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METAFİZİK = AKIL ÖTESİ

– anlamında bir kelime...

AKIL’la anlaşılamayan MADDİ ve MÂNEVİ şeyler,
İŞ’ler ve OLAY’ları belirten bir kelime’dir...

DİNİ METAFİZİK = AKIL’la anlaşılamayan DİN İŞLERİ – demektir...
DİNİ METAFİZİĞİN temeli – aslı -> KUR’AN-ı KERİM’dir ve
METAFİZİK KONUSUNU – ŞU BÖLÜMLERDE İNCELEYEBİLİRİZ ;
-------------------------------------------------A.DÜNYA ÜZERİNDEKİ KONULAR ;
a.Dünyanın yaratılışı ve dünyânın sonu Kıyâmet.!
b.Dünyadaki yaşam ve Dünyadaki gizemli olaylar.!
c.KADER.!
B.GAYB HAKKINDAKİ KONULAR ;
a.Kabir hayatı, RÛH’lar ÂLEMİ’ne aittir...
b.Kıyâmet olayı,
c.Âhiret hayatı,
d.Kâinât hakkındaki belgeler.
UZAY BOŞLUĞU – MELEK’ler – CİN’ler ve RÛH’lar.!
METAFİZİK'te esas -> GAYB'dir...
----------------------------GAYB = Gizlenenler - Bilinemeyenler - SIR'lar dır...
GAYB = Gizlenenlerin Kur'an-ı Kerîm'deki adıdır...

DİN'de - GAYB'e ulaşabilmek için ;
1.İLÂHİ İZİN gerekiyor.. Bilinenlerin hepsi açıklanamıyor..
2.İLÂHİ YETKİ’ye hâiz olmalıdır.
Bunun için -> YAKIN'lık kazanılmalı...
TASAVVUF -> FELSEFE’nin zıddıdır ve Tasavvuf AŞK'la ilgili.
Tasavvuf -> Akılla anlaşılamıyor. Felsefe Akla dayanıyor ve
FELSEFE -> Dini Metafizikte bir işe yaramıyor...
RÛH’lar ÂLEMİ -> DİNİ METAFİZİK bir konudur...
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RÛH = CAN ;
BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,

İnsan BEDENİNİ CANLI halde tutan ölümsüz kuvvet-kudrettir.!
İnsan bedeni bir maddedir ve RÛH olmaksızın canlanamıyor...
RÛH = CAN’dır...ve mâhiyeti bildirilmemiş ve
Kıyâmete kadar da mâhiyeti bilinmeyeceğine dair belgeler var.
17/85.âyette emredilen şey ; RÛH konusunda insanlara az bilgi
verildiği ve bu hususta uydurma şeylerin ortaya atılmamasıdır.
Bu sebeple, Hz.PEYGAMBER’sav, bile fazla bir şey söylememiş..
Ancak,
RÛH hakkındaki Dini belgelerden bazıları, âyetlerin sonundadır
ve KUR’AN-ı KERİM’de olan ÂYET’ler aşağıda ;
3/169.170.âyetler,
Ve ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİ, “ÖLÜ-ÖLMÜŞ.” SANMAYIN SAKIN...
Aksine BUNLAR, RABLERİ KATINDA, “DİRİ.!” dirler.. Bunlar ;
ALLAH’ın bol NİMET’inden verdikleri şeylerle, SEVİNÇ İÇİNDE
mükâfata ermişlerdir ve arkalarında kalan, kendilerine henüz
ulaşmamış olan arkadaşlarına ; HİÇBİR KEDER-KORKU OLMADIĞINI
ve KENDİLERİNİN ÜZÜLMEYECEKLERİNİ –> MÜJDELEMEK İSTERLER.!
4/171.
Ey KİTAP EHLİ.! DİN’de TAŞKINLIK ETMEYİN ve ALLAH hakkında,
gerçek olanı söyleyin. Muhakkak ki MESİH, Meryem oğlu İSÂ’dır
ve ancak ALLAH’ın bir Peygamberidir ve “OL” kelimesiyle
MERYEM’e ulaştırdığı, kendinden bir RÛH’tur. Artık ;
ALLAH’a ve Peygamberine inanın da “TANRI 3’TÜR.!” demeyin ve
hakkınızda hayırlı olması için böyle sözler söylemekten sakının.
Muhakkak ki ALLAH, ancak BİR-TEK İLÂH’tır - TANRI’dır ve
ALLAH, çocuğu olmaktan münezzehtir-uzaktır. (ihtiyacı yoktur)
Çünkü Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
Ve andolsun ki vekil - koruyucu olarak ALLAH yeterlidir...
NOT ; TEVHİD = ALLAH’ın BİR-TEK İLÂH OLDUĞU inancıdır ve imânın şartlarından
biridir. Buna rağmen Hıristiyanların ÇOĞU bu hususta sapık inançlara sahiptir
ALLAH + eşi MERYEM + oğlu İSÂ = 3’TANRI olarak – genel bir inanış.! olmasına
karşılık – yukarıdaki âyet gelmiş. Fakat KUR’AN-ı KERİM’e inanmayan insanlar
elbette sapık inançlarından dönmemektedir ve sapıklıkta inatla direniyorlar.
Âhir zamanda Hz.İSÂ’a.s, gökten indirildikten sonra, Hıristiyanları bu sapık
inanıştan belki döndürebilecektir veya bu inanış Kıyâmete kadar sürecektir.?
Bak-> 3/42.âyetten itibaren, Hz.MERYEM ve oğlu Hz.İSÂ hakkındaki âyetlere.

15/28.29.(SECDE–kelimesi geçtiği zaman kıbleye dönülür - 1’Secde yapılır)
RABBİN Meleklere demişti ki : “BEN, işlenebilen kara çamurdan
bir İNSAN yaratacağım. Onu yaratıp da, RÛH’umdan ona üflediğim
zaman – hemen SECDE’ye kapanın...”
15/30.31.
MELEKLER hemen SECDE ettiler. Fakat İBLİS=ŞEYTAN SECDE ETMEDİ.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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16/102.âyet,
Ey MUHAMMED.! de ki: “KUR’AN’ı ancak, inananların imânlarını
sağlamlaştırmak için ve Müslümanları doğru yola sevk edici bir
REHBER ve bunlara müjde verici olarak RUH’ÜL KUDÜS, (Cebrâil)
RABBİNİN katından bir Hak-gerçek olarak indirmiştir...
17/85.
Ey MUHAMMED.! SANA – RÛH hakkında soruyorlar, onlara de ki :
“RÛH –> RABBİMİN EMRİNDEN İBÂRET’tir ve
SİZE BU HUSUSTA PEK AZ BİLGİ VERİLMİŞ’tir.”
NOT ; RÛH, Tarih boyunca GİZEMLİ bir SIR olarak insanların ilgisini çekmiş
ve kıyâmete kadar da bu ilgi eksilmeyeceği gibi KESİN BİR BİLGİ edinmek de
İmkânsız gibi görünüyor. Buna rağmen yetki sahibi bazı evliyâlar RUH = CAN
hakkında bazı küçük bilgiler vermiş.. ÖRNEK ; Hz.MEVLÂNA MESNEVİ’de;
2/56.beyit: RÛH İLİMLE AKILLA DOSTTUR. RÛH’un Arapça Türkçeyle ne işi var.
2/3253.b..: CİSİM zâhiridir RÛH gizli. Cisim YEN gibidir, RÛH EL gibi ve
AKIL, RÛH’tan daha GİZLİ’dir. Duygu, RÛHU çabucak anmalı.!
2/3258.b..: VAHYİ kabûl eden RUH’sa, AKIL’dan da GİZLİ’dir.!” buyurmuş ve
böyle bilgilerden de somut bir anlam çıkmıyor. RÛH’un çeşitleri de var ve
DERİN bilgilere de rastlamak mümkün. Fakat, anlama frekansına girmek zor.!
85.âyetin son cümlesinde ; BU KONUYA FAZLA GİRMEYİN -- şeklinde ikaz var..

21/91.
IRZ’ını-İffetini koruyan MERYEM’i de an.! BİZ, RÛHUMUZ’dan O’na
üfleyip, ONU ve oğlu İSÂ’yı âlemler için bir MÛCİZE kılmıştık..
23/99.100.
Sonunda O’kâfirlerden birine ölüm geldiği zaman der ki :
“RABBİM.! Beni dünyaya geri gönder de boşa geçirdiğim zamanlar
için iyi işler yapayım.” Evet-Evet.! Onun söylediği bu sözler
boş-değersiz sözlerdir ve onların arkalarında, yeniden dirilme
gününe kadar, tekrar-tekrar geriye - dünyaya döndürmeyen bir
engel, bir berzah olan KABİR hayatı vardır..”
NOT ; REANKARNASYON = Gerçek ölümden sonra – RÛH’ların dünyaya geri dönmesi
inancıdır.! Bu iş – Kur’an’ı Kerim’in pek çok âyetinde RED’ediliyor ve bu,
en kesin âyetle yukarıda apaçık RED’edilmiş. Bu sapık inancı benimseyenler,
DERLER ki : “RÛH’ların ıslah olması ve yücelmesi için iyi işler işleyip de,
günahlarından arınması gerektiği için, tekrar DÜNYAYA GERİ DÖNDÜRÜLÜYOR.”
Bak->2/167. 6/27->31. 32/12. 41/24. 42/44.45. 36/31. 39/57.58. 63/10.11...

26/192->195.
KUR’AN ; Şüphe yok ki - âlemlerin Rabbinin indirdiğidir...
Ey MUHAMMED.! Onu – RUH’ÜL EMÎN->Cebrâil, senin kalbine, apaçık
ARAP diliyle indirmiştir ki – SEN de uyarıcılardan olasın...
32/5.
Göklerden – yere kadar, bütün işleri Allah düzenler-yönetir...
Sonra da - bütün işler, sizin hesabınıza göre 1.000’yıl tutan,
BİR GÜN İÇİNDE –> ALLAH KATINA ÇIKAR.!
NOT ; Bu âyetlerden anlaşılan husus SES ve IŞIK HIZI arasındaki fark gibi,
MÂNEVÎ ÂLEM ile MADDÎ ÂLEM’in zaman ve hız farkı açıkça belirtilmiş ve
MÂNÂ ÂLEM’inin bir günü = Dünyâ’nın 365 x 1.000 = 365.000 gününe eşit gibi.!
Buna göre Dünyadaki hızın 365.000’katı, mânâ âleminin hızı sayılıyor...
Bundan da MELEK’lerin ve CİN’lerin uzaydaki-göklerdeki hızları anlaşılıyor.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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32/7->9.âyetler,
ALLAH, yarattığı her şeyi güzel yaratır ve ilk insanı da
ÇAMUR’dan yaratmış, sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden
yapmış ve sonra onu şekillendirip – RÛHUNDAN ONA ÜFLEMİŞ’tir..
ve SİZE, KULAK’lar ve GÖZ’ler ve KALP’ler de verilmiştir..
Buna rağmen sizler, pek az ŞÜKREDİYORSUNUZ...
36/31.
ONLAR, Kendilerinden evvel nice milletleri - kavimleri,
nasıl helâk ederek yok ettiğimizi ve onların dünyaya geri
dönmediklerini görmüyor veya inanmıyorlar mı.?
38/71.72
Rabbin Meleklere demişti ki ;
“BEN, ÇAMURDAN BİR İNSAN YARATACAĞIM. YARATILIŞI TAMAMLAYIP da
RÛHUMDAN ÜFLEYİP ONA CAN VERDİĞİM ZAMAN DERHAL ONA SECDE EDİN”
57/8.
Peygamberiniz, sizi imâna çağırdığı halde, size ne oluyor da,
inanmıyor-imâna yanaşmıyorsunuz.? Hâlbuki, O’sizden MİSÂK’ta
kesin söz almıştı, eğer hatırlar-inanırsanız.!
NOT ; MİSÂK = Sözleşme yapılan gün.. Yâni ; RÛH’lar yaratıldığın zaman,
ALLAH TEALÂ : “BEN SİZİN RABBİNİZİM, BANA İNANIN İMÂN EDİN.” buyurduğunda,
RÛH’ların.. : “EVET BİZİM RABBİMİZSİN, İMÂN EDİYORUZ” sözü hatırlatılıyor.

