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KELİME-İ ŞEHADET NEDİR? [1]

  

İMAN HAKİKATİ VE TECELLİ HİKMETİ

  

       

  

Kelime-i Şehadet, Allah ve Resulünün nurunu bir arada bulunduran bir nurun izharıdır…

  

Kelime-i Şehadet, Allah ve Resulünün, “varlıklarının birlikte zikredildiği” en yüce bir
tevhid ilanıdır.

  

Kelime-i Şehadet, Allah ve Resulünün, birbirlerine şehadetleri ve varlık sırrının ispatıdır…

  

Kelime-i Şehadet, hem imanın, hem de insanın varlığının esasını teşkil eden bâki bir nur
ve sonsuz bir huzur kaynağıdır.

  

Kelime-i Şehadet, Adem’in ve âlemin yaratılmasına sebep olan, ezeli nurun yansımasıdır.

  

Kelime-i Şehadet, kökü Arz’ın derinliklerinde, dalları semada olan bir tevhid ağacıdır.
Yani, şecere-i tubadır.

  

Kelime-i Şehadet, Allah ve Resulü ile, insan arasında ezeli ve ebedi bir rabıtadır.
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Kelime-i Şehadet, imanın esası, ihlası ve ikrarıdır.

  

Kelime-i Şehadet, Allah’ın rahmeti, hidayeti ve tevfikidir.

  

Kelime-i Şehadet, bütün mevcudatın anasırı ve terkibidir. Allah’ın muradı, yaratılanların
gayesidir. Resulüllah’ın şefaati, evliyanın himmetidir. 

  

O halde “Kelime-i Şehadet nuru”; en yüce rahmet, en yüce hidayet, en yüce tevhid, en
yüce şefaat, en yüce himmet olarak mü’minler için; dünya ve ahiret saadetinin
anahtarıdır.

  

“Kelime-i Şehadet nurunu” çeşitli cihetleriyle kısaca tanımladıktan sonra, onun varlığının
mahiyetinden, iman ve insanla münasebetinden, zahiri ve manevi şahsiyetinden, ezeli ve
ebedi mevcudiyetinden bahsedebiliriz.

  

Kelime-i Şehadet nurunun mevcudiyeti, evvela Allah ve Resulünün mevcudiyeti ile
ilgilidir. Çünkü Kelime-i Şehadet nuruna vücut veren, yani onu meydana getiren nur,
“Allah’ın Zat nuru” ile Zatından yarattığı “Muhammed nuru”dur.

  

Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmemi istedim. Âlemi
yarattım, nimetlerimi sevdirdim. Böylece Beni bildiler.” [2]

  

Bu kudsi hadisten anlaşıldığına göre; Kelime-i Şehadet nuru, Allah’ın Zatında gizli bir
hazine olarak mevcut iken, bilinmek isteyen Allah, ilk olarak Muhammed nurunu
yaratarak, O’nu Kelime-i Şehadet nurunun sebebi, bir unsuru ve rüknü kılmıştır. Bundan
sonra her şey O’nun için ve O’nunla birlikte yaratılmıştır. Fahri âlem Hazreti Muhammed
(SAV) bu ezeli varoluşu: “Adem, toprakla su arasında iken Ben Peygamber idim.”[3] hadi
siyle haber vermektedir. Allah’ın, Zatı için yaratarak, Zatına muhatap kıldığı Muhammed
(SAV) nuru, yaratıldığı anda, Allah’ın Zatına karşı vahdaniyet şehadeti getirmiştir. Allah’ın
varlığına ve vahdaniyetine karşı getirilen bu şehadetle, Kelime-i Şehadet nuru meydana
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gelmiştir. Böylece 
Muhammed (AS) nuru, Allah’ın Zat nurunu özünde bulundurarak, 
“Kelime-i Şehadet nuru” 
sıfatını kazanmış bulunmaktadır.
Allah, kendi nurundan Muhammed (SAV) nurunu, Muhammed (SAV) nurundan da Adem’i
ve kâinatı yaratmıştır. Bu durumu Resulüllah: 
“Ben Allah’ın nurundanım, mü’minler ise Bendendir.”
[4] 
hadis-i şerifiyle açıklamışlardır.

  

Kelime-i Şehadet nuru; bütün mevcudatın varlığına sebep olan, Allah ve Resulü ile kulları
arasındaki rabıta olan, zahiri ve manevi, (yani hem görünen, hem de gizli) ezeli ve ebedi
varlığı ve şahsiyeti olan bir nur olarak karşımıza çıkmaktadır.

  

Kelime-i Şehadet nuru, Adem (AS)’ın ve âlemin yaratılmasına sebeptir. Bir kudsi hadiste: 
“Habibim Sen olmasaydın, bu âlemleri yaratmazdım.”
[5]
buyurulmaktadır. Bu kudsi hadisten anlaşıldığına göre; her şey Kelime-i Şehadet nuru
olan Muhammed nurunun hürmetine ve O’nun için yaratılmıştır. (Muhammed nuru) Bütün
yaratılanların, (hem) yaratılış sebebi, (hem) maksadı, (hem de) yaratılanların varlıklarına
esas olmaktadır. 

