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METAFİZİK = AKIL ÖTESİ

– anlamında bir kelime...
AKIL’la anlaşılamayan MADDİ ve MÂNEVİ şeyler,
işleri ve olayları belirten bir kelime’dir...
DİNİ METAFİZİK = AKIL’la anlaşılamayan DİN İŞLERİ – demektir...
DİNİ METAFİZİĞİN temeli – aslı -> KUR’AN-ı KERİM’dir ve
Aşağıdaki âyet buna işâret ediyor ;
BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,
3/7.âyet,
SANA KİTABI İNDİREN O’DUR. KİTAPTA, KİTABIN TEMELİ-ASLI OLAN,
KESİN ANLAMLI (Muhkem.) ÂYETLER VARDIR. DİĞERLERİ de ÇEŞİTLİ
ANLAMDA’dır.. (Müteşâbih.) KALP’lerinde EĞRİLİK OLAN KİMSELER,
FİTNE ÇIKARMAK için ÂYETLERİN ÇEŞİTLİ ANLAMDA OLANLARINI KENDİ
SAPIK GÖRÜŞLERİNE GÖRE YORUMLAR ve UYDURURLAR.! Oysa, BUNLARIN
YORUMUNU ANCAK ALLAH BİLİR. Fakat, BİLİMDE DERİNLEŞMİŞ OLANLAR
derler ki : “Biz Ona inandık. Hepsi, Rabbimizin katındandır.”
Ve bunu ancak, AKIL sahipleri düşünebilir...
Bu âyette -> MÜTEŞÂBİH = AÇIKLANMASI GEREKEN – kelimesiyle,
Dini Metafiziğe işâret edilmiştir ve bu hususları açıklamaya
yetkili kişiler sırası ile, PEYGAMBER -> EVLİYÂ -> ÂLİM olan
kimselerdir... Fakat, konu çok GİZEMLİ olduğu için,
kısa yoldan MEŞHUR olmak isteyenler, DİNİ işlerde bilgisizce,
Söz ve yazılarıyla, şu âhir zamanda halkı zehirliyor...
Bak->Sayfa-4’te.-> KÂİNÂT = ÂLEM hakkında bilgi var...
GÜNEŞ sistemi dahilindeki ÂLEM’de ;
GÜNEŞ + DÜNYA + AY ve YILDIZ’lar ve DİĞER UYDU’lar var...
Bak->47.sayfada UZAY varlıkları.!
İşte bu âlemdeki GİZEMLİ bazı olaylar gözlenebiliyor ve
bu işlere – olaylara -> MADDİ METAFİZİK diyebiliriz...
Çünkü, TESPİT edilmeden evvel GAYB’di gizliydi...
Bu gözlemlerle tespit edilenlerin bile, DİZİLİŞ ve DÖNÜŞ
SİSTEMLERİNDEKİ MUHTEŞEM DİSİPLİN halen anlaşılamayan gerçektir.
İşte bu İHTİŞÂM karşısında HAYRET’e düşen AKIL,
KIYAS’la anlamalı ki,
BAŞKA BİR DİNİ – MÂNEVİ METAFİZİK ÂLEM VAR...
İşte bu gizemli ve Mânevi DİNİ METAFİZİK âlemin temeli ;
KUR’AN-ı KERİM’dir...
İnsanlık âlemine İNME’si + VAHY’i ve
HÜKÜMLERİ’nin bir PERDE arkasından UYGULANMASI ve
bu uygulamaların bazı SEBEPLER’le halktan gizlenmesi de,
ayrıca, METAFİZİK gerçeklerdendir...
Bu gerçekleri görebilme yetkisi de sadece,
DİN’de DEĞERLİ olan – ADAM olan bazı ADAM’lara veriliyor ve
diğerleri, sebeplere bağlanarak oyalanıyor. Bak->Hikâyelere.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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KUR’AN-ı KERİM ;

2-Husus içeriyor...
1.İNSAN’ların UYGULAMASI gereken şeyler -> Gizlenmemiş ve
ŞERÎAT olarak biliniyor – artık uygulanmıyor...
2.MELEK’lerin UYGULAMASI gereken şeyler -> Gizlenmiş,
İLÂHİ EMİRLER’dir –> MELEK’ler tarafından uygulanıyor ve
Başa gelen bazı KAZA-BELÂ’lar bazı sebeplere bağlanmış,
İnsanların ÇOĞU bu sebepleri görüyor İLÂHİ EMRİ göremiyor.!
HALK’tan gizli olarak -> KIYÂMET’e kadar uygulanacağı gibi,
ÂHİRET’te de -> SONSUZ’a kadar uygulanacağı bildirilmiş...
KUR’AN-ı KERÎM de DÎN = ÖĞÜT olarak, değerlendirilmiş fakat,
bazı uyanıklar.! Bunun anlamını kendi çıkarlarına göre
değerlendirip, “İNSANLARA, BİR MECBURİYET YÜKLEMEDİĞİ.!”
Sanılıyor fakat İnsanlara FEVKALADE CİDDİ YÜKLER YÜKLENMİŞ...
Bu hususun kesin delili-kanıtı, şu üç esastır ;
1.DİN, KANUN’larından HİÇBİR TAVİZ VERMEZ. Bak->86/13.âyet,
2.DİN, ŞAKA'ya GELMEZ..................... Bak->86/14.âyet.
3.DİN, ALLAH’ın NÛRU’dur.................. Bak-> 9/32.âyet ve
61/8.âyet,
Allah’ın NÛR’unu, ağızlarıyla ÜF’leyip SÖNDÜRMEK isterler.!
Fakat – kâfirler istemese de ALLAH, NÛR’unu ve DİN’ini ve
KİTABINI TAMAMLAYIP – KUVVETLENDİRECEK’tir...
NOT ; Hz.Mevlânâ’ 6.cilt – 6/2082.Beyitte buyurmuş ki :
“Kim Tanrı Mum'unu üflerse O'MUM SÖNMEZ, ÜFLEYENİN AĞZI YANAR.!”
Ş E R Î A T

= DOĞRU YOL – GERÇEK DİN YOLU, anlamındadır...

Halk dilinde : ŞERÎAT’in KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ.. derler ki bu ;
ALLAH ADALETİNİN HÜKMÜ ile YAPILAN İŞ – EN DOĞRU İŞTİR ve
BUNA HERKES RAZI OLUR – CEZASI da ACI VERMEZ.! – demektir...
Bütün DİN’lerin -> BİR ŞERÎAT’-i var...
Yâni; Kutsal veya sapık dinlerin hepsinin de bir şerîat-i var.
4’kutsal dinin Şeriat’inin temel esaslarının aynı olduğu,
Kur’an-ı Kerîm-de bildirilmiş...
ŞERÎAT = Kur’an-ı Kerîm-in CANI’dır = RÛH’udur...
Şeriât = olmaksızın, Kur’an-ı Kerîm-in bir önemi olamaz, Çünkü ;
Kur’an-ı Kerîm = Şeriât ve gerçek dini olaylardan oluştuğu için,
Şeriâtsiz Kur’an = ancak bir MASAL kitabı olur ki ;
Kur’an-ı Kerîm-i, MASAL kitabına dönüştürenlerin âkıbetlerinin,
KISÂS-ı İLÂHİ sebebiyle - kötü masallara dönüşeceği muhakkaktır.
ŞERÎAT-in temeli -> İSLÂM HUKUKU = FIKIH’tır...
FIKIH’ın konuları ;
* MUAMELÂT..: Alış-veriş, kira, fâiz, mîras gibi hususlar,
* MÜNÂKEHÂT.: Evlenme, boşanma, nafaka gibi hususlar,
* UKUBÂT....: Cezâ'lar kısmıdır ki :
Kısâs – Sirkat – Zinâ – Kazf – Riddet.v.s. Artık,
Bunların yerine->LÂİK KANUNLAR’la ADALET sağlanmaya çalışılıyor.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

* METAFİZİK -> AKIL ÖTESİ bilgiler *

19

METAFİZİK ÖRNEK’ler ;

Bazı İNSANLARA AŞAĞILIK ve YOKSULLUK damgası vurulması ve
GÖKTEN SOFRA GELMESİ ve EDEPSİZLİK EDİLMESİ Hk. belgeler ;
2/60. (NOT ; ASÂ = Hz.Mûsâ’nın SOPA’sıdır – ucu eğri BASTON’udur.)
MÛSÂ, milleti için su istemişti. Ona : "Asâ'nla taşa vur.!"
demiştik. Taştan 12’PINAR fışkırdı, her gurup içeceği kaynağı
bildi ve demiştik ki : "Allah rızkından yiyin-için, fakat ;
dünyada bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmaktan sakının.”
2/61.
"Ey Mûsâ.! Bir çeşit yemekle yetinemeyiz. Bizim için, Rabbine
yalvar da bize toprağın yetiştirdiği Sebze, Hıyar, Sarımsak,
Mercimek ve Soğan yetiştirsin.!" dedikleri zaman, Mûsâ'da :
"Hayırlı şeyleri değersiz şeylerle değiştirmek mi istiyorsunuz.?
Bir şehre inin, orada istediğiniz şeyleri bulursunuz." demişti.
Onlara AŞAĞILIK ve YOKSULLUK damgası vuruldu. Allah'ın gazâbına
uğradılar. Bu cezâ, Allah'ın âyetlerini inkârda inat etmeleri ve
haksız yere Peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi...
20/80.
Ey İsrâil’oğulları.! İşte böylece sizleri can düşmanlarınızdan
kurtarmıştık ve sonra TÛR dağının sağ tarafında size bir süre
verdik ve size gökten KUDRET HELVASI ile BILDIRCIN indirdik.!
23/19.20.
Bu su sâyesinde – sizin için, HURMA bahçeleri ve ÜZÜM bağları
yarattık ki, bu ağaçlardaki çeşitli Meyvelerden yiyorsunuz...
ve TÛR’İ SİNÂ’da yarattığımız bir ağacın meyvesi olan ZEYTİN,
yiyenlere hem KATIK olur ve bundan hem de YAĞ çıkarılır...
5/111. (HAVÂRÎ = Hz.İSÂ’nın’a.s, yardımcıları, arkadaşları)
Ey İSÂ.! HAVÂRÎ’lere : “BANA ve PEYGAMBERİME İNANIN” emrimi,
VAHY etmiştim ve onlar da Sana : “İNANDIK ve BİZLER, ALLAH’a
TESLİM OLAN MÜSLÜMANLARDAN OLDUĞUMUZA SEN ŞÂHİT OL” demişlerdi.
5/112.
Hani Havârîler : “Ey Meryem oğlu İsâ.! Acaba Rabbin bize GÖKTEN
bir sofra yemek indirebilir mi.?” dedikleri zaman, İSÂ’da :
“Eğer İmân etmişseniz, Allah’tan korkun ve sakının.!” demişti.
5/113.
Onlar da : “İstiyoruz ki ; O’YEMEKTEN yiyelim ve kalplerimiz
tam bir inanca kavuşsun ve Senin doğru söylediğini de bilelim
ve gözlerimizle görelim ve şahit olalım...” demişlerdi..
5/114.
Meryem oğlu İSÂ da : “Ey Rabbimiz.! Bize bugün GÖKTEN bir sofra
indir de, hem önce gelenlerimize hem sonra gelenlerimize bir
bayram olsun ve hem de Senden bu mûcize, bir kanıt olsun. Sen
bizi rızıklandır ve Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın” dedi.
5/115.
Bu DUA’nın üzerine ALLAH : “Ben size onu indireceğim. Fakat,
bundan sonra içinizden KİM KÂFİRLİĞE dönerse, âlemlerin içinde
hiçbir kimseye vermeyeceğim azabı – ona vereceğim.!” demişti.
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Bu âyetlerde BÜYÜK BİR MÛCİZE’ye işâret ediliyor ve bu Mucize,
bir dua sonunda ; “ALLAH TEALÂ-nın Hz.İSÂ’ya ve HAVÂRİ’lerine
ÇEŞİTLİ ve BOL YEMEKLERLE DONATILMIŞ BİR SOFRAYI GÖKTEN
İNDİRMESİ.!” olayıdır ki bu çok özel olayı Hz.Mevlânâ,r.a,
Mesnevî’de anlatmış ve bu beyitler aşağıdadır ;
--------------------------------------------5/112.->115.âyetlerde belirtilen ve bir Mûcize olarak,
Allah katından Hz.İSÂ’ya,a.s,ve Havârilerine gönderilen
GÖK SOFRASI’nın gelişi ve yok oluşunun sebebi ile bundan
önceki, GÖK SOFRASI’nın, Hz.MÛSÂ’nın,a.s, milletine de
geldiği, aşağıdaki beyitlerden anlaşılıyor... Ayrıca ;
Hz.MERYEM’e verilen rızka ait âyetten anlaşılacağı gibi
KUTSAL KİŞİ’ler, hiçbir zaman aç-açık bırakılmamış...
3/37.âyet ;
Hz.MERYEM'in gölgesinde oturduğu ağaçtan MEYVE yemesi Hk.!
65/3.âyet ;
Allah’a ve âhiret gününe inananlara şöyle öğüt verilir ki ;
HER KİM ki, ALLAH’tan KORKAR da, SAKINIR - ÇEKİNİRSE ;
ALLAH ONU, HESAP ETMEDİĞİ BİR YÖNDEN RIZIKLANDIRIR.
HER KİM ki ALLAH’a GÜVENİR’SE ; ALLAH ONA YETER...
Şüphe yok ki Allah’ın emri yerine gelir ve
Allah, her şey için gerçek bir ölçü tâyin etmiştir...
Mesnevi 1.cilt 79.beyitten itibaren ;
1/79. -> Beyitler,
Tanrı’dan EDEBE muvaffak olmayı dileyelim.
EDEBİ olmayan kimse, Tanrı’nın lütfu’ndan mahrumdur...
EDEBİ olmayan, yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz.
Belki, bütün dünyayı ateşe vermiş olur...
Alışverişsiz-Dedikodusuz TANRI SOFRASI–> GÖKTEN İNİYORDU.!
MÛSÂ kavmi içindeki birkaç kimse terbiyesizce Mûsâ’ya :
“HANİ SARIMSAK ve MERCİMEK.?” dediler.!
Ve bundan sonra, GÖKYÜZÜNÜN SOFRASI ve EKMEĞİ KESİLDİ ve
edepsizlere ekme-biçme, bel-belleme ve orak sallama kaldı..
1/84.->
Sonra da İSÂ şefâat edince, Hakk Tealâ onlara da,
YEMEK SOFRASI ve TABAKLARLA GANİMETLER GÖNDERDİ.!
Küstahlar, yine EDEBİ TERK ederek sofradan yemek aşırdılar.!
İSÂ bunlara yalvardı ve dedi ki :
“BU SOFRA DEVAMLI’dır, YERYÜZÜNDEN KALKMAZ. BİR ULU KİŞİNİN
SOFRASINDA, KÖTÜ ZANNA KAPILMAK ve HARİSLİK ETMEK KÜFÜR’dür.”
Ve bu Rahmet kapısı da, hırslarından dolayı,
bu görmedik-görgüsüz dilencilerin yüzlerine kapandı...
ZEKÂT verilmeyince, YAĞMUR bulutları gelmez ve
ZİNÂ’dan dolayı da, VEBÂ yayılır...
İçine-Gönlüne kasvetten, gussadan ne gelirse bil ki,
ALLAH KORKUSU olmadığından ve küstahlıktan gelir...
Kim, dost yolunda pervasızlık ederse, ER’lerin yolunu
vurucudur ve NÂMERT O’dur... BİR MELEK OLAN AZÂZİL = ŞEYTAN.
YİNE BİR KÜSTAHLIK YÜZÜNDEN KAPIDAN SÜRÜLMÜŞ’tür...vesselâm.
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ÂLİM’in HAS'ı -> GERÇEK ÂLİM olandır ve bunlar,
iki ilme-> DİN ve DÜNYA ilmine sahip olandır.
Bunlardan bazıları,
Fizik veya Metafizik ilmin derinliğini görünce :
---------------------------------------------* EĞER, BİR BİLDİĞİM VARSA-> O'DA HİÇ'BİR ŞEY BİLMEDİĞİM’dir.!
* İNSANLAR DÜNYADA, BİR DERYÂ’nın SAHİLİNDE,
ÇAKIL TAŞLARIYLA OYNAYAN ÇOCUKLAR GİBİ’dir.! Demişler...
----------*****---------METAFİZİK BELGELERE İNANMAK ve bunlara uymak gereklidir 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,
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...
----------------------------------------------Bunların, İlâhî izne tâbî olanları, ancak bilinebiliyor ve
bunlar, gerektiği zaman İlâhî yetkiye hâiz büyükler tarafından
bildirilmiş olmakla -> bizlere ulaşmış...
ÖRNEK :
a.İnsanların duygu ve düşünceleri.................. GAYB'dir.
b.Bir kimsenin mal varlığı, yabancıya.............. GAYB'dir.
c.Dünyanın derinlikleri veya kâinat................ GAYB'dir.
d.Ölüm ve ötesi (BERZAH) - Kıyâmet-cennet-cehennem. GAYB'dir.
e.Bunlar gibi birçok durumlar veya konular......... GAYB'dir.
f.UFO = CİN, bilmeyenlere tamamen, bilenlere kısmen GAYB'dir.
MÜSBET İLİMDE -> GAYB'e ULAŞABİLMEK İÇİN ŞARTLAR :
1.Müspet ilime - iştahlı ve ısrarcı olmak,
2.Çok çalışmak ve çok sabretmek,
3.Bıkmadan-usanmadan, Allah'tan, dilemek-istemektir...
DİN'de - GAYB'e ulaşabilmek için ;
1.İLÂHİ İZİN gerekiyor.. Bilinenlerin hepsi açıklanamıyor..
2.İlâhi yetkiye hâiz olmalıdır.
Bunun için ; YAKIN'lık kazanılmalıdır...
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ALLAH'a YAKIN’lık - 3'şekilde görülüyor ;
--------------------------------------1.İlmel.. yakîn ; İlim yoluyla bilmek - inanmak,
2.Aynel.. yakîn ; İnanış yoluyla bilmek - hissetmek,
3.Hakk'el yakîn ; İlâhi yakınlık yoluyla bilmek, anlamak..
DİNİ METAFİZİKTE -> TASAVVUF veya İLÂHİ AŞK GEREKİYOR...
Felsefe, Dini Metafizikte bir işe yaramıyor...
------------------------------------------TASAVVUF - Felsefenin zıddıdır. Tasavvuf AŞK'la ilgili.
Tasavvuf - Akılla anlaşılamıyor. Felsefe Akla dayanıyor.
Tasavvuf - GAYB'le - Felsefe, görünenlerle ilgilidir...
Metafizik âlemde ;
---------------MÂNÂ –> HUZUR ve MUTLULUK ile doğru orantılı,
MÂNÂ –> KEDER ve ZİLLET ile de ters orantılıdır.
Yani ;
Mânâ iyi doğru ve güçlü oldukça – huzur ve mutluluk artıyor.!
Mânâ – değersiz veya yok olunca – belâ ve rezillik artıyor..!
Örnekler ;
* ALLAH, HARAM’larda ŞİFÂ TESİRİ YARATMAMIŞTIR – Hadis’i ve
Piyângodan büyük ikramiye kazananların sonu harâb oluyor.!
Yıllar sonra bu hususları gazeteler yazıyor fakat AHMAK çok.
* YEMİN, MALI SATTIRIR FAKAT BEREKETİ YOK EDER – Hadis’i...
* AZ SADAKA -> ÇOK BELÂ DEF’EDER. işi, İlâhi bir LÜTUF’tur.
Bunun gibi bazı hususlar gizli, fakat etkiliği sürekli.!
Bütün bu oluşumlar – metafizik gerçeklerdir, Fakat,
İnsanların ÇOĞU bunlara inanmadıkları için BELÂ’ya UĞRUYOR ve
DÜNYAYI da CEHENNEME ÇEVİRİYORLAR ve GERİ ADIM da atmıyorlar..
----------*****---------MADDİ METAFİZİK'te = Metafiziğin –> Fiziği olan apaçık şeyler
Önce İlmin ana kuralları, kerrat cetveli v.s
bazı temeller kabul edilip, öğretmenlerin öğrettikleri de,
öğrenciler tarafından öğrenilerek,
FİZİK - MATEMATİK - ASTRONOMİ v.s öğrenilip - ilerleniyor..
DİNİ METAFİZİK'te = DERİN DİN’in –> gizliliği olan TASAVVUF,
MÂNÂ’nın RÛH – anlamında olup, ALLAH’a YAKINLIK gerekiyor..
Önemli Dinî kurallara uymadıkça, YAKIN’lık kazanılamıyor ve
YAKIN’lık kazanılmadıkça, GAYB'e adım atılamayacağı gibi,
GAYB'den bir kokunun bile duyulamayacağı bildirilmiş.!
Bu esaslardan anlaşılıyor ki :
---------------------------TÜM METAFİZİK GERÇEK’leri veya OLUŞUM’karı,
MADDİ ve MÂNEVİ YÖNLERİYLE - ŞU BÖLÜMLERE AYIRABİLİRİZ ;
-----------------------------------------------------a.DOĞAL Metafizik..... Açık ve Gizli olarak iki yönlüdür.
b.SANAL Metafizik..... Hayal ürünleridir. Bak->Son sayfalarda.!
C.DEĞİŞKEN Metafizik.. İlâhi MEKR = ŞAŞIRTMA ile izahı mümkün.
D.SAHTE Metafizik..... Şeytanın ilham ve telkinleridir..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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DOĞAL Metafiziğin – Açık yüzü ;
----------------------------Tabiatta yaratılan – canlı ve cansız her şeydir ve
Uzay boşluğundaki GÜNEŞ–AY–DÜNYA ve bozulmayan hareketleridir.
Ve diğer uydular – sistemli gök oluşumlarıdır..
ÖRNEK ; Bazı hârika beyinli insanlardır veya
DENEY ile tespit edilebilen bazı oluşumlardır..!
Büyücü’lerle, sihirbaz’lar ve Kerâmet’le, mûcize’lerdir...
Bunları – insanlar gözleriyle görebilmektedirler...
DOĞAL Metafiziğin – GİZLİ yüzü -> İlâhi sırlar âlemidir...
-----------------------------Hüccet sahibi – özel insanlara – gerektiği kadar veriliyor.
Gözle görülemeyenler herkesin inanamadığı çok boyutlu şeyler.
DENEYİ v.s TESPİTİ - İMKÂNSIZ OLAN şeyler ve oluşumlar.!
SANAL-SAHTE Metafizik – HAYÂL’PEREST’lerin senaryolarıdır.!
Dünyada – HAYRET edilen bir husustur ki ;
Bazı insanların – HAYAL kapasitesi – gerçekten çok büyüktür ve
bunun sâyesinde – Kimileri KONUŞARAK – kimileri de YAZARAK,
CAHİL HALK KİTLELERİNİ ETKİLEMEYİ BECERİYORLAR.! Bak->Son’da.!
----------*****---------İLİMLER - İKİ ANA GURUPTA’dır :
----------------------------1. ALLAH'ın İLMİ ;
Anlatımı - târifi ve ulaşılması imkâsız'dır...
Konumuz dışındadır – Bak->34/3.âyete.
2. MAHLÛK’un İLMİ ;
İlâhi kattan - yaratılanlara verilen ilim, oluyor.
MELEK'lere - İNSAN'OĞLUNA ve CİN'lere verilenler.
İlâhî izin dahilinde - gerektiği kadar veriliyor.Bak->34/6.
MAHLÛK İLMİ : Yâni, insana verilen ilimler ;
----------1.DİNİ İlimler
: METAFİZİK = AKIL'ÖTESİ ilimlerdir...
Şerîat - Fıkıh - İlm'ü Ledün – v.s.
2.MÜSPET ilimler : FİZİK ilimleridir.. Akla-mantığa dayanır...
Tıp - Fizik - Kimya – Matematik – Mekanik - Elektrik V.S.
Gökyüzü – Tabiat - Metâl ilimleri de, bu kapsamdadır.
Müsbet ilimler ;
Adı üstünde olduğu gibi MÜSPET = tespit edilmiş olanlar...
Demek oluyor ki, bu ilimlerin sonu-dibi bulunamadığı için,
"MÜSPET" denmiş. Çünkü, gerçek bilim adamları, şüphesiz olarak
anlamışlardır ki, "İLİMLERİN UCU - BUCAĞI YOKTUR.!"
İşte bu hususu çok iyi kavrayabilen bâzı âlimler,
Allah Teâlâ'nın varlığını, kudretini ve azametini,
bu kavrayışları oranında anlayabiliyorlar... Allah Teâlâ'nın,
âyetlerini kabûl etmemekte direnen inatçılar için......... ->
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Kur'an-ı Kerîm'de buyurulmuş ki :
"SIRTINA, KOCA-KOCA KİTAPLARI YÜKLENMİŞ EŞEK'ler.!"
Bilgi edindiği halde, METAFİZİK ETKİNLİKLERİ anlayamayanlar.!
Tıpkı, sırtında yük taşıyan eşeklerin, bu yükten hiçbir fayda
edinemedikleri gibi, BAZI İLİM ADAMLARI, edindikleri ilimlerden,
kendilerine hiçbir fayda sağlayamamışlardır.! demek oluyor...
Bak->20/99.101.âyet....62/5.âyet......74/49.50.51.âyetlere.
Biz burada BÂZI kelimesini kullandık.! Fakat ;
Kur'an-ı Kerîm'de – genellikle ÇOĞUNLUK kelimesi kullanılmış.
MÜSBET İLİMLER ;

