Kerem’in İkinci Parti Sorularının Cevabı
Selamünaleyküm Hocam,
Size dördü hakikat bir tanesi, içtimaî hayatla ilgili olan sorularımı gönderiyorum. Müsait
olduğunuzda cevaplar ya da ilgili okumalara yönlendirirseniz çok makbule geçer. Hakikat
adına kayıtlı kalması ve hakikatin kalpte yerleşmesi açısından bazen çok bedihi ya da malum
şeylerin sorulması da makbul olabileceğine inandığım için sorularımı size gönderiyorum.
Ellerinizden öper; yazılarınıza kuvvet ve intişarlar niyaz ederim.
Sorular
1- Eşyanın hakikati nedir?
2- "Kâinatın mülk ve melekût cihetleri”nin keyfiyetleri nasıldır?
3- "Âlemin kapıları" ve "kenz-i mahfi" nedir? (Şemme)
4- Ene, "âlemin kapıları"nı ve "kenz-i mahfi"yi nasıl açar? (Şemme)
5- "Mühim bir nokta:
İslâm gaflet edip küstü. Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla
galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silâh imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı.
Yoksa yine küssek, onu da Hıristiyanlık İslâmiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı
dayanılmaz.
Cumhur-u avama müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desatire kudsiyet
verecek iki muazzam rakîb din var. Şu keskin fikir, gözünü açtığı vakit hasmını ve hasmının
elindeki silâhını Hıristiyanlık dini bulmuştur. Öyleyse o fikir kudsiyet almak için İslâmiyete
dehalet etmeye mecburdur." (Rumuz)
Bu paragrafın açılımları tam olarak nasıldır ve "şarkta imal edilen müthiş silah" nedir?
Selam ve dua ile,
Kerem
Bir Not: Gerçi yukarıdaki soruların cevaplarının tam tafsili ciltlerle kitaplar alır; lakin bizim
gibi yabanilere ilk etapta icmalî birer miftah kâfi gelir. Onları hazmettikten sonra biz de "Hel
min mezîd!" diyebiliriz.

1. Soru: Eşyanın hakikati nedir?
Cevap: Eşya ve şey kelimesi, meşiet kanunları üzerine irade teşebbüsü ile var olan nesne ve
varlıklar demektir. Onlarca sefer söyledik; her nesne ve her varlık kâinatın adeta sonsuz olan
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büyük dosyasının içinde küçük dosyalardır. Dosya diyoruz; çünkü varlık enerjiden ve o
enerjiyi nesnelleştiren yazılımdan ve onu geliştiren evrim sürecinden oluşuyor. Aristo tabiri
ile heyula, suret ve kemal sürecinden oluşuyor.
İslamın tabiriyle; her şey, meşiet kanunu çerçevesinde kudret ile var oluyor; ilim ile suret ve
biçim alıyor, onun içinde bir mahiyet oluşuyor, irade ile de kemaline doğru akıyor.
Evet, ilim eşyanın mahiyetini, yani her şeyin öz yapısını oluşturuyor. Kudret onun maddesini
ve dolayısıyla dış görüntüsünü temsil ediyor. Öz yapıya mahiyet denilir; dış görünüşe hüviyet
denilir. Üstadın Kızıl İcaz’da izah ettiği gibi mahiyet+hüviyete=hakikat denilir. Hakikat,
gerçeklik demektir. Yani zahir ve batın, ruh ve beden, dünya ve ahiret bir arada
götürüldüğünde hakikat yaşanılmış olur; varlık ve hayat absürt ve anlamsız olmaktan kurtulur.
Demek eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir. Yani kudret, ilim ve iradedir. Esmanın soyut ve
somut yönleri var. Soyut yönüne nomus (namus, kanun) denilir. Somut yönüne ise, logos ve
kelam denilir. Bu iki boyutu ayırmamak lazım, yoksa hakikat yine kaybolur. Kudret, ilim ve
iradeyi bilmeyenler ya Sofestai olur veya Nihilist olur.

2. Soru: Kâinatın mülk ve melekût cihetleri’nin keyfiyetleri nasıldır?
Cevap: Bir şeyin mülk yönü, onu kullanabilme ve onda tasarruf etme özelliği demektir.
Genelde eşyanın dış yönü için kullanılır. Fakat gerçek manada eşyada tasarruf edip onu
kullanmak, ancak o eşyanın iç (melekût) yönüne egemen olmakla olur.
Melekût mübalağa kipidir. Yani eşyanın iç yüzüne, asıl mahiyet ve özüne hâkim olduğun anda
eksiksiz bir şekilde tasarruf edip onu istediğin gibi kullanabiliyorsun. (Bilgisayara sahip
olmak, içindeki programları bilip onları kullanmaktır. Yoksa bin dolar verip bir bilgisayar
satın almak, ona malik olmak değildir.)
Risalelerden ve İncilden anlaşılıyor ki; her şeyin bir arşı ve bir seması (idare merkezi) vardır.
Mesela, maddi açıdan bile insanın arşı ve seması beynidir; dünyanın arşı ve idare merkezi,
atmosfer ve magmanın altında olan çekirdek yapıdır. Demek sema, uzay demek değildir.
Sema, mülk yönü görünen varlık âleminin melekût yönüdür. Onun için Hz. İsa tekrarla “Hazır
olun! Göklerin melekûtu (ahiret hayatı) yakındır; asıl zenginlik, asıl hayat orasıdır.” diyor.
Bu mesele için 31. Sözü bu gözle bir daha oku! Sakın o hazineyi uzay tarzında anlama!
Maalesef Nurcular bunu uzay diye okuyorlar. O zaman yalnızca miraç bahsinden bin adet
hurafe ortaya çıkıyor.

