Şerlerin ve nefsanî şeylerin vücudu

Vücutta enaniyet-i nefsiye ve küfür dahi vardır; ancak küfür,
hakâik-ı imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir.
Enaniyetin vücudu ise haksız temellük ve aynadarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden
vücut rengini ve suretini almış bir ademdir.1
Allah’ı bilen ve bulan için adem ve idam yoktur. “Evet, madem Allah var ve ilmi ihâta eder. Elbette adem, idam, hiçlik,
mahv, fena, hakikat noktasında, ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâﬁrlerin dünyaları ademle, ﬁrakla, hiçlikle, fânilikle
doludur. İşte bu hakikati, umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip, der: “Kimin için Allah var, ona her
şey var. Ve kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir.”
Nasıl ki, iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de, herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve
hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfr-ü mutlak olsa, hem o insanı, hem hususî dünyasını ölümle
idam edip mânevî cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi âhiretine
tercih edenlerin kulakları çınlasın! Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasârattan
kurtulsunlar.2
Musîbetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükût,
sükûnet, tevakkuf gibi hâletler, ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket
ve tahavvül ise, vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücut ise hâlis hayırdır, nurdur.3
Cehennem, kâﬁre rahmettir ve adem âlemlerini vücuda çıkarır. O kâﬁr hakkında iki ihtimal var. O kâﬁr, ya ademe
gidecektir veya daimî bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun-velev Cehennemde olsun-ademden daha hayırlı olduğu

vicdanî bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musîbet ve mâsiyetlerin de merciidir. Vücut ise, velev
Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. Maahaza, kâﬁrin meskeni Cehennemdir ve ebedî olarak orada kalacaktır. Fakat kâﬁr,
kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmişse de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateşle bir nevî ülfet peyda eder
ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâﬁrlerin dünyada yaptıkları a’mâl-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i
İlâhiyeye mazhar olduklarına dair işârât-ı hadisiye vardır.4
Nasıl ki Cennet, vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor. Öyle
de, Cehennem dahi, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem
mahsulâtlarını kavuruyor. Ve o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücut kâinatını âlem-i âdem
pisliklerinden temizlettiriyor.5
Böylece Cehennemin görevi de ademî şeyleri, şerleri ve zulmanî olan manevî kirleri temizlemek ve onlara bir nevî vücut
ve beka vermek olduğu anlaşılıyor.
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