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"Hakikat-i Muhammediyenin bir cilvesi o Âl-i Abâda
tezahür ediyor." cümlesini açar mısınız?
Hakikat-ı Muhammediye’den maksad, Peygamberimiz (a.s.m.)'in getirmiş olduğu
dinin mahiyeti ve muhtevasıdır. Bu dinin içerisinde ahlâk, edep, hukuk ve
muamelattan tutun da ta en küçük bir mahlukun hukukunun muhafazasına kadar,
bu dünyada yapacağımız bütün hususların dini boyuta taşınması ve hayatımızı o
nizama göre düzenlememizi ihtiva etmektedir. İşte Âl-i âbâ’nın altındaki o
muhterem insanlar, yukarıda ifade ettiğimiz ve edemediğimiz İslâmî güzellikleri
adeta ayine misal Peygamberimiz (a.s.m.)’den ahzedip, alıp kendi hayatlarında en
güzel şekilde uygulayıp, bizlere ve tüm insanlığa örnek olup üstad olmuşlardır.
Tabi hakikat-ı Muhammediye’nin (a.s.m.) bir cilvesi bu şekilde muhataplarında
tezahür edip, bu insanlar insanlığın yıldızları olup, onlara tebaiyyet neticesinde kişi
hidayete eriyorsa; o zaman Peygamberimiz (a.s.m.)’in tüm mahiyeti veya hakikatı
kim bilir ne şekildedir. Doğrusu bunu idrak etmekten aciziz.
"İdraki meali bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi o kadar sıkleti (ağırlığı) çekmez."

mısralarında da ifade edildiği gibi, insanlık O zât-ı ruşen zamirin (a.s.m.) hakikatını
tam olarak massetmekten âcizdir.
Yine konuyla alakalı olarak Peygamberimiz (a.s.m.)’in huzuruna gelip bir saat
sohbetinde bulunduktan sonra, gidip o zamanaın en medeni milletleri olan Çin ve
Hind gibi milletlere üstad olup, hakikatın rehberi olan sahabe efendilerimizi
hatırlamamız konumuz açısından ehemmiyetlidir. Demek ki Peygamberimizin o
kadar külli hasiyetleri, meziyetleri var ki bunların bir cilvesine ayine olanlar insanlığa
rehber-i hakâik olmaktadırlar.
İşte o âl-i âbâ’nın altında bulunan zatlara bir baksak, acaba kimler var: En başta
kâinat onun hatırına yaradılmış olan Peygamberimiz (a.s.m.), evliyaların şahı ve
Peygamberimiz (a.s.m.)’in damadı Hz. Ali (r.a.), Peygamberimiz (a.s.m.)’in ifadesiyle
cennetin iki ağası Hz. Hasan ve Hüseyin ve anneleri Hazreti Fatıma (radiyallahu
anhüm ecmein)...
İşte bu tablo bizlere ilmin kapısı ve evliyaların şahı olan Hz.Al (r.a.)i'nin mahiyetini
ve o nesli mübarekin devamının bunlarla olduğunu derhatır ettirmekte ve bir
tezahürün neticesinin ne kadar kudsî bir manzara teşkil ettiğini gözler önüne
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sermektedir...
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