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Allah ve Kâinat Hakkında  
 
Allah öz olarak sonsuz soyut varlık olduğu için fizik ve metafizik alemlerde yani her yerde eşit 
olarak bulunur. Çünkü soyut varlık mekândan ve kayıttan münezzehtir. Ve çünkü mekân mad-
denin özelliğidir. Besmeledeki Allah ismi bu soyut boyuta bakar.  
  
Ve varlıkta her şey dengi ile var olduğundan; Allah’ın sonsuz soyut varlığının bir devamı olan 
ve Evren denilen somut bir varlığı da vardır. Rahman ismi, yine sonsuz olan, ilim ve yazılım 
ile yönetilen bu somut boyut demektir.  
 
İster Allah deyin ister Rahman deyin herhalde O’na dua edebilirsiniz. (İsra suresi, 110) 
 
Soyut varlık son yıllarda derin fizikçiler tarafından bile bilindi, ama mahiyeti henüz tam keşfe-
dilemedi.  Somut varlığın sonsuz olduğu da ancak Cern Müessesesi ile bilindi. Maalesef ancak 
son otuz seneden sonra kâinatta 400 milyar Galaksinin varlığı keşfedildi. Daha önce kâinat bi-
zim Galaksimizden ibaret sanılıyordu. 
 
Ama bu somut boyutun işletim sistemi 70’li yıllardan beri biliniyor. Sibernetiktir. 
Yani denge (İsm-i Adl) ile yönetilen zıtlıklardan oluşuyor. Nedensellik gibi yasalara tabidir. 
Sibernetik olması, denge, ilim ve yazılım ile yönetiliyor, demektir. Evet Evrenin bu bilgi ve 
yazılım boyutu, madde ve enerji boyutundan daha önceliklidir. Kâinat, enerji, yazılım ve ev-
rimden ibarettir. Dini tabir ile kudret, ilim ve irade. Bunlar Allah’ın isimleri. İsim ve müsemma 
ise birdir. Allah’ın isimleri kâinat hakikatleridir. Arapça sözcükler ise isim değiller, Esma-i 
Hüsna denilen bu kâinat hakikatlerinin ismidirler. (İbn Arabi) 
 
Yazılım ve sibernetik yöntemiyle atomlar, yıldızlar ve hücreler birbirine hem komut verirler, 
(hâkim olurlar) hem komut alırlar, (mahkûm olurlar.) Aralarında istişare ile dengelenip kema-
lata doğru çıkarlar. Demek bu somut boyutta “Allah var kabul edilmezse, atomlar hem hâkim 
hem mahkûm olurlar; bu da mantığa aykırıdır,” (23. Lem’a) sözü tam doğru değil. Tam aksine 
Kuantum Fiziğinin mantığı bu komutlaşma ve etkileşimdir. Evet bazen atom, yıldız ve hücreler 
arası istişarede tıkanma olur. Bu takdirde sonsuz soyut varlık müdahale eder. Biz buna mucize 
ve keramet diyoruz. Rahim ismi bu olağanüstü müdahale demektir. Soyut ile somut arası olan 
vahye, kalbe, rızka ve biyosfere bakar. 
 
Demek gerek sonsuz soyut boyutuyla ve gerek her tarafa yayılan ve ilim ile yazılım içeren so-
mut boyutuyla Allah, bize şah damarımızdan daha yakındır. (Ayet) Ve nerede olursanız olun 
Allah sizinle beraberdir, size çok yakındır. (Ayet) 
 