3. Soru: "Âlemin kapıları" ve "kenz-i mahfi" nedir? (Şemme)
Cevap: Bizdeki melekût yönü olan ruh ve kalbimiz tam açılmadığı için biz ne geçmişe ve
geleceğe, ne de eşyanın derin manalarına inebiliyoruz.
Evet, bugünkü insanlık ne geçmişe ne geleceğe ne maddenin mahiyetine ne diğer ilim
dallarının öz manalarına giremiyor. Zahiren hiçbir engel yok; elini sallayan istediği noktaya
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gidebilir. Fakat o kapılar kapalıdır. Ancak insan eşyanın özünü temsil eden esmayı tam bilip
onlara mazhar olursa, o zaman o kapılardan girebilir.
Uzay dahi zahiren kapıları açıktır, giden istediği yere gidebilir, gibi görünüyor. Fakat insanlık
daha bize en yakın güneşe gidemiyor. Maddi altyapı eksiklikleri bir yana zaman olarak da 4
bin ışık yılı gerekiyor.
Kenz-i mahfi, Allah’ın isimleridir. İnsan kişiliğini ve benliğini doğru istimal etse o hazineler
ona açılır. Her bir isim veya toplu isimler, soyut oldukları için hiç tükenmezler. Yani
hazinedirler. Ve yine soyut oldukları için görünmüyorlar. Yani gizlidirler. Bu hazine ene ile
açılır ve görünür.

4. Soru: Ene, "âlemin kapıları"nı ve "kenz-i mahfi"yi nasıl açar? (Şemme)
Cevap: Ene, insan-ı kâmil olunca Allah’ın bütün isimleri en geniş şekilde onda tecelli eder.
Bu gerçekleştiğinde bahsettiğimiz âlemin kapıları açılır; insan manen oralara gider. Kenz-i
mahfinin de tam anlaşılması ve açılması, marifet ile olur. Galiba senin Marifet ve Velayet
kitabını yeniden okuman gerekir.

5. Soru: "Mühim bir nokta
İslâm gaflet edip küstü. Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla
galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silâh imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı.
Yoksa yine küssek, onu da Hıristiyanlık İslâmiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı
dayanılmaz.
Cumhur-u avama müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desatire kudsiyet
verecek iki muazzam rakîb din var. Şu keskin fikir, gözünü açtığı vakit hasmını ve hasmının
elindeki silâhını Hıristiyanlık dini bulmuştur. Öyleyse o fikir kudsiyet almak için İslâmiyete
dehalet etmeye mecburdur." (Rumuz)

Cevap: İslam dini, diyalektiği, savaşı ve bilimsel bakış açılarını kabul ettiği için gerçek
manada fen ve medeniyet, İslam dininin malıdır. Fakat İslam âlemi, gaflet etti; bu medeniyet
ve fenni kullanmadı. Hıristiyanlık dini ruhanî ve zühd mezhepli olduğu ve bilimsel girişimlere
sürekli karşı çıktığı halde, medeniyeti fenleri aldı kullandı:
“Hıristiyan âlemi medenidir.
İslam âlemi, medeni değildir.
Demek Hıristiyanlık haktır;
İslam batıldır.” şeklinde medeniyeti bizim aleyhimizde kullandığı gibi, medeni silah ve
teçhizatlarla da İslamiyeti nerede ise yeryüzünden sildi.
O günlerde doğuda (Rusya’da) bir silah imal ediliyordu. Fakirlere bakan sosyalizm
kuruluyordu. İslam gaflet etmeyip bu cereyanı kendine gemi yapabilirdi. Fakat yine gaflet
etti; o silahı da Mason ve Batılılara bıraktı: Onlar ise, Komünist blok üzerinden İslamiyeti ve
imanı silmeye çalıştılar. Evet, eğer İslamiyet sosyalizmi, dinî bir çerçeveye oturtabilseydi;
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kapitalistlerin yanında yer almayıp, fakirlerin ve işçilerin hamisi ve organizatörü olsaydı;
bugün dünyaya egemen olan Masonik yapı ve şeklî Kilise egemenliği olmayacaktı.
Geçenlerde Lemeatta sana okuttuğum yer işte bu meseleyi anlatıyor. Dikkat et bir daha oku.

11. 1. 2015
Bahaeddin Sağlam
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