  

Burada şu hususu belirtmekte fayda vardır: “Kelime-i Şehadet nuru” yerine, zaman
zaman “Muhammed nuru” diyoruz. Daha evvel de bahsedildiği üzere, Muhammed nuru;
Allah’ın Zat nurundan yaratıldığı için, özünde Zat nurunu bulundurmakta, O nurla beraber
bulunarak, O nurun halifesi olmaktadır. Bu cihetiyle, Kelime-i Şehadet nurunun bir adı da
“Halifetullah”tır. Varlıklara esas olan bu nur, Allah’la bütün mevcudat arasında, izzetli bir
perde, bir rabıta, bir vesile ve bir rahmet olarak daima mevcuttur. Her varlık, Muhammed
nurundan bir cüz’ü özünde bulundurmaktadır. Özündeki bu nur, onun Allah ve Resulünü
bilmesine de vesile olmaktadır.

  

Allah ve Resulünün nuru, her varlığın; var oluş mührü, anahtarı, aslı, özü, terkibi, sebebi
ve gayesidir. Her varlıkta (var oluş mührü olan) Muhammed nuru mevcuttur. Bu
mevcudiyetin mahiyeti ve şekli; İlahi bir sır, İlahi bir mucize, İlahi bir harikadır. Sanat-ı
İlahiyedir, bir hakikattir ve bir Hikmet-i Rabbaniyedir. Bu sırrın idraki, ancak Allah’ın
dilemesiyle mümkündür. Allah (CC), ancak Muhammed nuruyla bilinmekte ve
anlaşılmaktadır. Muhammed nuru ise, Adem’le bilinmekte ve ortaya çıkmaktadır. Adem’i
tanımak; Muhammed nurunu tanımak, Muhammed nurunu tanımak ise; Adem’i tanımak
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olacaktır. Resulüllah Arz’a teşrif ettiklerinde, Muhammed nuru; aynı zamanda bir Adem
olan Muhammed’den tezahür ederek, Allah’ın bilinmesine ve idrak edilmesine vesile
kılınmıştır. Resulüllah’ın, Kelime-i Şehadet nurunun unsurundan olması,NOT-1 O’nun
halifesi olması, O’nu özünde bulundurması, (Allah’ın) zuhuruna vesile olması ve O’na
mazhar olmasıyla; yeryüzünde Allah’ın varlığının ve birliğinin en büyük delili
makamındadır.[6]

  

Allah’ın varlığına ve birliğine en büyük delil, en kat’i bürhan; ve en aziz varlık olan Hz.
Muhammed (SAV); varlığı itibarıyla bir Kelime-i Şehadet varlığıdır. Yani, en kâmil manada
“iman-i billah ve iman-i hakikidir.” İmanın, yani Kelime-i Şehadet nurunun, en mükemmel
ve en güzel şekilde ve en bariz (çok açık) biçimde “tezahür eden şahsiyeti”dir. (Yani Hz.
Muhammed, imanın insan şekline girmiş halidir.)
O, bu haliyle bir tevhid sarayı, bir tevhid ağacı, bir saadet diyarı, bir emin belde, bir iman
ve İslam binasıdır.

  

Kelime-i Şehadet nuru; insan varlığına sebep olduğu gibi, insan varlığına esas da
olmuştur. Öyle bir mevcudiyet ki, bütün mevcudata esas!.. İşte bu muazzam esası
Resulüllah: “Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonradan annesi ve babası mecusi ise
mecusi, Nasrani ise Nasrani, putperest ise putperest olur.” [7] hadisiyle
açıklamışlardır. Bu hadisten anlaşılıyor ki; her doğan çocuk, İslam esasını kendinde
bulundurarak doğmaktadır. Her çocuk, tam bir Adem olarak doğmakta, varlığı itibarıyla,
Yaratan’ına ait birçok burhanları üzerinde bulundurmaktadır. Böylece İlahi nizamın
apaçık bir delili olmaktadır. Tevhid nuru, onda kendini göstererek, içinde sırrı ve
maneviyatı gizli olarak bulundurarak, Arz’a teşrif etmekte, iman ve İslam’ı içinde
bulunduran, “gizli bir hazine” olmaktadır. İnsan fıtratının İslam olması, insanın (Adem’in)
varlığının esasının, Kelime-i Şehadet nuru olduğunun ispatıdır.

  

Adem’in (insanın) ezeli var oluşundan başlayıp, yeryüzüne indirildiği günden beri ve
yaşadığı sürece, Allah’la; Onun Zatı, Sıfatları, Esma-ül Hüsnası ile derin ilgisi ve herkesin
Rabbiyle ef’ali ve ahlâki cihetlerinden sürekli münasebetleri vardır. Bu münasebetler,
Allah’la insan arasında bir rabıtanın ve bir yakınlığın olduğunu göstermektedir. Allah’la
insan arasındaki bu yakınlık: “Biz ona şah damarından daha yakınız.”[8] mealindeki
ayet-i kerime ile haber verilmektedir. Allah’la kul arasındaki bu yakınlık vesilesi (olan
hakikat); aynı zamanda, Allah’la kul arasında bir rabıtadır. Bu ise; insanın varlığına esas
olan ve aynı zamanda, Allah Resulünün nurunu özünde bulunduran Kelime-i Şehadet
nuru olmaktadır.

