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Ýnsanlýk, gerçek medeniyeti Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sayesinde tanýdý ve benimsedi. O'ndan sonra bu istikamette gösterilen her gayret, O'nun getirdiði esaslarý taklit ve ta'dilden öteye gitmemiþtir. Bu itibarla da, O'na, hakikî medeniyetin kurucusu demek daha uygun olacaktýr.
***

Kutlu Doðum*
Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun doðumu, topyekûn insanlýðýn
da yeniden doðumu sayýlýr. O’nun dünyayý þereflendireceði
güne kadar akýn karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farký yoktu; dünya âdeta umumî bir mâtemhâne, varlýk
da týpký bir kaostu.. O’nun eþyanýn yüzüne çaldýðý nur sayesinde, zulmet ziyâdan ayrýldý, geceler gündüze kalboldu; kâinat
kelime kelime, cümle cümle, fasýl fasýl okunur bir kitap haline
geldi.. her þey âdeta yeniden dirildi ve gerçek deðerini buldu.
Evet, O’nun yeryüzünü þereflendirmesi, kâinat çapýnda bir
vak’a ve yer-gök adýna en büyük bir hâdise olduðu gibi, ayný
zamanda insanlýðýn da yeniden diriliþi sayýlýr. O, elindeki, ci* Günler Baharý Soluklarken, s. 23
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hanlarý aydýnlatan, nûrefþân mesajýyla, dünyayý yeniden göklere göre tanzim edeceði, varlýðýn perde arkasý hakikatlerine tercüman olacaðý, eþya ve hâdiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar
getireceði güne kadar varlýk bütünüyle mânâsýz, ruhsuz, birbirinden kopuk ve birbirine yabancý gibiydi; cansýzlar âdeta,
abesler resm-i geçidinde birer figür, canlýlar “natürel seleksi-

yon”un diþleri arasýnda ve her gün baþka bir ölüm aðýnda.. bu
kara yalnýzlýkta insanlar ise, her an baþka bir ayrýlýkla inleyen
birer yetim, birer mazlum, birer maðdur vaziyetindeydi. O’nun
neþrettiði nûr sayesinde birdenbire karanlýklarýn büyüsü bozuldu, þeytanlar bozguna uðradý ve dalâletler gidip gayyâyý boyladý.. eþyanýn mahiyeti deðiþti; tahripler tamire dönüþtü, inkýrâzlar da onarým hazýrlýðý þekline girdi.. dünya üzerindeki konup-göçmeler, gelip-gitmeler birer resm-i geçit hâlini aldý; doðumlar birer toy-düðün, ölümler de birer “þeb-i arûs” oldu.
O’nun ýþýðý baþlarýmýzý okþamaya baþladýðý günden itibaren, ruhlarýmýzda “ebedî yok olma”nýn tesiri kýrýldý; hicranla çarpan sinelere dost ikliminden vuslat muþtularý geldi-ulaþtý. Bü8
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tün bir insanlýk olarak biz hepimiz, O’nun gönüllerimize üflediði hayat sayesinde kendimizi idrak edip eþya ile münâsebete
geçebildik.. özümüzdeki cevherleri deðerlendirip, benliðimizdeki sonsuzluk buudunu sezebildik. O olmasaydý, ne ruhumuzdaki bu derinlikleri kavrayabilir, ne de kabirden geçip sonsuzluða uzayan bu yolu ve bu yolculuðu bu kadar þirin görebilirdik. Gönüllerimize aþk u heyecan salan O, gözlerimize ýþýklar
çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahate hazýrlayan da yine O’dur.
O, bu uzun ve sýrlý yolculukta, bulunduðumuz sahil itibarýyla, bizim için bir kaptan ve rehnümâ, varacaðýmýz âlem itibarýyla
da bir mihmandar ve þefaatçi ise, bizim de O’na karþý bir kýsým
sorumluluklarýmýz vardýr ve bu mevzuda lakayt kalmamýz da
mümkün deðildir. Ama, ne gariptir ki, bizler asýrlardan beri bu
ýþýk insan ve O’nun nurlu mesajýna karþý hep lakayt kalmýþýzdýr..
lakayt kalmak bir yana çok defa saygýsýz davranmýþýzdýr...
Vâkýâ, dar bir dairede ve belli ölçüler içinde, merasim türünden bir mevlid, birkaç paket þeker ve birkaç þiþe güllâp9
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la.. bazen de birkaç ses sanatkârý ve birkaç ilâhîci ile velâdeti tes’îd etmeye, O’nunla irtibatýmýzý ortaya koymaya çalýþmýþýzdýr; ama, bunlar kat’iyen O’nun büyüklüðüyle orantýlý olmamýþtýr; orantýlý olmak þöyle dursun, O’nun kapýkullarýna gösterilen saygý ve ihtiram seviyesine bile ulaþamamýþtýr. Hele Hz.
Mesih’in doðum günü veya þöyle-böyle O’nunla alâkalý gösterilen noel, paskalya ve daha baþka yortu ve karnavallar seviyesinde bir neþ’e ve cûþiþin yaþanmasý kat’iyen söz konusu
olmamýþtýr...
Bu mevzuda yapýlmasý teklif edilen þeylerin “ef’âl-i mükellefîn” arasýnda yeri olmadýðý muhakkak; kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ancak, acaba bu Kutlu Doðum’u O’nun
nûrefþan mesajý adýna daha derince, daha içten ve daha ciddî
olarak deðerlendiremez miyiz?
Hz. Ýsa ile alâkalý günler, halký Hristiyan olsun-olmasýn, hemen her ülkede âdeta neþ’e, sevinç kýyametleriyle kutlanýr; haftalarca, hatta aylarca her mahfilde sözler, muhâvereler hep o
istikâmette cereyan eder.. her tarafa O’nun adýna tebrikler, he10
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diyeler yaðar.. hediye ve tebrik teâtisi, o günlerde postanelerin
biricik iþi hâline gelir. Telefonlar, sürekli O’nun namýna zil çalar,
âhizeler O’nun nâmýna konar-kalkar.. dört bir yan kandillerle
süslenir; çarþý-pazar renklerle-ýþýklarla kahkaha atar.. evler bir
arý kovaný gibi, O’na ait duygularla uðuldar, mâbedler O’na ait
neþîdelerle inler.. ve her gece, âdeta þehrâyinler gibi büyüleyici ve baþ döndürücü olarak geçer.
Gerçi, bu karmakarýþýk karnavallarda çoðu kimse ne yaptýðýný bilemez ve neden, çoðu maskaralýk olan bu iþlerin içine
girdiðini fark edemez. Ama, yine de o günlerde her saat ve her
dakikasý ile dinî bir vecd içinde ve ne yaptýðýnýn µurunda olan
bir sürü insan vardýr.
Ne olursa olsun, Hz. Mesîh’e ait gün ve geceler o kadar insanlýða mâl olmuþtur ki, bilerek-bilmeyerek herkes kendini o
acaip törenler içinde bulur; ibadet, eðlence veya maskaralýk,
Hristiyanlarla ayný duygularý paylaþýr, ayný hislerle yatar-kalkar.. hatta çam, çýnar devirir, hindi parçalar, þampanya patlatýr ve kör-kütük sarhoþ olup sokaklara dökülür...
11
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Mübeccel velâdetin böyle eðlenceli, cümbüþlü kutlanmasýný ve mübârek Ýslâm dininin de bir karnavala çevrilmesini ne
biz ne de baþkasý arzu etmez.. zaten bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ancak, yalancý ve riyakâr bir dünyanýn,
koskocaman insanlýk âlemini nasýl bir iðfal aðýna aldýðýný gördükçe, “Neden acaba Ýslâm dünyasý, ayný zamanda kendi
velâdeti de sayýlan Rebîulevveli, Rebîulevvelle gelen “Nevrûz-ý
Sultanî”yi ve o günle gelen insanlýðýn kurtuluþunu ayný heyecan, ayný cûþiþ içinde tes’îd etmez.” diye hayýflanýyor ve kendi
kendimizi sorguluyoruz.
Yukarýda serdedilen mülâhazalardan, Seyyidina Hz. Mesîh
ve arkasýndakileri tezyîf mânâsý da çýkarýlmamalýdýr. Biz Müslümanlarýn Hz. Ýsa’ya karþý saygýmýz sonsuz olduðu gibi, O’nun
getirdiði mesajýn, bugünkü batý medeniyetinin önemli bir rüknü
olduðunda da þüphemiz yoktur. Evet, tarihçilerin ve medeniyet
felsefecilerinin de ifade ettikleri gibi, eðer Hz. Ýsa ve O’nun getirdiði ruh ve mânâ olmasaydý, batý medeniyeti hiçbir zaman
vücud bulamazdý; zira onun bir esasý Grek düþüncesi (Mate12
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matik düþünce) diðer bir esasý Roma hukuku olduðu gibi,
önemli bir rüknü de gerçek mânâsýyla Hristiyan dinidir. Þu hususu da önemle kaydetmek icap eder ki, eðer insanlýðýn
medâr-ý fahri Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
O’nun nurlu mesajý olmasaydý, Ýslâm medeniyeti olmazdý..
Ýslâm medeniyeti olmayýnca da batý “uygarlýðý” doðmazdý.
Evet, eðer Ýslâm, o yumuþak, o müsamahakâr, o sýmsýcak,
o ilme açýk ve tefekkürü ödüllendiren semâvî renkleri ile batý
yamaçlarýnda tüllenmeseydi.. ve eðer onuncu asýrdan itibaren
Ýslâm âlimleri ve bu arada Türk düþünürleri, Greko-lâtin kültürünü Avrupa’ya taþýyýp, Avrupalýya tanýtmasalardý, batý hâlâ orta çaðlarý yaþýyor olacaktý. Zaten, matematik, fizik, kimya, astronomi, hendese ve tababet gibi ilim dallarýnýn doðulu ve
Ýslâm alaþýmlý olduðunda kimsenin þüphesi yok. Bizim dünyamýzda medeniyet adýna her þeyi batýlý görmeye kendini þartlandýrmýþ bir kýsým müstaðripler kabul etmeseler de, batý medeniyeti, hâlihazýrdaki yerini alabilmesi ve modern þekliyle var olabilmesi için, Hz. Mesîh’den sonra tam altý asýr daha bekleme
13
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mecburiyetindeydi.. bekledi, Ýslâm’la karþýlaþtý.. bu karþýlaþmayý tam deðerlendirdi veya deðerlendiremedi, o ayrý mesele;
ama ondan mutlaka müteessir oldu, çok yararlandý ve geleceðini onun ýþýðýnda dizayn etti.
Evet, batý, Ýslâm medeniyetine esas teþkil edecek olan
prensipleri benimsemese bile ondan aldýðý, alýp deðerlendirdiði ve bu arada Ýslâm’ýn ona tedai ettirdiði pek çok þey vardýr..
ve bunlar yeni batý kafasý ve yeni batý düþüncesinin teþekkülünde, tahminler üstü tesir icra etmiþlerdi...
Bu itibarla diyebiliriz ki:

“Dünya neye mâlikse O’nun vergisidir hep,
Medyûn O’na cemiyeti, medyûn O’na ferdi;
Medyûndur O ma’suma bütün bir beþeriyet,
Yâ Rab, mahþerde bizi bu ikrar ile haþret!”
(M. Akif)
Asýrlar var ki, topyekûn insanlýðýn medyûn bulunduðu bu
Zât’ý, kendi kâmet-i kýymetine uygun bir velâdet günü, velâdet
haftasý, velâdet ayý, ile tes’îd edemedik.. tes’îd etmek bir yana,
14
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O’nun kapý kullarýna gösterilen alâka ölçüsünde O’na karþý tazimde bulunamadýk. Aylar, yýllar ve asýrlar boyu O’nun için
þehrâyinler tertip edilse, her gece O’nun için yüzlerce, binlerce neþîdeler söylense, yine O’nun hakký ödenemez ve O’nun
için bir þeyler yapýldýðý söylenemez. Ne var ki, “Sultan’a sultanlýk, gedâya da gedâlýk yaraþýr.” düþüncesinden hareketle,
“Hiçbir þey yapmamaktansa, az dahi olsa mümkün olaný yapmak daha iyidir.” diyor ve “Ebedî Risalet Sempozyumu” gibi
konferanslarýn her sene ayrý bir ülkede icra edilmesini.. ve belli bir zaman diliminin bu iþe tahsisini.. ve mümkünse önümüzdeki yýlýn -tabiî O’nun dünyasýnda, O’na sadece bir yýl tahsis etmenin ne denli bir cimrilik ve vefasýzlýk olduðunu ruhlarýmýzda
duymanýn ezikliði, ârý ve hicabýyla- “Hz. Muhammed Yýlý” (sallallâhu aleyhi ve sellem) olarak ilânýný teklif ediyoruz.
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Medine’nin Gülü*
Andým yine Sen'i her þey yâdýmdan silindi,
Hayâlin gönlümün tepelerinde gezindi;
Bu bir serâp olsa da hafakanlarým dindi..
Andým yine Sen'i her þey yâdýmdan silindi.
Keþke hep aþkýnla oturup aþkýnla kalksam,
Rûhlar gibi yükselip de ufkunda dolaþsam;
Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam..
Keþke hep aþkýnla oturup aþkýnla kalksam.
Anlasam, vuslata ne zaman ferman gelecek?.
Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek;
Ýnleyip en taze hislerle hep bekleyecek..
Anlasam, vuslata ne zaman ferman gelecek?.
* Kýrýk Mýzrap, s. 337
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Kalbim bir güvercin gibi titrerken adýndan,
Ne olur Sana ulaþmam için kanadýndan;
Bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardýndan..
Kalbim bir güvercin gibi titrerken adýndan.
Ey kupkuru çölleri Cennet'e çeviren Gül;
Gel o bayýltan renklerinle gönlüme dökül!
Vaktidir, aðlayan gözlerimin içine gül!.
Ey kupkuru çölleri Cennet'e çeviren Gül!
Mecnûn gibi arkanda koþan kulun olayým,
Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayým;
Sen'siz geçen bu acý rüyâdan kurtulayým..
Mecnûn gibi arkanda koþan kulun olayým..
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Aklým uzakta kaldýðý günleri saymakta,
Rûhuma sisli-dumanlý bir kasvet yaymakta;
Göster çehreni ki, güneþ gurûba kaymakta..
Aklým uzakta kaldýðý günleri saymakta...
Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun,
Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun;
Her yanda tamburlar çalýnsýn; neyler duyulsun..
Ne olur, hiç olmazsa gurûbum tulû olsun..!
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Tembele ve tembelliðe yüz vermeyen, çalýþmayý ibadet sayýp, çalýþkaný alkýþlayan, arkasýndakilere yaþadýklarý çaðýn ötesini ve topyekün insanlýða muvazene unsuru olma noktalarýný gösteren, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'dir.
***
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Vilâdetin Çaðrýþtýrdýklarý*
Varlýðýn çehresindeki perdeyi kaldýran; eþyanýn ruhunda
meknî bulunan sýrlarý gün yüzüne çýkaran; yerle gök arasýndaki
kopukluðu giderip bir kere daha arzý semâlara baðlayan; akýlla
kalbi en saðlam esaslar çerçevesinde buluþturup muhakemenin
ufkunu fizik ötesi enginliklere ulaþtýran; canlý-cansýz her þeyi en
doðru þekilde okuyan; okuduklarýný, herkesten çok önce ve en
büyük araþtýrmacýlarýn idrak ufkunu aþkýn bir seviyede yorumlayýp küllî kâidelere baðlayan O’dur. O’dur kâinat hakkýnda sözün
özünü söyleyen; sözleriyle eþya ve hâdiseleri hallaç eyleyen ve
her þeyin ötesini temâþâ etmemiz adýna bize sýr perdesini aralayan; insan düþüncesini madde ve mânânýn birleþik noktasýna
yükselten ve köhneleþmiþ anlayýþlarý târumâr ederek gördüðümüz þu fizikî dünyayý cennetlerin koridoru hâline getiren…
* Beyan, s. 97
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Biz hemen hepimiz, körkütük yaþadýðýmýz þu âlemde Rabbimiz’i O’nunla tanýdýk. Saðanak saðanak baþýmýzdan aþaðý
dökülen nimetleri O’nun basiretlerimize saçtýðý nurlar sayesinde duyup hissettik. Nimete minnet ve þükran duygusunu; ihsan, hamd ü senâ düþüncesini O’ndan öðrendik. O’nun sunduðu mesajlarla Yaratan ve yaratýlan arasýndaki iliþkileri, kul
ve Mâbud münasebetlerini, Yaratan’ýn ululuðuna ve bizim kulluðumuza yaraþýr þekilde duyup anlayabildik.
O yeryüzüne ayak basmadan önce -ayaðý baþlarýmýzýn tacý- her tarafta ziyâ-zulmet iç içe, çirkin-güzel yan yana, gül dikene takýlý, þeker kamýþta saklý, arz semâya inat kapkaranlýk,
semâ ürperten korkunç bir boþluk, metafizik fiziðin dar
mülâhazalarýna baðlý, mânâ maddenin arkasýnda renksiz ve silik, ruh içi boþ kuru bir unvan, gönül de cesedin gölgesindeydi. O’nun basiretlerimize çaldýðý ziyâ ile, bütün eski dünya ve
eski düþünceler bir bir yýkýldý.. zulmetler ýþýk karþýsýnda bozgunlar yaþamaya baþladý.. ve bir kere daha zimam, ruh ve
mânânýn eline geçti. O’nun, insan, varlýk ve Allah adýna ortaya
21
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koyduðu yorumlar sayesinde, kâinat, muhtevalý ve okunaklý bir
kitaba dönüþtü.. bir baþtan bir baþa bu koskoca âlem bir meþher hâlini aldý.. eþya ve hâdiseler de âdeta birer bülbül kesildi.. Hakk’ý söyleyen, Hakk’a çaðýran, Hakk’ýn ibdâ ve inþâ destanlarýný haykýran birer bülbül...
Dünya insanlýðýnýn gözleri O’nun ýþýðýna uyanacaðý âna kadar hissiyat kapkaranlýk, düþünceler tutarsýz, gönüller de yalnýzlýkla iki büklümdü. Ne kedersiz bir sevinç bilinebiliyor, ne de
elemsiz lezzetten haber vardý. Ötelerden bir damla rahmet
düþmüyor ve gönül yamaçlarý da baharý ve yeþili bilemiyordu.
O’nun teþrifiyle her yeri kasýp kavuran kuraklýðýn büyüsü bozuldu; göklerin gözü yaþlarla doldu ve gönüller Cennet yamaçlarýnýn rengini aldý. Derken rahmetsizlikten þak þak olmuþ bütün
sinelerin ýzdýrabý dindi.. ve nice bin seneden beri ölümün pençesinde kývranan ruhlara hayat çeþmesinin ufku göründü.
O, bu köhne dünyaya þeref vereceði âna dek yalan-doðru
iç içe, günah-sevap yol arkadaþý, fazilet mefhumu silik bir kavram, rezalet hevâ ve heves pazarlarýnýn en mergûb metâýydý.
22
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Alýnlarýnda isyan damgasý, ruhlarýnda hezeyan bütün insanlýk
asýl hedeflerine ters hayat sergüzeþtleriyle, her görüldükleri yerde sinelere ürperti salýyor.. hemen herkes bu vahþethâne-i belâda birbirini endiþe ile süzüyor.. hak ayaklar altýnda pâyimâl, kuvvet bütün azgýnlýðýyla her þeye hakim.. diþli olmak âdeta bir imtiyaz; sözü sadece pençesi güçlü olanlar söylüyor.. hayvanî ölçüler içinde boðuþma insanlarýn her günkü tabiî hâli.. birbirini
yemek mârifet, kaba kuvveti iradenin hakký saymak takdirlik iþ..
hak düþüncesi Kafdaðý’nýn arkasýnda, adaletsizlik zayýfýn, güçsüzün korkulu rüyasý.. ismet, iffet, hakka hürmet mülâhazalarý en
sefil günlerini yaþamakta ve günümüzdekinden de beter.. ne
kalbe raðbet ediliyordu ne akla itibar; hakaret görüyordu salim
düþünce ve dinî duygular.. vicdan, zihnin bir yanýna sýkýþmýþ yitik mefhumlu bir ucûbe.. ruh, biyolojik hayatýn birkaç kademe
altýnda sürüm sürüm bir maðdur. Hýrsýzlýk râyiç, harâmîlik yiðitlik, yaðma-talan þecaat emaresi.. düþünceler sefil, duygular
vahþi, yürekler merhametsiz ve ufuklar da zifte boyanmýþ gibi
simsiyah olduðu bir dönemde her þeye yeten muhteþem bir kalb
enginliðiyle O geldi; O geldi ve bir hamlede dünyanýn çehresin23
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deki yýllanmýþ küfleri temizledi.. ufuklardaki isi-pasý sildi.. gönülleri ýþýk ümidiyle þahlandýrdý.. þafaklarýn çehresinde hemen herkesi bir yeni günü temâþâya çaðýrdý.. gözlerdeki perdeyi kaldýrdý ve ruhlara o güne kadar görmedikleri farklý þeyleri müþahede
etme zevkini duyurdu.. aklýn nabzýný kalbin ritmine baðladý.. sinelerdeki deðiþik hezeyanlarý kalbî ve rûhî heyecanlara çevirdi.
O geldi ve bütün yaslý çehrelerdeki kederlerin yerini en içten tebessümler aldý.. O geldi, zulmün sesi kesildi.. mazlûmun
âhý dindi.. ve sinelerde adalet duygusu dirildi.. O geldi kaba
kuvvete “Dur!” deyiverdi. Mütecavizlerin haddini bildirdi ve
hakkýn dilindeki zincirleri çözdü.
Bunca fezâyi ve fecâyie raðmen bugün hâlâ bir kýsým mükemmelliklerden söz edebiliyorsak; bunu O’nun bize sunduðu
evrensel deðerler külliyâtý o muhteþem semâvî kâmusa borçlu bulunuyoruz. Gönüllerimizde iyiyi, güzeli, insanî olaný arama
hissi, O’nun içimize saldýðý sonsuz televvünlü ziyâdandýr. Ruhlarýmýzda duyduðumuz ebedî saadet arzusu O’nun sinelerimizde tutuþturduðu nurdandýr, imandandýr.
24
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O’nu tanýyýnca hepimiz ve her þey deðiþti; biz ebed için
yaratýldýðýmýzý, ebede meb’ûs olduðumuzu anladýk; anladýk ve
vîrâne gönüllerimiz birden, Ýrem Baðlarýna dönüþüverdi; çevremiz de Firdevs renklerine büründü. Talihimizin aydýnlýðýnda
O’na katýlýp O’nun leþkeri içinde yerimizi alýnca önümüzü kesen bütün gulyabânî aðlarý bir bir yýrtýldý.. kurtlar, çakallar kuyruklarýný kýsýp inlerine sýðýndý.. çýyanlar töre deðiþtirip güvercinlerle arkadaþ oldu.. ve þeytânî ocaklar bir bir söndü; þeytanlar da gidip otaðlarýný ümitsizlik vadilerine kurdu.. derken her
yerde burcu burcu ruh ve mânâ râyihalarý duyulmaya baþladý.
Ey ýþýðýyla karanlýk dünyalarýmýzý aydýnlatan Nur, ey o enfes râyihasýyla cihanlarý ýtriyat çarþýsýna çeviren Gül, gönül
maðriplerimizde o vakitsiz gurûbun, ümit sabahlarýmýzý kapkaranlýk bir hicran gecesine çevirdi. Göz gözü görmez oldu ve
yollar bütünüyle birbirine karýþtý. Gün geldi, akýl, Senin yolundan çýkýp baþka vadilere saptý.. düþünce bütün bütün Sana
karþý kapandý ve her taraf yýllardan beri pusuda bekleyen o
kapkaranlýk hilkat garibeleri ile doldu. Adýn sinelerimizden ka25
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zýnmak ve nâmýn yeni nesillere unutturulmak istendi. Bu
meþ’um gayretlerle beraber þu köhne dünyamýz uðursuzluk
aðýna takýldý ve ümmetin kaderi kamburlaþýp iki büklüm oldu.
Durduðumuz yerde duramadýk, olmamýz gerektiði gibi olamadýk ve ulaþma iddiasýnda bulunduðumuz yere de ulaþamadýk..
mânâ köklerimizden koptuk.. maddeyi ve dünyayý doðru okuyamadýk.. kendimizi bir korkunç hazanýn solduran, öldüren ikliminde sararýp solmaya saldýk.. herkes kendi düþünce dünyasýnýn ufkuna koþarken bizler ürperten bir yok oluþ içinde olduðumuz yerde kalakaldýk.
Bak þimdi korkutan bir belirsizlik var Senin dünyanda; anlayýþlar dar, düþünceler çarpýk, yenilenme ve dirilme duygularý da tamamen meflûç. Doðduðun kutlu diyar, yýllar var bütünüyle kýsýrlaþtý, hiçbir þey doðurmuyor artýk.. mübarek köyün,
vefasýzlýðýmýzý tecziye suskunluðu içinde. Þam, Baðdat sürekli anomali doðuruyor.. Belhler, Buharalar hiçlik vadilerinde
hiçi arýyor.. Konya folklor gösterileri ile teselli peþinde.. bir
baþtan bir baþa koca Endülüs, ruhunu katledenlere teslim.. Ýs26
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tanbul gayesizlik ve hedefsizlik pençesinde mütemâdi gel-gitler yaþýyor.. ve koskoca bir âlem garip, yetim, ihtilâçlar içinde
ve zamanzede...
Getirdiðin o muhteþem mânânýn üzerine simsiyah bir gölge düþtü.. Seninle gönüllerimiz arasýnda korkunç bir gaflet, cehalet, basiretsizlik haylûleti var; yaþanan bu küsûf ortamýnda
gelecek adýna bir þey söylemek þöyle dursun çevremizi bile
tam görüp deðerlendiremiyoruz. Senin ýþýðýnýn ulaþmadýðý ruhlarýn “ba’sü ba’del mevt”i mümkün mü bilemeyeceðim.? Aslýnda ziyâsýný, rengini, desenini Senden almayan yýðýnlar nasýl dirilebilir ki...
Biz hepimiz, bir talihsiz dönemde gönül yamaçlarýmýzda
ruhunun gurûbunu acý acý seyrettik ve gidip karanlýklara gömüldük. Bu ürperten gurûb karþýsýnda hiçbir þey yapamadýk
ve tam bir âcizlik örneði sergileyerek hep sustuk.. ve sustu buna karþý kendi alanýnda bütün ilâhî lütuflar, ihsanlar, huzurlar,
saadetler ve gül devrine ait en tatlý neþideler. Mübarek sima ve
sîretine hasret gittiðimiz bu günlerde, kaderimize hicran, bize
27
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de suskunluk düþtü. Simsiyah yokluklar yaþadýðýmýz bu
meþ’um dönemde gökler bize hiç yüz vermedi, yýldýzlar yüzümüze hiç gülmedi.. Ay-Güneþ Senin üzerine doðduðu renkte
hiç mi hiç görünmedi.. biz çevremizde hep karanlýklar gördük
ve gece mahlûklarýnýn homurtularýyla ürperdik. Sen artýk aramýzda yoktun ve her yanda yýlanlarýn-çýyanlarýn ýslýklarý duyuluyor, her taraf yarasalarýn þehrayinleriyle inliyordu.. Sen küsmüþ
müydün/küser miydin onu bilemem; bildiðim bir þey varsa, o
da, Seni kýrmýþ olmamýz ihtimalidir –ihtimal sözde bir iyimserlik
ifadesi–.. ama eðer lütfedip gönüllerimize teveccüh buyurmazsan, bu defa biz kýrýlýp paramparça olacaðýz.. ve þayet gelip
dünyamýzýn çehresindeki isi-pasý silmezsen bu sakil hava ile
bir daha dirilmemek üzere boðulacaðýz...
Ey güzeller güzeli Sevgili gel, bir kere daha yeniden misafirimiz ol.. tahtýný sinelerimize kur ve bize buyurabildiðin her þeyi buyur. Gel, gönüllerimizdeki karanlýklarý kov, bütün benliðimize ruhunun ilhamlarýný duyur ve bize yeniden diriliþ yollarýný
göster. Gel, her gün biraz daha azgýnlaþan þu zulmetleri ýþýðýn28
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la daðýt ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateþini söndürüver. Gel, her þekliyle kine, nefrete, düþmanlýða kilitlenmiþ þu
zavallý ruhlarýn boyunlarýndaki zincirleri çöz; sevgiye, merhamete, þefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoþgörüyle coþtur; gel, ruhlarýmýzý aklýn aydýnlýðý, gönüllerimizi de mantýk ve muhakeme enginliðiyle buluþtur ve bizi kendi içimizdeki kopukluklardan kurtar.
Sen gidince kimilerimiz akla takýlýp düz yollarda yolsuzluk
yaþamaya baþladýk.. kimilerimiz de kendimizi bir kýsým gönül
hülyalarýna saldýk, vehimlerimizle oyalandýk.. ne aklýn dilini anlayabildik ne de kalbî ve rûhî hayatýn derinliklerine dalabildik..
aklý ihmal edip dünyanýn kanýna girdik, kalbe bütün bütün tavýr
alýp kendi derinliklerimizi görmezlikten geldik. Ey karanlýk gecelerimizin Ay’ý-Güneþ’i, ey yolda kalmýþlarýn biricik rehberi,
Sen bizler gibi sadece bir kere doðmadýn/doðmazsýn; zamanýn her parçasý Senin için bir tulû vakti, gönüllerimiz de mütevazý matlaýn.. periþaniyetimiz Sana bir çaðrý, sinelerimiz Seniyye-i Vedâ.. ne olur artýk aðlayan gönüllerimize acý da gel; doð
29
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canlarýmýza Yaratan aþkýna, bizi yalnýz býrakma; yalnýz býrakýp
ruhlarýmýzý Sensizlik ateþine yakma.. ne ilm u irfanýmýz var, ne
hayr u tâate mecâlimiz; günah, isyan diz boyu; Sana sunacaðýmýz armaðan “Bi bidâatin müzcâtin – Kayda deðmez bir ser-

