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Allah’ın “bilinmek” isteği sebebiyle verdiği iştiyak ile O’nu anlamak ve 
anladığımızı yaşantımıza geçirmek için Kur’an çalışmasına başladık.  

Kuran 1400 sene önce gelmiş, eskilerden haber veren bir masal kitabı 
değildi ve Rabbin kendini anlattığı bir hüviyet kitabıydı. Evrensel olması 
sebebi ile de her an yaşanıyordu. Fakat biz okuduğumuzu yaşantımızla 
ilişkilendiremiyorduk. 

Bu çalışmamızda yine Halil İbrahim Genç’in kaleme almış olduğu surelerin 
ve ayetlerin okunma ilkelerini ortaya koyan Kur’an Mucizesi kitabı bize 
rehber oldu.  

Önsözünde şöyle diyor: 

“Şüphesiz Kur’an sadece bir dua kitabı değildir. O aynı zamanda ilkeler 
aracılığıyla kendisini anlayışa sunan bir hikmet kitabıdır. Ve belki de 
Kur’an’ın gerçek mucizesi budur.” 

“Bu kitap bir Kur’an tevili çalışmasıdır.  

Tevil, evvelinden kinaye okunan ve eserin müessirinin, eserindeki 
ifadelerinden ne kastettiği üzerine yapılan yorum çalışmasıdır.  

Tefsirde eserden bağımsız olarak eserdeki içerikler belli bir delil üzeri 
örtüştürülerek veya karşılaştırılarak anlamlandırılır. Tevil ise eserinden 
Allah’ın muradını anlamaya çalışmamız için yapılır.” 

İlkesel olarak Kur’an okumak için yaptığımız çalışmalarda çıkan sorular ile 
“Kur’an Mucizesi Dersleri”miz başlamış oldu. Bu kitap yapılan sohbetlerin 
yazıya dökülmüş halidir. Konuşma diline akıcılığı bozmamak adına 
müdahale edilmemiştir. Her bir surenin mealler ile birlikte okunması 
yerinde olur. Kitap yazımı esnasında profesyonel bir çalışma güdülmemiştir. 
Bu sebeple imla vb. gibi hatalar görünebilir. Anlayışa bir engel teşkil 
etmediğini düşündüğümüz bu çalışma zevkinize sunulmuştur. 

Yaşayan Kur’an olmamız duası ile… 





 

MUKATTA 

 

Elif: Bu harf Hakk’ın şahsına, O’nun ahadiyetine, O’nun her olay ve olgunun 
başlangıcı olmasına işaret eder. İnsan için ise insanın Hakk’ın sureti üzeri 
halk edilişi sebebiyle insana ve insanın Hakk’ın varlık nuru üzeri dirilikte 
Hakk ile yeklik te her şeyle de bir olduğu, yek pare mertebesine işaret 
eder. Bu harf Hakk’ın şahsına işaretten şuur ve diriliğin harfidir. 

 

Lam: Bu harf Hakk’ın melaike yoğunluklarında tavırlarda bulunuşuna 
melaike tavırları ile âlemlerde ki akla, hikmete, akl üzeri celal ve cemal 
sıfatları ile canlılık vermesine işaret eder. İnsan için ise Hakk’ın varlık 
tavırları üzeri canlılık buluşu, akl etmesi ve Hakk’a Hakk’ın rububiyeti üzeri 
yükselişine işaret eder. Bu harf aklın, hikmetin başlangıcının, Hakk’a 
yükselişin Hakk’ın tavırlar olarak ef’aline ve uluhiyete, melaikeyi iliyyuna 
işaretin harfidir. 

 

Mim: Bu harf Hakk’ın kudretine, melaikelerine ve melekleri üzeri veçhe ve 
suretleri, olay olgularda toparlayışına, noktalayışına (sonlandırma) ve 
noktalayışı ile beraber yeni bir tavırda biçimleyişine işaret eder. İnsan için 
ise insanın Hakk’ın ilmi irfan ve ilmi kudret nefesiyle varlık buluşuna, 
gerçek yaşamı buluşuna ve böylece insanlığında kudret üzeri toparlanışına 
kemalet buluşuna işaret eder. Bu harf kudretin, toparlanışın ve veçhe ve 
suretler üzeri mümkünler dairesinde belirişin ve Hamdi’n harfidir. Ayrıca 
bu harf sahibi insanlar kudret üzeri hareket ettiklerinden metin bir 
karakterde metih üzeri yaşarlar. 

 

Sad: Bu harf Hakk’ın zatı, sıfatları ve fiilde tavırlarında sübhanlığına işaret 
eder. Bu da Hakk’ın Samet esmasına karşılık gelir. Ayrıca bu harf kavil 
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âleminin birliğine, iç ve dış âlemlerin döngüsüne işaret eder. İnsan için ise, 
insanın acziyeti sebebiyle Hakk’a sığınmanın Hakk’a rücu edişin harfidir. Bu 
harf Hakk’a sığınmayla rücu ederek Hakk’a varmanın, ruhani olan kavil 
âlemine vararak orada gezinmenin harfidir. Bu harf samediyetin ve kulun 
Hakk’a aczi yeti sebebiyle sığınarak, uruç ederek yükselişinin ve 
sıddikiyetin ve tenzihin harfidir. 

 

Ra: Bu harf Hakk’ın rahmetine, rahmeti üzeri rububiyet sıfatları tavırlarına, 
mümkünatı Rakıp sıfatı üzeri vakte (zamanda) toparlayışına gözetlemesine 
işaret eder. İnsan için bu harf insanın zekâsına, kavrayıcılığına, ferasetle 
müşahede gözcülüğünde var olmasına işarettir. Bir sufinin fena 
mertebelerinde muhabbetullah ta seyri bu harf üzeri gerçekleşen Hakk 
tavırlarında seyir etmekten ibarettir. Bu harf zamanın, görüşün, zekânın, 
farka gelmenin harfidir. Ayrıca bu harf rızkın, bereketin, rahmetin adalet 
sıfatı üzeri taksim edilişinin işaret harfidir. 

 

Kaf: Bu harf Hakk için kün (ol) emri ile halk edişine işaret eder. Hakk 
evvela, bu harfin işaret ettiği hayal sultanında ilahi sıfat tavırlarını 
veçhelendirişini ve bu doğrultuda melekler düzeyin de ilk suretleri (ayan-ı 
sabiteleri) var eder. Bundan sonra melaikesi üzeri âlemleri var kılar. İnsan 
için ise Hakk ile O’nun nuruyla var olmaya âlemlerde gezmeye, 
gezginciliğe, Hakk ile varoluşun kâfiliğine işaret eder. Bu harf Musavvir 
esması doğrultusunda biçim verişin, kudret üzeri üstün oluşun, 
büyüklüğün, Kadir ve muktedir oluşun, kavil âleminin, Hakk ile var olmanın 
harfidir. 

 

Ha: Bu harf Hakk’ın nuruyla olan diriliğine (Hayy) Hakk’ın nurları ile halk 
edişi nefesinde (fiil üzeri) bulunarak iradesi doğrultusunda dilediğini 
mevcuda getirişine işaret eder. Bu harf insan için ise Hakk’ın kudret 
nefesiyle meşreplerin insanda noktalanışına ve insanın Hakk’ın melaike 
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tavırları üzeri hayat bularak Hakk’tan nefeslenişine işaret eder. Bu harf 
Hayy (diri) lığın, Hakk ile varoluşun, tasarrufun ve tohum misaliyle her 
şeyin birbirinin başlangıcı ve uzantısı olduğunun, hikmetin, hâkimiyetin, 
Hakk’ın vahidiyeti üzeri tevhidin harfidir. 

 

Ya: Bu harf Hakk için hayat sıfatında mevcudatına verdiği dirilikte onlar 
üzerinden Hayy (diri) olarak ilahi tavırlarda bulunuşuna işaret eder. İnsan 
için ise insanın Hakk ile dirilik bulmasına insanın maddenin zulmetinden 
(karanlığından) Hakk’ın nuru ile feraset buluşu ve zulmetten beri nur ile 
hayat bulmamız gerektiğine işaret eder. Bu harf hayat sıfatı üzeri Hakk’ın 
nuruyla Hakk ile yakinlik bulmanın, O’nun lütuflarında seyir etmenin 
işaretçisidir. Ayrıca bu harf, Yakup’un olay ve olguların zulmetinden keşif 
ile aydınlanışının, Yusuf’un zulmetin sonucun da feraset ile aydınlanışının, 
Yahya’nın insanların zulmünün sonucunda Hakk ile dirilik buluşuna ve 
Muhammed Mustafa efendimizin zati tecelli üzeri zulmeti aydınlığa 
çevirişinin karakterize edildiği Hakk ile yakinliğin harfidir. Ayrıca 
Muhammedi kemalata işaret eder 

 

Ayn: Bu harf Hakk için nurunun diriliğinde, şuurda görücülüğüne işaret 
eder. İnsan için ise insanın Hakk ile hissiyatları ve algılarının sonucunda 
bilme melekesiyle görücü olduğuna işaret eder. Ayrıca Hakk ile görücü 
olan insanın iman ile âlemlerde Hakk-ı müşahede edeceğinin işaretçisidir. 
Bu harf insanın kendinde müşahedeyle âlemlerden âleme seyir etmesi 
sebebiyle (âlemler seyri) her âlemin insanın istasyon misali bir seyir durağı 
olmasından dolayı âlemleri müşahede ettiğini işaret eder. Böylesi âlemler 
seyrinde insan, meşrepler üzeri âlemlerin yaşantısında karakterize oluşu 
halleri üzeri belirdiği için âlemler kuşağıdır. Bu harf bu düzeyde âlemleri 
kuşanmış olan insanın meşrepler üzeri âlemler kuşağı olarak seyrine işaret 
eder. Mana gezgincisi olan erenler de bu harfin işaret ettiği âlemler 
seyrinde bulunurlar. Bu harf Hakk-ı ayet seyrinde müşahede etmenin, 
ayrıca sezgiye işaret en ayan oluş ile bilmenin işaretçisidir. 
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Ta: Bu harf Hakk’ın ulûhiyetine işareten tenzih de Hakk’ı bilmeye ve 
müşahede etmeye işarettir. İnsan için ise bu harf kötülükten tezkiye olmuş 
nefsiyle, ihlas ve iman üzeri Kudüs esması tecellisinde bulunan bir insanın 
üzerinden Hakk nurlarının tecellisi sonucu Hakk’ın, ilahi sıfatlar üzeri 
tavırlarda küre-i arzda tezahür ettiği Hakk ile varlık bulan insan-ı kâmil 
mertebesine ve sıddikiyet ahlakında gezmeye işaret eder. Bu harf 
âlemlerde Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tavırlarında tezahürüne ve O’nun 
sıfat, esma ve ayetleri üzeri teşbihen tenzihde, müşahede de teşbih 
etmeye ve insan-ı kâmil üzerinden Hakk’ın irfan ve kudrette tezahür 
edişine işarettir. Ayrıca bu harf Hakk’ın uluhiyeti üzeri tavırlarına nuruyla 
hüküm edişine işaret eder. 

 

Sin: Bu harf Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda âlemleri hikmetle 
ikame, idare ve idame edişi üzeri toparlayışına işaret eder. İnsanın ise ihlas 
üzeri Hakk’ın nur nefesiyle feraset ve tasarrufta Hakk’ın sıfatları üzeri 
toparlanışına işaret eder. Tasarruf hali üzeri âlemlere tesir etme gücüne 
sahip olma, simyaya vakıf olma bu harf ile işaret edilir. Bu harf tesir üzeri 
tasarrufta simyaya vakıf olmada ve ferasetle de sinelerdeki hallere vakıf 
olmada toparlanışın harfidir. Zaten bu harfin işaret ettiği melaikedeki tavır 
değişiklikleri üzeri, Hakk Teâla Rabb-ül erbab olarak âlemlere hüküm eder. 
Hz. İsa, Hz Süleyman, Hz Yusuf’un, Hz Musa, Hz İsmail vb. peygamberlerin 
feraset ve tasarruf kuvvetlerinde âlemlere tesir etme güçleri bu harf ile 
işaret edilir. Bu harf Hakk’ın ihsanının ve kuluna verdiği tesir edebilme 
kuvvetinin bereket harfidir. Ayrıca sin teslimiyetin, Müslim olmanın harfi 
ve iman ile tesbih de hatmi meratip ederek Hakk’ a yakinlikte toparlanarak 
ihsana ermiş olmanın harfidir. Melaikenin âlemlere tesir edişi de bu harf 
ile işaret edilir. Nas’ın (insanın) ünsiyette tesir edilen ve tesir edebilen 
düzeyde her an değişimde, benlik düzeyinde kalpte toparlanarak var oluşu 
da sin harfiyle işaret edilir. Bu bağlamda Sin ilişki üzeri insan olmanın işaret 
harfidir. 
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He: Bu harf Hakk için Hâkim sıfatı gereği halk ettiğini, irade-i külliyesi 
doğrultusunda hikmet üzeri var kılışının sonucunda, şahsının sıfat, esma ve 
ayet tavırlarında tecelli ve tezahürde belirişini işaret eder. İnsan için ise 
Hakk’ın Halk edişiyle beraber mevcut kıldıklarını asıllarına rücu ettirişi, 
kendisine döndürüşü sebebiyle mevcudiyetiyle Hakk’dan aldığını Hakk’ın 
geri alması ile Hakk’a geri verişi nefesine işaret eder. Ha aldığını geri 
verme, hayr üzeri fıtratı gereği Hakk’a dönme, Hakk’a dönüş ile hüsniyet 
bulmanın harfidir. Ha Hakk’a dönüşte ve Hikmet üzeri Hakk’a yükselişte 
Hakk’ı ilahi tavırlarında tevhid te O’nu müşahede etmenin harfidir. Ha ile 
hikmeti üzeri Halık olan Hakk’a tevhid üzeri bakılır. He ile ise âlemlerde 
ilahi tavırlarda olan Hakk’a tevhid üzeri bakılır. Ha Hakk’dan gelişe, He ise 
Hakk’a hüve esması üzeri dönüşün harfidir. 

 

Kef: Bu harf Hakk’ın kelam sıfatında nuruyla her şeye ruhani düzeyde 
anlam verdiği mana’nın harfidir. İnsan için ise düşünce melekesi üzerinden 
Hakk’ın kelamına erişine işaret eder. Bu harf ilmi ledün’un, mana 
melekesinin, ruh ta anlam bularak var oluşun, Hz. Musa ve hususen Hz. İsa 
nın Hakk’ın kelam sıfatındaki tecellilerinin mana seyrinde bulunuşlarına 
işaret eder. Hz Musa mertebesinde kef, aynel yakin kelam üzeri Hakk ile 
muhabbet sonucu halk’a rücü edişin, Hz İsa mertebesinde kef, hak-el yakin 
ilahi kelam üzeri halk üzerinden Hakk’a rücu edişin seyrinde bulunmaya 
işaret eder. Hz Hızır mertebesinde ise kef, hak-el yakin olarak ilahi kelam 
ile haklar üzeri anlam bularak olay ve olguların kader bilgisi doğrultusunda 
Hakk’a hizmet etmeyi işaret eder. Hz Süleyman da ise kef harfi âlemlerdeki 
mahlûkatın kelamlarına vakıf olmaya, sembolik dil üzerinden edilen 
kelamın anlaşılmasına işaret eder. Ayrıca kef harfinin, mana melekesine iye 
olarak iyilik, doğruluk, güzellik, irade idealarının ashabı kehf olarak 
karakterize edilişinin işaret harfidir. Bu harf anlatılanlar doğrultusunda 
ehlince bilinmelidir ki ruhun, mananın, kürs-i alanın ve irade idealarının 
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harfidir. Kelam bu harf ile işaret olunur. Ayrıca bu harf dilde gerçekleşen 
şükrün de işaret harfidir. 

 

Nun: Bu harf Hakk için melaikeyi nokta (iliyun) düzeyinde Hakk’ın nuruna 
işaret eder. Ayrıca halk âlemlerinin melaikeyi nokta ile yazgı düzeyinde 
ikame, idare ve idame edilişinin işaretçisidir. İnsan için ise halk edilmişlerin 
insana rücusunu işaret eder. Bu harf ayrıca insanın halk cihetiyle resul 
üzerinden Hakk’a rücusunu işaret etiğinden dolayı nübüvvetin harfidir. 
Hurufu mukatta dahilinde ba, vav, ya, elif, lam elif te ehlince önem arz 
ederler. 

 

Ba: Bu harf Hakk için vahidiyetine ve Hakk’a ikiliğe aşkın varlık olarak 
birliğine işaret eder. İnsan için ise Hakk’ın ilahi tavırları ve mümkünatın 
insan da meşrepler olarak karakterize oluşun sonucundaki ben olmasına 
işaret eder. Bu harf ikilikteki birliğin, bakiliğin, batınlığın harfidir. 

 

Vav: Bu harf Hakk’ın varlığına vahidiyetine kudret üzeri halkın 
mevcudiyetine varlık veren, mevcudiyeti idare ve idame eden; veli, vali 
oluşuna işaret eder. İnsan için ise bu harf Hakk’a vuslat etme sonucunda 
vasil olan kulun Hakk’ın nuru üzeri ahlak, feraset ve tasarrufta velayet 
buluşuna işaret eder. 

 

Ya Elif: Ya elif Hakk ile zati tecellide varlık bulmaya ve yek pare makamına  

 

Lam Elif: Hakk’ın şahsı üzeri âlemdeki vahdete, Hakk’ın melaike tavırları 
üzerinden Hakk’a miraç etmeye ve vasıl olmaya işaret eder. Bu harfin 
işaret ettiği seyirde Hakk’ın melekleri üzerinden Hakk’a miraç edilir.  
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  Anlatılan bağlamda huruf Hakk’ın ve insanın Hakk ile olan ilişkisinin 
kelamda dillendirilişinin ve bu dillendiriliş üzerinden dil ile Hakk’ı, 
tavırlarını ve O’nun insan üzerindeki tecellisinin müşahedesini sağlayan bu 
bağlamda ontolojik olan melaike yoğunluğunda canlılığı bulunan 
melekelerimizdirler.  

       Herkes kendi dilinin ontolojisi temeliyle Hakk’ı dili üzerinden kelam 
sıfatında bulur, anlar ve böylece O’nu müşahede eder. Hususen belirtmek 
gerekir ki Arapça üzerinden biçimlenen Kur’an dilinde her harf ahlakı olan 
karakterize olduğu anlamın işaretçisi olarak, kelimelere ve cümlelere 
anlamlar düzeyinde biçim verirler. Bu biçimde Kur’an dili üzerinden Kur’an-
ı anlamak kendi başına bir zevktir. 

Huruf-ul Mukatta için anlattıklarımız üzerinden zevk ehlinin Huruf’ul 
Mukatta’nın geçtiği Hakk’ın esmalarını ve sureleri anlamaya çalışması 
yerinde olur. Huruful Mukatta’nın yukarıda anlatılan anlamlarının dışında 
rakamsal değerleri üzeri, zikir edildikleri surelerde bulundukları harf 
dizgesine vb. birçok duruma göre anlam içerikleri vardır.  

 

 

“ Allah nasıl bir temsil yaptı, güzel bir kelimeyi; Güzel bir ağaç gibi ki; Kökü 
sabit, dalı semada, yemişlerini de Rabbinin izniyle her dem verir. Ve Allah 
insanlara böyle temsiller yapar ki kavrayıp düşünsünler. (İbrahim 24 ve 25)  
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1- FATİHA SURESİ 

Not: Sohbetler Bakara ve Ali İmran Sureleri’ndeki sorularla 01.03.2015’te 
başlamıştır. Sadece Fatiha Suresi üzerine yapılan sohbet,  26.04.2015 
tarihinde Hud Suresi’nden önce yapılmıştır. Diğer surelerin sohbetleri Kur’an-ı 
Kerim’deki sırayla olmuştur. İlk surede göreceğiniz geçmişe vurgular bu 
sebepledir. 

Fatiha anahtar demektir. Bütün Kur’an’ın fihristi ve özeti olarak 
anlayabilmenin anahtarıdır. Diğer sure çalışmalarında bunu daha iyi 
anlayacağız inşallah.  

Cümleten Selamun aleyküm… Hayırlı kandiller olsun, Regaip kandiliniz 
mübarek olsun. Regaip rağbetten geliyor, zaten isminde var. Bu akşam 
Cenab-ı Hakk sorar bir rivayete göre,  hadis olsa gerektir. Birinci dünya katına 
kadar iner,  sorar seslenir kullarına; “isteyen yok mu dileyin ki vereyim…” 
Onun için bu gece rağbet gecesi; Hakk’tan kuluna, kuldan Hakk’a. Artık kul ne 
isterse yani neyle rağbet ederse Allah’ta ona öyle rağbet eder. Yani hakikaten 
hayatta en belirleyici olan şey iradedir. Elbette ki ilim de belirleyicidir,  hayat 
tabelirleyicidir; her sıfatın kendine göre bir belirleyiciliği vardır. Ama yürüyüş 
bağlamında,  hayatta yürüyüş anlamında, hayatımıza yön veren en belirleyici 
sıfat iradedir. Çünkü irade ile kıble edinilir. Yani istencimizi koyarız, o 
istencimizi koymazsak ilim havada kalır. Ne kadar çok biliyoruz ama irade ile 
kıblede birleşir her şey. İlim dahi bir şeyi irade ettiğin zaman onun üzerinden 
birleşmiyor mu? Veya birleşmiyor demeyeyim de tevhit kavramı tam 
oturmadı çünkü tevhit kavramı deyince her şeyi birlemek olarak anlaşılıyor ve 
her yerde kullanılıyor. Bu sefer içeriği boşaltılıyor. İki kere iki dörttü orada; 
tamam işte tevhit ettik gibi bir şey oluyor.  

Tevhit Hakk’ı görmektir,  Hakk’a tanık olmaktır,  bizatihi burada Hakk derken 
gerçek olan mutlak varlığa tanık olmaktır. Her şeyi Hakk görmek değil, her şey 
de Hakk’ı görebilen varlıktır,  sebeplere aşkın olanı görebilmektir. Yani bu 
bağlamda tevhidi kalkıp da her yerde kullanmak olmuyor. İlimleri disiplin 
etmek,  mesela, kavram olarak ilimleri tevhit ettim; ilimleri tevhit etmek 
olmuyor, birlemek olmuyor. Disiplin edebilirsin ama birleyemezsin sonuçta. 
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Evet, ilim bir noktadır, tafsilatında açılımlar vardır ama onları kendi içerisinde 
ki irade ilişkilerine bağlı olarak insanoğlu zaten disipline ediyor. Yani bir 
bakıyorsun ki bir ihtiyaç var tıpta, bir bakıyorsun fizikte bir açılım var, 
diğerinde başka bir açılım var. Her biri birbirinden besleniyor bir şekilde. Bir 
yerdeki çıkış diğerlerinde ya doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde besliyor.  

Vel hâsıl kelam Allah’ın lütuf-u ihsanı,  bugün rağbet gecesi… Ne kadar dua 
edersek,  irademizi koyarsak… İrade koymak isteklerimizi, istençlerimizi iradi 
noktada koyarsak ve arzuyla koyarsak… Arzu değil de şevk demek daha doğru 
olur. Arzudan bir parça daha farklı olur şevk ile dersek… Allah-u Azimüşşan 
istediği bir şey şevk… İnsan sadece soyut bir varlık olarak değil,  sadece 
soyutta duran bir ruh değil,  sadece ilmi olan akıl varlığı değil,  sadece beden 
varlığı değil; yani bunların hepsiyle beraber insan… Aynı zamanda irade 
varlığıdır. Aynı zamanda duygular varlığıdır da… Her birinin üzerimizdeki 
tecellisinin farklılığına göre insana karakteristik olarak verdikleri var. Onun 
için insan bu değildir; yani duygular değildir, düşünce değildir,  bir 
soyutlamayla insan bu değildir,  bu değildir. O zaman nedir? Saf soyutlamaya 
gidilir ki orada insanın kendiliği kalır.  

İnsan sadece kendiliğidir,  ruhtur demeye kadar gider amenna. Kendilik 
olarak, töz olarak ruhtur; cevher olarak,  öz olarak ruhtur amenna. Ama ruh, 
kendini bunlarla beraber buluyor. İnsan olmak lığında buluyor. O ruh ne 
zaman işte bu elbiseleri giymeye başlıyor - beden elbisesi,  duygu elbiseleri, 
akıl elbisesi -  içerikte anlamlar, halleri ne zamanki bulmaya başlıyor ve 
ereğine doğru bunları da buldukça da nedeni olan ilkesiyle de beraber 
örtüşerek buraya işler; o zaman insan oluyor.  

Yani insan sadece katışıksız ruh değil, o sırada ruh idik. Bak insan değil,  insan 
ruhu,  insan meleği… Buraya geldiğimiz zaman, insan oluyoruz bütün 
donanımlarımızla. Arada böyle bir fark var. Şimdi insan olmaya geldik 
amenna. Eskiden neymişiz? Arif Sağın güzel bir parçası vardır;   

İkilik kinini içimden atıp  

Özde ben bir İnsan olmaya geldim 

Taht kuralı ariflerin gönlüne 

Sözde ben bir İnsan olmaya geldim 
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Ali Ekber Çiçek söylüyor,  insan olmaya geldik. Erenlerin çoğu bu sözü kullanır,  
dolaylı yoldan da söylerler; önemli olan insan olmak,  tamamda demek ki 
önceden insan değilmişiz. Mantığıyla baktığımız zaman önceden insan 
değilmişiz,  insan meleği, ruh yani amenna… Ne zamanki buraya geliyoruz 
giydiğimiz bütün elbiselerle beraber yaradılışımızın nedenleri,  fıtri olarak 
nedenlerimiz neyse ereğimize bağlı olarak yürüyüşümüzde insanlığımızı 
kazanıyoruz, giydiğimiz bütün elbiselerle… Ama duygular,  anlamlar, 
amacımıza, gayemize yönelik hareketlerimiz,  eylemlerimiz,  ürettiklerimiz; 
bunların hepsinin üzerinden insanlığımızı buluyoruz. İşte bu tin dediğimiz 
şey…  

Yani insan olmak dediğimiz şey,  insan ruhunun tin olarak kazandığı şeydir. Tin 
dediğim burada ruh değil, genelde tin eşittir ruh diye çeviriyorlar, değil. Tin 
eşittir maneviyat olarak söylense anlaşılır. Maneviyat ta iki veçhedir tin gibi,  
bir; öz varlığımız itibariyle ruh,  öz varlığımız üzerinden her türlü giydiğimiz 
elbise demeyeyim de her türlü giydiğimiz anlam,  duygulanım,  ürettiklerimiz 
üzerinden kendileri üzerinden dönüşümüz, bilinçlenişimiz,  ereğe bağlı olarak 
hareketlerimiz, eylemlerimiz, edinimlerimiz sonucunda bizim üzerimizde 
bıraktığı izler… Eskiler elbise,  hal derlerdi. Çünkü her türlü hal ruhun giydiği 
elbisedir. İlminde,  duyguların da kendine ait halleri vardır. Normal insani 
ilişkilerde de çok haller vardır. Hal dediğimiz şey,  insanın kendisinde nurun 
kendisinin ona verdiği içeriktir. O içerik ruhun elbisesidir. İşte o sırada tin 
kazanıyoruz. Hani batı varoluşçuları ne diyor; ruhumuzu eylemlerimizin 
sonucunda,  ürettiklerimizin sonucunda dünyada kazanırız, daha önce ruh 
yoktur… Değil,  ruh var. İnsanlığımızı burada kazanıyoruz dersek daha anlamlı 
olur ki hakikaten de öyle. Yani buraya geldiğinizde o geçmiş daha önceki 
seyirlerimizden,  belki hiç gelmemişsek o gelmediğimiz için ki halimizden ruh 
halimizle zaten insandık,  ama buraya gelişimiz başka bir insanlık 
mertebesinden bambaşka bir ruh halini bulmak için… Evet, ruhumuz var 
evvelimizde ama bambaşka bir ruh halini,  bambaşka bir içeriği bulmak ki onu 
ancak burada kazanıyoruz. Eylemlerimiz, ürettiklerimiz her türlü alanda 
ürettiklerimiz üzerinden… 

- Nimeti tamamlamak bu anlamda olabilir mi?  

Tabii… Nimet ve lütuf!  
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Nimeti ikiye ayırıyor erenler,  bir; dünyevi olarak geçimliliği yani araç olan 
nimetler… Yani insanının var oluşluluğunun anlamını kazanması için, 
nedenlerini yerine getirmesi için araç olan nimetler var. İşte O da diyor 
“kâinatı insan için yarattım” Baktığın zaman hakikaten de kâinatta ki bütün 
araçlar senin Hakk’a varmanın bir aracı aslında,  nedenine varmanın bir aracı. 
Çünkü nedenimiz evveliyatımızda… Bugün zaten Fatiha konuşmamızda bu 
detaylı bir şekilde belki işlenir, inşallah rabbim bereketli verirse,  çok daha 
güzel bir şekilde işlenir.  

Ama Fatiha’ya geçmeden önce söylediği ikinci bir nimette; lütuf dedikleri, 
ihsan  dedikleri; yani içerik olarak Hakk’ın bulunuşu…  Doğaya ait olarak 
nimetin bulunuşu ayrı bir şey,  tinimizde öz varlığımızda ussal olarak,  
duygusal olarak,  ruhsal olarak bulduğumuz nimet farklı bir şey; o ihsandır.  

Yani lütuf dediğimiz ihsan ile yakin gelirler. Ama nimet yakin gelmez, yakin 
gelmene araçtır. Yani dünyalık nimet, doğaya ait nimet senin Hakk’a yakin 
getirmenin aracıdır. Yersin,  içersin sıfatlara döner. 

Ama ihsan,  o başka bir şey. O tinsel olarak bulunan, manevi olarak bulunan 
bir şeydir ki  o yakin getirir. Yani bizatihi orada yakinsindir. Görme sıfatını 
düşün. Bugün belki konuşacağız ama şimdi bu gibi sıfatlara girmeden önce ilk 
konuşmamız gereken şey Allah’ın zati sıfatları ve subuti sıfatlarıdır. Yani 
epistamolojik olarak belki bunların ele alınması,  yani bilgi bilim olarak… 
Varlığın kendisi olarak değil,  kendiliği olarak değil,  Varlığın kendisi üzerinden 
bilgi bilim olarak ele alınması gerekir. Çünkü bir şeyden bahsediyorsak,  
oradaki ilimden de bahsediyoruzdur yani sonuçta bizim bahsimiz ilimle 
alakadar birşeydir. Kâinatta olan her türlü şey sözel olarak insanda 
içselleştirilerek ilim oluyor. Bir şeyi dile getirmeniz aslında onu kendinizde ilmi 
olarak içselleştirmenizin sonucunda dışlaştırmanız anlamına geliyor. Yani 
makro kozmosta bir şekilde mikro kozmos olarak içselleştirilmiş bir durum 
var, özet olan bir durum var amenna. Ama aynı zamanda bütün kâinatı 
dillendirirken yani söz ile kal ile bütün kâinatı dillendirirken,  dillendirmenizin 
ilk durağı bilgi edinmedir. Ussal olarak bilgi ediniyoruz ama her edindiğimiz 
bilgi içselleştirilir duygular ile… Bizdeki karşılıkları ile içselleştirilir,  
içselleştirildikten sonra us’a doğru sezgisel olarak algılanabilir,  anlaşılabilir,  
kavramsal olarak bilinir.  

Ama us’sal olarak biliriz,  sezgilerimizde anlarız.  
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“Kalpler verdik anlamazlar” diyor,  demek ki kalp anlayışa ait. Çünkü bilgi kalbi 
olarak Allah’ın lütfü ihsanıyla sezgisel düzeyde anlaşılır,  akli olarak ise 
kavranır,  bilinir. Şimdi bilgi ile eğer us’sal olarak bir bilgiyi biliyor isek,  o bizi 
zamana doğru taşıyor,  nesnel olgusallığa taşıyor. Yok eğer kalbi olarak 
kavrıyorsak,  anlıyorsak o sırada kendi varlığımızın anlığındayızdır. Sebebi de 
şudur; çünkü anladığımız şey aynı anda ruhumuzda örtüdür,  elbisedir. 

Mesela bir şiir okunuyor size,  şiirin akli hiçbir tarafı yok ama anlıyosunuz!  
Aynı anda ruhsal olan hareketlenme,  aynı anda içerik olarak sizde karşılık 
bulması,  aynı anda halde karşılık bulmasıdır ki onu aynı anda anlıyosunuzdur 
ki içeriği sizde hazır oluyordur. Ve ruh o içeriği zaten kendisinde özümsediği 
içindir ki, bir elbise gibi kendi üzerine giyer,  yani anlar. Anlayan ruhtur,  bilen 
ruhtur. Yani direk biz temelde ruh varlığız,  ama ruh varlığı olarak buraya 
insan olmaya gelmişiz. Sonucumuz insan olmaktır. Eskiden ruh meleğiydik 
ama buraya insan olmaya geldik; insanlığımızda Allah’ı bulmaya ve O’na 
ermeye geldik. Böyle olduğunda ereğinde kendini bulan Kamil İnsan 
olacağızdır. 

Ama Allah’ı anlayabilmek için ne lazım? 

Bütün kâinatı bilgi ile içselleştiriyor ve bilgi ile dile getiriyoruz. Adem’e söyle 
diyor ya esmaları…  Bütün kâinatı dile getiriyoruz içselleştirdiğimizi. Herkes 
istidadınca bilgiden ne kadar nasibi varsa. “Her bilenden daha iyi bilen var” 
dediği için bir sürecinde olduğunu görüyoruz. Demek ki bilgide derecelerin 
olduğunu görüyoruz,  alimlikte derecelerin olduğunu görüyoruz,  Allah’u 
Azümüşşân aliy’ul âlâsını nasip eylesin cümlemize. 

“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz”  

“İlim müminede müminin kadınına da erkeğinede farzdır”  

“De ki; rabbim ilmimi arttır”  

Yani insan, mümin olanın üzerine farz… Şuna farz,  buna farz değil; mümin 
olana farz. Diğerleri de icabet ediyordur,  diğerleri çalışıyordur, çalıştıklarının 
gayretini buluyordur. 

Cenab-ı Hakk’ın varlık sıfatlarını konuşacağız. Evvela Cenab-ı Hakkı bir 
tanımak lazım.  
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Fatiha’yı okuyoruz,  Fatiha Kur’an’ın fihristidir.  

Resulullah diyor; “Bütün Kur’an Fatiha’da özettir,  Fatiha 
BismillahirRahmanirrahimde,  BismillahirRahmanirrahim de Ba’nın altındaki 
noktadır.”  

Hz. Ali de güzel söyler,  der ki; “Ba’nın altındaki nokta benim”  

Yani ilmin toparlanışı, Ba’nın altındaki nokta! Bir nokta nasıl Ali olur? Aslında 
burada kastedilen ilmin bir noktada toparlanış olduğudur ki kendi sıfatını 
orada işaret eder. O işarette bendir,  bütün ilim insanda benlikte toparlanır. 
Bencillikte demiyorum;  benlik, öz varlığımız, yani kimliğimiz… Hüvviyet ve 
ben kavramı bütün varlığımızın dışa vurumudur, yansıtışıdır. Yani ben 
dediğiniz zaman bizatihi kimlik olarak kendinizi sorguluyorsunuzdur ve bu 
noktada da arı soyutlama olarak en yüksek derecede kendinizi ifade etmenin 
aracı olan kavramdır da. Çünkü ben dediğiniz zaman bütün varlığınıza aşkın 
olarak söylüyorsunuzdur. Ben dediğiniz zaman,  kendi üzerinizden doğa 
zeminindeki doğaya aşkın olarak da onu söylüyorsunuzdur. Yani sadece kendi 
varlığınız değil, aynı zamanda doğanın sizde sonlanması sebebiyle,  bütün o 
size sebep olan doğayada aşkın olarak “ ben “ diyorsunuzdur.  

Peki bunu neyle yapıyorsunuz;  ilimle yapıyorsunuz.  

Bütün insanoğluna bakın, bencillik sıfatlarının tamamına bakın –bencillik, 
benlik demiyorum-  benliklerinin ilim düzeyinde açılımlarıdır. Sen benim 
kariyerimi biliyor musun,  şöyleyim böyleyim,  biliyormusun… İlim olarak 
edindiği ne ise… İlim olarak kültürü edinmiş; seçkin bir insan yani. Sen benim 
kim olduğumu biliyor musun? Tamam amca biliyorum,  ne yapalım yani 
büyüğümüzsün! Veya kariyer olarak, fark etmiyor; sen benim kim olduğumu 
biliyor musun? Edindiği bütün bilgi sonunda kariyerinde görünüyor çünkü. İş 
yerlerinde veya polislerde çok oluyormuş;  hani çeviriyorlar ya, sen benim kim 
olduğumu biliyor musun!  

Arı soyutlamadır ama aynı zamanda kendiliğini öz kendiliğini onamaktır. Ve 
bir kişi, bir varlık sadece kendi üzerinde öz varlığını kendi ile onar. 
Eylemlerinde başkası onar. Yani evvela öz varlığınızın,  öz kendiliğinizin 
farkındalığına, öz benlik farkındalığına gelmelisiniz. Öz benlik farkındalığınıza 
geldiğinizde,  soyutlanamayacak yere geldiğiniz anlamına gelir ki hiçbir şekilde 
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kendi varlığınızı soyutlayamazsınız. Öz kendilik olarak kimlik belirimi ilkesel 
eylemlerde ise şahsın edimde görünüşünü kendi üzerinizde kendiliğiniz olarak 
onarsınız - Hüviyet-i Hakk- Herşeyi soyutlarsınız; ama ben derken hiçbir 
şekilde kendinizi soyutlamadığınız yerdesinizdir. Buna felsefede 
olumsuzlamanın olumsuzlanması deniliyor. Bizde terki terk deniliyor. Yani 
felsefede olumsuzlamanın olumsuzlaması eşittir terki terk. Terkettin, 
terkettin, terkettin; kendiliğin kaldı. Terki dünya,  terki ukba,  terki terk… 
Kendiliğin kaldı, öz varlığın kaldı. Kendiliğin, olumsuzlayamadığın tek varlıktır 
O, öz benliktir O. O, bizatihi Allah’tır. Bütün amaçta zaten Allah ile ayağa 
kalkmak,  evvela farkına gelmek… Bitiyor mu, bitmiyormuş dedik daha önceki 
sohbetlerde. Zaten ondan sonra başlıyor. Lakin kendi farkındalığımıza gelmek 
için Fatiha’ya geliyoruz. 

Fatiha veche, yüz, çehre… Fatiha çehredir ama Kur’an’ın da fihristtidir,  
özetidir. Yani Kur’an’da ne anlatılıyorsak aslında Fatiha’da özetlenmiş. 
Düşünün kaç sayfa bir kitap,  kimine göre altı ayet kimine göre yedi ayet 
BismillahirRahmanirrahimle beraber ve hepsi özetlenmiş orada. Mantığına 
girdiğiniz zaman özetlendiğini görüyorsunuz. On iki derse yakın oldu, zaten 
Fatiha’yı okuduğunuz zaman konuştuğumuz her şeyin Fatiha’nın dahilinde 
olduğunu görüyoruz. Peki Fatiha’yı anlamak için ilk önce ne yapmalıyız? 
Fatiha zaten fihrist olduğu için diğerlerinin açıklamasında kendisini gösteriyor. 
Onun için içine derinliğine kendisini koymaz. Hz. Ali diyorki; eğer Fatiha’nın 
tefsirini yapsaydım - tefsir diyor bakın tevhil demiyor -  kırk deve yükü kitap 
yazardım diyor. Yorumunu yapsaydım. Dedim yarabbi yarabbi yarabbel 
âlemin,  kırk deve yükü kim okuyacak? Bir de o var. Kırk deve yükü az değil. 
Kırk deve yükü kitap; o Kur’an’ın tefsiri… Çünkü açıyor ya aslında Kur’an-ı 
açmış olursun başka birşey değil.  

Velhasıl kelam o zaman neyi tanımamız gerekiyor; ilk önce Allah’ı tanımamız 
gerekiyor. Çünkü Fatiha’da iki varlık durumu var. Bir; rabbül âlemin varlık 
durumu var, Allah.  İki; kulluk durumu var. Yani kulun evvela Allah’ı tanıması 
lazım ki Fatiha’nın kendisini bilsin. Onun için zatı sıfatlara mecbur uğramak 
zorundayız.  

1. Vücud   

Vücud demek epistomolojik olarak bakarsanız varlık demektir. Vücud 
demek  aslında var demek, bilinebilinir demektir. Çünkü birşey varsa 
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bilinebilinir, yoksa zaten bilinemez. Yani bilinebilir sıfatlara haiz olan 
vücuda sahip bulunana varlık demekteyiz. Zatı mahiyetiyle kendisine 
dışsal olarak kendiliği bilimeyendir ama varlığının öznel belirimleri olan 
sıfatlarıyla bilebileceğimiz bir varlıktan bahsediyoruz. Mevcudat varlık 
olarak Alla’ı bizlere sadece var olduğuna dair işaret ederler, delillerdirler. 
Fizyolojik olarak var mı; var, sonsuz diyoruz çünkü. Vücudu bileceğiz ki 
sıfatlara bağlı olarak düşünebilelim.  

2. Kıdem   
3. Beka  

Bu iki sıfat başlangıçı ve sonu olmayan vücud niteliğine sahip olduğunu 
anlamlı kılarlar.  

Kıdem demek, önceliği, evveliyatı yok demek. Bütün var olanlar hadisdir,  
hepsininde evveliyatı anlamına gelir. Yani evveli, öncelikli olan… Evet 
vücudu bileceğiz ama neye göre? Öncelikli olduğunu bileceğiz,herşeyin 
önceliğinde olan. Kendisinin de öncesi yok değil mi? Zamansal olarak 
öncesi yok,  vücud olarak öncesi yok. Vücuddan bahsediyorsan fizyolojik 
bir durumdan bahsediyorsun. Eskiden lahut, şimdi  uzay diyorlar farkeden 
eden birşey yok. Eskiden Hahud, şimdi nur deryası, kuantum deryası 
diyolar,  farkeden birşey yok. Sadece dil farklılaşmış. Bu şekilde içeriklerini 
doldurabilirsiniz.  Ama neyle biliyoruz; kıdemle biliyoruz. Yani mantıksal 
olarak gittiği zaman bir hiyerarşi ile gidiyor; evveliyatı yok,  herşeyin 
önceliğindedir O.  

Bu neyi getiriyor; demek ki neden bir Varlık, töz,  cevher… Eğer 
Kıdem’den bahsediyorsanız,  öncelikten bahsediyorsanız, O cevherdir. 
Bütün varlığın cevheri olan Beka. Bütün varlığın aynı zamanda 
kendisinde… Bakın, bekadır ama bütün varlığın sonuçta kendisine 
döndüğüdür baki olarak… Ama beka bundan daha çok şunu işaret eder;  
baki, beka değişmeyen demekki değişmemesi lazım…  Yani Kıdem’le bir 
cevher olduğunu anlıyoruz,  bekayla değişmeyen bir varlık olduğunu 
anlıyoruz; çünkü sonu yok. Hem yaşamsal olarak sonu yok,  hem varlık 
olarak sonu yok bunu net biliyoruz. En basiti düşünün, dünya var 
olduğundan beri sonsuzlukta hangi konumdan başladı da hangi konuma 
geldi; hep hareket ediyor. Kâinatın devasa büyüklüğünü bir an gözünüzün 
önüne getirin,  nerede başladı ve hâlâ yerinde durmadığına göre, kendi 
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ekseni etrafında da döndüğüne göre, sprial döndüğüne göre ve hareket 
ettiğine göre; nerede başladı, nerede bitiyor... Bitişi yok. Sonsuzluk… 
Kâinatin bir bitişi var da sonsuzluğun bir bitişi yok. Konum olarak hiç bir 
zaman aynı yerde değiliz. Düşünün,  sonsuzu sınırlayan birşey yok ki 
anlayalım. Çünkü akıl anlamak için sınırlı bir şeye ihtiyaç duyar,  sınırlılığa 
belirlenime ihtiyaç duyar. Sonsuzu belirleyecek birşey yok. Sadece onun 
belirlenimini sonlulardan anlıyoruz. 

Beka varlığı itibarıyla hem yaşamsal olarak  hem de vücud sıfatındaki 
varlık itibarıyla sonu olmayan olarak bekadır,  bakidir yani değişmeyen. 
Aslında bize felsefi olarak lazım olan kavram değişmeyendir. Şu 
değişkenliğin içinde ne değişmiyor? Varlığın bizatihi kendisi değişmez. 
Termodinamiğin ikinci yasasına gidin zaten söyler, herşey değişir ama 
enerji değişmez. Enerji herşeyde biçimini değiştiriyor ama fonksiyonel 
olarak değil mi. Fonksiyoneldir ama değişimde. Ama öz varlığı itibariyle 
şuurunda değişiklik olmaz, Allah kendinde zat olarak değişmez.  

Bakın bilebilmek için söylüyoruz bunu… Vücud; bilinebiliyormuş.  Kıdem; 
duyularımızla, us’umuzla bilinenler içerisinde öncelikli/evvel olan,  töz 
olan,  cevher olan, varoluşa neden olan vacib-ül vücud/olması zorunlu 
olandır. Ama neden, öyle bir cevher olacak ki gelip geçici bir cevher değil;  
bu baki bir cevher,  değişmeyen bir cever olacak. Yani; toprak, hava, su 
gibi değil. Günümüzde buldular bunu. Eskidende keşifleriyle vs 
buluyorlardı/biliyorlardı. 

4. Vahdet  

Vahdet, birlik sıfatına işaret eder. Bir değil! Vahid bir, Vahdet birlik. Ama 
Allah için birlik kavramı kullanılmaz,  çünkü Allah zaten herşeyle birdir. 
Birlik bütünsel bir kelimedir. Birlik dediğin zaman kâinatta kullanılır. Ama 
herşeyi birlikte tutan, vahid olandır O. Yani vahdet sıfatı O’nun birliğini 
işaret eder. Vahdet Ahad’tan geliyor zaten. Mesela, şu masada olanların 
hepsi birliktedir iradeye bağlı olarak,  mülkiyete bağlı olarak. Vahdet sıfatı 
kâinattaki bütün bulunan her ne ise - ögeler,  sıfatlar,  görünenler,  
fenomenler - arkasında yatanı işaret ettiği için,  bize buradaki bütünsellik 
onu işaret ediyor anlamına gelir. Yani vahdet, Allah-u Azimüşşân’ın 
kendisini işaret edenler üzerinden kullanılır. Ama vahdeti değil vahidi 
kullanırsan, o zaman bizatihi zatı konuşursunuz. Demek ki kendinde de,  
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zatında da tek olan bir varlıktan bahsediyoruz. Hani diyor ya; yanımda 
kimse yok,  kamekân Allah öyledir sözüne kadar gider bu. Hz. Ali’ye 
geliyor; “Allah var idi yanında kimse yok idi.” Demek ki sonu olmayan bir 
varlıktan bahsedeceğiz. Yani vahdet sıfatı sonuçta bizi sonu olmayan bir 
varlığa götürüyor. Beka ile, kıdem ile sonsuz içeriğini zaten edindik,  
vahdet ile tam oturur.  

 
5. Muhalefet’ül havadis; Sonradan olanlar (Yani nedeni kendisinde olan. 

Allah’tan olan her şey sonradan olan) havadis olan hiçbir şey ona 
benzemez. Bu sıfat havadis olanlarla zatının mahiyetinin 
bilinemeyeceğinin anlamını taşır. Havadisler/sonradan olanlar –
nesnel biçimselliğe haiz olanlar- zatına benzer olmadığı için zatı 
onlarla bilinemez.  

Peki ne ile bileceğiz? Başlangıçı kendinde (Kıdem), sonu kendinde(Beka), 
nedeni kendi olan (Kıyam bi-zatihi) zati nitelikleriyle O’nu bilebiliriz, 
bulabiliriz. 

“Sizin düşündüklerinizden aliy’ül aladır” dediği ayeti kerime vardır. 
Benzemez, muhteşem bir şeydir bu. Biz benzerlerle biliriz, benzemiyorsa 
mahiyetini bu benzemezlerle bilmiyoruz. Yani bir bardak, bir güneş veya  
başka bir şeye benzemediği için onu göstermezler. Sadece işaret ederler, 
delilleridirler, önemli olan da bu. Sadece işaret ederler, çünkü eserinde 
muessiri bilirsin değil mi. Bir varlıktaysa, nedeni de O’ysa; O’nu işaret 
ediyorlardır, başka bir şey değil. Yani bütün kâinat Cenab-ı Hakk’ı işaret 
eder. Kâinatın kendisi Allah’a benzemez, bütün kâinata Allah diyemezsin, 
benzeri değildir ki odur diyesin, mahiyetini bize vermezler. Onun için 
Muhalefet’ül Havadis; bunlarla Allah’ın  mahiyetini bilemezsiniz demek. 
Peki bunlarla neyi biliyoruz; O’nun sıfatlarını biliriz. Zaten bizim 
ihtiyaçımızda bu bakın, rabbül âlemin sıfatından zaten buraya gideceğiz 
Kıyamı bizatihiye doğru.  

6. Kıyam-ı bizatihi; kendi nefsiyle ayaktadır, kendi şahsıyla ayaktadır.  

Sonsuzun içeriği dayanağı olmayan, Kıyamı bizatihi ile doluyor; çünkü 
kendisiyle ayakta olan. Kıyam-ı bizatihi demek dayanağı yok, nedenini 
kendinde bulan, nedeni kendinde olan, başka varlıkta bulmayan… 
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“Habibim seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı” Yani 
hiçbir şekilde nedenimi bana verecek başka bir varlık yok diyor. Ki onun 
içinde Allah’u azimüşşânın Cami’ül Ezdad esması, kendi varlığının sıfatı 
olarak anlaşılması gereken bir esma değildir. Cami’ül ezdad; zıtları 
kendinde cem eden…  Kendisi hepsinin üstünde olan  gibiymiş değil, her 
şeyi zıttıyla yapan anlamına gelir. Zıtların üzerinden… Bir şey istiyorsa 
zıtları üzerinden açığa gelme anlamına gelir. Kendisi zıtlara aşkın duran 
değil, çünkü kendisinde zıtlık yok. Karşısında, yukarısında, aşağısında bir 
şey yok ki, şahıs olarak yanında arkasında bir şey yok ki kendinde bir 
zıtlıklar var etsin.  

Vahdet sıfatını bütünlük olarak ele alırsanız, şahsında bütün olan bir 
varlıktan bahsediyoruz. Aynı zamanda şahıs olarak siz de öz benlik olarak 
bütünda durmuyormusunuz? Sizi sağlıksız  kılan nedir; ya bedeninizde ki 
olgular ya da dışarıda ki bağlantılar ve dayanak edinmeleriniz… Bizi ikilikte 
öz benliğimize örten şeylerimiz ne ise bizi ikiliğe düşüren odur. Kendisini 
ikiliğe düşürecek hiçbir şey yok ve Kur’an anlatımının tamamına gittiğimiz 
zaman müthiş bir enaniyet görürsünüz, müthiş bir benlik görürsünüz. 
Kendi varlığı itibarıyla… Burada ki enaniyeti olumsuzlama noktasında 
söylemiyorum, tamamıyla olumlama noktasında, yani olumlu bir kıpıda. 
Dikkatli bakarsanız Kur’an’ın tamamında hüviyet olarak hep kendini 
anlatır. “Benden başka ilah olup olmadığını benden daha mı iyi 
biliyorsunuz elinizde bir delil olsun” Bak, konuşurken bile tamamıyla 
kendini konuşan bir varlıktan bahsediyoruz. Öz kendiliğinden katiyyen 
taviz, yok. Ama İncil’e gittiğiniz zaman, öz kendiliğinden bir taviz var; “Rab 
dedi  ki” Kur’an’a gidin “de ki” Ayrışımı görüyormusunuz, muhteşem bir 
şeydir. Tevrat’a gidin; hikâye dinlersiniz. Niye; kul anlatıyor. Allah’a gidin, 
Kur’an’a gidin; Allah’ın  kendisi hikâyeyi anlatıyor, direk kelam sıfatıyla 
kendini izhâr ediyor.  

Benzeri, benzer olanla görürüz biliriz. Benzeri yok, neyle biliceğiz mahiyetini; 
Kıyam-ı bizatihi… O zaman nasıl bileceğimizi elhamdülillahirabbülâlemin de 
bize işaret edecektir.  

Kıyam-ı bizatihi ilk önce bir tamamlayayım; nedeni sadece kendinde olan, her 
varlıkta tecelli ederken dahi nedeni kendinde olarak tecelli edendir. Yani 
hiçbir varlığın nedeni kendi değildir, bizatihi neden Allah’tır.  Kıyamı bizatihi, 
nedeni kendinde olan varlık demektir. Bu duruma bilgi bilimden bakıldığında 
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kendisini kendisiyle bilebileceğimiz, yani nedeni kendinde olan varlık bilincine 
erildiği zaman bilinebilir demektir. İlkeler bağlamında, töz bağlamında, cevher 
bağlamıında nedeni tamamıyla O’na aittir. Onun için ki kader dediğimiz 
Allah’ın  kaderi dediğimiz odur. Kendisine bir plan program yazmış. O plan 
projesinde ne varsa onu yaşamanın dışında başka hiçbir şey hiçbir şey 
yapmıyoruz. Zaten hiç  kimsede başka bir şey yapmıyor. Bunu da Maliki 
yevmiddin’de zaten anlatacağız inşallah.  

Hemen arkasından geçelim diyelim ki Subuti Sıfatlar… 

1. Hayat sıfatı  

Zatı nedir? Dirilik… Zatı nedir demek şu demek; yani siz de bir hayat var ama 
şahıs olarak sizde ki karşılığı sen dirisin demektir. Yani bir Allah’tan 
bahsediyoruz ama diri bir Allah, alim bir Allah’tan bahsediyoruz.  

2. İlim sıfatı  

Yani ussal bir varlıktan bahsediyoruz, aklını kullanan, aklı olan bir varlıktan 
bahsediyoruz ki onu daha önce söylemiştik, o düşünen bir varlıktır ama 
düşüncesinde düşündüğünüde yaratan bir varlıktır. Onun düşüncesi aynı 
zamanda halk etmedir demiştik hatırlarsanız. Yani halk etme sıfatı eşittir 
düşünme sıfatına denk gelir. Hani Kuddüs esmasının bizde ihlâs olarak 
tecelli etmesi  gibi. Bizde düşünce Cenab-ı Hakk’ta halk etmedir. Halk 
etme dediği zaman insanda ki karşılığı düşüncedir  ki bütün insanlık 
tarihine bakın düşünce ile de yarattığının dışında başka bir şey var mı? Ne 
yapıyorsanız hep düşünce dahilinde, başka bir şey değil. Her 
yarattığımız… Halk ettiğimiz… Mucit esmasıyla tevhitten baktığımız zaman 
yine bizim yarattığımız değil, Cenab-ı Hakk’ın bizatihi kendi eylemleriyle 
var ettiğidir. İlhamatlarla, şunlarla, bunlarla faili mutlakta kendisi olduğu 
içindir ki, ilim sıfatıda kendine ait olduğu içindir ki yine halk eden 
kendisidir. Tevhitten bakarsan zaten sebebleri görmüyorsun, halk eden 
Allah’ı görüyorsun. Yani Edison’u mu göreceğiz, yoksa ampulu bize icat 
eden Allah’ı mı göreceğiz? 

Bu sıfatlara dikkat edin;  kudret sıfatı var, Kadir; her şeye gücü yeten, her şeyi 
var eden bir kudret… Aynı zamanda cevher… İrade sıfatı var  ki ondan önce, 
taleb eden bir şeyi isteği doğrultusunda yapan. Demek ki Cenab-ı Hakk’ın 
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irade sıfatına gittiğiniz zaman çok enteresan bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. 
En basiti kendinizde, irade ile nereye bakarsınız, hep önünüze bakarınız değil 
mi? Halk ettiği zaman hep ilerisine bakar, hiçbir zaman geride durmayan hep 
ilerisine bakan… Bizde de öyle değil midir, irade sıfatımızla hep geleceğe 
doğru yürümezmiyiz, her zaman ileriye doğru bakar ve her zaman ileriye 
doğru tavırda olan yarattığı zamanda yarattığı nasıl  ki bir insan bir ürün 
veriyor, ürün verdiği şey önündedir, yarattığı şeyde her zaman yaratıcının 
eser verenin önündedir. Şahıs olarak önündedir, mahiyet olarak önündedir, 
varlık olarak önündedir, kendiliğindedir. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman 
ürünü veren bir varlıktan bahsediyoruz, halk ediyor ve hepsininde önünde 
duruyor. Hem ileriye bakıyor ama bir taraftan önünde duruyor. Onun için 
şudur dediğiniz anda, odur dediğiniz şey aslında onun geçmişiyle alakadar bir 
şeydir. Yani daha önce yaptığı bir şeyle alakadar bir şeydir. Yani bir yıldıza 
bakıyorsunuz demiştik hatırlıyorsanız, yıldıza baktığınız anda sizin o bakışınız 
önceden hazırlanmış  milyarlarca önce ki bir kadere bakıyorsunuz ve o sizin 
kaderiniz oluyor. Milyarlarca önce ki kader buradan değil mi ayrı mevzu. 
Yıldızların yerlerini bir bilseniz diyor, hani bir ayette çünkü yerinde değil ki… 
Ama burada önemli olan şu, önceden yaratılmış bir şeye bakıyorsunuz. Veya 
da  bir şey yapıyorsun mesela görüyorsunuz. Gördüğün şey bitmiş bir şey ve 
bitmiş bir şeye diyorsunuz ki O. Yani Allah şu anda çay, Allah şu anda put… 
Her gördüğü şeye yani olmuş bitmişe, olmuş bitmişe  O’dur diyoruz  ki en 
saçma tarafıda bu.  

Şimdi elhamdülillahirabbülâlemine doğru gidelim buradan. İlk önce şu subuti 
sıfatları tamamlayım.  

3. Tekvin sıfatı  

Oluşa taşıyıştır, her şeyi hareketiyle oluşa taşır. Aslında hareketin dışında 
başka bir şeye tanık değiliz. Yani bir şeyi görüyorsanız, bir şeyi 
hissediyorsanız, bir şeyi müşahade ediyorsanız orada ki harekete 
tanıksınızdır. Oradaki kuvvetin faz olarak, hareket olarak biçime gelişi… 
Sonuçta biçimin kendiside zaten iç âlemine gittiğin zaman hareketin 
dışında başka bir şey değildir. Hareket dediğim zaman harekete varlık 
vermiyorum, nurun kendisinin hareketinin dışında başka bir şeye tanık 
olmuyorsunuz, var edici hareket. Velhasıl kelam, tekvin sıfatını oluşa, 
yaratışa, halk edişe kadar gider bu.  
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4. Semi 
5. Basar  

Basir ve basar sıfatları vardır, semi ve basar vardır. Birisi semi olarak 
karşılık görüyor, birisi de basir olarak… Yani gören ve duyan. Zaten halk 
ettikten sonra gören ve duyandır. Bu sıfatların içerisinde hepsi sıfat 
tavırları olarak belirir.  Ama sadece hayat zatı itibarı ile dirilik niteliğinde 
bulunduğundan dolayı tavır olmaktan ötedir. Genel olarak doğada hayat 
halk edilmişdir, ama dirilik halk edilen bir şey değildir. Nurun kendisi 
diridir. Nurun kendisi şuurludur. Nurun kendisi zaten görüş sahibidir. Halk 
etmeye başladığı zaman zaten görüyor, zaten de duyuyor. Ama duyma 
nurun kendisinde olan bir şey değil, var ettikten sonra açığa çıkan bir 
özellik. Bir daha söylüyorum bakın şimdi her şeyden soyutlandınız 
soyutlanınca hâli istiğraktan nura bakıyorsunuz farz edin. Kendine ait bir 
bakış, o şuurlu bakış; kuşbakışı rüyalarınızda bakıyorsunuz,  kim diye 
bakıyorsun? Ayten diye bakıyorsun değil mi? Ayten bakmasında orada, 
sadece görüş olarak bak, orada sadece bakış vardır ama bak duyuş o 
gördüklerin içinde bir hareket olduktan sonra olan bir şey. Ama bakış 
bizatihi niteliksel olarak orada olan bir şey. Yani öz varlığında görüş vardır 
ama duyuş halk ettikten sonra halk ettiklerini duymayla alakadar bir şey, 
sonrada kazanılan bir sıfat. Ve Cenab-ı Hakk bütün tavırlarını halk 
etmiştir, sıfatlarını halk etmişdir. Onun için baktığınız zaman kendini halk 
edendir demişlerdir. Bakın zat olarak değil, sıfat olarak.  

Rahman, rahim, kadir, rab, mürebbi her tavrıyla kendini bir sıfatında halk 
ediyor ve o halk edişin içinde bizlere düşen nasip ne kadar ise… İstidadımız  
kadar… Kendisi sıfatlarında var ederken o sıfatlarından istidadımız ne ise o 
düzeyde ona tanık olmak. Çünkü evet kendini halk ediyor ama bu şekilde 
muhteşem düzeyde ürün veren ve kendinde tavırlarda olan bir varlık 
kendisine tanıklık istiyor. Aslında onanmak istiyor. Hani bir iş yaparsınız ya 
hani millet gelsin görsün birisi desin ki aa ne güzel yapmışsın… 
Elhamdullillahirabbülâlemin… Giriyorsunuz oraya hemen muhteşemdir.  

Zaten öyle başlıyor; Elhamdülillahirabüllallemin… Hamd âlemlerin Rabbine 
mahsusdur. Yani ben bilinmek ve onanmak istedim. Rab diyince zaten 
içeriğinde bambaşka bir doluluk var… 
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Şu subuti sıfatları bitireyim. Subuti sıfatlar âlemde tektir,zatıyle alakadar 
olarak tektir. Yani görme dediğiniz kâinatta tektir. Fonksiyonel olarak türlü 
türlü görme çeşitleri olabilir, bazı organlara bağlı olarak türlü türlü görme 
fonksiyonları değişebilir. Sesle gören, radyasyonla gören, radarlarla gören… 
Türlü türlü görme çeşitleri, ensturmanlarına bağlı olarak değişebilir. Ama 
görme tektir, duyma tektir, bilme tektir, dirilik tektir. Herbirinin cüzi ve külli 
olarak ayrışımı olabilir ama tektir. Yani varlıkta görme dediğimiz zaman zaten 
nurun kendisiyle görüyoruz onun için zaten tektir. Nurun kendisiyle 
duyuyoruz, onun için tektir.  

6. Kudret  
7. İrade 

Kudret nurun kendisine bağlı, onun için tektir. “Ben istemeden siz  
isteyemezsiniz” İrade yine O’ndan kaynaklanıyor tektir. Yanında  kimse 
yok ki başka birisi irade etsin farklı bir irade çıkarsın. Hani uzaylı 
bekliyoruz; emin olun bu sıfatların dışında bir uzaylı gelmez. Gelen 
uzaylının ya görmesi vardır, ya algılaması vardır, ya düşüncesı vardır değil 
mi , başka bir şeyide yoktur.  

Harut, Marut gelmiş, senin benim  gibi birer varlıklar. Metin babanın dediği  
gibi gelin çay kahve içelim deriz başka ne deriz? Yani benim  gibi düşünüyor 
mu… Düşünüyor. İletişimi benim  gibi mi? Benim  gibi… Benden bir farkı yok, o 
da bu âlemin malı yani. Eğer bir varlıktan bahsediyorsanız varoluşdan, varoluş 
mertebelerinden, bu değişmezler üzeri var olduğundan da bahsediyoruzdur. 
Ve bu sıfatlara ne kadar haizdir, istidadı vardır, almıştır, o ayrı… Daha ne 
kadar görüş sahibidir, daha ne kadar duyu sahibidir. Mesela  aslan ne kadar 
duyu sahibidir, ne kadar ilim sahibidir; o istidada bağlı bir şey. Ama bu sıfatlar 
üzeri halk edildiği kesindir, daha fazla değil. Bu sıfatlar üzeri milyonlarca şey 
derler.  

Elhamdülillahirabbülâlemin; hamd âlemlerin rabbine mahsusdur. Aslında 
hamd âlemlerin Rabbinedir.  Âlemlerin Rabbi diyor, bak âlemlerin kendisi 
demiyor. Altının çizilmesi gereken başka bir konu Muhalefetul Havadis’den 
girer, âlemlerin kendisi değil.  

Peki Rabbi nereden biliriz? 
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Rabbi tavrından biliriz, eylemlerinden biliriz. Rab sıfatı içkinliği kapsar. 
Düşünün bir efendi var, ben köle olayım, bir sahibim var. (Allah göstermesin, 
özgürlüğün gözünü seveyim) Efendimin bir defa sıfatları bana içkin olması 
lazım, birincisi. Mekân olarak beni kuşatması lazım. En basiti bir çocuk ev 
halkındandır değil mi, evlat olarak? Baba dendiği zaman - yani rab, efendi - 
kendi muhitinde olan haliyle kuşatıcı değil midir? Kendi gücünün yettiği 
derecede de orda ki insanlara hüküm sahibi değil midir? Kuşatıcı… 

Muhit olmalı, kuşatıcı sıfatlarıyla kuşatıcı olmalı, mülkiyet olarak kuşatıcı 
olmalı… Hemen arkasından içkin olmalı, sıfatlarıyla içkin olmalı, onda iş 
görmeli dışında olarak da değil, bizatihi özünde olarak iş görmeli. Şimdi 
sıfatlarına gittiğimiz zaman içkin olduğunu biliyoruz. Yani bir rabbülâlemin 
var, ama belli bir âlemin Rabbi olsaydı o zaman içkin değildir diyebilirdik. Ama 
rabbülâlemin dediği anda bütün âlemleri kapsıyor. Muhit olduğu için aynı 
zamanda da içkin olan bir varlıktan bahsediyoruz. Rab içkindir, rab muhittir, 
ama rab olduğu için, üzerlerinde rab olduğu için aşkındır.  

Hemen arkasından eyleminde göründüğü için ki aşkın olan eyleminde 
görünür. Birdaha söylüyorum, sıfatında değil, aşkın olan eyleminde görünür. 
Mesela ben diyorsunuz; eyleminizde ben derken aşkınlıkta kendinizi ifade 
ediyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz yaptığınız işin kendisi bütün sıfatlarınıza 
aşkın olarak sizin belirlenimlerinizi ortaya koymuyor mu? Bütün sıfatlarında 
aşkın evet, eyleminde aşkın olmalı evet ama o aşkınlık işin enteresan tarafı 
belirleyici olmalı ve rabbül âleminden bakıyoruz. Bakın âlemin demek; 
bilinenler. Bilenenlerin içini insan olarak şöyle doldurun, bilinenler; sizin 
bildikleriniz ve bilmediğiniz ne kadar âlem varsa hepsinin Rabbi. Çünkü 
âlemlerin dediğin anda hepsi içine giriyor; içkin, muhit, aşkın ama eyleminde 
de belirleyici olan. Belirleyici olması sebebiyle zaten aynı zamanda da 
belirleyen, gören, duyan, farkında olan, önünde duran bir varlıktan 
bahsediyoruz bütün âlemlere. Âlemlerin önünde duran, âlemlere içkin olan, 
âlemlere muhit olan, kendi varlık mekânıyla âlemlerin üzerinde aynı zamanda 
kendisine mülk edinen, aynı zamanda âlemlerin kendisine aşkın olan, 
eylemleriyle bütün âlemi belirleyici olan… “Görmez misiniz gökleri direksiz 
ayakta tutuyorum” Bak belirleyici, belirliyor yani belirleyecek dediğim, ortaya 
çıkartıyor açığa çıkartıyor.  

Elhamdülillahirabbülâlemin hangi sıfatlarıyla? 
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Rahmetin iki sıfatı vardır. “Rahmeti kendime farz kıldım.” Rahmeti farz kılması 
varlık vermek demektir. Varlık vermenin de iki vechesi vardır; Rahman ve 
Rahim sıfatı. Errahmanirrahim  ki Bismillahirrahmanirrahimin içine girmiyoruz 
zaten Bismillahirrahmanirrahimi anlatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim 
demek Allah’ın  ismiyle, ama Allah’ın hangi ismiyle; senin üzerinde ki Allah’ın  
ismiyle! Her varlık BismillahirRahmanirrahim derken,  kim olursa olsun ister 
bir hayvanatın diline versin farketmez, kendi varlığı üzerinden hangi sıfatıyla 
rab’sa o sıfatı ile Allah’ın  ismiyle… Yani bir Allah var ama onun ismiyle 
üzerinde ki ismiyle…  

BismillahirRahmanirrahim… Benim üzerimde ki ismiyle Rabbime hamdu 
senalar olsun ki O’nu onuyorum, O’na tanığım.  Benim üzerimde Hayy olabilir, 
Kayyum olabilir, Alim olabilir ama ben biliyorum ki sıfat sahibi O. Biraz önce 
sıfatlarını zikrettik, sıfat sahibi O, O’nu onuyorum yani nedenim Allah.  

Elhamdülillahirabbülâlemin dediğiniz zaman bütün âlemlerin nedeni olan 
varlıktan bahsediyorsunuz; Rabb-ül Âlemin… Bir Rab varsa, bir yerde efendi 
varsa, bu orada ki olanların tamamının nedeni odur. Kölelik sisteminden 
düşünün; orada ki bütün çalışanları nedeni odur, ordaki icraatin, ürünün, 
mahsülün alınışın nedeni o rab’dir. Bütün varlıkta ki hiyerarşinin, bütün 
varlıktaki idare, idame, ikameye sahip olan bir rabden bahsediyoruz, yani 
nedeni olan bir rab.  

Bütün peygamber tarihine baktığımız zaman hep neden olan bir rabden 
bahsedilir ve neden olan bir rab aranır, üç peygamber hariç… Aslında Hud 
suresinde konuşacağımız bir şey, çünkü Fatiha denilince Hud’a doğru da 
gidiliyor. Çünkü orada nedeni olan varlıktan bahsediliyor, bakın nedeni olan 
varlığı  kimden alıyorsunuz? İbrahim’e gidelim, nimetine erdirdiklerine 
gidelim buradan, biraz daha ileri alalım filmi. Maliki yevmiddine geleceğiz de 
İbrahime doğru gidelim… Nimetine erdirdiğim… Neden olan bir Rabbi arıyor. 
Ben varım, bu kâinatin bir sahibi var;  bu neden olan varlık  kim? Güneş, 
yıldız, ay…  

Ama Allah şey değil ki, ne değil ki… Kim!  