  

Kelime-i Şehadet nuruyla bu kadar yakınlığı bulunan ve bu kadar iç içe olan insan için;
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Kelime-i Şehadet nuru, bir rahmet, hidayet ve tevfik-i İlahiyedir. Allah-u Teâlâ bir ayet-i
kerimesinde: “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”[9] buyurarak,
Resulüllah’taki rahmetin ve bu rahmetten dolayı, rahmet üzere olan insanın aslının,
Kelime-i Şehadet nuru olduğunu göstermektedir. İnsanın rahmet üzere olması, rahmet
için rahmetle birlikte bulunması, aynı zamanda Kelime-i Şehadet getirerek hidayete
ulaşması, kul için Allah’ın bir rahmetidir. (İnsanın) Kendi özündeki rahmete bu şekilde
ermesi ise; yine Kelime-i Şehadet sayesindedir.

  

Böyle bir insan, “Emrolunduğunuz gibi istikamette bulunun”[10] ayet-i kerimesiyle
bildirilen, “doğruluk” sıfatını taşıyan kimsedir. Gittiği yol, tek ve Hak olan sırat-ı
müstakimdir. Tevfik-i hareket içinde ve İslami istikamet üzerinde yürüme, yani Allah’ın
istediği şekilde hareket etme, ancak o kişinin nasibidir. Bu ise; biat edilmesi gerekli
manevi şahsiyettir. Bu
şahsiyet ise: Ancak Kelime-i Şehadet nurunun temsilcisidir!

  

Adem’in var oluşu da bir Kelime-i Şehadet hadisesidir. Allah ve Resulünün birbirlerine
şehadeti, Adem’i meydana getirmiştir. Adem’in yaratılmasıyla Kelime-i Şehadet nuru,
onda ruh ve beden olarak tezahür etmiştir. Bu sayede, Kelime-i Şehadet nuru, Adem’le
vücut bulup şekillenmiştir. Adem’de, bir iman ve tevhid emaneti olarak ve aynı zamanda
bir kudsi ruh olarak mevcut olan Kelime-i Şehadet nuru, Adem’e vücut verirken, onun en
mükemmel ve en güzel surette, yani ahsen-i takvim suretinde olmasına vesile edilmiştir.
Bu hakikati: “Biz gerçekten insanı en güzel surette
yarattık, sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik”
[11] 
mealindeki ayet-i kerime haber vermektedir.

  

Adem, kendini meydana çıkaran ve varlığın terkibi ve esası olan Kelime-i Şehadet
nuruna; şehadet getirmiştir. Bu şehadeti, onu halife kılmıştır. “Hani Allah-u Teâlâ
meleklere: Muhakkak Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi.”
[12] 
mealindeki ayet-i kerime, Adem’in halifelik sıfatıyla yaratıldığını göstermektedir. Yani
Adem meleklerin kıblesidir. Getirdiği Kelime-i Şehadet’le Adem var olurken; bu şehadetle
Adem, yeryüzünde Allah’ı mutlak olarak bilen ve O’nun vahdaniyetine şehadet eden bir
kul mesabesindedir. Adem’in getirdiği Kelime-i Şehadet, aynı zamanda kulluğunun Allah
tarafından tasdik edilmesidir. Dili ile ikrar; onun zahiri şahsiyetinin; kalbi ile tasdik ise,
manevi şahsiyetinin var olmasını sağlamıştır. Adem’in özünde, Adem’in varlığının
meydana gelmesiyle tamamlanan Kelime-i Şehadet hadisesi, Allah’ın 
“Kün” 
emri olarak, Adem’in yaratılmasına vesile olmuştur. Allah’ın Adem’de en büyük ismi, yani
İsm-i Azamı olan 
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“Allah” 
ismi ile tecelli etmesi(nden), (ve) Adem’in özünde bir sır, bir ruh ve emanet olarak
bulunmasından dolayı da, 
“Hilafet-i Muhammediye makamında” 
olmaktadır.
NOT-2

Tabi ki bu emanet, Kelime-i Şehadet yoluyla, (Nübüvvet ve Risalet halkasıyla) Kelime-i
Şehadet olarak, Adem’den Resulüllah’a kadar devam etmiştir.

  

Adem’de Kelime-i Şehadet nurunun, ilk planda ruh ve beden şeklinde tezahür ettiğinden
bahsetmiştik. O’nun cisminin ve cisminde bir sır olarak bulunan nefsinin; ruhundaki
hakikatlere ve gizliliklere ayna olması, suretinin yani cisminin, daha doğrusu ona insan
suretini veren özelliğin, Rahman sıfatı olmasındandır. “Biz Adem’i Rahman suretinde
yarattık.” [13] şeklindeki kudsi
hadis, işte bu gerçeği dile getirmektedir.

  

Kelime-i Şehadet nurunun bütün unsurları “insan” suretiyle tezahür ederek, yaratılış
hakikatinin bilinmesine vesile olmaktadır. Adem’e, Kelime-i Şehadet nurunun bir ruh
olması ve ona ebedi bir hayat kazandırması, “B
iz size Kendi ruhumuzdan üfledik”
[14] 
mealindeki ayet-i kerime ile bildirilmektedir. Üflenen bu ruh; Allah’ın rahmet suretinin,
Rahman olan Adem’den tecelli edeceğini göstermektedir. Adem’in ruhunda ve cisminde,
Rahman suretinin bulunması, ona ruh ve ceset olan, Kelime-i Şehadet nurundandır.
Kelime-i Şehadet nuru, Adem’de bir rahmet ve hidayet olarak bulunmaktadır. Böylece
kendinin rahmet üzere bulunmasına, hem de kâinat ve diğer insanların rahmet ve
hidayete nail olmalarına vesile olmaktadır.

