olanları öğretmek-eğitmek ve irşad etmek imkansızdır. Sohbet dahi edilmez, 

kaderleriyle baş başa kalırlar. 

2-) CEHLİ BASİT 

Cehli basitde olan ise; O’da İslami hakikatleri bilmez, bilmediğini bilir, bilmek ister. Bu sıfatda olanlar irşad 

kabul eder, öğretilir ve eğitilir. Hidayete ermeleri umulur. 

İlim yolu ile cihad edilir. Kalb, put’larından temizlenir. Öncelikle ilmihali ve tüm zahiri ilimler, talibin 

istidadı nisbetin’de öğretilir ve sonra; EHLİ SÜNNET TASAVVUFUNA uygun olarak, batıni gerçekler 

açıklanır. 
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Sohbet şeklinde tartışmasız, karşılıklı diyalog’la, yumuşak sözlerle, Kur’anı azim’in Esteizü billah : “VE 

CADİLHÜM BİLLETİ HİYE AHSEN ...” mantıkınca, hikmetle ve en güzel üslûp ile yapılır. 

 

S.NAHL 16/125 

“ÜD’U İLA SEBİLİ RABBİKE BİL HİMKETİ VEL MEV’İZETİL HASENETİ VE CADİLHÜM 

BİLLETİ HİYE AHSENÜ” 

“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et...” 

Hak sözler, Allah’ın hidayetine mukarin olması halinde; tesirini gösterir. Putlar yıkılır, putlardan tahliye 

edilen kalb, İman nuru ile dolar. Kalb, zahir yapımız olan beden ile, batınımız arasında berzahtır. Kabirde, dünya 

ile ahıret arasında berzah olduğu gibi, ayni zamanda, imanın makarrı-merkezidir. Beden memleketinin 

hükümdarı olan NEFSİ NATIKA-nında sarayıdır. İlmihal kitaplarında; İMAN KALB İLE TASDİK DİL İLE 

İKRAR’DIR diye tarif edilir. Kalbin tasdiki, orada mekân tutan NEFS-İ NATIKA ya aitdir. O iman eder ve 

imanın belirtileri olan kelimeyi şahadet ve ameli salih, bedensel yapımızda, eylem ve ibadet haline dönüşür. 

Batıni gerçek’lerden fazlasiyle bahsetmemiz, önemli oluşundan ve marifetinin ihmale uğramasındandır. 

Sadece beden memleketinin idare merkezi olması bile önemini göstermektedir. Hükûmet merkezi olan 

şehirler’in öncelik ve efdaliyeti ne ise, kalp ve içinde mekan tutan nefsi natıkanın durumuda aynıdır. 

Maddesel-zahir yapımızdan sadır olan eylemlerin tümü, Kalpten ve orada sarayı olan Nefsden gelir. Ölüm 

ile zahir yapımız fena bulur, çürür, kaybolur. nefs-i natıka ölümle kaybolmaz ve ondan hiç etkilenmez. Varlığı 

olduğu gibi devam eder. Babanın sulbünde meni elbisesi giyer, rahmi maderde, muhtelif merhalelerin yapısından 

geçerek CENİN olur sonra bebek olur. Doğunca cesed elbisesine girer ve ölünce hayal elbisesini giyer. Burada 

anılanların daha gerisinde ve ilerisindede uğrakları ve mekan tuttuğu yerler vardır. Daha tafsilatlı bilgiler, 

VÜCUD MERTEBELERİ’nde bahse konu olur. Bu kadarlık bilgiler dahi, batıni alemin ehemmiyetini anlatmaya 

yeterlidir. 

Şurası da bir gerçektir ki, zahirle ilgili ilimler öğrenilmeden ve tamamlanmadan, batıni gerçeklerin 

açıklanması bile muhataralıdır. Ehil olan alim’ler zahir alemlerinin ve bilgilerinin önceliğini ve batın’la dengeli 

biçimde musahabesini, ehli sünnet yolu üzerine yapacaklardır. 

BEDEN MEMLEKETİNİN RUH VEYA VEHİM ELİYLE YÖNETİMİ 

Nefs, beden memleketini bizzat kendi yönetmez, emrindeki yardımcıları vasıtası ile yaptırır, denilmişdi. 

İdare RUH’a geçer. 

Ruh, Sıfatı Subutiye’nin mazharıdır. HAYAT-İLİM-İRADE-KUDRET-SEMİ-BASAR-KELAM 

sıfatlarının, sentez yapısının zılli’dir. Bu yedili terkib içinde İLİM sıfatı akla dönüşür, terkibi meydana 

getirenlerin başkanı olarak yönetime komuta eder. 

Her insanın yaşantısında kalbine havatır gelir. Havatır yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çeşitli 

hatıralardan ibarettir. Hatıralar insanın kendi istemesi yada teşebbüsü ile gelmezler . Zira bunlar çok çeşitlidirler, 
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bazılarını sevmez hatta istemeyiz... gelmeseydi deriz...? Eğer kendi irademizle olsa, hatıraları getirmezdik, 

istemediğimiz halde gelmiş olmaları ALLAHIN KÜLLİ iradesinden NEŞ’ET ettiğinin delilidir. 

Hadis-i Nebevi’de (sav) buyuruldu : 

(VESVESE İMANDAN’DIR) Muhtevasında çok hikmetler vardır. 

1- Evvela vesveseye maruz kalanın iman sahibi olduğunun delilidir. Yukarıda açıklandığı gibi, her şeyin 

yaratıcısı Allah’u Teala’dır. Halkıyeti itibariyle KÜLLİ İRADE den gelmektedir. Ancak, Şeytan vasıtası ile ilka 

edildiği için, Şeytan’dandır denilir. Şeytan’ın vasıfları, yalan, ifsad ve idlal olduğundan; imanı iptal ve Hak 

yoldan çıkarmayı hedef alır. 

Önemli olan, imani hakikatları ortadan kaldırmak için hutur eden vesveselere karşı, kalbin aksülamelidir. 

Müminin kalbi bundan üzülmekte, def edilmesini istemekde, çare aramaktadır. O halde bu kalbin sahibi 

imanlıdır. 

2- İman esaslarını belirleyen AMENTÜ’nün altıncı esası olan; “VEBİL KADERİ HAYRİHİ ve ŞERRİHİ 

MİNELLAHİ TEALA”nın gerçek olduğunu bilfiil müşahede etmekdir, Mümin, bilimsel ölçüler içerisinde, 

Amentünün lafzan ve nazari olarak bildirdiğini, kendi iç aleminde, bilfiil müşahede etmektedir. Bunun başka bir 

ifadesi AYN’EL YAKİN mertebesine terfihidir. Kalbinde, kendi dışında, bir varlığın sesini duymaktadır. 

“BEN’DE BİR BEN VARDIR, BEN’DEN İÇERU” diyen YUNUS EMRE (ra) gibi düşünmektedir. Yavaş 

yavaş kibri ve enaniyeti - (Ego)’su - kaybolur. Allah’ın varlığını, Mabüdün bilhak olduğunu şuur’lu olarak kabul 

eder. 

3- Vesvese bir yönü ile, İmanın varlığına delil olsa bile, bir başka yönü ile, imanı, kalpden çıkarma gayesi 

güttüğünden mezmumdur. Bu itibarla, vesveseye ve onu vasıta olarak kullanan vehim ve şeytana karşı mücadele 

etmek zaruri olur. 

Mücadelede başarı için insanın kendi gücü yeterli değildir. Aciz kaldığını idrak etmesiyle birlikte, gücü her 

şeye yeterli Allah’u Zülcelale sığınma gereği ve gerçeği ortaya çıkar. Muavvazeteyn olarak isimlendirilen 

Kur’anı Azimüş’şanın son iki sureyi şerifesinin, en son sureler olarak nuzulünün hikmetide anlaşılmış olur. 

İlk Nazil olan Sureyi Şerife Fatiha ile başlayan; 

  

 

“İYYAKE NABÜDÜ ve İYYAKE NESTAİN” 1/4 : Sana ibadet eder ve senden yardım isteriz-mealindeki, 

Allah-u zü’l celal’in ibadet etme emri; Allah’a sığınmanın EMRİNİ ZARURETİNİ ve KULLANIM ŞEKLİNİ 

bildiren, EL FELAK ve EN’NAS isimli istiaze sureyi şerifeleri ile son bulur. 

  

  

İnsanın yaradılış gayesi “VE MA HALAKTÜL CİNNE VEL İNSE İLLA LİYABÜDUNE” 51/56 

Hükmünce ; İBADET ETMEK içindir. İlk Sure-i Şerife’de de bu hakikat beyan edilmişdir. İLK ve SON sureler 



arasındaki, tüm ahkâmı İLAHİYE toplanmış ve dürülmüştür. İbadetin isimleri, nevileri, şartları, farz ve vacip ve 

sünnetleri ve gayeleri, müfsid’leri, nakız’ları ...her şeyleri bildirilmişdir. 

Kur’anı Kerim İBADET EMRİYLE BAŞLAR ve ALLAHA SIĞINMA EMRİ İLE BİTER denilse sezâ’dır. 

Besmeleyi Şerifeden sonra İlk Ayet-i Kerime “ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN...” olması, ilk emri 

ilahinin İBADET olduğu kaziyesini değiştirmez çünkü; anılan ayeti kerime Allah (cc)’ın, MABUDÜN BİL 

HAK olduğunu iş’âr eder. Şeytanın sapıtmalarından kurtulmanın yolları özel bölümünde gösterilmişdir. 

Kalbe gelen havatır; orada hakimiyet mücadelesi yapan RUH ve Şeytan’ın bedensel yapımızdaki mazharı 

olan VEHİM ile karşılaşırlar. 

 

S.Şems 91/8 

“FEELHAMEHE FÜCURAHE ve TAKVAHE...” 

Fücuru ve takvayı ilham edene yemin olsun ki.. ayeti kerimesince, havatır TAKVA’ya yönelik ise Memduh, 

fücura yönelik ise Mezmum’dur. Ruh, Vazifesi itibariyle Hakka davetçi olduğu için ibadet taat’leri emreder. 

Şeytan ise fitne-fesat, yalan, Hakka aykırı olanlara davet eder. Böylece Kalpte bir mücadele başlar. Nitekim bu 

hakikati bildiren Hadis-i Şerif’de: 

“RACANA MİNEL CİHADİ - EL ASGARİ İLEL CİHADİL EKBER.....” 

Küçük harpten, büyük harbe döndük ...buyurulmuştur. Müşriklere karşı galip gelinen bir harp sebebiyle, 

sadır olan kelamı peygamberiyeye karşı Ashab-ı Kiram; daha büyük harp hangisidir, dediklerinde üç defa 

NEFSİNLE OLAN HARP’tir, diye cevaplamışlardır. 

Bu savaşta ruh galip gelirse; kişi mümin-mütteki - Sulehadan olur, Velilik mertebesine kadar yükselir. 

Şeytan-vehim galip gelirse ehli küfür - müşrik - fasık - münafık ve günahkar olarak yaşar. 

“VÜCUD’DA BİR ET PARÇASI VARDIR. O’NUN SALAHI-BÜTÜN VÜCUDUN SALAHINA, 

FESADI-TÜM VÜCUDUN FESADINA SEBEB OLUR” mealindeki şerefli hadiste bu hakikatı dile getirir. 

Hadisin manevi kalbede şümülu vardır manevi kalpde maddi kalp gibi bedensel yapımızda sol memenin 

altındadır. Her ikisi bir olan kalbin iki bölümünü teşkil eder. Konu ile ilgili iki adet Hadis-i Şerif buyurulduğu 

gibi: 

1- Her kimse ile beraber bir şeytan doğar. Ben-benimle beraber doğan şeytanı islama getirdim (müslüman 

yaptım) 

A. Avni Konuk FUSUS ŞERHİ C.I Sah.30 

2- “Kul uyuduğu zaman, şeytan onun boyun köküne üç düğüm bağlar. Şayet uyanırda Allah’ı zikrederse, 

düğümün biri çözülür. Abdest alırsa ikinci düğümde çözülür. İki rek’at namaz kılarsa düğümlerin tamamı 

çözülür.” 

Buhari ve Müslim 

Ayet-i Kerime’de de ŞEYTAN’ın, açık düşman olduğu belirtilmektedir. 



  

  

 

  

Yasin Suresi 36/60-61 

“ELEM AHAD İLEYKÜM YA BENİ ADEME EN LA TABİ ÜDÜŞ ŞEYTAN ; İNNEHU LEKÜM 

ADÜVVÜN MÜBİN - VE ENİ’ BÜDUNİ HEZA SIRATÜN MÜSTEKİM.” 

“Ey adem oğulları, size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınız’dır demedim mi...? Ve bana 

kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim mi?” 

Hadis-i Şerif’ler ve Ayet-i Kerime’nin muhassalasın’dan anlayabildiklerimiz : 

1- Şeytan aşikâr ve azılı bir düşmandır, Allah-u teala onu lânetlemişdir. Bu itibarla insan devamlı tehlike 

içindedir. 

2- Afaki alemlerde şeytan ismiyle iğfalatını yapar Enfüsi alemde, yani madde artı manevi sentez yapımızda, 

şeytanın mazharı olan VEHİM ile insanı sapıklığa - dalâlete sevkeder. 

(Fususul - Hikem şerhi A. Avni Konuk c.I. sahife 30.) 

İblis; ismi mudillin mazharı etemmi ve ekmeli olan bir ruh’dur....Ve bu tarzı rüyyet, kuvveti vahimenin 

şânı’dır. Şimdi bu kuvve mazharı ismi mudil olup, hakikat iblisdir.Efendimizin;(sav) her kimse ile beraber bir 

şeytan doğar; ben benimle beraber doğan şeytanı İslama getirdim. buyurmaları NEFS’İ insanideki - vehm’e - 

işaret’dir. 

3- Şeytan’ın iç alemimizde - Kalp ikliminde devamlı bulunduğu kesin ve hadislerle sabittir. Çünkü her insan 

şeytaniyle beraber doğar. Uyku ile birlikte üç düğümle onu bağlar. Üç düğümden maksat; kişinin hak yola ve 

İslama yönelik ahlâk yapısının işlemez hale gelmesidir. 

Uykuya abdestli yatmanın, Ayetü’l-kürsi okumanın, yirmi bir adet besmelemeyi şerif okumanın ve iki rekat 

namaz kılarak yatmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bunlar ÜÇ DÜĞÜMÜ AÇARLAR. Aksi halde kişi, 

özel ve genel manadaki şehvetler tesirinde kalır.Bu hal şehvetle İĞFAL ve İFSAD edilmesinin en kolay olduğu 

zamandır. İlk uyanışın, şehveti tahrike en yakın zaman süreci olduğu unutulmamalıdır. Ebu Davud’da rivayet 

edilen Hadis-i Şerif’de: 

İnsan abdestli olarak uyuyacak olursa, ruhu arşa yükselir ve gördüğü rüya sadık olur. Abdestsiz uyuduğu 

zaman ise; ruhu onlara erişemez rüyası da karmakarışık olur, doğru çıkmaz. Kur’an-ı Kerim’in en son olan iki 



suresinin “MUAVVEZETEYN”, namaz sureleri içinde ve en sonunda tasnif edilmesinin hikmeti’de Allah’a 

istiaze (etmenin) sığınmanın önemini anlatmak içindir. 

Kişi, şeytanın idaresinden, iğva ve iğfalinden, esaretinden tüm insanı yapısını kurtulmadıkça, daha başka bir 

ifade ile şeytana galebe çalmadıkça hürriyete kavuşması ve SALÂHA ermesi mümkün değildir. Bu başlı başına, 

diğer İslami emirlerin yapılmasında öncelik taşır, yani evvela yerine getirilmesi gerekir. Bu işte başarı Allah’ın 

hidayetine mukarin olarak MÜRŞİD eliyle olur. 

ŞEYHİ OLMAYANIN ŞEYHİ ŞEYTAN’DIR kibar kelâmının gerçeğide anlaşılmaktadır. 

4- Şeytanın iç alemimizde faaliyet gösterildiğinin İlk belirtileri; 

Hak ve doğru olanları; batıl ve yanlış gösterir, batılı; hak ve doğru gösterir her halü kâr’da yalan söyler 

müslümanlar arasına; ENANİYET - FİTNE - FESAD - BÖLÜCÜLÜK- sokar, kalplerine vesvese verir. Her ne 

vakit, Allah’ın emirlerine aykırı hatıralar, fikirler, günah olan şeyler, şirk, küfür’ler zuhur ederse, şeytan ve 

mazharı olan vehmin faaliyetleri başlamış demekdir. Hemen, söylenen şeylerin aksini-tersini yaparak savunmalı 

müteakiben, FARZ-VACİB Sünnet ve NAFİLE ibadetlerlede, mukabil taarruza geçmelidir. 

Ruh ile şeytanın kavgası, kalp memleketindeki NFSİ NATIKA’ya sahib olmak içindir. Zira galib gelen, 

insanın TÜM yapısına hakim ve sahip olur. Bu anlatılanlar icmal’en ve külliyat itibariyle üstadımız Visali Hz. 

nin kalbine ilham yolu ile gelen TULÛAT’dır. Ayeti kerime’de: 

 

Sureyi Necm 53/11 

“MA KEZEBEL FUADU MA REA” 

“Fuad gördüğünü yalanlamadı” demektir. 

Fuad, Kalbin ilham alan bir şubesidir. Ehli kemal indinde gerçek olandır ve delildir. Ulema ihtilaf 

etmişlerdir. 

Bazı kere de, kalpde SALİH RÜYA şeklinde ve alemi misal mertebelerinden YAKAZA HALİ-KEŞİF ve 

MÜŞAHEDE şeklindede zuhur eder. Aslında cümlesi hakdır. Ancak, kalbin Hak nuru ile nurlanması ve masiva 

denilen, Hak’dan gayri şeylerden temizlenmesi, tahliye olması gerekir. Eğer kalb cilalanmamış, Masiva 

endişeleri ve meşgaleleri bilkülliye zail olmamışsa, KESİN BİLGİ ve DELİL OLMA VASFI orta’dan kalkar. 

Ulemanın ihtilâfıda bu sebepledir. 

Muhyid’dini Arabi Hz. göre: 

-Veliler bilgilerini, Peygambere vahiy getiren meleğin aldığı kaynakdan almaktadır- 

Nefsin hakikatı bilgilerini, Müellifimizin SIRRI İNSANİYE kasidesiyle hitama erdirelim: 

  

SIRRI İNSANİYE KASİDESİ 
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ASLIMI BİLMEK İÇÜN ÇOK TEFEKKÜR EYLEDİM 

NEFSİMİ BİLMEZ İDİM ZAT’DAN İLHAM OLMASA 

AYN’I ZAT’DA ZATI’NIN AYNI İDİM 

ZAHİR OLMAZDIM EBED, ASLIM KADİM OLMASA 

HEM SIFATIN AYNI İDİM EZELİ 

ZAHİR OLMAZDI İLİM, BENDE MALUM OLMASA 

ALEMİ ERVAH’DA RABBIMA ALLAH DEDİM 

BEZMİELEST HİTABINA BELÂ DEMEZDİM BEN’DE İDRAK OLMASA 

RABBIM İLE DEVRİ AFAK SEYRİNİ ETTİM TEMAM 

UNSUR LİBASIN GİYMEZ İDİM BENDE RUHU HAYVAN OLMASA 

ASLIMI BULMAK İÇİN SALATLA EMRETTİ HÜDA 

SALATLA EMREDERMİYDİ BENDE KULLUK OLMASA 

MAHİYETİ SALAT: MARİFETULLAH BİL EY VELİ 

MAHİYETİ SALAT BİLİNMEZDİ, FETHİ VÜCUD FATİHA NAZİL OLMASA 

SALÂTI CİSMANİ : RİYAZATTIR EY ABİT 

SALÂTI CİSMANİ BİLİNMEZDİ ON İKİ ŞART OLMASA 

SALÂTI RUHANI: MİRACDIR, RÜ’YETİ CEMAL 

SALÂTI RUHANI BİLİNMEZDİ BENDE NEFSİ NATIKA OLMASA 

AŞİNALIK TA EZEL’DE SIDKIYA YAR OLMASA 

BU MUHABBET KANDAN GELİR, RÜ’YET MUKADDEMA OLMASA 

Nefsin hakikatını bilmenin, hakkın ilhamı ile olduğu, açıklandığı gibi; nefsin KADİM olduğuda teyid 

edilmektedir. Şifahi sohbetlerinde’de; NFİS ALLAHIN ZATININ NURU ve MUHABBETİNİN ZILLİ’DİR 

......... NFİS MUKADDEM, KADİM ve EZELİDİR buyurduklarıda nakledilmişti. 

Nefsin hakikati bahsini, önemi nedeniyle ve üç sebeble tafsilen beyan ettik. 

Nefsin zatı ile, sıfatlarının yekdiğerinden ayrılmaması, sıfatı kabiha ile muttasıf olduğu ve özellikle (NEFSİ 

EMMARE -NEFSİ LEVVAME ve NEFSİ MÜLHİME ) nin zatı nefse mal edilmesidir. Aslında en muhterem 

varlığımızdır, kendisine ölüm arız olmayan ve Cennet’te ebedi telezzüz edendir. 

İkincisi, nefsin, nevi insan olarak menşeimizi ve aslımızın bilinmesine vesile olmasıdır. 



Genellikle aslımız; ana-baba’dan tevellüd durumuna göre belirtilir. Gerçi maddesel gözümüzün gördüğüne 

göre doğrudur. Ancak, bedensel göz gerçekleri görmeğe yeterli değildir. İlim- zihin ve kalp gözlerimizde vardır. 

Aslımız - menşeimiz Ayeti kerimede bildirildiği gibidir: 

“VE Fİ ENFÜSİKÜM EFELA TÜBSİRUN” 

“Nefislerinizdeyim (içinizdeyim) Görmüyor musunuz?” 

Allah-u teala zatı ehadiyeti, la teayyün mertebesi itibariyle, alem’lerden ganidir. Kesinlikle onlar gibi 

olmaktan, benzemekten kıyaslanmaktan münezzehdir. Abdülkadir-i Geylani (K. sirruhu ) buyurmuşlardır ki: 

Allah-u Teala zatından sıfatlarına tecelli ve tenezzül etti 

Allah-u Teala sıfatından Esmasına tecelli ve tenezzül etti 

Allah-u Teala esmasından efaline tecelli ve tenezzül etti 

Allah-u Teala efalinden Asarına tecelli ve tenezzül etti 

Asar, eserler yani tüm yaratılanlar, Bütün mevcudat ve mahlukat demektir. Hazretin açık beyanına göre, 

Allah’u Teala Zatından sonra, kendi varlığından tenezzülen, tüm yarattıklarında tecelli buyurmuşdur. Esasen, bu 

ifadenin aksini düşünmek, Hakkın varlığından başka bir varlık olduğunu kabul etmek olur ki, bu en büyük günah 

olan ŞİRK’dir.Tüm büyük günahlar sıralamasında ŞİRK birinci sırayı işgal eder. 

Varlık - vücud tümü ile Allaha aittir. 

  

 

S. Ali İmran 3/26 

“KÜLİLLAHÜMME MALİKEL MÜLK.....” 

“Deki; Ey mülkün sahibi olan Allah’ım..” 

 

S.Fetih 48/14 

  

“VE LİLLAHİ MÜLKÜSSEMAVATİ VEL ARDİ...” 

“Gök’lerin ve yerin mülkü Allah’ındır.” 



Evet, Allah’u Teala, YER ve GÖKLER benim malımdır mülkümdür buyurmaktadır. Biz insan olarak (ARZ 

- DÜNYA -YER) tarifin içinde yer almaktayız . Hayır biz insanlar dünyanın dışındayız........ ? diyebilirmiyiz. O 

halde Ayet-i Kerime’nin kesin beyanı ile, Allah’ın mülküne dahil bulunmaktayız. Bu hakikati doğrulayan ve 

teyid eden diğer Ayet-i Kerime’de’de 

  

  

 

S. Bakara 2/156 

“İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN” 

“Biz Allah içiniz ve yine ona döneceğiz.” 

Burada, insanı tereddüde sevk eden husus, gökler ve yer-arzın ve insanın, vecibül vücudun, varlığından 

yaratılmıştır, kaziyesidir. EŞYA, AYNİ HAK’tır şeklindeki bir düşünceyede intikal etmeleri dolayısı ile, 

HAK’kın tenzihine aykırı bulmalarından doğmaktadır. Halbuki tenzihi zedeleyici ve ortadan kaldırıcı nitelik’de 

değildir, Bu endişe, ilahi varlığın, her bir tecellide, tenezzül ettiği gerçeğinin düşünülmemesi yada noksan 

bilinmesinden doğmaktadır. 

GÜNEŞ’İN TECELLİSİ ve TENEZZÜLÜ 

Güneşin dünyamız ile olan bilimsel ilişkilerini hatırlıyalım: 

(Dünya ile olan mesafesi 150 milyon kilometredir. Anılan mesafe içinde IŞIK ve HARARETİNİ devamlı 

olarak göndermekte; bitkilerin, hayvanatın, insanların ve tüm canlıların yaşamalarında etkili olmaktadır. 

Tenezzül iniş süreci içinde mühtelif tabaka ve mertebelerden geçmektedir. 

Güneş... Dünya üzerindeki hayat dengesini sağlayacak ölçüde IŞIK ve ISI sağlamaktadır. 

Korkunç büyüklükte, DEV BİR ALEV TOPU olan güneşimizin, yüzeyindeki sıcaklık 6000 derece, merkez 

sıcaklığı ise 20.000 derecedir. 

Güneşten çağlayanlar gibi dalga dalga yayılan ULTRAVİOLE ışınları, atmosfer içinde ve yerden 20 

kilometre yükseklikde bulunan OZON TABAKASI tarafından çok büyük bir kısmı yutulmaktadır, Ancak gerekli 

miktarda ışınlar dünyaya ulaşmaktadır. 

Güneşte açığa çıkan enerjinin İKİ MİLYARDA BİRİ Dünyamıza ulaşmaktadır ve bu nisbet dünya 

üzerindeki hayatın devamı için yeterlidir.) 

Parantez içindeki bilgiler, hulasa olarak TAŞKIN TUNA - UZAYIN SIRLARI kitabından alınmışdır. 

Sahife, 67 ve müteakip shf 

Şimdi kendi kendimize; arz kabuğuna kadar dengeli biçimde gelen ışık ve ısının aslı nedir....? diye sual 

soralım ve bu sualin cevabını, yukarıda yazılı güneşle ilgili bilgiler dahilinde vermeye çalışalım. 
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Ezcümle, güneşin yüzeyindeki ve merkezindeki sıcaklık ile, arz kabuğu üzerindeki sıcaklık ve keza 

merkezindeki diğer hal ve şartlar, Dünya üzerine gelmekte olan ısı ve ışık ile, kıyaslanamıyacak nisbetdedir. 

Aralarında nisbeti görüntüsü, sıcaklığı, ultraviyole ve diğer başka ışınların varlıkları ve nisbetleriyle ve herşeyi 

ile, bir birinin aynı olan, simetrik bir ayniyet yoktur. 

Bununla beraber, arz kabuğundaki ısı ve ışık, aslı ve menşei bakımından güneşten gelmekte ve nebean 

etmektedir. Güneş, mesafesi ve taşımakta olduğu diğer şartları içinde; kendi hakikatını, faydasını, dünyanın 

kendine olan ihtiyacını ve bu ihtiyacı karşılayacak ortamı temin etmek için, merkezdeki güç ve kuvvetini tenzil 

ederek, yani indirerek, muhtaç olduğumuz biyolojik ihtiyaçlarımızı yerine getirebilecek bir seviyeye inmek 

suretiyle (ALLAHIN TAKDİR ve KUVVETİ İLE) dünyaya gelmektedir. O halde; Dünya yüzeyindeki ISI ve 

IŞIK, aslı ve menşei itibariyle güneştendir. Ancak güneşin, Merkezindeki gibi değildir deriz. Bu teşhis doğrudur 

ve günümüzde geçerli olan bilimsel gerçeklere uygundur. 

HAK’KI MUTLAK’IN TECELLİ ve TENEZZÜLATI 

Visali Hz. leri, sözlü sohbetlerinden birinde; “ALLAH-U ZÜLCELAL, ZATI EHADİYETİNDEN, TOPLU 

İĞNENİN UCU KADAR ARZ’A TECELLİ ETSE BÜTÜN KAİNAT BİR ANDA YANAR ve MAHVOLUR” 

demişlerdi. 

Bu kıyaslama güneş içinde geçerlidir. Güneş, yüzeyindeki veya merkezindeki hali ve hareketi ile Dünya 

yüzüne, inmiş olsa dünya çok kısa süre içinde yok olur...Kaybolur gider... 

İşte Allah’u tealada, biz mükellef olan insanları, varlığından ve BİR - TEK varlık olduğundan haberdar 

etmek için, ilk zuhurdaki şiddetinden, Abdülkadir Geylani Hz.nin bildirdiği g ibi, Mertebelerden TECELLİ 

veTENEZZÜL ETMİŞ tir. Bu Tenezzül son mertebede, ALEMİ ŞAHADET denilen dünya yüzeyinde vaki 

olmuşdur. Allah-u Zül celalin VARLIĞINI ve TEK’liğini ancak, dünya yaşantımızdaki tüm şartların 

oluşmasiyle, bilecek seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Bu ortamı, daha üst düzeydeki mertebelerde bulmamız 

kesinlikle mümkün olmadığı gibi, oradaki şartlara intibak etmemiz yada adepte olmamız imkansızdır. Deneyim 

yapmaya kalksak, biz ortadan kalkarız, yok oluruz ve tecrübemiz daha başlangıçta mahvolur. Tafsilatlıda olsa bu 

bilgiler, mertebeler halinde TENEZZÜLÜN lüzum ve gerçeğini anlatmaktadır. 

Hak’kı Mutlak’ı bilmemiz için, gereken şart’lar oluşturulmuş, insanların ihtiyaç duydukları her tür malzeme, 

karşılıksız bağış sureti ile ve EMANET olarak verilmiştir. Emanet’in neler olduğu sorulacak olursa...? cevabı 

bellidir. Yaşamımızın devamı için gereken, ihtiyaç duyduğumuz her şey emanete dahildir. İlmi zaruri olarak bize 

bildirilmiştir. Bebek ilk doğduğunda, ana sütünü emmesi, ağlayarak tüm ihtiyacatını temin etmesi, onun için ilmi 

zaruri olduğu gibi. 

Doğumla verilen emanet, ölümle iade edilecekdir. İslami gerçekleri bilmekle mükellef olan insan, bu 

emanetin hakkını yerine getirmenin karşılığını, cennet ve derecelerine ulaşmak suretiyle elde edecek, emanete 

hıyanet etmenin karşılığınıda, cehenneme müstehak olarak görecekdir. 

Bu ilahi kanun, yaşantımızın her halinde geçerlidir. Kişi, emanet suretiyle uhdesine emanet bırakılan eşyayı 

gasbederse, ceza kanununa göre emniyeti suistimal suçu ile tecziye edileceği gibi, devletlerde, kanunlara uygun 

şekilde işleyen devlet nizamını ihlal eden tebeasını cezalandıracakdır. 

Tüm kâinat yapısının, noksansız kusursuz işleyişi demek olan ilahi nizamın sahibi ve nazımı olan Vacib 

Teala Hz.de anılan düzeni ihlal edenlerden hesap soracakdır. Allah düzeninin talimatnamesi KUR’ANI 

AZİMİŞŞAN’dır. Bir ismide Kelam-ı Kadimdir. Ebedi saadet ona eksiksiz uymak ve uygulamaktır, aksi yöndeki 

davranışlar, Azabı Azim’dir. 
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S. TEKASÜR 102/8 

“SÜMME LETÜSELÜNNE YEVME İZİN ANİN NAİM” 

“Sonra O (Hesap) gününde nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.” 

Netice olarak; Allah’u zül kemal’in NEFİSLERİNİZDEYİM -İÇİNİZDEYİM mealindeki, Kelamı Şerifi, 

NEFSİ,NATIKA hakkındadır. HAK’kın vücudunun hadaratı hamse (BEŞ HAZRET) denilen mertebelerden 

tenezzül etmesi ile insanın batınındaki tecellinin adı insanda ki tenezzülü, tecellisi ve mümessilidir. 

Tecelliyi Zatiye’nin mazharı olan, kümmelini Evliyaullah Hazeratı ve Ulemayı Arifinin cümlesi, bu 

hakayıkı, ayni esaslar içinde ve fakat muhtelif meşreblerde ve rumuz’la dile getirmişlerdir.Niyazi-i Mısri 

(Kaddesallahu sırrihu), kendi hakikatı ve aslını bilme yolunda, evvela sual yolu ile: 

“EY TARİKAT ERLERİ EY HAKİKAT PİRLERİ 

BİR NİŞAN VERİN BANA, OL Bİ NİŞAN KANDEDİR 

ARADIM BAHRÜ BERRİ BULMADIM BEN BU SIRRI 

CİSMÜ CANDAN İÇERİ, GİZLİ SULTAN KANDEDİR” 

buyurmakta, cevabıda kendi vermektedir: 

“EY GÖNÜL GEL AĞLAMA, ZARİ ZARİ İNLEME 

PİRDEN ALDIM HABERİ, O Bİ NİŞAN SENDEDİR 

GEZME GEL BAHRÜ BERRİ, KENDİNDE İSTE SIRRI 

CİSMÜ CANA HÜKMEDEN, GİZLİ SULTAN SENDEDİR 

ANLADINSA SEN SENİ, BİLDİNSE CANÜ TENİ 

GAYRİ NE VAR EY GÖNÜL, CAN’I CANAN SENDEDİR. 

TEN, TAHTIDIR BU CANIN, CAN CANANIN 

EY NİYAZİ ŞÜPHESİZ, OL Bİ MEKÂN SENDEDİR” 

Niyazi-İ Mısri - Mustafa Kara Sh. 92 

  

“ZATI HAKKI ANLA, ZATINDIR SENİN 

HEM SIFATI HEM SIFATINDIR SENİN 



HEM SENİ BİLMEK NECATINDIR SENİN 

GAYRE BAKMA SENDE İSTE SEN DE BUL” 

Urefa’dan 

  

Şerhetmekte olduğmuz Divanı Visali’de, insanın aslı ve menşei ile ilgili, üç kasidede bahisler vardır. 

1- Tesbihi Kamile Kasidesi.......ZATIN’LA NEFİSLERİ VAR ETTİN YA ALLAH 

ZATINLA NEFİSLERDEN MÜNEZZEH TEALASIN YA ALLAH 

Nefsin ZATI İLAHİ’nin varlığından yaratıldığı bildirilirken, zâti varlığın, NEFİSLERDEN münezzehiyetide 

beyan edilerek, ZAT MERTEBESİ tenzih edilmekte ve AYNI HAK olmadığına da işaret edilmektedir. 

2- ON İKİ İMAM KASİDESİNDE...... İMAMI KÂZIMIN HİMMETLERİYİZ 

HAZERATİ HAMSİN DEVVARLARIYIZ. 

Devvar kelimesi lûgaten, devreden -dünyaya nüzul- gelme manasındadır. 

YENİ LUGAT - Ab, Yeğin Sahife 104-105 

Hazreti Hamsin devvarlarıyız mısra’ı, BEŞ mertebeden gelen tenezzülâta işaret etmekte, nefsin, anılan 

meratibden geldiği belirtilmektedir. 

  

3- MUHABBETİ İLAHİYE KASİDESİ 

HİKMETİNLE DEVRİ AFAK SEYRİNİ ETTİM TAMAM 

DEM’İ SÜFLA UNSURUNDA HAPSOLUNDUM EL AMAN 

Oniki imam kasidesindeki DEVİR kelimesindeki açıklamalar burada da ayni ile geçerlidir ve aynı hakikat 

dile getirilmişdir. DEMİ SÜFLA UNSURUNDA HAPSOLUNDUM ifadesi ayni gerçeği daha belirgin hale 

getirmektedir. 

Demi süfla unsuru, tasavvuf ıstılahında, ANA SIRRI ERBAA denilen (TOPRAK-SU-HAVA-ATEŞ)’den 

ibaret maddelerin adıdır. Bu dört unsurun meydana getirdiği, bedensel yapımıza işaret edilerek, ASLI NUR 

OLAN NEFSİ NATIKANIN, doğumla dünyaya gelen insan bedeninde karar kıldığı bildirilmekte, bedene 

HAPİSHANE ismi verilmektedir. 

LA TEAYYÜN - EHADİYET MERTEBESİNDE, HAKKIN ZATININ TENZİHİ 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 
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ŞURA - 42/11 

“LEYSE KEMİSLİHİ ŞEY’ÜN, VE HÜVESSEMİUL BASIR” 

“Hiç bir şey O’nun (Allah’ın) misli olmadı, O işiten ve görendir.” 

Allah-u Teala; VÜCUDU MAHZ - VÜCUDU SIRF olan, ehadiyet mertebesinde bilinemez. Çünkü bizim 

hükümlerimiz, bilgilerimiz KIYASİ’dir. Yani, bir şey hakkında bilgi sahibi olmamız için, o bilinmesi istenen, 

cismin - şey’in MİSLİNİ ve BENZERİNİ arar buluruz, O’na kıyas ederek bilmeye çalışırız. Ayet-i Kerimenin 

beyanına ve aynı gerçeği ifade eden İhlası Şerifin “VELEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN EHADÜN” 102/4 ayeti 

muktezasınca, Allah-u teala’nın MİSLİ ve BENZERİ kesinlikle yokdur. O halde, kıyaslamada mümkün 

olmayacağından, Allah’u Teala, Muyiddin İbni K.S. Kaddesallahu Sırrıhı LATEAYYÜN buyurduğu ehadiyet 

mertebesinde BİLİNMEMEZLİĞİ KESİN HÜKÜM’dür. 

Bu mertebeyi bilmekle mükellef olmadığımız gibi; 

“LA TEFEKKERU Bİ ZATİLLAH” hadisi şerifinin beyanı ile, ZATI EHADİ MERTEBESİNDE HAKKI 

MUTLAKI tefekkür etmekdende men edilmiş bulunuyoruz. Ancak Allah-u zül cemal hz. SIFAT - ESMA - 

EF’AL ve ASAR-halkıyet mertebelerinde bilinir. 

Rasülullah Efendimiz’den (sav) rivayet edilen diğer Hadis-i Şerif’de de: 

“SÜBHANEKE MA ARAFNAKE HAKKA MARİFETİKE YA MARUF” 

“Seni tesbih ve tenzih ederim, ey bilinen, seni hakkıyle bilmedim.” 

Hadis-i Şerifi, SENİ, ZATININ KÜNHÜNÜ bilmedim şeklinde yorumlanmışdır. Allah’ın, bilinemez 

olduğu mertebeye işarettir denilmişdir. Şüphesiz, Vacib-ül Vücud Hz. ni en fazla ve en üst seviyede bilen, zatı 

risalet penahleridir. Allah (cc) hazretlerine marifet tekarrüb ve ünsiyet’de, zirvede olan. Hace-i Kainat ve Eşrefi 

mahlûkat aleyhissalatü vesselam efendimizdir. 

Güneş misali ile anlatılmak istenilen nedir.....? denilirse: ALLAH-U ZÜL CELALİN, BİLİNEN 

MERTEBELERİNİ, O’NUN BİLDİRMESİ ve ONUN BİLDİRDİĞİ KADARI İLE ARİF OLMAKDIR deriz. 

Biz, güneşin zatını ve hakikatını bile, mertebeleri hakkında vukuf kesbetmedikçe bilemiyoruz yada bilmekte 

zorlanıyoruz. 

Güneş misali, bazı hakikatları ve Allah’u Teala’nın Bilinen yönlerine vakıf olabilmemiz için, öncelikle, Zatı 

Mutlakı hakkın, vücud mertebelerinin var olduğunu, usul ve metod olarak vaz etmek’dir. İslamla mükellef olan 

bizler, hakkın varlığından, sıfatlarından ve isimlerinden, ef’alinden ve tüm yaratıklarından haberdar 

olabilmemizin, en elverişli zuhur mahalli, içinde dünyamızın, güneş sistemimizin, samanyolu galaksisi ve tüm 

galaktik sistemlerin de bulunduğu, ALEMİ ŞEHADET lafızları ile isimlendirilen halen, yaşamımızın devam 

etmekte olduğu mertebedir. 

  

B- RUHUN HAKİKATI 
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Ruh hakkında Kur’anı Azimüşşan’da şöyle buyurulmaktadır. 

  

 

  

İsra 17/85 

“VE YES’ELUNEKE AN’R-RUH, KUL-İR RUHÜ MİN EMRİ RABBİ VE MA ÜTİTÜM MİN EL İLMİ 

İLLA KALİLEN” 

“Sana ruhdan sorarlar. De ki: ruh Rabbimin emrindedir. Size, ilimden az bir şey verilmiştir.” 

RUHUN ASLI - MENŞEİ 

Ruhun hakikatinin bilinmesi, öncelikle aslı’nın ve menşeinin bilinmesiyle mümkündür. Tasavvuf ıstılahatı 

ve tasavvufun esası ile ilgili, çoğu Türkçe’ye tercüme edilmiş olan kitapların hepsinde ruh ile ilgili bahisler 

vardır. Genellikle mücmel ve muhtasar bilgilerdir. 

Müellifimiz, şifahi sohbetlerinde; 

“RUH, SIFATI SÜBUTİYE’NİN MAZHARIDIR” demişlerdi. Keza Divandaki kasidelerin’den DÖRT 

adedinde, RUH’la ilgili bilgiler vardır. 

  

RUHLA İLGİLİ KASİDELER 

“NİŞAN ARADIM ASLIMA, ASLIM MUHAMMED MUSTAFA 

HEM ARARDIM RUHUMU, RUHUM ZATİ HUDA’DANDIR.” 

  

“HER MURADIN SENDEDİR HEZİNENİ BUL GÖNÜL 

GİR İÇERİ ALEMİNDE RUHU SULTAN OL GÖNÜL” 

Gönül Kasidesi 10-11”inci mısralar 

“ZATIN’LA NEFİSLERİ VAR ETTİN YA ALLAH 

HAYATINLA RUHLARI VAR ETTİN YA ALLAH” 

Tesbihi Kamile Kasidesi 14-15’inci Mısralar 

“Seyyidina ya Ahmet ya Mahmud, ruhlar adedince sana olsun salatu selam 



Nuru ruhundan yarattın ervahı, ya Gani ya Muğni ya Muti” 

Sultanül Salavat Kasidesi 3 - 4 ‘üncü satırlar 

  

Özel sohbet muhtevası ve kasideler münderecatından anlayabildiklerimiz ile ruhun aslı, Hakkı 

mutlakdandır. Bunun hilafını düşünmek bile muhataralıdır. Zira şirke müntehi olur, şirk ise zulmü azamdır ve en 

büyük günahdır. Ancak hiç bir şey MİSLİ HAK değildir. Çünkü zatı mutlakın MİSLİ ve KÜFV’Ü yokdur. O 

halde RUH, menşe-i itibariyle, mertebeden mertebeye tenezzül ve her bir mertebede, evvelkisine nazaran bir 

derece daha tekasüf ederek zatı ilahinin yeni bir tecellisine mazhar olmasıdır. Nitekim Visali Hz.’de; RUHUM, 

ZATI HUDADANDIR demek suretiyle bu hakikata işaret buyurmuşlardır. ZATI HUDADIR demiyorlar... Fakat 

ZAT’dan, tenezzülen NEBEAN ve NEŞ’ET ettiğini belirtiyorlar. Hakkı mutlakın, ruh mertebesindeki kesafeti 

bir evvelki İLMİ EZELİ ve eş anlamlı HAKİKATI MUHAMMEDİYE mertebesine göredir. Hakikatde, Alemi 

Ervah dahi Latif’dir. Letafetteki dereceye işareten teksifden bahsolunmuşdur. 

Zatı Hak, İlmi ezelidende ALEMİ ERVAH denilen ve eş anlamlı olarak ALEMİ MELEKUT ve 

CEBERUT’da tesmiye edilen üçüncü mertebeye bitenezzül tecelli eylemişdir. İşte ervah’ın ilk zuhur ettiği 

mertebe burasıdır. 

Bu mertebelerin ZAT-SIFAT-ESMA-EF’AL ve ASAR olarak belirlenen isimleride vardır. Bu belirlemeye 

göre, hakkı mutlak; zatında müstağrak, tüm avalim-mahlûkat istidadı ezelileri ile müstehlek iken, sıfatlarına ve 

sıfatından esmasına-isimlerine tenezzül etmiş, esmadan, ef’aline, en sonunda asarına tecelli buyurmuştur. Asar, 

eserler yani mahlûk olarak yaratılan CİSİMLER - eşya - galaktik sistemler dahil tüm maddeler den oluşan 

Mertebedir. Yani insan ve diğer canlıların bulunduğu dünyada bu ASAR mertebesine - ailesine dahil 

bulunmaktadır. 

Vücudun mertebeleri kısmında belirlendiği gibi, Evliyaullah Hazeratının marifetde makam sahibi olan 

urefası, anılanların daha fevkinde ALTILI ve YEDİLİ mertebeler de, tespit ve İNSANI KÂMİLİ, her mertebenin 

sonuncusu kabul etmişlerdir. 

Kesin olarak bilinen husus, ruhların, ALEMİ ERVAH ve diğer isimle sıfat mertebesinde yaratıldığı zuhur 

ettiğidir. 

RUH’UN BİLİNEN HAKİKATLARI 

Kasidemizde; HAYATINLA RUHLARI VAR ETTİN YA ALLAH, sözleri, ruhların Allah’u Teala’nın 

SÜBUTİ SIFATLARIN’dan hayat sıfatıyle yaratıldığı açıklanmaktadır. 

Hayat sıfatı, külli sıfatlarda olup, muhtevasında DİĞER SIFAT VE ESMA larda bulunmaktadır.Muhyiddin 

İbn’ül Arabi Hz.’de, konuyu aynı bakış açısı ile değerlendirmektedir. 

“Ervah birşeye temas ettiğinde, o şeyin DİRİ OLMASI ve onda HAYAT ESERİNİN ZUHURU, ruhların 

hassasındandır. Ve hayat, ruh’un sıfatı zatiyesidir......” 

FUSUS - ÜL - HİKEM TERCÜMESİ - A. Avni Konuk, Cilt. III Sah. 134 

  

HAYAT; DİRİLİK-CANLILIK şeklinde manalandırıldığına göre; canlı olan, hareket kabiliyeti bulunun ve 

yaşamını sürdüren her canlı RUH SAHİBİ demektir. O halde, RUH’un ne olduğunu anlamanın anahtarı, her bir 

canlıyı, DİRİ KILAN, HAREKET-EYLEM-FİİL yapabilme yeteneği veren ve yaşamını sürdüren kuvveleri 
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bilmekten ibarettir. Hayat külli sıfatlardandır, bundan anlaşılan biyolojik bilgilere göre; her canlı’nın görmesi, 

işitmesi, tekaddi etmesi, konuşması, aklı, müfekkiresi ve işlediği fiilleri zuhura getirecek gücü vardır. Hayat 

sıfatı, bu anılanlarla birlikte, bir arada bulunduğu taktirde, DİRİLİK - EYLEM ve YAŞAMI meydana getirebilir. 

Binaberin hayat sıfatı, İLİM -İRADE - KUDRET - SEMİ - BASAR - KELAM sıfatlarınında var olmasını gerekli 

kılar. Hayat, külli sıfattır demenin manası budur. 

Divan sahibimiz Visali Hz. özel sohbetinde RUH, SIFATI SUBUTİYE nin NURU’NUN ZILLİDİR. Sıfatı 

subutiyenin mazharıdır buyurmuş olmasının gerçeği de anlaşılmaktadır. Fıkıh Kitaplarında bildirildiği gibi 

Allah’u Teala’nın subutî sıfatları HAYAT - İLİM - İRADE - KUDRET - SEMİ - BASAR - KELÂM olarak yedi 

tanedir. 

Gerçi bazı ilmihallerde TEKVİN veya HALIK sıfatıda zikredilmekte isede, muellifimiz Hacı Bekir Efendi 

(K.S) TEKVİNİ SIFATI SELBİYEDEN kabul eder ve sıfatı subutiyeye idhal etmezlerdi. Bu nedenle yedi olarak 

zikredilmiştir. 

  

TÜM RUH’LARIN, RUH-U MUHAMMEDİ’DEN YARATILMASI 

  

Resululah Efendimiz (sav), nübüvvet ve risalet vazifelerini dünya hayatına teşriflerinde, UNSURU 

VUCÜDİLERİ’YLE ifa etmişlerdi. 

Hadis-i kudside buyrulmuştur: 

1- EVVELÜ MA HALEKALLAHU NURİ ............. 

“Allah’ın ilk yarattığı benim nur’umdur.” 

2- EVVELÜ MA HALEKALLAHU NEF’Sİ ............. 

“Allah’ın ilk yarattığı benim nefsim’dir.” 

3- EVVELÜ MA HALEKALLAHU RUHİ ............. 

“Allah’ın ilk yarattığı benim ruh’umdur.” 

4- EVVELÜ MA HALEKALLAHU AKLİ ............. 

“Allah’ın ilk yarattığı benim aklım’dır.” 

Fusus Şerhi - Ahmed Avni Konuk C.I Sahife.31 

Ayeti Kerime 

 

Sureli Nisa 4/1 
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“YA EYYÜHANNASÜ - TTEKU RABBEKÜMÜLLEZİ HALEKAKÜM MİN NEF’SİN VAHİDETİN 

VE HALAKA MİNHE ZEVCEHE.....” 

“Ey insanlar, sizi bir tek nefsten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler üretip yayan 

rabbinizden sakının.” 

Bütün alemlerin, mahlukatın, Allah’u Teala’nın yaratması ile, hakikatı Muhammediye mertebesinden neş’et 

- tevellüd ettiği Ayet-i Kerime ve ehadisi kudsiye ile bildirilmektedir. 

Müellifimiz, şifahi sohbetlerinde, meal olarak iki kudsi hadisi daha naklederlerdi: 

1- Ey habibim evvela senin nurunu yarattım ve senin nurundanda bütün alemi yarattım. 

2- Habibim, ben olmasam sen olmazdın, sen olmasan ben bilinmezdim. 

Rasulü Mücteba efendimizin bizim gibi olan bedensel vücutları vardı. 

“KUL İNNEMA ENEBEŞERUN MİSLÜKÜM...” 

Ayeti kerimesinde bildirildiği gibi; 

Birde VÜCUDU HAKİKİLERİ - HAKİKATI MUHAM MEDİYELERİ vardı. Yukarıda muharrer Ehadisi 

Kud’siye ile Ayet-i Kerime’de bildirilen ve her yaratılanların, asıllarını ve külliyatını ihtiva eden vücutlarıki, 

TÜM NEFİSLERİN, RUHLARIN, NURLARIN ve AKILLARIN CÜZ lerini- muhtevalarını cem etmiş 

olmasıdır. Bu anlatılan, iki vücudu var demek değildir. VÜCUD BİR VE TEKDİR, oda Zat-ı Muttak’ın 

varlığıdır. 

İlmi Ezeliden veya eş anlamlı, NUR OLAN, HAKİKATI MUHAMMEDİYE mertebesinden, alemi şahadete 

dahil olan, dünyadaki, bedensel vucutlarına tenezzülen, tecelli etmiş olmalarıdır. 

Visali Hz. nin beyanlarına göre: 

Ekmelüttahhiyat Efendimize (sav) tüm kemalat, ezelde toptan verilmişdir. Dünyaya teşriflerinde li hikmetin, 

sırrı kader kapanmış, Kur’anı Kerimin 23 senede, cüzler halinde indirilmesiyle her ayetin hakikat ve 

ledünniyatına vukuf kesbetmişlerdir. Esteizübillah : 

  

  

 

  

Maide 5/3 



“ELYEVME EKMELTÜ LEKÜM DİNEKÜM VE ETMEMTÜ ALEYKÜM NİMETİ VE RADİTÜ 

LEKÜMÜL İSLAME DİNEN” 

Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize, nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı seçtim. 

Ayeti kerimesinin indirilmesiyle, ilmi ezelide ihsan buyurulan tüm kemalata mazhar olmuşlardır. 

Miraç’ın hakikatıda budur, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz VÜCUDU UNSURİ’lerinden, ilmi ezelideki 

makamlarına uruc ve irtika eylemişlerdir.Miraç, kendi kemalatı ezeliyelerine; “İl melyakin - ayn’el yakin ve 

hakkal yakin tearrüf ve tekarrübdür. 

İlahi proğram ve plân gereği ; tüm mahlukat, bütün efrad ve cüzleri ile peygamberimizin nurundan 

yaratılmışlardır.Böylece VÜCUDU ZILLİ - GÖLGE VÜCUD halinde şahadet aleminde varlık elbisesini 

giymişlerdir. 

“NİŞAN ARARDIM ASLIMA, ASLIM MUHAMMED MUSTAFA” 

Mısra’ının işaret buyurduğu hakikat, yukarıda beyan edilen hususlardır. 

HAMİDİYE KASİDESİ 

NİŞAN ARADIM ASLIMA, ASLIM MUHAMMED MUSTAFA 

HEM ARARDIM RUHUMU, RUHUM ZATI HÜDADAN’DIR 

ÇIKTIM Â’MA ZULMETİNDEN GELDİM MUHAMMED ARŞ’INA 

AN’DA İÇTİM AŞK ŞARABIN, AN’DA BULDUM HEM ZEVKİMİ 

BÜLBÜLLERİ NALÂN EDER, AŞIKLARI DEVRAN EDER 

NEBİLERİ DAVET EDER, SAİDLERİ İMAN EDER 

ŞAKİLERİ İNKAR EDER, ASİLERİ İSYAN EDER 

ALİMLERİ KUR’AN OKUR, FAKİHLERİ FURKAN OKUR 

ARİFLERİ SEYRAN EDER, VELİLERİ İRŞAD EDER, 

SIDKI DAHİ HİSSESİDİR, TALİBLERİ İRŞAD EDER 

ŞERİATIN HÜDASIDIR, HEM ÖNÜNDE KANDİLİDİR 

TARİKATIN DELİLİDİR HEM YOLUNDA MÜN’İMİDİR 

HAKİKATIN CEMİLİDİR HEM NEFSİNİN FENASIDIR 

MARİFETİN LÂTİFİDİR HEM RUHUNUN BEKASIDIR. 

  

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/c.html#ham-d-ye-kas


(ÇIKTIM Â’MA ZULMETİNDEN GELDİM MUHAMMED ARŞ’INA) mısrası Vacib’ül Vücudun, 

ehadiyet mertebesidir ki, avalım, sıfat, esma hiç bir şey’le bilinemez ve görülemez, her türlü tahdid ve takyidden 

münezzeh olduğu makamdır. Bundan sonraki mertebelerde zuhur edecek alemlerin, aslı, menşei ve kaynağıda bu 

makamdır. Kasidede, Â’MAZULMETİNDEN ÇIKTIM ifadesi bu makamdan çıkışa delalet etmekte, GELDİM 

MUHAMMED ARŞ’ına tabiride, PEYGAMBERİMİZ(sav) efendimizin, nur olan ve bütün mahlukatın AYANI 

SABİTE’lerinin bulunduğu makamına işaret etmektedir. 

Kasidenin müteakib beyitlerinde; zakirler, aşıklar, nebiler, said’ler, şakiler, alimler, fakihler, arifler, 

velilerinde, aynı mertebeden yaratıldıkları ve dünya hayatında zuhur etmeleriyle birlikte, ezeli istidadlarının 

muktezası olan, memduh ve mezmum sıfatlarını fiilen izhar ettikleride dile getirilmektedir. 

Rasulüllah Efendimizin ALEMLERE RAHMET OLMASI 

Ayet-i Kerime; 

 

Enbiya 21/107 

“VE MA ARSELNAKE İLLA RAHMETEL LİL ALEMİN” 

“Rasulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” 

Mürşidi sakaleyn-insanların ve cinnilerin şeyhi olan Visali Hz. Sultanımızın, beyanlarına göre, Rasulü 

Mücteba (sav) efendimizin DÖRT NEV’İ RAHMETİ vardır. 

1- Rahmeti İcadiyesi 

2- Rahmeti İmdadiyesi 

3- Rahmeti Hükmiyesi 

4- Rahmeti Uhreviyesidir. 