DİN İLİMLERİ ;

1.Derinlere inmek mümkün......... Derine inmek imkânsız....
2.DERİNLERDE-Görüş daralıyor..... Görüş mesafesi artıyor...
Az şey görüp AZ HAYRET olur.... Çok şey ve ÇOK'HAYRET var.
3.Dipte fazla kalamazsın......... İndikçe-inmek istersin...
Hayata geri dönmek istersin.... Geri dönmek istemezsin...
4.Bu başarı ile, ACZ'aşılır...... ÂCİZ'lik görülüp-anlaşılır.
----------*****---------DİN İLMİ -> 4’tür ;
----------------1.ŞERÎAT, ilmi ; Kur’an-ı Kerîm-in ta kendisidir...
2.TARÎKAT ilmi ; Din yolunu kolaylaştırma ilmi...
3.MÂRİFET ilmi ; Allah Tealâ’yı, gerçek olarak bilme ilmi.
4.HAKİKÂT ilmi ; Kâinat-Dünya-âhiret-Cennet-Cehennem ilmi..
Din işinde konuşan iki kişi ;
--------------------------1.ÂLİM’’dir – bunlara ULEMÂ deniyor...
2.CÂHİL’dir – bunlara UKALÂ deniyor...
MEKR –----> Ulemâ’nın sınavıdır.! Allah Tealâ’nın tuzağıdır..
İSTİDRÂC –> Ukalâ’ların -> Nefsine ve kendine güvenenlerin,
kendilerini, FASULYE gibi nîmetten saymaları ve
tepe’taklak – şeytanın tuzağına düşmeleridir.!
----------*****---------Mesnevî – 5.cilt ; Hz.Mevlâna buyuruyor :
--------------------------------------5/4144.beyit ;
Bu bahiste akıl, YOL GÖSTERİCİ olsaydı eğer,
Fahr’i Razi de Din sırrını bilirdi.!
5/4147.
AKIL’lar, araştırma yüzünden -> İTTİHÂT(fikir birliği)
ve HULÛL uçurumuna düşer.! ..... (Onlardan yana olmak)
NOT ; Metafiziği Câhilce inkâr edenler->SAPIK OLUR – demektir.
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DİNİ METAFİZİĞİN TÜM KURALLARI,
-----------------------------a.HİÇBİR DEĞİŞİME UĞRAMIYOR...
b.KIYAMETE KADAR GEÇERLİ...
c.NOKSANSIZ ve KUSURSUZ...
-----------------------Müspet İLMİN kuralları değişkendir ve zamana göre gelişiyor.
Buna - yeni'yeni buluşlar icatlar kanıttır.!
ÖRNEKLER -> TV – CEP TEL. – BİLGİSAYAR – İNTERNET.v.s.
----------*****---------DÜNYADA 2-ETKİNLİK VAR ;
---------------------1.METAFİZİK ETKİNLİKLER – Mânevi’dir...
2.FİZİK ... ETKİNLİKLER – Maddi’’dir...
Maddi hayatın, Fizik kuralları ile yönetildiği gibi,
Mânevi hayatın da Metafizik = DİNİ kurallar ile yönetildiği,
Muhakkak gerçektir. Fakat GİZLİ ve GİZEMLİ olan bu yönetimi
İnsanların çoğu anlayamıyor...
Örnek -> KADER ve BEREKET veya HARAM - HELÂL şeylerden,
FÂİZ –> HAKSIZ KAZANÇ için âyetlerde buyurmuş ki :
------------------------------------------------2/276.âyet,
ALLAH, FAİZİ EKSİLTİR - SADAKALARI BEREKETLENDİRİR.
Allah, faizi helâl sayan hiçbir günahkârı sevmez...
30/39.âyet,
İnsanların mallarının artması için FÂİZLE ARTIRDIĞINIZ ŞEYLER,
ALLAH KATINDA ARTMAZ..... Fakat ; ALLAH’ın RIZASINI DİLEYEREK,
verdiğiniz şeyler, Zekât - sadaka böyle değildir...
İşte bunlar ; sevaplarını-kazançlarını kat-kat artıranlardır...
----------*****---------METAFİZİK ETKİNLİKLERİN ÇOĞU -> GİZLENMİŞ...
----------------------------------------Soru ; NİÇİN GİZLENMİŞ.?
Cevap ; HER İNSANIN, gizli duyguları ve işleri vardır...
Yüce Yaratıcı’nın da GİZLİLİKLERİ niçin OLMASIN.?
Muhakkak ki, GİZLİLİKLER -> DOĞAL’dır ve
Allah Tealâ-> Dilediği ölçüde, dilediği kimselere,
GAYB’den bazı şeyleri bildiriyor...
ÖRNEK ;
Bazı BİTKİLERİN-> HASTALIK’lara iyi gelmesi işidir...
Dünya yaratıldıktan sonra, İNSAN-HAYVAN yaşamına uygun hale
getirilmiş ve yaratılan bazı bitkiler de, bazı Hastalıkları
tedâvi edici olarak yaratılmış...... Gerektikçe bu hususlar,
PEYGAMBER’ler veya AZİZ, EVLİYÂ denilen Kutsal insanlara
bildirilmiş ve bu şekilde insanlar – bu hususları öğrenmiş..
ÖRNEK ; KURAN-ı KERİM = ŞİFÂ’dır.. Mânevi Hastalıklara ŞİFÂ.!
10/57.âyet,
Ey insanlar.! Size, Rabbinizden bir ÖĞÜT,
GÖNÜL’lerde OLAN DERT’lere BİR ŞİFÂ ve İNANAN’lara da ;
DOĞRUYU GÖSTEREN BİR REHBER ve RAHMET gelmiştir...
NOT ; Hıristiyan’lar OTEL çekmecelerinde İNCİL bulundururmuş...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

25

* METAFİZİK -> AKIL ÖTESİ bilgiler *

26

Soru ; METAFİZİK ETKİNLİKLER -> NASIL GİZLENMİŞ.?
----------------------------------------------Akıl - ancak akılla anlaşılabilenleri kavrayabiliyor.!
Akıl ötesinin inceliklerinin sahibi ise AŞK'tır derler.
İnsanlar, Akıl itibariyle farklı yaratılmış...
Bunu - İLİM ve DİN - aynen kabûl eder...
Akıllı insanların en altındakiler, Halk'tır - AVAM'deniyor...
Akıl ve İlim seviyelerine göre - 2.sıradaki - HAVAS'oluyor ...
Bizim yukarıdaki belgelerimiz - AVAM ve HAVAS için muteberdir...
Metafizik gizliliklerden bir koku alanlar için yazdık ...
AŞK'ehli, bunların ötesindedir.! ARİFE TARİF GEREKMEZ...
Çünkü Aşk târife sığmıyor ki ;
Hz.Mevlânaya Aşkı sorduklarında ;
* AŞKI TARİF ETMEYE KALKIŞAN AKIL,
BATAKLIĞA SAĞLANMIŞ EŞEĞE BENZER.! demiş ve bir başka zaman,
* BEN OL DA BİL.!" demiş..
----------*****---------ALLAH, şu 3’şeyi –>
---------------* RIZA’sını......->
* GAZÂBI’nı......->
* EVLİYÂ’sını da ->

3’şeyde gizlemiştir ;
TÂAT’ta,
İSYÂN’da ve
KULLARI İÇİNDE - gizlemiş.

Hz.Mevlâna-mesnevî-3.ciltte şöyle buyuruyor :
------------------------------------------* Nefs'inin dileğine uyan,
* İstirahatine düşkün olan
* Usanıp vazgeçen
* Kendisinden emîn olmayan
* Zahmetlere katlanmayan
* Dünya geçimine düşen.............ilme kavuşamaz.
* Ayıp gören, GAYB âleminin, kokusunu bile alamaz.
GİZLENMENİN BELGELERİ ; :
Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ.r.a. İlâhî Lütuflar S: 295.
--------------------Hadîs-i Şerîf-te Hz.MUHAMMED,sav,buyurmuş :
----------------------------------------CENÂB-ı HAKK BANA, ÜÇ ÇEŞİT İLİM ÖĞRETTİ ;
* BİRİNCİYİ AÇIKLAMAMI EMRETTİ,
* DİĞERİNİ GİZLEMEMİ EMRETTİ,
* ÜÇÜNCÜSÜNÜ de GİZLEYİP-AÇIKLAMAK HUSUSUNDA SERBEST BIRAKTI.
Sayfa 267'den.: Not: GAVS, Hz.Abdülkadir'in lâkabı'dır...
------------Yâ GAVS.! İnsanların AVAM'ını yarattım.
Cemâlimin Nûruna takat getiremediler.(Güzelliğimin parlaklığına)
Ben de onlarla aramda KARANLIK PERDESİ koydum...
HAVAS'ı yarattım. Zâtımla komşuluğa tâkat getiremediler.!
Bunlarla da aramda NÛR'dan PERDE kıldım...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Hz.MEVLÂNA’r.a Mesnevî - 2.ciltte :
--------------------------------2/821.beyit,
Tanrı NÛR'unun -> 700'perdesi vardır.!
NÛR perdelerini, bu kadar kat bil.....
Mesnevî - 5.cilt : Hz.AZRÂİL’in perdelenmesi Hk.!
---------------5/1694->1700.
TANRI-> AZRÂİL’e dedi ki :
"Apaydın bilgim hakkı için, seni bu halkın CELLÂDI yapacağım"
AZRÂİL dedi ki:
"Yâ Rabbî.! Halk, bana düşman olur. Halkı, ölüm çağında
boğazını sıktım mı, herkes bana düşman kesilir.!"
Yüce Tanrım, revâ görür’müsün ki,
halk benden nefret etsin ve bana düşman olsun.?"
TANRI dedi ki :
Ben, SITMA ve HUMMA ve KULUNÇ ve YARALANMA gibi, öyle sebepler
yaratırım ki onlar gözlerini senden çevirirler ve hastalıklara,
O'sebeplere üç-kat sarılırlar, yalnız onları görürler.!”
AZRÂİL dedi ki:
"Yâ RABBİ.! Yüce Tanrım, öyle kullarında vardır ki,
onlar sebepleri yırtarlar. GÖZLERİ sebeplerden geçer ve
Senin İHSÂN’ınla PERDELERİ AŞAR...
5/1708->1710.
"Ahmakları avlayan bu sebepler.!
Nasıl olur da CAN GÖZÜ açık olanın anlayışına perde olur.?
GÖZ, sağlam oldu mu aslı görür...
Fakat, insan ŞAŞI olursa, aslı değil de FER'i görür." dedi.
TANRI dedi ki :
"Aslı bilen kişi, nasıl olur da arada seni görür.?"
----------*****---------Hz.Mevlâna, Mesnevi’de PERDE - FÂNUS olaylarını özetlemiş :
--------------------------------------------------------6/4815.
ŞEYBÂNI RÂİ gibi hani, O’da CUMA günü namaz vaktinde,
sürüsüne KURTLAR dalmasın diye, sürünün çevresine BİR ÇİZGİ
çizerdi ve Ne Koyunlar O’çizgiden dışarı çıkar ve
ne de Kurt ve Hırsız O’çizgiden içeri girerdi...
6/4817.
ÂD milletine gönderilen Peygamber HÛD da, okuyup-üflediği bir
dairenin içine aldığı, kendisine uyan kimseleri, İlâhi gazabın
kasırgasından bu şekilde korumuştu...
Onlara: “8-GÜN BU ÇİZGİ İÇİNDE SUSUN - SABREDİN ve DIŞARIDAKİ
İŞKENCEYİ SEYREDİN.!” Demişti... Kasırga, bu çizginin dışında
bulunanları havaya kaldırıp taşlara çarpıyor ve etleri-kemikten
ayırıyordu. Bir bölüğünü de havada birbirine vuruyor ve HAŞHAŞ
taneleri gibi kemiklerini parçalayıp döküyordu.!
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İLÂHİ PERDE’ler – METAFİZİK ETKİNLİK’tir ;
17/45.46.âyetler,
Ey Muhammed.! KUR’AN okunduğu zaman Biz, seninle - âhirete
inanmayanların arasına GİZLİ ENGELLEYİCİ BİR PERDE çekeriz.!
Ve ayrıca, Kur’an-ı anlamamaları için kalplerini de kapatır,
Ve kulaklarına da ağırlık veririz ve Sen Kur’an-da Rabbini
BİR-TEK olarak andığın zaman nefret ederek senden uzaklaşırlar
18/57.
Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldığı halde âyetlerden yüz
çeviren ve yaptığı kötülüğü unutandan daha zâlimi var mıdır..?
Bu sebeple BİZ KUR'AN-ı ANLAMAMALARI İÇİN ZÂLİMLERİN KALPLERİNE
PERDELER GERDİK ve KULAKLARINI da SAĞIRLAŞTIRDIK ve SEN ONLARI,
DOĞRU YOLA ÇAĞIRSAN DA ARTIK ONLAR, ASLA DOĞRU YOLA GELEMEZLER.
19/16.17.
Ey Muhammed.! Kitapta – MERYEM’i de an.! Hani O ;
âilesinden ayrılarak, doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Sonra – insanlardan gizlenmek için – bir perde germişti.!
CEBRÂİL’i GÖNDERMİŞTİK de ONA TAM BİR İNSAN OLARAK GÖRÜNMÜŞTÜ.!
21/96.
En sonunda – YE’CÛC ve ME’CÛC seddi açılıp - yıkıldığı zaman,
dağlardan, tepelerden akın ederler inerler - saldırırlar.!?
25/53.
Birinin suyu TATLI ve SERİNLETİCİ - diğerinin TUZLU ve ACI olan,
iki deryayı-denizi salıverip, aralarına da, karışmalarına engel
olan - bir sınır koyan Allah'tır.!
Bu âyetin gerçekliğini ;
Fr.Prof.KAPTAN KUSTO – Cebeli Tarık boğazında (İspanya-Fas) ispat etti..
Bak->55/19->21.âyetlerde – bu husus için açıklama var..!
Bu âyetin Mecâzi anlamı ise – şöyledir ;
İyi insanlarla - Kötü insanlar arasında - İlâhî bir engel vardır.
Bu sınırı - Allah'ın izni olmaksızın aşamazlar..! Fakat,
Allah dilerse kötüleri - gerektiği zaman bazılarına musallat eder..!

27/61.
Yoksa, yeryüzünü oturmaya elverişli kılan ve
aralarından ırmaklar akıtan ve yeryüzünde sâbit dağlar yaratan
ve İKİ DENİZ ARASINA BİR ENGEL KOYAN MI.? Allah’la beraber bir
başka Mâbud-Put ha.! Hayır.! Doğrusu onların ÇOĞU bilmezler...
36/8.9.
Çünkü Biz, onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan
demir halkalar - lâleler geçirdik.
Bunun için onların başları yukarıya kalkıktır.!
Onların, önlerine ve arkalarına set çektik ve gözlerini de
bağladığımız için, onlar artık doğru yolu göremezler...
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45/23.
Ey Muhammed.! KENDİ HEVÂ - HEVESİNİ ve PUTLARINI, İLÂH-TANRI
OLARAK BENİMSEMİŞ ve Allah, onun inkârcı-sapık duygularını
bildiği için KENDİSİNİ TAMAMEN SAPTIRIP, KULAĞINI ve KALBİNİ
MÜHÜRLEDİĞİ ve GÖZLERİNE PERDE ÇEKTİĞİ O’kimseyi gördün mü.?
O’kimseyi, Allah’tan başka kim doğru yola getirebilir.?
Buna rağmen hâlâ, öğüt-ibret almayacak mısınız........?
NOT ; REY=EGO=İRADE = İnsanlara verilen Düşünce-Konuşma ve Eylem yetkisidir.
Eğer böyle olmasaydı, Allah Tealâ-nın insanlara suç yüklemesi de olmazdı...
DİNDEN-İMANDAN iradesiyle sapan ve bu yolda direnenlerin KALBİ MÜHÜRLENİYOR
ve Kalp Mührünü çözmenin de imkânı yok ve bundan da ibret alacak kimse az.!
ve bu sebeple ÇOĞUNLUK CEHENNEME GİRİYOR..
Bak->6/128 12/103 5/68. 6/111.116. 7/179. 17/89. 23/69.70. 25/43.44. 41/2.4.