  

Kelime-i Şehadet nuru, bir iman varlığıdır. İnsanların Yaratan’ına inanması, O’na yönlenip
bağlanması; fıtrat kanunlarına ve Kur’ani kurallara ihtiyaç ve iştiyak duyması ve bu
yöndeki çabası (cihadı), insanın aslının Kelime-i Şehadet nuru olmasındandır. İnsanın
Kelime-i Şehadet getirmesi, kendi fıtratında bulunan Allah ve Resulünün nurlarını ikrar ve
tasdik etmesidir. Fıtratındaki iman; dili ile ikrar, kalbi ile tasdik edildikten sonra, varlığını
vücut mülkünde hissettirmektedir. İnsanın kendi fıtratına inanması, kalbindeki Kelime-i
Şehadet nurunun bir çekirdek hükmünde iken, tevhid ağacı olarak dallanıp
budaklanmasına vesile olmaktadır. Allah o kalpte bir iman yaratarak, o kalbi bir “iman
mekânı ve bir nazargâh” 
yapmaktadır. Bu gerçeği: 
“Yere göğe sığmadım, mü’min kulumun kalbine sığdım.”
[15] 
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manasındaki hadis-i kudsi ile haber vermektedir. Kalpteki bu iman, tevhid ağacının kökü
olarak (yerleşmekte), diğer dalları ise, sair azalardan gözükmektedir. İmanın sıfatlarının
ve şubelerinin, insanın sıfatlarında görülmesi (demek), onlara manevi bir dirilik
kazandırması, vücut mülkünü bir iman şebekesi olarak kaplaması ve imanın insanda bir
şahsiyet bulması ve tezahür etmesidir. 
“
Tevhid ağacının kökü Arz’ın derinliklerinde, dalları ise semadadır.”
[16] 
ayet-i kerimesi, imanın bir ağaç misali insanda bulunduğunu, daha doğrusu insanın bir
iman a
ğacı olduğunu göstermektedir.

  

İman ve insan varlığının esasının, Kelime-i Şehadet nuru olduğunu anladıktan sonra, insa
n varlığı ile iman varlığının eş değerde olduğunu
söylemek mümkün ve münasiptir. Çünkü esası aynı olan varlık, hakikatte aynı şeydir.
İman ve İslam varlığının bir nuru var ki; bu nur, insanın da varlığına esas teşkil eden,
Kelime-i Şehadet nurudur. Şu halde, iman-ı hakiki; insandadır. İmanın muhatabı ve
mazharı olan insan, imanla var olmakta, iman ise ancak insanda bulunmaktadır. Birbirinin
varlığına hem esas olan, hem de sebep ve vasıta teşkil eden iman ve insan; Kelime-i
Şehadet nurunun birbirinden ayrı olmayan tezahürleri olmaktadır. İnsan: İman varlığının
Zatını özünde bulunduran ve O’nun zahir olan sıfatıdır. İman varlığının hakikati, bu sıfatın
içinde saklıdır. İnsanın sıfatı, iman varlığının Zatının zarfıdır.
NOT-3 

İnsan; iman varlığını tecelli ettiren, tezahür ettiren ve ona aynalık vazifesi gören bir sırdır;
bir sebep, bir vesile ve bir perde-i izzet konumundadır. İmansa; insandaki emanet,
insandaki maksat, insandaki murad, insandaki mutlak varlık ve insanı insan eden Zati bir
nurdur. Tecelli-i hakikattir.

  

İman varlığının vazgeçilmez zaruri unsuru olan Muhammed nuru; Arz’a, ism-i
Muhammed’le teşrif etmiştir. Bu, imanın en büyük hadisesidir. Böylece en büyük hadis,
kadim olan bir hakikatle zuhur etmiştir.
NOT-4 

Onun doğuşu, iman ve İslam’ın doğuşu olmuştur. İman ve İslam çekirdeği, Arz’ın
maneviyatına Hz. Muhammed’in ana rahmine düşmesiyle atılmıştır. İman-ı hakikinin
sırlarını özünde taşıyan Hz. Muhammed Aleyhisselam; Kelime-i Şehadet nurunun
sıfatlarını, şubelerini, makamlarını ve velayetlerini uhdesinde toplayıp, kendinde cem
ederek Arz’ı şereflendirmişlerdir. Zamanlara zaman, imanlara iman, Beytullah’a imam
olan... Canların canı, Allah’ın cananı, kevneynin sultanı, kendinden önceki ve sonraki
zamanların, ve zamanlarda saklı olan bütün hadisatların hakikati, evvel ile ahirin, zahir ile
bâtının hükümdarı, iki cihan güneşi ve kâinatın fahri (bütün mevcudat ve mahlûkatın
övünç kaynağı) olan Hz. Muhammed Aleyhisselam zuhur etmişlerdir. İşte bu zuhur;
imanın zuhurudur. İman da Onunla birlikte zahir olmuştur. O, imanın esasındandır. Onsuz
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iman olmaz, iman ise; Ona ruh ve vücut vermiştir. İman olmazsa O da olmaz. 
Burada artık şunu söyleyebiliriz: İman varlığı, Resulüllah’la birlikte, tam bir beşer
şeklinde tezahür etmiştir. 
Resulüllah’taki bu keyfiyeti, Allah teyit ve tasdik için, Ona Cibril-i Emin’i de tam bir beşer
suretinde göndermiştir. Bu durumu Allah: 
“Biz Ona ruhumuzu göndermiştik de, işte ruhumuz Ona kusursuz tam bir beşer suretinde
görünmüştü.”
[17] 
mealindeki ayet-i kerime ile haber vermektedir. Başka bir ayet-i kerimede ise: 
“Sana Ruh’tan soruyorlar; de ki, Ruh Rabbimin emrindendir.”
[18] 
buyurulmuştur.
Allah’ın emrinden olan bu ruhun, Resulüllah’ta olduğu muhakkaktır. 
Allah’ın emrinden olan ve Resulüllah’a beşer seviyesinde görülen bu ruh, Resulüllah’ta
bulunan Kelime-i Şehadet nurudur.