Şu anda da bilimde ne yapılıyor neden olan varlık aranıyor. Ne? Enerji.  
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Kim… O kim? Bir ne değil, bir şey değil, bir eşya değil, özne, şahıs. 
Elhamdülillahirabbülâlemin bütün varlık âleminin şahsı olan, nedeni olarak 
şahsı olan bir varlıktan bahsediyoruz; Tanrı.  

Bizim teolojimiz tamamıyla nedene bağlı… Ama şahıs olarak nedene bağlı bir 
Tanrı’yı işaret eder.  

Musa’ya gidiyorsunuz nedene bağlı Tanrı’yla hareket ediyor; yasaları koyucu… 
Bütün yaşamın temeli olan, bütün yaşamı idare, idame ettiren neden Tanrı, 
Museviyet.  

Âdeme gidiyorsun varoluşların nedeni olan… Yaratılış mitinin temelinde 
neden Tanrı yatar, Erek Tanrı anlayışı var mıdır, yok.  

İsa’ya gittiğiniz zaman görürsünüz Erek Tanrı’yı… Sen böyle yaparsan böylesin, 
şöyle yaparsan böylesin; çünkü ereğinde okumaya başlıyor. Ve ilk ereğe 
geçişlerden bir tanesi İsmail’e gittiğin zaman görürsünüz; Rabbim bunu bana 
Murad ettiyse… Ama İsmail’de halen farkındalık yoktur. Yani ussal farkındalık 
yoktur, sezgisel bir farkındalık vardır, daha kalbidir. Rabbim bu kurban olmayı 
bana Murad ettiyse amenna diyor. Ona kurban olayım… Sonuçta o güzel bir 
hayır ister; yani sonuca –ereğe- bakarak kendini belirliyor. Ama bir başlangıç…  

Resulullah'a gidin tamamen akıbet üzerinden dini kurar. Tamamıyla akıbet 
üzerinden dini kurar, erek Tanrı üzerinden dini kurgular.  

“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız.” Niye; nedenimiz O. 
Ama sonuç? Bunun ahreti de var.  

Hz. İsa “Sizi Cennetin krallığına götürmeye geldim” diyor. Musevilerde 
bulamazsın ki Cennetin krallığını. İki defa öldürülüp dirilmeden…  Melekût 
âleminde erek gösteriyor. Melekûtu gösteriyor bak, halen Allah yok! Bizim 
cami esnafı ne yapar; namaz kılıyorum, ödeştik; Cennet’e gideceğiz. Yine 
ereğe bağlı bir düşünce var, çok önemli bir şey bu.  

Neden Tanrı, erek Tanrı… Zaten nedenimiz O olduğu içindir ki sonucumuz 
erek olarak yine O. 

Bunu şöyle anlatayım, şimdi ilk önce Maliki yevmid din’e geri dönmemiz 
lazım.  
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Şimdi, Elhamdü lillahi rabbülâlemin Errahmanirrahim. Rahman demek yasalar 
üzeri genel tecellisinde her bir varlığı, muradı üzeri ne hak üzeri yarattıysa, o 
hak üzeri varlığının hakikatini veren… Genel tecellide veriyor ve yasalarla biz 
bunu buluruz. Bakın aynı havayı alıyoruz, aynı toprakta yürüyoruz, aynı 
gravitasyonla varız değil mi dünya üzerinden... Rahman sıfatında yasalar işler, 
sünnetullah işler. Ama Rahim sıfatında ilkeler işler, ahlâk işler. Rahim sıfatı 
içseldir, dışsal olmaya başladığı zaman eyleminde yasalar üzeri görünüş bulur.  

Bunu şöyle anlatayım, Allah-u Azimüşşan’ın kâinatta yasaları var, buna 
sünnetullah diyoruz… Bu sünnetullahın içinde bir yasası var. İnek her zaman 
süt verir, Rahman sıfatıyla olduğu içindir ki süt verir. Ama kim o sütten içerse 
el Rezzak olarak ona tat verir, ona gıda verir. Hususen ona iltifatta bulunur, 
hususen ona nimet verir; Rahim. Evet, güneş dışarıda herkesi ısıtıyor ama 
sobayla, elektrikle bizi burada hususen ısıtıyor. Biz koyduk sofraya… El 
Rezzak! Sebep şu oldu, bu oldu önemli değil. Ama sonuçta bizi işiten, bizi 
veren O…   Zaten “kendilerinden verdiklerimizden” dediğin an da muğlâk, içini 
ne ile doldurursan… Kendilerine neyle verdiklerimiz, para, pul, yiyecek, 
içecek, yol, üst, baş, saç, kılık,  kıyafet “kendilerine verdiklerimizden Allah 
yolunda harcarlar” dediğine git, kendilerine verdiklerinin içini istediğin kadar 
doldur her şey girer... 

Errahmanirrahim bir daha söylüyorum Rahman sıfatı sünnetullaha dâhildir. 
Doğa üzerinden Cenab-ı Hakk’ın tecellisidir. Rahim sıfatı iç âleme aittir, zaten 
bazıları onu şöyle yorumlar, iç âleme ait olduğu için akıbetimiz, ahretimiz iç 
dünyada… Cennete gideceğiz ona işaret ediyor; gidip gitmeyeceğimiz meçhul 
yani o ayrı mevzu… Herkes Cennetlik ya cehennemlik kimse yok arkadaş! 
Onun için, cehenneme gidince de Rahim olmuyor mu? Yok olmuyor. Niye? 
Çünkü doğayla ızdırap veriyor, çünkü Rahman tecellisinde halen. Cehennem 
Rahman tecellisi üzeridir. Doğada ki bütün sıkıntılarınız doğa sebebiyle 
olmuyor mu, çalışıyorsunuz gayet gösteriyorsunuz, koşullar, hayat şartları hep 
doğanın zorlamaları sebebiyle olmuyor mu?  

Rahman sıfatı bereketi ilahinin doğa üzerinden gelişidir. Ama zorlayıcıdır, 
Zülcelâl’ı Vel ikramdır. Rahman sıfatının içeriğini dolduracak bir esma varsa 
eğer Zülcelâl’ı Vel ikramdır, insan üzerinden okursanız… Ama her varlığa da 
genel yasaları itibarıyla, nimeti ilahi, varlık hakkı ne ise, ikame edeceği adresi 
ne ise, yaradılış fıtratına bağlı olarak idare ve idamesini verir. Rahmandır 
çünkü… Ama Rahim bir hususi ilişkide doğadan nasiplenişiniz… Her varlığa 
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hususi noktada varlık verişi, ona bir sıfat verişi, sıfatı doğrultusunda öz verişi, 
o öz doğrultusunda -esma-ı has dediğimiz şey - ona yaşam verişidir. Bu da 
daha çok içseldir, şuursaldır, tinseldir, özseldir. Çünkü tin özsel bir şey ve içsel 
bir şeydir. Çünkü özden bahsediyorsan, şahıstan bahsediyorsan şahıs içerde 
olan bir varlıktır. Şahıs diyorsunuz dışarıya ait misiniz şahsınızla? Hiçbir kimse, 
hiçbir varlık şahsıyla dışarıya ait değildir, içeriye aittir, çünkü şahıs içerdedir. 
Onun içindir ki dışarıda olan şeyler sadece içeride olanı işaret eder. Onun için 
dışarıda kilerle mahiyetini bilemeyiz, sadece işaretler üzerinden tavırları ve 
bulunduğu tavırlarla kimliğinde biliriz, elhamdülillahirabbülâlemin. Bak rabbül 
âlemin kimlik sahibi.  

BismillahirRahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, ama hangi 
rab sıfatı üzeri sizlerin üzerinde Rab’se… Âlim mi, âlim esması üzeri mi rab? 
Rahim mi, rahim esması üzeri mi rab? Hu mu, hu esması üzeri mi rab? Kadir 
mi Kadir esması üzeri mi rab? Hangi esması üzeri size Rab’se o esması 
üzerinden onu müşahede edersiniz... Diğer esmalardan da beslenir misiniz, 
farkındalıklardan? Elbette ki, ama sizde belirleyici olan has olandır.  

Elhamdülillahirabbülâlemin, demek ki onanmak istenen bir varlık var ve 
fiilinde onanan O’dur. Olması gereken… Tevhit gereği olması gereken odur ki 
tevhitte zaten hep Onu onarız. En basiti biraz önce dediğimiz gibi rızkımızı 
yiyoruz ama şu getirdi bu getirdi değil; Elhamdülillahi Ya Rabbelâlemin; 
rızkımızı veren Sensin. Çünkü hamd bilgi ile alakadar bir şey demiştik geçen 
hafta hatırlarsanız. Bir şeyi hakkıyla biliyorsanız –hakkıyla yani gerçekliliği ile 
biliyorsanız- onu zaten onadığınız zaman hamdını yaparsınız. Ama bir şeyi 
gerçekliliğiyle bildiğiniz zaman onu  -eğer şahıssa- kimliği ile belirleyip 
gerçekliliğiyle biliyorsun. Nesneyse o nesnenin varlık hakları nelerse, sıfatları 
nelerse o şekilde onu onarsın, ama ona bir hamd olmaz. “Efendim bu çok 
güzel olmuş” buna bir övgümüdür, değil, yapana bir övgüdür. “Şey’e 
yaparsanız o zaman olmuyor, Efendim şu pasta ne güzel olmuş. Ne güzel 
yapmış… Tevhit ne güzel yapmışı söyler, ne güzel olmuşu söyletmez. 
Sebeplere bakmaz, nesnenin kendisine bakmaz.  

Eyleminde ürün veren, eyleminde ilkesel edinimde olan, edinimde olurken 
üreten, ürettiği üzerinden onanan varlık; hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur.  
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Burada neyi görüyoruz sebeplerde hiçbir şekilde onanmanın olmaması 
gerektiğini… Her sebep üzerinden rab olarak kendini gösteren, hangi 
esmasıyla rab olarak gösteriyorsa aslında O’nu onamak gerektiğini, O’na 
müşahit olmak gerektiğini, O’na tanık olmak gerektiğinin bilincini verir bize. 
Demek ki âlemler bize Allah’ı göstermiyor. Allah’ı işaret ediyor. Ve işaret ettiği 
zamanda biz ussal olarak âlemler üzerinde Allah’ı görüyoruz esma tavrında. 
Bakın, Allah’ı görüyoruz dedik, mahiyetini halen bilmiyoruz. Eylemine artık 
kimliğinde tanığız. Şahsına kimlikte tanığız ve kimliğini onuyoruz. “Ya Rabbi 
sen bizim rabbimizsin, rızkımızı veren sensin” el Rezzak, “üzerimizde Rabbimiz 
olan sensin” el Rab. Hangi esma; Âlim esması, hangi esma; Kelim esması, Basir 
esması, Semi, İrade… Hangi esmasıyla üzerimize baskınsa kendisine o sıfatıyla 
tanık oluyoruz ve onuyoruz. Onun içindir ki şunu bunu övmek için değildir, 
nesnenin kendisine yüklemlerde hakkının dışında yüklemlerde bulunmak 
değil; bizatihi Kendisinin övülmesi, bizatihi Kendisinin onanmasıdır.  

Tevhid dediğimizde zaten burayla alakadar bir şey. Her şeyi Hakk görmek 
değil, her şeyi hakkıyla görmek ve her şey üzerinde Hakk olanı, eylemlerinde 
görüneni görmek… Eylemlerinde görünmesi demek şu; ürün verdiği için 
ürünün üzerinden kimlik sahibi olunur.  Mesela bir sanatçı ürün verdikten 
sonra sanatçı olmuyor mu, bir fizikçi ne zaman ki ürünün de âlimliğini ispat 
ediyor eserinde veya söylev de o zaman diyorsun âlim veya da fizikçi 
diyorsun. İhtisas alanında gösterdiği zaman… Veya bir türkücü diyelim, 
ürününü verdikten sonra türkücü diyorsun. Bana niye âşık demiyorlar, Âşık 
Veysel Şatıroğlu gibi ötmemişim çünkü. Mübarek söylemiş de söylemiş. 
Bülbül gibi… Ama âşık denilmiş bak, ürün verdikten sonra olan bir şey. Zaten 
ürün var, âleme bak, rabbül âlemin diyorsun; ürün var rab sıfatıyla. O ürün 
üzerinde eyleminde göründüğü anda rab sıfatıyla rabbül âlemin, göründüğü 
anda kimlik sahibi… 

Rahman ilk görünen kimlik hâli, Rahim hususi görünen kimlik hâli, rahmetini 
hususi veren… Rahmetini genele yaymış, genel rahmet neyle oluyor? 
Yasalarla oluyor, bu Sünnetullah. Hususi rahmet ne oluyor? İlkelerle oluyor, 
her varlık kendi ilkesi, öz ilkesi ne ise fıtratı, yaratılışı o şekilde oluyor ve o öz 
ilkesiyle hayatta ilişkilerde bulunuyor, Rahim. Ayrıca Kayyum sıfatı kendi 
içinde kanatlanır o kanatlanışıyla kendisine dönen, ereği olarak Allah’a dönen 
eylemleriyle ona dönmeye çalışan kimi murad ettiyse… Evet nedeni olan 
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Allah’ı bulmuştur, ama bu sefer O’na tanık olmaya doğru dönen… Yani her 
varlık tanık olmayabilir ama bizatihi tanık olmayı murad ediyoruz Rahim.  

Hemen arkasından gidiyoruz Maliki yevmiddin, belirleyici kimlik. Malik, bak 
yine bir kimlikten bahsediyor; rabbül âlemin ne oldu bu sefer, malik oldu. 
Âlemlerin maliki o zaman, âlemlerin maliki ama dinin maliki olarak 
bahsediliyor burada.  

Din ne? Din soyut bir şeydir, ne zaman yaşamsal olur o zaman gerçekliliği 
olur. Ama bu söz olarak dinin gerçeklilik kazanmasıdır. Din demek yol 
demektir, Tarik gibi, Tarikin yol olması gibi. Din demek yol demektir, din 
gününün sahibi demek yaşam gününün sahibidir.  

Şimdi yaşam… Bakın neden Allah, erek Allah olarak düşünün. Neden 
gerçeklilik, erek gerçeklilik; erek ilke, neden ilke; öznel ilke, nesnel ilke 
demiştik. Şahıs ilke değil mi öz ilke, töz ilke bunları anladığımız zaman zaten 
hepsi ortaya çıkıyor. Töz ilke var mı burada? Var. Zaten neden ilke olarak 
kendini gösteriyor. Erek ilke olarak da kendini gösteriyor. Biraz aşağıda 
gösterecek zaten, Maliki yevmiddin’in kendisinde erek ilke olması vardır.  

Yaşam gününün sahibi… “Efendim din günü kıyamettir.” Kıyamet günü ne o 
zaman, buranın sahibi kim? Her an dindeyiz, her an Hakk’a yürüyoruz… Din 
gününün sahibi yani her varlığın üzerinde fıtratı gereği hâkim olan, onun 
yaşamına hâkim olan, onun yaradılışı nereye doğru,  nedeni ne ise, nedeni 
için yürüyüşünde, nedeni için varoluşunda, ereğine doğru giderken onun 
üzerinde hâkim olan ereğine doğru taşıyan demektir.  

Maliki yevmiddin’i Allah’tan okuyun. Maliki yevmiddin; kendine yol veren, 
kendine ilke veren, kendine erek veren ve o ereği doğrultusunda her şeyi 
yapan ve hakimiyeti doğrultusunda yapan, malik, rab… Kendisinin ilkesi ne? 
Onanmak. “Bilinmeyi istedim” Hamdi istiyor. Hamd bize zaten onanmak 
istediğinin vurgunu veriyor. “Ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim.”  

1. İlk din nedir? Fıtrat dini; her varlığın nedeni doğrultusunda yaşayışı. 
Esma-ı hassı, Rahim esması doğrultusunda Rahman dairesinde 
yaşayışı, kendi öz sıfatı neyse öz sıfatı doğrultusunda yani özü 
doğrultusunda Rahman dairesinde yaşayışı.  
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2. İkinci din nedir? Din -i hanif; ilke olarak her şeyin hakkı olan Allah’a 
dönüştür, O’na tanık olmak. Putlar vardı putları kırıyor, bunlar bu 
âlemin nedeni değil, bunlar bu âlemin nedeni olmadığı gibi bizimde 
nedenimiz değil; o zaman bizim nedenimiz olan kaynağa dönelim; ey 
kaynak sen kimsin? Rabbül âlemin, nedeni olan Allah. Hanif din, 
nedeni olan Allah’a dönüştür. Ve o neden üzerinden nedeni olanı, 
yani kaynağına dön… “Sen atan İbrahim gibi hanif din üzeri ol” diyor. 
Nedenin olan Allah’a dön, ama nedenini atan İbrahim gibi deyince 
başka sıfatlara da giriyor tabi.  

Hanifliğin üç tane derecesi var. Birincisi ne; nedeni olan Allah’a varmak. 
Neden Allah’a varmak, yani her şeyin nedeni olan rabbül âlemin… İkincisi ne 
demiştik? Hanifliğin üç sıfatı şimdi aklımıza gelmez konuya yoğunlaştık ya, 
neyse geldiği zaman söylerim inşallah, daha önce işlemiştik, işlediğimiz içinde 
üzerinde durmuyorum. Akıbete de bakar ama kendisi üzerinden hayır mı, 
değil mi der. Ama haniflikte akıbete, erek Allah’a bakılmaz. Sonuçta her işin 
nereye döndürüleceğine bakılmaz. Ayetlerde İbrahim’le konuşan bütün 
surelere gidin, Hz. İbrahim’in neden olan bir Allah üzerinden düşüncesinin 
yapılandırdığını görürsünüz. Ama ereğinde yetişilmesi gereken ve erek 
üzerinden her işi yapan, her işi erek üzerinden ereğe bağlı olarak yani bir 
uzama bağlı olarak yani bir ereği var bir uzamı var o uzama bağlı olarak yapan 
Allah hiçbir zaman konu bahis değildir… Eğer konu bahis olsaydı “Ya Rab bana 
ölüleri dirilttiğini nasıl dirilttiğini göster” demezdi. Veya şöyle demezdi “siz 
Lut’un kavmini yok etmeye gidiyorsunuz. Niye gidiyorsunuz, içlerinde hiç mi 
iyileri yok”. “O bizimle münakaşa etti”  Allah’ın muradını göremiyor, erek 
üzerinden göremiyor. Olanları ereği bağlamında, ereği üzerinden 
anlamlandırmak... Bu çok önemli…  

3. Hak din… Hak din; gerçekliliğe bağlı din. Kâinat yasaları, toplumsal 
yasalar, o yasalar üzeri yaşayabileceğimizin bilinciyle… Yani kâinatta 
nasıl yasalar üzeri yaşanıyorsa toplum bilincinde de kolektif bilinçte 
yasalar üzeri yaşanır. Kolektif bilinci işaret edendir. O da kiminle 
geliyor net olarak Musa (as) ile geliyor, Süleyman (as) ile doruğa 
çıkıyor adalet ile.  

Bu neden ereğe geri döneceğim, çünkü Fatiha’da hepsi var 
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Fıtrat din dedik, hanif din dedik ve hak din dedik. Bunların içeriğinin altlarını 
istediğiniz kadar doldurabilirsiniz araştırarak tefekkür ederek ama kısa 
geçiyorum.  

4. İslam. İslam Âdem’den Hatem’e dir. Aslında hak dinde de fıtrat 
dininde de görünen hep İslam’dır. İslam selamdan geliyor. Aynı 
zamanda selam olduğu gibide sulhtur. İslam sonunda olan dindir. 
Sonda açığa çıkar. Bakın başta fıtrat, sonra hanif, sonra hak din. 
Çünkü “Atan İbrahim gibi” dediği anda fıtratı da kendine katıyorsun, 
çünkü atan İbrahim’de fıtratta var, nedende var çünkü. Kendi varlık 
nedeni doğrultusu neyse… İbrahim, kendi öz varlığı sıfatı neyse o 
doğrultuda fıtratında bulduğunu işleyen, gören, hayata taşıyan bir 
kişiden bahsediyoruz. Fıtrat din… Zaten özümsenmiş, bir birinden ayrı 
değil bunlar, içkin olarak devam ediyor. Hak dine de taşınmış şeriat ta 
var.  

Âdemden Hud a.s kadar zaten doğru yol… Diyor ya “nimetine erdirdiği doğru 
yol” zaten oturtuluyor artık. Hud suresine gittiğimiz zaman orada doğru yol 
tam oturtulacak. Bize mukayeseleri verecek, mukayeseleri verdikten sonra 
doğru yolu oturtacak. Başlangıç içinde ki akıl ilkesi mukayese. Sonuçta istediği 
doğru yolu anla,  onu verecek bize… Ama İslam’a geldiğin zaman İslam değişir.  

İslam ereğine bağlı olan dindir. Evet, Âdem’den Hatem’e dir. Hz. Resulullah 
için söyleyeyim; “ben güzel ahlâkı tamamlamaya geldim”, “ben âlemlere 
rahmet olarak gönderildim” diyor. Çünkü bütün âlemlerin kendisi bir nedene 
bağlıdır –neden hikmet-. Resulullah ile beraber ereğe bağlı yaşam başlar 
kolektif olarak. Bütün hayvanata dikkat edin; bütün hayvanat için söylenen 
batıni olarak, keşfi olarak söylenen; kendilerini yaratana zikir ederler. Bir tane 
hayvan düşünün ki Allah’a varmayı düşünüyor, ereğini önüne almış, ereğini 
bilincine almak demek ereği akıbet olarak önüne almak demektir-erek bilinci-. 
İnsan Allah’ı önüne alıyor, ereğine alıyor. 

 “Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ila avunurum. Bana seni 
gerek seni”  

Kur’an üç zamanlıdır demiştik, bakın üç zamanlıyı unutmayın. Neden, geçmiş, 
şuan ve gelecek. Geçmiş nedendir, evvel Allah. Bakın bu erek nedenleri eski 
dilde şöyle anlatılır. Evveli Allah-Ahir Allah; batını Allah, zahiri Allah. Böyle 
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anlarsanız zaten oturuyor. Yani kullandığımız kavramlarda zaten bu var, yok 
değil. Onlara hiç girmeden bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, aslında 
girsek daha anlamlı olacak.  

İşin enteresan tarafı maliki yevmiddin; yaşam gününün sahibi amenna. Zaten 
fıtratımız üzerinden sahip O; Rableri onların üzerindedir. Hemen arkasından, 
Rahim sıfatıyla da bize verdiği has sıfatıyla da hanifliğe, ilkesel olana taşıyan 
O… Hak dine zorunlu taşıyan O, istese de istemese de bütün insanlık hak dine 
girmiyor mu? Gerçeklerle yaşamayı öğrenmiyor mu?  

Ereğinden baktığınız zaman her şey anlamlıdır demiştik geçen hafta; geçmiş 
dünya tarihinin savaşlarına bakın, birinci dünya savaşının nedeni Sırp vs.değil 
mi ve sonrasında sanayi devrimi patladı, modernizme doğru gidilmeye 
başlanıyor. Modernite yenilenmeye doğru gidiliyor. Çünkü hayat koşulları 
zorluyor insanları, işçi sınıfı çıkıyor, emek, hak davası çıkıyor. Hemen 
arkasından bir şey daha geliyor, ikinci dünya savaşı. İkinci dünya savaşının 
nedenlerini alt alta sırala. Nedeninden bakıldığı zaman ikinci dünya savaşı 
anlamlı olmuyor, sonucundan bak nedenleri aşıyorsunuz, sebepleri 
aşıyorsunuz. Eğer ikinci dünya savaşı olmasaydı insanlar bireyselliklerine 
doğru yönelmeyeceklerdi, ulus devletler yıkılmayacaktı ve ulus devletler 
yerine bireylerin hakları ve hukukları gözetilmeyecekti. Şimdi ondan baktığın 
zaman insanoğlunun hakla yaşaması gerektiğinin bilincini edindiğini görmüyor 
muyuz?  

Bütün insanlık zorunlu olarak hak dine memur, geçmek zorunda. İster hak 
dine toplumsal yaşantıda bu şekilde geçilsin, ister bireysel olarak vicdanı 
olarak hak üzere yaşasın. Hak din üzerinizde vicdan olarak tecelli eder, 
toplumda ise zorunluluklar ile tecelli eder. Çünkü hayatın zorlukları, hayatın 
koşulları sizi zorlar; gerçeklere göre yaşayacaksın. Doğada ki Rahman sıfatının 
tecellileri, doğadaki yasalara göre, gerçeklere göre yaşayacaksın ve toplumsal 
yaşantıda da hukukun üstünlüğüne göre yaşayacaksın.  

Şeriat yani günümüzde hukuk, eskiden şeriat, fark eden bir şey yok. Şeriat 
neyi getirir peki, şeriat özünüzde olanın daha rahat açığa çıkmasını meydana 
getirir. Daha rahat yaşam özünüzde olanı daha rahat bir şekilde açığa 
çıkmasını sağlar kolektif bilinçte. Çünkü emin olduğunuz ortamda sizde ki 
daha iyi açığa çıkar, emin olmadığınız yerde sizde olan açığa çıkmaz. Bunu 
baba şöyle derdi “maya soğukta tutmaz, maya sıcakta tutar”. Yani emin 
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olduğunuz, kalbinizin ısındığı yerde, rahat olduğunuz yerde elverişli güzel 
çalışmalar yaparsınız. Sanatı savaşçı bir toplumdan bekleyebilir misiniz? 
Musavvir esmasını daha rahat toplumdan bekleyebilirsiniz. Batı onun için 
sanatında ilerdedir, son yüzyılda daha da ileriye götürmüştür. Ama adamlar 
çok savaştı. Sanatları üretenlerin tamamına bakın hepsi rahat olanlardır. 
Hepsi de zenginlere hitap eder. Mesela Beethoven, Mozart kime çalıyordu, 
fakir fukaraya mı çalıyordu, elit tabakaya çalıyordu hepsi.  

İslam burada çok önemli bakın. Ereğe bağlı din, her şey ereği ile anlamlanır 
dedik.  Hani geçenlere bu vahdeti vucud eleştirisini bir nebzede yaparken 
Muhyiddin Arabî’ye bir eleştiri getirmiştik, selam üzerine olsun himmeti 
üzerimizden eksik olmasın. Eleştiri Muhyiddin’in bir sözüneydi; “geçmişlere 
kıyasen ben her şeye Hakktır derken onların cesaret edemediğini yaptım” 
diyor. Söyledim ve bu tevhittir diyor. Ya baba senin nedenin o değil! Nedeni 
olarak söylemiyor ama geçmişlere kıyasen yaptığı zaman kendi nedenini de 
ifade etmiş oluyor ve Muhyiddin’in nedeni bu değildir. Yani geçmişlere 
kıyasen daha üstü bir laf söylemek değil. Sonuçta sebep olduğu ne; Allah’ı 
tartışma konuşu yaptı. Halen Allah tartışma konusudur. Allah’ın mahiyeti 
tartışma konusudur ve bunun sebebi Muhyiddin Arabî’dir. Ve onun bütün 
varlığı bunun içindir. Bütün varlığı Allah’ın tartışma konusu olmasıdır ve 
Muhyiddin’in dahi bundan haberi yoktur. Vallahi billahi diyorum hangi eren 
gitsin keşfi olanlar dahi gitsin baksın Muhyiddin’in kendisine sorsunlar, 
kedisinin bile haberi yoktur. Şimdi haberi olduysa bilmem. 

Sonucundan baktığınız zaman o anlamlı oluyor, sonucundan baktığınız zaman 
sebeplere aşkın oluyorsun, sonuçlandırıyorsun onu. Nedene baktığın zaman 
konumlandırıyorsun. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsun, ama nereye gittiğini 
gördüğün zaman, nerede olduğunu sonuçlarıyla gördüğün zaman, evet 
diyorsun bunun içinmiş bu. İyi ki ikinci dünya savaşı olmuş, iyi ki birinci dünya 
savaşı olmuş.  

Melekûtun aklı ne nedene bağlı bir akıl; “Ya Rabbi, yeryüzünde kan dökecek 
birini mi yaratıyorsun” hiç ereğinden bakmıyor, hikmetinden bakmıyor. 
Burada yaptığımız felsefe çok önemli, Kur’an üzerinden bir felsefe yapıyoruz, 
nedene bağlı hikmeti konuşmuyoruz. Şu ana kadar gelen bütün felsefe 
tarihinde nedene bağlı hikmet konuşuluyor. İsterseniz Aristo’ya gidin, 
isterseniz Platon’a gidin, isterseniz Hegel’e gidin… Tamam ereğe işaret eden 
vardır amenna, ama erek üzerinden felsefe yoktur. Hiçbir zamanda 
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olmamıştır. Yani bilinmeyen üzerinden felsefe yapılmamıştır. Çünkü erek 
dediğimiz önümüzde duran ve bilinmeyen gelecektir, yani X, bilinmeyen.  

Ereğine bağlı olarak, o zaman konumlandırabiliyorsunuz, sizin nedeniniz 
sizden sonra görülecektir. Çünkü şu anda fıtrat nedeniniz ne ise, o fıtrat 
nedeninizle özdeşlikte olduğunuz için önünüzde olan yaşantınızda neye sebep 
olduğunuzu göremiyorsunuzdur. O yüzden sonuçlarınız yani etken olduğunuz 
şeyler, sonuçta sizin nedeninizi gösterir. O zaman her şey daha anlamlı olur. 
Sebeplere aşkın bir bakış kazanırsınız. Muhyiddin üzeri düşünün, daha tam 
anlamlı oluyor. Birinci, ikinci dünya savaşı üzerinden verdiğim örneği düşünün 
daha anlamlı oluyor. Erekten baktığımız zaman amaçtan, gayeden, sonuçta 
olacak olandan baktığımız zaman her şey yerli yerince oturuyor. 

Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur. Demek ki onanmak istiyor. Ereğinde 
olmasını istediği şey; sebepleri övmeyin diyor,  kişileri övmeyin diyor yapan 
onlar değil çünkü. Bir varlığı neyinden överiz? Eyleminden överiz, sıfatını açığa 
çıkarttığı eyleminden överiz. Birisi güzel türkü söyler, O güzel türkü eyleminde 
olduğu zaman, türkünün eylemi yani gösterdiği eylem üzerinden yani O’nu 
kimliğiyle onarız. Türkücü deriz veya türkücüde demeyiz ne güzel sesi var 
deriz sıfatıyla onarız. O onamak zaten onu övmektir, hakkıyla onamak.  

Elhamdü lillahi rabbul âlemin, şu âlemler üzerinde onanacak bir zat gösterir. 
Edison ampul yapmış “Ya Rabbi bize ışık veriyorsun küçücük bir ampul 
üzerinden sana hamdu senalar olsun”. Edison’u es geçtik o bir araç. Hepsi 
bize Hakk’a tanık olmamız, şahit olmamız için bir araç. Kendisine teşekkür 
ederiz derdi baba, bize ikram edilenlere karşı teşekkür ederiz, ama 
gönlümüzde sahibimize şükür ederiz. Yani ona vaziyetten dilde ama diğerine 
kalben; senden olduğunu biliyoruz, yani onarız, muhteşemdir.  

Maliki yevmid din İslam, selam dini… Maliki yevmid din de amaç var, erek var. 
Cenab-ı Hakk’ın bir ereği var ve kendisi hâkimiyetiyle o ereğe doğru gidiyor 
değil mi? Biz istesek de istemesek de ne murad ettiyse kendi programında ne 
varsa onu yapıyor. Programında ne var? Bilinmeyi istedim. Bütün varlık istese 
de istemese de hak dine geliyor ya, istese de istemese de O’nu onamaya 
doğru, İslam olarak O’nu onamaya doğruda gidiyor. Ha İslam olmasın o sırada 
ismi başka bir şey olsun, ama sonuçta İslam’dır ismi. Yani bizde ki karşılığı 
İslam, belki gelecekte başka bir isim takarlar, ama sonuçta İslam’a doğru 
gidecektir. Burada ki İslam’dan kastım selamete doğru gidecektir. Sulha doğru 
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gidecektir, kalıcılığa doğru gidecektir. Ama ereğe doğru ilerlediğinizde kalıcı 
olursunuz yoksa kalıcı olmanıza imkân yok. Varlıkta kalıcılık ama burada 
ilkesel olarak Rahim sıfatıyla kalıcılık, bir tek Allah’ı Azimüşşan’ın kendisinde 
erek olarak algılanışı ve onun sıfatları üzeri yaşanışıdır.  

Şimdi kendisi bütün sıfatlarıyla kendisini görünüşe taşıyor, ürün veriyor ve 
ürün verirken de tavır ürünleri veriyor, mahlukat ürünleri veriyor. Veriyor 
ama bizden de istediği bir şey var, bir; bilinmeyi istedim Âdemi yarattım, iki; 
halife diye yarattım, üç; bana ibadet etsinler. İbadetten kastımız ne, içeriğini 
bakın ibadet sizin sıfatınızın hak olarak açığa çıkaracak her türlü eylemdir. 
Allah için yaptığınız ama her türlü eylemdir ki hakikaten de Hud suresinde bu 
tamamen oturtulacaktır. Çünkü orada doğru yol ibadetle gidilmesi gereken 
yol olarak gösterilir.  

Maliki yevmiddin. İyyake nabudu; yalnız sana ibadet eder… Yani bizi hangi 
sıfat, hangi neden üzeri yarattıysan, ereğine bağlı olarak o neden üzeri 
yaşayacağım, bilmem anlatabildim mi. Yani beni hangi sıfat üzeri yarattıysa 
eylemlerimde, ürettiklerimde o neden üzeri yaşayacağım ki hepimizde öyle 
yaşamıyor muyuz, bilerek veya bilmeyerek. Bütün mahlûkat zaten fıtrat 
dininde yaşıyor nedene bağlı olarak. 

 Ama hemen arkasından diyor ki,  

"Elhamdü lillâhi rabbul âlemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke 
na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim”.  

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Yardım dilediğin 
anda, ereğe bağlı düşünmeye başladın, artık önüne bakıyorsun. İnayeti 
nedeni… Bir şeyi yapıyorsanız kaynağına bağlı olarak yardım istersiniz. Hani 
putları kırmamız, dayanaklarımızı kırmamız da ondandır. Çünkü onlar 
dayanıksızlığımızdır,  kişiliğimizin eksik oluşudur. Her insanın kendi öz varlığı 
Allah’ın dışında bir neden arayışı eksikliğidir. Ve kendisinin aczi yetini dile 
getirişidir. Ama ne zaman ki öz varlığıyla ayağa kalkar, işte o zaman zaten 
selameti bulur. İslam’ın içeriğini doldurmak lazım bunu söyleyeyim, ama ilk 
önce şunu bitireyim.  

“Yalnız sana ibadet ederiz.”  İbadet demek, kendi üzerimizde nedenimiz olan 
ne ise o ereğimizin,  ereğine bağlı eylemler sonucunda açığa çıkması, neden 
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olan ereğin sonuç itibarı ile de edinilmesi ve özne olan Tanrı’ya erilmesini 
sağlayandır. Başlangıçta ibadette erek bilinci yoktur ama sonuç itibarı ile 
ibadet erek bilinci edinmemizin nesnesidir. Yalnız senden yardım dileriz, ama 
niçin? Üzerimizde olan seni açığa çıkartmak için, daha basiti şu tersinden 
okuyalım. Bütün sureleri tersinden de okursanız anlam kayması olmaz. İlahi 
metinler tersinden okunduğunda anlam kayması varsa dejenere olmuştur, 
İncil'de de deneyebilirsiniz. İlahi metinlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi 
de budur. Sure bağlamında alın, tersinden okuyun, hiçbir anlam kayması 
olmaz. İhlas suresinden tutun Fatiha’ya kadar.  

Bakın diyor ki; 

Ya Rabbi yoldan sapıtmışların değil, nimetine ermişlerin, lütfüne erdirdiklerin 
yolu üzeri eyle bizi. Biz yalnızca senden yardım dileriz.  

Şimdi niye yola girdik; yol üzeri eyle, yolu üzeri eyle derken ne deniliyor, 
yalnız senden yardım dileriz, yolda olmak için ve yalnızca sana ibadet ederiz. 
Yani ilkemiz sensin,  kıblemiz sensin, ereğimiz sensin. Bakın dini koyuyor 
ortaya, İslam burada ortaya çıkıyor. Evet, hepimiz bir neden Tanrı’yı arıyoruz 
amenna ama önemli olan o neden Tanrı’nın aynı zamanda erek Tanrı 
olduğudur. Ve Fatiha’da bu net olarak anlatılır. 

“Elhamdü lillâhi rabbul âlemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin” Neden 
tanırıdır orası. 

“İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne 
en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve led dâllîn." Erek Tanrı anlatılıyor, 
dönüş yine onadır, O erek olan Tanrıdır.  

- Diğerlerinin yoldan sapıtmışların dönüşü yok mu?  

Dönüşü var ama zılli tecelli, burada dönmezse ahretinde dönecek herkes. Yani 
dönüş yine ona, erek Tanrı orada var. 

 Ama “sana ibadet eder’ken de neden Tanrı’dayız. “Yalnız senden yardım 
dileriz “dendiği zaman dinde olan bir insan, yolda olan bir insan ereğinden 
yardım diler, Ereğe varmak için… Yoldan bahsediyorsanız erekten, 
istikametten, menzilden bahsediyorsunuzdur. Bizatihi gaye, sonuçtan 
bahsediyorsunuzdur ve Kur’an’ın tamamını açın sonuçtan size konuşur. Bütün 
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kimlikler; Münafık, Muhlis, Muhsin, Müsrif, Mümin, Müslim hangi kimliğe 
gidersen Allah, Rahman, Rahim inanıp da inanmamaya göre kimliklere 
bürünüşünden bahsediyoruz. İnsanların “insin ve cinin.” Ama Allah-u 
Azimüşşan’ın da onlar üzerinde ki tavırlarına göre, kabile kabile, esma esma… 
Yani Musa’da farklı türlü, İbrahim’de farklı türlü, her bir peygambere verdiği 
sıfat üzerinden bir bakıyoruz ki bambaşka bir tavırda görünüyor. Cebbariyet 
fazla yok İbrahim’de, İbrahim konuştuğu zaman Âlim esmasıyla tanıksınız. 
Ama Musa’da olduğu zaman Adalet, Zül celali vel ikram, Azamet daha da 
önde. Muhammed Mustafa’ya git zaten şamar oğlanına çevirmiş mübareği, 
her surede bir tokat atıyor. Tamamıyla tevhit. Dayak Cennetten çıkmıştır ama 
böylesi dayak, yani uyarı dayağı, tamamıyla uyarılıyor. Her uyarı ayağa 
kalkışına sebebiyet veriyor, tekâmülüne doğru götürüyor. 

Resulullah efendimizin ilk devresi nedir, neden olan Tanrı’yı arayışıdır. İkinci 
devresi nedir, ona varıştır, erek Tanrı olarak. Baba derdi ki; yavrum Resulullah 
hep hüzünlüydü. Selam üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın. 
Hep hüzünlüydü, niye, bilmiyordu, onun için hüzünlüydü. Neden Tanrı! Bildi 
nedeni, yine hüzünlüydü, varamıyordu, onun için hüzünlüydü, eremiyordu 
onun için hüzünlüydü. Erdi! Yine hüzünlüydü. Dedim ya bu sefer niye hüzünlü 
olsun? Ümmeti için… Çünkü hepsi aynı safhadan geçecek ya, kendisi hangi 
safhalardan geçti ise, onlarında aynı safhalardan geçeceğini bildiği için, yine el 
uzatıyor merhameti ilahi. Orada Resulullah'ın dilinde “ümmetim ümmetim” 
derken Allah-u Azimüşşan’ın “kullarım kullarım” sesini duymak lazım. Çünkü o 
ümmetim ümmetim deyiş, tevhitten baktığın zaman kullarım kullarım 
sözüdür. Allah-u Azimüşşan’ın sözüdür.  

Elhamdülillahirrabbülâlemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin.  

Şimdi buraya kadar baktığınız zaman,  kimlik olarak kendini bütün varlıklar 
üzerinde malik ve her birine bir sıfat, bir varlık hakikati vermiş, yön veren ve o 
yön verişinde kendi amacı ne ise, kendi gayesi ne ise, onu sonuçta açığa 
çıkartacak yani kendi dini. Şimdi Allah dinlimidir; Allah dinlidir. Yani kendisinin 
bir amacı var, kendisinin bir gayesi var, kendisinin sonuçta istediği bir şey var. 
Din derken birine inanıyor manasında din değil, kendisine bir yol çizmiş, bir 
harita çizmiş sonuçlar istiyor, o sonuçlara varıyor ve o sonuçlarda bekliyor 
zaten. O sonuçlar üzerinden bizden istediği sonuçlara doğru yaşamamızdır.  
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Yani ya Maliki yevmiddine göre yaşayacağız  -sonuçlar üzerinden iş gören ve 
sonuçlar isteyen varlığın o sonuçlarına doğru ilerleyeceğiz- ya da o da 
sonuçlara doğru değil de kendi keyfi sonuçlarımıza göre ilerleyeceğiz, o 
yoldan sapıtanlardan olacağız.  

Aslında yoldan sapıtanlardan olacağız derken, o hani bakın çok enteresan bir 
şey Fatiha’nın kendisinde zaten ayrışımın ne için olduğu zaten belli, 
farkındalık oluşsun diye. Eğer bir kişi Yarabbi yoldan sapmışların değil, 
hidayete erdirdiklerin diyorsa o yoldan sapmışlar zaten onun içindir. Yani bir 
yoldan sapışın farkındaysanız, yani bir ereğe bağlı nedene bağlı değil… Herkes 
Allah’a iman ediyor, bende Allah’a iman ediyorum ama kendime göre… 
Müşriklerde Allah’a iman ediyordu, dayanaklarıyla beraber bir neden Tanrıları 
vardı. Ama işlerinde, amaçlarında, gayelerinde o neden Tanrı yoktu. Bizden 
neden Tanrı olarak ereğimizde olandan yardım dilememiz, ereğimizde olana 
doğru gitmemiz isteniyor. Mademki öyle, bizden istenen bu, zaten onların 
olması bizim bilinçlenmemiz için… İyiyle kötü olmazsa iyinin açığa 
çıkmasından bahsedemezsiniz. Her şey zıttıyla belirir, her şey zıttıyla görünüş 
taşır. Her şey zıttıyla beraber ilişkide daha ileriye bizi taşır, bilincimizde usa 
taşır ve her şey zıttıyla görünüş bulur. Fatiha’ya ve Fatiha üzerinden de Kur’an 
surelerine girdiğimiz zaman zaten net anlaşılıyor; inanan ve iman 
etmeyenlerin arasındaki ilişkinin gayesi Allah’ın kendisini göstermesinin 
hikâyesidir.  

Bir Firavun ile Musa’nın hikâyesini anlatırken kendini anlatıyor. Bir İbrahim’in 
meleklerle tartışmasını anlatırken, kendini anlatıyor. Hikâye kendisinin 
hikâyesi… Biz orada Firavunu dinliyoruz, biz orada Musa’yı dinliyoruz. 
Kızıldeniz’i yardım diyor, Musa’ya bunu verdim diyor, o sırada gizilden gizliden 
hikâyeyle gönlümüzde iman sergiliyor. “A, Rabbim böyle yaptı, şöyle yaptı” ya 
taşındığın anda, O’nu onamaya başladığın anda aslında senin bilincinde O 
görünüşe taşınmaya başladı. Aslında O’na tanık oluyorsun, ne Musa’ya ne 
Firavun’a!  

Hz. Resulullah’ın hikâyesini anlatırken ayı ortadan ikiye yardı diye anlatıyoruz. 
Bunun gibi hikâyeler var değil mi?  Rabbim öyle bir kudret verdi, ayı ortadan 
ikiye yardı diye anlatmaya başladığınızda zaten tevhit… Muhammed Mustafa 
siliniyor orada. Kudret eliyle ayı ortadan ikiye yaran Rabbi konuşuyoruz o 
zaman ve Kur’an’ın bütün mitlerine bakın o mitlerin tamamında anlatıcının 
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kendisi, anlatırken kendisini gösteriyor ve o kadar net… Çünkü kelam sıfatında 
Cenab-ı Hakk kendini izhar eder, görünüşe taşır.  

Babanın yanında senelerce durdum, bir gün dahi Abdullah Değerli’ye şahit 
olmadım. Çünkü kelam etmeye başladığı anda, bizatihi Allah-u âleminin 
Kelam esması, Alim esması - veli kulumun konuşan dili olurum hadis i 
kutsisiyle- konuştuğuna net şahit olurdum. İçimi dışıma çıkartırdı. Rüyalarım, 
aklımdan geçenler… O sırada sohbetteki konu, aklımdan geçen düşünceyi 
işaret edişi, aynı anda aynı anda hiç kaçarım yoktu ve saatlerce konuşuyorsun 
ve saatlerce kaçacak hiçbir yerin yoktu. Vallahi sekiz saat, on saat, on iki saat 
enteresandı. Vallahi bir gün dahi Abdullah Değerli’ye şahit değildim, 
kelamında Hakk’a şahittik.  

Bir gün sormuştu; yavrum nasılsın? Dedim ki baba malumunuz. Oğlum Allah’a 
malum bize ne malum. Bende şöyle baktım ve içimden dedim; bende Allah’a 
söylüyorum zaten… Biraz sonra konuşmaya başlarsa içimi dışıma çıkarıyor 
biliyorum. Yani biliyorum ki üst bellekte olan hani “perçemlerinden 
tutmuşum” alnından tutmuş; alın, ön lob, şuurundan tutmuş. Korteksimizde 
edindiğimiz şuurla beraber ona örtüğüz ama o derinde olan, onu araç olarak 
kullanmaya başladığı anda, ön şuurda ki o ön lobda ki durumu kullanmaya 
başladığı anda, üst korteksi kullanmaya başladığı anda, orada Abdullah 
Değerli kalkıyor geriye, varlığın bizatihi kendisi tecelli ediyor. Varlık olarak 
Allah, mevcudat değil bakın. Ha o zaman gel de tanık olma.  

Bakın burada kişinin kendisini bir kişiselleştirme durumu değil bu. Kişinin 
kendisini kalkıp zatı ilahi olarak görme değildir bu. Bizatihi zatı ilahiye 
eyleminde tanık olmaktır, ürününde tanık olmaktır bu. Öyle bir anlamlar 
üretiyor ki, öyle bir anlamlar vuruyor ki, orada O’na tanık olmaktan başka bir 
çıkarın yok bir, orada kişiyi görmene imkân yok, iki. Zaten öyle bir 
aynalaştırıyor ki, o aynalaştırmanın içinde kaçarın yok, Hâlil İbrahim 
kendisinden başkasını görmüyor. Vallahi… Öyle hallerim vardı ki anlatmam, ya 
tıkır tıkır anlatırdı ve sanki kızım sana söylüyorum, gel işit. Tamam, anladık 
yani bize anlatıyorsun derdim içimden… Ama edepsiz bir şekilde değil, o 
zamanlardan tanış olduklarım bilir o halleri. Bir gün birisi gelmiş yanına; baba 
zahir, zahir bu da zahir değil mi, bu da böyle değil mi, bu da böyle değil mi? 
Artık babaya gına geldi, dedi oğlum tamam yeter, her sözün bir zahiri var, 
ama bir de batını var. Birazda içerden anla, birazda başka ne kastedilmek 
isteniyorsa oraya taşı. Bu da çok önemli.  
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Kasıt demek ereğinde istenen demektir aynı zamanda. Eğer bir şeyi tevil 
edeceksek, bakın tefsir değil, tevil edeceksek evrensel olarak sonuçları ne ise, 
o sonuçları itibarıyla eğer anlamlandırırsak işte o tevildir. Evet, orada kast 
edilen sonuçta çıkacaktır. Sonuçlarında çıkan ne ise, o sonuçları evrensel 
olandır ki o evrensellerine göre okuduğumuz zaman ancak tevil edebiliriz. O 
zaman Cenab-ı Hakk’ı ayetlerinde, surelerinde, hakikatiyle görebiliriz ki 
önemli olanda odur zaten. Bizimde yapmaya çalıştığımız bu. Evet, bazen 
tefsire kayabiliyoruz, yorum olarak bu şuna işaret eder, öbürü buna işaret 
eder, işte burada bu kastedilmek isteniyor gibi şeyler anlamlandırıyoruz. Ama 
ilkesini koyduğumuz zaman katiyen tefsire kayamıyorsun. Bazen tefsire 
kaydığımız oluyor ama ilkesinden okuduğumuz zaman bizatihi orada neleri 
kastettiğini anlıyorsun, sure bağlamında anlıyorsun.  

Ve bu sefer yaptığımız hizmet şunu da getiriyor, çünkü vahiy kalbi olarak 
sezgisel olarak bütünlükte anlaşılması gereken bir şeydir. Çünkü gerçektende 
anlaşılan bir şey bütünlükte görünür. Bir şeyi anlarsanız onu bütünlüğünde 
görürsünüz. Ama akıl öyle değildir, akılda belirlersiniz belirleyicisinizdir. Bu 
böyle, bu böyle; ayrıştırırsınız. Çünkü birisi bütünlükte görünüyor; mesela bir 
doğa manzarasını, manzaranın ne kadar güzel olduğunu ruhen anladınız, 
anladınız bak bütünlükten bakarsınız. Veya efendime söyleyeyim bir ağaç, 
ağaç bilinciyle bütünlükle, bak tümel ağaç bilinciyle baktığınız anda 
ayrıntılarıyla görmezsiniz ağacı, bütünlüğünden görürsünüz. Müzik dinlerken 
bütünlüğünden dinlemiyor musunuz, hiç müziğin sözlerini dinleyen oluyor 
mu, ben olmuyorum şahsen, müzik çalmaya başladığı zaman sadece 
dinliyorum, bütünlüğünden anlıyorsun ama. Şiirlerde öyledir, bir resimde 
öyledir, bütünlüğün yansıttığıdır; sezgiyle anlaşılır. Ama akıl devreye girdiği 
zaman ayrıntılarına düşersin, analitik bakmaya başlarsın.  

Genellemeler, tümeller bize bütünlükçü bir bakış açısı getirir ve sezgiyle 
anlaşılır, idrak edilir, kalben iman edilirler. Hayatta deneyimlendikleri zaman 
gerçekliğine tanık olunur ve ussal olurlar artık. Kavramlaştırıldıkları anda da 
felsefi olurlar. Mesela iyiliğe nerede tanık olursunuz bütünsel hareketinde 
tanık olursun, çünkü tamamıyla bütünsel hareket edersin varlık veriyorsundur 
orda. Hiçbir yerin senden ayrı gayrı hareket etmez, eğer ayrı gayrı bir hareket 
ediyorsa filanca için, şunun için, bunun için bak akla taşıdın. İyilikte sadece 
iyiliği yaparsınız. Gönlünüze şüphe doğdu, ağırlık geldi, filanca ne der, şu 
böyle yapar mı, bu böyle der mi, bak, iyilik gitti güme. Akla taşıyorsunuz, 
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nefse taşıyorsunuz değil mi… Ama sadece olması gerektiği için bir şeyi 
yaptığınız zaman, orada tamamıyla bütünsünüzdür ve bütüncül 
bakıyorsunuzdur. Şimdi bu sezgisel olarak ve kalbi olarak anlayış için. Ama 
felsefi olanda ilkeyi koyarsın, bütüncül bakarsın, artık hepsi ayrı ayrı ayetler 
olmaz, bütüncül olurlar. İşin enteresanı hepsi de kavramlara doğru taşındığı 
zaman, deneyimlendiği zaman ayrıştırıldığında görüldüğü zaman, ilkeye bağlı 
olarak ayrıştırılır. İlkenin yansıtıcılığı olarak her ayet görüldüğü zaman hepsi 
onda birleştiği anda siz artık surenin tamamına bütüncül bakıyorsunuzdur. 
Ama artık bu sefer ki bütüncülük aklıdır, felsefidir, ilkeseldir. İşte amacımız o, 
bir parça akli ama ikisini birleştirin, hem kalbi hem akli olarak bakacak 
bütünsellik… Ama bir daha altını çiziyorum, neden ilkeye göre hikmet değil 
bu, erek ilkeye göre hikmetine, işte o zaman gerçek anlamını buluyorsun.  

Muhyiddin size bir örnek, bunu çok düşünün. Muhammed Mustafa’ya gidin, 
O’nun nedenini şu anda yaşıyoruz, bizden sonrakilerde, bizden sonrakilerin 
halleri üzeri yaşayacak. O zaman belki bu kadar dallanıp budaklanacağı dahi 
belli değildi, ama kendisinin bilincinde olan bir şeydi. Kendisinin nelere 
sebebiyet vereceğini çok iyi biliyor, ereğe bağlı olarak ve söylüyor ki “sizden 
sonra kardeşlerim gelir”  

Sizden sonra kardeşlerim gelir dediğinin içine koy; Abdülkadir Geylâni, İsmail 
Emre’ler, Bahattin Nakşibendiler… Her bir kardeşlerim dediği, bireysel olarak 
her birinin özgürlüğünü bulduğu ve ortak olarak yaşadıkları bir alanı olan 
insanlardan bahsediyoruz. Varlığın tamamı ortak alanları olmuş ve her biri 
Hakk ile ayağa kalkmış, Kıyamı bizatihi olmuş kişilerden bahsediyoruz. Her biri 
sıfatlarında birbirlerini tamamlayan…  

Onu daha ileriye götürür, Cennet mekâna taşır “Ya Rabbi beni refiki âlâdan 
eyle, yüce dostlarından.”  

Sonuçlardan konuşuyor, hiç geçmişten konuşmuyor, geçmişe bağlıdan dua 
etmiyor. Lanet nedir, lanet geçmişe bağlı duadır. Başınıza bir şey gelmiştir; 
neden. Nedene bağlı dua adarsınız şöyle, böyle, böyle; Ya Rabbi şöyle olsun, 
ya Rabbi böyle olsunlar… Beddua edenleri biliyoruz. Bende ediyorum bazen, 
ama milyonda bir, vallahi canım çok yanınca, kendimden dolaylıda değil ha, 
vallahi kendim için üç tane beddua etmişimdir, üçü de tuttu zaten, bir 
tanesinin altından halen ezilip kalıyorum. Vallahi o da kötü bir şey değil, ama 
birinin canı yandığı zaman, canıma da tak ettiği zaman artık diyorum; Ya Rabbi 
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yani ne yapıyorsan yap… Çünkü canım yanıyor, canımın yanması bana 
yaptıklarından değil, başkasına yaptıkları benim canımı yakıyor. Oluyor, 
olmuyor değil. Hak… Dayanamıyorum, film bile izlediğim zaman çok acı 
şeylere ben dayanamıyorum kapatıyorum. Eğlence programı açıyorum, dizi 
izliyorum ama acı programları izleyemiyorum. Kanal 7’de Deniz Feneri 
oynuyordu, ramazan ayında tam yemek yiyorum tak karşımda… Gel de yemek 
ye, zaten ona dayanamıyorum, yemek orada dursun, yemek yeme problem 
değil yani hak, yutkunamıyorsun.  

Elhamdülillahirabbülâlemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin, neden 
Tanrı’yı anlatır. Ondan sonra ki ayetler ise erek Tanrı’yı anlatır. Din zaten 
ereğe doğru taşır, İslam; neden Tanrı’dan ereğe olan Tanrı’ya dönüştür. 
Âdem’den Hatem’e dir.  

Bakın Âdem indi, geri çıkacak. Ne ile; ilkelerle çıkacak, gönüle uruç edecek... 
İdris ilk yükselen değil mi? Korkularla, ama halen ereğinde bir Tanrı yok. 
Cennete girmiş, Cennetten çıkmıyor. Bak yine erek din var, fıtratı 
doğrultusunda fıtratını en güzel bir şekilde yaşayacak bir ortam istiyor. 
Cennete giriyor bir daha çıkmıyor, hâlâ fıtrat dininde. Korkular hep fıtratımıza 
ait.  

Hemen arkasından İbrahim geliyor, İbrahim’in yükselişi ne ile? İlkelerle. Gönül 
yurdunu kurmakla, Kâbe’yi kurmakla. Kâbe’yi kuruyor ve artık orada yaşıyor. 
Bu sefer ereğe bakmıyor, kendi dünyasında kendi nedenleriyle… Başka bir 
şeyleri kendi dünyasının nedenleriyle spekülatif olarak inceliyor, ayrıştırıyor, 
analitik olarak düşünüyor. Ama kendi nedenlerine göre… Hakk’ın nedenleri ve 
ilkelerine göre değil. Hakk’ın ereğine göre değil. Onun için diyor “bizimle 
münakaşa etti.” Yani bizim bir muradımız var, sen o murada göre niye 
düşünmüyorsun? Bakın İbrahim’le Allah arasındaki ilişkiyi Hızır’la Musa 
arasında ki ilişki net anlatır. Hani Hızır çocuk öldürüyor… Melekler Lût’un 
kavmine gidiyorlar, İbrahim “ya siz niçin öldüreceksiniz bu kadar insanı”  
Millete zayiat veriyorlar yani öldürmesin mi? Hızır ne diyor ya sen bana 
dayanamazsın demedim mi, ben ereğine bakarak iş yapıyorum, sen nedene 
bakarak. İlimin var, başka bir şey yok. Yani sen sebepler ilmine dâhilsin, ben 
erek ilmine dâhilim… Muhteşem bir şeydir...  

Eğer sonuçlarınızı bilirseniz bilimsel olarak baktığınız zaman sizin için kaos 
kavramı biter. Kaosta önemli olan ne; hareketi takip edemiyoruz, hareketin 
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sonuçta neler getireceğini bilemiyoruz. Belirli sistemlerde, belirli hareketleri 
tespit edebiliyoruz, ama çoklu hareketleri tespit edemiyoruz diyor. Yani 
ereğini göremiyoruz, sonuçları tahmin edemiyoruz. Kardeşim sistemlerde 
sonuçlar tahmin edilir, biraz sonra akşam olacak herkes biliyor, çünkü 
dönenceli sistemlerde neyin ne olacağını öngörürsünüz; İlkbahar, yaz, 
sonbahar,  kış. Önümüz yaz, Allah bir kaza bela vermezse yaşayacağız yani.  

Peki, nefsi iyi tanırsanız Yakup gibi,  kimse nefsini uyandırmadan rahat 
yaşayabilirsiniz, nedenlerini biliyorsunuz çünkü insanların. Korkularını, 
ihtiyaçlarını, zaaflarını değil mi? O zaman nedenlerine göre o nefislere göre 
hareket edebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz ne olacağını. Toplumların sosyolojik 
yapılarını okuyun, nerede ne yaparsanız neler olacağını öngörebilirsiniz, 
strateji yapabilirsiniz veya da istatistik hesaplar çıkartabilir nelerin nasıl 
olacağını öngörebilirsiniz. Ama Yakub’un bir sözü var; “Evlatlarım, on iki 
kapıdan girin, ola ki zahmet dokunmasın.” Ama Rabbim bir şey murad ettiyse 
ona yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapalım, öngörülerimizi yapalım. 
Yani yol belli, gelecekler belli, lakin ola ki başka bir yerden bir şey gelir 
kestiremiyoruz. Çünkü özne bir şahıs, nerede yapacağı belli değil. Onun için 
bazı mübarekler der yani garantimiz var, tamam kardeşim senedimiz 
sepetimiz de var, Allah’tan da ama orada nasıl karşılayacak bilmiyoruz… 
Tamam, Cennete gideceğimizi de biliyoruz, aklımızdan da eminiz, ne zaman ki 
kendi kulluk perdenizden kalkarsınız, Hakk ile tam kayyum olursunuz, 
ahretinizden hiçbir zaman korkmazsınız. Bugününüzden korkmazsınız, 
yarınınızdan da korkmazsınız, ne olacağını iyi biliyorsunuzdur.  

Rüyalarla gelecek öngörülür, bak bir rüyayı bir ömür boyu yaşıyorlar. Yusuf 
suresine gittiğimiz zaman göreceğiz, sonunda ne diyor “rüyam çıktı baba” 
diyor, kaç sene geçmiş en az yirmi beş, otuz sene geçmiş. “Baba çocukluktan 
şimdi rüyam hak oldu” diyor yani gerçek oldu. Demek ki ama o rüyayı yani 
secde edileceğini görmüş, secde edilirken başına ne gelecek? Bunlar secde 
edecek ama secde edene kadar başına ne gelecek kimse bilmiyor, muhteşem. 
Evet, ayrıntılarda nelerin nasıl olabilirliliğini görmeyebiliriz. Ama sonuçlar 
itibarıyla nelerin nasıl olabileceğini genel anlamda öngörebiliriz. Nasıl ki 
gecenin gündüzün kısaldığını biliyoruz; biraz sonra gece olup, ondan sonra 
gündüz olup ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı öngörebiliyoruz. Eskiler rüzgarlara 
kadar öngörüyor kara fırtına çıkacak, kara kış çıkacak, koca karı soğukları 
çıkacak. Ben dedim doğrumu; hakikaten bir ara bir denedim, vallahi diyorum 
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bire bir tutturmuşlar, çocukken denedim üstelik. Daha on iki on üç 
yaşlarımdayım, arkada okuyorum ya böyle bir şey olur mu dedim, ya böyle 
çıkacak… Daha zaman gelmemiş, bir bakıyorum o sırada o fırtına çıkıyor, 
elimde tutuyorum ha… O fırtına çıkıyor yani saklıyorum yani bilincime 
almışım, iyice saklıyorum o fırtına çıkmış. Çünkü dönence sistemlerde o 
konuma geldiği zaman ve elektrik akımları, manyetik alan etkileri vs vs o 
rüzgâr, o fırtına çıkıyor demek ki öngörülebiliniyormuş. Sistemlerde 
öngörebilirsiniz, istatistik olarak öngörebilirsiniz, rüyalarla öngörebilirsiniz, 
keşfi öngörebilirsiniz.  

Her suret, her biçim, özü neyse özünün yansımasını içerir, kıvamıdır yani. 
Kıvamı; kıvam dediğimiz o özünde olanın açığa çıkmasına sebep olan şey, 
biçimi. Biçimi bir kıvamdadır, özündekini dışarı çıkarsınlar diye. Bir insanın 
emin olun yüzüne bakın eğer keşfiniz varsa ilerde ne yaşayacağına kadar tıkır 
tıkır görürsünüz. Özünde, yani özünden çıkan, bakın özü var, onun esması var. 
O esması gereği neler yaşayacağını, o vücudun o hâlinden, biçiminden tıkır 
tıkır görürsünüz. Bazen bende oluyordu. Çünkü birine bir bakardım yolda, 
düşüncelerine kadar görürdüm, ilerde ne olacağına kadar. Şimdi var mı? Eskisi 
kadar yok, bakmıyorum çünkü baksa insan yine olur. Hani diyor ya; “bir ayet 
kaldırır başka bir ayet verir size” öngörülebiliyor. Lakin bizden burada istenen 
medyumvâri bir şey değil, gelecek bilimidir.  

Gelecek bilimini akli olarak düşündüğün zaman, bir yere oturttuğunuz zaman 
zeminini, rahatlıkla öngörüleriniz olabilir. Ama bu bir şeyi öngörerek bir şey 
yapmak değil. Zaten yasalar belli, ilkeler belli, ilkeler doğrultusunda yaşayın. 
Üzerinizde olanı açığa çıkarttıktan sonra nedeninize bağlı olarak ereğe doğru 
yürüyüşünüzde sapma olmadan yaşayın. Nedenim ne; halifelik. Nedenim ne; 
Allah’ı bilmek. Nedenim ne; kulluk, değil mi? Kulluk ne; üzerindeki hak sıfat 
neyse eylemlerinde onu göstermek… Ne için; Allah için. Şimdi Allah için 
üzerimde bulunan hak sıfatı, her türlü yöntemle açığa çıkartıyorum ve o 
şekilde de bir taraftan halife olmuş oluyorum o sıfatı aşikâr etmemle -ki 
birçok sıfatıyla beraber.- O sıfat üzerinde de Cenab-ı Hakk’a tanık oluyorum.  

Yani Musa bizim gibi tanık değil, bizde Musa gibi Allah’a tanık değiliz. İsa bizim 
gibi tanık değil, bizde İsa gibi tanık değiliz. Çünkü bize verdiği sıfat üzeri biz 
Allah’a tanığız. Arada çok fark var. Hz. İbrahim gibi Hz. Resulullah tanık oldu 
mu? Olmadı. Hz. Resulullah’ta Hz İbrahim’e tanık olmadı, zaten onun için 
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Allahüme Salli Ala Seyidina Muhammed’leri okumuyor muyuz? Farklı farklı 
tanıklıklardır.  

İbadetimiz kendi üzerimizde ki sıfat üzeri Hakk’a varışımızdır. Zaten ibadet 
dediğimiz ritüeller dâhilinde olsa dahi siz de arındırma getirir ki, o arındırma 
zaten sizin üzerinizde ki sıfatın açığa çıkması içindir. Yani sen niye kendini 
örttün, sen niye sıfatını örttün, sende olan açığa çıksın demektir. Ereğe bağlı 
okuduğumuz zaman olmuş olayları da sebeplerine göre değil, sonuçlarına 
göre okuduğunuz zaman gerçekten yerli yerine oturtursunuz. O zaman, 
nedeni ve sürecinde olan ilişkilerin çelişkilerini, kavgaları dövüşleri şunları 
bunları zıtlıkları aşarak bakmış olursunuz. Yani diyalektiği, karşıt ilişkiyi aşmış 
olarak bakarsınız. Nedenine bağlı olarak değil ama ereğine bağlı olarak 
baktığınız zaman ya Almanya, efendim Türkiye ile şöyle yaptı, öbürü ile böyle 
yaptı, Almanlar şöyle etti öbürü böyle etti, bak sürecine girdiniz hemen, değil 
mi, zamana girdiniz. Yani sonuçlarından oku, bak zamandan soyun, 
sonuçlarından oku. Bunun içinmiş… Orada ne Hitleri görürsün, ne Yahudilerin 
yakılışını görürsün, onlar sadece sonuçlarını sana göstermesi içindir. Eğer 
onlar yakılmasaydı devletleri olmayacaktı, eğer onlar yakılmasaydı şimdiki 
Yahudiler daha da güçlenmek için ellerinden geleni yapmayacaktı, onlar eğer 
öyle yakılmasaydı insan hakları bu kadar gündeme gelmeyecekti ki en önemli 
nedende odur, insan hakları. 

İnsan hakları bildirgesi bildiğim kadarıyla ikinci dünya savaşından sonra ilan 
edilmiş bir şey. Ondan önce var mı ben bilmiyorum ki bilgimde de yok 
dağarcığımda da yok. Ne kadar insan hakları bildirgesine bağlılar o da ayrı bir 
mevzu. Ereğine bağlı olarak okuduğunuz zaman, o zaman her şey anlamlı 
oluyor ve Kur’an’ı Azimüşşan’a gittiğiniz zaman sonuçlar üzerinden konuşur. 
Eğer der benim amacım doğrultusunda hareket etmiyorsan sonucunuz budur. 
Sonucunuz Muhsin oldu, bak kimlik olarak ta Muhsinlerden oldun, 
Müslimlerden oldun, Müminlerden oldun, Müşriklerden oldun, 
Münafıklardan oldu; kimliklendiriyor.  

Onun için Kur’an’ı okuduğunuz zaman iki ilke ile okuyun. Bir;  kimlik, iki; o 
kimlik üzerinden beliren ahlâk. Allah-u Azimüşşan’ın kimliği ki o kimliği 
üzerinden eylemleriyle beraber ahlâki… Ahlâkı var çünkü. İki ona inanıp 
inanmamaya göre yani onun amacına uygun olarak, hareket edip edilmemeye 
göre durumları bahis konusu. Yani kimlikler bahis konusu ve inanıp 
inanmamaya göre, O’nun amacına göre hareket edip etmemeye göre beliren 
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ahlâklar konuşuluyordur. Bütün Kur’an… O zaman hep önde… Gerçekten yani 
inanılmaz bir pencereyle anlamlıdır. Hangi sureye giderseniz gidin hep kimlik 
belirimleri, o kimlik belirimleri üzerinden O’na karşı duranlar, durmayanlar ve 
üç zamanlı olarak işlemlik görülür. Genelde bütün surelerde,  kısa surelerin 
çoğu hariç genelde bütün surelerde kısa surelerde de geniş zaman kipi çok 
kullanılır. Yani tümel konuşulmuyorsa geniş zaman kipinden konuşur. Takdir 
ki daha çok bütün surelerde geniş zaman kipini kullanır, çünkü evrensel bir 
dildir.  

Geniş zaman kipi, bütün zamanları bağlayıcı olarak konuşur, üstün olarak 
konuşur, aşkın olarak konuşur yani gelip geçici bir şey değil, zamansız bir şey. 
Yani bir ayeti ele aldığınız zaman 1400 sene öncesini anlatmıyor, her an olan 
bir şeyi anlatıyor. Bunu da surelerde net gördük zaten.  

Elhamdulillahi rabbülâlemin errahmanirrahim Maliki yevmiddin… Üzerimizde 
Rabbimiz olan ve âlemlerin Rabbi olduğu için dolaylı olarak üzerimizde Rabbi 
olan fiilinde görünen, fiilinde rablik sıfatı itibarıyla görünen ve belirlenimi 
rablik sıfatı üzeri olurken,  kimlik beliriminde onanarak hamd edilen, onanan… 
Çünkü kimlikte onanır, ürün verdiği için artık kimlik sahibidir ki kimlik sahibi 
olduğu için hamd onun kimliğinedir artık. El Rezzaksın Ya Rabbi, Rezzak 
dediğin zaman Rezzak kimliğinde hamd ediyorsun, Ya Rabbi sen Hâlık’sın sen 
yarattın bak, nedene bağlı olsa bile kimlik sahibi olarak onanıyor. Zaten her 
onamamız, O’nun neden varlık olarak onamamızın dışında başka bir şey değil. 
Ne zaman ki gayemize alıyoruz, ne zaman ki O’nun bir programı olduğunu, bir 
projesi olduğunu, o proje doğrultusunda hareket ettiğini, yani dininin 
olduğunu… Bakın bir daha söylüyorum, varlık olarak karşısında inandığı bir kişi 
olarak din değil, Allah dinsizdir bu bağlamda. Metin Babanın dediği gibi en 
büyük ateist Allah’tır, başka ateist yoktur diyor. Zaten herkesin bir dayanağı 
var; herkesin bir Tanrısı var yani.  

Neye inanıyorsak… Bilime mi inanıyor, Tanrı’sı bilim; paraya mı iman ediyor; 
Tanrı’sı para… Dayanağı ne ise… Artık müşrik.  