maye” 1 ölçüsünde bile deðil.. bugüne kadar aþýndýrmadýk eþik
ve çalmadýk kapý býrakmadýk; gönül baðlayýp arkalarýndan
koþtuklarýmýz her zaman bizi aldattý, sonra da yol ortasýnda býrakýp gitti. Ne yürümeye takatimiz kaldý ne bulunduðumuz yerde ikamete dermanýmýz. Baðban Sen isen –öyle olduðunda
þüphemiz yok– bað niye sahipsiz kalsýn –Sana böyle bir çaðrýda bulunmak da ayrý bir saygýsýzlýk.– Merkezi tutmak Senin
hakkýn ise o makam adýna söz söylemek kimin haddine...
Ey þefkati, adaletini aþkýn Gönüller Sultaný, Seni unuttuðumuzun, Sana saygýsýzlýkta bulunduðumuzun farkýndayýz; ama
Sen, þimdiye kadar bundan daha acýlarýný da gördün; incinsen
de küsmedin, vefasýzlýk görsen de alâkaný kesmedin. Baþýný
yaranlar, diþini kýranlar karþýsýnda bile ellerini açýp dua dua yalvardýn. Seni bilmemelerini mazeret sayarak, lânet ve beddu1 Yûsuf sûresi, 12/88
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ada bulunmadýn, lânet ve bedduaya “âmin” de demedin. Sineni, Ebû Cehil’leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiðin kadar
açtýn ve her sözünü, her davranýþýný Hakk’ýn rahmetinin enginliðine baðladýn. Beklediklerimiz hakkýmýz olmasa da, bütün bu
yaptýklarýn karakterinin gereði olduðunda þüphemiz yok.
Ey Dost, kaç bahar gelip geçti biz hep hazandayýz ama,
düþe-kalka olsa da hep izindeyiz. Gel bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki; baðýnýn taptaze fidanlarýyla nâmýný âleme tam
duyuracak demdeyiz. Dünya Senin dünyan –müsaade buyurursan dünyamýz da diyeceðim– bu dünya ýþýða hasret gidiyor.
Bizler o kýrýk azimlerimiz ve o çatlamýþ ümitlerimizle, yollarýn
hakkýný veremesek de hep yollardayýz. Sadece hislerimizle de
olsa, aradýðýmýz sevgili Sensin; gel son kez içimize doð ki gönüllerimiz ýþýkla dolsun ve ufuklarýmýzý saran þu upuzun geceler savulup gitsin; yerlerini gündüzlere býraksýn...
Gözlerimiz tulûunun emarelerini görmese de, tadýn, lezzetin, kokun daha þimdiden hemen hepimizi mest etti. Gel bizi
yeniden arkana al ki, ýþýðýn ruhlarýmýza vursun.. Sen: “Sâyesi
31
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yere düþmez bir nahl-i Tûr’sun / Mihr-i âlemgîrsîn baþtan ayaða nûrsun.” (Itrî). Mesajýn nur, düþüncen nur, ufkun nur, her yanýnla pürnursun; aç yüzünden nikâbýný cihanlar nurla dolsun ve
her yanda nâmýn duyulsun.
Ey Yüce Dost, söylenen sözler bir na’t deðil, sevgili kapýsýnda mýrýldanan serenât da deðil; özü hasret, ruhu hicran kapýkuluna ait ritimsiz bir feryattýr, bir feryâd-ý mutâddýr.
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Gönlümün Sultaný*
Gönlümün sultaný her zaman dilimde virdim,
Aðlarsam, Sanadýr âh u efgâným Efendim.
Ayrýlmaz bendenim, sâyende kulluða erdim,
Azaptan emâným, derde dermaným Efendim.
Nere baksam, kimi görsem gönlüm hep Sendedir,
Kulun boynundaki tasmasýyla bir bendedir;
Onu alýp satmak yalnýz Senin elindedir,
Iþýðým, ziyam, rehberim, bürhâným Efendim.

* Kýrýk Mýzrap, s. 339
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Ne dizimde tâkat ne irademde fer kaldý,
Þu biten hayatýmdan bir sürü keder kaldý;
Sermâyem olmasa da Senden bir eser kaldý;
Bir de kapýnda nâlân u giryâným Efendim.

Sen sahip çýkmazsan bu sîne virâne olur,
Bu baðý týmar edecekse, bir tâne olur.
Keremkâným bir de bana lütfetsen ne olur.!
Gözde nûrum, tende câným, cânâným Efendim.
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Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), küfrün, vahþetin
aleyhine bir celâdet ve belâgat kýlýcý olarak ortaya çýkma, dört bir
yanda avaz avaz hakikati ilân etme ve insanlýða gerçek var oluþ yollarýný göstermede eþi-menendi olmayan bir Zât'týr.
***
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... Ve Gaybýn Son
Habercisi*
Allah, kâinat ve insan konusunda son sözü, varlýk aðacýnýn
çekirdeði, kâinat kitabýnýn ille-i gâiyesi ve Hakk’a davetin en gür
sesi olan Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylemiþtir. “Gayb” ve “Gaybü’l-gayb”ýn son habercisi O, eþya ve
hâdiselerin yanýltmayan yorumcusu O, insan ve Yaratýcý münasebetini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek þekilde ortaya koyan O ve böyle bir münasebetin gereklerini açýk-seçik belirleyen de O’dur. O, bir yönüyle ilk ve Hakk’a en yakýn, diðer yönüyle de son, fakat en emin bir kurbet rehberidir.
* Kendi Dünyamýza Doðru, s. 151
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Melekler O’nun muntazýrý, nebiler müjdecisi, veliler de
O’ndan ýþýk alan O’nun meyveleridirler. Nübüvvet çeraðý baþta
O’nunla tutuþturulmuþ, özündeki mânâ ve muhteva da en nurefþan þekliyle yine O’nunla ortaya konmuþtur. Evvelden evvel
ilk nur O’nun nuru, son ýþýk tufaný ise O’nun haricî âlemdeki zuhurudur. Bir baþka zaviyeden O, âfak ve enfüsün fihristi, varlýðýn özü, usâresi, yaratýlýþ aðacýnýn gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve Yüce Yaratýcý adýna bütün ins ü cinnin de
efendisidir.
O, özü ve konumu itibarýyla her zaman tavsif üstü, zatý açýsýndan nazîrsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden ferîd-i kevn
ü zaman, elindeki mesajýyla da apaçýk bir bürhandýr. Þöhreti tâ
Adem Nebi öncesine dayanmakta; ziyasý vücudundan evvel
dillere destan; kudûmu ise –ayaðý baþýmýzýn tacý– bütün insanlýða bir ihsandýr. Varlýðý vücud sadefinin en saf incisi, mesajý da
mesajlarýn en umumîsidir. Ýlmi bütün ilimlerin zübdesi, irfaný, etrafýnda en dýrahþan çehrelerin toplandýðý tertemiz bir kaynak,
ufku da sonsuzu temâþâya koþan saf ruhlarýn rasathanesi me37
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sabesindedir. Gözler O’nun her yana saçtýðý nurlar sayesinde
gerçek çehresiyle eþyâyý temâþâ etme fýrsatýný elde etmiþ; kulaklar O’nun söz zemzemesiyle söz cevherinden o güne kadar
iþitilmemiþ lâhûtî besteler dinlemiþ; O’nun atmosferinde nice
gizli þeyler ayan olmuþ ve bulanýk düþünceler de durulup safvete ulaþmýþtýr. O’nu gören ve O’nu dinleyenlerin ruhlarýndaki
paslar çözülmüþ, gözlerindeki buðular silinip gitmiþ; baþlarýn
en baþýndan, sonlarýn en sonundan verdiði haberlerle beþer
idrakini aþkýn bütün meçhuller aydýnlanmýþ, belirsizlikler birer
birer mânâ zeminine oturmuþ ve topyekün varlýk yaratýlýþ gayesi açýsýndan okunup yorumlanan bir þiir ve ebediyet edalý
bir beste hâline gelmiþtir.
Bütün ilimler O’nun bilgi deryasýndan sadece bir katre,
umum hikmetler de O’nun mârifet çaðlayanýndan küçük bir
damladýr. O’nun hayatýnýn saniye ve saliselerine nisbeten bütün
zamanlar âdeta bir âþire; O’nun maskat-ý re’si olmasý sýrrýyla,
kâinatlar yanýnda bir týrnak hükmündeki þu yerküre de bütün varlýða denk bir cihandýr. Taayyün ve kaderî programda evvel O,
38
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nübüvvet davasýnda son sözün hatibi O, zahirin hakikî þârihi O,
esrâr-ý bâtýnýn nâtýký da O’dur. Ruhu’l-Kudüs’ten ilmî ve aklî hakikatleri almaya müsait yaratýlmasý, engin þuuru, üstün idraki, melekût ötesine açýk kalbi ve öteler ötesini temâþâya müstaid sýrrýyla O nübüvvet tahtýnýn sultaný, ötelere açýk nurânî bir âhize gibi aldýðý þeyleri ruhlara ve akýllara arýzasýz duyurmasý itibarýyla da risalet âleminin en belið tercümanýdýr.
O, zatýna ait hususiyetleri mahfuz, nübüvvetinin gereði bize Cenâb-ý Hakk’ý zât-sýfât-esmâsýyla bildirir, tanýttýrýr ve O’na
karþý bizlerde sorumluluk duygusu uyarýr; bu yönüyle O, bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlarýmýza duyuran bir tarif
edici ve bir muallim-i ekberdir. Dinî hükümleri teblið, insanî deðerleri talim ve ahlâkî esaslarý temsil yaný itibarýyla da O, muvazzaf bir müþerri’, bir kanun vazýý ve hakikatler hakikatinin bir
kavl-i þârihidir.
Nübüvvet, risalet ve bunlarýn vesayetinde vilâyet, zâhire
açýk olduklarý gibi, bâtýna karþý da “müfettehü’l-ebvâb”dýrlar.
Hatta onlarýn akýllarý dahi, bu ilâhî mansýbýn boyasýyla bir insi39

... Ve Gaybýn Son Habercisi

baðdan geçmiþtir; geçmiþ ve birkaç kadem onlarýn gerisinde
durmakta ve onlarýn buyruklarýný beklemektedir. Onlarýn akýllarý gibi haddini bilip nübüvvet vesayetine giren bir akýl, “Ruh-u
A’zam”la nurlanýr ve insan hakikatinin önemli bir buudu hâline
gelir, zamanla da zâhirin yanýnda bâtýný da sezmeye, evvelin
yanýnda âhiri de duymaya baþlar.
Varlýðýn hem zâhiri vardýr hem de bâtýný; zâhir, gözle görülür, duyu organlarýyla hissedilir; akýl ve muhakemeyle de deðerlendirilir. Bâtýn ise ancak, onu duyma donanýmýyla yaratýlmýþ kimselere Allah tarafýndan açýlýr ve zâhirin ötesinde bir ses,
bir soluk, bir renk ve bir desen olarak kendini hissettirir. Nebiler
iþte bu sesi, bu soluðu, deðiþik dalga boylarýnda bütün bir
ömür boyu dinler ve hep ona göre tavýr belirlerler.
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) hususî konumuna göre hususî donaným açýsýndan bu konuda mutlak bir fâikiyetin remzi ve sesidir. O, Allah’ýn duyurmasýyla duyulmazlarý duyar, görülmezleri görür; yer yer ruhunun zaman
ve mekân üstü bir mahiyet almasýyla ruhanîlerin önüne geçer;
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Hakk’ýn en mükerrem ibadý melekleri aþar ve gidip tâ “Kab-ý
kavseyni ev ednâ” ufkuna ulaþýr. O’nun Hak katýndaki payesi
kadar halk içinde de mütemâdî ve sarsýlmaz bir itibarý vardýr.
O, ömür boyu kýl kadar doðruluktan ayrýlmamýþ; dost-düþman
herkese güven vaad etmiþ; Hak’tan aldýðý mesajlarý lâhûtîliðindeki cazibesiyle muhataplarýna sunmuþ; her zaman mâsumiyetiyle hatýrlanmýþ, masûniyetiyle bilinmiþ; fizik ve metafizik
âlemlere açýk keskin fetanet ve aydýnlýk ruhuyla tabiat ve
mâverâ-i tabiatý hep doðru okumuþ, doðru yorumlamýþ; dolayýsýyla da ön yargýlý olmayan bütün temiz vicdanlarýn hemen
hepsi hiç tereddüt göstermeden O’na koþmuþ; en mütemerrid
nefisler O’nun karþýsýnda dize gelmiþ, en müstesna dimaðlar
O’nun mesajlarýnda aklýn yaratýlýþ gayesini okumuþ ve O’na teslim olmuþlardýr. O’nun sayesindedir ki, insanoðlu, hayvâniyet ve
cismâniyetten sýyrýlarak kalb ve ruhun hayat mertebesi seviyesinde bir ufka yönelmiþtir. O, varolma ufku itibarýyla vücud-u haricîye açýlan kapýnýn sýrlý anahtarý, varolma gayesini gerçekleþtirme adýna da Hakk’a giden doðru yolun rehberi ve ebedî saadetin de þefaatkânýdýr.
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O’na kadar gelip geçmiþ bütün nebiler O’nun dediðini demiþ, O’ndan sonra gelen bütün evliyâ ve asfiyâ ise –fevkalâde halleri davalarýna senet– O’nu tasdik etmiþ ve mazhariyetlerinin de O’ndan olduðu itirafýnda bulunmuþlardýr.. evet O,
“Allah” deyip nazarlarý tevhide çevirmiþse, bütün enbiyâ ve
mürselînin sesi-soluðu, bütün evliyâ ve asfiyânýn müþahede ve
keþifleri de bunu müeyyiddir.
O, emin bir iman abidesiydi; dediklerini kýlý kýrk yararcasýna
yaþýyor, tavýrlarýný hep ötelere göre ayarlýyor ve hayatýný Hakk’ý
görüyor ve O’nun tarafýndan görülüyor olma derinliðiyle yaþýyordu; herkesten daha hassas davranýyor, her haliyle ciddî bir sorumluluk tavrý sergiliyor; her zaman hüsn-ü akýbet peþinde koþuyor ve gözünü bir lâhza olsun hedeften ayýrmadan hep namzet
olduðu noktaya doðru koþuyordu; koþuyor ve herkese Allah’la
arasýndaki o derin münasebetten çizgi çizgi mânâlar sunuyordu.
O’ydu varlýðýn mânâsýný þerh ederek gerçek sahibine baðlayan; eþya ve hâdiselerin özündeki hikmet ve maslahatlarý ortaya çýkaran; bize burada yalnýz olmadýðýmýzý sýk sýk hatýrlatan;
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görülüp gözetildiðimizi ruhlarýmýza duyurarak içlerimize inþirah
salan; vahþetlerimizi izale edip gönüllerimizi ünsiyetle þahlandýran ve bize, baba ocaðý gibi bir yerde bulunuyor olma duygularýný yudumlatan. Eðer bugün bu sýmsýcak yuvada her þeyin yerli yerince dizayn edildiðini görüp hissediyorsak, eðer
kalblerimiz hakikat aþkýyla çarpýyorsa, eðer varlýðý tahlil ve tanýma adýna bir þeyler yapýp ortaya koyabiliyorsak bu dimaðlarýmýzda O’nun tutuþturduðu çeraðdandýr. Evet, insan, varlýk ve
topyekün kâinatlar hakkýnda ne biliyorsak bütün bunlar O’nun,
ruhlarýmýza duyurduðu icmâlin inkiþafýndan ibarettir.
O, dünü, bugünü ve yarýný itibarýyla insanlýðý yeniden inþa
etmiþtir, ediyor ve edecektir. Kendi devrinde, tabiatlara sinmiþ
binlerce senelik çarpýk anlayýþlarý, gayri insanî davranýþlarý, sûiahlâk ve mizaç inhiraflarýný bir hamlede, bir nefhada deðiþtirdiði gibi; tamamen þirazeden çýkmýþ günümüzün yýðýnlarýna da
sözünü dinleterek er-geç onlarý da zabturabt altýna alýp mesajýnýn gücünü göstereceðine inancýmýz tamdýr. Siz buna, insan,
kâinat ve ulûhiyet hakikatinin yeniden bir kere daha doðru
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okunup doðru yorumlanmasý ve insanoðlunun varlýk içindeki
yerine göre bir duruþa geçmesi ve geçeceði de diyebilirsiniz.
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) herkesi ve her þeyi alâkadar eden bir mesajla gelmiþti
ve vazifesi itibarýyla gönülleri, gözleri dolduracak bir derinlik ve
cazibeye sahipti. Yaratýlýþýnda olabildiðine bir mükemmeliyet,
davranýþlarýnda fevkalâde inandýrýcýlýk ve tavýrlarýnda da her zaman cismâniyetini aþan bir lâhûtîlik nümâyandý. Bu göz kamaþtýran zâhirî çizgilerin arkasýnda O, bugüne kadar hiç kimseye
müyesser olmamýþ, Kur’ân’ýn “huluk-u azîm” dediði öyle yüce
bir ahlâka sahipti ki önyargýsýz, bir kerecik olsun O’nun atmosferine giren, bir daha da tesirinden kurtulamazdý. Bu güzellik
ve fâikiyetlerinin yanýnda bir büyülü beyaný vardý ki, en mahir
söz sarraflarý dahi O konuþunca dillerini yutar, sessizlik murakabesine dalar ve O’nun ifadelerinin sihrine kapýlýverirlerdi.
Þimdi isterseniz bu hususlarý biraz daha açalým: Allah
O’na, iç ve dýþ yapýsý itibarýyla öyle bir geniþlik bahþetmiþti ki,
fevkalâde mütevazi olmasýnýn yanýnda olabildiðine mehîb ve
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büyüleyiciydi; huzuruna giren en maðrur ve mütekebbir ruhlar
bile O’nun mehâbeti karþýsýnda tir tir titrer, düþünce ve niyetlerinin hilâfýna farklý bir hâl alýrlardý. Maðrur Kisra elçileri, o
mehâbet abidesiyle karþýlaþtýklarýnda olduklarý yerde kalakalmýþ ve ne diyeceklerini unutmuþlardý. Ayný zamanda böylesi
bir heybet ve ciddiyetin yanýnda herkesi büyüleyen ve kendine
çeken öyle bir yumuþaklýðý vardý ki, O’nu yakndan tanýyan herkes, O’na, evlât, anne-baba ve bütün sevdiklerinden daha fazla alâka duyar, âdeta O’nun tiryakisi olur ve bir daha da huzurundan ayrýlmak istemezdi. O her hâliyle çevresine güven vaad eder; söz, tavýr ve mimikleriyle her zaman Rabbisinin huzurunda bulunduðunu iþaretler; sürekli emniyet soluklar ve herkese demet demet güven daðýtýrdý. O, evvel ve âhir emin olarak tanýnmýþtý; bakýþlarýnda emniyet nümâyândý, sözleri emniyet etrafýnda döner durur ve huzurunda hep emniyet besteleri
duyulurdu. O’nun umumî davranýþlarýyla aklý, ruhu, hissi, mantýðý atbaþýydý ve birbirine müsâvî sayýlýrdý. Keskin zekâsý; hiç
yanýltmayan firaseti; her türlü tereddüde kapalý kararlýlýðý; azm
ü ikdamý; kimseyi aldatmamanýn yanýnda baþ döndüren strate45
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jileri; en yaman hâdiseler karþýsýnda dahi asla “pes” etmemesi; musibetlerin yüzüne gülmesi ve belâlarý iyi okuyup onlardan
kitaplar dolusu ibretler çýkarmasý; þiddet, hiddet ve öfkeye sebebiyet veren münasebetsizlikler karþýsýnda olabildiðine soðukkanlý, olabildiðine temkinli davranmasý hem O’nun insanüstü karakterini, hem de konumunu ve o konuma göre duruþunu
aksettiren hususlardan sadece birkaçýdýr. Herkesin telâþa kapýlýp paniklediði yerlerde O’nun öyle merdâne bir duruþu vardýr ki, o duruþ karþýsýnda hezimetler zafere dönüþür, bozgunlar yerlerini taarruza býrakýr ve maðlûbiyetin tozu-dumaný içinde baþarý stratejileri tüllenirdi.
Aile efradý arasýnda O, eþi menendi olmayan bir aile reisiydi.. arkadaþlarý içinde, kardeþçe, yumuþak tavýrlarýyla gönüllere girmesini çok iyi bilen mükemmel bir mürþit ve muallimdi.. arkasýndakileri hiçbir zaman yanýltmayan ve inkisara
uðratmayan eþsiz bir rehberdi.. söz sultaný bir hatip, kalb eri
bir rabbânî, muhakeme üstadý bir hakîm; harikulâde bir devlet reisi ve bozgunlardan zafer çýkaran bir erkan-ý harpti. Bu
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mükemmelliklerin hepsi O’nda zirveye ulaþýyordu ama, bütün
bunlara raðmen O, her zaman düz bir insan gibi davranýyor,
kendini insanlardan bir insan sayýyor; hakký olan, halkýn da terbiyesinin gereði bulunan büyük payeler isnadýndan fevkalâde
rahatsýzlýk duyuyor ve çok sevdiði o güzide arkadaþlarýna bu
konuda yer yer biraz da þiddetli ikazlarda bulunuyordu.
Varlýðýn “ille-i gâiyesi” konumundaydý ama, ona bir sinek
kanadý kadar ehemmiyet vermiyor; sultanlara tahtlar bahþedip
taçlar giydirdiði halde, olabildiðine zâhidâne yaþýyor ve âdeta
hayatýný dünyaya karþý oruca niyet etmiþ gibi fevkalâde bir
zühd içinde geçiriyordu; yemiyor, yediriyor; giymiyor, giydiriyor; bir damla nimet karþýsýnda yüz defa þükürle gürlüyor ve
hep minnet hisleriyle oturup kalkýyordu. Mârifet, muhabbet ve
haþyet duygularý itibarýyla O her zaman meleklerle atbaþýydý;
dünyadaydý ama dünyevî deðildi, ukbâ yolundaydý, orayla da
evvelen ve bizzat irtibatý yoktu; gönlü hep Rabbinde, gözü
O’nun âsârýnda, âsârýna renk, þekil, desen kazandýran
esmâsýndaydý. Dünyaya bir ukbâ koyu nazarýyla bakýyor, onu
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bir mezraa gibi görüyor; ekiyor, biçiyor ve elde ettiklerini de
hep ötelere baðlýyordu. Rüzgârlarýn tohumlarý saða-sola taþýyýp neþv ü nemaya emanet ettikleri gibi O da esiyor-savuruyor;
yoksullarý görüp-gözetiyor, açlarý doyuruyor ve kendisi çok defa aç yatýp kalkýyordu. Ýki cihanýn sultaný olarak yürüyüp Rabbine ulaþtýðýnda ne sarayý, ne villasý, ne servet ü sâmâný ne de
eþ ve evlâdýna býraktýðý bir malý vardý. Kendi gibi yaþamýþ, dünyayý kendi gibi deðerlendirmiþ ve kendine yakýþýr þekilde buradan göçüp gitmiþti; elbette ki, O bir târik-i dünya deðildi; tabiî
câlib-i dünya ise hiç olmadý. O, dünyaya dünya kadar, ötelere
ve öteler ötesine de onlarýn kýymetleri ölçüsünde deðer veriyor
ve ona göre bir tavýr sergiliyordu.
Fevkalâde asalet, necâbet ve Hak’la münasebetin hâsýl ettiði, herkesin baþýný döndüren o müthiþ mehâbetine raðmen,
zýtlarý bir arada yaþýyor gibi öylesine mütevaziydi ki; az önce
arz edilen hususiyetleri görmeyenler O’nu âhâd-ý nâstan biri
sanýrlardý. Arkadaþlarýnýn onca tazim ve saygýsýný görmezlikten
gelerek onlarla ayný zeminde bulunur, ayný sofrada yemek yer;
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farklýlýk ve hususiyetlerini bir namus gibi setreder ve yanýnda
bulunanlarý, tabiatýndaki mehâbet, haþmet ve mehâfetle bunaltmamak için yer yer cemâlî tecelli dalga boyundan, ibret,
ders ve nükte edalý mülâtefelerle rahatlatýr; izzetini tevazu ile
süsler; mehâbetini þefkatle tadil eder ve nâsûtî rengini öne çýkararak o þeker-þerbet konumuna ayrý bir halâvet katardý.
O her zaman halim, selim ve dengeliydi; kin, nefret ve öfke hislerinin tetiklendiði durumlarda bile fevkalâde mülayim
davranýr; gayzla köpüren insanlarýn þiddetini, hiddetini tadil
eder; en can alýcý hasýmlarýný bir hamlede yumuþatýr ve cephe
durumuna getirilmek istendiði yerlerde dahi hemen sýçrayýp hakemlik koltuðuna oturmasýný bilirdi. Umumî bir hakkýn çiðnenmediði, Allah hakkýna saygýsýzlýkta bulunulmadýðý hemen her yerde O, baðýþlayýcý ve müsamahalý davranýrdý ki siyer-i nebevîde,
O’nun afv u safh ve müsamahasýný gösteren misallerin yüzlercesini görmek, göstermek mümkündür.
Vaade vefada da O’nun eþi-emsali yoktu. Bir kere hulfü’lvaadde bulunduðu, bir kere olsun sözünden döndüðü görül49
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memiþti. Ne peygamberliðinden önce ne de nübüvvetle serfiraz kýlýndýktan sonra –ahd u misak tanýmayanlara karþý kararlý
tavrý malum– hiç mi hiç sözünden dönmemiþ, hilâf-ý vaki beyanda, hatta böyle bir þeyi îmâda dahi bulunmamýþ, hep bir
güven ve vefa abidesi olarak yaþamýþtý.
O bir beyan sultanýydý; söz cevheri gerçek deðerini O’nda
bulmuþtu. Eline ne hokka ne de kalem almamýþ, hiçbir kitapla
tanýþmamýþ, kimsenin tedris rahlesi önünde oturmamýþ, kimseye üstad deme mecburiyetinde kalmamýþ ve üstad-ý küll olduðuna asla toz kondurmamýþtý. Bu, ilâhî emirlerin yorumunda
zihnî müktesebat ve yabancý malumatýn konuyu bulandýrmamasý, ayrý bir renk ve kalýba ifrað etmemesi adýna, Allah’ýn evvelen ve bizzat kendi emirlerini, saniyen ve bilaraz O’nun fýtrî
melekelerini haricî tesirat ve mülâhazalardan sýyaneti demekti..
ve iþte O bu mânâda ümmîydi –O ümmîye canlarýmýz feda olsun– ama dünya ve ukbâ iþleriyle alâkalý hemen her alanda
üstad-ý küll olarak öyle sözler söylemiþ, öyle hükümler vaz’etmiþ ve yerinde öyle kararlar almýþtý ki, en mütebahhir âlimler50
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den en seçkin dâhilere, en mütefelsif dimaðlardan en münevver ruhlara kadar hemen herkes o sözler, o hükümler, o kararlar karþýsýnda hayret ve dehþet yaþýyordu. Tarih þahit, hiç kimse, O’nun beyan gücüne karþý bir þey söyleyememiþ, hiçbir
hükmünü sorgulayamamýþ, hiçbir icraatýný da tenkide cesaret
edememiþtir.
O, bütün muhtevasý pýrýl pýrýl öyle bir bilgi havzý ve hazinesiydi ki, ne geçmiþ zamanýn küllenmiþ hâdiselerinden verdiði
haberlerinde ne de tarih öncesi farklý milletlerin din, mezhep,
kültür, an’ane ve örfleriyle alâkalý ihbarlarýnda hiçbir itirazla
karþýlaþmamýþtý; karþýlaþmazdý da; zira O, Allah’ýn elçisiydi ve
O’nun bilgi havzýna akan o yanýltmayan malumat da hep
O’ndan geliyordu. O, ifadelerinde söz kesen bir beyan sultaný, mantýðýnda bir muhakeme abidesi ve düþüncelerinde de
misyonunun enginliðine denk bir okyanustu. Ýfadeleri o kadar
kývrak, beyaný o denli vâzýh, üslûbu öylesine zengin ve rengin
idi ki, bazen bir-iki cümle ile muhataplarýna dünya kadar hakikatleri birden arz eder, bazen mücelletlere sýðmayacak kadar
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geniþ konularý bir solukluk söze sýkýþtýrýr, bazen de tevil ve tefsir üstadlarýna yorumlamak üzere ne söz cevherleri ne söz
cevherleri emanet ederdi. “Bana cevâmiü’l-kelim verilmiþtir.”
sözleri O’nun iþte bu enginliðini iþaretlemektedir.
Her zaman O’na yüz cepheden yüz türlü soru yöneltilirdi.
Sorulan sorularýn bütününe, hem de herhangi bir tereddüde
düþmeden, hemen cevap verir.. konuþmalarýnda büyük çoðunluðun anlayabileceði bir üslûp kullanýr.. her türlü teþevvüþten uzak olduðu gibi teþviþe de sebebiyet vermeden, gayet
vecîz ve fakat arý-duru bir ifade ile maksadýný ortaya kor; âlimcahil, zeki-gabî, az bilen-mütefennin, genç-ihtiyar, kadýn-erkek
herkesin istifade edeceði bir seviyede konuþur ve muhataplarýnýn gönlünde mutlaka itminan hâsýl ederdi.
O, çok konuþmuþ, çok hutbe irad etmiþ, ifadelerinde deðiþik meselelere girmiþ, farklý konularý tahlil etmiþ, ama hep vakýa mutabýk düþünmüþ ve konuþmuþtur. Onun beyan ve hitabelerinin üzerine hilâf-ý vaki’in gölgesi bile düþmemiþtir. Öyle
ki, O’nu yakýn takibe alýp vurmak için sürekli fýrsat kollayan o
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pek azýlý hasýmlarý bile hiçbir zaman O’na yalan isnadýnda bulunmamýþ ve bulunamamýþlardýr.
Aslýnda, çocukluðundan gençliðine, ondan da peygamberlikle þereflendirildiði kýrk yaþýna kadar fevkalâde bir hassasiyetle,
hemen her davranýþý gibi lisanýný da hilâf-ý vaki beyandan sýyanet
eden birinin, yaþýnýn üçte ikisi gittikten sonra, kalkýp nübüvvet iddiasýnda bulunacaðýna ihtimal vermek günahtan öte apaçýk bir
küfür yobazlýðý, akla ve mantýða karþý da bir saygýsýzlýktýr. Kaldý
ki, O’nun söylediði sözler, vaz’ettiði hükümler dünü-bugünü-yarýný içine alacak þekilde fevkalâde geniþ açýlýydý.. ve muhtevalarý
da bir beþer dimaðýný aþacak kadar mütenevvi idi: O itikatla
alâkalý konuþuyor, ibadete dair ahkâm vaz’ediyor, içtimaî, iktisadî, askerî ve idarî konularla alâkalý sözler söylüyor; söylediklerini uyguluyor; uyguladýklarýndan semere alýyor ve getirdiði esaslarýn doðruluðunu tarihe tescil ettirerek insaflý ve önyargýsýz vicdanlara emanet ediyordu; ediyordu ve arkadan binlerce yorumcu, binlerce mütefekkir, yüzlerce filozof ve her biri pek çok fende
uzman on binlerce mütefennin O’nun söylediði sözlere ve ortaya
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koyduðu içtimaî, iktisadî esaslara, askerî ve idarî disiplinlere, terbiyevî kurallara “evet” deyip imza basýyor; ayrýca bunlarýn yanýnda milyonlarca evliyâ ve asfiyâ da her hüküm ve her beyanda
O’nu tasdik edip, O’nun rehberliðinde bu payelere erdiklerini
haykýrýyorlardý. Bu itibarla da, O’na “hayýr!” diyen herhalde ya ne
dediðinin farkýnda olmayan bir densiz ya da beyni yýkanmýþ bir
talihsiz olmalýdýr; zira, ne dün ne de bugün birbirinden çok farklý bunca mesele hakkýnda hiç kimse bu ölçüde her zaman ter ü
taze kalabilecek tek bir söz söyleyememiþ ve deðiþmez hükümler verememiþtir; hele uzmanlýk isteyen konularda asla.! Her þeyden evvel, Bediüzzaman’ýn da ifade ettiði gibi, bir insan ne kadar
yüksek istidatlý ve kabiliyetli de olsa, ancak birkaç fen ve birkaç
alanda tutarlý söz söyleyebilir. Oysaki bu Zât, bütün varlýk ve
hâdiselerle alâkalý, bütün zaman ve mekânlarda geçerli öyle ince
iþlerden söz ediyor, söylediklerini öyle mâhirâne, hâkimane bir
üslûpla ortaya koyuyor ve o denli kendinden emin ve tereddütsüz
konuþuyordu ki, görüp tanýyan ve kulak verip ön yargýsýz O’nu dinleyen herkese “âmennâ” dedirtiyordu.
***
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O Bir Ýman ve Aksiyon Abidesiydi
Ýnsanlýk tarihinde iman ve aksiyonu baþkalarý ile mukayese edilmeyecek ölçüde atbaþý götürebilmiþ birisi varsa o da
Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelüttehâyâ)’dýr. O, her zaman
aþkýn bir inançla Allah’a baðlanmýþ, bütün benliðiyle O’nun elçisi olduðuna inanmýþ, O’na tam teslim olmuþ; her zaman ciddî
bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiþ; ne inancýnda, ne davasýnda, ne yürüdüðü yolun doðruluðunda ne de Allah’ýn muvaffak kýlacaðýnda hiç mi hiç tereddüt yaþamamýþtýr; yaþamamýþ ve hep bir güven abidesi olarak görülüp kabul edilmiþtir.
Bu itibarla da, O’nu tanýma bahtiyarlýðýna eren hemen herkes
O’na güvenmiþ, O’na itimat etmiþ ve O’nun arkasýnda bulunmayý da ilâhî bir mazhariyet saymýþtýr.
O’ndaki bu herkesi büyüleyen güvenilirlik, ortaya koyduðu
umumî esaslardaki lâhûtîlik ve rasânet, hayat-ý seniyyelerindeki
ciddîlik ve istikamet O’nun için öyle yüksek kredilerdi ki, binleryüz binler demlerine, damarlarýna iþlemiþ o köklü âdet, an’ane ve
geleneklerinden kopma pahasýna hiçbir tereddüde düþmeden
O’na koþuyorlardý. Bu, tarihte emsali gösterilemeyecek çok
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önemli bir hâdise idi ve O’nun Hak elçisi olduðunu iþaretliyordu.
Günümüzün, onca güçlü eðitim imkân ve vasýtalarýna raðmen,
üç-beþ çocuðu bir-iki küçük âdetinden vazgeçiremeyen psikologlar ve pedagoglar o Zât’ýn dünya çapýnda meydana getirdiði
o büyük inkýlâplarýn esaslarý üzerinde mutlaka durmalý, bilgi, müktesebât ve düþüncelerini bir kere daha gözden geçirmelidirler...
O, makam hýrsýyla çýrpýnan ve sürekli vahþet hisleriyle oturup kalkan, yaðmacýlýðý mârifet sayan, þöhret peþinde koþan,
iyi ve rahat yaþamayý hayatýn biricik gayesi bilen; mütecâviz,
zalim, yobaz, bencil, kýskanç ve fuhþa açýk bir muhitte neþ’et
etti. O’nun neþ’et ettiði bu muhitte duyulan þey sýrf zalimlerin
“hay-huy”u, mazlumlarýn ah u efganý, zayýflarýn enîni ve kaba
kuvvetin de hýrýltýlarýydý. Âkifçe ifadesiyle:

“Tam tekmil ma’mure-i dünya o zamanlar,
Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi.
Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta,
Diþsiz mi bir insan onu kardeþleri yerdi.
Fevzâ bütün âfâkýný sarmýþtý zeminin,
Salgýndý, bugün Þark’ý yýkan tefrika derdi.”
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Sürü sürü gadirle oturup kalkanlar, yýðýn yýðýn intikam hýrsýyla homurdananlar, idare etme hummasýyla çýrpýnýp duranlar,
zalimlerin idaresi altýnda ezilmeyi itaat ve inkýyat sayanlar; baskýcý ve dediðim dedik kaba kuvvetin küstah temsilcileri ve
halâyýk gibi kullanýlan þuursuz kitleler; ahlâksýzlýða serbest dolaþým imkâný verenler, fazilet ve evrensel insanî deðerlere karþý sürekli tehdit uygulayanlar; serâzadlar, çakýrkeyfler, Allah’a
kulluðunu kullarýn vaz’ettiði sýnýrlar içinde edaya zorlanan
maðdurlar, garipler ve daha kimler kimler.. evet, her yerde
manzara bu idi.. ve O, iþte her parçasý böyle ayrý bir boþluða
açýk tutarsýz yýðýnlardan beþer tarihinin en mükemmel, en
müstesna ve mûcizevî bir toplumunu meydana getiriyordu.
Getirip vaz’ettiði esaslarla olabildiðine lâhûtî ve Allah’a yakýn, varlýðýn temel disiplinleriyle milimi milimine mutabakat
içinde ve dünya-ukbâ itibarýyla da önü açýk bir þehrahta yürüyordu. Ýnsanlar O’nun o sýrlý atmosferinde hem tabiat kanunlarýyla iç içe ve onlarla hem-ahenk hem de din, diyanet ve metafizik meseleleri birden soluklayabiliyorlardý. O’nun mesajýn57
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da ve o mesajý temsilinde eþya ve hâdiselerle herhangi bir
müsâdeme bahis mevzuu olmadýðý gibi, insanlarýn cismânî ve
ruhânî yanlarý itibarýyla da ihmale uðramalarý veya uðratýlmalarý asla söz konusu deðildi.
O, eczasý birbirinden çok farklý ayrý ayrý felsefe ve kültürlerin çocuklarýndan “bünyân-ý mersûs” gibi nizamî ve meleklerle at baþý öyle bir toplum inþa ediyordu ki, aþýrýlýklara,
farklýlaþmalara açýk ve her þey olmaya müsait böyle garip kitleler arasýnda hem ifratýn burnunu kýrýyor hem de tefriti hizaya
getiriyor; dünya diyor, ukbâyý iþaretliyor; bedeni gösteriyor,
ruhu hatýrlatýyor ve her þeyi yerli yerince deðerlendiriyordu.
O’nun mesajlarý, itikattan ibadete ondan muamelâta ve ondan da –tabiî bu temel esaslara baðlýlýk içinde– iktisat, idare,
hukuk, devletler arasý münasebet, harp-sulh kurallarý, talim ve
terbiye esaslarý, nefis tezkiyesi usulleri ve ruh tasfiyesi disiplinlerine kadar pek çok konuyu ihtiva ediyordu. O bu hususlarýn hemen hepsiyle alâkalý esaslarý “sevâd-ý a’zam”ýn anlayacaðý bir üslûpla ifade ettiði gibi bütün bunlarýn rahatlýkla uygu58
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lanabilirliðini de bizzat gösteriyor ve mükemmel bir rehberlik
örneði sergiliyordu.
Kendinden sonra, bu hususlara sýmsýký baðlýlýk içinde onlarca devlet kuruldu.. yüz çeþit millet idare edildi. Ýnsanlýk semasýnýn ayý-güneþi milyonlarca aydýn ruh, düþünen dimað, kabýna sýðmayan aksiyon adamý, devâsâ fakîh ve her þeye vâkýf
allâme yetiþti; hem de hasým cephenin onca kin, nefret, gayz,
tahrip düþünce ve tecavüzüne raðmen.. evet O, nübüvvetle
þereflendirildiði andan itibaren kendini, en yakýndaki düþmanlarýndan en uzak hasýmlar dairesine kadar çok geniþ ve kararlý bir kin, nefret ve husumet cephesi karþýsýnda buldu; buldu
ama, ne sarsýldý ne de ye’se kapýldý; aksine, hiçbir þey olmamýþ gibi, bir yandan mesajýný talim ve telkin vazifesini yerine
getirerek amelî bir toplum oluþturmaya çalýþýrken, diðer yandan da birbirinden farklý fakat ayný husumet cephesinde yerini
almýþ onca amansýz ve imansýz yýðýnlar karþýsýnda dimdik
ayakta durmasýný bildi. Ne korku, ne telâþ, ne panikleme, ne de
herhangi bir tereddüt yaþamadýðý gibi, hiçbir zaman yazma59
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bozma, yanýlma-tashih etme, mümâþât yapma-fýrsat kollama
gibi durumlara düþmedi.
Topyekûn bir dünyaya karþý varlýðý yeniden yorumladýðý,
yepyeni bir sesle ortaya çýktýðý –o sese ruhlarýmýz feda olsundinî, gayridinî bir sürü sistem hakkýnda düþüncelerini ortaya
koyduðu, iktisadî, siyasî, askerî, kültürel konular gibi çok ciddî
meseleleri sorguladýðý, yerinde bu konulara neþter vurduðu
hâlde hiçbir zaman herhangi bir tepki göreceði endiþesine
kapýlmadý. Asla sarsýntý yaþamadý, tereddüde düþmedi ve arkasýndakilere de tereddüt yaþatmadý. Her zaman dimdik mesajýnýn arkasýnda durdu.. herkese emniyet ve güven kaynaðý
olmasýný bildi. Dünyevî-uhrevî vaad, biþaret ve tehditler konusunda hep yakînle soluklandý.. ve uzak görülen akýbet konusunda sabýr aþýnmasý yaþayanlara aktif beklemenin sýrlarýný fýsýldayarak, sabra “pes” ettirecek sabýr kahramanlarý yetiþtirdi;
yetiþtirdi ve atmosferine giren mefluç ruhlarý, dermansýz iradeleri, aceleci fýtratlarý birer peygamberâne azim kahramaný
hâline getirdi.
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O, vazifesiyle alâkalý ne Mekke’deki saf irþad döneminde
ne de karþý tarafýn baþlattýðý baský, harb ü darp ve tehdit karþýsýnda asla eðilmedi ve kat’iyen müdârâtta bulunmadý. Tek baþýna eski mirasýn ve kokuþmuþ kadim düzenin bütün yalancý deðerlerini sarsýp yerle bir ettiðinde korkunç tepkiler aldý; farklý þekillerdeki tehditlere maruz kaldý; bütün bunlar O’nu yürüdüðü
yoldan döndüremediði gibi, þekâvet düþüncesine kilitlenmiþ bir
kýsým kanlý kâtiller arasýndan sýyrýlýp Medine’ye doðru yol aldýðýnda; Sevr Maðarasý’nda hasýmlarýnca kuþatýldýðýnda; yürüdüðü o
upuzun yolda defaatle önü kesildiðinde; Bedir’de savaþa mecbur edildiðinde, Uhud’da kan içmeye gelenlerle karþýlaþtýðýnda,
Hendek’te tenkil kuþatmasýna maruz kaldýðýnda; Huneyn’de o
yaman okçularýn oklarýný göðüslediðinde hep yürekten ve yiðitçe davrandý ve bütün sarsýlanlara sarsýlma bilmezliðin örneði oldu; oldu ve o müthiþ iradesiyle bütün iradezedeleri þahlandýrdý..
baþkalarýnýn zellelerine baðlý hezimet esintilerini zafer meltemleri hâline getirdi.. öldürücü bütün ihtimallerin burnunu kýrarak
saðda-solda sýzlanýþlar hâlinde kendini hissettiren hezimet aðýtlarýný zafer gülbanklarý ve muvaffakiyet neþidelerine çevirdi.
61

... Ve Gaybýn Son Habercisi

O, fevkalâde cesurdu, cesur olduðu kadar da tedbirliydi;
yerinde hayatýný istihkâr eder, yerinde bir temkin insaný olarak
aldýðý tedbirlerle herkesi þaþýrtýrdý. Ölümü önemsemez, hatta
ona karþý hep bir intizar içinde bulunurdu. Aslýnda O’nun hayat
anlayýþýna göre yaþamak, hep hizmetin yedeðinde tâli bir konu
olarak mülâhaza edilmiþti; “Ý’lâ-yý kelimetullah” ve Hakk’a hizmet varsa yaþamaya deðerdi, aksine bu hayatýn ciddî bir anlamý olduðu söylenemezdi. O’na göre buradaki hayat, ebedî
âlemlere geçmek için bir köprüydü ve bu köprü bir kazanç güzergâhý gibi deðerlendirilerek selâmetle geçilmeliydi.
Evet O, hayatýný bu mülâhazalara baðlý yaþamýþ, her zaman yaþatma duygusuyla oturup kalkmýþ, baþkalarýnýn sevinç
ve neþ’e akisleriyle yetinmiþ; eline geçen her þeyi daðýtýp baþkalarýný sevindirmiþ ve kendi basit, duru bir hayatla iktifa etmiþ;
basit yemiþ, basit içmiþ, basit giymiþ; her tavrý aczini, fakrýný,
ihtiyacýný çaðrýþtýran bir çizgide yaþamýþtý; yaþamýþ ve bu
mülâhazasýný hayatýnýn hiçbir faslýnda deðiþtirmemiþti. O’na,
yaþatma yaþamadan daha zevkli geliyor; yedirme yemeden
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daha fazla haz veriyor ve sevindirme sevinmeden daha bir
farklý görünüyordu. Onun için, O bulduðu her þeyi muhtaçlara
infak ediyor, bulamadýðý zaman onlarý vaatlerle sevindiriyor..
mutlaka her düþküne el uzatýyor.. borçlularýn borcunu ödüyor..
sürekli veriyor ve en paslý gönüllerin dahi paslarýný çözerek mesajý adýna bu karanlýk dehlizleri nurefþân birer “beyt-i Hudâ”
hâline getiriyordu.
Hayat-ý seniyyelerini, milyonlarýn hayatlarýndan daha bereketli kýlmasýný bilen bu Ferîd-i Kevn ü Zaman, yürüyüp ötelere
ulaþtýðýnda mübarek kalkaný, üç-beþ kuruþluk nafaka parasý
karþýlýðýnda bir dünyalý nezdinde rehin bulunuyordu.
Hâsýlý eðer insan O’na insafla bakabilse ve basiretle O’nu
temâþâ etse, imaný, mârifeti, sabrý, hilmi, vefasý, zühdü, cesareti, cömertliði, doðruluðu, tevazuu, mehâbeti, sözü-sohbeti,
oturup-kalkmasý ve bütün ferdî, ailevî, içtimaî, idarî, iktisadî, askerî, terbiyevî ufuk itibarýyla insan üstü bir varlýkla karþýlaþtýðýný
sanýr.
Böyle olmasý da gayet normaldir; bir kere O:
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1. Gelip geçmiþ bütün enbiyâ ve mürselînin vâris-i
tâmmýydý. Allah, gönderdiði her peygamberden O’nu kabulleneceklerine dair söz almýþtý. Tabiî ki bu daha çok ümmetleri
adýna bir söz almaydý.
2. Risaleti baþka nebiler gibi bir kavme, belli bir bölgeye
mahsus deðil, âlemþümul ve ebediyet edalýydý. Hasâis kitaplarý konunun en sadýk þahitleridirler.
3. O, Allah’ýn insanlýða mücessem bir rahmet hediyesiydi
ve en son rehberiydi, Kur’ân’ýn âyetleri bunun delili, O’nun siyer-i seniyyesi de bunun apaçýk bir burhanýdýr.
4. O mücessem rahm et, ümmeti için bir koruyucu sera
mahiyetindeydi; O’nun arkasýndakiler, geçmiþ peygamberlerin
ümmetleri gibi toptan helâke maruz kalmayacaklardý.
5. Þaný yüce bu mümtaz insan, nebiler arasýnda adýna
Hakk’ýn kasem ettiði, “Leamrük”le müeyyed bir imtiyazý haizdi
ve O’nun ömrü Hak muradýnýn mücellâ bir aynaya aksiydi ve
kasem de O’na yapýlýyordu.
6. O’nun diðer farklý bir yaný da Cenâb-ý Hak, bütün pey64
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gamberlere isimleriyle hitap ettiði hâlde O’na hep nübüvvet ve
risalet unvanlarýyla seslenmiþti. Bu ayný zamanda mü’minlere
de bir edep dersi sayýlýrdý.
7. Kendisine “Cevâmiü’l-Kelim” unvanýyla, çok özlü ve veciz bir beyan kabiliyetinin verildiðine daha önce temas etmiþtik..
8. Belli bir mesafe çerçevesinde düþmanlarýnýn gönlüne
korku salmasý da O’nun yeri ve konumuna Cenâb-ý Hakk’ýn ayrý bir teveccühüydü.
9. O, ümmetinin günahlarýna karþý tevbe kapýlarýnýn hep
açýk durmasýnýn vesilesi olduðu gibi, günah yollarýnýn kendisine kapalý olmasý gibi bir mazhariyetin de yegâne sahibiydi.
10. Getirdiði kitap, bir kýsým özel þartlarla korunma altýna
alýnmýþtý ve kýyamete kadar da baþka kitaplarýn uðradýðý
taðyîre, tahrîfe ve tebdîle uðramayacaktý.
11. Ayrýca O, daha dünyada iken öteleri bütün derinlikleriyle görüp temâþâ etme þerefiyle þereflendirilmiþ ve gidiþi
ubûdiyetindeki derinliðinin kerameti, oradaki mevhibeleri ve
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dönüþ armaðanlarý da risaletinin meyveleri miraç payesiyle
taltîf edilmiþti.
Deryadan bir katre bütün bu özelliklerinin yanýnda O, Kur’ân
mûcizesi ve kevnî harikalar gibi o kadar çok payelere mazhar olmuþtu ki, bunlarý ta’dat etmek bile zannediyorum mücelletler ister.. aslýnda, O’ndaki bütün bu derinlikler O’nun melekûtî yönüne ait enginliklerinden kaynaklanýyordu ki, O bu yanýyla her türlü tarif ve tavsîfi aþkýn bir mahiyet arz etmektedir.. evet, O’nun
mahiyeti meleklerden de ulvî ve taayyünü bütün varlýðýn ilki ve
öncüsüdür. Varlýðý bir ilk nur ve nüve olduðu ayanlardan ayan;
O’nunla ilk harekete geçmiþtir kutsal kalem, O’nunla gerçekleþmiþtir beþerî plân ve O’dur nübüvvet silsilesinde vücud-u
Hakk’a en açýk burhan. O’dur Hazreti Zât’ýn ilk mir’at-ý mücellâsý;
O’dur ilâhî sýfatlarýn en þeffaf mahall-i tezahürü; O’dur kâlî ve hâlî
Hakk’ýn en fasih tercümaný, Allah’ýn cihanda mücessem rahmeti
ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasýnýn remzi.
O’nunla esrâr-ý ulûhiyet bütün vuzûhuyla bilinir olmuþ;
O’nunla cihanlar nurlanmýþ ve varlýðýn çehresindeki zâhirî sis66
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ler-dumanlar silinmiþ; kâinatýn öbür yönündeki hakikatler ayanbeyan ortaya çýkmýþ ve Adem Nebi’ye icmâlen bildirilen her
þey O’nda tam tafsîle ulaþmýþtýr.
Evet bizleri yanýltmadan Hakk’a ulaþtýran biricik vesile O;
ilâhî esrâr hazinelerinin anahtarlarý O’nda; varlýðýn mebde ve
müntehâsýnýn sýrrý da O’na emanettir.
O mümtazlardan mümtaz Zât, Cenâb-ý Hakk’ýn O’na itaati
kendine itaat kabul ettiði bir kýblenümâ; O’nun neþrettiði nurlarla, bir kitaba, bir saraya, bir meþhere dönüþtü kâinat ve aydýnlandý kapkaranlýk o koskoca amâ. Zulmetler ziyâ oldu sayesinde, buluþtu O’nun aydýnlýk ufkunda son kez arz u semâ.
Mesajý Kur’ân O, ufku irfan O, beyaný burhan O ve iki cihanýn vesile-i saadeti de O’dur. Hakk’ýn, harika bin niþanla taltif ettiði zât O, nâmý, Kur’ân’ýn referansýna baðlý kýyamete kadar
yâd-ý cemîl olarak anýlacak da O’dur. O’dur insanlýðýn medâr-ý
þerefi, nübüvvet hakikatinin merkez noktasý. Peygamberler
ordusunun seraskeri ve ins ü cinnin yanýltmayan rehberi.
O’nun beyaný, Fuzûlî’ce ifadesiyle: “Enbiyâ leþkerine mîr-i
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livâdýr.” O’nun kitabý Hak’tan bize en büyük armaðandýr. “Ruhu A’zam”ýn mahall-i tecellisi O ise –ki öyle olduðu muhakkaktýr–
O’nun mesajý da ruhlarýmýzýn âb-ý hayatýdýr. O’nunla insanlýk
gerçek insanî deðerlere uyanmýþ ve O’nunla Allah’ýn istediði
renge boyanmýþtýr. O’nsuzluk tam hasret ve hicran, O’ndan
kopma da apaçýk bir dalâlet ve hizlandýr.
Evet, esmâ-i ilâhiye ve sýfât-ý sübhâniyenin merkez noktasý
O, peygamberlik semasýnýn kutup yýldýzý da O’dur. Ýlk zuhur ve
icmâl-i hakikat O’na baðlý geliþmiþ, son mücessem ilâhî inayet
O’nunla ifade edilmiþ ve kýyamet günü her kapýyý açacak þefaat anahtarý da O’na teslim edilmiþtir/edilecektir.
Hakk’ýn O’na yüklediði misyon bütün enbiyâdan çok farklý
ve O’na teveccühleri de iltifat ve i’zaz edalýdýr. Rabbi O’nunla
konuþurken özel bir üslûp kullanýr ve bu üslûbuyla O’nu ta’ziz
eder ve bize de edep taliminde bulunur. O, hakkýnda “Nûn, ka-