66/12.
Ve IRZINI KORUMUŞ OLAN – İMRAN’ın KIZI MERYEM de bir örnektir.
BİZ ONA – RÛH’umuzdan üfürdük.! O’da, Rabbinin sözlerini ve
Kitaplarını tasdik etmişti ve BİZE itaat edenlerdendi...
70/4->7.
Muhakkak ki, MELEKLER ve RÛH – oraya bir günde çıkarlar.!
ALLAH azabının geldiği yerin mesafesi – 50.000 yıl’dır...
Ey MUHAMMED.! SEN, en güzel bir şekilde sabret...
Fakat kâfirler, gerçekten azabı uzak görüyorlar.!
BİZ ise onu, çok yakın görüyoruz...
NOT ; ALLAH TEALÂ’nın huzuruna gitmenin ve oradan dünyaya dönmenin HIZI da
ve MESAFESİ de – bu âyette açıklanmış ve inananların bilgi sahibi olması
istenmiş... ÖLMÜŞ İNSANLARIN GURUPLAR-KAFİLELER HALİNDE TOPLANAN RÛHLARI,
GÖREVLİ MELEKLER TARAFINDAN-> ALLAH TEALÂ’nın HUZURUNA GÖTÜRÜLME ZAMANI ;
50.000 yıllık Dünya zamanına eşit olan = 1-Gayb günü – içerisinde olduğu
anlaşılıyor... Hz.CEBRÂİL’e de RÛH deniyor... Fakat, Meleklerin önderi ve
ALLAH TEALÂ’nın en önemli emir kulu olan Hz.CEBRÂİL’in HIZI çok daha fazla
olduğu muhakkaktır ve bu husus, ilgili EVLİYA belgelerinden anlaşılıyor...

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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RÛH HAKKINDA – BAZI BELGELER ;
----------------------------

