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EL - FETTÂH
El-Fettâh, Allah Teâlâ’nın esma-ül hüsnasından bir ism-i şerifi olup; açan manasına
gelir ki; madde ve mânâya ait kapalı şeyleri dilediği gibi açandır. Açmayı murad ettiği
şeylerin açılışına mani olacak güç sahibi hiç bir kimse –asla- yoktur.
Evet, açılması gereken bir şeyi açan ancak Allah’tır. O murad edip açmazsa en
cüz’î bir şeyin bile açılması mümkün değildir. Madde ve manada hemen hemen her şey
bir açılışa muhtaçtır denilebilir. Mesela bir eve girmek için kapının açılışına, bir makinenin
çalışması için icab eden açılışın yapılmasına, toprağın bağrındaki çekirdeğin arz-ı endam
etmesi, büyüyüp gelişmesi ve cinsine göre meyvesini verebilmesi için de öncelikle o
çekirdeğin açılmasına ihtiyaç olduğu gibi.
Toprağın bağrında bir müddet klan tohum veya çekirdeğin kabuğunu çatlatıp
çıkması lazım ki; yeraltında kök salabilsin. Sonra çatlayıp yolları açılan tohumun ikinci bir
açılışa ihtiyacı vardır ki; bu ismi şerifiyle tecelli edip tohumu çatlatan Mevlâ ikinci bir kez
de toprağa tecelli edip toprağı çatlatarak o nazenin rüşeym (filiz), -biiznillah- başını
toprak altından yeryüzüne çıkarabilsin. Aynen bunun gibi yumurtanın içindeki yavruyu
zamanı gelince Mevlâ kabuğunu açıp yumurtadan çıkarıyor ya da ana karnındaki yavru
doğum zamanı gelince Fettâh olan Allah’ın kendine açtığı yoldan dünyaya çıkıyor.
Madde ve mana ancak ve ancak El-Fettâh olan Mevlâ’nın açması ile zuhur edecek
açıklığa kavuşacaktır. Rızık kapılarını açan, cümle hayır kapılarını açan, gizli sırları dilediği
kullarına dilediği kadara açan El-Fettâh olan Allah’tır.
Her öğrendiğimiz ilim, her vakıf olduğumuz mesele Mevlâ’nın açması ile açıklığa
kavuşmuştur. Yüce Mevlâ Kur’an-ı Kerîm’de hayrı - şerri, cenneti - cehennemi, günahı –
sevabı, hakkı – batılı, iman esaslarının neler olduğunu açık bir şekilde haber veriştir. ElHabîr ism-i şerifi ile verdiği haberlerin üzerinden hicabı (örtüyü) kaldırıp, El-Fettâh ism-i
şerifi ile açıklık getirmiştir. Dünyada haberini aldığımız fakat bu dünyada görüp hakikatini
anlayamadığımız pek çok sırlar ve sırlı âlemlerden hicab kaldırılarak ahirette açılacaktır.
İşte bu tür sırlardan örnekler:
“Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur.” 1
Ayette geçen gökyüzünün açılması ve pek çok kapıların oluşu bizce meçhul bir
keyfiyettir. Fakat şurası muhakkak ki; beşerin açıkça göremediği, idrak edemediği ve
dünya hayatında görmesi, idrak etmesi mümkün olmayan pek çok sırlar vardır. Efendimiz
(s.a.v) Mirac hadisesini anlatırken de, gök kapılarının açıldığını ve yedi kat semanın
kapılarından geçerek vasıl-ı illallah olduğunu anlatıyor ki; bizce keyfiyeti meçhul olan bu
hadiseye de bütün zerrelerimizle inanıp iman ediyoruz. Bu Mirac hadisesinin vukuunda da
Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) pek çok gaybî hadisenin sırlarının açılıp nazar-ı âlîlerine
arz edildiğini, bunları müşahede ettiğini Efendimiz nurlu beyanlarıyla haber veriyor.