47/16.
Ey Muhammed.! Kâfirlerin arasında, Seni dinleyenler de vardır.
Fakat - Senin yanından ayrıldıktan sonra O’ kimseler, bilgi
sahibi olanlara “MUHAMMED AZ ÖNCE NE DEMİŞTİ.?” diye sorarlar.
İşte O’kimseler ALLAH’ın, KALBİNİ MÜHÜRLEDİĞİ ve
KENDİ NEFSİNE - HEVESİNE UYAN KİMSELER’dir.”
47/17.
İMÂN-İTAAT YOLUNA KENDİ İRADESİ-İSTEĞİ ile GİRENLERİ de ALLAH
doğru yolda sağlamlaştırır ve onların Allah’a karşı gelmekten
sakınmasını, TAKVÂ sahibi olmasını sağlar...
NOT ; KALBİ MÜHÜRLENENLER – Artık imâna gelemiyorlar ve KUR’AN-I KERÎM-i
dinleseler bile akıllarında bir şeyler kalmıyor, Bak->17/86.unutturmak.!
Fakat KUR’AN-I KERÎM-e gönül verenler de, Bak-> Sûreler listesinin sonuna,
toplam 114-Sûre ve 6.236-âyeti ezberleyebiliyor ve HÂFIZ oluyor...
Unutturmak ve ezberletmenin ikisi de Akılla izah edilemeyen MÛCİZELERDENDİR.

55/19->21.
Allah, İKİ DENİZİ birbirine kavuşmak-buluşmak üzere salıverdi.
Fakat aralarında, birbirine karışmalarına-kaynaşmalarına engel
olan bir perde vardır.!
Öyleyse, Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalanlayabilirsiniz
NOT ; Bak->25/53. ve 27/61.âyetlerde de, aynı konulardan bilgi verilmiş..
Fransız deniz bilimci KAPTAN KUSTO. Yıllarca, dünyanın derin denizlerinde
çeşitli araştırmalar yapmış ve bilime büyük katkıda bulunmuş ilim adamıdır.
Nihayet AKDENİZ ile ATLAS OKYANUSUN BİRLEŞTİĞİ - CEBELİ TARIK BOĞAZINDA bir
araştırma yaptığı sırada yukarıdaki âyette belirtilen İKİ DENİZİ birbirine
kavuşturmayan-buluşturmayan bir perdeyi, İLÂHİ MÛCİZEYİ görüp-tespit ederek
Fransa’daki bir arkadaşına : “Dünyada bu güne kadar hiç kimsenin bulamadığı
bir şeyi bulduğunu.!” müjdelediği zaman arkadaşı da ona :
“BU SÖYLEDİĞİN KUR’AN-I KERÎM DE MEVCUTTUR” diyerek, onu, KUR’AN-I KERÎM-i
incelemeye yöneltmiş ve KAPTAN KUSTO bu sebeple Müslümanlığı kabûl etmiş...
Demişler ki ; HIRİSTİYAN’lar ÂLİM OLUNCA -> MÜSLÜMANLIĞI SEÇER...
MÜSLÜMANLAR da CÂHİL KALINCA DİNDEN-İMÂNDAN ÇIKAR...
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METAFİZİK’te ASIL - ESAS ->
GAYB’dır = GİZLİLİKLER’dir...
-------------------------6/50.âyet,
Ey Muhammed.! de ki: “Ben size *Allah’ın hazineleri elimdedir*
demiyorum çünkü *GAYB’ı bilemem* ve Ben size *BEN BİR MELEĞİM*
de demiyorum” ve de ki : “Ben ancak Bana VAHY’olunana uyuyorum”
ve de ki : “KÖR ile GÖREN bir kimse, aynı-eşit olur mu hiç.?
ve bunları hiç düşünmez misiniz – niçin düşünmüyorsunuz....?”
6/59.
GAYB’ın anahtarları Allah’ın katındadır. Bunları ; O’ndan
başkası bilmez. Karada ve denizlerde ne varsa, hepsini bilir.
O’nun bilgisi dışında – BİR YAPRAK BİLE DÜŞMEZ..!
Yerin karanlıklarındaki, bir tek tâneyi de bilir.
YAŞ ve KURU ne varsa, hepsi apaçık Kitaptadır...
6/61.62.
ALLAH, KULLARININ ÜSTÜNDE KUDRET ve HÜKÜMRANLIĞIN TEK SAHİBİDİR.
....................... birinize ÖLÜM geldiğinde................
7/188.
Onlara de ki : “Allah’ın dilediğinden başka ;
kendime ne bir fayda vermeye, ne de gelecek olan bir zarardan
kaçmaya gücüm yoktur. Eğer, GAYB’ı bilseydim daha fazla iyilik
yapardım ve bana bir kötülük de dokunmazdı...
Ben ancak, inananları uyaran ve müjdeleyici bir Peygamberim.
15/14->16.
Onlara GÖKTEN BİR KAPI açsak da, bu kapıdan çıkmaya koyulsalar :
"GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ HER HALDE BÜYÜLENDİK.!" derler. Andolsun
ki gökte burçlar varettik ve bunları seyredenler için donattık.
16/77.
Göklerin ve yerin GAYB’i(Sır’ları) – yalnız Allah’a aittir...
KIYÂMET’in KOPMASI da – ancak bir GÖZ’KIRPMASI veya daha da kısa
bir an içinde olur.! Şüphe yok ki, Allah’ın her şeye gücü yeter.
27/65.
De ki: “Göklerde ve yerde Allah’tan başka GAYB’ı kimse bilemez.”
Ve onlar, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler...
34/53.54.
Oysa onlar daha önce inkâr etmişler ve çok uzakta olan dünyadan,
İlâhi gizliliklerle dolu olan-> GAYB'e dillerini uzatmışlardı.!
Ve bugün, onlarla dileyip arzuladıkları şeyler arasına bir engel
konur. Nitekim daha evvel, kendilerine benzeyenlere de aynı şey
yapılmıştır... ÇÜNKÜ HEPSİ de, ŞÜPHE ve TEREDDÜT İÇİNDEYDİ...
37/6.->10.
Şüphesiz ki Biz yakın GÖĞÜ yıldızlarla süsledik ve onu her türlü
şeytandan koruduk. Onlar, yüce âlemi, aslâ dinleyemezler.
Her yönden kovularak atılırlar. Onlara, sürekli bir azap vardır.
Hele bir söz kapan olsun, delici bir alev onun peşine düşüverir.
68/47.
Yoksa.!
GAYB'ın bilgisi kendilerinin katında da, onlar mı yazıyorlar.?
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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.!
Biz ise onu, çok yakın görüyoruz...
NOT ; Allah Tealâ-nın huzuruna gitmenin ve oradan dünyaya dönmenin HIZI
ve MESAFESİ de – bu âyette açıklanmış ve inananların bilgi sahibi olması
istenmiş... ÖLMÜŞ İNSANLARIN GURUPLAR-KAFİLELER HALİNDE TOPLANAN RÛHLARI,
GÖREVLİ MELEKLER TARAFINDAN-> ALLAH TEALÂ’NIN HUZURUNA GÖTÜRÜLME ZAMANI ;
50.000 yıllık Dünya zamanına eşit olan = 1-Gayb günü – içerisinde olduğu
anlaşılıyor... Hz.Cebrâil’e de RÛH deniyor.. Fakat, Meleklerin önderi ve
Allah Tealâ-nın en önemli emir kulu olan Hz.Cebrâil’in HIZI daha fazla
olduğu muhakkaktır ve bu husus, ilgili evliya belgelerinden anlaşılıyor..
Bak->32/5.âyete... ve

72/26->28.
GAYB’ın bütün gizliliklerini - sırlarını bilen ancak Allah’tır.
GAYB’ın sırlarını da kimseye bildirmez...
Fakat – Peygamberlerden seçtikleri bunun haricindedir...
Bunların da önünden-arkasından gözetleyiciler-koruyucular yollar
Ve Peygamberlerin, elçiliği-tebliğleri doğru yapıp-yapmadığını
kontrol ettirir. Allah, onların yaptıklarını da ilmiyle kuşatır
ve her şeyi sayarak, her birini tespit eder...
----------*****---------ALLAH TEALÂ’nın : OL - demesi, Metafizik en büyük etkinliktir.
16/40.âyet,
BİZ – bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman, sözümüz sadece :
“OL...” demekten ibârettir ve dilenen hemen olur - oluşur.!
ALLAH TEALÂ’nın : KALPLERİ MÜHÜRLEMESİ-de,
Metafizik, büyük bir etkinliktir.
ALLAH TEALÂ’nın : KALPLERİ TASARRUFU ALTINA ALMASI-da,
Metafizik, büyük bir etkinliktir.
Hz.HASAN’ın’r.a şu sözü var :

Bilginlere verilecek cezâ : KALP'lerinin ÖLMESİ’dir...
Bunun sebebi ; ÂHİRET AMELİYLE, DÜNYALIK İSTEMELERİ’dir..”
ALLAH TEALÂ’nın : MÜKÂFATLARI ve CEZALARI-da,
ALLAH TEALÂ’nın : HARAM – HELÂL İŞLERDEKİ TASARRUFU,
ALLAH TEALÂ’nın : İÇKİ – ZİNÂ – FÂİZ CEZALARI,
ALLAH TEALÂ’nın : YAPTIĞI İŞLERİ GİZLEMESİ-de,
ALLAH TEALÂ’nın : KIYÂMET ve ÂHİRET TASARRUFU-da,
Metafizik, en büyük etkinlikleridir...
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KALP MÜHRÜ ; Ölü – kör - sağır KALP.
Hz.İSÂ’ya,a.s ; DÜNYADA EN ZOR - EN İMKÂNSIZ ŞEY NE’dir.?
diye sordukların da, buyurmuş ki..... ; “KALP MÜHRÜ’dür.!
Çünkü ; Benim pek çok hünerim - kerâmetim var,
hattâ ölüleri bile diriltebilirim. Fakat ben ;
ALLAH TEALÂ’nın MÜHÜRLEDİĞİ BİR KALBE, HİÇBİR ŞEY YAPAMAM.
O’BAĞ ÖYLE BİR BAĞDIR ki.!
ONUN HÜKMÜ, YALNIZ ALLAH TEALÂ’ya AİT’tir.” buyurmuş...
Bu sebeple, KALP MÜHRÜNDEN çok sakınmak gerekir...
2/6.7.âyetler,
Şüphe yok ki inkâr edenleri, başlarına gelecek azap ile
uyarsan da, uyarmasan da birdir, artık onlar inanmazlar...
Çünkü, Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve
gözlerine de perde gerilmiştir. En büyük azap da onlar içindir.
6/46.
Ey Muhammed.! de ki: “Allah, kulaklarınızı sağır ve gözlerinizi
kör eder ve kalplerinizi de kapatırsa – buna ne dersiniz.?
Allah’tan başka hangi Tanrınız, bunları size geri getirebilir.?”
Bak da gör.! âyetlerimizi nasıl çeşit-çeşit açıklıyoruz ve
buna rağmen onlar, yine inatla yüz’çeviriyorlar..
6/109.110.
Onlar ; Eğer kendilerine bir mûcize gelse-gösterilse, mutlaka
ona inanacaklarına dair – Allah’a kuvvetlice yemin ettiler...
De ki : “Mûcizeler, ancak Allah katındandır.!” Fakat,
Mûcizeyi görseler bile, inanmayacaklarını anlamıyor musunuz.?
Çünkü BİZ onların KALP gözlerini TERS ÇAVİRDİK - MÜHÜRLEDİK.!
Önceden inanmadıkları gibi, onlar artık inanmazlar.!
Biz onları, azgınlıkları içinde şaşkın bir şekilde bıraktık...
6/111.
Biz onlara MELEKLERİ indirsek veya onları ÖLÜLERLE konuştursak
ve eğer her diledikleri mûcizeyi önlerine sersek-koysak bile,
Allah dilemedikçe, onlar asla inanamazlar – imâna gelemezler.
Fakat, insanların ÇOĞU bunu bilmiyorlar.!
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.?
9/127.
Bir SÛRE indirildiği zaman, birbirlerine bakarlar ve :
“ETRAFTA, BİZİ BİR GÖREN VAR MI.?” diye sorarlar ve
sıvışıp giderler. Anlayışsız-inatçı bir topluluk oldukları için,
Allah da onları imândan döndürmüş ve KALPLERİNİ MÜHÜRLEMİŞ’tir.!
10/74.
Nûh’dan sonra da, milletlere Peygamberler gönderdik..
Onlara da, mûcizeler-deliller gönderildiği halde, öncekilerin
yalanladıkları gibi onlar da inanmadılar ve yalanladılar...
İşte Biz ; HADDİ AŞANLARIN KALPLERİNİ, BÖYLECE MÜHÜRLERİZ.!
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10/96.97.
Muhakkak ki Rabbinin azabını hakedip de KALPLERİ MÜHÜRLENEN’ler
Rabbinin onlar için söz verdiği, can yakıcı O’azabı görünceye
kadar ve inanmaları için kendilerine her çeşit mucize-kanıt
gösterilse bile, asla inanmayacak’lardır.!
13/31.
Eğer KUR’AN ile dağlar yürütülse veya yeryüzü parçalansa veya
ölüler konuşturulsaydı ; İnkâr edenler yine de inanmazlardı.
Çünkü, bütün işler Allah'a aittir – her şey ALLAH’ın İZNİNE
tabidir ve inananlar bu gerçeği niçin anlamıyorlar.?
"Eğer Allah dilerse, bütün insanları doğru-yola
eriştirebilir.
Allah'ın emirlerine uyulmadığı sürece onların yaptıkları kötü
işler sebebiyle BİR BELÂ, inkârda ısrâr edenlerin BAŞINA veya
EVLERİNİN YAKININA gelir. Bu konu Allah’ın verdiği bir sözdür
ve muhakkak ki Allah, verdiği sözden asla caymaz..."
NOT ; O’günkü müşrikler ve bu günkü bazı kimseler de, KUR’AN ÂYETLERİ ile
bazı mûcizelerin gerçekleşebileceğine inanıyorlarmış.. Rivayete göre ;
Mekkeli müşriklerden biri : “YÂ MUHAMMED.! MEKKENİN ETRAFINDAKİ DAĞLAR BİZE
ZARAR VERİYOR BUNLARI KALDIR GENİŞLEYELİM. DAĞLARIN ARASINDAN da BİR IRMAK
AKIT, ZIRAATİMİZE BEREKET GELSİN ve ÖLMÜŞ YAKINLARIMIZI da DİRİLT ki SENİN
SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINIDA ONLARA SORALIM da SANA İNANALIM.!”
diyerek Hz.Muhammed’ten,sav bazı mûcizeler isteyince – bu âyet inmiş...
Bu suretle KUR’AN ÂYETLERİ ile mûcizelerin gerçekleşmeyeceği vurgulanıyor.
İnsanları imâna getirmenin veya kalp mühürlemesinin, sadece Allah Tealâ’ya
ait olduğuna ve BELÂNIN-CEZANIN haddi aşanların başına veya onlara bir süre
verilmişse, evlerinin yakınına gelip beklediğine de apaçık işâret ediliyor
ve aşağıdaki âyetlerde, VERİLEN SÜRE ve KALP MÜHRÜ ve AZAPLAR açıklanmış.!

16/104.108.
Allah’ın âyetlerine inanmayanları – Allah doğru yola eriştirmez.
Ve bunlara, elemli bir azap vardır..
İşte onlar ; Allah’ın, kalplerini ve kulaklarını ve gözlerini
MÜHÜRLEDİĞİ kimselerdir.! Onlar, gâfillerin ta kendisidirler..
17/94.95.
İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, buna inanmalarına
engel olan, “ALLAH, PEYGAMBER OLARAK BİR İNSANI MI GÖNDERDİ”
demeleri ve Allah’ın işine karışmalarıdır.! Onlara de ki:
“Eğer yeryüzünde yerleşen – gezen - dolaşanlar MELEK olsaydı,
onlara da Peygamber olarak elbette bir MELEK yollardık...”
NOT ; Kâfirler, kendisine inanmak için Hz.Muhammed’ten,sav, bazı mûcizeler
göstermesini istemişler ve buna karşı Hz.Muhammed’sav, yetkisizliğini ve
kendisinin sadece bir ELÇİ-HABERCİ olduğunun onlara bildirmesi emrediliyor.
Ve “BİR PEYGAMBERİN, MELEK OLMASI GEREKTİĞİNİ.” – söyleyerek veya bunu gibi
bir başka şekilde de - Allah Tealâ-nın işine karışanların, Allah’a ortaklık
iddia ettikleri için İNATÇI MÜŞRİKLERE İMÂN KAPISININ KAPATILIP KALPLERİNİN
MÜHÜRLENDİĞİNE 94.âyette işâret ediliyor 95.âyette de buna cevap veriliyor.
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40/35.
Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı hâlde Allah’ın
âyetleri hakkında tartışırlar ve bu tartışma Allah katında ve
inananların arasında da büyük öfke ve nefret doğurur.. Allah,
gururlu-kibirli zorbanın KALBİNİ İŞTE BU SEBEPLE MÜHÜRLER...
NOT ; KALBİN MÜHÜRLENMESİ = Kalp sahibini çeşitli sınavlardan geçirdikten
sonra İnkârda inatla direnmesi, Allah Tealâ-nın emirlerine şiddetle karşı
gelmesiyle GURURA KİBİRE kapılan kimselere verilen en ağır ceza oluyor ve
artık bu mührün açılması söz konusu olamıyor, bu kimse CEHENNEME giriyor.
Bak->4/115. 6/25. 7/146. 8/24. 9/77.127. 10/74.96.97. 13/32.33. 16/37.108.