Ama önemli olan bir defa Allah’a iman ama müşrik olmadan… Nedenin Allah 
olduğunu bileceksin ama bütün dayanaklardan, onu eylemlerinde burası çok 
önemli, eylemlerinde işine başka kimseyi karıştırmadan, başka dayanak 
edinmeden, bizatihi dayanağınız olduğunun, bütün eylemlerin O’ndan 
olduğunun bilinciyle… Faili mutlak…  
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Ama Maliki yevmid din dediğin anda sana ereğe gösteriyor. Neden varlığıyım 
ama aynı zamanda yarattıklarımın erek varlığıyım. Duada onu gösteriyor 
zaten bakın, Maliki yevmid din dediği zaman bir önce ki anlattığı ayetlerin 
tamamında neden varlık olarak görürsünüz, çünkü rahmet verici; Rahman, 
Rahim, hep verici neden varlığın sıfatlarıdır. Rahman, Rahim… Ama ne zaman 
ki Maliki yevmid din diyor içerik olarak; din gününün sahibi, yaşam gününün 
sahibi, amacı olan bir varlıktan bahsediyordur. İşte o zaman size yön veriyor. 
Yani ya O’nun ereğiyle, amacıyla aynı doğrultuda yürüyeceksiniz ya da 
amacının doğrultusunda yürümeyeceksiniz. Peki, yürümeyenler ne oluyor 
onun dışına mı çıkıyor, değil. Zaten o amacıyla yolunda gidenlerin aşikâr 
olması ve ikisinin arasında ki ilişkilerde kendisi aşikâr olsun diyedir. Ussal 
olarakda iyi olmazsa kötü, kötü olmazsa iyi bilinmez… Eğer Firavunlar, 
Nemrutlar olmasa Cenab-ı Hakk’tan yana bilinçlenmeyiz. Eğer savaşlarınız, 
çarpışmalarınız olmazsa zaten Cenab-ı Hakk’tan yana taviziniz olmadan, 
fıtratınız olmadan, savaşlarla fıtratınızda olanı açığa çıkartmanız olmaz. 
Savaşlar ne için, fıtratınızda olanın açığa çıkartması için… Savaş dediğimiz 
zaman imtihanların tamamını içine koyun, deneyimler edinmeniz için. 
Olmaması gerekenle olması gerekeni bilmemiz için. Bütün yaşam savaştır 
demiştik hatırlarsanız.  

Ama savaşta dahi sulh yok, İslam yok, halen yok. Bu hafta Yusuf’u 
konuşacağız, Yusuf bize o kapıyı aralayacak. “Ya Rabbi sen gökleri ve yerleri 
yaratansın”. Neden Allah, bak… Hemen arkasından “Ya Rabbi beni 
öldürdükten sonra Salihlerden eyle.” Yani amaca bağlı olarak, sulh salaha 
eren, Salih amel… Salih amel demek sulha taşıyan amel demek.  

Salihlerden eyle, yani olmaması gereken gibi yaşayıp da senden örtünmüş, 
uzaklaştırılmış olanlardan değil. Çünkü Hud’da da uzaklaştırılmışlığı 
görüyoruz, yoldan sapmışları uzaklaştırılmış olarak zikrediyor zaten. 
Örtünmüşlerden; yine amaç doğrultusunda olan bir şey bu, çünkü her şey 
farklılıklarda çıkar. Zaten Cenab-ı Hakk söylüyor başka ayetlerde, “Dileseydik 
herkesi bir ümmet yapardık.” 

İnsanoğlunun birbiri arasında ki çatışma, gelişimine sebebiyettir. Gelişimin 
tamamı savaşına bağlıdır. Deneyimler edinmesi, ayrışımlarda bulunması 
analitik düşünebilmesi, hedef belirleyebilmesi, ereğe doğru bilinç 
edinilebilmesi, bak nedenlere bağlı olarak değil, ereğe bağlı olarak 
bilinçlenebilmesi tamamıyla savaşlarına bağlıdır. Her türlü savaşınıza bakın, 
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amacınıza göre, savaşta ne demiştik çok enteresan bir şey söylemiştik. Savaş 
nedeninize bağlı olarak gidersiniz, ama savaşa veya nedeninize bağlı olarak 
savaştasınızdır ama savaşta iken sadece ereğe odaklanırsınız. Onun için savaş 
ama bak halen İslam yok savaşta İslam olur mu? Çünkü sulh demek salah, 
İslam, selamet, kalıcılık; neye; halinin kalıcılığı, Cenab-ı Hakk’la yaşantının 
kalıcılığı… Zati tecelliye eriş, âlemde de sulhunu buluş. Hani vatan edinme 
sürecini anlatmıştık vs iç dünya ediniş sürecini anlatmıştık. Salih amellerle 
sulh edinirken bir taraftan selamet ediniyorsunuz, artık varlıkla 
zıtlaşmıyorsunuz.  

Bir, doğayla barışık olacaksın, kendi öz varlığınla barışık olacaksın, öz varlığının 
haricinde öz varlığının nesnelliğiyle de bedeniyle de barışık olacaksın.  

Yok, benim kaşım niye böyle kaşım diye böyle saçım niye böyle… Allah kel 
yaratmış ne yapalım, gidip saç mı ektirelim? Bir tanesi dün geldi, abi saç 
ekiyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor… Abi, dedim başka adrese, yani buradan 
sana ekmek çıkmaz. Çünkü ben memnunum kelimden; bak bedeninden razı 
olmak!  

Biz niye bin dört yüz sene önce yoktuk, niye bize bu haksızlık yapıldı? 
Kardeşim Allah dün vardı, bugün yok mu? Gayret et bugünde bul, ne fark 
ediyor ki… Resulullah, Muhammediyet ölmemiştir, Muhammediyet’i bul!  

Ya bugün niye yağmur yağdı? Sana ne kardeşim, yağdırıyor işte… Hep 
kavgalıyız ya. İşimizde gücümüzde onunla bununla herkesle kavgalıyız. 

Ama bizi susturacak ne? Salih amel, ritüeller, ibadetler hepsi arındırıcıdır, aynı 
zamanda medite eder. İyilik, sevgi, muhabbet bunların hepsi sizi arındırır. 
Yaptığınız iyiliklerin tamamı arındırır; bir yetimi sevmek, güzel hayırlı iş 
yapmak… En basiti şuradayız, dünyanın hepsini unuttuk mu, unuttuk. Biraz 
sonra eve gideceğiz, cehenneme hoş geldiniz. Arındırıcıdır, hatırlatmaz. Ama 
hedefimiz ne; anlayabilmek. Bir ereğimiz var ve savaş size her zaman ereği 
hatırlatır. Sonuçlarda da ereği gördünüz, böyle olması gerekiyormuş, onun 
içinmiş dersiniz.  

Tolstoy’un güzel bir hikâyesi var. Azrail’e süt emen iki bebenin annesinin 
canının alınmasının emrini verir Allah-u Azimüşşan. Ya Rabbi der meme 
emiyor bunlar, ben bu kadının nasıl canını alayım, Sen onların canını al diyor. 
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O ikisini yetiştirmek bana aittir diyor. Bilmiyor ki sonuçta ne çıkacak, sonuçta 
Azrail bir kılığa girer git der filancanın önünü kes. İki kardeşe bir bakar ki ne 
olmuşlar… Uzun bir hikâyedir de kısa kesiyorum.  

Hz. Muhammed Mustafa’ya herkes yetim kaldı diye bakıyor değil mi, ne kadar 
fena bir şey. Sonuç muhteşem! Her surede illa bir tokat var veya iki tane tokat 
var, biliyoruz yani şamar oğlanı gibi. Selam üzerine himmeti üzerimize eksik 
olmasın. Ama sonuç “sen atmadın Allah altı”dan tutun” bir bakışıyla sadece 
Allah bakıyordu, başka kimse bakmıyordu. Ve nefes verirken Allah diye 
gitmiştir, başka kimse diyerek değil. Sonuç selamet, Sulh! Sulhunu bulan 
barışını bulur ve İslam’ı bulur. 

İslam selam dinidir, selamet dinidir, kalıcılık dinidir, edindiklerinizi 
tutabilmenin dinidir. Ama burada ki edindiklerimizden kasıt meta olarak değil, 
faydacılık değil. Hakk olarak gerçek olarak tutabildiğimiz… O’na vardığımız 
zaman artık eğer gerçekler üzeri yaşıyorsanız, üzerinizde ki hallerinizle, 
bedeninize hâkimseniz, artık öyle bir hale geldiniz ki tasarruf hakkına kadar 
sahip olan bir akla sahipseniz… Hadi onu da aştık korkmuyorsanız artık 
doğadan, çünkü doğaya ne zaman tasarruf ettik iş de o zaman korkmamaya 
başladık. Farz edin kasırgalara kadar tasarruf var, artık kasırgadan korkar mı 
insan? Yağmura kadar tasarruf var, selden korkar mı insan? Oraya kadar 
gidiyor, hem doğaya karşı hem kendi varlığına… 

Peki, nefsiniz, kötülükler? Ya Rabbi ne olur nefsimize hâkim ol… Artık 
nefsinize hâkimseniz, nefsinizle de helallerde barışmışsanız, korkar mısınız? 
Yok, helallerle yaşıyordunuz zaten, arınıyordunuz. Şimdi açsın, açsın, açsın 
gözün böyle arıyor değil mi… Sizi söylemiyorum kendimi söylüyorum, aç 
olduğum zaman evvela şekerli şeyler arıyorum. Ne zaman yiyorum ondan 
sonra kendime geliyorum bir parça vs. Ve helali var, helalini verdikten sonra 
istemiyor zaten. Her şey helali ama her şey helali...  

Elhamdülillahi rabbülâlemin errahmanirrahim Maliki yevmiddin… Neden 
Tanrı’yı anlatır ama Maliki yevmiddinle erek Tanrı’yı gösterir. Her varlığın 
nedeni olan, ama aynı zamanda ereği olan, sonuçta, eylemleri sonucunda 
yaşam süreci sonuçta yani dininin sonuncunda. O yaşam süreci O’nun dinidir. 
O yaşam sürecinin sonunda varacağı olan Tanrı’yı işaret eder, ama yaşam 
sürecindeyken üzerinde hâkim olan dininde hâkim olan, o yaşamda hâkim 
olan bizatihi Allah’tır.  
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“Onlar ki gözlerine hâkimdir, gözlerine hâkim olan Allah’tır” diyor, nasılda 
çeviriyorlar, “Rabbim dileseydi hepsini bir ümmet yapardı”, “Ve 
perçemlerinden yakalamışız, başıboş olduğunu mu zannediyorlar? Hepsinin 
alınlarından yakalamışız”. Birçok ayette bunları görürüz, onları ”Ben 
istemeden siz isteyemezsiniz” mesela bir ayette daha “bir yaprak dahi düşse 
onun ilmi hikmetinin dışında düşmez” Yani bütün biçimsel olarak gerçekleşen 
eylemlerde bir hikmete bağlı olarak zuhur ediyor. 

 Ne yapıyoruz, yani şu tarihte niye bu çıktı, şuan da bu kadar acı, çile niye? Bu 
Erdoğan nereden geldi kardeşim başımıza ekşidi?  

Vallahi küfür ediyorlar…  

Ya da bu Kemal Bey’den de kurtulamayacak mıyız, artık Devlet Bahçeli’de 
değişmeli, ne zaman PKK olayları dinecek? 

Daha güzel bir Türkiye için iyi ki de varlar... 

Sonuçta Allah’ın lütfü ihsanıyla bambaşka bir Türkiye çıktığı zaman o 
bambaşka Türkiye’yi görenler bugünün nedenlerini görürler. Bizim 
horladığımız, küfre vardığımız birçok şey yerli yerinceymiş. İrade koyduk daha 
güzel kardeşçe yaşanacak bir Türkiye. Gerisi hepsi araçtır.  

Ama bakın felsefi olarak içinizde olduğunuz zaman farklı…  Tefsir olarak 
vallahi size saatlerce konuşayım. Hikâyelerle konuşayım, efendimden 
konuşayım, hâl diline başlayayım, rabbül âlemine doğru gideyim… Melekler 
var cebberruttan melekuta kadar, emir âlemine kadar… Âlemleri tek tek 
âlemler diyor ya, evvela kategorik olarak âlemlere ayrıştır, âlemlere 
ayrıştırdıktan sonra Rahman tecellileri, Rahim tecellilileri, ilişkileri, sonuçta 
ilişkilerinin sonucu kâinat kitaplarında ayrışımlarında sonucu; Cennet, 
cehennem…  

Yevmid din; fıtrat dinini açıkla, hak dinini açıkla, hanif dinini açıkla, selamet 
dinini açıkla, sulh değil mi, İslam içine gir gir, dur.  

İnsanların psikolojik etkilere göre O’na yönelişleri, zorunlu olarak hak dinde 
gidişleri değil mi? Yalnız sana ibadet ederiz, bakın gerçeği ibadet ediyorlar. 
Rasyonalist insan neye ibadet eder? Aklına ibadet eder, aklıyla da aslında 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

51



Hakk’a taşınıyordur, haberi yoktur. Yani Hakk olan bir sıfatı açığa çıkartıyordur 
“bilerek veya bilmeyerek her şey secdededir” ayetini yerine getiriyordur.  

Musa Rasyonalisttir gerçekçidir ki Yusuf’ta onu daha çok göreceğiz bir parça. 
Musa’yla tam çıta oldu, yani doruk noktadır, Gerçekçilik Yusuf’la başlar. Hud 
as gittiğiniz zaman tamamıyla idealistsiniz. Tavizin olmasın diyor yolda… Öyle 
bir yor çiziyor ki sağ sol yok, yolda direk gideceksin, ereğine bağlı olarak 
gideceksin diyor. Dosdoğru yol neydi, dosdoğru olacaksın diyor. Ondan önce 
ki ayetlerde dosdoğru olunması gerektiğini, dosdoğru yolda bulacaksınız 
ayetlerini vs.  

Ama Yusuf’a git; tamam diyor tamam dosdoğru yoldayım da, Ya Rabbi diyor 
hayatın gerçekleri var, neye göre yaşayacağız? O da hayatın gerçeklerine ayak 
uyduracağız. Dosdoğru yol da hayatın gerçeklerine göre yaşamak. Hayatın 
gerçeklerini de dosdoğru yola katıyor demek daha doğru olur. Yeme, içme, 
barınma temelinde yatan şey nedir? Ekonomi. Enteresan bir adam, selam 
üzerine olsun, güzel insandır; iffet sahibi. Dosdoğru yol, neye, hayatın 
gerçeklerine göre dosdoğru olacağız, bakalım ne çıkacak…  

Fatiha’ya gittiğimiz zaman açılıyor tek tek… Yoldan nasıl çıkılıyordu? Bu yol 
dediğin nedir? Yol dediğini zaten söylüyor, yaşam yolu, her varlığın yaşantısı 
zaten yoludur. Onun için erenler buyurmuş; demişler ki Allah-u Azimüşşan’a 
binlerce yol vardır. Her insan kendi nefesince…  Niye, çünkü her insan, her an 
nefesinin hâli itibarıyla, yaşadığı aldığı nefes itibarıyla Cenab-ı Hakk’ın bir 
sıfatına memur olarak yaşar.  

Her varlık aslında öyledir. O yaşadığı hâl neyse onu eylemlerinde göstermek 
zorundadır. Bir varlık sabit varlık değildir hiçbir zaman. Her varlık kendi içinde 
dahi hareket ediyor şuuru itibarıyla. Ve emin olun taşlar dahi şuurludur. Bana 
selam verirlerdi diyor. Cenab-ı Hakk var ettiği zaman,  her varlığın varlığının 
özünde kendisi bulunduğu için ona da şuur vermiştir.  

Bu neyi getirir bize, şamanların da bir gerçekliliğinin olduğunu getirir aynı 
zamanda. Geçmişe gidin bir şamanlar var değil mi, doğayla konuşuyorlarmış, 
meleklerle konuşuyorlarmış, cinlerle konuşanı da varmış (onlar yoldan sapmış 
zamanla) Ama dikkatli bakarsanız doğanın kuvvetleriyle konuşan varlıklardan 
bahsediyoruz, melekût ile konuşan varlıklardan… Demek ki onlarında bir 
gerçekliliği var. Ama şaman değiliz ki, derviş olurken kuşla böcekle şununla 
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bununla konuşuruz. Resulullah'ın dahi öyle bir devresi var, bana konuşurdu 
diyor. Doğaya çekildiği zaman doğada ki varlıklarla konuşuyor, nedeni olan 
Tanrı’yı daha bulamamış, o doğada ki çocukluk devresi… Resulullah sadece bir 
devreden ibaret görüyoruz ama sureler bize gösteriyor ki Allah’ın lütfü 
ihsanıdır bir kemâlat süreci var; Kur’an’ın tamamı kendisi için bir kemâlat 
sürecidir. Bir olgunlaşma süreci… Üzerinde olan sıfatlarıyla Allah’ın tamamıyla 
hâlifetullahı olarak bu âlemde görünmesinin süreci. Çünkü kemâlatımız, 
nedenimiz neydi bir daha söyleyeyim;  

1. Allah’ı bilmek, tanık olmak, onamak, muhabbettullaha ermek, 
safhalar bakın safhalardır bunlar.  

2. İbadet 

Fatiha’da söylüyor yolu, özetliyor zaten; “Ya Rabbi bir doğru yol var, bu doğru 
yolunda bana yardımcı ol, senden yalnız yardım isterim”  Ama ben sana kulluk 
ederim, yani yolunda senin içinim diyor, ereğimde sen varsın. Çünkü 
biliyorum ki benim üzerimde de her şeyin üzerinde de Malik olan sensin. 
Diğer surelere gittiğiniz zaman bunların içeriği zaten doluyor.  

Hülasa bu din erek dinidir. Ve Cenab-ı Hakk Kur’an, bir kitap göndermiş ki ahir 
kitaptır ve ereği gösteren bir kitaptır. Nedenleri ama nedenlerine bağlı olarak 
ereği gösteren bir kitaptır.  

Nerede kalmıştık?  

Bilinmeyi istedim… Ussal, eylemsel –ibadet- ve kalbi bir varlık yaratıyor. 
Duygusal, kalbi olan bir varlık; anlayışı, sezgileri olan duyarlı bir varlık 
yaratıyor. Ussallıkta tam duyarlı değilsiniz, ussallıkta sadece biliyorsunuz. Ama 
kalbi olan bir varlık dediğin zaman duyarlı bir varlık yaratıyor.  İbadet eden 
“bana ibadet etsinler diye yarattım” Yani kendisine duyarlılık istiyor Allah için 
dediğin anda, duyarlılığını ifade ediyorsun. Bir insan Allah içini niye yapar; 
kalbiyle bağlanmıştır, onun için… İman kalbidir. İman kalbidir ve Allah için “Ya 
Rabbi namaza durdum,” Allah için “Ya Rabbi lokmamı yiyorum senin için,” “Ya 
Rabbi şunu yapıyorum filancalar için değil senin için” Tamamıyla duygusal bir 
tepkidir. Duyarlılıktan gelir; Allah’a olan duyarlılıktan… 

3. Halife olsun diye yarattım… Üçü de birbirine bağlı. Bildikçe halife 
oluyoruz, bildikçe eylemlerimizde oluyoruz, ilahi sıfatları yaşamaya 
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daha olanaklı oluyoruz. Bildikçe aynı zaman da ibadet ediyoruz, 
ibadet ettikçe üzerimizde ki sıfatı açığa çıkararak Cenab-ı Hakk’a 
halife olmuş oluyoruz. İbadet yakınlık getiriyor ya, hangi sıfatın 
ibadetindeysek o sıfatın ibadetinde Cenab-ı Hakk’ın halifesi oluyoruz. 
Bilerek veya da bilmeyerek... İyi ki varlarmış kötüler, niye? Doğru yolu 
bize gösterdikleri için, eğer olmasalardı biz doğruluğu bilmezdik. 

İnsan olmaya geldik, iyisiyle kötüsüyle insan olmaya geldik. Eğer iyi kötü diye 
bir şeyler olmasaydı insan olamazdık; ya melektik ya ottuk. Kim tövbe edecek, 
kim vicdan sahibi olacaktı? En yüksek melekelerimiz… Akıl etme ye gerek var 
mıydı, iyi kötü diye bir şey yok, savaşma çarpışma yok; akıl etmezsiniz. Bakın 
rahattaysanız akıl etmezsiniz bu basit… Ben etmezdim, sizi bilmem. Herkes 
kendi gibi bilir diyor ya Hz. Ali; ben kendim gibi biliyorum. Rahattaysam akıl 
etmiyorum. Ne zaman sıkıştım akıl ediyorum.  

Onun için beni rahat bırakmıyor hep rahatsızım, vallahi diyorum, yatarken bile 
rahatsızım. Sabahtan balık gibi düşünüyorum, bir öyle yatarım bir böyle 
yatarım, sabah ikilere üçlere kadar hep tefekkür ettiğim olur.  Namazdan çok 
tefekkür ederim. Namazı bile beylik namazı olarak kılıyorum; Allah-u Ekber 
huzuruna çıktım, hemen kaç, tefekküre devam.  

Yani akıl ibadeti daha önemli. Daha arındırıcı çünkü… Orada kin yok, nefret 
yok. Ussal olarak orada tefekkür ederken şunun bunun hâli yok, öbürü yok, 
bu yok, şu yok… Sadece Allah ilesin… Allah’la yürüyorsun… Düşünmek Allah 
ile yürümektir. “Kulum düşündüğünde manasını veren benimdir” diyor. Siz 
doğru sorularla, doğru cevaplar bulursanız, doğru sorularla beraber 
yürürseniz; kıyaslamalarınız, ilişkileriniz ilişkilendirmeniz ayet bağlantısı 
referanslarınızla beraber hadis bağlantısı, pozitif ilimler, tarihsel vakalar -
olgusaldır çünkü gerçeklilikleri vardır, inkâr edilemez- o zaman önünüzü daha 
net görürsünüz.  

Tek yaptığım ibadet budur biliyor musunuz? Baba bir gün şöyle baktı “yavrum 
ben sana şimdi düşünme desem, sen yine düşünecek… Hadi düşün, git” dedi. 
Çünkü durmuyor ki durdurtamıyorsun, o sıfatla bağlanmışsın. Yani 
kayyumiyetin o sıfata bağlı kılınmış, canlılığın o sıfata bağlı kılınmış, ussallığa 
bağlı kılınmış. Durmadan yaratacaksın, durmadan tefekkür edeceksin. Sende 
olan varlık anlam verecek, yoksa hayatın bir anlamını bulamıyorsun. Aynı 
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anda doyuyorum, hiçbir şey tat vermiyor. Ama rahata bırakın beni biraz 
hayatta, düşünmem, oradan geldik ya, hayatta düşünmem.  

Düşüncemizin en yüksek derecede doruğa çıktığı şeyler aşk ve korkularımızla 
alakadardır. Âşık insan tefekkür eder sevdiğini… Ve sevdiklerini, sorumlu 
olduklarını değil mi… Korkar insan zaten, korku hem de sevgiyi içerir. Bakın 
sorumluluk hem sevgiyi içerir, hem korkuyu içerir. Sorumlu olduğunuzdan 
korkarsınız, sorumlu olduğunuzu seviyorsunuz diye sorumlu hissedersiniz 
zaten.  

Bir insan savaştayken sadece korkar, niye? Aynı zamanda sorumluklar ve 
sevdikleri sebebiyle… Savaştasınız, düşüneceksiniz; savaştasınız, ibadet 
edeceksiniz, arınacaksınız; ilkeye doğru yani amaca doğru sevk olunacaksınız, 
yürüyeceksiniz. Çünkü ibadet demek, yürümek demektir. Ereğiniz var, 
ereğinize doğru yürüyorsunuz. Çünkü yakin gelene kadar ibadet et diyor. 
Bakın erek Tanrı'ya… Yakin gelinecek olan ve sana araç veriyor; “yakin gelene 
kadar ibadet et.” Yürüyeceğiz başka çaremiz yok.  

Burada ibadet deyince insanlar sadece namaz niyaz anlıyor. Şu anda 
yaptığımız ibadettir, başka bir şey değildir. Ama hangi ibadet? Aklın ibadetidir. 

Bütün uzuvlara bir ibadet şekli vermiştir. Gözün ibadeti, “güzele bakmak 
sevaptır” diyor Resulullah. Efendim diyorlar; “kime bakalım Ali’ye bakın, 
yeterli” diyor. Hakikaten de yaratılışı güzel. Bir doğa manzarasına 
bakıyorsunuz güzel değil mi, Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Kâinat ana, toprak 
ana ne güzel yaratmış. Toprak ana canlandı hani güncel popüler konuşmaların 
arasında geçiyor ya. Kâinat bakalım size ne verecek? Toprak ana canlanıverdi 
bak Elhamdü lillâhi rab bil âlemin diyor, daha Fatiha’nın Elhamdülillâhi’ne 
gelememişler. Toprak ana vermiyor, Allah yapıyor. 

 “Ha” ve “He İki tane harf… Ha He, Ha He… “ha” nefes vermek demektir, “ he” 
nefes almak demektir. O nefesini verdiği zaman bütün varlık canlanır, nefesini 
aldığı zaman geri kendine çeker. İlkelerle de bizi öyle yapmıyor mu? Bir ilkeyle 
bize ruh üflüyor, başka bir ilkeyle geri dönmesini sağlıyor. Bir bakıyorsun 
Rahman nazarıyla bakarsın, bir bakıyorsun hu nazarıyla bakarsın başka bir 
nazara taşır seni. Her an ölü her an diriliş, her an kendi âleminde bozuluş ve 
varoluş, insanda ise her an bir sıfatında var oluş ve yok oluş. Her an bir sıfatta 
yok oluruz, bir sıfatta var oluruz, bir sıfatta yok oluruz, bir sıfatta var oluruz. 
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Bizler her ne kadar doğaya aitsek gerçekte Allah ait’iz, nedenimiz Allah, O’na 
aidiz. Ve nedeniniz Allah’a ait olarak yaşarsanız, ereğe bağlı.   

Şimdi nedenim halife olmak, nedenim ibadet etmek nedenim Allah’ı bilmek, 
tefekkür ediyoruz, amenna, bilmeye çalışıyoruz. İbadetlerimizi yapıyoruz 
bunlar nelerse içeriğini doldurup, sosyal ilişkilerinde sorumluluklarınızı yerine 
getirmenizden tutunuzda çocuğunuza harçlık vermeniz dahi sadakadır. 
Müminin müminle görüşmesi dahi sadakadır, hadislerini okuyun yerden insan 
için bir şey alıyorsanız o dahi bir ibadettir. “Bu gün benim için ne yaptın” 
diyor. İbadet Allah için olandır değil mi, yalnız sana ibadet ederiz. İbadet 
sadece Allah içindir “Yalnız sana ibadet ederiz” dayanağımız sensin demektir. 
Bilince dayanak olarak Seni aldık, başka dayanağımız yok, eylemlerimizde 
şuyumuz da buyumuz da başka ortaklar koşmuyoruz Sana. Anne, baba, şu, 
bu, para, mülk, kariyer, beden bunları Sana ortak koşmuyoruz. Her şeyin 
Senden olduğunu biliyoruz. Bunu söylediğin anda Elhamdü lillâhi 
rabbil’âlemin dairesindesin hâlâ. Yok, eğer değilsen; toprak ana verdi... 
Nesnelliğe doğru inmeye başladığında daireden çıktın. Sapmışların yolu, 
hemen arkadan daireye geri giriyoruz.  

Ya Rabbi rızkımızı veren sensin, Ya Rabbi sana ibadet ediyoruz, Ya Rabbi 
senden istiyoruz, bakın ibadet aynı zamanda ereğe bağlı olarak dayanak 
edinmektir. Nedene bağlı olarak değil, ereğe bağlı olarak dayanak. Çünkü 
insanlara dikkatli bakın, genelde amaçları dayanaklarıdır, edindiklerini 
söylevde söylerler, ama içeride her zaman amaç dayanaktır. Çok basit biraz 
önce ki bütün söylediğim nefsin neden dayanaklarıdır; kariyerimiz, şuyumuz, 
buyumuz… Bencillik olarak bize sebep verenler… Güzel bir yaşam… Veya cami 
esnafımız Cennette yaşamak… Yunus bütün hayatını neye göre 
anlamlandırıyor; Ya Rabbi bana seni gerek seni.  

Amaç dayanaktır, nedenlerimiz amacımız olan dayanağımıza yetişmemiz için 
olmalıdır. İşlerimiz, şuyumuz, buyumuz değil. Resulullah efendimiz bir gün 
Ebu Abbas amcası bir yolculuğa gidiyor, amcasının hâlini biliyor bildiği için 
diyor ki; “amcacığım sana bir nasihat vereyim mi?” Söyle ya Resulullah, diyor. 
“Allah’tan başka kimseden bir şey isteme.” Diyor.  

Elhamdü lillâhi rabbül’âlemin Allah’tan başka kimseden hiçbir şey isteme… Biz 
herkesten bir şeyler istiyoruz; kendi nefsimizden, annemizden, babamızdan, 
güneşten, doğadan, yarın ne olur şöyle olsun falan… 
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Aslında tek istek, kaynağımızın O olması gerektiğinin bilinci. O verir! Ama 
isteğiniz O olacak, O’ndan isteyeceğiz. İnayet dediğimiz yer; yalnız senden 
isteriz. Sadece O’ndan iste… Fatiha’da söylüyor zaten, yalnızca senden isteriz. 
Ama istediği yerden verir.  

Şeyhin birine bir kadın hediye götürmüş. Efendi, hatun biz Allah’tan 
başkasından almayız demiş. Bakmış “bre şeyh, dediler bu şeyh iki gözlüdür, 
sen tek gözlüymüşsün. Niye bizi gayrı görüyorsun ki demiş, bizden veren Hakk 
değil midir” muhteşem bir şey ya. Sen beni niye görüyorsun diyor, ben sana 
hediye veriyorum ama bu hediyem Allah’tandır. Senin için iki gözlü dediler 
meğerse tek gözlüymüşsün. Muhteşem bir şeydir. Evet ki emin olun o 
şeyhinde o hediyeye ihtiyacı vardır. Ki öyle bir olayı yaşatmıştır Hakk. Artık 
kadını mı beğenmedi, yoksa trip mi yaptı veya geleni mi beğenmedi, ne için 
yaptı bilmiyoruz. Bu özeleştiri değil, kendisini eleştiri değil, gaybı mutlak 
Allah’sa her işten Hakk tecelli eder.  

Siz Hakk’tan isteyin bin bir yerden kapı açar. Çünkü Allah bir şey vermek 
istiyorsa, her isteğiniz onun bir sıfatına bağlıdır ve o sıfatın meleğinden size 
ulaştırır. O kuvvet, bütün kâinatta kişileri güçleri neyle ise, dolaylı yoldan ne 
yapılması gerekiyorsa hepsini önüne serer ve sizin isteğiniz sonunda olur. 
Duanın kabulü öyledir. Mesela bir şey istediniz; “Ya Rabbi ilmimizi arttır.” 
Cebrail hizmetinize geçer, tefekkür edersiniz, araştırırsınız, Cebrail hizmetçiniz 
olur. Veya istediniz, “Ya Rabbi rızkım eksik” Zirera var, Mikail var, bir sürü rızık 
meleği var. Mesela dünya işinde rızkınız eksik, karınca meleği diye bir 
meleğimiz var Zirera, ismini yanlış hatırlamıyorsam, Emin olun onu size 
gönderir. Beyaz Karınca meleği ve dünyalık rızkınız artar. Manevi rızkınız eksik 
değil mi, “Ya Rabbi manevi rızkımızı arttır” Bir tane melek vardı adı aklımda 
değil, Cebrail yerine Prensi gönderir. Prens meleği var, direk ilhamatlar verir. 
Her şeyi bilgeliğiyle bilen melek vardır, onu gönderir. İlmimi arttır dediniz, 
genel anlamda sıfatınız hangisine müsaitse ona göre hoca gönderir size. Ve 
sizin ilminizi arttırır. Yani isteğiniz neyse o isteğinize göre memur melekler 
vardır.  

Âdeme secde etti ve secde edeceklerdir. Sonuç istediğinizin yerine gelmesidir. 
Allah’a hizmet… İbadetin içeriğini hizmet olarak doldurun, ilahi sıfatların açığa 
çıkartılması olarak doldurun, İlahi sıfatları açığa çıkartıyorsun, hizmet 
ediyorsun, ibadet ediyorsunuz; yani halifetullahlık yapıyorsunuz. Çünkü 
Allah’ın sıfatlarını bu âlemde gösterdiğiniz anda halifesiniz zaten, üzerinizde 
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eylemlerinizle Allah görünüyor bu âlemde. Çünkü siz değilsinizdir, Allah 
görünüyor önemli olanda o ama onun bilincindeyseniz. O zaman bilmeyi 
istedim, O’na tanıksınız, hangi sıfat üzeri istiyorsanız ve hangi sıfat üzeri 
eylemlerdeyseniz o sıfat üzeri Cenab-ı Hakk’ın halifetullahısınız… Sizin 
üzerinizde kendini izhar eder ve kendini izhar ederken zuhur ettirir, kendini 
zuhur ettirirken de aynı zamanda O’na eylemlerinizde tanık olursunuz. 
Ürettiklerinizde tanık olursunuz. Bunu insanlık ailesi olarak düşünün, bütün 
insanlık tarihiyle Allah’a tanığız, bütün insanlık tarihinin zenginliği sonucu 
Allah’a tanığız. Yani bugün pozitif bilimlerden bahsediyorsak bütün insanlık 
tarihini konuşuyoruz, sonuçlarından hareketle konuşuyoruz. Bütün insanlık 
tarihini o sırada konuşmuyoruz ama o insanlık tarihinin sonucu onların dile 
gelişidir. Bunu Osman Baba şöyle söylerdi; “eğer burada oturuyorsak 
Çanakkale’de orada burada ölen şehitlerimizin yüzünden, bu zenginliğimiz 
onların zenginliğidir’. Miras sonunda edinilenin bırakılmasıdır. Bıraktıklarıyla 
yaşıyoruz, başka bir şey değil.  

Baba onu şöyle özetlerdi, O hâli konuşurdu bir parça; Yavrum, şimdi Haliç’in 
altı altın dolu, lakin affedersin şeyde dolu şimdi. Onun temizlenmesi lazım… 
Ama haliç burası, (HAL İÇ) öyle anlatırdı vurgulu, oranın temizlenmesi lazım, 
orası temizlenmeden altındaki altınlar görünmez. Niye çünkü atalarımızdan 
ceddimizden eli sıyıranın altını oraya dökülmüş. Efendim sözde rivayet olur ki 
Japonlar bile istemiş vermemişler, niye, o altınlar bırakılır mı, ceddimizin 
altınları… “İlk önce Hal/içimizdeki altınları çıkartırız, sonra Topkapı 
Sarayındaki (başını da gösteriyordu), emanetlerimizi çalarız, -çalarız, çalma 
diye bir şey var, merhem çalma gibi- yedi sülâlemize yeter o’. Hırsızlık 
yapılınca böyle yapılacak. Bak, baba ne güzel özetledi; haliçten tuttu, Topkapı 
Sarayına çıkarttı, arşı ala. Hakikaten de Topkapı sarayıdır, her şeyin 
toparlanmış hâli, özeti, Cemalullah’tır. Daha önce ki sohbetlerde dediğimiz 
gibi ilahi sıfatların bu kadar yüksek derecede göründüğü bir şekil şemal 
yoktur, insan yüzü. 

İnsan yüzü; Celal, Cemal, Rahman, Rahim, Şefkat, Merhamet, Azamet yüzde 
aynı anda beliriverir. Oyuncuları izleyin, ben çok film izlerim, o tiyatrocular 
özellikle şekilden şekle girerler. Her bir şekilden şekle giriş, her bir ilahi sıfatın 
görünüşüdür. Bilerek yâda bilmeyerek İlahi sıfatları oynuyorlar haberleri yok. 
Ben seyrediyorum, adam bir bakıyorum Celalli, bir bakıyorsun Cemalli, bir 
bakıyorsun Şeytan kesilir, bir bakıyorsun Rahman kesilir. İnsan yüzünde 
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görülmeyecek bir şey yok. İlahi sıfatlar biçim buluyor, öyle bir kıvamda 
yaratılmışız. Bir bakıyorsun Hâlim ve Latif esmalarıyla tecelli etmiş bir 
gülümsemede, bir bakıyorsun Azameti Kibriya Kahhar nazarıyla bakıyor; helak 
edici. Vallahi öyle nazarla bakanlar var ki adamın ayağını kaydırır. 
Söylendiğine göre öldüren bile var yani. Ne güzel çocuğunuz oldu diye 
söyleyen bir kadın varmış, çocuk gitti güme. İki gün, üç gün sonra meftası 
kalkarmış. Vallahi o şekilde nazar eden var.  

İnsan cemalinde görünür Hakk. Ama burada cemal deyince insan zannediyor 
ki böyle burnu var, böyle kaşı var, böyle gözü var. İnsan cemalinde ki 
eylemler, hareketler üzerinden ilahi sıfatlarının belirimlerine tanık oluruz.  
Rabbimizin kendisinin ilahi sıfatlarıyla görünüşüne tanık oluruz, muhteşemdir.  

Bu ayetler fazlasıyla açıklanabilir, daha birçok ayet varda o ayetlere 
girmiyorum. Çünkü hikmet vari olarak, hikmete doğru gittiğiniz zaman 
inanılmaz, eylemler, tecrübeler bizi “sizler hayır işlerseniz size bolca hikmet 
vereceğiz. Yaptığınız hayırlar kötülükleri gidericidir” e götürüyor. Muhteşem 
şeyler… Demek ki, arınmadan farkındalık oluşmaz, çünkü kafan kalabalıksa, 
için kalabalıksa bu kalabalıkla nasıl hikmeti fark edersin. Hikmeti ereğe bağlı 
olarak fark edeceksin, ama nedenleri görerek nedenlerini bilerek hikmete 
vakıf olmak ayrı bir şey, ama hikmeti ereğine bağlı olarak görmek ayrı bir şey. 
Ereğine bakarak neyin ne olduğunu görürsün. Aslında bizim bugünlerde 
yaptığımız bu. Üç haftadan da fazla özellikle ereğine bağlı olarak hayatın 
anlamlandırılması gerektiğini konuşuyoruz. Evet, nedenine bağlı olarak da 
olması gerekiyor. Çünkü nedenler bizi bağlayıcıdır. Ama erek taşınılması 
gerekendir, bağlayıcı olanla taşınılması, sonuçta elde edilmesi veya da 
varılması gereken neyse ona varırız.  

Biraz önce üç tane ilkeden bahsettik; ibadet, halifelik, bilinmek. Şimdi bunlar 
bizi bağlayıcı sıfatlar, zorunlu dinimizi bu. Bütün insanlık istese de istemese de 
Hakk’a tanık olacak. Gerçeğe tanık olacak, oluyorlar da zaten. Nesnel olmuş 
ya da olmamışlar ama sonuçta herkes bir varlığın varlığında yaşadığının 
bilincine geliyor. Şimdi birazcık nesneler yani enerjinin varlığında yaşıyoruz 
gibi bir anlatım var. Gelecekte bir şahsın varlığında yaşadığının bilincine 
gelecek insan. Artık ne kadar sürer onu Allah bilir. Sonuçta program oraya 
doğru gidiyor. İnsandan istenen bu… Bireysel olarak var, o zaman toplumsal 
olarak da var olacak, bu istisnasız böyle. Örneği çıkmışsa, prototipi varsa 
umumiyette de yansıması olacak demektir. Morfik rezonans olarak algılayın 
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bunu, hepimiz aynı alanda yaşıyoruz, siz de çıkan bütün âlemi etkileyecek 
demektir. Hele kuvvetli bir irade ve enerjiniz varsa istisnasız bütün âlem ona 
doğru devinecektir. İnsanlıkta yoksa siz de evvela çıkıyorsa sonuçta 
varacakları sizin düşünceleriniz olacaktır.  

Evvela tadına bakın, kaymağını siz yersiniz yoğurdunu umumiyet yer önemli 
olan da odur. Vallahi biraz bencilce mi, yok, tadı bu, olan olayda bu. Hususi 
olarak kaymağını siz yersiniz, çünkü o düşünce evvela siz de çıkmış, umumiyet 
o düşünceye varana kadar ne kadar anası ağlayacak. Yani la’dan illallah’a gelip 
de Cennete girene kadar adamın başından geçenlerin haddi hesabı yok. “Ya 
babacığım bana secde ederlerken gördüm” tamamda, secde edene kadar sen 
ne yaşayacaksın Allah biliyor yani o düşünceye varana kadar insanoğlu ne 
yaşar, ayrı mevzu.  

Bir düşünceye varmak için insanoğlu neler yaşar neler, demek ki gelecek o 
kadarda kolay bir gelecek değil. Gelecektekilere Allah yardım eylesin. Hiç 
kolay değil bunu da çok iyi öngörüyoruz. Çünkü gerçeğe kolay varılmaz, 
kıymeti olmaz bir, deneyim edinilir farkındalık edinilmez iki, çok kolay 
vardığınız şeyde sizde farkındalık yaratmaz. Hiçbir zaman dikkatiniz yoktur 
çünkü. Zorlukta zor koşullarda elde ettiğiniz farkındalık, o siz de kalıcıdır. 
Melekeniz olur bırakamazsınız, insanoğlu böyledir. Zorunludur, onun için 
zülcelali vel ikramdır; ne celallerle ikrama erecek bilmiyoruz. Bir parça 
biliyoruz ön görebiliyoruz, demek ki bir düşünce varsa o düşünceye gerçekten 
varılacaksa erek olarak, o zaman bilinmeyi istedim diyorsa, erek olarak 
bilinecek değil mi, safha safha bilinecek, o zaman bilinene kadar toplumsal 
olarak neler yaşayacaklar, geçmiş olsun.  

Umumiyet olarak herkes bilecek, neden varlığı herkes bilecek ama erek olarak 
ona yetişip yetişmeme arasında problem çıkacak, Hristiyanlık ta Museviyet te. 
Bakın çok enteresan Hristiyanlık, Museviyet, İslam aralarında ki fark nedir 
biliyor musunuz? Neden Tanrı olarak hepsinin Tanrı’sı aynı tanrıdır, yaratıcı 
Tanrı, hepimizin yaratıcı Tanrısı tektir. Erek Tanrı olarak hepimizin Tanrı’sı 
farklıdır. Birisi İsa kutsal ruh üçleme yapar, diğeri zaten akıbete iman etmez 
ona yetişmeye iman etmez; yeryüzünde halifesi biziz,  üstün ırk biziz… Zaten 
yetişme gibi bir dertleri yok bizde ki şeriatçılar gibi… Vahabilere gittiğin zaman 
daha beterleri var, yani burada bitiyor onlarınki. Bize gel, bizimki akıbet dini. 
İslam son din, ahir demek akıbet dini demektir, aynı zamanda son diniz 
akıbete göre yaşamanın diniyiz. Eğer ahrete göre ve akıbete göre yaşamazsak 
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ayvayı yemişiz demektir. O zaman bakın nedenler bağlayıcıdır, ama nedenler 
bağlayıcıyken ereğe taşımanın vesileleridir, araçlarıdır.  

Biliciyiz ama bilgi tanık olmamız içindir, bilgi amaç değildir, tanık olmamız 
içindir. Amaç olarak edindiğimiz zaman entelektüel çevrede şeytan gibi 
olunur çıkılır. Benden daha mı iyi biliyor filan gibiye kadar gider. “Ya Rabbi sen 
beni ateşten yarattın” çokbilmiş ya arkadaş. Evet, neden Tanrı… Yaratılış 
mitinde neden Tanrı anlatılır, rabbül âlemin sıfatı ile. Zaten o belirtiliyor ama 
Maliki yevmiddin dediği zaman artık erek tanrıdır. Amacı, gayesi, muradı olan 
bir Tanrı var. Bazı aklı evvellerde şöyle diyor “Ya Rabbi nereden bilelim biz 
senin nedenini, senin nedenlerini bilmeye imkân mı var”. Aç Kur’an’ı zaten 
söylüyor özetliyor, üç tane nedeni söylüyor sana, başka bir neden de yok 
zaten. Kur’an’dan çıkartın;  halife olsun diye yarattım; akletmez misiniz, 
akletmezsen tanık olmazsın demektir, ben gizli bir hazineyim bilinmeyi 
istedim sözü direk Kur’an’da geçmez ama bütün Kur’an ayetlerinin çoğunda 
akletmezmisiniz ayetlerin çoğunda tanık olmanın gerekliliği vurgulanır. Yani 
bilmenin zorunlu olduğu, ilim öğrenmenin zorunlu olduğu vurgulanır. Zaten 
Kur’an’ı da bileceksek ilimle bilmeyecek miyiz? İşin enteresan tarafı nedir 
biliyor musunuz?  

Fatiha’yla beraber bir veçhe sezer neyle? Kavramlarla. İnsan, söz varlığıdır ve 
sözle görülür. Basireti, akletmesi, değerlendirmesi söz iledir. Söz, kelam ve 
Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin. Errahmânir’rahim. Bakın şu anda Allah varlığıyla 
zaten burada hazır. Her yerde hazır, her zamanda hazır ama ya öğlenden beri 
yaptığımız ne, hak değil mi, deminden beri yaptığımız ne? Sözü konuşuyoruz, 
yaşadığımız varlığı anlamlandırıyoruz; üzerimizde, fıtratımızda malik olan ilke 
olarak, bak usa taşıdık artık. İlke olarak önümüzde neden varlığımız olarak 
duran Allah’a… Önümüzde neden varlığımız olarak duran Allah’ı 
anlamlandırmaya çalışıyoruz. Veya gerçekler üzerinden O’na tanık olmaya, 
bilmeye çalışıyoruz. İslam veya da gerçekler doğrultusunda yaşamaya 
çalışıyoruz aynı zamanda. Hepsinde de söz ile tanığız. Söz ne zaman 
eylemlerinizde görünür olur, varlığınızda içselleşir iman ile duygularla sevgi ile 
içselleşir eylemlerinizde görünür olur, artık söze kendi varlığınızda 
tanıksınızdır. Önemli olanda odur.  

Bunu tersten okuyun; Nas'a gideceğiz, ama Nas'a kadar arada yakinlik 
mertebeleri çıkacak. Öyle bir Allah’a vardınız ki o Allah üzerinizde tecelli 
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ediyor. Biraz önce anlattığım “siz atmadınız Allah attı” ayetine gidin; Abdullah 
Değerli’yi görmüyoruz, Hakk’ı görüyorduk oradaki tanıklıkla… 

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin sözüyle, 
belirleyici olan sözüyle bize yol katan, sözünü içselleştirip bizi düşüncelerde 
kendine taşıyan, sözüyle bir iç dünya kuran, sözüyle o iç dünyada kendini 
gösteren ve sözüyle hem aynel yakin karşısında hem de hakkel yakin kendi 
özümüzde tanık kılan Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin. Errahmânir’rahim. Mâliki 
yevmiddin tamamıyla tanık olmak. Ve sadece susuyorsun orada.  

Ben sustum, susmayı tercih ettim. Derler ki Allah’ı gören ya susar derler, 
ikincisi dedim kendi kendime? Hemen cevap geldi babadan; Yavrum ikincisi 
dedi “Allah’ı görenin dili açılırmış, biz susanlardanız” dedi. Hani bazısı âşık olur 
bangır bangır bağırır ya, seviyorum. Seviyor… Bazısı âşık olur susar ya… Bunu 
bazen içki ile de anlatırlar, Yavrum derdi  “kimisi şarap kadehlerini yuvarlar 
fıçı fıçı, kimisi aşkından bağırır çağırır sarhoşken,  kimisi ise içinde yağlar eritir” 
diye söz söylerdi. Kimisinin aşkı davullu zurnayla kiminin aşkı içinde yağ eritir,  
gibi bir sözdür bu, hakikaten de böyledir.  

Sükût ikrardandır, sükût aynı zamanda hakikatin kendisine tanıklık, onun için 
önemli olan sükûttur. Çünkü siz onun dillendirdiğiniz anda dillendirirken 
ikilikte durduğunuz için tanıklığınızda derinlik yoktur. Sükûtta ki tanıklık 
derinlik ister, derindir bizatihi bütün veçheleriyle tanık olursunuz. Ama dilde 
ki tanıklık sadece bir sıfatına göredir, hangi sıfatıyla o dilde beliriyorsa… 
Çünkü kelamın kendisi hangi sıfata bağlıysa o sıfatında dışa vurumudur. Ona 
göre belagat biçimlenir. Dikkatli bakın bütün insanların konuşmasına kendi 
belirleyici sıfatları neyse ona göre konuşurlar, nedenleri ilkeleri neyse ona 
göre.  

Evet, evveli nedenlerimiz, bağlayıcıdır. Ama o bağlayıcı olanlar ereğe doğru 
taşınmamızın araçlarıdır. Amaç Hakk’a tanık olmak, ilahi sıfatlar üzeri yaşayıp 
Allah’a taşınabilmektir. İşte o zaman gerçekten halifetullahsın,  o zaman 
gerçekten hizmettesin, işte o zaman gerçekten Cenab-ı Hakk’a kendi varlığın 
üzerinden tecelli eden sıfatlarla tanıksın.  

Ne demiştik sohbetin başı, Muhalefet’ül Havadis, dışarıdakilerle O’nu 
bilemeyiz. Onlar bize Allah’ı göstermezler, işaret ederler. Bize Allah’ı 
gösterecek nedir? Bizatihi kendisidir. Nerede bulacağız? Kendi üzerimizde 
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bulacağız, başka bir yerde bulamayacağız. Yani Allah’a kendi üzerinizde tanık 
olursunuz. Çünkü her varlıkta Cenab-ı Hakk Allah sıfatıyla, rabbül âlemin 
sıfatının hakikati itibarıyla tecelli ediyor. İsmi Allah, bütün âlemlerde kuşatıcı 
olarak sıfat ismiyse rabbül âlemindir. Her varlık kendi üzerinde, Allah hangi 
sıfat üzeri rab’se, o sıfat üzeri O’na tanıktır; bu tevhidi sıfattır. O sıfatın 
eylemde görünüşü de Allah, haktır. Tevhid-i Efal, sıfat deyince sadece bir sıfat 
anlamayın, birçok sıfat anlayın. Kendi varlığının hakikatinin Cenab-ı Hakk’ın 
varlığı olduğunu gördüğü zaman o sadece zat’tır. Tevhidi zat demedim, çünkü 
tevhidi zatta halen bir bilinçlenme var. Burada bir bilinçlenme yok, sadece 
bizatihi kendisinin varlığı var. Özne içerdedir dışarıda değil. Onun için tanık 
olamazsınız. Dışarıda hiçbir varlık onu göstermez bak göstermez diyorum, 
işaret eder. Niye? Eylemiyle işaret eder, çünkü kendilerinin üzerinden 
eylemde olan bir varlığı işaret eder. Kendi varlıklarıyla onları 
yapamayacaklarının aklındadırlar.  

Bakın her varlık kendi varlığının aklıyla iş görür. Ama her bir varlığın bütünsel 
ilişkisi onun faili mutlaklığına bağlıdır. Görmez misin ki gökleri direksiz 
tutmakta, gökler kendi başına mı orada duruyor? Kudreti Azimüşşan tutuyor 
ve âlemde ki akıl âlemde ki tasarım… Tasarımı isteyen kabul eder isteyen 
etmez, bazıları etmez. Âlemde ki tasarım, âlemde ki akıl, âlemde ki gaye… 
Gayeyi nereden alıyoruz, tarihsel yürüyüşten, neyi görüyoruz? Kardeşim 
kâinatta gaye yok! Sen nedenlerin olarak kâinattın materyallerine bakarak 
kâinatta neden yok diyorsun, insanlığın tinsel yürüyüşüne bak. İnsanlığın 
tinsel, manevi yürüyüşüne baktığın zaman, bir ilerleme var, bir aklın açılımı 
var. Demek ki bir gaye var. Bir ilerlemeden bahsediyorsan, sonuçlardan 
bahsediyorsan, erekten bahsediyorsan, ereğin beliriminden bahsediyorsan 
demek ki bir gaye varmış ki bunlar oluyor. Şimdi erekten baktığınız zaman 
ikinci dünya savaşına anlam veriyoruz, Muhyiddin’e anlam veriyoruz hani 
diğerine anlam veriyoruz. Demek ki bir gaye varmış ki bunlar olmuş.  

Tarihsel ilerleyiş ve tarihte olanlar ereğinden bakıldığı zaman sonuçlarından 
bakıldığı zaman olması gerektiği için olduğunu görüyoruz. Demek ki bir 
süreçte bakın dizi değil, dizgesinde çıkan olaylar olduğunu görüyorsun. O 
zaman ne yapıyorsun demek ki gaye varmış o zaman tasarımsal hepsi. Ama 
senin benim tasarımım değil, Hakk’ın tasarımı.  

Bir akıl var ilişkilendiren, iradeye bağlı bir akıl, gaye, ereğine bağlı çalışandır 
demek ki… Ereğine bağlı olarak işletilen bir akıl var. Nedenleri 
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doğrultusunda…  Allah’ın kendine ait nedenleri var ve kendine ait nedenlerini 
ereğine bağlı olarak gösteriyor. Sonuçlandırıyor ve sonuçlar üzerinden 
konuşuyor, hiçbir zaman başlangıçlar üzerinden konuşmuyor. Sebepleri 
konuşmaz. Musa’yı İsa'yı bize konuşması hep kendisini konuşmasıdır. Musa, 
İsa ismini bile kullanmazdı. Bazı ayetlere gidin, Resulullah, Muhammed ismini 
bile kullanmaz. Çünkü sebepler O’nu ilgilendirmiyor. Sebepler sadece bize 
delil olsunlar diye, bazen isim vermesi ve özellikle hem o insanları kıymeti 
Harbiye’sinden dolayıdır, ama hem de belirleyici olmamızdan sebebiyet akıl 
daha iyi anlayabilsin diyedir. Mesela bir roman okuyorsun, isimleri 
okuduğunuz zaman roman da daha kalıcı olmuyor mu? Yusuf kıssasını 
Yusufsuz okumaya çalışın. Yusuf kavramını koymadan okumaya çalışsın, 
Yakup’u çıkartın isimsiz okuyun, yani kodlayamazsınız kolay kolay. İsim 
koyduğunuz anda kodluyorsunuz tamamıyla epistemolojik. Bilgi bilimle, 
kodlamayla alakadar bir şeydir. Daha yetkin ve daha hızlı öğrenmekle, daha 
hızlı bir şekilde bilgiyi aktarmakla alakadar bir şeydir. Bir peri kızı varmış 
şöyleymiş böyleymiş bak peri kızı dediğin anda kodluyorsun ve düşünce ona 
göre gidiyor. Peri kızı demesen başka bir şey desen veya da kanatlı şeyler filan 
varmış uçan mahlûkat varmış o uçan mahlûkat şöyle yapıyormuş böyle 
yapıyormuş. Çocuk kodlamaz bile aklına bile getirmez.  

Her söylenenin ilahi manalarda arketipal olduklarının işareti vardır. Arketipal 
olduklarının hakikati itibariyle bir şey söylemiyorum. Yani İsa, Musa her an diri 
ve arketipaldir ve potansiyellerimiz olan yetilerimizin habercileridir amenna. 
Bunu demiyorum, aynı zamanda öğrenmek içinde onlar kodlanmış isimlerdir. 
Eğer o isimler, kahramanlar olmasa ideoller olarak hayalimizde 
canlandırmazsak gelen bilgiyi içselleştirmeyiz. Bilgiyle iletişimde birine bir şey 
vermek istiyorsanız kemâlat yürüyüşünde ilk yapmanız gereken isim ve 
kahramanı ortaya koymanızdır. Lakin sonunda görüyorsunuz ki gerçek 
kahraman Allah’mış. Söylüyor zaten Musa mı çıkarttı sizi Mısır'dan. Kenan 
ülkesine getiren Hakk değil midir?  

Ereğinden baktığınız zaman sebepleri görmüyorsunuz, sadece Hakk’ı 
görüyorsunuz. Niçin olduğunu görüyorsunuz ve yanlış bir iş yapmadığını 
görüyorsunuz. Her şey yerli yerince! Onun için söylemişler güzel bir söz var ;  
“kimine at verir kimine meydan, zengin etmek zor değil” diye bir söz var, 
bileniniz var mı yani kimine at verir kimine meydan, zengin etmek zor değil. 
Yani zengin etmiyor. Bu şu demek zengin etmiyorsa var sebebi. Yani kimine at 
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vermeye kadir, kimine de meydan vermeye kadir, zengin etmiyor; var sebebi. 
Bizler genelde hikmetine bakmak yerine, ereğinden itibaren hikmetine 
bakmak ki ereğini kestirmek ve ereğini görmek çok zor bir şeydir onu 
söyleyeyim. Ya keşfi olacak ya gerçekten çok ussal olarak yetkin bir akıl sahibi 
olunacak yâda sezgiler çok kuvvetli olacak bir insanda. Amenna ama 
nedenlerimize bağlı olarak ereğimizi öngörebiliriz. Şimdi düşünün amacımızın 
gayemizin ne olması gerektiğini görebiliriz sonuçlarımızın ne olabileceğini de 
öngörebiliriz. Bize bağlayıcı üç tane neden verdi, ibadet, hizmet yani hizmetle 
ibadeti aynı konuşayım halifelik bilinmeyi istedim kim ki bağlılığın dışına çıktı 
tarihte seyredin, geri kalmadı mı? Gayeye hizmet etmedi, kendi sıfatında 
kabul oldu, devriyeye düştü. Devriyenin içine girmiyorum. Reankarne diyorlar, 
ama bizde ki devriyeyi Budistlerin ki gibi anlamayalım? Bu Budistlerin ikide bir 
böcek, şu, bu diye gelmeleri gitmeleri gibi anlamayalım, o ayrı bir şey. Oraya 
kadar uzayan yerlerde var ama oraya kadar gitmiyoruz, çünkü onlar biraz 
sapıtıyorlar, başka yerlere çekiyorlar.  

Her neyse Velhasıl kelam devriye ye düştüğü olur. Devriyeyi boş ver. 
Geleceklere nasıl bir miras bırakıyor? Çocuğuna evladına bilgiden yana bir şey 
bırakıyor mu? Barbarlıktan başka bir şey. Derler ya dedesi erik yemiş, 
torununun dişleri kamaşmış. Miras olarak kötü bir gelecek bırakır. Ceremesini 
torunlar çeker. Ceremesini torunlar çeker; Torunlar yine kendisidir, bakın 
zihniyet aynıysa aynı kişi demektir. Onun için kavimler, kavimler dediğin 
zaman ortak bir zihniyetten bahsediyor. İsterse bir kişi olsunlar isterse bin kişi 
olsunlar aynı zihniyetten bahsediyoruz. Lut’un kavmi diyor yani aynı 
zihniyette olan insanlar. Semut kavmi diyor aynı zihniyette olan kişiler. 
Firavun ve tebaası diyor aynı zihniyette olan kişiler.  

Bir akıl tipinden bahsediyor bir zihniyet ama nasıl bir zihniyet nasıl bir akıl? 
Menfaate dayalı bir akıl tipinden.  Peygamberleri konuştuğu zaman neyden 
bahsediyor? Menfaatlerden değil, ilkeye bağlı akıl tipinden konuşuyor.  

Nedenlere bağlı yaşamıyorsak Maliki yevmid din sözü bize gösteriyor ki, 
bağlayıcı nedenlerimiz doğrultusunda eğer yaşamıyorsak sonuçta sonumuz. 
Sonumuz hüsrandır. Uzaklaştırma, ayrılık bize hüzün den ve hüsranlıktan 
başka hiçbir şey getirmeyecektir. Psikolojik olarak da tarihsel olarak da 
böyledir. Osmanlı’yı düşünün, Çin’i düşünün, bilgiden ne zaman koptular 
hüsran. Ne zaman ki gerçekten Hakk’a hizmetten koptuğunda bir insan nelere 
düşüyor. Bakın ilkeye bağlı, ereğe bağlı olan şey toparlayıcıdır. Size dayanma 
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noktası getirir. Ama sebeplere bağlı olan şey sizi dağıtır, şu şöyle olmuş bu 
böyle olmuş bak ne kadar dağıldık. Ama bu sebepleri görmezsiniz amacınıza 
doğru ilerlersiniz.  

Bir psikiyatrının psikolojik olarak hastasına ilk sorması gereken soru bence 
şudur; bir amacınız var mı kardeşim hayatta? Amacım şu, bu… Tamam, sen 
hasta değilsin gidebilirsin. Nedenlerin de sebeplerin olabilir, değil mi yani 
sebeplerin de nedenlerin de problemlerin olabilir, önemli değil onlar, amacın 
var değil mi senin? Evet, var. Tamam, önemli değil, bak düşüncesini bilincini 
toparlayacak bir argümanı var. O zaman yıkılmaz. Amaç gerçeğe dayalı 
değilse, ulaşamazsa, yıkılır. Bunu görebilirsiniz. Ben artist olmak istiyorum, 
tamam bu yıkılabilir, her an git gelleri vardır. Yani bunla biraz konuşmak 
lazım. Yani bir de artist olacak potansiyel var mı yok mu, onu da görmek 
lazım, varsa tamam yoluna devam, yoksa ayvayı yedik. Efendim ben türkücü 
olmak istiyorum, bakıyorsun sesi yeterli mi değil mi, kuvvetli mi değil mi, abi 
bir tane şarkı patlatsana. İlk önce bir dinleyim ondan sonra seninle tedaviye 
devam edelim. Eğer potansiyel yoksa zaten yok. Bizim yeğen gibi… Karga sesli, 
benden beter sesi var, neymiş türkücü olacakmış arkadaş! O sesle yıkılır 
gidersin. Geleceğini yıkıyor haberi yok. Ama öngörebiliyorsun o zihniyet en 
sonunda yıkılacaktır, çünkü o potansiyel yok o potansiyele erişmediği zaman…  
Bütün hayatını ona göre kuruyor, amacı, dayanağı o. O dayanağa göre bütün 
hayatını biçimlendiriyor, ulaşamadığı zaman güm. Çünkü hayal ülkesinde 
yaşıyordu, gerçeklerle bağlantılı değil. Yusuf biraz gerçeklere götürecek bizi 
belki de.  

Bir psikiyatrın sorması gereken soru tek sudur; amacın var mı yok mu? 
Amacın var tamam oradan yırttık, bunun tedavi edilebilirliği veya tedaviye 
ihtiyacı olup olmadığını görüyoruz. Amacı yok, orada bir problem var. 
Sebepler dairesi yıkar çünkü insanı. Hızır ile Musa kıssasına gidin, ereğine 
bağlı yapılan her olay, Musa’nın gönlünde bir yıkıma sebebiyet vermiyor mu 
ki tavır sergiliyor. Yıkıma sebebiyet vermese Musa niye tavırda olsun ki! Sen 
bunu niye böyle yapıyorsun, bir çocuğun öldürülmesine tanık, ne kadar 
vahşice, çocuk diyoruz, bakın orada bir yıkıma sahip, çünkü sebeplerden 
bakıyor, ereğinden bakmıyor ki. Hakikaten bende olsam böyle derim, yani ya 
Hızır baba bari benim gözümün önünde yapmayaydın, git nerede yapıyorsan 
yap, valla dayanamıyoruz ki. 
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Allah’a utanma yoktur, Allah’ın şunu öldürdüm bunu öldürdüm katil oldum 
gibi bir derdi yoktur. Allah yapar bozar, yapar bozar, amacı neyse o 
doğrultuda yapar bu işleri.  Büyük resimden bakmak düşüyor bize bu sefer. 
Şimdi demek istediğime getiriyim, bağlayıcı olarak nedenlerimiz ne ise onlar 
doğrultusunda hareket etmezsek ve ereğe doğru ilerlemezsek, o 
nedenlerimizin açığa çıkmasına sebep verecek eylemlerde bulunmazsak ve 
bizi taşıyacakları yere doğru ilerlemezsek, sevk olmazsak sonumuz yıkıcıdır. 
Fatiha sadece bunu anlatıyor. 

Diyor;  “sana bir erek veriyorum ben, hem neden Tanrı’yım, aynı zamanda 
erek Tanrı’yım. Senin bağlayıcı nedenlerin var. Senin üzerinden murad ettiğim 
şeyler var. Bu murad ettiğim şeyler üzerinden yaşarsan doğru yoldasın, 
yaşamazsan gafil olanlardansın. Sen bu doğru yolda ya yürüyeceksin 
nedenlerin doğrultusunda ereğine doğru taşınacaksın sevk olacaksın ya da 
benden uzaklaşanlardan olacaksın.” Burada ki uzaklaşmak fiziksel olarak bir 
uzaklaşmak değil, şuursal olarak, bilinçsel olarak uzaklaşmaktır. Kalbi olarak ta 
örtünmektir. Çünkü Hakk’ın nurdan elbiselerini giymek yerine, ilkeden 
elbiselerini giyerken dünyada ki menfaatlerimiz doğrultusunda elbise 
giyinmektir. Bunu da şöyle anlatır, “ yüzleri kapkaradır ” Hud’ta ya da 
Yunus’ta vardı herhalde…  

Eskiler bunu güzel anlatır, yüzü kara oldu derler yani leke aldı derler. Rüyada 
zenci görmek demek kötü insan görmek demektir. Zenci yani size zarar 
verecek bir insandır. Çünkü zararı kendine, çünkü kendine zulm etmiştir. 
Dikkatli bakarsanız bu neyi anlamlandırıyor bize? Bir ayet var ki Hud’ta bunu 
belki işleyeceğiz, Allah kullarına zulmedici değildir, lakin bu vicdanımız rahat 
etsin veya da aklımızı tam otursun diye söylediğim bir şey. “Allah kullarına 
zulme edici değildir, lakin kulları nefislerinin ettiğini bulurlar. Onlar 
kendilerine zulmediyorlar” sözleri vardır. Farklı farklı yerlerde farklı 
disiplinlerde söylenir. Surenin ilkesine göre değişir, mesela bir yerde adalet 
vurgusu çoktur “benim adaletim var, ben kimseye zulmetmiyorum, herkes 
adaletim karşılığını buluyor” der. Yani bakın Allah kullarına zulmedici değildir, 
herkes nefsinin ettiğini bulur. “Adalet ilkem doğrultusunda, adaletin ilkesinin 
görünüşü söz konusudur” diyor. Ama bazı yerde de diyor ki onlar kendilerine 
zulmettiler, Allah zulmedici değildir.  

Çünkü Allah’ın bir amacı var değil mi, gayesi var, onlar gayeden düştüler, 
gayeden düşmeleri demek ki kendilerine zulmettiler. Eğer nedenleri olan ve 
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sonuçta gayelerine yetiştirecek bağlayıcı nedenler doğrultusunda hareket 
etseler zaten Allah zulmedici değildir. Çünkü O’nun bir programı var. 
Düşünün, bir varlıktasınız bir akış var, cereyan var; şimdi o cereyana doğru 
ters gitmek istiyorsun. Var mı öyle bir şey akarsuda yüzün gidin bakayım, 
yüzdünüz mü vallahi bir ara beni götürüyordu, yüzemezsiniz zorlanırsınız, en 
sonunda yorulursunuz. En sonunda çökersiniz, sizi alır, götürür. En sonunda 
batarsınız. Bir akış var bir gaye var, o gayenin kendisi doğrultusunda hareket 
edeceksiniz, hareket etmezseniz kendinize zulmedenlerden oldunuz. Çünkü 
amacınızdan koptunuz demiştik. Tövbede bunu açıklamıştık. Onun için burada 
ki zulüm kavramını amaca bağlı olarak da içeriğini dolduruyor. Onlar kendi 
nefislerine zulmettiler Allah onlara zulmetmez. Çünkü Allah’ın zaten gayesi 
vardı, onlar kendilerinde örtündüler. Gayenin dışına çıktılar. Ve Fatiha’da Ya 
Rabbi bizleri onların yolları üzeri eyleme dediği, sapıtmışların yolu üzeri 
eyleme dediği nokta odur. Yani yoldan saptılar, gayeden saptılar, ama bu da 
gayenin açığa çıkması içindir. Şimdi bir gayede gidiyorsunuz, bilmiyorsunuz, 
neyle bileceksiniz? Sapanlarla bileceksiniz, sen sapacaksın, bileceksin, 
sapanlardan öğreneceksin başka alternatifi yok. Onun için hepsine, gelmiş 
geçmiş bütün insanlık tarihinde kim geldiyse hepsine selam olsun. Vallahi 
benim elimden gelse, deselerdi şefaat verelim sana, hepsine şefaat ederim. 
Ama bazıları aklıma geliyor onlara veremiyorum bir türlü, demek ki Allah’ın 
bile bunlara dur dediği bir yer var herhalde. Ama Allah’u Azimüşşan’ın 
merhametiyle ile kulun merhameti ölçülmez. Eğer bana verilmiş olsa emin 
olun milyarlarcasına şefaat ederim. Hakk verilmiş olsa emin olun 
milyarlarcasına, şu söyle değilmiş, yok kardeşim, hepsi bizim nedenimizin için. 
Neden biraz daha bilinçlenelim diye ki hakikaten de bütün insanlık tarihi 
bilinçlenmemiz için gelmemiş midir?  

Gayeden erekten baktığın zaman olumsuzlamıyorsun, erekten bakmak niçin 
önemli psikolojik olarak? Olumsuzlamıyorsun, hakirlemiyorsun, yerli yerince 
gördüğün için, olduğu gibi gördüğün için, eyvallah diyorsun, ya bu da bunun 
içinmiş diyorsun. Şimdi bu neden itibarıyla git Hitler’e bak, adama ne 
diyeceksin, psikolojik olarak kişisel olarak amenna problemli bir insandır. Ama 
neden olup da sebep verdiği şeylerden baktığın zaman, “abi iyi ki gelmişsin.” 
Bakın yaptığı zulmü kastetmiyorum, kastettiğim sonuçta elde edilen, onun 
üzerinden elde edilen insanlık kazanımları var. O kazanımlarına baktığın 
zaman adam zorunlu gelmiş. Zorunlu ve bunu şeytanın dilinden çok iyi 
biliyoruz. Ne diyor şeytan; “Ya Rabbi biliyorum ki sen beni bir hikmet üzeri 
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azdırttın”. Al sana hikmeti, şeytan, şeytan olmasaydı sonuçta insan, insan 
olmazdı. Evet, sıfatı rabbanisine Allah’ın lütfü ihsanıyla insandaki sıfatı 
rabbaniye Cenab-ı Hakk’ın görünüşüne secde etmedi, ama yaptığı fiiliyle 
hareketiyle, fiilinde secde etmiştir. İnsanın insan olmasına hizmet etmiştir. 
Eğer şeytan, şeytan olmasaydı yani kalplerinde yer ver, Ya Rabbi onları 
azdırtacağım yoldan çıkartacağım demiş olmasaydı emin olun şurada ki 
sohbet bile açığa çıkmazdı. Farklılıklar çıkmazdı, çeşitlilik çıkmazdı çünkü. 