lem ve kalem tutan ellerin satýrlara döktükleri þeyler hakký için
Sen Rabbinin nimetleriyle serfirazsýn ve kat’iyen bir mecnun
deðilsin. Senin için hiç kesilmeyecek bir ecr ü sevap söz ko68
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nusudur.. ve Sen bir yüce ahlâk üzere ahlâk abidesisin.” 2 buyrulan iltifat ufkunun biricik muhatabý. Varlýk kitabýný yazan kalemin mürekkebi, kâinat satýrlarýnýn yazýlýþýnýn gaye ölçüsündeki
ruhu, mânâsý; ilâhî esrarýn zuhûru adýna bilinmezlerin en fasih
tercümaný ve lâhûtî hakikatlerin de mârifet mahzenidir. O, “De

ki: Ey insanlar! Eðer Allah’ý seviyorsanýz, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn.” 3 Yüksek mansýbýnýn en seçkin simasý; “Sana biat edenler aslýnda Allah’a biat

etmektedirler.” 4 payesinin en parlak mazharý, “Doðrusu Rabbin, Sana vereceklerini öyle bir verecek ki, hem O’ndan hem
de verdiklerinden tam razý olacaksýn.” 5 fehvasýnca rýza mertebesinin zirve insaný, Hak hoþnutluðunun nurefþân temsilcisi,
yoldakilerin de ýþýk ve rehberidir. “Ey Resûlüm! Biz seni bütün

âlemlere bir rahmet vesilesi olarak gönderdik.” 6 hakikati mazmununca O, dünyada iman ve mârifetle, ötede Cennet ve
2 Kalem sûresi, 68/1-4
3. Âl-i Ýmran sûresi, 2/31
4. Fetih sûresi, 48/10
5. Duha sûresi, 93/5
6. Enbiyâ sûresi, 21/107
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Cemalullah’la tüllenen âlemlerin sýrlý anahtarý, kapýsý, o kapý
ötesindeki bütün mazhariyetlerin ýþýktan vesilesi, künhü nâkâbil-i idrak hakikatlerin müfessiri, Zât âleminin müfti-i hâssý, sýfatlar ufkunun münevver maþrýký, arkasýna aldýklarýnýn aldatmaz
mürþidi, ehl-i tevhidin kýblenümâ mahiyetindeki imamý, idrak
ve ihsas âlemlerini kuþatan sis ve dumanýn arkasýný gösteren
ilâhî ýþýk kaynaðý, Hakk’a gönül verenlerin vefalý ve candan
dostu, þeytanýn ve þeytanîliðin en amansýz hasmý, dünya ve
ukbâda kendine bel baðlamýþlarýn koruyucu serasý ve mücrimlerin de þefaatkânýdýr.
Dünyada altýndan kalkýlmaz gibi görünen aðýr mükellefiyetler O’nunla tahfif edildi; O’nun sayesinde ümmet sürçme, nisyan ve hatalardan muaf tutuldu. Afv ü azap O’nun ikliminde
renk deðiþtirdi ve her sineye affedileceði ümidi düþtü.
Gökler velîmesine çaðrýlan Hakk’ýn özel davetlisi O’ydu;
herkesin gözünü diktiði “Kâb-ý Kavseyn”e uðrayýp geçen de yine O’ydu. “Sidretü’l-Müntehâ”nýn misafiri olmak sadece O’na
bahþedilmiþ bir mazhariyet,

mazmununca
70

... Ve Gaybýn Son Habercisi

gördüðü þeyler karþýsýnda baþýnýn dönmemesi, bakýþlarýnýn
bulanmamasý da O’na lütfedilmiþ özel bir temkindi. O, Âyetü’lKübrâ’nýn kendi hususiyetleriyle zuhûrunu müþahede etti, ama
asla gözleri kamaþmadý; kamaþmadý ve bütün gök ehlince
“müþârun bi’l-benân” oldu. Cibril, ilk defa O’nunla, idrak edilmez bir gök yolculuðunda bir beþere arkadaþ ve hadim oluyordu... Bu yolculukta ayný zamanda O, berklerin ýþýk hýzýný aþkýn
bir süratle fizik âlemlerini aþarak fizik ötesine yürüyor ve görülmezleri görüyordu. “Sidretü’l-Müntehâ” ilk konak, “Kâb-ý Kavseyni ev ednâ” idrakinde aklýn pes ettiði bir zirve ve likâullah
da idrak ufkumuzu aþan bir mazhariyet.. bütün bunlarýn kahramaný ise, (Þeyh Galip’in ifadesiyle) o Sultan-ý Rusül Þah-ý Mümecced, bîçarelere devlet-i sermed, dîvân-ý ilâhîde ser-âmed,
Ahmed ü Mahmud ü Muhammed idi. O, gördü, gördüklerini
gördürmek üzere aramýza döndü; duydu, gelip duyduklarýný
ruhlarýmýza duyurdu.. ve vicdanlarýmýza Evvel ü Âhir’in, Zâhir ü
Bâtýn’ýn esrarýný fýsýldadý. Evvel’in en önemli remzi O, Âhir’in nurefþân aynasý O, Ehadiyet-i Zâtiye ve Vahidiyet-i Sýfâtiyenin en
bülendâvâz davetçisi O; zât, sýfât ve esmâ bilgisinin en emin
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emanetçisi hakikî insan-ý kâmil de O’ydu... O, taayyün-ü evvel’den Ahmed unvanýyla insanlýk ufkunun muhaciri; Mekke’den
Muhammed namýyla Medine þehrinin misafiri; berzahtan Mahmud namýyla livâü’l-hamdin mihmandarý ve bütün esmâ-yý þerifesiyle Cennet ve Cemalullah’ýn perdedarý, ruhânî âlemlerin feyiz kaynaðý ve cismâniyet âleminin de asýl cevheriydi.
Ey varlýðýn özü ve nüvesi, yaratýlýþ aðacýnýn meyvesi ve
tevhid hakikatinin en gür sesi.! Eðer Sen olmasaydýn bizim ve
kâinatlarýn ne anlamý olurdu ki.! Biz, Senin sayende kendimizi
okuyabildik ve konumumuza göre –geçebildikse– doðru bir
duruþa geçebildik. Belirsiz görünen varlýk ve hâdiseler Senin
kudûmunla aydýnlandý. Teþrifinle her þeyin rengi deðiþti ve her
nesne varlýðýn perde arkasý adýna fasih bir lisan kesildi. Sâyen
yere düþmese de, sâyende düþmekten, düþüp ebedî helâk olmaktan kurtulduk. Kâinat muammasýný çözüp deðerlendirme
vazifesi tâ ezelde Sana verilmiþti. Senden evvel gelenler, ömür
boyu sadece bu muammanýn icmâlini heceleyip durdular. O
muammayý hall ve o icmâli de tafsil eden Sen oldun. Her iki ci72
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hanýn anahtarlarý da takdir-i evvel ve teslîm-i âhirle Sana verilmiþtir; dünya kapýsýný açan Sen; ukbâ yolunu gösteren de
Sensin. Mesajýnla Sen hakikat-i tevhidin sözcüsü, cin ve insin
de kurtarýcýsý oldun.
Sen teþrifinle dünyayý nurlandýracaðýn âna kadar tevhid
davasýný yüzlerce-binlerce nurânî sima seslendirdi; ama hiçbiri Senin ulaþtýðýn o davûdîliðe ulaþamadý. Onlar kendi mevhibe
serhadlerine baðlýydýlar; onu aþamaz ve Senin ufkuna ulaþamazlardý. Misyonlarý uðrunda çok koþtular; nice aþýlmazlarý aþtýlar.. kimisinin önü kesildi, kimisinin kellesi.. kimisi daha yolun
baþýnda ötelere yürüdü, kimisi yol yarýsýnda.. kimisi en ciddî temerrütlerle karþýlaþtý, kimisi uðradýðý her yerde taþlandý.. her
zaman aþk u þevkle gerildiler, her zaman ölüp ölüp dirildiler.
Bunlardan bir hayli kimse aradýðýný buldu ve sayelerinde yüzlerce-binlerce insan kurtuldu. Bütün bunlar arasýnda deðiþik
kýt’alara sesini duyuran ve sarsýlmadan dimdik ayakta duran
sadece Sen oldun. Üç-beþ sergerdan müstesna, arkana aldýklarýndan þaþýrýp yollarda kalan olmadý. Yapacak bir sürü iþ var73
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dý ve arkandakilerin hepsi de harýl harýldýlar; hepsi de durmadan koþtu, ama hiçbiri yorulmadý; yorulup yollarda kalmadý.
Onlar Sana, Sen de tam onlara göreydin; seviyordun onlarý, seviyordular Seni. Kudret eli onlarý Senin arkadaþlýðýna hazýrlamýþ gibiydi –o beraberliðin neþvesini Allah bizim gönüllerimize de duyursun– yakýþýyorlardý refâkatine ve lâyýktýlar da buna. “Þeb-i Arus” deyip vuslata yürüdüðün günlerde, gönlünün
onlara nâzýr yanýyla bakýp bakýp aðlamýþtýn o dýrahþan çehrelere.. miraç, Senden evvel hiçbir kutluya nasip olmamýþtý. Gezip
görmüþtün rü’yet ufkuna kadar bütün mâverâyý; ama gözleri kamaþtýran o güzellik armonileri içinde bile hep onlarý ve arkadan
gelenleri düþünmüþtün. Gönlünde hep, gördüklerini gördürme,
duyduklarýný duyurma arzu ve iþtiyaký tutuþuyordu. Gidiþin de,
dönüþün de, dönerken müstaid ruhlara kapýyý aralýk býrakýþýn da
hepsi harikaydý; kendin gibi gittin, kendin gibi döndün, insanlýk
tarihinde hep biricik seyahat sayýlan bu gök yolculuðunda,
Ezel’in lütuflarý Senin nefesine baðlanmýþtý; arz u semadakiler
Seni saygýyla selâmlýyor ve sürprizler bekliyorlardý. Her taraf
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nurdan köpük köpüktü ve her yana ýþýklar yaðýyordu; hem de
bütün çaðlarý içine alýrcasýna. Biz, o ýþýk hüzmelerinden birkaç
damlanýn da bu ifritten çaðýn baðrýna düþmüþ olacaðý ümidini
hep koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Sen vefalýydýn; her
yana iltifat ve teveccüh yaðdýrýrken bu asrýn karasevdalýlarýný
mahrum edemezdin ve etmedin de. Eðer aramýzda hâlâ bir kýsým ýþýða yürüyenler varsa bu Senin getirdiðin ziyadandýr. Eðer
þöyle-böyle hâlâ yaþýyorsak bu da Sana olan intisabýmýzdandýr.
Ey hep yükseklerde uçan kutlu Nebi! Sen bizim canlarýmýzýn caný, mesajýn da kronik dertlerimizin dermanýdýr. Ne olur bir
kere daha gel ve bizi cansýz býrakma.! Son bir kez daha konuþ,
bendelerini dertlerle kývrandýrma! Yürüdüðümüz yollarda bir
sürü kundakçý, bir sür de fitne ateþi var; sisi-dumaný ufkumuzu karartýyor. Her þeye raðmen düþe-kalka yürümeye çalýþýyoruz. Yürüdüðümüz yollarý maiyyetinle iþaretle ve gönüllerimize
rehberliðinin itminanýný duyur. Þimdiye kadar bu yollarda binler-yüz binler mugaylanlar arasýnda yürüdü, ekstradan güller
derdi; yer yer yorgunluk yaþadý ve zaman zaman sarsýldýlar
75

... Ve Gaybýn Son Habercisi

ama hep harýl harýl koþanlar gibi mükâfat gördüler. Bu sürprizler yolunun baþýnda da, sonunda da Sen varsýn; her zaman
gözlere görünmesen de gönüllerimizde nazlý nazlý oturan Sensin. Bizler, eðer þimdilerde az da olsa bir hayat emâresi gösterebiliyorsak bu Senin ruhlarýmýza içirdiðin iksirdendir. Sinelerimizi hâlâ Sana açýk tutabiliyorsak bu da sunduðun mesajýn büyüsündendir. Sen gönül tepelerinden bize seslenmezsen, biz
de ruh ufkumuzdan Senin dirilten soluklarýný duyamazsak hazan yemiþ yapraklar gibi sararýr-solar ve ufkunda hüzün esintilerine sebebiyet veririz. Hazanla savrulmamayý ve Sana hüzün
vesilesi olmamayý ne kadar arzu ederdik, heyhat ki heyhat..!
Sen mürde gönüllere hayat üflemek için gelmiþtin ve bunu dayandýðýn o inayet kaynaðýyla baþardýn da. Bak, þimdi
bir zamanlar Ýrem Baðlarý gibi üfül üfül hayatýn tüllendiði o
yerlerde canlý cenazeler dolaþýyor; bülbüllere inat saksaðanlar ötüyor ve her taraf yarasalarýn þehrayinleriyle inliyor. Hâlimize acý da gel ve dirilmeye talip olanlarý Sensizlikle öldürme.
Bir zamanlar adýnýn þehbal açtýðý pek çok yerde, þimdilerde
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þeytanlar livâdarlýk oyunu oynuyor. Dünya bir yoklar aðýnda
ruha, mânâya hasret gidiyor. Ruhlara bir kerecik olsun görünmen bütün þeytanî oyunlarý bozacak ve asýrlardan beri sesisoluðu kýsýlmýþlara can gelecektir. Bugün, yol diye patikalarda
emekleyen bir sürü þaþkýn bir sürü de bütün bütün yolsuz var.
Her yanda nifak rüzgârlarý esiyor. Kar-kýþ sürekli amansýzlýk
solukluyor. Faust’un çocuklarý eskisinden de toy, Mefisto ise
profesyonellerden profesyonel; sürekli yeniliyor ve sürekli bedel ödüyoruz. Haraca kesilmiþ gibi bir hâlimiz var; kendimi bildim bileli bizler hep öksüzler gibi itilip-kakýlýyor, hep haince
düþüncelerin aðýna takýlýyoruz. Sen var iken biz nasýl yetim
oluruz, hüküm Sende ise sahipsizlik de ne demek! Hayýr biz
ne yetim ne de sahipsiziz; biz, sýmsýcak yuvasýndan ayrýlýp
kendini sokaða atan sokak çocuklarý gibiyiz.. Sana dönüp Senin gül rayihalarýný duyacaðýmýz âna kadar da galiba þuradaburada tiner koklayýp kendimize etmekten kurtulamayacaðýz.
Her tarafta haramîler kol geziyor, dört bir yanda hýrsýzlarýn,
uðursuzlarýn hýrýltýlarý duyuluyor. Çalan çalana, her þeyi yaðmaladýlar; yaðmalananlar arasýnda kalbimiz de var. Þimdiler77
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de akl-ý meâdýn kolu kanadý tamamen kýrýk.. vicdan hafakanlar içinde ve ruhumuz da hezeyanlar aðýnda... Aðzýný aç, nefesinden taptaze bir koku gönder ve bizi kendimiz olmaya
uyandýr. Fânilik Senin ruhunun tesir gücünü önleyemez, kimse Senin adýný gönüllerden silemez. Sen, ezelin bize paha biçilmez armaðaný, ebetlerin de baðbânýsýn. Senin bir çift sözünle diken tabiatýný deðiþtirip gül olur; Sen konuþuversen yalanýn bütün harmanlarý kül olur.
Bahtýna düþtük, dostlarýnla konuþtuðun gibi uzaklýðýmýza
bakmadan bizimle de konuþ.! Sen bir kere aðzýný açýversen
bütün söz cadýlarýnýn büyüsü bozulacak ve asýrlardan beri dilsizliðe mahkum edilmiþlerin –lâyýk olmasalar bile– dillerinin baðý çözülecek ve namýna ne hutbeler ne hutbeler irad edilecektir. Senin nefesinle –o nefeslere canlarýmýz kurban olsun– þimdiye kadar nice ölü çaðlar dirildi. Kaç kere Ýsrafil, birkaç adým
geriye çekilerek Senin sûr sesi veren soluklarýný dinlemeye
durdu. Kaç kez kupkuru çöller Senin nefesinle Cennet bahçelerine döndü. Bilmem ki “Son bir kere daha” demeyi küstahlýk
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sayar mýsýn?! Bu bir küstahlýk olsa da, gönüllerimizdeki Sensizliðin yanýnda çok önemsiz kalýr. Biz, kendi kendimize kalmýþ
telkih bekleyen birer tohum, Sen bu ilkâhý gerçekleþtirecek bir
rüzgâr; biz dirilme bekleyen cansýz cesetler, Senin nefesin ise
bizim için bir âb-ý hayattýr. Esiver baþýmýzýn üstünde, bize diriliþ yolunu göster; boþalýver saðanak saðanak üzerimize ve bize yeni bir bahar muþtusuyla gürle. Baþlarýmýz, ayaðýný basacaðýn noktada, gözlerimiz zuhûrunu beklediðimiz matla’da
sürpriz iltifatlar peþindeyiz
Bu dünya Senin dünyan; Senin dünyanda baþkalarýnýn sözünün-sazýnýn ne önemi olur! Senin gölgen yeryüzüne düþtüðü
andan itibaren Süleyman Nebi’nin sadece adý kalmýþtýr. Sikke
Sende, mühür Sende; karþý çerinin baþýnda Ýskender olsa ne
yazar. Senin davudî sesin velvele olup dört bir yanda yankýlandýðý bir dünyada Davud’a ne ihtiyaç var! Söz Sende ise baþkalarýnýn konuþmasý küstahlýk sayýlmaz mý? Devrilmiþ bulunan bizleri Senden baþkasý ayaða kaldýramaz; iki büklüm olup kamburlaþmýþ insanlýk ancak Senin himmetinle belini doðrultabilecektir.
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Çok uzaktan gölgenin baþýmýza vurmasý bile ümitlerimize
bir “ba’sü ba’del mevt” nefhasý oldu. Hakikî viladetin bütün
þeytanî mumlarý söndürecek ve karanlýða mahkûm ruhlarý
sönmeyen bir ýþýk kaynaðýna uyaracaktýr. Allah, cihanlarý aydýnlatacak ziyayý Sana baðlamýþtýr. Dünyalarý aydýnlatacak
ýþýk kaynaðýnýn düðmesi Senin elinin altýndadýr. Sen istersen
Allah da diler; Sen söylersen hepimiz de dinlemeye dururuz.
Ýste ki ilâhî meþîet konuþsun, söyle ki kulaklar doðru bir söz
duysun.
Sen Hak nezdinde de halk nezdinde de bütün cihanlardan daha deðerlisin; biz hepimiz Senin nazýný çekmekteyiz,
Sen ise bizim âb-ý hayatýmýzsýn. Hazreti Mesih’in eli ölü cesetleri diriltiyordu; Sen nice yüz bin seneden beri ölü gönüllere
ruh üfleyen Ýsrafil oldun. Þimdi gel ününü bütün dünyaya bir
kere daha öyle duyur ki, bütün nifak, þikak ve fitne ateþleri
sönsün, her taraf köyünün rengine bürünsün.
Sözlerim benim periþaniyetimi aksettiriyor; ama dileðim
kamunun da dileði.. Seni hep rahmet-i Rahmân bildik, kendi80
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mizi de o kapýda birer dilenci. “Kerem kýl kesme sultaným ke-

remin bînevâlerden / Keremkâne yakýþýr mý kerem kesmek
gedâlerden.” (M. Lütfi)
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Doð Gönlümün Ýçine*
Sevdirdi Seni bana her þeyden artýk felek,
Varsýn kebap olsun sînem tâ subh-i haþre dek;
Meftûn-u hüsnün gibi, belki de bilmeyerek,
Yüzüm izinde, dolaþýyorum inleyerek...
Açýp sîneme bak, ateþi emelindendir,
Gözlerimden akan yaþ, gönlümün rengindendir;
Derdim hadden efzûn olsa da, derman Sendendir;
Ne olur tut elimden, "Bu da benden." diyerek..!