  

Beşer seviyesinde ve beşer suretinde tezahür eden imanı; ancak insan temsil edebilir.
Çünkü insandaki suret ve biçim, suretlerin en güzeli ve en mükemmelidir.

  

En güzel, en mükemmel ve en mükerrem biçimde yaratılan insan sureti ve insan şekli;
suretin bittiği, sona erdiği ve artık suretsizliğin başladığı yerdir. En kudsi hakikatler,
ancak ve ancak en güzel ve en mükemmel suretlerle temsil edilebilirler. Mümkün olabilen
en kâmil suret ise; insanla zahir olan, Rahman suretidir. Suretlere suret olan, bütün
suretlerin aslı ve ruhu olan Hz. Muhammed (SAV); iman varlığının suretlenip,
şahsiyetlendiği bir Zattır. O, imanı (Allah’ı) temsil edebilme istidadına ve imkânına sahip
olan, en ekmel ve en şerefli varlıktır.

  

Elbette ki O, Allah’la insanlar arasında bir iman ve bir rabıta olarak daima mevcut
bulunmaktadır. Elbette O; en büyük imam, en büyük insan, iman-ı hakiki ve iman-ı
billahtır. 

  

                      

  

İç (Bâtıni) Gerçek ve Vahdet Sırları!
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Sufi Necmeddin er-Razi “Mirsadü’l-ibad” adlı eserinde şöyle diyor: “Bir ağacın oluşunda,
nasıl ilk önce toprağa bir tohum ekilir, ardından bitki yeşerir, gelişir, ondan dallar, sonra
yapraklar ve sonra da kendisinde tohum taşıyan meyveler oluşursa; aynı şekilde
Peygamberlik dairesi de, Hz. Peygamberin beşeri tezahürüyle sonuçlanmak üzere,
Muhammedi NUR’la, [yani Hz. Muhammed’in (SAV)] bâtıni hakikatiyle başlamıştır. O
böylece kendi varlığı ile sentezleştirdiği ve birleştirdiği Peygamberlik dairesinin, içte
başlangıcı ve dışta sonuncusu (Hatemü’l-Enbiya) olmuşlardır. 
O (zahirde) dışta beşeri bir varlık, (bâtında) içte ise “evrensel insandır”
, her manevi mükemmelliğin örneği, ölçüsü ve zirvesi konumundadır. 

  

Bizzat Hz. Peygamber, şu hadiste olduğu gibi, Kendi tabiatının bu (bâtıni) içsel yönüne
imada bulunmuşlardır. “Ben “mim”siz Ahmed’im (yani birlik’i ifade eden Ahad), ayn’sız
bir Arab’ım (yani Cenab-ı Hakkı ifade eden Rabb), Beni gören Hakkı görmüş sayılır!”

  

Bu sözler, Hz. Peygamber’in Cenab-ı Hak’la manevi irtibat ve ittihadını anlatır. Bu gerçek,
Gülşen-i Râz’dan alınan Farsça şiirde olduğu gibi, asırlar boyunca nice defalar tasavvuf
büyükleri tarafından tekrarlanmıştır.

  

“Ahmed ile Ahad arasında, sadece bir mim farkı vardır.

  

Âlemler ise bu bir tek mim’de, gark olmuş durumdadır!”

  

Hz. Muhammed’in bâtıni ismi Ahmed’i, Allah’tan ayıran bu mim; aslımıza (öz fıtratımıza)
dönüşü, ölümü (mevt) ve ebedi gerçeklere uyanışı sembolize eden bir sırdır. Onun
sayısal eş değerliliği, İslam’da peygamberlik yaşını sembolize eden kırktır. Hz.
Peygamber (SAV), zahirde (dışta) Allah’ın insanlara elçisidir. İçte (bâtında) ise; Cenab-ı
Hakk’la sürekli birlik, beraberlik (ve ermişlik) durumundadır. (Yani Hz. Resulüllah,
Fenafillâh ve Bekâbillâh sırrıyla elçi yollanmıştır.)

