SİLSİLE-İ ADEDİYE

Es'elüke Allahümme bilismil mektubi alâ verakal zeytûn.
(Zeytin yaprağında yazılı isim hürmetine), kolaylık ver ya
İlahi demek.

Allah'ın yarattığı şeylerle varlığını isbata kalkma. Bu
küfürdür.
Sen nesin ki, kime kimin varlığını isbat edeceksin.
Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ın kudretini görmeye çalış...
Kendini bulmak Hak'kı bulmaktır. Kaç kula nasip olmuştur.
Burada (Hak'kı bulmak) hakikati anlayıp kabul etmektir.
Dışarıdan içeriye bakarsan birşey göremezsin. İçeriden dışarı
bakarsan o zaman iş başkadır anla...
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Bunun sonu gelmez. Buna silsilei adediye derler. Milyarlara
varsa netice yine 9 çıkar. Sonu gelmez. Gelir fakat onu sen
bulacaksın. O zaman adetlerin sırrı nedir anlarsın.
Adet = Kâinatın kanunlarını ortaya koyar.
Tekâmül= Hayatın, kudretin tezahurlarını ve birgün fani
olacağını anlatır.
Birlik= Allah'ın kanunudur...
Şimdi: Kur'anı Kerimde 2799 Allah lâfzı vardır. Dikkat buyur.
(Lâfız) diyoruz. Yazı, harf demiyoruz.
2 + 7 + 9 + 9 = 27 = 9 …
(9), dokuzlar (10)a varmıyor.
Niçin.
Kafanı kullan salak olma..
İç ve dışını iyi bil. Onlar yek diğerine yabancı, birbirlerini
tanımıyorlar.İçeriden dışarı bak o zaman dokuzun sırrını bulursun.
Bana sorma. Söylersem anlayamazsın. Seni yoğuracak çok kuvvetli
(El) bul. (9)un sırrını bilemediğimiz için (Hak'kı) göremeyiz. Bu
(Hak), Allah'ı herşeyde görenin tasdikidir.
Burada bahsettiğimiz Harfler, Kelimeler. Yazılara takılma.
Onlarla ifade edilen lâfızlarla çıkan seslere bak... Onlarda adet
arama. Söylenen sözlerdeki hecelere, duyduğun ses ve ihtizazlara
bak, dikkat et Yanlış ne söyle, ne duy, ne oku. Şunu da unutma; ne
söylediğini. Kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.Kuru bir öğüt değildir bu.Anlamaya çalış.Hem dünyada hem ötede işe yarar. Bütün kâinatda ne varsa yalnız insanlara ait değildir :
Kuşlara
Balıklara
Hayvanlara
Böceklere
Nebatlara da aitdir. Biz hakikatleri hatırlatıyoruz. Buna (Vaaz)
denir. Bu hakikatlere de (nasihat) ismi verilir.
Bir kimsenin iç âlemini yumuşatacak sûretde söz söylemek
nasihatdır, öğütdür.
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Bu hususta hata yapıyorum diye ümitsiz olmamalıdır. (Hayır ve
evet) dışında çook cevaplar vardır.Zira Allah'ın yarattığı insanların
en kötüsü bile, Allah yanında söz sahibi olmasını temin edecek iyi
bir tarafı vardır...
Musa'ya ağaçtan, bir ateş göründü. (Ene Rabbik) ben
Rabbı'nım. Sesi geldi.
(Ben Allah'ım) değil. (Ben Rabbı'nım).
Dikkat: (Rab)dan (Allah'ı) bulmak, (Hak) dır.
Mansur ondan Enel Hak dedi. İçeriden dışarı baktı. (9)'u geçti.
Bu doğrudur.
Ben, benim varlığım (Hak) diye haykırdı. Sersemler
anlayamadılar. Paramparça ettiler Mansur'u…
Allah Mansur'a bunu nasip etti. Kendine kurban ederek, nankör
insanlara büyük bir hakikati izah için bunu mukadder kıldı.
Sır, yine sır olarak kaldı. (9)un ötesi gizlendi yine.
Cinayet tertip edenler, fetva verenler şeriatı muhafaza için
diyerek güya kendilerini kurtardılar.
Mansur da : Bana açtığın sırları, onlara da açsaydın bu başıma