* Kýrýk Mýzrap, s. 340
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Yýllar var ki yoldayým, hiç rahatým kalmadý,
Düþe-kalka artýk seyre tâkatim kalmadý;
Periþan hâlim, ümid-i vuslatým kalmadý,
Ýltifat et ki, bana sýrf iltifatýn gerek..
Doð gönlümün içine, onu ney gibi inlet.!
Duyduklarýnýn esrârýný bana da dinlet.!
Yârâna güller sunarken Kýtmîr'i de yâd et.!
Ak ufkuna uymayan her hâlini bilerek...
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Yeryüzünde cehaletin, küfrün ve vahþetin sevmediði bir insan
varsa, o da Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'dir. Ne
olursa olsun, hakikati arayan ve irfana susamýþ bulunan gönüller, ergeç O'nu arayýp bulacak ve bir daha da O'nun izinden ayrýlmayacaklardýr.
***
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O Günler Ne Günlerdi*
Yýllar geçiyor ki, yâ Muhammed,
Aylar bize hep Muharrem oldu!
Akþam ne güneþli geceydi;
Eyvah o da leyl-i mâtem oldu!
………………
Allah için ey Nebî-yi Mâsum,
Ýslâm’ý býrakma böyle bîkes,
Bizleri býrakma böyle mazlum.
(M. Âkif)
Bir zamanlar içimizde Sen vardýn, varlýðýn sayesinde her þey
büyülü ve her þey çok güzeldi. Belki bazen bir kýsým kopuklukla* Beyan, s. 132
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rýn yaþandýðý ve davranýþlarýn sevimsizleþtiði, tavýrlarýn kabalaþtýðý, ses ve soluklarýn hýrýltýya dönüþtüðü de olurdu; ama, hemen arkasýndan Senin dünyandan gelen ýþýk ve esintilerle bütün bu
olumsuzluklar silinir gider, düþünce ve his ufkunda sadece Sen ve
Senin o rengârenk atmosferin tüllenmeye baþlardý. Ufuklarýn kararmasý, ruhlarý hafakanlarýn sarmasý, Senin bütün gönüllerde doðuvermene bir çaðrý gibiydi: Ne zaman bunalýma düþsek, gölgen
týpký bir dolunay gibi gönlümüzün tepelerinde beliriverir ve bütün
kasvetleri siler-süpürür, götürürdü. Ne vakit biraz sýkýþsak veya
kendimize takýlsak, içinde bulunduðumuz o muzlim hâl, ýþýðýna bir
çaðrýymýþ gibi, birdenbire dört bir yanda Senin o hususî dünyanýn
sýcaklýðý, yatýþtýrýcýlýðý duyulmaya baþlar ve sonsuzdan gelen nurlar sarardý her yanýmýzý.. esen rüzgârlar Senin kokunu sürünür gezer, ikliminin varidâtý þelaleler gibi baþýmýzdan aþaðý boþalýr ve biz
ötelerden gelen nurlarla banyo yapmýþçasýna serinlerdik.
Hemen her zaman böyle kýsa bir kopukluktan sonra, kendi
kendimize: “Eyvah, meðer ne kadar O’nsuz kalmýþýz.” der ve
gönüllerimizde Seni bir kere daha taptaze bulmuþ olurduk. Her
sürçme, her inhiraf, her bulantýdan sonra âdeta Rahmeti Son86
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suz, Seni bir kez daha bize iade ederdi de duyardýk bütün
benliðimizle sesini-soluðunu, ýþýðýný-kokunu ve mesajýnýn büyüleyen þivesini; duyar ve sihirli bir balona binmiþ gibi bir
hamlede yer çekiminden kurtulur, ruhlarýmýzda sonsuza doðru
bir hareket havasý hissederdik. Böyle bir havanýn sihriyle, bize
ait kirlenmiþ atmosferden hemen sýyrýlýverir ve âdeta semâvîleþirdik. Öyle ki, ruhumuzu ne zaman yoklasak, Senin o ýþýktan
dünyandan sýzýp gelen ve gönlümüzün derinliklerine akan bir
ziyâ, bir ümit, bir inþirah hisseder ve kendimizi Senin o sýmsýcak huzurunda sanýrdýk. Çünkü, içimizde her zaman Sen vardýn ve varlýðýnla her þey çok güzeldi.
Sen bizim için hem geçmiþ hem gelecek hem de hâldin;
zaman üstü ve büyüleyen öyle bir duruþun vardý ki, nurunla her
vakit içimizde gibiydin.. kendi ýþýk çaðýnda durur, günümüzü
kucaklar, ileriye iþaretlerde bulunur ve bütün zamanlara kendini dinletirdin. Sinelerimiz otaðýndý; gönüllerimizde yaþar, bizi
kendin gibi yaþatýr, annelerimizin kucaklarýndan daha sýcak o
mübarek atmosferinde bizlere yumuþak yumuþak ninniler söy87
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lüyormuþçasýna hafakanlarýmýzý daðýtýr ve rahatlatýrdýn hepimizi. Çok defa mânevî huzurunun câzibesine kendimizi salar ve
ýþýðýnla taçlandýrdýðýn çaðlarda dolaþýr, bir zamanlar milletçe
ortaya koymuþ olduðumuz tarihî güzellikleri temâþâ eder; yitirdiðimiz ya da terk ettiðimiz deðerleri yeniden bulmuþ gibi olur,
çocuklar gibi sevinir, derken Senden fýþkýrýp gelen o nazlý ve
hülyalý günler, hafýzalarýmýzda bir kez daha çiçekler gibi açar,
açar ve milletçe Nur Çaðý’nýn memelerinden süt emiyor gibi
olurduk; olurduk da o küflenmiþ, kirlenmiþ dünyalarýmýz yeniden pýrýl pýrýl bir hâl alýr; kýrýlmýþ, yýrtýlmýþ, þirazeden çýkmýþ hülyalarýmýzýn parçalarý bir araya gelir ve Seninle nuranîleþen zamanlar, yaþadýðýmýz günlerin, saatlerin, dakikalarýn içine akar
ve bize gerçek hayatýn rengini, desenini, þivesini fýsýldardý.
Bizimle ayný memeden süt emmeyenler ne yudumlarlarsa
yudumlasýnlar, biz hemen her zaman hiç kimsenin duyup tatmadýðý hazlarla soluklanýr, gözlerimizi açýp kapar ve cennetlerdeymiþçesine düþündüðümüz, arzu ettiðimiz, istediðimiz, elimizi uzattýðýmýz hemen her þeye ulaþýr ve âdeta hep rüyalar
88

O Günler Ne Günlerdi

âleminde dolaþýrdýk.. neden olmasýn ki, içimizde Sen vardýn;
zaman, mekân ve bunlara baðlý her þey de bize yârdý.
Ne zaman gönüllerimizde Seninle münasebete geçsek,
birden âdî ahvâl ve düþüncelerimizin üstünde Senin âhenkli,
hülyalý ve aydýnlýk dünyan tüllenmeye baþlar, his ve heyecanlarýmýzý þahlandýran o esrarlý hayat sergüzeþtin bizi, olduðumuz yerden, Sana vâsýl olacaðýmýz þehraha ulaþtýrýr; o yolla tâ
Hak kapýsýnýn önüne götürür, bize mekân üstü teþrifat salonlarýnda Firdevs koltuklarý gibi minderler serer ve gönüllerimize
hülyalara denk güzellikler sunardý. Seninle bulunduðumuz o
sýrlý zamanlarda, düþünülmesi imkânsýz daha neleri hatýrlar, ne
zevk ve haz fasýllarý yaþar ve kim bilir her gün kaç kez “Meðer
hayat buymuþ.” diyerek var olma neþ’e ve sevinciyle soluklanýrdýk. O zamanlar gölgen üzerimizde, biz de varlýk ve yokluðun farkýnda idik! Senin o masmavi ikliminden süzülüp gelen
ruh ve mânâ, bizim özümüz ve canýmýzdý; bizler onunla yaþar,
onunla oturur kalkar, onunla her engeli aþar ve onunla ulaþmak
istediðimiz zirvelere ulaþýr, sonra yürürdük duraksamadan he89
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deflerin en kutsalýna; Hak rýzasýna ve ona vesile kabul ettiðimiz nâmýný yedi cihana duyurmaya.. ipekler gibi yumuþak nefes ve soluklarla zaman zaman hep kuþlar gibi yükseklerde
uçarak, meltem olup her þeyi, herkesi okþayarak, zaman zaman da bulutlarýn baðrýnda yaðmurlaþarak; sonra da dört bir
yana saðanak saðanak boþalarak her lâhza hayatla çaðlardýk.
“Ýþte hayat budur.” deyip gönlümüzce yaþadýðýmýz o aydýnlýk
gün ve aydýnlýk saatlerde güneþimiz Seninle doðar, Seninle
batar; gündüzler çehren gibi pýrýl pýrýl gelir geçer, geceler siyah zülüflerinden bize türküler söyler ve nabýzlarýmýz her zaman kalbinin ritimlerine uygun atardý. Dimaðlarýmýz Seni düþünmekle dinlenir, hafakanlarýmýz gölgene sýðýnmakla diner ve
böylece hayatýn hiç kimseye nasip olmayan tadýný ve varlýðýn
bitmeyen zevkli maceralarýný hep Seninle duyardýk. Senin göklere baðlý hayat sergüzeþtinde okurduk imanýn yenilmez gücünü, Müslümanlýðýn kahramanlýk olduðunu, doðruluðun paha
biçilmez kýymetler ihtiva ettiðini, iffet ve ismetin meleklerinkine
denk insan tabiatýnýn bir buudu hâline geldiðini.
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Sendin gökler ötesi sýrlarý, verâlardan akýp gelen ýþýklarý,
dünya-ukbâ arasýndaki münasebetleri; insanlarýn emellerini,
isteklerini, ihtiyaçlarýný ve bütün bu hususlardaki beklentilere
vaad edilen ebediyetleri söyleyen. Mesajlarýn gelip kulaklarýmýza çarparken Seni aramýzda hissediyor, beynimizin duyma
merkezlerinde sesini duyar gibi oluyor, basiretlerimizle o ýþýktan hayatýnýn nuranî karelerini temâþâ ediyor ve bütün bir varlýðý kendine has muhtevasýyla Sende görüp Sende okuyorduk.
Senin terbiyen, Senin üslûbun ve Senin sisteminle yetiþmiþ
olan nesiller yýllar ve yýllar boyu, Senden duyduklarý, Senden
dinledikleri, Senden aldýklarý o mesajlarýn en renkli, en cazip,
en derin ve en çarpýcýlarýyla hep ra’þelerle ürperip heyecandan
heyecana girdi; Seninle alâkalarý ölçüsünde imanlarý iz’ân ufkuna eriþti, muhabbetleri çaðlayanlara dönüþtü ve en engin bir
aþk u þevk tufanýyla gidip tâ ruhanîlere ulaþtýlar.
Asýrlar ve asýrlar boyu ard arda gelen nesillerin, Seni bu ölçüde duyup sevmeleri, varlýðýný ve varlýðýnýn gayesi sayýlan mesajýný bu çerçevede hissetmeleri için kim bilir ne kadar cehdler,
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ne kadar gayretler sarf edilmiþti! Ne beyin fýrtýnalarý yaþanmýþ
ve ne zahmetlere katlanýlmýþtý! Mevsimi gelince de bunlar semere vermiþti.. ve artýk her iþte, her gönülde Sen vardýn ve
Seninle geçen her dakika, her saniye âdeta bir eþref saatti. Sürekli baþýmýzdan aþaðýya dökülen ýþýklarýn ruhlarýmýza akýyor ve
benliðimize neler ve neler duyuruyordu! Sen, arkandakilere
mutluluklar vaad ediyor, onlarýn ebedî saadet isteklerini cevaplýyordun; onlar da, daha aydýnlýk günlerin ileride olduðu/olacaðý mülâhazasýyla her an daha da þahlanýyor ve Senin arkanda
bulunma sevinciyle âdeta yeni bir Asr-ý Saadet yaþýyorlardý.
Biz insanlar, tâ yaratýlýrken, âciz, fakir, ihtiyaç içinde ve bir
sürü beklentinin çocuklarý olarak yaratýlmýþtýk: Gönül huzuru
bekliyor, dünyevî-uhrevî saadet hülyalarýyla yatýp kalkýyor,
ebediyet ve ebedî mutluluk rüyalarý görüyor ve hep boyumuzu
aþkýn þeylerin peþinden koþuyorduk; Seninle ve Senin ýþýktan
mesajlarýnla beklentilerimizin üstünde ihsanlara nail olduk; Sen
gelmeden ölüler gibiydik, risaletinle sûr sesi almýþ gibi dirilip
doðrulduk.
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Dün Sen içimizdeydin ve günlerimiz gündü; o aydýnlýk günler tamamen yok olmasa da, bugün büyük ölçüde renk attý ve
soldu. Hüznümüz Yakup’un hüznüne denk, ümitlerimiz de
onunki kadar; hepimiz, çok yakýn bir gelecekte yeniden ufkumuzda tulû edeceðin o aydýnlýk günlerin hülyalarýyla yaþýyor,
bize vaad edilen avdetinin heyecanýyla sabahlýyor ve akþamlýyoruz. Vilâdetin her sene bize bunlarý çaðrýþtýrýyor, biz de kâse
kâse ümitten iksirler içmiþ gibi oluyor ve Seni bu çaðýn insanlarýna bahþeden Rahmeti Sonsuz’a nasýl þükredeceðimizi bilemiyoruz...
Yakýn geçmiþte Senden kopup ayrýlanlarýn çoðu zayi olup
gitti. Gidenler kendilerine yazýklar etti. Hepimizin belli ölçüde
bir kopukluk yaþadýðý muhakkaktý; ne var ki, Senden uzaklaþmalar farklý farklýydý ve kaybetmeler de o çerçevede cereyan
ediyordu. Þimdilerde geç de olsa, böyle bir ayrýlýktan piþmanlýk duyduðumuzu ifade ediyor ve Senin anne kucaklarýndan
daha sýcak baðrýna dönmek istiyoruz. Yüzümüz yok, hicap
içindeyiz; Hak katýndaki nazýnýn geçerliliðine de ümitlerimiz
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tam. Keþke ne seviyede olursa olsun Senden hiç kopmasaydýk; kopmasaydýk da, Senden, Senin dünyandan akýp gelen
ýþýklardan ve ruhlarýmýza boþalan mânâlardan hiç mahrum kalmasaydýk.. ve Seni o inandýrýcý çehrenle içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik..! Heyhat! Farkýna vararak veya
varmayarak bir kere koptuk Senden.. uzaklaþtýk kendimizden.
Deðiþik kurtuluþ yollarý, yöntemleri peþinde koþup durduðumuz þu anda, keþke bir de yitirdiðimiz þeyleri düþünebilseydik.! Ne gezer; bir kere daha Hârût ve Mârût’un oyununa gelmiþ ve bir kere daha Mefisto’ya yenik düþmüþtük. Oysaki bizim, Senin gölgenin üzerimizde olduðu ve þeytanlara meydan
okuduðumuz günlerimiz, haftalarýmýz, aylarýmýz, yýllarýmýz vardý. Çevre hazanla inlerken günler de geceler de bizde hep bahardý. Yýllarýmýzý, aylarýmýzý, günlerimizi çaldýlar ve bizi birer zamanzede hâline getirdiler. Þimdilerde oturmuþ “Karanlýðýn son
serhaddi, fecrin en sadýk emâresidir.” diyor ve bu zifiri karanlýklarýn yýrtýlacaðý eþref saatleri bekliyoruz.
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Ýnsanlýðýn Efendisi*
Yine hicranla Seni andý gönül,
Tende câným, rûh-u revâným Cânân.
Andýkça hasretlere yandý gönül;
Ne olur kýl artýk vuslata þâyân.!
Seven ve aðlayan bir bîçâreyim,
Kararsýz, derbeder hep âvâreyim,
Yýkýlýp dökülmüþ bir virâneyim;
Hâl-i hazînim tam mevsim-i hazan..
Güller gülse de aðlýyor hep bülbül,
Bir dert küpü sanki þimdi þu gönül;
Bilmem mümkün mü bu hâle tahammül?
Rûhumda âh u zâr, dilimde figân.
* Kýrýk Mýzrap, s. 342
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Yanýp kebap oldum, ümidim yýkma!
Ýtâb et, ama, aðyâra býrakma!
Vefâsýz bir kulum cürmüme bakma!
Tavsîfe ne gerek, her þeyim ayân...
Bilirsin gayri imdat edecek yok;
Gönlümü dertten âzâd edecek yok;
Kýtmîr'i baþka âbâd edecek yok,
Hatýrým virâne, gözlerim giryân...
Gel vur mýzrabýný kalbimi söylet!
Vur rûhûma naðmelerini dinlet!
Bu gönlüme geleceðini vâdet!
Vâdet ki, kalmadý dizimde dermân..!

96

Din, namus, vatan ve milleti koruyup kollamayý, bu uðurda mücadelenin bir cihad, cihadýn da eriþilmez bir kulluk vazifesi olduðunu
fevkalâde bir muvazene içinde insanlýða teblið eden, Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem)'dir.
***
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Mülâhazalarýmýzýn Yeþil
Kubbesi*
Varlýðýn özü, yaratýlýþýn en anlamlý nüktesi Hazreti Muhammed’dir. O, yaratýlýþ aðacý itibarýyla hem bir ilk hem de son gibidir. Varlýk bir þiir gibi O’nun adýna nazmedilmiþ; vücûdu ise
bu manzumenin âdeta en son kelimesi gibidir. O’nun dünyayý
þereflendirmesi, insanlýðýn yeniden doðuþunun remzi; peygamberliði, eþya ve hâdiselerin aydýnlanýp gerçek deðerleriyle ortaya çýkmasýnýn vesilesi; hicreti, insanlýðýn kurtuluþ yolu;
mesajý da, dünya ve âhiret saadetinin köprüsü olmuþtur.
Mü’min gönüller O’nun sayesinde varlýðý bir meþher gibi
* Iþýðýn Göründüðü Ufuk s. 112
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temâþâ edip deðerlendirebilmiþ, bir kitap gibi okuyup yorumlayabilmiþ ve O’nun aydýnlýk ikliminde yollar bulup Hakk’a yürüyebilmiþlerdir. O’nunla hakikate uyanan ruhlar, sürekli ebediyet soluklar durur.. O’nu sîretinin derinlikleriyle kavrayabilenler, bütün ilimlerin özünü, usâresini elde etmiþ sayýlýrlar.
Aradan bunca yýl geçmiþ olmasýna raðmen O hâlâ ufkumuzda yeni doðmuþ bir yýldýz gibi pýrýl pýrýl ve bütün varlýðý aydýnlatabilecek güçte güneþ gibi –aslýnda O, güneþe de taç giydiren bir ziyadýr– güçlü bir ýþýk kaynaðý.. vazife ufku, gönüllere kulluk þuurunu sunan bir hikmet nüktesi; sevgiyle doygunluða ulaþmýþ ruhu, varlýðý birbirine baðlayan bir büyüklük
emâresi.
Ýnsan ne zaman O’nu çaðrýþtýran iklime girse, kanýnýn sevgiyle aktýðýný duyar.. O’nun atmosferine adýmýný atar atmaz,
kendini Allah’a giden yollarýn ortasýnda bulur. O’nun köyünü ziyaret bile âdeta, Iþýk Çaðýna ulaþma adýna bir rýhtým, bir liman,
bir rampa gibidir; bu rýhtým, bu liman, bu rampa inanmýþ gönülleri O’nunla diz dize gelme bucaðýna ulaþtýrýr ve doygunlaþmýþ
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ruhlara yeni bir aþk u þevk üfler. Ýnsan O’nu kaç defa ziyaret etmiþ olursa olsun, müntesiplerinin derbederliðinden ötürü o mübarek hazîreyi ne kadar sönük görürse görsün, ne zaman, o
yeþil, o âhenkli, o romantik, o sevgiyle tüten “metâf-ý kudsiyân”a adým atsa, ruhu hep bir güzellik, bir þiir, bir mûsýkî banyosu almýþ gibi o hususî âlemin derinliðini, zenginliðini duymaya baþlar.. kalbi, bir vuslat mülâhazasýna teslim olur, ritim
deðiþikliðine girer ve neþ’e-hüzün arasý bir sürü duygu gel-gitleri yaþar.
Evet insan, o mehâbetle tüllenen mekân, onun çeperi sayýlan mübarek mâbed ve “Sidretü’l-Müntehâ”ya doðru fýrlamýþ
gibi bir edâsý olan yeþil kubbe karþýsýnda, her zaman Ýslâm
dünyasýnýn umumî ahvaliyle alâkalý en derin mülâhazalara gömülür, en içten duygularla buluþur ve bin bir his tufanýyla sýrýlsýklam olur. Bazen o kudsî mekâný bir buðu bürür; mâbedin her
yanýný bir hüzün sarar.. ve iþte o zaman “Kubbe-i Hadrâ” þaha
kalkmýþ gibi bir hâl alýr.. ruhumuzla konuþur.. el açýp baðrýndaki misafirin arkasýna geçerek semalara dil döker; döker ve bi100
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ze hasret ve hicranlarýmýzýn destanlarýný sunar. Bazen orada
her yaný âdeta bir ýþýk sarar.. mescid, ayýn etrafýndaki hâleye
döner ve kubbe, gök ehline sevinç tahiyyelerini takdim ediyor
gibi bir vaziyet alýr. Bazen onun göklere bakan ve için için bekleyen öyle derin bir görünümü olur ki, o hâliyle onu umumî tasalarýnýza bir tercüman tahayyül edebileceðiniz gibi, sevinçlerinizi dile getiren bir gazelhân þeklinde de düþleyebilirsiniz;
düþleyebilir de onun o derûnî sükûtu, o sessiz infiali içinde ne
duyulmaz þeyleri duyar, ne sezilmez þeyleri sezer ve kendinizi
âdeta, bulunduðunuz mekânýn buudlarýný aþmýþ da bir baþka
derinliðe açýlmýþ gibi sanýrsýnýz.
Yeþil kubbe ve onu çevreleyen mübarek mâbed, bir yandan etrafýndaki irili-ufaklý daðlar-tepeler, hep sonsuzluk duygusuyla esip duran çöller-vahalar ve her zaman ötelere açýk gibi
duran uçsuz bucaksýz beyâbân; diðer yandan da göklerin
nâmütenâhiliðiyle o kadar mükemmel bir uyum içindedir ki,
sanki bu mübarek kütle, semada programlanmýþ da, daha
sonra bulunduðu yere resmedilmiþ gibi bir görünüm arz et101
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mektedir. Evet, hem en derin göklerden daha derin “Kubbe-i
Hadrâ”, hem çevresinde onu kucaklayan o sýrlý arsa, hem de
tabiat kitabýnýn o “Buk’a-yý Mübareke”yi teþkil eden satýr ve sahifeleri, âdeta titizlikle seçilmiþ, mükemmel bir þekilde yerli yerine yerleþtirilmiþçesine bu maddî-mânevî pek çok þeyin halitasý, göklerin ve yerin âdeta birleþik noktasý gibi bir görünüm
sergilemektedir. Az buçuk o mekânýn Sahibi’ne açýk bulunan
ruhlar –O Sahib’e canlarýmýz kurban olsun– baþlarýný o iklime
uzatýnca kendilerini gök ehliyle iç içe sanýrlar. Bir de âþýklarýn
has bahçesi sayýlan muvâceheye varýnca, kendilerini, o makama yakýþýr ve ora ile uyuþur o kadar temiz çehre ve o çehrelerden buðu buðu yükselen engin bir heyecan içinde hissederler
ki, zaman zaman kalbler duracak hâle gelir. Aslýnda orada o
sekteyi yaþayanlarýn sayýsý hiç de az deðildir.
Muvâcehe, âþýklar için her zaman bir liman ve bir rampa
vazifesi görür. Oraya ulaþan her aþýk gönül, oradan âdeta denizlerin enginliklerine ya da göklerin derinliklerine açýlýyor gibi
bir büyülü zaman koridoruna girer.. girer de o mübarek
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buk’anýn o masumlardan masum hâlini ve sevimli görünümünü
bir þiir gibi dinler, bir kevser gibi yudumlar ve her saniye ayrý
bir zevk banyosu yapar.
Muvâcehede zaman o kadar aydýnlýk, o kadar gönül alýcý
ve o kadar hülyalara açýktýr ki, oraya ulaþan saygýlý bir gönül,
Asr-ý Saadette yaþýyormuþçasýna, Nebî’nin o temizlerden temiz
çehresini ve vahye açýk sînesinin heyecanlarýný duyar gibi
olur.. gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýný, Cibril’in kanat çýrpýþlarý içinde,
Kur’ân’ýn tok sesini muhataplarýn heyecanlý tavýrlarý arasýnda
duyar ve kendini bir kutlu çaðýn bereket saðanaklarý arasýnda
sýrýlsýklam hisseder; eder de bu umumî armoniye o da gözyaþlarýyla katýlýr.. ve o güne kadar gönlüne sinmiþ Ravza duygusunun, daha bir derince her yanýný kuþatmasý karþýsýnda oracýkta
eriyip merkade akmayý düþünür.
Aslýnda, orada görülüp duyulan her þey çok içlidir. Orada
mekân, mekin her þey mutlaka insana bir þeyler fýsýldar durur.
Âþýklarýn aðlama ve inlemelerinin yanýnda, mekânýn o talihli
ama suskun sütunlarý; muvâcehenin hüzünlü fakat mütebessim
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hâli; iki adým ötede parmaklýklar arasýndan hayallerimize doðan
mübarek merkadin –hâþâ– metâf-ý kudsiyânýn pürvefâ bir mihmandar edâsýyla gönül gözlerimize tebessümler yaðdýrmasý o
kadar sýcak ve tesirlidir ki, içinde bu mahrem muameleyi duyan
her gönül ölümsüzlüðe erdiðini sanýr. Hatta o melekler güzergâhýný böyle bir gönülle duyup bu gözle temâþâ edenler için
sanki orada canlý-cansýz hiçbir þey yokmuþ da, sadece mehâbet televvünlü bir sessizlik ve ziyaret heyecanýyla umumî bir
bekleyiþ varmýþ gibi, o makama adýmlarýný atar-atmaz kendilerini oranýn tesirinde bulur ve onu dinlemeye koyulurlar.. o da onlara kendi usûlünü, kendi sükûtunu meþk ediyor gibi, onlarýn
duygu dünyalarýna, o güne kadar asla yaþamamýþ olduklarý en
bâkir hisleri aþýlar ve ruhlarýna elli türlü çaðrýþým menfezi aralar.
Ravza’nýn baðrýnda insan her zaman, gözlere çarpan ve
gönülleri saran bir büyüyle karþýlaþýr. Hislerinde, düþüncelerinde bir baþka âlemin esintilerini duyar.. gönlünün derinliklerinde hayalî kapýlardan geçer.. en mahrem iklimlerde dolaþýr ve
arzýn minberinin dibinde Hak beyanýyla þekillenen o ezelî hut104
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beyi hem de Hatîb’inin aðzýndan dinliyor gibi dinler ve O’na
ümmet olmanýn mutluluðuyla yerlere kapanýr.
Böyle bir duyuþ ve seziþ, böyle bir zevk ve heyecan elbette bir inanç, bir kanaat, bir teveccüh ve derince bir sezinin birleþmesinden meydana gelmektedir. O inanç, o kanaat, o teveccüh ve o seziyi yakalayanlar için Peygamber Köyü, Mescid-i Nebevî, aþýklar duraðý muvâcehe neler söyler neler söyler..! Evet, konsantrasyonunu tamamlamýþ ziyaretçiler için Ravza, orada insanlarýn his ve heyecanlarýnýn çok üstünde kendine has hâli, içli sükûtu, vakarlý görünümü ve ledünnî derinliðiyle ötelere hep var olma zevkinin þiirini söyler.. göklerdeki korodan mûsýkîler dinletir, yürekten kendisine yönelenlerin gönüllerine korlar salar ve herkese bir aþk u vuslat demi yaþatýr. Sonra da yine o derin sessizliðine gömülür ve sizi vuslat otaðýnda
hüzünlü bir yalnýzlýk melâline terk eder.. terk eder de, o dakikaya kadar sanki size hiç esrar perdesi aralamamýþ gibi o kadim
bikrinin iffetine bürünür.. bürünür ama, gönüllerinize ikinci çaðrýnýn dâvetiyesini býrakmayý da ihmal etmez.
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Gönüller Tahtýn*
Rahmet olarak doðdun zahmetlerle büyüdün,
Ýnâyet oldun bize, inâyettin Ezel'den.
Bir uðraktý bu dünya, gelip O'na yürüdün,
Iþýk verdin âleme, ýþýk aldýlar Senden.
Karanlýktý cihanlar vilâdetinden evvel,
Çehrenden akan nûrdan aydýnlandý dört bucak.
Rûhlara saldýðýn irfan dünyalara bedel,
Uyandýk sayende, insanlýk da uyanacak!.
O kurtuluþ sabahýnda kurtuldu insanlýk tekmil,
Takýlýp yolda kalanlara yazýklar oldu..
Bir hamlede ettin zulmeti ýþýða tebdil,
Silindi kasvetler her taraf nûrlarla doldu.
* Kýrýk Mýzrap, s. 85
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Otaðýn bütün cihan, gönüllerimiz tahtýn,
Bir sultanlýk kurdun ki Süleyman'dan ileri;
Gýptalarla anýlýr gökte zümrütten bahtýn,
Her yana nur yaðýyor doðduðun günden beri.
Sayende cennete dönen bu düþkünler baðý,
Daðýnýk zülüflerin gibi þimdi târumâr;
Toprak nemrut bitiriyor, çað firavun çaðý,
Küfür ve ilhadla esiyor esince rüzgâr.
Þevke gelmiþti teþrifinle bütün felekler,
Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zâr zâr;
Yollar garip, yolcular düþüp kalkar, emekler,
Dudaklarýnýn suyuna susamýþ yaz, bahar...
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Bak kýyamet ýþýðý var aynalarda bugün;
Ýblis keyfinde; Cehennem’e körük çekiyor.
Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün..
Kalk bunlara bir "dur" de, de ki zaman geçiyor.
Tanyeri aðaralý bir hayli zaman oldu,
Yolunu bekleyenlerin canlarý dudakta;
Bilmem yolda mýsýn, ýþýðýn rûhlara doldu!
Ümitle çarpýyor sîneler, gözler ufukta...
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Gerçek hürriyeti insanlýða ilk defa ilân eden, insanlarýn hukuk ve
adalette birbirine müsâvi olduklarýný vicdanlara duyuran, üstünlüðü
ahlâk, fazilet ve takvada arayan, zalime ve zalim düþünceye karþý hakikati haykýrmayý ibadet sayan, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) olmuþtur.
***
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Ravzâ, bize dünyada bulunmanýn rûhunu duyuran biricik
binâdýr. Bu mübârek binâ ile münasebet ve kalbî alâkalarýmýz,
bizde öyle kudsî heyecanlar hâsýl eder ki; onu düþünüp, onun
hakkýnda bir þeyler söylerken, sanki iffetiyle tanýdýðýmýz bir
nâmus âbidesini anlatýyor gibi yanlýþýn en küçüðüne dahi düþmeyelim diye korkar ve tir tir titreriz. Onun aydýnlýk semtine
dehâlet eden her ruh, vicdanýnýn derinliklerinde, Nâbi’nin:

“Sakýn terk-i edebden kûy-ý mahbûb-ý Hüdâdýr bu
Nazargâh-ý Ýlâhîdir makâm-ý Mustafâ’dýr bu”
na’týnýn yankýlandýðýný duyar ve irkilir.
Mekke, beþer tarihi boyunca bir kýsým kýsa aralýklarýn istisnasýyla, hep insanlýðýn mihrabý olmuþtur. Mekke’nin bu hu* Zamanýn Altýn Dilimi s.191
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susiyeti Kâbe’den ötürüdür. Ve bu yönüyle de Kâbe
mihrâblar mihrâbýdýr. Bu muhteþem mihrâbýn bir de minberi
vardýr ki -Sahibine vücudumuzun zerrâtý adedince salât ü
selâm olsun- o da Cennet bahçelerinden daha temiz olan
Ravzâ-i Tâhire’dir.
Bahçe mânâsýna gelen Ravzâ; inanmýþ insanlarýn mukaddes þeylere karþý duyduklarý alâka, bu alâkadan kaynaklanan
duygu, düþünce ve tasavvurlarýn sürekli deðiþen telakkîlerle,
sanat-mâbed-metâf-ý kudsiyân7 mülâhazalarý içinde ötedenberi bir çeper ve bir surla sýnýrlandýrýlmaya çalýþýlmýþ bir
“hazîratü’l-kuds”tür.8
Bu mübârek mekân, hürmet hissi ve san’at telâkkîsiyle defaatle zarf deðiþtirmiþ.. dýþ nakýþlarýyla tekrar bertekrar oynanmýþ, ama; kat’iyen gönüller âlemiyle alâkalý rûh ve mânâsýna iliþilmemiþ ve iliþilememiþtir.
Sahibinin rûhuna doðru parçalanmýþ sîneler gibi aralanan
kapýlar veya onun rûhundan insanlýða açýlan menfezlerin çok7 Metâf-ý Kudsiyân: Kudsîlerin çevresinde dönüp durduðu yer mânâsýna Þâir Nâbî’ye ait bir söz.
8 Hazîrat’ül Kuds: Tasavvurlar üstü bir Cennet bahçesi.
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luðu gibi, Ravzâ-i Tâhire’nin de pek çok kapýsý vardýr. Bu kapýlar arasýnda en namlýsý da þâir Nâbî merhûmun:

“Felekde mâh-ý nev-bâbü’s-selâm’ýn sîne çâkýdýr”
sözüyle anlattýðý “Bâbü’s-selâm: Selâm kapýsý”dýr. Selâm verip
bu kutlu kapýdan içeriye girenler, iki adým ötede Gönüllerin
Efendisi’yle karþýlaþacakmýþ gibi bir ruh hâleti hissederler. Hisseder ve âdeta kendilerini bir kýsým farklý esintilere salmýþ gibi
olurlar.
Peygamber huzurunda bulunmanýn

vakar, ciddiyet ve

temkîniyle, namaz kýlan, duâ eden, salât ü selâm okuyan Hak
âþýðý gönül erlerinin saflarý arasýnda, týpký nurlu bir koridorda
yürüyor gibi, ýþýk alarak, aþk u þevkle dolarak Muvâcehe’ye9
doðru ilerleyen uyanýk bir insan, her adým baþý, akla-hayâle
gelmedik sürprizlerle karþýlaþacaðý hissiyle ilerler. Hele
Muvâcehe, hele Muvâcehe... Oraya ulaþan nezîh ruhlar, artýk
gözleri hiçbir þey görmüyor gibi, sadece O’nu anar ve inler, sadece O’nun hayal ve misâliyle tesellî olurlar. Hele bir de, daha
9 Muvâcehe: Kýble tarafýndan Efendimiz’in nur-efþân kabrini çevreleyen mübârek parmaklýklar.
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önceden hazýrlanmýþ ve hayalinde birkaç defa o eþiðe baþ koyup vicdanýnýn derinliði ve gönlünün sýnýrsýzlýðýyla oraya varmýþsa.. doðrusu öyle bir tabloyu tasvîr için sözün nutku tutulur
ve beyân, aczini ifâdeden baþka kelime bulamaz...
Ýnsan, daha çok hüzünle gülümseyen bir yüze benzeteceði, mübârek Merkâd’in kýble cihetindeki sütrenin önüne varýnca, ümîd ve emel heyecanýyla çýrpýnýp duran yüzlerce âþýk ruhla karþýlaþýr. Bu alabildiðine yeþil ve sihirli nûr iklîmi, derecesine göre hemen herkese, bir baþka âlemin kapýsýnýn önünde
bulunma hissini verir. Öyle ki, muvâceheye ulaþan her âþýk rûh,
bir-iki kadem ötede seygilisiyle buluþacakmýþ gibi his ve heyecanla köpürür ve vicdanýnda aþk u þevkin kalem ve mürekkep
görmemiþ besteleri duyulmaya baþlar.. derken, o altýn iklimin
sesleri, sözleri, görüntüleri binbir tedâî10 ile onun bütün benliðini sarar ve onu zaman-üstü sýrlý bir kuþaða çeker götürür. Bu
kuþaða ulaþan herkes, bugünü dünle, dünü de Dost’un ýþýk çaðýyla bir arada idrâk eder ve O’nun meclisinden sýzýp gelen en
mahrem fýsýltýlarý duyar ve kendinden geçer...
10 Tedâi: Çaðrýþým.
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Ravzâ-i Tâhire karþýsýnda hayat, hep bir hülyâ ve rüyâ gibi
yaþanýr. Bütün bütün ona sýrtýný dönmeyen hemen her rûh,
onun elinden aþk þarabý içmiþ, mest olup kendinden geçmiþ
gibi, bir türlü bu sihirli âleminden ayrýlmak istemez. Burada fikirler durur, ruhlar duygularýn tesirine girer ve bütün gönülleri
bir vuslat arzusu sarar. Burada, insanýn içinde birer çiçek gibi
açan mahrem hülyâlar, âdeta insana Cennet bahçelerinin hazlarýný ve cennetliklerin neþ’e ve huzûrunu tattýrýr gibi olur. Burasý, hassas ruhlarýn hülyâlarýna matkap salmak için, Kudret eliyle tâ ezelden plânlanýp kurulmuþ ve hisleri, istekleri, sevgileri
tutuþturan, besteleyip mýrýldanan, dünyâda, gökler ötesinin bir
uzantýsý gibidir. Burada, kendini inanç buudlu tasavvurlarýn
rengîn ve zengîn iklimine salabilenler, uçsuz-bucaksýz hülyâlara dalar, yaþadýklarý hayatýn içinde bir sýr, bir hafî, bir ahfâ11 yolcusu gibi çok defa bizim için gizli kalan ve insanoðlunun asýl
benliðini teþkîl eden bir baþka “ben”in varolduðunu duyarlar.
Âdeta, þehâdet âleminin, ince tenteneli perdesi delinip de, her
11 Hafî-Ahfâ: Ýnsandaki mahiyeti pek fazla keþfedilemeyen duygular.
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þeyin hakîkatiyle beraber insanýn özü de meydana çýkmýþ..
dolayýsýyla herkes kendini uhrevîleþmiþ gibi hisseder ve öbür
âlemin âhengine uyar ve kendini Firdevsî hazlar içinde bulur.
Bizler, her zaman kendimizi Kâbe’de ibâdet, Ravzâ’da da
aþk u hasret kuþaðýnda hisseder, birincisinde kulluk sýrrýný
idrâkle cevap vermeye çalýþýr, ikincisini de samimiyet ve vefâ
ile kucaklarýz. Buralarda duyduðumuz þeylerin aslýný tam tefrik
edemesek bile, en duygulandýrýcý þeylerden daha duygulandýrýcý, en vecd verici þeylerden daha coþturucu; hülyâsýyla mest
olduðumuz bir âlemi, kendine has âhengi, þiirî büyüsüyle duyar ve ifâdesi imkânsýz hislerle yerlere kapanacak hâle geliriz.
Her zaman, aþk u þevkin gel-gitleri arasýnda yaþanan buradaki hayat, bir vuslat demi, bir “þeb-i arûs”12 neþvesi içinde
yaþanýr. Her çýðlýk, her inilti, dosta açýlan kapýlarýn gýcýrtýlarý gibi yüreklere ürperti salar. Ruh “vuslat” der inler ara sýra dost
yüzü kendi çaðýyla kapýsýnýn önünde elpençe dîvan duranlarýn,
gözlerini yummuþ, saygýyla bir menfez kollayanlarýn hayâlleri12 Þeb-i Arûs: Kutlu kavuþma, âþýkýn maþukuna kavuþma aný.
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ne kâh açýlýr, kâh kapanýr. Ama sürekli imrendirir, sürekli ümitlendirir ve daima rikkatli geçer...
Burada duvarlar, sütunlar ve aþk matkaplarýyla oyulmuþ gibi görünen kubbeler, hatta döþemeler, sergiler hemen her þey,
mâvi, yeþil, sarý her rengin nazlý çiçeklerini andýrýr mâhiyette,
güzelliklerin en derinlerine açýlmýþ yaþýyor gibidir...
Zaten her zaman nezîh bir rûha benzetebileceðimiz Merkad ve Yeþil Kubbe, âþýklarýn duygu ve düþünce dünyâlarýndaki, derinliklerle yan yana gelince, öyle muammâlaþýr ki, insan
bulunduðu yeri Cennet’ten kopup gelmiþ bir parça sanýr.
Bugüne kadar mânevî havasý ve ledünnî zevkleriyle pek çok
feyizli makam gördüm.. bir hayli mübârek mahalleri müþâhede
fýrsatýný buldum. Ama bunlar arasýnda, rûhumda en derin izler býrakan Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) köyü -o köyün izleri ebedlere kadar gönüllerimizde yaþasýn- olmuþtur. Rûhum o
beldeyi her zaman bir “dâüssýla” hasretiyle kucaklamýþtýr. Kucaklarken de “Ýþte bir avuç topraðýný cihanlara deðiþtirmeyeceðim beldeler beldesi.” demiþ içimi çekmiþimdir.
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Bunlar, bir ham rûhun duyup hissettiði þeyler. Ýrfanla kanatlanýp, aþkla þahlanmýþ büyük sînelerin duyup hissettiklerini
onlardan dinlemek ve onlardan öðrenmek icap eder. Bu
mevzûda benim söylemeye çalýþtýklarým ise; beceriksizliðin ve
istidâtsýzlýðýmýn çehresinde hamiyet ehlini gayrete getirmeden
baþka bir þey deðildir... Bu kadarcýk olsun bir þey yapabilmiþsem, onu Rûh-u Seyyidi’l-Enâm’ýn teveccühüne vesîle sayar,
kapýsýnýn tokmaðýna dokunur “Beni de Yâ Resûlallâh..!” derim.
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Fânilik ve ölümün yüzündeki perdeyi yýrtan, kabri ebedî saadet
âleminin bekleme salonu olarak gösteren, her yaþ ve her baþta mutluluk arayan gönülleri Hýzýr çeþmesine ulaþtýrýp onlara ölümsüzlük
iksiri içiren, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'dir.
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Yollarýn Ayrýmýndaki
Zât Üzerine*
“Meded Ey Sultan-ý Rusül”
Ýlk yaratýlan nur O'nun nurudur. O zuhur etmezden evvel
gündüzün geceden, baharýn da kýþtan farký yoktu. Ýyilikler, kötülüklerle iç içe; akýl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. Varlýðýn sýrrýný keþfedip, akla yüksek hedefler gösteren, düþünceye kapýlar açýp insanýn ebedlere namzet olduðunu âlemþümul
bir dille haykýran O'dur.
Bütün yeryüzü, engin denizler, sema ve yýldýzlar, O'nun
dört bir yana saçtýðý nurlar ve gönüllerimizde mayaladýðý irfan
* Sýzýntý, Aralýk 1988, Sayý:119
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sayesinde birer mânâ ve deðer kazandýlar. O'nun, varlýðý didik
didik edip önümüze sereceði güne kadar, denizler gulyabâniler diyarý, gökler birer bilmece ve kaos, yýldýzlar yanýp sönen
çocuk oyuncaðý mumlardan ibaretti. O'nun aydýnlýk dünyasýnda her þey deðiþti, renklendi ve çok mânâlý mücessem birer
lâfýz hâline geldi. Þu kara ve kuru toprak, O'nun ötelerden getirip baðrýna boþalttýðý hayat suyu sayesinde ebediyetin fideliði oldu. Tepeler zümrütten urbalarýyla Cennet bayýrlarýna döndü. Ovalar, bir bir uhrevî güzelliklere büründü. Irmaklar Kevser
çaðýltýlarýyla akmaya baþladý. Ve yeryüzü, okunan, mânâsý anlaþýlan bir kitap seviyesine yükseldi...
O'nun gölgesi þu fâni cihanýn üzerine düþtüðü andan itibarendir ki, her insanýn en büyük problemi olan "yok olma" düþüncesinin öldürücü tesirleri kýrýldý; hicranla yanan sinelere dost ikliminin bað ve bahçesinden ümit kokularý gelmeye baþladý. Bütün yaslý çehrelerde tebessümler belirdi ve o güne kadar bir
matemhâne görünümünde olan yeryüzü, bir bayram, bir þehrayin hâlini aldý.
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Biz hepimiz, O'nun, ruhlarýmýza üflediði hayat sayesinde
varlýðýmýzý idrak edip, çevremizdeki güzellikleri tanýyabildik;
benliðimizdeki cevherleri deðerlendirip sonsuza açýk arzularýmýzý sezebildik. O olmasaydý, ne özümüzdeki sonsuzluk düþüncesini anlayabilir ne de ebedler ülkesine seyahati bu kadar
þirin görebilirdik. Gözlerimizden perdeyi kaldýran O, gönüllerimizi aþk u þevkle coþturan O ve bizleri hakikate seferler tertip
eden sýrlý gemilerin sonsuza açýldýklarý aydýnlýk rýhtýma ulaþtýran
da O'dur. O'nun rehberliðini kabul etmeyenler kat'iyen bu limana ulaþamazlar; limanda bulunsalar bile, O'nun kaptanlýk yaptýðý gemiye binemezler.
O, bir uzun ve sýrlý yolculukta, bizim bulunduðumuz sahilin
kaptan ve rehberi, öbür sahilin de mihmandar ve teþrifatçýsýdýr.
Kabirden Cennet kapýsýna kadar her yerde O'nun bayraðý dalgalanýr -dalgalandýrana canlar feda olsun!- Ýnsanlýðýn baþýnýn
sýkýþtýðý her yerde, O'nun þefaatiyle problemler çözülür.
O'nun nuru, sonsuzluk iklimine seyahatler tertip edenlere
Kutup Yýldýzý gibi bir fener, O'nun neþrettiði hikmet bu uzun yolculukta hiç aldatmayan bir rehberdir. O'nun nurundan mahrum
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olanlar takýlýp yollarda kalmýþ, O'nun hikmetini tanýyamayanlar
da dalâlette boðulup gitmiþlerdir.
O'ndan evvel binler-yüz binler, varlýðýn baðrýna nurlar saçýp, eþyanýn mânâ ve hakikatini ve O'nun delâlet ettiði yüce
gerçeði defalarca anlatmýþlardý. O, bu mevzuda gelmiþ-geçmiþ bütün peygamberlerin sesi-soluðu oldu, yeri-göðü velveleye verdi.. seleflerini ve onlarýn hizmetlerini en gür âvazlarla ilan
etti... Kitaplarýnýn asýllarýný kabullenip tahriflere parmak bastý.
Yanlýþlarý tashihte bulunup müphem ve mücmel noktalara aydýnlýklar getirdi. Kurduðu dünya-ukbâ muvazenesiyle akýlsýzlýk
ve muhakemesizliðin ayaðýna prangalar vurdu. Maddeyi ve
maddeciliði ýþýktan menþuru altýnda deðerlendirerek her þeyi
yerli yerine koydu... His, akýl, kalb ve ruh halitasýndan dantelâlar gibi yepyeni sistemler meydana getirdi; insanlýðýn önüne herkesin istifade edebileceði semavî sofralar serdi. Ve bu
renk ve desen içinde, vahyin büyüleyici ýþýklarýyla, vicdanlara
en ölümsüz ilâhî besteleri sundu.
Ey yaratýlýþýn gâyesi, varlýðýn özü, peygamberlik hakikatinin
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zübdesi! Ýnsanlýk ancak Senin bayraðýnýn dalgalandýðý yerlerde emniyet ve mutluluða erip aradýðýný buldu; buldu ve yok olmadan kurtuldu. Senin kutlu adýn yeryüzünde duyulmaya baþladýðý andan itibaren -adýna canlarýmýz feda olsun- sultanlar
kulaklarýna küpe takýp kul olduklarýný ilan ettiler ve kapýkullarýna sultanlýk yollarý açýldý.
Dünya Senin dünyan, bizler de Senin kapýkullarýnýz! Dizgin
neden baþkasýnýn elinde olsun; bizler neden aðyârýn kulu-kölesi olalým! Kalk, karanlýkta kalmýþlarýn dünyalarýný aydýnlat; pejmürdelerin imdadýna koþ; huzurunda el pençe divan durup kul
olduðunu ilan edenlere tebessüm eyle; dünyalarý yeniden þekillendir ve asýrlardan beri devam edegelen þu kör dövüþüne
hakem ol! Özünden uzaklaþýp baþkalaþanlarýn gözlerine ýþýk
saç; yarasalara gündüzlerin erkânýný öðret; nefsin kullarýna
hürriyete giden yollarý göster; tabiatperestleri maddenin zindanýndan âzad eyle..!
Bak, bir yanda hak tezyif görüp zulüm alkýþlanýyor; diðer
yanda getirdiðin ilâhî mesajlara "çöl kanunu" denip alay edili123
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yor ve Hakk'ýn mir'at-ý mücellâsý Yüce Zât'ýn hakkýnda -Zât'ýna
ruhlarýmýz feda olsun- (hicabýmdan söylemeyeceðim) neler
neler deniyor... Kerem ve civanmertliðin bu þom aðýzlarý da baðýþlayacaksa, boynumuzu büküp sükût etmekten baþka ne gelir elimizden; haddimiz mi Sultan'a yol gösterelim..! Ama, bizler Sen deðiliz, sabrýmýz da sabrýn olamaz! Bir gün takat ve tahammül surlarýmýzý zorlayan bunca saygýsýzlýk, bunca hoyratlýk
karþýsýnda, Senin hilmini, Senin silmini koruyamazsak, -Allah
aþkýna- bizleri baðýþla ve edeb bilmezliðimizi hoþ gör!
Ey sabrýn, hilmin, silmin, azmin, ümidin temsilcisi! Gel gönüllerimize bir kere daha doð; vicdanlarýmýza ümit ve sekine
mesajlarý sun! Gel þu sarsýlan gemimizin dümenine otur ve sadýk tayfalarýna kurtuluþ sahillerini göster..!
Cihanýn dört bir yanýnda zulmet zulmet üstüne havalarýn
karardýðý, denizlerin en hýnçlý dalgalarla ard arda kabardýðý,
karalarýn en vahþi ulumalarla inlediði þu günlerde uzat elini bizlere; uzat ki çok bunaldýk. Uzat ki atmosferimiz aydýnlansýn, kuduran deryalarýn homurtusu dinsin ve þu birkaç asýrlýk ulumalar kesilsin!
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Bak, Senin dünyanda fitne, gemi-azýya almýþ gidiyor; kundaklamalarý kundaklamalar takip ediyor. Kalk, bu fitne ateþlerine bir su serp ve dünyanýn çehresini saran tozu-dumaný temizle, her taraf çaðýnýn nâsiyesi gibi tertemiz olsun!
Güllerin minik minik tomurcuða durduðu, tutiyalarýn gizli
gizli tebessüm kesip yolunu gözlemeye koyulduðu, yolunu
bekleyenlerin gözleri Seniyye-i Vedâ'da “Bize Ay doðdu…" diyecekleri eþref-i saatin yaklaþtýðý þu dakikalarda, hasret ve hicranla yanan ruhlarý daha fazla bekletme gel! Gel ki, kapýkullarýn coþsun ve övünsün, düþmanlarýn da parça parça olsun, yerinsin!
Yýllar var ki, Sana, þu mütevazi sayfalarda, kýrýk-dökük beyanlarýmýzla davetiyeler çýkarýyor, arz-ý hâl edip yalvarýyor ve
gönüllerimize taht kurup bizlere "Bendelerim!" diyeceðin âný
bekliyoruz. Hatta zaman zaman, on dört asýr öteden lütfedip
gönderdiðin "Kardeþlerim" iltifatýna itimat ederek, kapýmýzýn
önünde duyduðumuz her ayak sesine "Bu O'dur!" diyor ve
"Geldi bir akkuþ kanadýyla revan." sözüyle kýyam eder gibi, kal125
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kýp el pençe divan duruyoruz. Bu ümit ve bu þevkle kýyamete
kadar da böyle oturup kalkmaya devam edeceðiz..!
Ey dost! Dil eksik, ifade eksik, aþk u þevk eksik, yürekte
heyecan eksik... Affýna sýðýnarak bir söz edelim dedik, o hepsinden eksik! Bir þey var eksik olmayan: Kapýnýn kullarý olduðumuz ve nuruna muhtaç bulunduðumuz… Evet, iþte bunu þefaatçi yaparak son bir kere daha kapýnýn tokmaðýna dokunuyor
ve Þeyh Gâlip edâsýyla