Biz bu sırların gerçek olduğuna inanıyoruz. Ve yine inanıyoruz ki; zamanı gelince
Mevlâ’nın izni ile bu sırlar bir bir açılacak, Kur’an’da ve hadis-i şeriflerde beyan olunan
fakat bize kapalı olan sırlar, Mevlâ’nın açılmasını takdir buyurduğu gün açılıp açık seçik
müşahede edilecektir. Ayette buyurulur: “Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz
senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denilir).” 2
Ve yine şuna da inanıyoruz ki; insan Mevlâ’nın bahşettiği akıl, mantık, irade
gücünü doğru kullanır ve Mevlâ’nın önüne açtığı yolda gider, Kuran’ı ve kâinat kitabını
tefekkürle ve basiretle okuyup, mütalaa edip Allah’ın esmasının sırlarını anlama ve
Resulullah’ın sünnetini tanıma gayretinde olursa, bu gayretteki ciddiyeti, samimiyeti,
ihlâsı nisbetinde –biiznillah- çok hicablar kalkacak, çok sırlar ayan beyan açılacak;
böylece kul, bu açılan hakikatler kapısından girip Rabbine vuslat edecek, insan-ı kâmil
ufkuna yücelecektir.
Bütün bunların gerçekleşmesi için kula düşen ise:
Sebepler dünyasında yaşıyoruz, gereken sebeplere tevessül etmeden hiçbir şey
elde edilemeyeceğine göre kul, ihtiyaçlarının teşekkülü, hayırların da fethi için gereken
sebeplere tevessül edip maddî manevî ihtiyaçlarının giderilmesi, kapıların açılması için say
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edecek; Mevlâ da külli iradesi ile tecelli edip o kulları için maddî manevî fetihler
lutfedecektir inşallah.
Bunun için insan, El-Habîr olan Yüce Allah’ın Kuran’da haber verdiği şeylere –ki
Kur’an a’dan z’ye haberdir- kâinat ve içindeki zerrelerden kürelere, her şeye tefekkürle
bakıp bunların verdiği mesajlara kalbini açtığı zaman her bir varlıktaki sırlar açılacak ve
bunlar insana pek çok dersler verecektir. Yeter ki insan bu sırların açılması için biraz aklı,
mantığı ile –ve bu hususta Mevlâ’dan yardım talep ederek- istidatlarını geliştirmeye
gayret etsin. Böyle bir şeyin zuhuratı için maneviyatta da açılışlara ihtiyaç vardır.
Hadis-i şerifte tevbe kapısının açık olduğu bildiriliyor:
Saffan bin Assal’dan rivayetle Peygamber’in (s.a.v) batı taraflarında bulunan bir
kapıdan bahsettiği, bu kapının yaya yürüyüşüyle kırk veya yetmiş yıl (yahut râvînin
hatırladığına göre süvari gidişiyle kırk veya yetmiş yıl) genişliğindedir, buyurduğu, Şam’lı
muhaddislerden Süfyan bin Uyeyne’nin şöyle dediği rivayet olunur:
“Allah gökleri ve yeri yarattığı gün, bu kapıyı tevbe için açık olarak yaratmıştır.
Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.” 3
Demek ki günah kirlerinden arınmak isteyenlerin önce o kapıdan girmeleri gerekir.
Eskiden ilimdeki konu başlıklarına bâb (kapı) adı verilirdi. Yani ilim kapısı. Bu
kapıya müracaat edene de Allah (c.c) bu kapıyı açacaktır. Dolayısıyla da kalpleri ve
kafaları ilme açacaktır. Zahiren açık olan bunca varlık manen kör olanlara sanki kapalıdır.
Kâinat kitabı, Kur’an, bunca varlık açık olduğu halde mânâ gözü ile bakmayanlara
kapalıdır.
Mevlâ hayra ve şerre açılan cümle kapıları haber vermiş ve insana cüz’î irade verip
seçim hakkı tanımıştır.