  

İslam’da; peygamberlik denen hakikat ve hikmete ayrılmaz şekilde bağlı olan kâmil insan
kavramının,
İslam üzerine sonradan yapılan tesirlerden kaynaklanmış olduğunu sananlar,
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aldanmaktadır. O daha çok, Hz. Peygamber’in içinde bulunduğu Sahabeleri arasında,
takvaca kendisine tâbi olanların yanında; 
bâtıni mesajının da mirasçıları olanların,
kendisinde şahit oldukları tarza dayanmaktadır. İslam’ı manevi ve entelektüel
boyutundan mahrum etmek isteyenler, bu temel doktrini sonradan yapılan bir taklitmiş
gibi göstermeye çalışmaktadır. Sanki 
“Hz. Peygamber (SAV), gerçek tabiatı içinde böyle olmasaydı, sadece kendisine böyle bir
durum atfedilmesiyle, etkin ve yetkin bir ‘kâmil insan’ olabilecekmiş”
yaklaşımı tam bir yanılgıdır. Halbuki bir kütleye güneş demek, onun ışık saçması için asla
yeterli olmayacaktır. Hz. Peygamber Efendimiz (SAV), daha sonra “kâmil insan” ismini
alan bu realiteye bizzat kendisi sahip bulunmaktadır. Yani bir şeyle “isimlendirilen”
kendisine bu ismin verilmesinden önce, bu sıfatlara ve hakikatlere sahip olmalıdır.
Vahyin kaynağından uzak olmaları nedeniyle daha etraflı bir açıklamaya muhtaç bulunan
gelecek nesiller ise; 
m
ürşid, müceddid ve mehdi vasıtasıyla bu sırrın gerçeğine ulaşacaktır.

  

Sonuç olarak denebilir ki; Hz. Peygamber hem sosyal (ve siyasal) hayatın öncüsü (ve
rehberidir), hem de manevi hayatın ruhani rehberi konumundadır.[19]

  

Kıyamet Günü Cenab-ı Zül Celal Hz.lerinin Ademî ve Muhammedî suretinde tecelli
buyurması!

  

Adını, Sehl b. Abdillah et-Tüsterî’nin talebesinden Ebû Abdillah Muhammed b. Sâlim’den
alan “Sâlimiyye” fırkası “Allah Teâlâ’nın, kıyamet günü Âdemî-Muhammedî bir surette
görüleceğini”  söylemiştir. (Hicrî III-IV. yüzyıllarda Basra’daki
Mâlikîler arasında teşekkül etmiş olan bu Kelamî-Tasavvufî fırka, bilahare Hanbelîler
arasında şuyû bulmuştur; hatta Ebû Tâlib el-Mekkî’nin de bu fırkadan olduğu
söylenmiştir.[20]

  

Cenab-ı Hakkın Zatı; her türlü şekilden, biçimden, suretten, mekân ve zaman tahdidinden
münezzehtir. O; Ezeli ve Ebedi, Evvel ve Ahir tek ve mutlak bir gerçektir. Yüce Rabbimiz
ancak yarattığı eserleriyle bilinir. Hücrelerden kürrelere, çiçeklerden böceklere, her şeyde
ve her saniyede tecelli ve tezahür eden Cenab-ı Rabbi’l-âlemindir. Bu tecellilerin en güzeli
İNSAN, insanların da en mükemmeli Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizdir.
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Hz. Muhammed’in (SAV) Hakikati![21]

  

“Hakaik-i Muhammediye” bütün hakikatlerin aslı ve esasıdır. Zahirde Hazret-i
Muhammed; Adem’in evladı, hakikatte Adem ve Âlem, Hazret-i Muhammed’in evladıdır.
(Yani Onun nurundandır.)

  

Ey hakikat yolcusu! Şunu çok iyi bilmek lazımdır ki; yaratılışın en büyük amacı ve
İslam’ın en büyük esası: Beşeriyetin Fahr-i Ebedisi, beşeriyetin hakiki kurtarıcısı, nefs-i
natıka-ı kâinatın kalbi (bütün mevcudat ve mahlûkatın aslı ve esası) olan… Hilkatin
mastarı (yaratılışın kaynağı) ve gayesi, mevcudatın efendisi, düşmanlarının tasdikiyle
dahi, insanlığın en mükemmeli ve en büyük rehberi, en şerefli şahsiyeti makamında
bulunan… Sözce ve özce beşeriyetin en yükseği, ilim ve hikmetçe en erişilmezi, on dört
asırdan beri adil ve asil şeriatiyle ve şefaatiyle ve elinde en sağlam şahidi ve delili olan
Kur’an-ı Kerim’iyle kâinatı nurlandıran Hazreti Muhammed’i (Aleyhisselatü Vesselamı)
anlamak ve Ona iman ile (hakikatini) görüp tanımak için irfan tedarik etmektir… Ve tabi
bu bir kısmet mes’elesidir. Ve bu öyle bir irfandır ki, bütün ilimlerin fevkindedir.

  

Hadisat ve tasavvurattan (yaratılmışlardan ve hayal olanlardan, Zatı itibarıyla) münezzeh
olan… Her şe’nde kayyumiyet-i Zatiyesi meşhud bulunan (yani her hal ve hadisede, canlı
ve cansız her şeyde, göklerde ve yerde sürekli tezahür ve tecelli halinde olan)... Bir şeyi
her şey, her şeyi bir şey yapan… Bu âlemlere sonsuz merhametiyle imdad buyuran…
Bütün ihtiyaçları giderip duran… Vücudu ile mevcut, sıfatı ile muhit, esması ile ma’lum,
ef’ali ile zahir, asarı ile meşhud olan Cenab-ı Hak, (Kendi Zatının) bilinmesini diledi… Aşik
âr olmayı murad eyledi… 
Ve Kelime-i Şehadet nurundan Âlemi ve Adem’i halk eyledi.