İnsanda ki bütün çatışkı, insanın hem iç dünyasında çatışkı hem dış 
dünyasındaki çatışkı, insanın ilerlemesinde kemâlat yürüyüşünde bunun böyle 
olmaması gerekiyor’un bilincini edinmesi için gerekli olmuştur. Ve şeytanı 
gördüğümüz zaman, Âdem’e secde etmedi, düştü. Neyin bilincini veriyor size, 
secde etmenin gerekliliğinin bilincini veriyor. Sen varsan ben yokum, ben 
varsam sen yoksun. Ve adres insandır, Âdem’den itibaren. İnsanda bulan 
âlemde bulur, insanda bulmayan Hakk’ı âlemde de bulamaz. Belki sadece 
aklen Allah’ın vardır. Ama insanda! Bunun yolu budur; hangi Pir'e giderseniz 
gidin, ister Ay’da olsun,  Mars’ta olsun, isterseniz Çin’de olsun, isterseniz 
Budist, isterseniz Hıristiyan… Hıristiyanlardan çıkmaz o kadar yetkini, 
Budistlerden çıkar, demek istediğim şey için, çıkmazlar. Çünkü onların içinde 
yok, eskiden fazlasıyla çıkıyordu, şimdi o kadar kalmadılar. Kalmadılar derken 
hiç kalmadı. Yahudilerin içinde çıkar, birkaç tane vardır, çünkü öyle çıkarlar 
iyileri. İstediğiniz yere gidin fark etmez, insan üzerinde seyran olmadıktan 
sonra âlem üzerinde seyran oluşmaz. “Ruh ile Allah arasında ki mesafe elli bin 
senelik yoldur, melekle ruh ona sizin saydıklarınızdan elli bin senelik bir günde 
varırlar” Şimdi ruh ile melek potansiyelleri itibarıyla kemâlat sürecini elli bin 
senede tamamlıyorlar. Kemâlat yürüyüşünü insan üzerinden tamamladığın 
zaman, ruh ile melek yapıyor, insan değil, Allah’tan oradan yırttık. Ruh eğer 
insan sıfatına gelirse, yani insan meleği insan sıfatına gelirse, bir anda olabilir, 
bir bakışta olabilir, üç sene, beş sene, on sene, yedi sene kaç sene kırk sene.  

Kırk seneyi duydum, ben korktum. Lütfü Filiz der ki üç ya da yedi sene şeyh 
Osman Nuri Hazretlerine hizmet ettim. Osman Nuri Mevlevi üstadıdır, ilk 
üstadı, babası, gerçek babası o. Tam otuz sene de Aziz Kenzi Şenol Hz.’lerine 
hizmet ettim dedi. Aziz Kenzi Şenol’da Hâlil Develioğlu Hz.lerinin yetiştirdiği 
bir zat. Otuz seneyi duydum, yedi sene filan dedim, aradan da bir üç sene ben 
ekleyim dedim. Üç sene eklediğim dediğim şey, yani onun araları gidişleri 
gelişleri filan dedim. Neredeyse kırk sene… Kırk sene secdegahta durmuş…  
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Düşünün, ben yokum sen varsında durmuş. Burada kişinin varlığı değil, 
onların üzerinde ki rabbani tecelliye odaklanmış ve alacağını almış. Muhteşem 
bir şey… 

Kişiye secde edilmez. Bir; söz yere düşmesin diye edilir, iki; onun varlığında 
olanadır ve varlığında olandan nasıl emin olacağız? Yaşantısından, başka türlü 
olmaz. “Nimetine erdirdiklerinin yolu üzeri eyle” Nimetine ermek istiyorsan… 
Nimetine erdirdiğin dediğin anda tefsir yapayım; fırkayı Naciye. “Ümmetim 
yetmiş üç fırkaya ayrılır, bir fırkası hariç hepsi cehennemliktir” diyor. O bir 
fırkası, Fırkayı Naciye’dir diyor, kurtuluşa erenler yani. Nimetine 
erdirdiklerin…  Kadiriler biziz diyor, bazı Sünniler cemaat diyor, aleviler Ehli 
Beyt diyor, hadislerde var diyor. Var, ona imanımız sonsuz da nimetine 
erdirdiklerin Fırkayı Naciye’dir diyor. El tutanlar, nimete erenledir.   

Erenler, her yerden çıkarlar. Bu Sünni, Alevi, Kürt, Arap’tan çıkmış, bunlar hiç 
önemli değil. Önemli olan onun çıktığı yerdir. Zaten ihtiyaçlı olan yerden çıkar. 
Abi onlardan çıkmaz bunlardan çıkar; nereden biliyor. İhtiyaçlı olan her 
yerden çıkar. Bir yerde ihtiyaç görüyorsa bilin orada evliya da çıkacaktır, 
çıkmıştır da. Çıkar da çünkü peygamberât silsilesinin tamamına bakın 
toplumlarda ki ihtiyaçlara göre ve o ihtiyaçlarını belirleyen sıfatları ne ise o 
sıfatlarına göre gelmişlerdir.  

Bakın Kur’an’ın belagatı çok yüksek değil mi, belagatle putları kırmaya geliyor 
ya. Kur’an’la geliyor. Bana sihirbaz diyorlar, acem olan yabancı olan öğretiyor 
diyorlar. “O zaten acemi bir oğlandır” diyor Hakk. Yani yabancıdır, Kur’an’ın 
da yabancısıdır diyor. Bilmezler mi ki o kişi Arapçaya da acemidir, sana 
indirilenden dolayı sana sihirbaz diyorlar diyor. “Ama onlar Allah’ı inkâr 
etmiyor, seni inkâr ediyorlar” diye ayet var. Niye; ona geldi bize gelmedi. 
Hasede bak… Allah’tan geldi, nereden geldiyse geldi, nereye indiriyorsa 
indirsin, sen secdeni yapsana. Yok, nefis ne kadar engel oluyor değil mi… 
Mesela Yahudilerin ki daha saçma bir örnek. Yahudiler geliyor Resulullah'a 
diyorlar ki; Ya Resulullah diyorlar sana hangi melek getiriyor; Cebrail. Gitti 
güme… Allah’ı inkâr edecek seviyeye geliyorlar. Biz Cebrail’e düşmanız 
diyorlar. Niye? Çünkü bizim meleğimiz Mikail’dir diyorlar. O niye? Çünkü Babil 
kralı daha çocukken görmüşler ki, Babil kralı gelecek Kudüs’ü helak edecek. 
Suikastçı gönderiyorlar, Cebrail yoldan geri çevirdi diyorlar. Şimdi onların 
önüne çıkıyor onları engelliyor ve suikast yapmalarına engel oluyor. O bize 
düşmandır diyorlar, Cebrail'den gelene biz itibar etmeyiz. Melek getirmiş, 
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Allah’ın meleği sen ne yapacaksın gerisini sağı solu vallahi, nasıl bir irade 
bilmiyorum, bak kendi üzerlerinden bakıyor, nedenleri var. Nedenlerini 
aşamıyorlar, kendilerini aşamıyorlar. Ereğe odaklı olsalar kendilerini 
aşacaklar. Erek Allahları olsa, Rabbimizden gelmiş bize bir araç gelmiş, bize bir 
lütuf gelmiş, o zaman bunu alalım ilerlemeye devam edelim.  

Hikmet müminin kayıp hazinesindir, bak ereği gösteriyor, amacı gösteriyor. 
Nedenlerinize bağlı, ne nedeniniz olursa olsun demiyor, fark etmez; hikmet 
müminin kayıp hazinesindir. Zenci, kulağı kopuk, burnu sarkmış, Arap bir 
bedeviden dahi olsa gitsin alsın diyor. Çünkü amacında edinmesi gereken bir 
şey, Hakk’a yetiştirecek çünkü onunla… Katiyen direk amaca odaklı bir dinimiz 
var.  

Amaç neyi getirir; amaç size sulhu getirir, sebepleri aşmanızı getirir, nedenleri 
aşmanızı getirir ve sonunda ereğinden bakarak her şeyi anlamlı kılmanızı 
getirir. İşte o zaman aklen ikna olarak sulhu bulursunuz. Kalben de her şeyin 
yerli yerince olduğunun hâliyle olması gerekenleri yaptığınız için, olması 
gerekenleri bakın, olması gereken Allah içindir. İbadet ediyorsunuz olması 
gerektiği için, iyilik yapıyorsunuz olması gerektiği için, olması gerekeni 
yaptığınız için… Allah için olmanın getirdiği hâl üzeri, Allah’ın sıfatları 
üzerinizde görünür olur ve siz zaten Allah’ın halife yaratacağım sözü yere 
düşmediği için ve -kalpler yalnızca Allah ile mutmain olur- kalbiniz Cenab-ı 
Hakk’ın varlığının coşkunluğun da, O’nun sıfatlarının izhar edilişin de Allah ile 
olmakla huzur bulursunuz. Salah…  

“Ya Rabbi beni Salihlerden eyle” diyor, Salihlerden olmak demek, sulh getiren 
eylemlerde olarak ereğe bağlı olarak olmak. Salihlerden eyle dediği zaman 
ereğe bakıyor. Ondan önce neden olan Allah’a bakıyordu. Çünkü Salihler, 
veliler- yani veliler Allah-u Azimüşşan’ın lütfü ihsanıyla bir sıfatını burada 
gösteren ama ereğe bakarak iş görenler- erekleri Allah olanlar ki Hud 
suresinde de iki türlü Allah’ın veli olduğunu söylüyor. 

Ama biraz daha nimetine erdiklerini açıklayayım o çok önemli çünkü. Kim ki el 
tutmuştur, o kişide ne nimet varsa, bakın birinde nimet varsa o nimeti ancak 
gidip oradan alabilirsiniz. “Allah kuluna hakkını kul eliyle verir, bunu bilmeyen 
cahil kuldan bilir”. Ya Rabbi nimetine erdirdiklerin yolu üzeri dediğin anda 
kendini bağlıyorsun, neyle bağlıyorsun ha demek ki nimet verilen birileri var. 
Kardeşim kasaba et verilmiş, nimeti oradan alıyoruz. Bunun alternatifi yok. 
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Güneşe ısı verilmiş güneşten alıyoruz,  Hakk’ı hangi sıfatıyla nerede tecelli 
bürünüyorsa nimet ve lütuf itibarıyla, gidip ancak oradan alabilirsiniz. Başka 
bir yerden alamazsınız imkân yok. Saltanat mı istiyoruz? Her şeye tasarruf 
etme hakkı filan, sultan Süleyman’dan alabiliriz, başka bir yerden alamayız. 
Sultan Süleyman’ı ne zaman rüyanızda görürsünüz bilin ki o zaman saltanat 
gelecektir. Yusuf’u, Muhammed Mustafa’yı ne zaman rüyanızda görürsünüz 
bilin ki o ahlâk gelecektir, bilin ki o gün her şey uyum ve dengesinde gören 
bakan, bütüncül bakan ama ve anlayan bir akıla sahip olacaksınız. Bir sıfatı 
üzerinizde tecelli edecek, yani o nimet sahibine varmadan alamıyorsunuz 
imkân yok. E tamam nereden bulacağız onları rüyada gördük bulduk amenna, 
zahirinde de kademi altında olanlar vardır. Muhammedîyet ölmez dediğimiz, 
Süleymanlık ölmez, İseviyet ölmez. İsa ölür İseviyet ölmez, yani İsa ölür 
derken; İsa bu dünyadan kaybolur, Muhammed bu dünyadan kaybolur selam 
üzerine himmeti üzerimizden eksik olmasın, İbrahim bu dünyadan kaybolur 
atam, ama İbrahimi yet yok olmaz. Onun ruhu her zaman canlı olarak vardır. 
İlla birilerinde tecelli ediyordur.  

Adres insandır. Nimetine erdirdiğin dediğin anda insana çevirir. Neden Allah’a 
ermek isteyen, ereğinde ermek isteyen, nimetine ereni bulduğu an da ereğine 
doğru gider, nedeni olan Allah ile. Her an evveliniz Allah’tır, nedeniniz 
Allah’tır.  O sizi yaratıyordur, gösteren, duyurtan, hücrelerde öldürüp dirilten, 
vücudundaki kimyasal hormonların tecellisi, o suyla beraber bütün kimyasal 
etkilerin oluşu, sizi halden hale devşiren Allah’tır.  Ama amacı 
doğrultusunda... Amacınız doğrultusunda ilerlemek isterseniz size ayna 
olacak, size yol gösterecek. Elbette ki ne zaman ki ayna olur işte o zaman 
ereğinize döndünüz. Ne zaman olur, işte o zaman ereğe döner. Her yerde 
görünür Hakk, her yerde. Bundan kaçış yok, yani bu şekilde gerçekleşir. Ya 
efendim ilk önce kâinatta görelim, ondan sonra onda görsek olur mu? 
Olmuyorsanız. Said-i Nursi kâinat üzerinden yazmıştır. Vallahi billahi 
İstanbul’da zamanında büyük bir efendiye uğramıştır, o efendiden 
nazargâhını almıştır, ondan sonra okumaya başlamıştır. Ondan önceki 
okuyacak aklı yoktur. Onun için söyler eski Said yeni Said, ölen Said dirilen 
Said diye söyler. O dirilen Said yeni Said o efendiden nazar aldıktan sonra ki 
olandır. Said-i Nursi, Said-i Nursi derler gitsinler önce o efendiyi bir övsünler, 
o nazarı ondan almıştır, o himmeti ondan almıştır. O himmeti almasaydı 
âlemde ki okuyuşu yapamazdı, imkân yok.  
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Fatiha bize yolu gösterir, Fatiha dinin suresidir, evet dinin suresidir, ama 
ereğinde nasıl yaşamamız gerektiğinin ve neden olan Allah’ın aynı zamanda 
erek olan Allah olarak yetişilmesi gerektiğinin bilincini verir bize. Onun için 
Fatiha’yı okuyan kişi aslında temenni duasıdır. Yani belirsizliktir, önümüz 
belirsiz, belirli olmasını istiyoruz. Ya Rabbi nedenimiz sensin “Elhamdü lillâhi 
rabbil’âlemin” ilmen yakin seni onuyoruz, ilmen yakin seni biliyoruz, âlemlerin 
Rabbi olduğunu biliyoruz. Ama istiyoruz ki doğru yolda olalım. Temennimiz 
odur ki doğru yolda olalım ve bizi doğru yola götür.  

Şimdi doğru yola girdik ama Bakara’yla şeriatı getirdi bize, hakikatleri getirdi, 
sözü getirdi değil mi… Ondan sonra ereğe bak dedi, artık ereğe göre yaşıyor. 
Artık Hud suresiyle neler diyecek bilmiyoruz. Getirdi de getirdi artık içine 
girince, hani Yusuf’a rüyayı gösterdi ama ondan sonra başına Allah biliyor 
neler geldi. Bize Fatiha’yı gösteriyor, doğru yola koydu, ama doğru yolda artık 
ne olursa… 

Fatiha suresindeki en önemli noktalardan biri kul ile Hakk ilişkisidir. Kul 
olmazsa, Hakk rububiyet sıfatlarıyla görünür olmaz. Eğer bir kul varsa Allah, 
Allah oluyor. Kimlik sahibi oluyor bakın. Ürün var, ürünün kendisi üzerinden… 
Ürünün kendisini, bilinçli bir ürünün kendisine gönderip üzerinden Allah 
oluyor. Yani Allah diyoruz değil mi, İsim, esma, Allah kendisine Allah demez, 
kulu Allah der. Onun için rububiyeti ilahîsiyle kuluyla olan ilişkisinde… 
Rububiyeti ilahi nasıl oluyor? Nedene bağlı olarak, kendi varlık nedenlerine 
bağlı olarak, Rahman ve Rahim sıfatları rahmet sıfatıyla kuluyla ilişkideyken, 
kulunun kendisinin üzerine döndürtmesi üzerinden rab, ilah, mabut oluyor. 
Yalnız sana ibadet ederiz yalnız senden yardım dileriz. Ve o kimlik sahibi 
olduğu sıfatlarıyla kulunun Rabbi oluyor. Ve mabudu oluyor yani ulûhiyete 
bürünüyor. Eğer kulu olmazsa sadece kendisinde zat. Rububiyet ilişkisinde 
kendisi ulûhiyete bürünüyor. Bilmem anlatabildim mi, yani ulûhiyet kendinde 
kapalıdır. Yani bir görünümü yoktur, ne zaman ki bir rububiyet ilişkisine girer 
o rububiyet ilişkisi üzerinden kendisi ulûhiyete bürünür; Azamet, Kibriya… 
  

“Yalnız senden dilediğimiz” dediğimiz anda bir ulûhiyet sahibine duacı değil 
miyiz? 

Yalnızca sana ibadet ederiz veya yalnızca senden dileriz; sensin Kadir, sensin 
Gani, sensin Azam, sensin Azim, sensin Kahhar, sensin her şeye galip gelen 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

73



dediğimiz anda, zaten o duayı yaptığımız anda ulûhiyet sıfatlarıyla da zikre 
etmiyor muyuz? Ama sığınağımız olduğu için hâli olarak, medet umduğumuz 
için hâli olarak, dua ettiğimiz için rububiyet tavrıyla ilişkideyiz o sırada… Ama 
sonuçta o rububiyet ilişkisi, ulûhiyetin görünmesine sebep olur. Kul perdesi 
olmazsa Hakk seyranı olmaz. İnsan Allah’ı görmek istiyorsa evvela kul olması 
lazım, hizmetçi olması lazım, kendisini adaması lazım ve adanmışlığının 
sıfatları üzeri Cenab-ı Hakk’ın ulûhiyetine tanık olabilir, rububiyetine tanık 
olabilir. O zaman ilmen yakinden kurtulur, o zaman gerçekten hamd eder.  

Fatiha’yı nedenine bağlı olarak okuduk, şimdi ereğine ulûhiyetinin görünmesi, 
rububiyet ilişkisinde ereğinde görünmesi itibarıyla okuyun, tersinden okuyun 
bu sefer anlaşılır. Hani kul var, kul konuşuyor; Ya Rabbi diyor yoldan 
sapmışların değil, hani kötü ahlâk şu bu genel sözüne göre kötü ahlâk var 
değil mi, o var bu var bunlara göre değil, doğru yolunda nimetine 
erdirdiklerinin yolu üzeri, yolunda nimetine erdirdiklerinin yolu üzeri eyle. 
Nimetine erdi, bir kul üzerinden Allah-u Azimüşşan’a vardı, bir ruhani 
yetiştirir, bir evliyaullah yetişir, bir melek yetişir fark etmez ama sonuçta 
birisinin üzerinden farz edelim ki nimete erdi, yani kendi varlığının sıfatı 
üzerinde ki Rabbini buldu. Kendi sıfatı üzeri Rabbine sığınır, kendi sıfatının 
ibadetinde olur, namazında doğru salât ı namazında olur ve o sıfatı üzeri 
kendi üzerinde malik olanı bulur. Din gününün sahibi, yani kendisine yol veren 
kendisinin üzerinde hazır ve nazır olan kendisine yol götüreni bulur. Maliki 
yevmiddin, kendisine Rahman ve Rahim olduğunun, doğada ki tecellileri ile 
Rahman aynel yakin, kendi üzerindeki ilkesel tecellileriyle Rahim, kapsayıcı 
olduğunu bulur. Ondan sonra zaten bu tavırlarının üzerinde rabbül âlemin 
olduğunu tanıktır. Hamd yalnızca ona mahsustur yani tevhide varır. Ama öyle 
bir tevhide varır ki hamd, rububiyetiyle ilişkidedir, ulûhiyetiyle tanıktır. Allah 
ile rububiyetiyle ilişkide olursunuz. Ama her tanıklılığınızda onun ulûhiyetine 
tanıksınızdır. Düşünün şimdi yani Allah’ı biliyorsunuz, aklen biliyorsunuz 
ilişkiye girdiniz; seviyorsunuz, korkuyorsunuz; rububiyet ilişkisindesiniz, kalbi. 
Allah’a tanıklığınızı düşünün bir azamet diye düşünün, mesela bulutlar 
kapkara geliyor filan attım böyle kapkara geliyor, siz Allah’ı tanıyorsunuz ama 
bulutlar Allah değil. Orda ki hareket, Cenab-ı Hakk’ın azametli görünüşüne 
sebeptir, sizi ürkütür. Bakın korkutan doğa değildir, korkutan rabbül 
âlemindir, içerde olandır ve ulûhiyet tavrıyla sizi korkutur. Rahman sıfatıyla 
doğada korkutur. Rahmet verecek ama zulcelali ve ikram, Celali ne kadar 
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kuvvetli bilmiyoruz yani korkuttu. Hiç nebulalara baktınız mı? Ben tırsıyorum 
bazen tırsıyorum ki nasıl böyle devasa bir şey.  

Hiç denizde böyle ilerleyip de ayaklarınız yerden kesildi mi, ben kesildi mi geri 
dönüyorum. Denizden korktuğumdan değil, Azameti Kibriya’dan korkuyorum. 
Ayaklar yere basacak toprak sağlam. Şimdi demek istediğime getireyim 
rububiyet ilişkisinde Rab, Mevla, Mürebbi, Âlim… Bu ilişkideyken Cenab-ı 
Hakk ile rububiyet ilişkisindeyizdir, zaten rububiyet rabden gelir. 
İletişimdeyizdir her daim, korkular, duygulanımlar hep rububiyet ilişkisiyle 
alakadardır. Ama Cenab-ı Hakk’ı her tanıklığımızda ulûhiyet ilişkisindeyizdir. 
Şimdi baba ile Cenab-ı Hakk’ı konuşurken rububiyet ilişkisi, Cenab-ı Hakk’ın 
sıfatları konuşuluyor, baba ile hep böyle olurdu. Ama babayla O konuşulurken 
anlayış verdiği anda, anlayışı geldiği anda, babanın üzerinde her zaman 
Cenab-ı Hakk’ın ulûhiyet tecellisine tanıktım. Kelamıyla ulûhiyetinde 
görünüyor. 

Ulûhiyet; ilahiyatına ait, aşkınlığına ait demek… Rab sıfatlarındayken 
aşkınlığına tanık olmuyorsun kolay kolay, ne zaman ki rab sıfatıyla ilişkide 
tanık olmaya başlıyorsun, her tanık olduğunda onun Aliyy, yüce, aşkın ve aynı 
zamanda kapsayıcı, aynı zamanda baskın gelici, belirleyici bir sıfatı olduğunu 
görüyorsun. Ve o sırada sen kul oluyorsun. Zaten kul o ulûhiyet tavrında tanık 
iken kulluk bilinci ile bakıyordur. Farz et rüyanda Allah’ı gördün şimdi Allah’la 
konuşuyorsun ama konuşmadan konuşuyorsun dilsiz özünle. Telepati 
dedikleri, şimdi biliyorsun karşındaki Allah ve sen Allah bakıyorsun. Allah ile 
olan arandaki ilişki bilme ilişkisi işte bu rububiyet. Sana kendini Allah olarak 
gösteriyor ve sen ona Allah olarak bakıyorsun. Ama ona tanıklığın onu Allah 
olarak bilişin, ulûhiyettir. Rububiyet ilişkisi olmazsa ulûhiyet ilişkisinde tanık 
olunmaz Allah’a.  Kim Allah’ın ulûhiyetine tanık, sizinle ilişkisi olmadan size 
kendini bildirmeden, size kendine kendiliğini onatmadan ulûhiyetine tanık 
olunabilir mi, imkân yok. Onun için ulûhiyet olmazsa rububiyette tanıklık 
olmaz. Onun için evvela Hakk zatiyle sıfatlarıyla açıldığı zaman kulunu 
rububiyetiyle ilişkide kul yapar. Bu kulunun, kulluk bilinci üzerinden kendini 
ulûhiyetinde ona gösterir, rububiyet ilişkisinde ulûhiyetinde tanık kılar. Ve her 
zaman ulûhiyet belirleyicidir, erildir. Rububiyet üzerinden kendisini eril bir 
varlık olarak gösterir, hiçbir zaman dişil değildir. Cenab-ı Hakk hep 
belirleyicidir. Ve sonuçta hep amacına doğrultusunda her şeyi belirleyerek 
oraya doğru taşır.  
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Bakın bu anlattığım Fatiha’nın özetidir. Bütün Kur’an anlatımı bize rububiyet 
ilişkisini getiriyor. Allah bizi muhatap almış, el Hadi, el Rab olarak bizi 
kendisine kucak açmış sayfa sayfa. O sayfa sayfa rububiyet ilişkisinde yaptığı 
bütün işlerinde ulûhiyetine tanıksın. Azam, Kebir, Kahhar, hiç taviz vermeyen, 
Aziz, üstün gelen, galip olan, Azim sonuçlandıran, ulûhiyetinden hiçbir şekilde 
taviz vermiyor.  

Allah’ın her zaman kendisine tanıklık ulûhiyetindedir, hiçbir zaman 
rububiyetinde tanıklık olmaz. Rububiyetinde ilişki olur, her rububiyet tanıklığı 
dahi bir ulûhiyet belirimidir. Baba rab sıfatının tecellisi olsun annede mürebbi 
sıfatının tecellisi olsun. Çocuk küçük iken, anne baba fark etmez, her ikisine 
de evde ki belirleyici olduğu için -tamam ilişkilerde farklılık vardır ayrı mevzu- 
ulûhiyet tavrının belirlenimleri olarak bakışımda olmaz mı, yani belirleyici 
onlardır. Anne evde belirleyicidir, baba evde belirleyicidir, mesela hani geçen 
hafta ki anlattığımın biraz daha farklı belirleyici olması sebebiyle ona hep 
büyüğü olarak bakar. Yani bilincinde konumlandırdığı yer ne zaman ki 
ussallaşır, akıllaşır, farkındalığın olduğu o zaman “sözlerinin dinlenmesi 
gerekiyor” muş bilinciyle bakar. Ama çocuk ussal değilse, daha kendine 
gelmediyse, söz dinlemez daha, rububiyet ilişkisinin çocukluk safhasındadır. 
Ulûhiyete tanık değildir bak. Ne zaman anne baba bilincini edinir, sözünün 
evde geçmesi gerektiğinin bilincini edinir, onlara ulûhiyetiyle tanıktır. Ondan 
önce çocuk her istediğini yapıyordur.  Kırıyordur, dokuyordur, seviliyordur her 
istediğini, bizim çocukta öyle oluyor çünkü. Ama bağırdığım zaman böyle 
yapıyor, böyle bakıyor utanıyor, yanlış yaptığını biliyor, ama o sırada 
ulûhiyetiyle tanık artık, ama o sırada rububiyet ilişkisi ile tanık, hani dedik 
ulûhiyet rububiyetin belirimidir.  

Zulcelali vel ikram… Siz celalli iken kendi nefsiniz için değil, Hakk içinsinizdir. Ki 
bütün yaşantı içinde öyle değil mi, hayat bir savaştır. O savaşın kendisinde 
Cenab-ı Hakk’ın kendisine, rububiyet ilişkimizde ulûhiyetinde tanığızdır. 
Geçen hafta anlattığımız konu; hani çocuğunuza dahi bağırıyorsanız, iyiliği için 
bağırıyorsanız, o ulûhiyetin üzerinizde görünmesi içindir. Ama rab sıfatınızdır. 
Bak orada ki Mevla, Rab ulûhiyet beliriminde görünüyor, niye? Belirleyici 
sıfat; Bunu böyle yapma, ulûhiyet belirimi, ama rab belirimidir aynı zamanda, 
sınırlar. Mürebbi, Hadi; ona doğru yolu gösteriyorsun, bak rububiyet 
belirlenimi.  
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Rububiyet ilişkileri olmasa, bir daha altını çiziyorum ulûhiyet tavrında Cenab-ı 
Hakk görünmez. Kuluyla rububiyet ilişkisinde bulunur ve sonuçta kendisi 
ulûhiyet olarak tanık olunan olur. Aşılan bir tarafı var mı bunun, ne zaman 
kulun kulluk bilinci kalkar Cenab-ı Hakk üzerinde “sen atmadın Allah attı” 
kelamına kadar sürer, o zaman kulunun üzerinde beliren hep kendidir 
ulûhiyet tavrında. Lakin işin enteresan tarafı, Allah kuluna hakkını kulu eliyle 
verir -rububiyet bak- o verirken ulûhiyet deviniminde kendi görünür. Hani 
biraz önce Musa’yla Hızır Firavun hikâyesini söyledik. Musa’yla Firavun 
hikâyesi üzerinden anlatırken bize hikâye anlatan bir varlıktan bahsediyorum, 
rububiyet. Ama o hikâyeyi anlatırken kendisi ulûhiyet beliriminde bizdedir. 
Bilincimizde ulûhiyet sahibi bir Allah’tan bahsedildiği görünür. Yani kendisini 
ulûhiyet sahibi bir varlık olarak tanık kıldırtır. Ne yapar, kızıl denizi yaran, Ona 
dokuz mucizeyi verdim, Firavuna gönderdim; ya Musa dedim ben âlemlerin 
Rabbiyim korkma dedim gibi hep ulûhiyet belirimi… Bize bir mit anlatırken de 
ilişkide iken de rububiyet, ama o ilişkinin sonucunda bizi ulûhiyetine tanık 
kılıyor. Muhteşemdir. Fatiha’da tamamıyla bunun özetidir ve Kur’an bunu 
açar açar durur. Hikâyelerle açar, emirlerle açar, açar, açar, durur. Allah’ı 
Azimüşşan emir sıfatlarının tamamı, yani bize emir ettikleri şeylerin tamamı 
rububiyet belirimidir. Zul celali vel ikramdır, bizim içindir ve rububiyet 
belirimidir amenna. Yapmadığımız zaman ne olur? Ulûhiyetine tanık oluruz. 
Yaptığımız zaman ne olur? Yine ulûhiyetine tanık oluruz.  

Ya Rabbi sen böyle böyle yaparsan böylesin, şöyle şöyle yaparsan böylesin… 
Her iki anlatımda da ulûhiyet sıfatlarının, o aziz olan sıfatlarının belirimine 
tanık olduğu için Allah-u Azimüşşan’a ne diyor “Ya Rabbi böyle tavırdaysan 
böyle ulûhiyetinde görürsün, ilahlığına ait sıfatlarınla böyle görünürsün, yok 
eğer böyle tavırda olursan ilahlığına ait sıfatlarınla böyle görünürsün”. Hani 
“benden sonra zanna düştüler, eğer sen onlara gazap edersen onlar senin 
kullarındır,” rububiyet değil mi. Ama o rububiyet üzeri gazap edersen 
ulûhiyetinle bir ilahi sıfatınla belirirsen senin kullarındır, ne yaparsan yaparsın 
amacına bağlı olarak. Yok, “eğer af edersen, sen aziz ve hâkim olansın.” 
Muhteşem bir şey, anlatımın tamamında rububiyet ilişkisinde ulûhiyetin 
belirimi var. Ulûhiyete tanıklık var. 

Fatiha ya geçin “Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin. Errahmânir’rahim. Mâliki 
yevmiddin” tamamıyla rububiyet sıfatları üzeri ulûhiyet belirimi vardır. Kulun 
seslenişine girdiğin zaman, o kulun seslenişinde rububiyet ilişkisinde, 
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ulûhiyete tanıklık vardır. Tersinden okuyun şimdi, “Ya Rabbi sığınırım sana 
sapmışların yolundan, nimetine erdirdiklerinin yolu üzeri eyle. Ve yolunda 
bana yardımcı ol ve sana ibadet ediyorum, bütün bana verdiğin sıfat üzeri 
sana doğru geliyorum. Ya Rabbi biliyorum ki üzerimde malik olan sensin. Ki 
içerimde Rahim dairesinde dışımda da Rahman dairesinde yol gösteren sensin 
ve biliyorum ki ben dâhil bütün âlemlerde rabbül âlemin sensin, fiilinde 
kimliğinde onanmak istenen sensin. Ve seni onuyorum bütün sıfatlarında her 
görünüşünde”.  

O rububiyet ilişkisinde tanık olduğumuz, hamd olarak tanık 
olduğumuz her sıfatında ulûhiyet görünümündedir Allah. Hamd; 
çünkü tanık olmadığın şeyin hamdini yapamazsın. Ya tattık güzelmiş. 
Güzel diyebilmen için tanık olman lazım, yani bildiğin şeye tanıksındır 
ve onu översin. Her ulûhiyet beliriminde sana tanığım Rab ve İsa’nın 
bize o ayette anlattığı budur. Her rab tavrında senin ulûhiyet 
beliriminde sana tanığım. Ve tamamıyla orada bir hamd vardır, bakın 
İsa’nın sözüne Fatiha’yla baktığınız zaman tamamıyla bir hamd vardır. 
Tamamıyla O’nu övüyor. Yani kimse bir şey yapmıyor, yani sen gazap 
edersen… Deprem konuşmuyor, selle, tusunamiyle Akdeniz’de 
fırtınalar kopartırsın, şöyle yaparsın böyle yaparsın demiyor.  
Güneşten bir parça düşürürsün, ayı yararsın ortadan ikiye, kafalarına 
indirirsin… Böyle bir şey konuşmuyor yani sebepler dairesine ait hiçbir 
şey konuşmuyor. Allah ile olan akli ilişkide sonuçta nasıl belirdiğini ve 
O’na nasıl tanık olunduğunu ve tanık olunduğu sıfatlar itibarıyla da bir 
övgüde bulunuyor. Aslında orada sadece Cenab-ı Hakk’ın ikrarı var, 
kararlı bir şekilde Cenab-ı Hakk’a diyor, sen böyle böyle bir varlıksın 
ve ben senin ulûhiyetine tanığım. Muhteşem bir şey ya… 

İsa ya selam olsun, esmaların yolunu bize hakkıyla açan odur. Her ne kadar 
İncil’de üç, dört tane esma var deseler de… Evet, doğrudur ama İsa’da dört 
tane esma yok, birçok sıfatıyla tanık Allah’a. Esma yolunu en yüksek derecede 
bilen kavrayan odur, çünkü kendisi söz. Söz olan bir varlık nasıl bu kadar 
düşük bir düzeyde bilir ayrı mevzu. Hakk… 

Onun toplumsal yaşantıda edinilmesi gerektiğinin bilincini ve toplumsal 
yaşantıda tanık olması gerektiğinin bilincini tamamıyla yayan ve gösteren Hz 
Resulullah fahri kâinat Muhammed Mustafa’dır. Onun için diyor ben ahlâkı 
tamamlamaya geldim.  
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Hakikati biliyoruz, ama hakikatin topluma yayılması var. Resulullah topluma 
yayıyor hakikati, işin güzel tarafı o. Yani esma tecelliyatını insani ilişkilerde 
gösteriyor. Esma tecelliyatının insani ilişkilerde eylemlerimizde edinilmesi 
gerektiğinin bilinciyle gösteriyor ve adresi insandır. Muhammediyette adres 
insandır onu söyleyeyim. “Resule itaat Allah itaattir” sözü zaten onu açar. Bak 
Âdem’e secde et sözü, Hz. Resulullah’ta resule itaat Allah’a itaattir sözünde 
remiz edilmiştir, fark eden bir şey yok yani. Yukarda secde, aşağıda itaat. Biri 
sıfatı itibarıyla bedensel, diğeri kelam itibarıyla kelamın içselleştirmesi ve yol 
tutulmasıdır, o da secdedir. Sonuçta emri ilahiye itaat değil mi, yani bedene 
secde de emri ilahiye itaattir, resule itaat yine emri ilahiye secdedir. Yani emri 
ilahiye itaattir.  

Kur’an’da o kadar çok benzerlikler var. Bakın bir ayet, bir ayeti nereden 
tamamlıyor. Sure bağlamında gittiğimiz için bu şeylere fazla girmiyoruz. 
Mesela yol konusunu konuşuyoruz, bütün yol ayetlerini çıkarın hepsi birbirini 
bağlar. Mesela bu biz; biz, biz deniliyor, bu biz ne? Biz ayetlerini çıkarın zaten 
söylüyorlar. Biziz biz saf saf dizilenler, hemen anlamlı kılıyorlar muhteşemdir. 
Veya aklıma çok takılırdı mesela, bu mümin, mümin, mümin tamam, bu 
mümin nasıl olunacak? Nasıl yapacağız? Biz müminliği nasıl buluruz? Bu 
mümin kimlere deniliyor? Tıkır tıkır bu mümin ayetlerini çıkart hepsini 
görürsün. Amacımız ne, sebebimiz ne, Allah’ın murad olan ayetlerini çıkartın 
tıkır tıkır hemen görürsünüz. Bir tane ayet var bakın Hud suresinde inanılmaz 
söylüyor bunu diyor ki; “insi ve cinsi oraya dolduracağım” diyor. Niye? Çünkü 
“ben insi ve cinsi bana ibadet etsinler diye yarattım” ibadet etmiyorlarsa insi 
ve cinsi orayla dolduracağım. Yani ibadet edersen bu olur, etmezsen sonuçta 
bu olur.  

Ya bak kardeşim ama ben özgür bir insanım, üzerimde başka bir varlığın böyle 
belirleyici olmasını istemiyorum…  

Sana kalk yukarıda olmayan bir Allah’a secde et demiyor ki! Senin üzerinde 
sıfatımla tecelli ediyorum, o sıfatımı hakkıyla göster diyor. Göstermezsen 
hakkıyla göstermediğin sıfatımdan, ya psikolojik buhranlar yaşarsın ya akıbet 
olarak ta sonuçlarına katlanırsın.  

Şimdi Allah’ın kulunun üzerinde celal esması, sıfatı var. Celal sıfatında ne 
yapıyor, diyelim; Hâkim esmasıyla göstersin Celal sıfatını. Şimdi bir hâkim 
kendi Celal sıfatı itibarıyla adaletiyle işini görürse, hizmet amacıyla adaletin 
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ortaya çıkması ve uygulayıcı olarak çıkmasını görürse; gönlü mutmain olmaz 
mı, adalet yerini buluyor. Yok, keyfiyeti itibarıyla bu işi yaparsa celalliğini de 
göstererek baskın bir sıfatla, benim dediğim olur bu böyledir; onu bir ateş 
takip eder. Ve bir ömür boyunca onu takip eder. Yok, ama çok pişkin arsızın 
teki kardeşim, onu da takip etmiyor, onu ahret paklar. Ona akıbet paklamaz. 
“Arsızı kazığa oturtmuşlar şalvarımın paçası yırtıldı” demiş. Yani onu sebepler 
dâhilinde başına gelen, kendisini uyarıcı olan -uyarıcı alametler göndeririz 
dediği yer - hiçbir şey bilincine taşımaz onu. Ahrette mekânsal olarak 
hakikatle karşılaşır, karşılaştığı zaman yaptıkları her şey önüne çıkar. Bazılarını 
burası paklıyor, bazılarını ahret paklıyor, bazılarını da devriye paklıyor. Yani 
devriyeye düşenlerde oluyor onlarda bu âlemde bir daha paklanma oluyor. 
Vallahi yani ceza olarak gelmek oluyor, olmuyor değil. Çok öyle bir tane iki 
tane değil, siccin cehennemine düştün mü türlü türlü cezası var. Doğa 
cehennemine düştün mü, türlü türlü cezası var. Kime ne yaptıysan hepsinin 
cezasını çekiyorsun.  

Ulûhiyetle rububiyet ilişkisi çok nettir. Yani kul ile rab ilişkisinde Cenab-ı 
Hakk’ın ilahlık sıfatının belirişi görünür. Çünkü ona hamd, onun varlık 
sıfatlarına tanıklıkla gerçekleşir. Onun için rab fiilinde görünendir ve fiilinde 
tanık olunur. Bu çok önemli bir şey… Suretler bize Allah’ı göstermez, ama 
âlem üzerinde ki ilişkilerinde rab sıfatlarıyla görünür, fiilinde aşkınlıkta 
görünür. Çünkü fiilde görünüşü aşkınlıkta görünüşüdür. Mesela buna en basiti 
kendinizden örnek vereyim. Bir iş yapıyorsunuz yaptığınız sıfata bağlı olarak, 
yani bağlı olduğunuz sıfata bağlı olarak iş yapıyorsunuz. Farz edelim 
kimyagersin o kimyagerliğinle bütün âleme aşkınsın, yani o işinde başka 
insanlara göre aşkın bir tavrın var. Ama o eylemi yaparken kimyagerliğin 
görülüyor. Yani akıl verirken, bir şeyin yapılması gerekirken, kimyagerliğin o 
eylemi yaparken görünüyor veya da bir ürün verirsin o ürün üzerinden senin 
kimyager olduğun anlaşılır. Ablam iyi kimyagerdir veya da ablam kimyagerdir; 
sadece onamak bile yetiyor. İyi kimyager hiç süslemeye bile gerek yok. Onu o 
şekilde onadığın zaman zaten hamd ediyorsun, övüyorsun, methiye 
sunuyorsun. Eylem üzerinden edinilmiş kimliği onamak ona hamd etmektir. 
Ve o zaten ulûhiyet belirimidir. Yani ondaki rablik sıfatını ulûhiyet belirimini 
Aliyy’lik, aşkın olan bir belirimi onamış oluyorsun. Ama o ilişkide rablik sıfatı 
üzerindeki ilişkiyle ancak kendini gösteriyor.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

80



Allah ile ilişkinizde ona hangi sıfatıyla tanık olacaksanız o sıfatının gereği 
itibarıyla sizinle ilişkide olur ve sıfatın potansiyel olarak algısı siz de olması 
gerekir. Ki o algısı olması gerekir demek potansiyeli siz de vardır. Sizinde 
yaratılışınız fıtratınız o sıfata göredir. Ve o sıfat üzeri O’na bakarken o sıfat 
üzeride sizi O görüyor. Ve siz o sıfat üzeri O’na tanık olursunuz. Mesela çok 
celallisinizdir; Allah’ta size celalli görünür. “Ey yeryüzündekiler sizler 
merhamet ediniz ki göktekilerde size merhamet etsin”. Siz merhametlisiniz; 
Allah’ta size merhametli olur. Siz vericisinizdir; Allah’ta size verici olmuş olur. 
Ben bunu çok denedim bir tane iki tane değil. Mesela bazen aklımdan 
çıkartırdım, ama tasarımsal olduğu zaman karşılık geliyor ama yine de 
denemiş gibi olduğu için iyi bir şey değil. Mesela bazen yapardım bugün şu 
kadar şuna verdim, tamam yarın illa bu kadar gelir derdim. Emin ol gelirdi, 
ama bir şey kazanmak için değil, Rabb’e tanık olmak için yaptığım şey… Çünkü 
biliyorum. Çocuklar oynar, puzzle lar yapılır ya, hani bozarsın yaparsın, hani 
hoşuna gider veya da Legolar yaparsın, sonuç almak istersin gibi… Sonuç 
almak istiyorsun onun için,  yoksa bir şey kazanmak amacıyla değil. Veya da 
birine bir iyilik yaparsın bilirim ki arkamdan birisi iyilik yapacak.  

Efendim bir ders vermişti, bunla pek alakadar değil ama yine de bir örnek 
vermek için; dedi ki “yavrum sahipsizin sahibi Allah’tır”, tamam dedim 
dersimizi bugün aldık, acaba dedim nasıl yaşayacağız. Bir gün kapının önünde 
oturuyorum, Soğanlı’da marketin önünde oturuyorum. Bir baktım yatalak 
birisi, tekerlekli sandalyeyle geçiyor. Dedim ya şuna bir yardım edeyim. Dedi 
ki filanca yere gidiyorum, filanca dediği yer Şirinevler kadar yer… Tamam, 
dedim götüreyim. Aldım götürdüm tekerlekli sandalyeyle. Meğersem kendi 
tekerlekli sandalyesine tekerlek arıyormuş, amenna dedim, götürdüm. 
Götürdüm ama benim dönmem lazım. Şimdi bu da yalnız dedim. “Ya Rabbi 
sahipsizin sahibi sensin” dedim, yani bu söz alındı. Bu da sahipsiz elbet 
biliyorum ki benden daha rahat, daha kuvvetli birini verirsin, çektim geldim. 
Müsaade de aldım, çektim geldim. Her neyse aradan zaman geçmiş ben orada 
oturuyorum, bekliyorum, bakıyorum, gelecek. Vallahi deniyorsun, ama bu 
deneme bilinçli bir denemede değil. Sonuç aldığını bildiğin bir şey, 
,sonucunda böyle olacak dediğin bir şey. Ben öyle söyledim diye de olan bir 
şey değil, ilkesi bu. Bir ilkesi o ilkenin yaşanabilir olduğunu ve yaşandığını 
biliyorsun ki yaşanır ve ona tanık olacaksın. Vallahi bir tane kuvvetli bir çocuk 
elinde böyle almış adamı aldı götürdü, bir yokuş vardı orayı taşıdı, ta oradan 
getirmiş yani evine doğru götürdü. Tamam dedim ya, bu iş bu kadar… Bu, bir 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

81



iki tane değil, böyle nice vaka var. Nice vaka var bir denemede değil, ama 
ilkeyi biliyorsun ve sonuçları da öngörüyorsun, ona göre hareket ediyorsun. 
Ha şunu şöyle yaptım sonucu böyle olacak, bak, öngörebiliyorsun. Ama hangi 
çocuk getirecek, nasıl elbisesi var onu bilmiyorum. Daha kuvvetli birisi o 
adamı alacak götürecek hiç şüphem yok. Eminim, yani Allah’tan eminim bak, 
bak varlığından eminim ama sonuçları itibarıyla işinden de eminim. Bu son 
söylediğim çok önemli. Allah’ın varlığından eminim ama işleri itibarıyla 
sonuçlarında neler yapıp neler yapmayacağından da eminim. Sözümle O’nu 
bağlamıyorum; her şeyle, sözüyle O’na tanık oluyorum.  

“Sahipsizin sahibi Allah’tır.”  Yani ben kimsesizlerin sahibiyim. “Kuluma 
benden yana bir zahmet düşerse ben onun yanındayım.” Şimdi bir kardeşime 
zahmet düştü, tamam biliyorum Allah yanında mesele yok. Allah yanındaysa 
mesele yok. Ha o bilincinde değildir ayrı mevzu. Ve yardımcısıdır; bir kapıyı 
kapatır, birini açar. Ama biraz kendimize gelene kadar patinajda çektirdiğimiz 
şeyler çok.  

Sonuçlarına göre Cenab-ı Hakk’ın aklı nasıl işliyor? Cenab-ı Hakk ilkeler üzeri 
tavırlarında nasıl tavırlarda bulunuyor? Sonuçlar itibarıyla bu tavırlar neleri 
getirecek? Bunları öğrenene kadar çektiğimiz çilenin haddi hesabı yok. Yani 
arsızı kazığa oturtmuşlar; o kazıktan çıkana kadar haddi hesabi olmayan işler 
yaşıyorsun. Çünkü her bilinçlenme zahmetlerle söz konusu. Yaşadığın 
koşullar, şartlar, deneyimlediklerin hem bir taraftan potansiyelinde olanı 
açıyor, hem de bir taraftan onu - bir din vermiş, bir yol vermiş-  varlığı 
tanımanı sağlıyor. 

Onu tanıdığın anda varlık olarak değil, eyleminde… 

Şimdi zatı sıfatlarını anlattık subuti sıfatlarını anlattık… Varlık olarak tanıdık 
ama işinde tanımıyoruz elhamdü llilahi rabbülâlemin; işinde de tanık 
olacaksın. İşinde de tanık oluyorsun ya, güveniyorsun artık O’na. Sonuçları 
hep aynı şekilde çıkıyor. Şimdi derseniz bunlar bize neyi getirir, ben 
hayatımdan korkmuyorum, yaptıklarımdan eminim, Rabbimden eminim, 
sonuçları itibarıyla ne yaşayacağımdan eminim. Yaptıklarımdan eminim, 
biliyorum hangi sıfatlara bağlı olarak yaşayacağım, her şeyden eminim, 
bildiklerimden eminim.  Allah’ım dan eminim ve sonuçta bana neyle karşılık 
vereceğinden gayet de eminim. Ama dediğim gibi hangi çocukla gelecek, ne 
elbise giymiş ne yapmış, ne etmiş bilmiyorum, ama sonuçlarından eminim. 
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Neyle karşılaşacağım, ne yaşayacağım ondan çok eminim. Çünkü ne dediyse 
çıkmıştır. 

Bir de şu var, eğer Allah-u Azimüşşan size bir şey vermek istiyorsa size onu 
gösterir, duyurtturur. Eğer vermek istemiyorsa ne gösterir, ne duyurtturur. 
Şimdi rüyayı göstermiş ya, verecek sonuçta. Maneviyatınızda neye tanık 
olursanız olun, rüyalarınızda şunlarınızda bunlarınız da burada veliyullahta, 
sonuçta kavuşacağınız bir şeydir o. Onun için yatın, kalkın şükredin. Rabbim 
bana gösterdi. Ama nasıl götürecek oraya kadar, artık kendi bilir. Sonuçtan 
eminim ama beni oraya taşıyacak. Yani geleceğimden eminim, gördüklerim 
neyse yaşadıklarım nelerse… Hem yaşadıklarım doğrultusunda hem 
edindiklerim doğrultusunda hem nedenlerim doğrultusunda hem de sebep 
olduklarım doğrultusunda ne yaşayacağımı çok iyi biliyorum. Ama nasıl 
yaşayacağım, kimler tarafından nasıl olacak, nasıl olmayacak bilmiyorum. 
Ayrıntılarıyla bilmiyorum. Genel anlamda çok iyi biliyorum, onun için hiç bir 
şeyden korkmuyorum. Üzülüyor muyuz arada? Üzülüyoruz ne yapacağız, yani 
sonuçlarına katlanacaksın, yani secde edilene kadar. Hani diyor ya Yusuf 
“secde ettiler” Secde edilene kadar adamın ebesi ağlıyor. Evet, secde edilmeyi 
göstermiş ama sonuçta o secde edilene kadar kuyuya mı düşmedi, satılmadı 
mı, hakirlenmedi mi, dayak mı yemedi aman Ya Rabbi ya… Vay, vay, vay… 

Sizin şer bildiğinizde hayır vardır diyor. Eğer Allah’tan eminseniz 
yaptıklarınızdan da eminseniz başınıza ne gelirse gelsin taviziniz olmasın, 
emin olun. Sonuç sizindir, hani diyor ya kurtuluş bizimdir ya da gerçek 
kazananlar onlardır. Sulha erenler Salihler sizlersinizdir. Sonuç sizedir yani 
başkasına değildir.  

“Mülkü Salihlere miras bırakacağız”. Mülkte tasarruf eden kimdir; Allah’tır. 
Salihlerde kim tecelli eder; Allah tecelli eder. Sulhunu bulmadan tecelli olmaz 
bak, şu ana kadar savaş surelerinde geziniyorduk. Bundan sonra ki sureler 
inşallah bizi sulha doğru götürür. Hep savaşıyorduk değil mi, yoldayız 
savaşıyoruz, mekân açmaya çalışıyoruz; iç mekân, dış mekân, vatan; kendimizi 
bulmaya çalışıyorduk. Rabbimizi bulmaya çalışıyorduk, neden ilke, savaşıyoruz 
düşüncelerimizle, şununla, bununla… 

 Şimdi Hud suresi ile beraber ereğe bağlı düşünce edinmek, ereğe bağlı bütün 
hayatı edinmek anlamlandırılıyor. Hani filmlerde geçmişe dönüyorlar bir daha 
gösteriyorlar, ne diyorlar, feedback, geriye dönüş. Şimdi biraz geriye 
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götürecek, geri doğru yola koyacak. Âdem’den Hatem’e İslam’ı anlatacak 
sana. Âdem’den değil de Nuh’tan itibaren tabi. Peygamberlerde ki ortak 
şeyler nübüvvet… Şöyle bir geri dönüş yaptırtacak, ondan sonra getirecek 
doğru yola koyacak. Hud suresi başka bir şey… Yunus bambaşkaydı.  

Şimdi, gerçeklere göre yol edindik gidiyor bak, mukayeselerle beraber, çünkü 
geçmiş bize mukayese getirir. Her insan edindikleriyle mukayese eder. Bakın 
birçok bilgi ediniyoruz, önümüze bir bilgi geldiği zaman aklımızda olan 
şeylerle değerlendirip konumlandırmıyor muyuz hemen, aynı şey. Geçmişi 
alacağız o geçmişimizle beraber geleceğimiz konumlandıracağız kendimize.  

Şimdi toparlayayım; Fatiha’nın verdiği şey Cenab-ı Hakk’a rububiyet ilişkisinde 
ulûhiyet sıfatlarına tanıklıktır. İlmen yakin, aynel yakin, hakkel yakin, hakkel 
yakinden de yakini Kur’an’ın kendisinde buluruz. Ne zaman ki rablerin Rabbi 
diyeceğiz… Hani Kur’an’da rablerin Rabbi diye geçer, hâkimlerin hâkimi diye 
geçer, rablerin Rabbi demek Rabb-ül erbap demektir. Tasavvufta Rabb-ül 
Erbap diye geçer. Her varlığın üzerinde olan rab tır. Ama varlıklar üzerinde o 
sıfatıyla rab olan Allah’tır.  İşte o zaman Rabb-ül âlemin zaten, rablerin Rabbi. 
Ne zaman ki O’na tanığız, O’na tanıklığımızın haricinde O bizde tecelli etti, 
evvel O’nun la ayağa kalktık, en son O’nun la ise tam yetkin bir şekilde vardık 
ki, onun bir daha dönüşü de vardır.  Tamamıyla bizde tecelli etti, işte o zaman 
tamamıyla Allah’ın lütfü ihsanıyla Elhamdu lillahi Rabbül âlemin… Bak hamd 
eden değil, önemli olan hamd edilen.  

Muhammed esmasında onu görürsün. Muhammed demek hamd edilen 
demek, Ahmet, Muhammed demek hamd edilen demektir, ama Ahmet 
esması ereğinde hamd edilen… Çünkü Ahmet esması batın esması, erekte 
görülecek esmadır. Muhammed esması yeryüzünde görülendir. Bütün zor 
şartlar doğrultusunda hangi sıfatlarla görünürse görünsün kendi 
potansiyelinde ereğinden taviz vermeyen kişi…  

Ereğine doğru gidişinde taviz vermeyen kişi… Ereğe doğru odaklanışını 
nereden görüyoruz; “bir elime ayı, bir elime güneşi, bir elime dünyayı, 
verseniz vazgeçmem” Çünkü ereğe odaklı bir yaşam biçimi edinilmiş. Ereğe 
odaklı olarak da ne yapıyor, amaca odaklı olarak da bütün hayatını 
bilinçlendiriyor. Ve bütün yanında ki Ashabı Kiramı da bilinçlendiriyor. 
Tamam, amenna, ama Muhammed esması üzerinden Hakk’a görünen kul...  
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Övülürken Allah ile övülen kul, adını adımla yâd ettim diyor. Görünüşü Allah, 
sebep üzerinde Allah’ın göründüğü Resulullah… Allah’ı sende görmekteyim, 
Allah’ı sende görüyorum sözü onu net olarak gösterir. Yani öyle bir kul 
düşünün ki Cenab-ı Hakk’ın bizatihi sıfatlarıyla görünen değil, zatıyla kimlik 
bulması doğrultusunda görünen… Bakın zatıyla üzerinde tecelli ederken 
rububiyet sıfatlarında üzerinde ulûhiyetiyle görünen kişiden bahsediyoruz. 
Rububiyet o kadar kuvvetli ki o rububiyet üzerinden Cenab-ı Hakk ulûhiyet 
tavırlarında görünüyor. Mesela sen atmadın Allah attı ayeti nerede cereyan 
etti.  Bir savaşta cereyan ediyor değil mi, düşünün yani bir kişi alıyor ve 
birazcık kum tanesi veya da birazcık toprak parçası veya da kum parçasıyla 
bütün insanların gözünü kapatıyor. Tamamıyla Ulûhiyet görünüyor. Veya 
Yasin suresini okuyor, on ikinci ayete kadar o düşmanların içlerinden geçiyor 
gidiyor, bildiğimiz bir hikâye. Rububiyet ilişkisi tamamen ulûhiyet belirimini 
getiriyor. Fatiha’yı okurken bu bağlamda okuyun, bütün Kur’an’ı Azimüşşan’a 
girdiğimiz zaman da açılımını görüyorsunuz zaten.  

Her tanıklığımız ulûhiyet tanıklığıdır ama rububiyet ilişkisinde tanıklıktır. 
Kur’an tamamıyla kelamdır. Rububiyettir, ama o rububiyetinde kendisini 
ulûhiyetinde gösteriyor. Bunun fantastik tarafları çok, içine girmeyelim. 
Bakalım Hud suresinde ne çıkar, bir geriye dönüştür, ama geriye dönüş 
tamamıyla doğru yoldur. Çünkü o geriye dönüş bize mukayese getirir. Geriye 
dönüşü olmayan kişilerin doğruyu bulmalarına imkân yok. Tarihte bunu 
toplumsal olarak sosyolojik olarak baktığınız zaman görürsünüz. Bir toplum 
kendini tarihinde bulur. Tarihe dönüş olmadan kendini günün gerçekliğini 
anlamlandırmasına imkân yok; yaptığı hatalar, yaptığı doğrular, bunları 
öngörerek ne yaptığı ne ettiğinin bilincini edinmeden, bugün kendini 
konumlandırmasına imkân yok. Strateji üreterek geleceğe doğru adım 
atmasına, bugünkü konumunu ileriye taşımasına imkân yok. Sadece nedenine 
bağlı; Osmanlının evlatlarıyız şöyleyiz böyleyiz bunlar,  tamam senin kimlik 
edinmen için gerekli bir şey. Ama yarınına neyle taşınacaksın, strateji 
üretmezsen… Geri dönüşü olmadan, değerlendirme yapmadan ereğe doğru 
ilerleyişi zor olur. Amenna, kendimizden bakalım. Genelde geçmişte kalırız 
değil mi, şöyle yaptım böyle ettim şöyle oldu böyle oldu… Bunları AŞ diyor. 
Tamam, sen kendi nedenini orada bul, kıyaslarını orada bul, hayata bu şekilde 
bak, ama ereğine bakarak yaşamını bul ki onları aşabilesin.  
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Psikolojik vakalara gidelim şu şöyle yaptı, bu böyle etti, böyle oldu, şöyle oldu, 
şöyle oldu… En büyük problemler aklımızda beslediklerimizle alakadardır, 
sebepler dairesinde aklımızda beslediklerimizle alakadardır. Amaca bağlı olan 
yürüyüşte hiçbir sebep görmez, hepsi kalkar. Onun için psikiyatr olsaydım ilk 
soracağım soru, amacın ne, amacın var mı? Farz et ki amacım ailem 
çocuklarımdır, çocuğumdur. Yürü git kardeşim, senin bir şeye ihtiyacın yok. 
Vallahi, amacı oysa sağlam durur. Ha amacım Allah derse bir yerlerde bir veli 
falan bulursun. Bir amacı var, hayata tutunacak kendisini bütünleyecek bir şey 
var. Çünkü sebepler onu dağıtıyor. Sebeplerine gidiyor dağıtıyor kendini, 
şafidir diyor ya. Hani Kur’an sizi bütünler dedik geçen hafta. Sebepler sizi 
dağıtır. Yunus suresinde ne diyor;  “bu size şifa verir.” Yani sizi bütünler 
anlayışınızda. Niye, çünkü ereğe bağlı olarak size yol veriyor, erek sizi 
bütünleyicidir.  

Erek ne olsun? Ahret olsun, akıbetim güzel olsun, akıbetim Allah olsun… 
Akıbetin Allah ise ereğinde amacın gayen oysa bütün sıfatlarını ona göre 
bütünlersin. Ona göre yol verirsin ve bütün sıfatların ona göre çalışır. İnsanın 
beyni dahi öyle çalışmıyor mu? Ereğinde sevgisi var, ereğinde korkusu var 
değil mi, korkuları var, sevdikleri ve korktuklarına göre konumlandırmalar 
yapar. Gelecekteki olan şeylerde öngörerek yapar biliyor musun? Çocuklarda 
Ahmet’te daha çok bildiğim bir şey bu, ama bütün insanlarda vardır, 
çocuklarda da direk belli ediyor. Ahmet’e ben bağırıyorum, Ahmet aynı anda 
strateji üretiyor; Sezgisel, sevimlilik yapıyor, bir şey yapıyor. Annesinde daha 
çok oluyor annesi bağırıyor, birden bir bakıyorum adam bilinçli yapmıyor 
bakın usuna taşımış değil,  kıyas yaparak yapmıyor, sezgisel olarak bütün 
varlığıyla strateji üretiyor. Şaklabanlık yapıyor,  sevgililik yapıyor,  annesinin 
rolünü değiştiriyor. Bak ereğe odaklı strateji üretiyor adam. Hepinizde öyledir. 
Önünüze bir şey çıktı aynı düşünüyorsunuz; bunu yaparsam şöyle olur, 
yapmazsam böyle olur, geçmişte tecrübem de var tamam öyle olsun. Hemen 
strateji üretirsiniz. Ama korkularınız, sevgileriniz, muhabbetiniz, geçmişte 
tecrübe ettikleriniz ile hemen -üstelik siz bilinçli olarak yaparsınız aynı anda- 
nasıl tavır sergilemeniz gerektiğinin bilinciyle aynı anda hareket edersiniz.  

Aynı anda kendinizi konumlandırır, strateji üretirsiniz ve ona gidersiniz. 
Yalancılarda bu doruktadır. Altını çiziyorum, yalancılarda doruktadır. Şimdi bir 
şeyle karşı karşıya kaldılar, kişiye göre, duruma göre, koşullara göre kendisinin 
konumuna göre, aynı anda yalanlar dolanlar şunlar bunlar strateji ürettirir. 
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Vallahi diyorum ya yalancılarda inanılmazdır. Çevrenizde yalancı insanlar 
varsa yüz hatlarına bakın, bilincine aynı anda bakın, çünkü üst semptomları 
onun iç hâlini de aynı anda vurur. Aynı anda hemen stratejik olarak plan 
üretmeye başlar. Vallahi diyorum enteresan hepimizde olan bir şey. 

Burada kastetmek istediğim şey hepimiz aslında geleceğe odaklı yaşıyoruz. 
Amaca odaklı yaşıyoruz, bilerek veya bilmeyerek… Yüzümüz zaten ona 
bakıyor geriye bakmıyor ki hiç, geriye arada bir bakıyoruz; ne yaptık, ne 
etmedik diye veya da arkamızda kim var kim yok diye… Ama hep ilerimize 
bakarız zorunlu olarak. Akıl da zaten onun için öyle çalışıyor. Ruhumuzda hep 
ileriye kemâlat a bakıyor, Cenab-ı Hakk’da dâhil hep ileriye bakıyor ve hep 
ilerimizde buluyoruz O’nu. Onun şu ereğe bağlı, amaca bağlı ve sonuçlara 
bağlı ve sonuçta çıkanlara göre hayatı anlamlandırmak yerimizi 
konumlandırmak ve O’na göre yaşamayı iyi anlamamız lazım. Bir insanın 
amacı varsa o bütüncüldür. Ondan hiçbir şekilde zarar gelmez. Çünkü 
amacına göre ne yapıp ne yapmayacağını bilirsiniz. Öngörebilirsiniz, kötüyse 
ona göre. Amacını biliyorsunuz kötünün değil mi, amacına göre onu 
konumlandırdınız, siz de ona göre pozisyon alırsınız. İyi adam, bakarsınız güzel 
insan, amaçlarını da niyetlerini de biliyorsunuz, ona göre konumlandırırsınız.  

“Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür”. Niyet amaca bağlıdır, çünkü niyet 
sonuçta elde etmek istediğin şey değil midir? Ya Rabbi bunu böyle yapıyorum 
ki şunun için. En basiti namaza duruyorsun, Ya Rabbi şunun için; bak amaç. 
Psikolojik olarak insanların yaptığı şeyleri sorgularken amaçlarını 
söylemiyorlarsa -ya benim bir amacım yok vs.- yapacağınız tek bir şey var, abi 
sen işlerini hangi niyetle yaparsın. Biraz konuş bakayım, niyetleri amaçlarını 
gösterir. Her insanın bir amacı vardır bir parça. Eğer insanın amacı yoksa 
boşluktadır. Bakın nedenler hiçbir zaman gönlünüzü doyurmaz. Neden Allah’ı 
buldunuz, neden Allah tamam, yaratıcın var; doyurmaz. Ya muhteşem bir 
şeydir bakın, ereğinizde olan Allah sizi doyuracaktır. Mutmain kılacaktır.  

“Kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur”, yani elde ettiğiniz sonuç 
doğrultusunda mutmain olursunuz. Yani ben biliyorum ki yaratıcı bir Tanrı 
var. Hıristiyanlar da biliyor, herkes biliyor, Yahudiler de biliyor niye tatmin 
olmuyorlar ki?  Ereğe bağlı yaşamıyorlar ki, amaçlarında Tanrı yok! 
Amaçlarında Tanrı olsun… En sonunda bulacaklardır. Eğer nedenlerine bağlı 
olarak, ereğine bağlı yaşarlarsa, o da çok basit; Allah’ı bilmek, tanık olmak, 
ibadet, hizmet.  
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Adam adalet sıfatı, adalet sıfatını celaliyle de gösterebilir, cemaliyle de 
gösterebilir fark etmez. Ama niyetine bağlı olarak o Celal sıfatı ve Cemal 
sıfatıyla adalet de tavırdayken sonuçlarını alır. Ama niyeti görürseniz orada, 
niyeti hangi sıfatla çıktığını görürseniz, onun sıfatını belirlersiniz niyetler onun 
sıfatını gösterir. Niyetler aynı zamanda onun ereğine bağlı olarak neyi var neyi 
yok onu gösterir. Sağlıklı mı sağlıksız mı aynı anda görürsünüz. Niyetsiz insan 
yoktur, altını çizeyim.  

Her insanın niyeti vardır ve Fatiha’da artık bizden niyet isteniyor. Dua ediyor. 
Karar ver diyor seçimini yap diyor. Bir daha söylüyorum bakın; nedenler bizi 
doyurmaz. Farz edin İsa diye geldiniz, farz edin eskiden Musa diye geldiniz, ne 
fark eder, şimdi bir şey ifade ediyor mu? Farz edin bir kraliçe olarak gelmiş 
olun, asiye olarak gelmiş ol, farz edin geldiniz, bugün bir anlamı var mı sizin 
için? Yarın niçin varsınız… Bugün onun anlamı için yaşıyorsanız, onun gereği 
doğrultusunda yaşıyorsanız, onun eylemlerinde olarak yani ona varmanın 
eylemlerinde olarak yaşıyorsanız sizi mutmain edecek hayatınızı 
anlamlandıracak odur. Evet, bugünümüzü yaşayacağız, nedenlerimizi bilerek, 
nereden geldiğimiz bilerek ama ereğe bağlı olarak nedenimizi bilip bugünü de 
yaşayacağız. Yoksa sonuçlarına katlanacağımız vahim olaylarla karşı karşıya 
kalabiliriz.   

Kim ki nedenlerden koptu; “insi cinsi orayla dolduracağım dedi”, yoldan 
sapıtmışların diyor ya. Şimdi bakın cehennem deyince biz yanlış anlıyoruz, 
hani kesilecek doğranacak biçilecek tamam, böyle şeylerin olduğu yer var, 
vallahi Allah esirgesin hepimizden, var mı, var istisnasız. Tanık olduğumuz 
şeyler ama bizim konumuz o değil. Ama cehennem dediğimiz şey geri sizin 
ayağa kalkacağınız yerdir. Bir insan Cehenneme düştü mü yalnız kalır, 
yalnızken tek bir varlıkla karşı karşıyadır ve tek bir varlıkla yayanadır Allah… 

 “Onlara Allah’tan başka dost yoktur”. Yine gittik Hud’a… Allah’tan başka dost 
yoktur. Velilere de Allah'tan başka dost yok, ama velilere nimet üzerinden 
dost yok, lütuf üzerinden dost yok. Bak ama diğerine celal sıfatıyla dost yok. 
Yalnız kaldığınız zaman bütün dayanaklarınız elinizden gitti. Anne, baba, 
kardeş, para, pul, putlar hepsi gitti elinizden değil mi, bir tek Allah kaldı. 
Acziyet e düşen her kişi istisnasız gerçekle yüzleştiyse orada dost Allah’tır.  
Farz edin dibe vurduğunuz bir an düşünün burada, yatağınızda iki büklüm 
kaldınız,  kiminle kaldınız baş başa, kendi öz varlığınızla, ya kendi öz 
varlığınızla oturur, konuşursunuz.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

88



Ya Rabbi, Ya Rabbi! 

Onların dostları Allah’tır diyor, cehenneme düştüğünüz zaman dostunuz 
Allah’tır. Allah orada cehenneme düşürmesin, burada düşürsün. Burada 
düşmek iyi, hiç yoksa O’nun layız, ama biliyoruz ki o beraberken o 
cehennemimizdeyken aynı zamanda cennet nimetleriyle lütuflandırılırız. 
Çünkü cehennem cenneti getirir.  

“Her nefis cehennemden geçecektir” yani cennete girmek için cehennemden 
geçmek şart. Arınmanın yeri, dostunu hatırlamanın yeri, ereği hatırlamanın 
yeri… Nedeni olan değil, ereği hatırlamanın yeri. Emin olun en sıkıştığımız gün 
ereğimiz Allah’tır, hem dostumuzdur, hem de inayet ettiğimiz, 
niyetlendiğimiz, her şeyimizin vericisi odur. Ve sığınırız ona; Ya Rabbi 
gücümüz yetmiyor aciziz sığındık sana...  

Onun için Hud suresinde iki yerde dost diye geçirir kendini.  Cehennemliklere, 
bir de nimet verdiklerine geçirir. Nimet verdikleriyle, zaten nimetini verirken 
muhabbetullahta olarak onlara görünüşü yani Rububiyet sıfatları üzeri 
Ulûhiyet tavırlarında görünüşü onlara dostluğunun nişanesidir. Ama 
Cehennemliklere dost olarak görünürken yalnızlıklarını ifade eder. Çünkü 
cehenneme düşen herkes kendi başına yürür. Herkes kendi derdindedir 
çünkü. Bir tanesi cehenneme düşmüşte -içimizde herkes cehenneme 
düşmüştür herhalde-  sadece ve sadece o kendi iç dünyasında yalnız kaldığı 
anı hatırlasın, bir dostu yanında var mı yok mu? Yanında hiçbir dostu yoktur, 
emin olun. Ben görmedim şahsen, o kadar cehenneme düştüm, çıktım, 
düştüm, çıktım, bir tane arkadaş göremedim, hep Allah’laydım. Arada bir 
cehennemdeyken elimden tutsunlar diye himmet edin diye efendilere bir el 
atıyordum, ya efendim neredesiniz filan filan dediğim oluyordu. Bakıyordum 
onlar atıyor eyvallah diyordum.  