1- RAHMET-İ İCADİYE’Sİ 

İcad, vücuda getirmek, varlık haline dönüştürmek manasınadır. 

Tüm mahlukatın, var olarak dünya hayatına gelişinin saikidir. 

Halkiyet-yaratmak Allah-u Teala’nın yed-i kudretindedir, Peygamberimiz, yaratma fiilinin zuhuruna 

sebeptir. 

Hadisi Kudsi’de; 

“Lev Lake Lev Lake, Lemma Halaktül eflak” 

“Sen olmasaydın, felekleri - alemleri yaratmazdım” Hadisi kudsisi, bu hakikati ifade eder. 
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Gölge vucut halinde de olsak, bütün canlıların dünya hayatındaki, Bu günkü yaşam düzeyine gelebilmeleri, 

ELTAFI ELTAFİ LATİF olan ilk mertebedeki ZATI MUTLAKI HAK kın, beş adet tenezzül mertebelerinin her 

birinde, letafeti, bir derece tekasüf ederek, Bedensel yapımıza dönüşümüz, Rasulü Ekremin, vücudu 

mükerremleriyledir. Müsebbibül esbab Alah’u Teala’dır. 

2- RAHMET-İ İMDADİYESİ 

İmdad, yardım etmek ve yardıma süratle yetişmek demektir. 

Mesela, elektrik gücü ile çalışan milyonlarca ampul, fabrikalar, motorlar ve mümasili mamüller....hepsi, 

elektrik gücünün çok süratli gelmesiyle, yaşam düzenlerini devam ettirmektedirler. Cereyan, imal ve ilk çıkış 

mahallinden kesilmiş olsa, tüm çalışanlar, çok kısa sürede atalete ve yokluğa dönüşürler. Bu misalden, elektrik 

gücünü, tüm çalışan aletlere olan, İMDAD EDİCİ özelliği daha iyi anlaşılır. 

HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE’NİN İMDADI 

Tasavvuf ilminde FEYZ olarak bilinen bir kelime vardır. Bereket-Kerem-İhsan-İlim.....Manalarına gelmekte 

isede ; ıstılahen, TÜM KAİNATIN İLAHİ DÜZENİN TESİS VE DEVAMI İÇİN çok sür’atlı gelen, İLAHİ 

YARDIMIN adıdır. Mikro alemden makro aleme kadar tüm canlıların latif varlıklar olan melekler, cinnilerin ve 

tüm yaradılmışların, Allah düzenindeki yaşamlarını temin ve devam ettiren GÜC’ün adıdır, FEYZ.... 

FEYZ-İ AKDES ismiyle hazineyi ilahiyeden nebe’an eder ve ilk uğrak mahalli olan, hakikatı muhammediye 

de, güç ve şiddet değişimine intikal ederek FEYZ-İ MUKADDES adını alır. 

Bu feyz, latiflerinde en latifi olan ilk halinden, biraz tekasüf ederek, ama yinede daha az latif olarak tüm 

kainata yayılır. Ve her yaratık, nizamı ilahideki varlıklarını sürdürmek için istidadı ezelilerin gerektirdiği 

nisbetde tefeyyüz ederler. Daha açık bir ifade ile; Kendilerine bağışlanan imdad edici bir yardıma sahip olurlar. 

Tasavvuru mümkün olmayan çok az bir zaman süreci içinde, feyz kesilmiş olsa bütün varlık, tüm efradı ile 

YOKLUĞA VE HİÇLİĞE inkılab eder. 

Elektrik gücünün, gücü istihsal eden dinamodan kesilmesi ile tüm elektriksel sistemin, çalışmazlığa dönüşü 

gibi olur. 

Dinamodan çıkan elektrik gücü, ilk zuhur şiddeti ile, mamüllere iletilse hepsi yanar ve bozulur. Trafo 

merkezlerinde voltaj düşürülür, ampuller ve diğerlerinin çalışabileceği bir vasata dönüşür. 

İşte Feyzi Akdesde, Zatı Mutlakı Hak’dan ilk çıkışındaki şiddetle zuhur edip yayılsa, kainat yanar ve 

yokluğa döner. Bu şiddeti zuhura tahammül edecek ve Onu, yaratıkların tahammül edecekleri vasata dönüştürme 

güç ve kapasitesi, tahammül hassası, sadece ve münhasıran Rasulüllah (sav) Efendimize ve vücud 

mertebesindeki hakikatına mahsustur. 

3- RAHMETİ HÜKMİYESİ 

Hükm, emir - kuvvet - âmirlik - hakimiyet - saltanat manalarını ihtiva eder. 

Saltanat, ülkeleri kuvvet -kudret ile, emir ve kumandaya almak, idare etmekdir. Saltanat bilesale Allah’u 

Teala’ya aittir. Mürşid-i Ekmelimize göre; Allah (cc)’ın kainat düzeninde iki nev’i Saltanatı - Hükmünün 

geçerliliği vardır. 

I- Halkiyet Saltanatı 
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II- Hakkiyet Saltanatı’dır. 

  

I- Halkiyet Saltanatı 

Halkiyet yaratılmış alemleri içine alır. Zahir alemler; beden gözü ile görülen EŞYA ve CİSİMLERİN 

bulunduğu mahaller olarakda isimlendirilir. 

Burada Allah (cc) kudreti ile tasarruf eder. Rububiyetiyle hükmeder. Rububiyet, her şeyi - cismi-mahluku, 

ilahi nizamdaki yaradılış gayesine uygun hale getirmekdir. Örneğin; dünya içindeki tüm canlılar, yaşamlarının 

tesis ve devamı için ISI’ya muhtaç’dırlar. ISI güneş vasıtası ile, 150 milyon kilometre mesafeden, atmosferin 

ozan tabakasından, Zararlı ışınların tasfiye edilmesiyle, canlıların faydalanabilecekleri bir vasat - ortama 

dönüşerek gelir. İşte güneşin, anılan şekil ve şartlara dönüşmesi, onun terbiye edilmesi demektir. Terbiye edene 

mürebbi ve eş anlamlı olarak RAB denilirki, Allah’ın(c.c) isimlerindendir. 

Bütün cisimlerin, ilk yaradılış maddesi olan ELEMENT in -basit maddelerin muhtelif değişimlerden 

geçerek, canlıların ihtiyaç duydukları hal ve şekillere getirilmesi Allah’u Teala’nın RUBUBİYET sıfatı ile ve 

RAB ismi Şerifinin tedbir ve idaresi ile olmaktadır. Bu yönü ile Allah (cc) RABBÜL ALEMİN’dir. 

Kur’anı Azimüşşanın ilk nazil olan suresi FATİHAYI ŞERİF’in: 

 

  

“ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN” 

“Hamd (övme ve övülme) alemlerin Rab’bi ALLAH’a mahsus’dur.” 

Fatihayı şerif, manası itibariyle, Kur’anı Kerimin tamamının, MANA ve HAKİKATLERİNİ hulasa olarak 

ihtiva etmekdedir. Çok şerefli Kur’anın, ilk suresinin yukarıda yazılı ilk ayetinin, rububiyet sıfatiyle başlaması 

dikkat çekicidir. 

Büyük boy aynasında, bedensel yapımıza ibretle bakıldığında; erkek ve dişilik hücrelerinin sentez yapısını 

teşkil eden ilk hücrenin, annenin kanındaki gıdalarla beslenerek, her organının, yerli yerinde, hesaplı, 

muvazeneli, hikmetli organizasyonu ve tüm organların bir aradaki (kompoze) birlikteliğinin, en güzel biçimde ve 

estetik nispetler dahilinde olması organizmanın teşekkülü ve metabolizmanın çalışması, rububiyet sıfatının 

tezahürü’dür. 

Denizlerdeki balıkların, havadaki kuşların, karadaki hayvanların, yaratılış gayelerine en uygun, estetik 

biçimde yaratıldıklarını bitecrübe müşahede ederiz. 

  



 

  

3/191 

“VE YETEFEKKERUNE Fİ HAKKISEMAVATİ VEL ARDI, RABBENA MA HALAKTE HEZA 

BATILA. SÜBHANEKE, FEKİNA, AZEBENNAR.” 

“GÖKLERİN ve ARZIN İÇİNDEKİLERİN YARADILIŞINI DÜŞÜNÜRLER. Rabbimiz, Sen, gereksiz 

noksan bir şey yaratmadın. (Noksandan münezzeh, kemalatla muttasıf olmakla) seni tesbih ederiz. Bizi 

cehennem azabından koru.” 

Allah (cc)’ın mahlukatı yaratmadaki mükemmeliyeti, Ayet-i Kerime’de belirtildiği gibi, mabudun bilhak-

ibadet edilmeye ehil ve layık olduğunun kabülünü gerektirir. 

Fatihayı şerifenin ilk ayetinin tefekküründen hasıl olan, bu düşünce sistemi, İslâma mükellef olan insanı 

ibadet etmeye yönlendirir. İnsan ibadet için yaratılmış olduğundan, rahmeti hükmiye, insanın yaradılış gayesinin 

gerçekleşmesine vesile olur. 

II- Hakkiyet Saltanatı İdaresi 

Hakkiyet saltanatı, bu beden gözü ile görülmeyen, latif alemlerdeki yaratma ve idare etmedir. Avalimi 

letaifdeki idare ve hakimiyet HİKMETle olur. Örneğin; kalb-ruh-akıl-fikir-idrak-vehim-hayal-şuur-müfekkire-

hissi müşterek yani tüm latif organlarının koordinasyonu, aynı gaye için birlikte hareket etmeleri ve benzeri 

kuvvetler alemi letaifdendirler. 

Önemli bir husus’da; alemi letaif veya eş anlamlı ismi olan hakkiyet alemi, maddesel olan halkiyet aleminin 

fevkinde ve amiri hükmündedir. Çünkü, insanların ve canlıları eylemleri-fiilleri, kalpte, akıl, fikir, havassı 

batıniyenin diğer kuvvetleri ile birlikte aldıkları kararlar ve hükümlerle, kavli mücerretden, eylem haline 

dönüşür. Yani, maddesel alemde Allah (cc)’ın yaratması ile vücud bulmuş, yaratıkların eylem ve hareketleri, 

eyleme dönüşmeden evvel, hakkiyet alemindeki, HATIRAT ve FİKİRLERİNİN karar safhasına gelmesinden 

sonra ve oradan alınan emirlerle oluşur. 

Anlatılan husus’larla, Hace-i Kâinat Efendimizin (s.a.v) rahmeti Hükmiyesinin hakikati tamanlanmış oldu. 

Söz ve emirleri, kesin olarak yerine getirilmesi manasını tazammun eden, SALTANAT ve eş anlamlı 

HAKİMİYET sıfatlarının mazharları melaikeyi kiramdır. Melekûtiyet, sıfat olarak KUVVET ve ŞİDDET 

anlamına gelir, Melik halinde yazılması ile ismi fail olur latif ve nurani varlıklardır. Güçlüdürler, Allah’u 

Teala’nın memurlarıdırlar, ilahi emirleri, NOKSANSIZ İTİRAZSIZ yerine getirirler, icra organıdır denilse 

sezadır. 

Allah’u Teala, yukarıda zikri geçen HALKIYET ve HAKKIYET alemlerindeki, İDARE ve 

HAKİMİYETİNİ; emir erleri-memurları olan MELAİKE vasıtasile yerine getirir. BÜYÜK MELEKLERDEN 

yedi tanesi, bu iki SALTANATIN icrası ile görevlidirler. 

ALEMİ HALKİYETDE GÖREVLİ MELEKLERİ 



1- Cebrail (a.s) 

2- Azrail (a.s) 

3- Mikail (a.s) 

4- İsrafil (a.s)’dır. 

ALEMİ HAKKİYET (Alemi gaybın işleriyle görevli) MELEKLER 

1- NUN 

2- VEL KELAM 

3- VE MA YESTURUN İsimli Aleyhumüsselam’dır. 

Bu son tasnif, zamanımızın maruf ilmühallerinde mevcut olmayıp, müellefimiz Hacı Bekir Visali Hz.nin 

divanında, Akaidle ilgili 54 farzın müfredatında yızılıdır. Bu 54 farz, iman esaslarını belirleyen AMENTÜnün 

ALTI FARZından teşaub etmektedir. Sadece tasnifle yetinildiği için, daha fazla sünuhatına sahib 

bulunmamaktayız. 

Üstadımıza İLHAM yolu ile bildirilendir, vahiy’de olduğu gibi, ayni kaynaktan nebean etmektedir. Ancak 

VAHİY, ilhamın fevkinde ve daha üst derecelidir. VAHY’in Geliş yeri (Hazineyi İlâhiyededir) ve geldiği yerde 

(Risaletpenah Efendimizdir.) 

Bu isimler Kur’anı kerimin 68’inci suresi olan KALEM suresinin birinci ayetinde yazılı bulunmaktadır. 

Esteizü billah; 

 

68/1 

“NUN VEL KALEMİ VE MA YESTURUNE” 

“Nun, Andolsun kalem’e ve satır satır yazdıklarına” zahir manası böyle ifade edilmektedir. 

Tasavvuf meşrebli tefsirlerden RUH-UL BEYAN’da:C.9 Sh.210 

  

SEHL-kuddise sirruhu’da şöyle der: NUN; ALLAHIN İSİMLERİNDEN BİRİSİDİR. 

Hadis-i Şerif’de buyuruldu: 

“Allah ilk defa kalemi yaratmış, sonra O’na kıyamete kadar olanları yaz buyurmuşdur. O’da Levhi 

Mahfuz’a, kıyamete kadarki ecelleri, amelleri ve rızıkları yazmıştır.” aynı eser. 

İbn-i Abbas (R.A)’dan rivayet: 



“Buradaki kalemden murad, Kiramen katibinin kalemidir.” buyurmuşlardır.- 

Anılan bilgiler delil olarak kabul edildiğinde müellifimizin tasnifini, dolaylı olarak, doğrular niteliktedir. En 

azından karşıt fikirleri ihtiva etmemektedir. 

Kalem ve satırların, LEHVİ MAHFUZU yazmaları (ALEMİ GAYB, İLMİ EZELİ, HAKİKATİ 

MUHAMMEDİYE - ULUHİYET) eş anlamlı mertebeyi belirler. Bunlar avalimi letayifdendir ve divan 

müellifimizin ıstılahında hakkiyet alemi olarak ismi geçen mertebenin adıdır. 

Faili hakiki Allah’u Teala’dır. Fail gibi görünenler sebeblerdir. satırları kalem yazar, Bu hüküm doğrudur. 

Ama başka doğrularda vardırki; kalemide parmaklar tutar; parmaklarıda, kol harekete geçirir. kolumuzun ölçülü 

hareketleride HECELERİ-KELİMELERİ-CÜMLELERİ-FİKİR ve BİLGİLERİ MEYDANA GETİRİR) Buraya 

kadar olanı, maddesel HALKIYET ALEMİDİR. Kolun hareketlerindeki ölçüyü ve hangi maksat için ne şekilde 

hareket edeceğini tayin ve emreden, zi şuur akıldır. Akılla halkiyetin faaliyeti biter latif olan HAKKIYET 

ALEMİNİN etkisi ve idaresi başlar...En sonunda hakiki fail olan Zül Celal Vel Cemal Vel Kemal Hz.ne intikal 

eder ve orada düğümlenir. Orası ezeliyet alemidir ve onun gerisi yoktur. 

Kur’an-ı Kerim genel yapısı ile muhtevasında, anılan hakikatleri bildirir. Gözle görülen, küçüklüğü ve cismi 

lâtif olmaları ile görülmeyen tüm canlılar hareket halindedirler. Her birinin yaratılma sebeplerine uygun 

eylemleri vardır. 

Fiiler; lâtif cisimler halinde EHADİYET mertebesinden zuhur ederler, alemi şahadet denilen dünya 

yaşamında üç bu’d-lu maddesel cisimlere dönüşürler. 

Cisimler zamanın geçmesi ile devamlı olarak şekil ve suret değiştirir, yok olmazlar. Tohumlar canlıların 

taşımakta oldukları özellikleri ve nitelikleri ilmi hakikatler olarak yapısında bulundurmakta, muhafaza 

etmektedir. Topraktan çıkınca (kök, gövde, dallar, yapraklar, çiçekler ve en sonunda meyvaya dönüşürler, meyva 

içinde de ilk ekilişteki tohum meydana çıkar. Aslı tohumdan ibaretti, muhtelif değişimlerden sonra yine aslı olan 

ilk haline dönüştü. Anılan hal bütün canlılar, cisimler için geçerli bir hükümdür. İşte tasavvuf literatüründe bu 

hakikatler : 

“KÜLLİ ŞEY’İN YERCİ-U İLÂ ASLİHİ” 

“HERŞEY ASLINA RÜCU EDER” sözleri ile dile getirilmiştir. 

Gerçekten her şeyin kökeni, aslı ve menşe’i, ALLAH-U ZÜLCELAL vel Kemal’in Ehadiyet mertebesindeki 

varlığıdır. Buna İSTİDADI EZELİ de denilmiştir. Bu tasavvufi geleneğe uyarak kitabımızın ilgili bölümlerinde 

AYET MEALİ ismi ile atıflarda bulunulacaktır. 

Anılan muhtevayı iş’ar eden ayetler: 

1- 

 

Sureyi Bakara:2/156 

“İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN” 

“Biz Allah içiniz ve yine O’na döneceğiz” 



2- 

 

Sureyi Hadid:57/5 

“VE İLELLAHİ TÜRCEUL UMUR” 

“Bütün işler ancak Allah’a döndürülür” 

3- 

 

Sureyi Hadid:57/5 

“LEHÜ MÜLKÜSSEMAVATİ VELARDİ VE İLELLAHİ TURCEUL UMUR” 

  

 

Hud-123 

“VE LİLLAHİ GAYBÜS SEMAVATİ VELARDİ VE İLEYHİ YÜRCEUL EMRU KÜLLÜHÜ” 

“Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür” 

Kalemden murad, kudret sıfatının mazharı olan melaikeyi kiramdır. İkinci üçüncü mertebelerde fail görünen 

SATIRLAR ve KALEMİN gerisinde olan meleklerdir. NUN ve VELKELAM VEMA YESTURUN lafzı 

şeriflerinin malaikeye izafesi ve malaike olarak isimlendirilmesi gerçeğe uygun bulunmaktadır. 

 

Secde-5 

“YUDEBBİRUL EMRE MİNES SEMAİ İLEL ARD” 

“Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir” 

  



 

Ahzap-4 

“VELLAHU YEKULÜL HAKKA VE HÜVE YEHDİSSEBİL” 

“Şüphesiz Allah doğruyu söyler ve doğru yola iter.” 

4- RAHMETİ UHREVİYESİ 

Ahiret hayatındaki rahmetidir. Şefaati uzma olarakda bilinir. KABİR HAYATI - TEKRAR DİRİLİŞ - 

MAHŞERE SEVK - MEYDANI ARASAT - ARAF-HESAP-MİZAN-ARŞ’IN GÖLGESİNDE - SIRAT 

...Bunlar ahiret hayatının başlangıç safhalarıdır. Sonra Allah (cc) nün fadlı ve cennet ile ikram... Adeletinin 

tecellisi ile cehenneme duhul’dur. 

Şefaat; şefi-ul müznibin olan Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Allah (cc)’ın izni ile, ümmeti Muhammedin 

günahlarının afv edilmeleri, Allah’u Teala’dan dua ile istemesidir. 

Haşrda Arasat meydanında, güneşin yakınlığı, izdiham ve benzeri sıkıntılı haller sebebiyle, insanlar hesabın 

bir an evvel görülmesini isteyeceklerdir. Evvela Hz.Adem (a.s)’dan başlamak üzere, Ulü-l azm Peygamberlerden 

yardım taleb edilecek....En son İsa (s.a.v)’ın, tavsiyesiyle; Hace-i Kainat-Eşrefi Mahlukat Efendimizin 

şefaatleriyle HESAB ve MİZAN’a bağlanacakdır. Bu ilk şefaatleridir. 

Şefaat, Atayayı İlahiye’dendir. Kütübü sittede bulunan ehadisi nebeviyede; buğday tanesi, arpa tanesi, hatta 

hardal tanasi kadar imanı olan müminlerin bir zaman şefaate nail olacakları cennete girecekleri bildirilmiştir. 

Allah(cc)’ın varlığı sonsuzdur. Tahdid ve takyidden münezzehdir. Varlık sonsuz olunca tekamül’de 

müstahik olan için sonsuza değin devam eder. Bu nedenle ve ayeti kerimede, mertebeleri belirtilen: 

“...MİN EN NEBİYYİNE VE SIDDIKİNE VEŞ ŞÜHEDA-İ VES-SALİHİNE...” 

Nebiler sıddıklar-şehid’ler ve salihler olan, zevatı kiramında atayayı ilahiyeye mazhariyetleri; mertebe ve 

derecelerinin yükselmesi suretiyle vukuu umulur. 

Hadis-i Şerif’de buyurulduğu gibi; 

“ÜMMETİMDEN YETMİŞ BİN KİŞİ HESABA ÇEKİLMEDEN CENNETE GİRECEKDİR.” 

Bunlar kimlerdir sualine: 

“KENDİLERİNİ DAĞLATMAYANLAR RUKYE’ YE BAŞVURMAYANLAR TEŞAÜME 

İNANMAYANLAR ve RABLERİNE TEVEKKÜL EDENLERDİR” 

Hadis Ansiklopedisi Cilt.11 Sah.93 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/c.html#4-rahmet-uhrev-yes


  

Visali Hz. Şifahi sohbetlerinde ; YETMİŞ BİN MUKARREBİN SUALSİZ CENNETE GİRECEKLERDİR. 

Bunlardan her biride YETMİŞ BİN KİŞİYE şefaat ederler demişlerdi. 

Hadis-i Şerifin cennete hesapsız girenlerin vasıflarını bildiren ikinci kısmı ile, hesapsız girecek olanları 

MUKARREBİN EVLİYALAR olarak belirten, kasidedeki beyan arasında tezat çelişki yoktur. Sebeblerle 

bağlanmakdan hakkiyle kurtulanlar ve gerçek yönü ile Hak’ka tevekkül edenler, evliyaullahın mukarrebin 

mertebesinde olan zevatı kiramdır, Müsebbibül esbab Allah’(cc) ’dır. Bu itibarla çelişki değil, yekdiğerini 

TEYİD - KUVVETLENDİRME, DOĞRULAMA vardır. 

GERÇEK TEVEKKÜL ve TESLİMİYETİ ifade eden kasidelerinde; 

  

BESMELEYİ ŞERİF KASİDESİ 

Bismillahillezi layedurru measmihi şey’ün filardi vela fis semai 

Allah deyen kullara yerden gökten zarar gelmez bismillah 

Hiç kimse değil, sırrı kader, ruhtan agah; 

Makamı cem’a gelen, sırrı kadere olur agah bi ulumi bismillah 

Lazım isede esbaba tevessül etmem billah 

Esbaba tevessül şirkü hafidir, lahavle vela kuvete ila billah bi kuvveti 

bismillah; 

Makamı şeriatte esbaba tevessül vacipdir bi hükmillah 

HAKİKAT; manide mutide, hem dar, hem nafi ALLAH...... 

Tenezzül edip aklıma itimad etmem asla 

BİSMİLLAH BİSMİLLAH BİSMİLLAH BİHAYATİ BİSMİLLAH 

BİSMİLLAH BİSMİLLAH BİSMİLLAH BİHAYATİ BİSMİLLAH 

Allah neye dilerse vücude gelir Bismillah 

RUH’UN NEVİLERİ 

Yaşam içinde bulunan canlıları, evvela iki grupta düşünüyoruz: 

I- Halkiyet Aleminin Canlıları 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/d.html#ruh-un-nev-ler


100 küsur adet (ELEMENT) maddelerin, basit veya mürekkeb (COMPOZEE) canlıları bu gruba 

girmektedir. Beden gözü ile görülen, dokunma ile varlıkları hissedilenlerdir. Bunlarda kendi içlerinde dört 

bölüme ayrılırlar. 

II- HAKKİYET Aleminin canlıları 

Beden gözü ile görülemeyen, amma canlı ve hareket halinde bulunan latif varlıklardır. 

I- Halkiyet aleminin tekamül derecelerine göre ayrılan bölümleri: 

1- Cisimli varlıklar ve CEMADİ RUH 

Taş, toprak, su, hava, ateş tüm katı cisimler, güneş, ay, yıldızlar, tüm galaktik sistemler. 

2- Bitkisel varlıklar ve NEBATİ RUH 

Otlar, sebzeler, meyvalar, tüm ağaçlar, yosunlar ve benzerleri 

3- Hayvan cinsi varlıklar ve HAYVANİ RUH 

Her çeşit kara hayvanları kuşlar, balıklar, bakteriler mikrobik canlılar. 

4- İnsanlar ve İNSANİ RUH 

Anılan alemlerdeki canlıların tümünde; yaşam - ölüm - varlığını devam ettirme - çoğalma - canlılık - hareket 

ve eylem - İşitme - konuşma - idare - akıl - şuur vardır... Bu vasıflar ayni zamanda, Allah (cc)’ın, varlığını tesbit 

ve ispat eden, SÜBUTİ SIFATLARInın mazharı olan, RUHunda vasıflarıdır. O halde, dört grupta toplanan 

canlıların, sayılamıyacak kadar çok olan varlıklarıda RUH sahibidirler. Daha evvel ruhun bilinen hakikatleri 

bölümünde tafsilat vardır. 

Ruh her canlıda vardır. Ancak, tecelli ve zuhurdaki derecesi aynısı değildir. En edna, - az derecesi, “Cemadi 

Ruh” olarak isimlenen katı cisimlerin ruhudur, bunun bir derece tekamül edeni NEBATİ RUH’dur. Nebati ruhun 

bir üst derecesi Hayvanların ruhu ve en üstünü, etem ve ekmel zuhur yeri İnsani ruhdur. Ruh, her bir canlıya, 

ilahi nizam dediğimiz, kainat düzenindeki, yaradılış gayelerinin muktezası olan fiilleri, yapabilecek vüs’at ve 

ehliyetde zuhur etmektedir. Mütecelli olmaktadır. 

Aslında RUH tekdir ve EBÜL ERVAH tesmiye olunan, Rasulü Mücteba (s.a.)’in ruhudur. Bütün, 

HALKİYET ve HAKKİYET aleminin canlılarına, anılan mertebeden şubelenerek taksim olunur. Her canlı 

istidad, vüs’at ve kabiliyetine göre, ruhani kuvveler’le müekked ve müeyyed olur. Canlıların; hareketleri, 

eylemleri, yeme ve içmeleri, zevciyyet ve tenasülleri, görme, işitme, konuşmaları, idrak ve şuurları, velhasıl ilahi 

düzende, kendilerine verilen vazifeleri tümü ile yerine getirmeleri, Ruh ile, Ruhun kuvveleri iledir. Ervahın 

şubelere ayrılması, tek ve çok güçlü olması gerçeğini ihlal etmez. Deniz, dünya vüs’atine ve ölçülerine göre çok 

güçlüdür; tebahhur ederek bulut haline gelir, yağmur halinde ve rüzgarında itme gücü ile, arz’ın değişik yerlerine 

su damlacıkları halinde yayılır. Her bir canlı, yağmur damlaları ile hayat bulur, kapasitesinin ihtiyaç duyduğu 

nisbette su ile memlü olur, tekrar buharlaşma ile, derecikler, çay ve nehirler halinde denize dökülürler. Tek 

olarak çıktığı denizden yine tekliğe döner. Ruhun tekliği ve teşaubuda, anlatılan su örneğine mümasildir. 

Bitkiler, hayvanlar ve insanlardaki yaşam, hareket ve canlılık, beden gözü ile görülebildiğinden, ölümleri 

halindede, anılan vasıflar ve yaşam son bulduğundan, ruhun varlığı kesin şekilde belli olur. Belirlenir sözünü 

özenle kullandık, zira, görülen hayat ve dirilik vasıfları, ruhun kendisi - zatı değil, eserleridir. Eserler ise, eseri 

meydana getiren müessirin var olduğunu belirler. 



Kayalar, mermer, demir, bakır ve benzeri olan cisimler, Sakin - hareketsiz durdukları için, yaşam ve dirilik 

gibi RUH’un vasıfları beden gözü ile, ilk bakışta görülmez.... anılan düşünme şekli, AKIL ve İDRAKİMİZİ 

zorlar... Güya, bunların ruhları yokmu...? düşüncesini hatıra getirir. 

Binlerce sene belki daha uzun olduğu yerde sabit duran kayalar, ilim gözü ile, ayrıntıları - detayları ile tetkik 

edildiğinde onlarında canlı, hareket halinde oldukları, müşahade edilir. 

Halen içinde yaşamakta olduğumuz; fizik - astrolojik, teknolojik vesair (LOJİK) ekli bilgi şubelerinin 

tesbitlerine göre, tüm SABİTE’ler canlı ve hareket halindedirler ve cümlesi potansiyel Enerji yüklüdür. Tasavvuf 

ilminin açıklanmasına göre, ALLAH (cc)’ın var oluşunu kesin şekli ile belirleyen KUDRET sıfatının 

mazharıdırlar. 

Zamanımız’dan yaklaşık 15 Milyar yıl önce, üzerinde doğup büyüdüğümüz dünya yoktu.... Bu yokluktan 

birden bire, nasıl olduysa, KORKUNÇ BİR PATLAMA ile, ATOMALTI PARÇACIK’lar yaratıldı...anında 

atomlar ve maleküller şekillendi, madde oluşmaya başladı...... Çok sıcaklık değeri altında;ELEKTRON - 

PROTON - NÖTRON - NÖTRİNOLAR ve Faton’ların reaksiyona girerek; atomların, maddenin yaratılışı 

görüşü...- ilim çevrelerince benimsenmiştir. 

Taşkın Tuna-Sahife 14 

Atom’un içine baktığımızda, daha çarpıcı bir örnekle karşılaşırız.Çekirdek etrafındaki yörüngelerde, 

elektron dediğimiz küçük parçacıklar dönüyorlardı. 

Taşkın Tuna Sahife 53 

İlk bakışımızda hareketsiz gibi görünen SABİT CİSİMLERİN, ilmi gerçekler ve mikroskopla bakıldığında, 

REAKSİYON - DEĞİŞİM - DÖNME’lerle hareketli oldukları mükemmel ve en güzel şekilde yaratılmış olan 

insanın ilk nüvesini teşkil ettiği anlaşılmaktadır. İnsan Organizmasında ki; nizam - ölçü - tedbir - estetik ve 

ekmeliyet, onu meydana getiren İLK ASILdada var olduğunun kabülünü zorunlu kılar. Zikredilen vasıflar akıl 

ve şuur sahibi varlıkların nitelikleridir. O halde, atom altı maddeler, molekül ve hücrelerde şuur sahibidir. Akıl 

ve şuur, sıfatı sübutiye olarak isimlenen yedi sıfattan biridir ve yedi sıfatın cümleside, RUH DENEN VARLIĞI 

teşkil ederler. Zikredilen açıklamalar, katı cisimlerinde RUH sahibi olduklarını bildirir. 

Kur’an-ı Kerim’e göre tüm canlıların ruh sahibi oldukları Ayet-i Kerime’de buyurulur; 

1- 

  

 

İsra-44 

“VE İN MİN ŞEY’İN, İLLA YÜSEBBİHU Bİ HAMDİHİ. VELAKİN LA TEFKAHUNE TESBİ 

HAHÜM, İNNEHU KANE HALİMEN GAFURA” 



“Her şey Allah’ı hamd ile tesbih eder, fakat siz onların tesbihini anlamazsınız, O gerçekten halimdir, 

gafurdur.” 

2- 

 

  

  

Haşr-24 

“YÜSEBBİHU LEHU MA FİS SEMAVATİ VEL ARDİ, VE HÜVEL AZİZ - ÜL HAKİM” 

“Göklerde ve yerde olanlar, O’nu (ALLAHI) tesbih etmektedirler. O aziz ve hikmet sahibidir.” 

Her iki Ayet-i Kerime de ve eş anlamlı diğer ayati kuraniyede; yerde ve gökte olanların ve her şey’in 

Allah’u Teala’yı tesbih ettiği bildirilmektedir. Tesbih, Cenabı Hakkı, şanına layık ifadelerle yad etmekdir. 

Noksanlardan münezzeh ve türlü kemal sıfatiyle muttasıf olduğunu söylemektir. 

Yad etmek zikretmekdir, dil ile söylemekdir. Dil, fiil esas tercümandır. Mütercim kendisine söyleneni tekrar 

eder, kendiliğinden söylemesi mümkün değildir. O halde, Allah’u Teala’nın, şanı üluhiyetinin yüceliğini idrak ve 

fehmetmek, AKIL ve FİKRİN ehliyeti içindedir.Bineberin, yer ve gökte olan bütün avalimin fertleri cüz’leri, 

Allah (cc)’ın yüceliğini bilecek ŞUUR ve MEFKURE’ ye sahib oldukları hüküm ve kaziyesi doğrudur. 

Mükerreren belirttiğimiz gibi; AKIL - FİKİR - ŞUUR, RUH’un kuvvelerinden ve melekelerindendir. Taş, 

mermer ve benzeri tüm katı - camid cisimlerde, Ayeti kerimede bildirilen, YERDE ve GÖKLERDE 

OLANLARIN içinde olduklarından, zaruri olarak RUH sahibi olduklarının kabulü gerekir. 

Vucüd, vahidiyet mertebesinden sonra, suveri ilmiye hasebiyle, MERTEBEYİ ERVAHA tenezzül eder, bu 

mertebede suveri ilmiyeden her biri, birer cevheri basit olarak zahir olurlar...........Bunlar cisim değildirler. 

Bu mertebede, her bir ruh kendini ve kendi mislini ve kendi mebdei olan, HAK SÜBHANEHU hazretlerine 

müdrikdir. 

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: 

 

Araf 7/172 

“ELESTÜ Bİ RABBİKÜM, KALU BELA, ŞEHİDNA” 



“Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin, şahit olduk dediler” 

Hadis-i Şerif’te de: 

“Ruhlar sıralanmış askerlerdir. Onların tearüfü olanlar itilaf ederler; tenakürü olanlar ihtilaf eylerler” 

buyurulmuştur. 

Ahmet Avni Konuk. Fususu’l Hikem Şerhi Cilt:1, Sahife:24-25 

Yukarıdaki beyanlarda zikredilen MANTIK, YORUM ve HÜKÜMLER, bu ayeti kerime için de geçerlidir. 

Allah’u Teala’nın RUBUBİYET sıfatının kabülü, akıl ve şuurun efdal ve ekmel derecesidir. Çünkü Fatihayı 

Şerifin ilk ayetinin muhtevasını cami, manasına hamildir. 

Rububiyetle RAB bilinir. HALKİYET ve HAKKİYET alemleri bütün ecza ve efradı ile, Rabbil Alemin 

isminden yaratılmıştır. Rab, esma-i ilahiyedendir. İsmi cami olan, Allahü Teala’nın, MABUDÜN BİL HAK 

olduğu gerçeğini iş’ar ve ilan eder. 

Böylece insanın yaratılış gayesi olan “İBADET ETME MÜKELLEFİYETİ” de belirir ve farz olarak 

emredilmiş olur. 

 

İsra-85 

“KUL-İR RUHU MİN EMRİ RABBİ ..........” 

“De ki; ruh rabbimin emridir...........” hakikati de anlaşılmış olur. 

İbadetin FARZ olduğunun bilinmesi ve bilfiil yerine getirilmesi, ruhun kuvve ve melekeleri olan “HAYAT-

İLİM-İRADE-KUDRET-SEMİ-BASAR-KELAM” ile mümkündür. Aksi düşünülemez. 

İNSANİ RUH - İNSAN-I KAMİL 

Bu konu, İnsan-ı Kâmil bölümünde ayrıntıları ile açıklanır. 

Ruh, genel yapısı ile BİR’dir. Merhum ve mağfurün leh, Ahmet Avni Bey (k. sirruhu)’in beyan ettiği gibi; 

zatı mutlakın üçüncü mertebede, tenezzül ve tecellisidir. Aynı gerçeğin başka bir ifadesi, Allah-u Teala’nın Zatı 

Ehadi mertebesinde, sıfat mertebesine dönüşerek zuhurudur. Dönüşüm ilk mertebeden tenezzüldür. Su, 

kaynatılınca BUHAR haline dönüşür; Adı, rengi-şekli ve tadı değişiktir. Suyun bir başka bir mertebeye 

dönüşmesidir. Sonra sis olur, bulut olur, yağmur, kar, dolu haline gelir, Ayni aslın değişik mertebelere 

dönüşmesidir. Ayni asıldan geldiğini bilmeyen, her birini ayrı cisimler zanneder. Beden gözü ayrı görsede, 

damak zevki ayrı tad bulsa, renkler değişikde olsa, ASIL BİRdir. Altı mertebedeki çok’luk, Ayni asıldan 

şubelenmektedir. Hak’kın vücud mertebeleride, suyun dönüşümlerine kıyaslanır. Ancak şurası 

unutulmamalıdırki, Hakk’ın varlığı her türlü, dönüşümden, benzerlik’den, mukayeseden, anlatımdan 

münezzehdir. MERTEBE, TECELLİ, TENEZZÜL mefhumlarını anlatmak içinde lüzumludur. 
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C- HAYAT VE HAKİKATİ 

Genel Olarak 

Ruh’un hakikati bölümünde, hayatla ilgili yeterli bilgiler, konuların yek diğeriyle irtibatı nedeniyle 

anlatılmıştır.Yaşam - dirilik ve canlılık demek olan hayat, Ruh’un kuvvelerindendir ve diğer kuvveleride, latif 

olan yapısında toplamış külli bir sıfattır. 

Cüzleri ve fertleriyle tüm alemler, Allah’ı (c.c) zikr ve tesbih eder halinde olmalarıyla, canlıdırlar ve 

HAY’dırlar. İlgili bölümlerde, Ehadisi nebeviye, ayatı Kur’aniye ile ispatlanmış, maddenin yapısını içeren 

yaşadığımız zaman süreci içinde teknolojik bilgilerlede, teyit edilmiştir.Genel ve öz olarak hayatın hakikatı 

budur. 

Âlem ve çoğulu olan avalim kelimesi, sık ve kesretle kullanılmaktadır. Cihan-kainat-mahlukat manalarında 

isimdir. Tüm yaratıklara Âlem denilmesi, yaratıcısı olan, Zatı Ecelli Ala Hz.ni bilmeye delalet ettiği ve vesile 

olduğu içindir. 

Abdullah Yeğin Sah. 22, Y.Lügat 

  

Özel Olarak - İnsanın Bedensel Hayatı 

İnsan kainat ağacının meyvasıdır. Her ağacın, kökleri, bedeni, dalları, yaprakları, çiçekleri vardır. Hepsi 

koro halinde ve aldıkları emir ile MEYVA’yı ve TOHUMU olgunlaştırmak için çalışırlar. İtirazları yoktur. 

Kader yazgısı - çizgisinin belirlediği zaman süreci içinde, yaşamları son bulur. Zira her canlı DOĞAR, BÜYÜR, 

ÖLÜR. Hayvanlarda, anılan ilahi kader ve hükümü yerine getirirler. Ölüm bunlar için mutlak yokluk değildir...? 

Bitkisel ve hayvani hayatı - yaşam düzeni ortadan kalkar, böcekler, kurtlar, bakteriyel ve mikrobik canlılar 

olarak yeni bir hayat başlar. Camid - Katı cisimlerde, atomik yapı ve hayat devam eder. 

Bitkisel hayatın sonu, atomik hayatın devamıdır. İnsanın bedensel yaşamında atomik ruh ve yaşam - 

Hayvani Ruh ve yaşamla birlikte, İnsani Ruh ve yaşam olarak, dört mertebeli RUH ve yaşantı bir arada 

bulunmaktadır. Detayları ayrıntıları ile bilmek hem uzmanlık sahamızın dışındadır ve esasen gerekte yoktur. 

Genel ve külli yapılarını bilmek yeterlidir. 

İnsanın maddesel vücudu ile hayvanın bedensel yapısı arasındaki genel esaslar aynıdır. Mahiyet farkı 

yoktur. Derece farkı vardır. Örneğin; beyinsel faaliyet, gıdaların kan dolaşımı ile muhtelif organlara 

bölüştürülmesi, havanın oksijeni ile gıdaların yakılması ve sıcaklık temini, metabolizmanın çalışması ile ilgili 

tüm faaliyetler, esasda benzerlik arzederler. Ancak insanda, daha mütekamil, vasi kavi ve yüksek seviyelidir. 

  

D - ÖLÜMÜN HAKİKATİ 

  

MEVT - ÖLÜM KASİDESİ 

Elâ ya eyyühel insan niçin korkuyorsun ölümden sen 

Ölümden korkan kişi yedi şeyi bilmeli 
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1- Biri nefsin bilmedi beden cinsinden sandı 

Bedeni çün ölünce nefisde ölür sandı 

2- İkincisi Cehildir bilmedi hem aslını 

Nefis bir cevher durur ariz olmaz mevt ana 

3- Üçüncü hem korkusu nefsinin işkencesi 

Azap eder amali na meşru işlemesi 

4- Dördüncü hem korkusu dünyada kaldı malı 

Na meşru kazandığı yılan ateşdir bilmeli 

5- Beşinci hem korkusu illiyinmi ya siccinmi 

İmanı kâmil ise oldu illiyin makamı 

İmanı nakıs ise oldu siccin makarrı 

6- Altıncı hem korkusu dünyayı hem baki sandı 

Cümle alem fanidir kalır hem Rabbısı 

7- Yedincide yok korku, öldü, ölmeden öldü 

Sıdkı korkma ölümden ölüm hakkın nimeti 

Lâkin bunda ölmeli orada dirilmeli 

Nebilerle birleşsin sıddıklarla halleşsin 

Şehitlerle nurlansın salihlerle zevk alsın 

Rahman, Rahman, Rahmani kurtar zulmetinden nefsi 

Göster doğru yolu uçsun beka milkini 

Kasidemiz, ölümün hakikatini, tasavvufi görüşle, kemal derecede ifade etmektedir. Ölüm korkusu, 

korkuların en büyüğüdür. Mevt ile ilgili yedi şey bilinirse, korku zail olur ve nimete dönüşür. Kasidemizdeki 

sırayı takip ederek açıklanacaktır. 

1- Nefsini bilmedi...? 

2- Aslını bilmedi...? 

Nefsin hakikati ve aslı-menşe-i hakkında, ilgili bölümlerinde, tafsilatlı açıklamalar vardır. Kısa ve hulasa 

olarak tekrar edelim.Nefsin gerçeği ve ilk kaynağı, beden cinsinden maddesel yapıdan değildir. Allah (c.c)’nun 

kıdem ve beka sıfatlarınıda ihtiva eden, Zati sıfatlarının NUR’undan yaratılmış, insan doğmadan, belki 



milyarlarca yıllık zaman süreci öncesi yaratılmış, devirden devire giderek içinde yaşamakta olduğumuz dünya 

mertebesine inerek insanda karar kılmıştır. -(İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun 2/156)- Ayeti kerimesi; Allah’ın 

varlığından geldik, yine onun varlığına gidiyoruz; meali şerifiyle, anılan gerçeği bildirmektedir. İnsanın bu iki 

konuyu bilmemesi yada yanlış bilmiş olması, ÖLÜMDEN KORKMASINA SEBEP OLMAKTADIR. 

3- Ölüm korkusunu meydana getiren üçüncü sebep kuranı Kerimin hükümlerini bilmemesi ve yaşantısında 

uygulamaması nedeni ile, Kur’an’ın getirdiği nizama düzene aykırı olarak işlediği amelleridir. Bizzat isteyerek 

işlediği ve hatta onu düşman bilerek yaptığı amelleri, yaşantıları, azap olarak karşısına çıkar. 

Otomobili imal eden fabrika, çalışma düzeni’nide kitap halinde belirlemiştir. Yapılması gereken müsbet 

hareketler ve yapılmaması gerekenler bildirilmiştir. 

En azından, işleme-çalışma talimatını okumasa bile, bilen ve bildiğini uygulayan, uzmanlaşmış kişiden 

öğrenmesi gerekir. Aksi halde, arabadan istifade edeyim derken onu bozar yıkar ve helak eder. 

Kainat düzenini imal eden, şeri-fıkhi ifadesiyle yaratan Allah’u Teala da düzenin işlemesini Kur’anın 

hükümleriyle belirtmiştir. Hükümleri yerine... getirmeyenler, uygulamamak veya yanlış uygulama nedeniyle 

yaptıkları amellerinin sonucu olan sıkıntıyı, hoşnutsuzluğu, azabı hak etmiş olur. 

4- Dördüncü korkusu MALI-PARASI-MASASI-KASASI hepsini dünyaya bırakır. 

Yakınları, komşu ve tanıdıkları mezara kadar gider üç beş kürek toprak atarlar ve avdet ederler. Ameli 

kendisiyle beraber gider. Helali bilmemiş, haramdan kazanmış ise, haram kazançlar YILAN ve ATEŞ şekline 

dönüşür, azabın başka bir görünümüdür. 

5- Beşinci korkusu, gideceği makamı İLLİYİNMİ...? SİCCİNMİ...? olduğunu bilmemesidir. 

Ayet-i Kerime’de: 

  

 

  

Mutafifin/7-8-9-10 

“KELLA İNNE KİTABEL FÜCCARİ LEFİ SİCCİNİN VE MA EDRAKE MA SİCCİNÜN KİTABÜN 

MERKUMÜN VEYLÜN YEVME İZİN LİL MÜKEZZİBİNE...” 

“(Doğrusu günahkarların yazısı, siccinde olmaktadır. Siccin nedir...? bilirmisin....? Amellerinin sayılıp 

yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline... yalancıların...) Sonra onlar cehenneme girerler. İşte Kur’an-ı 

yalanlayanların makamı SİCCİN’dir ve gidecekleri yer cehennemdir.” 

  

  



 

  

Mutafifin/18-19-20-21 

“KELLA İNNE KİTABEL EBRARİ LEFİ İLLİYİN, VEMA EDRAKE MA İLLİYYUN, MERKUMÜN 

YEŞHEDÜHÜL MUKARREBUNE...” 

“ANDOLSUN iyilerin kitabı illiyyun nedir bilirmisin...? İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı 

Allaha yakın olanlar görür. İYİLER KESİN CENNETTEDİR.” Kâmil iman sahipleriyle, imanı olmayan ve 

amentünün esaslarını bilmeyenler yada noksan bilenlerin vasıfları, kainat düzeninin talimatı olan Kur’an-ı 

Kerîmde kesin çizgilerle bildirilmektedir. 

6- Altıncı korkusu DÜNYA’yı baki sandı. Bu yanlış bilgisi dünya yaşamında, tüm çalışanların bedensel 

ihtiyaçlarını temin etmek için en değerli varlığı olan ömür sermayesini israf etmesine sebep olur. 

“KÜLLÜ ŞEY’İN HELİKÜR, İLLA VECHEH...” ayetinin hükmü gereğince, her şey fena bulur, helâk olur, 

ancak Allah’u Zülcela’lin varlığı baki kalır. 

7- Yedinci mertebe, ölüm korkusunun kalktığı ve ölümün insan için NİMET olduğu makamdır. Yukarıda 6 

çeşit yanlış anlamaların, zail olması, kişiyi; -“MUTU KABLE ENTE MUTU”- Hadis-i Şerifi’nin belirttiği, en 

güzel hal ile hallenmesine sebep olur. Peygamberimiz (s.a.v)’in ölmeden evvel ölünüz emri, hayvani ruhun etki 

ve idaresiyle hayatiyetini sürdüren, bedensel varlığımızı ortadan kaldırmak değildir. Belki zaruri ölüm diye 

isimlendirilen, maddesel yapımızın, hayvani ruhun tasarrufunda olan yaşamını yitirdikten sonra, evvela 

kabirdeki hayatın ve badehu, ahiretin diğer, menzillerindeki (kabir yeniden diriliş - mahşer- hesap - nizam - sırat 

- cennet - cehennem) yaşantımızın hakikatini İLMEL YAKİN - AYNEL YAKİN ve HAKKAL YAKİN arif 

olmak ve müşahede etmektir. Ariflerden bir zat (kuddise sirruhu) buyurmuşlardır. 

“MUTU KABLE ENTE MUTU SIRRINA MAZHAR OLAN GÖRDÜ ONLAR HAŞRU NEŞRİ 

NEFHAYI SUR OLMADAN” 

Şemsettin Sivasi 

1965 yılı Ramazan ayında, İstanbul Süleymaniye Camiinde Teravih namazı kılınıyordu, 8 veya 9. cu 

rekâtda, Evliyaullahtan bir Zat cezbe halinde idi anılan halin ne sebeple vaki olduğunu sorduğumda Resulullah 

(s.a.v) Efendimiz, o anda Ashabı ile birlikte İstanbul semasından geçtiler dediklerini hatırlıyorum. 

Ertesi gün aynı zatla Edirnekapı surları yanında Topkapı yönüne gidiyorduk, ok işaretiyle gösterilmiş, 

ELEKÇİ BABA yazısını okuduk, kabir üzerine avuç içi kadar ufak bir çok elek konulmuş olduğunu gördük. 

Hizmet Eden yaşlı bir hanıma, bu elekler neyi ifade ediyor dedim...? Bu zata Elekçi aba derler, evliyadandır. 

Yaşadığı devirde, ziyaretçilerine sizi eledim, eleğin altında kaldınız veya üstünde kaldınız der imiş, bu nedenle 

Elekçi Baba ismi verdiği rivayet ediliyor cevabını verdi, arkadaşım eliyle kabri işaret etti, Kur’an okuduk... 

duadan sonra; kadının dedikleri doğru... bizide eledi dedi. 

Keşfi kubur - kabir hallerinin görülmesi, Keşfi Kulub - Muhatabın kalbindeki, esrar ve havatırın keşfi; 

gayemiz HAK yolu saliklerine, öğretici mahiyette bilgiler sunmak, ölümün yokluk olmadığını, Ahiret hayatı 



menzillerinin ilki hakkında müşahedeye - keşfe dayalı bilgiler ile ehline ve erbabına eğitici olmaktır. Keşfin 

sahibi, 1956 yılında, İzmir’de vefat edan MEHMET AYHAN adlı Hacı Bekir Efendi ihvanından bir zatdır.( 

Rahmetullah aleyh.) 

Sene 1964, Hacı Mehmet Ruhi (Hz) üstadımızla, Konyaya Mevlana ziyaretlerine gidiyoruz. Otobüsümüz, 

Karaman ilçesinde durdu, Sultanımız, yola yakın bir yerde cami vardır. Cami içinde, Mevlana Hz.’nin valideleri 

mefdundur, ziyaret edelim demesi ile caminin sol arka köşesinde, kabrin olduğu yerdeyiz. Dua bittikten sonra, 

Efendi fakire hitaben; Valide hanım zuhur etti, elini göğsünün üzerine koyarak üzerimize süt fışkırtmaya başladı; 

size Mevlanayı beslediğim sütten ikram ediyorum... dediklerini nakletti. 

Seyehatin sonunda, Konya Mevlana türbesindeyiz, duadan sonra yolun üzerinde Horasan erleri yazılı dört 

kabrin yanındayım, başımı kabirlerin üstlerine kaldırıyorum, üzeri camlı bir çerçeve içerisinde, arap harfleriyle 

yazılmış, içiçe dönüşmüş daireler dikkatimi çekiyor, okumaya çalışıyorum. 

ALEMİ - NASUT ŞEHADET Alemi ceberut, melekut vesair yazılar var hangi tasavvufi gerçekleri dile 

getiriyor...? Anlamıyorum... Kağıt kalem çıkardım okuyabildiklerimi yazdım bazı ayeti Kur’aniyede yazılı 

bulunuyor. Hakikatını bilmemenin tahassürü ve bir şeyler öğrenebilme gayreti içinde ayrılıyorum, manevi 

sarhoşluk içindeyim. Efendi ile buluşup, bir kahvehanede ikindi çayı içiyoruz. Yazılı kağıdımı okuyup, 

kendilerinden soruyor ve dinliyorum. 

Ertesi gün sabah namazında türbe yakınındaki Selimiye Camiindeyiz, uzun süre kalıyoruz. Müteakiben aynı 

kıraathanede sabah çayı içiyoruz. Efendi anlatıyor; 

-Namazdan sonra rabıta halindeydim, Mevlana hazretleri zuhur ettiler. Yazdığın ve sorduğun şeyleri 

açıkladılar, diyerek naklettiler...Bende kendilerine, Mevlevi sikkesi başlığın uzun olmasındaki hikmeti sordum- 

dediler. 

700 sene evvel vefat eden Mevlana Hz.’nin Şeyhimiz efendi ile bu konuşmanın vuku bulduğu tarihte ikiside 

hayatta imiş gibi görüşmeleri, ölüm gerçeğinin sadece bedensel yaşamı terketmek olduğunu göstermekte, insani 

ruhi ile yaşamakta olduğu, vefat anındaki şuuru AKIL ve TÜM kişiliğinin devam etmekte bulunduğu 

gerçeğinide aynel yakin bildirmektedir. 

Ten fanidir, can ölmez gidenler geri gelmez 

Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil 

Yunus Emre 

KABİR HAYATININ HAKİKATLERİ 

Ruh’un ölüm anında ve kabir hayatında ve uyku halindeki hallerinin nefsi natıka ile olan ilgileri hakkında 

kesin bilgiler elde etme imkanımız bulunmamaktadır. Allah-u Teala lihikmetin, Ruh’la ilgili, az bilgiler ita 

buyurmuşlardır. Bununla beraber, külliyen yokta değildir. 

Ayet-i Kerime’de buyruldu : 
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Araf-172 

“VE İZ EHAZE RABBÜKE MİN BENİ ADEME MİN ZUHURİHİM ZÜRRİYETEHÜM VE EŞHEDÜM 

ALA ENFÜSİHİM, ELESTÜ Bİ RABBİKÜM KALU BELA ŞEHİDNA EN TEKULÜ YEVMEL KIYAMETİ 

İNNA KÜNNA AN HEZA GAFİLİNE” 

“(Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zurriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve 

dediki: BEN SİZİN RABBİNİZ DEĞİLMİYİM...? EVET BUNA ŞAHİT OLDUK dediler.)” 

  

RUH ve NEFSİ NATIKA İLİŞKİLERİ 

Ruh ile NEFSİN ilk birlikteliği, ELESTÜ hitabında başlar. Ayeti kerimede : “ELESTÜ BİRABBİKÜM...? 

KALU BELA... ŞEHİDNA” buyuruldu. Rabbiniz değilmiyim...? Şeklindeki hitabı ilahiyeye, EVET 

RABBİMİZSİN... ŞAHADET EDERİZ cevabını veren ruh olmalıdır... Zira bu cevabı ancak, akıl ve şuur sahibi 

olan bir varlık verebilir. Akıl ve Ruh’un diğer kuvvetleri, bu cevabı verebilme yeteneğine sahiptir. Çünkü sıfatı 

subutiyenin mazharıdır. 

Nefs, Ruhlar aleminden sonra, Alemi Misal denilen dördüncü mertebeye göre bir derece daha kesiftir. 

Alemi ervahtan Alemi misale ne kadarlık zaman süreci içinde tenezzül olduğunun ilmi, Allah (c.c)’nun 

indindedir. Misal alemi hayal alemidir, rüyada görülen suretler benzeridir. Dünya hayatındaki şartlar içinde, 

maddesel olarak mevcut suretler, alemi misal mertebesinde hayal ve rüyada görülen suret benzeridirler. Sinema 

film çekiminde bedensel yapıları ile bulunan kişiler, ekrana getirildiğinde hayal ve gölge halinde görünürler. Bu 

temsili görüntüler, Nefs İle Ruh’un birlikte olduklarından delilini teşkil eder. 