  

Bütün mevcudat; Besmelede bulunan ALLAH, Rahman, Rahim isimleriyle (Esma-i İlahi)
vücuda gelip var edilmektedir. Ve de bütün mevcudat; Allah’ın Cemal ve Celal denilen iki
kudret parmağının arasında şekillenmektedir.

  

İsm-i Celal olan: “ALLAH” Lafzı; ism-i Zattır.
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İsm-i Kemal olan: “ERRAHMAN” Lafzı; ism-i Sıfattır.

  

İsm-i Cemal olan: “ERRAHİYM” Lafzı; ism-i Ef’aldır.

  

Ve Cenab-ı Hak, Hazret-i Muhammed (Aleyhisselatü Vesselam)’ı Zatına ayna olarak
yaratmıştır.

  

“Küntü kenzen mahfiyyen, fe ahbebtü en u’refe le halaktül halka le u’ref” Ferman-ı
sübhanisinde:

  

“Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi murad ettim, Zatımdan Zatıma vaki’ olan
tecellide zulmetin mukabili olmayan muhabbet-i İlahimin sureti olan Nurü’l - Envar zahir
oldu, ismini ‘Hamd olunmuş’ ma’nasında ‘MUHAMMED’ koydum. Suret-i Sübhanimin
mazharı ve temsili, muhabbet-i İlahimin tecellisi oldu. Ve Kendisini Kendime ayine
yaptım” buyurur ve sıfatlarının aksini ve gölgesini orada tecelli ettirip durur.

  

Yine Cenab-ı Hak, Habibi hakkında Kur’an-ı Azimüşşan’ında şöyle buyurmaktadır:

  

“Hüvelleziy ersele resulehu bil hüda ve dinil hakkı li yuzhirehu aleddini küllihi ve kefâ
billâhi şehiden” 

  

“Bütün dinlerden (ve düzenlerden) üstün (ve hâkim) kılmak üzere, Peygamberini hidayet
ve Hakk Din ile gönderen O’dur. (Bu
hükmünü gerçekleştirmek ve kullarının Hakk’tan mı bâtıldan mı taraf olduğunu imtihan
edip seçmek üzere)
Şahit 
(gözetleyici ve değerlendirici)
olarak Allah 
(CC)
yeterlidir.” 
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(Fetih: 28)

  

Yani, “Ey Habibim, Muhammedim!”

  

Varidat-ı İlahimle Seni teçhiz ettim, vikaye-i İlahimden zırh giydirdim ve Seni böylece
âlemlere rahmet olarak gönderdim. Kâfirler patlasa, müşrikler çatlasa, münafıklar
çıldırsa, mürtedler sızım sızım sızlasa… Kıvrım kıvrım kıvransalar da…. Yine de Sen,
muhakkak galip geleceksin. Ben Senin azamet-i Ahmedini ila maşaallah devam
ettireceğim. Bidayetsiz ezelden, nihayetsiz ebede kadar, Senin sözün geçecek ve
hükmün yürüyecektir. Şanın ve namın (beş vakit ezanlarla, okunan Kur’an’larla ve
getirilen salavatlarla ve uygulanacak şeriatınla) ebede kadar ilan edilecektir. Senin Hak
Dinin ve adalet düzenin; aklen ve ilmen her zaman galip gelecektir. Çünkü hilkatten gaye
Sensin. Seni Kendim için, Âlemleri de Senin için halk eyledim.

  

“Hem bütün kâinat irtidat (Seni inkâr) etse, niye mahzun oluyorsun ki? Sana ilk iman ve
tasdik eden Benim. Allah’ın Senin risaletine şahit oluşu kâfidir!.. “Ve kefâ billahi şehiden”
Allah’ın şehadeti kâfi değil midir? 

  

Sana Kelime-i Şehadet getiriyorum!.. İşte: MUHAMMEDEN RESULULLAH diyorum!
Esma-ı İlahimden bir ismimi de: “MÜ’MİN” koydum. Peki Ben kime iman ediyorum? Ey
Habibim, Muhammedim! Mübarek Şahsını ve aynanda tecelli eden Zatımı kastediyorum!..

  

Bu emirler ve hikmetler ile bütün mevcudata takdim edilerek seçilen ve aktar-ı cihanda
günün beş vaktinde resmen “EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH” nam-ı celili
ile yâd edilen ol Peygamber-i Hakk; bizler gibi yüzünü hiç görmeden, fem-i saadetinden
(mübarek ağzından ve dilinden) çıkan sedanın anını işitmeden, (sadece) kutlu bir haberi
tasdik ve takip ettirerek, on dört asırdan beri gönüllerde yer alıp, milyarlarla beşeriyeti,
maddi hiçbir şey vermeksizin aşk ile peşinden götüren Hz. Muhammed Mustafa’yadır...