45/23.
Ey Muhammed.! KENDİ HEVÂ - HEVESİNİ ve PUTLARINI, İLÂH-TANRI
OLARAK BENİMSEMİŞ OLAN ve Allah inkârcı-sapık duygularını
bildiği için KENDİSİNİ TAMAMEN SAPTIRIP KULAĞINI ve KALBİNİ
MÜHÜRLEDİĞİ ve GÖZLERİNE PERDE ÇEKTİĞİ O’kimseyi gördün mü.?
O’kimseyi, Allah’tan başka kim doğru yola getirebilir.?
Buna rağmen hâlâ, öğüt-ibret almayacak mısınız........?
47/16.23.
Ey Muhammed.! Kâfirlerin arasında Seni dinleyenler de vardır.
Fakat - Senin yanından ayrıldıktan sonra O’ kimseler, bilgi
sahibi olanlara:“MUHAMMED AZ ÖNCE NE DEMİŞTİ.?” diye sorar.
İşte O’kimseler; ALLAH’ın, KALBİNİ MÜHÜRLEDİĞİ ve
KENDİ NEFSİNE - HEVESİNE UYAN KİMSELER’dir.”
47/23.
İşte onlar ; ALLAH LÂNET’lediği ve KULAKLARINI SAĞIR’laştırıp,
GÖZLERİNİ de KÖR’leştirdiği kimselerdir.!
61/5.
MÛSÂ, kendi milletine şöyle demişti :
“Ey milletim.! Benim, Allah’ın size gönderdiği bir Peygamberi
olduğumu bildiğiniz hâlde - Beni niçin incitip - üzüyorsunuz.?”
Fakat – onlar yoldan saptılar ve Allah’ta onların KALPLERİNİ
Haktan-gerçekten saptırdı - MÜHÜRLEDİ.! Çünkü Allah, emirden
çıkan BİLE-BİLE YOLDAN SAPAN FÂSIKLARI doğru yola sevk etmez...
63/2.3.
Onlar yeminlerini, bir KALKAN gibi kullanarak, insanları Allah
yolundan saptırıyorlar. Onların yaptıkları iş, çok kötüdür...
Bunun sebebi, Onların önce imân edip sonra da inkâr etmeleridir.
Allah onların KALPLERİNİ MÜHÜRLEMİŞ’tir, artık onlar anlamazlar.
63/4.
Ve sen onlara baktığın zaman ; ONLARIN VÜCUDU-GÖRÜNÜŞÜ HOŞTUR.!
ve ONLARIN KONUŞMALARI da HOŞTUR - DİNLERSİN.! Fakat onlar ;
ELBİSE GİYDİRİLMİŞ DUVARA DAYANMIŞ KURU AĞAÇ KÜTÜKLERİ GİBİ’dir.
Onlar, her sözü - her gürültüyü kendilerine karşı sanırlar..
Onlar, size düşmandır. Onlardan sakının..
Allah, onların canını alsın-gebertsin.! Nasıl-niçin dönüyorlar.?
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KÖTÜ İŞİ -> İYİ-GÜZEL GÖSTERMEK.!
KAPL MÜHRÜNDEN sonra -> olan – oluşan bir olaydır...
Aşağıdaki âyetler, bu etkinliğin kanıtları...
4/88.
Ey Müslümanlar.! Size ne oluyor da, aranızdaki MÜNÂFIKLAR
hakkında iki taraf oldunuz.? Allah onları, kazandıkları büyük
günah sebebiyle gerisin geriye İNKÂRA DÖNDÜRDÜ.! Allah’ın,
azdırıp yoldan çıkardığını siz doğru yola nasıl getirirsiniz.?
Allah kimi saptırmışsa, artık onun için hiçbir yol yoktur.!
6/43.
Hiç değilse - onlara azabımız geldiği zaman – Bize yalvarmaları
gerekirdi ve fakat yalvarmadılar, onların kalpleri katılaştı.!
Şeytan, yaptıklarını süsleyip onlara İYİ-HOŞ olarak gösterdi.!
6/122.
Ölü iken – dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için,
kendisine bir Nûr verdiğimiz kimse, karanlıklara dalmış ve
oradan bir türlü çıkamayan kimseye benzer mi..? İşte böylece ;
inkâr edenlere, yaptıkları şeyler GÜZEL-DOĞRU GÖSTERİLMİŞ’tir.!
6/123.
BİZ, HER ŞEHİRDEKİ - KASABADAKİ BÜYÜK GÜNAHKÂRLARI, HİLE ve
DÜZEN KURSUNLAR DİYE, BÜYÜLTTÜK - YÜCELTTİK.! Hâlbuki onlar,
sadece kendilerini aldatırlar, fakat bunu da bilmezler..
10/12.
İnsana bir darlık-zarar geldiği zaman, yan yattığında ve
oturduğunda ve ayakta iken bile, bize yalvarıp – yakarır ve
dua eder. Fakat Biz ondan bu sıkıntıyı giderince de ;
sanki, Bize hiç yalvarmamışa dönüşür.!
HADDİ AŞANLARA BU YAPTIKLARI İŞ HOŞ GÖSTERİLMİŞ’tir...
13/33.
Herkesin ne kazandığını görüp-tespit eden Allah, O’na eş-ortak
koştukları PUT’lar gibi midir.? Onlar, Allah’a ortak koştukları
birtakım PUT’ları icat ettiler. De ki: “BU PUT’lara BİRER İSİM
KOYUN. YOKSA SİZLER, YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ ALLAH’a HABER
Mİ VERİYORSUNUZ.? Yoksa sizler boş sözlere mi kapılıyorsunuz.?”
Bu sebeple KÂFİRLERE ; KURDUKLARI DÜZENLERİ ve YAPTIKLARI SAPIK
İŞLERİ GÜZEL GİBİ GÖSTERİLDİ ve DOĞRU YOL ONLARA YASAK EDİLDİ ve
Allah’ın yoldan saptırdığı kimseyi hiç kimse doğru yola sokamaz.
15/39.->42.
İBLİS de : “Ey Rabbim.! Mâdem ki beni Rahmetinden mahrum ettin,
andolsun ben de onlara bütün kötülükleri güzelmiş gibi gösterip
ve onları isyân ettireceğim. Böylece hepsi de Senin Rahmetinden
mahrum olacaklar. Ancak, hâlis kulların müstesnâdır.” dedi...
ALLAH da -> İblise : “İşte bu, bana ulaşan en doğru yoldur ve
muhakkak ki benim hâlis kullarıma, senin hiçbir gücün yetmez ve
Senin ancak, sana uyan sapıklara gücün yetecektir.!” buyurdu...
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27/4.
Muhakkak ki Biz, âhirete inanmayanların yaptıkları kötü işleri
kendilerine-> GÜZEL - HOŞ OLARAK GÖSTERDİK ve bu yüzden onlar,
her zaman şaşkınlık içinde bocalarlar...
27/22.23. (SEBE = Yemen ülkesinde bir bölge-kavim adı, Melike –> BELKIS)
Çok geçmeden HÜDHÜD kuşu huzura gelerek: “Ben Senin bilmediğin
bir şeyi öğrendim. SEBE’den sana, doğru bir haber getirdim.!
Orada, bir kadının hükümdar olduğunu gördüm, kendisine her şey
verilmiş ve onun çok büyük bir tahtı da var. Onun ve halkının
Allah’ı bırakarak – GÜNEŞ’e SECDE ettiklerini gördüm.” dedi ve
27/24->26.
“ŞEYTAN, onları doğru yoldan saptırmış ve onların yaptıklarını
kendilerine hoş göstermiş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar..
Göklerde ve yerde gizli olan her şeyi meydana çıkaran ve gizli
veya açıklanan her şeyi bilen Allah’a niçin SECDE etmiyorlar.?
Yüce arşın sahibi olan Allah’tan başka İlâh-Tanrı yoktur.” dedi.
35/8.
KÖTÜ İŞİ KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLİP, ONU GÜZEL GÖREN BİR KİMSE
Kötülüğü hiç istemeyen-işlemeyen bir kimseye benzer mi.?
Allah dilediğini sapıklığa yöneltir ve dilediğine de doğru
yolu buldurur. Ey Muhammed.! Artık – onlar için üzülerek
kendini harap etme. Elbette Allah onların yaptığını biliyor.
40/36.37.
FİRAVUN : “Ey HÂMÂN.! Benim için yüksek bir KULE yap. Belki,
yollara – göklerin yollarına erişirim de, MÛSÂ’nın TANRISINI
GÖRÜRÜM.! Çünkü ben onu, mutlaka yalancı sanıyorum.” dedi ve
böylece FİRAVUN’a, KÖTÜ İŞİ, GÜZEL - DOĞRU OLARAK GÖSTERİLDİ
Ve .... FİRAVUN, DOĞRU YOLDAN SAPTIRILDI.!”
Firavunun düzeni de, elbette boşa gidecekti...
47/14.
Rabbinin katından apaçık delili-belgesi olan bir kimse,
YAPTIĞI KÖTÜ İŞİ, KENDİSİNE GÜZEL - HOŞ GÖSTERİLEN ve
KENDİ NEFSİNE - HEVESİNE UYAN BİR KİMSEYE BENZER Mİ.?
49/7.8.
İyi bilin ki ; İçinizde, Allah'ın Peygamberi vardır...
Eğer O'Peygamber, birçok işlerde sizin isteğinize uysa idi ;
muhakkak ki sıkıntıya uğrardınız.! Fakat, Allah size,
inancı-İmânı sevdirip -> kalplerinize güzel göstermiştir ve
Kâfirliği yoldan çıkmayı isyânı da size çirkin göstermiştir.!
İşte böyle olanlar ;
Allah'tan bir lütuf - nîmet sâyesinde, doğru yolda olanlardır.
Andolsun ki Allah, her şeyi bilir ve hikmet sahibidir...
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Dünya'da ve Kâinat'ta ; İlâhî Kanunların = KUR'AN-ın,
Dinî METAFİZİK KURALLARI –> Her şeyin HÜKÜMDARI’dır...
--------------------------------------------------Mantığa uymayan - Akıl ötesi pek çok Dîni hikâye vardır.
Fakat ; Yalnız FELSEFE’ye bağlanan bir çok,
PROFESÖR ve Filozof takımı, bunları kabul etmez...
Aşağıdaki SOMUT ÖRNEK'ler, dünyada gerçekleşmiştir,
Biz hatırlatalım - bazıları da inkâr etsinler.!
Metafizik, acılı bir ÖRNEK şudur ;
-------------------------------ALMAN’ları MAHVEDEN -> HİTLER ;
Dünyaya hâkim olmak için, çeşitli yollara başvurmaktaydı..
Bu yollardan en uzun vâdelisi :
"KALİTELİ - ÜSTÜN BİR NESİL YETİŞTİRMEK'ti.!?"
Bir taraftan kısa vadeli işlerden olan – CEBREN hâkimiyet için,
savaşarak-memleketleri istilâlara devam ediyor...
Diğer taraftan, istikbâl için, Üstün ırk yaratmaya çabalıyordu.
Bu sebeple memleketindeki AKILLI-YAKIŞIKLI-GÜÇLÜ DELİKANLILAR'la
AKILLI-GÜZEL-BECERİKLİ-SAĞLIKLI GENÇ'KIZLARI, İNSAN HARA'larında
ÇİFTLEŞTİREREK fiziksel yolla bu işi başarabileceğini sanıyor.!
İlâhî kudretin metafizik hükümranlığını, hiç hesap etmiyor du.!
Neticede, HİTLER'in düşündüğünün tam tersi olmuş ve ;
mükemmel olması beklenen - doğan çocuklar tamamen ;
GERİ ZEKALI-HASTALIKLI-v.s KUSURLU OLMUŞ.! Bir hayret örneğidir.
Bu nesil – Almanya’da yıllarca ; Üzüntü ve alay konusu da olmuş,
DUMKOPF = Aptal kafalılar olarak yaşamış ve tarihe geçmiş...
----------*****---------METAFİZİK İLÂHİ HÜKÜMRANIĞA ait Somut örnek - büyük olay :
TİTANİK FACİASI'dır ; Bak-> 18/23.24.âyetlere...
--------------------------------------------"TİTANİK" isimli gemi, yapıldığı zaman ;
Geminin büyüklüğünü-sağlamlığını gören TÜM İNSANLAR :
"BU GEMİ ASLA BATMAZ.!" demişler, O'zamandaki dünyâ'perestler.
İlâhî kudretin - metafizik hükümranlığını, göremediklerinden,
Bütün servetleri ile göçmek için, Gemiye binmişler ve sonunda,
İlâhî Kudret, Geminin Kaptanlarını gaflete daldırınca,
Kaptanlara yapılan bütün ikazlar da boşa çıkmış ve
ASLA BATMAZ.! denen gemiyi, daha İLK SEFERİNDE BATIRMAMIŞ MI.!
Yoksa.! Bu işte, İlâhi kudretin hükmünü göremiyor musunuz....?
----------*****---------BİR FIKRA : Lâyık değil ;
-------------------------Büyük İskender'e, bir gün fakirin biri gelerek :
* Az bir şey ihsân etmez misiniz.? diye para isteyince,
İskender'le aralarında şöyle konuşurlar :
* Az birşey vermek bana lâyık değildir.
* O'halde, çok ihsân et.
* O'da, sana lâyık değildir.!
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METAFİZİK ETKİNLİK’lere ait 6-HİKÂYE ;
Hz.Mevlânâ’r.a. Mesnevî 6.ciltte
Hz.İSÂ’nın,a,s öldürülemediği hakkında buyurmuştur ki :
----------------------------------------------------6/4364.->
ÂRİF’ler –> KAN DENİZİ’nden geçip - gitmişlerdir.! ve
bu yüzden, daimî bir emniyet içindedirler..
Bunların emniyeti KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir.
Hâsılı, her an da O’emniyet, çoğalıp durur..
Ey temiz adam.! KORKU’da GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRDÜN,
ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR.!
* O’BEY–> HİLE’ye SAPTI -> İSÂ’yı TUTTURMAK İSTEDİ...
İSÂ, evine girdi ve yüzünü gizledi.!
* O’bey de – TÂC’a sahibolmak için İSÂ’nın evine girince ;
İSÂ’ya benzedi (Bukalemun gibi.!) ve darağacının tâcı oldu..
*”AMAN BENİ ASMAYIN – BEN, İSÂ DEĞİLİM.!
BEN, YAHUDİ’lerin KUTLU BİR BEYİYİM..” dedi...
* Yahudiler : “Hemen üstüne yürüyün saldırın bu İSÂ’dır,
elimizden kurtulmak istiyor. Tez darağacına çekin!” dediler.
* Nice tâcirler vardır ki, kâr ümidiyle bayram edeceklerini
sanırlar. Ödağacı gibi kendileri yanar-yıkılırlar.!
* Dünyada bu çeşit nice aksi şeyler vardır (Hz.İSÂ’a.s.gibi)
Adam onu ZEHİR sanır – halbuki BAL’ın ta kendisidir..
6/4375.->
* KÂBE’yi aşağılamak, diriyi ölü gibi yere yıkmak için,
EBREHE de FİLLERLE Mekke’ye geldi.!
KÂBE’yi yıkmak ve herkesi oradan döndürmek istedi.!
* Bütün ziyâretçilerin onun yanında-bölgesinde toplanmasını,
onun emrine uyulmasını ve KENDİ YAPTIRDIĞI SAHTE KÂBE’nin de
KIBLE edinilmesini – dilemişti.!
* NİÇİN BENİM KÂBE’mi ATEŞLEDİLER - diye,
Araplardan ÖC ALMAK, isteğine düşmüştü...
* Onun bu savaşı, KÂBE’nin yücelmesine ve
O’TANRI EVİNİN daha ziyâde ŞEREF’lenmesine sebep oldu...
* MEKKE’lilerin yüceliği bir’di – yüz oldu...
Kıyâmete kadar da yüceliği yürüdü gitti...
* EBREHE de, yaptırdığı sahte KÂBE’si de,
daha ziyâde yerin dibine girdi. Bu nedendir.?
KAZA ve KADER’in İNÂYET’lerinden dir...
* Yırtıcı HAYVANA benzeyen EBREHE’nin getirdiği MAL ve
MÜLK’ten de Arap yoksulları zengin oldular.!
Ebrehe, Ordu götürdüğünü sanıyordu.! Halbuki,
ALLAH -> Mekkelilere MAL, MÜLK ve ALTIN gönderiyordu.!
* KAZA ve KADERİN aksi cilvesinden EBREHE’nin haberi yoktu ve
yolda her adımda, ordusunun şatafatını seyredip duruyordu.!
----------*****---------NOT ; İLÂHİ KAZA ve KADERİN cilveleri.!
Her zaman gizemli ve şaşırtıcıdır ve mutlak etkendir..
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CAMİYE GİRMEYE İZNİ OLMAYAN EMİR – Hikâyesi ;
Müslümanlık devrinde bir yerin EMİRİ’nin ARABİ isimli,
kara bir KÖLESİ varmış ve bu köle güvenilir bir Müslüman-mış...
Bir gün EMİR, çarşı hamamına giderek keselenmek ister ve
Kölesine şöyle söyler :
* Yâ arabi.! Yarın sabah çarşı hamamına gidelim.
Bunun için hazırlık yap ve erkenden beni uyandır...
Ertesin gün kalkılır ve beraberce Hamama giderlerken,
ÇARŞI CAMİSİ önünden geçmektedirler.. Bu sefer, ARABİ der ki :
* Yâ Emir.! Sen iyi bir adamsın. Şuracıkta biraz otursan ve
ben de şu namazımı kılsam ve sana da bir güzel dua etsem...
deyince Emir buna razı olur, Kölesi camiye girer namaz kılınır
herkes çıkar gider – Fakat Köle bir türlü çıkmayınca Emir,
çekinerek camiye başını uzatır bakar ki KÖLESİ dua etmektedir.
Biraz daha bekler nihayet sabrı tükenir ve şöyle söyleşirler :
* YÂ ARABİ.! HERKES ÇIKTI-GİTTİ SEN NİÇİN ÇIKMAZSIN.?
* BENİ BIRAKMIYORLAR.! Deyince Emir cami içini iyice gözetler ve
* KİMSE YOKTUR CAMİDE, SENİ KİM BIRAKMIYOR.? Deyince Köle :
* EY EMİR.! SENİ İÇERİ SOKMAYAN – BENİ DIŞARI BIRAKMIYOR. - der.
KABAĞIN SAHİBİ VAR.!
-----------------BİR DERVİŞ – Nefis’le mücadele makamının sonuna gelmiştir ve
artık her çeşit SÜS ve GÖSTERİŞTEN uzaklaşarak varlıktan arınma
yoluna girmeye mecburdur. Fakat iş göründüğü kadar kolay değil
ve YAMALI BİR HIRKA giymekten ibâret olmayıp, SAÇ-SAKAL-BIYIK
gibi şeyler de meşrebe uygun hale getirilmelidir...
Bu sebeple hemen bir berbere gider ve berbere :
* VUR USTURAYI BERBER EFENDİ.! Der...
Berber, dervişin kafasındaki saçların yarısını kazımıştır ki,
Bıçkın eşkiyâ olan BİR KABADAYI, dükkâna girer ve Dervişin
saçları kazınan Kabak kafasına, okkalı bir tokat vurarak :
* KALK BAKALIM KABAK KAFALI.! ÖNCE BİZ TIRAŞIMIZI OLALIM. der..
Derviş, dervişliğin usulü olan, SÖVENE->DİLSİZ – DÖVENE->ELSİZ
olması gerektiğini bildiği için – karşılık vermez ve
yerinden hemen kalkarak – edepsize yerini verir...
Koltuğa oturan KABADAYI, tıraş olduğu sürede, DERVİŞİ hiç rahat
bırakmaz ve KABAK-aşağı KABAK-yukarı gibi KABAKLI sözleriyle
çeşitli hakaretlerle Dervişi sürekli tâciz-rahatsız eder...
Buna rağmen DERVİŞ, bu hakaretlere hiçbir karşılık vermez...
Nihayet,
Tıraş bitince, KABADAYI dükkândan dışarı çıkar ve henüz birkaç
adım gidince – gemden boşanmış bir at arabası yokuş aşağı hızla
inmektedir ve çift atlı arabanın orta direği KABADAYI’ya tam
isabet –> öyle bir vurur ki – görenler çığlığı basar...Ancak,
KABADAYI BU DARBE İLE ARABANIN ALTINDA KALARAK CAN VERMİŞTİR...
Berber şaşkın bir halde Dervişe bakar ve şöyle sorar :
* BİRAZ AĞIR BİR CEZA OLMADIMI DERVİŞ EFENDİ.?
Derviş üzüntülü olarak şöyle cevap verir :
* VALLAHİ ONA GÜCENMEDİM. HAKKIMI DA HELÂL ETMİŞTİM. GEL GÖR ki,
KABAĞIN BİR SAHİBİ VAR ve O’GÜCENMİŞ OLMALI... – der...
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BED'DUA hk.: (Takvim'den.)
-----------Selçuklu sultanı Alâaddin Konya şehrinin kalesi tamamladığında,
Hz.Mevlâna'nın babası Hz.BAHAEDDİN VELED'i davet ederek,
fikrini sorunca, Hz.buyurur ki :
"KALENİZ, SEL felâketini DÜŞMAN akınlarını önlemek için
gayet güzel ve kuvvetli görünüyor. Lâkin, idarenizdeki
MAZLUM'ların – EZİLEN İNSANLARIN,
BED'DUA oklarına karşı, ne tedbir aldın.??
Çünkü onların BED'DUA okları, değil yalnız senin kaleni,
yüzlerce kale burcunu deler-geçer ve dünyayı harabeye çevirir.
En iyisi sen ADALET ve İYİLİK'ten kale burçları yap ve
SALİH'lerin DUASI ile askerlerini teşkil etmeye gayret et.
Böylesi senin için, sağlam SUR'lardan daha EMİN'dir. Zirâ ;
HALKIN ve DÜNYANIN GÜVENİ HUZURU O'dua askerleri ile sağlanır.
----------*****---------Eğer KÖR değilseniz, KADER'e ait,
ŞU HİKAYEYİ OKUYUN ; Hz.Mevlâna Mesnevî'de buyurmuş ki :
-----------------------------------------------------Hz.SÜLEYMAN, İnsanlar, Hayvânat ve Cin'lerden oluşan ordusunu
topladığında, HÜDHÜD KUŞU'da orduya katılmayı isteyince ona :
* Ey minik kuş.! Senin hünerin neki bize katılmak istiyorsun.?
diye sorunca, HÜDHÜD kuşu cevaben :
* Yâ Süleyman.! Ben, yükseklerden uçarım ve çok derinleri görüp
sana toprak altındaki su durumu bildiririm, susuz kalmazsınız.!
deyince, bu sözleri duyan KARGA gülerek derki :
* Yâ Süleyman.! HÜDHÜD kuşu yalan söylüyor. Eğer bu dediği doğru
olsaydı, bu kuş önce insanların yer üstünde kurdukları tuzağı
görür, bu tuzaklara yakalanmazdı.!" deyince, HÜDHÜD der ki :
* Yâ Süleyman.! EĞER TANRI’nın KADER ve KAZASI GELİP de,
GÖZÜMÜ BAĞLAMAZ'sa, BEN O'TUZAĞI da - UZAĞI da GÖRÜRÜM.."
----------*****---------Ey Akıllı geçinenler.! Artık, bir kuş beyniniz olsun.!
Bu apaçık örnekler, eğer size, İlâhî Kudretin yüce tasarrufunu,
kabûl ettirememişse ; size acımak gerekir kalbiniz mühürlenmiş.!
Dünyada imkânsız bir kaç şey var ki, bunların en kötüsü şudur ;
KALP MÜHRÜ.! İMANSIZ'lık -> İmân'ın-İbâdetin yasaklanmasıdır..
Bunu düzeltme yetkisi Peygamberlere bile verilmemiş ve
İLÂHİ MUTLAK TASARRUF -> Dünyaya da - Kâinata da hükmediyor..
Bu'hususlarda tecrübeli müspet ilim sahipleri hem'fikirdir..
DÎNİ METAFİZİĞE GİRİŞ –> HAYRET’le başlıyor ve ;
HAŞYET-> GAYRET-> HALVET ve UZLET-> VAHDET-> SELÂMET. Sıralıdır.
DÎNİ METAFZİKTEN ÇIKIŞ-> GAFLET’le başlayıp,
DALÂLET ve sonra da.. -> ZULMET’le bitiyor.......... Vesselâm..
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İşte.! GAFLET ve DELÂLET’e AİT BİR BELGE. Bak->6.-14.Sayfaya.!
Kendilerine-> AYDIN sıfatını lâyık gören bazıları için ÖRNEK.
İYİ VATANDAŞ İYİ İNSAN, H.Ali Yücel T.İş Bankası K.Yayınları.
Sayfa : 17.:
---------Hintli önder - Mahatma GANDİ diyordu ki :
RÛH UYANMADIKTAN SONRA, ÜNİVERSİTELER, YOLLAR, TRENLER,
HASTAHANELER NEYE YARAR.!"
Sayfa : 90.:
---------DİPLOMAT denen siyâsî kâhinlerimiz - tümen'tümendir...
Lâkin, en basit bir bakışla görürüz ki ;
Siyâsî fikirleri dâima yaya kaldı.!
TARİH, ZARARIMIZA OLARAK ÇABUK YÜRÜDÜ...
Sayfa :163 ;
---------En ileri memleketlerde de, GERİCİ = MÜRTECİ soyundan insanlar,
her zaman mevcut olmuştur. Bizde geriliğin mutlaka medreseden
yetişmişler arasında bulunduğunu zannetmek hata’dır...
Dinî terakkiyi önleyici değil, hızlandırıcı olarak görenler,
SARIKLI'larımız arasında vardır. Buna mukabil ;
Ecnebi memleketlerinde tahsilini yapmış - diplomalar almış ;
öylelerine de tesadüf edilebilir ki, bunlar ;
BİRER GARP MODELİ GERİCİ’den BAŞKA BİRŞEY DEĞİLLER’dir..
Yâni; Gericilerin ve İrticanın tümü - Dindarlardan değil...
AYDIN'denen okumuşların bir takımı da GERİCİ ve NANKÖR..
Sayfa : 186 -187.: DOST FİKİRLERİ - başlığı altında ;
--------------------------------Bir ecnebî diyordu ki : .....................................
Eski REİS’ül-KÜTTÂB (Baş'kâtipler = Bürokratlar-Büyük'elçiler)
efendilerin nesli bu memlekette çoktaaaaaaan kurumuş...
SİYASET’te, ince fikirlileriniz çok..
Lâkin bu defa da, bu hususta yaya kalmışsınız.!
Binâenaleyh, bütün Türk güzideleri siyâseti biliyor,
Fakat memleketlerine zerre kadar fayda temin ediyor mu.?
Memleketinize fayda bahşedeceğiniz yegâne siyaset sahası ;
EKONOMİ'dir. İşte bu sahada, eski bürokratlarınız,
zamanlarındaki AVRUPA SİYASETİNİ ne kadar anlamıyorlar’sa,
Siz de bu'günkünü - O'kadar anlamıyorsunuz..!!!
Bu sahada, kendi gafletinizden evvel,
ecnebîlerin istilâsından şikâyet edemezsiniz.! Gücenmeyiniz ;
KÜRE-i ARZ ÜZERİNDE - mahzâ gaflet ve şuursuzluğu yüzünden,
(Katıksız ahmak - tek ve gaflette olan-bilinçsiz-sersem olan.)
SİZİN KADAR YEMLİK BİR MİLLET YOK’tur...
Zaten, hiç'bir zaman rekâbet edemeyeceğiniz, Avrupa'nın büyük
sanayisiyle - büyük ticâretini bir tarafa bırakıyorum.. SİZE,
MASKESİZ BİR DÜŞMAN ÇEHRESİYLE SIRITARAK MALLARINI SATIYORLAR.!
Siz bunu bir türlü hissedemiyorsunuz.! Denmektedir, yalan mı.?
NOT ;
Eğer MİLLİ RÛH ve AYDIN’lar uyanık olsaydı.! böyle mi olurdu.?
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DİNİ METAFİZİK dahilinde ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİ,
AŞAĞIDAKİ - MUCİZEVÎ HÜKÜMRANLIK'lardır :
--------------------------------------Bir insana veya bir millete ait iradeye hükmetmek.! veya
Bir insanı şeklen değiştirmek, MAYMUN veya DOMUZ'laştırmak.!
İlâhi hükümranlığı - 3'ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ : (Yaratılanlara.)
-----------------Bütün işler - mutlaka İnsanın iradesine ve sebebe bağımlı...
KADER'in değişkenliği söz konusudur. (Kanıt: AMEL ve DUA.)
-------------------------------------------------------1.MÜKÂFAT -> Yardım ve Lütuf ve ihsan şeklinde.
ATTIĞIN ZAMAN - SEN ATMADIN..!
Yapılan bozuk veya yanlış işlerde bile başarı sağlamak.!
2.MEKR -> Sınama ve mühlet verme şeklinde...
İYİLİKLERLE - KÖTÜLÜKLERLE SINAMAK.!
lütufların veya cezaların gecikmesi.!
3.MÜCAZÂT -> Cezalandırma şeklinde
İnsanoğlu işi gerektiği gibi doğru yapsa bile TERS TEPMESİ.!
İnsana eğri iş yaptırılıyor, doğru yaptığını sanıyor.!
* UNUTTURMAK veya HATIRLARMAK veya EZBERLETMEK.!
KUR’AN-ı EZBERLEYEN -> HÂFIZ’lar Metafizik bir örnektir.!
* BAZI SEBEPLER ve SONUÇLARI-> METAFİZİK ETKİNLİK örneğidir.!
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
-------------------------75/16->19.
Ey Muhammed.! Cebrâil Sana Kur'an okurken, unutmamak için
acele edip, O'nunla beraber tekrar etme-söyleme, yalnız dinle...
Doğrusu, O'VAHY'olunanı kalbinde toplamak ve
O'nu Sana okutturmak Bize düşer.
Biz O'nu, Cebrâil'e okuttuğumuz zaman, O'nun, okumasını dinle...
Sonra, O'NU AÇIKLAMAK da BİZE DÜŞER...
87/6.7. (HÂFIZ = Kur’an-ı ezberleyenler, bu hikmet sebebiyle unutmuyor.)
Ey Muhammed.! BİZ SANA KUR’AN-ı OKUTACAĞIZ ve
Allah’ın dilediği bunun dışında - SEN ONU ASLA UNUTMAYACAKSIN...
Çünkü O, gizliyi de – açığa vurulanı da bilir...
8/24.
Ey inananlar.! Allah ve Peygamber, sizi diriltecek,
size can verecek şeylere çağırdıkları zaman, icabet edin.
ALLAH'ın, İNSANIN KENDİSİ ile KALBİ ARASINA GİRDİĞİNİ ve
sonunda O'nun katında toplanacağınızı bilin..
8/29.30.
Ey inananlar.! Allah'tan sakınırsanız ; O'size, İYİ ve KÖTÜ'yü
AYIRT ETME KABİLİYETİNİ VERİR.! Suçlarınızı örter ve bağışlar.
Allah, çok büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Kâfirler, Seni (Hz.Muhammed'i.) bağlayıp-hapsetmek veya öldürmek
yahut da sürmek için - DÜZEN'KURUYORLAR’dı ve Onlar bu düzeni
kurarken, ALLAH da; CEZALARINI HAZIRLAMAKTA İDİ.!
Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır.
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8/42->44.
Siz vâdinin yakın bir kenarındaydınız.
Onlar da en uzak yamaçta idiler. Mekkelilerin kervanı ise,
Daha aşağıda idi. Eğer belirli yerlerde buluşmak üzere
sözleşseydiniz, yine de ayrılığa düşerdiniz. Fakat Allah ;
YOK OLAN --- apaçık bir delîlden dolayı yok olsun.!
YAŞAYAN'da - apaçık bir delilden dolayı yaşasın...! diye,
olacak bir işi yerine getirmek üzere, bunu böyle yaptı...
Şüphe yok ki Allah, mutlaka her şeyi duyar ve bilir...
Allah, Rüyânda onları sana gösteriyordu. Eğer, onları sana
ÇOK KALABALIK gösterseydi, elbette onlardan çekinecektiniz ve
iş üzerinde çekişmeye başlayacaktınız.! Fakat Allah sizi,
bundan kurtardı. Çünkü O, kalplerdekini bilir. Karşılaştığınız
zaman onları gözlerinizde, AZ gösteriyor. Sizi de onların
gözlerinde azaltıyordu.! Çünkü Allah, olacak işi yapacak ve
yerine getirecek ti.! Bütün işler dönüp Allah'a varır.
2/65.66.
İçinizden, Cumartesi günleri azgınlık edenlere:
"AŞAĞILIK BİRER MAYMUN OLUN.!" dediğimizi elbette biliyorsunuz.
Bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir cezâ örneği,
Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da ibret olsun diye yaptık.
5/60.
Bundan daha kötü olanları, Allah'ın cezasına uğramış,
Olanları size haber vereyim mi.? De ki :
"ALLAH'ın LANET ETTİĞİ, GAZABINA UĞRATTIĞI, MAYMUN ve
DOMUZ KILIĞINA SOKTUĞU kimseler ve ŞEYTANA TAPANLAR,
işte; yeri daha kötü olanlar ve
doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlar onlardır.!
7/165.166.
Kendilerine yapılan öğütleri unuttuklarında;
Biz, kötülükten men edenleri kurtardık.
Zulm'edenleri ise, Allah'a karşı gelmelerinden dolayı,
şiddetli azâba uğrattık. Yasak edilen şeyleri yapmakta ısrar
ettiklerinde : "AŞAĞILIK BİRER MAYMUN OLSUNLAR.!" dedik...
7/146.147.
Yeryüzünde, haksız yere BÜYÜKLÜK TASLAYANLARI, âyetlerimden
yüz çevirteceğim. Onlar, bütün âyetleri görseler yine de
inanmazlar ve doğru-yolu görseler yol olarak benimsemezler ve
onlar, azgınlık yolunu görseler, hemen bu yolu benimserler.!
Bunun sebebi ; Onların, mûcizelerimizi yalan saymalarından ve
mûcizelerimizden habersiz görünmelerinden ileri gelmektedir.
Âyetlerimizi ve âhireti YALAN SAYANLARIN – BÜTÜN İŞLERİ BOŞA
GİTMİŞTİR. Onlar işlerinin karşılığı olarak cezalanacaklardır.
Sadakallâhül'azîm ...
Doğruyu apaçık söyleyen Allah, çok güçlü ve azametlidir...
----------*****----------
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METAFİZİK GERÇEK’lerden ve ETKİNLİK’lerden biri de RÛH’tur.
17/85.âyet,
Ey Muhammed.! Sana – RÛH hakkında soruyorlar, onlara de ki :
“RÛH –> RABBİMİN EMRİNDEN İBÂRET’tir ve
SİZE, BU HUSUSTA PEK AZ BİLGİ VERİLMİŞ’tir..”