Hadis-i Neb’evide buyurulmuştur : 

“RUHLAR SIRALANMIŞ ASKERLERDİR. ONLARIN TEARİFÜ OLANLAR İTİLAF ederler 

(anlaşırlar), TENAFÜRÜ OLANLAR İHTİLAF EYLERLER (anlaşamazlar)” 

A.A.Konuk Fusus Şerhi C.I-Sh. 24-25 

Sıralanma ve bir arada bulunma halleri, şuur sahibi olanların yapabileceği bir harekettir. Şuur sahibi olmak; 

ruhun kuvvetlerinde bulunmakla, Ruh’un iştirakiyle zuhura gelir. Netice olarak, misal aleminde NEFS ve 

RUH’un birlikte oldukları kaziyesinin doğruluğu anlaşılır. Üstadımız - Müellifimiz Visali (Hz.) İslamın iman 

esaslarını bildiren AKAİD ile ilgili 54 Farz’ın açıklamasında: ALEMİ MİSALDE, ELESTÜ BİRABBİKÜM, 

KALU BELA DEYİP, CİSMEN HÜKMÜ EZELİYİ tasdik etmeyi FARZ olarak kabul etmişlerdir. İman 

esaslarını ihtiva eden AMENTÜ’de, 54 adet farz vardır. KAMİL İMAN, ancak böyle elde edilir. İlmihal 

kitaplarında bildirilen elli dört farz tasnifi AMEL ve AKAİD ile ilgili esasların bir arada bulunması ile meydana 
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getirilmiştir. Fatih medreselerinde, zahir ilimlerinde icazetli olan Mürşidi ekmelimize göre; İslam dininin İMAN 

ve İNANÇ esaslarını inceleyen AKAİD ilminde elli dört adet farz vardır ve yukarıda belirtilen ELESTÜ 

hitabiyle ilgili kısım, anılan farzlardan birisidir. AMEL ile ilgili ayrıca 32 farz vardır, özel bölümde tafsil edilir. 

Önemli bir hususda ELESTÜ hitabının alemi misalde vukuunun bildirilmesidir. Hükmü ezeliyi cismen tasdik 

kelimesi maddi üç buudlu (en, boy, derinlik) cismi değil, rüyadaki görüntüyü temsil eden ve alemi misaldeki, 

CİSMİ LATİF’i ifade etmektedir. 

NEFS ve RUH-Alemi Şahadette - Dünya yaşamında 

Nefs, Ruhla birlikteliğinde, rüya benzeri görüntüler halinde bulunduğu alemi misalden, dünyaya 

müteveccihen tekrar devre girer, değişik bir tabirle dünya yolculuğuna çıkar. Bu yolculukda ilk uğrak yeri 

ateştir, Sonra havada bulunur ve bir süre geçirir, İşte böylece her uğrak yerinde, ilahi programın belirlediği kadar 

zaman süreci geçirerek sırasiyle suya toprağa madenlere bitki ve otlara hayvanata uğrayarak tenezzülünü inişini 

tamamlar. Hayvansal gıda olarak meniye dönüşür, meninin içinde spermaya dönüşür sperma muhabbetle rahmi 

madere düşer ve dokuz ay on gün içinde insan olur. Niyazi-i Mısri ( R-Aleyh) kasidesinde bu gerçekleri 

terennüm etmektedir. 

“Hak ile bi nişan iken, kamu canlara can iken Düşürdü bi mekan iken, beni kevnü mekan içre 

Nice geldim nice gittim, nice doğdum nice öldüm, 

Nice açtım nice soldum, şol gül gibi cihan içre 

Bulut olup göğe ağdım, matar olup yere yağdım, Güneş olup gehi doğdum, zeminü Asüman içre 

Nebat olup nice devran, nice demde olup hayvan Geydirdi sureti insan, bana devri zaman içre” 

M.S.BİLGİNER - MISRİ DİVANI Sh. 69-70 

Visali Hz. Üstadımıza göre, misal aleminden, insan olarak gelinceye kadar geçen zaman süreci 50.000 

yıldır. Bu devre giren, aslımız-menşeimiz ve hakikatimiz olan kıdem beka ve diğer, hakkın zati sıfatlarının 

mazharı bulunan nefsimizdir. 

Nefs’in, misal aleminde birlikte iken bir arada bulundukları RUH nerede idi....? Denilirse; Abdullah İbni 

Mesud (r.a)’den rivayet edilen Hadis-i Şerifede, dolaylı olarak bir işaret vardır: 

Sizden birinin yaradılışı, annesinin karnında KIRK GÜNDE cem olur. Sonra bu kadar müddetde alaka olur, 

Sonra bu kadar müddetde mudga olur. Sonra Allah (cc)bir meleği dört kelimeyle gönderir. Bu melek RIZKINI, 

ECELİNİ, AMELİNİ, ŞAKİ ve SAİD olacağını yazar, Sonra ona RUH ÜFLENİR. 

HADİS ANSİKLOPEDİSİ Cilt.13 Sh. 360 

İnsanın, ana rahminde taazzuvunun safhaları belirtilmekte, 40 gün içinde, organların ana hatları ile 

belirlendiği, sonra bir melek gönderilerek, RUH’un üfürüldüğü bildirilmektedir. Bilmünasebe MENİ’nin 

intikalinden evvelki devrede (zaman sürecinde) RUH’un bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

  

RUH’un Kabir Hayatiyle İlgisi 
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İnsani ruh’un Kabir hayatında nefis ile olan ilişkisi bil külliye kesilmez. Gerektiğinde kabirde onunla 

birlikte olur, Tekrar bilinen makamına İSRAFİL (a.s)’ın BORUSU olarak isimlenen makamına döner. Bu gidiş 

ve dönüş çok süratli olur. Işık hızından fazladır ve hakikatını, Vecip Teala Hz.bilir. zamanımızdaki tesbitlere 

göre, fizikte. ışık hızının üstünde bir hız belirlenmiş değildir.....? 

Ayet-i Kerime’de Buyuruldu: 

  

  

 

  

  

Zümer-42 

“ALLAHU YETEVEFFEL ENFÜSE HİNE MEVTİHA, VELLETİLEM TEMUTFİ MENAMİHA, 

FEYÜM SİKÜLLETİ KADA ALEYHEL MEVTE VE YURSİLÜL UHRA İLA ECELİN MÜSEMMA. İNNE 

Fİ ZALİKE LE AYATİN LİKAVMİN YETEFEKKERUN.” 

“Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyeninde uykusunda iken ruhlarını alır. Bu suretle hakkında ölüm 

hükmettiği ruhu tutar, diğerini muayyen bir vakte (eceli gelinceye) kadar salıverir............)” 

Uyku ile, bedensel, zaruri ölüm arasındaki benzerlik kesin hatlariyle bildirilmektedir. Her iki haldede ruh, 

bedeni ve onunla birlikte olan nefsi terkeder. Uyanınca tekrar bedene döner ve yaşam devam eder. Milyarlarca 

İnsan ruhunun, biri diğerine karışmadan, göz açıp kapayıncaya kadar olan zaman süresince avdeti, çok dikkat 

çekicidir. Evvelâ, ÖLÜM ve ÖLÜM ÖTESİ HAYAT hakkındaki bildiklerimiz, fiziki izahlar ve kanunların 

ötesinde bir oluşumdur. İkinci özelliği, her bir ruhun, biri diğerine karışmaksızın, kendi bedenine, aynı süratle 

dönmesidir. 

  

 

  



En’am-6/60 

“VE HÜVELLEZİ YETEVEFFAKÜM BİL LEYLİ VE YALEMÜ MA CERAHTÜM BİN NEHAR, 

SÜMME YEBASÜKÜM FİHİ LİYÜKDA ECELÜN MÜSEMMEN. SÜMME İLEYHİ MERCİİKÜM SÜMME 

YÜNEBBİÜKÜM BİMA KÜNTÜM TAĞLEMUN” 

“Geceleyin sizi öldüren (uyutan) gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra eceliniz tamamlansın diye gündüzün 

sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonra O, size yaptıklarınızı haber verecektir” 

Üçüncü özelliği, ölüm gerçeğini bildirmesidir. Yaşayan insan yaşadığı sürece her gün uyku ile ölmekte ve 

uyanıncada dirilmektedir. 

Rüyada, insan uyku halinde ve beden rölantide çalışmaktadır. Ruhun uyku halinde bedeni terkettiği kabul 

edildiğine göre, şuur halindeki görüntülerden etkilenmemesinin sebebi nedir...? 

Allah-u alem, uyanıklıkda olduğu gibi, rüya halindede ruh gene kendi cesedine dönmekte, görüntülerden 

etkilenmekde, sözleri işitmekte, konuşmakta, görmektedir. Rüyadaki dikkat çekici başka bir husus daha görme, 

işitme ve konuşma, bedensel yapımızdaki göz, kulak ve dil ile olmamaktadır. Bunlar, ruhun kuvvelerindendir. 

Görme ve diğer hasselerin aletsiz, görüp işitmeleri, ruh vasıtasiyle, Allah’ın yaratmasiyle vaki olduğunun 

delilidir. 

İmamı Suyuti (r.a) Konuyla ilgili açıklamasında; 

“Dinimizde sabit olan bu haberlerle, şu husus kesinlik kazanmıştır; ruhun alâyı iliyyinde veya cennette veya 

semada bulunmasına rağmen, bedeniyle de irtibatta, olup idrak etmeye iştimeye, namaz kılmaya, okumaya 

devam etmesi arasında bir zıtlık yoktur. Biri diğerine mani değildir. Berzah ve ahiretle ilgili umur dünyada 

alışmış olduklarımızdan tamamen ayrıdır. Öylesine ayrıki, şöyle deniliyor: Ruhda öyle bir hareket kabiliyeti öyle 

bir intikal sür’ati var ki, kabirden semaya çıkışına kadar muhtaç olduğu müddet, göz açıp kapama anı gibi 

zamanın en küçük birimidir. Bu durumu uykuda olan ruh müşahede eder. Nitekim hadislerde buyuruldu. 

Uyuyan kimsenin ruhu yükselir. Yedi kat semayı deler, arşın önünde Allaha secde eder, sonra cesedine geri 

döner ve bu seyahati çok kısa zamanda gerçekleştirir.” 

Hadis Ansiklopedisi - Cilt. 14 Sahife.154 Dr. İbrahim Canan 

Konuyla ilgili Hadis nakleden İbnü Hacer : 

“Allah(cc).......İsrafil’e Suru (Boruyu) almasını emir buyurdu..........Sonra bütün ruhlar Sur’da toplanır. 

Sonra Allah (c.c) cesedlere üfler ve her bir ruh cesedine girer.” 

Bu hadis’e göre......burada üflemenin boynuz olan Sura izafesi Hakikat’dır. cesetlerden Sur’a izafesi 

mecaz’dır. 

İbnü Hacer Hadis Ansiklopedisi Cilt. 14 Sah. 158 

  

RUHUL BEYAN tefsiri Cilt. 5 Sahife 44’de: 

“Ölümün bir benzeri olan uyku’nun yerini, uyanıklığın - alması gibi.........” denilmişdir. 



ACB - ÜZ ZENEB - NEFSİ NATIKA Hakkında 

Acb-üz zeneb, kuyruk sokumunda bulunan ve içinde, İnsanın NÜVESİNİ - TOHUMU taşıdığı kabul edilen 

ve Hadis-i Şerif’le belirtilen en küçük kemikdir. Bunun hakikatinin ilmi, Allah-u Teala’nın indindedir. 

Ayet-i Kerime buyuruldu: 

  

 

  

Rum-27 

“VE HÜVELLEZİ YEBDEÜL HALKA, SÜMME YUİDÜHÜ VEHÜVE EHVENÜ ALEYHİ. VELEHÜL 

MESELÜL ÂLÂ FİSSEMAVATİ VEL ARD, VE HÜVEL AZİZÜL HAKİMÜ” 

“Mahlukunu ilkin yaratıp, ölümden sonra tekrar diriltip yaşatan O’dur. Bu O’nun için pek kolaydır. 

Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar onundur. O mutlaka güç ve hikmet sahibidir.” 

Konu ile ilgili en belirgin Ayeti Kuraniyeden dir. Vefat anında taşıdığı kişilikle ve haiz olduğu tüm 

sıfatlariyle, ölen kişinin tekrar diriltileceği ve ACB-ÜZ ZENEB’in bu ikinci dirilişin tohumu olduğu, tefessüd 

etmediği ve dirilişe kadar kabirde hayatiyetini muhafaza ettiği fıkhan kabul edilmektedir. Hiç şüphesiz Allah-u 

teala HER ŞEYE KADİR’dir. O’nun kudreti mutlak olup, tahdid ve takyide gelmez. Anılan hükümlere 

AMENNA ve SADDEKNA deriz. 

Ancak bir husus varki dikkati çekmektedir. O’da nefsi natıkanın durumudur. Nefsin kabirdeki hali 

nasıldır....? ACB-ÜZ ZENEB ile tealluku nedir....? Ruhla münasebeti nedir...? gibi ayrıntılardır. 

Nefsin aslı bölümünde bahsedildiği gibi hakikati ve menşei Vücudu Mutlak Hz.nin ZATINA MAHSUS 

SIFATLARI’nın NURUDUR. Hakkın Lateayyün mertebesinden nebe’an edip, milyarlarca sene mertebeler 

aşarak, dünyaya tenezzül etmiş, ölümle kabirde karar kılmıştır. Alemi misalden gelişinde ateş içinde kalmıştır. 

Keza dünyanın güneşle ateş halinde iken ondan koparak zamanla soğuduğu ve canlıları yaşatabilecek bir ortama 

dönüştüğü, zamanımız müspet ilimlerinin belirtmesi ve Kur’an-ı Kerimin beyanı ile sabit ve kesin’dir. 

Kur’anı Hakim’de buyurulur : 

 

Enbiya-30 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/d.html#acb-z-zeneb-nefs


“Evelem yerallezine keferu, Ennessemavati vel Arda Kanete Ratkan Fefetaknahüma.” 

“O küfredenler, göklerle yerin bitişik halde iken, BİZİM onları birbirinden yarıp ayırdığımızı 

görmedilermi...?” 

Ayet-i Kerime’nin Diyanet Vakfı, KUR’ANI KERİM meal açıklamasında sahife 323’de şöyle 

buyurulmaktadır. 

“.....Uzaydaki cisimler, vaktiyle bir gaz kütlesi halinde idi. Zamanla, bu gaz kütlesinden küreler halinde 

parçalar kopmuş ve uzay boşluğuna fırlamıştır. Aynı şekilde dünyamızda, bir gaz kütlesi olan güneşten kopmuş 

ve zaman içinde soğuyarak kabuk bağlamıştır...?” 

Kur’anı hakikat, müspet ilmin 1400 küsür sene sonra görebilmesiyle’de ancak keşfedilebilmişdir. Kur’anın 

tasavvufi tefsiri demek olan Velilerin-Ariflerin beyanlarındada aynı hakikat asırlarca evvel dile getirilmişdir. 

Nitekim Nizazi-i Mısri (r.a) bir beyitinde : 

BULUT OLUP GÖĞE AĞDIM, 

MATAR OLUP YERE YAĞDIM 

GÜNEŞ OLUP GEHİ DOĞDUM, 

ZEMİNÜ ASÜMAN İÇRE 

Müellif insan olarak kendi aslının geçirdiği devirleri ve mertebeleri dile getirmekte dünyaya gelmeden 

evvelki, nur olan nefsinin geçtiği yerleri işaret ederek, GÜNEŞe de uğradığını açıklıkla belirtmektedir. Güneşe 

uğramak, uzun zaman sürecinde büyük sıcaklık içinde kaldığının delilidir. Aslımız ve tabir caiz ise ilk 

tohumumuz; hakikatini ve hayatiyetini ateş içinde kaybetmemiş, muhafaza etmiştir. 

Esasen nar, nuru yakmaz, daha doğrusu yakamaz. Nar dünya yüzeyindeki canlıları yakar ruh-a hayvanı 

öldürür, kimyasal değişime uğratır. 

Sureyi Tekvir (1/6) - VE İZEL BİHARU SÜCCİRAT- - Yani kıyametin vukuunda, DENİZLERİN 

KAYNATILACAĞI haber verilmektedir. Kıyameti kübra tüm canlıların maddesel hayatiyetini ifna eder. 

İnsanın hakikatı olan nefs, gerek dünyaya gelmeden evvel ve gerekse, dünyaya geldikten sonra, yukarıda 

şer’i delillerle belirttiği gibi, ateş içinde kalmışdır. Bu ateşteki mürur ve bekleyiş, onun NUR olan aslını 

etkilememiş, ifna etmemiş, öldürmemişdir. RUH içinde aynı haller geçerlidir. Konumuz, kabirde kıyametten 

sonra, İsrafil (a.s)’ın 2.inci suru üflemesiyle birlikte tekrar dirilişin’in ACB-ÜZ ZENEB denilen ve kabirde 

çürümediği kabul edilen TOHUMUMUZ ile ilgilidir. Eğer bu tohum maddesel yapılı olsa, hava ve rutubet ve 

ateş içinde kalması nedeniyle, kimyasal değişimlere uğrar, tefessüd eder ve hayatiyetini kaybeder. Ohalde onun 

yapısı maddi vasıfların ötesindedir. Ruh, ölümle kabirde bulunmadığına ve İSRAFİL (a.s) Borusu tesmiye 

olunan bir makamda olduğundan ve kabirde NEFSİ NATIKA mevcut olmakla, ACB - ÜZ ZENEB, Mecaz 

olarak nefsi natıkayı ifade ettiği düşünülebilir. Zira, dünya şartlarının tefessüdünden etkilenmemektedir. 

Belkide yeniden dirilme fiziksel ve kimyasal reaksiyonların vaki olmadığı (DNA) molekülünden teşekkül 

edecektir. 

Sayın Taşkın Tuna (DNA) ile ilgili açıklamalarında : 

Canlıların en küçük temel parçası hücredir. Hücre merkezinde çekirdek, çekirdekte, kromozomlar bulunur. 

Kromozom içinde, Protein ve (DNA) molekül gurubu vardır. 



Ana ve Baba’dan gelen irsiyetle ilgili tüm bilgilerin (DNA) içinde saklı olduğunu biliyoruz. 

Sahife: 122-123 uzay ve ötesi 

Bir hücre kendini yenileme, tamir etme ve canlılığını koruma gibi, hayatın vazgeçilmez üç temel fonksiyonu 

ile tarif edilir. 

Aynı eser Sh. 120 

Allah’u Â’lem- 

Allah’u Teala her şeye kadirdir. Demek yeterli iken, ayrıntılara girmemiz, insanın tecessüs sahibi 

olmasından doğmaktadır. Eğer ki tecessüs, hakkın SAN’AT ve KEMALATINI idrak içinse memduh’dur ve bu 

yönü ile, şer’i edebe aykırı değildir. 

Kur’anı Kerim’de: 

 

Bakara-260 

“VE İZKALE İBRAHİMÜ RABBİ ERİNİ KEYFE TUHYİL MEVTA. KALE EVELEM TÜMİN KALE 

BELA VELAKİN LİYATMEİNNE KALBİ. KALEFEHUZ ERBAATEN MİNETTAYRİ FESURHÜNNE 

İLEYKE SÜMMEC AL ALA KÜLLİ CEBELİN MİNHÜNNE CÜZEN SÜMMED UHÜNNE YETİNEKE 

SAYE” 

İbrahim Rabbine: “Ey rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona : Yoksa 

inanmadınmı..? dedi, İbrahim: Hayır İnandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim. dedi. Bunun 

üzerine Allah (c.c) öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra kesip parçala, her dağın başına onlardan 

bir parça koy, sonrada onları kendine çağır, koşarak sana gelirler...” -Hz.İbrahim, ölüyü nasıl dirilttiğini sorması 

üzerine, Allah’u Teala cevaplamış ve göstermiştir. Bu kıssa, dini konularda, Hak’kın İZZET ve YÜCELİĞİNİN 

ZUHUR ŞEKLİNİ anlamak için araştırmanın caiz olduğunu gösterir. 

  

Tekrar Dirilişin Dünyadaki Beden cinsinden olduğu 

Kur’an-ı Azimüşşanda buyuruldu: 
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Taha-55 

“MİNHA HALAKNAKÜM ve FİHA NUİDÜKÜM ve MİNHA NUHRİCÜKÜM TARETEN UHRA.” 

“Sizi topraktan halkettik, oraya (toprağa) iade edeceğiz bir kere daha oradan çıkaracağız (yaratacağız).” 

Bedensel ilk yaradılışın, ANASIRI ERBAA denilen TOPRAK-SU-HAVA-ATEŞ’ten mürekkeb bir sentez 

olduğu bellidir. Tekrar yaradılışında, içinde bulunduğumuz maddesel yapının aynısı olduğu ayeti kerime ile 

sabitdir. O halde bedenin, dünya hayatındaki yaşam için gereken şartları ahıretdede varmıdır suali akla 

gelir..............? 

Rüyada maddesel yapımızla yaşam devam ettiği halde, görme, işitme, konuşmalar maddi organlarla 

olmamaktadır. Saniyen, insan sadece bedensel yapıdan ibaret değildir. Onunla bir arada, bâtın yapısı, cismi lâtif 

halinde manevi organları vardır. Ruh, kalb, akıl-şuur-hafıza-hayal ve ruh’un tüm kuvveleri ve hepsinin üstünde 

NEFS’İ NATIKASI vardır. Bu sonuncular tüm sentez yapıya hakimdir. Saltanat, hakimiyet, idare batın 

yapımızdadır. 

Visali (Hz.)’ne göre, Ahıretde, Dünyadaki sentez’in aksine, batın yapımız dışa çıkar ve dünyadaki zahir 

yapımız içe dönüşür. Kesif olan bedensel yapı içte, latif olan batın yapımızlada setr edilmiş olduğunda; tuvalet 

ve maddesel ifrazatın zuhur etmiyeceği umulur. Hakikatı ve ayrıntıları indi ilahidedir. 

Hadis-i Şerif’de buyuruldu : 

“BİZİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA, TEKRAR HAYAT VEREN ALLAH’A HAMDOLSUN. ZATEN 

DÖNÜŞÜMÜZ O’NADIR.” 

  

DİRİLİŞ ve HAŞİR’DE SIRLARIN AÇIĞA ÇIKMASI 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

 

Maide-60 

“KUL HEL ÜNEBBİÜKÜM BİŞERRİN MİN ZALİKE MESUBETEN İNDELLAH. MEN 

LEANEHULLAHU VE GADİBE ALEYHİ VE CEALE MİN HÜMÜL KIRADETE VEL HANAZİRA VE 

ABEDETTAGUTE. ÜLAİKE ŞERRUN MEKANEN VE EDALLU AN SEVAİS SEBİLİ” 
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“Deki; Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyimmi? Allah’ın lanetlediği ve gadap ettiği, 

aralarında maymunlar, domuzlar ve tağutlara tapanlar çıkardığı kimseler, işte bunlar yeri daha kötü olan ve 

doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.” 

Sure-i Maide 60 ıncı Ayet-i Kerime’de Allah’ın lanet ettikleri, gadap ettikleri doğru yoldan sapmış olanların 

hayvan suretinde çıkacakları dirilecekleri açıklıkla belirtilmektedir. Namazın başında, içinde ve sonunda ve her 

rek’atda okuduğumuz fatihayı şerifin son ayetinde ALLAHIN GADABINA uğramış ve sapık yolda olmamanın 

dua makamında istenilmesi, hayvan şeklinde dirilmemeyide içine almaktadır. 

  

 

  

  

Tarık/9-10 

“YEVME TÜBLES SERAİRÜ, FEMALEHÜ MİN KUVVETİN VELA NASIR” 

“Sırların ortaya döküldüğü günde insan için ne bir kuvvet nede yardımcı vardır.” 

Tasavvuf erbabı bu ayeti kerimenin tefsirinde, bütün sırların açığa çıkmasını, ölen kişinin, diriliş anında 

cesedinin içeride ve iç batın alemininde dışa açılacağını, yaşadığı andaki manevi yapısına ve seviyesine göre, bir 

surete dönüşerek, mahşer yerine sevk edileceğini kabul etmektedirler. -(Kişi yaşadığı gibi ölür ve öldüğü gibi 

haşrolur)- Hadisi Şerifi, kişinin - ölünün yaşam ve kabir ve diriliş halindeki seviyesinin yani manevi yapısının 

aynı olduğunu bildirmektedir. 

“İnsanlar on kısım üzere haşrolunurlar, kimi maymun suretinde kimi yılan suretinde .....” hadisi nebevisinde, 

dirildikten sonraki seviyenin, yani manevi yapısının-mana’sının bir surete ve o suretin yeni bir bedene 

dönüşeceği gerçeğini dile getirmektedir. NEFSİ EMMARE seviyesinde olanlar, onun gerektirdiği vahşi 

hayvanlar suretine dönüşeceklerdir. Kasidede belirtildiği gibi; -Yevmi tübla’dır o gün, her mana bir suret giyer 

KİMİ NEBAT VE KİMİ HAYVAN KİMİSİ İNSAN OLA.” 

Niyazi, Mısri-Mısri Divani şerhi M. Sadettin Bilginer Sh. 47 

“Yevme tüblesserair, yani mahşerde, herkesin ameli birer suret giyer. O kimsenin amelleri hayır ise, huri, 

gılman, ağaçlar, meyvalar, kuşlar vs. şeklinde. O kimsenin amelleri şer ise, maymun, yılan, akrep, domuz, köpek 

veya buna benzer suretler giyip dururlar ve bunlar tartılırlar. Sırlar aşikar olduğu, yani için dışa döndüğü o gün, 

artık her ne surete bürünüp kaldıysa, o suretten kurtulmaya insan için ne bir kuvvet, nede bir yardımcı yoktur.” 

Seyid M. Nur Aynı eser. 

Seyyid Nizamoğlu divanında, KASİDE DER TAKBİHİ AHLAKI ZEMAİM, Bahsinde şöyle 

buyurmaktadır; 

Öldükde kabrinden, kaldıra başını can 

Göreki mahşer olmuş, hayretde cümle insan 



Ne sıfat bunda, mevsuf isen bil anda 

Ol şekliyle can bilinir, eyle bu nutku iz’an 

Sakın harama sunma, hınzır olur derunun 

Hased ayi değildir, şeklin olur solucan 

Ölürsen ikiyüzlü, maymuna tebdil oldun 

Var ise böyle fi’lin, var tevhid eyle her an 

Dünyaya meyli terk et, billahi kelp olursun 

Karınca ol isardır ya kara tozlan 

Sokan diliyle halkı, yılan ciyan olurmuş 

Yiyip içip yatanlar, donbay olur ya tavşan 

Bir mürşidi kamile, teslimu can-ü dil et 

Seyid Nizamoğlu, olmak istersen insan 

Seyyid nizamoğlu-HAYATI-DİVANI 

Yayınlıyan: ADİL ALİ ATALAY Sh. 227 

Dış görünümde insan suretinde olunsa bile, iç alemindeki manevi yapısında, hayvanların yaşantısında 

mevcut halleri, sıfatları üzerinden atamamış ve dünya yaşamına hayvanların gidişatını üzerinde taşıyarak vefat 

eden kişi, tekrar dirildiğinde, hangi hayvanın sıfatında bulundu ise o sıfatın sahibi olan hayvanın şekline dönüşen 

bir suretde dirilir ve içi, şuuru insan olduğu halde, mahşer yerine sevk edilir. Zina eden ve haram yiyenler domuz 

suretinde, ikiyüzlü olanlar maymun suretinde, dil-lisan afeti olanlar yılan şeklinde, haset edenler solucan suretine 

girerek, hesap verme yerine gidileceği Nizam oğlu (r.a) beyan etmekte ve bu hal’den, manevi hastalıklardan 

kurtulmanın tek yolu, bir mürşide teslim olmak gerektiğini bildirmektedir. Bu konu mürşid ve seyri sülük 

bahsinde inşallah tafsil olunur. 

Hazreti Pir Hasan Hüsamettin Uşşaki (k.s) zamanında cereyan eden bir hadise, konumuza ışık tutmaktadır. 

Rivayete göre: Kasımpaşa Uşşaki dergahına, ehli sünnet itikadına aykırı gidişatta bir misafir gelmiş, ihvanın 

inançlarını bozacak şekilde tavır hareketlerde bulunmaya başlamış, durum, pir hazretlerine aktarılmış. Kendisine 

bir kaç defa sözle nasihat edilmişse de, ifsadatına devam ettiğinden, piri muhteremin Celal tecellisiyle, merkeb 

şekline dönüşmüşdür. İÇİ İNSAN, DIŞI HAYVAN haline inkılap eden müfsid kişiyi, pazara satışa götürmüşler, 

saray görevlileri tarafından sarayda istihdamı için götürülmüşdür. Zamanın padişahı III. Murat Han’ın kızı 

merkebi pek sevdiğinden, eğer ve süslü takımlarla tezyin edilmiş ve önüne yem ile su da konulmuşdur. 

Lakin, yiyip içmediği ve konuşulanları dinler bir halde olduğu görülmüş...........Nihayet saraydan kaçarak 

dergaha dönen MERKEB, ağlayarak affını istiyor, tevbe ve istiğfar etmesiyle ve Hz. Pirin himmetiyle insan 

haline dönüşüyor.... Eğer ve eşyaları saraya iade ediliyor. 



Anılan hal Pir efendimizden sudur eden KERAMETdir. Evliyanın kerameti Ehli sünnet indinde HAK’dır. 

Allah’u Teala her şeye kadirdir. Piri muhteremin duası bereketiyle Allah’uTeala’nın yaratmasiyle zuhura 

gelmişdir. 

Kainat ve içindekilere ibretle bakıldığında, benzeri hadiseler devamlı oluşmaktadır. İncir meyvasının 

olgunlaşması için, erkek incir denilen başka bir incir ağacının meyvasından, yüzlerce küçük sinek çıkar, bunlar 

tozlaşmayı temin ederler. Bu bir mucizedir...... Bitki içinden hayvan çıkması kudreti ilahiyenin eseridir. Keza, bir 

çok tohumlar zamanında kullanılmazsa içinden kurt dediğimiz canlılar çıkarlar. Göz, ayak,sindirim sistemi, 

çoğalma sistemi her şeyiyle mükemmel yaratıklar. Gerçi insanoğlu, tohum olarak bozulması nedeniyle kerih 

görsede bitki seviyesindeki yaratıkdan, bitkiye göre bir derece daha tekamül etmiş hayvan cinsi 

yaratılmaktadır....İbretle bakanlar için Allah’ın varlığına ve Yüceliğine delildir. 

Meşrutiyet devri ulemasından Şehbenderzade Ahmet Hilmi beyin dediği gibi: 

HAYAT, CAHİLLER İÇİN YEMEKLE ŞEHVET 

İBRETLE BAKAN ARİFLER İÇİN SEYRİ BEDAYİ 

Hadis-i Şerif’de buyuruldu: 

“TEFEKKÜRÜ SAATİN, HAYRUN MİN İBADETİ SEB’İNE SENETEN” 

“ALLAHIN YÜCELİĞİ HAKKINDA-BİR SAATLİK TEFEKKÜR YETMİŞ SENELİK İBADET’DEN 

HAYIRLIDIR.” 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

“FE’TEBİRU ÜL-ÜL EBSAR” 

“Basireti olanlar. İbret alın!” 

  

Konu ile ilgili bir başka olayda şöyledir: 

1959 ılı Muharrem ayı içerisinde bir günde, toplu halde Ehli Kemal olduğunu zannettiğimiz veya çevrede 

öyle bilinen bir kabri ziyarete gidiyoruz. Dua ve niyazlardan sonra bir insanın geçebileceği genişlikte olan patika 

yoldan dönüyoruz. Yolun üstüne ve bizlerin üzerine, süratli gelen bir köstebek çıkıyor, geliş ve duruşu ile, sanki, 

topluluğumuzla ilgileniyor görünümü var. En yaşlımız bastonu ile yolun geniş yerinden iteliyor. 

İlişmedik, yolumuza devam ettik. 

Üç beş aylık süreden sonraki bir günde, sultanımız-üstadımız Bekir Sıdkı Visali (Hz.) ile birlikte, otobüsle 

seyahat ediyoruz. Kalbimi, düşüncemi hep KÖSTEBEK olayı meşgul ediyor. Kendi karıhamla, anılan olayın iç 

yüzünü-hikmetini çözemiyorum. Çünkü tüm hayvanlar gibi köstebekte insandan kaçar, gözü olmasa bile, sair 

duyuları ile, yabancıyı ve düşmanını fark eder... Niçin kaçmadı ve akşama yakın zaman sürecinde, güya şuurlu 

imiş gibi karşımıza çıktı...?Her şeyi haktan bilen ve baktığı her şeyde, hakkın bi hasebil esma varlığını müşahade 

eden için, köstebek olayı çok şeyler ifade ediyordu.......? 

Buraya yazdığım bir şekilde Visali Hz. ne olayı olduğu gibi anlatıyorum, kalben soruyorum......? 



“ZİYARET ETTİĞİNİZ KİŞİ, HAYVANİYET MERTEBESİNDEN KURTULMAMIŞ..................” 

buyurdular. 

Olayı görenler, râkımül hurufdan gayrısı rahmetli oldular Olay’ın vukuu ile anlatımı arasında 39 yıl 

geçmiş...... onlar beden gözü ile gördüler....Ancak, batın-gayb aleminin telsizlerini çalıştıran, kalb gözüde çalışan 

zatı ekmel, olayın, künhüne, mahiyetine, hikmetine vakıf olmuştu. 

Toplu halde, manevi müşküllerimizin hal’li için yardım istemeye gitmiştik......Belkide, kabirde olan kişi, 

bulunduğu halden kurtulmak için bizden yardım istiyordu. 

Aklı, şuuru ve bütün insani kuvvetleri, iç aleminde mevcut olduğu halde....... Şekil ve suret itibariyle, 

hayvan haline gelmenin, ne büyük sıkıntı olduğunu bilmek bile ürperti veriyor......... 

Konuyu, önemi nedeniyle, ayrıntılariyle anlatmaya çalıştık. Unutmayalımki; insan doğuşu itibariyle ve bir 

hikmet tahtında KÖTÜ AHLAKI taşıyarak doğmuşdur. Maddesel ve ruhsal yapısının henüz kemale gelmediği 

SABAVET ÇOCUKLUK devresinde belli olmayan FUHUŞ - GADAB - ÖFKE - YAŞAMIN TÜMÜNÜ 

DÜNYA GEÇİMİ MALLARIN TEMİN EDİLME ÇABASINA TAHSİS ETME DEMEK OLAN, HIRS VE 

TAMA, ÖMÜR SERMAYESİNİ BOŞA HARCAYIP, AHİRETE, TÜMÜ İLE BOŞ GİTMEYİ TEMİN EDEN 

TULU EMEL, KENDİNDE VARLIK TEVEHHÜM ETME DEMEK OLAN, KİBİR VE ENANİYET - 

HAKK’IN İLAHİ DÜZENİNDE KUSUR ARAMAYI YEĞLEYEN HASED ve daha gerisi olan, KÖTÜ 

AHLAK, bedensel yapının 15 yaşındaki seviyesine gelmesiyle ve akli melekelerinde olgunlaşması ile su yüzüne 

çıkar. İslamın emri eksiksiz uygulanmazsa, alınan kötü ahlak insanı esir alır ve ölümüne kadar yaşamını idare 

eder......İnsana yazıklar olur. 

E- KALBİN HAKİKATI 

Kalbin hakikatına vukuf için aşağıdaki konuların açıklığa kavuşması gerekmektedir. 

1- Kalbin aslı ve menşei 

2- Vasıfları 

3- Bölümleri-Şubeleri 

4- Hastalıkları, devası, ilaçları 

Kalbin Tek olduğu 

Lûgat’da kalp kelimesi, çevirme, döndürme, değiştirme, gönül manalarına gelmektedir. (S.uludağ - A. 

yeğin) 

İnsanın maddi-manevi sentez yapısında iki kalpden bahsedilmektedir. Maddi kalp, hayvani ruhun 

merkezidir. Maddesel yapımızın ve diğer organlarımızın canlılığı hayatın devamını sağlayan en önemli organdır. 

Sol memenin altında, kendine özge kaslardan teazzuv etmiştir. Yenilen gıdalar bulamaç halinde ince 

bağırsaklardan geçerken, çok ince damarlar vasıtasiyle, gerekli miktar ve yoğunlukta kana karışır. Kalbin 

ortalama dakikada 75 defa atışı - çarpışı ile, kan vücudun tüm cüzlerine dağılır. Kıldan elli defa daha ince olan 

ve KAPİL denilen damarlar, bedensel yapımızın maddesel yaşamı için gereken beslenmeyi tevzi ve temin 

ederler. 
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KALP; sıfatı ilahiye ile hasaisi kevniye beynini cami olan bir hakikattir. Ve bu hakikatın KALBİ 

SANEVBERİYE tealluku taaşuku vardır. Ve ona kalp tesmiyesi mevcudatın lübbü olduğundan naşidir. 

Resulullah (s.a.v) 

KALP rahmanın parmaklarından, iki parmak arasındadır. Onu dilediği vasf ile döndürür. Hakteala Hz. İki 

parmak ile CELAL ve CEMAL sıfatlarını murad etmişdir. 

Fusus Şerhi Cilt. 1 Sah. 91- Avni Konuk 

Kalb iki kısım oldu, biri oldu cismani 

Hem sanevberi şekil, ruhu hayvan merkezi 

Biri kalbi hakiki, ruhu sultan merkezi 

Odur irfan mahalli, odur iman mahalli 

Hem mir’atı ilahi, hem manzari rahmani 

Beşdir kalbin devası, odur kalbin şifası 

Mecalisi salih evveli, oruç tutmak ikinci 

Kur’an okumak üçüncü, dördü gece namazı 

Hem seher vaktinde, istiğfardır beşinci. 

Visali divanı sh. 18 

Müellif Visali Hz. iki bölümü (kısmı) bulunduğunu belirtiği gibi daha evvelki, bayanlardada fusus şerihi A. 

Avni Konuk (r.a), latif olan manevi alemle, alemi kevn olarak belirlediği maddesel alemin mükevvenat’ın 

hasselerini - kuvveleri birleştiren - bir arada bulunduran bir hakikat olduğunu açıklanmaktadır. O halde kalb 

maddi ve latif olan manevi kuvvelerinin bir arada bulunduğu TEK BİR HAKİKATDIR. 

Kalb’in TEK olduğu Ayet-i Kerime’de kesin şekilde bildirilmektedir. 

  

 

Ahzap-4 

“MA CEALELLAHU Lİ RACÜLİN MİN KALBEYNİ Fİ CEVFİHİ” 

“Allah,(cc) bir insanın içinde iki kalp yaratmadı.” 



Fıkıh ilmine göre; bir kimsenin karısını, annesinin bakılması haram olan bir uzvuna benzetmesine (ZİHAR) 

denilir. Cahiliye devrinde boşamayı gerektirirdi. İslamda cezası köle azat etmek, mümkün değilse iki ay devamlı 

oruç tutmakdır. 

Anılan Ayet-i Kerimenin devamındaki elfazı Kur’aniye, evlatlıklarında, öz evlat olmadığı ve yine aynı 

hukuki hükümlere tabi olmadıkları hakkındadır. İşte, insanda iki kalp olmadığına dair Ayeti, bu iki fıkh-ı 

hükümlü ayetler takib ederek kalbin tek olduğunu dolayılı olarak kabul ve ifade etmektedir. Öz evlat ile evlatlık, 

ayrı hukuki hükümlere tabidir. 

Ziharın gerçekleşmesiyle öncelikle, benzetme yapılması gerekirki, Benzetme, FİKREN ve HAYALEN 

yapılır, Kalbin Latif yapılı manevi tarafına (bölümüne) taalluk eder. Ceza ve keffaret ise, köleyi bulmak ve oruç 

tutmak gibi eylemsel (maddi) bir fiile taalluk eder. Kalbin iki bölümünde meydana gelmesine rağmen, kalbin tek 

hakikatına raci olduğu anlaşılmakta ve anlatılmaktadır. 

  

ASLI VE MENŞE-İ 

NEFİS, RUH ve KALB, Madde + Manevi terkib yapımızın üç esaslı umdesini (temelini) teşkil ederler. Bu 

nedenle tafsil edilmiş, konular genişletilmişdir. Kul’un Hak’ka teabbüdü, tahayyürü, marifeti, muhabbeti, 

Allah’u zül Celal’in Rububiyet sıfatının kemal derecede bilinmesiyle mümkün olur. Rububiyetin bilinmesi ise, 

anılan üç umdelerin marifetlerinin, Allah (c.c)’ın hidayetine mukarin olarak zuhur etmesidir. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

  

Nur-35 

 

  

“Allah-u Nur’us-semavati vel Ardi” 

“Allah yer’lerin ve göklerin nurudur.” 

  

Hadis-i Kudside: 

“Evvela senin nurunu - NURU MUHAMMEDİ - yaratım, Senin nurundan’da bütün kainatı yaratım.” 

Bütün avalim ve içindekilerin, kalbin yaratılmaları, yokluk zulmetinden, varlığa dönüşmeleri, nur isminin 

tecellisiyle olmuştur. Ayet-i Kerime ve Kudsi Hadis bu hakikatı dile getirmektedir. O halde kalbin aslı ve menşe-

i ve zuhuru; Zatı İlahi’nin nurunun, tenezzül ve tecellisiyle vuku bulmuştur. Zat nurunun azamet ve ekberiyeti 

karşısında tecelli eden tüm, maddi ve manevi varlıklar GÖLGE HÜKMÜNDEDİR. 
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Hak Teala, mücerret bir NURdur. O’nu görmek mümkün değildir. Şu halde HAKİKİ NURU, mazharlar, 

nisbetler ve izafetlerden tecerrüd etmiş bir halde görmek ve idrak etmek mümkün değildir. 

O’nun idrak edilmesi, tenezzül mertebelerinin gözler önüne getirmiş olduğu perdeler arkasından, 

mazharlarda mümkün olabilir. 

Hakiki nur, MUTLAK VÜCUD olan varlığına mugayir değildir. 

Muhyiddin İbn’ül Arabi; NUR kelimesini iki manada kullanmaktadır. 

1- HALKIN MEBDE’İ 

“Allah-u teala bizi adem yokluk zulmetinden VÜCUD NURUNA ÇIKARDI, BİR NUR OLDUK” 

Fütuhatı Mekkiye 3/412 

Fusus-ul Hikem C.III Sahife. 39 

Allah,(cc) bütün mevcutlarda munbasıt olan - yayılan nurdurki, buna VÜCUD NURU ismi verilir. 

2- İDRAK’İN MEBDE’İ 

Vücud’da sadır olan - idrak, NUR ismiyle vaki oldu. Yani AKIL manasında NURdur. İdrakin mebde-i olan 

bu NUR, başka birterimle ŞUHUD NURU ve İMAN NURUdur. 

Ariflerden KÂŞANİ ; 

 

Nur-35 

“ALLAHU NUR-ÜS-SEMAVATİ VEL ARDİ......” 

“Allah (cc) semalar ve yerin nurudur” ayetini, tefsirde: 

“Nur kendi zatı ile zahir ve eşya kendisiyle zahir olan’dır. NUR ilahi isimlerden, zuhurunun şiddeti ve 

eşyanın kendisiyle zuhur etmesi bakımından MUTLAK BİR İSİMDİR. ALLAH VÜCUDU İLE BULUNDUĞU 

ve ZUHURU İLE ZAHİR OLDUĞU İÇİN, SEMALAR ve ARZ’IN NURUDUR.” 

FUSUS-ÜL HİKEM ŞERHİ Cilt.III 

A.Avni Konuk Sah. 37-39 

İsmail Hakkı Bursevi ayni Ayetin tefsirinde: 

“...Allah’u Teala, madûm olan mahiyetleri, vücud nurları ile - adem - Yokluk - gizliliğinden, FEYZ-İ 

CÛD’ÜYLE ZUHURA çıkarmışdır. 

Rasulullah buyurdu: 



“ALLAH (cc) HALKI ZULMETTE HALK ETMİŞDİR. SONRA ONLARIN ÜZERİNE, NURUNDAN 

SERPMİŞTİR.” 

Burada halk etmek, takdir manasındadır. Zira takdir, icattan, yani vücudun izafe edilmesinden kinayedir. 

Mümkin, zulmet ile vasıflanmışdır, Nurlanması, zuhura çıkarmak demektir. 

Aziz Nesefi (r.a) şöyle buyurmuşdur: 

“Vucud birdir, gayrı değildir. Fakat bu vücudun batını bir NUR’dur. Alemin canı ancak bu NUR’dur. Alem 

bu nur ile malâmaldir (dop doludur). Sınırsız ve sonsuz bir NUR’dur. Sahilsiz - sınırsız bir denizdir. 

Hayat, ilim, irade ve kudreti mevcudat bu NUR’dandır. Mevcudatın tabiatı, hassiyeti ve fiili bu 

NUR’dandır. Bu NUR’un ayinesi, mazharı ve sıfatıdır. 

Muhyiddin .İbn’ül Arabi Fusus’da: 

“Hak, küçük, büyük,saf renksiz olan hususi mazharlara nisbetle; cam kandil içindeki NUR gibidir ki, bakan 

kimseye o camın rengi ile boyanmış olarak görünür. 

Her fiilde fail Allah’u Tealadır. Gölgede görülen her hareket, hakikatde sahibine ait ise, gölgelerden ibaret 

olan, mavcud varlıkların bütün fiil ve hareketleri, gölge sahibi olan Hak’ka aitdir. 

Hak’kın vücudunun gölgesi olan, alem sayesinde, Hak’kı bilmeğe ve müşahede etmeye yol bulmuş olur. 

Gayb perdeleriyle örtülü olan Hak’kın vücudunuda, gölgesi mesabesinde olan ve O’nun NUR ismi ile zuhura 

gelen bu izafi vücud ile bilebiliriz.” 

Fusus. Cilt-II- Sahife 246..248 

  

KALBİN VASIFLARI 

1- Vahdaniyet Sıfatı 

Kalbin TEK olduğuna dair bölümde: 

Kalp, maddi alemler - mükevvenat ve latif manevi alemlerin tüm kuvvelerini, vasıflarını bir arada 

bulunduran BİR HAKİKAT olduğu bildirilmişti. 

Visali Hz.de Tesbihi Kamile kasidesinde aynı gerçeği ifade etmektedir: 

Vahdetinle kalpleri var ettin ya allah 

Vahdetinle kalplerden, münezzeh Tealasın Allah 

VAHDANİYET, Allah (c.c) ‘ın zatına ait sıfatlardan bir tanesidir.Kalp, VAHDANİYET sıfatının 

Nur’undan yaratılmıştır. Nefs’i natıkanında sıfatı zatiyenin bütün sıfatlarının mazharı olduğu belirtilmişdi. 

Esasen tesbihi kamiledede bu gerçek -“ZATINLA NEFİSLERİ VAR ETTİN YA ALLAH”- mısra’sı ile 

doğrulanmaktadır. 
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Vahdaniyet, külli sıfatlardan olmakla, Sıfatı Zatiyenin diğer sıfatlarınıda ihtiva eder. Esasen kalp, nefs’in 

sarayı, mekan izafesinden münezzeh olarak bulunduğu yerdir. 

Vahidiyet, alemi gayb ve şehadet ve içindekileri, her şeyi ihtiva ve ihata eden BİR’in hakikatıdır. 

Gözümüzün önünde; BİR, çokluğa dönüşmekte ve ÇOKLUK, BİR de dürülmektedir. Su, bir tek varlık olarak; 

BUHAR-SİS-BULUT-YAĞMUR-KAR-DOLU gibi isimlere ayrılır. Her biri ayrı cisim görünümdedir. Renkleri, 

tadları, şekilleri ayrıdırlar; Her birinin aslı-menşe’i araştırılırsa, kimyasal bir değişimle SU’ya dönüşürler. Evvela 

SU olarak BİRİKEN, altı görünümlü cisme dönüştü, erimeklede hepsi BİR oldular. 

Bir başka örnek: 

Erkek ve dişilik hücreleri, tek bir sentez hücre haline dönüşürler. Annenin kanındaki gıdalarla, dokuz ay ve 

on günlük zaman sürecinde, çeşitli suretlere, isimlere kimyasal mürekkeb cisimlere, organlar dönüşür, CENİN -

BEBEK ve İNSAN haline gelir. Bedensel yapının son merhalesi ve Allah’ın (c.c) RUBUBİYET SIFATININ 

şaheseri, mucizesi olan insan, ilk sentez TEK HÜCRE den oluşan milyarlarca değişik isimlere, çoğalarak 

teazzuv eder. 

Bileşik hücremiz, ilahi programın belirlediği bir süre içinde kemik hücresi çıkarır. Çoğalarak, iskelet 

teşekkül eder. İskeletin yine program ve plan dahilinde gerekli yerlerine organlar yerleştirilir. Beyin -kulak-göz-

dil-diş-tırnak-saç-kirpik-yemek ve nefes borusu-akciğer-karaciğer-kalp-pankreas-böbrekler-tenasül organları-

mide-bağırsaklar-(ince ve kalın bağırsaklar)........ve cümlesi dengeli, hesaplı, müvazeneli, şuurlu ve estetik 

biçimde bedensel yapıda yerlerini alırlar. Böbreklerde, milyarların üstünde, mikroskobik separatörler vardır, 

idrarla temiz kanı ayırırlar, vücudun savunma sisteminden, ak ve alyuvarlarda bir kaç milyar sayıdadır. Daha 

sayılacak şeyler var...? Saymaktan maksadımız, rahimdeki ilk TEK SENTEZ HÜCRENİN, mükemmel bir 

yaradılışla çokluk haline geldiğini anlatmak içindir. 

Bu nasıl şuurlu hücredirki,dünya şartları içinde yaşamın gerektirdiği şeyleri noksansız tamamlanmıştır. 

Gerçi, onların teşekkülü,anne kanındaki gıda ile meydana gelmekte isede, her organın yerini tespit ölçülü 

biçimde çalışmalarını temin, aralarında tartışma yapmadan, yaşam için her birine verilen vazifeyi ahenkli olarak 

ifa etmek, bedensel yapının kapasitenin ötesindedir. 

İnsanın yapısı, maddesel beden + alemi emir ve gaybdan gönderilen latif yapılı ruhdan ibaretdir. Yukarıdan 

beri anlatılanlar, insanın maddi yapısının açıklamalarıdır. Bedeni idare edecek ve ona tasarruf edecek olan 

ruhdur. Oda ceninin teşekkülünde kırk günlük iken, bir rivayetde dört aylık iken, hazineyi ilahiyeden gönderilir, 

NEFH OLUNUR. 

Yaşam süreci olan ömür sınırlıdır. Bir an gelir ölür, kabire konulur. Bedensel yapısı çürür. Toprak haline 

gelir. Ruh ise, milyarlar ışık yılı mesafeleri bir anda göz açıp kapayacak kadar sürede, evrenin sınırlarını aşan bir 

makama gider ve gerektiğinde geri döner. Fizik ilminin tespit ettiği en yüksek hız, saniyede üçyüz bin kilometre 

olan IŞIK HIZIDIR. Ruh’un gitme ve dönme hızı, tabiri caizse metafizik bir hızdır. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

  

 

Taha-55 

“MİN HA HALEKNAKÜM VE FİHA NUİDÜKÜM VE MİN HA NUHRİCÜKÜM TA’RATEN UHRA” 



“Sizi toprakdan halk ettim, oraya (toprağa) iade edeceğiz ve bir kere daha oradan (toprakdan) çıkaracağız.” 

Gerçi biz, insanın maddesel yaradılışını, ERKEK-DİŞİ SENTEZ HÜCREDEN başlatdık, bunun daha 

geriside var, onuda nefs’in hakikatı bölümünde beyan etmiştik. Burada bir daha tekrarda fayda vardır. 

Unutulmamalıdırki, Rasulü Sakaleyn Efendimiz, aynı konuyu üç defa tekrar ederler. Hatta bazı Ayat-ı Kur’ani-

yeyi sabaha kadar okudukları, sahih haberlerle bilinmektedir. 

İlk hücre erkeğin sperm’inden meydana gelmiştir sperm, gıdadan ve gıda hayvansal gıdalardan, o’da ot ve 

bitkilerden, bitkiler topraktan yaratılmışlardır. Topraktan evvel su, daha evvel ateş, ateşden evvel hava sonra 

alemi misal, daha evvel alemi ervah, ondan evvel ilmi ezeli-eş anlamlı HAKİKATİ MUHAMMADİYE’NİN 

NURU, O’ndan evvel HAK’kın tek olan EHADİYET mertebesinden yaratılmıştır. Şimdi tekrar, kalbin, 

vahdaniyet sıfatının nurundan yaratıldığını açıklamıştık, İşte yaradılışımızın ilk mertebesine gittiğimizde TEK 

VARLIĞA – ASLIMIZA çıkmış oluyoruz. Başka bir ifade ile, biz ve bütün yaratıkların, bir varlıkdan çıkmış 

olduklarının hakikati tezahür etmektedir. 

Böylece yaradılışımızın ilk menşei toprak ve o’ndan evvelki mertebelerlede Hak’kı Mutlak’ın tek varlığıdır. 

Ölümlede tekrar toprağa iade edilmekle, aslımıza dönmekte yine tek varlığa rücu etmekte olduğumuz anlaşılmış 

olur. 

Bu hakikat Ayet-i Kerime meali ile de beyan edilmektedir. 

“KÜLLİ ŞEY’İN YERCİ-U İLA ASLİHİ” 

“Her şey aslına rucu eder” 

  

POZİTİF İLMİN - (KOZMOLOJİNİN) TESPİTLERİ 

Kur’an, ilmin her çeşidi ile çatışmamaktadır çünkü her ikisi, Allah’u Zül Kemal Hazretlerinin, ilim 

hazinesinden nebean etmektedir. Kaynak birdir. 

Visali Hz. leri . Sureyi Bakaranın ilk iki ayetinde şöyle mana vermişlerdi : 

 

Bakara/1-2 

“ELİF - LAM - MİM, ZALİKELKİTABÜ LA RAYBEFİH HÜDENLİL MÜTTEKİN” 

“ELİF - LAM - MİM işte bu kitap hak olduğunda şüphe yokdur. Mütteakiler için hak yolu gösterendir.” 

ELİF zata, LAM sıfata. MİM ef’al’e işaretdir. 

Allah’u Zül Celal (Hz.) Zat ile mevcuttur, Zatından sıfatına tenezzül ve tecelli etmiştir. Sıfat ile her şeyi 

ihata etmişdir. Sıfatın’dan fiillere tenezzül etmişdir. Ef’aliyle Zahir’dir (Zuhurdadır), Asarı ile, yarattığı tüm eşya 

- mahlukat - ile de meşhuddur. Allah (cc) beden gözü ile görülürmü..? Elbetde zati ile görülmez, çünkü 

alemlerden ganidir. 
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“İNNEL LAHE LEGANİYYÜN AN-İL ALEMİN...” S. Ankebut Ayet-i buna işaretdir. Visali Hz. bir 

sohbetinde, ALLAH’U TEALA, TOPLU İĞNE’NİN UCU KADAR ZATİYLE TENEZZÜL ETSE, BÜTÜN 

KAİNAT BİR ANDA YANAR MAHVOLUR.......demişlerdi. 

Ancak Allah’u Teala; bihasebil esma ve eserleri ef’al ve sıfat ile görünür çünkü bunlar, zat kaynağında, 

tenezzülen zuhur etmişlerdir.Güneş Allah (cc) yarattığıdır. Güneşin bulunduğu mesafe yüz elli milyon kilometre. 

Mesafe, Güneşin zat mertebesidir. Bu mertebeye giden, erir ve helak olur. Ona yakınlık bulmak için veya helâk 

olmamak için, anılan uzaklıkda durmak, Atmosfer ve ozon tabakalarını geçmek ve giyimli (örtülü) bulunmak 

gerekir, Şimdi IŞIK ve SICAKLIĞI ile beraber bulunmak imkanı hasıl olur. Böylece bir kimse, ben zikredilen 

mertebelerin alt kısmında, IŞIK ve SICAKLIĞI İLE beraber güneşle bulundum, Zat mertebesinde yakınlıkla 

bulunamam, aksi halde yanarım derse.......Doğru ve gerçeklere uygun bir değerlendirme yapmış olur. Anlatılan 

bu misal Allah (cc) rüyeti konusu içinde geçerli bir görüşdür. 

Visali Hz. - ZALİKEL KİTABU LARAYBE FİH..... Ayetinide şöyle izah etmişlerdi. Kitap üç nevi’dir: 2/1 

1-) KİTABI TENZİLİ: İndirilmiş kitap demektir. Elimizdeki yazılı MUS’HAFI ŞERİF bu nevi kitapdır. 