Hz.İbni MES’UD’a göre ; (Buhâri)
MEDİNE’de birkaç YAHUDİ’nin RÛH’u sorması üzerine,
17/85.âyet inmiş ve Hz.MUHAMMED’sav, bu soruya karşı,
bu âyeti okumakla yetinmiş...
RÛH’un MÂHİYETİ - YAPISI hakkında kesin belge olmadığına göre,
Aslını anlamak mümkün değildir. Hz.MUHAMMED’sav, bile RÛH’u
etraflıca açıklamadığına göre, başkasının bu konuyu kurcalaması
elbette sakıncalıdır ve Gerçek Din âlimi olan EVLİYÂLAR da,
Bu hususta pek az bilgi vermiş...
İşte bu bilgilerden bazıları aşağıdadır ;
--------------------------------------RÛH üzerine, BEDEN kılıfı giydirilmekle İNSAN veya CİN oluyor.
ÂHİRETTE, BEDEN kılıfı oranın şartlarına uygun olacak sanılıyor.
DÜNYADAKİ İNSAN 2-AZAP ÇEKİYOR ;
-----------------------------1.BEDEN’in ÇEKTİĞİ AZAP - Bunlar Maddi-Bedensel sıkıntılardır.
2.RÛH’un
ÇEKTİĞİ AZAP - Bunlar da Rûhsal sıkıntılardır...
KABİR’deki İNSAN RÛHU da 2-AZAP ÇEKİYOR ;
--------------------------------------Hz.İmâm GAZÂLİ,r.a. – kabir hayatı hk.
KIYÂMET ve ÂHİRET kitabındaki – açıklanmada ;
S; 26-dan ;
MEZARA konan ÖLÜLER 4-HÂLDE bulunurlar ;
Bunların ilk ikisi KÖTÜ – diğerleri İYİ insanlar içindir...
1.AZAP üzere,
2.HAKARET üzere, bunlar kabir azabıdır....
3.RAHMET üzere, 4.İKRAM.. üzere, bunlar da huzur içindedir.
DERT ve BELÂ-nın 2.YERİ KABİR ve Dünyada cezasını tamamlamamış
olan kimselerin asıl dertleri – KABİR HAYATINDA BAŞLIYORMUŞ...
ÂHİRET’te İNSAN’ın AZAP YERİ -> CEHENNEM...
Hz.MEVLÂNA’r.a. MESNEVİ – RÛH hakkında buyurmuş ki ;
-------------------------------------------------1.Cilt/8.Beyit ;
TEN -> CAN’dan ve CAN da -> TEN’den gizli değildir.
Fakat, CAN’ı GÖRMEK için -> KİMSEYE İZİN YOK...
1/1501->1506 ;
AKLİ konular İNCİ ve MERCAN bile olsa, CAN KONUSU BAŞKA’dır.!
CAN bahsi başka bir makamdır CAN şarabının başka bir kıvamı var.
ÖMER bile, AKIL âleminden -> CAN âlemine gelince -> CÂHİL oldu.!
AKIL ve konusu bil ki -> ESER veya SEBEP’tir...
CAN konusu ise, büsbütün şaşılacak bir şeydir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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HADDİ AŞAN İNSANLARIN NE KADAR ÂCİZ olduklarının âhirette
kendilerine gösterileceği ve Cehennemle cezalandırılacakları
haberi veriliyor. İnsanların haddi aşması hususunda,
Hz.MEVLÂNA Mesnevi 3.ciltte buyurmuş ki : Bak-> 3/4676.Beyit :
İNSANIN BİLGİSİZLİĞİ -> İLİMLERE ÜSTAT’tır,
ZULMÜ de -> ADALETLERE DOĞRU YOL GÖSTERİR.!
1/1975->1977.Beyitler ;
RÛH’un, ne erkekle bir alâkası vardır ne de kadınla.!
Bu RÛH, kurudan - yaştan meydana gelen HAYVANİ RÛH değildir.
Bu CAN, EKMEK’ten kuvvetlenen veya
kâh şöyle kâh böyle bir hâle gelen can değildir...
NOT ; İNSAN ve HAYVAN rûhlarının farklı olduğu – anlaşılıyor...
1/1515->1521.Beyitler ; Bak->26.54.Sûrelerde Hz.SÂLİH’in Devesi.
NOT ; Peygamber Hz.SALİH.a.s ve Mûcizevi DEVE’sine işâret var.
RÛH SÂLİH gibidir. TEN-Beden de DEVE’ye benzer.
RÛH vuslattadır, TEN ihtiyaç içindedir...
Temiz Rûha zarar vermenin imkânı yoktur.
Böyle bir Rûha sahip olanlara, kimse gâlip gelemez.!
Zarar gelse bile SEDEF’e gelir İNCİ’ye gelmez.!
NOT ; Kutsal kimselerin Rûhlarının farklı olduğu – anlaşılıyor.
TEMİZ RÛH’a zarar vermenin imkânı yoktur..
TANRI’nın NÛRU, KÂFİRLERE ASLA MAĞLÛP OLMAZ...
CAN -> TOPRAĞA ait cisme, KÖTÜ KİŞİLER İNCİTSİNLER de,
TANRI İMTİHANINI GÖRSÜNLER – diye ulaştı ve
bu sebeple cisimle bağdaştı - birleşti...
CAN’ı İNCİTEN KİŞİNİN,
BU İNCİTME’nin-> TANRI’yı İNCİTME OLDUĞUNDAN HABERİ YOKTUR.!
Bilmiyor ki, bu KÜP’ün suyu -> IRMAK suyu ile birleşmiştir.!
TANRI, bütün âleme PENAH (Sığınma-Dayanma-Güvenme yeri)
OLMASI için, BİR CİSME ALÂKA BAĞLAMIŞ’tır...
NOT ; TANRI’ya RÛH yoluyla sığınıldığına – işâret edilmiş...
1/2531.Beyit ;
TEMİZ RÛH, TEN - BEDEN AYIBI’ndan,
NİMET ve İHSÂN SAHİBİ TANRI’ya KAÇIP - GİTTİ...
1/2910->Beyitler ;
PERHİZ’ler, İLÂÇLARIN BAŞI ve İLÂÇLARIN ASLI’dır...
DÜŞÜNCELERDEN PERHİZ ET de, CAN KUVVETİNİ GÖR.!
Önce şunu iyi duy ki : ÇEŞİTLİ HALKIN CAN’ları,
“ELİF” den-> “YÂ” ya kadar olan harfler gibi çeşitlidir.!
Bu sebeple, baştan - >Ayağa kadar hepsi birse de,
yine de çeşitli harflerde birbirine benzerlik yoktur...
NOT ; İnsanların Rûhlarının farklı olduğu – anlaşılıyor.
1/2929.Beyit ;
Baharda çiçek dökülünce MEYVE baş gösterir ve
TEN - BEDEN HARAP OLUNCA da, CAN GÖRÜNÜR.!
MEYVE mânâdır Çiçek onun sûreti. Çiçek müjdedir Meyve de nimeti.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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1/3338.3339.Beyitler ;
Âlemlerin Rabbinin MÂNÂLAR DENİZİ olan BİN ŞEYHİ :
“MÂNÂ ALLAH’tır.!” dedi...
Bütün yerler - Gökler,
O’yürüyen denizde, O’CAN DERYASI’nda çer-çöp gibidir....
1/3430.->Beyitler ;
TANRI SARHOŞLUĞU’ndan başka – bütün HALK çocuktur...
HEVA ve HEVESİNDEN kurtulmuş kişiden başka bâliğ yoktur...
TANRI, “DÜNYA, KURU ve FAYDASIZ BİR OYUNCAKTAN İBARET’tir” dedi.
Oyuncağı terk etmedikçe sen çocuksun.
RÛH ARINMADIKÇA, NASIL TEMİZ OLABİLİRSİN.?
2/6.Beyit ;
RÛHLARIN CİLÂSI olan MESNEVİ’ye,
YENİDEN RECEBİN BEŞİNCİ GÜNÜ BAŞLANDI...
2/10.Beyit ;
Bu kapının âfeti -> HEVÂ ve ŞEHVET’tir...
BU AĞZI KAPA da O’âlemi gör.! O’ÂLEME GÖZBAĞI boğaz ve ağızdır.
2/56.Beyit ;
RÛH, İLİMLE – AKILLA DOST’tur...
RÛH’un, Arapça ve Türkçe ile ne işi var.?
2/178.Beyit ;
RÛH, ÜZÜMDEN-> ŞARABI ve YOKTAN-> VARI GÖRÜR...
2/188.Beyit ;
ÇOĞUNLUK, RÛH’u HAYVÂNİ’dedir – RÛH'u İNSÂNİ ise birdir...
NOT ; İnsanların Rûhlarının farklı olduğu – anlatılıyor.
2/1253.->Beyitler ;
CİSİM görünür, RÛH ise gizlidir. AKIL Rûhtan daha gizlidir.!
VAHİY kabûl eden RÛH ise, Akıldan da gizlidir...
Çünkü O’GAYB’dır, gizlikler âlemindendir...
MUHAMMED’in Aklı, kimseden gizli değildi.
Herkes, O’nun akıl ve kemâl sahibi olduğunu bilirdi..
Fakat, O’nun VAHİY RÛHUNU her can anlayamadı.!
AKIL, O’RÛHUN işlerine bazen DELİLİK, bazen ŞAŞKINLIK - der.
HIZIR’a göre alelâde olan işler MÛSÂ’nın bile aklını şaşırttı.!
MÛSÂ’nın Aklı bile GAYB işlerine ermemişse(Bak->18/60->âyetlere)
FARE kadar olan insanın AKLI nedir ki, bu işlere erişsin.?
2/3325.->Beyitler ;
KÂFİR KİM’dir.? ŞEYH’in imânından gâfil olan...
ÖLÜ KİM’dir...? ŞEYH’in Canından haberdar olmayan...
CAN – tecrübelerle sabittir ki HABERDAR olmaktan ibarettir...
KİM daha fazla HABERDAR’sa – O’kimse, daha ziyade canlıdır...
CANIMIZ, HAYVAN CANINDAN DAHA ÜSTÜN’dür NEDEN.?
Çünkü, daha fazla BİLİYORUZ...
MELEK’lerin CANI da, BİZİM canımızdan ÜSTÜN’dür Şaşkın olma.!
EHİL OLANLARIN CANLARI ise MELEK’lerin CANLARINDAN ÜSTÜN’dür..
MELEKLER, ÂDEM’e SECDE ettiler, Çünkü ;
ÂDEM’in CANI-> Meleklerden ÜSTÜN’dür...
TANRI adaleti, bir GÜL’ün->DİKEN’e SECDE etmesini hoş görür mü.?
CAN, Son mertebeyi aştığı zaman, her şeyin CANI ONA MÛTİ olur..
NOT ; RÛH, arındıktan sonra İLİM ve İTAAT’te son mertebeyi
aşabilirse eğer – ÂLİM veya EVLİYÂ olabileceğine işâret var...
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3/1610.->Beyitler ;
----------------Bil ki bu TEN-BEDEN, ELBİSE’ye benzer.
Yürü.! Bu elbiseyi giyeni ara, elbiseye sürtünüp durma.!
RÛH’a, TANRI’yı tevhid etmek hoş gelir..
GÖRÜNMEYEN BİR BAŞKA EL-AYAK VAR.!
RÜYÂDA, el-ayak görür, bir şey alır, bir yere gider veya
birisiyle görüşür-konuşursun ya, BUNU GERÇEK BİL, SANAL SANMA.!
SEN, BEDENSİZ BİR BEDENE SAHİPSİN...
Artık, CANININ CİSİMDEN - BEDENİNDEN ÇIKACAĞINDAN KORMA...
3/2535.->Beyitler ; (Not ; NÛR ile ilgili)
BEDEN’in değeri CAN’la ve CAN’ın değeri de CANÂN’ın IŞIĞI iledir.
CAN, ışıksız diri olsaydı eğer, kâfirlere-> ÖLÜ denir miydi.?
3/3189.->Beyitler ;
KÖLE’nin rengi değişiktir fakat, TERTEMİZ RÛH’un RENGİ YOK’tur..
RÛH’un ne rengi vardır ne sebeplere bağlı ne toprağa mensuptur..
3/3365.->Beyitler ; (Riyâzat = NEFS’i öldürmek için az yemek)
RİYÂZAT’ta BEDENİN ÖLÜMÜ, -> DİRİLİK’tir...
Bu BEDEN’in EZİYET ÇEKMESİ-> RÛH’a EBEDİ’lik verir...
3/3584.->Beyitler ;
AKIL, canla idrak-anlayış sahibi olmuş, canla aydınlanmıştır...
RÛH, nasıl olur da AKLIN tasarrufuna girer.? Fakat RÛH,
Akla tesir eder de AKIL, bu tesir altında TEDBİRE girişir...
3/4219.->Beyitler ;
ET - OT YEMEKLE ARTAN GELİŞEN CAN, HAYVAN CANI’dır...
O’CÂNİ ATEŞE MENSUP’tur, ODUN GİBİ de TELEF OLUR - GİDER.!
ODUN olmasaydı eğer, MEYVE verir ebediyen mâmur halde kalır,
her şeyi de mâmurlaştırırdı...
NOT ; bu beyitler, şu âyete işâret ediyor ;
47/12.âyet,
ve İNKÂR EDENLER - YALNIZ DÜNYADAN FAYDALANACAK’tır ve
ONLAR DÜNYADA ZEVK-SAFÂ SÜRER ve HAYVANLAR GİBİ YERLER.!
SONUNDA, ONLARIN YERİ - YURDU ATEŞ’tir....
BEYİTLER BAŞLIĞI ;
CAN’ın, RÛHLAR ÂLEMİNE gitmeyi dilemesi.!
Canın vatanına gitmeyi ve AYAK BAĞI olan,
şu bedenden kurtulmayı istemesi,
------------------------------3/4435.->Beyitler ;
CAN der ki :
“Ey benim, yeryüzüne ait olan cüz’ülerim.! Benim garipliğim,
sizin garipliğinizden daha acı. Çünkü ben ARŞ’a ait’im..”
BEDENİN meyli Yeşilliklere-Akarsuya, Bağa-Bahçeye, kazancadır.
CANIN meyli ise, Hikmete-Bilgilere ve Yücelmeye-Yükselmeyedir...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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4/408.->Beyitler ;
İnananlar çoktur, fakat İMÂN BİR’dir..
Cisimleri çoktur, fakat CAN’ları TEK’tir...
İNSAN’da, Öküzün - Eşeğin anlayışından ve
Canından başka bir AKIL ve başka bir CAN vardır...
O’DEM’e erişen, O’makamda TANRI VELİSİ olan kişide de,
İnsandaki Candan - Akıldan başka ve ayrı bir CAN ve AKIL vardır.
NOT ; İnsan Rûhlarının farklı derecede olduğu – anlaşılıyor.
BİR VELİ’nin -> KABİRDEN İRŞÂDI - Hakkında ;
-----------------------------------------BAŞLIK ; Şeyh Ebûl HASAN’ın hocası BAYEZİD’in,
kabirden, kendisine verdiği haberleri duyması Hk.!
4/1925.->Beyitler ;
Ebul HASAN, Müridlerinden şunu duymuştu ;
BAYEZİD : “HASAN BENİM DERVİŞİM ve ÜMMETİM OLUR. HER SABAH
BENİM MEZARIMA GELİR ve BENDEN DERS ALIR.!” demişti.
Ebul HASAN da dedi ki :
“BEN de ŞEYH’imi RÜYÂMDA GÖRDÜM ve BU SÖZÜ RÛH’undan DUYDUM.!”
O, her sabah Şeyhinin mezarına yüz-tutar ve tâ... kuşluk vaktine
kadar huzurunda dururdu. Sözlü veya sözsüz MÜŞKÜLLERİ hallolurdu.
Bir gün KAR yağmış ve mezar karlarla örtülünce gamlanmıştı ve
Mezardaki BAYEZİD’den ses geldi :
“BEN BURDAYIM BANA GEL diye SENİ ÇAĞIRIP DURUYORUM. KENDİNE GEL
ve SESİME KOŞ. ÂLEM KAR’la DOLSA da SEN, BENDEN YÜZÇEVİRME.!”
O’gün Ebul HASAN’ın hâli düzeldi ve
daha önce duymuş olduğu şeyler, O’gün kendisinde zuhûr etti.!
----------*****---------4/2672.->Beyitler ;
İSÂ ve İDRİS MELEKLERLE aynı cinstendi,
bu sebeple GÖKYÜZÜNE çıktılar.!
HÂRUT’la MÂRUT’sa, TEN-BEDEN cinsindendi de,
göklerdeki yüceliklerden aşağı indiler.!
KÂFİRLER de ŞEYTAN’larla aynı cinstendir...
........................................
Kendine gel, SEN de bir yücelik elde et ve
Başkalarının yüceliğini dert etme – kıskanma ve
TANRI’dan bu hasedin DEF’ini dile de, TANRI SANA İYİ BİR