Bir gün maneviyatımda dediler ki işin hakikatini gösterelim sana, sonucu. 
Tamam, gösterin dedim. İlk önce bu kadar zahmetler nereden geliyor bak. Bir 
baktım, efendimle oturuyorum, bütün zahmetleri ileriki zamanlarımda ben 
gönderiyormuşum… Dedim ne yapıyorum ya, vallahi. İnsan kendine zahmet 
eder mi, dedim ayvayı yedik. Babam çok merhametli bir insandı. Allah biliyor 
efendiye selam olsun. Efendiyle oturuyorduk bir gün dedi; hadi gel seni 
götüreyim dedi, Hz. Pir'in dergâhına götürdü, dergâhı Muhammediyet’e 
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gittik. Şöyle bir baktı efendim, dedi; daha yetmez mi? Şöyle bir baktı; yetmez 
dedi. Dedim, tamam… 

Hiçte üzerime alınmadım, niye zahmet veriyorlar diye. Aman niye, bana mı 
veriyorsunuz, siz veriyorsunuz, bak suçlu siz misiniz; böyle bir şey yok katiyen. 
Suçlayacak yerin mi var? Varsa verdikleri, vardır bir sebebi. Her neyse orada 
aklıma gelen şu, bakın yapan çatan Hakk’tır. Tabi verdiği sıfat neyse yine 
kulunun eliyle verir. Yani onlar veriyor derken, onları Allahlaştırma manasında 
değil. Üzerlerinde rab olan hangi sıfat üzeri, bende hangi sıfat istiyorsa, bağlı 
olduğum mertebede ki sıfatın hakkı kimdeyse o sıfatın hakkını üzerime 
alacaksam, onların geçtiği tecrübelerden geçmek zorundayım, bir. İkincisi 
onlar geçerken onların üzerinden yine veriyor. Cehenneme girdik Malik diye 
birisi var, Allah’ın Malik esması var bakın, “maliki yevmiddin” din günün 
sahibi, sırat üzerinden giderken bir tarafınız cehenneme bakar bir tarafınız 
cennete bakar.  

Cennete baktığınız zaman Rıdvan, cehenneme baktığınız zaman Malik. İnsan 
duyguları ve düşüncelerinde ne zaman yalnız başına Allah ile kalırsa o zaman 
daha çok hâkim oluyor. Ereğe bakıyor ereğe odaklanıyoruz, o zaman 
bütünselliğe eriyor ve bütünselliğiyle beraber yoğunlaşarak yol gidiyor. Bakın 
en zahmetli günlerinize dikkat edin, o zahmetlerinizde, ilkenize amacınıza 
bağlı olarak, geri ayağa kalkar yürürsünüz.  Nedeninize bağlı olarak 
düşündüğünüz anda, Şu şöyle yaptı bu böyle yaptı beslemeye devam 
edersiniz. Beslenmeye devam edenler, ya şizoid olurlar, ya a-sosyal olur, 
kendi içlerine kapılır giderler veya daha beteri olur; agresif olurlar, çıldırırlar, 
depresif olurlar, tımarhaneye kadar giderler. Yani farklı farklı durumlarına 
göre farklı farklı halleri olur, amenna. Amacınıza bağlıysanız geri ayağa kalkar 
yürürsünüz. Onun için amacı hiçbir zaman unutmayın. Cehenneme 
düştüğünüz anda, hani iğne deliğinden geçtiği gün dediği anda, bütün 
sebeplerinizi atın, önce bir iplik gibi düzelin. Çünkü sebepler sizi eğri büğrü 
yapıyor, bir oraya götürüyor, bir oraya… Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, bu 
böyle oldu, şu şöyle oldu, niye böyle oldu, şu yaptı, bu yaptı, o etti… Hep 
şunlarda bunlardayız, yapılması gerekene bakmıyoruz, olması gerekeni 
düşünmüyoruz. Olması gereken için hareket ediyoruz, olması gereken için 
hareket edin hepsini aşarsınız. İşte o zaman ayağa kalkar yürürsünüz, 
dosdoğru. 
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Dosdoğru dediği şey, hani iplik gibi bütüne erdiğiniz zaman iğne deliğinden 
geçersiniz. Sizi iğneleyen her şey artık iğnelemez, geçmişsinizdir çünkü.  

Şimdi tam toparlayayım amaca göre yaşam insanın zorunluluğudur. O zaman 
bütün hayatın amaca göre geçer. Tek eksiğimiz buydu, her şeyi biliyorduk, her 
şeyi zevk ediyorduk, her şeyi bilmiyorduk da çoğu şeyi zevk ediyorduk, çoğu 
şeyi biliyorduk ama amaca göre yaşadığımızı, amaca göre var olduğumuzu, 
amaç doğrultusunda hareket ettiğimizi ve Cenab-ı Hakk’ın bir amacı var, o 
amaç doğrultusunda nerede olup olmadığımızın bilincinde değildik.  

Allah’a iman ediyorum ve Allah’ın varlığından eminim, ama önemli olan 
işlerim ve işlerimin sonunda da Allah’a güvenebilmem. İşlerimi Allah’ın 
doğrultusunda yaptığımın bilincinde olmam ve bunların sonuçları olduğunun 
ve o sonuçlar doğrultusunda yaşamam gerektiğinin bilincinde yaşamam. Her 
şey Allah’tan efendim, evet her şey Allah’tan, sonuçları da Allah’tan.  

Onun için cehenneme düşeceğiz mecbur, “sizler iman ettikten sonra 
denenmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz” ve Allah’a duacıyım şu Kur’an 
yazıları bitene kadar bizi cehenneme koymasın. Bir sıkıntı zahmet gelmesin. 
Çünkü yazılar kıymetli, şunları bitirelim, ondan sonra ne veriyorsa Allah 
Kerim. Verdiği zaman tam veriyor kardeşim, altında eziliyorsun, bir daha 
kalkamıyorsun çalışmaktan. Önce hizmetimizi bitirelim, ondan sonra ne 
verirse vallahi. Hizmetimizi bitirelim, ondan sonra ne verirse bahtımız açık. 
Korktuğumuzdan değil ha mecbur. Ama son söylediğimi hiç unutmayın, 
cehenneme düştüğünüz yalnızlığınızda Allah ile olduğunuz gündür. Onların 
dostları Allah’tır derken yalnızlığı işaret eder. Herkes kendi cehenneminde 
kendisinden dertlisi yoktur ve tek dinleyicisi Allah’tır.  Başka birine anlatmaya 
kalkın,  boş ver ya kala kala senin derdine mi kaldık, dert bizde de çok anlatma 
derdini diye başlarlar. Herkes kendi yüreğinde kendiyle dertlidir. Onlara 
Allah’tan başka dost yoktur. 

Cehennem sizi bütünler, Cennet ise o bütünlerden Ahad olana taşır. Bak ahad 
olana, bütünler demedim; ahad olana doğru taşımaya başlar. Ahad’a 
erildiğinde bütünleşmezsiniz, bütûndan bakansınızdır. Cennet nimetleriyle 
Hakk’a doğru yürürüz, cehennemle bütünleniriz, onun için burada hem 
cehennemden geçeceğizdir, hem de cennetten geçeceğizdir. Başka 
alternatifimiz yok. Önce cehennemden geçilir; diyor ki her nefis geçecektir, 
önce cehennemden geçeceğiz. Yani bu şu demek “Ya Rabbi bizi doğruların 
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yolundan eyle, nimetine erdirdiklerin yolundan”, evet ama evvela şöyle 
yoldan sapmışların yoluna bir uğratır, öyle olmaması gerektiğinin bilincine 
erdirir, cehenneme bir sokar, böyle yalnız bırakır kendisiyle, ondan sonra 
O’nla uyanırsın, Malik olanla uyanırsın, Rızayı ararsın, Rıdvan'la beraber 
Cennete girersin. Yani ilahi sıfatların tecelliyatı başlar sende. Emin olun ne 
kadar zahmet çoksa ilahi sıfat tecelliyatı o kadar kuvvetli olmaya başlar. 
Mesela bir gün bir tanesini söylediler ki, efendi dediler filanca kişi şunları 
görüyor, bunları görüyor, dedim “Ya Rabbi bunun geçmişi nasıl bir şeydir ki 
bunları verdin”, bir geçmişini gösterdiler dedim tamam gitmiş güme. Çektiği 
çilenin haddi hesabı yok.  

Şimdi Metin Babanın yanına gidin vallahi size tozpembe bir hayat, veli 
demeye bin şahit lazım vallahi… Eskiden bir de purosu vardı, deri mont vardı, 
bir de deri kasketi vardı şöyle… Bin tane adam getirin veli demeye bin şahit 
lazım, on bin tane getirin veli demez yani; ama O veli. O da Allah’ın nimetiyle 
dost, yani cehennemiyle dost değil. Şimdi nimetiyle dost olan cehennemden 
geçti mi, dostluğundan geçmiş… Anlatmaz ne çektiğini, ben iyi biliyorum. 
Orada herkese felsefi süslü metin açar; ilkesel olarak nerede hangi tecellilerin 
olduğunu göstermeye çalışır.  Kur’an’dan, Freud’tan ya da Hegel'den bir pasaj 
okur, orada ki sıfat açılımının hangi sıfat açılımına bağlı olduğunu, ilahi 
sıfatlarda orada nasıl göründüğünü, o görünüşünü nasıl görmemiz gerektiğini, 
hangi yetilerimizi doğru dürüst kullanarak onlara tanık olduğumuzun bilincini 
anlatır, anlatır, durur, amenna… Çok güzel bundan daha güzeli yok. 
Geçmişinden bir türlü bahsetmez, çok ender böyle ailevi ilişkiler olacak ki,  
geçmişinden bir anekdot anlatsın, yani o da kıyıdan köşeden. Ne çektiğini bir 
Allah bilir, bir O bilir, vallahi bende tanığım yani onu söyleyeyim. Ben o 
çektiklerini görmedim ama manen çok iyi biliyorum,  gördüklerim dâhil. 
Manen gördüklerim dâhil neler çektiğini çok iyi biliyorum, vallahi hiç kimseye 
tavsiye etmem yani. Tek, tek anlatsam ağlar insan, vallahi tek, tek, onun 
hayatını tıkır, tıkır anlatsam vallahi oturursunuz hüngür hüngür ağlarsınız. 
Nereden gelmiş, niye gelmiş, böyle… Bir nimet varsa böyle bir cehennemden 
geçişle geliyor Öyle bir bütünlüğe erişle geliyor, yoksa olmaz.  

Hastalık bütünlüğe ermeniz içindir, şifayı bulmanız içindir. Eğer cehennem 
varsa sizden istenen bütüne ermenizdir ve erek sizi bütüne erdirir amaçlarınız 
sizi bütüne erdirir. O da mutlak değişmez olması gerekir; beka, baki, 
değişmeyen bir varlık olması gerekir. Değişkenler sonunda sizi yine hüsrana 
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götürebilir, zamanın belli bir zamanında belki size güzellikler verebilir 
amenna, ama sonuçta elinizden uçuverir. O uçmadan siz onu uçurun belki siz 
onunla beraber uçarsınız. Onu uçurmanız nedir; ilminizi kullanmanız 
sorumluluklarınızı bilmeniz, hiçbir şeyi hakkının dışında sahiplenmemeniz… 
Çünkü her sahiplendiğinizi emin olun elinizden alacaktır, hiç şansınız yok. 
Eşinizi mi sahipleniyorsunuz gidecek, parayı mı sahipleniyorsunuz emin olun 
bitirir hiç şansı yok, çocuğunu mu sahiplendin elinden attırır, alır götürür, hiç 
haberin olmaz. Öyle bir hale gelirsin ki evladım diye bakmaz insan… Dünyayı 
mı sahiplendin, sonunda bırakacaksın sen bırakmazsan o bırakacak seni. Neyi 
sahipleniyorsan hepsini alır götürür, en iyisi o almadan siz verin, ben öyle 
yaptım o almadan ben verdim. Bazıları şöyle yanlış anlıyor; o zaman her şeyi 
mi bırakacağız filan, ya kalbinden bırak… İsteyen istediğini yapsın, kasırga mı 
kopuyor, paran mı olmuş, zenginlik mi olmuş, önemli değil. 

Rahman dairesinde ne oluyorsa olsun, Rahim dairesinde kendisinden başka 
kimseyi istemiyor. Yani gönlünüzde… Gönül yuvası, Allah yuvasıdır. Gönül 
yuvasında kendisinden başka kimseyi istemiyor “maliki yevmid din” 
üzerinizde gönlünüzün sahibi, evinizin sahibi O’dur. Fıtratınıza hâkim olan, 
haklar üzeri sizi var eden, belli haklar üzeri var eden, size kıble veren, yaşam 
yolu veren, sıfatınız doğrultusunda yaşam yolu veren ve sizi sonuçta selamete 
ulaştıracak olan O’dur…  

Din yolu yaşam yoludur. Bu yolda selamet, sizin kendi üzerinize dönüp, 
bütünlüğe ermeniz ve sonuçta hak nimetlere ermenizdir, başka bir şeyde 
değil.  

Bütün Kur’an biraz önce on dakika içinde anlattığımızın dışında bir şey 
söylemiyor, emin olun ve Kur’an’ı okurken dediğim gibi kimlik belirimlerinden 
okuyun hüviyetten ve ahlâktan okuyun ve ilke… Kur’an’ı tamamıyla 
anlamanızı sağlar. Allah’ın kimliği, O’na inanıp inanmama, O’nu sıfatları üzeri 
yaşayıp yaşamamaya göre edinilen kimlik ve her kimlik belirimi bir ahlâk 
belirimidir. Allah'ta da kullarda da fark etmez, her birinin sonuçta ahlâklarını 
okursunuz tavırları üzerinden.  

Allah’ta karar kıldın değil mi, şimdi Emre'yi mi göreceksin Allah’ı mı 
göreceksin... Bakın kişinin kendisinin sureti üzerinden Allah değil. Kelamı 
üzerinden Hakk’ı göreceksin, yoksa görmeyeceksin… Veya da farz edin ki 
Musa’nın Turu Sina'da gördüğü nurdan ateş… Allah-u Azimüşşan sesleniyor 
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“Korkma ben âlemlerin rabbiyim ya Musa”. Korkma âlemlerin Rabbi benim ya 
Musa. Bunu duyduğunuz anda zaten şok oluyorsunuz, ben duyduğum anda 
şok olmuştum çünkü. Ama sizden tezahür etmesi hakikat itibarıyla… Olur mu?  

Gülşen-i Razi’ye soruyorlar; “insan Allah’la, Allah insanla konuşur muymuş?” 
Diyor ki; “ağaçtan konuştuğuna iman ediyorsunuz da insandan konuştuğuna 
mı iman etmiyorsunuz”.  

Biz iman ettik, tanık olduk hamdolsun, Turu Sina'yı bulmuştuk, hem kendi 
özümüzde bulmuştuk, hem aynel yakin üstadımızda bulmuştuk. Üstadında 
bulmayanın zaten âlemde bulmasına imkân yoktur da demiştik. Nimetine 
erdirdiklerinden olmaz isek nimetini de bulamıyorsun, bak nimetine erenlerin 
yolu üzeri eyle, bul.  

Nimetine erene gitmezsen nimetine erme olmuyor. Öyle okuduğun zaman 
tam oturuyor bak. Nimetine erenlerin yolu üzeri eyle; Allah-u Azimüşşan 
kuluna hakkını kul eliyle verir bunu bilmeyen cahil kuldan bilir değil mi… 
Demek ki kul eliyle veriyor, nimetine ermek için nimete eren bir kul görmek 
lazım. O kuldan gideriz ne nimet erdiyse alırız, başka bir şey yok. Ama dediğim 
gibi sıfatı ilahîsinde ne varsa onu alırsın, başka hiçbir şey alamazsın. Allah bizi 
nur ile mukaddes kılsın inşallah. Çünkü önemli olan nurdur. Nur varsa hepsi 
vardır. Nur yoksa hiçbir şey yok.  

Regaip kandilidir, Allah’tan ne isterseniz isteyin. İsteyin kulum diyor vereyim 
diye. Özellikle yatsı namazından sonra ne isterseniz isteyin, çocuklarınız için 
evlatlarınız için hepsi için isteyin, vatanınız için… Bunlar hepsi erek. Ya Rabbi 
çocuğum şöyle olsun, Ya Rabbi gıdamız böyle olsun, Ya Rabbi şu eşimin hâli 
ne olacak, Ya Rabbi şu bizim ev ne olacak, Ya Rabbi şu hac işi ne olacak, Ya 
Rabbi şu öbürü ne olacak. Bak hep nedenlerimiz var. Hiç Ya Rabbi sen bizden 
ne istiyorsun diye soruyor muyuz, hep biz istiyoruz. Ha Allah söylüyor kulum 
iste diyor bizde istiyoruz, hiç sormuyoruz, Ya Rabbi sen benden ne istersin. 
Ben korkuyorum bu soruyu sormaya biliyor musunuz? Her geldiğinde 
soruyorum ama geri çekiliyorum, Ya Rabbi hâlimi her geldiğinde soruyorum 
geri çekiliyorum diyorum; Ya Rabbi kalbimi biliyorsun. Çünkü biliyorum ki 
istediğim şeyi belki kaldıramayabilirim, korkuyorum vallahi.  

- Kulluk istediği olabilir mİ?  
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Yok. Özel bir isteği olabilir, Mesela Resulullah’a şunu söylüyor; “emrolunduğu 
gibi dosdoğru ol”. Şimdi bana diyecek ki,  bak bu işini bir daha yapma, bende 
her zaman yapıyorum mesela, kötü bir iş değil ama farz et ki bir iş yapıyorum 
ne olsun çocuğumu seviyorum, bir şey yapıyorum bir daha yapmayacaksın 
diyecek. Kim yapabilir, ya kaldıramayız belki. Sana diyecek ki bir daha kimseye 
bir şey verme, hadi git verme. Ama sınıyor seni ne olacak… Ama şeytana da 
dedi secde et, etmedi; o da onun elinde değil… Onun için korkuyoruz öyle 
değil mi? 

Ama Allah kaldırmayacağımız yükü vermez “Ya Rabbi muradımız sensin” 
deyip işi kapatın orada. Ben onu şöyle kapatıyorum. “Ya Rabbi muradımız 
sensin Ya Rabbi istediğin istediğimizdir.” Duamız isteğindir, sen ne istiyorsan 
biz de onu isteriz.  O zaman bir şey geldiği zaman, hani direk karşılıklı 
soruyorum, Gülten diyorum, sen benden bir şey istiyor musun? Direk cevap 
gelse altında ezilebiliriz ama dolaylı yola koyduğunuz zaman altında 
ezilmezsiniz. Yani Gülten sen ne istiyorsan bizde onu istiyoruz, ya hadi öyle 
olsun, dersen dolaylı yola koydun, Gülten'in de ağzını kapatmış oluyorsun. 
Yani Cenab-ı Hakk’ı bir söze mahkûm bırakmıyorsun ama Ya Rabbi hâlimizi 
biliyorsun sen ne istiyorsan bizim muradımız odur, belki bizim istediğimiz 
bilmediğimiz bir şeydir. Belki senin bize söylediğin kaldırmayacağımız bir 
şeydir, ama sen ne istiyorsan kaldırmayacağımız bile olsa, biz ona razıyız. Ama 
çünkü bilinçli olarak sorup da cevap geldiği zaman korkudan belki 
yapmayabiliriz ama bilinçsiz olarak önümüze geldiği zaman aşabiliriz. Çünkü 
bilmeyerek olan şeyi aşmak daha kolay, bildiğin şeyden korkmak ve önüne 
geleceğinden korkmak, onu yapıp yapamayacağından korkmak o daha belalı 
bir şey. Hiç yoksa zamanın kendisine tevekkel Allah diye bırakmak daha iyi, 
eğer Cenab-ı Hakk’a bırakıyorsanız zamanın kendisi önüne çıkarır zaten. 
Yapmak istediği neyse, sonuçta o istediği neyse seninde üzerinden çıkartır. 
İstediğin istediğimizdir, duamız istediğindir, muradın muradımızdır, ne 
verirsen o olur. 

Ama dediğim gibi dualarımızda dahi hep nedenlerimiz var, hiç erek yok. Ama 
Yunus onu söylemiş bu ereğe göre düşünmek, ereğe göre yaşamak, 
tasavvufta zaten bilinç olarak yapılan bir şey. Bilinçlenmelerine sebep veren 
bir şey. Tasavvuf evliyullahının tamamına bakın tamamı ereğe bağlı bir 
yaşantıları var ve ereğin dile getirilişi var. “Bana seni gerek seni” ki Yunus’tan 
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görüyorsun, Pir Sultan’da görüyorsun, “Dönen dönsün ben dönmezsem 
yolumdan” diyen var.  

Babam enteresan söylemişti; Yavrum, soruyorlar sen bu yola niye devam 
ediyorsun filan… “evladım heybeyi almışız omzumuza, içine 
doldurmuşuz buğdayları, bir tepeye çıkmışız kayalığa serpiyoruz ola ki 
bir yere tutar”.  

Bak şimdi Allah ile ayağa kalktık, erek doğrultusunda bilinçleniyoruz ve yolu 
güdüyoruz. Hemen arkasından bir şey daha geliyor vardıktan sonra ne olacak? 
Ta oraya kadar gidiyoruz onu söyleyeyim yani bitmiyor, özgürleşme bitmiyor. 
Allah’a vardın tamam,  özgür bir alan var. Hakk’la ayağa kalktın, yola devam 
ediyorsun, hani başına gelecekler var. Tamamıyla Allah’a vardın farz et. Bu 
sefer geri döndürüyor seni, in aşağıya hizmete devam.  

Nun’un noktasına yoğunlaşmışız, in aşağıya dediği anda bütün âlem sana 
bakar. Nun'un noktası sen olursun, sen Nun'un noktası olan Hakk’a bakarken 
herkes sana Hakk diye bakar. Âlem değil, insanlar değil,  bütün melekût Hakk 
diye bakar,  çünkü onlar bilincindedir. İnsanlarda da bilincinde olanlar bakar, 
o muhteşem bir şeydir. Bak hep amaca odaklı bir şey bu, amaca odaklı bir şey. 
Hep amacı yitiriyoruz, gayeyi, ereği. İster felsefenin diyalektiği deyin, ister 
psikolojik yansıması olarak niyet, amaç, gaye deyin, isterse bilimsel olarak 
sonuçlar deyin, fark etmiyor. Sonuçta sonuç, erek, gaye… Bunlar üzerinden 
hayatı anlamlandırmayı unutmuşuz. İsterseniz tasavvufi olarak murad deyin, 
hangi disiplinde, hangi kavramla anarsanız anın, fark etmiyor. Çünkü geleceğe 
doğru odaklı bir yaşamımız var… Ama her zaman geleceğe bakışı unutmuşuz. 

Regaip kandil mübarek olsun, Allah güzellikler versin, sıkıntılarımız var, 
hepimizin cehennemleri var. Bu dünyada müminin cehennemidir diyor. 
İnşallah bu dünya cehennemimiz olsun, ahrette olmasın.  

Bu dünyada da huzur bulduğumuz zamanlarımız olsun, çünkü biz ahrete 
odaklı yaşıyoruz onu söyleyeyim, aynı zamanda akıbete odaklı yaşıyoruz. 
Ahrete odaklı yaşamamız cennet veya cehennemden dolayı değil. Yarın ya 
“biz sana bunun için mi verdik” derlerse o gün ayvayı yediğimiz gündür, 
benim şahsi kendi kanaatimdir. Biz seni bunun için mi yetiştirdik dedikleri 
anda yüzümüzün kara olmaması… Yani başarıya ulaştığımız bir nokta olsun. 
Başarı demeyeyim… Başarı, hedef günümüzün pozitif şeyleriyle, hedef 
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noktalarla, hırsımla beraber bir yere vardırma gibi bir durum. Bize verilen 
emanete layık olup olmama, liyakat meselesi… Bir emanet verilmiş yarın birisi 
gelip de Allah-u Azimüşşan sana sorarsa “kulum ben seninleydim sen 
kiminleydin” Sana verdiğim emanete liyakat ettin mi, etmedin mi; layık oldun 
mu, olmadın mı; sen bana yöneldin mi, yönelemedin mi; bugün ben 
seninleydim, ben seninleyken sen kiminleydin diye sorarsa ne olacak? Namaz 
sorusudur bu, daim salât sorusudur; kulum ben seninleydim sen kiminleydin?  

Namaz Allah ile olmak demektir, kıbleyi Hakk’tır. Yarın önümüze geldiği 
zaman ki, yarın dediğim ahret bile değil, bize emanet olarak bırakılanlar, birisi 
gelip de bunun için mi derse, ayvayı yediğimiz gündür. Yüzümüzün yere 
baktığı gündür. Allah böyle bir günden korusun, akıbet dediğim böyle bir şey, 
ahret dediğim böyle bir şey. Allah böyle bir ahrette, böyle bir durumla karşı 
karşıya bırakmasın. Pişman olacağımız ahrete, bizi pişmanlığa sevk edecek bir 
akıbetle baş başa bırakmasın. İnşallah her işimizle doğruya varırız, her işimizle 
güzelliğe varırız, yaptığımız günahlarda varsa Rabbim affeylesin. Nedenlerimiz 
ne olursa olsun kendisinden tavizimiz yok, inşallah da sonuçlara ereriz. 
Sonucumuz Allah olsun, gayemiz Allah olsun ve “sırat el müstakim” dediği 
doğru yol “kılıçtan keskin, kıldan ince” dedikleri bir yoldur. Allah’ın lütfuyla 
eğer gönlünüz genişse -hani diyor ya üzerine bina yapasım geldi, hani üzerine 
tapu yapası geldi- eğer gönlünüz genişse ne kılıçtan keskin ne de kıldan 
incedir, rahat rahat yürürsünüz; sebepleri biliyorsunuz kabulleriniz geniştir. 

Amaca bağlı yaşarsınız kabulleriniz zaten geniştir. Nedenlere bağlı yaşadığınız 
zaman sınırlısınızdır, belirlisinizdir, aynı üçgen gibisinizdir böyle, hedef 
belirlemeleriniz vardır. Ama amaca doğru yaşarsanız her şey amaca varmanın 
aracı olduğu için olay ve olguların tamamı hepsi kabulümüzdür. Hepsi size bir 
araçtır. Şer, şeytan, güzellikler, sorumluluklar, hayat. Ama nedenler sizi 
kısırlaştırır, daraltır, sıkar. 

“Elem neşrah leke sadrek” Biz senin göğsünü genişletmedik mi?   

Yani nedenlerden kurtarır; hedefe, amaca, odaklı, kılmadık mı'yı da 
anlayabilirsiniz buradan. Hakikaten de öyle olmuştur. Allah’tan biliyorsanız 
gönlünüz geniş olarak karşılamaz mısınız her şeyi. Benim bu yaşadığım 
sebeplerden kurtuluşum ve acılardan kurtuluşum her şeyi Hakk’tan 
olduğunun bilincini edindikten sonradır. Ne zaman ki Hakk’tan olduğunun 
bilincini edindim,  o zaman her şeye eyvallah diyorum, ama eyvallah deyişim 
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orada Allah’tandır amacı. Allah’la huzurlusunuz, rıza dairesinde eyvallah 
Rabbimle… Yârinden insana bir tokat gelirde eyvallah çeker ya, öyle bir şey 
razıyım… Bir de sizin o başınıza gelenlerin hepsinin Allah’a taşıdığını düşünün, 
bu sefer sesleniyorsunuz “Ya Rabbi daha yok mu?” Yani bunlar mademki sana 
taşıyor, daha yok mu? Şu an da o daha yok mu yu diyemiyorum, korkuyorum. 
Eskiden çok diyordum, vallahi, daha yok mu diyordum; tık diye veriyordu. Bir 
gün dedim Ya Rabbi kaç haftadan beri sakatlığım yok filan, yok, bir şey yok… 
Namaza gittim cumaya, geri döndüm cumadan, secdeye vardım ikindide… Bir 
daha kaldırana aşk olsun. Felç oldum, tam üç gün felç oldum, fıtığım tuttu. 
Felç oldum iyi ki istedik ha vur dedik öldürdü. Murat bir kolumdan Baran bir 
kolumdan, parmağımın ucuna basamıyorum. Fıtık ağrısı olan oldu mu 
bilmiyorum, vallahi basamıyorum. Ya Rabbi dedim tamam istedik ama bu 
kadar değil. Yatamıyorum ya, yatmak ne, hikâye, tuvalete çıkamıyorum. 
Ayağının üzerine basamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, bir fıtık ağrısı böyle mi 
olur; oluyormuş. Ya Rabbi anladım dedim, sen al dedim, üçüncü gün aldılar. 
Fıtığın izi duruyor ama… Arada bir veririz diyor, ama isteyemiyorum, çok 
isteklerim olmuştu.  

Bir gün bir tanesine söyledim, ya dedim bir gün sıkıntı gelmese kendimden 
şüpheye düşüyorum vallahi ha. Dedim bugünlerde de sıkıntı gelmedi, eve 
çıkıyorum pat ayağım burkuldu… Ya Rabbi şükür dedim. Bu ağrılara, sızılara 
zevk almak değil, katiyen. Sebebe bağlı olarak zevk almak değil, o mazoşistlik, 
o sapıklık. Bu kastettiğim şey başka bir şey, seni ereğe taşıdığını biliyorsun, 
amacına taşıdığını biliyorsun, araç olduğunu biliyorsun, sende bir şeyleri 
uyandırdığını biliyorsun, potansiyellerinin açığa çıkmasının sebebi olduğunu 
biliyorsun, acziyetini gösterdiğini biliyorsun. Hem psikolojik tarafları var, hem 
melekûtunu kuvvetlendirdiği tarafları var, hem sonuçta düşünsel olarak seni 
bir yerlere doğru aktardığını ve düşünsel olarak kıbleye doğru yönlendirdiğini 
çok iyi biliyorsun. Birçok hikmetinden, birçok faydasından dolayı nelere sebep 
olduğunu gayet iyi bildiğim için; “Ya Rabbi daha yok mu?”  

Lakin duam bu değil.  

“Ya Rabbi sonucumuz hep Sen olasın,  

En güzel şekilde Senin varlığında varlığını yaşayalım,  

Resulullah'ın duası duamızdır,  
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Senin isteğin isteğimizdir,  

Nedenimiz neyse hakkıyla yaşayalım,  

Yüzü karalardan değil yüzü ak olanlardan  

Liva-i hamd sancağı altında var olanlardan olalım,  

Muhammed Mustafa’nın sevgisi, Senin de aşkı muhabbetinde sana varalım.” 

Âmin… 

26.04.2015 
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2- BAKARA SURESİ 

 

Allah yerlerin göklerin nurudur. Tamamıyla ontolojik varlık tanımı yapıyor. 

Nur, yerler ve gökler üzerinden kendini Allah yapıyor. Kimlik sonradan çıkar, 
ürün verdikten sonra kimlik çıkar. Sanatçı, sanatçı kimliğini ürün verdikten 
sonra edinir. Mesela Elhamdülillahi Rabbül âlemin dediğimizde âlemlerin 
Rabbi’nin sıfat ismini konuşuyoruz, zat ismi Allah’tır... Ürün veriyor, rabbül 
âlemin olarak kimlik kazanıyor. Rabbül âlemin sıfatının esma olarak karşılığı 
Allah. Allah yerlerin göklerin nurudur, nur üzerinden Cenab-ı Hakk zat olarak 
ürün vermeye başladığı zaman yerler gökler üzerinden Allah kimliğine Rabbül 
âlemin olarak bürünüyor zaten. Yani Allah esması evvelinde olan bir şey değil, 
sonuçta çıkan bir şey. Esma olarak yani kimlik olarak… Bütün Kur’an’a 
baktığınızda kimliktir. Kendi kimliğini anlatır. Kendisine inan inanmayanlara 
göre kimlik belirlenimleri yapar; mümin, münkir, müşrik, münafık, müslim. 
Tamamıyla kimlik belirimleridir. Ve inanıp inanmamaya göre ve kendisine 
göre ahlak belirlenimlerinde bulunur. 

Kur’an’ın iki ilke üzeri okunması gerekir. Kimlik ilkesi ve sonuçlara göre 
yaşama ilkesi. Hüviyet –kimlik- üzeri, Allah’ın kimliği üzeri kimlik edinimleri... 
Biz Allah’a göre nerede duruyoruz. Biz bir varlığın içinde yaşıyoruz, ama o 
varlığın neresinde duruyoruz, ona bakış açımız ne? 

Felsefe hikmet severliktir. Kur’an da bunu net anlatır. Günümüzde felsefe 
Aristo mantığı üzerinden saf, soyut bilgi olarak kaldı. Ama Platonun felsefesi 
soyut bilgi değildir, çünkü hayata dairdir. İyilik doğruluk güzellik ilkesi… Bunlar 
iradi idealar, ilkelerdir. Potansiyel olarak herkeste olan ilkelerdir bunlar. 
“Herkes mümin doğar” diyor, yani bu ilke üzeri doğar. Kişi istese de istemese 
de Allah’ın varlığından emin olarak doğmuştur. Sonradan Hıristiyan ya da 
başka dine girerler, kültürel olarak doğarlar. Önce bedenden doğulur, beden 
bu âlemde ilişkilere girdiği zaman ikinci bir doğum olur. İkinci doğuş kimlikle 
doğuştur. Bunu sözle kazanıyor. Bu sıcak, bu soğuk, bu iyidir, o kötüdür gibi. 
Bir bakıyorsun adam kimliği ile doğmuş, doğduğu ademiyeti unutmuş 
bambaşka bir varlık olmuş. Ama Allah diyor ki “Sebeplere göre değil bana 
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göre kimlik edinin, Sebeplere göre ahlak edinmeyin bana göre ahlak edinin” 
diyor. “Sebeplere göre değil sonuçlara göre yaşayın” diyor. Kur’an’ın 
tamamında mantığı budur. Kimlik belirlenimleri yapar, kimlik ve ahlak 
belirlenimleri üzerinden sonuçlara göre yaşamayı tavsiye eder.  

Tavsiyedir. Dinde zorlama yoktur. Dinde yapılan iki şey vardır. Tenkit ve 
tavsiye…  Zina, fuhuş, yalanı vs. yasak ediyor. Öğüt veriyor ki “ola ki 
tutarsınız” tavsiye ediyor, öğüt veriyor. Dinde zorlama yoktur, din kalbidir. O 
nedenle tavsiye ediyor. Ama iman ediyorsan o zaman sana emrediyor. Çünkü 
ayet muhatapları çok önemli… Bu nedenle Bakara suresinde önce kimlik 
belirlenimlerini koyar; münafık, münkir, müşrik hepsini tek tek anlatır, ondan 
sonra sonuçlarını gösterir, cennet - cehennem.  Bu karakterdeysen sonuçta 
böyle bir ateşe düşersin, böyle bir kuyuya düşersin, ya da şöyle psikolojik 
problemlere düşersin veya da ahrette de cehennem denilen bir yere düşersin. 
Cehennem demek bize acı veren, bizi acziyete düşüren şeyler demektir. 
Acziyete düştüğümüz yer, bizim kendi bilincimizde kuyuya düştüğümüz yerdir. 
Akıbet olarak burada cehennemi yaşarız, ahiret olarak da cehennemi yaşar 
mıyız yaşamaz mıyız bilmem, o Allah’ın bileceği bir şey. Ama ahrete kalmadan 
Allah burada bize yaşatsın. 

Bakara’da önce belirlenimlerde bulunuyor, sonra iman edenlere emirler 
başlıyor; Şeriat.  

Şeriat, hukuk demek... Hukuk ise toplumsal yaşamda üst yapı kurumu 
edinmek demektir. Yani bilincin sistematik olarak çalıştırılması demektir. 

İslam da hukuk iki şekilde işler. Kısas ve dua! “Kısasta hayat vardır” der Bakara 
suresinde. Dua ederek kalbi olarak bana yakınlaşın der. Kısas yani hayattaki 
uygulamalarınızın karşılıkları ne ise akıbeti size gelmeden, siz akıbetine razı 
olun demektir. Yani siz toplum içinde cezanıza razı değilseniz akıbet olarak 
onu yaşayacaksınız demektir. Yani Allah’ta adaletten taviz yok. Allah’ın her 
türlü sıfatından kaçılır ama Allah’ın Hak ve adalet sıfatından kaçılmaz. 
İnsanoğlu Hak ve adalet sıfatından kaçamaz. Yani kahhar, cömert olmak 
istemeyebilirsiniz, kimse size bir şey diyemez; ama adalet zorunludur, vicdanlı 
olmak zorundasın. Çünkü adalet insanda vicdan olarak tecelli eder. Bir insan 
vicdan üzeri adil değilse onun kaçarı yoktur. Kahhar değilseniz kahhariyet 
gelip sizi bulmayabilir, cömert değilseniz cömertlik sizi bulmayabilir, ama 
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adaletli değilseniz adalet gelip sizi bulur. Onun için kısasta hayat vardır denilir. 
Niye hayat vardır? 

1- Toplumsal yaşantıda eminliği sağlar, selamete sebeptir. Güven ortamı 
oluşturur. 

2- İslam da ceza olarak hapis etmek yoktur. İnsan özgür bir varlıktır. Bu 
sebepten ve insanın ilahi sıfatları insani ilişkileri üzerinden toplumda 
yaşamasından dolayı İslam da kişinin toplum içinde ıslah edilmesi 
öngörülür. 

3- Kısas ile hak sahiplerinin hem içgüdüler ile hakları dışında eylemlerde 
bulunmalarının önü kesilir hem de psikolojik olarak ahlaki değerler 
edinerek sınırlarda yaşaması sağlanır. 

4- Hak sahiplerinin haklarının iadesi sonucu psikolojik olarak 
rahatlamaları sağlanır. Böylece nefsi emmareleri doğrultusunda 
yapabilecekleri kötü davranışların önü kesilir. 

Bakara da kimlik belirlenimlerinden sonra iman edenlere şartlar getiriyor. 
“Daha öncekilerine farz kıldığımız gibi size de orucu farz kıldık, kısasta sizin 
için hayat vardır” Niye? Emniyet sağlar, en basiti eli kesik birini gördüğünde, o 
hırsızdır bilirsin ve kendini ona göre tedarik alırsın. Burada maksat, cezanın 
caydırıcılığıdır. Ceza caydırıcı değilse toplumun huzur ve selametini 
sağlayamazsınız. Ve kısasta ceza kabulü varsa ahretini kurtarır, cezasını 
kaldırır. Kardeşim sen bu suçu işledin mi? Evet işledim,  cezam ne ise 
kabulumdur; ahretteki cezasını kaldırır ve akıbette yaşayacağı cezayı da 
kaldırır. Kur’an’ın temel mantığı sonuçlara göre yaşamaktır. Ve sonuçlara göre 
size öngörüler getirir. 

İnsanoğlunu dipsiz bilincinde dipsiz kuyuya taşıyan şey korkularıdır. Yanlış bir 
iş yapın başınıza ne gelecek diye korkudan ölürsünüz. 

İbadet nedir? Sizi Allah’a yakın getiren şeydir. Nedenselliği Allah’a hizmet… 
“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” diyor. 
İbadetin temel ilkesi yakin getirmesi... Yakin gelene kadar ibadet et emri var. 
Oruç, namaz seni arındırır, arındıran şey seni yakin getirir. Mesela Hz 
Resulullah’a soruyorlar bizde şehvet uyandı, ne yapalım? Oruç tutun diyor. 
Yani gıdanızı kesin diyor. İbadetin arındırıcı, dünya ile bağı koparıcı özelliği 
var, o nedenle geçmişlere farz kıldığımız gibi sana da farz kıldık diyor. İbadet 
hem kişiyi arındırır hem de Cenab-ı Hakk’a yakın getiricidir. 
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Onun için Bakara suresi şeriatın suresidir. Şeriat zemini üzerinden Cenab-ı 
Hakk’a yakin gelmenin suresidir ve yakin gelmek için ikinci bir metot sunar. 
Resulullah’a ilk başlarda soruyorlar “bize Allah’ı anlat”  Allah duayı tavsiye 
ediyor; 

“Kullarım benden sana sual ediyorlar. Söyle onlara ben onlara yakinim, dua 
ettiklerinde dualarına icabet ederim”.  

Eğer insan kalben Cenab-ı Hakk’a dua ediyorsa, duasının da karşılığını 
görüyorsa, sebepler dairesini görmesine imkân yok. Şu verdi, bu verdi, şöyle 
oldu, aşılıyor. Birde bakıyorsun ki Cenab-ı Hakk ile karşı karşıyasın. Konuşuyor 
seninle, dua ediyorsun kabul ediliyor. Rab’leri onların üzerindedir diyor. 
Kendinizi sınırlayacak kudret sizin üzerinizde, Vicdan! Pişmanlık tövbedir diyor 
Resullullah. Pişmanlık vicdanda olur. “Kendini levm eden nefse and olsun ki” 
demek, vicdan sahibi olan nefse and olsun demektir. Artık adaleti bulduk 
demektir. Bir ayet daha önümüze çıkar; 

“Oku kitabını hesap görücü olarak nefsin yeter” 

Ve insan kendi kitabını okur, yaptıklarını yapmadıklarını, olması gerekenleri, 
olmaması gerektiği halde yaptıklarını, bunları tek tek sorgular. 

Duanızın kabulü Allah’ın size de kelamıdır. Sizin imanınızı coşturur. Sizinle 
konuşuyor; seni duyanım, seni görenim, senin yanındayım. O zaman ne 
oluyor? Vekiliniz Allah’tır, veliniz Allah’tır, yar ve yareniniz Allah’tır. Sağlam 
adımlarla yürürsünüz. Nesne olan bir şeye değil, bir şahsa şahit olmaya 
başlıyorsunuz ve o şahısla irtibata geçmiştir artık. Kul ile Allah arasındaki en 
güzel irtibatı sağlayan şey “dua’dır. 

Bakara suresi bilincinize zemin oluşturur. Hukuk zemini üzerinden üst yapı 
kurumunu edinimini sağlar, bu üst yapı kurumundan nasıl Cenab-ı Hakk’a 
yakin gelineceğinin araçlarını verir size. Öncelikle ilkeleri koyar. Evvela Allah’a 
iman, Allah’a iman üzerinden kimlik belirlenimleri yapar, o kimlik 
belirlenimleri üzerinden hukuk zeminini oturtur, ondan sonra Cenab-ı Hakk’a 
nasıl yakin geleceğimizin tavırlarını koyar, kaidelerini koyar. Namaz, oruç 
gibi… Bu şekilde yaşarsanız Allah’ın ilminde hukuk budur, doğru yol budur 
der. Bakara suresi bize doğru yolu gösterir. Fatiha suresinde “bizi doğru yol 
üzeri eyle” der, Bakara’da da bize doğru yolu gösterir. Doğru yolda yürümek 
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zor, zor olduğu için seni Ali İmran’a götürür, takvaya götürür. Bak bunlar 
böyle böyle yürüyordu der. Şeriat çok zor, sabah beşte namaza kalkacaksın 
soğukta, zaten geçte yatmıştık, nefsin bahanesi çok. 

Bakara size zemin indirir, doğru yol getirir, o doğru yol üzeri Allah’ı 
bulacaksınız ayetine doğru götürür. Bakara gerçekten zordur. Orada 
keyfiyetleri doğrultusunda Allah’ı bırakanlara kadar anlatır; buzağıyı ilah 
edinenler vs… Ya da Âdem’i nasıl aşağıya indirdik’i de anlatır. Bakara 61 
“Sarımsak ve mercimeğinden de ver” Bakara 36 “Birbirinize düşman olarak 
inin” . Biri cennetten besleniyor, diğeri kudretten besleniyor. Bıldırcın, kudret 
gibi… İkisinin de aklettiği ortak ilke aynıdır, birinin meyil ettiği aşağılardır, yani 
ağaçla beraber aşağılara düşer, diğerinde şeriat hükümleri ağır geliyor. Biz 
işittik itaat etmedik, imanda etmedik diyorlar.  

Musa 10 emirle geliyor, diyorlar ki “Ya Musa bunlar bize ağır gelir biz 
bunları kabul edemeyiz.” Cenab-ı Hakk Tur’u başlarına kaldırıyor ve 
hepsi itaat ettik diyor, ondan sonra Tur yerine oturduğu zaman, “ya 
Musa Tur başımıza kalkmış olmasaydı biz bunları kabul edici değildik” 
diyorlar. 

Bakara size tamamıyla doğru yolu işaret eder, size yol oturtulur. Fatiha’daki 
doğru yol Bakara’da açıklanır. Şeriatı ile dinin kalbi olup olmadığı ile her şey 
oturtulur, kimlikler oturtulur. Nerede olacağınızın tarafının seçimi istenir. Ya 
inek sahiplerinden ol, inek gibi ol –anlayışsız-. Ya da aklı başında hikmet sahibi 
olarak yoluna koyul. Ali İmran'da da Bakara’da bize gösterilen doğru yolda 
nasıl yürünmesi gerektiği bilincidir, yani takva. Evet, bunlar korunmak içindir, 
ama bunlar yolda samimi olarak yürümenin tavsiyeleridir, Ali İmran. Onun için 
anlatır orada Meryem'in kabul edilişini… 

Felsefe hikmet severliktir. Günümüzde büyük bir problem var, felsefi olarak 
söylenen şeyler tamamıyla soyut kalıyor. Ama Kur’an-ı Azimüşşan bilginin 
soyut bir şey olmadığını, bilginin işlevsel olduğunu söyler ve bunu kâinatta da 
görürüz. Bilgi kâinatta ve insan yaşamında işlevseldir. Hz İsa'nın bir sözü var 
“ben size gerçeği söylemeye geldim. Ben baba ile oğulun, koca ile karının, 
kaynana ile gelinin arasını ayırmaya geldim.” 

Gerçek bilgisi geldiği, taraflar oluşmaya başladığı zaman, kılıçlar konuşmaya 
başlar. O yüzden felsefe masum bir şey değildir. Bir şeyin gerçekliğini kendi 
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dünya görüşün itibariyle ne kadar dile getiriyorsan, gerçekliğe de bağlı, 
evrenselliğine de bağlı olarak getirirsen, o kadar insanların hayatına etki etmiş 
olursun. Çünkü gerçek bilgi her zaman erildir, ama sen gerçek bilgiyi keyfi 
olarak yorumlarsan bütün insanlığı etkileyecek bir şey yaparsın. Gerçeklik 
algılarının farklılıkları sebebi ile birbirlerine düşman olan, birbirlerini 
öldürenleri çok gördük.  

Bazıları felsefeyi olgusal olanı anlamlandırır olarak söylerler. Ama olgusal 
olanı neye göre anlamlandırdığımız problemdir. Bilgi işlevseldir, insan bilgiyi 
aldığı anda bilincinde işletmeye başlar, üst yapı kurumları da oluşturmaya 
başladı zaman, artık onu yolundan döndüremezsin, bir de ona iman 
ediyorsa... Bilginin işlevsel olduğunu Cenab-ı Hakk şöyle söylüyor “kalpler 
yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur” ayeti ne ile yorumlamıştık? Ameller ile 
yorumlanmıştık, evet zikredeceğiz Allah’ın esmalarını da zikredeceğiz ama 
aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarını fiilde de göstereceğiz. Allah’ın 
ahlakıyla ahlaklanın, sıfatları ile sıfatlanın zikri ilahidir. Bir insan ne zaman 
iyilik yapar, Rahman olarak Rahim olarak Kadir olarak merhamet sahibi 
olarak; yani Allah’ın sıfatlarını eylemlerinde gösterirse o zaman kalbi mutmain 
olmuyor mu? Gerçek olanı, yani ilkesel olanı yaşadığınız zaman hayatınızda 
gerçek olanı ediniyorsunuz, gerçek olana göre yaşıyorsunuz. Çünkü 
evrenseller gerçeklerdir ve zamansızlardır, her zaman hazırdırlar hiçbir zaman 
yıpranma olmaz. İnsan ne haktan ne adaletten kaçabilir, gerçeğin bilgisi de 
insanı değiştirir, dönüştürür. Toplumsal yaşantıda değişimlere sebebiyet verir, 
kimliğinde dönüşümlere sebebiyet verir. Hikmet sevgisini zaten Cenab-ı Hakk 
Kur’an’da üç dört yerde zikrediyor. 

“Biz hayır işleyenlere bolca hikmet vermişizdir.” 

“Siz bildiklerinizle amel ediniz, bilmediklerinizi biz size öğreteceğiz.” 

Gerçeğe ait bilgilerinizle amel edin yani gerçekliği hayatınızda gösterin. 
Gerçek sadece soyut olarak içerde olan bir şey değil yaşamda da gösterilmesi 
gereken bir şeydir. Yani gerçeği bu âlemde eylemlerinizde tahakkuk ettirin, 
gösterin diyor. Çünkü Halifetullah’sın! Batında kalmasın diyor, zahire çıksın 
diyor, senin eyleminde ortaya çıktığında onun ismi hayır oluyor. Hayır, 
işleyene de bolca hikmet verdik yani gerçekliğin bilgisini verdik diyor. Hikmet 
demek gerçeklik bilgisidir. 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

106



Burada önemli bir ayet daha var “yaptığınız iyilikler kötülüklerinizi gidericidir” 
Müthiş bir şey bu. Yaptığınız iyilikler sizi arındırır. Arındırılmış bir bilinçte siz 
gerçeği yaşadığınızın bilincine gelirsiniz. Sebeplere dayalı bir bilinç yapısına 
sahip insan nasıl bir şey yaşarken gerçekliğin dünyada farkına varsın ki, 
sebepler dairesindedir hep. Bir ayet daha söyleyeyim “bir iyilik yaparsanız 
kalbinizde bir sevgi yaratacaktır Allah” diyor. Şimdi bir hayır yaparsanız bir 
sevgi yaratacak, bir hayır yaparsanız hikmete taşınacaksınız, hayır işlerseniz 
kötülüklerden arınacaksınız, bildiklerinizle amel ederseniz size bilmediklerinizi 
öğreteceğiz. Bu ayetleri şöyle sıralarsak, işte size felsefi bir tanım. Gerçeği 
yaşarken gerçeği seversiniz, size gerçeği yaşamanın sevinci verilir işte ona 
felsefe denir, tasavvuftaki ismi irfandır. Deneyimlenen bilgi işlevseldir, soyut 
değildir. Merhameti bilmeden merhameti nasıl tanımlayabilirsin, merhamet 
gerçektir ama verileri evrenseldir. İslam’ın tamamında sizi zorunlu olarak 
bilgeye doğru sevk etme var ve farzda kılıyor Taha suresinde. “De ki Rabbim 
ilmimi arttır.” Eğer bildiğin gerçeklik bilgisi ile amel etmiyorsanız bilginiz 
artmaz. Eskilerin bir sözü var hizmet eden hizmet bulur. Yani siz Cenab-ı 
Hakk’ın ilahı sıfatlarını yaşadıkça aynı zamanda kendi nefsinize hizmet etmiş 
olursunuz. Yani, Hizmet bulursunuz.  

Kur’an’ı ilkeleri ile okuduğunuz zaman, Fatiha ile başladınız şimdi, o veçheden 
o kapıdan içeri gireceksiniz. Şeriat, takva… Yavaş yavaş Mürşidi Kamil’e kadar 
okuyacaksınız -yani Nas suresine kadar gideceksiniz- Öyle bir yapı 
edineceksiniz ki “Kul e'uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs” Yani doğru yol 
üzerinde Rabbinizi bulduğunuz zaman, Nas suresine taşındığınız zaman, 
acziyetini bilen bir kul ama üzerinde Rabbini bilen, Malikini bilen, ilahını bilen 
yani kendisini var edeni bilen, kendisi üzerinde ilahi sıfatı ile hüküm veren. Bir 
taraftan sizi var ediyor kudret sahibi ama bir taraftan size Malik; “ben 
istemeden siz isteyemezsiniz” diyor. Ondan sonra kendinizden olan Rabbe 
sığınırsınız ama dışarıda olan birine değil, sizin üzerinizde Malik olana 
sığınırsınız. Önce size dışarıda Rabbi gösterir, sonra bir bakmışsınız Nas 
suresinde Rabb sizin üstünüzde! Ayrı gayrı olmadığını biliyorsunuz ama siz kul, 
üzerinizde Allah. 

Âdem ve Museviyyet bahsinde; birinin emri çiğnemesi aşağıya inişe sebebiyet 
veriyor, diğerinin emri hakkıyla yerine getirmemesi, Allah’a hizmet 
etmeyişleri dünyaya sevk ettiriyor. İkisinde de iniş var. Âdem’in inişi zorunlu 
ama Museviyyet’teki iniş keyfiyetten. Kudrete dayanamıyorlar. Bıldırcın ve 
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kudret helvasına dayanamıyorlar, sarımsağından mercimeğinden istiyorlar. 
Aynı şeyi bizde yapıyoruz bazen, kelama maneviyata dayanamıyoruz, dünyalık 
şeylerden istiyoruz. 

 Uhud savaşında ganimeti paylaşmak için safları bıraktılar ya, oradaki 
seçim zorunlu muydu? Keyfi miydi? 

Ben istemeden siz isteyemezsiniz ayeti ile bakarsanız zorunlu… Ama 
zorunluluk bize en zor şartlar altında bile dünyeviliğe meyletmemeyi gösterir. 
Erenlerin bir sözü var “biz bir işin ya amiriyizdir ya da memuruyuz. İş Allah’ın 
işidir” derler, yaptığınız iş Allah’ın işi. Orada bir hizmetiniz,  bir sıfatınız vardı, 
o sıfatın hakkını yaşıyorsunuz. 

İslam’ın üzerinde yaşanan zaman şu an Hendek savaşı zamanıdır. Bedir savaşı 
imanın savaşıdır. Uhud savaşı takva ile imtihanın savaşıdır. Günümüzde bilgi 
ile beraber İslam’ın korunması var. Resulullah,  Ben ilmin şehriyim; İlmi 
Medine’yim diyor. Ali onun kapısıdır diyor. İlmin şehrinin yani Medine’nin 
kurtuluşu Hendek’tedir. İslam’a saldırı hiçbir zaman bu kadar çok olmamıştı. 
Eskiden saldırı kılıç kalkan ile idi, şimdinin saldırısı değerlerin yitirilmesi iledir. 

Kur’an devirler ve mertebeler kitabıdır. Her devir evrensel olarak her 
devirdedir. Musa’nın devri Musa’da kalmamıştır, nice Firavun, nice Nemrut, 
nice Karunlar vardır. Bakara suresi uzundur, uzun devreleri anlatır. Kısa 
surelere geçtikçe artık o uzun devirler atlatılmıştır, kısa devirlerdir, sureler 
kısa kısadır. Onun için ilk yaşanan toprak zamanıdır ki Bakara toprak insanlara 
gelmiştir. Medenileşirken nasıl bir bilinç yapısına sahip olmalarının gerektiği 
bilincidir. Ali İmran o bilincin medenileşirken değerlerini nasıl korumaları 
gerektiğinin bilincini vermektedir. İnsan şehirleşirken yavaş yavaş değerlerini 
yitirmeye başlar. Çünkü rahatlık başlar, menfaatler başlar. Bunlar devirleri 
anlatır ama aynı zamanda insan devirleridir.  

En uzun devremiz nerden nereye kadardır? 

Fatiha, bebek doğdu. Fatiha bebeklikten ergenlik çağına kadardır, ne 
söylüyorlarsa alıyoruz. Hukuk, şeriat, şu şöyle bu böyleler ile kimlik edinimleri. 
Ergenlik çağında kişilik tam oturur. Kimliğe bağlı kişilik tam oturmaya başlıyor. 
Ondan sonra Ali İmran, o kimliğe göre nasıl yaşayacaksın? Tek tek söyler, 
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böyle yaşarsan böyle olursun. Biraz daha gelişsin, Nas’a kadar biraz daha 
gelişsin, ta seyru seferine kadar anlatır. Kur’an bambaşka bir kitaptır. 

Ali İmran/125. “Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız 
takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin 
melekle size yardım eder.”  

 Nişanlı’ nın anlamı nedir?  

Nişan kelimesinin içeriği Belirgin olmasıdır. Askerde nişanlar vardır, belirgin 
olması rütbelerin belirlenmesi, yaptığı işin belirlenmesi gibi. Her insan yaptığı 
işin nişanını taşır. Örneğin doktorlar beyaz gömlek giyerler.  

Nişanlı melek demek, orada ne savaş varsa, savaşa göre biçimlendirilmiş, 
savaşa göre programlandırılmış melekler gönderdik anlamına geliyor. Yani 
orada vaka ne ise, destekçi meleklerinde ona gönderildiğine işaret eder. 
Ayrıca onların melekût olarak da ayrıcalıklı olduğunu gösterir o bağlamda. 
Niçin geliyorlar? Savaş için geliyorlar. Savaşta indirildikleri zaman savaş 
meleklerinin indirildiğini anlarsın, yani savaş meleklerini gönderiyor. Burada 
önemli olan şu; Melekler hizmetkâr olarak gönderiliyor.  Âdeme secde et 
ayeti var,  hizmetkâr olarak gönderiliyor. Ehli bunu iyi bildiği için bazı ayetleri 
riyazetle okur, okur; melekleri kendine huddem yani hizmetkâr edinir. Bunun 
başka bir enteresan hali var. Nişanlı melek geldiği zaman kendi halini sen de 
uyandırır. Savaşçı meleği gelmiş, aslında sen o anda korkaksın, ama melek 
geldiği an cesarete bürünüyorsun, geldiği an kuvvete bürünüyorsun, yani 
meleke ediniyorsun. Ayetin bu şekilde tefsiri de var. Zaten senin o hale 
bürünmen senin nişanındır. Eskiden nişan demek haline bürünmek demekti. 
Yani o nişanı aldın demekti. O melek nişanlı geldiyse bir hale ait, bir içeriği 
var, yani içeriğinde bir hali var. Sana tesir etmeye başladığında o hali sende de 
uyanır ve senin meleken olur. Onun için zikirler olsun, havas ilminde olsun bu 
iki türlüdür. Bir, huddem olarak edinirsin ama burada ikilik vardır. İki, 
Melekeniz olur ve ikilik yoktur, aynı bir organın gibi çalışır. Ama huddem de 
karşında bir melek var, ona iş yaptırıyorsun. Yani kölen gibi bir şey… Bu çok 
doğru bir şey değil. 

İnsan bazen öyle imansızlaşıyor öyle küfre gidiyor ki, Şeytan bile “Ya Rabbi 
ben bunların yaptığından beriyim” diyor. Şeytan bile bunlardan elini ayağını 
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çekiyor. Çünkü şeytanın imanı var. Şeytanın, Azazil’in bile elini ayağını çektiği 
insanlar var. Zaten şeytan berbatlarla uğraşmıyor, işini bitirmiş onlarla. İyi 
olanlarla uğraşıyor. Zaten Ayeti kerime de “onların çoğunu yoldan 
çıkaracağım” diyor. Eyüp peygambere de öyle musallat olmadı mı? “Sen beni 
musallat et, bak bakalım şükredenlerden bulacak mısın?” diyor. Müsaade 
veriliyor, ama Eyüp’ün koruyucu huddemleri, melekleri müsaade etmiyor. 
Şeytan Rabbimden müsaadem var diyor, bir danışıyor melekler, Rab’lerinden 
ruhsatlı, melekleri o zaman buyur deyip önünden geçiyorlar. 

Ali İmran/186. “And olsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana 
çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a 
ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a 
karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi 
gerektiren işlerdendir.”  

 Buradaki can ne demek ve neden çoğul ifade ile kullanılmış? 

 

Öncelikle biyolojik bir canımız var, ama şuurumuzla edindiğimiz ruhsal bir 
canımız da var. Biyolojik canın zemini doğa, doğamız gereği canlıyız. Ama o 
doğa üzeri ruhumuzla beraber edindiğimiz bir canımız daha var; insan olma 
niteliğindeki canımız. Onun haricinde ruhumuzun kendisinde de can var. Yani 
hareketlidir, dirimseldir. Ruhun kendisi canlıdır. Ruhani canlılık, bedensel 
canlılık ve ikisinin zemini üzerinden edindiğin insan olmanın canlılığı...  

İnsan olmanın canlılığını Resulullah şöyle diyor “ölmeden önce ölünüz” Yani 
kalben değişin, dönüşün.  

Zaten Hz. İsa’nın güzel bir sözü var “iki kere ölüp dirilmeden Allah’ın 
melekûtuna girilmez.”  

Kur’an’da da söylüyor, “Sizi iki defa öldürüp dirilteceğiz” diyor.  

Birinci ölüm beden ölümü, ama ruh canı ölmez. Ruh canı çıktığında kimyasal 
bedenimiz ölür. Ama bilinçte edindiğin can, ruha nitelik kazandırır ve artık o 
nitelikle bakarsın. Burada bilgi işlevsel dedik ama bilgi aynı zamanda 
dirimseldir, insana geldiği zaman, bilinçte geldiği zaman dirimseldir, 
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işlevseldir. Bilgi geldiğinde sende yeni, başka bir bakış açısı uyandırmıyor mu? 
O bakış açısı ile sana ruh üflenmiştir. Doğru bir şey yaptığında, hayır 
işlediğinde Hayy seni canlandırır. Yanlış bir şey yaptığımızda korkarız, kendi 
kuyumuza ineriz değil mi! Doğru bir şey yaptığında seni canlandırır, motive 
eder, emin kılar, özgüven getirir, dirimseldir. Dirimsel olanda özgüven vardır. 
Burada sonuçta aldığın canla ruha nitelik kazandırırsan, beden canını bıraksan 
da önemli değil. 

İnsan söz varlığıdır, sözle dirilir. Birinci yaratılış beden yaratılışıdır, ikinci 
yaratılış sözle yaratılıştır, kelamla yaratılış. Kelam dirilik, nitelik taşır insan da. 
Hep kelamla bakıyoruz, hep kelamla yaşıyoruz. Bütün hayatımız sözdür. Sözle 
bilgi somuta döner, ürün verir. Söz dirimseldir, eylemlerimizle beraber 
ürettiklerimizde biçim kazanırlar. İnsanı canlandırır ve o canlılıkla hayata 
bakarsınız ve ürünler verirsiniz. O yüzden aldığımız bilgi çok önemli.  

Hakk’a dair bir bilgi mi yoksa nesneye dair bir bilgi mi?  

Kehf suresindeki bahçe sahiplerini düşünün… Mala mülke, gelip geçici olan 
fani şeylere ait bir bilgimi, yoksa gerçekten, mutlağa dayanan, varlık bilgisine 
ait bir bilgi mi… Bizi gerçek canlı kılacakta odur. “Bilseler ki hayatın orda 
olduğunu” Bu ayeti ahret olarak almaz akıbet olarak alırsan, Allah ile 
dirildiğinizi düşünün! Yani insansın ama üçüncü canını Allah ile aldığını düşün, 
yani ruhun onunla nitelik kazandı. Zaten onunla nitelik kazanıyor da buradaki 
yaşantınla da nurlandın. İşte o zaman nefs canın gerçekten öldü. Nefsi 
emmare öldü.  

Nefsi emmare çok belalı bir şeydir. Ruh canlıdır, kimyasal canın var, kendi 
edindiğin sonraki canın var, bir can daha var ki o da nefistir. Buradaki nefis 
şahıs değildir, nefsi emmaredir. Günümüzde psikolojide karşılığı içgüdüler. 
İçgüdüler canlıdır, dirimseldir ve doğal iken yaşamsaldır. Çocuk emiyor, sonra 
yiyor vs. hep yaşamsaldır, direkt Allah’tandır.  

Ama içgüdüler ilişkilerimizde, akılda menfaatlere dönerse, kalpte hevâlara 
dönerse tehlike kazanır.  

Kur’an’da “o sizin apaçık düşmanınızdır” der. Yusuf’un dilinden de “ben kendi 
nefsimi haklı çıkarmak için söylemiyorum, hak yerini bulsun diye söylüyorum. 
Ben bilirim ki nefsim hep kötülüğü emreder” İşte o nefstir, o canı öldürmen 
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gerekir. O canda ölmüyor, kıyamete kadar mühlet vermiş. O zaman “ terbiye 
et ” diyor.  

Herkesin şeytanı vardır. “Ya Resulullah seninde mi?”  diye soruyorlar. Evet 
diyor, lakin benim şeytanım mümindir. Yani ben nefsimden eminim, 
dizginlerini elimde tutuyorum diyor.  

Bazı arifler nefsi bu şekilde ele almamış; sadece şahıstır, insanın kimliğini 
anlatıyor derler. Bu akıl sebebiyle şöyle ilişkilendirme yapar  “nefsini bilen 
rabbini bilir” derler. Resulullah nefsi söylerken nefsin uyarısını da yapmıştır, 
dikkat edin demiştir. Nefsinizi bilirseniz, nefsin değer değil, değerlerinizi 
yitirmenize kaynak olduğunu bilirsiniz ve gerçek değere doğru Allah’a doğru 
taşınırsınız. Rabbinizi işte o zaman bilirsiniz. Her şey karşıtı ile bilinir, siz kötü 
olanı bilmezseniz iyi olanı nerden bileceksiniz. Nefsi emareyi en çok 
vicdanınızda sıkıştırırsınız. Bir insan hakkın dışında, helalinin dışında kötü bir 
şey yaptığında imanı ondan alınır. Kendine geri geldiğinde imanı da geri 
verilir. Çünkü kötü bir şey yaptığında orada nefsi emmare hâkim. Çünkü nefsi 
emmarede iman olmaz. Nefsi emmare sonradan edinmiş bir benliktir, bir 
candır. Nefsi emareyi öldüreceksin.  

Söz nasıl insanda bilinçte dirimsel bir canlılık veriyorsa, nefsi emmare de 
içgüdüsel olarak sana bir canlılık verir.  

Hayatsal olarak gereklilikleri vardır, ama helaline taşımak şartı ile!  

Muhammediyet bize bunu anlatır. Hz Muhammed ben şeytanımı terbiye 
ettim, o mümindir diyor. Yani emin kişi, eminimdir diyor ondan. Vesvese 
vermez, yalan söylemez. Nefsi emmare size hep korku verir. Ruhun canının 
kıblesi Allah’tır, nefsi emarenin kıblesi menfaatidir. Kimyasal canın seni ayakta 
tutar. Bilincin kıblesi ise sonradan edindiğin ne ise odur. Hangi kimlikle, hangi 
kültürle bilgi edindi isen ona göre kıblen vardır. Bizden bilinç üzeri bir canlılık 
edinmemiz isteniyorsa, ilahi nokta da bir kimlik edinmemiz isteniyordur. “Size 
verdiklerimizin iyilerinden güzellerinden yiyiniz, içiniz” der. Nefsi emarenin 
canından bahsederken ise “o size apaçık bir düşmandır” der. Aktivitesi 
canlılığı olan bir düşmandan bahsediyor, ortak yaşıyoruz ve insan onunla 
insan oluyor. Nefsi emmare gereklidir, olmazsa insan ya melek ya da ottur. 
İnsan iyiliği kötülüğü hep kendi nefsi üzerinden öğrenir.  
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“Mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz” Yani size gerçek 
olanın bilgisini vereceğiz. O ayetin başka bir açılımı daha var. “Canlarınızdan” 
artık kaç can yaşadıysan, kendinde kaç can yaşıyorsun onu da bilmiyoruz. 
Seyr-ü sefere geçtiğin zaman her peygamberin kademi altında bir canlılığın 
oluşmaya başlar. Her biri sende dirimsellik kazanır. Buna safha derler, eskiden 
kademi altında denirdi. Bey babam onu şöyle derdi; “Aman müslüman 
olmuşlar, peh peh !” Âdem’den Hatem’e kadar bütün peygamberlere 
uğramadan nasıl müslüman oluyorsun? Geldik İslam’a! Âdem olacaksın, İsa’ya 
uğrayacaksın…  

Onun için diyor ki peygamberlerinizi de an kitabında; yani canlandırıver! Hitap 
muhatap ilişkisinden bakarsan sana hitap ediyor, kitabında İsmail’i de, İshak’ı 
da an, Yakub’u da İbrahim’i de an diyor. Yani yaşamına taşı!  

Seyr-ü sefer esnasında niteliksel değişimler oluyor. Niteliksel olarak birçok 
kişilikte bilinçte canlanıyoruz. O bilinç tipinde canlanınca Musa’ya geldiğinde 
Musa ile imtihan edileceksin demektir. “Siz geçmişlerin başından geçenleri 
sizin başınızdan geçmeyeceğini mi zannediyorsunuz” ayeti ile okuyun, şimdi 
canlandın Musa’ya uğradın… Bir firavun mutlaka çıkacak, ya kendi nefsinde 
çıkacak (nefsi emmareden) ya da karşına bir firavun çıkartacak. İbrahim’e 
uğradın, anne babaya gideceksin, Nemrut’a uğrayacaksın, halkınla 
savaşacaksın, hayat ateşine gireceksin. Kolay değil İbrahim olmak.  

Bu bağlamda okuduğunda ayetler sende canlanır, Kur’an ve insan ikiz 
kardeştir dediği zaman teorik olarak bir şey söylemiyor, pratik yaşamda 
karşılığı var. Orada Nemrut’tan bahsediyorsan, nefsinizin o bilinç tipine varıp 
varmadığından bahsediyor.  

Canlar derken bir daha söyleyeyim.  

1. Nefis 

2. Ruh 

3. Kimyasal düzeyde kazandığımız canlılık  

4. Hepsinin zemini ile birlikte edindiğimiz kültür düzeyinde ya da 
ideolojik düzeyde insan olarak edindiğimiz can.  
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Her insana bakın sonradan edindiği bir canlılıkta yaşar. Ama doğasında yani 
zemininde bedensel canlılığı vardır, ruh orada bir bakışımdadır ama nefsi 
emaresi de hep müdahildir. Nefsi emmare canlı bir varlıktır, onunla birlikte 
yaşıyoruz. Kötülüğü emreden bir varlık var demek yani sizi zorunlu kılıyor. 
Düşünün öfkelendiğiniz zaman öfke sizde zorunluluk oluşturmuyor mu? Yani 
sizde öfkenin dirimsel karşılığı uyanır, artık onu bırakamazsın, 
uyuşturucularda da alkoliklerde de öyledir. Sende dirimsel karşılığı uyanınca 
artık ondan kopamazsın. İşte o canlı karşılığını öldüreceğiz. 

“Canlarınızla imtihan edeceğiz ve canlarınızla öldüreceğiz ”diyor. Bu ömürden 
eksiltme olabilir. Biraz önce kategorik olarak bahsettiğimiz canlardan eksiltme 
olabilir. Birçok peygamber safhalarından geçerek kemâlatta canlandırma 
olabilir. İnsanı kâmil olarak canlandırmanın ve canlı olmanın karşılığı olabilir. 
Birçok nokta da yorumlayabiliriz.  