  

• Bu İsm-i Azamın taht-ı gehi… (İlahi sıfatların ve Esma-i Hüsna’nın tezahür ve tecelli
makamı)
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• “Le umrek” sarayının hususi misafiri... (“Hayatın hakkı için... Senin ömrüne yemin olsun
ki”[22] ayetinin şerefli muhatabı)

  

• Bu Âlem-i Arş minberinin hatib-i azamı… (Kâinattaki bütün mevcudat ve mahlûkata,
nübüvvet kürsüsünden hitap eden sultanı)

  

• Ve bu her ihtiyaç sahibinin sığınağı ve şefaat kapısı olan Hz. Muhammed Mustafa’ya
(Aleyhisselatü vesselama) 

  

Sema-ı Lahut’un nücumu olan (maneviyat göklerinin yıldızları olan) âline ve ashabına
salatü selam eder, şefaat dileriz.…

  

                            

  

Bu Yazıdaki Bazı Kelime ve Deyimlerin Anlamları:

  

Beşeriyet: İnsanlık.

  

Fahr-i Ebedi’si: Sonsuz şeref ve övünç kaynağı.

  

Nefs-i Natıka-i Kâinat: Âlemlerin ruhu.

  

Hilkatin masdarı: Yaratılışın kaynağı.

  

En namdar hâkimi: En şöhretli ve şerefli hükümdarı.
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Fevkinde: Üstünde.

  

Hadisat: Yaratılmışlar.

  

Tasavvurat: Hayal olunanlar.

  

Münezzeh: Uzak ve beri olan.

  

Şe’n: Hal ve durum.

  

Kayyumiyet-i Zatiye’si meşhud: Öz ve ezeli varlığı eserleriyle görünen.

  

İmdad: Yardıma koşma.

  

Muhit: Her şeyi kuşatan.

  

Esması ile malum: İsimleri ile bilinen, eserleriyle tanınan.

  

Suret-i Sübhanimin mazharı: Sübhan suretimin zahir olduğu kimse.

  

Varidat-ı İlahi: Allah’ın irade ve arzusu.
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Teçhiz etmek: Donatmak.

  

Vikaye-i İlahi: İlahi koruma ve kollama.

  

Aktar-i Cihan: Dünya ve Âlemlerin bütün tabakaları.

  

Fem-i saadet: Mübarek ağzı.

  

Taht-ı geh: Südur ve zuhur makamı.

  

Le umrek: Hayatın hakkı için… Senin ömrüne ve hayatına yemin olsun ki! (Bak; Hicr: 72).

  

Âlem-i Arş: Âlemlerin çadırı, gök kubbe.

  

Minber: Konuşma kürsüsü.

  

Hatib-i azam: En büyük hatib.

  

Sema’yı Lahut’un Nücum’u: Maneviyat göklerinin yıldızları.

  

  

 16 / 19



KELİME-İ ŞEHADET NEDİR? İMAN HAKİKATİ VE TECELLİ HİKMETİ - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Osman ERAYDIN
30 Ocak 2023

  

  

  [1]  Bu yazı 35 yıl kadar önce (1987’de) Milli Gazete’den alınıp saklanmış ve sadeleştirilerek
aktarılmıştır.

  

  [2]  Kudsi Hadis.

  

  [3]  Hadis-i Şerif

  

  [4]  Hadis-i Şerif

  

  [5]  Kudsi Hadis

  

  NOT-1 Resulüllah’ın Kelime-i Şehadetin unsuru olması demek: “La ilahe İllallah
Muhammedün Resulüllah” şeklindeki tevhid kelimesinde; imanın, Allah’la beraber Muhammed’e
de inanmak gereğinin ifadesidir. .

  

  [6]  (“Resulüllah ikinin ikincisinden ibaretti.” (Tevbe: 40) ayetinde anlatılan da Hz. Ebu
Bekir değil, Kelime-i Şehadetin ikinci unsuru olan Resulüllah olduğu bu gerçeklere daha uygun
görülmektedir.)

  

  [7]  Hadis-i Şerif

  

  [8]  Kaf: 16

  

  [9]  Enbiya: 107
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  [10]  Hud: 112

  

  [11]  Tin: 4-5

  

  [12]  Bakara: 30

  

  NOT- 2 Yani Hz. Adem bir nevi Hz. Muhammed’in vekili ve halifesi makamında olduğundan,
Cenab-ı Allah onda tecelli etmektedir.

  

  [13]  Kudsi Hadis.

  

  [14]  Sad: 72

  

  [15]  Kudsi Hadis.

  

  [16]  İbrahim: 24-25

  

  NOT- 3 Yani insan, iman edilen Zatın, tezahür ve tecelli ettiği bir kılıf ve kalıptır.

  

  NOT- 4 Yani, “Kâinatın en büyük olayı ve oluşumu: Evveli olmayan ve devamlı bulunan bir
gerçekle ortaya çıkmıştır.”

  

  [17]  Meryem: 17

 18 / 19

#ftnref11
#ftnref12
#ftnref13
#ftnref14
#ftnref15
#ftnref16
#ftnref17
#ftnref18
#ftnref19
#ftnref20
#ftnref21


KELİME-İ ŞEHADET NEDİR? İMAN HAKİKATİ VE TECELLİ HİKMETİ - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Osman ERAYDIN
30 Ocak 2023

  

  [18]  İsrâ: 85

  

  [19]  Milli Gazete. (Bilal Davut. 18/Tem/1989)

  

  [20]  (Sâlimiyye’nin görüşleri için bkz. “Mevsû’atu’l-Fıraki’l-İslâmiyye”, 274 vd.)

  

  [21]  Şemseddin Yeşil Hazretleri’nden

  

  [22]  Hicr: 72
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