MEŞGÛLİYET VERSİN ve SEN ONDAN BAŞ KALDIRAMAYASIN.!
Kendine gel ey gönül.! GURURLU-KİBİRLİ olma sakın...
İSÂ, TANRI SARHOŞU’dur, EŞEKLER de ARPA SARHOŞU.!
PEYGAMBERLER, RÛH ve MELEK CİNSİNDEN’dir...
Bu sebeple, gökteki Meleği çekerler.!
Peygamberlerin cinsinden olan Canlar da,
çekişe-çekişe onların yanına giderler...
BAKALIM SEN HANGİ CİNSTENSİN.!?
HÂMAN’a meylin varsa FİRAVUN cinsindensin,
MÛSÂ’ya meylin varsa, SÜBHÂN’tarafındansın...
Eğer ikisine de meyilli isen, NEFİS ile AKIL savaş halindedir.!
Kendine gel kendine.! ÇALIŞ da MÂNÂLAR, SÛRETLERE ÜSTÜN OLSUN..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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5/3423.->Beyit ;
RÛH, BEDENSİZ İŞ YAPAMAZ ve RÛHSUZ BEDEN ise soğuk-donuktur...
6/150.->Beyitler ;
RÛH’un tesiri, bilgi ve anlayış-tır.. Kimde bu bilgi ve anlayış
daha fazlaysa, O’kimse daha ziyade Tanrılıktır...
Fakat, bu tabiat âlemi ötesinde öyle haberler-bilgiler var ki,
Bu canlar O’meydanda âdetâ cansız bir hâle gelirler.!
MELEKLER de tamamen Akıldan-Candan ibarettiler. Fakat,
yeni bir Can geldi de ÂDEM YARATILDIĞI ZAMAN, onun karşısında
MELEKLER -> BEDEN haline geldiler ve ÂDEM’e SECDE ettiler...
6/3309.->Beyitler ;
RÛH, RABBİMİN EMRİNDE’dir – GİZLİ’dir...
Onun için nasıl bir örnek versem, anlatmaya imkân yoktur...
6/3498.->Beyitler ;
RÛHA, GAYB ÂLEMİNDE İŞKENCELER VAR’dır.
Fakat sen sıçrayıp kurtulmadıkça, bu işkenceler gizlidir...
TANRI KORKUSU ile, HEVA ve HEVESTEN GEÇTİĞİN zaman,
TANRI tesniminden bir sağrak elde edersin...
FİH-i MÂFİH-de Hz.MEVLÂNA’r.a. RÛH hakkında buyurmuş ki ;
------------------------------------------------------Sayfa 89 ;
NEFİS başka – RÛH başkadır.
Görmüyor musun, insan uykuda iken NEFİS nerelere gider. Hâlbuki
RÛH vücutta kalır. Dolaşan NEFİS’tir ve başka bir şey olur.!
Sayfa 286 ;
İNSANIN RÛHU, içinde bulunduğu her durumda HAK İLE MEŞGULDÜR ve
insanın işi-meşguliyeti, Rûhunun meşguliyetine engel değildir..
ÖRNEK ; Bir HÂMİLE kadın uğraşırken, yemek-yerken, uyurken gibi
bütün hallerde – karnındaki çocuk büyür kuvvet ve duygu kazanır.
Halbuki, annenin bundan haberi yoktur.!
İşte bunun gibi, İNSAN da O’RÛHU YÜKLENMİŞ’tir...
Bak->33/72.73.âyetler ;
Muhakkak ki Biz ; EMÂNET'i Göklere-Yere ve dağlara sunduk ta,
onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve ondan korkup titrediler.
EMÂNET'i, PEK ZÂLİM ve ÇOK CÂHİL OLAN İNSAN YÜKLENMİŞ’tir...
Bunun sonucu şu dur :
ALLAH ; ikiyüzlü erkeklerle – ikiyüzlü kadınları ve
ALLAH'a eş-koşan erkeklerle - ALLAH'a eş-koşan kadınları azâba
uğratacaktır. ALLAH, inanan erkek ve kadınların da TÖVBE’sini
kabûl edecektir. Çünkü ALLAH, bağışlayıcıdır ve merhamet eder.
Şu muhakkak ki ULU TANRI RÛHU,
karanlıklar ve bilgisizlik içinde bırakmaz...
Çünkü RÛH, AĞACIN KÖKÜ GİBİ’dir ve toprakta gizlidir,
fakat eseri dallarında görülür.!
Eğer KÖK çürürse, ne dal ne de yaprak olur...
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MEKTUBÂT - Hz.İmâm RABBÂNİ’r.a. RÛH hakkında buyurmuş ve
99.MEKTUP ; Bu mektup, molla Hasen KİŞMİRÎ’ye yazılmış...
-----------------------------------------------------İNSAN RÛHU, bu görünen CESETLE birleşmeden önce terakki edemezdi.
Kendine mahsus bir derecede-makamda bağlı ve hapis idi.!
Ancak, bu cesede girdikten sonra YÜKSELEBİLME İMKÂNI verilmiştir.
Bu hassa ile RÛH, Meleklerden de üstün ve şerefli olabilmektedir.
Madde olmayan ve zamanlı-mekânlı olmayan RÛH her bakımdan CESETLE
birbirinin zıddı olmasına rağmen, Zıtları bağdaştıran Allah Tealâ
RÛH’u-> NEFS’e âşık ederek, bunların birarada kalmasını sağladı.!
NOT ; Demek ki, İNSANLARIN BİRBİRİNE AŞKI, bundan kaynaklanıyor.!
3/112.âyet,
ALLAH’ın ve inananların himâyesine sığınanlar hariç - Onlar,
nerede bulunurlarsa bulunsunlar ONLARA -> ALÇAK’lık DAMGASI
VURULMUŞTUR. Onlar, ALLAH'ın gazabına uğradılar ve onlara
“ZİLLET=rezil yaşama.!” damgası vuruldu. Buna sebep ; Onların
ALLAH'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere Peygamberleri
öldürmeleri ve karşı gelmeleri ve haddi aşmalarıdır...
95/4->6.
Gerçekten BİZ - insanı en güzel şekilde yarattık.
Sonra onu ----- aşağıların aşağısı yaptık..
Ancak, inanan ve hayırlı işler işleyen kimseler müstesnâdır...
İşte RÛH, bu şekilde NEFSE esir oldu.! Hattâ kendini unuttu ve
NEFS-i EMMÂRE = Şeytana tâbi olan Nefs haline geldi...
RÛH, her şeyden HAFİF ve LÂTİF olduğu için,
her ne ile birleşirse onun hâline – şekline - rengine girer...
İşte bu sebeple RÛH, bedene girip Nefisle birleşince,
ALLAH TEALÂ ile olan ilgisini de bilgisini de unuttu ve
NEFİS GİBİ CEHÂLET ve GAFLET KARANLIĞI ile KARARDI...
Allah Tealâ’nın merhameti sebebiyle gönderilen PEYGAMBERLER ve
DİN ÂLİMLERİ-EVLİYÂLAR vasıtasıyla RÛH, doğru yola çağrıldı ve
NEFSE - ŞEYTANA uymaması tavsiye edildi...
İNSANA verilmiş olan İRADE ile - Eğer RÛH,
İLÂHİ emre uyar ve NEFS’ten yüz çevirirse-> FELÂKETTEN KURTULUR.
Artık, nefsin gafleti-sapıklığı da ona tesir edemez hale gelir.
Aksi halde RÛH->NEFSE uyar ve Dünyadan ayrılmamak isterse eğer,
doğru yola girmemiş olur ve mutluluğa erişemez...
ÖRNEK ;
BÂDEM YAĞI Çekirdek içinde bulunduğu sürece ikisi de aynı şeydir.
YAĞ, POSADAN ayrılınca, her ikisinin işi-hassaları başkadır ve
her bakımdan ayrı iki şey olurlar...
İşte bu hâle yükselmiş olan KUTLU BİR İNSAN’ı, bahtiyar insanı,
bazen TEKRAR BU DÜNYA ÂLEMİNE İNDİRİRLER.!
Böyle kutsal bir insan, insanların arasında bulunur ve
görünüşte herkes gibidir fakat RÛHU HİÇBİR ŞEYE BAĞLI DEĞİLDİR,
sadece ALLAH TEALÂ’ya olan bilgisi ve sevgisi iledir...
İstemediği halde, onu bu âleme geri döndürmüşlerdir ve
böyle bir MÜNTEHİ (İşini sona erdiren kutsal kişi)- mahlûklara
olan ilgisi kendi elinde olmayarak, insanlar arsında yaşar...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Bir MÜNTEHİ’nin HALK’ın arasında yaşaması, HALKI İRŞÂD etmesi
onun görevidir ve görev bittiği zaman onu ebedi âleme alırlar.
TARİKAT BÜYÜKLERİ – İRŞÂD MAKAMINI değişik şekilde anlatmış ve
Çoğu – şu söz ile anlatmış :
---------------------------HALK ARASINDA, HAKK ile OLMAK’tır.
Bir diğeri de - şu şekilde anlatmış ;
----------------------------------KÂH ÇIKARIM GÖKYÜZÜNE - SEYREDERİM ÂLEMİ,
KÂH İNERİM YERYÜZÜNE -- SEYREDER ÂLEM BENİ..
MEKTUBÂT - Hz.İmâm RABBÂNİ’r.a. RÛH hakkında buyurmuş ve
239.MEKTUP ; Bu mektup, molla Ahmed BERKİ’ye yazılmış...
----------------------------------------------------MEBDE ve ME’ÂD – Risâlesindeki ; RÛHUN CESED ŞEKLİNİ ALMASI.!
Cümlesi, şu anlamdadır ;
CANLI BİR İNSANIN YAPTIĞI İŞLERİ, RÛHUN YAPMASI – demektir ki,
bu iş, RÛH’un Ceset-Beden haline gelmesiyle mümkündür ve
DİN BÜYÜKLERİ RÛHLARININ CANLI İNSAN gibi GAYBDEN(Öbür taraftan)
İNSANLARA YAPTIKLARI YARDIMLAR – hep bu şekilde olmaktadır.!
Düşmanları helâk etmeleri ve sevdiklerine çeşitli yardımlarda
bulunmaları ve sıkıntıda olanları kurtarmaları – hep böyledir..
Not ; Bu hususa ait örnek âyetler şunlar ;
8/17.
Savaşta - ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ancak ALLAH ÖLDÜRDÜ...
Ve Attığın zaman da sen atmamıştın ancak ALLAH ATMIŞTI.!
Ve ALLAH bunu inananlara güzel bir lütufta-ihsanda bulunmak
için yapmıştı. Muhakkak ki ALLAH, işitir ve her şeyi bilir...
33/9. (HENDEK SAVAŞINDA)
Ey İNANANLAR.! ALLAH’ın size gönderdiği nimetini hatırlayın.!
Hani, üzerinize güçlü ordular gelmişti ve BİZ de onlara karşı
BİR RÜZGÂR ve SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ ORDULARIMIZI GÖNDERMİŞTİK.!
Çünkü ALLAH, yaptıklarınızı görmekteydi...
285.MEKTUP ; Sayfa 475-476.dan alındı ;
------------------------------------ARŞ – Maddeli, cihetli, ölçülü şeylerin dışındadır....
RÛH âlemi de,, cihetli, ölçülü âlemin dışındadır...
RÛH, RADYO DALGALARINA benzetilebilir bu dalgalar madde değildir
ve yer kaplamazlar. Böyle olmakla birlikte her yerde vardırlar,
denir. Çünkü, her yerde radyoda ses hasıl ediyorlar...
RÛH, mekânsız olduğu ve anlaşılamayan bir varlık olduğu için,
İnsanı şaşırtmaktadır. RÛH’un, madde âlemine de, mânevi âleme de
yakınlığı vardır ve RÛH Madde âleminden çıkmalı ve mekânsız olan
ÂLEM’i ERVÂH derecelerini de aşmalıdır. Bu âlemlerdeki bütün
makamları geçmedikçe, asıl gaye olan O’yüce isme ulaşamaz...
Fârisi beyit tercümesi ; EFENDİ, YÜKSELDİM-KAVUŞDUM SANIYOR,
KENDİNİ BEĞENMİŞ - YERİNDE SAYIYOR.!
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ALLAH TEALÂ, mahlûklara benzemekten çok uzaktır.
O, ÖTELERİN ÖTESİ –> DAHA ÖTESİ’dir.!
Arabî beyit tercümesi ;
SEVGİLİYE KAVUŞMAK, ELE GEÇERMİ ACABA.........?
YÜKSEK DAĞLAR ve KURKUNÇ TEHLİKELER VAR ARADA.!
286.MEKTUP ; Sayfa 480->483.den alındı ;
ALLAH TEALÂ’dan başka her şeye ÂLEM denir...
MÜSLÜMANLAR 2-KISIMDIR ; MÜCTEHİD-MUHAKKİK veya MUKALLİD’dirler.
MÜCTEHİD-MUHAKKİK – Araştırarak- çalışan öğrenen ilim sahipleri.
MUKALLİD......... – Taklit ederek inanan kimseler – HALK’tır...
Hz.Abdüllah ENSÂRİ buyurmuş ki :
“YÂ RABBİ.! DOSTLARINI NASIL YAPTIN ki ; ONLARI TANIYAN SANA
KAVUŞUYOR ve SANA KAVUŞAMAYACAKLAR da, ONLARI TANIYAMIYOR.!
İşte, böyle bir Allah dostunun sohbeti ile şereflenemeyen bir
kimse – eğer SEÇİLMİŞLERDENSE, TASAVVUF YOLUNDA İLERLEMESİ İÇİN,
ESKİ BÜYÜKLERDEN BAZILARININ RÛHLARINI ONA REHBER-VASITA YAPARLAR
Çünkü bu yol çok tehlikelidir ve bir rehber buluncaya kadar,
Allah Tealâ-ya yalvarmalıdır...
TASAVVUF YOLUNDA İLERLEYEBİLMEK İÇİN,
Önce – NEFSE UYMAMAK gereklidir ve bu iş ancak ;
VERA ve TAKVÂ ile olur...
İlerleyebilmenin ön şartı VERA’dır dedik. Çünkü insanın işleri
2-çeşittir ; 1.EMREDİLEN İŞLER – 2.YASAK EDİLEN İŞLER’dir...
MELEKLER’de EMR’edilen işleri yaparlar ve bunlarda YASAK edilen
işlerden sakınma yoktur. Çünkü MELEKLER yasakları yapmayacak
şekilde yaratılmışlardır bu sebeple yasakları işleyemezler ve
MELEKLERE herhangi bir şey yasak edilmemiştir...
İLERLEMEK TERAKKİ ETMEK için, sadece emredilen şeyleri yapmak
insan için yeterli olsaydı eğer, Melekler de terakki ederlerdi..
İLERLEMEK-TERAKKİ ETMEK, ancak yasaklardan sakınmakla mümkündür.
İnsanı KEMÂLE kavuşturan, OLGUNLAŞTIRAN yollar çoktur...
Bunlardan en kısa yol -> NEFİS ile mücadelede AZİMET yoludur.
AZİMET – Haramlardan sakınmak ve izinlerde haddi aşmamaktır.
RUHSAT – Yalnız Harâmlardan kaçınmaktır...
287.MEKTUP ; Sayfa 486->dan alındı ;
RÛH, Bedene girmeden önce KUTSAL-MUKADDES ÂLEMİ biraz biliyordu.
Bedene girince, bu bilgisi kalmadı.! Bu bilgi ve ilgiyi tekrar
kazanması için CEZBE->İlâhi çekiş veya SÜLÛK->Kendinin çalışma
yolu ile ilerlemesi ve FENÂ-> Varlıktan geçme olayı gerekiyor..
Fârisî beyit tercümesi ;
---------------------BİR KİMSEDE HÂSIL OLMASZA FENÂ,
HAK TEALÂ’ya YOL BULAMAZ, ASLA...
ANLAŞILMAZ ve ÖLÇÜLMEZ BAĞLANTILAR,
HAK ile RÛHUMUZ ARASINDA VAR...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