01.03.2015 
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3-ÂLİ İMRAN SURESİ  

 

Zekeriya hem öğrencidir hem öğretmendir yani mürşitliğe de işaret eder.  En 
iyi öğrenci sukut edendir. Bilgi edindiğinde kendine benlik vermez, büyüklük 
taslamaz. İnsan sukut etmezse bir şey öğrenemez. Bunun en güzel örneği 
Hızır-Musa kıssasında Musa’nın itirazları önüne set çekmiyor mu? İtirazı 
olmasaydı Hızır’ın olaylar arkasında yatan gerçekliği öğrenecekti. Zekeriya’ya 
senin mühletin üç gün sukuttur diyor, Zekeriya sukut ediyor.  

Sukut etmeyi öğrenmeyi öğren deniliyor. İtirazla olmaz. Sukut etmezsen 
cevap gelmiyor.  

Ama işin enteresan tarafı nitelikli soruda soracaksın. Hz. Hasan’ın söylediği 
gibi doğru soru, doğru cevap gerçeğin bilgisini getirir. Kavramları yerli yerince 
kullanmak, nitelikli kullanmak doğru cevabı getirir. Meariç suresinde “Soran 
sordu” der; kul soruyu sorar Allah cevabını verir. Ayetler evrenseldir. Soran 
sordu diyor Allah vakitten haber veriyor sorun ki söyleyeyim diyor.  Siz 
öğreniniz biz size bilmediklerinizi öğretiriz diyor. Zekeriya’nın sorusunun 
cevabı feyzi akdes’ten –içerden-  gelmiş, melekler içerden seslenmiş. Bazen 
olur yakaza olarak da gelir. Zekeriya’nın duasındaki talebi aynı zamanda 
talebe ve devamlılığını istemesi, kendinden bir doğuş ve nesil istemesi… 
Zekeriya öğreniyor ve öğretiyor ama bir ürün çıkmıyor âleme. Bu sebeple 
doğuş istiyor. Zekeriya’nın en büyük özelliği insanları Hakk’a davet, gerçeğe 
çağırış ve kitaba sıkı sıkıya sarılmasıdır.  

Kitap Musa’ya inmiştir (Tevrat) ama kitabın canlısı Yahya’dır. Yahya bizatihi 
Tevrat’tır. Kolektif bilincin canlı halidir. Ama Hakk olanın batıl olanın değil. 
Buradaki en önemli şey yasalar ve mitlerdir.  Yasa zulmete gelir. Zulmet 
üzerinden canlılık bulan, kültür üzerinden canlılık bulan Yahya. Ama, yeterli 
değil! Onu daha üst bir bilince taşıyacak olan bir kudret lazım ve İsa geliyor.  
İsa burada hakikati kast ediyor. “Ben sizi yok etmeye gelmedim, 
tamamlamaya geldim” diyor. Siz toplumsal olarak kolektif ortak bir bilinç 
edindiniz, kitap elinizde ama kitabı menfaatlere kullanmaya başladınız, ben 
kitapta olanları yok etmeye değil; bu kitapta olanları, toplumsal bilinç olarak 
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yaşananları öznel bilinç olarak hakikate taşımaya geldim demektir bu. Kolektif 
bilinçte Cenab-ı Hakk’ın varlığının hakikatine taşınmanın bilinci Hz. İsa’dır. 
Esma tecellisi İsa’da son bulur. Bunu en güzel Kur’an ayeti anlatır. Hz. 
Resul’de yaşama geçirilir. İsa: “Benden sonra zanna düştüler Ya Rabbi! Sen 
bunlara gazap edersen onlar senin kullarındır. Eğer af ve merhamet edersen 
sen aziz ve hâkim olansın” Bakın sebepleri hiç okumuyor! Allah neyle azap 
eder; melekleriyle dağlarla volkanlarla denizleri taşırır vs. ama hiçbir sebepten 
okumuyor. Tevhidin tam hakikatinden okuyor, esmadan okuyor. Öznellikte 
hakikat bilincinin doruğudur İsa!  

Şeriat bize zemin… Mitler, semboller bilincimizin oluşması için… İdoller 
sistematik olması için gerekli. Tevhit gerek, tevhit olmasa menfaate dayalı bir 
yürüyüş gider. Dirimsel enerjimizde içgüdüler var. Nefsi emare o içgüdüler 
bizi canlı tutmaya başladığı anda kültürümüzü hayallerimizi kendi 
menfaatimize kullanmaya başlarız. Günümüzde efendimizin adını satan 
binlerce kişi var vallahi billahi böyle şöyle ben yalan söylemem derler öyleyse 
niye Allah’ın adını boş yere kullanıyorsun ki  “Allah’ın adını boş vere anma 
diyor” vallahi billahi dediğinde boş yere zaten anıyorsun.  

Yahya Tevrat’tır toplumda kolektif bilincin son doruğudur. Kolektif bilincin 
canlı halidir, kitabın canlanmasıdır ama Hakk olanın, batıl olanın değil. Batıl 
olanın önünde duruyor, İsa O’nu destekliyor, aynı zamanda kendisi de İsa’yı 
destekliyor. Tevazuuyla birbirlerine eğilirler ama İsa Yahya’dan öndedir. 
Çünkü Yahya bu âleme bakar, İsa o âleme taşır. Yahya bu âlemdeki düzenin 
nasıl olması gerektiğinin bilincinin en son halidir. İsa, Yahya üzerinden 
edinilen bilincin Hakk’a daha yetkin bir biçimde nasıl taşınması gerektiğinin 
bilincidir.  

Resulullah’ta da bütün esmalar hayatın tamamına geçmiştir. “Allah’ın 
ahlakıyla ahlaklanınız sıfatlarıyla sıfatlanınız” felsefi olarak yaşam biçimi verir. 
Bu şekilde yaşayın diye ilke verir. Ashabı kiramın yaşantısına bakın, 
tamamında esmalar tecelli eder. “O müminler ki kendi nefislerini mümin 
kardeşlerinin nefislerine tercih ederler.” Tamamıyla Rahman ve Rahim 
sıfatları tecelli ediyor. “İçinizden öyle bir peygamber gönderdik ki size pek 
merhametli ve şefkatlidir.” Esmalar tecelli ediyor, rububiyet sıfatları 
üzerinden ulûhiyet sıfatları tecelli ediyor. Kişilere, rububiyet tavırlarındayken - 
Rahman, Rahim, Mevla - sığınılan esma tavırlarındayken daha duyarlı olunur, 
bir taraftan da ulûhiyet tavırlarında ilkesine bağlı olarak karakter beliriminden 
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yana hiç tavizi olmuyor.  Olaylar karşısında her duruş sergilemesi rububiyet 
tavırlarında ulûhiyet sergilemesidir. Azam, Azim, Kebir… 

 Zekeriya duasında canlı olarak tanık olmak istiyor. Eyleme tanıklık kişiyi emin 
kılar. Bilinç tanık oldu mu artık onu yapılandırmaya başlıyor. Daha önce böyle 
bir duası yok, bunu Meryem’den öğreniyor. Meryem yazın kış meyvesi, kışın 
yaz meyvesi yiyor, soruyor sana bu nimetler nerden geliyor. “Sorgusuz sualsiz 
Rabbimden! O dilediğine hesapsız rızık verendir” diyor Meryem. Olmazı olur 
kılan Allah’tır. Zekeriya bunu öğrenince “Ya Rabbi! Bana çocuk” diyor. 

Siz eğer dosdoğru yoldaysanız, Meryem kadar da safsanız; Allah imkânsızı 
imkânlı kılar. İstekleriniz anında oluverir. Meryem’in duasına kadar kendini 
tam görmüyor Zekeriya. Kendisine ayna olacak kendini kendisine yansıtacak 
birini istiyor. İnsan öğrenirken ve deneyimlerken karşısına biri çıkmadan hiçbir 
şekilde anlayışını tam edinemez. Karşındaki seni sana yansıttığı anda tam 
kemâlâtını bulursun. Meryem’den öğreniyor, deneyimliyor ve bilgisini 
ediniyor. Mabede girerek duası yapıyor. Her insanın kendi değeri ve kutsalı, 
üzerinden uyandığı kendi mabedidir. 

Birincisinde velayet alıyorsun ikincisinde verdiğin zaman ikinci bir velayet 
alıyorsun. Bazen bazı erenler konuşuyor velayet mi üstün nübüvvet mi üstün? 
Nübüvvet her zaman üstündür. Velayet bir kanatlıdır, nübüvvet iki kanatlıdır. 
Velayet de sadece Allah vardır, Allah’a yakinlik mertebeleri vardır. 
Nübüvvette hem Allah’a yakinlik vardır hem de verirken Allah’a yakinlik 
vardır. İlim veriyor yakinlik tavrı vardır. Velayette hep Hakk’a yakinlik vardır. 
Nübüvvette halka bakılırken iç âlemin de Hakk ileyken iki kanatlı olunur. 
Verirken yani ilahi sıfatları yaşarken Hakk’a tanıklık vardır. Onun için 
Resulullah’ın kemâlâtı düşünülecek gibi değil. Ashaba veriyor ve verirken 
ashabı kiram kendi evlatları sayılır her birine baktığı zaman kendi sıfatlarını 
görüyor, kendi sıfatları üzerinden kendine dönüp te bakan daha yüksek bir 
bilinçtir.  

Bir bilgi ile bilinçlenmek ve yürümek ayrı bir şey, o bilginin bilincinin başka 
karşılığını görüp kendine yansımasıyla böyleymişim buymuşum kimliğim 
buymuş gibi kendisinin açığa çıkması bambaşka bir şey. Allah’ta da öyle değil 
midir zaten. Allah’ın ahlakı sebebiyle böyle yaşanıyor bu. Allah halk ediyor 
halk ettiğini geri kendine çeviriyor ve kendisine Allah dedirtiyor. 
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Şimdi birincisi verme ikincisi ise kendisine kimlik verdirtiyor. Allah kendisine 
Allah demez, sadece ben der. Ayet vardır “Benden başka ilah olmayacağını 
benden daha mı iyi bileceksiniz” der. Miraçta da korkma ben Allah’ım dedi. 
İsimle kendisini zikretmesi ayrı bir şey! Allah’ım, Allah’ım demez; ben diyor. 
Kendi üzerinden hitap ediyor. İsimle hitap etmek kişinin karşısında olan bir 
varlık tarafından olan bir şey. Kimlik edinme sürecinde bakıyorsun verirken 
verdiğinin kendi üzerine dönüşü üzerinden kendini kimlikte var eden bir 
varlıktan bahsediyoruz. Zat olarak değil, varlık olarak değil, kimlikte kendine 
hüviyet veriyor. 

7.Ayet “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu 
güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi. 
Zekeyiyya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek 
bulurdu. “Meryem, bu sana nereden geldi?”derdi. O’da “Bu Allah 
katından”diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir.” 

  Bitki denmesinin hikmeti nedir? 

Meryem’in bitki gibi yetiştirilmesi hassas yetiştirilmesidir. Resulullah ilk gelen 
her zaman temizdir der. Yeryüzünde ilk bitkiler vardı, mikro organizmalardan 
sonra… Bitkiler onun için Hakk’a çok yakındırlar. Bitki gibi yetiştirdik derken 
bize de çok yakin yetiştirdik demektir. Saf, tertemiz… Ne kadar arı duru 
olursan o kadar farkındasın O’nun.  

 49. Ayet “Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da 
onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben 
çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen 
kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. 
Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü'minler iseniz 
bunda sizin için elbette bir ibret vardır.” 

İnsanların heykel yapıp tapındıkları zaman çocukluk devreleridir. Daha 
maneviyat yok. İnsan ne zaman oyuncaklarla oynuyor; çocukken. İsa kendine 
çamurdan oyuncak yapıyordu ve üflüyordu. Çocuk yaşları 7 -10 arası çocukluk 
devresini anlatıyor İsa’nın.  
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Ama hikmeti nedir; o devredeyken “hikmetlerimizi görür ve gösterirdik” 
diyor. Yani Allah’a tanık bir kuldan bahsediyor. Bebekken konuşan bir kuldan 
bahsediyor. İsa’nın en büyük özelliği mananın kutbudur olmasıdır.  Her bir 
peygamber varlıkta bir tavrın temsilcisidir.  

Hz. Muhammed küllü aklın, âli ben’in temsilcisi  

Sıddık tutarlılığın, yasaların  

Salman nefsi paklığın, nefis mertebesinin temsilcisi  

İsa’da mananın, ruhaniyetin temsilcisi  

Çünkü kelime ruhta canlılık verir. Ruha bilinç verir, bedende dirimsellik 
kazanır. Ruhunda bilinçlenmesini sağlar. Ve Allah sana kelimeyi bıraktı 
Meryem diyor. Şimdi Meryem’i İsa olarak düşünün… Seni bilinçlendirecek 
diyor. Bitki gibi saf yetiştirmiş ya, İsa’yla bilinçlendiriyor. Kim ürün verirse 
verdiği ürünle bilinçlenmeye başlar. Hizmet yaparken hizmetiniz kendinize 
döner, bilinçlenirsiniz. İsa düşündüğü zaman düşündüğü şeyin kendisine 
canlılık katıyordu. Bu da iki türlü olur;  insanın çocukken yaptığı ve kendisini 
canlı kıldığı yer hayal dünyasıdır. Ne düşünür ne hayal ederseniz onu 
kendinizde canlı kılıyorsunuz. Kuş demek umutlarımız hayallerimiz demek 
hani kuş yapardı diyor mananın hayal zamanıdır. 

Mananın kavramlarla, ilkelerle, zamansızlarla düşündüğü zamanı okuyalım. 
İlkelerle –zamansızlarla- düşündüğü zamana git,  “Ya Rabbi, sen bunlara gazap 
edersen onlar senin kullarındır, eğer merhamet edersen sen aziz ve hâkim 
olansın.” İsa nebide mananın gelişim sürecini okursunuz. Hayallerle ve 
kavramlarla gelişim süreci… Doğduğunda konuşuyor; doğar doğmaz insanda 
mana konuşur. Aynı anda görürsünüz, İsa ne diyor ben körleri diriltirim. Bir 
şeyi bilirsiniz, bildiğinizle aynı anda görürsünüz. Görüş demek bildiğinizle 
görmektir.  Gavssiye’de Hakk  “beni bilmek beni görmektir” der. İsa’ya 
gidelim; Allah’ı biliyor ve görüyor, tanıklıktan bahsediyor. Aynı zamanda 
deneyimsel olarak çocukluk devresinde hayallerinde, bir taraftan da 
kendisinde Hakk’ın eylemlerinde tanık, aynı zaman da burada ileri nokta da 
geleceğe dair bir bilgide anlaşılır.  

Ahsen’i takvim ikinci kitapta bilimin iki evresinden bahsettik. Şu an bilim 
kullanabilir kılmakla uğraşıyor, bu bilimin birinci evresi. İkinci evresi tözü ile 
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beraber kullanabilir kılmak daha doğrusu yeniden üretmek. İsa topraktan kuş 
yapıyor canlanıyor, bilimin ikinci evresini bize işaret ediyor. Kur’an’da varsa 
karşılığı âlemde olur. Hususi olarak bir taş attın deryaya, taş aynı anda deryayı 
dalgalandırır. Manevi kutuplarda âleme atılmış Hakk’ın kutuplarıdır ve bütün 
âlem onlarla dalgalandırılır. Dalgaların ikinci bir özelliği geri kendilerine 
dönmeleridir, zahirde değil maneviyatta böyledir. Hakk’dan geldiniz Hakk’a 
geri döneceksiniz, her şey aslına rücu eder. O dalgaya o taş sebep verdiyse o 
dalgaların tamamı o taşa geri dönecektir. Kişi iyi bir fiil yaptıysa kendisine geri 
döner.  

Konumuza dönersek kuşlar hayal gücüne, maneviyata işaret eder. Biyolojik 
değil de ontolojisinden düşünün; hayal kuruyor oyun oynuyor; o ayet onun 
çocukluk devresidir.  Çocukluk devresinden itibaren mananın insana bakış 
sağladığını görebiliriz.  Sakatı yürütüyor; insan yanlışta yürürken dünyada 
yürüyemez halde kalınca mana yürür kılmıyor mu? İnsan gerçeği buldukça 
kâinatta ilerlemiyor mu?  Maneviyatta da doğru yolda ilerlemiyor mu? Bütün 
engeller kalkıyor. 

Musa’nın beyaz eli olarak gösterdiği alamet zaman tahakkuku içerisinde 
Meryem’dir. Bir peygamber geldiği zaman onun halleri zaman tahakkuku 
içerisinde ümmetinde tecelli eder. Peygamberler geldiklerinde kendilerinden 
sonraki bütün süreci etkilerler. Özellikle bin sene mücedditleri… Hz. Musa, Hz. 
İsa gibiler öyle bir enerjiyle geliyorlar ki kuantum –nur- deryasında aynı anda 
etkileşime sebep veriyor. Gelenlerin hepsi o etkileşimlere göre yaşanıyor. 
Kendi üzerlerinden açığa çıkan haller melekût üzerinden biçim kazanıyor. 
Biçim kazandığı zaman o âlemde kalıcı oluyor. Nereye kadar; o enerjiye baskın 
yeni bir kutup çıkıncaya kadar…  

Yakup gece yürüyendir. Bütün İsrail oğlu halen gece yürüyor. Ama Musa âlem 
üzerinde Hakk’ı okuyor. Yahudi zihniyetine geldiğin anda âlem üzerinden 
Hakk’ı okursun. Said’i Nursi âlem üzerinden Hakk’ı okuyordu. Musevi kademi 
altındadır.  

Musa ne yaşadıysa kendisinin kademi altında gelenlerin hepsi onları yaşıyor, 
yansıtması oluyor. İstese de istemese de onun bir sıfatının aynası oluyorlar. 
Meryem, beyaz el! Musa’nın üstüne çıkamıyor. Süleyman nebi her ne kadar 
bin sene mücahidi olsa dahi Musa’nın bir iz düşümü gibidir.  Musa’nın iz 
düşümü olması asasıdır. Şeriatın artık devlet olmasıdır. Devlet dayanaktır. 
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Eğer gerçeğe ve adalete dayalı ise bütün yapılan o sihirlerin hepsini yutar. 
Devlet büyük bir ejderhadır, önünde yılan durmaz. Mucize olarak asanın 
kendisi de Davut ile Süleyman’dır.   Yani Musa Allah ile ne yaşadı ise 
ümmetinde kademe kademe tecelli etmiştir. İsa ile devran değişiyor ve Musa 
devri bitiyor. Onun için yeni bir din ortaya çıkıyor. İsa artık tecellinin bittiği 
yerdir. Musa’nın tecellisinin bittiği yer. Bir insan kendisinde İsa’dan doğarsa 
artık Musevi yet kalkar. Evet, yine şeriat üzeridir ama artık bilinçte İsa olarak 
bakıyordur, hakikatlerle bakıyordur.   

Onun için Yahudilikte esmalarla bakmak yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. 
Yahudilikte kâinattaki iradeyi okumak vardır. Örneğini vereyim; Zekeriya 
Meryem üzerine iddiaya giriliyor. İddia Meryem’in vekâleti kime ait olacak. 
Bilinen kıssa; arka çöp atılıyor, bu arktan Hakk kimin çöpünü çıkartırsa vekâlet 
ondadır diyorlar. Saflığa bak, Zekeriya’nın ki önce çıkıyor. Yani Rabb onu seçti 
diyorlar. İradeye bakarlar… Esmalarla okuma doruk düzeyde İsa’da oluyor.  

Musa irade sıfatı üzeridir. Turi Sina’ya çıktığında ya Musa diyor niye erken 
geldin? Sen hoşnut olasın diye Ya Rab diyor. Lakin diyor biz ümmetini yoldan 
çıkardık diyor. Bakın Hakk iradenin kendisinde olduğunu söylüyor. Başka bir 
ayette de Semiramis ümmetini yoldan çıkarttı der. Cüz-i irade üzerinden 
kendi iradesinin belirdiğinin anlamını verir. Tevhit!  

Yakupoğulları denildiği zaman bu âlemde iş görenler… Tarihte nesnel akılda iş 
gören en zeki adamlar İsrail oğullarından çıkıyor. Bilincinizi hangi kıbleye 
yönelttiğinizle alakadar… 

Ayeti kerime söylüyor biz istediğimize veriyoruz, verdiklerimizle bir mühlet 
oyalıyoruz diyor. Bu âlemde kim nesnel akıl üzeri iş görüyorsa o İsrail oğludur. 
Gecede yürüyenler derken bilinç tipini anlatıyor; nesnel akıl ile yürüyenler, 
kıblesi dünya olanlar…  

İslam özet dindir. Özet olduğu için bizim Yahudilere bak, yine aynı… 
Dayanamıyoruz; Ya Rabbi bize de sarımsak mercimek diyen yok mu hiç? Âlem 
üzerinden Hakk’ı okuyan çok kişi var ama bu bize zorunluluklar evresini 
gösterir.  Yani ciraç yolu… 

 Ali İmran’da bazı yerde indirilen, bazı yerde de verilen deniyor. 
Arasında ne fark var? 
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İndirilen yukarıdan gelen, feyzi akdesten gelen… Verilen denildiği zamanda 
feyzi mukaddes üzerinden gelenler; nimette olabilir, lütufta olabilir; ayn-el 
yakin… Kâinat dairesi ilişkisi üzerinden aldıysa buna verilen diyoruz. 
İndirilenler İsmail, İsa, İbrahim, Muhammed Mustafa… Verilenler İbrahim, 
İshak, Yakup, Musa ve diğer peygamberler… İbrahim Nebi hem indirilen hem 
de verilenlerdendir. 

İndirilende bilinçlenme bi zatihi Hakk’tan gelir, ilkeseldir. Verilende ilkesellik 
vardır ama dışarıdan alış vardır. Birinde özünden geliyor –vicdanı, ilkesi 
üzerinden- indirilme var, iç âlemden geliyor. Direk verilen dış âlemden 
geliyor. Musa’nın Allah’a tanıklığı kendinin dışında değil mi? Ama İbrahim 
kendi üzerinde konuşan idi, yani ona indiriliyordu. Ama Musa dışarıdan 
alıyordu, Yakup dışarıdan sebepler dairesine bakıp almıyor muydu? Bunun 
gibi düşünün bir verilme varsa senin karşında olanın vermesi var. Bir indirilme 
varsa karşında olanın değil özünde olanın olmasının sonucu var. Yani 
yukarıdan inme yok, senin özünde olanın vermesi sonucu var. İndirilenlerin 
tamamının sezgi ve keşif kuvvetlerinin çok yüksek olduğuna işaret eder. 
İndirilenler; İbrahim’e bakıyorsun keşfi çok yüksek ama verilenler diye kast 
ettikleri akıl tarafı çok yüksek. Ya rabbi bana görün diyor kıyas ediyor ama 
İbrahim bir kıyasa girmiyor. Dikkat edilirse verilenlerde akıl, indirilenlerde 
kalbi ve keşif taraflarının yüksek olduğu görülür. Musa peygamberden sonra 
gelenlere bakın ispat, kıyas peygamberleridir. Âlemin aklıdır Musa! Şeriat akıl, 
zorunlu ilişkilendirmek demek. Âlemin aklı zorunlu ilişkilendirmeyle toplumsal 
yaşama yön veriyor. Kâinatta da Allah aklı en yüksek seviyeye getirmemiş 
midir? Yer, gök adalet üzeridir evladım. Zerre kadar iyilik yapsan o gelir seni 
bulur zerre kadar kötülük yapsan o da gelir seni bulur diyor Lokman… Burada 
kast edilen adalet ilkesi… Âlemde nasıl işletiyorsan toplumsal yaşamda 
hukuku o şekilde işletiyor. Toplumda ceza demek bir kişinin ceza vermesi 
değil, o kişinin kendine ceza verişi demek. Kişi hatası ile kendi hükmünü kendi 
verir.  

Hepsi kıyas ve hukuktur. Zekeriya’dan bahsettik kıyas ediyor öğreniyor benim 
yaşıma gelmiş birinden nasıl çocuk olur diyor, ispatını istiyor. Ama İbrahim’e 
geldiğimizde ispat istemiyor sadece kalbim mutmain olsun diyor. Mutmainlik 
var, kalbi keşfi tarafı daha yüksek… Çünkü gerçek olan eyleminde, fiilinde 
tahakkuk eder, görünür. Hukukun doruğu ve gerçeklik üzeri yorumunu 
Süleyman’da görürsünüz.  
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Kur’an Hz. Muhammed’e indirilmiştir, bize verilmiştir. Biz verileni kendimize 
indirmeye çalışıyoruz. Gerçeklik bilgisi erildir. Âdem, İsa erildir. Gerçeğin 
bilgisi önünde hiç kimse duramaz. Ayeti kerimedir; Hakk geldi batıl zayi oldu 
batıl zayi olmaya mahkûmdur. Gerçeğin bilgisi geldiğinde ne ümmetler yok 
oldu gitti. Bu nesnel olarak böyle… Manevi olarak peygamberler tarihine 
bakın, insanı nasıl değiştirmiştir. Gerçek geldiği zaman yıkar geçer. İsa’nın 
sözü babayı oğla, kılıçla ayırmaya geldim sözü bilgiyle ayırmaya geldim 
sözüdür. Babasız olmaları mutlak eril olmalarına işaret eder, mana direk 
erildir.   

Dişil olan biri (Meryem) kendisinden katışıksız eril olan, direk değiştiren birini 
doğuruyor (İsa).  Kendisinde dişilik ahlak olarak, dişil bilgi olarak değil. Bilgi 
olarak eril, söylediği her şey direkt karşılık buluyor.  

Göçler tarihi İbrahim ile başlamıştır halen devamı vardır. Bu sefer nasıl 
başladı, kültürel göçler başladı. İletişim… Irk olarak bir yere gitmeye gerek 
yok, kültürel olarak edinilen bilgiyle göç oluyor zaten.  

İbrahim Kâbe’nin temellerini yükseltir, ne ile; akılla! Kendi üzerine verilen 
akılla dışarıdan alınan akılla değil. Kâbe’yi yükselti demek kendini yükseltti 
anlamına gelir. Eğer bizde kendimizi yükseltirsek beytullah oluruz. Sonra da 
“Beytimi temiz tutunuz” der. İnsan Allah’ın kitabıdır ama aynı zamanda 
beytidir, evidir.  

Yeryüzüne halife yaratacağım demiş; beytullah!  

Sıfatları sıfatı, fiili fiili, zatı zatı…  

Faili mutlak Allah! İnsanda o kadar güzel görünüyor ki hiçbir mahlûkta 
olmadığı kadar…  

Ahsen-i takvim diyor; en güzel kıvam.  

Kıvam bir şeyin açığa çıkması demek, sonucu –ereği- işaret eder. “Ben 
Âdemdeyim, Âdem’e secde edin” diyor ayetinde. İnsanlık tarihinin tamamına 
bakın ilahi sıfatların tecelliyatıdır. İlk Kâbe olan Hz İsmail’dir. Zat tecellisi Hz. 
Peygambere İsmail kanalıyla gidiyor. O’ndan sonra peygamber gelmiyor o 
soydan. Kâbe’nin ilk inşası İsmail’e gelmiştir, İbrahim’e değil. Babası ile gidip 
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yapmıştır. Mescidi Aksa’nın Süleyman’ın nişanı olması gibi… Bütün âleme 
hüküm veriyor.  

Bir insan ne zaman mescidi aksa olursa bütün âleme hüküm verir. 

Ne zaman Kâbe olursa Allah azimüşşan zatıyla üzerinde tecelli ediyordur. 

Ama bu inşaata bağlı… Kendini inşa ede, ede… Kulum diyor bana bir adım 
gelirsen ben sana on adım gelirim. Armut piş, ağzıma düş yok! Sen otur ben 
geliyorum demiyor. Çünkü zaten sende! Senin attığın her adım senin O’na 
varmanı sağlıyor. Ayrı gayrı attığımız her adım bizi uyandırıyor, 
bilinçlendiriyor. Attığımız her adım ona yakin geliyor. Yakin gelene kadar 
ibadet ediniz demiyor mu? Her adımda bir mertebe daha yakin geliyorsun.  

Sonuç olarak Zekeriya Meryem’in duası anlaşılmadan anlaşılmaz. Yahya da 
Zekeriya anlaşılmadan anlaşılmaz. Yahya artık öğrenilenle bilinç yapısı 
edinilen kişi… Yapılandırıyor ve eylemlerde bulunuyor; öldürülmesi de o 
yüzden. Hakk geldi mi yakıyor. “Ben sizi suyla temizliyorum, gelecek olan 
ateşle temizleyecek” diyor. Biyolojik canlılığımızda zaten suya aittir. Su 
olmasa biyolojik canlılıktan bahsedemeyiz. Kimyasal değerlerin ortaya çıkması 
su iledir. Gerçeklik bilgisi kime gelirse gelsin onun esmasına göre varlık 
sıfatlarına göre yorum kazanır. Sen kendi hakikatine göre okursun Kur’an-ı.   

Müminin ferasetlisinden korkun o Allah’ın nuruyla bakar diyor. 

Tevrat ta veriş vardır. İsa’da ise iniş… İsa’nın ağzından çıkan söz ayetti 
(Ruh)hepsi hadisi kutsi. Hz Muhammed’in hadisi kutsilerinin tamamı İsevi 
olduğu taraflarıdır. Yani ruh tarafı ile Hakk’tan beslendiği taraflardır. Hz. 
İsa’dan hadisi kutsi olarak çıkan sözler hepsi ayet hükmü idi. Musa’ya 14 tane 
ayet eline veriliyor. Sonra gelenlere de iniş var, Ashab bin Berhiye hariç onu 
tenzih ederim. Süleyman’ın vezirlerinden olan bir nebidir. Âlim olarak geçer 
ama o zamana ait olarak ta gizil bir peygamberdir. Kendi soyuna aktaran 
peygamberdir, umumiyete açık peygamberliği yoktur. Enteresan bir insandır 
O, selam olsun. Kur’an’da anlatılır; ifritin biri ben Belkıs’ın tahtını göz açıp 
kapayıncaya kadar getiririm der. Oradan vezir çıkar, “ben anında getiririm” 
der ve getirir. Ashab bin Berhiye’dir.  

Kur’an-ı okuyun, sizi yükseltir. Hiçbir zaman âleme sevk etmez. İçerinizden sizi 
Allah’a yükseltir. Bilinçte yansıtır, yansıttığıyla hüküm verir ve yükseltir. 
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İlim öğreniniz. 

Kadına da erkeğe de ilim farzdır. 

De ki Rabbim ilmimi arttır.  

Nitelikli düşünürseniz, evrenseline ilkeye bağlı, Allah’a bağlı; kulum 
düşündüğünde manasını veren benim diyor. Nur… Nur ile cevherden bilgi 
üretiyorsunuz. İnsan cevherine bağlı olarak üretiyor. 

Ali İmran suresi tamamıyla takvayı anlatır ama ayrıştırır. Demek ki Hakk’ın 
ayrıştırma sıfatı var; Fatır. Ayrıştırarak halk ediyor. Ayette mümin, münafık 
kimliklerde imtihan ediyor. Kimliklerin belirlenimlerini açıyor, açtığında biçim 
veriyor; sen böylesin sen şöylesin diyor, sıfatlandırıyor ve ayrıştırmış oluyor. 
Allah Halik’tır, fatır olarak Halik’tır; bilinçleri ayrıştırarak yaratıyor. Gönüllere 
hükmeden Allah’tır.  

“Siz dinimize hizmet etmezseniz sizleri giderir yerinize yeni milletler getiririz” 
diyor.  

Davamız Allah…   

01.03.2015  
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NİSA SURESİ 

 1. Ayet: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; 
ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı 
gelmekten sakının.”  

 Bir tek nefisten kasıt nedir? 

Tek bir nefis konusu tartışma konusudur. Âdem ile Havva’dan gelindiğinin 
işareti de vardır. Ama Allah’ın kendi nefsinden yarattığının işareti de vardır. 
Çünkü Allah şahıstır, kendi varlığımdan yarattım diyor.  Ama insan üzerinden 
okursak özellikle bahsedilen içgüdüler yani nefsi emmaredir. İçgüdüler hep 
aynıdır, nefsi emmare hep aynıdır. Karakter olarak aynıdır; tatlıyı seversiniz, 
bakarsınız; bir erkeğin kadına ya da bir kadının erkeğe bakışı aynıdır. İçgüdüler 
bebekken direkt Allah’tandır. Bir tay doğar doğmaz yürür, bebek emer… O 
bilgi onda var.  

Her birinizin nefsi külli olarak aynı nefistir. Lütfü Filizin sözü: “gönül 
yaşlanmaz.” Nefis yaşlanmaz; yedisinde neyse yetmişinde de o… Ama o nefis 
üzerinden insan oluyoruz. O nefis olmasa ya ot oluruz ya melek. İnsan 
oluşumuz nefse adaletle sınırlar koyarak oluyor. 

İçgüdüler bebekken direk Allah’tan iken daha sonra kalpte hevalar, akılda 
menfaate döner. Çocuğun ilk yaptığı şey sahiplendiğini bırakmaz. Aynı 
zamanda o sahiplenme ve menfaatlerle ilişkiler kurmaya akletmeye başlar. 
Nefsi emmare akletmenin dahi zeminidir. Önce beğenir –güzellik ilkesi-, sonra 
sahiplenir. Aklını çalıştırmaya başlar; onu nasıl edinirim! İradelerinin olmaya 
başladığını gördüğü anda onu yol edinir.  

Bir fare aslanın önünden geçecek, aslan durduruyor. Ya aslan kardeş bir 
geçiverseydik, ne olurdu filan diyor. Olur, olur da sonra yol olur, diyor aslan. 

Bunu yola edinmemesi için değerler gereklidir. Değerler toplumda kültür 
olarak belirleyicidir ve nefsi sınırlar. Her toplumda hukuktan önce değerler 
belirleyici ve sınırlayıcıdır. Kültürel değerler indirgemecidir. Hakk’tan bir bakış 
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olmadığı için sınırlar. Şii toplumuna gidin, Ebu Bekir’i konuşamazsınız. Cami 
esnafının yanında da Ali’yi konuşamazsınız. 

O nefisten yaratıldık, hemen arkasından o nefsin sınırlarını Nisa suresinde 
anlatmaya başlar. Emirler ve yasakları belirler ama bu neden sebep… İlkesi 
adalettir. Erek sebep adalettir. Toplum içinde selametin oluşması için adalet 
gereklidir. Yasalar üst bilinçte üst yapı kurumunu oluşturur. Toplumsal 
yaşamda yasalar, değerleri oluşturur. Değerler üzerimizde cennetin 
gölgesidir. O gölgeleri yitirirsek cennetimizi yitiririz. 

Adaleti adaletsizliğe maruz kalmışların, ezilmişlerin üzerinden konuşursunuz. 
Nisa suresi de önce kadınlardan sonra yetimlerden bahseder. Olması 
gerekeni-erek ilkeyi- olmaması gerekenin-eylemin- mağdurun üzerinden 
konuşuyor. Diyalektik böyledir. 

Sizde değerler oluşur ise olmaması gerekenler üzerinden vicdana taşınırsınız. 
Nisa suresi adalet ilkesi üzerinedir ama kişiyi vicdana taşır. 

Yaşadığımız kültürlerde edindiğimiz imajlara göre yaşadığımız farklılıklar 
olabilir ama zeminde hepimiz aynıyız; tek bir nefisten yaratıldık.  

“Ey insanlar” diyor. Çoğul konuşulduğu anda geneli muhatap alır. Zaten 
yasalar geneli bağlayıcıdır. Bireysel hitaplarda “ De ki ” der. Ey insanlar dediği 
anda herkes uysun gibi bir anlam çıkar. Hususi emirlerde tekil bir hitap 
kullanır.  

17.Ayet “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip 
sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların 
tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.” 

 Tövbe’nin çeşitleri var mıdır? 

Bu ayette ki tövbe açık; bilmeyerek bir şey işlemiş. Bu da bizi başka bir ayete 
götürür; “Bildiklerinizden sorumlusunuz.” Bilmediği için sorumluluğu yok. 
Bundan dolayı kalkıyor. Allah Adil’dir. Biz haberci göndermeden azap etmeyiz 
diyor. Geri dönün, tövbe edin; tövbe etmek rücû etmek demek. Kavramsal 
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içeriği geri dönmektir.  Bilmediğin şeyi bildin ve geri döndün; kabul edildin 
diyor.  

Birde Nasuh tövbe var… İbn-i Mesud’ta görüyoruz, Uhud savaşına gitmiyor. 
Resulullah onların üzerine ayet gelmeden özürlerini kabul etmiyor.  Hüngür 
hüngür ağlıyor mübarek; Ya Rabbi ben hata ettim, sen affeyle! Değeri uğruna 
kendinden vazgeçecek noktaya geliyor. İman böyle durumlarda belli olur. 
İmtihan sendeki potansiyelin açığa çıkması için olan bir şeydir. Hata yaparken 
duygusal olarak kendilerinden çıkan bir hal –enerji- var, o hal çıkmadan günah 
silinmiyor. Ağladığı gecenin hesabı yok. Geri durduğunun, kaçtığının… Hali 
silinmeden kabul edilmiyor.  

Aziz Pavlus’un bir sözü var; Ne zaman bir iyilik görsem kötülüğü de orada 
buldum. Ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksam nefsimi – içgüdü- orada 
buldum demektir bu. Yusuf’un dilinde “ Nefis daima kötülüğü emreder” 
Kötülük Cenab-ı Hakk’a, ilkesel olana örten, zılle düşüren şeylerdir. 

Üst yapı değerlerinin tamamı Allah’ın, cennetin üzerimizdeki gölgeleridir. 
Ayette de geçen o gölgeler olmazsa yürüyemeyiz. Bilinçteki değerler Cenab-ı 
Hakk’ın üzerimizdeki uzantısı, hâkimiyetidir ki vicdanımızın sesini uyandırırlar, 
bunlar olmazsa yürüyemeyiz; selameti, huzuru bulamayız.  

Nasuh tövbe bir daha yapmamak üzere tövbe etmektir. Ama insan nefis 
taşıyor, bir daha yapıyor. Allah Rauf’tur; pişman olup kendine döneni affeder. 
Önemli olan farkına varıp geri Allah’a dönmektir.  

Tövbe de idrak edilmesi gereken hatamızı görüp, geri ayağa kalkmaktır. Yıkılıp 
inada düşmemektir.  

Zinayı, fuhuşu, hırsızlığı yasak ediyor; yani Hakk’a örten şeyleri… Pişmanlık o 
hataya düştüğünüzde üzerinizde olan enerjiyi, hali silmek içindir. İki damla 
gözyaşı affa sebeptir. Pişmanlık tövbenin kefaretidir. Bir daha yapmamanız 
günahın kefaretidir. Bir kul günahı sebebi ile vicdanında yansın, Allah önüne 
çıkartmaz bir daha.  

Yalvara yakara dua ediniz ama yana yana tövbe ediniz.  

Daha sonra “Siz büyük günahlardan kaçınırsanız, biz küçük günahlarınızı 
affederiz” diyor. Bu “iyilikleriniz kötülüklerinizi giderir”dir aynı zamanda. 
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Büyük günahlardan kaçınmak takva sahibi olmaktır ki en büyük erdemlerden 
biridir. Kaçınmak salih ameldir. İnsanın iç dünyasında çarpışması küçük 
cihattan büyük cihada gitmesidir.  

“Biz atamızdan böyle görmedik” söylevi inatta durmak ve kendini 
sınırlamaktır. Böylelerinin nurdan nasibi olsa dahi yol tutuşları, dönüşleri 
olmuyor. Lut kavmini düşünün, sapkınlıkta inat ediyorlar, pişmanlık yok, 
pişkinler. Tövbelerinin de kabulü olmuyor.  

Ya ilkelere göre cennetin gölgesinde yaşarsın ya da helak olursun; normal 
ölümle veya ansızın bir deprem vs. yakalayacak. İnsan burada yaşadığında 
emin, ama ahretini bilmiyor.  

Nisa suresi kadın okuyucular için zorlayıcıdır. Ama indiği zaman ki koşullara 
dikkat ederseniz toplumsal yaşantıyı tamamen değiştirir. Bir erkeğe 4 kadın 
verilmesi gibi ayetleri okurken rızaya dikkat edilmesi lazım. Sonunda da sizin 
için efdal olan tek olandır der. Yani rıza ya bırakır. 4 tane ile evleneceksiniz 
diye bir emir yoktur.  

Metin Baba ona farklı bir bakış açısı getirir. Birinci hatun annenizdir, çünkü 
insan sevgi ile annesine bağlıdır. İkincisi hatun kardeşlerinizdir. Üçüncü hatun 
eşinizdir gibi bir anlatım yapar. Burada kastedilen nikâh değil sevgi bağıdır.  

41. Ayet “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir 
şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak.” 

 Burada şahitlik kavramının Hz. Muhammed’te ki hususiyeti nedir? 

Sure de geçen Şahitlik de her bir ümmeti bir şahit ile getiriyor. Ama Hz. 
Muhammed’e “senin şahidin ben olacağım” diyor. İlk ayette de Resulullah’ın 
tüm peygamberlere şahit olduğunu da anlıyoruz. Resulullah’ın yakınlığı iki 
kaşın arası kadardır.  Kab-ı Kavseyn Üç hilal demektir. Geçmişe aşkın, 
geleceğine aşkın,  o an kendinde Allah ile oluşudur. Karşısında bir Allah vardır; 
geçmişte hazır, gelecekte hazır, o an Resulullah’ın huzurunda hazır ve nazır 
olan Allah. Bu yakınlığı bulunca zaten Allah kendi üzerinde şahittir. Diğer 
peygamberlerde dışsaldır. Bu söylev ile de Onların mertebelerini de zikretmiş 
olur. “Onlara birer şahit getireceğiz” demek tam yakine ermediler demektir. 
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Seninkine ben şahidim demek ben sana yakinim demektir. Aynı zamanda bu 
söylev bir ikram, bir iltifattır. 

Ayetin nüzulüne, siyerine dönersek kendisine inanmıyorlar, yalanlıyorlar. 
Peygamberlik çok zor bir iş, empati yapın, nasıl ben peygamberim 
diyeceksiniz. Yalanlanınca kendinizden şüphe edersiniz. Bir şeye tanık olmak 
demek ondan emin olmak demektir. Kendinizden şüpheye düşmeniz 
bilginizden şüpheye düşmenizdir. Abdülkadir Geylani’nin dilinden Gavsiyye’de 
“ Beni görmek beni bilmektir” diyor. Tanıklık bilgiyle gelir. Bilgisi olmayan bir 
şeye tanık olamazsınız. Şüpheyi ortadan kaldırmak için “Ben şahidim” diyor. 
İlkesine bakın, doğruysanız; özgüven sahibi olarak yola devam edin. 

Bilgi geliyor, ama bilgiyle değil kişiyle – Resulullah ile- meşgul oluyorlar. 
Resulullah kendisi ile meşgul olduklarını görmüyor, kendine gelen bilgiden 
şüpheye düşüyor ve “emin ol” deniyor. Bildiğinizden emin olur ve tanık 
olursunuz. Resulullah Allah’a tanıktı. Kıyaslar üzerinden O’na ne kadar yakin 
olduğunu anlatarak iltifat ediyor.  

Bu ayetin aklıyla gündelik hayatınıza bakarsanız; daha önce olmayan bir şey 
bulursunuz ve insanlar bunu kabul etmezse olumsuzlanırsanız 
bulduğunuzdan, kendinizden, tutumunuzdan şüpheye düşer, eminliğiniz 
kalkar ve tanıklığınızı yitirirsiniz.  Olmayabilir mi ile bakarsınız. O sırada ilkeye 
sığının, doğru mu doğru; özgüven ile yürümeye devam edin. Ya Allah’a sığın 
ya da ilkesi ile kıyas et. 

Zaten Kur’an Okumalarında da Kendisinin indirdiğine şahit oluyorsunuz. Bir 
peygamber kendi özellerini böyle ayan beyan söyler mi? Ne kadar kutsal bir 
metin olduğunu buradan anlıyorsunuz. “Sen utanıyorsun, Allah utanmaz” 
diyor. “Âmâ gelince yüzünü ekşitti” gibi nice ayetler var. Hiçbir şeye 
dokunamıyor, doğal olarak içinde yaşıyor.  

Ayetler okunurken sanki kopuk anlatımlar varmış zannına düşeriz. Mutlaka 
araları dolduruyor, ilişkilendiriyordur. Ayrıca pozitif ilimlerde neden sonuç 
ilişkisinden deliller, kesin tanıklık varken; irfanda deneyim vardır. Genel bir 
ifade sunar ve o genel ifade üzerinden siz araştırır, deneyimler, keşfedersiniz. 
Buna örnek olarak rüyalar muğlâktır. Siz kendi irfanınız üzerinden 
yaşamınızda tahakkuk edince “bana bunu zaten söylediler” dersiniz. Batında 
olan mutlaka zahir olacaktır. Rüyada olan istisnasız olacaktır. Ama aynıyla 
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olmaz. Sembolik ifadelerin manasını yaşamınızda tahakkuk edince anlarsınız. 
Rüyalar Allah’ın dilidir. Siz yaşamınızda tahakkuk edince anlarsanız, anlamak 
istiyorsanız… Anlayınca sahibinizden emin olursunuz. Anlayışınız gayretinize, 
mücadelenize bağlıdır. Mücadele etmezseniz ayrıntılarda derinleşemezsiniz. 
Bir bilgi olduğu gibi anlatılırsa nötr olursunuz, değer olarak kendinize 
alamazsınız. Emek harcayarak edindiğiniz irfan sizin değeriniz, özelinizdir 
artık. Çaba sarf ettiğiniz varlığınıza sirayet eder, melekeniz olur ve kimse 
almaz. Bu yüzden pozitif ilimlerden aldığımız bilgiler melekemiz olmaz. Araba 
kullanmayı öğrenirken çabanız ve tecrübeniz neticesinde melekeniz olur.  

Maneviyat bilgisi gayret ister. Sizin attığınız adım ile potansiyelinizde olanı 
açar. Senin biraz daha yakin olabilmen için, senin içindir olanlar, senin için 
gereklidir.  

Muhkem ayetler ve müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetler yoruma 
açıktır ve bunun üstüne ayet dahi vardır, “Onlar müteşabih ayetlerimizle 
oynarlar” diye. Muhkem ayetler ise kesin ayetlerdir.   

Yetkin akıllı insanlar ayetleri maneviyattaki karşılıkları, asılları, ayan-ı 
sabitedeki karşılıkları üzerinden de okur. Evliyullah’ta bu vardır. Nisa 
Suresi’ndeki kadın ve erkeği  derviş- mürşit  ilişkisinden de okuyabilirsiniz. 
Dişil ve eril kuvvettir. Hakk’a uymazlarsa dövünüz diyor; zahmet veriniz yani. 
Mürşitte zahmet verir ki akıllansın. Bey Babam buna; sıkışmamışsa sıkıştırırlar 
evladım derdi. Hamd belayı keser, sahibini biliyorsun. 

İbn-ül Arabî’nin bir hikâyesi var. İki bedevi yaşadığı şehre geliyor. Kimse de 
evine almıyor. Çeşme başında Hızır’la karşılaşıyorlar. Şurada bir köşk var, olsa 
olsa oradaki efendi sizi kabul eder diyor. Gidiyorlar, Allah sizi gönderdi. Bende 
misafir bekliyordum diyor. Mübarek yemek hazırlamış, misafir bekliyormuş. 
Bir süre sonra evi emanet ediyor, işlerim vardı, istediğiniz gibi kalın diyor, 
çıkıyor gidiyor. Yolda Hızır yetişiyor. Onlar mübarek insanlardır, Allah dünyaya 
meyletmelerini istemez, sen evi bıraktın ama Allah yakar o evi diyor. Yakarsa 
yakar diyor, oda kurtulmak mı istiyor ne! İşi bitiyor mübarek geri dönüyor, 
bakıyor ev yerinde duruyor. Hızır’a soruyor bu nedir diye. Vallahi melekler 
yakmak için evin önünde duruyor ama onların yaptığı bir şey var ki 
giremiyorlar. İçeri giriyor, soruyor sizin bir ibadetiniz var mı? Buyrulandan 
başka bir şey yapmıyoruz diyorlar. Hızır da diyor bir keşfet bakalım, yani 
deneyimle. İzliyor, oturuyorlar Elhamdülillah, başlarına bir şey geliyor 
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Elhamdülillah, kalkıyorlar Elhamdülillah. Buldum Ya Hızır diyor. Elhamdülillah, 
belayı keser; gördüm seni tanıdım, beni sıkıştırma demektir. Bütün belalar 
Allah’ı tanımanız ve potansiyelinizin açığa çıkması içindir. 

Gazneli Mahmud tebdili kıyafet ile halkın arasına karışmış. Karanlıkta oturan 
3- 4 kişinin yanına gitmiş, konuşmalarına katılmış. Beni de içinize alır mısınız 
demiş. Hepimizin bir yetisi var, senin de varsa alırız demişler. Meğer adamlar 
hırsızmış. Birisi demiş ben hazinenin kokusunu, halini kilometrelerce öteden 
alırım demiş. Diğeri ben köpeklerle konuşurum demiş. Diğeri gece gördüğümü 
gündüz tanırım demiş. Diğeri Allah bana kuvvet vermiştir duvar tanımam 
demiş. Senin ne marifetin var diye sormuşlar. Ben başımı salladığımda adamı 
ipten kurtarırım demiş. Bize de öyle bir adam lazım demişler. Bunlar 
padişahın hazinesini soymaya karar veriyorlar, başını kurtaracak adam da 
gelmiş nasıl olsa… 

Hazinenin kokusunu alan hazinenin yerini gösteriyor, duvarları yıkan duvarları 
yıkıyor. Hazineyi alıyorlar. Ama yolda yürürken köpeğin biri havlıyor. 
Soruyorlar ne diyor; “padişah içinizde, padişah içinizde.” Deli mi olmuş 
hısızların içinde olsun.  

Hepimiz hırsız değil miyiz? Yavuz hırsız ev sahibine baskın gelirmiş. Mülkün, 
evin sahibi Allah, biz sahipleniyoruz. Evi alınca mı uyanacağız, sahibi biz 
değilmişiz! 

Sultan Mahmut yerlerini söylüyor, alın getirin diyor. Maskeliler ya birbirlerini 
tanımıyorlar. Huzura geliyorlar, size ne ceza vereyim diyor. Arkadaki kafasını 
sallıyor. Gece gördüğünü gündüz tanıyor ya; kafanı salada bizi kurtar diyor.  

Güzel bir hikâye… Rivayet olunur ki şefaat hakkı aklındır. İlkelerle bakarsanız 
gecede olsa gündüzde olsa Rabbinizi tanırsınız.  

Yaşadığınız şeyler –zulmetten perdeler- hiçbir zaman Allah’a perde olmasın. O 
zaman elhamdülillah derseniz, kulum beni tanıyor der, sıkıştırmaz.  

Uyarılmakta güzel, hiç değilse kendinize dikkat edersiniz. Cehennem de 
unutanı, aslında olanı örtenin örtülerinden arındırmak içindir. Yine 
rahmettendir. Allah burada elhamdülillah ile yaşatsın, ahrete bırakmasın.  
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Dünya müminin zindanı, cehennemi diyor. Sizdeki ilahi sıfatların çıkmasını 
istiyor. Buda sabır –tutarlık- iledir. Bir yanlışla karşılaştın, Allah’ın adalet 
sıfatında ne kadar tutarlısın diye bakılır. Ebeveynleriniz dahi olsa doğruda 
tutarlı olacaksınız diyor. İlkesel olan zor yaşanır. Deneyim dediğiniz acı 
tecrübedir. Dolandırıldınsa dolandırılmamayı öğrenirsin. Adaletli olduğun, 
iyilik yaptığında Hakk’a vardığını gördüğün zaman bir daha Hakk’tan taviz 
vermezsin, yanlış yapamazsın. İnsanlara muhabbet duymaya başladığında 
sana açılan kapıyı görünce bırakamazsınız, Allah’a yakin bulursunuz. İnsanlara 
muhabbet Allah’a yakinlik getirir. Her birinde bir sıfat tecelli ediyor.  

Aciziz, merhametine sığınıyoruz. Karınca kararıncayız. Hicaz’a gidiyormuş ya, 
yolunda ölürüz diyor. Yolunda ölürüz de hiç yoksa ezmesin, Hicaz’a da 
varalım. 

44. ayet “Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? 
Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.” 

  Kitap ehli, kitaptan nasibi olan kimlerdir? 

Kitab-ı mübin kâinat kitabıdır, kitaptan nasibi olanlar yani herkes. Herkes 
kendi varlığı üzerinden kendini gösterirken ayet ve delil olması itibarı ile 
Cenab-ı Hakk’ı işaret eder.   

Kendilerine kitap verilenler, verilen kitap üzerinden –veri- değerlendiriliyorlar. 
Müşrikler kendi zanlarından değerlendiriyorlar, kıyas edecekleri bir şey yok. 
Ama kitap verilenler veri üzerinden değerlendir, kıyas et diyor.  

Müşrikler puta tapıyor, Muhammed Mustafa’dan da inanmak için mucize 
istiyorlar. O da gösteriyor.  Ama ilmi olarak deneyemiyorlar. İlmi denenme 
kitap ehli elleri ile oluyor. Ellerindeki veri üzerinden deniyorlar, Museviler, 
Hıristiyanlar. 

Kendilerine belli bir şeyden bilgi verilenlere baksana sapkınlığı satın alıyorlar. 
Bilgi enaniyete sirayet ederse bencilliğe, egoistliğe sirayet ederse doğru 
olduğunu bilse dahi doğruya gelmez. İnsanın kendi yanlışından doğrulupta 
gerçeği kabul etmesi kadar zor bir şey yoktur.  
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Herkes aklında nasıl bir Allah çizdiyse ona tapıyor. Gerçeğin bilgisi gelip de 
resmini yırtınca dönemiyor, istemiyor. 

Ayetler geldikten sonra bizde kitap ehliyiz. Sıfatımızın dışında yeni bir doğru, 
dinde yeni bir anlayış geldiğinde kabul edip onunla yürümüyorsak ayet bize 
de hitap eder. Said Nursi doğuda medreseler, akli olarak da ilme dönülmesini 
isteyince sürgünlere gark oldu. Şeyhler, hocalar bu nerden çıktı, namaz bize 
yetiyor dediler. Geçmiş verilere tutunanlarla –atamızdan böyle görmedik- yol 
yürünmüyor. Peygamberlere ilk biat edenlerde ezilmişler, çaresizler ve yeni 
nesildir. Kabulleri daha geniş çünkü! Elimizdeki verilere rağmen gerçeğe 
direniyorsak şeytanlardan oluruz.  

51. Ayet “Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? 
Onlar "cibt"e ve "tâğut"a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, "Bunlar, iman 
edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.” 

Bizde kitap ehliyiz artık. Dini tefrikalara ayıranı görmedin mi? Musevilik, 
İsevilik, Muhammediyet bir anlayış, bir akıl tipi, bir ahlaktır. Kendimizden 
bakalım; Sünni cemaat Musevi’dir, Alevi cemaat İsevi’dir. Muhammediyet 
kolay bir şey değildir. Muhammediyeti sureten sünnete ve ibadete 
indirgerseniz; o zaman olmuş bitmiş nazarı ile bakar da öldürürseniz; her 
zamanda daim olduğu anlayışına gelmezsiniz. 

Evlat babanın sırrıdır deniyorsa, Efendimizin ahlakını, akıl tipini, tüm âlemi 
kucaklayan göğüs genişliği ile her şeyin Hakk’tan olduğu bakış açısı ile 
okuyamıyorsak ne kadar Muhammediyiz? Biz atınca Hakk atmıyorsa, 
yaptığımızda Hakk’ı göremiyorsak, ferdi olarak yakarışlarımızda yakinlik 
bulmuyorsak, hatalarımız sonrasında Hakk’tan taviz vermeden tekrar ayağa 
kalkıp yürüyemiyorsak Muhammedi miyiz? Fakr’a ermemiş, tüm eylemlerimiz 
Allah için yapıyor olarak hizmette durmuyorsak Muhammedi miyiz dir? 

Putlara –batıl- tapan’da hitap ümmül kitaba, şeytan inanıyorlar da ise hitap 
ehli kitabadır. Allah’ı tanımayanlar, kâfirlere -yani örtülülere- bunlar 
müminlerden daha hayırlıdır diyorlar. Yani mantıklı konuşmuyorlar, ilkesel 
bakmıyorlar, kişiselleştiriyorlar diyor.  
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Maneviyatın kişiselleştirmesi muhafazakârlığa sebep verir ve bununla kimlik 
korunumu olur ki bu önemli bir şeydir. Taassuba varır ise bela. Nefsi emare 
doğrultusunda kişiselleştirme sapkınlığa götürür. Sapkınlık, nefsi emmare 
üzerinde sadece kendi keyfiyeti, ihtiyaçlığı üzeri yaşanmasıdır ki Allah kendi 
için değil, herkes için olandır ve her eylemi varlık vermektir. Bizler ise varlık 
bulmak için yaşıyoruz!  

Sapkınlık, elimizle yaptıklarımıza –para, mevki vs.- tapınmamız ve doğru 
bildiğimizin kesin bilgi olduğu zannıyla bakıp hakikate direnmemizdir ki ehli 
kitabın sapkınlığı budur. İlkeler ile üst yapı kurumlarını edinmezsek sapıtırız.  

“Ey kitap ehli, nasihat verir durursunuz, lakin kendiniz tutmazsınız” Anlatıp 
duruyoruz ama kendimiz yapmıyoruz, ne olacak? 

Kitap ehline hitabı, ana gelince bizedir. Abdülkadir Geylâni Hazretlerinin bal 
hikâyesi vardır. Bir hasta çocuk getirirler. Kırk gün sonra getirin der. Kırk gün 
sonra gelince de “evladım, bal yeme” der. Efendi kırk gün önce niye demedin 
derler. “Yaptığım şeye nasıl yapma diyeyim” der. Ayetle aynı anda 
aynalaşırsınız. 

Ey sapkınlar dendiği zaman cennetin gölgesi artık üzerinden kalkmış, üst yapı 
kurumları çalışmıyor. İlkesini kişiselleştirmiş olarak değerlendirmeler 
yapıyorlar ve taassuptalar, kendilerini sınırlamışlar.  

Muhafazakârlıkta kimlik koruması olur ki hayatta kimliklerinizle yürürsünüz. 
İleriye doğru kimliklerinizle adım atarsınız. Kimliği olmayanlar olduğu gibi 
yaşarlar, doğadaki hayvanlar gibi düşünün. Kimlikler edinilmeye başlandığında 
kolektif olarak yeni bir şeye devinirsiniz.  

Sapkınlık demek tümelleri kişiselliğe indirgemek, hakkının dışında varlıklara 
atfetmektir. Mesela putperestlikte putları Allah edinir, Allah’ı put etmez.  
Puta Allah diyor. Çoban hikâyesinde Allah’a hüsnü zan ile gelsen saçlarını 
tarasam vs. der. Allah’ta ben kulumun zannı üzereyim diyor. Bir şeyi Allah 
yapmıyor orada. Hüsnü-zan ile Allah’ına biçim vermiş. Sui zan yaptığınız 
şeyleri ilahlaştırmanızdır. Ya da tümeline bağlı ilkesel olanı 
kişiselleştirmenizdir. 

“Kur’an’ı aklıyla okuyanın imanı gider” diye bir hadis var. Elbette ki akıl ile 
yorumlanacak ama burada bahsedilen akıl kişisel menfaatler üzerine – aklı 
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maaş- ve kişiselleştirerek okuyan akıl tipidir. “Bir insan bir yanlışa düşünce 
Allah onun imanını alır. Ne zaman geri döner, verilir.”diyor. Günah 
işlediğinizde bunu görürsünüz. Tövbeyle dönersiniz yine. Kesinlikle böyle diye 
diretirseniz sapkınlardan olursunuz. Babam “Evladım sakın onlarla tartışmaya 
girme. Onlar yobazlardır” derdi. Felsefenin, dinin, bilimin yobazı olabilir… At 
gözlüğü takmış, kendi bakış açısıyla, kendi sınırlarında bakıyor demektir.  

Birisi geldi, konuşuyoruz. Senin anlattıkların kelam ilmi dedi. Ayet, hadis 
konuşuyoruz, kelam ilmi oluyor. Baba’nın yanına gittim, bu kelam ilmi nasıldır 
ki olumsuz bakılıyor diye sordum. Vahabi bakışı! Doğru bildiğinden şüpheye 
düşürür…   

“Yavrum” dedi. “O ilimde Allah’ın ilmi değil mi?” O ilimde Allah’ın bir ilmi 
değil mi? O’ndan tecelli ediyorsa O’na yükselinir, yol olur.  

Felsefe, pozitif ilimler iman ehli bir insan için Allah’u Azimüşşan’a hayret ve 
hayranlığa götürerek tanıklığa sebep verir. Eskiden olumsuzlanarak gavur 
icadı denen şeyler bu gün Cenab-ı Hakk’a tanıklığa doğru yol götürtür. 

Tüm varoluşta temel ilke “Bilinmeyi istedim”. Bilinmek istenci bilmeyi getirir. 
Bu istenç ile insanlık tarihi, bilgi ve bilgi aktarımıdır. İnsanoğlu sadece bilgisini 
miras bırakır. Toprağı değil ekip biçmenin bilgisini miras bırakmıştır. 

Bu ayette geri geçmişe bir dönüş, sibernetik bir anlatım vardır. Kitap ehli 
derken geçmişine döndürür. Kendi belleğindeki neden ilkesi ne ise ona göre 
davrananları anlatıyor bu ayette. Allah’u Teâlâ’nın bizden isteği nedenlere 
göre değil, erek ilkeye –gaye- göre hareket etmemiz. Nedenlere bağlı kalır, 
birde kişiselleştirirseniz sapıklığa düştünüz. İnsanda amaç yürümektir, 
yürümüyorsa nedeninden uzaklaşmıştır. Burada bahsedilen taassuptur. 
Taassuba girdiğin anda yürüyüşün durur. İnsanın nedeni Hakk’a her daim 
ileriye doğru gitmesidir. “İki günü eşit olan bizden değildir” diyor. Bunu şiar 
edinseniz size yeter. Hep daha ileriye yürürsünüz.  

Ayette putların da duranlar, kitap ehli olup duranlar, Kur’an ve sünnet bize 
yeter diyenler, Resulullah’ı reddedenler, günü reddedenler görülebilir. Senin 
doğanda ileriye taşınmak var, yerinde kalmak yok ki… 1400 sene öncesinde 
dur dememişler ki! 1400 sene önce geleni zemin edinerek yürü demişler. 

“Beşikten mezara kadar ilim öğren.” 
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“De ki ilmimi arttır.” 

“İlim kadına da erkeğe de farzdır.” 

Çünkü ilimle ilerlenir. Doğada ilerleyiş ilimledir. Tinde –maneviyatta- gelişim 
de ilimledir. İnsan ilimlendikçe –bilgilendikçe- bilinçlenir ve bilinçlendikleriyle 
ahrete yürür. Akıbet ile okursak bilinçlendikleriniz ile akıbete dair 
öngörüleriniz olur ve o öngörüler ile hayatınıza yön verirsiniz. Cennetin 
gölgesindesinizdir o zaman… 

İlkelerden taviz vermez, akıbetleri görerek yaşarsanız, gerçek bir bilgi geldiği 
zaman nedenlere takılıp kalmazsınız. Geçmiş bir pranga olarak yürüyüşünüze 
engel olmaz. Geçmişte olanlara takılıp Allah’ın iradesinin dedikodusunu 
yapmazsınız. Hikmetine vakıf olursanız o bilgiyi de alır yürüyüşünüze devam 
edersiniz. Ya da geçmişi ibret olsun diye öğrenirsiniz; böyle yapma!  

“Onların yaptıklarından sana bir mesuliyet yoktur.” Diyor. Kur’an’da geçmişte 
olanları bize duygusallaşalım diye anlatmıyor, ders al, ibret al, ilerlemeni 
istiyoruz diyor. Kısasların tamamı ileriye taşınman için; Musa’da, İsa’da kalasın 
diye değil.  

Tarihin tamamı ileriye taşınmak içindir. Kimse ben burada duracağım 
diyemez, birisi gelir kafasına vurur; mecburen ilerler. İlimden uzaklaşmaya 
başlayana Allah’ın kırbacı gelir. Neyle sınırlanıyorsa o setlerine kırar geçerler. 
Sonra ilerleme devam eder. Hindistan, Çin, Osmanlı, Abbasiler… Doğu 
Bloğuna demir perde deniyordu, o kadar sınırlanmış. Yıkıp geçtiler. 

Peygamberler tarihi bunu gösterir. İlerleme devam eder. Yeni bir peygamber 
gelmiş, yeni bir bilgiyle devam edilmiştir. Maneviyatta sürekli ilerleme vardır. 
Batıl üzerinden Hakk kendini gösterir, gerçek olanla ilerleme devam eder. 
İlerlemenin önünde duran –gerçek olanı reddeden- yok olmaya mahkûmdur.  

Taassupta –yobaz- duruluyorsa mutlaka birilerini de sınırlıyordur. Bu 
felsefenin de dininde bilimin de yobazı olabilir. Hegel’i, Aristo’yu vs. put 
edinmiş veya bir teoriyi gerçek bilgi kabul etmiş kavgasını ediyor.  Allah’ı 
bilime dâhil edersek ilerleme olmazmış! Bu Hıristiyan teolojisine göre öyle… 
İslam da öyle bir şey yok ki ilme teşvik var. Bu akımdan etkilenen bizdeki 
pozitif ilimcilerde aynı söylevi edindi. Cumhuriyet tarihinde bunu görüyoruz. 
Onlar taassuptaydı, muskalar vs… Kişi kendi menfaatine göre gerçek bilgiyi 
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anlatıp insanları da buna göre algı yönetimiyle yönlendiriyorsa o zaman 
problem var demektir. Menfaatlerini kıble edinmişler. Televizyonlarda Allah 
diyerek cebine para indirenler var. Kıbleyi de kendileri yapıyorlar. Kıble her 
zaman Allah’tır. Ajitasyonlarla insan gütmeye çalışılmamalı. Bu millet aptal 
değil ki! Sen naklini yap, halkın verdiği karşılığı gör, ona göre hareket et. Amaç 
bilgiyi sunmaktır, menfaatine göre yönlendirmek değil. 

Eski mürşitler talebelerini başka hocalara yollamazlarmış. “Evladım halinizi 
bozar” Onun haline göre değil çünkü. Nasihat ettiğin şeyi kendin tutacaksın 
önce.  

56. Ayet “Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri 
yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. 
Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”  

 Deri değişimini nasıl anlamalıyız? Acı zihinsel bir şey değil midir? 

Acı duymak ruhsal bir şeydir. Beyin üzerinden ruhsal olarak duyarsınız. Ahret 
üzerinden bakarsak ruhu varsa nesnesi de olacak. Beden üzerinden olacak 
yani. Nesnesi üzerinden ruhsal olan yaşanır. Ruh, ilkesel olanı bedeni 
üzerinden yaşar. Akıbet olarak ise halden hale geçişi anlarsınız. Deri örtüye 
kinayedir. Örtüden örtüye, halden hale devşireceğiz demektir. Gerçek gelip 
de geçmişin önüne sunulunca “Oku hesap görücü olarak nefsin yeter” 
Gerçekle kıyaslarsan yanarsın. “Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim” 
Nesnesinde yaşarken kendi ruhunun hakikatine zaten örtülüdür insan. Gerçek 
üzerinden gerçeğe değil, gerçek üzerinden kendi üzerindedir. Tekrar tekrar 
hatırlar, tekrar yanar. Tekrar tekrar pişman olur. Sağıtılana kadar… Hâlâ 
devam ediyorsa! Bu hale bir derviş gelirse başka bir kıble gösterirlerdi. Zikirler 
ile iyiliğe sebep olacak iş göstermelerle sağıtırlar. O zikir o halden kurtarmak 
için, çekerken o hali unutur. Veya bir hizmet verirlerdi, oyalanırken insan 
unutur, nevrozlara depresif durumlara girmez. Tekrarlama büyük problemlere 
doğru gider. Deri değiştirmek devamlı yeni örtüler edinmektir. Hakk’ı kıble 
edinmesi gerekirken hep kendine odaklanıyordur. Bunu aşmak gerekir, bunu 
aşamadığı  

Bu gibi durumlar da çıkış yok. Ancak üstün olan bir şey ile çıkarsın. “Allah 
üstün ve Hakim dir” diyor. Bu şifasıdır. Sen kendine hâkim değilsin. Depresif 
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yani acziyete düşmüş insan tüm olayları alır, tekrar tekrar yaşar. Eskiler ona 
“besleme onu” demiş. Kendimizde canlandırırız. Onu kendimizde diriltir aynı 
zamanda da örtünmüş oluruz.  

Akıbet olarak yaptığımız her şey hesaplaşacağımız bir şey olarak bize geri 
döner.  

57. Ayet “İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde 
ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. 
Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.”  

 Bu gölge/gölgelik nedir? Yaşantımıza dair nasıl anlamlandırmalıyız? 

Gölgelik üst yapı kurumları demek… Arketipal olarak insanın yaşadığı her 
şeyin ilahi âlemde melekût karşılığı vardır. Gölgelik koruyucudur. Kendilerini 
korunacakları bir alana koyacağız diyor.  Güneşe dayanamayacağın için 
gölgelik veriyor. Cenab-ı Hakk’a dayanamaz insan. İlkesel değerler üzeri 
yaşamak kolay değildir. Değerler üzeri yaşarken nimetler üzeride yaşamaktır. 
Nefsi emaremizden yana korunmamızı sağlayan ise ilahi, ilkesel değerlerdir. 
İlahi değerler üzeri yaşarken, bilgiler de alırken “Ya Musa biz bu kudret helvası 
ve bıldırcına dayanamıyoruz. Yeryüzünün mercimeğinden sarımsağından da 
ver” diyorlar. Bize gölgelikte ver, bu güneşe dayanamıyoruz demek. İçeriksel 
bakış ile bu anlamlar çıkar. Devamlı içeriksel konuşsak azcık ta dünyaya doğru 
dersiniz. Cennet olduğu gün hem dünyevi yet de hem ilahiyatta dengesini 
bulduğunuz andır. Ama sınırların vardır. Gölgeliğinde sınırları var.  

Ayette altlarından ırmaklar akan diyor. Bir ırmağın yanına gitseniz ayağınızın 
altından akıyordur. Ellerine hüküm vererek kullanabilir kıldığımız ve 
ulaşılabilir olan demek. Üstünden akmıyor, yani ulaşılamaz değil.  

Irmak için 4 ırmaktan bahsedilir.  

Bal ırmağı anlayış; bir insana anlayış geldiği zaman bal gibidir, zevktedir.  