Kur’an’da bu manada çok vurgu var. Ama Allah bizden çok uzaklardadır, mealinde hiçbir ayet 
ve vurgu yoktur. Onun katına ruh hızıyla ancak elli bin senede gidilir, mealindeki ayet, ahirete 
ancak bu kadar sene mesafede gidilir, demektir.  Allah’ın katı ahiret demektir. (24. Söz). Çünkü 
başta da söylediğimiz gibi Allah mekandan münezzehtir. Ahirette olduğu gibi dünyadadır aynı 
zamanda. 
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Ve: Gökleri kat ettikten sonra, Sidretül-müntehayı, Arşı geçip kab-ı kavseyne vardığında an-
cak Allah’ı bulursun, rivayeti ya sahih değildir, mücessime ve müşebbihe olan ve Allah’ı 
gökte, insan şeklinde düşünen Muhaddislerin uydurmasıdır. Veya rüya gibi bilişsel bir yaşama-
nın ifadesidir. Nitekim Miraç da böyledir; bilişsel bir yazılımdır ve onu yaşamaktır. Yani fizik 
ve metafizik alemlerde ve ahirette gezmek ve görmek Hz. Peygambere yaşatıldı, ona gösterildi. 
Yoksa fizik olarak bir yerlere gitmek hem muhal hem anlamsızdır. Burada fiziki sürat söz ko-
nusu değildir, sadece bilgi işlem hızı söz konusudur. 
 
Besmeleyi tefsir ederken baştaki be ile demektir, Nedensellikten kinayedir. İsim de her biri bir 
ilim dalı olan kainattaki hakikatlerdir. Bilimselliğin ifadesidir. İşte Müslümanlar başta Neden-
sellik ve onunla açılan Bilimselliği ihmal ettikleri için, çok katmanlı ve derin manaları içeren 
dini literatürün manalarını bilmiyorlar. Sokak dili ile kitap yazıyorlar.  Ve avam lisanıyla Hutbe 
ve vaaz veriyorlar. Maalesef ahlaksızlık ve ateizm galip çıkıyor. Hem dindar hem yalan söyle-
yip yolsuzluk yapan partiler ve adamlar bulunabiliyor. Ateistlere bahane oluyorlar. Din bu ise 
biz bunda yokuz, diyorlar. 
 
İbn Arabi izahlarına yakın bu Allah algısı, sonsuz bir huzur verir, yoksa uzaklarda tahayyül 
edilen ve ara sıra kızan ve bazen seven bir Allah algısı, huzur-u tammı vermez.  Sahibini gü-
nahlardan alıkoymaz. İnsan bile bedeni yani enerji boyutuyla O’nun o sonsuz varlığının deva-
mıdır.  Sadece özerk bir ilmi ve iradesi var, kişiliğini ve ruhunu onlarla geliştirir ve zenginleş-
tirir. Allah’a döner. Yani Nedenselliğin olmadığı aleme (ahirete) gider. Yani ebedi bir hayata 
varır. Yoksa Allah mekândan münezzehtir.  We İleyhi Turceun: Ona döneceksiniz, ayetinin 
manası, Allah’ın egemenliğinin net göründüğü ahirete dönüştür. (İşaratül- İ’caz) 
 
Son Bir Not: Bu dengeli ve sonsuz varlık algısında bütün kötülükler hayra dönüşür, Şeytan, 
Azazil (Allah’ın özerk ilim meleği) olur, cehennem cennete dönüşür. Nitekim birliği ve varlığı 
bilen Ehl-i Tasavvuf Şeytan ve İblis demezler; Azazil derler. (Ahmed-i Cezeri Divanı) Evet 
Güneşimiz ve magma tabakası nükleer yöntem ile çalışan bir cehennemdir, ama yeryüzünü bize 
cennete çeviriyor. 
 
İkinci Bir Not: Allah gerek uluhiyeti boyutuyla ve gerek Rahmaniyeti boyutuyla sonsuz olduğu 
için sadece O’na tapılır.  Eşya ve nesneler somut ve sınırlı birer dosya oldukları için onlara 
tapılmaz. Tapılsa putperestlik olur. Allah’ı gökte, sınırlı ve somut olarak algılayanlar düşün-
sünler. Fakat bu gibi putperestlik yasakları, sonsuzluğu ve münezzehiyeti anlayanlar içindir. 
Yoksa ilkeller ve belli bir yaşa gelmeyen çocuklar için nesnel somut şeylere tapmak veya Allah’ı 
sınırlı somut olarak algılamak caizdir. Onları dağınıklıktan ve anarşizmden kurtarır. İbn 
Arabi’nin putperestlerle ilgili hoşgören fetvası bu manadadır. 
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