DÜNYADAKİ İNSAN 2-AZAP ÇEKİYOR ;
1.BEDEN’in ÇEKTİĞİ AZAP - Bunlar Maddi-Bedensel sıkıntılardır.
2.RÛH-un
ÇEKTİĞİ AZAP - Bunlar da Rûhsal sıkıntılardır...
Hz.Mevlâna’r.a. MESNEVİ – RÛH hakkında buyurmuş ki ;
1.Cilt/8.Beyit ;
TEN -> CAN’DAN, CAN da-> TEN’den gizli değildir.
Fakat, CAN’I GÖRMEK İÇİN, KİMSEYE İZİN YOK...
1/1501->1506 ;
AKLİ konular İnci ve Mercan bile olsa, CAN KONUSU BAŞKA’dır.!
CAN bahsi başka bir makamdır, Can şarabının başka kıvamı var.
ÖMER bile, Akıl âleminden-> CAN âlemine gelince CÂHİL oldu.!
AKIL ve konusu bil ki, eser veya sebeptir...
CAN konusu ise, büsbütün şaşılacak bir şeydir...
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...
BAZI İNSANLARIN, ÂHİRETE GÖÇMÜŞ BAZI EVLİYÂ’lar TARAFINDAN,
İRŞÂD EDİLMESİ – DİNİ BELGELERE GÖRE MÜMKÜN’dür...
İRŞÂD = EĞİTİLMEK, BİLGİLENDİRMEK – anlamında... Ancak,
Genel olarak bu durum -> ERKEK’lere uygundur..
Bazı KADIN Evliyâ’nın -> Bazı KADIN’ları irşâdı da mümkün...
Bu husus da METAFİZİK etkinliklerdendir – görelim ;
------------------------------------------------6/9.âyet,
Eğer Biz, bir MELEĞİ Peygamber olarak göndermiş olsaydık,
bu Meleği BİR ERKEK İNSAN şekline koyar ve
onları, düştükleri şüpheye yine düşürürdük.!
12/109.
Ey Muhammed.! Senden önceki birçok şehir halkına da içlerinden,
bazı ERKEK’lere VAHY’ederek, onlara Peygamberler gönderdik...
16/43.
Ey Muhammed.! Senden önce gönderdiğimiz ve VAHY’ettiğimiz
Peygamberler de ERKEK’ti. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun.
21/7.
Ey Muhammed.! Biz, senden önce de,
kendilerine VAHY’ettiğimiz nice ERKEK elçiler göndermiştik.
Eğer bilmiyorsanız, bilenlere – EHL’İ KİTAB’a sorun...
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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...
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.
Not ; 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 ; RÛH’un 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 GİBİ 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.âyet,
Savaşta - ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ancak ALLAH ÖLDÜRDÜ...
Ve Attığın zaman da sen atmamıştın ancak Allah atmıştı.!
Ve Allah bunu inananlara güzel bir lütufta-ihsanda bulunmak
için yapmıştı. Muhakkak ki Allah, işitir ve her şeyi bilir...
33/9. (HENDEK Savaşında)
Ey inananlar.! Allah’ın size gönderdiği nimetini hatırlayın.!
Hani, üzerinize güçlü ordular gelmişti ve Biz de onlara karşı
BİR RÜZGÂR ve SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ ORDULARIMIZI GÖNDERMİŞTİK.!
Çünkü Allah, yaptıklarınızı görmekteydi...
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İKİ ÂYET ve AÇIKLAMA ;
-------------------18/109.âyet,
Ey Muhammed.! de ki :
“RABBİMİN SÖZLERİNİ YAZMAK için, DENİZLER MÜREKKEP OLSA ve
BİR O’KADAR da İLÂVE ETSEK, RABBİMİN SÖZLERİ BİTMEDEN ÖNCE,
BÜTÜN DENİZLER BİTER - TÜKENİRDİ.!”
31/27.âyet,
Eğer yeryüzündeki bütün AĞAÇLAR KALEM ve DENİZLER de MÜREKKEP
olsa ve bunlara 7’misli daha ilâve edilse, bunlar tükenir ve
Allah’ın sözleri yazılmakla asla bitmez.!
Muhakkak ki O, tek-mutlak galiptir, hüküm-hikmet sahibidir...
Allah Tealâ Hazretlerinin MÜLKÜ olan KÂİNAT + SÖZLERİ + İŞLERİ
ve HÜKÜMRANLIĞI muhakkak ki SINIRSIZ SORUMSUZ bir SALTANAT’tır..
Âyetlerde,
çok büyük bir örnek verilerek, ALLAH’ın İLMİ’nin DERİNLİĞİNİ ve
BÜYÜKLÜĞÜNÜ ve SINIRSIZ OLUŞUNU – anlatıyor.
Bu yüceliğe karşı, maalesef insanların ÇOĞU hadlerini aşıyor ve
İLİM veya HÜKÜM hususlarında, kendilerini İLÂH’laştırıyorlar.!
İnsanların haddi aşması hususunda Hz.Mevlânâ,
Mesnevi 3.ciltte şöyle buyurmuş : Bak-> 3/4676.Beyit ;
İNSAN’ın BİLGİSİZLİĞİ -> İLİM’lere ÜSTAT’tır,
İNSAN’ın ZULMÜ de.... -> ADALET’lere DOĞRU YOL GÖSTERİR.!
METAFİZİK HUSUSLAR, Dünyadaki her şeye hâkimdir...
Elbette, dinin ince bilgi ve işlerinden nasip alamamış olanlar,
bu işlere yabancılık çeker... Bilhassa – tamamen,
FELSEFEYE bağlananlar, bu saplantıları ile insanlığı,
bu'güne kadar hep, yanılta'gelmiş -> yanılta'gitmektedir...
İKİ ÂYET’te işâret edilen sınırsızlığın büyüklüğünü,
İNSAN AKLI asla kavrayamaz – çünkü bu iş KALP-GÖNÜL işidir...
BU SINIRSIZLIĞA biraz değinirsek – Akla şunlar geliyor ;
-----------------------------------------------------* BAL ARISI ve BAL – ÖRÜMCEK ve AĞI – İPEK BÖCEĞİ ve İPLİĞİ.!
* KÖPEK BALIĞI’nın, KAN kokusunu 3-5 Km.uzaktan duyması.!
* OKYANUS’lardaki 5-6.000 metre derinlerde yaşayan canlılar.!
*
*
*
*

DÜNYA’da yaratılan -> MADEN’ler - PETROL - ORMANLAR..!
DÜNYA’daki -> OKYANUS’lar ve TATLI SU’ların çeşitleri..!
DÜNYA’daki -> BİTKİ’ler ve MEYVE’lerin çeşitliliği.....!
DÜNYA’daki -> HAYVAN’lar ve MİKROSKOBİKLERİN çeşitleri.!
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* YERİN ve GÖĞÜN ORDU’ları.!
KUŞ – KARINCA – BÖCEK – BALIK – ÇEKİRGE – KURBAĞA v.s. ve
İNSAN - MELEK – CİN orduları.! Allah Tealâ’nın emrinde’dir..
* UZAY varlıkları ; Derin Metafizik gerçeklerdir...
1.Maddi varlıklar ;
ÂLEM’ler – GÜNEŞ sistemleri – KARA delikler.
Örnek ;
Bizim GÜNEŞ ve UYDULARI -> Sırası ile ;
MERKÜR–VENÜS–DÜNYA–MARS-JÜBİTER–SATÜRN–ÜRANÜS-NEPTÜN ve PLÜTON
DÜNYA’nın uydusu-> AY’dır ve diğer uyduların da-> uydusu var.!
2.Mânevi varlıklar -> MELEK’ler – CİN’ler – RÛH’lar...
Bu hususlar, ayrı bölümlerde ele alındı...
* DÜNYA’daki bazı MUCİZE olaylar,
izah edilemeyen Metafizik etkinliklerdendir ;
1.Bazı Trafik kazalarında, bazı İNSANLARIN zarar görmemesi.!
2.Yükseklerden düşen bazı BEBEK’lere, hiçbirşey olmaması.!
* DİN’ler TARİHİNDEKİ BAZI OLAYLAR ;
a.Hz.İBRAHİM’in., Ateşe atılması v.s Mûcizeler,
b.Hz.MÛSÂ’nın..., Kızıldeniz’den geçmesi v.s Mucizeleri,
c.Hz.İSÂ’nın...., GÖKLERE çekilmesi ve öldürülememesi v.s...
e.Hz.MUHAMMED’in, Hz.Ebû BAKİR ile MAĞARA’da gizlenmesi ve
AY’ı bir el işaretiyle ikiye bölmesi v.s Mucizeleri.!
* SAVAŞ’larda, Allah Tealâ’nın-> Melek’lerle yardım etmesi.!
* NURCU Şeyhi Bediüzzeman’S.NURSİ’nin, RUSYA’dan kaçış olayı.
* KÖPEK – AT gibi Bazı hayvanların, DEPREM olacağını bilmesi.!
Ata sözü ; AT, SAHİBİNİ TANIR... derler, doğrudur ve
Biniciyi beğenmeyen AT, O’kimseyi üzerinden attı ŞAHİT olduk.
* BU KONUNUN ÖRNEKLERİ SINIRSIZ OLDUĞU İÇİN,
“ÂRİF OLAN’a -> BİR İŞÂRET YETİŞİR.” diyerek,
Gizemli bir hikâye ile bitirelim ;
Hz.F.ATTAR’ın TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ – kitabı Sayfa ; 38-den ;
-------------------------------------------------------Hz.Şeyh Bişr-i HÂFİ’r.a BAĞDAD Şehrinde YALINAYAK yürürmüş.!
Bunu bilen HAYVANLAR, değerli VELİ’yi bilir ve
ayağını basıp pislenmemesi için sokaklara pislemezmiş.!
Bir gün sokakta giden bir hayvan sahibi aniden :
* ŞEYH BİŞR ÖLDÜ, ÖLDÜ.!” Bağırmaya başlayınca insanlar
* Nereden anladın bunu.? diye sorduğu zaman :
* HAYVANIM SOKAĞA PİSLEDİ, bundan anladım.! demiş ve
tahkik etmişler – doğru çıkmış...
----------*****----------
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DİNİ METAFİZİK’te -> Sebepler ;
----------------------------İYİLİK’ler. -> HELÂL’lere ve
KÖTÜLÜK’ler -> HARAM’lara bağlanmış...
2/173.
Şüphesiz ki Allah size ÖLÜ HAYVAN ETİ ve KAN’I ve DOMUZ ETİNİ
ve ALLAH’tan BAŞKASI İÇİN KESİLEN HAYVANLARI HARAM KILMIŞ’tır.
Fakat, DARDA-ZORDA KALANA ; BAŞKASI’nın PAYINA EL’UZATMAMAK
ve İHTİYAÇ MİKTARINI GEÇMEMEK ŞARTIYLA –> GÜNAH SAYILMAZ...
5/100.
Ey Muhammed de ki : “HARAMIN ÇOKLUĞU SENİ ŞAŞIRTSA BİLE.!
HARAM ile HELÂL – İYİ ile KÖTÜ, asla aynı olamaz. Şu halde,
Ey akıl sahipleri.!
Allah’tan sakının ki, kurtuluşa ve mutluluğa eresiniz...
Hz.Mevlâna’r.a – MESNEVİ 1.Ciltte ;
--------------------------------1/1643.->
Nûr ve Kemâli artıran lokma,
HELAL KAZANÇTAN ELDE EDİLEN LOKMA’dır...
İLİM ve HİKMET -> HELÂL LOKMA’dan DOĞAR.
AŞK ve RİKKAT -> HELÂL LOKMA’dan MEYDANA GELİR.
Bir lokmadan hasede uğrar - tuzağa düşersen,
Bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse,
SEN, O'LOKMAYI HARAM BİL.!
HİÇ ; Buğday ektin de, arpa verdiğini gördün mü.?
HİÇ ; AT'dan –> EŞEK SIPASI doğduğunu gördün mü.?
LOKMA -> TOHUM'dur, MAHSULÜ -> FİKİRLER’dir.
LOKMA -> DENİZ'dir, İNCİLERİ -> FİKİRLER’dir...
Hizmete meyletmek ve O'cihâna gitmek azmi,
Ağıza alınan LOKMA'nın HELÂL olmasından doğar...
1/2580->Beyitler ;
ACI ve TATLI, bu gözle görülmez...
Ancak BASİRET EHLİ, bunları ÂKIBET PENCERESİNDEN görmeyi bilir.
Nice tatlılar vardır ki ŞEKER gibidir fakat,
O’şeker içinde ZEHİR GİZLİDİR.!
AKLI en üstün, anlayışı en keskin olanlar KOKUDAN anlar.
Diğerleri ise, ancak dudağına dişine değince fark eder..
ŞEYTAN-> İnsanlara : “Yeyin.!” diye bağırır...
Fakat bazı adamın dudağı, ZEHİR boğazına varmadan reddeder...
Başka biri, ZEHİR boğazına varınca anlar,
Bir diğeri, ZEHİR bedenini berbat edince anlar.!
Bir insanda ZEHRİN ESERİ, günler-aylar geçtikten sonra görülür.
Bazılarında ZEHRİN ESERİ, ÖLÜMDEN veya SÛR ÜFÜRÜLDÜKTEN sonra
meydana çıkar. EĞER O’KİŞİYE MEZARDA MÜHLET VERİRLERSE
MAHŞER GÜNÜNDE MUTLAKA AZAP EDERLER...
----------*****----------
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METAFİZİK ETKİNLİKLERDEN BİR BAŞKA ŞEY,
TEKNOLOJİNİN UĞRAŞTIĞI, Fakat BAŞARAMADIĞI ve
BİZE GÖRE de ASLA BAŞARAMAYACAĞI ŞEY.!