İradesini yerinde kullanıp güzel bir seçim yapan, hayırlı işler yapıp Rabb’in rıza ve
rıdvanına kavuşmayı talep eden, iman edip salih ameller işlemek için harekete geçen
mümin, çalacağı kapıları iyi bilip tespit etmelidir. Aynı zamanda mümin, azimli ve çok
ciddi olması gerekir ki; bu kapılar kendisine açılsın; o da açılan bu kapılardan girip cennet
kapılarının açılmasına vesile olacak ameller işlesin. Meselâ kapalı olan tefekkür kapısının
açılması ile -biiznillah- görüp, duyup da duygulanamadığı o kâinat kitabındaki sırlar açılıp
imanının güçleneceği ve Yüce Yaratıcı’sına karşı aşkı, haşyeti, saygısı ve edebinin kuvvet
bulup hayırların fethi, şerlerin def’inin zuhur edeceği umulur.
Dahası sabır kapısı, infak kapısı, bilip bilemediğimiz cümle amel-i salihler ile açılan
hayır kapılarının açılması, şer kapılarının da Allah’ın yardımıyla kapatılmasıyla hayır
kapılarından girip sadakatle berzah kapısına kadar ilerleyip hayırla dünya kapısını
kapayan ve yine hayırla berzah kapısından girip huzur, sükûn bulan müminler için kabir cennet bahçelerine bir kapı mesabesinde- dünyanın külfetinden kurtulup rahat etme,
huzur bulma, dostlara kavuşma kapısı olacaktır. Hadis-i şerifte “Kabir ya ateş
çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçedir” 4 buyrulmaktadır.
Evet, dünyadaki sa’yinin karşılığı insana aynen veriliyor. Dünyada hayır kapısının
tokmağına vurana o kapıyı açacağını haber veren Mevlâ, şer kapısının tokmağına ısrarla
vurup illa da aç diye ısrar edene şer kapılarını açacağını bildiriyor. Cenab-ı Hakk bazı
ayetlerde “Onların kalpleri kapalı” “kilitli” veya “mühürlü” gibi ifadelerle bazı insanların
durumlarını izhar ediyor. Bu kilitli kalpleri kim açacak?
Elbette El-Fettâh olan Yüce Yaratıcı’dan başka kimsenin buna asla gücü yetmez.
Ancak O’nun dilemesiyle açılır. Gayet tabidir ki, Cenab-ı Hakk bu gibilerin kalplerini durup
dururken açacak değildir. Yüce Rabbinin açtığı gözü hak ve hakikate kapayan, yine
Mevlâ’nın açtığı kulağı Rabbinden gelen mesajlara kapayan inatçı asiler, Kuran’ın
ifadesiyle “sağırlar, dilsizler, körler” 5 için Kuran’da:
“O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin
yeri ne kötüdür!” 6
“O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman
kapıları açılır. Bekçileri onlara: Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne
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kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? der. Evet, geldi, derler ama azap
sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur.” 7 buyrulur.
İşte hak kelâma kalb ve kulaklarını kapayan ve böylece hak ve hakikatten uzak
yaşayan zavallılara da cehennemin kapıları açılıp kapalı kalp ve kulaklara bedel açılan
cehennem kapılarından içeri gireceklerinin haberleri. Oysaki dinleyip de sözün en güzeline
tabi olsalardı 8 onlara da cennet kapıları açılacak ve şu müjdelere kavuşacaklardı:
“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya
varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selâm size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî
kalmak üzere girin buraya, derler.” 9
“Onlar, Allah’ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.”
“Onlar, Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyi gözeten, Rabb’lerinden sakınan ve
kötü hesaptan korkan kimselerdir.”
“Yine onlar, sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan
gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte
onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır.”
“(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih
olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.”
“(Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu
(cennet) ne güzeldir! (derler)” 10
İşte Fettâh olan Allah’ın mümin kullarına açacağı kapı.
Mevlâ bahar mevsiminde ölü toprağa, cansız tohumcuklara hayat bahşedip
yollarını açtığı gibi imansız kalbleri imana, imanlı kalpleri de hakikatleri anlamaya açsın.
“Ey kapıları açan! Bize hayır kapılarını aç!” Âmin.
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