"Meded ey Sultan-ý Rusül Þah-ý mümecced!
Meded ey bîçarelere Devlet-i sermed!
Meded ey dîvan-ý ilâhîde Serâmed!
Meded ey menþûr-u le amrükle müeyyed!"
deyip inliyoruz. Ýnanýyoruz ki, böyle eþiðine baþ koyup beklerken, bir gün mutlaka o ipekten kanatlarýnla uçup üzerimizden
geçecek ve geçerken de Taptuk diliyle "Bunlar bizim kaçaklar
mý?" deyip sahip çýkacaksýn..!
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Beni Yalnýz Býrakma*
Gönlüm gözüm Senin ile açýlýr,
Geçilmezler Senin ile geçilir,
Adýn anýlýnca nûrlar saçýlýr;
Doð rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aþkýna kulun yalnýz býrakma!
Ben bir kapýkulu, Sen de Sultansýn,
Yolda kalmýþlara Hak'tan emansýn,
Ben bir ceset isem, Sen onda cansýn;
Doð rûhuma beni hasretle yakma!
Dost aþkýna kulun yalnýz býrakma!
Âþýklar ararlar Seni her yerde,
Dudaðýn þerbeti dermandýr derde..
Ben bir dertli isem dermaným nerde?
* Kýrýk Mýzrap, s. 88
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Doð rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aþkýna kulun yalnýz býrakma!
Bir yüzü karayým pek çok vebâlim,
Düþe-kalka, kalmadý hiç mecâlim..
Bilmem ki ötede ne olur hâlim..?
Doð rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aþkýna kulun yalnýz býrakma!
Bir zaman mevsimler bütün bahardý,
Korkarým o günler bir bir karardý..
Merhamet! Yollarým bir sarpa sardý..
Doð rûhuma beni hasretle yakma!
Dost aþkýna kulun yalnýz býrakma!
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Medine’nin Gülü
(sallallâhu aleyhi ve sellem)*
Medine’nin Gülü ve gönlümün çiçeði.. O olmasaydý âlemin
ne deðeri olurdu.. evet, neyleyeyim O’nsuz dünyayý. Zaten O
olmasaydý biz yaratýlmazdýk.. ve O olmasaydý hilkatin sýrrýný
hiçbir zaman öðrenemezdik.. ve yine O olmasaydý varlýðý bir kitap gibi okuyamaz; onu bir meþher gibi mütalâa edemez; o kitabýn satýr ve sayfalarý arasýnda O’na giden yollarý bulamazdýk.
O olmasaydý Cennet’i duyamaz, Cehennem’e karþý ürperti hissedemezdik. Cennet’in yolunu kesen mekarihi sevemez, Cehennem’i çepeçevre saran þehvetlerden uzak kalamazdýk.
* Fasýldan Fasýla 4, s. 35
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Cemâl nedir bilemez, rýdvan nedir duyamazdýk.. hâsýlý, O olmasaydý biz de hiçbir þey sayýlmazdýk. Zira O, “Levlâke levlâke
lemâ halaktü’l-eflâke –Eðer Sen olmasaydýn varlýðý yaratmayacaktým.” hakikatinin muhatabýdýr.
Evet O, Gönlümüzün Gülü’dür. Ne mutlu bizlere ki, bizi götüren geminin dümeninde O’nun gibi bir kaptan var ki o gemiye binen mutlaka kurtulur. Bir rýhtýmda o geminin ayrýldýðýný görüp de ona ulaþamayan ise hüsran içinde kalýr.
Bu itibarla da O, her gece hayalde ve düþlerde dolaþmalý.
O’nun âþýklarýndan Hz. Enes, “Rüyama girmediði gece yoktur.”
der.. ve yine o kutlulardan birisi olan Hz. Ebû Hüreyre de “O
hep benim rüyalarýmý süsler.” diyerek mazhariyetini ifade eder.
Bu insanlarýn hepsi týpký bir mecnun gibi O’na gönülden baðlý
ve tutkundurlar. Edip Eddâî’in dediði gibi “O’nu gerçek sevenler su içtikleri kâsenin dibinde bile O’nun gül cemalini görürler.”
Eðer kýtmir, O’nun hakikatini temâþâ ile Cennet’in bayýltan
güzelliklerle donanmýþ tepelerinden birini tercih etme durumunda olsaydý, bütün güzelliklerin kaynaðý, arzýn göbeðinin en
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büyük vâridâtý, Cennet yamaçlarýnýn bile güzelliklerinin asýl
kaynaðý, güzeller güzeli, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nu tercih
ederdi. Gerçi insan, bu tercih duygusunu içinde bir feveran
hâlinde her zaman hissetmeyebilir ama temelde o his ve duygu, insanýn içinde potansiyel olarak her zaman mevcuttur. Yeter ki, O’nun sevgisini tutuþturabilecek bir meþ’ale ile gönüllerdeki karanlýk noktalar aydýnlatýlsýn ve insanlýða, O’na giden yollar gösterilsin.
O’nu sevmeyenler, sevginin, hakikat-ý Ahmediye’nin, hatta
hakikî mânâda insanlýðýn ne demek olduðunu bilmeyen, sevgiden yoksun talihsizlerdir. Yazýklar olsun O’nun dünyasýnda olduðu hâlde dalâlette olanlara, gaflet deryasýnda yüzenlere ve
bunca güzellikler içinde gözü baðlý gezen körlere..!
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Gönlümün Gülü*
Seni seven her rûh uludur Yâ Resûlallâh!
Gözü-gönlü onun doludur Yâ Resûlallâh!
Cemâlin pertevinden zerre þevk alan billâh,
Kapýnýn ayrýlmaz kuludur Yâ Resûlallâh!
Beklemez baþka iltifat bezmine erenler,
Semtinde her göz buðuludur Yâ Resûlallâh!
Her an uçuþup þem'ine pervâne dönenler,
Rûhlarýn onlar bir koludur Yâ Resûlallâh!
* Kýrýk Mýzrap, s. 90
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Uçuþur ikliminde altýn kanatlý kuþlar,
Ýklimin kuþlarýn yoludur Yâ Resûlallâh!
Huzûrunda bel kýrýp da boyun büken baþlar,
Bu rûhlar Sana kuruludur Yâ Resûlallâh!
Sen görmek mü'minlerin en tatlý rüyâsý,
Gören gönüller pürhuzurdur Yâ Resûlallâh!
Dîdârýn bu garip kýtmîrin tatlý hülyâsý,
O hülyâ gönlümün nurudur Yâ Resûlallâh!
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Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu*
Soru: Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, “O, kendi olarak doðdu,
kendi olarak yaþadý ve kendi olarak dünyadan göçtü” buyuruyorsunuz. Bu ne demektir?
Cevap: Yýllar önce söylediðim bu cümledeki mülâhazalarýmý þimdi bütün netliði ile tekrar hatýrlamam çok zor. Ama yine de
ruh haletimin müsaade ettiði ölçüde hiçbir tasnife tâbi tutmadan, aklýma geldiði þekliyle buna açýklýk getirmeye çalýþayým.
Necip Fazýl, O’nu ifade için “O ki, o yüzden varýz.” derdi.
Bu yaklaþým, hadis kriterleri açýsýndan tenkit edilse de, mânâsý
doðru olan “Sen olmasaydýn, âlemleri yaratmazdým.” hadis-i
kudsîsinden mülhemdir. Evet Allah, kâinatý O’nun için yaratmýþtýr. Kâinat, Allah’ý anlatan bir kitapsa -ki, öyledir- bu kitabýn
* Prizma 2, s. 169
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tercümaný Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’dir. O
olmasaydý, kâinat kitabý okunamayan, anlaþýlamayan bir sýr
olarak kalacaktý. Dolayýsýyla onun içinde yaþayacak ama,
onunla Allah’ý tanýyamayacak ve O’na ulaþamayacaktýk. Oysaki, Allah, Kur’ân-ý Kerim’de beyan ettiði üzere, varlýðý, kendisine ibadet etsinler, Ýbn Abbas’ýn tefsirine göre de, kendisini tanýsýnlar diye yaratmýþtýr. Bu itibarla denebilir ki, Hz. Muhammed olmasaydý, varlýk bilinmeyecek ve dolayýsýyla Allah da tanýnmayacaktý. Öyle ise O’na varlýðýn ille-i gaiyesi, yani, yaratýlýþ
sebebi denebilir.
O’nu, kendinden önce gelen her peygamber, misyonu ölçüsünde ve çerçevesinde anlatmýþ ve haber vermiþtir. Meselâ,
Endülüslü büyük âlim Kadý Iyaz’ýn Þifa-i Þerif’inde geçtiði üzere, Hz. Âdem, kendisine yasaklanan meyveden yedikten sonra
Cenâb-ý Allah’a O’nu þefaatçi ederek yalvarmýþ; “Muhammed
hürmetine beni affet!” demiþtir. Cenâb-ý Allah’ýn, “Sen Muhammed’i nereden biliyorsun?” sorusuna karþýlýk da, “Ben, Cennet’in kapýsýnda ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlüllah’ ya135

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu

zýsýný gördüm. Ýsmi, Senin ism-i þerifinin yanýnda anýlan biri, Senin yanýnda en kýymetli olmalýdýr.” þeklinde cevap vermiþtir. En
son Hz. Ýsa da O’ndan çok bahsetmiþ, Ýncillerin eldeki nüshalarýnda “Size daha çok söyleyeceklerim var; fakat, þimdi siz bunlarý kaldýramazsýnýz. Ben gideyim, ta ki, dünyanýn Efendisi, gerçeðin ruhu, hakký bâtýldan ayýran Zât gelsin ve size bütün hakikatleri anlatsýn.”13 demiþtir.
Hz. Ýsa, O’nu Ahmed olarak haber vermiþtir. Ýlâhî bir tevafuktur ki, dedesi Abdülmüttalib, “Gökte ve yerdekiler O’nu övsün.” diyerek, O’na Muhammed ismini koymuþtur. Ýmam-ý Rabbanî gibi büyük zatlar, önemle Hakikat-ý Ahmediye ve Hakikat-ý
Muhammediye üzerinde dururlar. O, yeryüzüne gelmeden önce
“Hakikat-ý Ahmediye”nin sahibiydi. Dolayýsýyla Hz. Ýsa, O’nu Ahmed ismiyle müjdelemiþtir. Dünyadaki misyonu itibarýyla da O
“Hakikat-ý Muhammediye”yi temsil etmiþtir. Nebiler Serveri bu
temsil sonunda Hakikat-ý Ahmediye’ye bilfiil ulaþarak veya Hakikat-ý Ahmediye’yi bilfiil gerçekleþtirerek, yine “Hz. Ahmed” unvanýyla iþaret buyurulan varlýðýn ruhu olma âlemine dönmüþtür.
13 Yuhanna, Bab 16/12-14
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O’nun dünyaya geliþi de deðiþik olmuþtur. Bir kere O dünyaya gelmeden önce ve geldiði esnada, siyer kitaplarýnda anlatýldýðý üzere, pek çok harikulâdelikler meydana gelmiþtir.
Ýran’daki Sava gölü yere geçmiþ, ateþgedelerin bin yýldýr yanan ateþleri sönmüþ, Kâbe’deki putlar yüzüstü devrilmiþ ve
Ýran Sâsâni hükümdarýnýn sarayýnýn þerefelerinden on dört tanesi yýkýlmýþtýr.
O, çocukluðunu da, doðumundan itibaren yine hep kendi
olarak yaþamýþtýr. Misyonuna paralel olarak husûsî koruma altýnda bulunmuþ. Meselâ, gençliðinde Kâbe’nin tamiri esnasýnda taþ taþýrken, taþlar omuzunu incitmesin diye, amcasý Hz.
Abbas’ýn tavsiyesi üzerine, elbisesinin eteðini omuzuna alýnca,
örtülmesi gereken avret yerinin baldýr kýsmýndan bir miktar açýlmýþ ve derhal sýrt üstü yere düþmüþtür. Sonra kalkmýþ ve bir
daha bu vaziyette hiç görülmemiþtir.
Cahiliye Araplarý, pek çok fecâyi ve fezâyii irtikap eden insanlardý. Merhametsiz ve gaddardýlar. Hatta fakirlik korkusuyla
ve bir de kendi anlayýþlarýna göre, kýz çocuðu sahibi olma utan137
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cýyla (!) kýz çocuklarýný diri diri topraða gömdükleri de olurdu. Ancak bunun yanýnda çok güzel hasletleri de vardý. Meselâ, cömertlik ve cesaret onlarda çok önemli hususlardý. Bütün cahiliye
þiirlerinde bu iki temanýn iþlendiðini görürüz. Dile de çok hâkimdiler. Bundandýr ki, meselâ Hz. Ömer, “Bir mecliste Ýbn Ebi
Salt’tan bin beyit okuyabilirim.” derdi. Ýbn Abbas, Kur’ân’da geçen hemen her kelimenin mânâsý için cahiliye þiirinden bir mýsra
veya beyit okuyabilirdi. Sonra, yine onlar arasýnda emniyet çok
mühimdi, öyle ki, kendilerine gelinlik bir kýz emanet edilseydi el
sürmezlerdi. Ýþte bütün bunlarýn hepsinde O, herkesi geçmiþ ve
ciddi bir fark atmýþtý. O kadar ki, O’na herkes Muhammedü’l-Emin
diyordu. Ve tabiî Allah’tan aldýðý Kur’ân-ý Kerim de, söz ve
belâðat açýsýndan bütün sözleri geride býrakmýþ ve hepsinin önüne geçmiþti. Öyle ki bütün edipler bir araya gelip el ele verselerdi, bir sûre, hatta bir ayete bile nazire yapamayacaklardý. Evet O,
bu derecede bir üslup, bir belâðat ve bir edebiyat mucizesiydi.
O, en çok eza ve cefaya maruz býrakýldýðý bir zamanda Miraç’la þereflendirilmiþti. Bu, kâinat içinden kâinat ötesine yolcu138
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lukla, kendisine rehberlik eden Cibril’i bile bir noktadan sonra
geride býrakmýþ, yoluna devam etmiþti de, kendisine “Top senin, çevkan senin bu gece.” denmiþti. Mahzen-i Esrâr sahibi Nizamî’nin engin ve renkli ifadeleri içinde, “Yýldýzlar, yolunda kaldýrým taþlarý gibi dizilmiþ, melekler kendisine teþrifatçýlýk yapmýþ, yarým ay atýnýn ayaklarý altýnda bir nal gibi kalmýþ, Güneþ
O’nun ýþýk kaynaðýna sýðýnmýþtý.” O, Kur’ân’da ifade buyurulan
“Kâb-ý kavseyni ev ednâ”nýn mânâsýna göre, imkânla vücub
arasý bir noktaya gelmiþti. Bu þu demekti: Bir kere O da, bir insandý ve yerdi, içerdi, uyurdu, sokaklarda dolaþýrdý. Fakat, Buseyrî’nin ifadesiyle, “Bir beþerdi, ama herhangi bir beþer gibi
deðildi; taþlar arasýnda bir yakut gibiydi.” Bunu avâmî bir benzetmeyle þöyle izah edebiliriz:
Meselâ; Selimiye’nin önünden geçen herkes, kendince, bir
þeyler hisseder: Ýyi ve zevk-i selîm sahibi bir mimar, ondaki sanat karþýsýnda zevkten zevke girer, bir çoban da kendine göre
onun karþýsýnda bir þeyler hisseder. Bir diðer misal verecek
olursak, meselâ; iyi geliþmiþ damak zevki olanlar, yemekleri
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çok iyi ayýrýrlar ve onlar sýradan insanlardan farklýdýrlar. Bunun
gibi, O’nun her þeyi hissediþi bir baþka idi. Dýþ görünümü ve
yapýsýyla bizim gibi bir beþer görünümündeydi ama bambaþka buudlarda yaþýyordu. Namaza durunca bazen, O’nun önünde Cennet temessül eder, ona doðru adým attýðý olurdu. Bazen
de, bir baþka þeyin temessülü karþýsýnda geri çekilirdi. Ýþte,
Miraç’la beþeriyetin en son sýnýrýna varmýþtý ki; ondan sonra
sonsuzluk baþlýyordu. Hiçbir þekilde Allah olunamayacaðýna
göre, þüphesiz O, Allah deðildi ve olamazdý da. Bu yüzden,
O’nun ulaþtýðý makama “imkânla-vücub” arasý mânâsýna “Kâb-ý
kavseyni ev ednâ” dendi. O makamdaki, durumu itibarýyla kelamcýlar, hadisçiler baþka türlü deðerlendirmelerde bulunsalar
da, sofîler, O’nun Miraç’ta zaman, mekân hususiyet ve kayýtlarýndan, müberra olarak Allah’ý gördüðünü söylerler. Ýþte bu
makamda iken bile O, yeryüzüne aramýza geri dönmek istemiþ
ve dönmüþtü. Büyük velilerden Abdü’l-Kuddüs: “Eðer ben, o
makama varýp, orada kalmak ile geriye dönmek arasýnda muhayyer býrakýlsa idim, vallahi dönmez, orada kalýrdým.” der.
Ama O, geri gelmiþ ve kendilerinden eza-cefa gördüðü insan140
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larýn arasýna inerek, onlarý da, bizi de, kaybettiðimiz Cennet’e
taþýmýþtý. Hiç olmazsa hepimizi o duyguya uyarmýþtý.
Mevlâna’nýn ifadesiyle, bir ayaðý hakikatte, diðer ayaðý da 72
milletin arasýnda, ömrünün bakiyesini, halkýn içinde Hak’la beraber sürdürmüþtü.
O, son derece mütevazi idi. Yerde oturup yemek yediðini gören bir kadýn, “Köleler gibi oturmuþ, yemek yiyor.” deyince, ona:
“Benden iyi köle mi olur? Ben, Allah’ýn kölesiyim.” deyivermiþ.
Her þeyden önce O bir kuldu. Hz. Cebrail (aleyhisselâm)’ýn
yanýnda olduðu bir sýrada açlýktan söz edilmiþti. O’na, Allah’tan
kul peygamber mi, melik peygamber mi olmayý tercih ettiði sorulunca da O, kul peygamber olmayý tercih etmiþti.
O misyonuna baþladýðý gün ne kadar mütevazi ise, Mekke’yi fethedip de, þehre merkubunun üzerinde girerken ondan
kat kat daha mütevazi idi. Alný, nerdeyse merkubunun semerine deðecekti.. evet O, Allah karþýsýnda kulluk þuuruyla o kadar
iki büklümdü. Bir Batýlý bunu ifade ederken, “Peygamberlik bestesini baþladýðý tonda, fakat çok daha tiz olarak bitirdi.” der.
141
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Karþýsýna çýkan problemleri çok kolay hallederdi. Bundandýr ki, Bernard Shaw, “Problemlerin üst üste yýðýldýðý çaðýmýzda, bütün problemleri kahve içme rahatlýðý içinde çözen Hz.
Muhammed’e muhtacýz.” itirafýnda bulunmuþtu.
Kýsaca O, kendi olarak doðdu ve kendi olarak yaþadý. Artýk dünyada daha fazla yükselmesine imkân kalmayýnca, yine
kendi olarak bu dünyadan ayrýldý. Rahatsýzlýðý esnasýnda Hz.
Âiþe’den dua talebinde bulunurdu. Bu derece mütevazi idi.
Son hastalýðýnda da yine Hz. Âiþe, O’nun elini avucunun içine
almýþ, o ele tevessülle dua etmeyi düþünmüþtü. O elini þiddetle çekmiþ, bakýþlarýný yukarýlara çevirmiþ ve “Allahümme errafîka’l-a’lâ” demiþti. Evet O, dünyadaki seyr-i ruhanîsini tamamlamýþtý. Sözlerimizi Âkif’imizin ifadesiyle noktalayalým:

Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn O’na cem’iyyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur o Masum’a bütün bir beþeriyet;
Ya Rab, bizi Mahþer’de bu ikrâr ile haþret!
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Ey Nebî - 1*
Hicranla yandý gönlüm hâlimi sormaz mýsýn?
Dil ucuyla olsun melâlimi sormaz mýsýn?
Bilmem ki yoksa, dost vefâsýndan þüphen mi var..!
Lütfedip bir kere hayâlimi sormaz mýsýn?
Dostlara ülfet yaðdý, bize iltifat yok mu?
Kebap oldu sînem âhýma itimat yok mu?
Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyâm.!
Yoksa bende Senin sevgine istidat yok mu..?

* Kýrýk Mýzrap, s. 100
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Selâm Sana Ey Nebî!*
Efendiler Efendisi'ne Salât u Selâm
Her fýrsatta, Peygamber Efendimiz'e (aleyhissalâtu vesselâm) salât u selâm getirmemiz O’na karþý vefamýzýn gereðidir. Çünkü, salât u selâmlarla O’nu her anýþýmýz, hem O’nun
peygamberliðini bir tebrik, hem getirdiði saadet-i ebediye müjdesine karþý bir teþekkür ve hem de bildirdiði fermanlara itaatimizi ve biatimizi yenilememiz mânâsýna gelmektedir.
Evet, Efendiler Efendisi'ne salât u selâm okumakla, ahd-ü
peymanýmýzý yenilemiþ, ümmeti arasýna bizi de dahil etmesi isteði ile kendisine müracaat etmiþ oluyoruz. "Seni andýk, Seni
düþündük; Allah Teâlâ'ya Senin kadrini yüceltmesi için dua ve
dilekte bulunduk." demiþ ve "Dâhilek ya Resûlallah – Bizi de
* herkul.org, 25.10.2004

144

Selâm Sana Ey Nebî!

nurlu halkana al ey Allah'ýn Resûlü!.." talebimizi tekrar ederek
O’nun engin þefkat ve þefaatine sýðýnmýþ oluyoruz. Dolayýsýyla,
salât u selâma Efendimiz'den daha çok biz muhtaç bulunuyoruz. O’na müracaatýmýzla mevcudiyetini, büyüklüðünü kabullenmiþ ve küçüklüðümüzü, hiçliðimizi ilan etmiþ; aczimiz ve
fakrýmýzla beraber, þiddetli ve çok büyük bir günün endiþesiyle melce ve mencâ olarak Resûl-i Ekrem'e dehâlet etmiþ, arz-ý
ihtiyaç ve arz-ý hâlde bulunmuþ oluyoruz.
Bildiðiniz gibi, "salât", tebrik, dua, istiðfar, rahmet gibi anlamlara gelmektedir. Salât kelimesinin çoðulu "salâvât" gelir. Kur'ân-ý
Kerim'de þöyle buyurulur: "Allah ve O'nun melekleri Peygamber'e

hep salât ederler. Ey mü'minler, siz de O’na salât (ve dua) edin
ve samimiyetle selâm verin." 14 Bu âyet-i kerimeyle, Peygamberimize salât ve selâmlar getirerek hürmetlerini arz etmek her Müslümanýn yapmasý gerekli olan bir görevdir. Her Müslüman en
azýndan "Âllâhümme salli alâ Muhammed – Allah’ým rahmet ve
bereketin Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine olsun." diyerek
salât getirmek mecburiyetindedir.
14 Ahzab sûresi, 33/56
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Resûlü Ekrem Efendimiz, "Yanýnda benim adým anýlýp da
bana salât getirmeyen kiþinin burnu sürtülsün, hakarete uðrasýn." buyurmuþtur. Bununla beraber, Peygamberimizin ismi her
iþitildiðinde veya anýldýðýnda salât getirilip getirilmeyeceði hususunda; bazý âlimler, bir yerde, Hz. Peygamber'in adý ne kadar anýlýrsa anýlsýn bir defa salât edilmesi yeterlidir derken,
âlimlerin çoðunluðu ise, Efendimiz'in adý her anýldýðýnda salât
u selâm getirilmesi gereklidir demiþtir. Bazýlarý, insanýn, ömründe bir kere salât u selâm getirmesinin vacip olduðunu söylerken, Ýmam Þâfi gibi kimseler de nâm-ý celil-i Muhammedî ne
zaman anýlýrsa anýlsýn hemen salât u selâmla O’na senâda bulunmak gerektiði kanaatindedirler. Nitekim hadis ilmiyle uðraþanlar, Hazreti Peygamberimizin hadislerini rivayet ederken,
O’nun adý ne kadar çok anýlýrsa anýlsýn, her anýlýþýnda, "sallallâhu aleyhi ve sellem" diyerek hürmet ve vefalarýný ifade etmiþlerdir. Hatta, bazý yerlerde, ezanda Efendimizin ism-i þerifi
de anýldýðý, "Eþhedu enne Muhammeden Resûlullah" dendiði
için, ezandan sonra da salât u selâm okunagelmiþtir. Erzurum
da bu yerlerden birisidir. Orada da, ezaný müteakip "es-salâtu
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ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Habîballah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya hateme'nnebiyyîne" þeklinde salât okurlar. Aslýnda, ezan kelimelerinin
içinde böyle bir salât u selâm yoktur, fakat bir vefa borcu olarak söylerler.
Evet, salât u selâm meselesine bir vefa borcu nazarýyla bakmak lâzým. Biz Efendimiz'e karþý borçluyuz. Allah, bazýlarýmýz
için aðýr gelebilecek þekilde her an o borcu ödüyor olma þuuru
içinde bulunmakla bizi mükellef kýlmamýþ. Hayatýmýzýn her saniyesinde O’nu hatýrlýyor olma, O’na hiç durmadan salât u selâm getirme teklifinde bulunmamýþ. Fakat, biz zaten O’nun getirdiði dinin hükümlerine riayet ettiðimizde bir yönüyle O’na karþý
medyûniyetimizi de sürekli ve fasýlasýz dile getirmiþ oluyoruz.
Günde beþ defa minarelerimizden olduðu gibi gönüllerimizden de yükselen ezanýmýzý düþünün.. her namaza yürüyüþümüzde,"Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden, Þehbâl açýnca

rûh-u revân-ý Muhammedî; Ervah cümleten görür "Allahu Ekber"i,
Aks eyleyince Arþ’a lisân-ý Muhammedî." (Yahya Kemâl) sözleri147
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nin hakikatini seslendiriyor ve önce ezanla vefamýzý ilan ediyoruz.
Zât-ý Uluhiyet'in yanýnda Efendimizin nâm-ý celîlini de anýyoruz.
"Lâ ilahe illallah"ýn, "Muhammedün resûlullah"tan ayrýlamayacaðýný, þehadetin ancak ikisini beraber söylemekle gerçekleþmiþ olacaðýný gösteriyoruz. Üstad Hazretleri'nin de Mektubât'da belirttiði gibi, kelime-i þehadetin iki kelâmýnýn birbirinden ayrýlamayacaðýný, onlarýn birbirini tazammun ve isbat ettiðini, biri birisiz olmayacaðýný ifade ediyoruz. Evet, madem Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselâm) Hâtemü'l-Enbiyadýr, bütün enbiyanýn vârisidir.
Elbette O, bütün vusûl yollarýnýn baþýndadýr. O’nun cadde-i
kübrâsýndan hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i
mârifetin ve tahkikin imamlarý, Sadi-i Þirazî gibi derler: "Ey Sâdî!
Muhammed'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) örnek almadan bir kimsenin selâmet ve safâ yolunu bulmasý imkânsýzdýr."
Gözüm Seninle Aydýn...
Cenâb-ý Hakk'ýn isminin yanýnda Efendimiz’in de adýnýn
bulunmasýyla alâkalý Endülüslü büyük âlim Kadý Iyaz, Þifa-i Þe148
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rif'inde þunu nakleder: Hazreti Âdem, kendisine yasaklanan
meyveden yedikten sonra Cenâb-ý Allah'a Efendimizi þefaatçi
ederek yalvarmýþ; "Muhammed hürmetine beni affet!" demiþtir.
Allah Teâlâ'nýn, "Sen Muhammed'i nereden biliyorsun?" sorusuna karþýlýk da, "Ben, Cennet'in kapýsýnda ‘Lâ ilâhe illallah,
Muhammedun resûlullah' yazýsýný gördüm. Ýsmi, Senin Ýsm-i
Þerifi'nin yanýnda anýlan biri, Senin yanýnda en kýymetli olsa gerek!" þeklinde cevap vermiþtir.
Bazý kitaplarda rivayet edildiðine göre, ezaný iþiten kimse,
birinci "Eþhedü enne Muhammeden Resûlullah" denilince:

"Sallallâhu aleyke ya Resûlallah – Allah sana salât etsin, ey Allah'ýn Peygamberi!" der. Ýkinci defa, "Eþhedü enne Muhammeden Resûlullah." denilirken de "Karret aynî bike, ya Resûlallah
– Gözüm Seninle aydýn oldu/olsun, ey Allah'ýn Peygamberi!"
der. Bunlarý söylerken de, baþparmaklarýnýn uçlarýný öperek
gözlerine sürer ki, bunun müstahab olduðu ifade edilir. “Gözüm Seninle aydýn oldu...” ne güzel bir söz. Hani, Türkçemizde "göz aydýnlýðý" tabirini kullanýrýz.. çocuðu doðana, oðlu as149
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kerden gelene, evladýný evlendirene... hep "Gözünüz aydýn olsun" deriz ya!. Ýþte "Karret aynî bike ya Resûlallah." sözünün
karþýlýðý da ayný mânâdýr. Yani, O’nun nam-ý celilinin her ilan
ediliþinde âdeta yeni bir viladete, yeni bir vuslata ve bambaþka bir þeb-i arûsa þahit oluyor gibi "Ya Resûlullah, Seninle gözümüz aydýn oldu." deriz: Sen geldin her þey karanlýktan kurtuldu, her varlýk ýþýða gark oldu. Sen geldin, gözlerimizin içi
aydýnlandý, kalbimiz aydýnlandý, dünya aydýnlandý, ukbaya giden yollar aydýnlandý. Sen geldin, yürüdüðümüz yollar nurlandý, adýmýmýzý atacaðýmýz, ayaðýmýzý basacaðýmýz yerler aydýnlandý.
Ezan bitince, bu defa da ezan duasýyla vefa borcumuzu
eda etmeye çalýþýr, Efendimize bir nevi salât u selâm getirir ve
O'nun makam-ý mahmûd'a nâil olmasý için dua ederiz. Sonra
ikâmet getirilir, orada da bir kere daha nâm-ý celil-i Muhammedî'yi zikrederiz.
Evet, þuurlu ya da þuursuz, ama keyfiyeti nasýl olursa olsun
bu vefa borcumuzu ve þükran hissimizi ezanla, ikametle, na150
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mazla, teþehhüd ve tahiyyâtla.. bir þekilde ifade ediyoruz. Keþke, þeker-þerbeti kuvve-i zâika ile tattýðýmýz ve tatlarýný tam aldýðýmýz gibi, bu kelimelerin hepsini de zihnî ve ruhî zâika sistemlerimizle duysak, her kelimenin tadýný tam alabilsek. Keþke,
mârifetullah ve zevk-i ruhânî nasýl duyuluyor, onlardan nasýl tat
alýnýyorsa, onun için hangi sistem harekete geçiriliyorsa, iþte o
sistemi harekete geçirerek Efendimiz'e karþý o medyuniyetimizi tam duyabilsek. Fakat, gereken ölçüde olmasa da bir günlük hayatýmýzý hatta tek bir namazýmýzý düþünsek onda bile kâinatýn Ýftihar Tablosu'na karþý vefamýzý ifade etme gayretinde
olduðumuz görülecektir.
Ayný zamanda, her þey Efendimiz'den bir hatýradýr bizim
için. Ezan, ikamet hatýra olduðu gibi namazda "subhaneke"
okuyor yine O'nu hatýrlýyoruz; "Fatiha"yý terennüm ederken bir
kere daha O'nunla doluyoruz/dolmalýyýz. Onlar da birer hatýra..
ve sonra tahiyyâta oturuyoruz. Ýki rekatta bir Allah'a tahiyyâtýmýzý, tayyibâtýmýzý, mübârekâtýmýzý takdim ettikten sonra, Efendimiz'e de selâm veriyoruz. "Et-tahiyyâtu lillahi ve's-salâvâtu
151
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ve't-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu... - Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî
ibâdetler, mülk ve azamet Allah'a mahsustur. Ey þaný yüce
Nebî! Selâm sana. Allah'ýn rahmet ve bereketi senin üzerine olsun." diyoruz.
Bu tahiyyâtýmýzla, Miraç gecesini, o gecenin kutlu yolcusunu, Peygamber Efendimiz'in Cenâb-ý Hakk'ýn selâmýna mazhar
oluþunu da hatýrlýyor ve o muhteþem selâmlaþmaya " Selâm sana ya Resûlallah" diyerek biz de dahil oluyoruz. Orada bir tefrikde de bulunuyor, salât ile selâm arasýný ayýrýyoruz. "Et-ta-

hiyyâtu lillahi ve's-salâvâtu" diyerek salâtý Allah'a veriyor, Efendimize de selâm ediyoruz. Çünkü salât, Allah'tan rahmet, meleklerden istiðfar, mü’minlerden de dua demektir. "Melekler
salât ediyor" deyince biz, istiðfar anlarýz. "Allah salât ediyor" deyince, merhamet anlarýz. Biz salât edince de, bizim yaptýðýmýz
dua olur. Dua ise, Efendimiz için olsa da Efendimiz'e olmaz, Allah'a olur. Ýþte, bundan dolayý, namazda Allah'a salâtýn yanýnda, "Efendimize de salât olsun" demiyoruz, O’na selâm gönde152
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riyoruz. Fakat, kendi kendimize salât u selâm okurken, madem
Cenâb-ý Allah bize "Ey mü'minler, siz de O’na salât edin ve sa-

mimiyetle selâm verin." 15 buyuruyor, biz de uyuyoruz o emre.
Kýrýk Testi
"Et-tahiyyâtu" dediði zaman Üstad Hazretleri kim bilir onu kaç
defa tekrar ediyordu. Bütün zihin, his, þuur ve iradesiyle Allah'a
yönelerek ve tam konsantrasyon içinde belki defalarca "et-Tahiyyâtu..." diyordu; onu söylerken âdeta baþý dönüyor, gözleri doluyordu. Çünkü Allah'ýn huzurunda olduðunun tam þuuru içindeydi. Biz, Üstad'ýn zevk enginliði ölçüsünde belki onu duyamayýz
ama kendi söz ve mülâhazalarýmýzý da Sultan'a arz edilen bir "kýrýk testi" gibi düþünürüz ve kendimizi Üstad Hazretleri'nin Yirmi
Dördüncü Söz'de misal olarak gösterdiði o insanýn yerine koyarýz: "Bir adam, beþ kuruþ kýymetinde bir hediye ile bir padiþahýn
huzuruna girer. Ve görür ki, her biri milyonlara deðer hediyeler,
makbul adamlardan gelmiþ, orada dizilmiþ. Onun kalbine gelir:
"Benim hediyem hiçtir, ne yapayým?" Sonra der: "Ey seyyidim!
15 Ahzab sûresi, 33/56
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Bütün þu kýymettar hediyeleri kendi namýma sana takdim ediyorum. Çünkü Sen onlara lâyýksýn. Eðer benim iktidarým olsaydý,
bunlarýn bir mislini daha sana hediye ederdim." Yani, "Ey padiþahlar Padiþahý! Ey Sultanlar Sultaný! Bu insanlar Sana þu kýymetli hediyeleri arz ediyorlar; benim elimde ise ancak bu pek az sermaye var. Eðer elimden gelseydi, gücüm yetseydi, bütün o hediyeler kadar bir hediye Sana takdim ederdim.." deriz.
Bu mülâhaza, Rabbimize karþý kulluk vazifelerimize hâkim
olduðu gibi Efendimize karþý hürmet ve vefa duygumuza da tesir etmelidir. Yani, dudaklarýmýzdan dökülen her salât ve her
selâm bin bir âh u eninle, acz ve zaaf hüznüyle, hakkýný veremesek de kapýdan da ayrýlmama azmiyle dökülmeli; dilimiz
salât okurken gönlümüz de:

"Varýp bezmine âþýkân bin bir leâl ister,
Ben bir garîb-i nâlân u þeydâyým Efendim!
Geçerler candan, girenler nûr hâlene bir kez,
O dertten bin belâya müptelâyým Efendim..!
OlurMecnûn görenler ruhsârýný a cânân!
Kapýnda mülk-i serâp bir gedâyým Efendim!" demeli.
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Bazen, ben de kendimi Ravza-i Tahire'nin, muvâcehenin
önündeymiþim gibi hissederim. Hayalen o mübarek Merkâd'in
önüne varýnca, ümit ve emel heyecanýyla çýrpýnýp duran yüzlerce âþýk ruh arasýnda, bir iki kadem ötede Seygili'yle buluþacakmýþým gibi bir his ve heyecanla köpürür ve dilimin döndüðü kadarýyla O’na salât u selâm okurum. Sonra da O’nun meclisinden sýzýp gelecek en mahrem fýsýltýlarý duymaya çalýþýrým. Merak ederim, acaba ne dedi benim selâmýma karþýlýk? Acaba nasýl mukabele de bulundu? Ýçimi derin bir merak sarar... Bir þey
demiþtir mutlaka. Zira, salât u selâmýn kabul edileceði hususunda þüphe yoktur. Önemli olan onu daha içten, daha gönülden ve derinden söylemektir.
Evet, "tahiyyât"ta, kabul olmuþ bir duaya bir ilavede daha
bulunur ve "Es-selâmu aleynâ ve ala ibâdillahissalihîn – Allah’ým, Habibin hürmetine, bizim üzerimize ve salih kullarýn üzerine de selâm olsun." deriz. Belki bazýlarý bu mânâyý yakalamak
için o lâfýzlarý üç-dört defa tekrar ediyorlardýr. Siz de vicdanýnýzda duyuncaya kadar "es-selâmu aleynâ ve ala ibâdillahissa155
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lihîn" deyip tekrar edebilirsiniz. Bir defa demekle o mânâyý duyuyorsanýz; o sözler, tepeden týrnaða kadar vücudunuzda bir
karýncalanma hâsýl ediyorsa þayet, gerektiði gibi söylemiþ ve
gönlünüzde duymuþsunuz demektir. Yani, o kelimelere þuur
derinliði, his derinliði de katmak lâzým. O sözlerin içinde irademizle de bulunmak lazým. Vücudumuzun bütün zerratýyla da
onlarý söylemek lâzým. Bu da ibadet u taati iradî olarak ele almaya, onlarý ayný zamanda tabiatýmýza ait çok önemli bir ihtiyacý yerine getiriyor olma mülâhazasýyla yapmaya, her þeyi mutlak duymaya, tezekkür ve tahayyül etmeye baðlýdýr.
Burada kastettiðim þey, mânâ mülâhazasý da deðildir; yani, söylediðimiz, okuduðumuz þeylerin mânâsýný bilme ve düþünme mülâhazasý deðildir. Esas olan, Allah karþýsýnda bulunma þuuru, Hazreti Resûlullah'a seslenme ve O’nun cevabî sesini hissediyor gibi olma duygusudur; görüyor ve görülüyor olma esprisine baðlý kalmadýr.. ibadeti bütünüyle bu his, ihsas
ve ihtisaslara baðlama ve gevþekliði affetmeme, esnemeyi ve
gafleti affetmeme, kendi nefsine hesap sorma.. "Burada bu
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gevþeklik ve gaflet olmaz a dostum.. burasý teyakkuzda olma
yeri ve zamanýdýr" deme.. Ýþte siz bu incelikleri duyuyor ve hissediyorsanýz, Allah Resûlü'yle gelen armaðanlarý þuurunuzla
derinleþtiriyorsunuz demektir. Ne biliyorsunuz, sizin þuurunda
olarak ve gönülden hissederek okuduðunuz bir ezan duasý,
söylediðiniz bir salât u selâm bir yönüyle Efendimizin oradaki
makamýnýn daha bir irtikasýna, daha bir irtifasýna, hatta þefaat
dairesinin geniþlemesine vesile oluyordur. Dolayýsýyla, siz orada yine kendi kurtuluþunuz adýna bir yatýrým yapýyorsunuz, yine kâr sizin hesabýnýza yazýlýyor. Eðer Allah Resûlü'nün þefaat
edeceði kimseler, burada kendisini O’na tanýtan, bir nevi adres
býrakan, salât u selâm referanslarýyla O’na müracaat eden kimselerse, O’na karþý ifade ettiðiniz her vefa sözünüzle yine kendi hesabýnýza yatýrým yapýyorsunuz demektir.
Mesela; Peygamber Efendimiz, "Þüphesiz ki, Benim ümmetim "gurr-u muhaccel"dir; kýyamet gününde, abdest izlerinden
dolayý yüzleri nurlu, elleri ve ayaklarý parlak olarak çaðýrýlacaktýr."
buyuruyor ve þunu ilave ediyor: "Ben onlarý mahþerde tanýrým,
çünkü onlar alýnlarýndaki secde izlerinden bellidir; abdest uzuv157
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larý nuranîdir." Hadisin metninde geçen "gurr" kelimesinin dilimizdeki karþýlýðý, atýn alnýndaki beyazlýktýr. Ýnsan için kullanýldýðýnda
"nurlu yüz" anlamýna gelir. "Muhaccel" de atýn ayaklarýndaki seki
yani beyazlýktýr. Bu da insan için kullanýldýðýnda "el ve ayak gibi
uzuvlarýn parlaklýðý" anlamýndadýr. Efendimiz kendi ümmetini
iman ve ibadetin hâsýl ettiði nur ve parlaklýkla tanýyacaðýný hadisteki teþbihle ifade ediyor, "Ben tanýrým adamlarýmý" diyor. Demek
ki, burada O’nun dini istikametinde, dinini yaþama yolunda yapacaðýnýz her þey, bir yönüyle O’nun tarafýndan kabule, bilinmeye, aranmaya, hatta Allah korusun, Cehenneme girseniz bile
oradan alýnýp çýkarýlmaya vesiledir ve bunlar öyle normal bir borcu ödeme gibi þeyler de deðildir. Allah'ýn size imdadý, inayeti,
raiyyeti ve Efendimiz'in þefaati, âleme diyet ödeme gibi deðildir;
onlar birer bahanedir. Allah ve Resûlü, sizi belli bahanelerle kendilerine döndürürler, size tevcihâtta bulunur ve kendilerine tevcih ederler. Niçin yaparlar bunu? Ahiretinizi kurtarmak için yaparlar; yoksa sizden bir þey bekleme, bir þey alma deðildir maksatlarý. Siz vermeniz gerekli olan þeyleri ortaya koyun da, Onlar
da daha büyüðünü size versinler diye yaparlar.
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Aklýmýz O'na Kurban...
Hep Allah Resûlü'nü mülâhazaya alma, sürekli O’nu düþünme, yapýlan her iþte O’nun sevgisini, kabulünü ve þefaatini kazanma gayreti içinde olma çok önemlidir. Mesela, O misvak kullanmayý tavsiye buyurmuþsa, bana düþen, onun faydasýna ve
sýhhat açýsýndan yararlarýna bile bakmadan, sýrf O kullandý ve
tavsiye buyurdu diye misvak kullanmaktýr. O iþi, elde edeceðim
bir faydaya baðlamak da ne demek? O kullandý ise ben de kullanýrým. Efendimiz bana dese ki takla atacaksýn. Bu meselenin
mantýðý var mý? Aklým öyle inceliklere ermez benim.. senin mantýk dediðin þey nedir ki? Mevlâna Hazretleri demiyor mu, "Aklýný
Hazreti Muhammed'e kurban et." Ben de aklýmý kurban ederim
Efendime ve O’nun emir ve tavsiyelerini yerine getiririm.
Öyleyse, siz de bazý þeyleri yaparken, kendi hislerinizi, size
râci' bir faydayý nazar-ý itibara almayýn. O iþin içinde o fayda da
olabilir; Allah o iþten size bir kýsým yararlar da hâsýl edebilir. Fakat, siz þefaat zeminine ulaþmaya bakacaksýnýz. O Zâtla tanýþmaya ve buluþmaya çalýþacaksýnýz. O’nun daire-i kutsiyesi içine
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girince sizin bir þey talep etmenize zaten lüzum yoktur. Rica
ederim, evinize bir misafir geldiði zaman siz ne yapacaðýnýzý bilmez misiniz? Buraya þimdiye kadar gelen misafirlerden kim aç
kaldý, kim çay-kahve içmedi. Siz boþ çevirmiyorsunuz misafirlerinizi. Þimdi, siz O’nun maide-i semaviyesinin baþýna gidecekseniz, O’nun da ne yapacaðýný bildiðine iman edeceksiniz. Allah
ne yapacaðýný, misafirlerini nasýl aðýrlayacaðýný bilir. O zaman
ibadet ve hasenâtýnýzýn karþýlýðýný neden Allah'ýn rahmetinin enginliðine býrakmýyorsunuz? Neden o türlü þeyleri teþhis ve tayin
etmek suretiyle meseleyi daraltýyorsunuz? Neden "Þefaatî liehli'lkebâiri min ümmetî – Benim þefaatim ümmetimden büyük günah
iþleyenleredir" diyen bir Sultan-ý Zîþân'ýn size teveccühüne meseleyi býrakmýyor da, onu kendinize göre bir kýsým kücük, sinek
kanadý kadar menfaatlere baðlýyorsunuz. Öyle bir tavýr hem
O’na karþý bir saygýsýzlýktýr, hem de himmetinizi dar tutma ve verilecek þeylere bir yönüyle filtre koyma demektir.
Bu açýdan, misvak kullanmanýz, misvakýnýz yoksa parmaklarýnýzý diþlerinize sürüp onlarý sývazlamanýz (sivak), abdest sýrasýnda genzinize su çekmeniz... gibi þeyleri bile Efendimiz
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yaptýðý için yapmanýz bunlara bir þuur katma mânâsýna gelir.
"Ya Resûlallah, bunu Sen yaptýn ya, ben de onun için yapýyorum. Abdest dualarýnýn Sana ait olup-olmadýðýný bilmiyorum
ama madem Ýbn Hümam onlarý Sana isnad ediyor ve ‘bunlar
abdestte okunsun' diyor, bunlarý Sen abdest alýrken söylediðin
için ben de söylüyorum. Abdestten sonra bir yudum su içtiðin
için ben de içiyorum..." bütün bunlar hep O’nu duymaya çalýþma, hayatýn her safhasýný O’nun hayatý ve atmosferiyle bütünleþtirme ve O’nun yaptýðý þeyleri paylaþma cehd u gayretidir.
Siz O’nun sevgisi, hoþnutluðu ve þefaati arkasýnda bu kadar koþarsanýz, o Rahmet Peygamberi de mutlaka geri dönüp
size teveccüh buyuracak ve elinizden tutacaktýr. Alvar Ýmamý'nýn ifadeleriyle sorayým:

"Sen Mevlayý seven de Mevla seni sevmez mi?
Rýzasýna iven de Hak rýzasýn vermez mi?
Sen Hakk'ýn kapýsýnda canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi?"
Evet, "Sen gönülden bir kerecik ‘Ya Resûlallah' deyiversen,
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O "Ümmetim!.." deyip imdadýna koþmaz mý?" Kaldý ki, yine Üstadýmýzýn dediði, bazý sâdýk kâþiflerin ifade ettiði ve bir kýsým kitaplarda da geçtiði gibi, mahþerde "Ümmetî, ümmetî" diyecek
olan Þefkatli Nebî, doðduðu zaman da "Ümmetî, ümmetî" demiþti. Allah, O’nu çok özel bir mahiyette yaratmýþ ve gönlünü
insanlýðn kurtuluþuna baðlamýþtý. Diðer peygamberlerin þefkati O’nun þefkatinin yanýnda deryada katre kalýrdý. Öyleyse, siz
bir kerecik "habibî" deseniz, o da mutlaka "ümmetî" diye çaðrýnýza icabet edecektir.
Hâsýlý, salâvatýn mânâsý rahmettir. Allah Teala, Efendimiz'e
bizzat salât etmiþ, meleklerinin de Peygamberimize salât ve
selâm ettiklerini bildirmiþ ve bize de onu bir vazife olarak tahmil buyurmuþtur. Bizim salâtýmýz, Üstadýn ifadesiyle, "Ya Rab!
Yanýmýzda elçiniz ve dergâhýnýzda elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin." mânâsýna bir duadýr. Bununla
beraber salât u selâmýn ayrý bir hususiyeti daha vardýr. Salât u
selâm makbul bir duadýr; yapýlan diðer dualarýn baþýnda ve sonunda salât u selâm okununca, iki makbul dua arasýnda isteni162

Selâm Sana Ey Nebî!

len þeyler de makbul olur. Onun için hem duanýn baþýnda, hem
de sonun da salât u selâm okumak lazýmdýr. Gerçi, Efendimiz
aleyhissalâtü vesselâm dualarýn "Ya ze'l-celâli ve'l-ikrâm" hitabýyla noktalanmasýný tavsiye buyuruyor; fakat, o sözü Efendimizin tevazuuna verip, onda baþka bir mahmil düþünüp dualarý
"Ya ze'l-celâli ve'l-ikrâm"la beraber salâtla bitirmek daha doðru olsa gerektir. Evet, hem kendilerinin ifadesiyle, hem Sahabe-i Kiram'ýn hassasiyetiyle, hem de büyük zatlarýn keþfiyle
salât u selâmýn ayrý bir hususiyeti vardýr ve o geriye çevrilmeyen bir duadýr.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidinâ Muhammedin ve ala
âlihî ve ashâbihî ecmaîn (Allahým, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, O'nun aile fertlerine ve ashabýna salât ve selâm eyle.)
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Hz. Peygamber'in Diðer
Nebiler Arasýndaki
Konumu*
Hz. Üstad'ýn yaklaþýmýyla kâinata bir aðaç nazarýyla bakýlýrsa, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) o aðacýn çekirdeðidir; eðer bir kitap misaliyle bakýlýrsa, o kitabýn kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Bir çekirdekten kocaman bir kâinat meydana getirmek Cenâb-ý Hakk'ýn kudretine aðýr gelmez ve zaten
hep öyle yapýyor, çok küçük tohumlardan pek büyük meyveler
yaratýyor. O’nun yarattýðý ilk çekirdek Efendimizdir.
* Kýrýk Testi, Zaman Kitap s. 86
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Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok
cihetle diðer peygamberlerden daha faziletlidir. Meselâ, Resûl-i
Ekrem vazifesini yapýp gitmiþtir; ama dini ve getirdiði mesajý devam etmektedir. "Essebebu kel fâil – Bir iþe sebep olan, onu yapan gibidir." sýrrýnca ümmet-i Muhammed'in sevaplarýnýn bir
misli Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) defter-i hasenâtýna kaydolmaktadýr. Biz her ezandan sonra dahi O’na dua ediyoruz, "… veb'ashu makâmen mahmûdenillezi veadtehu
–Rabb'im, Hz. Muhammed'i kendisine vaad ettiðin makam-ý
Mahmud'a ulaþtýr." diyoruz. Her gün deðiþik vesilelerle pek çok
defa O’na dua ediyoruz. Ýçinde yaþadýðýmýz çaðdaki bütün fitnelere raðmen, hâlâ þu bir buçuk milyar Müslüman dünyasýnýn
en az bir milyarý, doðru ibadet ediyor; doðru ezan okuyor; doðru kâmet yapýyor ve her zaman Allah Resûlü'ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) biatlarýný yeniliyor ve O’na dua ediyor.
Kur'ân-ý Kerim, Cenâb-ý Hakk'ýn isimlerinden her ismin
a'zam mertebesinden geliyor. Efendimiz de ism-i a'zamýn mazharýdýr. Zaten ism-i a'zamýn mazharý olmayan, ism-i a'zamýn ve
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her ismin a'zam mertebesinin tecellîsi olan þeye muhatap olamaz, onu kavrayamaz. Mutlaka kendi mâyesinde onun bulunmasý, donanýmýnýn ona göre olmasý lâzým. Evrensel bir peygamber, âlemþümul bir peygamber… Bu, þu demektir: Ýnsanlýk aðacýna ait bütün hususiyetler, çekirdek hâlinde O’nda vardýr. Hangi peygamber olursa olsun; hangi mânâyý, hangi gerçeði, hangi hakikati, hangi ismin tecellîsini temsil ederse etsin;
bunlarýn bir numunesi, þöyle böyle bir esintisi Efendimizde
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mutlaka vardýr. Makam-ý cem'in
sahibi olmasý itibarýyla vardýr. Dolayýsýyla, diðer peygamberlerin birinde bir isim a'zam derecede tecellî etmiþtir, öbüründe
öbür isim a'zam derecede tecellî etmiþtir; fakat Hz. Muhammed'de (sallallâhu aleyhi ve sellem) her ismin tecellîsi vardýr ve
O’na nâzil olan Kur'ân, O’nun donanýmýna göre her ismin
a'zam derecesinde tecellî etmiþtir.
Bununla beraber, diðer peygamberlerin O’nun yanýnda
kýymetleri yokmuþ gibi düþünülmesi þeklindeki haddinden fazla tenzîle Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisi de
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razý olmamýþtýr. Mesela, "Ve lâ tekün kesahibi'l-hût…"16 âyeti
nazil olduktan sonra ihtimal, sahabilerden bazýlarýnýn akýllarýna
gelmiþ olabilir ki; "Yunus b. Metta acaba ne yaptý ki Efendimize (sallallâhu aleyhi ve sellem) 'Sakýn onun gibi olma!' buyuruluyor." Onun için Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) hemen buyuruyor ki, "Beni, Yunus b. Metta'ya tercih etmeyin."
Hani, Yunus aleyhisselâmýn balýðýn karnýnda yaptýðý dua ile Arþ
ihtizaza gelir. Melekler "Bu dua eden de kim, ya Rabb?" diye
sorarlar. "Yunus" cevabý verilir. "Þu yanýp yakýlan, içli içli dua
eden Yunus mu?" karþýlýðýný verirler. Yunus b. Metta, Cenâb-ý
Hakk'ý tazimle anan bir kul olarak yâd ediliyor. Demek onun Allah'ý farklý bir tazimle anan bir kul olma konumu da var. Bu sebeple Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) "Beni, Yunus b.
Metta'ya tercih etmeyin" diyor.
Yine bir sahabiyle bir yahudi arasýndaki "Hz. Musa mý üstündü, Efendimiz mi üstün?" münakaþasýnda, sahabi, yahudiye
bir tokat vuruyor. Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi
16 Kalem sûresi, 68/48
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ve sellem), "Beni Musa'ya tercih etmeyin. Haþr u neþir olduðunda onu arþýn kaidelerine tutunmuþ olarak göreceðim. Bilmiyorum, daha önce yaþadýðý (Tur'daki tecellî neticesinde
meydana gelen) baygýnlýktan dolayý mý yeni bir baygýnlýk yaþamadý, yoksa önce mi haþroldu?" diyor. Üstad'ýn ortaya koyduðu ölçü içinde mercuh râcihe bazý durumlarda tereccüh edebilir. Yani, faziletçe daha sonra olan, sadece bazý hususiyetler
itibarýyla faziletçe önce gelenin önüne geçebilir. Mesela, mutlak fazilette sahabe-i kirâma yetiþilemez. Ama bazen ümmet-i
Muhammed içinde öyle âlimler, öyle derin insanlar gelmiþlerdir
ki, hususî fazilette sahabenin pek çoðundan daha ileri, daha
derin olmuþlardýr.
Hâsýlý, diðer peygamberler de, peygamber olmayanlarýn
asla ulaþamayacaðý mertebededirler; fakat onlar bazý hususlarla anýlýyor olsalar bile, mutlak fazilet "Kâinatýn Ýftihar Tablosu"na aittir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) fazilet bakýmýndan en öndedir.
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