TAYY-i MEKÂN = IŞINLANMA

– Konusudur...

TAYY-i MEKÂN = Mekânı ortadan kaldırmak – anlamında,
Bir İnsanın, aynı anda başka bir yerde görünmesi.
İşte bunu, teknolojik olarak, başarmaya çalışılıyor...
Bu gizemli olay, DİNİ – METAFİZİK BİR GERÇEK’tir...
Fakat, inanmak zor’dur...
Ancak, Dünyada yaşayan BAZI KUTSAL İNSANLARIN, TAYY-i MEKÂN ile
Dünyada görevli oldukları yerlere gittiklerine de inanıyorum.
Bunun en açık – en somut örneği ; Hz.HIZIR’dır,a.s...
Halk arasında : “KUL SIKIŞMADAN, HIZIR YETİŞMEZ” sözüdür ki,
Burada bir ŞART var -> KULUN SIKIŞMASI.! Şartı’dır...
Ancak bu sıkışma... -> HADDİ AŞMIŞ BİR SIKIŞMA olmalıdır.!
İşte O’sıkışıklık içinde olan bir kul eğer, aklına gelip de ;
-----------------------ALLAH TEALÂ’dan veya bağlı olduğu güvendiği bir EVLİYÂ’dan,
YARDIM -> isteyebilirse ve İlâhi İZİN çıkarsa artık,
Hz.HIZIR’mı yoksa, bir MELEK’mi –> biri yardıma gelebilir.!
Çünkü,
başımdan da geçen – benzer bir olay var.! Fakat,
anlatmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, bu sözleri ÇEKİCİ
olmak için söylemiyorum ve asla böyle bir sahtekârlık yapamam..
Ancak,
Şu GİZEMLİ OLAYI, anlatmakta bir sakınca yoktur sanıyorum ;
---------------Hz.MEVLÂNA’nın,r.a, MESNEVİ’sini okurken :
---------------------------------------“Hz.DÂVUD’un,a.s sesi çok güzelmiş ve O’kadar,
etkileyiciymiş ki KUR’AN okurken, bazı insanlar can vermiş.!
İşte buna kafayı takmıştım ve güzel-hoş bir sesten,
bir insanın nasıl can vereceğini, aklıma geldikçe çözemezdim..
Nihâyet – yıllar sonra ;
Bir SABAH NAMAZINI, İST.SAHRAY-ı CEDİD camiinde, genç ve kısa
sakallı bir yabancı kıldırmak için İMÂM oldu ve Namaz başladı.
ÖYLE BİR KUR’AN OKUMAYA BAŞLADI ki, KALBİM sanki ;
KAFESTE ÇIRPINAN BİR KUŞ gibi anormâl şekilde çırpınmaya başladı
Ve ben de artık ÖLECEĞİMİ sandım ve içimden imama :
“HADİ BİTİR ŞU OKUNUŞU.!” Diye söylenmeye başladım. Çünkü,
sabah namazlarında okunan ÂYETLER çok uzun olur...
Nihâyet dayandım NAMAZI BOZMADIM ve 2.REKÂT’ta da aynı olayı
yaşadım, yine namazı bozmadım, dayandım ve ölmedim fakat,
60-yıldır böyle bir olayı yaşamamıştım...
Nihayet, sanıyorum GAYB’den şu ilhâmı duydum :
“İŞTE.! Hz.DÂVUD’u DİNLEYENLER BU DURUMA GELİR ve CAN VERİRDİ.”
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Bu hususlarda, Dini birçok HİKÂYE var ve şahsen inanıyorum...
Bunlardan bir diğeri de ;
----------------------Hz.YÛSUF’un,a.s, ÇOK GÜZEL ve YAKIŞIKLI olması ve
vezirin KARISI’nın, O’na ÂŞIK olması ve diğer kadınların bunu
alaya alması ve bu alaycı kadınların Hz.YÛSUF’u gördükleri zaman
ellerinde bulunan bıçaklarla -> ELLERİNİ KESMELERİ.! olayıdır..
KUR’AN-ı KERİM’de ;
12/23.->âyetten itibaren, bu olay anlatılıyor ;
12/50.51.
Mısır Hükümdarı da : “Yûsuf’u hemen bana getirin.!” dedi ve
Elçi Yûsuf’a geldiğinde YÛSUF ona dedi ki : “Efendine döndüğün
zaman ona sor bakalım –> KADINLAR ELLERİNİ NİÇİN KESMİŞLERDİ.?
Muhakkak ki Rabbim, onların hilelerini-düzenlerini iyi bilir.”
Mısır Hükümdarı kadınlara :
“Yûsuf’un olmak istediğiniz zaman ne haldeydiniz.?” diye sordu,
Kadınlar da : “Hâşâ, Allah için ondan bir kötülük görmedik” dedi
Vezirin karısı da : “Şimdi, gerçek ortaya çıktı. Yûsuf’un olmak
isteyen bendim ve muhakkak ki O, dosdoğru bir kimsedir.” dedi..
----------*****---------Ayrıca, KUR’AN-ı KERİM’de benzer birçok hikâye var ve
Bunlardan biri -> Hz.İBRAHİM’in a.s ATEŞE ATILMA olayıdır..
İMÂNLI kimselerin bildiği olayın aslı şöyle ;
------------------------------------------Allah Tealâ, İNSANLARI dünyada imtihan ediyor ve
İmtihan = SINAV -> MAL, MÜLK ve CAN ile oluyor...
Din büyükleri ise, CANI ile sınanmışlar...
Çünkü en ağır sınav -> CAN sınavı ve
Bu sınava İNSANLARIN ÇOĞU dayanamaz – derler... doğrudur...
Hz.İBRAHİM’de bu sınavda başarı kazanmış ve bu PEYGAMBER için,
Rivâyet ederler ki ;
-----------------Hz.İBRAHİM, Milletinin taptığı PUT’ları kırıp - parçalayınca,
PADİŞÂH, çok büyük bir ATAŞ yaktırarak O’nu ATEŞE atmak için,
MANCINIK’a bindirdikleri zaman, Hz.CEBRÂİL’a.s insan kılığında
gelerek ona :“DİLERSEN, BU DURUMDAN SENİ KURTARAYIM.!” deyince,
Hz.İBRAHİM, :”HAYIR.! SEN ARADAN ÇEKİL, ALLAH BENİ GÖRÜYOR,
O’NASIL DİLERSE BEN RAZIYIM.!” demiş ve
Allah Tealâ’dan hiç ümit kesmemiş ve
Mancınıkla, O’nu ateşe atmışlar, fakat Hz.CEBRÂİL’a.s gelmiş ve
O’nu ateşe düşmeden yakalamış ve ATEŞ–> GÜL BAHÇESİNE DÖNMÜŞ ve
O’nu buraya yavaşça bırakmış.!
Anlaşılıyor ki ;
İLÂHİ SINAVLAR bazen çok ağır ve son sınıra kadar oluyor.!
Ve her kulun buna tahammülü imkânsız................ vesselâm...
2-ÖRNEK ;
* Hz.ALİ’ye, r.a-> SEYİS’inin Kendisini öldüreceği – söylenmiş.!
* Hz.OSMAN’a,r.a-> Hz.Muhammed KURTULUŞ teklif etmiş, RED’etmiş.
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KUR’AN-ı KERİM’deki,
METAFİZİK ETKİNLİKLERDEN -> BİR BAŞKA OLAY,
FİL SÛRESİNDE İŞÂRET EDİLMİŞ.
----------------------------

105 – FİL sûresi ;

-------------------------FİL = İri bir hayvan olan FİL – anlamında...
BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,
105/1.
Rabbinin, Fil sâhiplerine neler yaptığını görmedin mi.?
O, onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı.?
Ve onların üzerlerine, EBÂBİL kuşlarını gönderdi de,
Onlara, pişmiş taşlar attırdı..!
Böylece onları, yenilip-çiğnenmiş-mahvolmuş ekine çevirdi.!
----------*****---------Hz.Mevlânâ’r.a. Mesnevî 6.ciltte
6/4375.->
* KÂBE’yi aşağılamak, diriyi ölü gibi yere yıkmak için,
EBREHE de FİLLERLE Mekke’ye geldi.!
KÂBE’yi yıkmak ve herkesi oradan döndürmek istedi.!
* Bütün ziyâretçilerin onun yanında-bölgesinde toplanmasını,
onun emrine uyulmasını ve KENDİ YAPTIRDIĞI SAHTE KÂBE’nin de
KIBLE edinilmesini – dilemişti.!
* NİÇİN BENİM KÂBE’mi ATEŞLEDİLER - diye,
Araplardan ÖC ALMAK, isteğine düşmüştü...
* Onun bu savaşı, KÂBE’nin yücelmesine ve
O’TANRI EVİNİN daha ziyâde ŞEREF’lenmesine sebep oldu...
* MEKKE’lilerin yüceliği bir’di – yüz oldu...
Kıyâmete kadar da yüceliği yürüdü gitti...
* EBREHE de, yaptırdığı sahte KÂBE’si de,
daha ziyâde yerin dibine girdi. Bu nedendir.?
KAZA ve KADER’in İNÂYET’lerinden dir...
* Yırtıcı HAYVANA benzeyen EBREHE’nin getirdiği MAL ve
MÜLK’ten de Arap yoksulları zengin oldular.!
EBREHE, Ordu götürdüğünü sanıyordu.! Halbuki Allah,
Mekkelilere MAL, MÜLK ve ALTIN gönderiyordu.!
* KAZA ve KADERİN aksi cilvesinden EBREHE’nin haberi yoktu ve
yolda her adımda, ordusunun şatafatını seyredip duruyordu.!
6/2745.->
* Biliyorsun ya.! FİLCİ’nın O’kadar çalışmasına,
korkunç bir şekilde bağırıp – çağırmasına rağmen FİL,
TANRI EVİNE DOĞRU GİTMEMİŞ’ti.!
* FİL’in AYAĞI, O’kadar dayağa rağmen KÂBE tarafına gitmiyordu.
* FAKAT BAŞINI, YEMEN TARAFINA döndüklerinde,
O’erkek FİL, 100-AT süratinden koşmaktaydı.!......Vesselâm...
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YUKARIDAKİ SÛRE’de, O’devrin YEMEN hükümdarı olan,
Kâfir EBREHE’den bahsediliyor ve
-------------------------------EBREHE, kendi milletinin, MEKKE’ye HACCA gitmemesi için,
kendi şehrinde KÂBE’ye benzer bir bina yaptırarak,
HALKINA -> bunun etrafını tavaf etmelerini emretmiş.
Fakat – Müslümanların, Mekke’ye gitmesini önleyememiş.
Nihâyet EBREHE ;
Kutsal KÂBE’yi YIKMAKTAN başka çare olmadığını anladığı için,
O’DEVRİN TANK’I SAYILAN –> FİLLERDEN BİR ORDU KURUP,
TAM TEÇHİZAT ve ERZAKLARLA YOLA ÇIKMIŞ, MEKKE ŞEHRİNE GELMİŞ..
Bu muhteşem orduyu gören halk – korkudan dağlara kaçmışlar..
Hâtta – rivâyet ederler ki ; EBREHE Askerlerinin,
kendi hayvanlarını alıp götürdüğünü gören MEKKE EMİRİ,
hayvanlarını geri istemek için Ebrehe’nin huzuruna çıkınca,
EBREHE ona :
“BANA, KÂBE’nin YIKILMAMASI İÇİN YALVARMAYA MI GELDİN.?” diye
sormuş ve :
“Hayvanlarımı geri istemeye geldim. Kâbe’yi, sahibi korusun.!”
Cevabını alınca da gülmüş - alay etmiş. Sonra,
ORDUYU savaş nizamına geçirip, KÂBE’ye hücum emrini verince,
FİLLER geri dönmüşler ve bir türlü Filleri KÂBE’ye doğru sevk
edememişler.! Sonra da GÖKTE BİR SÜRÜ EBÂBİL KUŞLARI GÖRÜLMÜŞ
ve BU SERÇE KADAR KÜÇÜK-ZARİF KUŞLAR, AĞIZLARINDA TAŞIDIKLARI
BİRER NOHUT veya DAHA KÜÇÜK TAŞ PARÇALARINI – HAVADAN YERE
BIRAKINCA – BU TAŞLAR, BİRER KURŞUN GİBİ FİLLERİ ve
ASKERLERİ ÖLDÜRMÜŞ ve –> MEKKE OVASI GÜNLERCE LEŞ KOKMUŞ.!
NOT ; MİSKET bombaları – belki bu olaydan kaynaklanmış.!
Hz.MEVLÂNA.r.a.Mesnevi-de buyuruyor ki :
EBREHE, KÂBE’yi YIKMAYA GİDİYORDU.! ALLAH TEALÂ’da,
MEKKE’lilere EBREHE ile ERZAK ve TEÇHİZAT GÖNDERİYOR’du.!”
Metafizik gerçeklere, inanmak ve aykırı düşmemek şarttır..
Metafizik hikâyelerden ZEVK almayanlara – acınır...
-----------------------------------------------Dünya, durmadan dönüyor ve insanlık âlemi ile,
ilim dünyası da durmadan baş döndürücü bir hızla ilerliyor...
DİN bir gerçektir – METAFİZİK kanunları da bir gerçek...
Çünkü İnsanlık âleminin ezici çoğunluğu ;
mutlak İlâhi bir kuvvete - kudrete inanmaktadır...
Bu kudreti göz ardı ettiğinizde, elbette yaşam devam eder,
Fakat KÖR - SAĞIR - TOPAL - ÇOLAK - olarak yaşam sürersiniz...
Dünyadaki en kötü yaşam, böyle bir zilletli yaşamdır sanıyorum.
Tıpkı bugünkü halimiz olan, SOSYAL ve EKONOMİK BOZUKLUK gibi.!
Bilhassa ;
İlâhi kanunlara karşı-> DÜŞMANCA DAVRANARAK veya ONLARA KARŞI,
İNATLA SAVAŞARAK - asla "BAŞARI ve MUTLULUK." elde edilemez...
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GİZEMLİ ÂYETLER ve AÇIKLAMA ;
7/40.âyet ;
Âyetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE,
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ.! DEVE-> İĞNE deliğinden geçmedikçe
CENNETE GİREMEZLER. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.!
15/14.15.
ONLARA GÖKTEN BİR KAPI AÇSAK da, onlar bu kapıdan -> GÖKLERE
çıkmış olsalardı, görecekleri ŞAŞIRTICI İHTİŞÂM karşısında
bile onlar yine inanmazlar ve ancak söyleyecekleri söz :
“BAŞIMIZ-GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” olurdu.
İMÂNSIZ’lar için -> DERT ve BELÂ-nın 2.YERİ KABİR’dir.
DÜNYADA CEZASINI TAMAMLAMAMIŞ OLANLARIN,
ASIL DERTLERİ... –> KABİR HAYATINDA BAŞLIYORMUŞ...
----------------------------------------------Yukarıdaki âyetlerde, İMÂNSIZ’lığa ait bir örnek verilmiş ve
ALLAH TEALÂ’nın varlığını ve kudretini inkâr edenlere,
Öldükten sonra GÖK KAPILARININ açılmayacağı ve onların âhiret
CEZALARININ -> KABİRDE başlayacağı – anlaşılıyor..
İMÂNLI KİMSELERE de, bazı sınırlar içinde kalmak şartıyla
GÖKLER AÇILIYOR ve bu seçkin kimseler, GÖKLERDE UÇUYOR,
HAYRET ve ŞAŞKINLIK VEREN YERLERDE DOLAŞIYORLARMIŞ ve
bu kimseler Kıyâmete kadar KABİR HAYATI’nda sıkılmıyormuş..
Bazı ölmüş-göçmüş iyi kimseleri RÜYÂ’larında görenler de bu
hususu doğruluyorlar..
İşte kanıt-belge âyetler ;
BİR VELİ’nin -> KABİRDEN İRŞÂDI - Hakkında ;
-----------------------------------------BAŞLIK ; Şeyh Ebûl-HASAN’ın, hocası BAYEZİD’in kabrinden,
kendisine verdiği haberleri duyması Hk.!
4/1925.->Beyitler ;
Ebul-Hasan, Müridlerinden şunu duymuştu ;
Bayezid : “HASAN BENİM DERVİŞİM ve ÜMMETİM OLUR. HER SABAH
BENİM MEZARIMA GELİR ve BENDEN DERS ALIR.!” demişti.
Ebul-Hasan da dedi ki :
“BEN DE ŞEYHİMİ RÜYÂMDA GÖRDÜM ve BU SÖZÜ RÛHUNDAN DUYDUM.!”
O, her sabah Şeyhinin mezarına yüz-tutar ve tâ.. kuşluk vaktine
kadar huzurunda dururdu. Sözlü veya sözsüz müşkülleri
hallolurdu.
Bir-gün KAR yağmış ve mezar karlarla örtülünce gamlanmıştı ve
Mezardaki Bayezid’den ses geldi :
“BEN BURDAYIM.! BANA GEL DİYE 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.!
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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–> 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.Mevlânâ’r.a,işte böyle bir olayı Mesnevi 6.cilt 3248.Beyitten
itibaren, bir olayı şu şekilde anlatmış ;
--------------------------------------Kethüda ; Halkın güvendiği hayırsever bir kul...
Muhtesib ; 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
bizi söyletmiyorlar.. GAFLET PERDESİ TAMAMEN YIRTILMASIN diye ve
MİHNET TENCERESİ YARI HAM KALMASIN diye bizi 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.
O’nun 9.000 altın borcuna yeter ve artanını da harcasın ve beni
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..
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EĞİL DAĞLAR-Yahya KEMAL'den konumuzla ilgili özetler şunlar :
----------------------------------------------------------Sayfa : 244...: (Evliyâ ve Şehit'ler hk.)
İzmir rıhtımına YUNAN ordusu çıktığından bu güne kadar,
İstiklâl için döğüşen - bu askerler kimlerdir.?
Eğer bu milletin evlâtları arasında ;
herkesten ayrılan bir sınıf varsa onlardır.!
Bu Devletin son günleri gibi görünen - acıklı günlerde ;
Gaazî ve Bânî (Yapıcı-kurucu) CED'lerimiz (atalarımız.)
bu askerlerin kılığında dirildiler, silâhlandılar,
düşmanın önüne atıldılar ve DUR.!" dediler dövüştüler.!
Son tüfeklerle – son süngülerle - son toplarla dövüştüler...
Eski muharebelerde (Evliyâ ve Şehit'lerin yardıma gelmesi hk.)
Askerlere - CED'lerimiz - YEŞİL BAYRAK’larla GÖRÜNÜR dü.!
BU SON MUHAREBEDE - ORDU HALİNDE TECESSÜM ETTİLER.!
İSTİKLÂL ORDUSUNUN NEFERLERİ - ZABİTLERİ ONLAR dı...”
Diyerek,
Y.KEMAL - metafiziğin maddî yoldan etkinliğini belirtiyor.
Bak-> 2/210. ve 15/8. ve 51/4.ve 24->37.âyetlere...
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
9/26.âyet.: (Yeşil bayraklılar için.)
Sonra Allah, Peygamberiyle - inananlara yardım etmiş,
Mânevî kuvvetini ihsân etmiş ve göklerden,
GÖREMEDİĞİNİZ ORDULARI İNDİRMİŞ, kâfirleri azaba uğratmıştı.
İşte, kâfirlerin cezalandırılması böyledir...
Sayfa : 248..: (Metafiziğin maddî yoldan etkinliğine dair.!)
OSMAN GÂZİ'den -> tâ Tevakkûf (Duraklama) devrine kadar,
Dâimâ yekpareydi ve yekpâre kaldığı için kendini tahrîk eden
ateşi kaybetmiyordu ;
O'zamandan kalan TÜRBE’ler ve ŞEHİTLİK’ler şâhittir ki ;
bu unsur KUTSİ addediliyordu. Anadolu'da - hele Rumeli'de ,
her yol üstünde her tepede görülen TÜRBELER'de yatan VELİ'ler,
(Galip getiren-Üstün olan) istilâ ordularının askerleridirler.
İstanbul fethinde hazır bulunanların türbelerinde asırlarca
KANDİL yakıldı. Çarşı kapısında – Aya kapıda - Şehzadebaşı'na
yakın olan 18'seymenler mezarlığında ve SÛR DİPLERİNDE görülen
bütün O'MERKAD'lerde (Uyku yeri olan mezarlarda)
EN SADE MÜCAHİT'ler YATAR ve bunları KUTSAL görmek ananesi,
babadan-> oğula intikâl ediyordu...
Bu BÂ’SÜ BÂ’DEL-MEVT’in (Bu, ÖLÜ'sanılan -> DİRİ'lerin.!)
kahramanlarından da böyle bir anane kalırsa - kuvvetleniriz.!
Yâni deniyor ki ; Öbür dünyadan – Şehitlerimizden,
METAFİZİK YARDIM ALAMAZSAK -> KURTULAMAYIZ .....
Apaçık anlaşılıyor ki ; KADER dediğimiz ;
METAFİZİK HÜKÜMRANLIK - HER'ŞEY İÇİN - ÖN PLANDA ETKİN’dir ve
Başarı ve Mutluluk için İlâhî değerlere bağlanmak gerekiyor..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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MATERYALİST akımların hâkimiyeti sebebiyle asrımızın,
Maalesef, - mutlaka zilletli yaşam asrı olacağı - anlaşılıyor..
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 sayılabilir...
MUCİZE -> Peygamber’lere verilen büyük KERAMET’lere - deniyor.
Bu iki husus ise,
KUTSAL insanlara verilmiş EN BÜYÜK METAFİZİK ETKİNLİK’tir...
AHİR ZAMANDA - İmkânsız olan - Bazı HUSUSLAR ;
-------------------------------------------1. DİN ve İMAN ve KUR'AN’I -- yok'etmek...
2. İhtiyarlamayı - zamanı -- durdurmak...
3. Ölüleri - mühürlü kalbi -- diriltmek...
4. Ağızdan çıkan sözleri
-- geri almak..
5. Kıyâmeti engellemek .. -- durdurmak... gibi,
6."Bana bir mesnet gösterin - Dünyayı yerinden oynatayım.!"
diyen akıllı kişi - İnsanlara kanıtlamıştır ki ;
HER ŞEY BİR SEBEBE - BİR MESNETE BAĞIMLI'dır...
En âciz insandan tutun, en âciz Devletlere kadar her âcizin,
karşısındaki teklifleri kabûl etmek için -> bazı ŞARTLARI VAR.
ALLAH TEALÂ, aciz insanlardan daha âciz mi.? Hâşâ diyorsanız ;
Şu halde artık anlaşılmıştır ki ALLAH'ın da şartları var ve
Bu şartlar - Kur'an-ı Kerîm'de apaçık yazılmış...
İşte bu hususlardaki bazı METAFİZİK ETKİNLİKLER,
SEBEPLERİ ve SONUÇLARI ile bu kitapta belgelenmiştir....
ANLAYANA SİVRİ SİNEK SAZ - ANLAMAYANA DAVUL ÇALSAN AZ.!
Buyurdukları gibi, sözlerimiz-örneklerimiz AKLA hitap eder ve
ARİF'ler için - daha üst seviyedeki – bilgilerde vardır..
Merak edenler, ESKİ ÂLİMLERİN = EVLİYÂ’nın tercüme edilmiş
birçok eserinden öğrenebilirler...
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İYİ VATANDAŞ - İYİ İNSAN, H.Ali Yücel T.İş Bankası Yayını.
Sayfa : 41. - SOKRATES Hk.:
-------------------------Çok TANRILI asırda yaşamış - Yunan Filozofu,
* Zamanının en akıllı insanı ve hiçbir yazılı eser bırakmamış,
* PARA ile hiç ders vermemiş ...
* Ahlâk ve Fazîlet savunucusu olan âlim -> GÜNEŞE TAPIYOR.!
İhtimâl ki, bu sebeple ALLAH TEALÂ’nın gazâbına uğramış ve
* İftiraya uğramış - ZEHİR içerek ölüm cezasına çarptırılmış,
Kanunlara hiç karşı gelmediğinden bu cezayı aynen uygulamış.
* Tuttuğu düşünce-inanç yolunu canı bahasına asla değiştirmemiş
* Talebelerinin yazdığı eserlerde yaşatılmaktadır.... deniyor..
Önemli bir sözü :
* BÜTÜNÜYLE İYİ ve FENA OLAN YOK’tur.
İKİ ŞEY MÜSTESNA –> HİKMET İYİDİR - CEHALET FENA...
* Bir gün talebelerine EVLİLİĞİ çok övüp ve tavsiye edince ;
Karısının çok çirkef ve geçimsiz olduğunu,
bilen talebesinden biri "Hocam.! Evlendiğimiz karımız,
ya sizinki gibi geçimsiz çıkarsa.?"
der demez hemen cevabı yapıştırmış - koca âlim cevaben :
"Eşinizle anlaşırsanız, sevişip mutlu olursunuz. Yoook eğer
anlaşamazsanız, o'zaman benim gibi âlim olursunuz.!" demiş...
Sayfa : 95. –
Hz.İSÂ’nın.a.s. aşağıdaki sözleri.;
metafizik etkinliğin kanıtlarıdır...
MESİH = Kurtarıcı - İyileştirici anlamındadır...
MESH ETMEK = Bir şey üzerine elini sürmek, anlamında.
Hz.İSÂ’a.s.- Tüm hastaları iyileştirmesi, ona has kerametiydi..
Bazı sözleri şunlar :
------------------* İSTEYİNİZ, SİZE VERİLECEK’tir..
* ARAYINIZ, BULACAKSINIZ..
* KAPIYI ÇALINIZ, SİZE AÇILACAK’tır...
ZİRA, HER İSTEYEN ALIR ve ARAYAN BULUR ve KAPIYI ÇALANA,
KAPI AÇILAÇAK’tır. ACABA, SİZDEN HANGİ BİR ADAM,
OĞLU KENDİSİNDEN EKMEK İSTEDİĞİ HALDE ONA TAŞ VERE ve
BALIK İSTEDİĞİ HALDE ONA YILAN VERE.!
* SİZ, GÜNAHKÂR OLDUĞUNUZ HALDE EVLÂDINIZA İYİ ŞEYLER VERMEYİ
BİLİRSİNİZ de - GÖKTE OLAN BABANIZ, KENDİNDEN İSTEYENLERE,
NE KADAR ZİYÂDE OLSA, NİMETLER VERMEZ OLUR MU.?
Sayfa : 117.:
Hz.Yûnus EMRE buyurmuş :
---------------------CÜMLELER DOĞRUDUR -> SEN DOĞRU İSEN,
DOĞRULUK BULUNMAZ -> SEN EĞRİ İSEN...
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SAHTE METAFİZİK - işler.!