Süt ilmi ledündür; içerden gelir, feyz-i akdes. İçerden bir bilgi gelir, rüyada, 
ilhamat olarak vs. Bir veli ile veya Cenab-ı Hakk’tan direkt. Daha önce hiç 
bilmediğin bir bilgi... Kaynağından gelen bilgi, sütte kaynağından gelmez mi? 
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Su dışarıdan edindiğindir; ilmi huzûri. Pozitif ilimler vs. İnternet ile sudan 
istifade şu an müthiş. Zahiri nasılsa batını da öyledir. Eskiden suları 
taşırlarmış. Şimdi normal suya nasıl kolay ulaşabiliyorsanız ilmi huzuriye de 
öyle ulaşıyorsunuz.  Musluğu açınca da su akıyor, bilgisayarın tuşuna basınca 
da su akıyor. Maneviyat ile zahirin gelişimi paraleldir. Buna felsefi olarak 
spekülatif diyorlar. 

Şarap halden hale değişmektir. Aşk şarabı; duygulardaki değişmelerdir. Şarabı 
içenler içerdekini dışarı kusmazlar mı? Duygusal olarak neleri biriktirmişlerse 
dışa vururlar aynı zamanda. Sarhoşluk mihenk taşıdır.  Aşk, muhabbet, sevgi 
ile kişilerde değişimlere sebep vermektir.  

Bal anlayıştır, Manadır. Mana, saf bir zihinde olur. İnsan dünyevi, şehevi, 
menfaatlerle dolu bir zihinle kavramsal düşünemez. Bunlar bizi duygulara, 
hayale doğru tetikler. Mesela nefsinizden dolayı bir bayanı düşünüyorsanız 
ilahi olarak Allah’ı düşünemezsiniz. Ne zaman ilkesel düzeyde içerikleri 
kavramsal olarak bağdaştırıyorsunuz, bambaşka anlamlar alıyorsunuz o 
zaman bal.  

Biraz önce cennet üzerinden konuşmalardan edindiklerimizin hepsi bal! Bu 
böyleymiş! Birisi duygulandı o arada ağladı; oda şaraptan içiyor. 
Televizyondakilerin hepsi şarap içiriyor, müptela ediyorlar, kıblede kendileri 
oluyor; gitti güme! Duygusal tepkilerde akli belirlemeler net olmuyor. 
Duygular ile doğru tepkiler, tespitler zorlaşır. Duygu da gereklidir ama bu din 
akıl dinidir. Muhammed efendimiz âşıktı Allah’a ama belirlemelerde de 
Cenab- Hakk’a bağlıydı. Hayati ilişkilerde her zaman aklı öne getirmiştir. 
Efendimizin âlemle ilişkilerinde akıl, Cenab-ı Hakk ile ilişkilerinde duygu 
öndedir. İkisinin arasının dengesini bulmak lazım…  

Bu ayeti Musa aleyisselamın ümmeti üzerinden de okuyabilirsiniz; Cenab-ı 
Hakk’ın kudretinin tecellisine dayanamıyoruz, asılların uzantısı gölgelerden de 
dünyadan da nasibimiz olsun. Hem de nefsi emarenin uzantısı olan 
gölgelerden bıktık, Ya Rabbi bizi kurtar çaresizliğinde Cenab-ı Hakk kişiyi 
cennetin gölgeliği olan değerlere, ilkelere taşır. İkisinin arasını bulmaksa 
aidiyet ve sorumluluklar ile üst yapı kurumu edinerek her şeyi hakkınca 
yaşayarak olur. Buna helal diyoruz, yani dinde hak olan. Senin hakkın olan… 
Hak gerçekten aldığın paydır. Gerçeğin kendi varlığından istidadın kadar 
verdiği pay… İstidadını bilip razı olursan, tamam… 
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Bu gölgeler vadisi –dünya asılların gölgesidir- bazen unutturuyor. Dikkatli 
bakın dünyaya dönük yaşanan şeylerin sonunda tatminsizlik vardır. Cennet 
nimetlerinde tatmin vardır, yaptığınız her iyilik, doğruluk, güzellik sizi 
mutmain kılar. “Emin belde” olursunuz. Cennet senden uzanıyordur. Cennet 
hiçbir zaman şüphenizin olmadığı yerdir. Bir insan Allah ileyse Allah ile oturup 
kalkıyorsa, yalnız Allah ile yürüyorsa cennetin gölgesi üzerindedir. 
Akıbetlerinden kaygısı olmaz, huzursuzlukları olmaz, rıza üzeri yaşar.  

Ayetleri faklı yönlerden okursanız daha anlamlı olur. Gölge asıl olmayan 
demektir ama bu teknik yorumu. Arketipal yorum yani senin üzerinde 
yaşanılır olan asılın uzantısıdır, korunaktır. Gölgelik seni güneşten korur. 
Güneşin altında kim oturabilir? Ne zaman ilahi sıfatların uzantısından 
besleniriz, değerler ediniriz o zaman cennetin gölgesindeyiz. Nefisi emarenin 
güneşliliğinden sınırlarımızı bulmuş olarak korunarak Cenab-ı Hakk’ın 
güneşliğine geçeriz. Nefsi emmare den korunma, değerler üzeri yaşama, 
keyfiyetlere uğramama… Ne zaman aidiyetler üzeri görüp yaşarsınız her iki 
gölgelikten de faydalanırsınız; hem dünyevi hem cennet… 

58. Ayet “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.”  

 Ehil kavramını merak ettik. 

Sizi bir tek nefisten yarattı dedikten sonra hepimize ortak ilkeler veriyor. 
Ortak tepkiler, aynı duygulanımlar gösteriyoruz ve bize üst yapı kurumları 
veriyor ve bununla nefsinizi yeniden yapılandırıyorum, sınırlarını çiziyorum 
diyor. Bunun üzerinden dipnot olarak hepsini açıyor.  

Emanet için kâbenin anahtarı demişler. İnsan üzerinden ise kendi kabenizi – 
beytullah insandır- varlığınızın kapılarını açan şeyleri –anahtar-. 

Ehline veriniz; yeterliliği olanlara veriniz. Eski dille söylersek rüştünü 
bulanlar… Yoksa emanet zayi olur. Rüştüne gelmemiş birisine bilgiyi verirseniz 
onu enaniyetine taşır, deccal çıkartırsınız. Bende biliyorum, şöyleymiş, 
böyleymiş. Çok insan görmüşüzdür birisinden bilgiyi alır, o bilgiyi Allah’a veya 
aldığı kişiye atfederek değil kendindenmiş gibi söyleyen… Ehil yeterliliği olan, 
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bilgiyi kendi menfaati için değil Hakk için kullanacak, kendisi de ondan istifade 
edebilecek. Rüşt, mürşit yani iradesi kendinden olan, ilkesel olarak irade 
edebilen, üst yapı kurumunu edinmiş olan… Rüştü olmayanın sınırları yoktur. 

Fatih Sultan Mehmet 20–21 yaşında fetih yapıyor. Üst yapı kurumları 14 
yaşından itibaren verilmiş. Padişahlığa geçirilince savaş olacak, babasını 
çağırıyor; devletinizin başına geçiniz diyor. Babası da sen baştasın gerekeni 
yap, diyor. Babasına olan cevabı; padişah sizseniz geliniz, ordunuzun başına 
geçiniz. Eğer padişah bizsek, geliniz ordunun başına geçiniz. 

İlkesel olarak, iradi olarak seçimlerde bulunabiliyor. Kendisi kadar genç bir 
insanın ordunun sözünü dinlemeyeceğinin değerlendirmesini yapabiliyor. 
Değerlendirme yetisi var ve ilkeye –gerçeğe- göre irade koyabiliyor. Ordu tam 
olarak kabul etmediği, gönlüne almadığı için İstanbul’un fethi de meşakkatli 
olmuştur. Ordunun kabulü fetihten sonra oldu Fatih’i. 

Emanet bilgidir. Hallerde içine girer ama aslında o da bir bilgidir. Meleki haller 
dahi içeriksel olarak bilgidir. Efendi kalkar emaneti – ki eskiden kerametler 
emanet olarak verilebiliyordu- yeterliliği olmadığı halde evladına akrabasına 
verir. Sonra da hesabını sorarlar. Bir çok yol, yeterliliği olmayanlara emanet 
teslim olduğu için dejenere olmuştur. Osmanlı’da ehli olanlar yerine getirildiği 
için 600 sene saltanat olmuştur. Belli bir kast sistemi göremiyorsunuz. Daha 
imtihan edilmemiş, kendisinde haiz olan potansiyeller ortaya çıkmamış birine 
emanet teslim ederseniz menfaatine kullanımlar görülür. Baba hayrına 
kerametle şifa verirken ehli olmayan evlat menfaat karşılığı yapmaya başlar. 
Hesabını baba da verir. İsterse veli olsun! Bu ayette ehline vermek emirdir, 
farz yani zorunlu. Ehli olana vermeyip menfaatler doğrultusunda başkasına 
veriliyorsa hesabı da var diyor bu ayette. 

Soyun bir kutsallığı, aktarımı vardır ama önemli olan ehildir. Selman-i Farisi bu 
noktada bize örnektir. Pençe-i Ali aba, ehli beytimdir diyor. Allah’tan dört 
halife ehli Beyt’ten olmamış, dördüncü hariç. Yoksa rüştümüzü, dinde 
yeterliliğimizi bulamazdık, saltanat devam ederdi. Sen onlara istişare et 
derken her birinde Hakk tecelli ediyor, sen peygambersin ama onlarla da 
istişare et diyor. 18 yerde Ömer efendimiz üzerinden ayet iniyor. İktidar veya 
babadan oğula bir sistem olsaydı kimse ses çıkartamazdı, Hz. Ömer’in 
bildiğimiz ne itirazları olmuştur Resulullah’a… Karar mercii O, bilgi mercii O 
olsaydı; insan kendi öz varlığını bulamazdı. Birey ve kişilere bağlı kalırdık. 
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Halifelik sonradan yok edilmiştir. Osmanlı’ya, Emeviler’e vs. geçmiş. Halifelik 
maneviyata dair değil siyasettir. Halk üzerinde etkili olup yönetebilmek adına 
olan bir şeydir. 

Tarihe bakarsanız halifeliğin gölgesinde kaldık. İnsan safha safhadır ve 
gölgede kalan ağaç büyümez. Güneş görecek ki palazlanacak. Dünyanın 
gölgeliği de olsa, cennetin gölgeliği de olsa! Cenneti indirmiş bir insanın 
gölgesi altındasın. Onun gölgesinden çıkmadan kendini bulamazsın.  

Abdülkadir Geylani’nin müritlerinden birisi Hakk’a yürüyor. Kitabın ne; 
Abdülkadir Geylani… Peygamberin kim; Abdülkadir Geylani… Ya Rabbi bunun 
hali nicedir? Biz ne yapalım? Diyorlar. Rabbül Âleminde huzura çağırıyor 
mübareği. Ya Gavs, kulumun hali nicedir? 

Ya Rabbi, kendimi öğrettim. Tam seni öğretmeye başlamışken sen aldın 
götürdün. 

Yani bendeki tecelliyatını gördü. Benim gölgemdeydi, ben güneşi 
gösterecekken sen aldın götürdün. Gölge sınırlayıcıdır. Sınırları vardır ama 
sınırlayıcıdır. Birde cevizin gölgesiyse uzandınız mı kalkmazsınız. İlle gölgeden 
çıkartırlar. Ya yol verirler, ya da kır putu derler. Kırmazsa kendisi yürür. İsmail 
Emre’nin ki öyle oluyor. Halil Develioğlu kır putunu diyor. Beni aş diyor, 
kendinde olanla yürü. Kırmıyor, Efendi ertesi sabah Hakk’a yürüyor. İnsan 
sevdiğine çocuk gibi değil midir? Kimin gölgesinin altındaysanız onun küçüğü, 
çocuğu gibisinizdir. Onun için uzaklaştırırlar, belli bir devreden sonra yolun 
açık olsun derler.  

56. Ayet “Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri 
yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. 
Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”  

Ayet, delil -ispatı kendinde olan demek… Her varlık Allah-u Azimüşşan’ı 
kendinden ispat eder. Gerçekliğe işaret eder. Vacib-ül Vücud, zorunlu bir 
varlığa ait olarak tezahür ettiklerini gösterir. Zati sıfatlardan Muhalefet-ül 
Havadis yarattığı hiçbir şeye benzemez demektir. O’nun mahiyetini, olan 
şeyler ile bilemezsiniz demektir. Olan şeyler -dağ, kuş, çiçek, böcek, vs.- ile 
Allah’ı bilemezsiniz, yalnızca işaret ederler. Varlık olarak, olanın üzerinden 
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bilirsiniz ama mahiyetini bilemezsiniz. Bir sıfatına işaret eder ama mahiyeti 
değildir. Ancak benzerinin üzerinden bilirsiniz ki burada benzemez diyor.  

Gerçeği, işaretlerimizi inkâr edenleri yani gerçeği alıp yürümeyenleri diyor. 
Gerçekle karşılaşıldığı zaman kendi kendine yanar, yaptıkları ettikleri sebebi 
ile. Allah’ın Hak ve Adalet sıfatından kaçılmaz. Ne gerçekten ne de yaptığınız 
her şeyin karşılığı olması sebebi ile adalet sıfatından kaçış yoktur. Hem 
manevi hem de doğa tarihinde gerçeğe doğru bir ilerleme vardır. Gerçek 
gelince önce kabul edilmez. Kopernik, Galileo, İbn-i Sina…  Zamanlarında kim 
kabul etti ki onlarla gelen gerçekleri! Ama gerçek geldi mi zorunlu olarak ona 
devinilir. İnsanoğlu gerçekle devam ederken, nefsi emmare ile dünyanın 
gölgeliğini isterken dünyaya yayılmaya başlıyor. Göçlerin tamamı yayılım, 
menfaatlenmek içindir. Benim kanaatimce din savaşları değil, menfaat 
savaşları vardır. Vatikan’ın haçlı seferleri de Osmanlı’nın ki de menfaat 
savaşıdır.  

Uyanıp kendi başına gerçekle yürümezsen birisi gelir senin uyanmanı sağlar. 
“Böyle olmuyor “u zor öğreniyoruz. İnsanlık tarihine bak, yürümeyeni ateşe 
atmamış mıdır? Seni atmazsa senden sonra geleni ateşe atar. “Sizler dinimize 
hizmet etmezseniz sizleri giderir, yerinize dinimize hizmet edecek kişiler 
getiririz” Padişah bir ülkeye girince hepsini helak eder. Hak, hakikat gelir de 
sen onunla yürümezsen seni helak eder. Önceden kabul et diyor.  Başka bir 
manada da sen hizmet etmezsen geride kalırsın, başka biri gelir seni 
uyandırır. Çin, Hindistan, Osmanlı’da olduğu gibi… Sorumluluklarına göre 
hareket etmez, gerçekle de yürümezsen sonucunda kazanmış olduğun acılar 
ile seni gerçeğe taşırlar. Böyle olması gerekiyormuş’u o acılar ile zor olanla 
görürsünüz. Keşke yapmasaydım! 

Ne kadar yanarsanız o kadar içselleştirir, bilinçlenirsiniz. Çin şimdilerde bilgiyi 
alıyor, değere çeviriyor ve onu işliyor. Artık taklit yapmıyor, özgün üretim 
yapıyor. Büyükte bir ordusu var. İki, üç adım sonra geldi Yecüc-Mecüc.  

Bu ayeti hem ahret üzerinden hem de akıbet üzerinden okuyabilirsiniz. 
Tramvatik durumların hepsinde tekrar vardır. Ne yaptı, neden yaptık, tekrar 
tekrar düşünürler. Çocukları gelir, onlar da düşünürler. Deri yenilendi, çocuk 
geldi ama o da sömürge altında. Tekrar tekrar aynı acıyı yaşıyor. Bilinç tipi 
değişmedikçe biz onu tekrarlatırız diyor. Ta ki doğruyu bulana kadar… İsrail 
oğulları en az iki-üç kuşak çölde mahzur kaldı. Bir kuşak geliyor “biz 
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geçmişlerimizin sözlerini dinlemediğimiz için buradayız” diyor. Peygamberin 
sözünü dinliyor ve savaşmaya gidiyorlar. Git sen savaş diyenlere karşılık, gidip 
savaşcağız deyince kazanıyorlar; Davud aleyyisellam ile.  

İster kendi üzerimizde ferdi olarak, ister toplumsal olarak ister ahret 
üzerinden olsun değişim hep böyle olur. Doğruya gelene kadar tekrar tekrar 
yaşarsınız. Kıbleyi Allah edineceğiz, başka çare yok. Bir kişi ne zaman 
kendinden tavizi olur, Ya Rabbi biz hata ettik der, Allah’a sığınır belki o zaman 
affedilir. İğnenin deliğinden deve geçtiği zaman demek kendisinden bir şey 
kalmadığı zaman demektir. Varlık verdiği her şeyi –inatta durduğu, kendine 
varlık verdiği, Cenab-ı Hakk’a sapkınlıkta durduğu ne varsa- bırakacak, gerçek 
olanla yürüyecek. Kendi varlığında nesnel olarak bulduğu dayanakları yitirip 
gerçek olanla bilincinde dayanak edindiği zaman kurtulmuştur. Bilincinizin 
önüne dayanak edindikleriniz alındığında tramvatik olaylar olur, bilinç yıkılır. 
Gerçek iman sahibi insanda bilinç yıkımı olmaz. Çünkü Allah’ı dayanak 
edinmiş olarak eminlikte yaşıyordur. Tevekkül ve teslimiyet... Başına 
gelenlerden ve elinden çıkanlardan yıkılıyorsa imanı şüphelidir.  

Bir Arnavut kadının evi varmış. Hatun evin yanıyor diyorlar. “Dün verdi, bu 
gün aldı. Zaten O’nun idi.” Diyor. Bu kadın yıkılır mı? 

Günümüzün en büyük problemi imanlı insanın az oluşudur. Allah’a iman 
ediyoruz da işlerimizde emin olamıyoruz. Yıkılıyoruz. Allah’ı bile unutuyoruz. 
Bilincimiz çöküyor, bilgisayarın çökmesi gibi bilgi-işlem çöküyor. Tekrar tekrar 
yaşıyoruz; sabah kalkıyoruz biraz daha iyiyiz, başlıyoruz şöyle oldu, böyle 
oldu, şu mu yaptı, bundan dolayı mı oldu vs. Allah hiç yok arada! Kaygılar, 
kaygılar, kaygılar… 

Terki dünya, terki ukba, terki terk demişler. Dünyayı kalbinizden çıkartın, 
dünyadan yana beklentiniz olmasın. Ukba; yani Allah’ın size verdiklerinden, 
akıbetinize dair beklentilerinizden kurtulun. Bazı insanlar akıbetinden yana 
beklentilerinin olmaması ile yıkılıyor. Hayaller kuruyor, beklentileri olmayınca 
anında yıkılıyor. Beklentileri umutları var, bir sürü anlam yüklemiş 
beklentilerine, olmayınca bağlantılarını koparıyor. Hayat hiçbir zaman bizim 
istediğimiz gibi değil ki; Allah’ın isteklerine göredir. Allah’ın isteğine göre 
yaşayamıyoruz. Ne zaman Allah’ın istediklerini isteriz, bilincimize de Allah’ı 
sağlam bir dayanak olarak alırız, o zaman yürüyüşünüz sağlam olur, 
yıkılamazsınız. Çünkü Allah ile ayağa kalkmışsınızdır, kıyam etmişsinizdir.  
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Nesnel dayanaklar sizden gider, ilkeler dürülür. Yıldızları dürüp, dağları 
savurduğumuzda dediği gibi kıyameti yaşarsınız. Artık size “yeri dümdüz 
ettiğimizde” her şey tozpembedir, dümdüzdür, size zahmet yoktur. Her şeyi 
olduğu gibi karşılıyor, olması gereken ne ise ona göre yaşıyorsunuzdur. 
Gerçekten Allah’a iman ediyorsanız ve bilicinizi Allah’ın istençlerine göre 
işletiyorsanız hiçbir şeyden korkmayın. Hz. Ömer efendimizin özgüvenine 
bakın; “Bu akıl benden gider mi?” “Bu akıl senden gitmez.” “O zaman ahrette 
benim hiçbir şeyden korkmama gerek yok.” Diyor. Çünkü Allah’ından da emin, 
kendinden de emin, yaptıklarından da emin. Emin değilsek korkuyoruz, aciziz.  

Mümin bir adamda nevrotik, depresif durumların olmaması lazım. 
Hüzünlenmeler, sıkıntılar olabilir. Ama yıkılıp hayattan vazgeçme, köşeye 
çekilme yok. Mücadeleye devam. Önüne geleni aşacaksın her zaman. Son 
nefesine kadar mücadeleye devam…  

Allah’tan korkarak –havf- sınırlarımızı belirleyeceğiz, umudumuzu –reca- 
kaybetmeden eylemlerimize devam edeceğiz. 

Nisa suresi nefs ayetiyle başlıyor ve nefsi sınırlayacak her şeyi tek tek sıralıyor. 
Nefsinizi uyandıracak şeylere kadar sınırlıyor. Kadın erkek ilişkileri, toplumsal 
yaşamda nelere dikkat edilmesi gerektiği… İmanlı cariyelerinizle evlenmeniz 
Müslüman olmayanlarla evlenmenizden daha hayırlıdır der. Bunun aklı ortak 
ilkelerde olduğunuz insanlarla sağlıklı bir nesil yetiştirebilirsinizdir. Ayrı 
fikirlerde olduğunuz insanlarla doğacak çocuk şizoid –git gel’leri- olur.  Aynı 
ilkeleri olan insanlar nesil yetiştirebilir. Ayetteki akıl, geleceğe dair yeni, güzel, 
ruhsal olarak sağlıklı nesil yetiştirmek içindir. İmanlı insan, imanlı olmayan bir 
insan ile evlenirse ayete karşı durması bakımından başına gelmeyen sıkıntı 
kalmaz. Evladı üzerinden, toplumsal hayatta yaşadığı sorunlar üzerinden 
döner de döner. Sağlıklı, ilkeli bir toplum için uyumlu evlilikler yapınız ki güzel 
nesiller çıksın. Bu ayet bu bakımdan önem arz eder. Uyumlu yani ilkesel 
olarak değerlerinizin aynı olduğu kişiler ile… 

Bunu birde manevi evlilikler üzerinden düşünürseniz kendi ortak değerlerinize 
uymayanlarla arkadaşlık yaptığınız zaman sizden çıkacak hallerde –
çocuklarınız- git gel’leriniz olur, problemler oluşur. Nisa Suresi’nin sonlarına 
doğru “onların yanlarında da durmayın” diyor. Kişi, değerlerinize karşı lakayt 
ise o haller size de bulaşıcıdır. “Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim 
olduğunu!” Bu sizin değerlerinizi yitirmemeniz için söylenmiş bir ayettir. Sizi 
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şüpheye düşürmesinler diyedir. “Zayıflığınızı görüp böbürlenirler” diyor. 
Halinizi bozarlar. 

Allah sizin için istemiş, çünkü değerlerinize dokunurlar; üzülürsünüz ve 
değerlerinizi hiçe saydıkları için onlara benzemeye başlarsınız. Değerlerinizde 
tutarlı değilsiniz demektir ki sizden istediği tutarlılıktır. Haller bulaşıcıdır ve 
halleri bulaşınca sizde şüpheler, vesveseler oluşmaya başlar.  

Başkalarının iradelerine göre değil de gerçeğe göre yaşamaya başladın mı deli 
derler. Deli olmadan veli olmaz sözü de buradan gelir. Sizinle dalga geçerler. 
Dalga geçilmesi, hakir görülmek bu yolun kendisinde olan şeyler. Siz dürüst, 
doğru, Allah’tan yana tutarlıysanız ve birileri gelip sizinle dalga geçiyorsa o 
onun ayıbı, Allah’a örtülülüğüdür. Biz Allah’a dost olalım da millet deli desin! 
Veysel Karani’den birisi nasihat istiyor. “Allah’ı tanıyor musun? Başka birini 
tanımana gerek yok.” Bir tane daha istiyor; “Allah seni tanıyorsa başka 
birisinin seni tanımasına gerek yok.”  

Ayetleri ilkesel okursanız Allah’a göre yaşama vardır. “Allah’tan başka dost 
yoktur.” Ayeti özetler. Bu ayetin sırrına mazhar olmayı birisi istese Allah’tan 
başka dostu kalmaz, geçmiş olsun. Yusuf gibi kuyuya atar, ambargo senesi gibi 
yapar, Hz. Hüseyin gibi bütün kapıları yüzüne kapatır. Ne istediğimizden 
bazen haberimiz olmuyor. İstediklerimiz sonucunda nelerle karşı karşıya 
kalacağımızı bilsek belki hiç istemeyiz. Onun için maneviyatta bilmemek daha 
iyi. Zorunlu olarak yaşar, yürürüz. Allah kaldıramayacağımız yük vermez ama 
sonuçta yük, ağırdır.  

117. Ayet “Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Hâlbuki (aslında) 
azgın/inatçı bir şeytana tapmaktadırlar.”  

 Putlara dişi isimler veriyorlarmış. Dişilik onlar için ne ifade ediyordu ki 
böyle yapıyorlardı? 

Dişilik berekete işaret eder. Bereket dişiden gelir. Doğurganlık. Nesnel bir akıl 
ile hareket ediyorlar. Anaerkil toplumlar. Erkekliklerinden tavizleri yok, erkek 
egemenler ama istekleri dişil. Anaç olandan istiyorlar. Bu gibi toplumlarda 
kadın yaşlandıkça sözü hâkim olmaya başlar. Türklerde de böyle, kızken 
gelinken lafı geçmez. Ama ana olur bir de yaşlanırsa itibar onundur. Kral bile 
olsa onunla istişare eder, Osmanlı’da da bunu görüyoruz. 
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Dişillik her düzeyde berekete işaret eder. Kişi dişil olmazsa bereketi bulamaz. 
Mesela düşünce de dişil olmazsanız bereket gelmez. Mesela düşünce 
üzerinden bakarsak, `Bilmiyorum, talep ediyorum` dersiniz, o zaman bereket 
size gelir. Talep ederseniz bereket size gelir. Ben biliyorum erilliğindeyseniz 
bildiğiniz kadar da kalırsınız.  

İnatçı şeytandan istiyorlar. İnatçı şeytan nefsi emmare ve kendi tağutu. Artık 
nefis onda hakkıyla yaşayan bir şey değil, hakkının dışında yaşayan bir şeye 
dönüşmüş. Bir hocaya gidip bir şeyler istemekle aynı akıl. Putuna gidiyor şu 
işim şöyle olsun diyor. Aslında kendi aklında olanları putuna yüklüyor. Olduğu 
zamanda puta yüklüyor; put yaptı. Burada önemli olan tevhitten uzak 
olunmasıdır. Tevhit her şeyi Hakk’tan bilmekken bütün bağlaçları puta 
yüklüyor. Zeus verdi vs… Onu artık kendinde bir değer yapıyor.  

Sevdiklerinizi isim ile kendinize değer olarak taşırsınız. İsimlendirdiği anda 
kendinde konumlandırıyor ve içselleştiriyor. Allah dışarıda değil, bu evinde 
putlar istemiyor. Değer olarak ancak kendini istiyor. Benim evimde sen 
başkasını değer olarak koyuyorsun. Üstelik benim kendimi sıfatlandırdığım bir 
ismi yakıştırıyorsun! Normal putu kırabilirsin ama değer olarak kendinde 
barındırdığını kırmazsa yeni bir anlayışa taşınamaz. Resulullah birçok putu 
kırdı. Ama insanların gönül evinde birçok putu da devam ediyordu.  

Nefis şeytanlaşmış, hakkı olamayanları da kendine beklentileri doğrultusunda 
değer –put- edinmiş… O değerlere tapınmayı da ahlak edinmiş. Allah’tan 
istediği zaman somut bir şey olarak görmediği için O’nun verdiğinden emin 
olamıyor. Ama putlar somut olduğu için istediği olursa put verdi diyor.  

Put ayetlerinin tamamı çocukluk devresidir. İbrahim’den sonra Musa ayetleri 
ergenlik devresidir. Nefsi emmare sebebi ile içgüdüsel taşkınlıkları sınırlamak, 
kolektif bir bilince taşınmak için yasalar gelir. Yasalarla ortak bir bilinç 
ediniyor ve sınırlanıyor kişi. Yasalarla değerler ediniyor. İlkeler yasalarla 
özümsenir, benimsenir. Böylece insanlar yetişkinlik devresine yetişiyor. Musa 
a.s geldiği devre yetişkinlik değil, ergenlik. Yetişkinliğe doğru yetiştirir. 
Hz.İbrahim’in geldiği evre ergenlik devresine gidecek çocukluğun –suretlere 
tapınan- yetiştiği evredir. Suretleri kırıp ilkeleri değer edinen bir bilinç 
edinmesidir.  
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Çocuk alacalı bulacalıdır; gördüğünü ister, suretleri put edinir. Nefsinin 
isteklerini onların üzerinden gerçekleştiriyor. Sonra onları kendine değer 
olarak alıyor ve bunları aşması çok zor. Musa a.s gelip bunları sınırlıyor. Metin 
Baba’nın güzel bir tespiti var; insanlık daha Musa zamanına gelmedi der. 
Muhammediyet nerede kalsın! Adaleti görebiliyor musunuz? İnsanların 
kendilerini devletler olarak sınırladığını görebiliyor musunuz? Devletler dahi 
içgüdüsel olarak sadece kendi halkının menfaatini bencillikle düşünen, başka 
halkları gasp edebilen enaniyet içerisinde değil mi? Herkesin hukuku kendine 
göre! Kendine göre değil evrensele göre olsa gidip başkasının içişleriyle 
uğraşmaz. Avrupa’daki sömürgeci devletlere bir bakın! Bir yerde hâkimiyet 
istiyorlarsa orada acziyeti var ediyorlar ve burunları kanamadan 
kaynaklarından faydalanıyorlar. Çağdaş soygunculuk. Banka soyguncuları da 
bankanın aciz bir noktasını yakalar, sonra gider kasaları boşaltırlar. Aynı şey 
değil mi? 

Bütün insanlığın, devletler düzeyinde caydırıcı olacak uygulamaları olan hukuk 
sistemi henüz edinilemedi. İnsanlar artık dillendiriyorlar. Hepimiz büyük bir 
dünyada yaşıyoruz, dünya beşten ibaret değil. Talep varsa da cevap 
gelecektir, yüz sene sonra, üç yüz sene sonra olur, ama olur. İnsanoğlu 
Museviyeti bulur. Yasalarla, hukukla yaşamanın bilincini edinir. Ama 
maneviyattan uzak bir devre geçirmek lazım ki asa gelsin.  

Resulullah Uhud savaşında tereddütte kalıyor. Miktad “Ya Resulullah sen öl 
de ölelim. Musa’nın kavminin Musa’ya söylediğini biz sana söyleyici değiliz” 
der. Hepsinde böyle tam iman olsa tereddüt etmezdi. Tereddütte olan 
insanlara karşı “Ne yapalım?” diye istişare ediyor. Miktad kimseye fırsat 
vermeden bu sözü söylüyor. Sen ne söylediysen biz onu değer edindik 
demektir bu. Gerekirse yolunda da ölürüz. Bütün insanlık hukuk ilkesi ile 
yaşasın diye bir devre kendi içimizde acziyete düşmemiz olacak.  

Acziyete düşülen bir zaman olacak ki Yecüc-Mecüc, Deccal bu 
zamanlardandır. Sonra selamet gelir diyor. Yine haksızlık, kötülük olur ama 
lokal olarak olur. Yasalarla yaşandığı için tüm insanlığı etkileyecek bu günkü 
gibi şeyler olmaz. Hukuk işlevsel ise somuttur, değilse soyuttur. O zamana var 
ama daha. Üç yüz sene sürer.   

Sonra Süleyman gelir. İnsanoğlunun âleme hüküm vermesi devresi var.  
Bilimin birinci evresi dünyadaki her şeyi, nesnel olanı kullanılabilir kılmak. 
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İkinci evresi ise tözüne –cevherine- bağlı olarak yeniden üretebilmek… 
Resulullah’ta görürsün tay-i zaman, tay-i mekân. Sonrasında evliyalarda 
zaman içinde zaman halk etmeler görüyoruz. Tözüne bağlı olarak yeni bir 
hayat veriyor. İnsanoğlu henüz bilimin birinci evresini yaşıyor, doğada olanı 
kullanılabilir kılıyor; telefon vs. İkinci evre tözüne bağlı olarak yeniden üretim. 
Süleyman kullanabilir kılmanın çıtasıdır. Süleymaniyete gelindiği zaman her 
şey her insan için kullanılabilir kılınacaktır. Musa –hukuk- sağlam olursa 
Süleyman –devlet- rahat iş görür.  

Bilimin ikinci evresi ise cevherine –nura- bağlı olarak yeniden üretim… O 
zaman cennetin kapısını dünyada aralar insan. O zaman dünyayı terk 
edebilirsin. Şu anda dünyayı kullanabilir kılıyoruz. Töze bağlı olarak yeniden 
inşa etmeye başlarsan başka dünyalarda inşa edersin. Bunun ipuçlarını doku 
üretimi, organ üretimi çalışmaları bize veriyor. Ama hâlâ materyale –özdeğe- 
bağlı, nura bağlı değil. Yapılacak, Allah’u âlem halifem demiş. Bende olan her 
şeyi burada yansıtacak diyor. İnsanoğlu daha yeni başladı.  

Baba derdi; Yavrum, icat edilenler icat edileceklerin tırnağı olamaz. Neler, 
neler… 

Şu an televizyon izliyoruz. Bir adım ilerisi 3 boyutlu oldu. Bir adım daha ilerisi 
ne olur, holografik olur. Tiyatro izler gibi izlersin. Üç boyutlu bir mekânda 
olursun. Bir adım daha ilerisi simülatif olarak içerde filmi yaşarsın. Başkasının 
yazdığını oynarsın. Kırmızı başlıklı kızsın, kurt seni kovalıyor gibi. Yani rüyayı 
canlı kılar. Umumi olarak bilinçli rüyalar seyredersiniz. 

Evrelerden bakarsanız neler olacağını öngörüyorsunuz. İlla da keşfi olarak 
bakmanız gerekmez. Son yazdığımız kitaplarda (Ahseni Takvim 1-2) geleceğe 
dair olacakların ilkesel aklını vermeye çalıştık.  

Bakara nasıl başlar; “Elif, Lam, Mim. İşte bu Kitap ki, O’nda hiçbir şüphe 
yoktur.” Eğer içinde şüphen yoksa Bakara’da olanları uygulanabilir olarak 
yaşayacaksın diyor. Ama şüphen varsa Fatiha’da kaldın. Allah’ın varlığına iman 
ettin ama doğru yolda yürüyemiyorsun demektir. Şüphesiz bir şekilde, 
vesveseye düşmeden, tutarlı olarak yaşanması gerektiği bilincini almaya 
başladığın anda Bakara’daki ayetler ona göre önüne geliyor zaten.  
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En çok hayran olduğum tarafı, ayrı zamanlarda peyder pey indiriyor, her birini 
bir sureye atfettiriyor. Hz. Zeyd ve Hz. Osman zamanında sure dizilimi oluyor 
ve her bir sure birbirini aça aça gidiyor. Bu sure dizilimi de keyfi olmamıştır. 
Evliyullah’ın içinde dahi öngörüleri çok yüksek olanlar var. Bunlarsa ashap! 
Direkt nur-u ilahiden beslenen insanlar. Kerâmetvâki olaylarından haberdar 
olamadan bakıyoruz. Ne öngörüleri ne keşifleri var. Hiçbirini anlatmadıkları 
için bilmiyoruz.  Onların iç dünyada yaşadıklarını, kerametlerini, keşiflerini 
anlatmış olsalardı, veliyullahın kerametlerinden bahsedilecek bir şey olmazdı.  

Rivayet olarak şöyle derler; Hz. Osman’a sorarlar, bunu neye göre dizdiniz. 
Aklını vermeye çalışır; Resulullah’tan itibaren Zeyd bin Sabit’in de yapmaya 
çalıştığını anlatır. Ve derken keramet gösterir. Levh-i Mahfuz’a bakarak 
yaptım der ve Levh-i Mahfuzu gösterir. Gösterebilir mi? Tanıdığımız Osman 
gösterir. Milletin tanımadığı göstermez, çünkü O siyasette zayıftı. Aslında 
siyasi olarak zayıf demek ilkeli olarak da tutarlı olduğunu gösterir. 
Maneviyatta gönlünün derin olduğuna işaret eder. Siyaset yapmayacak kadar 
beceriksiz değil, siyaset yapamayacak kadar özverili ve insancıl…  

Yolda gidenin bir parça siyasetten uzak durması iyidir. Çünkü siyaset menfaat, 
yalan yurdudur.  

Bakara’da emirler verir; “Böyle yap”, bunları farz kıldık der. Nisa’da ise 
inisiyatife, tasarrufa, rızaya bağlı kılar. Bunları yapabilirsin ama bunları yapsan 
daha iyi olur gibi. Hıristiyan bir kadınla evlenmeni yasak etmiyorum ama 
diğeri senin için daha hayırlıdır demesi gibi.  İnisiyatifi kullanıp sözü 
dinlemezsek sonuçlarına da katlanmak zorunda kalıyoruz. Allah’ın sözünü 
dinlemiyoruz. Bilmiyorduk diyorsak o zaman şimdi öğrendin ona göre yaşa 
diyor.  

Bilgi felsefede bilmek içindir, olgusal olanı anlamlandırmak ile alakalıdır gibi 
masumane şekilde anlatılır. Ama bilgi o kadar masum değildir. Hz. İsa’nın bir 
sözü var; “babanın evlada, evladın babaya düşman olması için geldim” diyor... 
Baba-oğul birbiriyle düşman olmadı mı Resulullah ile gelen gerçekle beraber? 
Siz gerçeği kıble ve değer edindiğiniz zaman gerçek dışında hareket edenlerle 
zorunlu olarak karşı karşıya kalıyorsunuz. Gerçek bilgisi değiştirici 
dönüştürücüdür. Her zaman da erildir, hiçbir zaman dişil değildir. Her zaman 
etkendir ve değiştirir. “Hak geldi batıl zayi oldu” Hak olan, gerçekten nasibi 
olan neyse dönüştürücüdür ve dönüştürürken yıkar geçer. “Batıl zayi olmaya 
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mahkûmdur.” Ashab-ı Kiram dediğiniz zaman inanılmaz bir iman ile karşı 
karşıya kalıyorsunuz; anne, baba, evlat birbirleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir 
tanesi anne-babasının evinden kaçıyor, eziyetleri sebebi ile! Yeni anlaşma 
yapılmış, Resulullah anne babasına iade etmek zorunda kalıyor. O’nun 
yerinde olsanız imanınız zedelenmez mi? Hiçbir şekilde imanından tavizi 
olmuyor ve geri dönüyor.  

Ashabın yaşam biçimini ilkelerle okuyun, Mucizedir. O çölün ortasında 
dayanmak, taviz vermemek, şehit olmak… Ya Bilal söyleme, sana az eziyet 
etsinler, diyor. Ya Resulullah ben söylemiyorum, içim söylüyor diyor mübarek, 
üzerinde taş İhlâs Suresini okuyormuş.  

Ebu Sufyan,  Emir-el Müminin’in kapısına gidiyor, bekliyorlar. Emir-el Mümin 
de Bilal Habeş ve fakirlerden biriyle konuşuyor. Biz nasıl bir zamana düştük 
diye abes buluyorlar. Köleler nasıl bizden öncelikli olur bakışımı ile halen 
cahiliye aklı! İslam’da ki değer ise kim yeterliliklere sahipse önde olan odur. 
Üstünlük takvaya göre, yaşantıda da yeterliliklere göredir. Kalben imana 
bakmıyoruz, işlevselliğinde yeterliliği görmüyoruz keyfi olarak yakınlarımıza 
paye veriyoruz. İşe alırken becerikliliğine mi bakacağız yoksa memleketine, 
akrabamıza mı? Yeterliliği olanla yürür ve sürdürülebilir olur. Bundan dolayı 
kast sistemi İslam da yoktur. Kim yeterliliğini gösterdiyse ya öldürdüler ya 
kestiler!  

Osmanlı bir parça aşmıştı. Orada da entrikalar vs. Dizilerdeki gibi değildir ama 
ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Hanımefendilerin yetkinlikleri yoktur 
ama mahrem dairede ricaları yere düşmüyordur. Mustafa’nın ölümü halen 
muammadır. Taht, siyaset bela… Devlet gömleğini kim giyerse enaniyet çok 
oluyor. Doktor, polis! Devlet gömleğine göre kişilik değişiyor, içerideki 
canavar büyüyor. Üç gün aç bırakın demesi bu yüzden, yani varlık bulduklarını 
kısıtlayın. İnsan her zaman erilken hiçbir zaman acziyeti bilmiyorsa orada 
zulüm vardır. Devlet gömleğini hizmet için giydiriyorlar ama bu bilinçleri yok. 
Kurallar uygulanmadığı içinde şikâyet te iş görmüyor.  

Devlet burada Allah’ın üzerimizdeki gölgesidir. Kurallar yapıcı ve işlevsel 
olmazsa düzen olmaz.  
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159. Ayet “Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa'ya) 
iman edecek olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit 
olacaktır.”  

Burada önemli olan İsa’nın neyi temsil ettiğidir. Kelamullah Musa’dır; 
konuşulan. İsa ise Kelimullah… Sana Allah’ın kelimesini bırakıyoruz diyor. İsa, 
mana’nın tacıdır. Kâinatta mana İsa ile temsil edilmiştir. Mana kendinden 
doğuştur ve saf zihin, saf akıldan doğar; Meryem. Bir insan saflaşıp sukuta 
ermezse kendinde manayı doğuramaz. Çünkü talip değildir. Meryem’i bu 
sebeple güzellikle atfediyor. Yüz güzelliği sebebi ile değil, arı duru hali sebebi 
ile güzel deniyor. İçeride ne varsa biçime de vurur, yüzüne nur inmiş deriz. 
Veya birisini gördüm, yüzü bir tuhaf, mosmor. Danıştım, Ya Rabbi bunda ters 
giden nedir ki böyle olmuş diye sordum. Faiz yiyormuş meğerse. Maneviyatla 
ilgilenen insanlarda yaşlanma, kırışıklık olmaz, hep bir güzellik cazibe vardır. 
Ama burada ki kasıt iç halinin, saflığın güzelliğidir. Ama dışa vurumu da vardır. 
Bir şeyde cazibe varsa orada kendini unutursun. Güzellik kendini 
unutturuyorsa güzelliktir ki buna cazibe derler. Meryem’in ki böyle bir 
güzellik… 

Şimdi camiye de gitseniz, Alevi dergâhına da gitseniz İsa nebiyi reddeder. 
Yılbaşlarında tanık oluyoruz.  

Peygamberlik olmuş bitmiş bir şey değildir. Kamekân, zamansız 
peygamberliktir. Şimdi bizde ehli kitap olduk. Söylev bize de oluyor bu 
durumda. Kur’an’da İsa nebinin mitleri anlatılıyorsa İsa nebi halen habercidir, 
halen peygamberdir. Ayetle bir şey anlatılıyorsa konu örneği olarak verilmişse 
İsa’da halen bizim peygamberimizdir. Bütün peygamberler peygamberimizdir, 
biz Resulullah efendimizin ümmetiyiz. Hepsi bize habercidirler, arketipallerdir. 
İçerde olanlar dışlaşır ve dışlaştığı zaman dışarıdakilerin aynasıdır. Bizde 
olanlarla aynalaşmamıza sebeptirler. Cenab-ı Hakk’ın ahlakıdır bu; Kendisinde 
olanı dışlaştırıyor sonra ayna yapıyor. Mana dışlaştı, biçime geldi; İsa oldu. 
Artık manayı sembolize eden İsa! Herkeste potansiyel olarak mana var, İsa o 
potansiyele ayna olur. Ayna sende olanı uyandırandır. Seni sana yansıtması, 
sende olanın açığa çıkmasına sebeptir. Potansiyelinde olanın dışa vurmasına 
sebeptir. 
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Her peygamber peygamberimizdir, Resulullah kıblemizdir. Peygamberlere 
iman hepsinden emin olmak demek.  

Hepsi benim peygamberim ilmen yakin…  

Bi-zatihi tanışacaksın –bizatihi rüiyetinde, yakazan da veya o peygamberin 
kademi altında birileriyle tanışacaksın- aynel yakin… 

Gördüysen sende olan bir sıfatın açığa çıkartacağının işaretidir, bu da hakk-el 
yakin.  

İçeriği sizde çocukluktan beri olmasa, Allah kavramı çocukluktan itibaren size 
yabancı gelmez mi? Duanızın kabulü üzerinden Allah’ı görüyorsunuz. Allah 
olarak bakıyorsunuz, bir içerik, bir mana ile bakıyorsunuz. O mana olmasa 
körsünüz. Burada kör olan orada da kördür demek burada içeriği edinmeyen 
ayağa kalkamaz –kıyam, kıyamet- görüş sahibi olamaz. İsa körleri – görüşü 
olmayan-, sakatları – engelleri olan yürüyemeyen-, alaca hastalığı – 
düşüncedeki kabızlık- giderir diyor. Engelleri aştırır, yolunuza yol katar.  

Ehli kitap eğer içeriği –mana- bulmazlarsa; ister kelam zikretsinler, ister 
Yehova desinler, ister Alohim desinler, ister Allah desinler o içerikle 
bakmadan ayağa kalkamazlar –kıyam et- diyor. Dirilmeden Hakk’ı göremezler 
diyor.  

İslam Âdem’den Hatem’e dir. Tüm peygamberleri kendinde tekâmül ettirecek 
sonra Muhammed Mustafa dergâhına girecek. Kur’an deliller kitabıdır. Safha 
safha hepsi sende dirilecek. Sonra postişinde Muhammed Mustafa oturacak. 
Hatem demek hepsini yaşarsın, O gelmiş evinde oturmuş demek –Allah evi.- 
Hatemlik daire, yani çizilen. Kemalatına eren, toparlanmış; hepsinin üzerine 
oturduğu için hatem. Bütün devreleri kendinde sonlandırmış, başka bir ufuk 
açıyor. Bir şeyi sonlandırırsan başka yeni bir şey açmak zorundasın. Zat 
kapısını açıyor. İsmail ve Zulkarneyn hariç tüm peygamberler sıfat kapısıdır. 
İsa dâhil sıfat kapısıdır. Mana bir sıfattır, içeriği ile bir sıfata şahit olursun.  

 İbrahim e gelen 10 sahife günümüze gelmiş midir? 

İbrahim’in şeriatı yok. İbadet, oruç gibi bir şeriatı yok. Vermek üzerinden 
gerçekleşiyor; cömert ol, misafirini hak karşıla… Toplumsal ilişkilerde, insani 
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ilişkilerde, insana nasıl davranması gerektiğinin bilinci verilir İbrahim’de… 
İnsanlara hizmeti üzerinden Halilullah oluyor.  

Cebrail soruyor, ya Rabbi sen neden İbrahim’i bu kadar çok seviyorsun?  

“Git dene” diyor. 

Cebrail İbrahim’e soruyor; Allah rızası için süründen verir misin diyor. 

“İstediğin kadarını al, götür” Ne kadar alayım? “3/1 ini al” diyor. Yetmez, Ya 
İbrahim… “3/2’sini al” Yine yetmez Ya İbrahim. “Hepsini al o halde.” 

Ya Rabbi, anladım diyor. 

Bırakamayacağı hiçbir şey yok!   

Ebu Bekir gibi! Zaten Resulullah içinizden bir Halil edinseydim o Sıddık olurdu 
diyor.  

Bırakamadığınız her şey ayağına takılmış pranga ya da sırtınızda taşıdığınız 
yüktür. O yüzden çilehaneye koyup soyuyorlar ya! Sen sensin, Ben Benim’de 
benlik bulduklarından kurtulmak için… Ama orada bastırılıyor. Dağda er olmak 
her kişinin işi, şehirde er olmak Er kişinin işi. Bastırmayacağız, helaline 
taşıyacağız. Kur’an’da bizden istenen kendimizle yüzleşmemizdir, kaçmamız 
değil. Onun için derler küçük cihatlar bitti büyük cihat -insanın nefsi ile olan 
cihat- başladı.  “Oku, hesap görücü olarak nefsin yeter.”  “ Kendini levm eden 
nefse ant olsun ki.”  Kendiyle yüzleşen özeleştirisini yapan nefse diyor, “ Allah 
size zulüm etmez sizler ellerinizin ettiklerini bulacaksınız.”    

Yolda isek imanımızda şüphedeysek yüzleşeceğiz o zaman… Murad etmişse 
bizi her şeyimizle yüzleştirir, imanı verir. Geçen birini anlattılar. Adam ateist. 
Müzisyen, sonra İstanbul Efendilerinden oluyor. Önüne bir şeyh çıkıyor, bir 
efendi çıkıyor. Halil Develioğlu ruhaniyetiyle görünüyor. Allah tüm işini 
bırakmış, ben iman edeyim diye uğraşıyor gibi…  Yola girdin mi Hakk her 
yerden sana konuşur, deli olursun, sınırların kalkar. Sınır bu âlem içindir. 
Delinin sınırları yoktur, üst yapı kurumları çalışmaz. Sizde ki fark ilke vardır, 
üst yapı sınırlarınız çalışıyordur, Hakk’a göre sizi sınırlayacak her şeyi 
bırakabilirsiniz. İşte o zaman yoldasınız. Nakşibendî hazretleri güzel söylemiş 
“deli olmadan veli olunmaz.” Bir gün sorarlar. Ashabın hali nicedir diye. Eğer 
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sizler onları görseydiniz bunlar deli derdiniz. Böyle yaşam, iman mı olur 
derdiniz.  Onlar sizi görseydi bunlar mümin mi derlerdi.  

Ashabı düşünün bırakmadıkları bir şey hatırlıyor musunuz?  Ebu Sufyan’ın kızı, 
babasını Resulullah’ın minderine dahi oturtmuyor. Ki aynı kız eşiyle 
Habeşistan’a gidiyor, eşi Hıristiyanlığa dönüyor, eşini boşuyor. Resulullah 
evleniyor, himayesine alıyor. Resulullah’ın evliliklerinin çoğu himayesine 
almak içindir. O zaman kadınlar ortada kalıyorlar. Kendinden taviz veriyor, 
ümmetinden vermiyor. “İçinizden öyle bir peygamber gönderdik ki size karşı 
çok şefkatli, pek merhametlidir. Başınıza bir şey gelmesini istemez.” 

 Surenin sonlarına doğru Allah’ın çiftli isimler üzerinden ifadeleri var. 
Bunun hikmeti nedir? 

Bu sureye özel değil. Allah çiftli kavramlar üzerinden anlatır. Bir kısas anlatırsa 
iki defa anlatır ama farklı bir incelik göstererek anlatır. Birincisi kendi 
üzerinden, ikincisi kulları üzerinden bir incelikle anlatır. Birini tekil ve tikel, 
diğerini tümel üzerinden anlatır; bu felsefi söylevi. İlkesel olarak, tasavvufi 
olarak birini vahdetinden diğerini belirleyici olarak cüzziyatlardan anlatır.  

Hz. İbrahim için “O elçilerimizle münakaşa etti” der;  belirleyici… Başka bir 
yerde  “ O bizimle münakaşa etti” der;  tümeli, eylem sahibi kendi orada, 
meleklerin bir hükmü yok. Mesela Musa’da  “Semiramis senin ümmetini 
yoldan çıkarttı”  tekil, belirleyici, determinist şekilde... Diğerinde “Biz kavmini 
yoldan çıkardık” burada da vahdet; irade sıfatı var, fiilin kendisine ait 
olduğunu söylüyor. Böylece bize bir pencere açıyor, çağrışım yaptırıyor; 
aynalaştırır yani, spekülatif yansıtıyor. Tekil ve tikel üzerinden gerçekleşene 
külliyatta barındırdığını, bağlı olduğunu gösterir. “Ben irade etmeden siz irade 
edemezsiniz.” “Bir yaprak dahi O’nun ilmi dışında inmez”  Tamamıyla külliyatı, 
külli bir tavrı anlatır.  

Her gerçekleşenin kendisiyle olması gerektiğinin bilincine taşır bu bizi.  

Aynaya baktığın zaman bambaşka ilişkilendirmeler ile yansıma da değilsindir. 
Kaşına, gözüne bakarsın ama yansıma da değilsindir. Ne yansıma da ne kendi 
üzerinizdesindir. Düşünce de gördüğün neyse ona taşınmışsınızdır. Yansıtmalı 
ayetleri böyle düşünün.  
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Bunu tam tersinden anlatalım daha kolay anlamlansın. Hegel der ki karşıt 
kavramlar ile kavramları kendinde barındırdığı oluş denilen yeni bir kavrama 
taşır. Tez- antitez-sentez… Bu şekilde bakışımda olmadan kavramları 
anlamlandıramıyız der ve diyalektiği de buna göre anlatır. Böyle bir görüşü 
var,  muhteşem bir tez. Ama Hakk’ın varlığında böyle bir tezahür yok! İki 
kavramı alıp başka bir üst kavrama taşımanıza imkân yok. Cömert-müsrif hadi 
başka bir kavrama taşıyın! Sebebi, kavramlar birbirlerini çağrıştırırlar, 
içeriklerini ilkesine bağlı olarak size verirler ama mutlak olan yeni bir kavrama 
taşımazlar.  İlişkilerinde çok ağlıdırlar, donuk değillerdir. Bunu Esmalarda 
görürsünüz; insanın bir esması vardır, o öncelikli olarak diğer esmalar da 
kendinde devinir. Varlıkta böyle, örgünsel kavramlarda öyledir, düşüncede de 
örgünseldir.  

Adalet kavramı dediğimiz zaman ilk aklımıza hiç karşıtı gelmez! Hemen 
aklımıza yakın kavram olarak içeriğini dolduracak hak gelir. Karşıtını 
kullandığımızda o sana yansıtıcı olur –zulüm. Hak’ı daha iyi anlayabilmenin 
yansıtıcısı olur zulüm, zalimlik… İki kavram alıyor diyalektik yapıyor. O ilkenin 
tam zıttı olan bir durumu, içeriği alıyor; o olgu üzerinden adaleti 
anlamlandırmaya çalışıyor. Kur’an’da birçok yerde vardır bu; Musa–Hızır, 
Nemrut– İbrahim…  

Ama diyalektik karşıt kavramlar değil! Bakın, karşıtlıklar ilkesine bağlı olarak 
aşılması anlamına gelir. Allah iki karşıtı anlatırken sizi kendiyle her zaman bir 
üste taşır. Biz genelde Musa’da Firavunda kalırız değil mi? Aslında orada 
kendini anlatıyordur size; kendini aynalaştırıyordur; Musa gibi olmazsan, 
Firavun gibi olursan; ben senin önüne böyle çıkarım der. Siz dinimize hizmet 
etmezseniz sizleri giderir yerinize başka kavimler getiririz der.  

Âdem-Azazil. İkisine de ilim sıfatı üzerinden dil veriyor. Azazil nesnesi 
üzerinden bakıyor; onu topraktan yarattın! Birçok şeyi ilişkilendirebiliyor ama 
menfaatine dokunan bir şey oldu mu ilişkilendirmesi kesiliyor.  

24. Ayet “(Savaş esiri/cariye olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da 
size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır.”  

 Günümüzde savaş olmadığına göre Cariyeyi nasıl anlamlandırabiliriz? 
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Bunu iki türlü anlamak lazım… İnsanın nefsi kendisinin cariyesidir. Ama siz 
cariyenin kölesi olursanız o zaman kötü! Hani köle sahibini doğurduğunda 
dediği nefsi emaresinidir. Yani şimdi bir taraftan savaş devam ediyor, eğer 
nefsinizin hallerini köle edinirseniz diyor onları helalinde kullanın. Sizde olanın 
potansiyelinin dışarıya yansımasıdır ayet aynı zamanda… Hem insanın kendi 
üzerinden tezahürü hem de âlemde tezahürü vardır.  

Günümüzde de savaş var ama menfaat için… Cariye demek menfaat için 
alınan demek değil aynı zamanda onu topluma entegre etmek için olan bir 
şey… Düşünün bir hanımın beyi ölmüş, sende köle olarak bu hanımı almışsın. 
Ortada kalsa kötü… Hayatın devamlılığı ile alakalı bu ayetler. Burada ki ilke şu; 
insanın üremesi ve daha ileriye taşınmasının gerekliliğidir.  Üreme o kadarda 
sıradan bir şey değildir. İnsanoğlunun nakli söz konusu, devam etmesinin 
gerekliliği… O zamanki Arap toplumunda kadının söz hakkı dahi yok! Hele 
cariye hiç iradesi yok, hizmet ediyor, köle… Hür kadının iradesi var bazen 
sözün karşılığını veriyor. Lakin geçmiş yaşantılara baktığımız zaman normal eş 
dahi cariye niteliğindedir. Savaşarak köle almaya gerek yok. İşin dramı her 
evlilik köle almak gibi olmuş artık, söz hakkı olmayan iradesi olmayan… Şu 
anda bile öyle değil mi? Sadece erkek ne derse onu yapacak, hizmet edecek; 
böyle bir yaşam ilişkileri var. 

Şu anda bir savaş olsa böyle bir şeyin gerekliliği olur mu? Ayetler evrenseldir. 
Burada önemli olan şey; ameller niyetlere göredir. Cariyenin himayeye alınış 
ilkesi…  

Hz Resule Hz. Fatma gelip bir cariye ister. “Ya Fatma” der. “Bu iş zordur. 
Yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceksin. Giydiğinden giydireceksin. 
Senin olan imkânların hepsini verebilecek misin?” der. Cariye almanın ilkesi… 
Daha önce de dediğimiz gibi Nisa suresinde bu gibi şeyler rızaya bağlanmıştır. 

Yemek dahi bulamıyorlar. Bazı ayetler yokluktan cariyelerini satmaları sebebi 
ile geliyor. 

Kadının çektiğini kimse çekmiyor. Tüm hayatları çilekeş! O yüzden anneye üç 
iyilik yap, sonra babana yap diye tavsiye ediyorlar ya! Allah yardımcıları olsun. 

Halen kadına insan diye bakılmıyor.  Allah insan diyor. Ey insanlar! Bir 
suresine de Nisa diyor; Kadın!                                                   08.03.2015 
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5-MAİDE SURESİ 

 
 Hac ve umre yasakları zahir anlamlarıyla Kur’an’da belirtilmiş. Fakat 

batın-i anlamda kendi üzerimize dönüp, kendimizde bulmamız 
gereken, manevi halde bu yasaklar nelerdir? 

Haccı niye yapıyoruz? Allah’ın evine gidiyoruz değil mi? Hz. Resulullah üzerine 
inen ayetlere baktığınız zaman “O’nun yanında ailenizle konuştuğunuz gibi 
konuşmayın” diyor. Şimdi umreye, Beytullah’a gittiğimiz zaman konuşabiliyor 
muyuz? Dua ediyoruz, kıblemiz Allah’a değil mi? Veya orada beyazlar içinde 
kefenimizle gidiyoruz vs… Eski Alevilerde çok enteresan bir adet varmış, bir 
arkadaşım anlattı; dede sohbetine giderken bütün komşulardan helallik alıp 
öyle gidiyorlarmış. Dönmeyebiliriz… Hacca gidiyorlar ya, dönmeyebiliriz. Ama 
müthiş bir şey… İlkesinden bakarak söylüyorum ama. Hacca giderken de 
herkesten helallik alınmaz mı? Dönmeyebilirsin… Uzak yol, eski yolla 
düşünün. Resulullah’ın yanına giderken kişiler canıyla gidiyorlardı. Aynı anda 
savaş olsa, çıkıp gidiyorlar. Düşünün yani… Bütün varlıklarını önüne 
bırakıyorlar. Bugün senden ne isteyeceği meçhul… Ve Maide’de söyler; “Size 
zor gelecek şeyler sormayın” der. Nefsinize ait sorular sormayın çünkü Hakk 
geldiği zaman vermezseniz imanınız gider… 

“Resulullah’a itaat, Allah’a itaattir” En az 5- 6 defa geçer Kur’an’da…  Resul 
genelde lügat da kitap verilen peygamber olarak çevriliyor. 4 taneye kitap 
verildi, gerisi? İsa Resulullah tamam, Süleyman da Resul, Yusuf da Resul ama 
kitap ehli değil… Kitap verilmemiş, indirilmemiş…  

Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatını hususen eylemlerinde en yüksek düzeyde 
gösteren, devir açan devir kapatan, peygamberlere Resul deniliyor. Sadece 
nakledilenlere Nebi deniliyor. Sadece naklediyor, ama Resulün risaleti de var. 
Risal, resul, aynı kökenden hepsi. Bizatihi yaşamında onu gösterecek yani 
yaşantısı mesaj… 

Onun için Ebûbekir Sıddık yanına geliyor bir gün diyor ki; “Ya Resulullah Allah’ı 
sende görüyorum, Allah’ı sende…” Bak, Allah’sın demiyor, Allah’ı sende 
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görüyorum diyor, bütün yaşam ilişkilerinde. Bir sıfat söylüyor, o sıfatını O’nda 
görüyor. Bir ahlak söyleniyor, o ahlakı orada görüyor. Mesela Ali efendimizin 
bir hikâyesi var; hani karpuz olayı vardır. Karpuz kesilecek, kesilmeyecek… 
Diyor ki; “Ya Sıddık kes…”, “Ya Resulullah, bugün ramazan”, “Ya Ömer, kes…”, 
“ Ya Resulullah bugün ramazan.” Hz. Ali’ye geliyor, “Ya Ali, kes” diyor, tak diye 
kesiveriyor. “Ya Ali, bugün ramazanmış, sen ne diye kestin?”, “Ya Resulullah, 
sen ramazan dedin ramazan oldu, sen Allah dedin bizim için Allah oldu”. Yani 
ben her şeyi senden öğrendim diyor.  

“Resulullah’a itaat, Allah’a itaattir” sözü birçok yerde disiplinler içerisinde… 
İlkeye bağlı olarak konuşur. Mesela savaş ayetleri geçerken, “Resulullah’a 
itaat, Allah’a itaattir”  diyor. Yani komutandan taviz vermeyin demektir bu.  

Mesela Maide’de geçen; Resulullah’a itaat, Allah’a itaattir, sakın sözden 
akitten caymayın anlamında. Yani ne söylüyorsa kabul edin, o kabul ettiğinizle 
beraber yürüyün diyor. Çünkü “o kendi hevâsından söylemez” diye de ayet 
var mesela. İnsan beytullahtır. 

Bir tane daha anlatayım; Bir gün Hasan Basri rüyasında görüyor ki efendisi 
Kâbe’ye ziyarete gitmiş, Beytullah’a. Dergâha koşuyor, rüyayı görmüş ya 
gideyim bakayım ne yapıyor? Diyorlar ki, efendi yok dergâhta… Nerede? 
Rabia’yı ziyarete gitti. Rüyasında görmüş ya, rüya da zahir olacak ya, Rabia’yı 
ziyarete gitti…   

Bâtıni dediğiniz, kâmil insanla alakadardır, kâmil insanın yanında davranışların 
nasıl olması gerekir, hangi niyetlerle gitmemiz gerektiği… Hac ve umre 
ibadetleri hakikaten çetindir, kâmillerin yanında da durmak hakikaten 
çetindir. Baba derdi; yavrum tekin adamlar değillerdir. Çünkü hallere 
bakarlar, içeriye bakarlar, dışarıya bakmazlar. Allah için gelindi ise amenna, 
Allah dışında gelindiyse takdiri ilahi kapı kapalıdır, imkân yok. Tartışma, iddia 
ki zaten Kur’an’ın birçok yerinde söyler hani; yanında çoluğunuz çocuğunuzla 
konuştuğunuz gibi konuşmayın, ayetleri…  Git hepsine, emin olun azameti 
Kibriya ya dokunur. Kâmil ise üzerinde Allah tecelli ediyordur ve ulûhiyetten 
bakıyorsa gitti güme…  

Edebi erkân isterler. Onun için demişler; edeple gelen, lütuf ile çıkar. “Edep ya 
hu edep…” Hep o yüzdendir, o ayetlerin tamamından onu da anlayın. Mesela 
hac için “Sizlerin toparlandığı yer…” der. Hakikaten de sizin bütün cüziyatınız 
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kâmillerin yanında toparlanmaz mı? Zaten orası toparlanma yeri değil midir? 
Toparlanmış olduğunuzun bilincine taşınmanın yeri değil midir? Ve Kâbe’ye 
gittiğiniz zaman, spekülatif olarak yani yansıtmalı olarak, size sizin Kâbe 
olduğunuzun imajı verilir. Kâbe sensin der… Kendine dön… Çünkü siz onun 
üzerindeki Allah’a - Nazar gâhî İlahidir orası çünkü- öyle bir yakınlaşırsınız ki, 
kendi içinizden yaptıklarınız şeylerle, yakınlık duyduğunuzun bilincinde 
olursunuz. “Ya Rabbi şöyle olsun…” duan kabul olur değil mi? O sırada senin 
üzerinden gerçekleştiriyor, evin üzerinden gerçekleştirmiyor ki! Orası Nazar 
gâhî İlahi, ama o kadar bir Nazârgah-ı İlahi ki ki senin üzerinden Allah’a 
taşınırken -yani kendi üzerinden Allah’a taşınırken- dualarınla, sorularınla, 
acziyetinde bulunduğun durumlarla; çözümler bir geliyor, aynı anda 
konuşuyorsun Rabbinle… Ama nerede dışarıda mı konuşuyorsun?  

Bakın televizyonu açın orada dönenler var, başka bir şey görmüyorsun. Valla 
oraya gidin dönmüyorsun, kendi üzerine dönüyorsun sadece. İç âlemlerine 
dön, herkes ferdi olarak iç âlemde yaşıyor. Edebi erkânıyla Allah ile…  

Onun için diyor ki edebi erkânı ile Beytullah’ta öyle dur; bir. İki; sen bir 
Beytullah’sın, Beytullah’ına edebi erkânına riayet et. Bazen aklımda çok vasat 
olaylar oluyor, küfrüm kabarıyor, hani biraz babadan da gelen bir Kadirilik var, 
ya bir şey söyleyeyim diyorum, ya diyorum Tecelligâhî İlahi, her insan gibi. 
Yani küfür yakışmaz, aklımdan küfrü bile geçiremiyorum. Ama tefekkür 
ederken katiyen alımdan geçiremem, imkânı yok, yakıştıramıyorsun yahu… 
Senin mülkün değil ki… Bu beyit senin beytin değil, Allah’ın beyti nasıl 
yakıştırabilirsin?  

Bembeyazlar içinde her an kefenine bürünmüş, ihram; kefene bürünmek 
demektir. Beyazlar içerisinde… Kefenine bürüneceksin, her an ölecekmiş gibi 
yaşayacaksın. Şu beytullahta her an Allah’ı tavaf edeceksin, tefekkür 
edeceksin, Allah’a tevekkül olacaksın ve her an Hakk’ı kendinde bularak 
yaşayacaksın. Ve her an Hakk’ın huzurunda yaşayacaksın. Hakk-el yakın, ayn-
el yakın (üstatdır), ayn-el yakın bütün kâinatın da Allah’ın evi olduğunu 
bileceksin, tecelligâhî ilahidir çünkü dünya. Bileceksin ve her şeyin üzerinde 
Hakk’ı müşahede edeceksin. Hani Davud’a diyor ya; beni zikreden bir ümmeti 
helak ettin. Bir karınca seni ısırdı diye… Her birinde bir sıfatı ile tecelli ediyor. 
Onun için Allah’ın beytine, mülküne dikkat edin.  
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Dünya… Eğer menfaatleriniz doğrultusunda bakarsanız arzı küredir, dünya 
olur sizin için. Ama Allah’ın küs dedikleri dünyadır o, ne zamanki her şeyde 
Hakk’ın tecelli yatını görürsünüz, eyvallah irfan ile eğilirsiniz, rahmeti ilahi, 
yani rükû ya varırsınız. Çünkü her şeyde Allah-u azimüşşanın tecellisi var. Siz 
önünde eğiliyorsunuz, onlara ikramlarda bulunuyorsunuz, onlarla ilişkiye 
geçiyorsunuz, tevazuya varıyorsunuz yani.  İlişkilerde tevazuyu ahlak edinmek 
Cenab-ı Hakk’ı müşahede etmenin şartlarındandır.  

Onun için diyoruz ya “Sübhanel Rabbiyel Azim” Her şeyin üzerinde azimiyetini 
gösteriyor, başka türlü olmaz o. Secde de “Sübhanel Rabbiyel Âlâ” Kendi 
üzerinde konuşuyoruz “ âlâ ”. Ama “ azim ” dediğimiz zaman kâinat üzerinden 
azamet görünür. Onun için namazdaki rükû ya eğiliş, kâinat üzerinden ve sizin 
kâinatınız üzerinden görünene eğiliştir. Kıyam bekleyiştir, başlıyorsun 
Fatiha’nı okuyorsun, okuyorsun; bekliyorsun, yani gel… Rükûda eğiliştesin. 
Hayata yansıtın; bütün kâinat üzerinde tecelli edenin önünde duruyorsun, 
bekliyorsun, eğiliyorsun (gördün eğiliyorsun) Beklediğin geldi, secdeye 
varıyorsun (artık ben yokum, sen varsın), “Sübhanel Rabbiyel Âlâ”. 
Oturuyorsun, artık senden bakıyor, sen oturmuyorsun; O sende oturuyor. 
Zaten hep öyleydi… Artık O senden bakıyor.  

“Gel, gel. Ne olursan yine gel” söylüyor ya Mevlana; o zaman gel. O zaman 
beythullahsın. Onun için derler; kâmile hoşça nazar eyle, gördüğün rahman 
olur. O ayetler ile Hoşça nazarı, kâmillere nasıl yaklaşmamız gerektiğini, bizim 
özümüzde olana nasıl yaklaşmamız gerektiğini, kendimizi nasıl terbiye 
etmemiz gerektiğinin bilincini de verilir.  

Yedi defa turlayacaksın. Yani yedi sıfat üzerine… Yani onun mertebeleri kaç 
sıfatsa…  Genelde üçte biter ama yedide kâmil olur. Üçte bitmesi kendi 
üzerinde, yedide bitmesi onun üzerindeki bütün her şeyi rabıta ile alınabilir.  