gelmezdi diye dua ederek fetva verenleri afvetti.
Bu, Allah'a Mansur'un kendisini bu işe vesile etmesine
(şükrü)dür. (Af) esmasına yanaştı Mansur...
Fakat diğerleri sünnetullah hududu içinde câri manevi
kanunlara çarpıldılar. Ondan dolayı o diyarda sükûn yoktur. Belâ
eksik olmaz. Allah kullarına belâ vermez.
Mansur'un idam edilmesine beşeri hiddet ve nefis, kin karış
tığından beşer tarihinde görülmemiş işkence ile öldürülmüştür.
İslâmda işkence yasaktır. Yapanlar yaptıranlar kim ne derse
desin mesuldürler.
(Adaleti icra için bir ceza ile mukabele edecek olursanız, bunu
size reva görülen ceza ve azap miktarınca yapın. Fazlasını değil).
''Yapın" (yapınız) değil. Müfret olarak kullanılmıştır . Bu
Resulullah'a hitaptır. Fakat sabreder o kadarını da terkederseniz,
yemin olsun ki sabredenler için daha iyidir). Nahil suresi, 126. ayet.
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Bu ayet Uhud harbinde Hz.Hamza'nın şehid edildikten sonra
paramparça edilen cesedi, gözleri oyuldu, ciğerleri çıkarıldı, bu
manzarayı gören Resulü Ekrem ağladı ve (müsülle) yi emir verdi.
Ayet o anda inmiştir. Halbuki Mansur böyle bir şey yapmadı.
Kendisine yapılan, Hz.Hamza'ya yapılandan daha ağırdı. Yapılan
hareket Hz. Hamza'nın cesedine idi. Mansur'a ise canlı iken
ayaklarını, ellerini kestiler, gözlerini oydular, dilini kestiler,
kafasını kestiler, paramparça ettiler ve yaktılar. Vah vah.
İslâm ulema kisvesi altında kendisini Velilik mertebesine
çıktım diye sayanların bu ayeti unutarak verdikleri fetvaya artık
diyecek birşey kalmıyor.
Fakat yaptıkları bu görülmemiş işkence ile öldürmeye (Affe
derseniz daha iyi olur) lâfzı celilini,Mansur kullanarak fetva veren
lere dua etmiştir.
Mansur'un kararı şer'i olarak değildir. Adaleti ilâhiye ve
rahmeti ilâhiyeye havale etmiştir, Bu sûretle de Allah'ın af ve
mağfiret hududunun hudutsuz olduğunu haykırmıştır.
Les Nombres Chaines
Silsile-i adediye matematikde :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 4 + 5 = 9
2x9 = 18 = 1 + 8 = 9
3x9 = 27 = 2 + 7 = 9
4x9 = 36 = 3 + 6 = 9
Bu tertip sonsuza kadar sıfır olmaz. Yani 10 a varmaz.
Bu hususa bir maddeten, bir de ruhen ulaşılabilir. Mansur
ulaşmış. (Enel Hak) dedi.
Maddeten ulaşmak matematik iledir.
(Kepler) Kâinat ahengi ve semada değişmeyen ihtilal gibi
görünen olaylar isimli kitabında...
Laplas, sema mekâniği kitabında.
Arşimet, bir silindirin içinde üst alt ve yanlara tanjant olarak
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bulunan bir kürenin hacmi geri kalan kısımların hacmına eşittir.
Arşimet'in çok hoşuna gidermiş bu... Ve bu, Allah'ın varlığına
geometrik yegane delildir dermiş.
π (pi) p adedi sıfıra varmayan silsile-i adediyenin sonsuzluğunu
gösteren matematik delildir.
Bunun içinden çıkmak ve uğraşmak akıl kârı değildir. Başını
öne eğ.Secdeye kapan...

Her tabiat kanununu izah eden her türlü fizik, kimya,
matematik formül dikkat edilirse Allah'ı öven bir ilâhidir. Allah
bediüs-semavatdır. Ondan dolayı, bütün kâinat Allah'ı tesbih
ediyor. Ayet. Bundan fazla lâf insanı dinsiz yapar.

193