* RÛH - CAN ile ilgili DİNİ belgeler *

14

HAK ile -> RÛH’umuz ARASINDA olan ANLAŞILMAZ BAĞLANTILAR,
287.MEKTUP ; Sayfa 497->deki 9.Mârifette şöyle açıklanmış ;
--------------------------------------------------------Hadis-i Şerif ; ALLAH TEALÂ, ÂDEMİ KENDİ SÛRETİNDE YARATTI...
Sözündeki anlam, ÂDEMİN RÛHU KENDİ ÖZÜNDEN’dir ve
ALLAH TEALÂ mekânsız olduğu için, RÛH da mekânsızdır, demektir...
RÛH’un bedene bağlılığı, Allah Tealâ-nın âlem ile ilgisi gibidir.
Ne içindedir ne dışındadır, ne bitişiktir ne ayrıdır.!
Âlemi de varlıkta tutan Allah Tealâ-dır... Bunun gibi,
Allah Tealâ bedenin her zerresini RÛH ile DİRİ tutmaktadır...
İNSANA GELEN HER FEYZ->İlim-irfan-Basiret-Derece-Bereket-Bolluk,
ÖNCE RÛHA GELİR ve RÛH’dan BEDENE YAYILIR...
Bu sebeple ALLAH TEALÂ buyurdu ki :
--------------------------------YERE ve GÖĞE SIĞMAM, Fakat MÜMİN KULUMUN KALBİNE SIĞARIM...
Çünkü, yer ve gökler maddedir mekânlıdır,
halbuki Mümin kulun kalbi mekânsızdır ve buraya sığar...
Mümin olmayan kimselerin kalpleri ise KÂMİL-OLGUN olmadığı için,
Maddilikle karışık halde olduğundan ALLAH TEALÂ burada bulunamaz.
Bu sebeple, Arâf S.7/179.âyette bazı insanlar için buyurulmuş ki;
“ONLAR, HAYVANLARA BENZERLER. Hattâ onlardan daha sapıktırlar...”
----------*****---------Hz.MEVLÂNA’r.a. FİH-İ MÂFİH’de – RÛH hakkında buyurmuş ki ;
--------------------------------------------------------Sayfa-89 ; NEFS başka, RÛH başkadır...
Görmüyor musun, insan uykuda iken NEFS nerelere gider.!
Hâlbuki RÛH vücutta kalır. Bizim dediğimiz şudur :
“Bir ÂLEM vardır ve biz onu aramalıyız. Bu Dünya ve dünyada
güzel-hoş olan şeyler, insanın HAYVANLIK tarafının nasibidir ve
Hayvanlığını kuvvetlendirir... Asıl-Esas olan İNSANLIK tarafı ise
günden-güne eksilir. * İNSAN, KONUŞAN BİR HAYVAN’dır * derler.
Şu halde insan, 2-şeyden ibârettir ;
---------------------------------HAYVANLIK tarafının besini ŞEHVET verici şeyler ve ARZULAR’dır.
İNSANLIK tarafının besini BİLGİ-HİKMET ve TANRININ CEMÂLİ’dir.
Bedende bu iki şahsiyet daima savaşmaktadır.!
Bakalım, tâlih kimin yüzüne gülecek ve kime yâr olacaktır.?
NOT ; Bu sebeple Hz.Mevlâna’r.a.Mesnevi 4.ciltte buyurmuş ki :
RÛHLARIN AŞAĞILANMASI -> BEDENLER YÜZÜNDEN’dir,
BEDENLERİN YÜCELİĞİ de -> RÛHLARDAN KAYNAKLANIR...
64/2.âyet ;
SİZİ yaratan O’dur ve kiminiz inançlı, kiminiz de kâfirdir ve
andolsun ki ALLAH, yaptığınız her şeyi görmektedir...
NOT ; Bu belgelerden, KADER’in insanın elinde olduğu ve
İRADE ile insanın imâna veya inkâra dönebileceği anlaşılıyor...
----------*****----------
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AŞAĞIDAKİ ÂYETLER, İNSAN İRADESİ VARLIĞININ KANITI’dır ;
-----------------------------------------------------4/115.âyet,
Kendisine, DOĞRU YOL - HAK YOLU apaçık belli olduktan sonra ;
Peygamber’e karşı çıkıp - aykırı hareket eden ve inananların
yolundan başka yola sapan kimseyi – döndüğü yolda bırakırız..
ve Cehenneme atarız. Orası, ne kötü bir dönüş yeridir..
5/35.
Ey İNANANLAR.! ALLAH’tan SAKININ ve O’NA ULAŞMAYA YOL ARAYIN
ve O’NUN YOLUNDA CİHÂD EDİN ki, KURTULUŞA – MUTLULUĞA ERESİNİZ..
6/125.126.
ALLAH, kimi doğru yola götürmek isterse ; Müslümanlığı kabûl
etmesi için GÖNLÜNÜ AÇAR, kimini de sapıklıkta bırakmak isterse
onun da GÖNLÜNÜ, göğe yükseliyormuş gibi DARALTIR.!
Rabbinin doğru yolu işte budur. Öğüt almaya lâyık kimselere,
âyetlerimizi işte böyle açıkça bildiriyoruz.
7/30.
ALLAH, insanların bir kısmını doğru yola eriştirdi...
Bir kısmı da sapıklığa LÂYIK oldu. Çünkü onlar ; Allah'ı bırakıp
şeytanları dost edinmişlerdi.! ALLAH'ı bırakıp da, şeytanları
dost edinenlerin, doğru yolu bulduklarını mı sanıyorsunuz.?
16/9.
Yolun doğrusunu göstermek, ALLAH'a aittir. Yolun eğri olanı da
vardır. ALLAH dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi..
16/104.
ALLAH’ın âyetlerine inanmayanları – ALLAH doğru yola eriştirmez.
Ve bunlara, elemli bir azap vardır..
46/13.14.
“RABBİMİZ ALLAH’tır...” diyerek, doğru yoldan - Din yolundan
sapmayanlara, hiçbir korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir.
İşte bunlar Cennetliklerdir. Yaptıkları hayırlı-iyi iş ve
amelin karşılık olan Cennetlerde sonsuza kadar kalacaklardır...
72/11. (CİN’ler hk.)
“Gerçekten – aramızda doğru-dürüstler de var ve
bunlardan başka aşağılık olanlar da var.
Bizler ; çeşit-çeşit yollarda olan topluluklardık.! “
73/19.ve 76/29.aynı.
Doğrusu – bütün bu anlatılanlar, birer ÖĞÜT’tür. (Öğüt = EMİR)
Artık - dileyen kimse, RABBİNE doğru giden bir yola girer..
74/38.
Herkes, kazandığına bağlıdır...
76/3.
İster ŞÜKREDİCİ olsun veya isterse NANKÖR olsun,
Şüphe yok ki – BİZ insanlara doğru yolu gösterdik.....
80/17->20.
CANI ÇIKSIN - KAHROLASI İNSANIN – O’NE NANKÖR’dür.!
ALLAH onu neden yaratmış.?
Onu – MENİ’den-bir damla sudan yaratıp – ona şekil vermiş ve
Ona – tutacağı yolu kolaylaştırmıştır...
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RÛH hakkındaki belgelerden anlaşılıyor ki,
İNSAN RÛH’unun, DÜNYADA ARINMASI-ARITILMASI gerekiyor ve buna ;
KEMÂLE ERMEK – OLGUNLAŞMAK – ADAM OLMAK deniyor ve
bunun her insana göre bir zamanı-süresi var ve
Mesnevi 1/2591.Beyitlerde Hz.Mevlâna’r.a. buyurmuş ki ;
----------------------------------------------------Âdi OT’lar, 2-ay içinde yetişirler fakat,
Kırmızı GÜL 1-yılda yetişir. Bu sebeple Yüce Tanrı,
her şeyin müddetini EN’AM Sûresinde anlatmıştır...
İşte, bu belgelerden çıkan ŞAHSİ ANLAYIŞIM – şöyle ;
RÛH hakkında, bunca belgelerden anladığım şey şu ki,
--------------------------------------------------* RÛH, Ölümsüz bir diri ve Şeffaf-Renksiz-Kokusuz ve içine
girdiği maddenin şeklini alabilen ve O’maddeyi canlandıran ve
* ALLAH TEALÂ’dan, sanki bir parça gibi.?!?!
* ALLAH TEALÂ, sanki bir OKYANUS gibi CAN DENİZİ.!
ve bir RÛH sanki bu okyanustan bir FİNCAN bir BARDAK su gibi.
* BİR OKYANUSTAN, milyarlarca bardak SU almakla,
okyanustan bir şey eksilmiş sayılmaz...
Bu sebeple, RÛH KITLIĞI söz konusu olamaz ve
Bu sebeple de REANKARNASYON’a gerek ve ihtiyaç yoktur...
* RÛH bedensiz, BEDEN de Rûhsuz bir iş yapamıyor. İstisnâlar var.
Bazı RÛH’lar İlâhi izin dahilinde Dünyadakilere yardım ediyor.
ve bu hususlarda, Dini kitaplarda pek-çok örnek var...
* Her RÛH, farklı ve câhil – Bak-> Sayfa 7-8..
* RÛH’un değer kazanması için İLİM ve ARINMA gerekiyor...
Fakat bu arınma Reankarnasyon şeklinde ve mecburi değil
* Her İnsan RÛHU, şahsiyet ve irade sahibidir ve arınması
Dileyen İLÂHİ EMİRLERE-YASAKLARA UYAR-ARINIR ve Cennete
Dileyen İLÂHİ EMİRLERE-YASAKLARA UYMAZ-SAPAR Cehenneme
Her çeşit yanlıştan, Yüce yaratıcımıza sığınıyorum...
----------*****----------