Şu ÂHİR ZAMAN’da, İNSANLAR ROBOT’laşıyor... Çünkü,
TEKNİK buluşlar arttıkça -> ihtiyaçlar da artıyor ve
EKONOMİK SIKINTILAR, insanları bunaltıyor... Ayrıca,
ZAMAN değerlendikçe -> İnsanlar kendilerine zaman ayıramıyor,
Yeterli İSTİRAHAT ve sağlıklı BESLENME sağlanamıyor ve
İnsanlar, TOPRAK’tan – BAĞ’dan – BAHÇE’den uzak kaldıkça,
çeşitli MADDİ – MÂNEVİ HASTALIKLAR, insanları etkiliyor...
İşte bu HASTALIK’lardan biri de -> SAHTE METAFİZİK işlerdir...
------------------------------- -> FAL – BÜYÜ v.s işler.!
Ata sözü ; DENİZE DÜŞEN -> YILAN’a SARILIR.. der..
* Bunalıma düşenler veya sıkıntıdan kurtulmak için,
* BEDEN’en – RÛH’en dinlenmek isteyenler, HUZUR bulmak için,
Bazı uyanık geçinen SAHTEKÂR’ların -> TUZAĞI’na düşüyor...
DİN yolundan veya DİN HARİCİ yollardan, pek-çok sahtekâr insan,
İnsanların bu ZAAF’larından faydalanarak -> KÖŞEYİ DÖNÜYOR ve
Lüks içinde bir hayata kavuşuyor...
Ata sözü ; DAMLAYA - DAMLAYA -> GÖL OLUR.. der..
İşte bu yolla, damlalarla vurgunlar yapılıyor...
ÖRNEKLER ; Pek çoktur... Her çeşit TÂCİZ ve YOLSUZLUK var...
-------1.DİN YOLUNDAN gidenler, CEHENNEM zebânisi gibi...
a.Bazı şahıslar-> Sahte ŞEYH – DİNCİ HOCA – ÜFLEMESİ GÜÇLÜ HOCA,
adı altında – müstakil çalışarak insanları etrafında topluyor.
b.Sahte TARİKAT kurarak, topluluğu etkileyenler de oluyor..
* İST.Tuzla - Akfırat’ta tutuklana ŞEYH.!
* İST.(..)isimli, kadın düşkünü sahtekâr ŞEYH de, tutuklandı...
* İST. Bir KADIN ; Hz.Mevlâna’nın RÛH’undan ilhâm aldığını,
ortalığa yayarak, etrafına bir hayli kadın-erkek toplamış.!
NOT ; Bu İLHÂM mümkün olsa bile-> GİZLİ kalması gerekiyor.!
Ben, Hz.Mevlâna’nın, bütün kitaplarını okudum – hatmettim ve
GAYB’den evliyanın -> bazı insanları İRŞÂD ettiğine inanırım.
Hz.Mevlâna bir erkeği irşâd edebilir. Fakat bir Kadını asla.!
Bir kadını irşâd etmesi, âyetlere göre de mümkün değil. Çünkü,
Hz.Mevlâna’nın, âyetlere aykırı -> asla hiçbir işi olamaz...
Bak-> Yukarıda ERKEK ile ilgili âyetler ve İRŞÂD belgelerine.!
2.DİN HARİCİ YOLLARDAN gidenler, SOSYETE – AYDIN - LÜKS denen,
DİN karşıtı kimseleri topluyor hem ÖPÜYOR hem hortumluyormuş.!
a.MEİKİ – gibi isimler altında, GÖRÜNMEYEN ENERJİ.! Üzerinden,
UZMANLIK iddia ederek – insanları etraflarında toplayarak,
Yavaş – yavaş hissettirmeden öpenler - soyanlar çoğalıyor...
b.YOGA - MEDİTASYON.! adı altında -> toplantılar düzenleyerek,
insanları – sistematik ve süreklilik esasıyla etkiliyorlar.
c.SAUNA, MASAJ, GÜZELLİK SALONU adı altında insanlara her çeşit
KANUN ve AHLÂH dışı hizmeti verenlere de sık rastlanıyor...
----------*****---------Mayıs/2009 ayı TV haberlerinde, İST. -> REİKİ gurubuna yıllarca
katılmış bir âilenin – bu husustaki açıklamaları yer almıştır..
Bu sebeple – SAHTE METAFİZİK konusuna değindik...
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İNSAN, Dünyadaki her konuda sınır olarak faaldir..
DÜŞÜNCE, İLİM, İCÂT, EYLEM v.s. her şeyde ölçülüdür...
Ancak,
ÖLÇÜYÜ kaçırdığı zaman-> HÂYAL ve ATMASYON’lar başlar ve
işte bu iki şey sınırsızdır, buna PALAVRASYON da denebilir...
Palavrasyon’ları ancak CÂHİL veya SAF insanlar yiyebilir.!
Gerçek AKIL ve İZ’AN ve İNSAF ve İLİM sahipleri yemezler...
ÖRNEK’ler ;
DÜNYA’nın ve İNSANLIĞIN YAŞI – ÖMRÜ konusudur...
Bir İNSAN’nın veya bir AĞACIN veya bir HAYVAN’ın ömrü,
deneylerle sabittir...
* Meselâ, KUR’AN-ın 29/14.âyetinde Hz.NÛH’un 950 YIL yaşadığı
bildirildiği için - İNSAN ömrünün azami -> 1.000 yıl olduğu,
* Meselâ, AĞAÇLARIN yaşı Kabuk veya gövde katmanlarından,
anlaşılıyor...
Buna benzer ÖMÜR’lerin hepsi, bir SINIR içindedir... Fakat,
bir çok PROFESÖRÜN -> DÜNYANIN ÖMRÜ için biçtiği eğerler,
* Akıl-Mantık sınırlarını aşmakla kalmıyor,
* ATMASYON ve PALAVRASYON sınırlarını bile aşıyor ve
* Birbiri ile de örtüşmeyip – çekişiyor.!
Kim-> MİLYON yıllar – Kimi-> MİLYARCA yıllardan bahsediyor.!
Bu palavrasyonlar çoğunlukta.! Fakat, buna mukabil,
* Bazı MÜSPET –> GERÇEK bilgiler de var ve bu bilgiler ;
tahminen en fazla 10.000 - Yılı geçmiyor ve Hz.İSÂ’nın doğumu
başlangıç olan (– 5.000-> 0 <-+ 5.000.) arasında seyrediyor..
ve bu tahminler. Bize göre TAHMİN OLARAK DOĞRU sayılır çünkü,
tahminleri de geçerli bir sınırı vardır... Ancak,
* Bazı konular -> İNSAN İLMİ’nin DIŞINDA’dır ve bunları sadece,
DİN ÂLİMİ denen VELİ-EVLİYÂ tarafından insanlara bildiriliyor.
Çünkü bunlar ALLAH TEALÂ’nın-> VELİ kuluna ÖZEL İKRÂMI’ymış..
Ve İnsanlara bildirilmesi istenen GAYBİ bir bilgiyi ilk kez,
yalnız bir VELİ tarafından bildirilirmiş.!
Dünya’nın ömür bilgisini de,
Hz.Muhiddin ARABİ’nin bildirdiği – rivâyet edilmiş. Görelim ;

DÜNYA’nın ÖMRÜ Hk.

- Envâr-ül Âşıkîn - S: 468.den.
- İlk yaratılış-Kıyâmet arası.
sonra...
elverişli duruma gelmiş...
- İnsanım dünyadaki yaşam süresi
- Dünyâ, HARAP HALDE kalacakmış.

DÜNYA’nın ÖMRÜ... 70.000 yıl
Hz.ÂDEM'a.s inişi 62.960 yıl
Bu süre zarfında dünya, yaşama
İNSAN’lığın ÖMRÜ... 7.000 yıl
Kıyâmet'ten sonra..
40 yıl
-----Toplam ........... 70.000 yıl – Dünyanın Doğum -> Ölüm arası..
Tıpkı : Dünyanın yaratılışı.... -> SABAH,
Yaşam süresi .......... -> GÜNDÜZ,
Kıyâmet ............... -> AKŞAM,,
Sabahı bekleme süresi de -> GECE,,, gibi.!
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REANKARNASYON = Ölen kimselerin RUH’larının, yeni doğmuş başka
insanlara geçerek – dünyaya tekrar’tekrar gelmesi varsayımıdır.
REANKARNASYON = Gerçek ölümden sonra RÛH’ların dünyaya geri
dönmesi inancıdır ve bu sapık inancı benimseyenler derler ki :
“ÖLMÜŞ GÜNAHKÂR İNSANLARIN RÛHLARI, İYİ İŞLER İŞLEYİP de ÖNCEKİ
GÜNAHLARINDAN ARINMASI ve ISLAH OLMASI ve YÜCELMESİ İÇİN,
TEKRAR-TEKRAR DÜNYAYA GERİ DÖNDÜRÜLÜYORLAR.!”
Bu husus – Kur’an’ı Kerim’in pek çok âyetinde RED’ediliyor ve
Reankarnasyon iddiasını açık şekilde çürüten kanıt CEHENNEM’dir.
Bu dünyada ;
Maddî ve Mânevi şekilde öldürülmek ve tekrar diriltilmek...
ancak mecâzî anlamda mümkündür. Fakat, Maddî-Fizikî olarak
mümkün değildir. Yâni – REANKARNASYON olayı yoktur...
Bu husus - aşağıdaki âyetlerde – açıkça belirtilmiş ;
--------------------------------------------------2/166.167.âyetler, (NOT ; İlgili âyetlerden birkaçı yazıldı)
Nitekim, kendilerine uyulan kimseler ; bu azabı görünce,
uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar kopacaktır...
Kötülere uyanlar: “Keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa da.!
bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak.” derler.
Böylece ; Allah onlara, hasretini çekmeleri için kötü işlerini
gösterir ve onlar cehennemden çıkamayacaklardır...
6/27->31.
Onlar - Ateşin başında durdukları zaman : “KEŞKE.! DÜNYAYA
GERİ GÖNDERİLSEK de - RABBİMİZİN ÂYETLERİNİ İNKÂR ETMEYİP,
İNANANLARDAN OLSAK.!” dediklerin bir görsen...
Evet.! Önceki gizledikleri, artık belirdi–göründü onlara.
Eğer geri gönderilseler bile kendilerine yasaklanan şeylere,
yine geri dönerler. Bunlar, şüphe yok ki YALANCI’dırlar...
Bunlar : “DÜNYADAKİ YAŞANTIDAN BAŞKA BİR YAŞAM YOKTUR.!
BİZLER, TEKRAR DİRİLECEK DEĞİLİZ.!” dediler.
Rablerinin huzurunda durdukları vakit bunları bir görseydin
Allah : “BU, GERÇEK DEĞİL Mİ.?” deyince,
Onlar : “EVET, RABBİMİZE ANDOLSUN Kİ GERÇEKTİR” diyecekler ve
Allah’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar – gerçekten zarara
uğramış, kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ – ÖLÜM VAKTİ, ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA – günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları yük, ne kötü yüktür.!
23/99.100.
Onlardan birine ölüm gelince :
"RABBİM.! BENİ GERİ GÖNDER. BELKİ İYİ İŞLER YAPARIM ve
YAPMADAN BIRAKTIKLARIMI TAMAMLARIM." der.
Evet-Evet.! Onun söylediği sâdece kendi lâfıdır.
Tekrar diriltilecekleri güne kadar, onların arkalarında,
geriye dönmekten alıkoyan, bir engel vardır.
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DEPREM -> Metafizik gizli bu konu,
Hz.Mevlâna’r.a. Mesnevî 4/3711.beyitten-> itibaren açıklanmış.
Fakat Sn.Profesörlerin Perdelenmiş GÖZLERİ, bu gerçeği göremez.
-------------------------------------------------------------Zülkarneyn KAF'dağına gitti ve O'dağın sâf'ZÜMRÜT'ten olduğunu
gördü ve O’DAĞ bütün âlemi, halka gibi çepeçevre çevirmişti..
Zülkarneyn, O'dağı görüp şaşırdı ve
Dedi ki : "SEN DAĞ'SAN, ÖBÜR DAĞLAR NE.?
ONLAR, SENİN YANINDA BİR OYUNCAK ÂDETÂ..!"
KAF dağı dedi ki : "O'dağlar, benim damarlarımdır..
Onlar, güzellikte, alımda bana eş olamazlar.
"BENİM HER ŞEHİRDE-KASABADA GİZLİ BİR DAMAR’ım VARDIR ve ÂLEMİN
ÇEVRESİ DAMAR’larıma BAĞLIDIR.! TANRI, BİR YERDE YER DEPRENTİSİ
YAPMAK İSTERSE, BANA SÖYLER. BEN, ORAYA VARAN DAMARI OYNATIRIM.
O'şehre ulaşan damarı KAHIR'la oynattım mı orada yer deprenir..
TANRI : (yeter.!) deyince, damarım yatışır...
Durur görünürüm fakat dâima işteyim ben.!"
MERHEM gibi dururum, fakat hayli iş görürüm.
AKIL gibi ; O'da durur, fakat SÖZ ondan doğar harekete gelir.!"
4/3720.
Fakat, Bunu aklı kavramayana göre yer'deprentisi = DEPREM,
YERDEKİ BUHAR’dan olur. (İnanaçsızlara göre FAY'dan - FALAN'dan olur.)
4/3729.ve 3740.
TANRI, İNAYET’ini bir an AKIL’dan KESTİĞİ ZAMAN,
ZEKÂ SAHİBİ OLAN AKIL, NİCE APTAL’lıklar YAPAR...
SEN, GÂFİL’leri -> KAR DAĞLARI OLARAK BİL.! TANRI, Akılıların
perdeleri yanmaması için, Gafil’leri böyle soğuk yaratmıştır...
ASLINDA ATEŞ de, TANRI KAHRI’ndan BİR ZERRE’dir ve
ATEŞ -> Aşağılık kimseleri korkutmak âdetâ bir kamçıdır...
4/3745.ve 3748.
EĞER BUNLARI GÖREMİYOR ve ANLAYAMIYORSAN,
Âdi - aşağı olan anlayışındandır...
Aslında Halkın aklı, O’mâdenden bir ARPA dır ancak...
Şu halde sen : EVET ve HAYIR demeksizin, sadece HAYRAN OL da,
Tanrı rahmetinden önüne bir binek gelsin.!
4/3708->3710.:
TANRI'nın ŞAŞILACAK ESERLERİNİ DÜŞÜNÜN – HAYRET EDİN ve
ULU'luğunu, büyüklüğünü görün de, kendinizi kaybedin ve
Candan, Yürekten : RABBİM.! BEN SENİ ÖVEMEM... deyin...
Çünkü bu bahis, sayının ve haddin dışındadır...