2-) KİTABI KÂİNAT: Her zerresiyle görülen mükevvenatdır. Harfler, kelimeler ve cümleler halinde, 

indirilen nushaları ellerimizde mevcut olan MUS HAF’lar, yazılar şeklinde MANALARI bildirirler, yazıdaki 

şekiller, mana ve mefhumları bildirdiği gibi, tüm alemleri ve içindekileri barındıran KAİNAT veya EVREN’deki 

suret ve şekillerde, yorumlandığı ve ibretle bakıldığı zaman, Kur’anı Kerimde yazılı olan manaların mevcut 

olduğu görülecekdir. Kainat kitabının okunmasına iki misal verelim: 

A-) Birinci misal, Rasulü Sakaleyn Efendimize indirilen İlk Ayet-i Kerime: 

 

Alak-1 

“İKRA BİSMİ RABBİ KELLEZİ HALAK” 

“Seni yaratanın rabbinin ismiyle oku...” 

Kitabı Tenzili yönünden manası, Kur’anı seni yaratan Rabbinin ismiyle yani, Besmeleyi Şerifle başlayarak 

oku manasınadır. Daha başka manalarıda vardır. Kur’an-ı YEDİ BUTUN - üzerine indirilmiştir hadis bu hakikatı 

gösterir. Visali Hz.leri VETTİNİ Sureyi Şerifesini YEDİ AYRI MANA ile tefsir ettiği bilinmektedir. 

Kâinat kitabını okumaya çalışalım; İKRA (OKU) emri ayni zamanda BİL emrinide içinde taşır. Yani her 

ibare bir şeyler bilmek içindir. O halde OKU emri, her şeyden önce rabbini bil demektir. RAB ESMA-İ 

İLAHİDENDİR. Rabbi bilmek Allah’ı bilmektir. Allah’ı bilmek, Rabbül Aleminin, MABUDÜN BİLHAK - 

İBADET EDİLMEYE LAYIK VE MÜSTEHAK olduğunu bilmektir. Allah-u Tealayı MABUD tanımak, 

ibadetlerinin ilk rüknü ve başlangıcıdır. 



Yukarıki bahislerde, insanın men’iden ve tek hücre halinde başlayıp, muhtelif rububiyet mertebelerden 

geçerek insan haline gelişi anlatılmıştır. Her ne kadar insan olarak mükemmel yaradılışa ANA ve BABA sebeb 

olmakta iselerde, anılan terbiye sisteminden, Yaratma san’atının mükemmelliğinden haberleri yoktur....... 

Doğarak dünyaya geliş, ne doğan kişinin insiyatifinden ve nede sebeb olan valideynin elindedir....? Her 

ikisininde, sebeb oluyor görünmelerinin dışında, aktiviteleri yada iştirakları yoktur. Kitabı kainatı okumaya 

devam eden kişi, anılanların dışında MÜSEBBİBÜL ESBAB’ın varlığını ilim gözü ile görür, vücudu zihni ilede 

tefekkür eder, böyle bir tefekkür, gafletle yapılan yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır. İnsanı ibadet etmeye 

yönlendirir. 

Doğum dediğimiz dünyaya gelişin sebeblerini yaratan bir SÜPER GÜÇ vardır. Sınırsız kudret ve yücelik ve 

kemalat ve her şeyin sahibidir. 

İkinci bilebildiği ise, kendi mevhum varlığıdırki, oda sınırsız acz’in, fakrın, ihtiyacatın, cehlin, hiçliğin 

sahibidir. Sıfırında aşağısında eksi yönündeki sonsuza giden bir yokluk içindedir. 

Bu iki kesin bilgi, kişiyi ibadet etmeye yönlendirir. Aczini ve ihtiyacını anlayan insanı, bu ihtiyaçları yerine 

getirebilme yeteneğine sahip olan, süper güç Allah-u Tealaya iltica etmeğe sevk eder. İşte anılan, anlayış kalbe 

yerleşince, bedensel yapıda eyleme dönüşür ve İbadetler başlar.... Kâinat kitabını okumak, kişiyi, yaradılışın esas 

gayesi olan ibadete döndürür. 

B- İkinci misal; Ayet-i Kerime’de buyur uldu: 

??? 

Bakara-55 

“VE HÜVEL ALİYYÜL AZİM” 

“Allah (cc) çok yüce ve çok büyüktür” 

Şimdiye kadar, maddi alemin yapısı ve işlemesiyle ilgili çok bahisler yazılmıştır. İnsanın yapısı, güneş 

sistemi, galaktik sistemler ve her birinde, Allah’ın kudreti, ilim ve irade sıfatları ve tüm kemalat ile yaratılmış 

olması, yaratan zat’ın Kadir ve Alim ve Mürid ve yaratma sanatının en büyük sanatkarı olduğunu 

göstermektedir. İnsan eliyle çıkan çeşitli sanat eserlerinden, sanatkarın mükemmeliyetine intikal edildiği gibi, 

kainat yapısındaki, Kemal sıfatlarıda, Allah (c.c) Hz. nin yüceliğini büyüklüğünü göstermektedir. Yani, 

Mus’haf-ı Şerifde kelimelerdeki mana ile ortaya çıkan büyüklük; eşya ve tüm yaratıklara bakmak suretiyle, 

Kâinat kitabında zahir olmaktadır. 

3- KİTABI NATIK : Konuşan kitap demektirki; Oda Ekmelüttahiyye (s.a.v) efendimiz ve O’ndaki maarif ve 

güzel ahlaktır. İndirilen kitab Kur’an daki manalar peygamberimizin konuşmaları ve onun, varisi olan 

Kümmelini Evliyaullah hazeratının sohbetleride Konuşan Kitaptır. 

Nitekim Hadis-i Nebevide : “EL İNSAN VEL KURAN TEV’EMAN” İnsan ve Kuran ikizdirler demektir- 

Kur’anda İLM-İ YAKİN bildirilen mana ve hakikatler, İnsanı Kamil’in, ahlakında ve yaşantısında ve 

sohbetlerinde, fiil olarak zuhur ettiğine işaretdir. İkiside ayni hakikatın temsilcisi ve bildireni kabul edilmiştir. 

Bu nedenle KUR’ANLA, İNSANI KAMİL ikizdirler. 

MÜSPET - POZİTİF İLİM GÖRÜŞLERİ 

Kozmoloji’nin 1994 Yılı içindeki tesbitlerine göre : 
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Evren’in görülebilen ve görülemeyen sınırları içindeki tüm âlemler, ağırlığını kaybetmeden ve tutarak, 

KOZMİK YUMURTA halinde veya daha küçük çapta idi. 

Çok büyük kesafetde evrenin tüm ağırlığını taşıyor. Sayıları ve nevileride kesin rakamlarla bilinemeyen 

bütün yaratıkları, maddesel ve latif vasıflariyle, özellikleriyle içinde bulunduruyordu. Bildiğimiz kainat henüz 

yokdu......Bu kainatı bu günkü hali ve düzeni ve hamil olduğu her şeyiyle, meydana getirecek, zuhur ettirecek, 

ihtişamlı bir nizamla tanzim edilecek POTANSİYEL ENERJİYE - GÜCE POTANSİYEL KEMALATA 

sahibdi. Henüz hiç bir şeyin yaratığın mevcut olmadığı kabul edilen ON BEŞ MİLYAR YIL evvel ki zaman 

sürecinin dışında KAİNATIN İLK VARLIĞI - KÖKENİ - NÜVESİ - ASLI - ÇEKİRDEĞİ böyle kabul 

edilmektedir. 

Takriben onbeş milyar yıl önce (daha fazla veya noksan), büyük bir patlama oldu. Buna ingilizce lisanı ile 

BIG-BANG deniliyor. Patlama ile birlikte ve çok küçük zaman süreci içinde =1032=ON ÜZERİ OTUZİKİ 

SIFIRLA belirtilen rakamın takabül ettiği (+ARTI SICAKLIKDA) enerji meydana çıktı. Bir süre sonra enerji 

gaz haline dönüştü, Gaz haline dönüşümle birlikte, atom altı parçacıkları denilen; NÖTRON, PROTON, 

ELEKTRON, NÖTRİNO, ATOM ÇEKİRDEĞİ, KUARK ve FOTON’lar zuhura geldiler ve atom boşluğunda, 

hareket etmeye başladılar veya (Adem - yokluk zulmetinden, varlık alemine gelmenin sevinci ile RAKS etmeye 

başladılar). Bunlar, atomları, kendine özge yapısı ile teşekkül ettirdi, atomlar molekülleri meydana getirdi ve 

moleküllerde ilk maddeyi oluşturdular. 

Madde ile yüz küsur adet basit (ELEMNT)’ler oluştu, Her birinin atom altı yapılarındaki Nötron ve 

elektronların değişik yapılarda oluşları, Element’leride, birbirinde mütamayiz ve müstakil cisimler, eşyalar 

halinde zuhurlarına sebeb oldu. Daha sonra, -COMPOSÉ- mürekkeb cisimler haline intikalle birlikte, yıldızlar 

yapılaştı. Yıldızlar galaksileri (Yıldız Adaları) ve galaksilerde, salkım galaksiler halinde KOLONİLER teşkil 

ettiler. 

Koloniler aynı birer galaksi halinde Uzayda yerlerini aldılar; Uzay genişlemeye, galaksilerde, birbirlerinden 

uzaklaşmaya-kaçışmaya başladılar. İlk teşekkül eden galaksilerin uzaklaşma hızları, sonrakilere nazaran daha 

fazla olmak üzere, tahminen ON BEŞ MİLYAR seneden beri devam etmekte, uzay genişletmekde ve evren 

büyümektedir. On milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin uzaklaşma hızı saniyede 25 Km. dir. Dünyaya olan 

uzaklığı on milyar ışık yolu olan galaksilerin kaçış hızı saniyede 250.000 Km. dir. 

İlk zuhur anındaki, (1032+) sıcaklık oluşum süreçleri içinde tedricen soğumaya başladı. Bu gün ve 

yazılarımızın devam ettiği anlarda, çok yüksek olan, artılı sıcaklık, (-273) santigrat dereceye düşmüştür. Uzayın 

her tarafında ve yönünde bu sıcaklığın var olduğu kabul edilmektedir. 

Derlenen bilgiler, değişik millet kökenli her biri sahasında zaman zaman uzman olan bilginlerin ayrı 

zamanda yaptıkları tespitlerdir. Birinin kendinden öncekinin keşif ve tespitlerinden yararlanarak ilave ettikleri 

bilgilerle 1994 yılı seviyesine ulaşmıştır. İsabet dereceleri değişik veya noksanları olabilir. 

Onların bu çalışmaları, ALLAH’IN VARLIĞINA, BİRLİĞİNE ve TEKLİĞİNE İslam dininin ehli sünnet 

inanç sistemine uygun ise, hizmetleri zayi olmaz, me’cur olurlar.İslami itikadden yoksun iseler mesul olurlar. 

Çünkü, - İLİM MALUMA TABİDİR - ilim sahibi Allah-u Tealadır. BÜYÜK PATLAMA ismiyle anılan ve 

milyarlarca sene evvel HESAPLI ÖLÇÜLÜ MUVAZENELİ BİLGİLER ışığında vukubulmuş bir olayı 

müşahede etmek bu günün teknolojik imkanları ve aletleriyle tespit etmek, O’nu inşa ve ibda etmek değildir. O 

olayın yücelik ve tüm ayrıntıları bilgilerini, ON BEŞ MİLYAR yıl önce, kuvveden fiile çıkaran ZATI 

EKMEL’in kudretinde, kemal ve yüceliğinde aramalıdır. 

Olayın bir başka yönüde, tek bir sentez hücreden başlayıp muhtelif aşamalardan geçerek, mükemmel insan 

haline gelen Bedensel organizmaya, ANA - BABAnın sebep oldukları, dıştan bakışa göre, öyle göründüğünü 

hakikati halde, yaradılış sanatından haberi olmadığı bir gerçektir. 



Binaenaleyh BIG - BANG teorisinide gerçek kabul ederek, 1994 yılı anlayış seviyesine getiren, bir grup 

alimlerin durumu da, insan yapısının mükemmeliyetine sebep olan ANA - BABA nınkinden farklı değildir........ 

Aslında onların bilgileride, KAİNAT KİTABINI OKUMAKTAN ibaretdir. 

Bir kitabı okuyan, okuduğu kitaptan elde ettiği bilgileri kendine mal edemez, yani benimdir diyemez. 

Kitabın yazarından naklen öğrenir onu takdir ve tebcil eder ona ibretle bakarak okuyanlarında yapacağı iş icad 

inşa ve ibda eden sahibini öncelikle bilmek, sonra onu yüceltmek, hamdü senalar etmektir. Hâlik, Mübdi, Mucid, 

Allamül Guyub, Kadir melik ve Sultan ve Hakim ve mutasarrıf, bilinen ve bilinmeyen kemalatın sahibi; süper 

üstü-süperüstü. Sonsuza dek süperlerin üstünde olan ALLAH-U ZÜ’LCELAL HAZRETLERİDİR. O’nu bilmek 

en büyük saadet. Bilememek en büyük felakettir. Bilmenin anahtarı her biri diğeriyle AYNİ HAKİKATLERİ 

BİLDİREN üç kitabı yani KİTABI MÜNZEL olan KUR’AN-I KERİM, KİTABI TEKVİNİ OLAN KAİNAT 

KİTABI ve KİTABI NATIK olan Hz. Peygamber (s.a.v) ve O’nun varisleri olan İnsanı Kâmil’lerdir. 

2- Büyük patlamayı doğrulayan ŞER-İ DELİLLER ve kainatın genişlemesi 

 

Yasin-82 

“İNNEMA EMRUHÜ İZA ERADA ŞEY’EN - EN YEKULE LEHÜ KÜN FE YEKÜN....” 

“Allah (cc) bir şeyi yaratmak istediği zaman, O’nun yaptığı ol demekten ibaretdir. Hemen oluverir.” 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu : 

 

Kamer-50 

“VEMA EMRUNA İLLA VAHİDETÜN KELEMHİN BASARİ” 

“Biz bir şeyin olmasını murad ettikmi) emrimiz ancak bir göz kırpması gibidir” 

Allah-u Teala’nın ilmi ezelisinde takdir edilmiş olan hükümleri bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman 

süreci içerisinde zuhura gelir ve yerine getirilir. 

Bütün mükevvenatın yaratılmadan evvelki durumu ise, BUHARİ hadisinde şöyle belirtilmektedir. : C.4 Bab. 
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“KANELLAHU VELEM YEKÜNNE ŞEY’ÜN KABLEH” 

“Allah (cc) vardı mestur olan varlığının dışında hiç bir şey yoktu......” 

Kainat Mehmet Eminoğlu Sh. 22 
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Allah (c.c)’ın bilinemez olduğu mertebeye işaret edilmektedir. Muhyitdin-i İbn’ül Arabi (r.a) LA 

TAAYYÜN, BELİRSİZLİK mertebesi buyurduğu makamdır. BÜYÜK PATLAMA teorisi ile ilgili olarak, şu 

bilgiler vardır: 

“Zaman yoktu, uzay yoktu....Madde ve enerji yokdu..... hiç bir şey yoktu. En küçük bir nokta, boşluk bile 

yoktu. Bu yokluktan küçücük bir kıpırtı belirdi. Ufacık bir titreme, hafif bir dalgalanma, belli belirsiz bir 

girdap.......... Bu kozmik kutunun kapağı açıldı ve altında yaradılış mucizesinin filizleri belirdi....... 

-.....Güneşin etrafında dönen gezegenler daha yok iken gökyüzünde yıldızlar mevcud değilken, uzayın 

sonsuz derinliklerinde galaksiler yerlerini almamış iken, evrende hiç bir şey, ama hiç bir şey yoktu.- 

-Bu günkü mevcud deliller, evrenin milyarlarca yıl önce BIG BANG ile başladığını göstermekdedir.- 

Geçmişte belli bir zamanda tüm madde ve enerjinin belli bir hacimde toplandığını kabul etmek zorundayız. 

Gaçmişteki bu zamana sıfır zamanı diyelim. İşte bu sıfır zamanı, evrenin başlangıç zamanı olarak 

düşünülmektedir” 

Taşkın Tuna Sahife. 12 Uzayın Sırları 

Mevlüt müellefi SÜLEYMAN ÇELEBİ Anılan Gerçekleri icmalen dile getirmiştir. 

“OL DEDİ BİR KERE, VAR OLDU CİHAN 

OLMA DERSE MAHV OLUR OL DEM HEMAN” 

Yukarılarda POZİTİF İLİM GÖRÜŞLERİ başlığı altında, kainatın yaratılmadan evvel, yaratılmış kainat 

içindeki her şeyin, maddesel ve İlim-Kemalat olarak KOZMİK YUMURTA veya NOKTA halinde, potansiyel 

güç halinde var olduğu açıklanmışdı. İlk KÖKENİ - ASLI - MENŞEİ - NÜVESİ - ÇEKİRDEĞİ dir denilmişdi. 

Tohumun içinde, mensubu bulunduğu ağacın tüm vasıfları, özellikleri mevcud olduğu gibi ...Keza, erkek-

dişilik sentez hücresinin yapısında, doğacak çocuğun tüm özellikleri, vasıfları var olduğu gibi, kainat ağacının, 

filhal zuhurdaki yapısının, muhtevasında bulunan, onu kainat yapan her şeyde, KÜNHÜ ve İÇ YÜZÜ 

bilinemiyen BİNG BANG öncesinde - tohumunda bulunmaktadır. 

Kocaman mükevvenat, nasıl olurda bir yumurtanın içinde maddesel ve madde ötesi letafet yapısı ile var 

olur,..........? denilirse. Çelebimizin, OL DEDİ BİR KERE VAR OLDU CİHAN benzetmesi dışında söylenecek 

başka bir şey yoktur. Bu hususu kimyevi bir analizle veya fiziksel ilimler ile anlamak imkanı yoktur. Yapılan 

açıklamalar tohumun yapılan deneylerle meydana çıkarılmış olmasının bilgileri değildir. Ağaç varlık alemine 

geldikten sonra, ağaç olarak yapısının bilinmesinden yani “İLİM MALUMA TABİDİR” kaidesinin 

mefhumundan neşet etmektedir. Ağacın tohumundan geldiğini kesin olarak bildikten sonra, sebeblerini, iç 

yüzünü, künhünü bilememek, insanın ne kadar aciz olduğunu göstermiyormu...? 

İbn’ül Arabi (k.s) Hz. nin bu makama LA TAAYYÜN - BİLİNMEZLİK, BELİRSİZLİK mertebesi 

isimlemesinin isabeti şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Burası hakkı mutlakın zât mertebesidir. 

Ayet-i Kerime’de: 

 

Ali İmran-28 



“VE YÜHAZZIRİKÜMÜLLAHÜ NEFSEHU” 

“Allah’ın nefsinden, zatından hazer ediniz, sakınınız” demektir. 

  

Hadis-i Şerif’de Buyuruldu: 

“LA TEFEKKERU Fİ ZATİLLAH....” 

“Allah’ın zatını tefekkür etmeyin” demektir. 

3- Kalbin Genişlemesi 

Kalp; maddesel alemleri ve gayri latif alemleri muhtevasında bulunduran bir hakikatdır diye tarif edilmişdi. 

O halde kalbin genişlemesinde bu iki yönü ile ele almak gerekecektir. 

a) Kalbin Manevi Yapısı ile Genişlemesi 

Bu insanın kalbidir. İnsanın kalbinde potansiyel bir güç olarak genişleme hassası vardır. Ancak her insan bu 

genişliğe bil fiil sahip değildir. Kabire konulduğu zaman kabrin genişlemesi kalbin hasselerindendir.İmanı 

kurtaracak seviyeye geldikten ve hayvaniyet sıfatlarındanda kurtulduktan sonra, bu mü’minin kabri genişler, 

Evvela bulunduğu beldeyi, sağ iken temekkün ettiği evini, ibadet yerlerini, camileri mübarek gecelerde, bir 

seviye daha ileri mertebede, Cuma geceleri, bir seviye daha Türkiye coğrafyası kadar ve daha ilerisi, dünya 

coğrafyası ve semalara yükselerek, kainatın esrarını, bilinmesine müsaede edildiği kadar ve ibadetlerinin, ilim ve 

marifetinin derecesi nispetinde seyr ve temaşa eder, melekleri görür, Semanın diğer sakinleri ile görüşebilir. 

Cennetdeki makamını müşahede eder. Daha neler görür? Hakikatini Allah-u Teala bilir. 

Hace-i Kainat efendimiz Hadis-i Kudsi’de buyurdular; 

“BEN YERLERE GÖKLERE SIĞMADIM, FAKAT MÜ’MİN KULUMUN KALBİNE SIĞDIM” 

Keşfül Hafa-C.II Sh. 195 İrfan Gündüz - Gümüşanevi Sh. 190 

b) Kalb’in maddesel yapısı ile genişlemesi 

Evren ve uzayın genişlemesi içinde milyarlarca yıldız barındıran ve bu nedenle YILDIZ ADASI anlamında 

isimlenen GALAKSİ’lerin birbirlerinden kaçar gibi uzaklaşmakta olduğu, POZİTİF İLMİN GÖRÜŞLERİ 

bahsinde açıklanmıştı. UZAY’ın genişlemekte olduğu, kainatın büyümeğe devam ettiği, Galaksilerin 

uzaklaşmakta oldukları, kozmolojinin kesin kabul ettiği tesbitlerdir. 

Müspet ilmin kesindir dediği GENİŞLEME olayı Kur’anı Azimüşandada çok açık ve kesin hatlariyle 

bildirilmektedir. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu : 

 

Zariyat-47 
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“VES SEMA-E BENEYNEHA Bİ EYD’İN ve İNNA LEMUSİUNE” 

“Biz semaları kuvvetle bina ettik ve biz onları genişletmekteyiz” 

Kalb, Bir başka yapısı ile; SIFATI FİİLİYENİN MAZHARIDIR. 

Sıfatı Sübutiye’nin mazharı olan RUH’da bilkuvve mevcud hasseler, vasıflar, kemaller sıfatı fiiliye ile, 

kalbin maddesel ve manevi fiilleri ile zuhura gelir. Zuhur mertebesinde dördüncü derecede fail, sıfatı fiiliyedir. 

Onun üzerinde sıfatı subitiyedir. Üçüncü derecede fail demek caiz olur, onun fevkinde ikinci derecede fail Allah-

u Teala’nın ZATINA MAHSUS NUR’dur. Her şeyin avalimin eşya ve cisimlerin ikinci mertebe ve zuhur 

yeridir. Bununda fevkinde birinci derecede, ilk ve HAKİKİ FAİL olan, Zatı Mutlakı Hakkın Ehadiyet 

mertebesidir. Burada her şey biter ve son bulur. BİLİNEMEZ BELİRSİZ’dir denilmenin dışında yapılacak olan 

SÜKÛT’dur. Hem dil ile susmak ve hemde kalb ile susmaktır. Böyle olduğunu bilmek sefa verir, Künh ve 

mahiyeti hakkında düşünmek EZA - SIKINTI verir. Çünkü Allah-u Teala, bu mertebede kendi hakikatını yine 

kendi bilir. Biz kullarına bu mertebeyi bilme izni verilmemiş, insan yapısının vüs’ati - kapasitesi - kabiliyeti, bu 

mertebeyi bilme olanağına uygun yaratılmamıştır. 

Kalbin Zahir - Batın Müşterek Vasıfları 

a- Kalp, İSMİ ADL’in mazharıdır, Bedenin sebebi itidali ve nefsin baisi adaletidir. ADL, Allah-u Teala’nın 

güzel isimlerindendir. Allah (c.c) adildir, haşa, zulümden münezzehdir. Herkese hakkını verir. 

Lûgavi - şer’i manasında adalet; HER ŞEYİ MEVZİİNDE (yerli yerine koymak), hak sahibihe hakkını 

vermek, hak ve hukuka uygunlukdur. Her şeyi mevziine koymak kainat düzeninde cisimler eşya ve bütün 

yaratıklar, düzenin gerektirdiği hangi işi yapmak için yaratılmışlarsa, yaradılış gayelerine uygun hal ve suretde, 

düzendeki yerlerine konulması adalettir. Aksi yöndeki yerlere vaz edilmeleri zulümdür. 

Mesela, bir özel otonun, yaradılış veya oto yönünden imal edilmesinden maksat, SEYR ve YÜK 

TAŞIMAKDIR. Bu maksadı elde etmek için Binlerce parça evvela imal edilir ve sonra yerli yerine monte edilir. 

İmalat ayrı bir işdir. İmal edilen parçaları yerli yerine koymak ayrı bir sanattır. İşte, yukarıdaki tarifimizde 

montajı her birinin imal edilmiş maksadına göre iş yapmasının gereği olan, kısma konulması adaletdir. Bu 

parçalar yer değiştirsede düzen bozulur, oto araba çalışmaz. 

Keza, insan bünyesindeki, çok değişik yapıdaki organların çalışma düzenindeki görevleri yerine getirmek 

için, konulmaları, bulunmaları gereken yerlerin tesbitide ADALET gereğidir. Organların yerlerini değiştirirseniz 

bünyenin çalışması bozulur. 

Bu iki misali evrenin tüm yapısına ve o yapının İLAHİ düzeni ile karşılaştırdığımızda güneşin, ayın, 

yıldızlar ve galaksilerin, dünyanın güneş ve ay ile olan çok ölçülü mesafesinin her canlının yaradılışındaki 

gayelerine uygun bir düzen içinde, düzenin gerektirdiği, vüs’at kapasite ve kaabiliyette ve yerli yerinde 

konulmasıda bir ADL’dir. 

İnsanın gaybi hüviyetindeki, latif ve ruhsal yapısındaki, manevi organlarının yapısı, görevleri, işlemesi 

maddesel yapı ile düzenin gerektirdiği birliktelik - bir arada bulunma hassası ve bilemediğimiz diğerleride, âdil 

olmanın neticesidir. 

Tek hücreli mikroskobik canlılardan, atomlara, galaksilere ve ruhun kuvvelerine kadar en küçük düzenden 

en büyük nizama kadar her şeyin muvazeneli yaratılması, işlemesi, her şey ile, KALBİN ADL isminin ve 

ADALET SIFATI’ından meydana gelmektedir. 

b- FEYZ’in Kalb’den İnbias Etmesi- Aktarı Suvere Yayılması 



Feyz; tüm canlıların ve Aktar’ı Semavatın, ilahi düzendeki görevlerini yerine getirebilecek KIVAMA, 

ORTAMA, GÜÇ’e sahip olmaları ve bu hasseleri devam ettirme sıfatıdır. Kayyum esmasının tasarrufu ile 

meydana gelir. Çiçeğin renk ve kokusu ile varlığını devam ettirmesi, insanın her hareketi, bilgileri hafızasında 

muhafazası, konuşması, görmesi, yaradılmışların eşref ve ekmal’i olmasını gerektiren ve onların devamını 

sağlayan, Kalbin MADDESEL ve LATİF hasseleridir. 

Ampuller ve aletler cümlesi elektrik gücü ile çalışması -varlığını sürdürmeleri gibi, evrendeki tüm 

yaratıklar, görevlerini YAPMALARI ve DEVAM ETTİRMELERİ, FEYZ ile oluşmaktadır. Cereyan kesilince, 

şehirler zulmete döner, elektromağnetik kuvvetle çalışan aletler bir anda hayatiyetlerini kaybettiği gibi, Tüm 

kainat nizamında feyz kesilince atalet ve yokluğa dönüşür. Göz açıp kapayacak kadar olan zaman süreci içinde 

oluşur. Mevlüt müellifi Süleyman Çelebi’nin, sözü yine geçerli hale gelir....”OL DEDİ BİR KERRE VAR 

OLDU CİHAN. OLMA DERSE MAHV OLUR OL DEM HEMAN” 

c- KALP ALLAH (cc) ismi şerifine muzahidir. 

Allah (cc) ismi şerifi, esmaı ilahiyenin hepsine cami olduğu, hepsini muhtevasında bulundurduğu gibi, 

Kalpte, BATIN alemlerinin, Eş anlamdaki başka bir ifadesiyle, maddesel ve latif-gaybi-latif varlıkların cümlesini 

çininde bulundurur. Bu nedenle ALLAH (cc) ismi şerifine muzahi-benzerdir. 

HAY, ALİM, KADİR, MÜRİD, SAMİ, BASIR, MÜTEKELLİM isimleriylede sıfatı fiiliyeden olan KALP, 

eylemsel tasarruf sahibidir. Yani yukarıdan beri sayılan kainat düzeyindeki tüm fiiller, O’nun vasıtasiyle 

kuvveden fiile dönüşür. 

d- Zahir İle Batın Arasında Berzah’dır. 

Berzah, geçit - geçiş yeri demektir. 

Binanın, muhtelif aşamalardan geçerek inşa edildiğini düşünelim. 

İlk defa insanın kalbine - iç âlemine İNŞAAT YAPMAK HATIRASI gelir. Gelen hatıra kendi inisiyatifiyle 

değil Allah’ın KÜLLİ İRADESİ ile gelmiştir. 

İkinci defa bu hatırayı, bilgi dağarcığındaki kapasitesiyle değerlendirmeye tabi tutar. Akıl, mefkure, hafıza, 

hayal - vehim gibi, latif varlıklar olan bu kuvvetleriyle, BİNAYI İNŞA ETMEYE karar verir. Bu safhaya 

VÜCUDU ZİHNİ’de diyebiliriz, Çünkü varlığı zihnen teşekkül etmiştir. Buraya kadar olan kısım, İnsanın Batıni 

veya gaybi ve yine eş anlamlı, madde ötesi manevi yapısında zuhura gelmiştir. AKIL, FİKİR, HAFIZA ve 

benzerlerinin maddesel bir yapıları yoktur. 

Şimdi binamızın ikinci safhası başlamaktadır. 

Arsa temini, plân yapımı, ruhsat alınması, işçilik, finansman ve (demir - çimento, kireç, tuğla, su ve banyo 

tesisatları, elektirik tesisatı, sıvalar v.s.) malzemelerin temini, en sonunda, sigorta ödemesi, belediyeden 

kullanma izni ve son aşama MEFRUŞAT’la tefriş edilmesi. Bu anılanlar, binanın MADDESEL yönünü veya 

bölümünü teşkil ederler. 

Hatıra-akıl, fikir, hafıza ve diğer benzerleriyle meydana gelen İNŞA ETME KARARI VERİLMESİ, batın 

yönümüzle oluşan kısımdır. Maddesel malzeme ve ekleriyle meydana gelen bölüm ise ZAHİR yapımız la 

ilgilidir. Binanın meydana gelmesi için ikisininde varlığı şarttır. Bina bitinceye kadar ZAHİR ile BATIN 

arasındaki HABERLEŞMEYİ BAĞLANTIYI, İLİŞKİLERİ tanzim eden, KALBİN, ZAHİR ve BATIN 

ARASINDA BERZAH oluşudur. Yani ikisi arasında köprü ve geçiş yeridir. Bina ancak bu ikisinin birlikte 

çalışmasıyle meydana gelecekdir. Başka alternatifi de yokdur. KALBİN, BERZAH OLUŞUNUN izahı ve 

gerçeği budur. 



İnsanın bu iki yönlü veya bölümlü yaşantısında hakim olan, batın tarafıdır, Çünkü o hakim ve sultandır, 

onun sözü geçer, onun dediği olur, zahir tarafımız MAHKUM ve MEMURDUR, Amiri olan batın taraftan gelen 

emirleri yerine getirir. İtiraz etmez, esasen itiraz etmeye gücü yoktur. Göze bakmayı emreden akıl hakim ve amir 

olduğundan göz çektiği fotoğrafları, resimler halinde hayal kuvvemize gönderir ve orada değerlendirilmeye 

bırakılır. Bedensel yapıdaki tüm organlarımız, göz misali gibidir. 

İslam dininin inanç esasları olan imanın aslı; kalbin tasdikidir demenin manası da budur. Dil ikrar etmesede, 

kalben tasdik esastır ve kişinin mü’min olması için yeterlidir.Çünkü dil tercümanıdır, tercüme edilen şey esas 

alınır. Ona ilave yapılmaz. 

(KALBİN VASIFLARI BÖLÜMÜN’DE - Başlıklar halinde yazılı olan hususlar, Ahmet Avni Konuk - 

FUSUS - I Hikem Cilt.III Sah.1’den alınmıştır.) 

c) Kalbin Şubeleri ve Mertebeleri 

Kalbin hakikatı bölümünde şimdiye kadar yazılanlar, Allah-u Teala’nın AFAK ve ENFÜS’de rububiyet 

sıfatıları yönünden bilinmesine müsade edilen sınırlar içerisinde yeterli bulunmaktadır. Ancak Urefa’yı 

Kiram’dan olan zevat’ı zev-il ihtiram kalbin ŞUBE ve MERTEBE’lerini tesbit etmişler, bir terbiye sistemi 

halinde geliştirmişlerdir. Cenabı Zü’l Celal vel Kemal Hz.’leri, yarattığı her şeyde EL MÜBDİ ismi şerifiylede 

tecelli ve zuhur etmektedir. Bu kadar çok sayıda insanlar, aynı halkıyet ve hakkıyet kanunlarına göre yaratılmış 

olmalarına rağmen, NEŞ’E ve MEŞREB’leri biri diğerinden mütemayiz vasıflarla zuhurları, Hak Teala’nın ibda 

edici san’atının tezahürleridir. İnsanların boyları, kiloları, parmak izleri, dış suretleri ve manevi yapıları ile 

kendilerini, diğerlerinden ayırıcı hal ve derecelerde yaratılmıştır. 

Zat-ı Ecelli alâ Hz.leri, kendi zatı ile, hiç bir şeye ve mahlukuna benzemediği gibi, yarattıklarıda, her yönü 

ile ve aritmetik ifadesiyle yüzde yüz diğer hemcinslerinin aynı değildir. İbda etme san’atı Hakka racidir. 

Bahçedeki çok çeşitli çiçekler, her biri ayrı güzellikte, rayihada ve görünümdedir. Aslı itibariyle hepsi 

topraktan bittiği halde, çiçek olma özelliklerinin değişik yapıda olması gibi, Evliyaullah hezeratının da, Kur’an-ı 

Kerim’e tebaiyet, takva, amel ve ihlasda ortak yönleri olmasına rağmen neşe ve meşrebleri mütefavit’dir. 

Kalbin Şubeleri - Tabakaları 

Müellefimiz-üstadımız Visali Hazretleri Sureyi Şems kasidesinin ledünni açıklamalarında, kalbin tabakaları 

ismiyle konumuza temas etmektedir. 

KALBİN YEDİ TABAKASI MİRAÇ YOLU BİLMELİ 

SADIR’DIR ANIN BİRİ - NURU İSLAM MADENİ 

FUADDIR İKİNCİSİ KEŞFİ AYAN MADENİ 

ZAKİRLERİN RÜYASI TECELLİ-İ ESMA NURLARI 

ZATI KALBDİR ÜÇÜNCÜ NURU İMAN MADENİ 

KAMİL OLSA İMANI TECELLİ EFAL ŞUHUDA 

ŞEGAFDIR DÖRDÜNCÜSÜ, AŞKI İLAHİ MADENİ 

KAPLAR AŞKIN ENVARI GÖRMEZ HAKDAN GAYRIYI 
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HABBETÜL KALB BEŞİNCİ MUHABBETULLAH MADENİ 

HAKAYIKI EŞYANIN ASLI NURU MUHAMMED ŞUHUDU 

NOKTAYI SÜVEYDA ALTINCI İLMİ LEDÜN MADENİ 

SIRRI KADER ŞUHUDU KABE KAVSEYN MAKAMI 

BEYTÜ İZZET YEDİNCİ, İLMÜ ESRAR MADENİ 

ALLAHIN HAZİNESİ, ZATÜ EHAD MAKAMI. 

  

1- SADR lugaten SİNE ve GÖĞÜS olarakbilinir. Kişiyi, İslamın esaslarını, farz, vacib sünnet müstehab, 

mubah, haram, mekruh, müfsid olarak bilinen ve Ef’ali Mükellefin tesmiye olunan hükümleri bilme olanağına 

sahip olan kalbin şubesinin adıdır. Kalp, şerh’e mazhar olunca inşirahı kalb husule gelir, Yukarada belirtilen ve 

İslamın tüm hükümlerini, kabul etme, idrak etme, hazmetme, amel etme, ilmel yakin, ayn’el yakin ve hakkal 

yakin mertebelerine yükselme halleri zuhura gelir. Kalb ilahi marifet nuru ile nurlanır. Hazreti Peygamber (s.a.v) 

göğsünün açılması - Şerhi Sadr Mucizesi ile ETEM ve EKMEL derecede İnşirahı Kalbe sahip olmuşlardır. 

Ayet-i Kerime’de buyurulduğu vechile : 

“RABBİ-Ş RAHLİ SADRİ ve YESSİRLİ EMRİ, VAHLUL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHU 

KAVLİ.......” 

“Rabbim göğsümü şerh et (genişlet)” 

Musa Aleyhissalam bu dua ile, yukarıda açıklanan hususların sahibi olması için RABBİM SADR’IMI 

ŞERH ET şeklinde dua ve niyazda bulunmuşlardır. Ulül azam bir Peygamberi Zişan’ın duası olarak önem 

taşımaktadır. 

İnşirah Suresindede şöyle buyurulmuştur : 

 

İnşirah-94/1 

“ELEM NEŞRAH LEKE SADREKE.......” 

“Ey Muhammed (s.a.v) Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” 

Vacib-i Teala Hz. Peygamber zişanına Cemile ve İkram olmak üzere, ŞERHİ SADR ihsan eylediğini 

belirtmektedir. Bu ayni zamanda kalbin genişlemesidir. Ancak, bir kalbin inşirahı, Allah-u Teala’nın FADL’I, 

KEREMİ ve İHSANI ile zuhur edeceği, anılan Ayet-i Kerimelerde anlaşılmaktadır. 

2- KALBİN ZATI, iman cevherinin merkezidir. 



İmanın şartları olan AMENTÜNÜN esaslarına yani; ALLAH’A, MELEKLERE, KİTAPLARA, 

PEYGAMBERLERE, KADERE, HAYIR ve ŞER’RİN ALLAH ‘dan geldiğine inanmak kalbe ait 

hasselerdendir. Amentünün sayılan esasları MECZUB ve KALB CAZİB’dir. İslamı ve İmanı kabule istidad’lı 

olan kalp amentünün esaslarını celbeder-cezbeder ve derhal kabul eder. Mıknatıs, demir ve çelik gibi madenleri 

nasıl içine çeker ve bırakmazsa kalpte içinde mevcut bulunan İMAN NURU ile, amentü esaslarını kendi 

cezbeder ve bırakmaz. İmanın ALTI DERECESİ ve BEŞ ADED’de nevileri vardır, Kalp bunlarda dahil olduğu 

halde, İmani hakikatları ayrıntılariyle birlikte tesbit, teemmül ve tefekkür eder. İleride, Akaid ile ilgili 

Amentünün şartlarından istihrac edilen 54 Farz’ın açıklamalarında bu konu tafsil edilecekdir. 

3- ŞEGAF : Muhabbet - Aşk merkezidir. beş derecesi vardır. 

a- Sevilenin (Allah’ın emirlerini) arzusunu yerine getirme 

b- Ondan başkasına yer vermeme (Muhabbeti Tahsis) 

c- Allah’ın düşmanına düşman olma 

d- Allah’ın dostuna dost olma 

e- Aşıkla maşuk arasındaki halleri gizli tutma 

4- FUAD: İlahi tecellileri temaşa - seyretme mahalli’dir. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

 

Necm-11 

“MA KEZEBEL FUADÜ MA RAE” 

“Fuad gördüğünü yalanlamadı” 

İlahi tecellilerin zuhur mahalli olması nedeniyle, FİRASET, MÜŞAHEDE, MÜKAŞEFE ve İLHAM 

suretiyle VARİDAT’İN TULU’U 

Visali (Hz.) şifahi sohbetlerinde, Ödemiş’ten İzmir’e trenle seyahatleri esnasında, bir süre, DUALAR ve 

TESBİHLER okudu.Bitiminde (EVRAD OKURUZ, VARİDAT GELİR) dediler. İşte FUAD, kalbin bir şubesi 

olup, manevi varidatın-bilgilerin, ehlikeşif olan velilerden zuhur ettiği mahaldir. Muhyiddin-i İbn’ül Arabi, 

Mevlana divan sahibi olan evliyayı kiramın yazdıkları kitaplar, kasideler, hep ilham suretiyle hazineyi ilahiyeden 

gelmişdir. Peygamberler Aleyhissalatü Vesselam hazeratına vahiy olarak gönderilen İlahi kitaplar ile ehli keşfe 

İLHAM ile tulu edilen bilgiler, hepside aynı kaynaktan gelmektedir. En kuvvetlisi KUR’AN-I MECİD SONRA 

HADİS-İ KUDSİ’ler, sırasıyla ehadisi nebeviye ve en sonuncusuda İLHAM ve FİRASETDİR. Şerh etmeye 

çalıştığımız VİSALİ DİVANI’da ilham yolu ile kalbe, kalbin FUAD şubesine tulu etmiş atıyye-i ilahiyedir. 

Konu ile ilgili kısmen şahidi olduğumuz bir olayı nekledelim. 1959 senesinde Konya Şemsi Tebrizi’nin (r.a) 

türbesini ziyaret esnasında, bu zatı şerifin MEHMED RUHİ AKHAN üstadımıza, ziyaret sebebiyle yazdırdığı 

kasideyi şerifeyi dercediyoruz. 



ŞEMSİ TEBRİZİ Hz.nin MANEVİ KELAMI 

MENEM OL ŞAHI CİHANI ŞEŞ CİHET SEYRAN EDEN 

MENEM OL BAHRİ YEZDANI UMMANI CEVELAN EDEN 

MENEM OL ŞEMSİ TABANI VECHİ YARI MİR’AT EDEN 

MENEM OL MAHBUBU SULTANI MAHMUDU AŞKA 

DİRAHŞAN EDEN 

MENEM OL ALEMİ DEVRAN İLE DÜ CİHANI BİRAN EDEN 

MENEM OL MEVLANALARI SEYR İLE KEMALE İSAL EDEN 

MENEM OL ZAİRLERE NAZARIMLA VUSLATI DİDAR EDEN 

MENEM OL UŞŞAKİ HÜSAMİ, VİSALİ RUHİ YA’RAN EDEN 

MENEM OL ŞEMSİ TEBRİZİ, SER MENZİLE İRSAL EDEN 

MENEM OL TALİPLERİ İRŞAD İLE HAYRAN EDEN 

YA İLAHİ CİHANDA TECELLİ EYLE KES SİVAYI 

HER LAHZA AYIRMA VECHİ DİDARI HER NEFES 

ZİKRULLAHI 

  

Kalbin, FUAD isimli şubesine, vürud eden İlhamat ve mükaşafat’ın doğru olduğu tasdik edilmektedir. 

5- HABBET ÜL KALB 

Habbe, lugat manasiyle TOHUM-TANE-ÇEKİRDEK demekdir. Tohum, ağacın tüm vasıflarını, 

özelliklerini bil kuvve taşıdığı gibi, kalbin bu bölümüde, kalp şubelerinin ve aşağıda belirtilecek, (KALB-RUH-

SIR-HAFİ-AHFA-LETAİFİ NEFS ve LETAİFİ KÜL) olarak bilinen mertebelerin hakikatlerini, afaki alemde 

ilmi ezelide yazılı olduğu gibi muhafaza eder ve muhabbetullah menbaıdır. Ayrıca anılan şubeler ve 

MERTEBELER arasında berzah durumundadır. 

6- SÜVEYDA 

Süveyda kelime manası SİYAHLIK demekdir. Kalbin Ortasında varlığı kabul edilen SİYAH NOKTA’dır. 

Allah’a (cc) isyan edenler için şekavet ve günah, gerçek mü’minler için idrak, basiret ve ilmiledün mahalli 

olarak da bilinmektedir. 

7- MUHCET - ÜL KALB BEYTÜ İZZET 



İlahi nurların tecelli mahallidir. Esrar ilmininde kayanağıdır. Alemi şahadet ve alemi gaybde vücud bulmuş 

olan mahlukatın cümlesi, Allah (c.c)’ın NUR ismiyle yaratılmış, kendilerine özge VÜCUD elbisesi giymişlerdir. 

Binaenaleyh, kalbin bütün şubeleri de, kendilerine tahsis edilmiş vazifeleri yapabilecek ortamdaki yapılarına 

MUHCETÜL-KALB şubesine tenezzül-tecelli eden NUR ile sahip olmuşlardır. Zat-ı Ehad makamıdır. 

KALBİN ŞUBELERİ (MERTEBELERİ) 

Kalbin şubeleri yedi bölüm olduğu gibi, mertebeleride yedi bölüm olarak tesbit edilmişdir. Her ikiside bir 

asıldan neş’et etmektedir. Kalbin şubelerinde bil kuvve veya potansiyel istidad olarak mevcut olan vasıflar - 

özellikleri; mertebelerde, yapılan zikirler, rabıtalar ve sohbetler sebebiyle, FİİL ve HAL haline dönüşmektedir. 

Aralarında sadece, TENEZZÜL ve TECELLİ yönünde mertebe değişikliği vardır. 

1- KALP : Sol memenin iki parmak altındadır. İsmi Celâl okumaya devam edildikçe KIRMIZI AKİK 

renginde NUR zuhur eder. 

2- RUH: Sağ memenin iki parmak altındadır. ACI SARI RENKDE nuru zuhur edince SIR mertebesine 

geçilir. 

3- SIR : Sol memenin iki parmak yukarısıdır. BEYAZ NURU zuhur eder. 

4- HAFİ : Sağ memenin iki parmak üstüdür. ZÜMRÜDİ YEŞİL renkde nuru görülür. 

5- AHFA : Yeri iki meme ortasıdır. ÇOK BEYAZ veya ÇOK SİYAH nuru görülür. LETAİFİ NEFSE 

geçirilir, 

6- LETAİFİ NEFS : Yeri iki kaşın arasıdır. TURUNCU SARI rengindeki nuru görülür. 

7- LETAİFİ NEFSİ KÜL : Her mertebede olduğu gibi tüm Nurların görülmesi ile, bilkuvve mestur olan 

vasıf ve kemaller, nefsi külde, kalbin fiilleri olarak zuhura gelirler. 

Ehli sünnet itikadına uygun bir inanç, helal rızık halis niyet, kabule mazhar olan FARZ, VACİP ve 

SÜNNET olan ibadetlere devamla birlikte; Allah-u Teala’nın hidayeti Peygamberimiz (s.a.v)’in şefaati 

mürşidinin himmeti ve müridinde gayretiyle TEVFİKATI İLAHİYEYE mazhar olunur. Bütün aza’lar İsm-i 

Celal’i okur, hareket zikirlerini beden kulağı ilede duyar. M.NURİ ŞEMSEDDİN - EL NAKŞİBENDİ 

MİFTAHUL KULUB Sah. 17-18-19. 

d) Kalbin Hastalıkları, Devası, Sağlığı 

Hastalığı : 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu : 

 

Bakara 2/10 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/f.html#d-kalbin-hastal-klar


“Fİ KULUBİHİM MERADUN, FEZA DEHÜMULLAHÜ MARADA, VE LEHÜMAZABÜN ELİMÜN 

BİMA KANU YEKZİBUNE.” 

“O’nların kalblerinde hastalık vardır. Allah’da onların hastalığını fazlalaştırmıştır. Söylemekte oldukları 

yalanlar sebebiylede onlara elim azab vardır.” 

Ayet-i Kerime, kalbin MANEVİ bölümüne ait hastalıklar hakkında olduğu anlaşılmaktadır . Çünkü, 

hastalıkların artış sebebi, söylemekte oldukları yalanlardır. Yalan- KİZB, insanın Batın -Latif, Manevi yapısı ile 

ilgilidir. 

Manevi hastalıkların neler olduğu konusuda önem taşımaktadır. Teşhis olmadıkça tedavi 

yapılamıyacağından, Kalbin İÇ ALEMİNE AİT marazların tesbiti gerekmektedir. Genel olarak, ALLAH (cc)’ın 

TÜM EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK ve MEN ETTİKLERİNDENDE SAKINMAMAK şeklinde tarif 

etmek mümkündür. İlmihal kitaplarında yazılı bulunan EMİR ve YASAKlar, en evvel bilinmesi gerekendir. İlahi 

emirlerin hepsi önemlidir. Biri diğerine tercih edilemez. Ancak bu emirlerin içinde ÖNCELİK TAŞIYANLARI 

vardır, Alimlerimiz (EHEM’MİN MÜHİMME AKDEMİ) demişlerdir. Lüzum ve önemi daha çok olanın, öne 

alınması demektir. Hepsi gerekli ve lüzumlu olan emirlerin elzemi, Kur-an’ı Kerîm’de bildirilmiştir. 

Rasulü Mücteba Efendimize indirilen İLK AYETİ KERİME, HER EMRE ÖNCELİK TAŞIYANDIR. 

  

 

Alak/1-2 

“İKRA BİSMİ RABBİ KELLEZİ HALAK HALEKAL İNSANE MİN ALAKİN” 

“Yaratan Rabb’inin adıyla OKU, O, insanı kan pıhtısından yarattı.” 

İşte ilk emir budur. ALLAH-I ZÜ’L CELAL’İ BİLMEKTİR. Bu bilme emrinin kuvve’den fiile çıkışının 

usulüde müteakiben belirtilmekte, RAB ismi şerifiyle bilinmesine önem verilmektedir. Rab, Rububiyet 

sıfatından yaratılan isimdir. Rububiyet ; ilâhi nizamda yer işgal eden cisimleri ve latif yapılı uzuvlarımızı, 

yaradılış gayesini yapabilecek vasata gelinceye kadar, aşamalardan, merhalelerden geçirerek, kıvamına 

getirmektir. Tüm yaratıkların, rububiyet merhalelerini anlamaya yazmaya insan ömrü yeterli 

değildir.........(HALAKAL İNSANE MİN ALAK...) Ayet-i Kerime’si, Rububiyet sıfatının deryasından bize en 

yakın olanını göstermektedir. ALAKA -kan pıhtısı olarak işaret buyrulan, yukarıdaki bahislerde defaetle 

belirttiğimiz, bedensel yapımızın teşekkülüne esas olan, ERKEK ve DİŞİLİK sentez hücresidir. Bir milimetrenin 

takriben milyonda bir parçası kadar küçük olan hücrenin, insanın her yönü ile mükemmel bedensel yapı haline 

gelinceye kadar geçirdiği aşamalara dikkat çekilmekte, ALLAH (cc)’ın Rububiyet sıfatı gözler önüne serilmekte, 

RAB ismi şerifinin idare ve tasarrufu ile terbiye edilmekte olduğu bildirilmektedir. Kur-an’ı Azimüşşanın 

mucize oluşu, her ayetin kelimesinde ve harfinde mündericdir. İlk nazil olan Ayet-i Kerime’de münderic olan ve 

her biri mucize olan Sureyi Şerife FATİHA’NIN ilk ayetindede, daha değişik bir uslubta ve güzellikte 

belirtilmektedir. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

“BİSMİLLAHİR RAHMAN - EL RAHİM. ELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN” 



“RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’ın adıyla. Hamd (Övme - Övülme) Alemlerin Rabb’i olan Allah’a 

mahsustur.” 

ALAK suresinde, seni yaratan Rabb’inin ismiyle oku buyrularak, OKUMADA ve BİLMEDE, Allah’ı 

bilmek ve ismini anmak hususlarına öncelik verilmekte, hemen akabinde, insanın çok dakik, ayrıntılı, 

muvazeneli, ilmi gerçeklerle ilgili yaratılış merhalelerindeki RUBUBİYET sıfatının bilinmesi emredilmektedir. 

Fatiha’yı Şerif’de de aynı usul ve uslûb geçerli olmakta, RAHMAN ve RAHİM olan Allah’ı n adıyla 

denilmesini müteakib; ALLAH (cc) ‘ın, bütün alemlerin Rabb’ı olması nedeniyle övülmeye LAYIK 

veMÜSTEHAK olduğu belirtilmektedir. Atom altı parçacıkların yaratılıp sırasıyla hücrelerin, moleküllerin, ilk 

maddenin, cisimlerin, yıldızlar ve semaların, galaktik sistemlerin, dünyanın ve hepsinin içinde bulunan ecsamın, 

eşyanın, canlıların yaratılmasındaki meydana gelen aşama ve merhalelerdeki, kudret, irade, ilim, hesap, ölçü ve 

bütün dêkayik, yaratma sanatı, hepsini RUBUBİYET ile terbiye ederek varlık alemine çıkaran, yaratan, Allah-u 

Tealâ olduğu icmalen bildirilmektedir. Bu itibarla Allah-u Teala övülmeye, methedilmeye lâyıktır. Her ilmin 

konularında uzmanlaşmış alimler dahi, bilgileri bir sınıra kadar devam etmekte, fakat mahiyetini, iç yüzünü, 

künhünü bilmekte acze düşmektedir. Tek bir insanın, kâinat sınırları içindeki her şeyi genel yapılarıyla 

bilebilmesi mümkün olmamaktadır. 

Hace-i Kâinat Eefendimizin duayı Şeriflerinde: 

“YA RABBİ SANA NASIL HAMDÜ SENA EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM.” 

Buyurdukları bilinmektedir. Allah-u Teala’yı bilmekte en ileride - zirvede olan zatı ekmel’in bu yakarışları 

Allah-u Zü’l Kemal’in yüceliğini anlamak için yeterlidir. Yazılacak daha çok, çok şeyler var, kitabımızın 

sahifeleri kâfi gelmeyeceği gibi, acizlerinin, istidadı ve ehliyetide yeterli değildir. 

İşte kalbin İLK HASTALIĞI, ANILAN BİLGİLERDEN YOKSUN ve GAFİL OLMAKTIR.Tedavisi bu 

nedenle diğer kalp hastalıklarına öncelik taşımaktadır. Tedavi edilmedikçe diğerlerinin tedaviside mümkün 

değildir. İlk nazil olan ayet ile ilk nüzul eden surenin ilk ayetinin, aynı konuda olması önem ve değerini 

göstermektedir. 

Bahislerimizde defaetle tekrar edilen İLAHİ NİZAM terkibinden söz edilir. Bilinen ve bilinmeyen 

sınırlarıyla muhteşem varlığını sürdüren, kainat düzeninin adıdır. 

Penguen ve diğer mesken tutan hayvanların yaşadığı KUTUP BÖLGESİ çizgisinden akvaryum balıklarının 

yaşadığı tropikal bölgeye kadar alel meratip coğrafi sınırları içinde yaşıyanların, kış uykusunda idame-i hayat 

edenlerin, mikroskobik canlıların, denizlerdeki balıkların, havadaki kuşların, ormanların kralı ARSLAN ve 

benzerlerinin, atomların, yıldızların, güneş sistemi ve ailesinin, koloniyel galaksilerin; 

Bir hücreden, Rububiyet aşamalarından geçirilerek, AHSENİ TAKVİM üzere icad edilen insanın adıdır 

İlahi Nizam..... 

Anılan düzeni İLİM GÖZÜ İLE görmek gerekli fakat yeterli değildir. Asıl olan düzeni meydana getiren 

sahibin veya nâzımın bilinmesidir. Nizamın olduğu yerde, nazımın bulunması zaruri dir. Düzen var, sahibi 

yoktur, sahipsizdir denilemez. 

“ALLAHU HALİKU KÜLLİ ŞEY’İN” 

“Allah (cc) her şeyi yaratandır” 

Halkıyyet, Rububiyetle beraber ve O’nun tamamlayıcısıdır. 



Yapılan açıklamalar ile kainat düzenindeki mükemmeliyetin, O’nu ibda ve inşa eden bir zatı ekmelin var 

oluşunu zaruri kılar. Bedensel gözü âmâ olanın, göremediği şeyleri inkar etmesi; görülen eşyanın varlığını 

ortadan kaldırmadığı gibi, İLİM veBASİRET gözü kör olanların, Hakk’ın varlığını inkar etmeleri, O’nun ezeli 

varlığını nefy etmez. Kendine ait görememek kusuru, Hakk’a izafe edilemez. 