çünkü;
gerek.
girer.
girer.

RÛH KONUSUNDA – CİN’ler için de birkaç âyete bakmak gerekiyor ;
15/26.27.âyetler - Andolsun ki Biz ;
İNSAN’I, balçıktan - işlenebilen kara topraktan yarattık ve
CİN’leri de DAHA ÖNCE – dumansız, zehirli ateşten yaratmıştık.
46/29.
Ey MUHAMMED.! KUR’AN-ı DİNLEMELERİ için, CİN’lerden BİR GURUBU
SANA YÖNELTMİŞTİK. Bunlar hazır olunca birbirlerine dedi ki :
“SUSUN.!” ve Kur’an-ın okunması bitince, bu CİNLERDEN HER BİRİ,
BİR UYARICI OLMAK ÜZERE – KENDİ MİLLETLERİNE DÖNDÜ’ler...
72/19.
ALLAH’ın kulu Muhammed, ALLAH’a ibâdet için Namaza kalktığında,
CİNLER ETRAFINI, KEÇE GİBİ SIMSIKI SARIYORLARDI.!
----------*****---------Anlaşılıyor ki, insanların UFO dedikleri yaratıklar CİNLER’dir.
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BAZI RÛH’ların –> GAYB’den İNSANLARA YARDIM ETMESİ.!
Metafizik bir olaydır. Bak->S;95 239.MEKTUP’ta başka örnek var.
HAKİKİ İMÂN sahibi olmayanlar bunları anlayamaz – buna inanmaz.
Hz.MEVLÂNA’r.a,işte böyle bir olayı Mesnevi 6.cilt 3248.Beyitten
itibaren, bir olayı şu şekilde anlatmış ;
--------------------------------------KETHÜDA ; Halkın güvendiği hayırsever bir kul...
MUHTESİP ; Darda kalanlara yardım eden kutlu-varlıklı kişi...
Başlık ;
TEBRİZ KETHÜDA’sının, O’ADAMIN BORCUNU BÜTÜN TEBRİZ’lilere
TAKSİMİ ve PEK AZ BİR PARA TOPLANIŞI ve BU SEBEPLE O’GARİBİN,
MUHTESİB’in MEZARINA GİDEREK HALİNİ ANLATMASI.!
--------------------------------------------BİR ADAMIN BORÇLU OLUŞU, halk arasında yayılınca Kethüda onun
derdiyle dertlendi ve şehirde halktan para toplamaya başladı...
Fakat toplanan para ancak 100-Altın kadardı ve çok yetersizdi.!
Durumu gidip adama anlatınca – adamla birlikte CÖMERTLİKTE ÜNLÜ
MUHTESİB’in mezarına gittiler ve ADAM mezara dedi ki :
---------------------------------------------------“EY YOKSULLARIN DAYANDIĞI - GÜVENDİĞİ ZAT.!
EY YOLDA KALANLARIN İMDADINA ERİŞEN. EY MİKÂİL GİBİ RIZIK-AZIK
VEREN.! İHSÂN EDERKEN * MALIMDAN NE KAYBETTİM.! * diye AKLINA
BİRŞEYLER GELMEYİP KAŞLARININ ÇATILDIĞINI KİMSENİN GÖRMEDİĞİ
HİMMETİ YÜCE DEVLETLİMİZ. SEN ÖLMEDİN – BİZİM GEÇİMİMİZ ÖLDÜ.”
6/3519.->
Ağlayıp - inleyerek hâlini arz etmesinden sonra,
KETHÜDA O’garibi evine götürür ve kendisi de evine gider...
Kethüda O’gece RÜYÂ’sında, kutlu Muhtesib’i görür.!
kutlu Muhtesib, odanın baş köşesine geçmiş oturmaktadır ve
KETHÜDA’ya şöyle söyler :
“Ey iyi ADAM.! Mezarıma ne söylenmişse hepsini duydum.!
Fakat cevap vermeme izin yoktu, izinsiz ağzımı açamam ki...
BİZ, İŞLERİN ASLINI ÖĞRENDİĞİMİZ İÇİN AĞIZLARIMIZI MÜHÜRLEDİLER.
GAYB SIRLARI AÇIĞA ÇIKMASIN ve ŞU HAYAT ŞU GEÇİM YIKILMASIN diye
BİZİ söyletmiyorlar.. GAFLET PERDESİ TAMAMEN YIRTILMASIN diye ve
MİHNET TENCERESİ YARI HAM KALMASIN diye BİZİ SUSTURDULAR...
KULAĞIMIZ kalmadı fakat baştan-> ayağa kulağız...
AĞZIMIZ SÖYLEMİYOR, DUDAĞIMIZ YOK, fakat BAŞTANBAŞA SÖZÜZ.!
DÜNYADA ne vermişsek – hepsini burada bulduk.!
Bu âlem perdedir, O’âlemse hakiki âlem...
EKİM GÜNÜ, ektiğini gizleme, tohumu toprağa saçma günüdür...
DEVŞİRME zamanı ise, O’gün mükâfat günü, ettiğini bulma günüdür.
6/3533.-> Ey KETHÜDA.!
Şimdi benden, O’adama edeceğin ihsanları duy.! Ölmeden önce,
O’adamın borcundan haberim vardı ve bu günlerin gelip-çatacağını
biliyordum. Bu sebeple, onun için birkaç MÜCEVHER HAZIRLAMIŞTIM.
9.000 altın O’nun borcuna yeter ve artanını da harcasın ve BENİ
de DUADA unutmayın... Mücevherleri bir şeye sardım ve üstüne de
Adamın adını yazıp, filân kemerin altına gömmüştüm. Git onları
oradan çıkar ve satarken dikkat et seni aldatmasınlar...” dedi..
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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RÛH-ların, KABİR ve SONRASINDAKİ DURUMLARI ve UÇMAK ;
--------------------------------------------------İYİ ve KÖTÜ olarak 2-şekilde olduğu biliniyor...
ALLAH TEALÂ’nın RIZASINI KAZANARAK ÖLEN ve ->
KABİRDE, İKRÂM ve RAHMET’e erişmiş RÛH’ların sevdiği,
beğendiği işlerden birinin –> UÇMAK olduğu anlaşılıyor...
UÇMAK – nasıl oluyor.? Sorusuna da,
aşağıdaki âyetlerde bir cevap görebiliyoruz...
DÜNYA’da insanlar sahip oldukları PARA kadar seyahat edebiliyor.
İşte buna benzer bir şekilde, ÂHİRET için de Dünyada kazanç var.
KABİR ile başlayan ÂHİRET hayatında da iyi insanların,
Kendisinin DÜNYADA KAZANDIĞI-> DERECE-MERTEBE ölçüsü içinde,
sınırlı izinle ve RÛH olarak Kâinatın derinliklerinde UÇARAK,
SEYAHAT edebilecekleri ve bu işin, çok heyecan-zevk-hayret
verdiğini aşağıdaki belgelerden anlıyoruz ve bu hususta benzer
pek-çok belge var. Ancak, ârif olana bunlar yeterlidir...
MELEKLERİN KANATLARI, Derece-Mertebe ile ilgili ve
Dereceler ise, GÖREV - YETKİ ve HIZ ile ilgili olabilir.!
Ancak RÛH’ların kanatlı olup olmadığına dâir ve
nasıl uçtuklarına dair - bir belgeye rastlamadım.! Aslında,
bu işler AKLIN-MANTIĞIN dışında olduğu için İMÂN yeterlidir...
19/64.âyet,
CEBRÂİL, Muhammed’e şöyle dedi: “Biz Melekler ancak Rabbinin
izni ile ineriz. Geçmişte, gelecekte ve ikisi arasındaki her
şeyi bilmek yalnız O’na mahsustur ve Rabbin unutkan değildir.
35/1.âyet,
ELHAMDÜ’LİLLÂHİ – Gökleri ve yeri yaratan ve MELEKLERİ ;
2’şer – 3’er – 4’er kanatlı elçiler yapan ALLAH’a HAMDOLSUN..
Ve ALLAH, yaratmada dilediğini artırır-çoğaltır...
Ve muhakkak ki, ALLAH’ın her şeye gücü-kudreti yeter...
37/164->166.âyetler,
Melekler der ki: “Her birimizin belli bir DERECESİ vardır..
Muhakkak ki biz, SAF-SAF DURURUZ ve ALLAH’ı TESBÎH ederiz.”
15/14.15
ONLARA GÖKTEN BİR KAPI AÇSAK da, eğer onlar bu kapıdan göklere
çıkmış olsalardı görecekleri şaşırtıcı ihtişam karşısında bile
onlar yine inanmazlar ve :
“BAŞIMIZ-GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” derler.
NOT ; Bu âyet, Kur’an-ı Kerîm-in içindeki çok özel âyetlerden biridir ve
KÂİNÂT’ın = Uzak göklerin büyüleyici ihtişâmını âyet net olarak açıklıyor.
KALPLERİ MÜHÜRLENEN KÂFİRLER, bu ihtişâmı görseler bile onlara İMÂN kapısı
kapatıldığı için onların imâna gelmesinin mümkün olmayacağına işâret var..