HADDİ AŞAN İNSANLARIN ÇOK ÂCİZ OLMALARINA RAĞMEN, ALLAH’a BİLE BİR ŞEYLER
ÖĞRETMEYE KALKIŞTIKLARI-> âhirette kendilerine bu hususların gösterileceği
ve onların Cehennemle cezalandırılacakları haberi veriliyor...
İnsanların haddi aşması hususunda Hz.Mevlânâ Mesnevi 3.ciltte buyurmuş ki
Bak-> Mesnevî 3.Ciltten 4675.beyitler de şöyle buyurmuş ;
İNSAN kendi canına da zulmeder nefsine de. Fakat şu zulme bak şu zulmü gör
ki ADALET'lerden bile topu kapar, adalet'lerden bile üstündür - ileridir.!
3/4676.Beyit : İNSANIN BİLGİSİZLİĞİ İLİMLERE ÜSTAT’tır,
ZULMÜ de ADALET’lere DOĞRU YOL GÖSTERİR.!
4/568..Beyit :
Ey, Tanrı'ya AKLI hedîye götüren.! AKIL, orada topraktan da aşağıdır..
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N E T İ C E :
------------Dini metafizik belgelerin - yukarıdaki küçük bir bölümünden,
anlaşılmış olmalıdır ki ;
----------------------* DÜNYA, başı'boş değil - Her'an İlâhi Kudretin etkinliğinde.
* Her şey sebebe – sebeplere bağlanmış.!
* İlâhi - mûcizevî yönetim, kendini sebeplerle gizlemiş...
* Dünya ve ilgili galaksideki her şey insanın emrine verilmiş,
İnsana, yalnız Allah'a kul olması, İbâdet etmesi emredilmiş.
* Bunlara inanmayan ve uygun hareket etmeyenler,
Lâbirentten çıkamıyor.
* Bunlara inanarak – uygun yaşayanlar da mutlu-başarılı oluyor.
Bu sebeplere işâret ederek ;
Hz.MEVLÂNA, MESNEVİ - 4.ciltte buyurmuş ki :
4/647->Beyit,
-----------DÜNYA MALI.. -> ZAYIF KUŞLARIN TUZAĞI’dır..
ÂHİRET MÜLKÜ -> YÜCE KUŞLARIN TUZAĞI’dır.!
Hatta, bu ahiret mülkü, öyle bir derin tuzaktır ki;
ulu - ulu nice kuşları avlar.!
4/3729,
TANRI, AKIL'dan bir'an inâyet'ini kestiğinde ;
Zekâ sâhibi olan AKIL, aptallıklar yapar...
4/3742->
Zâten, ATEŞ'de -> TANRI KAHRI'ndan bir zerredir.!
Aşağılık kişileri korkutmak için, âdetâ bir KAMÇI'dır.
Göremezsen, bu aşağılık anlayışındandır...
Halkın akılları, O'MADEN'den bir Arpa'dır ancak.!
O'halde, Din âlâmetlerini ayıplama, ayıbı kendinde bul...
Topraktan yaratılan kuş nasıl olur da gökyüzünü aşar-geçer.?
Kuşun dönüp dolaşacağı en yüce yer HAVA'dır.
Çünkü Onun meydana gelişi, ŞEHVET'ten - Hevâ ve Heves’tendir.
Şu halde sen, "EVET - HAYIR" demeksizin, "HAYRAN OL" da,
TANRI RAHMETİ'nden -> ÖNÜNE BİR BİNEK GELSİN.!
----------*****---------İşte AKIL’lı Metafizik bir ÖĞÜT,
Hz.ÖMER’r.a buyurmuş ki ;
----------------------* Çok gülenin........ –> Heybeti azalır,
* Halkı küçümseyen... –> Küçümsenir,
* Bir şeyi çok yapan. –> O’şeyle tanınır,
* Çok konuşan........ –> Çok yanılır,
* Hatası çok olanın.. –> Hayâsı azalır,
* Hayâsı azalanın.... –> Takvâsı azalır,
* Takvâsı azalanın da –> KALBİ ÖLÜR.!
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BAZI ÂYETLER, YARATILIŞ GÂYESİ’ni açıklıyor.

40-yıldır KUR’AN-ı KERİM’in-> ANLAM’ını okuyup araştırıyorum..
Her zaman işlerin ANA YASA’sını tespit için çalıştım ve
56/8->14.âyetler,
SAĞ’da olanlar, ne mutlu bu sağdakilere..
SOL’da olanlar, ne yazık O’soldakilere.!
ÖN’’de olanlar da, karşılık almak için öndedirler ve
İşte bunlar nimet cennetlerinde gözdelerden olacaklardır...
BUNLARIN ÇOĞU ESKİ ÜMMETLERDEN BİR KISMI da SONRAKİLERDEN’dir
67/2.âyet ;
ALLAH, hanginizin daha güzel davrandığını belirtmek ve
sizi sınamak için YAŞAMAYI ve ÖLÜMÜ yaratmıştır..
ALLAH kutsaldır, tek-mutlak galiptir, affeden-bağışlayandır..
76/2.3.
BİZ insanı – karışık iki NUTFE’nin birleşmesinden yarattık...
MAKSADIMIZ – İNSANI DENEMEK ve SINAMAK’tır... Bu sebeple onu,
GÖRÜR ve İŞİTİR olarak yarattık. İster ŞÜKREDİCİ olsun veya
isterse NANKÖR olsun muhakkak ki Biz ona doğru yolu gösterdik
10/61.
Ey Muhammed.! Ne iş yaparsan yap ve ona dair Kur'an-dan ne
okursan oku ve ey insanlar.! ne yaparsanız yapın,
yaptığınıza daldığınız anda, Biz sizi mutlaka görürüz...
Yerde ve gökte hiç bir zerre, Rabbinden gizli değildir.!
Bundan daha da küçük daha büyük hiçbir şey yoktur ki,
Apaçık Kitapta tespit edilmiş olmasın.!
13/11.
Ardında ve önünde İnsanı takip edenler vardır.
Allah'ın emriyle onu gözetlerler. BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA,
ALLAH ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH, BİR MİLLETİN
FENALIĞINI DİLEYİNCE, ARTIK YARDIMCI da BULUNMAZ.!
52/21.
İnananlarla - soylarından bunlara uyanları,
soylarından gelenlere katarız...
Yaptıklarının mükâfatından hiçbir eksiltme yapmayız..!
HER ŞEY -> KAZANCA BAĞLI'dır...
65/12.
Allah, 7-GÖĞÜ ve yerden de onların bir mislini yaratmıştır.
O'NUN EMRİ, ONLARIN ARASINDA HİÇ DURMADAN İNER.
Bu, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve
bilgisinin de her şeyi kuşatmış olduğunu anlamanız içindir.
75/36.âyet:
İNSANOĞLU, KENDİSİNİN BAŞI BOŞ BIRAKILDIĞINI MI SANIYOR.?
86/4.
Üzerinde gözetip-koruyan, gözeticisi olmayan hiç kimse yoktur..
92/12->14.âyetler.:
BİZE DÜŞEN; sadece, doğru yolu göstermektir...
Şüphe yok ki, dünya ve Ahiret de Bizimdir...
Sizi, alevler saçan ateşle uyarırım.!
----------*****----------
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DİNE – İMÂNA karşı gelenlerin,
bu bilgileri okuduktan sonra-> iyice zıvanadan çıkmaması için,
Metafizik anlatımda - aktarımda, ILIMLI BİR YOL tuttum...
Yâni, Kısmî TAKIYYE yaptım.! Çünkü DİN, böyle emrediyor..
Eğer, Millî tutum, hoşgörülü olabilse de,
metafizik hususları, olduğu gibi ortaya koyabilseydik.!
Tam ŞEFFAF olacak ve gerçekleri AÇIK - SEÇİK sergileyecektim...
Bu günkü Devlet hoşgörüsü sınırı içinde kalmak zorunda kaldım.!
Düşünme - Söyleme - Yazma hürriyetinden yoksunluk ;
Pek çok yanlışın düzeltilemeyişinin en açık sebebidir.!
Çünkü, bir ata sözüne göre :
-------------------------Ancak, FİKİRLERİN ÇARPIŞMASIYLA –> GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR...
Gerçekler ortaya konmadıkça BOZUKLUKLAR-YANLIŞLAR DÜZELTİLEMEZ..
Fakat bu kurallar – FİZİK ilimlerde geçerlidir...
METAFİZİK İŞLERİN – ETKİNLİKLERİN KURALLARI DEĞİŞMEZ ve
BUNLARA ya İNANIR KABUL EDİLİR veya RED EDİLİR...
Bunlar tartışmaya KAPATILMIŞ......................... Vesselâm.
RED edilme, kurallara bir zarar veremez,
Ancak sahibine zarar verir...
BismillâhirRahmânirRahîm.
4/174.175.
Ey insanlar.! Size, Rabbinizden, kesin bir delil-kanıt geldi.
Ve size apaçık BİR NÛR = KUR’AN indirdik.
ALLAH’a İNANIP KUR’AN-a SIM’SIKI SARILAN’lar ;
KUR’AN-ın RAHMETİNE GİRER ve BOL NİMETİNE KAVUŞURLAR ve
KUR’AN-ın SAYESİNDE DOĞRU YOLA SEVK EDİLİRLER...
10/57.
Ey insanlar.! Size, Rabbinizden bir ÖĞÜT,
GÖNÜL’lerde OLAN DERT’lere BİR ŞİFÂ ve İNANAN’lara da ;
DOĞRUYU GÖSTEREN BİR REHBER ve RAHMET gelmiştir...
69/38->43.
Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki,
KUR’AN, çok şerefli bir elçinin getirdiği değerli bir sözdür..
KUR’AN, ŞÂİR sözü değildir.. Ne kadar az inanıyorsunuz......!
KUR’AN, KÂHİN sözü de değildir.. Ne kadar az düşünüyorsunuz.!
KUR’AN, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir...
69/44->47.
Eğer MUHAMMED, Bizden hariç - KUR’AN-a bazı şeyler ilâve etmiş
olsaydı ; elbette O’nu hemen yakalardık ve sonra da O’NUN,
ŞAH DAMARINI KOPARIRDIK ve hiç kimse de buna engel olamazdı..
35/32.
Sonra bu Kitabı kullardan SEÇTİĞİMİZ KİMSELERE MİRAS bıraktık.!
Bunlardan kimi –> KENDİSİNE YAZIK EDER.!
Bunlardan kimi –> ORTA DAVRANIR ve
Bunlardan kimi –> ALLAH’ın İZNİYLE, İYİLİKLERE KOŞAR...
İşte, en büyük lütuf bu’dur...
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;

---------------------------------------------1.İLİM -> METAFİZİK İlimler -> DİNİ.. İlimlerdir..
2.İLİM -> . . FİZİK İlimler -> MÜSPET İlimlerdir..
HER 2-İLİM de – yürürlüktedir ve
- İnsanlara gerekli belgeler verilmiştir.
DİNİ İlimleri – MELEK’ler, uyguluyor ve bunu,
KALP GÖZÜ açılmamış kimseler göremiyor.!
KALP GÖZÜ KÖR olan bazı kimseler,
Kendilerini göstermek için – âdeta CAMİ DUVARINA İŞİYOR.!
Ve bilmediği konularha HERZE’ler UYDURUYOR.!
İşte bu kimselere,
ALLAH TEALÂ, KUR’AN-ı KERİM’de aşağıdaki soruları soruyor ;
BismillâhirRahmânirRahîm.
2/85.
Kitabın bir kısmına inanıp - bir kısmını inkâr mı ediyor-sunuz.?
Böyle davrananların dünyadaki cezası ; yaşarken rezil olmaktır.!
2/106.107.
ALLAH'ın her şeye gücünün yettiğini bilmiyor’musunuz.?
ALLAH'ın, göklerin ve yerin Hükümdarı olduğunu bilmiyor’musun.?
2/140.
SİZLER mi - yoksa ALLAH mı DAHA İYİ BİLİR.?
3/65.
Yoksa SİZLER, DÜŞÜNCE’den yoksun musunuz.?
3/66.
BİLGİNİZ OLMAYAN ŞEYLER HAKKINDA, NİÇİN TARTIŞIYOR’sunuz.?
4/53.
Yoksa, ONLARIN HÜKÜMRANLIKTAN BİR PAYI MI VAR.?
4/78.
ONLARA ne oluyor da, anlatılanı anlamağa yanaşmıyorlar.?
4/82.
ONLAR KUR’AN-ı biraz olsun DÜŞÜNMÜYORLAR MI.?
4/87.122.
ALLAH’tan daha doğru sözlü olan KİM’dir.?
5/40.
Gökler ve Yerin Hükümdarlığı ALLAH'a aittir, bilmiyor’musun.?
6/32.
DÜNYA hayatı, ancak bir OYUN, bir OYALANMA’dan ibarettir.
Ve Hâlâ AKLINIZ bunu almayacak – buna ermeyecek mi.?
6/95.
Öyleyse, nasıl oluyor da, ALLAH’tan yüz çeviriyorsunuz.?
7/30.
ALLAH'ı bırakıp da, ŞEYTAN’ları DOST edinenlerin,
DOĞRU YOLU bulduklarını mı sanıyorsunuz.?
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7/170.
ÂHİRET yurdu sakınan için hayırlı. Aklınız ermiyor mu.?
7/185.
ONLAR, ÖLÜM çağlarının yaklaştığını DÜŞÜNMÜYORLAR MI.?
KUR’AN’dan sonra, hangi sözlerle -> İMÂNA gelecekler.?
10/18.
ALLAH’ın BİLMEDİĞİ bir şeyi mi O’na haber veriyorsunuz.?
10/20.
Ey MUHAMMED.! ONLARA de ki: “GAYB’ı bilmek ALLAH’a MAHSUS’tur.
Bekleyin....! BEN de sizlerle beraber beklemekteyim..”
10/31.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki:
“GÖKTEN ve YERDEN SİZE RIZIK VEREN KİMDİR.........? veya
“Gözleri, kulakları yaratan ve hükmeden kimdir....? ve
“Diriden-ölüyü ve ölüden de diriyi çıkaran kimdir.? ve
“Her işi düzenleyip idare eden de kimdir..........?”
Onlar : “Elbette ALLAH’tır” dediklerin zaman da onlara de ki :
“O’HALDE ;
ALLAH’a KARŞI GELMEKTEN SAKINMAZ ve O’NDAN KORKMAZ MISINIZ.?”
10/50. De ki :
ALLAH’ın AZABI SİZE, gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız.?
Suçlular, azabın hemen gelmesini niçin istiyorlar.?
10/51.
Başınıza BELÂ AZAP geldikten sonra mı İMÂN edeceksiniz.?
10/59.
ONLARA de ki : “ALLAH’ın, SİZE verdiği rızıkların bir kısmını
HELÂL ve bir kısmını da HARAM saymanıza ne diyorsunuz.?”
ONLARA de ki : “BUNA, ALLAH mı izin verdi,
yoksa sizler ALLAH’a İFTİRA mı ediyorsunuz.?”
10/60.
ALLAH’a karşı YALAN uyduranlar KIYAMET gününü ne sanıyor.?
10/68.
SİZ, ALLAH’a karşı bilmediğiniz ve
İSPAT da edemeyeceğiniz bir şeyi nasıl söylersiniz.?
13/33.
Yoksa SİZLER,
YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ, ALLAH’a HABER Mİ VERİYORSUNUZ.?
30/9.
ONLAR – yeryüzünde gezip-dolaşıp da, Kendilerinde öncekilerin
âkıbetlerine, sonları ne olmuş – hiç bakmazlar mı.?
36/77.
İNSAN, kendisini bir NUTFE'den, DÖL suyundan yarattığımızı
görmüyor da ; BİZE KARŞI BİR DÜŞMAN olmaya kalkışıyor.!
41/15.ONLAR,
ALLAH’ın, kıyaslanamaz KUDRETTE olduğunu hiç düşünmediler mi.?
43/32.
Yoksa, RABBİNİN Rahmetini - nimetini onlar mı paylaştırıyor.?
45/6.
ONLAR, ALLAH’ın bu âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar.?
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49/16.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki :
"ALLAH’ın DİNİNİ, ALLAH'a ÖĞRETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ.?"
52/37.38.
Yoksa, RABBİNİN hazineleri ONLARIN EMRİNDE’midir.?
Yoksa onlar, SINIRSIZ - SORUMSUZ BİR SALTANAT sahibi midir.?
Yoksa onların, üzerine çıkarak VAHY dinledikleri göğe asılı bir
merdivenleri mi var.? Öyleyse, dinleyenler bir kanıt getirsin..
53/24.
Yoksa, HER UMDUĞU - ARZULADIĞI ŞEY İNSANIN MI OLACAK’tır.?
53/35.
Yoksa, GÖRÜLMEYEN ALLAH’ın İLMİ YANINDA – O’MU GÖRÜYOR...?
54/17.22.32.40.âyetler aynı ;
Andolsun ki BİZ – KUR’AN-ı DÜŞÜNÜP -> ÖĞÜT alınması için
kolaylaştırdık. - KUR’AN-ı Düşünüp -> ÖĞÜT ALAN yok mudur.?
56/57.
SİZİ YARATAN BİZİZ, HÂLÂ DAHA KABÛL ETMİYOR MUSUNUZ.?
74/49->51.
ONLARA ne oluyor da KUR’AN-dan ÖĞÜTTEN yüzçeviriyorlar.?
ONLAR sanki -> ASLAN’dan ürken YABÂNİ EŞEK’ler gibidir.!
75/3..
İNSAN, kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanıyor.?
75/36.
İNSANOĞLU, KENDİSİNİN BAŞI - BOŞ BIRAKILDIĞINI MI SANIYOR.?
75/40.
YARATICI ALLAH’ın, ÖLÜ Kimseleri diriltmeye gücü yetmez mi.?
77/50.
Bundan sonra ONLAR KUR’AN-dan BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR.?
90/5.7.
İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor.?
Yoksa İnsanoğlu, hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor.?
90/10->16.BİZ İNSANA, EĞRİ ve DOĞRU 2-yolu da göstermedik mi.?
95/7.
O'halde CEZA GÜNÜNÜ yalanlamana sebep nedir.?
95/8.
ALLAH, HÜKMEDEN’lerin en üstünü değil’midir.?
96/13.
Yoksa O, HAKKI YALANLIYOR ve yüz mü çeviriyor.?
96/14.
Yoksa O, ALLAH’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu.?
-----------------------------------------------Şimdiki Nesil ise, bütün bunları es-geçiyor ve insanların çoğu
kendilerini akıllı sanıyor, tabii ki aldanıyor...
-----------*****-----------
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