Evet Allah-u Teala her şeyi yaratandır. Amma EN GÜZEL YARATANDIR, Ayet-i Kerime’de buyrulduğu 

vechile: 

 

Secde-7 

“ELLEZİ AHSENE KÜLLE ŞEYİN HALEKAHU VE BEDEE HALKAL İNSANİ MİN TİN” 

“Allah (cc) her şeyi en güzel yaratıp ve insanı yaratmaya çamurdan başladı” 

Bütün mahlûkat’da ; Allah(cc)’ın EN GÜZEL YARATMA sanatı zâhir ve bâhir’dir. Kişi, bir boy aynasının 

karşısına geçerek, bedensel yapısını tetkik etmelidir...? Tıp otoriteleri, botanik alimleri, estetik uzmanları, insan 

yapısıyla ilgilenen tüm ilim şubelerinin mütehassısları ihtisaslarını kullanarak, insan yapısına bakmalıdır...? Bu 

bakışta kusur aramalıdır...? Bir santimetre karelik vücut yüzeyinde 15 kg.lık atmosfer basıncı vardır, bedenin 

bütün sırtındaki ağırlığı hesap etmeli ve insan bu basınç altında gülerek, oynayarak boks, halter, güreşler yaparak 

yaşamını devam ettirdiğini ve pek az sayılı olanlarının tefekkürle meşgul olduğunu ibretle görmelidir. Futbol 

topuna benzer başta insanın bütün kemalatının toplandığını, her ilim şubesi uzmanının bu top benzeri insan 

uzvundan gerekli malzemelerini aldığını düşünmelidir ve ihtisasını seferber ederek kusur aramalı...? Kusur 

bulabileceği için değil, fakat kusur bulamamanın idrakine, anlayışına sahip olmak için bunu yapmalıdır. 

Araştırıcımız, kendi başında bulunan gözü ile bakarak, kalbindeki basiretiyle fehm ederek, aklı ile tefekkür 

vesair maddi manevi yapısıyla değerlendirilerek, anılan hususların, eksik, noksan, gereksiz, yersiz olduğu 

değerlendirmesini yapamaz, aciz kalır.........? Mesela, göz duyumuzun bedenin, halen bulunduğu yerden başka 

bir mahalline koymayı tasarladığını farz edelim, bütün seçenekleri görüş zaviyesini zedeleyici, estetiği bozucu ve 

görme vazifesini yapamayacak bir hale dönüşür. Gözün halen bulunduğu göz çukurundakinin dışında başka 

alternatifi yoktur. Ağız tat alma duyusu, el ve ayaklar, tenasül ve defi hacet yerleri velhasıl her organ, 

alternatifsiz en güzel yerdedir ve insan yapısı her yönü ile AHSENİ TAKVİM’dir.......... 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

 

Sureyi Tin-4 

“Lakad halaknal insane fi ahseni takvim” 

“Gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık” 

Ayet-i Kerime’sinin hükmünün etkisinde kalır. Kusur arayan kişi TAV’AN veya KERHEN tastik eder. 

Bütün organlarımız için, bu değerlendirme geçerlidir. 

  



  

 

  

Mülk 67/3-4 

“MA TERA Fİ HALKIRRAHMANİ MİN TEFAVÜT. FERCİİL BASARA HEL TERA MİN FÜTUR. 

SÜMMERCİİL BASARA KERRATEYNİ YENKALİB İLEYKEL BASARU HASİEN VE HUVE HASİR.” 

“O Rahman’ın yarattığında hiç bir düzensizlik görmezsin.” 

Haydi gözünü çevir, görebilirmisin zaaf -eksiklik... Sonra gözünü tekrar tekrar çevir; nihayet o göz, hiç bir 

kusur bulamamaktan zelil ve hakir olarak sana döner. Artık o aciz ve çaresiz kalır....- 

Rahman ismi şerifi esmayı ilahiyedendir. ALLAH (cc) ismi camiine en yakındır. Rahman arş’ı istiva 

etmiştir, kainat düzeninde bu İSMİ HAKİMİN HÜKMÜ vardır. HAKİMİYET ve HALKIYYETİNDE 

düzensizlik yoktur. O’nda kusur ve eksiklik görmek için tekrar tekrar yapılacak araştırmalar, bakanı aciz ve 

çaresiz bırakır. 

Söyleyebileceği son söz : 

“TEBARAKALLAHU AHSENÜL HALİKIN.” 

“Her şeyi en üst derecede en güzel yaratan ALLAH (cc) yücedir” bereketli - hayırlıdır, diyebilmektir. 

Kalbin hastalıkları çoktur. En büyüğü olan HAKKIN VARLIĞINDAN ve BİR’liğinden gafil olmaktır ki, 

bunun fıkıh yönünden bilinen ismi ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR. Hak’tan tegafül eden, sebepleri ve 

sebeplerin hudusuna vesile olanları, İLAH olarak bilme durumuna intikal eder, bunlar kalbin PUT’ları olur. 

Günahı kebairin en büyüğüdür, bunun AFV’ı yoktur. Eğer İslam’ı kabul ederse afv edilebilme imkanı hasıl olur. 

İslam, şirkden kurtarır. 

Nefsin mertebeleri ve ahlakı zemimeye tealluk eden NEFS-İ EMMARE - NEFS-İ LEVVAME - NEFSİ 

MÜLHİME bahisleri özel bölümünde inşaallah tafsil edilecektir. Günahı KEBAİR ve KÜÇÜK GÜNAHLAR 

bahisleri, İlmihal kitaplarından öğrenilmelidir. 

KALBİN DEVASI - SAĞLIĞI 

Kalbin, maddesel ve manevi olarak isimlendirilen iki bölümü olduğu belirtilmişti. Onun sağlığıda iki 

bölümlü olarak mütalea edilecektir. 

Maddi Bölüm Sağlığı : 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/f.html#kalb-n-devasi-sa


Hadis-i Şerif’de buyruldu ki: 

“İBADET ON KISIMDIR, DOKUZU HELAL YEMEKTİR” 

İbadetlerin makbuliyetlerini gerçekleştiren ON ŞART’ın dokuzu helal yemekle elde edilir şeklinde 

anlaşılmalıdır. Diğer FARZ, VACİB, SÜNNET olan rükünler on şartın birinin içinde olmalıdır. Bu nedenle 

Kalbin maddesel yönünün sağlığı öncelik taşımaktadır. Visali Hz. KALBİN YEDİ İLACI Kasidesinde belirttiği 

gibi; 

1- Kılleti Kelâm-yani az konuşmaktır. 

Susmanın fazilet olduğu hakkında ehadisi nebeviye mevcuttur. 

İNSANIN SELAMETİ DİLİNİ MUHAFAZA ETMESİNDEDİR. 

ES SUMTU BİLHİKME - Susmakta Hikmet vardır. 

HİKMETİN ON ŞARTI VARDIR DOKUZU SUSMAK, BİRİSİ HİÇ KONUŞMAMAKTIR. 

KUL-İL HAYR İLLÂ FESKÛT -Hayır söyle, olmadığı surette sükut et. 

Üstadımız Visali Hz. bir beytinde şöyle buyururlar: 

Söz’ün gümüş ise, sükûtun olsun zeheb 

Kemal ehli kemalâtı sükût ile buldular hep 

Dil, çok ve luzumsuz konuşursa, kalbin ölü olduğuna işarettir denilmiştir. Dil susarsa, kalb konuşur. Kalbin 

diri olmasının ilk rüknüdür. 

2- Kılleti Menam - Az uyumaktır. 

Eren’ler az uykuyu tercih etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) son tercihlerinde, gecenin son üçte birinde uyanırlar, teheccüt namazından sonra, İşrak 

vaktine kadar (güneş doğduktan sonraki 45 dakika ) Kur’an tilâveti, Sohbet ve zikirle meşgul olurlar ve iki ile 

altı rekat arası işrak namazı kılarlardı. 

Güneş doğduktan sonra işrak vakti arası ile, akşam namazının kılınmasından evvelki 45 dakika içinde 

uyumak da Kerahat vakti kabul edilmiştir. 

3- Kılleti Taam - Az Yemektir. 

Çok yemek rehavet ve uyku getirir. Teheccüt namazına engel olur. Az yemenin üç formülü bildirilmiştir. 

Mideyi üçe bölüp, üçte birini yemekle, üçte birini su ile ve son üçte birini de boş bırakmalıdır. İkinci formülü 

miğde hacminin yarısı YEMEK ve SU ile, diğer yarısıda boş bırakılmalıdır. Üçüncü formül yemekten iştahla 

kalkmaktır. 

4- Uzleti an-il enam 



Uzlet yalnızlık, enam ise halk ve mahlûkat demektir. Seyri sülûk görmemiş veya yolunda olmayan avamla 

olan ilişkilerinde, zaruri olan konuşmalar dışında yalnızlığı tercih etmektir. Kılleti Kelam bahsinde zikri geçen; 

KONUŞUNCA HAYIR KONUŞ, MÜMKÜN OLMADIĞI HALDE SÜKÛT ET hadisi şerifi, avam meclisinin 

nitelikleri hakkında aydınlatıcı açıklamalar içermektedir. 

Diğer şerefli bir hadiste; SEKİZ MECLİS SEKİZ ŞEYİ ARTIRIR: 

a- İlim meclisinde bulunmak : İlmin artmasına sebep olur. Ancak bu meclis Hakk konuşulan ve 

MALAYAĞNİ sözlerden arınmış olmalıdır. Aksi halde ilim meclisi olma vasfını kaybeder. 

b- Suleha meclisinde bulunmak : Takvanın artmasına sebep olur. Ölçü belirlenmiştir. Kişiyi takvaya 

yönelten, bu havayı ve yaşantıyı veren meclistir. 

c- Fukara meclisinde bulunmak : Rızıkta kanaatin artmasına sebep olur. Ancak buradaki FAKR, fakrı 

manevi ile birlikte olan fakirliktir. Kişi kendi fiilinden soyunur, sonra sıfatından soyunur ve en sonunda 

varlığından soyunur, hiç birini mal etmez, Hakk’a verir, her şey Hakk’tandır ve Hakk’ındır diyerek hepsini 

Hakk’a ait kabul ederse, hiç bir şeyi kalmamış demektir. İşte gerçek fakir budur, fakrı manevidir. 

Bu üç meclis faydalıdır, bunlarda bulunmak, YALNIZLIKTAN daha faziletlidir ve efdaldir. 

Aşağıdaki beş meclis zararlıdır, avam meclisi niteliğindedir. 

d- Ümera meclisinde bulunmak : Kalpte katılığın artmasına sebep olur. 

e- Fuseka meclisinde bulunmak : Fıskı fücurun artmasına sebep olur. Fasık kimdir......? denilirse, gidişatı 

İslâma uymayan, İslam ve imanın şartlarını uygulamayan kimsedir. 

f- Kadın meclisinde bulunmak : Şehvetin artmasına sebep olur. Buradaki, namahrem kadın meclisidir. Yani, 

şer’an evlenmeye mani akrabalığı olmayan kadınla bir arada bulunmak demektir. (Erkek olan mükellefin; ailesi-

anası-ninesi-kızı-gelini-halası-teyzesi-ve on üç grubta belirlenen ve evlenmeleri şer’an tecviz edilmeyen 

kadınlarla bulunmak müstesnadır.) 

g- Çocuk meclisinde bulunmak : Vaktin beyhûde-boşa geçmesine sebep olur. Çocukla bir arada bulunmak 

lüzum ve zaruretler dışında vakti israf etmek demektir. O’nun seviyesine inmeyi, oyuncaktan ve lehviyattan 

bahsetmeyi gerektirir, buda ömür sermayesini israf etmektir. 

h- Ağniya meclisinde bulunmak : Hırs ve tama’ın artmasına sebeb olur. Zenginler meclisi demektir ki; 

O’nların kalbleri mal-para-kazanç ve her türlü ekonomik problemlerle doludur. Dil kalbin tercümanı olduğu için, 

birlikte olduğu kimselere, hep anılan konuları konuşurlar. Celisi olan kimsenin kalbide dünya malına meyyal 

olduğundan gönlü akıverir, hırs ve tema’ı kabarır. Kalb nazargahı ilahidir. Başka bir özelliğide, kalbde iki şey bir 

arada bulunmaz. 

Biri gelince diğeri terk eder. Zenginin konuşmakta olduğu ekonomik değerler, kalbi doldurur, içeride 

olanlarıda sürer dışarı çıkartır. İşte HIRS ve TAMA’ın artmasından maksat bu olsa gerektir. Sonuç şudur ki sekiz 

beraberce oturulacak insan topluluklarının, ilk üçü şartları tahakkuk ediyorsa faydalıdır, uzletten efdaldir. Diğer 

beş topluluk ise, kişiye ALLAH’ı unutturduğu, gaflete duçar kıldığı için zararlıdır, bu meclislerden iraz edip, 

yalnızlığı tercih etmek efdaldir. 

Bu sekiz meclisle ilgili olanları kırk küsür sene evvel bir kitapta gördüğümü hatırlıyorum, bu kitabı 

kütüphanemde bir daha göremedim, bu itibarla hadis’tir diye ihtiyatla kaydediyorum diğer hadis kitaplarında da 

manzurum olmadı.Bununla beraber münderecatını kalbim olduğu gibi kabul ediyor, en azından Kibar Kelâm 

vasfında benimsiyorum. 



5- TEFEKKÜRÜ TAM : 

Müminin yaşantısının her halinde Allah’ın varlığını ve BİR’liğini unutmaması, imaleyi fikretmesidir. HER 

NEYE BAKTI İSEM EVVELA ALLAH’I GÖRDÜM kibar kelâmındaki, tefekküre mazhar olmaktır.Allah (cc)’ı 

görmekten maksat, ilmel yakîn, Hakk’ın ESMA ve SIFATLARININ varlığını görmek - bilmektir. 

6- ZİKRİ MÜDAM : 

Allah’ı (cc) devamlı zikretmek demektir. Devamlı zikir, kalbin mühim ilaçlarından biridir. Kur’an-ı Azimin 

90 yerinde zikir emri vardır. Ancak, zakir, muayyen manevi seviyeye gelmedikçe ve ehlinden icazet almadıkça 

devamlı zikir etmesi muhataralıdır. Bu sayılanlar şüphesiz kalbin hayatı için gerekli olan emirlerdir. Ancak, her 

tedavide olduğu gibi, bunda da mürşidin nezaret ve nesayihına ihtiyaç vardır. 

7- KALBİ- AŞKI HAKK’IN KAPLAMASI : 

  

KALBİN YEDİ İLACI KASİDESİ (50) 

EY GÖNÜL VUSLATI CEMALDEN KESME ÜMİDİ MÜDAM 

BU YEDİ İLACI MANEVİYE EYLE DEVAM 

BİRİ AZ YEMEK OLDU İKİNCİSİ AZ KELAM 

ÜÇÜNCÜSÜ UZLETİ ANİL ENAM DÖRDÜNCÜSÜ AZ 

MENAM 

BİL BEŞİNCİ ZİKRİ MÜDAM ALTINCI OLDU FİKRİ TAM 

YEDİNCİ AŞKI HAK KAPLADI KALBİ HEMEN AÇILIR 

KALPTEN BİR KAPI 

GÖRÜR ONDA NURU CEMALİ HEM GÖRÜR PEYGAMBERİ 

HEM GÖRÜR NEBİLERİ VE HEM GÖRÜR VELİLERİ 

HEM GÖRÜR ARŞI KÜRSİ DAHİ TAVAF EDEN MELEKLERİ 

HEM GÖRÜR MAHŞERİ, SIRATI, HEM GÖRÜR MİZANI 

AMELİ HALKI 

HEM GÖRÜR SEKİZ CENNETİ, HEM GÖRÜR NARİ 

CAHİMİ 

HEM GÖRÜR ŞEYTANİ, CİNİ HEM GÖRÜR ALEMİ 



BERZAHTAKİ MEVTALARI 

VİSALİ EYLEDİ SEYRİ SÜLÛKİ GÖRDÜ HEM LEVHİ 

MAHFUZU 

VE HEM SIRRI KADER İLMİNİ EY İHVANLAR SİZ DAHİ 

EYLEYİN BÖYLE SÜLÛKİ GÖRESİNİZ MAKAMLARI HEM 

OLASINIZ VİSALİ 

KALBİN ZEMİNİNDE VARDIR DÖRT DİREK 

HANNAN, MENNAN, DEYYAN, SÜPHAN, MELEK 

KALBİN FEVKİNDE VARDIR ÜÇ LEM’ALAR 

RUBUBİYET, RAHMANİYET, RAHİMİYET, ENVARLAR 

HEM SAĞINDA NEBİLER, VELİLER, MÜRŞİDLER 

HEM SOLUNDA TECELLİ-İ ESMA, EFAL, SIFAT, ZATILER 

HEM ÖNÜNDE İLİM, MARİFET, MUHABBET, NURU İMAN 

HEM ARKADA RÜYAYI SADIKA, VAHİY’LER DAHİ İLHAM 

HAKİKAT ve MARİFET SIRLARI-VİSALİ VE RUHİ DİVANI (K.S.) Sahife.91 

  

Kasidemizde pek açık bir şekilde belirtilen KALBİN YEDİ İLACI’na devam edildiği taktirde, semalara 

çıkışla birlikte ARŞ- KÜRSİ-ALLAH’u Zü’l Celal’in Cemalinin Nuru-Melekler- Rasulü Mücteba Efendimiz - 

PEYGAMBERLER-VELİLER-MÜRŞİD’LER ve diğer mukaddes makamların görüleceği müjdelenmektedir. 

Yüzde yüz doğrudur, cümlesi zuhur eder. Ancak, beş ilacı ile beraber, yerine getirilmesi gereken dini hükümler 

ve emirler vardır. Onlardaki noksanlar, zikredilen semalara yükselmeye engel olur. Manevi bölümün şifasını 

temin eden esasların belirlenmesinden sonra, evveliyyetle BİLİNMESİ ve UYGULANMASI gereken esaslar 

tesbit edilecektir. 

KALBİN ŞİFASI - MANEVİ BÖLÜM SAĞLIĞI 

Müellifi muhterem Visali (k.s.) KASİDEYİ MÜNFERİCE ŞERHİN’de: 

EY AŞIKI KUR’ANİ - HEM LİKAİ RABBANİ 

OKU DAİM KUR’AN-I - HEM HURUFU KALBİ 

HEM OKU AĞLAYARAK- ÖYLE BUYURDU NEBİ 

KALB İKİ KISIM OLDU - BİRİ OLDU CİSMANİ 
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HEM SENEVBERİ ŞEKİL- RUHU HAYVAN MERKEZİ 

BİRİ KALBİ HAKİKİ - RUHU SULTAN MERKEZİ 

O’DUR İRFAN MAHALLİ- O’DUR İMAN MAHALLİ 

HEM MİR’ATI İLÂHİ -HEM MANZARI RAHMANİ 

BEŞTİR KALBİN DEVASI- O’DUR KALBİN ŞİFASI 

MECALİSİ SALİH EVVELİ- ORUC TUTMAK İKİNCİ 

KUR’AN OKUMAK ÜÇÜNCÜ- DÖRDÜ GECE NAMAZI 

HEM SEHER VAKTİNDE -İSTİĞFARDIR BEŞİNCİ 

Kalbin manevi bölümüne ait beş ilacı açıklayalım; 

1- SULEHA MECLİSİ 

Yaşantısında İslam dinini bilen, uygulayan ve İslam ahlâkını yaşamına intikal ettiren, fiil ve hareketlerinde 

izhar eden kişi SALİH MÜ’MİN’dir. Suleha meclisi, anılan emsal mü’minlerin toplandığı yerlerdir.Bunların 

toplu halde bulunduğu mahallere, ALLAH’IN NURU ve FEYZİ, tarlaya yağan yağmur gibi devamlı tenezzül 

eder. 

Bir başka ifadesiyle, İLÂHİ ve MANEVİ RAHMET iner. Kalb dirilir. ASTRONOT’ları AY’a götürecek 

olan AY MODÜLÜ - SKYLAB, yolculuğa çıkış, gidiş ve dönüş için, ne gibi vasıflara-aletlere teknolojiye sahip 

olması gerekiyorsa, evvela anılan VASAT ORTAM’ın hazırlanması gerekir, ay yolculuğu böyle başlamıştır. 

Manevi alemlere yükselme ve yolculuk demek olan MİRAC içinde, MİRAC’a mazhar olabilecek, Allah’ın 

bahtiyar kulları, miracı yapabilecek bir ortama öncelikle sahip olmalıdır. İşte, kalbin beş ilacı bu ortamı 

hazırlayan esaslardır ve ilki SULEHA MECLİSİDİR. Özelliği, malayağni, dedi kodu, gıybet, dünya kelâmından 

fâriğ olmalı, ilişkisini kesmiş bulunmalıdır. 

2- ORUÇ TUTMAK 

İnsanın; bedensel yapı artı manevi latif yapının sentezi olduğunu; ölümle bedensel yapının, yeniden dirilişe 

kadar çürüyerek kaybolduğunu söylemiştik. 

Ruh ve kuvveleriyle, kalbin, manevi kuvveleri, lâtif olan varlıkları ile, kendine özge yaşamını sürdürür. 

Alem-i Şehadet dediğimiz, Dünya yaşamındaki bu sentez yapıda, ruh ve kalp, kuvveleriyle HAKİM ve idareci 

olmakla beraber, bedensel yapıda etkinliğini sürdürür. Bu etkinlik, kişiyi dünyaya bağlayan DÜNYA 

SEVGİSİDİR. 

Hadis-i Nebevi’de (sav) : 

“HUBBÜD DÜNYARE’SÜ KÜLLİ HATİETÜN, HUBBÜKE ŞEY’E YU’Mİ ve YUSİMMÜ” 

Hadis Ansiklopedisi C.6 shf. 254 

Bütün günahların ( hataların ) başı dünya sevgisidir. Birşeye olan sevgin, seni kör ve sağır yapar. İnsanın, 

belirlenen sentez yapısıyla, dünyaya gelmekten ve yaratılmasından maksat; ilk önce Allah’ı bilmesi ve O’nun 

Mabud’ün bilhak olduğunu tasdikten sonra İBADET ETMESİDİR. 



Ana gaye budur, ömür denilen 60-70 arası olan vasati yaşam süreci, bu gayeyi temin için harcanmalı ömür 

sermayesi anılan gaye için kullanılmalıdır. 

Hadis-i Şerif’de beyan olduğu gibi, dünya sevgisi insanı KÖR ve SAĞIR edeceğinden, Dünya muhabbeti ile 

MEVSUF ve MEŞBU olan kişi, HAK sözü işitmekden ve HAKKIN VARLIĞINI GÖRMEKTEN mahrum kalır 

böylece, Yaradılış gayesine yönelemez, ömür sermayesi israf edilmiş olur. Zikredilen bu yöneliş RUH ve 

KALBİDE etkileyerek, yapılarında bilkuvve, potansiyel güç ve istidat olarak mevcut olan, Hakk’a yönelme ve 

Hakk’ın varlığında EBEDİ SAADETE erişme olanağı atalete uğrar, kaybolur.Böylece ebedi felakete dönüşür. 

Gerçi, sentez yapılı insan yaşamı, ecel denilen zaman süreci içinde devam eder. RUH ve KALB bu yaşamı 

devam ettirir. Aslında RUH ve KALB AMİR ve MÜDİR olarak hakim durumda, Bedensel yapı ise; MEMUR ve 

tâbi mevkiinde mahkûmdur. Bunlar yer değiştirmezler, bedenin buna gücü yoktur. Ancak, devlet yapısındaki 

HÜKÜMET ve HALK arasındaki münasebetlere benzer hal zuhur eder. Devleti idare eden hükümettir, halk 

idare edilendir. Öyle bir hal zuhur eder ki, halk çeşitli sebepler tahtında, hükümeti etkiler, bu çeşitli sebeplerin ne 

olduğunu tesbit ihtisasımız dışındadır . Basın, radyo, televizyon, sokağı işgal gibi eylemler, Kamu oyu elde 

etmek maksadıyla harekete geçerler ve sonunda halk böyle istiyor, imajı elde edilir.İşte hükümet bu şekilde 

etkilenir. Dış yapı ve görünüşünde amir durumunda olan, icra kuvvetinin başı olan hükümet, kamu oyu adı 

altında mahkûm-tabi durumuna düşer ve idare edilen halk’da müdir ve metbû vasfına geçer. Herkes yerli 

yerindedir. Öyle görünür.Anlatmaya çalıştığımız bu hal, RUH-KALB ikilisi ile bedensel yapıdaki durumu bir 

misal ile anlatmak içindir. Kamu oyu adı altında, hükümete istediklerini yaptıranlar gibi, DÜNYA sevgiside, 

kalbi etkileyerek, onu, AHİRET HAYATINDAN GAFİL, SAĞIR ve KÖR olarak istediklerini yaptırır ve 

EBEDİ İDAMA GÖTÜRÜR. 

ORUC, put haline gelen, KALP - RUH ikilisini esir eden DÜNYA MUHABBETİNİ bir derece keser, 

NÖTR hale getirir. Bu yönü İLE ORUC KALBİN İLACIDIR. Ramazan orucu farz olarak eda edilir. Eğer 

Ramazan ibadetleri; seni manevi aleme döndürmüyor, kalbin bu hastalığını tedavi için yeterli olmuyorsa, nafile 

oruçlara yönelmek gerekir. Hace-i Kainat Efendimizin, kalb hastaları olan bizlere anlatmak için, bizzat eda 

ettikleri nafile oruçlar şunlardır. 

A- Muharrem Ayı Orucu : Ayın birinden onuncu güne (dahil) kadar devam eder. Mümkün olmadığı, 

mazeret olduğunda, Muharremin 9-10’uncu veya 10-11’inci günleri veya 9-10-11 günlerinde tutulur. 

B- Zilhicce ayının birinden onuncu gününe kadar devam eder . 

C- Her Arabi-Kameri Ay’ın 13-14-15’inci günleri tutulan oruc, buna EYYAMI BIYZ denilir. Adem 

aleyhisselamın oruç tuttuğu günlerdir.Bu günlerde FEYZ ve RAHMET bol olur. 

Rasulüllah Efendimizin bazı kere, her haftanın PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri nafile oruç tuttukları 

olmuştur . 

3-) KUR’AN OKUMAK 

Kur’an-ı Kerîm’de buyruldu : 

“VE NÜNEZZİLÜ MİN EL KURANÜ MA HÜVE ŞİFAÜN VE RAHMETÜL LİL MÜ’MİNİNE, VELA 

YEZİDÜZZALİMİNE İLLA HASERAN” 

“Biz Kur’an-ı müminler için şifa ve rahmet olarak indiriyoruz, Zalimlerin ancak ziyanını hüsranını arttırır.” 

Kur’an, maddi ve manevi yapılanmamızın en büyük şifasıdır. Müminler, her hastalıklarında şifayı evvela 

Kur’an’dan, kolaylarına gelen yerlerden okumalıdır . Şifayı Kur’an’dan beklemelidir . 



Okuma bilenler veya hıfzında olanlar, YASİNİ ŞERİFİ OKUYARAK, şifayı Allah-u Teala’dan 

istemelidirler. Yasin kasidesinde buyruldu; 

  

YASİN KASİDESİ-On faydası-Hastaların şifa bulması 

OL HABİBİ MUSTAFA-NURU AHMED MURTAZA 

ÜMMETİNE TEBŞİR ETTİ YASİNİN ESRARINI 

YASİN KUR’AN’IN KALBİ-VARDIR HEM ON HASSASI 

BİRİ, AÇ’DI OKUDU HEMAN MİĞDESİ DOYDU 

İKİNCİ, ÇIPLAK İDİ-OKUDU LABİS OLDU 

ÜÇÜ, HEM BEKAR İDİ OKUYUNCA EVLENDİ 

DÖRDÜ, DÜŞMAN KORKUSU-OKUDU EMİN OLDU 

BEŞİ, KALBİ MAHZUN İDİ-OKUYUNCA FERAH BULDU 

ALTI, GURBETTE İDİ-OKUDU VATAN BULDU 

YEDİ, MALI ÇALINDI OKUYUNCA BULUNDU 

SEKİZ, HEM SUSUZ İDİ-OKUYUNCA SU BULDU 

DOKUZ, MEYYİTE OKUDU AZABI HAFİFLEŞTİ 

ON, HASTAYA OKUNDU DERHAL ŞİFA BULDU 

VİSALİ BULMAK İSTERSEN YASİN’İN ESRARINI 

TAAMIN HELAL OLSUN-İTİKADIN TAM OLSUN 

HEM BULASIN LEDÜNNİ-HEM TEVHİDİN SIRRINI 

4- GECE-TEHECCÜT NAMAZI 

Kur’an’da buyruldu : 
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Müzzemil/2-3-4 

“KUMİLLEYLE İLLA KALİLE. NISFEHU EVİNKUS MİNHÜ KALİLE EV ZİD ALEYHİ VE 

RATTİLİLKUR’ANE TERTILA” 

“GECE KALK ancak birazı müstesna. Gecenin yarısında kalk, yahut bu yarıdan biraz eksilt, yahut o yarının 

üzerine ilave et, Kur’an-ı’da yavaş ve güzelce oku” 

Bu Ayet-i Kerime’de gece namazı emredilmiştir. Kılınan namazda TEHECCÜT NAMAZI dır. İki rekat 

kılınmakla Teheccüt sevabına nail olunur. İki ile sekiz arasında kılınır. On iki rekata kadarda kılınabilir. Gece 

namazı gece vaktinin yarısının girmesiyle başlar, İmsak vaktinin sonu bu namazınında sonudur. Bu ikisi arası 

vakitlerde eda edilir.İmam Hasan (ra) GECE TEHECCÜT NAMAZI KILANLARIN YÜZLERİNDE BİR NUR 

VARDIR, O NURLA BELLİ OLURLAR demiştir. Sureyi KEHF’in son dört ayetini namaz kılmak niyetiyle 

okuyarak yatanlar teheccüt vaktinde uyanırlar . Evinde beyaz horoz besliyenler berekete nail oldukları gibi, 

horoz teheccüt vaktinin SON ÜÇTE BİRİNDE mutlaka öter, namaz vaktini bildirir. 

5- SEHER VAKTİNDE İSTİĞFAR ETMEK 

Ayet-i Kerîme’de buyruldu : 

  

 

  

Ali İmran-17 

  

“ES SABİRİNE VES SADİKINE VEL KANİTİNE VELMÜNFİKINE VEL MÜSTEĞFİRİNE BİL 

ESHAR” 

“O TAKVA SAHİPLERİ, sabreden, sadakat gösteren, DUA EDEN Allah yolunda infak edenler ve seher 

vakitlerinde istiğfar edenlerdir.” 



Allah-u Teala beş grup halinde anılan mü’minleri medhi sena etmektedir. Onlardan biriside seher vaktinde 

yapılan istiğfar-tevbelerdir. Seher vakti, sabahın ikinci fecrinden biraz evvel olan vakittir. Bu vaktin içinde 

yapılan tevbe, kalbin manevi bölümünün beş ilacından biridir. 

  

  

Visali Divanında KALB’le ilgili diğer Ledünniyat 

A- KALBİN MEYVESİ 

SABIR-TEVEKKÜL-RIZA-TESLİM 

Kalb sağlığına kavuşursa, bu güzel ahlaka sahip olur. 

Visali Divanı sh. 12 

B- KALBİN DÖRT KAPISI 

VARDIR KALB’DE DÖRT KAPI 

BİRİ ÜLYA ODA CEMAL KAPISI 

BİRİ SÜFLA-ODA DÜNYA KAPISI 

BİRİ SAĞDAN-ODA CENNET KAPISI 

BİRİ SOLDAN-ODA CAHİM KAPISI 

YOKDUR BİRİNDE KAPI-ODA VAHDET KAPISI 

ŞÜKRET NİMETLERİNE - ETME ŞİKAYET DERDİNE 

VİSALİ DİVANI - KASİDEYİ MÜNFERİCE ŞERHİNDEN alınmıştır. Sahife 12 

  

C- KALBİN HAYATI 

MEVLAMIZ NİMETİNİN-VARDIR MİSK’DEN KOKUSU, 

VARDIR HAYATI EBEDİ, HEM RUHLARIN GIDASI, 

KASDET BUL O HAYATI-İÇ HEM ABU HAYATI 

ÜÇTÜR KALBİN HAYATIBİRİ İLMÜLE DÜN’Nİ, 

BİRİ AŞKI İLAHİ-BİRİ BAKABİLLAHI BUNLAR VARİSİ NEBİ 

Visali Divanı Sh. 12 - 13 
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D- SAĞLIĞA ULAŞAN KALBİN LÂHUTİ TAC GİYMESİ 

KALB’İN sağlığa kavuşması için, hastalıklarının teşhis ve tedavisi gerektiği ve tedavininde ne şekilde 

yapılacağı, tabir caizse, manevi Antibiyotiklerin neler olduğu ve ne şekilde kullanılacağı, yukarıdaki bahislerde, 

bilindiği kadarıyla anlatılmıştır. Gerçi ilmen yakin bildirilen,zikredilen bahisler yeterli olmakla beraber, bu 

bilgilerin, Mü’min’in yaşantısına HAL olarak nasıl intikal ettirileceği önem taşımaktadır. Bunun alternatifsiz tek 

seçeneği vardır; oda Seyri Sülûk’u bitirmektir. Selefi Salihin, insanın manevi terbiyesi için, Kur’an çizgisi-

sınırları içinde kalmak şartıyla terbiye usulleri tesbit etmişler, anılan terbiye sistemini ikmal edenlerede; VARİSİ 

NEBİ, Peygamber Aleyhisselamın manevi kemalâtının mirasçısı demişlerdir. Burada ki tevarüs, Alehissalatü 

Vessalam Efendimizin AHLAK GÜZELLİĞİ-MÜKEMMELLİĞİ ve MANEVİ MERTEBELERİN, değişik 

nisbetlerde, muhtelif neşe ve meşreblerde, sülûki bitirenlere ikram edilmesidir . Bu kemalâtın külliyen verilmesi 

mümkün değildir .Hz. Peygamberin ( s.a.v. ) makamına kimse yükselemez ve tahammül edemez . 

Seyri Sülûk’un itmam edilmesinin bir başka adı da, TARİKATLAR İSMİYLE bilinir olmuştur . Gerçi bu 

gün tarikatlar 676 sayılı kanunla seddedilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. Kitabımızın telifinden maksat, 

mazide kalan kültürel birikimlerimizi tarihsel vakı’a olarak bildirmek; unutulmuşluğa terketmemektir. Bu 

itibarla, biraz aşağıda, tarihi mirasımızı bilinen yönleriyle açıklamaya çalışacağız. 

Seyri Sülûk bitirilmesiyle ihsan edilecek manevi mertebeler, Visali Divan’ında, Kasideyi Rahime’nin son 

altı satırında, Kalbin Yedi İlacı kasidesinde, ikram olarak Mü’minlere açıklanmıştır . 

  

KASİDEYİ RAHİMİYE 

BU SÜLUKİ YAPANLAR GİYER TACU LAHUTİ 

FENA FİLLAH BURASI BAKABİLLAH ORASI 

VİSALİ BU ESRARI BİLDİRDİ İHVANLARA 

FENAFİLLAH OLMALI-BAKA BİLLAH BULMALI 

BİTİRENLER BU SÜLUKİ-ÇIKAR ARŞI AZİME 

GİYER TACI LAHUTİ-OLUR VARİSİ NEBİYİ 

Visali Divanı, Sh:59 

KALBİN YEDİ İLACI KASİDESİ 

YEDİNCİ AŞKI HAK KAPLADI KALBİ-HEMEN AÇILIR 

KALP’DEN BİR KAPI 

GÖRÜR O’NDA NURU CEMALİ-HEM GÖRÜR 

PEYGAMBERİ 

HEM GÖRÜR NEBİLERİ VE HEM GÖRÜR VELİLERİ 
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HEM GÖRÜR ARŞ’I-KÜRSİ-DAHİ TAVAF EDEN 

MELEKLERİ 

HEM GÖRÜR MAHŞERİ-SIRATI-HEM GÖRÜR MİZANI 

AMELİ HALKI 

HEM GÖRÜR SEKİZ CENNETİ-HEM GÖRÜR NARI CAHİMİ 

HEM GÖRÜR ŞEYTANI-CİN’Nİ-HEM GÖRÜR 

ALEMİ BERZAHTAKİ MEVTALARI 

VİSALİ EYLEDİ SEYRİ SÜLÛKİ-GÖRDÜ HEM LEVHİ 

MAHFUZU 

VE HEM SIRRI KADER İLMİNİ-EY İHVANLAR SİZ DAHİ 

EYLEYİN BÖYLE SÜLÛKİ-GÖRESİNİZ MAKAMLARI-HEM 

OLASIZ VİSALİ 

Visali Divanı 59 

KIYASLAMA 

Bu başlığı koymamızın sebebi, yirminci asrın ikinci yarısının (1969 Yılı ) aktüel olayı olan İNSAN 

OĞLUNUN AY’A AYAK BASMASI ve gerektirdiği teknoloji ile, Kur’an-ı Azimüşşan’da zikredilen, semavi 

seyirler, URUC-MİRAC olayının, ana hatlarıyla, birinin diğeriyle karşılaştırılması, mukayeseli değerlendirme 

yapılması nedeniyledir. 

a) Ay yüzeyine iniş 

“Dünyamız, samanyolu içindeki 200 milyar olduğu tahmin edilen yıldızlardan biri olan güneşin, çevresinde 

dönüp dolanan 9 gezegenden, güneşe yakınlık sırasıyla üçüncüsüdür. 

Gezegenimiz, bütün UZAY içinde belki bir TOZ ZERRESİ gibidir.Bununla beraber diğer gezegenlere hiç 

benzemez. Taşı, toprağı, havası, suyu, ormanları ve okyanuslarıyla, sanki-SEÇİLMİŞ-bir meskendir.Hele 

üstünde yaşayan insanları, 5 Milyarlık bir topluluk... 

  

AY’da ilk insan izleri... İnsanın asırlar boyu merak ve heyecanla beklediği uzaya açılma... İnsanın UZAY 

ÇAĞINI AY’LA BAŞLATMASI ... 

Astronotların Ay yüzeyine diktikleri bir Plâket : 

“Buraya Dünya adlı gezegenden gelen insanlar ayak bastı - 20 Temmuz 1969” 
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Uzay, şimdiye kadar alıştığımız her çeşit kavram ve ölçü birimlerini unutmadan, anlaşılması ve anlatılması 

imkansız bir alemdir... Dünya üzerinde her zaman kullandığımız tüm sayı ve boyutları bir tarafa bırakmak 

zorunda kalırız. Orada, uzunluklar başkadır. Hızlar, kuvvetler, zamanlar, kütleler ve çekimler 

başkadır.........UZAY, Dünya üzerinde geçerli tüm fiziksel yasa ve prensiplerin önemli ölçüde değiştiği, hatta 

dejenere olduğu bambaşka bir ortamdır” 

UZAY’IN SIRLARI-Taşkın.Tuna Sh. 53-56-90 

Bu konuya ilave olarak, aynı kitap-kaynaktan,Güneş sistemine-ailesine dahil olan ve DÜNYAMIZA; en 

yakın 9 gezegenin, Dünyaya olan mesafeleri ve saatte 1000 Km. hızla seyreden uçağın, ne kadar zaman 

sürecinde ulaşabileceğinin rakamlarını bildiren bölümü nakledelim: 

Güneş sistemindeki gezegenleri kısaca incelemeye çalışacağız: 

................................................................. 

“Diyelim ki, en hızlı JET uçaklarından birine atlayıp, satte tam 1000 Km. lik bir hızla yola çıkıyoruz ilk 

olarak en yakın komşumuz AY’a gidelim. Yolculuk tam 17 gün sürecektir. Bize en yakın gezegen olan 

VENÜS’e yolculuk ise 4.5 yıl sürer. Mars’a 6 yıl 9 ay, MERKÜRE 10 yıl, JÜPİTERE 76 yılda ulaşabilirdik. 

SATÜRN gezegenine yolculuk insan ömrünün yetersiz kalacağı bir sürede gerçekleşir- 152 yıl. 

Bundan sonra ki gezegenlere ulaşmak ise ancak asırlar boyu devam edecek uzun yolculuklarla 

gerçekleşebilir.URANÜS’e 425 yıl, NEPTÜN’e 675 yılda varmamız gerekecektir. Güneş sisteminin en uzak 

gezegeni olan PLÜTON Dünyamızdan 6 küsür milyar Km. uzaklıkta olduğundan, çağımızın en hızlı uçaklarıyla 

ancak 700 yılda gidebilirdik. 

Yolculuğumuzu güneş sistemimizin dışına yöneltelim. Bize en yakın yıldız olan ALFA CENTAUR’e ancak 

16 Milyon yıl sonra ulaşabilirdik. RİGER yıldızına ise tam 20 milyar yılda varmamız gerekecekti. 

20 milyar yıl devam eden yolculuk... 

Bu süre o kadar uzundur ki, Evren’in yaradılışından bu güne kadar geçen süre bile, 15 milyar yıldır......” 

Aynı eser Sahife. 93-94 

Belirtilen rakamlar, dünyaya en yakın gezegenler, yıldızların mesafeleridir. Daha kendi galaksimiz 

SAMANYOLU için, kilometrelere varan rakamlar konulması imkansızdır. Bundan sonra ki mesafeler, Işık 

hızına göre tesbit edilir. Evren’in gözlenebilen sınırlarında MİLYAR IŞIK YILI uzaklıkta galaksiler-yıldızlar 

vardır. Bu rakamların verdiği sonuç: İnsanın bedensel yapısıyla semalara gitmesi imkansızdır. Roket hızı ile 

AY’a sekiz gün küsür saat ve dakika içinde giden astronotların HAVASI-SUYU-GIDASI dünyadan 

götürülmüştür. Tuvalet vesair ihtiyaçları zorluklar içinde olmuştur. Olayın finansman ve sağlık boyutu çok 

büyüktür. 

Maksadımız AYA’a gidişi önemsememek değildir.....? 

Manevi-Ruhsal yapı ile olan seyrlerle mukayese içindir... 

AY YOLCULUĞUNU gerçekleştiren teknolojik, Kozmolojik ve astronomik bilgilerle... Kainatın 

büyüklüğü, azameti ve Allah’ın varlığının sonsuzluğu, şüpheye yer vermeyecek biçimde gerçekleşmiştir. 

Yaşamımızı te’min eden SICAKLIK ve IŞIK, GÜNEŞİN bir çok mertebelerinde, inerek ve süzülerek zuhur 

eden varlığındandır... Güneşin hakikati, dünyadaki tenezzülü olan IŞIK ve HARARET gibi değildir... 



Evren veya bir başka ismi olan KAİNAT, Allah-u Teala’nın zatı mertebesinden, künh’ü yani BİLİNMEZ 

varlığından beşinci mertebedeki tenezzülüdür ve bu mertebenin ismi;ALEMİ ŞEHADET’dir. Bedensel gözle 

görülebilen-BİLİNEBİLEN varlığın zuhurudur. 

Belirtilen uzunluklar ve teleskopların gözleyebildiği tüm varlıklar ALEMİ ŞEHADET mertebesinin 

içindedir. Allah-u Zü’l Celal’in beşinci mertebesi bu kadar büyük, azim olursa.... Hakk’ın daha yukarıdaki 4-3-

2’inci mertebedeki varlığı ve en evvelindeki BİLİNEMEZ-BELİRLENEMEZ makamdaki varlığı nasıldır.....? 

Sorusuna olan hayretimiz daha çok artmıştır. 

Alemi Şehadet’in ayrıntılarına, inceliklerine inebilmek ve daha yukarıdaki mertebelere çıkabilmek (urûc 

etmek), bedensel yapının taşıdığı, lâbis olduğu şartlar içinde mümkün değildir. Jetlerin, roketlerin yeterli 

olmadığı ve çalışmadığı alemler vardır. 

  

b) Akıl Ötesi - GAYBİ ALEM’LER 

Akıl. Allah-u Zül Kemal’in, insana en büyük hediyesi, bağışıdır. 

Onun değeri, akıldan mahrum olanların haline ibretle bakarak anlaşılır. 

Aklın varlığı, eserleriyle bilinir. Kişinin konuşmalarından, eylem biçimlerinden... Akıllı yada akılsız 

olduğuna hükmederiz. Maddesel yapılı varlığı yoktur, mekânı yoktur, fakat aklın başımızda olduğunu kabul 

ederiz. Materyalist görüşe sahip olanlar bile, aklı inkâr etmez... Edemezler, çünkü aklı kabul etmemek insanın 

kendini inkâr etmesi demektir.ESERLERİYLE BİLİNEN, BEDENSEL GÖZLE GÖRÜLEMEYEN LATİF 

VARLIĞIMIZDIR şeklinde tarifi mümkündür. 

Akıl, ruhun kuvvetlerindendir. Allah-u Teala’nın SUBUTİ SIFATLARIN’dan, İLİM sıfatının mazharıdır. 

ESBABI İLİM ÜÇTÜR. İlmi zuhur ettiren üç sebebden biri AKLI SELİM, hak yolda olan ve Hakk’a teslim 

olan aklıdır. 

Visali (Hz.)’ne göre : 

AKIL üç kısımdır: İfratı, cerbezedir. Yani aldatıcı sözle Hakk’ı gizlemektir. 

Tefriti, hamakattır. Ahmaklık ve ilmi konularda anlayışsızlıktır. 

Aklın vasatı, hikmettir, eşyanın harici batıni keyfiyetlerini, kanunlarını, hakikatını bilir. 

Bu tasniflerden anlaşıldığı gibi, aklın faydalı olması, imani hakikatlere teslim ve hikmetle muttasıf 

olmasıyla mümkündür. Aklı selim bura sıdır. 

Bütün müsbet yönlerine rağmen, akıl her şeyi bilmez. Çeşitli problemleri bilmede ve halletmede Akıl 

sınırlıdır. Aklın sınırlarının aşıldığı yerlerden sonra NAKLİ-GAYBİ ilimler başlar. Allah-u Teala’nın bildirmesi 

ile hasıl olur. “VE ALLEMNAHU MİN LEDÜNNE İLMEN” Ayet-i Kerimesine mazhar olanlardan zuhur eder, 

izhar eden Allah-u Teala’dır. ÜÇ DERECESİ - MERTEBESİ VARDIR. 

1- Vahiy’dir : Peygamerlere gelir. 

2- İlham’dır : Evliyaya gelir. 
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3- Firaset’tir : Salihlere ve tüm canlılara gelir. 

Muhyiddin-i İbn’ül Arabi “SÖZLERİMİZ VAHYİ KELAM DEĞİLDİR. AMMA VAHYİ İ’LAMDIR” 

demiştir. 

S.ULUDAĞ Tasavvuf Terimleri Sh. 508 

  

c) Değerlendirme 

Semalara çıkmak, evrenin sırlarını ve sınırlarını öğrenmek, insanın merak ve tecessüs ettiği kozmolojik 

konuları bilmek için, uygulamaya koyduğu iki seçeneği vardır. İlki, aklına güvenerek, akıl yolu ile anılan 

konuları çözmek veya aklın yetersizliğini kabul ederek, nakil yolu demek olan VAHY-İLHAM-FİRASET’den 

ibaret olan seçeneği tercih etmektir. Her iki yolun, konularını, vasıtalarını bu günlerin seviyesinde elde ettikleri 

sonuçlar, hulâsa halinde çıkarılmış, mukayese imkanı hazırlanmıştır. 

Akıl yolu ve onun temsil ettiği pozitif ilim aciz kalmıştır. Kapasitesi evrenin sırlarını anlamaya yeterli 

olmamaktadır. Hace-i Kâinat Efendimiz, Mirac yolunu açmış ve kendisine tabi olanlara da intikal ettirmiştir. 

Mirac, kainatın maddesel sınırlarını aşmış ve HALKIYYET alemlerinden, alemi gayb olan, HAKIYYET 

ALEMLERİNE YÖNELMİŞ, ilâhi nizamın sahibini görmüş, bilgiler almış, tâbi olanlarına tebliğ etmiştir. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

  

  

 

Rahman-33 

  

“Ya maşeral cinni vel insi inistetatüm en tenfüzu min aktaris semavati vel ardi fenfüzu, vela tenfüzune illa bi 

sultan” 

“Ey insan ve cin toplulukları; semaların ve yerin her tarafından çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin 

gidin... Geçemez, gidemezsiniz, ancak Allah’ın kudretiyle gidebilirsiniz” 

Ayet-i Kerime konuya açıklık getirmektedir. Allah’ın kudretiyle çıkılabileceğini; diğer bütün seçeneklerin 

ihtimallerin ( JET - ROKET VE DİĞERLERİ ) mümkün olmadığı kesinlikle bildirilmektedir. Bu Kur’anı 

Azimüşşanın mucizesidir ve aksi yönde düşünenlerede meydan okumadır....... 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/f.html#c-de-erlendirme


Sultan kelimesi, Allah’ın (cc) isimlerindendir. Saltanat, hakimiyet, her şeye gücü yeten, nufuz sahibi ve tüm 

Kemal sıfatlarını muhtevasında bulunduran demektir. Maddesel alemlerin sınırı dahi bilinememekte ve uzay her 

an ve saniyede genişleyerek büyümekdedir. Eldeki roket ve benzerleri, anlık genişlemeyi bile geçemezken, ilk 

yaradılıştan beri devam eden büyümenin, sınırlarına ulaşmanın imkansızlığı tartışma kabul etmeyen gerçektir. 

Ayet-i Kerim’e sadece insanlara hitabetmekle yetinmemekte, CİNNİ’lere de hitabetmektedir. Cinler latif 

yapılı yaratıklardır, dünya semasında sınırlı dolaşım imkanları vardır. Amma, onların da... AKTARIS 

SEMAVATA çıkabilme güçleri yoktur. 

Tek gidiş yolu Allah’ın kudretidir...Ve bu kudret, MİRAC HADİSESİ ile, Kur’an ayetleri ve Mirac 

hadisiyle gösterilmiştir. Mevludü Şerif’tede açıklamalar vardır. Mirac’da Cebrail (as) Sidreyi Münteha’ya kadar 

gidebilmiş, daha ileri BİR ADIM ATARSAM YANARIM demiştir. Mukarreb melekler dahi bir sınıra kadar 

gidebilmektedir. O Halde Meleklerde acizdir. Zaten MUTLAK ACİZLİK, BÜTÜN YARATIKları kapsamı içine 

alır. Onlarda zahiren görülen güç de, Hakk’ın gücü ve O’nun verdiği kadarla sınırlıdır. 

Milyar ışık yılı mesafeler olan yaratılmış alemleri ve hakkiyyetin müsaade edilen sınırına kadar GİDİŞ-

GELİŞ çok kısa sürede vaki olmuştur. Rivayete göre Miraca çıkışta, yatağında mevcut olan sıcaklık, dönüşte 

soğumamıştır, EV’in önündeki HURMA ağacının dalı, ilk çıkışta sallanmış ve avdette sallantı devam etmiştir. 

Kesinlikle belli olan husus,Mirac’dan avdetten sonra, gördüklerini ertesi gününde Ashab-ı Kiram’ına 

bildirmiştir. Halbuki, en hızlı jet uçağı ile, güneş sisteminin dışındaki en yakın yıldıza 20 milyar yılda 

gidilebileceğine göre... Bu iki seçeneği gidiş-geliş süreci bakımından mukayese imkânı yoktur. 

Kainatın sırlarını müspet ilim yolu ile bilmek yeterli olmamaktadır. 

TEK YOL İSLAM’DIR, DÜNYA ve AHİRET SAADETİ, İSLAM DİNİNİ BİLMEK ve BİL FİİL 

UYGULAMAKLA ELDE EDİLİR. 

İLİM ALLAH’ındır ve ALLAH’tandır. O’nun öz malıdır. Dilediğine dilediği kadar, her hangi bir ilim 

nev’inden-şubesinden verir. İlme tesahüp etmeye kalkışan, şirke girer, Tecdidi iman dışında AFV’ı olmayan 

günahtır.Aya gitmenin teknolojiside Allah’ın (cc) öğretmesiyle zuhura gelmiştir.O’nun iradesi olmadıkça bir çöp 

bile yerinden kımıldayamaz... Ay yolculuğunun İslâm’a alim ve amil olmayan kozmoloji uzmanları vasıtasıyla 

gerçekleşmesinde tarafımızdan bilinemeyen hikmetler vardır... Sebeb olanlar, umulurki hidayete erenler 

olacaktır. Allah-u Teâla’nın AZAMET, EKBERİYET, AZİZİYET, RUBUBİYET sıfatlarının, kemmiyet 

itibariyle, tahminlerimizin çok fevkinde tesbitleri, müminlerede faydalı olmuştur. 

Mİ’RAC OLAYI, MUCİZESİ ve ÖLEN MÜ’MİNE İLK İKRAM 

Mi’rac manevi seyr olarak MARİFETTE İLERLEMEK, TERAKKİ ETMEKTİR. 

Maddesel alemlerdeki seyir ise; evvela HALKİYET ALEMLERİ olan, Yedi Sema, Arş, Kürsi, Sidreyi 

Münteha’ya kadar, ruh ve bedensel yapısıyla Peygamber Efendimiz’in (sav) yükselmesi-urucdur. Visali 

hazretleri Sultanımızın ifadesiyle RUH meal CESED vaki olmuştur. 34 adet miracının diğer 33 adedinin hepsi 

RUH’en vuku bulmuştur. 

SİDREYİ MÜNTEHA; HALKIYET yani yaratılmış-mahluk alemlerin sonu ve HAKKIYET’in 

başlangıcıdır. Hakkıyet, alem-i emir ve alem-i gayb’dır. Cebrail aleyhisselamın, bir adım daha atarsam yanarım 

dediği makam, hakikatini Allah-u Zü’l Celal’in ve Rasul-ü Mücteba’sının bildiği makamdır. 

Cebrail’e (as) İLİM ve AKLIN mazharı’dır, HAKKIYET alemi ise aklın maverasında, yani ANLAYIP-

TEFEKKÜR edilebilmenin ötesinde olan alemdir. Visali hazretleri üstadımıza göre, BİR ADIM DAHA 

ATARSAM YANARIM sözünün manası, Mevlud-i Şerif müellifimizin... NE MEKAN VAR AN’DA NE ARZU 

SEMA dediği makamdır 
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JET ve ROKET’ler, maddesel alemlere bile gitmesi imkansız iken, Cebrail (a.s.)’in, uruc edemediği, 

ALEMİ EMİRE irtikası ikinci bir imkansızlıktır. 

Ekmel-üt Tahiyye Efendimiz (s.a.v. ) Mirac yolunu, ümmetinede açmıştır, İmanın şartlarını kalbine 

yerleştiren, mutmeinne derecesine erişenler KEMALAT ve AMELDEKİ dereceleri nisbetinde anılan 

makamlara, çok kısa sürede yükselirler......Özellikle SEYRİ SÜLÛK görenler; dünya yaşantısında veya kabirde 

iken veya Haşir ve cennette iken Miraca mazhar olsalar gerektir. 

Mirac’da nelerin görüleceği, KALBİN YEDİ İLACI KASİDESİNDE icmalen bildirilmiştir. Tekrar 

okunmasında fayda vardır. 

“HAL, KAL İLE BİLİNMEZ, TATMAYAN HİÇ BİLMEZ” Kibar-ı Kelam-ı bir gerçeği bildirir. 

MİFTAH-UL KULUB Sahife. 369 

Şekeri yemek suretiyle tatmayana, onun lezzeti sözle anlatılamayacağı gibi, zevki manevi olan MİRACIN 

HAKİKATIda, en yüksek seviyede anlatılmış olsa, bizzat miraç etmedikçe,vakıf olamayız, Allah-u Teala’dan 

tevfikini dileriz. 

  

MÜ’MİNE ÖLÜMÜ İLE - İLK İKRAM 

BERA BİN AZİB’den (ra) rivayet edilen Hadis-i Şerif’de : 

Ensar’dan birinin cenazesinde Rasulüllah (sav) ile beraber bulunuyorduk. Henüz onu kabre koymamıştık. 

Rasulüllah Efendimiz oturdular bizde etrafında oturduk. Rasülullah’ın elinde bir deynek vardı, onunla yeri 

kazıyordu. Başını kaldırdı, iki veya üç sefer; “KABRİN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINIRIM” dedi. 

Sonra şöyle buyurdu : 

“Mü’min kul dünyadan ilişkisi kesilip ahirete yöneleceği zaman, gökten beyaz elbiseli melekler üstüne 

inerler. Yüzleri sanki güneş gibidir. Cennetten kefen ve mumyaları getirirler. Ona göz uzaklığı yaklaşınca 

dururlar.Sonra ölüm meleği gelir, ta baş ucunda oturur. 