Hz.Feridettin ATTAR, TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ Sayfa ; 80.;
-------------------------------------------------Bir ulu kişi, RÜYÂ’sında Hz.Dâvud-u TÂİ’yi şöyle görmüş ;
Hz.DÂVUD UÇUYOR ve “ELHAMDÜLİLLÂH ZİNDANDAN KURTULDUM” diyormuş.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Hz.MEVLÂNA,r.a RÛH’un UÇMASI Hk. buyurmuş ki :
-------------------------------------------1/3177.ve ->....... Eğer inkâr etmiyorsan, niçin elin boş böyle.?
YEMEYİ-UYUMAYI biraz azalt da O’nunla görüşmek için HEDİYE götür.
Geceleri az uyuyan ve SEHER’de TÖVBE-İSTİĞFAR edenlerden ol.
Dünyadan gidince, yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın.!
O’GENİŞ sahada gönül sıkılmaz-daralmaz ve yaş ağaç orada kurumaz.
5/1721.->
CAN-RÛH, BEDEN kavgasından kurtulur ve
Beden AYAĞI olmaksızın – GÖNÜL KANADI ile UÇMAYA BAŞLAR.!
Hani, ZİNDAN’ın kuyusuna hapsedilen adamın,
uyuyup RÜYÂ’sında gül bahçesini görmesi – gibi.!
Bu adam der ki: “RABBİM.! Beni artık bedenime geri döndürme ki,
Şu gül bahçesinde salınıp-gezeyim.”
Bu çeşit bir rüyâ bak ne hoştur. Çünkü Adam ölmeden CENNETTE.!
Bu adam artık, uyanmaya hasret çeker mi.?
5/1727.->
İNANMIŞSAN eğer, artık SAVAŞ SAFINA GEL.!
Çünkü senin meclisin gökyüzündedir...
Yüzlerce ULAŞMA ümidiyle kalk ey kul.!
MİHRAP ÖNÜNDEKİ MUM gibi ayakta dikil...
Başı kesilmiş bir MUM gibi bütün gece,
arayıp-isteme yüzünden AĞLA, GÖZYAŞLARI DÖK, YAN-YAKIL...
YEMEKTEN İÇMEKTEN AĞZINI YUM ve GÖK SOFRASINA KOŞ.!
Her an ÜMİDİNİ gökyüzüne bağla ve
Gökyüzü havası ile SÖĞÜT GİBİ TİTRE.!
Bu işe çalış da isteğin artsın ve
Bu sebeple de GÖNLÜN, ŞU TEN KUYUSUNDAN ÇIKSIN.!
HALK.. : “FİLÂN YOKSUL ÖLMÜŞ” desinler ve
SEN de : “A’GÂFİLLER BEN DİRİYİM. YALNIZ BEDENİM YATMIŞ UYUMUŞ,
FAKAT 8-CENNET ise GÖNLİMDE AÇILMIŞ.!” dersin onlara.
6/4664-65.beyitler ;
-----------------Bir SEVİNÇ hayâliyle -> ne vakte kadar oyalanıp duracaksın.?
SÖZÜN, SENİN HÂLİN OLURSA eğer KENDİ KANATLARINLA UÇAR-GEZERSİN.
----------*****---------RÛH’ların, KIYÂMET’ten SONRAKİ DURUMLARI, âyetlere göre,
---------------------------------------CENNET veya CEHENNEM veya bu 2-yere girecekleri zamana kadar,
A’RÂF denen Cennet-Cehennem arasındaki TEPE’de bekleme şeklinde.
ilgili âyetler şunlar ;
7/46.47.âyetler, (Bak->15/16. ve 37/6->10.âyetlere.)
Cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde vardır ve
A’RÂF üzerindeki burçlarda – 2-tarafı da yüzlerinden tanıyan
adamlar vardır. Bunlar, henüz cennete girmemiş – fakat girmeyi
şiddetle arzu eden kimselerdir. Bunlar cennetliklere derler ki :
“SİZE SELÂM OLSUN....” ve cehennemlikler tarafına da derler ki :
“RABBİMİZ.! BİZİ, ZÂLİMLERLE BİRLİKTE BULUNDURMA...”
----------*****----------
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MEHMET ÂKİF ERSOY’dan seçmeler ;

SAFAHAT = SAFHA’lar – geçmekte olan durumlar – gerçekler...
--------------------------------------------------------

S; 29’den seçmeler ;
VEFÂ – SEMÂYA çekilmiş – cihanda nâmı gezer..
Eğer, bir ehlini buldunsa – söyle, kurbânım..
Ağırca davranalım da, her hayâle kanmayalım...
CİHÂN YALANCI KESİLMİŞ – SAKIN İNANMAYALIM.
RİYÂ, YÜZ ÖRTÜSÜ OLMUŞ - BU BÎ’HAYÂ HALKA..
Yok, eski alnı açık MERT’ler – aranmayalım..
S: 320 den ve S: 323 den ;
K A D E R hakkında ;
--------------------Dahîlîdir SADME, hariçten değil, aslâ değil..... (içerdendir darbe)
Sonra olmaz es'kazâ Dünyada hiç bir şey, böyle bil..
Nâgihânî LÂFZI’nın mânâsı yoktur. HERZE'dir.... (ANLAMAMAK Boş’tur)
En beyinsizler, bu istikbâli zirâ kestirir... (Beyinsiz bile bilir)
Gökten inmez böyle bir şey, hep yerden taşar... (Belâ gökten inmez)
KENDİ AHLÂKIYLA bir millet ölür, yâhut yaşar... (8/53.âyet)
Çiğnenirsek biz bugün – çiğnenmek istihkâkımız, (Çiğnenmek hakkımız)
Çünkü İZZET nerde, bir bak nerdedir AHLÂK’ımız.? (Bir-Bak ahlâka.!)
MÜSLÜMANLIK –> PÂK SÎRET’ten İBÂRETKEN – yazık.! (Müslümanlık temiz)
Öyle saplandık ki levsiyyât’a – hâlâ çıkmadık.(Pis işlere saplandık)
ZULME TAPMAK, ADLİ TEPMEK, HAKKA HİÇ ALDIRMAMAK, (Adaletsiz ZÂLİMİZ)
AHD’i NAKZETMEK – YALAN SÖZDEN TEHÂŞİ ETMEMEK, (SÖZÜMÜZ yalan dolu)
KUVVETİN MEDDÂHI OLMAK – ACZİ HİÇ SÖYLETMEMEK, (GÜÇLÜNÜN yanındayız)
MÜBTEZEL BİR ÇOK MERÂSİM, İNHİNÂLAR, YATMALAR,
(ÖVÜNÜP duruyoruz)
FIRKA, MİLLİYET, LİSAN NÂMİYLE DÂİM AYRILIK,(Bölünüp-Parçalanıyoruz)
EN SAMÎMİ KİMSELER BEYNİNDE – EN CİDDÎ AÇIK, (CİDDİ’ler bile bozuk)
ENSEDEN ASLAN KESİLMEK – CEPHEDEN YALTAK KEDİ,(ASLAN görünüşlü KEDİ)
MÜSLÜMANLIK – BİZDEN EVVEL BÖYLE ZİLLET GÖRMEDİ.(REZİL bir yaşamdır)
S; 323’den ;

TEVEKKELNÂ = Allah’a bağlandım.!