Ona der : “EY NEFSİ MUTMAİNNE; ALLAH’IN MAĞFİRET ve RIZASINA ÇIK!” 

Buyurdu ki; siz başka şekilde görseniz de, su testiden akar gibi, onun ruhu cesedinden akar. Melekül mevt 

ruhunu alır. Alırken, o melekler ruhu hemen ona teslim etmezler kefen ve mumyaya koyarak teslim ederler. Yer 

yüzündeki en güzel koku gibi, bir koku ondan çıkar, melekler onu yükseltirler. Diğer melekler toplulukları 

yanından geçerken; - BU HOŞ GÜZEL RUH KİMDİR....? derler. Diğerleri FİLAN OĞLU FİLAN DERLER, 

dünyadaki en güzel isimler ile onu yad ederler. Sonra dünya semasına varırlar, onlara açılır. Her semanın 

mukarreb melekleri, bir üsttekine teslim edilinceye kadar onları teşyi ederler, ta yedinci semeya varırlar. Allah-u 

Teala orada buyurur:” 

“BU KULUMUN KİTABINI ALA’YI İLLİYİN’DE YAZIN ve O’NU DÜNYAYA İADE EDİN, ÇÜNKÜ 

BEN O’NLARI YER’DEN YARATTIM ve YERE İADE EDİYORUM, BİR DAHA ORADAN 

ÇIKARACAĞIM “ 

Ruhu cesedine dönününce İKİ MELEK gelir, kabir suallerini sorarlar. Bunun üzerine, gökten bir ses gelir ki 
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“KULUM DOĞRU SÖYLEDİ. ONA CENNETTEN BİR YER DÖŞEYİN ve CENNET 

ELBİSELERİNDEN GİYDİRİN ve ONA CENNETE BİR KAPI AÇIN, CENNETİN KOKUSU HOŞ 

RAYİHALAR GELİR. KABRİ GÖZÜN GÖRECEĞİ KADAR GENİŞLER, SONRA O’NA GÜZEL YÜZLÜ 

HOŞ KOKULU BİR ADAM GELİR ve ŞÖYLE DER; ” 

 

Sana müjde, vaad edilen gün işte bu gündür, ölen kişi, “Sen kimsin, hayırlı bir yüzün var” diye söyler. Adam; 

BEN SENİN SALİH AMELLERİNİM der. 

Ölü sevincinden; YA RABBİ KIYAMETİ KOPAR, MAL ve EHLİME KAVUŞAYIM der. 

Bu, vefatı mütaakip, Rabbimizin ilk ihsanıdır. Hoş kokular içinde YEDİ SEMAYA çıkarılır. Her semanın 

melekleri hoş geldin iltifat ile karşılarlar. Cenneti görür, kabrinden cennete pencere açılır, Kabri genişler... Kabir 

onun için TEKRAR DİRİLİŞE KADAR Cennet Bahçelerinden bir bahçe olur. 

Celaled-din Es - Süyuti KABİR HAYATI Sahife 109 - 110 

Hadisi Şerifin beyanında imansız gidenlerin halleride beyan edilmiş bildirilmiştir. Mümin ile mukayesesi 

için, onuda dercetmekte fayda vardır. 

İnançsız kişi, bedensel ihtiyaçlarını gidermek için, bütün gücünü bu konuya teksif etmiş, adapte olmuş, hatta 

onun sarhoşu olmuştur. Onun için dünya sevgisi ve onun gereklerini yerine getirmekten başka bir düşüncesi 

yoktur. Yaşın ilerlemesi, ahiret düşüncesine, ibadetlere devam arzusu vermesi gerekirken, onun hırsı daha artar, 

buna HIRSI PİRİ denir. Yaşamdaki deneyimleri ve para birikimi, yeni yatırımlar yapmaya, daha çok kazanç 

teminine, bakir ticaret saha’ları aramaya sevkeder. Ömür israf edilmiş, ahiret bakımından iflas etmiştir. 

İslam inancında olan Farz - Vacip emirleri yerine getirenler, her yönü ile islamı yaşayanlar, azınlıktadır. 

Dünya nufusu beş milyarın üstündedir. Bunların içinde nüfus kağıdında MÜSLÜMAN yazanlar tahmini 

rakamlarla BİR MİLYAR küsurdur. Bir milyar nufus kağıdlı müslümanı, eleme kapasiteleri - dereceleri muhtelif 

olan, eleklerden, süzgeçlerden geçirilecek olsa, eleğin üzerinde kaç kişi kalır...? Onu Edirnekapıdaki ELEKÇİ 

BABA’ya sormalıdır. 

Hadis-i Şerif’de buyuruldu ki; 

ÜMMETİM YETMİŞ ÜÇ FIRKAYA AYRILIR, 

YETMİŞ İKİSİ dalalet’de (İslama aykırı gidişte) 

BİRİSİ FIRKAYI NACİYE “Kurtuluşa erenler’dir.” 

Müslüman, İlmihal kitaplarındaki Fıkhi hükümleri öğrendikten sonra, beş konuya öncelik tanımalı, 

icablarını yerine getirmeli : 

1- Taamı - yemesi içmesi helal olmalıdır. Helal nasıl kazanılır, helal kazanma yollarını öğrenmelidir. Bir 

tasnife göre helal kazançlar şunlardır. Ganaim, miras, ticaret, ziraat, bedensel çalışması faizden ve insanları 

aldatmaktan, rüşvet alıp vermekten, devlet ve kişilere ait malları izinsiz almaktan, alış verişte yalan söylemekten, 

verdiği sözü yerine getirmemekten, borcunu ödememekten sakınmalı ve kaçınmalıdır. 

Hadis-i Şerif’te buyuruldu: 

“EL İBADETİ AŞERETE ECZA’İN, TİS’ATÜN MİNHA Fİ TALEBİL HEL’AL” 



“İbadet on kısımdır, bunun dokuzu, helal yemektir.” 

2- İmanı, ehli sünnet vel cemaat itikadı üzerine tashih etmektir. Yani yetmiş iki FIRAKI DALLE’ den hariç 

olup, FIRKAYI NACİYEYE dahil olmalıdır. 

3- NİYETİNİ HALİS KILMALIDIR. İbadetlerinde Allah-u Telanın rızasından başka, hiç bir maksat 

gütmemeli, ibadetinin karşılığında bir şey beklememelidir. 

4- MAKBUL AMEL - AMELİ SALİH, yaptığı ameller kabule mazhar olmalıdır. Fıkhi hükümleri, şart ve 

rükünleri, manevi rükünleri birlikte yerine getirilmelidir. Mesela namazın bilinen 12 bedensel amelle ilgili 

farzından başka, HUŞU, HUDU, HUZUR isimli manevi üç farzı daha vardır. 

5- Ahlakı hamide - GÜZEL AHLÂK’ı elde etmelidir. 

Ahlak, ibadetlerin meyvesidir. Yukarıda sayılan 4 esaslar, anlatılan şartlarına uygun olarak yerine getirilirse 

AHLAK MEYDANA gelir. ALLAHIN ve PEYGAMBERİMİZİN ahlakı zuhur etmemişse taamın helaliyetinde, 

imanın tashihinde, niyetin halisiyetinde ve amelin makbuliyetinde noksan var demektir. Çaresine bakmalıdır. 

Hadis-i Şerif’de : 

“ALLAHIN (cc) ve Peygamberin (sav) ahlakı ile AHLAKLANINIZ” 

İnsanı Kamil mertebesine terakki etmiş bir mümin, kabristana gittiğinde oradaki mevtaların HAL ve 

DERECELERİNİ görür ve bilir. Buna KEŞFİ KUBUR, Yani kabirde olanlar ile icabında görüşür. YUNUS 

EMRE (k.s.) Bu bahtiyarlardan biridir, şöyle buyurur : 

Bunlar ki bir vakitler beyler idi 

Kapucular korlar idi 

Gel göresin şimdi, Nicedir halleri 

Seyit Nizamoğluda Divanında : Sahife 113 

  

Bu fani sureti ziynet kılanlar 

Cihanı kendine cennet kılanlar 

Haris olan kişiler mülkü male 

Muhabbet eyliyen ehli iyale 

Sanırmısınız Hakka tuttun yüzünü 

Nazar kıl put perest ettin yüzünü 

  

İNANÇSIZLARIN ÖLÜMÜ ve KABİR HALLERİ 
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Kafir kul dünyadan ilişkisi kesileceği, ahirete yöneleceği zaman semadan siyah yüzlü melekler üstüne 

inerler. Beraberlerinde sert kıllardan yapılmış plaslar vardır. Göz görecek kadar yakınına otururlar. Sonra ölüm 

meleği gelir, baş ucunda oturur. 

- EY HABİS NEFİS.. ALLAH’IN GADABINA ÇIK, der ruhi cesedinde dağılır. Yan dişleri çekilir gibi 

ruhunu cesedinden çeker. Onu kıl plaslara sararlar. Ondan yer yüzünün EN PİS KOKUSU çıkar. Sonra o 

melekler onu semaya çıkarırlar, Melekler topluluğuna varınca - NE HABİS RUH - derler. AZAB MELEKLERİ : 

- FALAN OĞLU FİLAN DİYE, dünyada en çirkin ismile onu yad ederler. Dünya semasına varınca, açmak 

isterler, onlara açılmaz. 

Sonra Rasulüllah (sav) “onlara gök kapıları açılmaz!” mealindeki (SUREYİ ARAF/40) ayetini okudu ve ; 

“ALLAH BUYURUYORKİ; BUNUN İSMİNİ YERİN DİP ÇAMURUNDA YAZINIZ!” DİYE SÖYLEDİ, 

Sonra şu Ayeti : 

“VE MEN YÜŞRİK BİLLAHİ FEKE ENNEME HARRA MİN ES SEMAİ FETAHTAFUHUT TAYRU 

EV TEHVİ BİHİ RRİHU Fİ MEKANIN SEHİKIN.” 

- Allah’a şirk koşan kişi, sanki semadan düşmüş, 

Kartal onu kapmış veya hava onu uzak yere atmış gibidir, 

Ona iki melek (MÜNKER - NEKİR) gelir, oturturlar; 

  

Rabbin Kimdir...? derler-O, ha bilmiyorum der. 

Dinin Nedir...? derler - O, ha bilmiyorum der. 

Bu size gönderilen adam Kimdir...? derler - O, ha bilmiyorum der. 

Bunun üzerine semadan bir ses gelir: 

 

-BU KULUM YALAN SÖYLEDİ. O’NA CEHENNEMDEN BİR YER DÖŞEYİN, ATEŞTEN ONU 

GİYDİRİN. CEHENNEMDEN ONA BİR KAPI AÇIN Kİ, SICAKLIĞI ve DUMANI, O KAPIDAN ONA 

GELSİN.- denilir. KABRİ DARALIR KABURGALARI İÇ İÇE GİRER. Sonra çirkin yüzlü çirkin elbiseli bir 

adam yanına gelir. 

O’na : 

-SANA HOŞ GELMEYEN ŞEY’LER İLE MÜJDELEN, senin vaad edildiğin günün işte budur denilir. 

O’na : 

KİMSİN der ? 

Ben senin pis amelinim, deyince 



-YARABBİ KIYAMETİ KOPARMA diye söylemeye başlar.- 

  

BORÇLU ÖLENİN KABİR HAYATI 

Hadis-i Şerif’de Buyuruldu : 

- “MÜ’MİN ÖDENİNCEYE KADAR BORCUNA BAĞLIDIR.”- makamından alıkonulur demektir. 

Diğer Hadis-i Nebevi’de : 

- Rasulüllah (sav) Efendimizin yanına bir mevta getirildi, üzerine namaz kılınacaktı.- ARKADAŞINIZIN 

ÜZERİNDE BORÇ VAR MIDIR...? diye sordu. Sahabeden biri EVET dedi, bunun üzerine: 

“RUHU KABRİNDE REHİN EDİLİP.- SEMAYA ÇIKAMAYAN BİR ADAMA DUA ETMEM YARAR 

SAĞLAMAZ. EĞER BİRİNİZ, ONUN BORCUNA KEFALET EDERSE, KALKAR NAMAZINI KILARIM, 

O ZAMAN MUHAKKAK NAMAZIM ONA FAYDA VERİR.” 

Rasullah Efendimiz (a.s.) namazını kıldıktan sonra : Burada falan kabile’den kimse varmı ....? “ ÖLÜNÜZ 

BORCUNDAN DOLAYI CENNET KAPISININ BERİSİNDE YAKALANMIŞ ... İSTERSENİZ BORCUNU 

ÖDEYİN,İSTERSENİZ ALLAHIN AZABINA TESLİM EDİN “ diye buyurdu. 

Hadis-i Şerif’lerde ÜÇ HUSUS önemle bildirilmektedir : 

1- Borçlu olarak ölen kişi, Kabir hayatında borcuna bağlıdır. Borç dünya hayatımızda dahi borçluyu sıkar. 

Bağlı olmanın, en belirgin manası, KABİR HÜRRİYETTİNDEN mahrum kalmasıdır. Hareket serbestisini 

kaybeden mahbus gibidir. 

İmanlı insanın, kabir şartlarına uygun bir hürriyeti vardır. 

Semalara yükselir, yedi semayı kat eder, MELEKLERİ, CENNETİ ve makamını görür. Kabrine dönünce 

Cennete pencere açılır. 

Kabir, gözünün görebildiği kadar genişler. Zikir meclislerine, namaz kıldığı camilere, temekkün ettiği eve, 

dilediği zaman gidebilir. 

Diğer mevtalardan, kendi gidişatına benzer seviyede olanlar ile sohbetler yapar, ilgili olduğu konularda 

tecessüs eder, haberler alır.İcab ettiğinde bilmediği şeyler ve Kur’an öğretilir. 

BORCU ÖDENİNCEYE KADAR, BUNLARIN HEPSİNDEN MAHRUM KALIR. 

2- İleriki bahislerde SEMALARA YÜKSELME ve KABRİN, cehennemin benzeri olmasını beyan eden 

Hadis-i Şerif’deki hakikatlerin bu iki Hadis-i Nebevi’de de, değişik bir konuda ve değişik zamanda te’yid 

edilmesi, doğrulanmasıdır.-RUHU KABRİNDE REHİN EDİLİP, SEMAYA ÇIKAMAYAN ADAMA, DUA 

ETMEM FAYDA SAĞLAMAZ - ibaresi anılan hale işarettir. 

3- Kul Hakkının Önemi 
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Borçlu olmak, kul hakkına tealluk etmektedir. Sıratdan geçerek hesap vermek farzdır ve sıratda YEDİ AYRI 

YER’DE hesap verilecektir ki, bunların beş tanesi İSLAMIN ŞARTLARI OLANLARDIR. Yani; İMAN -

NAMAZ - ORUC - ZEKAT - HAC - HUKUKU İBAD - HUKUKU VALİDEYN. Bu yedi yerdeki hesap 

vermeden altıncısı HUKUKU İBAD olarak yazılan KUL HAKLARIDIR. Her Müslüman Sırat’tan geçerken, 

AKIL BALİĞ olduğu tarihten ölünceye kadar olan ömrü için hesap verecektir. 

Eğer, ahirete İNANÇsız olarak ölmüşse, o kişi doğurudan cehenneme gider. Artık diğer hesap yerlerine 

gitmeye gerek kalmaz. İmanlı olarak vefat edenler ilk olarak namazdan sorulurlar, bilgisayardan çok daha 

süratle, kişinin SEVAP ve GÜNAH bilançosu çıkarılmış olur. (FEİNNAALAHE SERİ - UL HİSAB) Ayet-i 

Kerimesi buna işarettir. 15 Yaşında, İSLAMI YAŞAMAKLA MÜKELLEF olan insan, 32 yaşında namaza 

başlamış olsa, evvela kıldığı KAZA NAMAZları mahsub edilir. Borcu karşılamıyorsa, her namazda kılınan 

sünnetlerde, farz imiş gibi kabul edilerek borcundan indirilir. Buna rağmen namaz borcu kalmışsa : Mükellefin 

durumu meşiyeti ilahiyeye - Allah’ın (cc) dilemesine kalmıştır. Dilerse noksanı kadar cehennemde azab eder, 

dilerse af eder. Hac bütün günahları erittiği gibi, Kadir ve müteakip kandil geceleri, Ramazan-ı Şerif ve benzeri 

mukaddes mahaller de günahların afvına sebeb olur, ALLAH-U ALEM BİS SAVAB... 

Şüpheli hallerde, üzerinde kul hakkı olduğu kesinlikle bilinen geçmiş yaşamındaki kul hakları, hayatta iken 

ortadan kaldırılmalıdır. 

Üzerinde KUL HAKKI olanın nasıl hareket edeceği hakkında belirlenmiş tavsiyeler vardır : 

a- Her zamanda her işte TEVBE ile başlamalı, kurtulması için Allah-u Tealadan yardım istemeli, dua 

etmelidir. 

b- Hak sahibi sağ ise, ondan halallik istemeli, razı olacağı şekilde ödemede bulunmalıdır. 

c- Hak sahibi ölmüş ise, ayni yöntem - nesayih ile, mirasçılarını tatmin ve razı etmelidir. 

d- Mirasçılarıda yoksa; ödenmesi gereken şeyi - meblağı hak sahibi adına, muhtaç kimselere vermeli, 

borcuna mukabil alacaklısına tasadduk ettiğine niyet etmelidir. 

e- Ödeme gücü yoksa veya sair zaruri haller nedeni ile kişisel ödeme mümkün olmadığı suretde, Hak sahibi 

adına KUR’AN okuyarak, dua ederek ikramda bulunmalıdır. En azından üç ihlas bir fatihayı şerife okumalı, 

sevabını, hak sahibine hediye etmelidir.Menasiki hac’da, duaların kabul olduğu mukaddes mahaller vardır, 

özelikle : Mültezem, Altınoluğun altı, Makamı İbrahim, Mina vakfesi, Arafat vakfesi ve benzeri mubarek 

yerlerde, huzuru Peygamberide dua etmelidir. 

Farz olan TAVAF, ile Kudum Tavafı ve Veda Tavafı dışında, yapılan tavafların sevabı, hak sahibi lehine ve 

diğer hısım ve akrabalara hediye edilebilir... Son iki kısımda ki helalleşmenin kabulü hakkında kesinlik yoktur. 

Ancak, ahiretde, hesap gününde, alacaklısıda kendi hesabını verirken, sevap hanesinde, lehine yapılan duaların 

karşılığını görünce, yapılan bir bağış gibi sevineceği umulmaktadır. Bu hak sağlığında ödenseydi, belkide hayra 

sarfedilmiyecekdi. İşte anılan ihtimal ve düşünceler sebebiyle, helallaşma olabilir diye düşünülmektedir. 

Konunun önemi, üzerinde fazla meşgul olmayı gerektirmiştir. 

Eğer, kul hakkını ödemeden vefat ederse veya vefatından sonra, mirasçıları ödemede bulunmazsa, tekrar 

dirilmeye kadar, kabrinde BORCUNA BAĞLI KALIR. Yani mahpus olup, Müminler lehine olan ikramların hiç 

birine mazhar olamaz. HAŞR ve HESABIN GÖRÜLMESİNE KADAR BU HAL DEVAM EDER. Orada ona 

borcunu ödetirler, her işi hak üzerine yapan ADİLİ MUTLAK Allah-u Teala, borçlunun sevaplarından alınarak, 

alacaklısına tevdi edilir. Hakikatini Allah-u Teala bilir. 

Visali hazretleri üstadımızdan dinlediğimiz iki vakıa 1900’lü yıllarda cereyan eden bir hadise, iki samimi ve 

derviş vasıflı arkadaş, ikiside ehli Keşif. Manevi gayb alemindeki olaylara bir dereceye kadar vukufları var. 



Aralarında ölüm hakkında sohbet ediyorlar, kesin bilgi sahibi değiller... Bir gün gelir ikimizden biri daha evvel 

ölür...O zaman ilk vefat edenimiz, kabre konuluncaya kadar,başına gelenleri sağ kalanımıza anlatsın. Sağ 

kalanımızda, RABITA ederek diğerimizi beklesin...diyerek karşılıklı söz veriyorlar. 

Bir süre sonra, iki derviş arkadaştan, birisi TREN KAZASINDA hayatını kaybediyor. Sağ Kalan, rabıta 

halinde ve belki kabrinide ziyaret ederek, aralarındaki konuşma gereği, kabir ahvalinden haberler bekliyor. 

Bir..Üç..Beş gün geçiyor haber yok....Tam 29 güne kadar hiç bir haber alamayan arkadaşı hayret içerisinde 

beklerken, 29. günün ahirinde, arkadaşı manevi yapısı ile geliyor. 

...BİR GRUP MELEKLE KARŞILAŞTIĞIMI HATIRLIYORUM GÜZEL KOKULAR İÇİNDE BANA 

HOŞ GELDİN DEDİLER VE HEMEN BENİ SEMALARA ÇIKARDILAR, HER SEMADA AYRI BİR GRUP 

MELEKLE KARŞILAŞTIM....HOŞ GELDİN ve İLTİFATLARLA YEDİ SEMAYA ERİŞDİK....SONRA 

BENİ HUZURU PEYGAMBERİYE GÖTÜRDÜLER, HACE-İ KAİNAT EFENDİMİZ SAĞINDA Hz. 

EBUBEKİR, SOLUNDA Hz. ALİ ve DİĞER ASHABI KİRAMIN BULUNDUĞU MECLİSE GELDİM, 

EFENDİMİZİN MUBAREK ELLERİNİ ÖPTÜM... Sonra beni cennete çıkardılar. Ben hayatımda bu kadar 

güzellikte bina görmemiştim. Fevkalede döşeli idi. Burası senin makamın ve evindir dediler. Sevincim dahada 

arttı....ÖYLEYSE DEDİM, BENİM HANIMIM VE ÇOCUKLARIMDA VAR ONLARIDA GETİREYİM 

...Yok sen şimdi öldün sana makamını gösterdik, kabrinden buraya her zaman bakarsın dediler ve ben ilk defa 

öldüğümü anladım ve sana verdiğim sözü yerine getirmek için gelmiş bulunuyorum.... Bize anlatılan burada son 

buldu .Görülüyor ki, MUHBİRİ SADIK yani DOĞRU HABER VEREN PEYGAMBERİMİZ’in (sav) yukarıya 

aynen çıkardığımız Hadis-i Şerif’lerinde bildirdiği hususlar, aynen gerçekleşmiştir. Burada fazla olarak huzur-u 

peygamberiye’ye gidiş ilavesi vardır. O da vefat edenin EHL-İ SÜLÛK olması nedeniyle, iltifat-ı 

peygamberi’yeye mazhariyetidir. 

2- 1961 yılı. İzmir’de, Afyon’lu İsmail Efendinin evinde Visali Hz. ve bir grup müslüman kardeşler bir 

aradayız. Toplantıya katılan iki genç Hacı Bekir Efendi üstadımıza hitaben şöyle dediler: 

Babamız bir kaç sene evvel vefat etti, bir kaç defa rüyada görüyoruz, bizimle görüşmüyor, dargın duruyor, 

sağlığında hürmette kusur etmedik üzülüyoruz ve ne yapmamız gerektiğinide bilemiyoruz dediler...- Efendi bir 

kaç dakikalık sükut ve tavakkufdan sonra;-BABANIZIN İHTİLAFLI BİR ALACAK MESELESİ VAR 

MIYDI...? dediler. Gençler, evet bir bina yaptırmıştık. Alacak meselesinde usta ile tartıştılar, 800 TL. alacağı 

olduğunu söylüyordu, babamız kabul etmedi. Sonra vefat etti demelerini müteakip .. USTANIN ALACAĞINI 

ÖDEYİN HELALLAŞIN ....buyurdular. 

Bu olayı Efendinin kerametleri bahsindede yazmıştık, ikinci defa nakledişimizden maksat, BORÇLU 

KİŞİNİN KABRİNDE BAĞLI ve MAHPUS bulunduğu hakikatini, ehli keşif bir zatın kerameti ilede doğru 

olduğunu, aynel yakin bildirmek içindir. 

Hadis-i Şerif’de Rasulüllah Efendimiz (sav) buyurdular: 

BEŞ KÖTÜLÜK ZUHUR EDERSE 

“Beş kötülük meydana geldiğinde haliniz nice olur. Bu kötülüklerin sizde olması veya sizin o kötülüklere 

yetişmenizden Allah’a sığınırım;” 

1- Bir millette fuhuş yaygınlaşırsa ve açıktan yapılırsa, onlarda VEBA hastalığı ve geçmiş milletlerde 

olmayan hastalıklar meydana gelir. 

2- Bir millet zekatı vermeyecek olursa gökten yağmurlar kesilir. 

3- Bir millet ölçüyü ve tartıyı eksik yapacak olursa; KITLIKLA, GEÇİM ZORLUĞU İLE, HÜKÜMDARIN 

ZULÜM ve HAKSIZLIĞI ile cezalandırılır. 
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4- Amirleri, Allah’ın indirdiklerinden başka bir şeyle hükmedecek olurlarsa, Allah-u Teala düşmanlarını 

onlara musallat eder de, ellerindekilerden bir kısmını onlardan alır. 

5- Bir millet Allah’ın kitabını ve Peygamberin sünnetini ihmal ederse, birbirlerine girerler, birbirleri ile 

uğraşırlar.,, 

1- İbn’i Mace c.2/1333, 2-Sahih-i Müslm c. 4/2274 

Muhbiri Sadık Efendimiz (sav)’in her sözü mucizedir. 

Ölçü ve tartıyı eksik yapanlar, çok kazanacaklarını ve zengin olacaklarını zannederler. Halbuki tam aksi 

olur. Hadisin 3 nolu kısmında belirtildiği gibi KITLIK ve GEÇİM ZORLUĞUNA uğrarlar. Kazancın TÜMÜ 

haramsa, sabun köpüğü gibi ilk zamanlarda, GÖSTERİŞLİ ve ZENGİN İMAJLI olur. Ama yaşantısında 

zorluklar içinde kıvranır. Kazanç haramla karışık Helal bir arada bulunursa, halaliyetin yüzdesi kadar, sahibinde 

eylenir-sıkıntılar içinde kalır, sonra mutlaka elinden çıkar. HARAM TEMEL TUTMAZ, bu kesindir. 

Lakin anılan hallere maruz kalan kişi, işin aslını bilmez. İşin aslı, her şeyin Allah’ın dilemesi -istemesiyle, 

yaratmasıyla meydana geldiği gibi, kişinin daha evvel yaptığı amellerin karşılığı olarak yaratılır. Allah (cc)’ın 

adaleti, ADİL isminin tasarrufu ile tecelli eder. Vaktiyle HARAM kazançlarının karşılığını görmüş olur. 

ADETULLAH,yani eşdeğerde başka bir ifadeyle ALLAH’IN KANUNU öyle caridirki, her şey dış görünüşüyle, 

sebeplere dayalı olarak meydana gelir. Örneğin; deprem, sel, çığ felaketi, trafik kazası, hayırsız evlat veya kendi 

gibi bir haramzededen tokat yer... Bunları saymaya ne benim gücüm yeter ve nede kitabın hacmi kifayet eder her 

haramzedenin hali, teferruatda değişim gösterir, amma her birisinin akıbetinde DEĞİŞMEZLİK VARDIR. Oda 

HARAMA TEMEL TUTTURAMAZ. Bu sefer, sebeblerle uğraşmaya başlar, haramzadesi hakkında davalar 

açar, icra dairelerinin gediklisi olur, politik altarnetifler arar. Çaredir denilen her seçeneğe yönelir. Ömürler 

sayılıdır ve bir gün biter İNANÇLI ve İNANÇSIZ oluşuna göre, her ikisinin karşılığı olan ve yukarılarda HADİS 

meali olarak belirtilen KABİR HALLERİYLE karşılaşır. 

 

FUHŞ’UN YAYGINLAŞMASI 

FUHŞ, lugatte, haddi aşmak, ALLAH (cc) KANUNU OLAN ŞERİAT’ın çizdiği sınırların dışına çıkmak, 

yani Kur’ani hükümlere uymamaktır. Daha özel manasında, evlilik dışı cinsi münasebetlere -zinaya fuhş denir 

Hadis-i Şerif’de bir nosunda belirtildiği gibi, bir insan topluluğunda fuhuş yaygınlaşırsa, yani çoğalırsa, 

toplumun çoğunluğu, zina etmeye ve Allah (cc) kanununa aykırı gidişte olurlarsa; ve fuhşiyat aleni, açıktan 

yapılırsa, ONLARDA VEBA HASTALIĞI ve GEÇMİŞ MİLLETLERDE OLMAYAN HASTALIKLAR 

meydana gelir. Bu Peygamberimizin mucizesidir ve (AİDS) hastalığına işarettir. 

Fuhuş, insan oğlunun her devrinde zuhur etmiştir. Her zaman kötüdür, nesilleri mahv eder.Ancak toplumun 

çoğunluğuna yayılırsa vede açıktan yapılırsa, toplumun tamamını tehtit eder. KANGREN hastalığının bütün 

vücuda yayılması gibidir. 

Zekat verilmeyen bir toplumda yağmurlar kesilir, yani kuraklık başlar.Allah’ın (cc) emridir ve taksimidir. 

O’nun emri üzerinde tartışılmaz, çünkü imanı selbeder, iman yok olursa,sonsuza kadar idamla 

cezalandırılır...O’nun taksiminede karışılmaz,çünkü her işi ADALET üzeredir. 

Zekât, kelime olarak; NEMA, ARTMA, ÇOĞALMA, TEMİZLENME manalarındadır. Fıkhi manası; 

nakitte, zirai mallarda, canlı hayvanlarda, ticarette.... nisbeti değişiktir... En mühim göstergesi, zekat vermekle 

mal eksilmez,ARTAR BEREKETLENİR ve TEMİZLENİR. Zekat verenlerden hiç fakirliğe düşeni gördünüz 

mü....? Zekatını veren sulehadan bir zatı, kıraathanede köylülere nasihat ederken gördüm... Size teminat 



veriyorum, noterden senet vereceğim, Zekat verdim malım eksildi diyene ödeyeceğim.... diyordu. Haklıydı 

çünkü inançlı idi ve sehavet etmekle, çok zenginleşmişti. 

Dünya hakkında Allah (c.c)’nın emri hadisi şerif meali 

Hadis-i Şerif’de buyruldu: 

“EY DÜNYA BANA HİZMET EDENE, SEN DE HİZMET ET, SANA HİZMET EDENE EZİYET ET” 

Mükevvenatta ve AVALİMİ GAYB’da olan her şeyi yaratan Allah-u Teala’dır.Cemi mahlukat, ilahi 

nizamdaki yerlerini, nizamın sahibi ALLAH (cc)’ın emirleri gereğince almışlardır.ALLAH’IN EMRİ TEK 

SESLENİŞLE,GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE YERİNE GETİRİLİR.Dünya 

kendisine verilen yukarıdaki emre uymak zorundadır. Yaratıldığı sürecden beri bu emri sadakatla ifa etmektedir. 

Hakk’a, İhlasla, ehli sünnet itikadı ve helal lokma ile hizmet edenlere, aldığı emir gereğince dünya da 

hizmet etmektedir. Hakk’tan gafil, dünyayı ilah ittihaz edenlere gelince, binbir meşgale ve sıkıntı içindedirler. 

ALLAH’IN (cc) KİTABINI PEYGAMBERİN SÜNNETİNİ İHMAL EDENLER; birbirlerine girerler ve 

birbirleriyle uğraşırlar.Kainat kitabına ibretle baktığımız zaman, MUHBİRİ SADIK efendimizin sözünün 

doğruluğu aşikar olur. Pakistan BANGLADEŞ olaylarının geçmişi, devam eden AFGANİSTAN olayları, 

Tacikistan olayı, Bosna-Hersek ve Makedonya meseleleri, devam eden Cezayir olayları, ibret almak için yeterli 

değil midir...? 

Rasulüllah (sav) Efendimizin yukarıda bildirdiği gibi, inançsız insanın, ölümüne müteakip, kabirdeki hayatı 

CEHENNEM ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKUR GİBİDİR. İmanlı kişinin hali ise, evvelinde bildirildiği gibi 

CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE konumundadır.Her ikisinin halleri ayrıntılarıyla bildirilmiş olması 

gerçeği karşısında, uyarıları dinlememiş, gaflette olanlar ibret alıp, Henüz TEVBE KAPISININ AÇIK 

OLDUĞU zamanlar içinde kendine bir yön vermeli, muhasebesini yapmalı, akıbetini düşünmelidir. 

İçinde bulunduğumuz yaşam ve şartlarının ortadan kalkması, nizamın bozulması ve yerine yeni bir İLAHİ 

NİZAMIN KONULMASI DEMEK olan KIYAMET ve TEKRAR DİRİLİŞTEN SONRA, inançsız kişinin, 

dirilmeyi müteakip, tüm insanların toplanma yeri olan,Mahşerde, ARASAT meydanına gidişini tasvir eden Ayet-

i Kerime’de dercederek bu bahsi noktalayalım. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu: 

 

Kamer-48 

“YEVME YUSHABUNE FİNNARİ ALA VÜCUHİHİM, ZUKU MESSE SEKARA” 

“O gün yüzleri üstü sürüklenecekler, TADIN CEHENNEMİN DOKUNUŞUNU DENİLECEK” 

VÜCUD MERTEBELERİNİN ÖNEMİ 

Şimdiye kadar açıklanan BAHİSLER ve BÖLÜMlerinde, meratibi vücuttan sarahatle veya dolaylı olarak 

bahs olunmuştur. Meratib, mertebenin çoğulu olup, rütbe, derece, basamak demektir. HER ŞEY ZIDDI İLE 

BİLİNİR kaidesine göre; Varlığın zıddı “Yokluk”tur. Yokluğun ne olduğu bilinirse varlıkta bilinecektir. Gerek 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/g.html#d-nya-hakk-nda
http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/g.html#v-cud-mertebeler-n


İslami - Tasavvufi görüşe göre, gerekse BIG - BANG teorisinin dayanağı olan bilimsel açıklamalar mucibince; 

TÜM ALEMLER, CİSİMLER, EŞYALAR YOKTU....SONRADAN ZUHUR EDEREK VAR OLDULAR. O 

halde içinde yaşamakta olduğumuz dünya şartlarındaki yaratıkların - tüm maddesel cisimlerin, bilinen ve 

görülebilen vasıfları, var olmalarının delilidir. 

Bir batılı düşünürün; - DÜŞÜNÜYORUM O HALDE VARIM - demiş olmasıda aynı gerçeğin ifadesidir. 

VARLIK, tek olan ALLAH-U ZÜ’L CELAL’İN VARLIĞIDIR. Tek olma vasfını açıkça yada gizli şekilde 

veya gafletle ihlal edici söz ve davranışlar, İslami hükümlerce en büyük günah kabul edilen ŞİRK’i meydana 

getirir. 

Tüm yaratıkların kendilerine özge suretler ve cisimler halinde zuhur etmelerine, yaşamlarını sürdürmelerine 

rağmen, müstakil varlıkları bulunmadığına inanmak ve kesin şekilde kanıtlamak, başlı başına bir uzmanlık işidir. 

Dinî ilimlerde, zikredilen konunun ihtisas şubesi TASAVVUF İLMİDİR. 

“Nefsin hakikatı” bölümünde doyurucu bilgiler vardır. 

Mevlid-i Şerif’te : 

“BU GELEN İLMİ LEDÜN SULTANIDIR 

BU GELEN TEVHİDİ İRFAN KÂNIDIR” denilmiştir. 

Ledün ilmi 

 

18/65 

“VE ALLEMNAHU MİN LEDÜNNA İLMEN” 

Ayet-i Kerimesi hükmünce, Allah-u Teala’nın kuluna bizzat kendi öğretmesiyle zuhura gelen ilimdir. 

Onunda mazharı, Peygamberimiz Ekmetül Tahiyye Efendimizdir. Bu ilimle Allah’ın, tek varlığın sahibi olduğu 

bildirilmiştir. 

Ehli sünnet tasavvuf anlayışı üzerinde olan alimler bu ilmin mazharıdırlar. “EL ULEMA VERASETÜL 

ENBİYA” Hadis-i Şerif’i bu gerçeğin ifadesidir. 

İlimde rüsuh kesbetmiş evliyaullahın beyanlarına göre : 

VÜCUD MERTEBELERİNİ BİLMEYENİN MARİFETİ OLMAZ, 

FARKI OLMAYANINDA KULLUĞU OLMAZ 

Ruhun hakikatı bölümünde belirtildiği gibi, Kur’anın nüzulünde ilk vahyolunan ayet İkra suresiyle - “İKRA 

BİSMİRABBİKELLEZİ HALAK” - yaratan rabbinin ismiyle oku - buyurulmuştur. Okumaktan maksat, 

okunulan şey hakkında bilgi edinmektir, daha başka bir ifade ile, OKU emri, BİL emrinide muhtevasında 

bulundurur. Örneğin bir kimseye mektup yaz denilse; bu emir kağıt, kalem, mürekkep bulundurmayıda içerir, 

ayrıca kağıt ve diğerlerini alda öyle yaz demeğe gerek yoktur. İşte böylece Yaratan Rabbinin İsmiyle oku 

şeklindeki emri ilahi, YARATAN RABBİNİ BİL, yani Onun varlığını bil manasını ifade eder. O halde, bir çok 



islami emir ve hükümlerin bilinmesinde, ALLAH’IN (cc) VAR OLDUĞUNUN BİLİNMESİ ÖNCELİK 

TAŞIR. Bütün farzlardan evvel bilinmesi gereken İLK FARZ BUDUR. 

Bu ayni zamanda müellifimizin sohbetlerinde belirttiği, dünyaya gelmekten ve insan olarak yaratılmaktan 

maksat, iki ana gayeyi elde etmektir, bunlardan birisi MARİFET TAHSİLİ yani ALLAHI BİLMEKtir dediği 

hakikattır. Diğeride Fatihayı şerifede - İYYA KENABBUDÜ VE İYYAKENESTEİN - ayetiyle bildirilen 

İBADET ETMEK ve onun sonucu olan GÜZEL AHLAKI elde etmektir. 

  

VÜCUD MERTEBELERİNİ BİLMENİN SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Vücud mertebeleri bilinmekle, tüm marifet ve dini hükümler elde edilir. Ancak bu marifet, tahkik yolu ile 

elde edilen ve her şeyin hakikatine vukufiyeti gerektiren HAKKAL YAKİN derecesindeki bilgilerdir. Nitekim 

şimdiye kadar vaki olan açıklamalarımızda, gerektiğinde meratibi vücuttan bahsetmek, ilgili konuların 

anlaşılması için lüzumlu olmuştur. Şöyle ki; 

1- İnsanın Aslının bilinmesi : 

İnsanoğlu kendi varlığından haberdar olmak, nereden gelip nereye gitmekte olduğunun gerçeğini öğrenmek, 

aslı ve kökeninin ne olduğunu merak ederek doyurucu bilgilerle tatmin olma arzu ve iştiyakındadır. 

İslam dininin özü olan ve İslam felsefeside denilebilecek TASAVVUF TEFEKKÜR sistemine göre; Nev-i 

İnsan, Allah’ın varlığının muhtelif mertebelerinden tenezzül ederek ve her bir tenezzülde, latif olan üst 

mertebelerinden, bir derece daha kesafete dönüşerek, halen yaşamakta olduğumuz ALEM-İ ŞAHADET denilen 

dünya şartları içindeki, yaşam seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Anılan bilgiler mertebelerin var olduğunun 

bilinmesiyle elde edilmiştir. 

2- İnsanların kabiliyetleri nisbetinde ALLAH’ın bilinmesi : 

İnsan Hakkın varlığından tenezzülen, dünya hayatındaki şartlar içinde yaşamakta olunca; Allah-u Tealayı 

bilmekte zorunlu olmuştur. Visali Hz. Sultanımıza göre; Allah (cc) ZATI İLE MEVCUT, SIFATLARI İLE 

MUHİT, EF’ALİ İLE ZAHİR, ESMASI İLE MALÛM ve ASARI İLE MEŞHUD (yani yarattığı eserler ile 

görülür) demektir. Nefsin ve RUH’un Hakikati bölümlerinde tafsilat vardır. Vahdeti Vücud konusu 5.inci 

bölümde beyan edilecektir. 

3- Rasulullah (s.a.v)’ın bilinmesi : 

İlmihal kitaplarında, Peygamber (s.a.v)’in, Bİ’SET’den evvel ve sonraki hayatları, Şemaili şerifeleri, Sıfatı 

vacibe’leri, yani Peygamber olarak, nezdi ilâhiden gönderilmiş olduklarının kat’i delilleri olan; EMANET - 

SADAKAT - FETANET - İSMET - TEBLİĞ sıfatlarının istilahi manaları - Aile Reisliği, Devlet adamlığı, Ordu 

Komutanlığı, özel hayatı, Şer’i hükümleri ve özellikle; İBADAT - MUAMELAT - MÜCAZAT ve EF’ALİ 

MÜELLİFİN’i ve bunların fıkhi hükümleri teferruatı ile tesbit edilerek yazılmıştır. 

Hz. Ebubekir’in (ra) “YA RASULALLAH, SANA BAKIYORLAR, FAKAT GÖRMÜYORLAR” dediği 

rivayet edilmektedir. Anlatılmak istenilen, beden gözü ile görmediklerini söylemek değildir, Hazretin gerçek 

maksadı, BASİRET GÖZÜ İLE, HAKİKAT-I MUHAMMEDİYE’Yİ bilmiyorlar demektir. 

Bir Ehl-i Kemal de şöylece nazm etmiştir : 

AYİNEDİR BU ÂLEM, HER ŞEY HAK İLE KAİM 
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MİR’ATI MUHAMMED’DEN ALLAH GÖRÜNÜR DAİM 

Visali hazretleri üstadımız sohbetlerinde, Hazreti Kur’an bir AZİM’den, bir AZİME indirildiği için, 

isimlerinden biri de KUR’AN-I AZİM’dir derdi. Yine buyurdularki EL AZİM, Allah’ın (cc) ismidir, harfi 

tarifsiz Azim ismi ise, Peygamber’in (sav) ismidir. 

Anılan gerçeğin ifadesi olarak, Ayet-i Kerime’de : 

 

Tevbe-128 

“LEKAD CAEKÜM RASULÜN MİN ENFÜSİKÜM AZİZÜN...” 

“Tahkik size kendi içinizden AZİZ BİR RASUL geldi” buyurulmaktadır. 

Vacib-i Teala hazretleri, sarahatle, kendi ism-i şerif-i olan AZİZ ismini, Rasulü müctebasına İZAFE 

etmektedir. 

İcmalen, HAKİKATI MUHAMMEDİYE olarak isimlenen makamın ve ledünniyatının bilinmesi, VÜCUD 

MERTEBELERİ delaletiyle nümayan olmaktadır. 

4-) Ahiret Hayatının Bilinmesi : 

Visali hazretleri Kur’an-ı Kerim’de, Ahiret ve Kabir Hayatı hakkında 1333 adet Ayet-i Kerime yazılı 

olduğunu söylemişlerdi. Ölüm, Kabir hayatı, tekrar dirilme, Mahşere sevk, Haşir, Hesap, Mizan, Sırat’dan 

geçme, Hukuku İbad ve Hukuku Valideyn olarak hulasa edilen menzil’lerin tafsilen açıklanmasıdır. Her bir 

menzil, bir evvelkine nazaran, ayrıcalık taşıyan, yapılanmaya, şartlara, hallere ve görüntülere sahiptir. Vücud 

mertebelerinin devamı niteliğindedir. Özel bölümünde bahse konu olur. 

5 -) Vahdeti Vücud - Varlığın BİR-TEK olduğunun bilinmesi 

A -) Kur’an-ı Kerim hükümleriyle 

Allah (cc) buyurur : 

 

Nisa/126 
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“VE KANELLAHU Bİ KÜLLİ ŞEY’İN MUHİTA” 

“Allah (cc) herşeyi, yani bütün kainatı, ilmiyle - vücuduyla icad etmiş - kuşatmıştır.” 

Kainat düzeni ve muhtevası içindeki tüm cisimleri, canlıları cüzleriyle birlikte eşya ve alemler; sınırsız ve 

sonsuz TEK BİR VARLIK’dan yaratılmıştır, zuhur ve teşaub etmiştir. Vahdet-i Vücud gerçeğini doğrulayan 

diğer bir Ayet-i Kerime mealinde şöyle buyurulmaktadır 

“KÜLLİ ŞEY’İN YERCİ’U ASLİHİ” 

“Her şey aslına rücu eder - Döner” demektir. 

ÇOK OLARAK GÖRÜLEN BÜTÜN EŞYA - AVALIM,TEK BİR ASLA DÖNÜŞÜR mealindeki mana 

daha münasib’dir. TEK BİR ASIL OLAN SU, kimyasal ve biyolojik değişimle, buhar, sis, bulut, yağmur, kar, 

dolu... halinde dönüştüğü gibi, sıcakla veya soğukla karşılaştığında, ikinci defa biyolojik istihale ile, aslı olan 

SU’ya dönüşür. 

Muhyiddin’i İbn-ül Arabi’den mülhem olarak şöyle buyurulmaktadır : 

“VARLIK ve YOKLUK mefhumlarının biri, diğerine zıd’dır. Vücud yokluğu kabul etmediği gibi, yoklukta 

varlığı kabul etmez. Başka bir ifade ile yok olan var olmaz, var olanda yok olmaz. 

Her şey ve cisimler, yine var olan diğer bir cisimden zuhur ederek varlığa kavuşur. Buhar, sis, bulut, 

yağmur, kar; daha evvel var olan su’dan meydana geldikleri gibi. Keza gölgenin, gölge sahibinin var olması 

nedeniyle zuhur etmesi gibidir. Bu - Eser’den müessire intikal suretiyle verilmiş bir hükümdür - Anılan düşünce 

tarzının gereği olarak, bizim vücudu izafimizide daha evvel var olan, Hakiki vücud’dan zuhur ettiğinin kabulünü 

gerektirir. Böyle olunca, Hakiki vücud sahibi olan Allah-u Teala Hz. leri mevcudtur.” 

A.Avni Konuk - TEDBİRATI İLÂHİYE - 360 - 361 

B- Keşfî - Gaybî Deliller 

Visali Hz. Üstadımızın sohbetlerinden birinde şöyle dediklerini hatırlıyorum ; 

“FEN ( Teknolojik - Astrolojik - Bilgiler ) ilerledikçe İman’da kuvvetlenir. İslamî Hakikatler ve Kemaller 

fenni olarak ( Teknoloji ve Astroloji bilgileriyle ) tahakkuk etmedikçe kıyamet kopmaz. İstanbul Kıyamete kadar 

müslümanların elinde kalır.” 

1- Peygamberimiz’in (sav) MİRAC’dan dönüşlerinde, müşriklerin, imtihan maksadıyla ve gerçekten 

Mescidi Aksayı görmüş bulunduğunu denemek için, Mescidi Aksa’nın İÇ YAPISINI, kapı ve pencereleri ve 

diğer özelliklerini sormaları üzerine; KEŞFEN GÖRMELERİ ve OLDUĞU GİBİ BİLDİRMELERİ, Maddesel 

görünüm dışında, kalbin manevi bölümdeki, keşif suretiyle ve latif yapısı ile görmenin neticesidir. Anılan görüş, 

rüyadaki görülen suretlerin benzeri olduğu gibi, zamanımızdaki televizyon görüntülerininde benzeridir. 

Beyhakiden nakledilen Hadis-i Şerif’de buyuruldu : 

“BEYTÜL - MAKDİSDE GECENİN AZ BİR BÖLÜMÜNDE YOLCULUK YAPTIĞIMI DUYAN 

KUREYŞ KABİLESİ BENİ YALANLADILAR. BUNUN ÜZERİNE HİCİR’DE AYAĞA KALKTIM, ALLAH 

BEYTÜL - MAKDİSİ GETİRİP ÖNÜME KOYDU, ONA BAKARAK ORADAKİ ALAMETLERİ BİR BİR 

ONLARA HABER VERDİM.” 
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2- Hz. Ömer Medine-i Münevvere’de Cuma hutbesi okuyordu, nasıl olduysa; “YA SARİYE DAĞ’IN 

GERİSİNE ÇEKİL...” sözlerini sarfetti. Sariye o zamanda, İrandaki İslam kumandanı idi, Ordu istirahat 

ediyordu, İran ordusu tarafından etrafı çevrilmiş ve helak olma tehlikesiyle karşı karşıya idiler. Aradaki masafe 

bin kilometreden fazla olmasına rağmen, Hz. Ömerin sözünü işiten, İslam komutanı Hz. SARİYE orduyu 

toparlamış dağın gerisine çekmiş ve helak olmaktan kurtulmuştur. 

Anlatılan hal Hazreti Ömer’in (ra) kerameti olarak bilinen mütevatir haberlerdendir. Tevatür, olayın 

vukubulduğuna kesinlik kazandırmaktadır. Bu ve emsali hareketler (kerametler) bugüne kadar çoklukla vuku 

bulmuş ve ehli olanlarda zamanımızdada zuhura gelmektedir. Kitabın hacmini genişletmemek için 

yazılmasından şimdilik tevakki edilmiştir. 

İslamın, anılan Gaybi - Manevi olgunluk ve firaseti, zamanımızda maddesel olarak TELSİZ TELEFON ve 

TELEVİZYON görüntüleriyle zuhur etmektedir. 

Visali Hz.nin buyurdukları gibi, FİRASET ve KERAMET olarak zuhur eden İslam gerçeği, fen ve teknoloji 

ürünü olan Televizyonlar yolu ile tahakkuk etmektedir. Benzeri haller kıyamete kadar devam 

edecektir............Ancak, ehli olanlar indinde bilinmektedir ve bazı kerede ifşasına müsaade yoktur. 

Gaybi ve fenni olan bu iki hali yek diğeri ile mukayese ettiğimizde esas yapıları bakımından, menşeleri ve 

zuhur yerleri yönünden farklı oldukları görülecektir. 

Telefon ve televizyon madde yapılıdır; madde bozulduğunda veya elektromanyetik güç yok olduğunda 

işlemez olur. Bu yönü ile devamlılık arzetmez. Çünkü madde yapılı tüm eşya zamanla, hava, ateş ve su etkisiyle 

değişime uğrar, asli halini kaybeder. 

İslami olgunluğa erişen veya eş anlamlı ifadesiyle KAMİL İNSAN seviyesine ulaşan kişinin görmesi ve 

daha nice ihsan ve kerametlere mazhar olması kaybolmaz, devamlılık arz eder. Allah’ın (cc) kuluna 

BAĞIŞLAMASIDIR. Allah’ın hazinesinden kuluna yapılan bağışlar, artık geri alınmaz, Adetullah yani Allah’ın 

kanunu böyledir. 

Denilirseki, İslam tarihinde irtidatlar olmuştur. Mesela Mirac mucizesine inanmıyan ve keza Hz. Ebu 

Bekir’in hilafetinde zekat vermemek için din’den dönenler olmuştur, halbuki daha evvel islamı kabul etmişlerdi. 

En büyük nimet İslamla müşerref olmaktır. Bu nimeti uzmadan ayrılmak, Allah (c.c)’ın hazinesinden verilen 

nimetin geri alınması değilmidir....? Burada bir çelişki olmuyormu.......? 

Aslında bu bir tenakuz değildir. 

Çünkü İman’ın aslı, Amentü’nün altı adet şartını farzlarını DİL İLE İKRAR ve KALB İLE TASTİKTİR. 

Kalbin tasdiki esastır. Münafık olanlar da dil ile inandık dedikleri halde, kalbleriyle tasdik etmedikleri yani 

kalben iman etmedikleri bilinmektedir. İnşallah ileride imanın NEV’ileri ve DERECELERİ bölümlerinde 

ayrıntılı açıklamalarımaz olacaktır. 

Ayet-i Kerime’de : 

89/27-28-29-30 

  



 

“YA EY YETÜ HEN NEFSÜL MUTMEİNNE, İRCİİ İLA RABBİKE RADİYETEN MERDİYYE, 

FEDHULİ Fİ İBADİ VED HULİ CENNETİ” 

“Ey (islami ve imani hakikatlerde) Mutmein olan nefis, Rabbin senden razı oldu, sende Ondan razı olarak 

Ona rücu et, Allah’ın kulları arasına ve cennetine dahil ol” buyurulmaktadır. 

Ayet-i Kerime’de zikrolunan MUTMEİN NEFİS, kalbe intikal etmiş ve imani hakikatlarda doyuma ulaşmış 

olma mertebesidir. Bu olgunluğa erişmenin özel belirtileri vardır. 

Kalb imanın merkezidir, oraya yerleşir neşvünema bulur. Dil-lisan onun tercümanıdır. Kalbde hatıra halinde 

bilkuvve mevcud olanlar, dil yolu ile dış alemde zuhur ederler, bu nedenle İmanın aslı KALBEN TASDİK 

ETME’dir, denilmiştir. İşte bu mertebeye ulaşan mümin MUTMEİNNE MERTEBESİNE yükselmiş demektir ve 

kendisine, yukarıda belirtilen Ayet-i Kerime ile; ALLAHIN GERÇEK KULLARI ARASINA GİRMESİ ve 

CENNETE DAHİL OLMA emri VAAD olunmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de : 

 

Nisa 4/122 

“VADELLAHİ HAKKAN” 

“Allah’ın Va’di haktır, gerçektir yerine getirilir” buyurulduğu gibi; diğer bir ayet’de : 

 

Ali İmran 3/9 

“İNNELLAHE LAYUHLİFÜL MİAD” 

“Allah (cc) sözünden asla dönmez” 

Böylece; Allah-u Teala’nın hazinesinden kullarına bağış olarak verdiği ikramların, devamlı ve geri alınmaz 

olduğuna dair sözümüzde kesin delillerle gerçekleşmiş olur. 

Nefsin yedi mertebesi vardır ve bunların ilk üçünde tehlike vardır. 



NEFSİ EMMARE ilk mertebedir, Nefsi natıka bu mertebede, eti yenmeyen vahşi hayvanların HAL ve 

AHLAKI ile muttasıftır, bu ibarenin gerçeğine yaklaşabilmek için, Zooloji kitaplarında Aslan - Kaplan - Leopar 

- Vaşak - Çakal - Kurt - Tilki - Akrep - Yılan - Kelp - Kartal - Köpek balığı... vs. bunlar saymakla bitmez, en 

belirgin vasıfları merhametleri yoktur, öldürür, kırar, vurur, öldürdüğünü yer, kendileriyle konuşulabilir 

değildirler, her asırda, anılan ve benzeri olan hayvanların belirlenen niteliklere sahip insanlar vardır. Bunlar 

şeklen insan ve vasıfları itibariyle yırtıcı hayvandır. 

İkinci mertebe NEFSİ LEVVAME’dirki; ehli hayvanlar denilen ve eti yenilebilen’lerdir. Örneğin Koyun, 

Sığır, Keçi, Deve, Ördek, Tavuk, Kaz ve benzerleri. Kendi etleri yenir ama et yemezler. Diğer vasıfları özel 

bölümünde açıklanır. Allah-u Teala’nın yardımıyla, emmare’den kurtulan insan, anılan hayvanların ahlakı ile 

tehalluk eder. 

Üçüncü mertebe NEFSİ MÜLHİME’dir. İnsana ilhamın geldiği yerdir. FASIK, MÜNAFIK - MÜŞRİK ve 

Ehli KÜFÜR olanların yaşadığı hal ve niteliklere benzer fikir ve hatıralar kalb’de zuhur eder. Diğer yüzü 

mutmeinneye nazar eder ve İslam, İman, Ameli Salih, Takva ile ilgili havatır zuhur eder. Kalb temkin ve 

istikrara kavuşmamıştır. Biri diğerine zıd olan ilhamlar teakub eder. Her bir mertebeyle ilgili, anılan durumları 

bildiren Ayet-i Kerimeler vardır, özel bölümünde açıklanır. Bu üç mertebenin vasıflarını taşıyan insan, Yukarıda 

YA EYYETÜHENNEFSÜL MUTMEİNNE hitabına mazhar değildir, KULLARIM ARASINA ve 

CENNETİME GİR VADİ İLAHİYESİNİNDE MUHATABI olamaz. 

Mutmeinne seviyesine yükselen Müminin kalbi nurlanmış, cilalanmış, parlatılmış, ayna haline gelmiştir. 

ayna hangi cisme tevcih edilirse, teveccüh ettiği eşyanın suretini gösterdiği gibi, Kamil İman sahibi 

Evliyaullahın kalbide, tecessüs ve teveccüh ettiği mahalleri, cisimleri, televizyon görüntüsüne benzer suretlerde 

müşahede eder. Bu manevi bir ikram ve atayayı ilahiyeden olup, ebediyetlere kadar devam eder.... 

Mesela, Kur’an da kıssaları bildiren, diğer Peygamberanı Zişan’ın yaşadıkları olayları aynen görür. Hz. 

İbrahimin putları kırması, ateşe atılması, ateşin yakmaması.... Hz. Musa’nın asası ile gösterdiği mucizeleri, 

sihirbazların aletlerini yutması, sihirbazların imana gelmeleri, Firavunun Kızıldenizde helak oluşu ve diğerleri.... 

H. Kazım Kızılkanat Hazretleri Üstadımızdan bizzat işittim; 

Kur’anı Kerim’de sure-i Yusuf’u okuyordum, Yusuf Aleyhisselamın başından geçen olayların hepsini aynel 

yakın müşahede ettim.... demişlerdi. 

Bedensel yapımızdaki yaşantımızda, akıl, şuur, müfekkire, hafıza ile geçmişimize karşı, bilinenleri tekrar 

yaşamak ve bilmediklerimizi de merak saikasıyla, araştırmak, öğrenmek arzumuz vardır. Tarih ilmi bu 

hissiyattan doğmuştur. Bu kişiliğimiz, seviyemiz, idrak ve şuurumuz, RÜ’YA esnasında mevcut olduğu gibi, 

bedensel yapımızı terkten ibaret olan ÖLÜM’den sonraki yaşamımızda da, ayni idrak ve şuurumuz, seviyemiz 

devam eder. Ölüm sonrası hayatımızda da, geçmişimizi öğrenmek arzusu bu nedenlerle mevcut demektir. 

Manevi seviyenin yükselmesi demek olan MİRAC YETENEĞİNE sahip olan müminler; kâinatın doğuşuna 

kadar uzanan zaman süreci içindeki oluşumları ve filhal mevcud olan görüntüleri müşahede etseler gerektir. Bu 

müşahede, her müminin istidadı ezelisi, marifeti ve amelleri nisbetinde olur. ALLAH-U ALEM BİS SEVAB... 

C- POZİTİF İLİM YOLU İLE VAHDETİ VÜCUD’UN BELİRLENMESİ 

AKIL ve TERCÜBE’ye dayalı olması dolayısıyla KOZMOLOJİ - ASTRONOMİ ve ASTROLOJİ bilim 

şubelerinin müsbet ilim kabul ederek, gerçekleştirdiği tesbitleri icmalen beyan edelim; 

- Bu konu, daha önceki bahislerin; KALBİN VAHDANİYET SIFATI - KİTABI KAİNAT ve POZİTİF 

İLİM GÖRÜŞLERİ - BÜYÜK PATLAMA “ BİG - BANG “ ve ŞERİ DELİLLER bölümlerinde gerektiği 

nisbedte beyan edilmiştir. 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/h.html#c-poz-t-f


a) ENERJİNİN MADDEYE DÖNÜŞMESİ - MADDENİN ENERJİYE DÖNÜŞMESİ 

Enerjinin maddeye dönüşmesi iki ayrı oluşumla tesbit edilmişdir. 

Muhtelif boyutlardaki ağaç tohumları toprağa ekildiğinde evvela, yaprak benzeri iki adet maddesel yapıya 

dönüşür. 

TOPRAK SU HAVA ve ATEŞ’den terekküp eden DÖRT ANA UNSUR ile, belirli zaman süreci içerisinde; 

kök, gövde, yaprak ve dallardan teşekkül eden ağaç haline gelir. 

Ağaç ODUN ve DOĞRAMA olarak büyük ağırlık ve hacim taşır. 

Ağacın bulunduğu yerdeki toprakta, cüssesi ve maddesi itibariyle eksilme olmadığı gibi, bunun aksi zuhur 

ederek, hacmi genişler. Kimyasal bir değişimle, güneş enerjisi, ODUN ve SANAYİ DOĞRAMA’sı halinde 

maddeye dönüşür bu hal milyarlarca seneden beri devam eder. 

Sonra ağacın odun kısmı yakılmak suretiyle enerjiye dönüşür. Tren lokomotiflerinde su buhar haline getirilir 

ve buhar, treni yürüterek bir GÜÇ KUVVET oluşur ve anılan halin benzer emsalleri çoktur. 

Ağacın bitkisel artıkları, yine kimyasal bir değişimle ÇÜRÜR ve çok uzun zaman süreci içinde petrol haline 

gelir, ham petrol rafinerilerinde GAZYAĞI, BENZİN ve MOTORİN halinede ayrılır ve bu üçünden ENERJİ - 

GÜÇ doğar. Otomotiv araçları - Uçaklar - Vapurlar vesair vasıtalar bu güçle çalışırlar. Diğer petrol 

artıklarındanda yirminci asır uygarlığının vazgeçilmez eşyaları - mamülleri imal edilir. 

Basit çizgileriyle anlatılmaya çalışılan ilmi gerçeklerden, TÜM KAİNATDAKİ VARLIĞIN, TEK 

VARLIK, ALLAHIN VARLIĞI olduğunu, eş anlamlı başka bir değişle VAHDETİ VÜCUD gerçeğini 

kanıtlamaktır. 

Güneş, hacminin genişliği ve kesafetinin ağırlığı ile TEK BİR VARLIK’dır. Diğer yönü ile, güneş enerjisi, 

devamlı olarak maddeye dönüşmektedir. 

Güneşten meydana gelen maddeler ise, yakılmak suretiyle veya su buharı halinde lokomotif yürüterek ve 

keza petrol haline intikal etmek suretiyle, benzin ve motorin halinde enerji - kuvvet ve güç oluşmaktadır. 

O halde, TEK VARLIK OLAN GÜNEŞ kesret halinde bir çok maddelerin zuhura gelmesine sebep 

olmaktadır,yani birden, ÇOKLUK ZUHUR ETMEKTEDİR. O çok olan maddelerde tekrar enerji ve güç halinde 

bir oluşumla - tek varlığı - yani vahdeti vücudun zuhuruna sebep olmaktadır. 

Su muhtelif kimyasal değişimler ile BUHAR - SİS - BULUT - YAĞMUR - KAR ve DOLU haline intikal 

eder. Su tek varlık olarak, çokluğa dönüşmüş olur. Çünkü, sudan oluşan bu cisimlerin, şekli, renkleri, tadları ve 

gördükleri işler değişiktir. Sıcak veya soğuk etkisinde kaldıklarında, anılan maddelerin hepsi su haline gelir. Bu 

misalde BİR VARLIK olan suyun, çokluk halinde maddelere geçişi ve tekrar, kasretin zail olmasıyla, aslı olan 

TEK SU VARLIĞI halinde TEK VARLIĞA geçişi görülmektedir. 

b) BİG BANG - BÜYÜK PATLAMA OLAYI 

Günümüz Kozmoloji literatüründe BİG BANG, büyük patlama adı ile bilinen; Evrenin ilk yaratılmasıyla 

birlikte, bu günkü yapısına dönüşümün fiziksel ve kimyasal izahlarını belirleyen görüştür. 

Bu görüş, Kur’an hükümleri ve ondan kaynaklanan tasavvuf ilminin gerçekleriyle benzerlik arzetmektedir. 

Ancak bu benzerlik, İnsanın ve diğer eşya ve cisimlerin maddesel yapısının teşekkülü bakımındandır. Daha 

başka bir ifade ile HALKİYET ALEMLERİ’nin, varlığa dönüşmesinin açıklamasına yöneliktir. 
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BİG - BANG - BÜYÜK PATLAMA olarak dilimize çevrilen bu olay tanım olarak; sonsuz küçük hacimdeki 

ve fakat sonsuz büyük yoğunluklardaki madde ve enerji yumağının, zamanımızdan 15 milyar yıl önce, birden 

bire kendi hacmine sığmayarak uzaya büyük bir hızla taşması sonucunda ZAMAN ve MEKAN boyutlarının 

yaratılmasıdır. 

Sonsuz büyükle sonsuz küçüğün aynı anda ve aynı yerde bulunması; evrenin ilk halinin en belirgin ve en 

çarpıcı özelliğidir. 

BİG - BANG’dan önce hiç bir şey yoktu, mekanda yoktu. Bu yokluğu insan zihninin kavraması çok zordur. 

BİG - BANG’dan önceki zamanda neler olduğu sorusu mantık dışıdır. Çünkü zamanda BIG - BANG ile 

yaratılmıştır...... 

İşte bu YOKLUK - ZAMANSIZLIK - MEKANSIZLIK ve UZAYSIZLIK ALEMİNDE, birdenbire her 

nasılsa...............? ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, KORKUNÇ BİR HIZLA HER TARAFA DAĞILAN 

TAŞKIN MADDEDEN, YILDIZLAR, GÜNEŞLER, DÜNYALAR YARATILDI. MADDEYE ZAMAN 

AĞINI OLUŞTURARAK HIZLA GENİŞLEDİ, HIZLA ŞİŞEREK BÜYÜDÜ, ZAMANDA SOĞUYARAK 

ŞİMDİKİ HALİNİ ALDI. 

.............KOZMOLOJİ EVREN BİLİMİDİR............. 

Evrenin BIG - BANG’la beraber başladığı yani belirli bir yaşı olduğu; dolayısıyla yoktan var edildiği, şekil 

ve vücud bulduğu, bir hüviyet kazandığı görüşü bütün KOZMOLOJİ kitapları ile BİLİMSEL DERGİLERDE 

YER ALIR 

TAŞKIN TUNA - UZAYIN SIRLARI Sahife 123 - 124 

  

D- TASAVVUF GÖRÜŞÜNE DAYALI AÇIKLAMALAR 

Semanın ve kalbin genişlemesi konularıyla ilgili olarak büyük patlama olayından bahsedilmişti. Bu defa, 

KAİNATIN TEK BİR VARLIKTAN yaratıldığının yani VAHDETİ VÜCUD’un ispatı ve delillendirilmesi için 

bahse konu olmaktadır. 

Resul-ü Mücteba (sav) Hadis-i Şerif’leri ; 

Zamanı saadetde Yemen’den gelen bir heyetin; 

-Alemler yaratılmadan önce Allah (cc) nerede idi...? sorusuna Hace-i Kainat Efendimiz şu cevabı 

vermişlerdi : 

“KANELLAHU VE LEM YEKÜN MEA ŞEY’ÜN KABLEH...” 

Allah (cc) vardı, mestur - örtülü olan varlığının dışında hiç birşey yoktu. 

BUHARİ HADİSİ - Cilt 4 Bab. 22 

Bu beyan çok açıktır... Allah’ın saklı ve örtülü olduğu halde VARLIĞI İSPAT EDİLİRKEN, evrenin bu 

günkü hali ile zuhuru ve görünümü nefyedilmekte yani yokluğu belirtilmektedir. Anılan ifade bu yönü ile, BİG - 

BANG teorisini doğrulamakta, Peygamberi zişan vasıtasıyla teyit edilmektedir. Kesin nitelikte ve inandırıcı daha 

başka bir delil gösterilemez ... Peygamber (sav) MUHBİRİ SADIK’dır yani doğru haber vericidir. 
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Bu Hadis-i Şerif’in bir başka yönü, BİG - BANG’ı müsbet ilim yolu ile tesbit ederek doğruluğuna 

inananların, İslama yönelmelerine ışık tutmasıdır. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu : 

 

Enbiya 21/30 

“EVELEM YERALLEZİNE KEFERU ENNES SEMAVATİ VEL ARDA KANETA RATKAN, 

FEFETAKNAHÜMA” 

“O küfredenler görmüyorlar mı....? yer ile gökler birbirleriyle yapışık iken biz onları ayırdık” 

Kur’an-ı Azimüşşan’ın bir mucizeside bu ayetle zuhura gelmektedir. Kur’an’ın nüzulü zamanında, bu ayetin 

manasını, vahyen bilen Rasulullah (sav) ve O’nun ilhama mazhar olan ashabı dışında, O günün Kozmolojik 

teknolojik bilgileriyle bilme olanağı yoktur. 

Dünyamızın - Arz’ın, güneşle birlikte ateş halinde iken, ondan koparak yörüngesine yerleştiği. Böylece 

güneş ailesine dahil olduktan sonra milyarlarca senelik geçmişinde, soğuduğu, küçülme, bükülmeler halinde çok 

istihaleler geçirdiği, hava ve su tabakalarıylada birleşerek, halen bünyesinde barındırdığı canlıların, yaşamlarını 

devam ettirebilecek ortama kavuştuğu bilinmektedir. 

Gerçi, Güneş ve Dünyanın Yaşı 5-6 milyar yıl olduğu, Tüm Kainatın ise onbeş milyar yıl olduğu tahmin 

edilmektedir. Ayet-i Kerimemizde, doğrudan güneşden koptuğu bildirilmeyipte, SEMALAR İLE BİTİŞİK iken, 

AYRILMA OLAYININ vukubulduğunun bildirilmesi, Güneş ve Arz’ın beş milyar yıllık müşterek yaşamlarının 

daha gerisinde bulunan ve sıfır saniye zaman sürecine kadar olan fiziki ve kimyevi değişimlerede işaret 

edilmektedir. 

Arz ve yıldızlar, İlk Zuhurda (1032) Bir üzeri otuz iki sıfırlı rakam sıcaklığında enerji yumağı halinde idi. 

Sonra gaz haline dönüştü. Uzay genişlemeğe başladı, atom altı parçacıkları teşekkül etti, atomlar, moleküller, 

elementler ve madde, cisimler, yıldızlar, galaksiler oluştu. Kur’an mucizesinin ilk belirgin olduğu yer burasıdır. 

BIG - BANG tezi ile ilgili bilgilerin ortaya çıkışı 1930’lu yıllardan sonra başlamıştır. Mekan olarak çıkış 

yeride batı kültürünün hakim olduğu yörelerdir. İslamı, ebedi kurtuluş yolu kabul edenler, inançları gereği, gözle 

görmeseler, Kozmolojik bilgilere sahip olmasalarda, Kur’an bildirdiği için inanırlar. Bu inanca sahip olmayanlar 

ise, konunun uzmanı olan astronomi alimlerince gerçek kabul edilmesine ve Kur’an’da 1300 küsür sene evvel 

belirtilmesine rağmen Allah’ın (cc) yaratması ve kudretiyle olduğuna inanmadıkları Ayet-i Kerime’de mucize 

olarak bildirilmektedir. 

a- Hz. Ali’nin (ra) EL İLMÜ NOKTATÜN buyurmaları 

Hazreti Haydar Keremellahü Veche Hz.’nin -“EL İLMÜ NOKTATÜN” ilim noktadan ibarettir buyurdukları 

rivayet edilmektedir. Noktadan murat, Allah-u Zü’l Kemal’in EHADİYETİ ZAT mertebesidir. Bu mertebenin 

VÜCUDU MAHZ - VÜCUDU SIRF - EHADİYETİN BATINI - LA TEAYYÜN ve emsali bir çok isimleri 

vardır. Evren ve içindeki avalimin, setr edilmiş olduğu halde, bu nokta içinde olduğunun tasavvufi görüşle 

ifadesidir. 

Hacı Bekir Sıdki Visali Sultanımızın beyanlarına göre ; HALKİYYET ve HAKKİYET alemlerinin bütün 

ilimleri Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. Kur’an’ın tümü Fatiha-ı Şerif’te toplanmıştır, Fatihanın muhtevasıda 
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Besmele-i Şerif’te hulasa edilmiştir, Besmelenin hakikatleri de, Besmelenin (B) harfinin altındaki noktada 

toplanmış ve dürülmüştür. 

Cenab-ı Mutlak-ı Hakk, hüviyet-i gaybiye’sinde bütün ZAHİR ve BATIN alemleri ile mestur, yani örtülü 

bulunmakta iken, ilahi sıfatlar ve ilahi isimlerin cümlesi kendisinden zuhur talebinde bulundular. Kur’an, SİN 

harfi ile başlar ve SİN harfi ile son bulur. İlk olanı Besmelenin SİN harfidir ve son olanı da, MİNEL - CİNNETİ 

VENNAS Ayet-i Kerime’sinin SİN harfidir. İlk SİN bütün nefs’lere işarettir ve O’nların içinde en müstaidi yani 

istidadı ezelisi itibariyle en layık olanı, NEFS-İ MUHAMMEDİ’dir ki, SİN’den sonra gelen MİM harfi 

MUHAMMED MUSTAFA’ya (sav) işaret etmektedir. MUSTAFA seçilmiş demektir. Tüm nefsler içinde, 

Hakikat-i Muhammediyye makamına en üstün liyakatli olmanın keza, “EY HABİBİM BEN OLMASAM SEN 

OLMAZDIN, SEN OLMASAN BEN BİLİNMEZDİM” Kutsi Hadisinde anılan hakikatin ifadesidir. 

MİM’den sonra ALLAH (cc) ismi şerif-i gelirki, ismi Celal’in Elif’i Allah’ın (cc) ZATINA işarettir, LAM 

Allah-u Teala’nın sıfatlarına ve Lam Elif’te EF’ALİ İLAHİYE’nin varlığını göstermektedir. İsmi Celal’in gözlü 

( ) Harfinde tüm mahlukat ve mahlukatın zuhurları bulunmaktadır. 

Hakk-ı Mutlak’ın HÜVİYYET-İ GAYBİYYE’si, Besmeleyi Şerif’te nokta şeklinde mevcut olup, La 

TEAYYÜN olarak da bilinen bu mertebeden, teayyün-ü evvel mertebesi de denilen HAKİKAT-I 

MUHAMMEDİYE yaratılmıştır, Oradan da ZATINA ve SIFATINA ve SIFATDAN DA EF’ALİNE tenezzül ve 

tecellinin vaki olduğu gösterilmektedir. 

İşte böylece, kainat eş anlamlı EVREN, Sonsuz küçük halde iken, sonsuz büyük olan evrenin varlığını, 

içinde bulundurmaktaydı. Muhterem Taşkın Tuna bey çok isabetli bir tanımla, “SONSUZ KÜÇÜK HACİM’de 

ve SONSUZ AĞIRLIK’ta” diyerek ifade etmektedir. 

Allah-u Teala’nın, aklın gücü ile bilinemiyen, varlığının künhü, mahiyeti, içyüzünden, bugünkü haliyle 

sınırsız olan alemler zuhur etmiştir. İşte, İLİM NOKTADAN İBARETTİR, sözündeki NOKTA’nın hakikatı bu 

anlatılanlardır. 

“ENE MEDİNETÜL İLMÜN ve ALİYYÜN BABÜHE” Hadis-i Şerif’inin medhine mazhar olan ve “BEN 

İLİM ŞEHRİYİM, ALİ O’NUN KAPISIDIR” manasını ifade eden, HAKİKATIN temsilcisidir. HAYDAR-I 

KERRAR efendimiz... 

Anlatılan yönleriyle BESMELEYİ ŞERİFENİN LEDÜNNİ MANASI VE NOKTA’nın belirlediği 

gerçekler; BİG-BANG teorisi ile de paralellik göstermektedir. 

  

b- Semaların Gaz halinde oluşu 

Big-Bang tezinin esas kurallarından biride, büyük patlamadan sonra ENERJİNİN GAZ HALİNE 

DÖNÜŞÜMÜDÜR. Gaz halinden; atom altı parçacıkları, atomlar ve moleküller, elementler ve maddeler ve 

yıldızlar ve tüm avalim zuhur etmiştir. Ayet-i Kerime’de, göklerin duman yani GAZ haline dönüşümü dile 

getirilmektedir. 

  

 

Fussilet 
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“SÜMMESTEVA İLES SEMAİVEHİYE DÜHANÜN...” 

“Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi” 

c- Uzayın, Semaların Genişlemesi 

Ahmet Avni Konuk (r.a) Fusus şerhinde, Duhan’ın Gaz olduğunu söylemektedir. Fusus Şerhi Cilt III sh.171 

Büyük patlama olayının ana kurallarından üçüncüsüde, uzayın devamlı genişlemesidir. İlk yaradılıştan bu 

güne değin uzay genişlemekte ve devamlı büyümekdedir. Ayet-i Kerime’de buyurulur: 

  

Zariyat-47 

 

“VESSEMAE BENEYNEHA BİEYDİN ve İNNA LEMUSİUNE” 

“BİZ SEMALARI KUDRETİMİZLE BİNA ETTİK ve BİZ O’NLARI GENİŞLETMEKTEYİZ” 

  

d- Muhyiddin-i İbn’ül Arabi (k.s) şöyle dediği rivayet edilir ; 

“Muhyiddin-i DERVİŞİM, ON SEKİZ BİN ALEMİ ZER’REDE GÖRMÜŞÜM” 

Niyazi-i Mısri (k.s.) şöyle demiştir ; 

NOKTAYI FEHMEYLEMEKDİR İLM-Ü İRFAN’DAN GAREZ 

KENDİNİ BİLMEKDİR ANCAK PİRE ÜLFET’DEN GAREZ 

Bütün ilimler ve İrfaniyetden elde edilmek istenen esas gaye NOKTA’nın hakikatini bilmekdir, Noktanın 

hakikatı, tüm azamet ve genişliği ile, evrenin, sonsuz küçük olan NOKTA’dan kaynaklanarak bugünkü bilinen 

varlık alemine geldiğini bilmekdir, İnsanın kendi aslını bilmeninde anahtarıdır. Bu sayede, insan kendi kökenini 

evveliyatını bilir. Hazreti Mısri’nin anlatmak istediği budur. 

  

e- Mevlid-i Şerif’in bildirdiği 

Mevlid; doğma, dünyaya gelme demektir. Hz. Peygamberin (sav) doğum günü nedeni ile, haklarında, 

nazm’en söylenilen medh-ü senalardır. 

Tamamıyla tasavvufi görüşlere, Muhammedi zevk ve meşrebe uygun tanzim edilmişdir. Muhabbetullah, 

muhabbet-i Resulüllah ve ahiret hayatının gerçeklerinin bilgilerini içerir. Her mısra’ı, Kur’an ayetlerinin, Hadis-i 

Nebevi’ye ve Kudsi Hadislerin, Türkçe manalarını dile getirilir. 
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Zikredilen yönleri ile Süleyman Çelebi hazretlerinin Mevlid-i Şerif’i, tasavvufi gerçeklerin anlatım ve 

sübut’unda delil hükmündedir. Çünkü kaynağı hazineyi ilahiye’den ve Zat mertebesinden gelmedir. Peygamber 

aleyhisselama vahiy yolu ile gelen ilahi varidat, evliyaya da ilham suretiyle zuhur eder. Menba’ı aynıdır, ancak 

kuvvet ve delil olma vasıfları değişik olup, vahiy efdal’dir, bütün mükelleflerce uyulması zaruridir. 

Yunus Emre, Niyazi-i Mısri, Seyyid Nizamoğlu, Visali Divanı ve emsalleri ile ayni makam ve seviyededir. 

Bunlarında kendi aralarında neş’e, meşreb, ikinci üçüncü mertebelerde efdaliyet farkları vardır. Aynı seviyededir 

sözümüz, her yönü ile yüzde yüz bir ayniyeti ifade etmemekdedir. Allah-u âlem bi-s-savab. 

İnşad olunduğu altı yüz küsur seneden beri okunmasında, ahengi ve musikisinin çok ötesinde, LEDÜNNİ 

HAKİKATLERİ TERENNÜM ETME özelliği etkili olmaktadır. Halkımız bu özelliği nedeni ile, okutmakta 

dinlemektedir. İslam münevverlerinin ilgisi, halkınkine nazaran daha az’dır. Pek az da olsa karşı çıkanlarda 

vardır. 

BİG-BANG teorisi ile ilgili, Mevlid-i Şerif’in “ALLAH (cc)ADIN...” bahrinde yazılı olan, altı adet 

mısra’ını aşağıda dercediyoruz. 

1- CÜMLE ALEM YOK İKEN, OL VAR İDİ 

2- YARADILMIŞDAN GANİ CEBBAR İDİ 

3- VAR İKEN OL, YOK İDİ İNS-Ü MELEK 

4- ARŞ-I FERŞ-Ü AY-U GÜN HEM NUH FELEK 

5- SUN İLE OL, BUNLARI VAR EYLEDİ 

6- BİRLİĞİNE CÜMLE İKRAR EYLEDİ 

Miladi 14. asır Türkçesi ile ifade edilen mana’lar, ibareler fasih, veciz ve o kadar açıkdırki, yoruma ihtiyaç 

bırakmamaktadır. 

1. ve 2. mısralarda, Bütün alemler yok iken ALLAH vardı, Bütün yaradılmışların fevkinde-üstünde kudret-

güc sahibi idi, sözcüklerini takip eden 3. mısra’da, “VAR İKEN OL” denilmişdir. 1 ve 3. mısralarda mevcud 

olan (OL) sözü, Türkçemizdeki (O) zamirine işaret’dir. Allah (cc) ismi şerifini göstermekdedir. Çünkü anılan 

mısraların evvelindekiler, “ALLAH (cc) ADIN ZİKREDELİM EVVELA” ibaresi ile başlamaktadır. 

Allah (cc) vardı, diğer bütün şey’ler yoktu manasında; 

İns...............İnsanlar Yoktu 

Melek..........Melek yoktu 

Arş..............Yani kainatın çatısı-tahtı-tavanı-en büyük makamlarda yoktu. 

Ferş..............Yer yüzü ve içindekilerde yoktu. 

Ay.................Ay’da yoktu 

Nuh Felek (Nuh-Nüh) Fariside dokuz sayısının adıdır. Dokuz felek’de yoktu demek olur. 



Süleyman Çelebi’nin yaşadığı devir’de, güneş sistemine dahil olan yıldızlardan; KAMER - UTARİD - 

ZÜHRE - ŞEMS - MERİH - MÜŞTERİ - ZUHAL’den ibaret olan yedi adedinin her birinin üst tavanı bir felek 

yani GÖK - SEMA kabul edilmiş, 12 Burç’ların bulunduğu yerler FELEK-İ SAMİN ismi ile, sekizinci Gök’e 

dahil edilmiş ve bunların yukarısında bulunanların tümü de DOKUZUNCU SEMA olarak isimlendirilmişdir. 

İşte anlatılmak istenilen, görülen yada görülmeyen eşya ve cisimlerin, kainatın içerisindeki herşeyin yok 

olduğu ve sadece. Allah’ın (cc) ezelden beri var olduğu gerçeğidir. 

Kur’an’ı Kerim’de (MÜLK SURESİ 67/3) YEDİ KAT SEMALAR’ın yaratıldığı bildirilmektedir. Kur’an 

Esas’tır, O’nun buyruğu kesinlikle doğrudur. Ancak bu günün Astronomi bilgilerile YEDİ SEMALARIN yerleri 

ve hakikatları belirlenememişdir. İnd-i İlahi’de mahfuz’dur. 

Önemli olan, herşeyin yok olduğunda, Allah’ın (cc) zatına özge ve özel varlığının, var olduğu gerçeğinin, 

miladi 14. asır astronomi bilgileri ile dile getirilmiş olmasıdır. 

Böylece, BİG-BANG görüşünün veya gerçeğinin, Süleyman Çelebi tarafından o günün Türkçesi ile bilindiği 

ve anlatıldığ hakikatı gün ışığına çıkmaktadır. 

  

f- Matematik - Sayısal yönlü belirleme 

Matematik, sayı ile başlayan, az olanı çok olanı belirten, bir ilimdir. Sıfır’ın ARTI ve EKSİ yönünde, 

sonsuza kadar giden sayılar - rakamlar vardır. Bir ile başlar ve BİR ile biterler... Başlangıcın (1) bir olması doğru 

görünür de, SON’un BİR oluşunda akıl ve idrak zorlanır... 

Fil Asıl, Sayı BİR tanedir. Diğer sayıların müstakil varlığı yoktur, BİR RAKAMININ çoğalmasından 

meydana gelir, Var olmalarının kökeni menşe’i BİR’in hakikatı ve hüviyeti’dir. 

Mesela iki adedi, iki tane BİR demekdir... 100 Adedi Yüz tane bir demekdir, Tüm sayılar buna göre hesap 

edilir, değerlendirilir. 

Bir milyar liraya sahip olan kişi, evvela BİR LİRA’nın karşılğı olan Altun değerini hesab eder, Milyar 

adedinin altun değeri belirlenir. Para değeri düştükçe, düşme oranı eksi yönü ile belirlenir. BİR’DEN AYRI 

SAYILARIN KENDİNE ÖZGE - BAĞIMSIZ - VARLIĞI VE DEĞERİ YOKDUR, HESAPLAR VE 

FİNANSMAN DEĞERLERİ, BİR’DEN DOĞAR, O’NUNLA DEVAM EDER. 

“LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASÜLÜLLAH” 

Kelimeyi Tayyibe’side. yukarıda belirtilen sayısal gerçekleri, Tasavvuf anlayışı içinde ve Kainat planında 

özet olarak bildirmektedir. 

Bir yönü ile, en büyük günah olan ŞİRK’den kurtulmasının anahtarıdır, devası, ilacıdır. Diğer yönü ile, 

Uluhiyetin vasflarını belirterek Allah-u Teala’nın VACİD - VAR olduğunu, FERD - TEK 

olduğunu.............................. 

Noksandan münezzeh, her türlü kemal ile ekmel olduğunu bildirir. 

LA İLAHE ..........BAŞKA İLAH YOKDUR Lafzı şerifi ile, Hakkı Mutlak’ın BİR ve benzeri olmayan ZATİ 

VARLIĞIN’dan başka olan her şeyin vücudu nefy edilir, ortadan kaldırılır. Matematik yönlü açıklamada ; (BİR) 

sayısından gayri diğer sayıların, bağımsız varlığı, gücü, değeri ve hiç bir şeyi yokdur, var olduğu sanılır denilmiş 

olmasının; Kainat p lanındaki, ifadesidir. 
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İLLELLAH............Lafzı şerifi ise; ancak ve her zaman ve her halükarda HAKK-I MUTLAK’ın, VAHİD ve 

FERD olan varlığının ispatıdır. 

Kesir olan eşya, avalim, bütün yaradılmışlar O’nun Zat-ı Vücud’undan yaratılır. Gölge varlık haline 

dönüşür, mukadder ömrüne kadar devam eder, helak olur kendine özge ezeli varlığına döner - dönüşür. Suyun 

tek varlık halinden; buhar-bulut-sis-yağmur-kar-DOLU isimleri ile bilinen çokluğa dönüşmesi ve helak 

olduğunda kesret halindeki görünümlerini kaybederek, aslı olan SU haline dönüşmesi anılan gerçeğin delilidir. 

Sayısal yöndende, tüm adedler, ayrı varlıklar gibi görünmesine rağmen, çok olarak zuhur etmelerinin 

nedeni, illeti, müessiri, esası (BİR) sayısıdır denilmesinin hakikatı, Tasavvufi gerçeklerle benzerlik gösterdiği 

anlaşılmış olur. 

(A. Avni Konuk (ra) Fusus şerhinden mülhem olarak telif edilmişdir.) 

  

g- AFAK’da ve ENFÜS’de VAHDETİ VÜCUD 

Allah-u Teala Kur’an’ı Azim’de buyuruyor : 

  

 

 

Fussilet-53 

“SENÜRİHİM AYATINA FİL AFAKİ VE Fİ ENFÜSİHİM, HATTA YETEBEYYENE LEHÜM, 

ENNEHÜL HAK, EVELEM YEKFİ Bİ RABBİKE ENNEHÜ ALA KÜLLİ ŞEY’İN ŞEHİDÜN.” 

“Onlara Ayetlerimizi (Kur’anın hakikatlarını) Afak’da ve Enfüsde göstereceğiz, ki O’nun hak olduğu 

tebeyyün edecek (açıkça bilinecektir). Rabbinin her şey’e şahit olması sana yeterli değil mi?” 

Allah’ın (cc) varlığını BİR’liğini her yönü ile belirleyen en şümullü Kur’an ayetlerindendir. Vahdet-i 

Vücud’un en beliğ ifadesidir. 

HAKK Lafz-ı Şerif-i, Allah’ın güzel isimlerindendir. HAKK-I MUTLAK olarak bilinen LA TEAYYÜN 

mertebesinin ismi ve ULÜHİYETİN menşe’idir. Bu manası ile, Allah-u Teala’nın MABUDÜN BİL HAKK 

olduğunu belirleyici, uluhiyet sıfatlarını özünde cem eden toplayıcı muhtevaya sahipdir. 

İki ALEM bahse konu olmaktadır. 

1- Enfüsi Alem 

İnsanın bedensel yapısı ile, gaybi-ruhi yapısının sentezi - terkibidir. Afaki alem, anılan sübjektif yapımızın 

dışındaki, kainat’da diyebileceğimiz tüm alemlerdir. Dünya ve içindekiler, ay, güneş sistemi, burclar, galaktik 

sistemler, paralel evrenler,..... cümlesi afaki alemi teşkil etmektedir. 
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Zikredilen alemlerin her biri, diğeri ile Allah’ın (cc) varlığını bildirme, zat sıfat, fiiller, gaybi-şuhudi-

maddesel yapıları bakımından benzerlik göstermektedir. 

Başka bir ifade ile insanın sentez yapısı, maddesel görünümü itibariyle, afaki alemlerin en küçük modeli, 

benzeri, durumundadır. Sadece ruhani mertebeler, nefs-i natıka’nın varlığı, cesamet ve azamet sıfatları yönünden 

fark ve tefaddul vardır. 

Örneğin, enfüsi alem, Hakk-ı Mutlak’ın ZAT TECELLİSİNİN mazharı olması itibari ile, nefs-i natıka’yı 

muhtevasında bulundurduğu gibi, ruh’un da en yüksek derecede mazharıdır. Bu yönü ile İnsan-ı Kâmile’de 

temsil eden enfüsi alem, afaki alemin ruhu mesabesindedir ve ondan efdaldir. Afaki alem ise Cesamet ve Azamet 

sıfatlarile temayüz eder ve daha cesimdir. 

Maddesel yapılı olan bedenimizin ilk teşekkülü; nutfe, meniden meydana gelen SPERMA’dır. İnsanın 

tohumudur. Dişilik organı yumurta ile birleşir SENTEZ HÜCRE olur. Çoğalma başlar, İlahi programın 

belirlediği zaman süresi içinde ilk zuhur eden kemik hücreleri, kemikleri oluşturur, Binanın kaba inşaatı 

öncelikle inşa edildiği gibi, bedenin kaba yapısıda kemiklerin terkibi olan İSKELETDİR. Sonra adele ve kan ve 

damarlar ve organlar, düzenli, muvazeneli, ölçülü biçimde yerlerini alırlar... CENİN ismini alır, doğumda 

BEBEK olur. Bebek dünya hayatına intibak edebilecek yapı ve kapasitededir. 

Bebek trilyonlarca CANLI HÜCRE’lerden oluşur, Hücreler organları oluşturur. Her organ ayrı bir iş yapar, 

O’nların ayrı iş yapmaları kendi idrak ve eylemleri gereğidir. TEVHİD GÖZLÜĞÜ İLE bakıldığında, tek bir 

varlığın aşamalarıdır. TEK VARLIĞI MEYDANA GETİRMENİN RUBUBİYETİ, TERBİYE EDİCİ 

ÖZELLİĞİDİR. 

Her organın ayrı ayrı vazifelerini saymakla, gereksiz tekrarlar yapmamak için, konuyu burada noktalıyoruz. 

Çünkü daha evvelki açıklamalarda detaylı bilgiler vardır. 

Bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz; TEK SENTEZ HÜCREDEN başlayarak, ÇOKLUK haline dönüşen bu 

insanı nasıl çağıracağız.? 

İsim koyarız ve öylece çağırırız diyelim..? 

İsimlerde çoğalacaktır. Onun meydana gelişi Kudret sıfatı ile olmuştur O halde bir ismi, kudretin sahibi 

demek olan KADİR’dir. 

Her organ ölçülü ve hesaplıdır bu yönü ile adı HASİB’dir. 

Her şey ilim sıfatı ile yerli yerinde oluşmakta, iş görmektedir. 

ALİM ismiyle tesmiye olunacakdır. 

Görme sıfatı vardır o halde ismi BASİR’dir. 

İşitme sıfatı var adı SAMİ’dir. 

Kelam-konuşması var o halde ismide MÜTEKELLİM’dir. 

Hayat emareleri gösterir, diridir, böylece HAYY ismi ile müsammadır. 

Velhasıl her sıfatın insanda bir hissesi, iştiraki, tasarrufu vardır ve o sıfatın sahibi olarak isimlenmesi 

gerekir. İsimler YÜZ’leri ve binleri geçer. Konumuz insanı İSMİYLE ÇAĞIRABİLMEK idi. Bütün isimlerile 



çağırmağa kalksak, konuşmanın dengesi bozulur. Onun için insanlar, tek bir AD ile çağırma yolunu tutmuşlar ve 

dengeyi muhafaza etmişlerdir. 

  

Beden Memleketinin Tek Merkezden İdaresi : 

Kur’an ıstılahatında ENFÜSİ ALEM olarak ismi geçen bedensel yapımız, isimleri ve sıfatlarile, hücre ve 

organları ile ve dış görünüşü ile ÇOK’lardan meydana gelmiş olmasına rağmen, KALB denilen tek merkezden 

ve o merkezde İdarecilik görevini yerine getiren NEFS-İ NATIKA tarafından yönetilir. 

Göz kendi başına, müstakil ve bağnaz bir eylem yapamaz, nefs tarafından, filan şeye bak emrini alır almaz, 

derhal, fotoğraf çekmeğe başlar ve amirine gönderir. İtiraz hakkı yoktur ve karşı gelmeyi düşünmez. Gelen 

fotoğrafları, yine başka bir yardımcısı olan AKIL vasıtasile değerlendirilir, EL ve KOLLAR, ayaklar vasıtasile 

eyleme dönüştürür.Tüm organlar üzerindeki İDARE ve TASARRUFU, göz için anlatılanların benzeridir. 

Yönetim sisteminde, ASKERİ HİYERARŞİ ve DİSİPLİN hakimdir. 

Dış alemlere ve kendi gibi olan insan’lara karşı kendi varlığını hatırlatmak için, (BEN) sözcüğünü çok 

sever. Her şeyin faili olarak kendini gösterir, hata kabul etmez, yaptığı işlerde ortakda belirlemez. Gözün 

gördüğü şeyi, ben bakıyorum, işitiyorum, yapıyorum, gidiyorum, yatıyorum......İla ahir, çoklukdan meydana 

gelen bedensel yapının TEK HAKİMİ olduğunu, kesinlikle, cesaretle, taviz vermeden ve her türlü tehlikeleri 

göze alarak söyler.Dilerse, kendinide, organlarınıda öldürür, intihar eder.... Daha neler neler yapar... Yemek yer 

veya yemez, Oruç tutar... Açlık grevi yapar... Hiç bir takyid ve tehdidi kabul etmez, sadece (BEN) demekle 

yetinir. 

İnsanın, yine kendi gibi diğer insanlarla olan münasebetlerindede hemcinsleri, onu TEK VARLIK ve 

HAKİM kabul edecektir. Örneğin, işçi veya memur olarak çalışmayı taahhüt etmiş ise, Bedensel yapının tümü, 

KORO HALİNDE işe yönelecektir. 

Yaşadığı toplumu temsil eden devlet ile olan ilişkileride yukarıda anlatılan gibidir. Toplumun bir nizamı 

vardır, Onu ihlal edici davranışlar suç teşkil eder ve KİŞİ CEZALANDIRILIR. Irza tecavüz, devlet malını 

irtikap, devlet düzenini bozma ve isyan gibi suçlarda, verilen cezayı çeken, tek varlık kabul edilen insanın 

bedensel yapısıdır. Irza tecavüzde, tecavüz erkeklik uzvu ile yapılmıştır, ama ceza anılan organa değil, tüm 

bedene uygulanır. Kalp, akciğer, ayak, eller ve diğerleri bu işte bizim bir iştirakimiz yoktur, Biz haksız yere ceza 

görüyoruz diyemez, Devletde böyle bir savunmayı kabul etmez. Verilen ölüm cezası ile, tirilyonlarca hücreler 

hepsi birlikte ölürler... 

Kendisi, (BEN) diyerek TEK VARLIK olduğunu söylüyordu, Yaradılışta benzeri olan diğer insanlarda onu 

TEK VARLIK KABUL ETMİŞLERDİ, Devletinde aynı düşünce sistemine bağlı olduğu, cezayı tüm insan 

yapısına uyguladığı anlaşılmış oldu. 

2- Afaki Alemler 

Galaktik sistemlerden, mikro canlılara, zerrelere ve atomlara varıncaya kadar olan KAİNAT İÇİNDEKİ her 

şey afaki alemlerdir. 

Ayet, Kur’an-ı Kerim’de mana ifade eden en kısa bölümlerin adıdır. Lugat’da NİŞAN-DELİL-BURHAN-

ALAMET olarak bilinir. Mukaddes kitabımızda 6666 adet AYATI KUR’ANİYE; ALLAH’ın (cc) VAR 

OLDUĞUNU, BİR OLDUĞUNU ve TEK OLDUĞUNU belirten, şek ve şüpheden yoksun KESİN 

DELİLLERDİR. 
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“O’NLARA AYETLERİMİZİ AFAK’TA ve ENFÜS’DE, HAK ve GERÇEK OLDUKLARINI 

GÖSTERECEĞİZ” mealindeki Ayet-i Kerime, ULUHİYETİMİ, BİR ve TEK VARLIK OLDUĞUMU 

göstereceğim demek olur. Manasına dikkatle, tefekkürle bakıldığında, VAHDANİYET sıfatını görmek, anlamak 

mümkündür. Anılan gerçekler ENFÜSİ alemde mevcud olduğu, yukarıdaki bölümünde açıklanmıştır. 

Enfüsi alemde Nefs-i Natıka’nın, beden memleketindeki mutlak hakimiyeti, saltanatı, söz ve emirlerinin 

geçerliliği gibi, afaki alemde ve kainatın her zerresinde, Allah’ın (cc) zati varlığının idare ve tasarrufu da aynıdır. 

Bedenimizin anatomik yapısı çok küçük tek SPERMA’dan zuhur ederek, dallanarak organlara dönüştüğü 

gibi, afaki alemlerde, SONSUZ KÜÇÜK DENİLEN KOZMİK YUMURTA’dan şubelenerek, bu günkü AZİM 

ve muhteşem alemleri meydana getirmiştir. İki alem her yönü ile birbirine benzemektedir. 

  

h- Ayet’lerin VAHDETİ VÜCUDU İş’arı 

Kur’an-ı Kerim’in sistematiği, Allah’ın BİR ve TEK VARLIK olduğu kaziyesine dayalıdır. Bu sebeple, en 

büyük GÜNAH, BİR OLMA VASFINI ortadan kaldıran ŞİRK’dir. En büyük ibadet de, Vahdaniyeti İlahiye’yi 

KABUL ve TE’YİD eden TEVHİD’dir. Tüm ayetlerin beyan ve manasında bu anlayış hakimdir. Allah-u Teala 

bu konuda çok hassastır. Tevhid akidesini nefy edici sözlerin, davranışların sahiplerine GADAB eder, muvahhid 

olanlarıda çok sever, ikramlar eder. 

  

 

 

Ali İmran-18 

“ŞEHİDALLAHU ENNEHÜ LA İLAHE İLLA HÜVE VEL MELAİKETÜ VE ÜLÜL İLMİ KAİMEN BİL 

KIST, LA İLAHE İLLA HÜVEL AZİZÜL HAKİM.” 

“Allah (cc) şehadet eder ki O’ndan başka Varlık (ULUHİYET) sahibi yoktur. Melekler ve adl üzere kıvam 

bulmuş olan ilim sahipleride şehadet ederler Allahdan başka ilah yoktur. O, Aziz ve hakimdir.” 

TEK VARLIK olduğuna Allah’ın (cc) şehadet etmesi yeterlidir, başka delillere gerek yoktur. Ancak gerek 

olduğu için değil, Allah’ın bildirdiği gibi bilenleride, halka anlatmak için iki gurupta belirtilmiştir. 
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Birinci gurupta olanlar Melaike’dir. Çünkü onlar devamlı olarak HAKKI TESBİH ve TAKDİS 

etmektedirler. -VE NAHNÜ NÜSEBBİHU Bİ HAMDİKE VE NÜKADDİSÜ LEKE...- 2/30 

 

İkinci gurupta olanlar ise -... VEL RASİHUNE FİL İLMİ.- 3/7 Ayet-i Kerime’si ilede bildirilen, İlimde 

rusuh kesbetmiş olan MUKARREBİN EVLİYA’da şehadet ederler demek olur. 

  

“VE İLAHİKÜM İLAHÜN VAHİD” 

“SİZİN İLAHINIZ TEK BİR İLAH’DIR” 

  

 

Hud-56 

“MA MİN DABBETİN İLLA HÜVE AHİZÜN BİNASİYETİHA İNNE RABBİ ALA SIRATIN 

MÜSTEKİM” 

“Hiç bir canlı yoktur’ki; O, her birini yüzünden çehresinden tutmuş olmasın, Rabbim gerçekten doğru yol 

üzerindedir.” 

Her canlı üzerinde, Allah-u Teala’nın kayıtsız şartsız hakimiyeti olduğu, idare ve tasarruf ettiği kesinlikle 

ifade edilmektedir. 

Bu bölümde yazılı olanlarla birlikte, bu Ayet-i Kerimelerin manaları tefekkür edilmelidir. 

VAHDETİ VÜCUD MERTEBELERİ 
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“Vücudun lisanımızdaki mukabili - VARLIK-, ve lisanı Fariside -HESTİ- manayı lûgavisi -MATLUBU 

BULMAK’DIR-. Örf’de müstamel olan -CİSİM ve BEDEN- manası, Kütüb’i Lügatde ancak, manayı mecazi 

olarak mezkur’dur. Istılah-ı Sûfiyyede -ZÜL VÜCUD OLAN MEVCUD’-dan ibarettir. 

İmdi Vücud Lafzı ile bir hakikat murad olunur ki, O’nun VARLIĞI KENDİ ZATINDAN ve KENDİ ZATI 

İLE’dir. VE BAKİ MEVCUDATIN VARLIĞI O’NDAN OLUP, O’NUNLA KAİMDİR. Muhakkıkini 

mutasavvife âlem-i kelamda O hakikate işaret için - LA TAAYYÜN- ve -VÜCUD-İ MUTLAK - derler. Çünkü 

ZAT-I VÜCUD bu mertebede hiç bir isim, sıfat ve fiil ile mukayyeden müteayyin değildir; Bilcümle kuyudi 

taayyünattan mutlaktır. Belki Kâffeyi taayyünat bu mertebede ayn-ı zat’dır.” 

A. Avni Konuk FUSUSLU’L-HİKEM ŞERHİ- Cilt-1- Sahife -4- 

Vücud’ı Mutlak’ın Tecelli mertebeleri YEDİDİR. 

1-) La Taayyün 2-) Taayyün-i Evvel 3-) Taayyün-i Sani 4-) Mertebe-i Ervah 5-) Mertebe-i Misal 6-) 

Şehadet 7-) Mertebe-i İnsan’dır. 

1- LA TAAYYÜN - KÜNH-Ü ZAT MERTEBESİ 

Burası belirmezlik mertebesi denilsede uygun olur. Çünkü bir şeyin bilinmesi, isim ve sıfatları ve fiilleri ile 

malum olur. Bilinmeyi gerektiren bütün belirtiler, nitelikler, isimler bu mertebede MESTUR ve 

GİZLENMİŞ’dir. Merhum A. Avni Konuk bu mertebe için, Fusus şerhinde kırk yedi aded isim saymışdır. 

Bütün, görülen ve gözle görülemiyen gayri alemlerin menşe’i, kökeni, menba’ı asılları bu mertebededir. 

Alemi şehadet’de, dünya ve kainat içinde hisle, akılla, gözle... görebildiklerimiz hakkındaki bilgiler, bu mertebe 

muhtevası hakkındada bizleri aydınlatmaktadır. Eser, müessirin varlığına ve kemalatına delil olduğu gibi; Kainat 

planındaki GÖLGE VARLIKLAR HÜKMÜNDE olan latif ve maddesel cisimlerde, müessiri hakiki olan, 

HAK’KIN KÜNHÜ ZAT’DAKİ VARLIĞINA delalet etmektedir. Gölge’nin, gölgeyi meydana getirenin 

varlığına işaret olması gibi... 

Ancak müşkül ve belirlenemeyen husus, milyarlarca seneden beri altı yönden genişleyen - büyüyen ve 

sonsuza kadarda büyüyecek olan kainat yapısının, nasıl olupda gizli ve örtülü olarak bir arada olabildiğinin 

bilinmezliğidir. SPERMA denilen insan tohumunun, trilyonlarca canlı hücre ve milyarlarca mikro canlıların, 

diğer çokluk ifade eden organların, bir arada toplu halde, eksiksiz, hatasız, irsiyet kanunlarına uygun olarak 

bulunmalarının bilinmezliği gibi...? 

Bu mertebe, Hak Teala Hazretlerinin künhü olup, O’nun fevkinde başka bir mertebe yokdur. 

Müellifimiz Visali (k.s.) hazretleri MERATİBİ VAHDETİ VÜCUD KASİDESİNDE, anılan mertebe 

hakkında: 

MERATİBİ VAHDETİ VÜCUDİYİ HAKİKİ 

YEDİDİR DEDİ, EHLİ TEVHİD MÜRŞİDİ 

OL MERTEBENİN BİRİ, KÜNHÜ ZAT LA TAAYYÜNÜ 

YOKDUR AN’DA İSİM VASIF , HEM EKVANIN EVSAFI 

ŞÜKÜR ŞÜKÜR YARABBİ, BİLDİRDİN VAHDETİ SIRRI 
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GÖSTERDİN HEM NURUNU, ALEMLERDE ZUHURUNU 

NİÇİN GELDİN ALEME, ANCAK RABBİ BİLMEYİ 

BUNDA GÖRMEZSEN CEMAL, 

AN’DA GÖRMEZ GÖZLERİ buyurmaktadır. 

Ayet-i Kerime’de de, meal olarak, “DÜNYADA Â’MA OLAN, AHİRETDE DE Â’MA’dır” buyurulduğu 

gibi, bu ayetin yorumu niteliğinde olan Hadis-i Şerif’de de; “KİŞİ YAŞADIĞI GİBİ ÖLÜR, ÖLDÜĞÜ GİBİ 

HAŞR OLUR” buyurulmaktadır. 

Dünya’da Â’MA OLMAK, kalb’in körlüğüdür. İbadetle emrolunan mükellef insan, yaşam süreci içinde, 

VÜCUD MERTEBELERİ hakkındaki maarif elde edememiş ise, bir daha ahiretdede elde edemez demektir. 

Yine insanın marifetler yönünden ÜÇ aşaması vardır, Bir başka ifadeyle, ÜÇ AYRI YAŞAM’DAKİ MANEVİ 

SEVİYESİ, HAKKA YAKINLIK ve MARİFET DERECESİ VARDIR. DÜNYADAKİ YAŞAMI, 

KABİRDEKİ YAŞAMIDIR. Dünyadaki yaşam seviyesi, Allah (c.c.) hakkındaki bilgi derecesi, marifeti ne ise... 

Kabir ve ebediyete kadar devam edecek olan AHİRET’DEKİ YAŞAM seviyeside ayni olduğu gerçeği, anılan 

hadisi şerifle bildirilmektedir. 

Böylece, Vahdeti Vücud ve mertebelerini bilmenin önemi, bir daha anlaşılmaktadır. 

Gerçi, Cennetle ikram olunanlar pişmanlık duymazlar, ancak kendi mertebelerinin üstünde olanları 

gördüklerinde, o makama ulaşamamanın tahassür’ünü hissederler. 

Visali Divanı MÜNACATI KÜBRA kasidesinde, Künhü Zat mertebesine EHADİYET ZAT ismiyle 

isimlendirilerek şöyle buyurulmaktadır. 

CEMİ ESMA VE SIFATI SATİR, SALTANATI HAKKİYYE ve HALKİYEYİ KAHİR MAKAMI 

EHADİYETİ ZAT’DA VÜCUDUMDAN FANİ OLAYIM ALLAHIM 

  

2 - ) TAAYYÜN-İ EVVEL - VAHDET MERTEBESİ 

Lataayyün - Künhü Zat’dan sonra, Vücudu Mutlakı Hak’kın ilk tenezzülü, İlk Zuhur mertebesidir. Tasavvuf 

literatüründe zikredilmiş daha bir çok isimleri vardır. Taayyüni Evvel ismi, Muhyiddin-i İbn’ül Arabi 

Hazretlerine ait olmakla VAHDET-İ VÜCUD gerçeğininde ilk temsilcisi bulunduğundan, edeben, onun vaz 

ettiği ile isimlendirilmişdir. 

MERTEBEY-İ ULUHİYET - HAKİKATI MUHAMEDİYYE isimleride çokça kullanılmaktadır. Fusus 

Şarihi Ahmed Avni Konuk (k.s.)’un beyanına göre : 

“Bu Mertebenin ismi, Cemi Sıfat ve Esmayı ve İstidatı Fıtriye ve Kabiliyyatı cami olan ALLAH/ın (cc) İsmi 

Cami-i’dir. 

Bu sıfat ve esmanın eserleri zahir olsada, olmasada yine O’dur. 
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Ankebut-6 

“İNNELLAHE LE GANİYYÜN AN - İL ALEMİN” 

“Şüphesiz Allah (cc) alemlerden gani’dir” Ayet-i Kerime’si bu mertebeye işaret’dir.” 

Visali Divanı Münacat-ı Kübra kasidesinde : 

“CEMİ ESMA ve SIFATI CAMİ, SALTANATI HAKKİYE ve HALKİYEYİ HAVİ, MAKAMI 

ULUHİYETİ ZAT’DA SANA İBADET EDERİM ALLAHIM“ buyurulmuşdur. 

Bu mertebenin hakikatı; ilahi sıfatlar ve ilahi isimlerin hepsinin, mücmel, öz, muhtasar ve toplu halde ve bir 

arada zuhur etmeleridir. 

Aralarında temeyyüz, ayrılma yoktur. Bu tecellinin menba’ı Künhü Zat olduğundan tecelliyi meydana 

getiren kuvve’nin ismine FEYZ’İ AKDES denilmişdir. 

Uluhiyet, sıfat ve isimlerin var olmalar ile mümkün olur. Bu ilk zuhurda Kün emri vaki olmuşdur. Ancak bu 

oluş, temeyyüz ve tasarrufdan yoksun halde ve sadece SUVERİ İLMİYE - dönüşün’den ibarettir. Yani, 

Lataayyün mertebesinde, örtülü ve gizlenmiş olan SIFATLAR ve İSİMLER ilk olarak, örtü ve gizliliklerini 

çıkararak, ilim yolu ile var olmuşlar, daha belirgin ismi ile İLMİ SURETLER halinde zuhur etmişlerdir. Bu 

mertebede latif’dir. Ancak bu Letafet bir sonraki Taayyünü Sani mertebesine göredir. Evvelki mertebesi olan 

Künhü Zat’a göre bir derece daha Kesif’dir. Bundan sonraki mertebelerde ruhları ve bütün alemleri meydana 

getirecek olan, İlahi İsimler, bütün muhtevası ve teferruatı, dekayık ve incelikler ile, ilmen tesbit edilmiş 

olduklarından bu İlmi Suretlere ayni zamanda AYANI SABİTE’de denilmişdir. Cemi mahlûkatın yaratılacak 

olanların AYN’I SABİTELERİ bu mertebede mevcutdur. 

Anılan ve anlatılan bu yönü ile, bu mertebeye LEVH-İ MAHFUZ’da denilmişdir. Böylece, ULUHİYET - 

HAKİKATI MUHAMMEDİYE - İLMİ SURETLER - AYANI-I SABİTE ve LEVH-İ MAHFUZ hakikatleri, 

marifetleri, bu mertebenin bizlere öğrettikleridir. 