“TEVEKKELNÂ.” deyip yattık da kaldık böyle en âciz..
O’İMÂN –> FARZ’ı kat’i dir diyor – tahsili irfânın...
NE CÂHİL KAVMİYİZ BİZ MÜSLÜMANLAR – ŞİMDİ DÜNYÂNIN...
...........
Demek –> İSLÂMIN ancak NÂMI KALMIŞ, MÜSLÜMANLARDA..
BU YÜZDENMİŞ DEMEK, HÜSRÂN’ı MİLLÎ, SON ZAMANLARDA...
----------*****----------
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EĞİL DAĞLAR - Yahya KEMAL'den Sayfa : 270.:
Bir BEKTAŞİ fıkrası :
------------------Sultan MAHMUD, yeniçeriliği kaldırdığı zaman, yeniçeri ocağının
rûhu olan BEKTAŞİ'liği de ortadan kaldırmak için,
adamlarına gerekli emirleri vermiş ve demiş ki ;
"Bektaşi BABA'larını yakalayınız, önce başlarından TAC'larını
çıkarınız, sonra derhal tepeleyiniz.(Öldürün)"
Bu emri alanlar - bir köşede saklanmış bulunan – PİR’i FÂNİ bir
Bektaşi babasını ele geçirmişler ve öldürmeden evvel emir gereği
birisi - önce babanın başındaki tâcını almış - fakat TÂC elinde
kalmış ve babanın vücûdu O'anda SIR'olmuş - yok olmuş.!
(KERÂMET göstermiş ve ALLAH katında değerli olduğu – anlaşılmış)
KERÂMET = Bazı VELİ – EVLİYÂ denen insanlara, ALLAH TEALÂ’nın
Bir HÜCCET’i – Delili oluyor ve gerektiği zamanlarda
bu yetkinin kullanılmasına, insanlar şâhit oluyor.!
KERÂMET-> MUCİZE’nin küçüğü sayılıyor...
----------*****---------GİZEMLİ – GERÇEK BİR HİKÂYE ;
BİR ASKERİN, PEK-ÇOK DÜŞMANI ESİR ALMASI.!
Sanıyorum – KORE SAVAŞLARINDA geçmiştir bu olay...
----------------------------------------------MÜSLÜMAN TÜRK ASKERLERİNDEN BİRİ,
Uykusunda CENÂBET olduğunu sabaha doğru uyandığında anlamış
ve PİS olarak ÖLMEK ve ŞEHİT OLAMAMAK ihtimâli olduğu için,
Mânevi olarak TEMİZLENMEK ihtiyacı duyunca hemen,
Durumu Komutanına bildirir ve gün aydınlamadan,
karşıdaki DÜŞMANA YAKIN bir yerde olduğu bilinen bir GÖLET’e
giderek BOY ABDESTİ almak için izin ister ve alır..
Hava karanlık gibidir, sessizce GÖLET’e gelir,
SİLÂH ve ELBİSE’den soyunur ve suya girip ABDEST alır...
Sudan çıkınca, elbiselerini giyer giymez,
HAVA biraz aydınlanmıştır ve kendisine 10-15 metre uzakta,
15-20 KADAR DÜŞMAN ASKERİ, KENDİSİNE SİLÂHLARINI ÇEVİRMİŞ ve
ELLERİNİ HAVAYA KALDIRMASI İÇİN – işâret ettiklerini görür...
Tam ellerini kaldıracağı ve düşmana TESLİM olacağı sırada,
Silâhlarını yere atarak, 15-20 KADAR düşman askerlerinin,
Ellerini kaldırdığını ve teslim olduklarını HAYRETLE GÖRÜR.!
Hemen kendi silâhını yerden alarak düşman üzerine çevirir ve
Onlara işaret ederek ONLARI ÖNÜNE KATAR ve KOMUTANA GETİRİR.!
Komutan, askerinin anlattığı bu şaşılacak işi anlayamaz ve
Esirlere durumu sorunca – şu gizemli durum anlaşılır ;
Türk askeri teslim olacağı sırada,
ARKASINDA BİNLERCE MELEK, SİLÂHLARINI KÂFİRLERE ÇEVİRMİŞ İNSAN.!
olarak, onların gözüne gözükmüş ve bu sebeple KORKAN DÜŞMAN
ASKERLERİ’ninde SİLÂHLARINI ATARAK, TESLİM olduğu - anlaşılmış.
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İLÂHİ YÖNETİM = RUBÛBİYET’e ait ŞU HİKÂYE hazmedilmeli ;
-----------------------------------------------------İSTANBUL EVLİYÂ’larından-> Şeyh Hz.SÜMBÜL SİNAN Efendi,r.a,
Câmi kürsüsünde halka öğütler vermektedir...
Bu sırada, DİNİ İŞLERDE biraz mürekkep yalamış olan,
Hz.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendi de, Şeyhi sık-sık dinlemeye gider...
Onun bazı konuşmalarına ters düşünceleri olduğu için nihayet,
dayanamaz ve Hz.ŞEYH’e açıkça itiraz etmeye karar verir ve
Hz.ŞEYH’in vaaz verdiği kürsünü yanındaki direğin dibine oturur.
ALLAH TEALÂ’nın katında değer kazanmış ve KALP GÖZÜ AÇIK olan
Hz.ŞEYH, itirazcının farkına varır ve konuşmasını değiştirerek,
FÂTİHÂ Suresinin 7-Anlamı’nı açıklamaya başlar ;
1.Anlamını açıklar ve BUNU HERKES.... BİLİR – der.
2.Anlamını açıklar ve BUNU HEVESLİLER BİLİR – der.
3.Anlamını açıklar ve BUNU ÂBİT’ler.. BİLİR – der.
4.Anlamını açıklar ve BUNU ZÂHİT’ler. BİLİR fakat,
Direğin dibindeki itirazcı da bilemez.!.. – der.
5.Anlamını açıklar ve BUNU ÂRİF’ler.. BİLİR – der.
6.Anlamını açıklar ve BUNU ancak BİZ ÂLİM’ler - BİLİR – der.
7.Anlamını açıklar ve BUNU ancak Hz.MUHAMMED. - BİLİR – der.
Vaaza itiraz etmeyi plânlayan Hz.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendi,
bu sözleri duyunca, BİN-PİŞMÂN olur ve vaazdan sonra,
Hz.ŞEYH’in elini öperek ÖZÜR’ler diler ve Talebesi olmasına da,
İzin kopararak – O’tarihten sonra Hz.ŞEYH’in MÜRİD’i olur..
Şeyh Hz.SÜMBÜL SİNAN Efendi,r.a,
ömrünün sonu geldiğini anladığı zaman,
MÜRİT’lerinden birini kendi yerine geçirmesi gerekmektedir..
Bu sebeple, MÜRİT’ler arasından birkaç kişiyi seçerek,
Bunları İMTİHAN eder ve hepsine de şu soruyu sorar :
--------------------------------------------------------------------------

* Eğer ALLAH TEALÂ, RUBUBİYETİNİ (Hükümdarlık)
SANA VERMİŞ OLSA, HALKI NASIL İDARE EDERSİN.?

1.ve 2.ve 3.MÜRİT’ler -> Birbirine benzer şekilde,
* İÇKİ – ZİNA gibi HARAM İŞLEYENLERİ, DÖVER, ASAR, KESERİM.!
DEVLETE KARŞI GELENLERİ, ÜLKEDEN SÜRER – ATARIM v.s...
Gibi, bir sürü HERZE’ler söyleyip, sınavı kaybederler ve
Sıra Hz.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendiye geldiğinde, bu da der ki :
* HÂŞÂ.! ALLAH TEALÂ’nın İDARESİNDE BİR KUSUR MU var ki,
ONU DEĞİŞTİREYİM... AYNEN İLÂHİ EMİRLERE GÖRE DEVAM EDER,
HALKA ÖNCE NASİHAT EDİP, SONRA ŞERÎAT’i UYGULARIM..
ZATEN, BİR KÂFİR ÖLSE, YERİNE BİR KÂFİR TÜRÜYOR, BİR ZÂLİM
TELEF OLASA, YERİNE BİR ZÂLİM GELİP O’BOŞLUĞU DOLDURUYOR.
ALLAH TEALÂ’nın NİZAMI – İNTİZAMI TAM YERİNDE’dir...
Der demez Şeyh Hz.SÜMBÜL SİNAN Efendi,r.a,:
* HAH.! ŞİMDİ İŞ MERKEZİNİ BULDU... dediği için,

Hz.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendinin lâkabı -> MERKEZ EFENDİ – olmuş.
ALLAH TEALÂ’nın Rahmeti hepsinin üzerine olsun......... ÂMİNN.
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Hikâye – FERHAT ile ŞÎRİN menkıbesinin özetidir ;
-----------------------------------------------

O ZAMAN Kİ ; RUM’ların Devlet başkanına KAYZER
İRAN’lıların başkanına da, KİSRÂ.. deniyormuş..
Hz.MUHAMMED’in,sav, İSLÂM dinini yaymaya başladığı O’devirde,
İRAN Kisrası ; Hıristiyan dininin azılı bir düşmanı olan ATEŞPEREST
HÜSREV’dir. Ateşperest’lerin din adamlarına da-> ATEŞGET – deniyor.!
Önemli konularda sözü geçen danışmanlar = ATEŞGET’ler olduğundan,
HÜSREV’de sık-sık bu adamlara başvuruyormuş ve ;
Hz.MUHAMMED’sav önce bir mektupla ve sonra da BEYAZ BİR ATA binmiş
bir Nûrâni İnsan olarak rüyâsında HÜSREV’i İslâm dinine dâvet eder.
Bu konuyu güvendiği ATEŞGET’lerine danışarak cevaplandıran HÜSREV ;
bu dâvetleri kesin bir şekilde reddetmiş ve bunun sonucu olarak da,
İlâhi cezâya şu şekilde çarpılmış ;

ŞÎRİN, isimli çok güzel olan İranlı KIZ -> HÜSREV’in sevgilisidir.!
Fakat HÜSREV, başka bir kadınla evlidir ve bu kadından olma ;
yetişkin ve ÇOK ZÂLİM BİR ERKEK EVLÂDI vardır ve Hüsrev’in-> Şirin’i
sevdiğini herkes bilmektedir fakat ; HÜSREV karısından boşanmadıkça,
ŞİRİN’e sâhip olamamaktadır. Bu arada, ŞİRİN’e hediye ettiği muhteşem
sarayın bahçesindeki HAVUZ + HEYKEL gibi v.s.süslü taş işçiliğini de,
zamanın en meşhur ustası FERHAT yapmaktadır...
İşte bu rastlantı ile dağları delen FERHAT –> ŞİRİN’e âşık olur.!
Bu aşk yazık ki tek taraflıdır. Çünkü ŞİRİN KALBEN HÜSREV’e bağlıdır.
FERHAT’ı – Şirin’den uzaklaştırmak için danışmanlar şu düzeni kurar ;
**FERHAT’a başaramayacağı bir iş verip saraydan uzaklaştırmak için**
HÜSREV -> FERHAT’a şu sözü verir : “Eğer FERHAT, şu dağı delip de,
dağın öbür tarafındaki SUYU -> ŞEHRE AKITIRSA, FERHAT’ın-> ŞÎRİN’le
evlenmesine razı olacağını açıkça ilân ettirilir ve ardından da ;
FERHAT, ŞÎRİN’in AŞKIYLA -> DAĞI DELMEYE öyle bir girişir ki ;
Hiç durmaksızın, 2->5 yıl gibi.?! bir sürede - neredeyse dağ delinmek
üzereyken - telâşa kapılan HÜSREV’in danışmanlarının kurduğu yeni bir
düzen gereği ; “NE YAZIK Kİ ŞİRİN ÖLDÜ.!” diye FERHAT’a gönderilen,
bir habere inanan FERHAT kahrından yere yığılır ve ÖLÜR..
böylece, HÜSREV - Ferhat’tan kurtulmuş olur.!
Ancak,
Fakat HÜSREV -> ALLAH’ın Gazâbından - Azâbından asla kutulamıştır.!
Nihayet HÜSREV’in nikâhlı karısı da ölünce –> ŞİRİN’le evlenir ve
DEVLET idaresini de -> ZALİM OĞLUNA teslim edip – huzurlu bir hayata
başlar ve nihayet - İlâhi ceza da tecelliye başlar.! Çünkü ;

Hz.MUHAMMED’in,sav, İSLÂM dinini reddetmiş ve bunun sonucuna katlanacaktır.!

ŞİRİN’e göz koyan zâlim OĞLU, babası HÜSREV’i önce HAPSEDER,
daha sonra da hapisteki öz babasını kendi elleriyle ÖLDÜRÜR ve
böylece ALLAH TEALÂ’nın dünyadaki cezası tamamlanmış olur. Ayrıca,
İNKÂR’da ISRAR’la inatla direnenlerin âhiretteki cezası Cehennemdir,,
HÜSREV’in öldürülmesine çok üzülen – asil kadın ŞİRİN de ;
Kendini Üveyi oğluna teslim etmemek veya HÜSREV’i çok sevdiği için,
Bir bahâne ile HÜSREV’in ölüsünün yanına girer ve İNTİHAR eder.!
Hikâye çok enteresan ve çekicidir. Dileyen ;
FERHAT ile ŞÎRİN - İsimli kitaptan geniş anlatımını okuyabilir...

----------*****----------
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