Latif, Allah-u Teala’nın isimlerindendir. Kesif - yoğun olan katı cisimlerin karşıtıdır. Fusus Şerhinde bu 

manada kullanıldığı gibi, Şerh’in lugatçesindede; kesifin zıddı, cismani olmayandır denilmişdir. Lugat’larda ince 

- derin - gizlilikleri bilen ve ihtiva eden manasıda verilmişdir. 

 

Mülk 67/14 

“VE HÜVEL LATİF - ÜL HABİR ...” 



“O (ALLAH) Latif ve her şeyden haberdardır” 

Bir vechi ile Vücudu İlahinin letafetle muttasıf olduğu, cisim ve maddesel olmaktan münezzeh bulunduğu 

belirtilmektedir. Fusus şerhinde Künh-ü Zat mertebesi - ELTAFI ELTAFI LATİF - yani, ÇOK LATİFİN, 

DAHADA LATFİNİN LATİFİ olduğu beyan edilmektedir. Letafet’in üç kat daha fevkinde Latif’dir ibaresini 

anlamakta akıl zorlanmaktadır. Zaten akıl, anılan mertebeyi idrak ve ihataya kapasitesi yeterli değildir. 

Zikredilen ilk mertebeden sonra bu ikinci tecelliyi vücudda ve zinli programlı kesafet - yoğunluk 

oluşmaktadır. Müteakip mertebelerdede ölçülü yoğunlaşma devam ederek, en kesif olan yedinci mertebeye, 

insanın bu günkü yapısına tenezzül ve tecelli etmektedir. Gözle görülebilen kainatın sınırları içindeki tüm eşya, 

cisimler, hadsız hesapsız yaratıklar anılan kesafet - yoğunlaşma ile yaratılmışlardır. 

Alemlerin yaratılmasındaki gayeyi Aksa - En büyük maksat, Allah-u Zü’l Celal’in bilinmesidir. 1 - Var 

olduğunun 2 - Bir Olduğunun 3 - TEK olduğunun bilinmesidir. İnsanoğlunun, anılan üç aşamalı bilinmeye 

mazhar olabilmesi, başarı sağlayabilmesi için, vücud mertebelerini öğrenmesi lüzumludur ve farzdır. 

Bebek doğunca beslenmeye ihtiyacı vardır. Her gıdayı yemeside mümkün değildir. Sindirim sistemi anne 

sütünü hazmedebilecek yapıdadır. Hem annede ve hemde bebekde beslenmeyi gerçekleştirerecek şartların 

karşılıklı oluşması, bulunması gereklidir. Süt imal edilmeli, anne bünyesinde, sütün verilebilecek mahalle sevk 

edilmesi, memenin çocuğun ağzına yanaşabilecek yapıda olması meme ucu gibi anne yönünden temini gereken 

şartlardır. Çocuğun ağız yapısı, memeyi emebilecek kas gücüne sahip olması, emdiği sütü yemek borusu aracı ile 

mide ve barsaklara sevketmesi ve ila ahir, sindirim cihazının şartlarını haiz olması gerekir. Beslenme için, 

besleyen ve beslenendeki karşılıklı şartlarının bir arada bulunması zaruri olduğu gibi.... 

Keza, güneşin, varlığının hakikatını bildirmesi, dünya ve içindekilerin ihtiyac duyduğu nisbet’lerde, 

sıcaklığını, enerjisini ve diğerlerini istifademize sunabilmesi için, aşama aşama, arz yüzeyine tenezzülen tecelli 

ettiği gibi; 

Allah-u Zül Celal de, biz kullarını varlığından haberdar etmek için yedi mertebe tenezzül buyurmuşlardır. 

Her mertebenin aslı, yine Allah’ın varlığıdır. Zat’ından sıfatına, sıfatından ef’aline ve fiillerinden eserleri olan 

eşya ve tüm alemlere tenezzülen tecelli buyurmuşlardır. Böylece, O’nun Varlığı, BİLİNEBİLME OLANAĞINA 

KAVUŞMUŞ OLDUĞU GİBİ, insanda, yaradılış gayesi olan Allah (cc) Hazretlerini, HAK MABUD olduğunu 

BİLEBİLME ORTAMINI elde etmiştir. Böylece; ibadetin başlangıcı, esas şartı olan Mabud - İbadet edilecek Zat 

ile ibadet eden ABİD ile KUL arasındaki şartlar, karşılıklı olarak gerçekleşmektedir. 

Tenezzül-tecelli ve Mertebe kavramlarını, Dünya kabuğundaki katmanlar gibi, sanki; En üstte alüvyon 

tabakası, sonra kum ve çakıl daha sonra kil tabakası, su ve ateş tabakaları varmış gibi düşünülmemelidir. Afakda 

ve enfüsde bütün mertebeler, bir arada katmansız vahdet teşkil ederler. 

Anılan gerçekler Müellifimizce, enfüsi alem olan, İnsan yapısınında şu şekilde dile getirilmektedir. 

Sıdkı Bu meratibi Vahdeti Vücudu tatbik eyle nefsine 

Hakikati Nefsin misali KÜNH-Ü ZAT LA TAAYYÜNÜ 

Zatı nefsin misali - Taayyünü Evvel misali 

Cümle Vücudun El Hay Bismillah’dır misali 

Sıfatların misali, Hem Rahman’ın Misali 

Ruhu Hayvan misali, Rububiyeti mutlak misali 



Aza’ların zuhuru, Alemlerin misali 

Şahısların zuhuru, hem cüz’lerin misali 

  

“VEMA EMRUNA İLA VAHİDETÜN KELEHİN BASAR” 

“Bizim emrimiz, Ancak tek bir göz açıp kapayıncaya kadar (Zaman içinde) yerine getirilir” 

“YÜDEBBİRUL EMRE MİNES SEMAİ İLEL ARDİ” 

“Allah (cc) Semalardan arza kadar her işi düzenleyip yönetir” 

Ayet-i Kerime’lerin mealleri ve insanın, vücud mertebelerini kendinde bulundurulmasının hakikatı; Emir’ül 

Mü’minin Esaduklahil Galip ALİ İBNİ EBİ TALİB (k.v.) kavli ile dile getirilmişdir. 

“Senin ilacın sende olduğu halde bilmiyorsun ve illetin senden olduğu halde görmüyorsun. Sen, bir cürmi 

sagir olduğunu zan edersin, Alem-i Ekber sende toplanmış - dürülmüşdür.” 

İnsanın Ayna hükmünde olması 

“Hakk’tan başka varlıklar yahut alem diye anılan şey, Hakk’a nisbetle, bir şahsın gölgesi gibidir. Böyle 

olunca Masiva, yani Allah’dan (Zatından) başka varlıklar Allah’ın (cc) gölgesidir. Mahlukatın görülen varlıkları, 

aslı itibarinin mazharı olan kıyamet (kıyamet-i kübra )’nın vukuunda, nisbetler, izafet ve şu’unlar ve bunların 

zuhura gelmesine sebeb olan İLAHİ İSİMLER ve SIFATLARLA birlikte helak olurlar. - KÜLLİ ŞEY’İN 

YERCİU İLA ASLİHİ - Her şey aslına rücu eder mealindeki ayeti kerimenin hükmünde, Zat-ı Hakk’ın tek olan 

varlığına dönerler” 

Fusus Şerhi Cilt III Sah. 8 

Allah’ın (cc) ZAT, SIFAT, isim ve fiillerine mazhar ve tecelligah olması itibari ile umumi manada her 

insana ve özel manada İNSANI KAMİL’e AYİNE ve MİR’ATI HAK denir, Çünkü Allah (c.c.) diğer 

varlıklardan daha çok, kemal derecede insanda tecelli eder. 

Mevlid-i Şerif’de : 

“ZATIMA MİR’AT EDİNDİM ZATINI” 

BİLE YAZDIM ADIN İLE ADIMI mısra’ı ile,Urefadan başka bir Zat’ın: 

“AYİNEDİR BU ALEM, HER ŞEY HAK İLE KAİM” 

MİR’ATI MUHAMMED’DEN ALLAH GÖRÜNÜR DAİM mısraları, anlatılan gerçeği ifade ederler. 

Hz. Şeyh İbn’ül Arabi (k.s.) buyurur : 

“Alem Hakkın suretidir ve o Alemin Ruhu olup müdebbir’dir. Böylece İnsan Alemi kebir’dir.” 
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Felsefe alimlerine göre Adem, alemi sagir’dir. Allah’ı (cc) bihakkın arif olanlar ise, insan, alemi kebirdir 

demişlerdir. Zira felsefecilerin ilmi, ademin suretine-kalıbına, maddesel yapısına inhisar eder. Fakat Arif-i Billah 

olanların ilmi ise manasına, gaybi hüviyetine tealluk eder. Mesnevide : 

“Suret’de Alemi Suğra sensin 

Mana’da Alemi Kübra sensin” buyurulmuştur. 

İnsan’ın her iki vasıf’la tavsifi doğrudur, Zira suretine nazaran alemi suğra ve mana’sına nazaran ALEM-İ 

KÜBRA denilmesi muvafıkdır. 

  

Suret’lerin Mana’ları Bildirmesi 

Şu Varlık Muhakkak hayal’dir, Halbuki O’da Hak’dır 

Bunu anlayan Kimse, Tarıkın Sır’larına ermişdir. 

M. İbn-ül Arabi 

“El Nasü Niyamun...” İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar Hadis-i Şerif’i muktezasınca; Uykuda göz 

önünde tutulacak olursa, dünyada uyuyub rüya görmeleri, uyku içinde uyuyup rüya görmeleri demek olacakdır. 

Muhammedi zevke sahib olanlar; gaflet uykusundan ibaret olan bu dünya hayatı içinde, görünen eşya 

suretlerinde tecelli eden HAKK’ı, bir hayal alemi gibi tahayyül ile, müşahade etmek derecesine yükselmişlerdir. 

O’nlar, gaflet uykusundan FENA FİLLAH ile uyanır, bakabillah sabahında, bütün kainat suretlerinde ve 

duyularla idrak edilen cisimlerde zahir olanın HAK olduğunu, VAHDET GÖZÜ İLE TEMAŞA 

EYLEMİŞLERDİR. 

Şehadet aleminden olan dünya yaşamında gördüklerini, bu idrak ile tabir etmişlerdir. Zira her suret bir 

manaya şahsiyet verir, mana latif olup görünmez iken , bu kesif surete tealluk edince müşahede edilir , his ile 

idraki mümkün olur 

Hakkın şenleri , Latif mana’lardan ibaret olduğundan, müşahede edilebilmesi için, kesif suretler gereklidir. 

Arif’ler, bu alemde gördükleri suretleri yorumlayıp, onların manalarına intikal ederler. Fakat bu bilgiden 

mahrum olanlar, yorumlayamadıkları için, dünya suretlerinin manalarını idrak edemezler. 

3- TAAYYÜNİ SANİ - Hak varlığının İkinci Mertebede Zuhuru 

Taayyün-i Evvelde, İlahi (Esma) ve İlahi Sıfatların Mücmel-Kısa-Öz, Toplu ve Bir arada, Hakkı Mutlak’ın 

Varlığı İlim sıfat ile belirlenmiş olduğu açıklanmışdı. 

Taayyü-i Sani, Hakkı mutlakın, Zati Varlığını, bir derecede daha yoğunlaştırarak, ikinci bir belirlenme’nin 

zuhuru, meydana çıkışıdır. Her İkiside İLMİ SURETLER halindedir. Anlatılan hususun, enfüsi alem olan, insan 

yapısı bakımından düşünecek olursak, kişinin, eylem haline dönüştürmek istediği şeylerin, zihninde - aklında 

hatıralar ve ön bilgiler halinde zuhur etmesidir. İlmi suretler denilmesinin hakikatı budur. Vücud-ı Zihni’de 

denilir. 
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Buraya kadar olan mertebelerin üçüde Latif yapılıdır. Her bir tenezzülde, evvelki mertebeye nisbetle kesafet 

- yoğunluk oluşur. 

Hak varlığının ilk mertebede zuhuru olan Taayyüni Evvel ile, Hak varlığının ikinci mertebede zuhur olan 

Taayyüni Sani mertebelerinin her ikisinde ilmi suretler, kalbe gelen düşünceme’ler olmasına rağmen, 

aralarındaki fark şudur ki; İlk belirlemede MUHTASAR - TOPLU - ÖZ - MÜCMEL halde bilirler, her birinin 

diğerin’den, ne şekilde ayrı oldukları belli değildir. Bu ikinci mertebede ki ilmi suretler, enfüsi alemi temsil eden 

insan yapısındaki, kalb’deki düşüncemeler ADED’lere ve ÇOKLUĞA dönüşürler ve her bir suretin diğerinden 

ayrı olan özellikleride bilinir. Eşyanın, cisimlerin her birinin hakikatları, kendilerinin illeti ve sebebi olarak 

Esma’ları ile temeyyüz ederek bilinir. 

Ve en son belirleme ise, Hak Varlığının bu mertebede, ULUHİYETİN VÜCUDUNA illet ve sebeb 

olmasıdır. 

4- RUHLAR MERTEBESİ - ALEMİ ERVAH 

Taayyüni Sani eş anlamlı VAHİDİYET mertebesindeki ilmi suret’ler, Bir derece daha yoğunlaşarak, BASİT 

CEVHER haline dönüşürler. 

Bu yoğunlaşma ve farklılaşma nedenile RUH ismini alırlar. 

Allah-u Teala’nın isimlerinden biride LATİF’dir. İnsan’ın yapısında, Üç BUUD’lu maddesel cisimler; 

Örneğin göz, kulak, dişler, kemikler ve anatomik yapımızın diğer organları bulunduğu gibi, anılan organlar’dan 

değişik yapıda olup, bedensel gözle görülemeyen LATİF YAPILI organlarımız’da vardır. Mesela; akıl - 

müfekkire, hafıza, hayal, vehim ve benzeri organlarımız, Tasarrufları, güç’leri ve diğeri eylemsel eser’leri ile 

kendilerini belli ederler. Kişisel yapımız’da aklın varlığını davranışlarımızla belli ettiğimiz gibi, Geçmiş zaman 

içindeki gördüklerimizi, hafıza kuvve’mizle hatırlarız. Anılan güç ve kuvveler kişisel yapımızın dışında olan, 

afaki alemlerdede vardır. 

Mesela güneşin, ay ve yıldızların, galaktik sisteme dahil bulunan tüm cisimlerin dönmeleri ve diğer 

hareketleri, dünya yüzeyindeki bulutların, rüzgarların, güneş ışın’ları ve güneş enerjisinin, deniz ve nehirlerdeki 

eylemler olarak zuhur etmektedir. Bunlar afaki alemdeki, bedensel göz’le görülebilenlerdir... 

Kütle çekim (Gravitasyon), elektro magnetik kuvvet, kuvvetli ve zayıf atom çekirdek kuvvetleri denilen ve 

evren’in düzenini oluşturan güc’lerde, aslı itibarile Latif yapılıdır. O’nların varlığı eylem haline dönüşmesi ile 

bilinir. Görülen maddesel yapılı cisimlerin EYLEM ve HAREKETLERİDİR. Muharrik kuvvetin kendi yapısı 

öz’ü değildir. 

Hareket halinde olmayan hiç bir cisim - eşya - yaratık yokdur, Taş - mermer ve benzeri olan katı 

cisimler’de, atomik yapıları ile, en büyük güç olan ATOM ÇEKİRDEK KUVVETİ’nin etkisi ile hareket 

halindedirler. 

Mesela, atomdaki çekirdek kuvveti, ruh’un kudret sıfatının mazharıdır. Amma; uranyum atom çekirdeğinin 

gücü ve diğer atom altı parçacıklarının nitelikleri, hidrojen atomunun aynısı değildir, benzerlikleri vardır, lakin 

ayrıcalıkları da vardır. 

Eylemleri meydana getirmek, eylem sahibinin CANLI - DİRİ olduğuna delalet eder. Tüm yaratıklar canlı 

olmaları nedenlede RUH SAHİBİDİR’ler, çünkü RUH, HAYAT SIFATININ MAZHARIDIR. 

Müellifimiz-Üstadımız Visali hazretleri SIRRI İNSANİYE KASİDESİNDE : 

ALEMİ ERVAHDA RABBIMA ALLAH DEDİM 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/i.html#4-ruhlar-mertebes-alem


BEZMİ ELEST HİTABINDA, 

BELA DEMEZDİM BEN’DE İDRAK OLMASA 

  

ANATOMİK YAPIMIZDA ve AFAKİ ALEMLERDE RUH’UN VARLIĞI 

Bütün yaradılmışlar canlılıklarını RUH’larından alırlar. RUH ise; Allah’ın (cc) varlığını ispat eden 

(HAYAT-İLİM-İRADE-KUDRET-SEMİ-BASAR-KELAM) sıfatlarının İLAHİ BİR SENTEZİ’dir. Katı 

cisimler, bitkiler, hayvanlar ve insanların anılan sentez yapıdaki, nisbetleri değişikdir. Camid cisimlerin ruh’ları, 

bitkilerinkine uymadığı gibi, aynı gurupta olan canlıların her birinin ruhları, biri diğerinin aynısı değildir. 

Ayrıcalığı gerektiren nitelikleri farklıdır. 

Ruhun sentez yapısını meydana getiren KUVVE’ler ; 

1- HAYAT SIFATI, Allah-u Teala ezelden ebedlere kadar Hay’dır. Diriliği kendine özgedir, mahlukattaki 

diriliğe benzemez.... Yaratıkların hayatıda, hayat sıfatından doğma, gücünü oradan almaktadır. Dünya yaşamının 

şartlarına uyum sağlamayı gerektiren biçimde, İnsanlara doğumla emanet olarak verilmiştir. Ölümle geri 

alınacaktır. Veriliş sebebi, Allah’ın (cc) varlığından haberdar olmak, ibadet etmektir. 

2- İLİM SIFATI İlim sıfatıyla mutassıftır. Cehl’den münezzehtir. Allahu teala her şeyi ziyadesiyle, 

kemaliyle noksansız bilicidir. ALLAM-ÜL GUYUB’dur....................ALİMÜL GAYBİ VE-Ş-ŞEHADE’dir. 

3- İRADE SIFATI Kainat, Allah-u Zü’l Celal’in dilemesiyle yaratılmıştır. Dilemesi tahdit ve takyid’den ve 

mecbur olmaktan münezzehtir. 

4- KUDRET SIFATI vacib-i teala’nın kudret sıfatı sonsuzdur, her şeyi kapsar. Acz’den münezzehtir, her 

şeye kadirdir. Dilediği her şey OL demesiyle, göz açıp kapayıncaya kadar olan zaman sürecinde yaratılır, 

tekevvün eder. En küçük yaratıktan en büyük olanına kadar her şeyin YARATILMIŞ HALDE, KAİNAT 

YAPISINDA, Ekmel ve muhteşem bir düzen içinde varlığını devam ettirmesi, kudret sıfatının azametini, 

ekberiyetini ahseniyetini gözler önüne sermektedir. KUDRET sıfatının var olduğu yerde, o sıfatın ittisaf ettiği 

ZAT’ın olmasıda zaruridir......................SIFAT ZATTAN AYRILMAZ - ZAT SIFATTAN ASLA 

HİÇ................TASAVVUF KURALI unutulmamalıdır. 

5- SEMİ - İŞİTME SIFATI Allah-u Teala herşeyi işitendir. Her şey Hakkın varlığından başka imiş gibi 

anlaşılmamalıdır. Onlarda Hakkın varlığından yaratılmış, tenezzül ve tecelli etmiştir. Yaratıkları üzerindeki 

MUTLAK HAKİMİYET ve SALTANATININ gereği olarak cümlesine hakim ve müdebbirdir. 

6- BASİR SIFATI Zatına mahsus görme sıfatı ile tüm yaratıkları eksiksiz, noksansız, kemal derecede görür 

ve bilir. 

7- KELAM SIFATI Zatına mahsus Kemal derecede konuşması vardır. Her milletin kendilerine özgü 

lisanlarının hepsini bilir, onlara (Peygamberlerine vahiy) suretiyle, ilham ve rüyadaki gibi, kendi anladıkları 

dilden EMİRLERİNİ, YASAKLARINI bildirir. TEVRAT İbranice, İncil’i Şerif Yunanca, Kur-an’ı Azimüşşan 

Arap lisaniyle bildirilmiştir. Göz açıp kapayıncaya kadar olan zaman süreci içinde, gelmiş, geçmiş ve gelecek 

olan ve halen, İlahi Rububiyet gereği yolda bulunan yani ana rahminde, pederlerinin sulbünde bulunan insanların 

konuşmalarını, hayvanların dillerini işitir ve anlar, gerektiğinde cevaplarını verir. Trilyonlarca canlıların, bir 

anda görülmesi, işitmesi, onlarla konuşulması, ihtiyaçlarının görülmesi, ezel’den, ebedlere kadar devam 

etmesi....anılan ve diğer Kemal sıfatlarının sahibi olan ZAT-I ECELLİ ALA’nın yüceliğini, azametini, 

ekberiyetini belirtmektedır. Zat-ı Hakk’ın varlığını, gerçek yönü ile dile getirmekten kelimelerde acizdir ve 

Allah-u Teala anlatılardanda münezzehdir.. 
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Bu yedi sıfatdan birincisi olan hayat, külli sıfatlardandır. Külli sıfatdır denilmesinin sebebi, diğer altı sıfatıda 

yapısal varlığında cemetmesidir. İSMİ CAMİ olan ALLAH (cc) ismi şerifinin, sıfatların ve diğer isimlerin 

hepsini cem etmesi gibidir. Ancak Hay esmasında belirli sayıdaki esmalar toplu halde bulunur. Yani HAYAT 

SAHİBİ olabilmesi için, İRADE - İLİM - KUDRET - SEMİ - BASAR ve TEKVİN sıfatlarınında bir arada zuhur 

etmesi, tasarruf etmesi gereklidir. Mahlukat böyle bir sentez yapı ile DİRİ olabilme imkanına kavuşurlar. 

Böylece Hayat sıfatı ile diğer sübuti sıfatlar, sahip oldukları KEMALAT ile eş anlamlı olurlar. Bu 

nedenlerle VİSALİ Hz. TESBİHİ KAMİLE kasidesinde : “HAYATINLA RUHLARI VAR ETTİN YA 

ALLAH” buyurmuşlardır. 

Her bir yaratık, zerrelerden galaktik sistemlere kadar cümlesi, ALLAH (cc) DÜZENİ demek olan kainat 

nizamında, hangi vazifeyi yapmak için yaratılmış ise; yaratılış gayesini yerine getirebilecek EHLİYET ve 

KAPASİTE’yi, RUH’u vasıtasıyle elde etmiş bulunmaktadır. Ancak, mahlukatın görmekte oldukları işler, 

birbirlerinden nisbet ve derece itibariyle farklı olduğundan, RUH’ları da değişik nisbetlerdedir. Bu nedenlerle 

yaratıklar adedince ruh’lar vardır. 

Ruh’lar anılan YEDİ SIFAT’ların sentez yapılarının mazharı iselerde, bu mahsariyet her ruh’da eşit nisbette 

değildir. En mütekâmil - üstün yapılı ruh’lar insanların ruhları ve sırasıyla hayvanların, bitkilerin ve camid - katı 

cisimlere ait olanlardır. 

İnsan ve hayvanların canlı olmaları, hayat sıfatının mazhariyeti sebebiyledir, Ancak her insanın, genel 

yapılarıyla vasati yaşları 60 ile 70 arasında isede, anılan rakamın altında ve üstünde yaşıyanlarda vardır, bu 

farklılık RUH’un yapısı ve kapasitesinden doğmaktadır. Ölüm ile, RUH’un maddesel yapısı olan bedenle ilişkisi 

kesilir, Kabir hayatı başlar, RUH ve onun kuvveleri olan YEDİLİ SENTEZDEKİ SIFATLAR BAKİ KALIR. 

Canlıdır - İradesi vardır bir şeyler yapmak ister, ancak bu hareketler, Ruh’un bedene taalluku ile meydana 

geleceğinden ve Ruh’da bedeni terkettiğinden, hareketler mücerret ve tasarı halinde kalır, eyleme dönüşemez. 

Resulü Mücteba Efendimizin, “ÖLEN KİŞİ, GASLEDENLERİ, YANINDA BULUNANLARI, 

TABUTUNU GÖTÜRENLERİ, KABRE KOYANLARI GÖRÜR Konuşmağa gücü yoktur.” mealindeki 

Hadisleri de konuya açıklık getirmektedir. 

Kabirde yeni bir hayat başlar. “KİŞİ YAŞADIĞI GİBİ ÖLÜR ve ÖLDÜĞÜ GİBİ HAŞROLUR.” Hadis-i 

Nebevi’si de, muhtevasında doyurucu bilgiler vermektedir. Yani, ölen kişinin, ölümden evvelki manevi seviyesi, 

idrak ve şuuru, zevkleri ve meşgul olduğu işlerin düşüncemeleri hangi mertebede ise; ölüm anında, ölümden 

sonraki kabir hayatıda, kabirden çıkarak tekrar dirilişteki mertebeside aynıdır. Hiç değişmez. Maddesel yapılı 

bedeninin ihtiyaçlarını tatmin etmek için, bütün ömrünü gayretini, çabasını çalışmasını bu yöne çevirerek 

geçirmişse, kabirdede ayni şeyleri arar, fakat... Heyhat...! Kabirde dünya yaşamının şartları yoktur. İlk sıkıntısı 

buradan başlar. Uyku ölümün kardeşidir, kişi uyanınca, uykusundan evvel ne ile meşgul ise, neler yapmayı 

düşünüyorsa uyanıncada aynı şeyleri hatırlar, gereklerini yerine getirmeye çalışır. 

Rüyada görülen şeyler, aynen dünya hayatında imiş intibaını verir, kendini dünya yaşamı içinde zanneder. 

Ancak, uyandığında rüya olduğunu anlar... Güzel şeyler görmüşse devam etmediğine üzülür... Korkulu rüyalar 

görürse, iyiki rüya imiş.... diye sevinir. 

Kabir hayatına uyum sağlayacak şartlar elde edilmiş ise,.. “ÖLMEDEN EVVEL ÖLÜNÜZ” Hadis-i 

Şerif’inin kemaline mazhar olunmuş ise, kalp; tümü ile kabir ve ahiret hayatının diğer menzilleri hakkında 

doyurucu İslami bilgiler almış ise... Kabir yaşamı, Cennet hayatının bir benzerine dönüşür. Hayatın ve ölümün 

hakikati bahislerinde ayrıntılı bilgiler vardır... 

  

AFAKİ ALEMLERDE RUHUN, MELEKLER OLARAK ZUHUR VE TASARRUFU 
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Melek, kuvvet ve şiddet manasında kullanılır. Şer’i ıstılahtada bu tarif geçerlidir. Filhakika, kainatın halk 

olunması ve idaresi, tedbir ve tedmiri Azim ve Ekber bir kudretle meydana gelmiştir. Kudret, ruhların kaynağını 

teşkil eden Allah-u Teala’nın SIFAT-I SÜBUTİYE’sinden bir sıfattır. Hayat sıfatında olduğu gibi, Kudretde 

KÜLLİ SIFAT’lardandır. Yani yapısında, subuti sıfatları diğer altısı “HAYAT - İLİM - İRADE - SEMİ - 

BASAR - KELAM ve KEMAL sıfatlarından TEKVİN’de mündemictir.” 

Anılan sebeple MELEKLER, RUH’un KUDRET sıfatının mazharı ve temsilcisidirler. Nitekim, Cebrail 

(a.s)’ın, RUH lafziyle başlayan ÜÇ İSMİ daha vardırki; RUH -RUH’UL EMİN ve RUH-UL KUDÜS’dür. 

Ayet-i Kerime’de de şöyle buyurulmuştur : 

 

Bakara-87 

“VE EYYEDNAHÜ Bİ RUHİL KUDÜS......” 

“BİZ O’NU (İSA a.s.)’I RUH’UL KUDÜSLE (CEBRAİL) DESTEKLEDİK” 

Maddesel alemlerde tasarruf eden meleklere HALKİYET MELAİKELERİ ve ALEMİ GAYB - LATİF’de 

tasarruf edenlerede HAKKİYET MELAİKELERİ denilir. 

HALKİYET MELAİKELERİ 

Melekler, azameti ilahiyeyi, Yücelik ve Kemal sıfatlarını müşahede etmeleri nedeniyle, Allah-u Teala’yı 

devamlı TESBİH ve TAKDİS üzeredirler. Makamları malum ve sabittirler. En büyükleri MELAİKEYİ 

MUKARREBİN tesmiye olunan dört tanedir. Adetleri çoktur. 

1- Cebrail (a.s) 

İlim sıfatının ve alim esmasının mazharıdır. Allah-u Zü’l Celal’in GAYB HAZİNELERİNDEKİ manaları - 

bilgileri, alemi şehadedte -cisimler olarak bilinen yaratıklara, ses ve kelimeler halinde, kalplerine tebliğ eder. Her 

bir yaratık yaratılış gayesinin yerine getirilmesinin gerekli kıldığı MİKTAR ve NİSBETTE bilinçlenir. Hadis-i 

Şerif’de, Cebrail(a.s)’ın ALTI YÜZ KANADI olduğu ifade buyurulmuştur. Visali Hz. Sultanımızın beyanına 

göre, altı yüz kanattan murat edilen, ŞEHADET ve GAYBİ alemlerdeki, altı yüz çeşitdeki İLİM ŞUBELERİNİN 

varlığına delalet eder. Vahiy yolu ile Peygamberlere, İlham yolu ile velilere, firaset ve hatıralar yolu ilede 

Salihlere ve tüm canlılara tebliğ edilir. Emrinde sayısı Cenab-ı Hakk’ın bildiği miktarda yardımcı melekler 

vardır. 

2- Mikail (a.s) 

İrtibatül Hayat bil esbab denilmiştir.Yaşamlar sebeblere bağlanmıştır, İlahi kanun böyle caridir. Her canlı 

Allah-u Zü’l Celal’in Rububiyeti gereğince kendilerine verilen rızıklarlarla hayatiyetini ve neslini devam ettirir. 

Otomotiv sanayinin imal ettiği araçlar, binlerce ufaklı büyüklü parçalardan taşekkül etmiş, çok olan 

cisimler, tek bir varlık görünüme girmiştir. YÜK TAŞIMAK her bir parçanın esas-ana gayesidir... Her bir 

parçanın, esas maksadı meydana getirmek için ikinci. üçüncü ila ahir..........değişik yapılı kasdları ve işleri vardır. 
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Akümülatör ile elektiriksel güç iletilir, benzinin ilk iştiali - tutuşması ile hareket başlar onu diğer parçaların 

görevleri devam eder ve müteakiben BİNLERCE parçalarda vazifelerini yaparak İNSAN yada YÜK TAŞIMA 

ANA GAYESİ elde edilmiş olur. 

Evrenimizde, muhteşem yapısı ile, ANA GAYESİ OLAN, HAKK’IN TEK OLAN VARLIĞINI bildirmek 

için yaratılmıştır. Onun ihtişamını meydana getiren sayılamayacak kadar çok diğer yaratıklar ve her birinin 

kendilerine mahsus özel vazifeleri vardır. İşte Mikail Aleyhisselam, kainat düzenindeki ANA GAYEYİ ve onun 

yardımcıları diğer ikinci, üçüncü....plandaki gayeleri temin edecek olan malzemeyi hazırlayan ve tevzi eden 

kuvvetin ismidir. 

3- İsrafil (a.s) 

Her bir canlının kendine özge olan hayatı, ruhunun İsrafil Aleyhisselam vasıtasıyla nefh edilmesi, 

gönderilmesi suretiyle vaki olur. Yaratıkların cümlesi canlı olduğuna ve binnetice hayat sahibi olduklarından, 

İsrafil (a.s) idare tasarrufu her mahluka saridir. Emrinde sayılamayacak kadar yardımcı melekler vardır. Mevcut 

düzenin bozulması demek olan kıyamet ve sonra ki tekrar dirilme dahi ayni anlatılanlar gibi zuhur eder. 

tafsilatını Allah-u Teala bilir. 

4- Azrail (a.s) 

Melek-ül Mevt ismiylede bilinir. Ölümle birlikte ruhları kabzeder. İnsanlarda bedenlerden alınması anında, 

ruhun bedenden ayrılmasını gerektiren sebeplerin hazırlanması ve yerine getirilmesi, İlahi kanunlara göre olur. 

İdarecisi ve mutasarrıfı Azrail (as) ve yardımcı meleklerdir. Hayvanların ölümü, bitkiler, ağaçların canlılığını 

zayi etmesinin aslıda ruhlarının kabzedilmesidir. İnsanların ruhları, İsrafil Aleyhisselamın borusu denilen bir 

makamda, kendilerine özge şartlar içinde muhafaza altındadırlar. 

  

HAKKİYET MELAİKELERİ 

Peygamberimizin (sav) RAHMET-İ HÜKMİYESİ bahsinde tafsilat vardır. Bedensel gözle görülmeyen, 

gayb alemlerindeki İDARE ve TASARRUFAT’ın sahipleri olan meleklerdir. Mukarrebin olanları KALEM 

Sure’sinin 1.inci ayetinde; 

 

“NUN, VEL KALEMİ VEMA YESTURUN” 68/1 Ayet-i Kerime’sinde belirlenmiştir. Yani üç melektir, 

emirlerinde La yuad melaike vardır. 

1- NUN 2- VEL KALEM 3- VEMA YESTURUN 

Bu tasnif, Visali Hz. Sultanımıza aittir. 

Merhum A. Avni Konuk beyin Fusus Şerhi cilt 1 sahife 27’de, anılan HAKKİYET MELEKLERİNE, 

MELAİKEYİ TABİİYYUN ismi verilmektedir. Muhterem Şarih şöyle ifade etmektedir : 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/i.html#hakk-yet-mela-keler


“Melaike iki kısımdır; Birisi TABİİ, Diğeri unsuridir. Melaike’yi Tabiiyyun, Anasırın bulunmadığı fezada, 

suveri tabiiyyeden mütekevvin olan Ervahı Ulviyyedir. Bunlar feza mütekevvin oldukları ve anasırdan mürekkep 

olan ecram ile münasebetdar olmadıkları cihetle, Adem’e secde ve serfüru ile emrolunmadılar.” 

5- ALEMİ MİSAL MERTEBESİ 

Hakkı Mutlakın ruhlar mertebesinden sonra, dünya gözü ile görülecek ilk mertebesidir. Alemi misal rüyada 

görülen resimler, aynada görülen suretler, televizyon ve filmlerin sinema ekranlarına intikal eden görüntüleri, 

katı cisimlerin gölgeleri gibi latif cisimler halindedir. 

Her bir yaratığın maddesel yapısında ki şekli, cesameti ve diğer nitelikleri, henüz bedensel yapının meydana 

çıkmasından çok evvel zuhur etmiştir. Aynı görüntü daha evvel RUH’ların yapısındada, zihinsel yapı 

diyebileceğimiz ortamda ALEMİ ERVAHDA mevcut idi, İşte vücudu zihni yapısında ruh’larda mevcud olan 

suretler, alemi misalde rüya ve ayna ve televizyon ekran görüntüsüne dönüşür ve bundan sonra zuhur edecek 

olan dünya hayatındaki bedensel yapı sureti şekline girerler. Her üç mertebedeki görüntüler aynıdır, değişmez. 

Görülen suretler, bölünemez, parçalara ayrılmaz, birleşmez ve yanmaz. 

  

6- ALEMİ ŞEHADET MERTEBESİ 

Bu mertebede ZATI HAK’KIN Varlığı EŞYA ve CİSİMLER şeklinde, suretlerde zuhur eder. Elle tutulur, 

beden gözü ile görülür, bölünebelir, parçalara ayrılır birbirleriyle birleşir ve yanarak, hararet ve enerjiye dönüşür. 

Üç buud’ludur. 

Kainat düzeninde her bir cisim ve eşya, düzenin devamını temin için, kendine verilen vazifeyi yaparlar. Bu 

düzen AHSEN ve EN EFDAL’dir. TEVHİD ŞAHİD’leridirler, Allah’ın (cc) TEK VARLIK olduğuna delildirler 

ve O’nu ilan ederler. 

Şuur sahibidirler, İlahi nizama olan bilinçleri nedeniyle, Allah-u Teala’nın rububiyetini’de tasdik ederler. 

Ayet-i Kerime’de buyuruldu : 

“ELSTÜ BİRABBİKÜM... KALU BELA ŞEHİDNA” 

Allah-u Teala bütün ruh’lara “RABBİNİZ DEĞİL MİYİM?” diye sordu ve hepsi “EVET RABBİMİZSİN 

ŞEHADET EDERİZ” dediler. 

Akıl Latif varlıktır, beden gözü ile görünmez. Kişinin söz ve davranışlarından aklın var olduğuna 

hükmederiz. Bunun gibi, tüm canlılarında ilim sahibi ve bilinçli olduklarına, onların eylem ve 

davranışlarındanda anlarız. Kediler ve diğer evcil hayvanlar insan ile iyi geçinirler, yavrularını teslim ederler. 

Tavuklar, sincap, sansar ve gelinciği görünce bağırarak kaçışırlar, düşmanlarını görmüşlerdir. Ormanda kral olan 

aslan kükreyince, tüm hayvanat kaçacak delik ararlar. Kuşlar kartallardan, balıklar, köpek balıklarından 

kaçışırlar. Bu misaller her canlı için geçerlidir. Sivrisinekler rüzgar çıkınca, hareketsiz kaldıkları gibi, kış 

uykusuna yatanlar, yaşamlarını ters yönde etkileyen kış mevsiminde rölantide yaşarlar. Dostunu yada düşmanını 

tanımak, akıl v e şuur sahibi olmanın delilidir. En büyük, vefakar dost Allah-u Teala’dır. Anılan nedenlerle 

Rab’lerinide bilirler. 
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Herkes ve her şey, evrenin yaşı olan 15 milyar yıl yaşındadır. Çevremizde gördüğümüz bütün eşyalar, 

gıdalarımız, havamız, suyumuz ve toprağımız hep ATOM dediğimiz, küçücük gözle görünmez parçacıklardan 

kuruludur. Bu çevreye kendimizide dahil edebiliriz. 

Vucudumuzu meydana getiren tüm organlarımız, bizi -BİZ- yapan hücrelerimiz, atomların olağan üstü 

derecede ahenkli dizilişinden oluşmuştur. Atomların bir araya gelmesinden moleküller; moleküllerin bir arada 

toplanmasından hücreler; hücrelerden dokular, dokulardan sistemler ve sistemlerdende tüm bir organizma 

meydana gelir. 

Damarlarımız içinde çağlayanlar gibi akan kanımızdaki demir atomlarıyla aynıdır ve aynı yaştadır. 

Zamanımızdan 15 milyar yıl önce, kozmolojinin en gözde deyimi olan BİG BANG (Büyük patlama) denilen bir 

olayla şimdiki evrenimizi oluşturan bütün atomlar yaratıldı. 

Madde hiç yoktan, yokluktan, uzaysız, mekansız ve zamansız soyut bir alemden birden bire taşarak, uzayın 

uçsuz bucaksız engin ufuklarına yayılıverdi. İlk evren maddesini oluşturan atomlar, hatta atomun içindeki 

elektronlar, protonlar, nötronlar, kuarklar; 15 milyar öncesinden geliyorlar. Bizimde aslımız işte büyük patlama 

denilen bu büyük doğuşla başlamıştır.) 

Taşkın Tuna Sonsuz Uzaylar (önsöz) 

Evrenin yaratılması demek, sayıları 100 kadar olan ELEMENT’lerin yaratılması demektir. ELEMENT’ler 

Demir-Bakır-Gümüş-Altın-Karbon-Cıva-Hidrojen-Oksijen-Azot ve diğerleri gibi katı ve gaz cisimlerden 

ibarettir. Maddesel planda bir ATOM’un boyu; 1 cm.nin (milyon)’da birinin, yüzde biri kadardır. 

Atom çekirdeği, bu boyuttan (100.000) yüzbin defa küçüktür. Bu boyutları çıkaran fizikçiler, maddenin 

gerçekten bomboş olduğunu anladılar.......... 

Güneşin merkez tabakalarındaki Hidrojenin, Helyuma dönüşmesinden dolayı açığa çıkan ışıma fotonlar 

halinde uzaya yayıldığı gibi; başka bir tür akım daha var, bunlara Nötrina adını veriyorlar. 

Aynı Eser 

Yaşamakta olduğumuz ve geçmiş zaman içindeki tüm canlılar mürekkep cisimlerdir. Elementlerin 

senteziyle oluşmuşlardır. Sentez yapılardan , maddesel guruplar ve suretler halinde zuhur etmişlerdir.. 

Yukarılardada açıkladığımız gibi, anılan canlıların birbirleriyle olan ilişkilerindeki konuşmaları ve davranışları 

bilinçli olduklarını gösterdiği gibi; maddeyi meydana getiren en ufak enerji parçacığınında bilinçli olduğu, 

kozmolojinin tesbitleri arasındadır. 

En küçük enerji-kuvvet birikiminin adı FOTON’dur. 

FOTON’unda kendine özgü bilgiye sahip olması İNFON sözcüğü ile isimlendirilmiştir. 

Sonsuz uzaylar adlı uzman kitapta anılan gerçekler dile getirilmektedir; Steiner’e göre, içinde 

bulunduğumuz bu Evren’de madde ve enerjiden BAŞKA bir de İNFORMASYON (bilgi-bilinç) vardır. Çünkü 

Evrenimiz mükemmel ölçüde organize edilmiş bir sistemdir. Her organizasyonda informasyona gereksinim 

vardır. Enerji ile informasyon arasında da her zaman bir değişim ve dönüşüm mevcuttur. Potansiyel enerji, 

kinetik informasyona dönüşür. Yapısal informasyon, madde ve enerjinin organize edilmiş durumunu; kinetik 

informasyon ise termodinamik özelliklerini yansıtır. Her derece sıcaklık için 1 joule değerindeki enerjiyi eğer 

informasyona dönüştürebilirsek, 1023 bit’lik bir bilgi yükü elde edebilirdik. 

Evrende en küçük enerji paketine foton ismini veriyorduk ve artık bundan daha küçük bir enerji değeri 

mevcut değildi. İnformasyon teorisi ise, fotonun da bir informasyona sahip olduğunu ileri sürerek ileri fizikte 



olağanüstü bir yorum sergiliyor. Bu görüşe göre foton hem enerjiye ve hem de informasyona sahip iki bileşenli 

bir “parçacıktır”.... Bu informasyon parçacığına da İNFON adını veriyorlar.. Böylece tüm Evrenin infon’larla 

dopdolu olduğu ileri sürülüyor. Bundan çıkacak sonuç ise son derecede çarpıcı.. Buna göre tüm Evren bilinçlidir. 

Canlı yada cansız olsun... 

Foton, evrenin yaratılışı sırasında (Big-Bang) ilk olarak ortaya çıkan en küçük bir enerji paketi, yumağı veya 

düğümü olarak tanımlanır. Bu sonsuz enerjiden atom altı parçacıklar oluşmuş, madde şekil ve vücut bularak 

galaksiler, güneşler, dünyalar ve gezegenler meydana gelmiştir. Arta kalan fotonlar ise, bugün bile kozmik fon 

radyasyonu halinde tüm uzayı doldururlar. 

Sonsuz Uzaylar Sh. 114 

Kur’an-ı Kerim’de; semaların, güneş sistemi ve o sistemin içindeki üdnya, ay, diğer gezegenler, burçlar, 

galaksiler, yıldızların varlığı, yapılanması, yaradılış aşamaları, ateş ve gaz (duman) halindeki oluşumları, 

yörüngelerindeki dönmeleri, diğer hareketleri hakkında doyurucu, özet bilgiler vardır. 

Ayet-i Kerime’de : 

“VE İNMİN ŞEYİN İLLA YÜSEBBİHU Bİ HAMDİHİ VELAKİN LA TEFKAHUNE TESBİHAHÜM” 

“Her şey Allah-u Teala’yı hamd ile tesbih ederler lakin onların tesbihlerini - zikirlerini anlamıyorsunuz” 

1400 sene evvel Kur’an’ı Kerim’in bildirdiği kainatın yapısı ile ilgili gerçekler, ilk yaratılıştan beri teselsül 

eden nesillerin bilgi birikimleri demek olan günümüzün kozmolojik tespitleriyle teyit edilmektedir. Buda, 

Kur’an-ı Kerim’in müsbet ilimlerle uyum içinde olduğunun göstergesidir. 

Kur’an-ı Kerim’in sistematiği tevhid esasına, Allah’ın (cc) tek varlık olduğu kaziyesine dayalıdır. 

“ALLAHU HALİKU KÜLLİ ŞEYİN” ayetinin delalet ettiği gibi her şeyin yaratıcısı Allah-u Tealadır. 

Kozmolojik tesbit ve bilgilerde ilahi hazineden gelmedir. 

Kur’an-ı Kerim’de söz ve ilim yolu ile bildirilen hakikatler, kainat muhtevasında maddesel suretler ve 

eylemler halinde zuhur etmektedir. 

“Her suret bir manaya şahsiyet verir, mana latif olup görünmez iken, bu kesif (yoğun) surete tealluk edince 

müşahede edilir ve his ile idraki mümkündür. 

Hakkın şenleri, latif manalardan ibaret olduğundan, müşahede edilebilmesi için kesif (yoğunlaşmış) suretler 

gereklidir. 

Arifler; bu alemde gördükleri işaretleri yorumlayıp, onların manalarına intikal ederler. Fakat bu bilgiden 

mahrum olanlar, yorumlayamadıkları için, Dünya suretlerinin manaların idrak edemezler” 

A. Avni KONUK Fusus Şerhi 

Müellifimiz Visali Hazretleri 

 

Bakara/1-2 



“ELİF, LAM, MİM ZALİKEL KİTABÜ LARAYBE FİHİ” 

“Zat, Sıfat, Efal. İşte bu kitab, onun Hak olduğunda şüphe yok” ayeti kerimesini yorumlarken; kitap üç 

nevidir; 

1- Kitabı Tenzili - indirilmiş kitap söz ve kelimeler halinde dizilmiş olan mushafı şeriftir. 

2- Kitabı Tekvini - kün - ol emriyle tekevvün etmiş olan kainat kitabıdır. 

3- Kitabı Natık, söyleyen kitaptırki insanı Kâmildir. Rasulü Ekrem efendimiz (sav) ve varis-i nebi olan 

mukarrebin velilerdir. 

Böylece, yaradılmışların herbiri, zerreden en büyük olanlarına kadar Allah-u Teala’yı rububiyetini bilerek 

Rab olduğunu tasdik ettiği, canlı ve şuur sahibi oldukları; 

1- Kur’an Ayetleri - hükümleri ile 

2- Pozitif ilmin tesbitleri ve kabulü ile, 

3- Kitabı kainatın okunması, yani mahlukatın dostunu, düşmanını tanıması, zararını faydasını bilerek 

davranış ve hareketlerini ölçülü biçimde yerine getirmesiyle sabit olur. 

7- İNSANI KAMİL MERTEBESİ 

A- Kainatın yaradılış gayesi ve gerçekleşme yeri 

Allah-u Teala’nın kendi varlığından kullarını haberdar etmesi bildirmesidir. 

Hadis-i Kudsi’de : 

“KÜNTÜ KENZEN MAHFİYYEN, FEEHBABTÜ EN UREFE FE HALAKTÜL HALKALİ UREF” 

“Gizli bir hazine idim, bilinmekliğime muhabbet ettim (sevdim), mahlukatı bilinmem için yarattım” 

buyrularak anılan hakikat dile getirilmiştir. 

Bu gayenin gerçekleşmesi için; Vacib-i Teala hazretlerinin LA TAAYYÜN mertebesinden tenezzül etmesi 

(inmesi) ve bu tenezzül sebebiyle, varlığının yeni bir yapılanma ile zuhuru gerekmiştirki; bu yapılanmaya 

TECELLİ denilmiştir. Ayni hakikatı başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, Cenab-ı Hakk’ı bilmekle mükellef 

tutulmuş, farz olarakda kendisine emredilmiş olan insan; bu yükümlülüğünü yerine getirebilme yeteneğini, 

ALEMİ ŞEHADET denilen dünyadaki yaşam şartlarına intibak etmekle elde etmiştir. 

Yetişkin insanın çocukla konuşabilmek, bir şeyler öğretebilmek için onun seviyesine inmesi gerektiği gibi; 

Güneşin muhtelif mertebelerde tenezzül etmesi, dünya hayatına adapte olabilmemiz içindir. 

Güneş, merkezindeki zati varlığı ile Dünya arasındaki 150 milyon km. mesafe ile ayrılmıştır. Merkezindeki 

çok büyük sıcaklığı, canlıların yaşaması için gerekli olan miktara dönüştürmek içindir. Dünyanın yörüngesinde 

23 derece 27 dakika eğik olmasınında bu dönüşümde etkisi vardır. 

Böylece; diğer şartlarında gerçekleşmesiyle, genel olarak tüm insanların, özel olarak onun temsilcisi 

Nebiyyi Zişan Efendimizin ve Varis-i Nebi olan insan-ı kamillerin dünyaya teşrifleri imkanı hasıl olmuştur. 

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani/sohbetler/visali-divani/i.html#7-nsani-kam-l
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“LEVLAKE LEVLAK LEMA HALAKTÜL EFLAK” 

“Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” 

Hadis-i Kutsi’sine mazhar olan zatın temekkün ettiği yer olarak eşrefiyet kazanmıştır. 

  

B - İnsanı Kamilin Vasıfları - Eşrefiyeti 

1- Kainat ağacının meyvasıdır 

Ağaçların gövdesi, kökleri, dalları, yaprakları, çiçekleri vardır. Havanın azotu ve oksijeni, Güneşin hareketi, 

toprak ve suyun beslemesi, hepsinin kendilerine mahsus hizmetleri vardır. Hepsinin çalışması meyvası içindir. 

Kainatta ağaç olarak düşünülürse, içinde taşıdığı her şeyiyle İnsanı Kamilin yetişmesine, zuhuruna 

olgunlaşmasına ve temekkün etmesine çalışır. Onu yedirir, içirir, ihtiyaçlarını giderir. Askeri disiplin içinde ve 

hazır ol... durumunda hizmet için bekler, itirazsız yerine getirir. 

2- İnsanı Kamilin yaratılmasıyla bütün mahlukatda varlık kazanırlar, çünkü La taayyün mertebesinde mestur 

ve müstehlek, belirtisiz bir tohum benzeri, potansiyel bir güç idiler, ilahi irade ve kudret ile halâs oldular. 

Tohumlar, vasıfları gizlenmiş, nokta halinde ve gözle görülmeyen latif yapılar ile beklemekten kurtularak 

ağaç haline dönüşmeye istekli oldukları gibi; bütün eşya ve cisimlerde istidadı ezelileriyle zuhur etme iradesi 

içinde bulunuyorlardı. Kün (ol) emriyle, ilahi plan ve program gereğince kainat sistemindeki yerlerini aldılar. 

3- Kainat ve muhtevasındaki alemler insana hizmetçi ve istekli; İnsanı Kamilde, halifetullah olmanın kemal 

vasıfları ile zuhura gelebilmek için alemlere muhtaçtır. 

Hazreti Şeyh İbn’ül Arabi’ye göre : 

“Alem Hakkın suretidir ve o (İnsanı Kamil) Alemin ruhu olup müdebbirdir. Böylece insan alemi Kebirdir” 

“Mesnevide; suretde alemi sağra sensin manada alemi kübra sensin. İnsanın her iki vasıf ilede tavsifi 

sahihdir. Suretine nazaran alem-i suğra; manasına nazaran alem-i kübra demek muvafık olur. 

Nitekim Hazreti Ali (ra) efendimiz; 

“Sen seni çismi sagir zan edersin halbuki alemi ekber sende müntavidir (dürülmüştür)” 

Fusus şerhi A. A. Konuk- 

4- İnsanı Kamil Mirat Haktır. Aynadır. 

Allah’ın (cc) zat, sıfat, isim ve fiillerine mazhar ve tecelligah olması itibariyle umumi manada insana; çünkü 

Allah (cc); diğer varlıklara nazaran Kemal derecede insanda tecelli ve zuhur eder. 

Mevlid-i Şerif’de : 

“Zatıma mirat edindim zatını; bile yazdım adım ile adını.” 
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Erenlerden bir zatda şöyle buyurmuştur : 

“Ayinedir bu alem, her şey Hakk ile kaim, miratı Muhammedden Haktır görünen daim” 

Hadis-i Şerif’te : 

“İnnellahe Haleka Ademe ala suretihi” 

“Muhakkak Allah-u Teala Adem’i kendi sureti üzerine halk etti” 

Kendi sureti üzerine halk etti lafzı şerifinden maksat, Vacib-i Teala’nın varlığını, uluhiyetini bildiren 

sıfatlarıyla yarattı demektirki bunlarda üç gurupta müteala edilmektedir. 

Sıfatı zatiyesidirki; Altı adettir. 

Vücud - Kıdem - Baka - Vahdaniyet - Kıyam binefsihi - Muhale fet-ül lil havadis - dir. 

Zata mahsus olan bu vasıflardan, tahammül edilebileceği nisbet ve derecede insanada, tenezzülen tecelli 

ederek verilmiştir. Bu tecellinin insan yapısındaki mazharı nefsi natıkasıdır. Ancak gölgesi hükmündedir gölge 

sahibinin gölgeye nisbeti ne ise, zati sıfatların insandaki temsilcisi nefisteki mazhariyeti, varlık hissesi aynidir, 

gölgesi gibidir. 

Allah-u Tealanın afaki alemlerde, tüm kainattaki mutlak hakimiyeti idaresi ne ise.......? Nefsi natıkanında 

beden+ruh sentez yapımızdaki nüfuzu, sözünün geçerliliği ve idareside aynıdır. Trilyonlarca hücreler, al ve ak 

yuvarlar, hazm cihazının organları (akciğer - karaciğer - kalp - mide - böbrekler ve diğerleri) manevi 

organlarımız, hayvani ruhun kuvveleri, on adet iç ve dış duygular velhasıl zerrelere kadar her şey üzerindeki 

idaresi aynıdır. Nefsin, yürüme emrine karşı ayak itiraz edemez, göz görmüyorum, kulak işitmiyorum diyemez. 

İsterse bedensel yapıyı yaşatır, isterse intiharla hepsini öldürür, mutlak hakimiyet ve idareden kastımız bu 

anlatımlardır. 

Sıfat-ı Sübutiye’si 

Hayat - ilim - irade - kudret - semi - basar - kelamdır. Bu yedi sıfatın insandaki mazharı, temsilcisi, sentez 

halinde tenezzül eden tecellisinin adı Ruh’dur. 

Her canlıda değişik mertebe ve derecelerde mütecelli isede, insandaki derecesi daha fazla ve kuvvetlidir. 

İnsanlar arasındada, ebül ervah olan Rasulullah Efendimizin (sav) ruhu en yücedir. Diğer ruhlar ondan 

yaratılmışlardır. 

Sıfatı Fiiliyesi 

Hay - Alim - Kadir - Mürid - Sami - Basir - Mütekellimdir bir önceki subuti sıfatların eyleme dönüşebilecek 

kıvama dönüşmesidir. Buna esma mertebesidirde denilir. Çünkü idare ve tasarruf isimlerle başlar. 

Esmanın afakta eyleme dönüşme yeri alemi misal ve alemi şehadet mertebeleridir. Enfüsde ise kalptir. 

Kalbin manevi bölümünde; zihinsel eylem demek olan; akıl - vehim - hayal - hafıza - hissi müşterek vasıtasıyla 

KARAR verme safhasına intikal eder. Kararlar, havassı hasseyi batına tabir edilen işitme - görme - koklama - tad 

alma ve dokunma hasseleri vasıtasiyle maddesel eylemler olarak tezahür eder. 

Afakta ve enfüste meydana gelen fiiller; Cenab-ı Zü’l Celal’in sıfatları - esması ve eylemleridir. Dış alemde 

sebeblerle ve ikinci derecede failler olarak insanlarda, diğer canlılarda zuhur ettiği görülür. Olaylar tevhid 

ilminin bilgileriyle değerlendirildiğinde, hakiki fail olarak Hakk’a izafe edilir. Bu itibarla Hadis-i Nebevi’de; 



“MEN REANİ FEKAD REEL HAK” 

“Beni gören Hakk’ı görmüştür” buyurulmuştur. 

 