Şimdi beythullaha gidiyoruz, beytullahta nazar gâhî ilahi var değil mi? 
Gittiğiniz zaman sizin üzerinizdeki o her turda, yedi defa nazar alıyorsunuz. 
Oradaki yedi, yedi gök katlarına da işaret eder. Kendi iç deryanızda 
derinleşmenize işaret eder. Gerçek hacda öyledir. Ne kadar derinleşiyorsan 
kendi iç dünyanda Hakk’ın katına eriyorsun, nazargâhı ilahi oluyorsun. Her 
turunda bir sağaltım olur. Yedincisinde emin olun üzerinizde hiçbir dünyalık 
düşünce kalmaz; bu Zahiri idi. Batınında da anasından emdiği sütü burnundan 
getirirler, tavafı yaptırırlar, onda bir şey bırakmazlar, zaten adam Allah ile 
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leyladır. “Allah’ın beytini temiz tutun” diyor. Arınmadan hiç kimse Allah’ı, 
Rabbini kendi üzerinde bulamaz. Çünkü aklı başka yerde olanın, Rabbini hep 
başka bir şey de bulanın, sebeplerde arayanın, kendi menfaatinde arayanın, 
üzerinde Allah’ı görüşü olabilir mi? Nazar gâhî ilahidir… Baba derdi “Yavrum 
derdi, üstadın ya nazarından, ya elinden alınır.” Bazen sırtımızı sıvazlardı, 
bazen şöyle bir bakış yapardı, işi bitirirdi. En yüksek derecede şûunatın çıktığı 
yer gözdür. Lazer hükmündedir, direkt vurur, ayna.  

1. Ayet “Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı 
helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka 
hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” 

 Avlanma meselesini nasıl anlamamız lazım? 

Hiçbir şekilde, nefsanî olarak duygularınız uyandığı zaman hevâlarınıza ayak 
uydurmayın.  Çünkü avcı, vahşiliğe işaret eder. “Avlanmayın” diyor. Temel 
ihtiyaçlarınız dahi olsa bir cana kıymayın anlamına gelir. Zaten Allah’a 
geliyorsun, kâinatı ilahi de rükûya er. Ama en önemlisi şu, kendi üzerinden 
düşünürsen, sende uyanan hangi hal olursa olsun, hevâna ait, nefsi 
emmarene ait; hepsini sustur. Çünkü nefsi emmare nin her hali avcı gibidir. 
Nefsi emmare nizi düşünün, bir insanda şehvet uyandı, öfke uyandı, avcıdır. 
Öfkelendiğinde böyle bakar, şehvet uyandı şehveti neye uyandı ise dünya, eş, 
çoluk çocuk, tak diye böyle kalır. Nefsi emmare avcıdır, vahşidir ve hangi 
noktada uyanırsa uyansın bakış o noktadadır,  odaklanmadadır yani. Sakın 
rabıtanızı bozmasın diyor; avlanmayın, odaklanmayın. Rabıtanızı bozacak her 
türlü şeyden arının. Avlandıktan sonra hangi hale bürünür avcı? Avcılarda 
duyuların tamamı dışa dönük, algıların tamamı dışa dönük… Nefsi emmarede 
bir şeyler uyandı mı direk sizi dışa dönük yapar. Onun için dışa dönük olan her 
türlü şeyden soyunun ve umreyi hakkıyla, haccı hakkıyla yerine getirin. Bu 
ister bir kâmilin yanına gelin, ister kendi üzerinize dönerek seyr-ü sefer etmiş 
olun iç dünyanızda, fark etmez… Sen umre yaparken, kendi iç dünyanda 
dönerken veya kâmil sohbetine gittiğin zaman menfaatinle gitme diyor.  

Resulün yanında konuşurken şöyle olun, böyle olun ayetlerine dikkatli 
bakarsanız zaten yolu gösteriyor. Kendi üzerindeki yaşantında, kâmil ile 
beraber ilişkilerdeki yaşantıda, kâinattaki ilişkilerde yaşantıda, o ayetlerin 
hepsi geçer.  
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Soru çok önemlidir. Bir bağlamda kalarak ayeti anlamayın. Ne kadar detaylı 
düşünürseniz, idrakiniz o kadar yetkindir, kapsayıcıdır. Kapsayıcı olduğu için 
başka insanlardan bir şeyler duyduğunuz zaman buradadır, şuradadır 
diyebilirsiniz. Yani ayn-el yakin mi, ilm-el yakin mi, şeriatında mı kalmış, 
tarikatında mı kalmış, hakikatinde mi kalmış, onları görüyorsun.  

 Orada sadece deniz hayvanlarını helal kıldı diyor. 

Kendi içindeki ilkesel iradeleri… Balıklar nerede yüzer? 

İnsanın gönlü deryadır. Orada manalarda yüz, güzel iradelerde yüz. Yani onları 
ye. Güzel düşünceleriniz… Nefsi emmareyi kapat diyor, avcılığı kapat. Avcılığı 
kapat, dışa dönük olanı kapat. Ama içe dönük olan, denizler nerede? Balıklar 
içeride yaşıyor. İçeride… İçe dönük olanla beslen, düşünceler, manalar, güzel 
haller, onlardan beslen diyor, onları ye… O düşüncelerden beslen, o güzel 
hallerden beslen, güzel niyetler. Balıklar niyetler, güzel niyetlerde bulun diyor. 
Yani dışa dönük değil, sen içe dönük olan şeylerle beslenmeye başla.  

 Hz. Resul zamanında ihram yerleri 5 tane iken, sonradan 6 tane 
olmuş. Bunun farklı bir hikmeti var mıdır? 

Bir tane merkez nokta var, o merkez noktaya ulaşım yerleri için daire içine 
alınmış olabilir. Yani her yerden her yönden kapsayıcı olduğunu gösteriyor. 
Sadece bir yerden gelineceğini işaret etmiyor. Nereden geçersen ulaşabilirsin. 
İlkeniz Allah ise diyor, her yerden gelebilirsin diyor. Yani bu çeşitliliği de 
kapsayıcı bir şey. Çünkü mikat sınırları dediğimiz ihrama giriş yerlerine dikkatli 
bakarsanız bir daire gibi etrafını sarmalar. Şuradan gelebilirsin, buradan 
gelebilirsin, Medine’den gelebiliyorsun, değil mi? Demek ki kapsayıcı olarak 
her yönden kabul edici bir yer. Sadece Medine’den gelirsin denseydi sadece 
bir yol tayin ediyor olurdu. Yani evrensel olmazdı, hani Yahudiler gibi soya 
indirgenmiş değil. Kâbe’ye gidiş sınırlanmamış.  Her yönden gelebilirsiniz 
demek. Buradaki her yönden geliş, her türlü düşünce ile Cenab-ı Hakk’a 
varabilirsiniz. Her türlü ilkesel tavırlarla, Cenab-ı Hakk’a yol tutabilirsiniz 
demek. Bunu tarikatlardan biliyoruz. Tarikata girdiğin zaman ihrama girdin, 
farz edin öyle bir benzetme yapın, değil mi? İhrama girdin ama hangi tarikte 
yoldan gidersen git, beytullaha varıyorsun sonuçta. Yani insan üzerindeki 
tecelliyatı en sonda taşıyorlar. Bu bağlamda belki düşünülebilinir. Hem 
kolaylık olsun diyedir, hem de kapsayıcı olsun diye olabilir. Kanaatim odur ki 
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kapsayıcılığından sebebiyet. Çünkü Kâbe Allah’ın evi ve dikkatli bakın her türlü 
insan geliyor, ne kadar kapsayıcı, kadın, erkek ve ibadetin bu kadar insanların 
birbirini görmeden yaptığı ender yerlerden. Müthiş bir şey… Orada sen 
Hintlisin, sen Pakistanlısın, renkliliğe şahitsin. Dönüyorsun, mümin kardeşlerle 
beraber yürüyorsun.  

Maide’de temel ilke akittir, sözdür.  

Bakın disiplinli gidin, Fatiha veçhedir amenna değil mi. Bakara şüphesiz, 
olduğu gibi kabul edin ki evrensele taşıyasın. Amenna tamam kabul ettik 
orada gelenleri. Ali İmran’da şeriat, istiyor, şeriattan sonra takva. Bazı 
olaylarda burada rıza gerekiyor. İnisiyatifini kullanabilirsin diyor. Mubahları 
gösteriyor ama bazı yerler de de sert şeyler gösteriyor. Dikkatli bakın orada 
takva, korunmayı getiriyor. Ama Maide’ye gittiğiniz zaman, bak geldin ya, 
sözünü tutacaksın diyor. Devamlılık istiyor, diğerinde takva. Böyle korun 
diyor. Ama diyor bunları yaparken diyor şeriat, vechullahsın amenna, Fatiha 
çok derindir oraya girmiyorum bile,  

Fatiha vechullahsın amenna. Tamam, şeriatı –yani hukuku-da kabul ettin. 
Takva ile de bil, takva bireyseldir bak, hukuk evrenseldir. Onun için Bakara’da 
olanların tamamı tüm umumiyeti bağlar. Ama Al-i İmran’dakilerin tamamına 
bakın bazıları bireyselliğe indirger, inisiyatife bırakıyor çünkü bazı şeyleri değil 
mi, mubahlar olarak. Bazı yerler de de umumiyeti de bağlatıyor. Ama takva 
olarak, umumi olarak korunuş ve bireysel olarak korunuşu getirir.  

Ama Maide’ye gidin, sofraya gidin, orada devamlılık ister. Çünkü devamlılığı 
olan şeyde sonuç elde edilir. Akit diyor, sözünüzü de tutacaksınız diyor yani. 
Yani ne söz verdiyseniz… İman! Madem öyle, sözünüzü tutacaksınız diyor. En 
çetin surelerdendir. Birinin yaşamına düşsün sabredeceği çok şey olur. 
Sözünü tutuyor mu tutmuyor mu? İndiği zamanların tamamına bakın, ayetleri 
kontrol edin. En çetin zamanlarıdır Müslümanların. Çünkü direk sözünü tutma 
istiyor. Devamlılık istiyor, sabır istiyor. Devamlılık demek sonucu elde etmek 
demektir. Onun için Maide, sofra o zaman iner.  

Devamlılık oldu, sofra indi. Çetin olan şeylerde şüpheniz olur. Onun için 
havariler şüpheye düşüyor. Şüpheye düştüğü için sofra geliyor. Ama diyor 
geldikten sonra imanınızda zeval olursa itilirsiniz, geriye atılırsınız diye de ayet 
geliyor. Demek ki Allah-u azimüşşan’ın lütfûyla Maide… Yani bir kişi ne kadar 
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istikrarlı bir şekilde akitinde sağlamsa, sözüne… Kalu belada söz verdik; 
“Belâ/Evet, sen bizim rabbimizsin.” Ne kadar sağlam bir şekilde bu 
sözümüzde fiilinde Allah’a tanık; “Evet, sen benim rabbimsin.” Sıfatlarında 
Allah’a tanık; “Evet, sen benim Rabbimsin” İnsan ilişkilerinde Allah’a tanık; 
“Evet, sen benim rabbimsin” Beytullah olarak insan ilişkilerimizde kendi 
üzerimizde, tecelli edenlerde Allah’a tanık; “Evet, sen benim rabbimsin” 
Kâinat üzerindeki bütün tecellilerde; “Belâ, sen benim rabbimsin” 

Allah’u azimüşşanı sıfatını, bak zatında görme demiyorum, sıfatında ve fiilinde 
gördüğünüz zaman, tanıdığınız zaman zaten sözünüzü tutmaya başlıyorsunuz. 
Eylemlerinizde onu gösterdiğiniz zaman -zikri ilahiye taşıdığınız zaman o 
sıfatlarını - zaten o sözünüzü tutmaya başlıyorsunuz. Ama o sıfatları, 
potansiyelinizde olan o sıfatları açığa çıkartmak zor işte. Onun devamlılığı zor 
işte, akdi tutmak… Yani söz vermişseniz, “sen benim rabbimsin” hadi gel tut o 
zaman!  

Yolda giderken bazıları böyle der, “ Ya Rabbi, Allah “ vallahi gitti güme… Yahu 
büyük bir yeri çağırıyor kardeşim, büyüğün gelişi ağır olur. Bir gün 
kardeşlerden birisi rüyasında şöyle söylendiğini görmüştü; bana efendim 
deme, efendi demek çok ağır bir şey, sen bana abi de… Çünkü söylediği 
zaman sözün hakkını isteyecekler, “gel bakayım ne kadar efendi!” Allah 
diyorsun! Gel bakalım ne kadar Allah… Sözün akdini isteyecek, hakkını 
isteyecek. Her şeyin hakkı yok mudur?  Sözünde hakkı vardır. Allah dediğin 
anda sendeki sözün hakkını istiyor, bakıyım hele ne kadar diyor… 
Muhteşemdir.  

Akit, sözleşme; iki kişi arasında olur. İman ettik. Oraya dikkatli bakarsanız 
Musa a.s. kavminin ilişkilerinde, akitlerinde durmaması yani potansiyel olarak 
akitte durmama sıfatlarını görürsünüz. Birisi nefsinden dolayı tutamıyor; 
havarilere gidersiniz orada şüphelendiklerini gösterir ve vesveseden dolayı 
sözlerini tutamıyorlar. Ve çekiniyorlar, acaba cezalandıracak mı bizi, bu sefer 
hayati korkularından dolayı… Kimisi nefsaniyetinden dolayı, kimisi hayati 
korkularından dolayı sözünde duramıyor.  

Burada İki tane ilke söylenebilir;  fedai can, fedai nefs… Akdinizi tutacaksanız, 
bu ikisi referansınız olmalı. 
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Maide’nin neden ilkesi akittir. Erek ilkesi değerlerdir. Yani size verdiklerimi; 
tümelleri değer edinin, Ben’i değer edinin diyor. Mesela orada havarilerle 
okuyuşuna bak, “Ya Rabbi, benden sonra zanna düştüler”diyor. Havarilerle 
ilişkilerine bak, şüpheye düştüler. İsa’dan gelenleri değer edinmediler ki 
şüpheye düştüler, değer edinmiş olsalardı iman ile şüpheye düşmezlerdi. 
Evet, havarileri övüyoruz amenna, yolları aydın olsun. Söz geldi, sözü kabul 
ettiler. İsa söz, kelimullah değil mi, söz geldi sözü kabul ettiler. Ama söz 
geldikten sonra sözden şüpheye düştüler. Aynısını peygamber üzerinden 
düşün, söz geldi, çetinlik başladığı zaman şüpheye düştüler.  

Bunun üzerine iki tane hikâye anlatayım. Resulullah’ın devesi kayboluyor, 
filanca yerde gidin bakın diyor. Yok! Öbür yere gidin bakın. Yok! Öbür yere 
gidin bakın, yok… Ya Resulullah filan milan... Git-geller olmaya başlıyor. 
Cebrail geliyor. Filanca yerdedir diye haber veriyor. “Ya Resulullah daha önce 
niye söylemedin” 

“Allah bildirmedikten sonra ben bildirici değilim” diyor Resulullah. Allah 
bildirirse bilirim diyor.  

Ama bak bir şüphe başlıyor. Bu mürşit ilişkilerinde de öyledir. Kişiler kendi 
isteklerini mürşidinde görmediği zaman şüphe başlar. Çok enteresan, illa 
bilecek, illa şöyle olacak, şüpheye başlar. Ya eren dedik, böyle dedik, şöyle 
dedik… Sanki eren deyince her şeyi bilecek ya… Her şeyi yapıyor ya… Bende 
öyle biliyordum sonra tokadı yiyince indim aşağı. Demek ki her biri sıfatına 
göre yaşıyormuş…  

Yani bizim isteğimize göre değil, Allah’ın isteğine göre yaşamalarıyla eren 
oluyorlarmış.  

Bir tane de hurmalık hikâyesi vardır. Hani altlarını çapalıyorlar, aşılıyorlar, 
filan… Ya diyor, rızık Allah’tandır, siz niye bunu yapıyorsunuz ki. O sene 
verimsiz geçiyor. Yapmıyorlar, Resulullah öyle dedi, rızık Allah’tandır tamam. 
Ya Resulullah diyorlar… Rızık yahu… Bir senelik yiyecekleri gitti güme! O 
niyetle geliyorsanız şüpheleniyorsunuz demektir. Resulullah “ Ben sizin dünya 
işlerini sizin bildiğinizden daha iyi bilmem” diyor, önünü kesiyor. Ama 
Abdülaziz Debbağ diye Afrikalı bir efendi vardır. Efendi güzel bir tabir yaptı; 
eğer Resulullah’a tam imanları olmuş olsaydı o sene verimli geçerdi. Diyor. 
Evliyullah’tan biliyoruz çünkü. Hani kışın ortasında git üzüm getir diyorlar. 
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Adam imanlı, gidiyor, “vallahi gönderdiyse kendisi düşünsün” diyor. Gidiyor 
bir bakıyor karın altında üzüm daneleri çıkmış. Demek ki bir şüphe var, orada 
şüphe var. Tamam, bunu yaptık, olabilir mi? Olabilir mi girdiği anda olmaz 
artık… Orada Allah’tan emin olun, biz Allah’ın varlığından eminiz, iman 
ediyoruz. Problemimiz şu; Allah’ın varlığına iman ediyoruz, işinden emin 
değiliz. Yani bir şey istiyoruz, bir şey diyoruz; olabilir mi? Olabilir mi yok, 
olabilir, bitti… Olur.   

 İsa’dan emin değiller değil mi? Sofrayı ondan istiyorlar… 

Tabii, sen sofra istiyorsun gökten, gökten sofra istiyorsan şüphelerin var. 
Bayağı sıkışmışlar çünkü… Sofra da gelince hiçbiri yemiyor, halk yiyor bu sefer. 
Sofrada balık geliyor, niyetler. Yani niyetleri yerini buluyor. Balık demek niyet 
demek… Niyeti yerini buluyor ama bizim türlü türlü niyetlerimiz var, onun için 
balıklar da çok, türlü türlü balık var. Yani deryamızda iç deryamızda, türlü 
türlü niyetler var. Niyetleri yerini buluyor, ama yiyemiyorlar. Niyetlerinden 
istifade edemiyorlar. Şüpheye düşüyorlar ya, şüpheye düştükleri için, nasipleri 
olmuyor.  

Allah yüzleştiriyor; siz İsa’dan hakkıyla beslenemediniz demektir o. Onun 
içindir ki hakikat geldiği zaman, herkes kendi isteğine niyetine göre yorumlar 
dedik ya. Onun için yorum farkları itibariyle birçok İncil çıkıyor ortaya. Hepsi 
kendisine göre yorumluyor. Hakikaten de 4 tane İncil var, birisi biyografi gibi, 
birisi ahlakı gibi, bir tanesi yaşam hikâyesini mitos gibi anlatıyor. Çünkü 
hakikat geldiği zaman yoruma farklı olarak biçim kazanıyor. Ki o yorumlarda 
da o kişinin bilinç tipini bile görebiliyorsun. Mitleri anlatan daha çocuklukta 
kalmış mesela… İsa’nın sözlerinde kalan, biraz daha gelişmiş, çünkü sözleri 
alıyor, naklediyor. O daha gelişmiş daha sağlıklı. Veya onun biyografisini 
anlatan sevgide kalmış mesela. Yüzde seksen o İncil’de de daha çok sevgi 
olarak yorumlanır. Çünkü seviyor ya, onu özlüyordur, beziyordur, biyografisini 
o şekilde anlatıyordur; bizler gibi yani…  

Hakikat geldi mi, herkes potansiyelleri neyse ona göre alıyor, kendinde 
kendine çeviriyor bir şekilde. İncil’de de odur. Bizde Resulullah’tan sonra 
Resulullah’ı kendiliğimize göre yorumlamadık mı? Kimisi şeriatında; hayat 
hikâyesi, biyografisi… Kimisi sadece yukarıda bir tahta oturtur benim gibi, 
indirmez bir türlü oradan aşağıya… Kim indirir ki, seviyorsun yani. Sevdiğin 
için onun biyografisi, senin sevdiğin gibidir. Ve kim ne derse desin, senin için 
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odur o. Tahtında oturuyordur. Gönül tahtında. Gönül tahtında da oturdu mu 
kimseyi oturtamıyorsun. Bir kişi oturuyor başka kimse oturmuyor. Genelde 
bizim gönül tahtında çok taht olduğu için…  

Ama bunun hakikati var. Sevgileriniz çok olabilir ama gönülde birdirler. Bir 
gün Resulullah soruyor Hz. Ali’ye, bakın sevginin çeşitliliği noktasında. Ya Ali 
diyor, beni mi çok seviyorsun, Allah’ı mı çok seviyorsun, eşini mi seviyorsun, 
çoluk çocuğunu mu çok seviyorsun? Ya Resulullah hepinizi bir seviyorum 
diyor. Ya Ali, bir gönülde bir sevgi fazla gelir diyor. Sen nasıl böyle diyor. Sen 
bu soruyu düşün ondan sonra gel diyor, mübarek. Düşünüyor efendimiz, Hz. 
Ali. Şah-ı velayet, düşünüyor, düşünüyor… Hz. Fatma halini görüyor. Ya Ali 
halin nice diyor. Böyle böyle diyor. Soru sordu diyor ama cevap yok. Diyor ki 
ya bunu bilmeyecek ne var? 

De ki karımı nefsimin hakkı olarak seviyorum, çoluğumu çocuğumu sulbumun 
hakkı olarak seviyorum, Rabbimi varlığımın hakkı olarak seviyorum. Seni de 
resullüğünün hakkı olarak seviyorum yani, dost hane.  

Bu haklar değiştirilebilir ama bakın ayrıştırıyor. İnsan tek bir sıfat değil ki her 
birini bir sıfata ait kılıyor. Ve Resulullah’ın yanına geliyor; Ya Resulullah bu, bu, 
bu şekilde seviyorum diyor. Ya Ali diyor bu velayetin sözü değildir. Çünkü 
velayet birler, nübüvvet o birliği, bir olanı ayrıntılarında da görür. Ve 
ayrıntılarında da dile getirir. Bu diyor olsa olsa Fatma’nın işidir diyor. Öyle 
oldu diyor zaten. Muhteşem bir hikâye…  

Ayrıntılarda nasıl hakları iade ediyor. Birisini nefsinin üzerinden, bak bir 
sıfatımız var nefs, eşini o sıfat üzerinden haklaştırıyor değil mi? Gerçeğe 
taşıyor hak olarak. Ama çoluğunu çocuğunu yaşam ilişkilerindeki hani ayette 
de söylüyor zaten hak olarak verdik diyor size. Hani sizlere meşgale olsun 
diye, demek ki o da bir hak… Yani meşgale olsun demek gün geçirdik, bunun 
için verdik bunları bırakın anlamlarına gelmiyor. Size hak verdik bu şekilde 
diyor. Yani o ilgiyi alakayı da gösterin anlamındadır aynı zamanda. Genelde 
terse yoruyorlar… 

 Gerçek aşka giderken ki yol arkadaşı! 

Aynen de öyle… Sen yol arkadaşlarını bıraktığın zaman yolda tökezlersin, 
dayanağın yok. Mesela Resulullah’ın bir hadisi şerifi var; akraba bağlarını 
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koparan rızkı bereketi kesilir diyor. Hakikaten de eğer dostları, ilişkilerini 
kestiğin zaman bereket yolunda da yürüyemiyorsun, yıkılıyorsun. Hadisi şerifi 
dünyalığa yorumlama, aynı zamanda da maneviyata yorumla. İhvanınız 
olmasa, destekçileriniz olmasa insan yıkılıverir ya… Kardeşlerin, ailen vs. 
destekçi olarak… Olmasa insan yıkılır. Birisi arkandan “ya, doğru yoldasın” 
demez. İnsan kendinden şüpheye düşer. Ya doğru yolda mıyım? O kadar çetin 
ilişkilere giriyor ki, o kadar çetin şeylerle karşı karşıya kalıyor ki insan, bazen 
kendinden şüphe eder. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum. Onun için 
dediğin gibi, yol arkadaşları… Dayanakların yani… Dayanaklarımızı yitirdiğimiz 
anda yıkılırız.  

7. Ayet “Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve "işittik, itaat ettik" dediğinizde ona 
verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın.” 

 Söz ve Bağlanmak? 

Zaten söyledi, çünkü akit bağlar. Az önce söyledik, söz hak taşır. Yani bir sözü 
zikretmeye başladığında onun senin üzerinde hakkı vardır. Mesela iki tane 
hikâye anlatayım, Metin babadan… Ben babaya efendibaba demiştim. 
Efendibaba dedikten sonra zaten ne başıma geldi bilmiyorum. Mâdem 
efendibaba dedin, gittin güme yani. Başıma gelen şeyin haddi hesabı yok, 
vallahi… Ama efendibabanın hakkını verdim, onu söyleyeyim… Allah’a 
şükürler olsun. 

Metin babanın iki tane hikâyesi var, bu konuyu çok iyi anlamlandırıyor. Bir 
gün yanına bir Bektaşi ereni geliyor. Söz de eren yani ne kadar derecesi varsa. 
Her neyse velhasıl kelam, geliyor, gidiyor. Hani Bektaşiler Muaviye’ye böyle, 
uçurumlarla uzaktır. Bana da pek yakın değildir ama ben hiç yoksa hakkıyla 
yürüyorum. Oturuyorlar, ya şu Muaviye’nin sarayına gideyim geleyim, diyor. 
Bir Muaviye’nin sarayına gideyim, helâya yani... Baba’ya artık gına gelmiş. 
Tamam, kendisi de Ali’den taraftır da iki de bir dillendirmesi hoşuna 
gitmiyormuş. İki de bir, iki de bir… Efendi diyor insan zikrettiğini davet 
edermiş diyor. Aman estağfirullah vel azim…  

Ser horlarsan o şeyi, o şey sana gelir.  

Söz kudret taşır. İçeriği ne ise, hayatınızda dışa vurur. Bakın evvela söz vardı, 
sonra zuhur etti diyor İncil. Allah kelamında Allah idi diyor söz… Değil… Allah 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

172

http://www.facebook.com/KURANgentr
http://www.facebook.com/KURANgentr


katında kelimullahtı. Allah’ın kelamıydı. Söz Allah değildir. Söz Allah’ın 
kelamıdır. İçeriği direk kendindendir. Manasını Allah verir sözde.  

- Söz âlem de kalır…  

Allah değildir ve âlem de karşılıkları vardır. Bütün kâinatta Allah’ın sözünün 
biçime gelişidir. Hepsi bir sözdür. Ağaç diyorsun bak söz… Ama biçimi var 
değil mi… Biçim de sözdür.  Hiyeroglif ilahi biçimler anlamına geliyormuş. İlahi 
biçimlermiş, ilahi kelam yani… Muhteşem bir şey duyunca şok oldum. 
Hakikaten de öyle tutuyorsun hiyeroglif yapınca ilahi biçimleri 
dillendiriyorsun, kendinde… 

Sözün kendisine gittiğiniz zaman söz kudret taşır ve sözün hakkı vardır. Bir 
gün Metin baba diyor, dostlarla ihvanla beraber oturuyoruz diyor. Yunus’un 
bir doğuşatını okuyoruz; Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkınla 
avunurum, bana seni gerek seni… Orada Melami erenlerinden bir tanesi, 
bazen yanına gelirmiş, yaşlı bir amca, demiş ki; evlat söyleme. Baba niye, evlat 
ağır söz söyleme… Aradan zaman geçti, yine söyledik diyor. Erenler yine 
demiş, evlat söyleme. Üçüncüsünde ağlayarak demiş, evlat söyleme.  O sırada 
varlığın hesabı yok diyor bizde. Yani baba zengin, mal mülk çok… Yahu diyor 
baba da tuttu bütün malını mülkünü benim üzerime yaptı. Hacca gitti, artık 
evladım bütün ev sana ait. Ben artık dünyayı bıraktım. Hacca gidince dünyayı 
bırakıyor ya… Bu bir noktada bir önceki soruya da cevaptır, bütün dünyayı 
bırakıyorsun. Onun için Bektaşilerin güzel bir adeti vardır. Hünkarın huzuruna 
çıkmadan önce başlar tıraş edilir. Yani bütün dünyayı bıraktın. Hacca giderken 
de öyledir aslında. Genelde sonunda yapıyoruz. İlk başında dünyayı bıraktın 
mı öyle gel… Dünyayı bırak diyor… Yani uzantın ne varsa dışa karşı, dışa 
dönük, içerden dışa dönük ne uzantın varsa hepsini bırak. Yani iç âleme 
çekiliyorum, sana dönüyorum.  

Üçüncüsünde patladı ya, baba diyor ki yahu bir yasa çıkarttılar, Ecevit 
zamanında bittik, diyor. Çimento hisseleri var, bilmem ne hisseleri var, şurada 
bilmem ne var, gümmm… Bir tane ufak Şişli de bir dükkân kaldı küçücük, 
onun kirasıyla ev geçinir olmaya başladı diyor. Baba geldi yine aynı sohbet, 
şimdi söyleyebilirsin demiş. Ne varlığa sevinirim, tamam varlık var 
sevinmiyorsun anladık. Ne yokluğa yerinirim. Yokluk yok, söylediğinin hakkını 
ver demişler. Söylediğinin hakkını ver demişler.  
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Ne yokluğa yerinirim… Söz kudret taşır, bağlayıcıdır. Kişinin mesuliyeti vardır, 
söylediği anda bütün âlemde karşılığı vardır ve ona göre hüküm verilir. Onun 
için ağzınızdan çıkana dikkatli olun.  

Güzel söz güzel bir ağaca benzer. Güzel ağaç güzel söze benzer. Onun için her 
zaman güzel söz söylemeye çalışın. Hani biraz önce söyledik. Hani küfür bile 
geçiremiyorsun. Karşılıkları da var çünkü.  

İhya baba ile kıra gittik, eşeğin biri önümüze çıktı diyor. Ai aiii diye bağırıyor.  
Baba da kulağına eğildi, biraz onunla bir şeyler konuştular, ne konuştular 
bilmiyoruz diyor. Neyse sofraya indik ama meraklı gözlerle bakıyoruz, babaya 
da ayan… İhya baba da şöyle baktı, evladım, daha önceki gelişinde erkek 
gelmiş herkese de af edersiniz, eşek oğlu eşek diyormuş. Öyle eşek olunmaz 
böyle olunur demişler. Efendi beni şu sicin cehenneminden kurtar demiş. 
Kur’an’da sicin geçer, doğanın cehennemi sıkar, beni kurtar demiş. Ve 
kulağına bir ayet söylemiş; biz sizi göndersek yine aynı şeyi yaparsınız. 

Demek istediğime bak; söz bağlayıcıdır, adamın bir küfrü neye sebebiyet 
veriyor. Söz bağlayıcıdır. Akit verdiniz o zaman akitlerinizi tutun. Mesela bunu 
hemen götürelim, İsrail oğullarından söz veriyorlar, Cumartesi günü avlanma 
yasağı… Ve dalga geçiyorlar maymunlar gibi ve biz onları maymunlara çevirdik 
diyor. Mukallit, taklit eden… Söylediklerinin verimliliğini almıyorlar, değer 
edinmiyorlar. Çünkü değer edinecek ki samimi olacak. İnsanın samimiyeti 
değerlerine göredir. Eğer değerler olarak size hitap etmiyorsa ona karşı 
samimi değilsinizdir. Ama değerlerinize dokunuyorsa orada samimi olursunuz. 
Şimdi değer olarak alamamışlar, alamadıkları için gidiyorlar cumartesi günü 
avlanıyorlar, bir de dalga geçiyorlar. Emin olun avlandılar ve dalga geçtiler. 
İşin enteresan tarafı da cumartesi günü kıyıya doğru, avlandıkları yere balık 
geliyor. Diğer günler gelmiyor. Maymunlara çeviriyor.  

Onun için dedim Maide’de neden ilke akittir, sözünde durmadır. Erek ilke 
sözünde durdukça değer edinmektir. Samimi olmaktır. Çünkü değer edindiğin 
zaman samimisin, aidiyetleriniz vardır. Sahiplenmeleriniz vardır. Onun için 
Maide’den istenen sonuçta üst yapı kurumları edinmek, değerler edinmek. 
Yani üst yapı kurumları değerlerinizdir. Değer edinmek, sahiplenme ve 
evrensel değerlerin oluşmasıdır. O zaman zaten kâmil insanlığın kapısı açılır. 
Ve size sofra iner içeriden. Ama şüpheniz varsa, o sofradan beslenemezsin. 
Sofrayı göndermesinin sebebi de şüpheleri gidermek için değil. İstediğiniz bu 
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muydu der. Yüze vurmak için. Bunun içindir ki havarilere o sofranın inişi 
söyledikleri sebebiyle değil, içlerinde olanın dışlaştırılması sebebi iledir. Sofra 
indiği zaman onların nasibinin olmaması, içeriden gelenden nasibiniz yok 
demesi. Yani dışarıdan gelenden İsa’dan gelenden nasipliler, ama İsa kendi 
içinden besleniyor. İçeriden gelenden nasipleri yok demektir. Onun içindir ki 
kendilerine göre yorumlamışlardır. İçeriden nasipleri olsaydı kendilerine göre 
yorumlamazlardı emin olun, Hakk’a göre artık yaşarlardı. Muhteşem bir 
şeydir. Demek o balık olayı Maide’de geçiyor, bak onu unutmuşum. 

- Avlanma yasağını söyledikten sonra biz sizi oklarla ve avlarla 
deneyeceğiz diyor.  

Oklar burada hayatta başlarına gelecek şeylere de işarettir. Yani Allah, yola 
girmiş birine oku sallar. Oklar dediği zaman onu da anlayın. Metin baba söz 
söyledi değil mi, sözü söyledikten sonra sözü kendi kendine çeviriyorlar. Söz 
verdin diyor bak, okun yayını buraya doğru çevirdiğinde irfan olarak millete 
anlatırken, irfanda söylediği söz kendine dönüktür. Bende çok olur o, bir söz 
söylerim, böyle gelir birden, geldiği zaman söylemeye kalkarım bakarım 
bende karşılığı yok, ağzımda tutarım söylemeyeceğim. Çünkü biliyorum ki 
başıma ne gelecek, çünkü bende karşılığı yok. Karşılığı olmadığı zaman ne 
yaşayacağımı çok iyi bilirim. Gittin güme, ama bir bakıyorum sohbeti 
ediyorsun ediyorsun, aradan bir bakıyorsun çıktı. Gittik… Ne yapacaksın, sen 
tutsan bile tutturmuyor. Sohbet esnasında sana unutturuyor.  

Mesela bir tane daha var, bu noktada yani sözün ne kadar yüksek derecede 
değerli olduğunu… 

En basiti müşrik, münafık, bu ilişkilerden bak. Yaptıkları şey nedir? Temel ilke 
olarak, sözü kabul etmiyorlar ya… Sözü kabul etmiyorlar.  

- Veya sözlerini tutmuyorlar.  

Evet. Münafığın zaten alametlerinden bir tanesi, sözünü tutmaması… Yalan 
söyler, yine söz. Emanete hıyanet eder, yine sözünde durmuyor. Çünkü bir 
emanet var ve ihanet ediyor. Yani sözünde durmuyor. Mantığına bak, temel 
ilkesine bak, hepsinde yapan sözü kabul edip etmemeleriyle alakadar. Söze 
ihanet edip etmemeyle alakadar! Yani Allah'tan kelam gelmiş, adam kabul 
etmiyor. Ama Hz. Sıdık’a geliyor,  eyvallah, Hz. Ali’ye geliyor eyvallah, Hz. 
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Hatice direk kucaklıyor zaten. Hani korkuyor ya bana peygamberlik verilmiş 
diyor. Delirdi demiyor, alıyor kucaklıyor. O harareti, o korkusu dinsin diye 
arkasından sarıyor, biraz kendine gelsin diye. Muhteşem bir şey…   

Söz… İnsan söz varlığıdır. Maide onu çok iyi anlatır. Ve söz kudret taşır, içerik 
taşır. İçeriği kuvvettir, melektir ve yaşantınızda karşılığı olur, âlemi etkiler, sizi 
etkiler. En basitinden o kırk gün hani bal yememe hikâyesi var. Evladım demiş, 
40 gün sonra getir. Niye? Çünkü sözü tesir etmeyecek.  Kendisinde yok çünkü. 
40 gün sonra geliyor, bal yeme diyor. Baba diyor, niye daha önce söylemedin. 
Yani 40 günden beri bal taşıyoruz hesabı, diyor o sırada bende yiyordum da, o 
yüzden.  

Ama bak maide net oturdu. Maide ne? Akit, sözde durmak, tutarlılık… O 
tutarlılıkla beraber üst yapı kurumları edinilir bilinçte… Yani değerler edinmek 
demektir o. Değerler edinmek sözü içselleştirin demektir. Sözün 
içselleştirilmesi tamamıyla o süreci anlatır. Ve sözü içselleştirirken hevalarla 
kaypaklık, Musa kavminin anlatılışı; şüphelerle kaypaklık, havarilerin anlatılışı 
tamamıyla dile getirilir. Sözün hakkı sebebiyle denenmeler yaşayacaksınız, 
sakın tutarlılıklarınızdan taviz vermeyin. Sözden taviz vermeyin, ilkeli yaşayın.  

İlkeli yaşantıya en güzel örnek İbrahim’dir. İlkelidir. Yani hiçbir şekilde Cenab-ı 
Hakk’ın sözünden taviz vermiyor. Değerler yaşantısı… Allah sözünden 
caymıyor. Onu belagat ile de ifade ediyor; Rabbim güneşi doğudan yükseltti. 
Ne büyük bir hüccet verdi diyor İbrahim için! Ve söz hakkından caymıyor. Ne 
olursa olsun Rabbinden taviz vermiyor. Ve Rabbi için bırakmayacağı bir şey 
yok. İbrahim müthiştir. Bıraktıklarınız kadar erersiniz.  

Üst yapı kurumları edinir, değerler edinirseniz sözü artık içselleştirirsiniz. Bir 
söz içselleşirse artık ahlaka döner. İçselleştirdiğiniz sahiplenme ve aidiyetlerle 
beraber sizde ahlaka döner. Sonuç itibariyle yaşam duruşu ediniriz artık... 
Yaşam duruşu edindiğiniz anda da İslam’ın kapısı açıldı. Yaşamda yani Allah’a 
göre yaşam duruşu edindiğiniz zaman sofra sizden iner. Bakın burada çok 
önemli bir şey var. Sofra size inmez, sofra sizden iner. Önemli olan da odur 
zaten. Sofra bize indiği zaman şüphelerimiz olursa ne olur,  Azimallah… Ama 
sofra sizden indiği zaman şüpheniz olmaz, çünkü siz yaşıyorsunuz. İnsan 
yaşadığından şüphelenebilir mi? Önemli olan tefekkür ederken – İsa, mana 
kutbu ya - sizden gelenlerden şüphe etmeyin, tefekkür edin.  
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Bir gün dayanamadım, o kadar çok çeşitli düşünüyordum ki, gece yastığa 
başımı koydum, Ya Rabbi dedim ben bunları düşünürken, doğru düşünüyor 
muyum, yanlışa mı düşüyorum. Akşam şöyle; düşünmeye devam et, doğru 
düşünüyorsun. Tamam dedim, doğru yoldayım. Çünkü insan kendinden de 
şüphelenir. Düşünce deryası Allah’u azimüşşan’ın sofrasıdır. Niyetleriniz, 
iradeleriniz, hevalarınız, sakın ola ki o sofrayı bozmasın. Oradan beslenin. Eğer 
kelimullahı orada örnek gösteriyorsa, tefekkürü örnek göstermiştir size. 
Tefekkür deryanızda Rabbinizden beslenin. Sizin yaptığınızda Kur’an’ı 
azimüşşan da yaptığınız çalışmalarda budur. Orada sakın Allah’ın sözünden 
şüphelere veyahut da şöyle midir böyle midir veya uygulama olarak ya 
böylede yapılması gerekmez mi gibi bir şeylere sakın düşmeyin. Ne diyorsa o! 
Orada itiraf etmeniz gereken; Ya ben yapamıyorum. Bu kadar. Buranın şöyle 
olması gerekiyordu, böyle olmaması gerekiyordu, sakın girmeyin. Çünkü biz 
bir cihetten düşünürüz ama Allah birçok şeyden o sözü getirmiştir. Yani bizim 
bir cihetimize bağlı olarak değil, belki binlerce cihetten sebebiyet o sözü oraya 
koymuştur ki hepsine bağlayıcı olsun.  

Mesela biz bir kadınlar süresinde bir yeri görüyoruz ama hayat şartlarında 
yaşam şartlarında o kadar toplum çeşitliliği var ki, onların tamamını 
biçimlendiriyor. Bir ayet ile bağlı kılıyor ve kadına nice özgürlükler tanıyor. 
Nisa süresinde kadına özgürlük tanıyor. Tamamıyla Araplarda bir devrimdir o 
süre. Tamamıyla bir devrimdir. Orada kadına haklar veriliyor. Bir şahit erkek 
varsa, iki tane kadın olsun. Genelde günümüzdeki feministlerin tamamının 
rahatsız olduğu taraf şu; Niye kadınların aklı kıt mı? Yani bak Allah’ı aşağılıyor. 
Kardeşim değil… Erkek egemen topluluk iradesinde kocasına bağlı… Ya bir 
tanesi cevap veremezse, bari diğeri gelir tanıklık eder. Düşünün Araplarda, 
baba ne derse o. Kadın için erkek ne derse o. Yani Ebu Süfyan’ın kızı gibi bir 
tane kız bin dalda bir çıkar. Hepsine yaşam ilişkilerinde bakın, sürüngen 
beyinde… Herkes yaşam ilişkilerinde aklı maaş da çalışır. Kendi ihtiyaçlarına 
bakar. Kendi çaresizliklerine bakar.  

Kocasını yitirse, sözünü dinlemese, boşasa yandı gitti. Bari bir tanesi olmasa 
bir tanesi sözünü tutar... Çeşitliliği çoğaltıyor, ola ki bir tanesinde engel çıkar, 
diğeri şahitlik yaparsa gerçek açığa çıkar. Dervişlerde de öyle değil midir? 
Erkek gibi derviş olduğu gibi söyler. Yani bir mürşit şahit bulamazsanız sözü 
geçen - erkek demek eril, sözü geçen - bulamazsanız sözü geçmeyen -kadın 
demek orada sözü geçmeyen- 2 kadın çıkartın, 2 kadın birbirine tanıklık eder 
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sözü geçer demektir. Bakın burada da eril ile dişil. Dişil olanın sözü geçmiyor. 
Günümüzde de öyledir. Kendi ailemden biliyorum. Annemin sözü geçmezdi, 
garibimin çektiği çilenin hesabı yoktu. Sözü geçmeyen demektir orada Kadın. 
Ama 2 tane şahit oldu mu sözü geçer. Matematik de bunun karşılığı ne; iki 
tane eksi artı ediyor. İki eksi, yani iki sözü geçmeyen bir artı ediyor. Yani bir 
tanesinde kusur çıksa diğeri artıya hemen geçirir.  

Umreden geliyoruz. Başımıza bir hoca verdiler, Allah kimsenin başına 
vermesin. Adam gidiyoruz ilahi patlatıyor, ses yok bir şey yok bitiriyor bizi, bir 
ilahi patlatıyor. Tam böyle dönüşte dedim, bir ilahi patlatırsa ayvayı yedik. 
Bindik iki dakika geçmedi ilahi patlattı. Birde şovmenliği var. Arkasından da bir 
vaaz... Dedim Aylin abla, Hatice abla, filan olmasın aman. Adam orada 
hırpalanacak durumda. Allah azimüşşan Havva’yı erkeğin kaburga kemiğinden 
yaratmıştır. Onun için kadın eksiktir. Niye aşağı bölgeden yaratılmış ya 
arkadaş. Klonlamış ya… Bu kadar mı saçma düşünülür. Kadın eksiktir diyor, O 
zaman her zaman böyle böyle olması lazım. Kadın niçin tek başına gidemez? 
Hııı eksiktir diye… Ya kardeşim ondan sebebiyet değil, güvenlik sorunu. Güzel 
bir kadını gördükleri zaman alıp kaçırıyorlar. Yanında bir sahibin olsun. 
Yanında bir sahibin koruyucun olsun diye. Ki halen de öyledir Allah bilir, 
kaçırırlar adamı. Yani orada böyle kuzey kutbundan bir sarışın 90- 60- 90 
diyorlar ya, bir bayan gelse gitti güme… Gitti güme… Eski çağı düşünün… Onu 
boş verin Anadolu’da halen kız kaçırılıyor. Adamların kültüründe kız kaçırmak 
normal bir şey. Anormal bir şey değil ki. Zaten 4 tane alabiliyorsun, bir tane 
fazla gelmiş gitmiş adam için normal… Adam gidiyor, Kâbe’nin önünde 
oturuyor, bir bakıyor şöyle alıcı gözüyle, tamam şunu götürebiliriz. Bitti… 
Vallahi diyorum. Himayedir ya, himayedir… Yanınızda koruyucunuzla gidin. Ve 
kadın naiftir, kendini koruyamaz. Bir erkeğin gücü ile bir kadının gücü kıyas 
edilebilir mi imkân mı var? Yani bir kadın vursun 500 kiloya kadar vursun, bir 
erkek vurdu mu bir tonu geçiyor…  

Yani ayetlerde bir şey geçiyorsa, şöyledir böyledir demeyin. Birçok sebep 
vardır orada. Hah kabul edip etmemeniz ayrı bir şey, kabul etmemezlik 
yapmayın da benim hayatımda yok kardeşim dersiniz. Burada namaz ayeti 
var. Ben namaz kılmıyorum, ha burada başörtüsü ayeti var, ben yapmıyorum. 
Ama kalkıp başörtüsünü kirletme. Yani örtünmeyebilirmişiz, şöyleymiş 
böyleymiş deme. Örtü var ama ben yapmıyorum. Tamam amenna… İmanına 
zeval gelir mi? İmanına zeval gelmez, ama Allah ile arandaki ilişkinde adalet 
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hükmünde “sana ben sana böyle yap dedim, niye yapmadın” derse o da 
seninle onun arandaki ilişki. Hani demiş ya Niyazi Mısri; Vurdum arı şişesine 
günah benim kime ne... Hani şarabı içiyormuş. Yani günah benim kardeşim, 
kime ne dersen amenna.  

Ama günümüzde öyle şeyler var ki… Bidat iki türlüdür, bir, Allah’ta olmayan 
sıfatları Allah’a yüklemek; iki, Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını 
helal kılmak. Yani bir yaşama ait tarafları var, bir de imana akide ait tarafları 
yani Allah’ın varlığına ait tarafları var. Bir de yaşama ait tarafları var. Adam 
faiz yiyor tutuyor arkadaşlar faiz şu şu sebeplerden helal olabilir. Hani 
enflasyon yükseliyor, para değerini kaybediyor. O zamana %8 enflasyon 
yükseliyor.%8’den faizden verebiliriz. İyi sen yap kardeşim ben vermiyorum. 4 
tane evlilik helal, ben yapmıyorum kardeşim, benim bir tane var başka bir şey 
yok.  

- Boşanmayı da çok tabu haline getirmişler.  

Resulullah’ın müthiş bir hadisi var. Allah’ın sevmediği helallerin başında 
boşanmadır diyor. Nefret ettiği helaldir diyor. Allah diyor bu helalden tiksinir. 
Yani size bu hakkı vermiştir ama boşanmadan tiksinir diyor. Tabi boşanma bir 
haktır o ayrı.  

Şu andaki boşanmaların tamamında keyfiyet, bak zaruret değil. Bizdeki 
boşanmaların tamamı zarurete bağlıdır. Ne zaman artık yaşam ilişkilerinde 
uyuşmazlık hat safhadadır, hayata kast olmaya başlıyordur amenna. Ama 
incikten boncuktan artık boşanılıyor. Ya daha önce kaşın böyle değilmiş, 
kulağın biraz büyükmüş… Keyfiyete döndü artık… 

- Ya da tam tersine boşanamayınca… Eş boşanmak istemiyor, kadın 
böyle rahatım yerinde diyor. Ama kötülükler ortaya çıkmaya başlıyor.  

Genelde o şovmenliğe giriyor. O nefsini heva edindiği için bencillikler o kadar 
büyümüş ki dağ gibi… Artık o dağda da bir tek kendisi oturduğu için başkasını 
oturtamıyor. Evlilik tahammülle alakadar, tevazu, saygı, samimiyet, bunlarla 
alakadar bir konu… Günümüzde değerlerin yitirilmesiyle alakadar bir şeydir.  

Maide’yi okuyoruz, sofrayı okuyoruz, geçen hafta cennetin gölgesini 
konuşmuştur. Cennetin gölgesi insana uzandığı zaman sofra oluyor işte. 
Allah’ın size sofrasıdır o değerler, içselleştirdiğinizde… Onunla beraber 
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Allah’tan beslenmeye başlarsınız ve Allah’tan size güzellikler gelmeye başlar, 
yani sınırlarınızdır.  

O sınırlarda yürüdüğünüz sürece  Allah’tan beslenirsiniz. Yani takvanın 
derinleşmesidir bir nevi Maide. Evet, korunacağız ama tutarlılık yok, sözünde 
akitte durma yok, içselleştirme yok, değerler edinme yok; üst yapı kurumları 
yok demektir. O zaman ne oluyor, bir bakıyorsun nefis hevası almış gitmiş, 
başını ilah edinmiş, bütün değerler yitirilmeye başlamış.  

O boşanmaların tamamına bakın değerleri göremezsiniz. Eğer değerler olmuş 
olsa zaten insan çekinir… Bir insanın hakkını yemekten çekinir. Eşlerinizin 
sizlerin üzerinizde hakları vardır, diye bir ayeti kerime vardır. Hak deyince biz 
sadece cinsellik anlıyoruz bazen, biz hak deyince sadece belki para pul 
anlıyoruz. Değil… Duygusal olarak, insani olarak, birbirlerindeki sıfatların 
aynalaşması olarak haklar var, daha birçok anlamda çeşitlenebilir.  

Bir ayet sadece bir anlama gelmiyor. Onun için çok çeşitli düşünmek lazım ki, 
içeriğiyle tek bir akıl tipiyle ayetlere bakmak yanlış bir şey. Birçok noktadan 
yaklaştığınız zaman, ayetler o zaman kendini açmaya başlıyor. Karşılıklarını 
âlemde görüyorsanız, tek tek oturtuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve o 
zaman yüksek bir şuurla karşı karşıya kaldığınızı görürsünüz, Aliyyül ala… İşte 
o zaman hayran olursunuz Kur’an’a… Halen hayranım… Bazen derim Ya Rabbi 
eğer Arapçayı tam bilmiş olsam, anlatmayacağım sırrın kalmazdı derim… 
Vallahi bir ara öyle dua etmiştim. Hepsini tek tek fahş ederdim. Çünkü 
muhteşem bir dizayn, matematiksel tarafları Arapçanın, aynı zamanda içerik 
olarak kavramların birbirlerini tamlamaları var. Muhteşemdir… Mesela çok 
güzel çeviriler var elimizde ama adam tutmuş azizi izzet diye çevirmiş, hakimi 
hikmet sahibi olarak çevirmiş.  Ya Hakim desene sen orada, özneyi kullan. 
Özneyi kullanmıyor, sıfat üzerinden konuşuyor. İsmi, direk özneyi konuş, hem 
tenzihtir, hem teşbihtir. Özneyi konuştuğu için âlemi, sebeplere aşkın 
konuşuyorsun.  

Gülten derken bedenine söylemiyorum ki, özneye söylüyorum. Bedene aşkın 
olanı dile getiriyorsun. Çünkü direk işaret ediyorsun, özneyi işaret ediyorsun. 
Ama aynı zamanda ne yapıyor, isim üzerinden seni teşbih ediyorsun. Yoksa 
ismin Gülten değil ki… Şimdi böyle bir söz şunu getiriyor, o zaman benim 
ismim neydi? Ya senin ismin yok zaten. Sana öyle dedikleri için sen öylesin. 
Yer belli olsun. Hangi sıfata bağlı olarak yaşıyorsun? Gerçek esman ne? Hani 
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burcun nedir derler. Bir isme takılı kalmışız, ben buyum… Değilsin kardeşim, 
aş kendini. Sana toplumda o isim verildi diye, sen o ismin hakkını yaşıyorsun 
değildir ki. Genelde de yaşanır ama onu söyleyeyim. Yani bir insan kendi 
esması ne ise, zaman içerisinde o esmanın getirdikleri ne ise ona göre yaşıyor. 
Ya pozitif tarafıyla, ya negatif tarafıyla... Enteresandır… Vallahi, çoğu insanda 
takip ederim. Mesela adamın ismi Hüseyin’dir. Bir bakıyorsun hakikaten de 
bütün kapılar adama kapanıyor. Vallahi… Bazen oluyor bunun negatif tarafı; 
bütün maneviyat kapıları da kapanıyor. Pozitif tarafı, dünya tarafı bütün 
kapıları kapanıyor. Hani Hüseyin’i kendine seçiyor ya… Öylesine de tanık 
oluyorsun, böylesine de tanık oluyorsun. Enteresan… Abdülkadir Geylâni 
diyorsun mesela; zaten isminin hakkını vererek yaşamış. Bahattin Nakşibendî 
diyorsun, hakikaten de isminin gereğini yaşamış. Bahattin dinin güzeli… 
Hakikaten de öyledir. Ebu Bekir Sıddık’ta öyle değil midir? Bahattin 
Nakşibendî hazretleri Ebu Bekir’in donudur ya… Başka bir şey değildir. Bizatihi 
onun izdüşümü gibi düşünün. Şimdi ikinci gelişi desem millet yanlış anlar. 
Onun için iz düşümüdür diyoruz. Bizatihi Ebu Bekir Sıddık’ın kendisidir. Selam 
üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın. Biz yolda başka birini o 
şekilde görmedik. Yani Ebu Bekir Sıddık’ın kendisidir. Selam üzerinedir. 
Mağaraya girip çıkmayanlardandır. Dır derken çoğaltıyoruz işte böyle, 
klonlanıyor ya… 

 3. ve 7. ayette verdiğiniz sözle sizi bağladı (Akit) diyor.  9. Ayette size 
söz veriyor (Ahit). Burada ki Ahit’i mutlak değişmeyen kelam, akid’i  
de kulun verdiği değişebilen söz olarak düşüne bilir miyiz?   

Değişebilir değil. Birisi tümele aittir. Allah diyorsun. Allah’a iman ediyor, 
Allah’ım sana iman ettim. Direk tümele iman ediyorsun, özneye… Ama 
diğerinde ise söz veren olarak yani tekilin, cüzinin, ferdin o tümeli kabul 
edişiyle alakadar bir şey. Akit verdim, yani ben bu sözde duracağım. Ben bu 
ilkeye göre yaşayacağım demektir aynı zamanda. Bu aynı zamanda felsefi 
olarak üst yapı kurumu edinmek, değerler edinmek, sözün içselleştirilmesidir 
sonuçta. Aslında sofra indi demektir artık. Hani göklerden bir sofra istedik, 
kelam sofrası indi o, amenna. Kul verdiği zaman akit… Ama Allah verdiği 
zaman değişmez. Allah değişiyor mu bak, söz verenler değişiyor. Ama 
değişebilir demek değildir o, altını çiziyorum yani ben söz verdim değişebilir. 
Söz verdiysen tutacaksın, tutmazsan ayvayı yedin. Değişebilir bir şey değil, 
çünkü tümeli değişmiyor. Gerçeğe göre değişilir, sen onu değiştiremezsin. 
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Eğer kendi sözünden cayarsan, zaten ona münafık diyor, münkir diyor, kâfir 
diyor. Diyor da diyor… Bir sürü isim diyor. Müşrikler genelde sözünden 
caymıyor, zaten onlar sözde durmuyor, kabul etmiyor. Münafık sözü kabul 
etmiş gibi gözüken bak, yani söz geliyor sözü kabul etmiş gibi gözüken ama 
içeride nefsine tapınmış.  

- Sözü unutanlar için ne diyorsunuz? 

Onlar kâfir, örtülü bak. Sözü unuttuğun anda örtündün. Ama bilerek mi 
unuttu, bilmeyerek mi unuttu o ayrı mevzu. Bilmeyerek unuttu ise 
sorumluluğu yok, bilerek unuttu ise yani ben bunu unutmak istiyorum böyle 
bir şey yaşamak istemiyorum diye ötelediyse, o kâfir. Çünkü bakın burada 
önemli olan şey şu, söz uyandırıcıdır. Bakın mesela, temel ilkesi akittir, söz 
vermektir, sözü almaktır, değil mi? Söz vermek demek, sözü almak demek. İki 
kişi arasında uzlaşma oluyor. Sözü aldın tamam bende sözü kabul ettim. 
Mesela bir ayeti kerime diyor, İsrail oğulları bana verdiğiniz sözü tutun, bende 
onlara verdiğim sözü tutayım. Çünkü onlar evvela söz verdi, Allah evvela söz 
vermedi ki. Allah azimüşşan buyurdu; sözü tutun dedi. Onlar dedi sözü 
tutacağız, eğer siz sözü tutarsanız, ben size âlemlere üstün kılacağım dedi. 
Hakikaten de öyle oldu. Ama sözü tutmadıkları anda, âlemde de zelil oldular. 
Çünkü gökten düştüler, artık göğü yitirdiler. Yahudilerin göğü yoktur. 
Yahudilerin dünyası vardır. Sarımsağından mercimeğinden de ver. Allah 
sarımsağına mercimeğine düşürmesin, yani buradaki menfaate düşürmesin, 
aklı maaşa düşürmesin.  

Bu ayette Akit denilen yerde kişi bozabilir sözünü, cayabilir anlamında…  Ama 
o söz ebedidir. Sen tutmasan, siz tutmazsanız başka birisi gelir o sözü tutar, 
yürütür. Aynı bayrak yarışı gibi, biri çöktü kaldı, birisi o bayrağı arkadan gelir, 
alır götürür. Muhteşemdir, hiç durmaz. Yeryüzünde hiçbir zaman imanlı insan 
eksik olmaz. Söz alınır, bakın söz sizi bilinçlendirir. Bilinç zemininde söz sizin 
doğmanıza sebeptir. İnsan sözde doğar. İnsanın iki türlü doğuşu vardır. Biz 
diyor sizi iki defa öldürür, iki defa diriltiriz diyor. Birinci ölümünüz dirilişiniz 
bedenle ölüşünüz ve beden üzerinden yine dirilişinizdir, ayrı ayrı. İkincisi 
Allah’ın lütfu ihsanıyla iç âlemde söz ile dirilişinizdir. İnsan söz ile ölür, söz ile 
dirilir. Hevaları dahi söz ile başlamamış mıdır? Tat, şeker, şu, bu… Bütün insan 
yaşantısının tamamı sözdür. Duruşlarımız dahi söz değil midir?  
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Biraz önce yukarıda yeğenimleydim, bak dedim şuraya, hepsi bilgi. Hepsi ya… 
Geçmişin bize aktardığı bilgisi, sözleri… Salça, pekmez, tamamına bakın bir 
bilgi. Hepsi söz ile aktarılan bir bilgi. Deneyimsel ve hayatımızı şu anda 
biçimlendiren bir söz artık hepsi, nesnel olarak… Bütün kâinat Allah’ın sözü 
değil midir? Hayatımızı biçimlendirmiyor mu? Zorunluluklar koşullandırmıyor 
mu? Gerçek söz kavramsal olansa sizi uyandırır.  

Hz. İsa; Ben, körü gördürürüm yani görmezi görür kılarım; yürümezi yürür 
kılarım; alacayı iyileştiririm, yani düşünce kabızlıklarını yok ederim. Mesela, 
kuş söz, muhteşem bir şey… Bilimin ikinci evresi ikinci evresi Hazreti İsa’dır 
demiştik. Topraktan bir kuş yapıyordu, üflüyordu ve benim iznimle o 
üfledikten sonra o dirilirdi diyor. Düşün ya bir kuş yapıyor, kuş kanatlanıyor, 
uçuyor, canlanıyor. Âdem’i de aynı şekilde, heykelini yaptı, ruh üfledi, insan 
oldu… Can veriyor, muhteşem bir şeydir. Yani özüne bağlı olarak, yeniden 
üretmek, bu İsa nebidir. Ve İsa Nebiyi o şekilde alın, söz olarak alın. Müminin 
ferasetlisinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar. Şimdi bunu söz ile 
okuyun, insan gerçekten ilahi âlemde tefekkür ediyor ve nurdan besleniyor ve 
şu hadisi şerifi de düşünün; “Kulum düşündüğünde manasını veren 
benimdir.” Bir şeyler düşünüyor, düşündüğü şeye hayat verir. Ve o hayat 
verirken, anime olurken, canlanırken onunla kendinde canlanıverir. Onunla 
ayağa kalkar, dirilir.  

İnsan söz varlığıdır, söz ile doğmuştur, söz ile uyanır, söz ile görür. Ya en basiti 
simide bakarken dahi simit diye bakıyoruz ya. Kavramsız bakın, bütün âleme 
kavramsız bakın, yani soyut bakın; her şeyi olduğu gibi duyusal 
görüyorsunuzdur, isimleriyle değil. Ruhla tanıksınızdır, çeşitlilik yok hiç. 
Duyusal bir çeşitliliğe tanıksınız. Ama söz ile baktığınız zaman simit, bak simit 
dediğin anda canın çekiyor, ha tamam… Veyahut da bu muhallebi vs… Hemen 
sendeki başka şeyleri tetiklemeye başlıyor. Ama duyusal baktığınız zaman 
hiçbir şey. Bakın bu duyusal bakış yolda yürüyüşte çok olur. Rahmani bakış 
derim ben ona. Hali istiğrakın,  bütün insanlardaki halidir o. Hiç kimsede 
bilmez, zannederler ki hali istiğrak çok özel insanlar için geçerli. Oysa herkes 
yaşıyor o hali… Baharda olur, son baharda olur, bir yerde yürürsünüz, hiçbir 
şey düşünmeden bakarsınız, hali istiğrak odur; derin bakış. Sizdeki bakıyor 
çünkü… Tek bakış, bir olan bakıyor. İki göz bakıyor ama bir bakıyor orada. 
Sadece bakarsınız… O sırada düşüncelerden de soyutlayın kendinizi, her şeyi 
olduğu gibi görürsünüz. Sadece bakıyorsunuzdur.  
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Budistlerin Nirvana dediği de odur yani daha fazla değil. Başka bir yere 
çıkamazsın; kalan kaldı. Her şeyi soyutluyorsun çünkü. Her şeyi 
soyutluyorken, soyutlayan kim ise, O bakıyor artık.  

Orası felsefi olarak söylenirse, olumsuzlamanın olumsuzlanmasıdır. Hiçbir şeyi 
olumsuzlayamıyorsun orada… Olumsuzlayacak bir şeyin yok ki orada… Sen 
varsın, çünkü kendiliği olumsuzlayamazsınız. Hiç kimse kendi varlığını 
olumsuzlayamaz. Kendi varlığı üzerinde Allah vardır. Rableri onların 
üzerindedir. Biz Âdem’e ruhumuzdan üfledik. Şahsını kim olumsuzlayabilir, 
imkân mı var?  

Ama araya perde koyuyoruz. Yeme, içme, sarımsağından, mercimeğinden, ya 
şüphelerimizde, “Ya İsa hele tamam sofrayı koydun da yani yiyemiyoruz 
kusura bakma”… Ya düşün ya mucize iniyor, yiyemiyorlar… Veyahut da sen git 
asa ile beraber savaş, Allah’ınla beraber savaş… Bak sözden cayıyorlar ya… 
Sözden cayıyorlar, daha önce söz veriyorlar, sözden cayıyorlar, gidip 
savaşmıyorlar.  

 Sözün bir eylemsel olan karşılığı var ve de sizin üzerinizde gelecek karşılığı var 
değil mi? Onun için sözünüzde tutarlı olun diyor bak… Yapmazsanız diyor, 
sonuçlarına katlanın. Karşılığı olan şeylerle karşılaşacaksınız, o zaman sözde 
kararlı olun ki sofra gelsin. Bu sofra muhabbet sofrası olsun, bu sofra 
niyetlerinizi bulduğunuz sofra olsun. Ve bulduğunuz zaman şüpheye düşmüş 
olmayasınız. Ve İsa o sofradan bir lokma aldı, gerisinin hepsini halka yedirdi. 
Havariler dokunmadı.  Bir tanesi sadece parmağını dokundurmuş.  Enteresan 
bir şey, selam üzerlerine olsun… 

- Petrus olabilir, kaya dedi, çünkü dinimi senin üzerine inşa edeceğim 
dedi… 

Öyle mi? Olabilir, Allah’tan da dokunmuş, dokunmasaydı…  

 O zaman halkının nasibi olmuştur’u anlayabilir miyiz buradan? 

Halkının değil, çünkü menfaatte, aklı maaştalar. Allah sofrası ne kadar inerse 
insin önemli değil, aklı maaşta iken anlaşılmaz. En basiti kâinat, Allah sofrası 
değil midir? Herkes aklı maaş ile yaşıyor.  
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Onu boş ver, ayı ortadan ikiye yarıyor, daha ne sofrası olsun. Sen yine de 
büyücüsün diyor, fark etmiyor. Aklı maaştayken herkes kendi menfaati 
doğrultusunda düşündüğü için ya akıbetine bakarak, ya da o sırada 
menfaatine bakarak, o sıradaki menfaatine bakarak reddiyededir. Hiçbir 
zaman kabulde değildir. Allah esirgesin.  

Nedeni akit, sonucu değerlerdir Maide’nin. Bizden istenen sözün 
içselleştirilmesi ve bizde değerler olarak edinilmesidir. Sınırların edinilmesi 
yani insan olabilmesi…  

Maide’yi bir de sembolik olarak anlatalım, teşbihte hata olmaz, insan Allah’ın 
sofrasıdır. Bu âleme açtığı bir sofradır. Gerçek insan bu âleme açtığı bir 
sofradır,  sözünü tuttuğu zaman değerlerini edindiği zaman Allah’tan inen bir 
sofradır. O insan bulunduğu zaman işte o Allah sofrası, yenilmesi gerekendir. 
Ama İnsan diyorum, kişi demiyorum. Biz Abdullah Değerli’yi yemedik hiçbir 
zaman, ama Abdullah Değerli’den ne geldiyse yedik. Hepsi öyledir. Kâmillere 
selam olsun.  

Her insan ne zaman kendisinde şüphelerini giderir, hevalarını giderir, Yani 
Musa kavminde anlatılanlar, havariler üzerinden anlatılanlar, vs. baktığın 
zaman. Ki orada birçok tipolojik vakayı çiziyor. Yani sözün tutulmamasına 
karşılık, kaypaklık yapanlar çoğunlukla değil mi?  

İşin enteresan tarafı sözün bağlayıcı olduğunu söyledikten sonra ceza verme 
getiriyor. Bu sureye kadar ki surelerde emirler var. Ama bu surede söz 
tutulmadığı zaman, ceza verme vardır. Bu çok önemli bakın, söylediğim 
şeylerin tam anlaşılması için önemli bir şey. Bak Al-i İmran’a gidin, ceza 
göstermez fazla, Bakara’ya gidin fazla ceza göstermez, Maide’ye gidin ceza 
vardır. Yani sözü tutmazsanız, karşılıkları vardır. Elleri kesilir filan ayeti geçer 
orada, çaprazlama kestirin diyor mesela.  

Çaprazlama kestirin demek, manadan ve dünyadan bereketi kesilmiştir, 
sözünü tutmayanın… Çünkü değer edinmiyor. Çaprazlama; sol demek dünya 
uzantısı gitti, insanın içeride yani kategorik akıl tipi ile çalışamaz artık; sırf 
nefsine çalışır. Sağ ayak gitti, artık içeriden yürüyüşü bitti demektir, rızkı 
kesiliyor demektir, dünyevi rızkı gidiyor bak. Maneviyata taşıyacak rızkı ama… 
Dünya üzerinden bazen şükür, nimetler üzerinden Allah’a varır ya, o tarafını 
da kesti. Değil mi? Nimetten şükür kalkar, bu tarafını kesti, gitti arkadaş… 
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Dünya bereketini de keser, yani dünya üzerinden Hakk’a yürüyüşü keser, 
dünya üzerinden dünyadaki nimetlerden istifadesini de keser. Sağ el gitti, 
komple artık kendisinden inen ne varsa o sırada hepsini kesti demektir iç 
âleminde… Artık o insan iblistir. Cezası var diyor, sözde durmazsanız cezası 
var, İblisliğe kadar yolu var. Bu ayeti şeriata vurursan, gittik güme… Eller gitti, 
o gitti bu gitti… Hak mıdır? Ceza caydırıcı olmalıdır, çünkü toplumsal yaşantıda 
sınırlar vardır, o sınırlar aşılırsa bir daha tedavi olunmaz. Adam mesela 2 defa 
geldi bizi dolandırdı, bizim çayımızı bize sattı. Ya anlatılacak bir şey değil…  

Demek istediğim bak, yol edinmiş… Hani “Aslan kardeş yol olur” demiş ya, 
adam yol edinmiş. Bir defa kekledim diyor, bir daha keklerim. Cezalar caydırıcı 
değil. Hırsız karakola gidiyor, arka kapıdan çıkıyor. Eve hırsız girmişti, polise 
gittim, kardeş dedim böyle böyle… Niye kapını kilitlemedin… Suçlu sensin. Ya 
kardeşim sen tutanağını tut. Bulursan bul, bulmasan bulma. Sen beni niye 
suçluyorsun? 

Senin işin asayiş, asayişi sen sağlamak durumundasın. Paranı niye alıyorsun? 
Söz akdi yerine gelmezse cezalar caydırıcı olmazsa, sözün gerekliliği yerine 
getirilmezse hevalar doğrultusunda iş görülmeye başlarsa, toplum toplum 
olmaktan çıkar. Çığırından çıkar. Emniyet, selamet, sulh, barış, İslam, selam 
gider. 

Ezanların okunduğu yerden emin olun diyor. Hadi ezanların okunduğu yerde 
gidin emin olun… Suriye’ye gidebilir miyiz? Ezanlar okunuyor maşallah. Irak, 
onu bırak hadi Beyoğlu’na doğru gidelim… Ben gitmiyorum vallahi, ömrü 
billâh ta gitmedim. Bir İstiklal caddesinden geçtim, halen oralardan geçerken 
korkuyorum yani. Niye korkuyorum bilmiyorum. Vallahi ben orada korkarım. 
Arabayla geçtiğimiz zaman böyle bakıyorum. Ben bir gün dahi Beyoğlu’nda 
yürüdüğümü bilmiyorum. Korkak yaradılışlıyım ne yapayım. Güven vermiyor, 
yoksa bir şey olacağından değil, güven vermiyor. Ezanların okunduğu yer ama 
İstanbul… Beş vakit her yerden ezan dinleniyor. İster Beyoğlu’nda olsun, ister 
Süleymaniye de olsun Beyoğlu’ndan duyulur. Eminönü aman ya Rabbi, bir 
keşmekeş, kimin eli kimin cebinde belli değil.  

Ceza caydırıcı olmalı, orada kast edilen, ceza verilir manasında değil; eğer 
sözü tutmazsanız karşılıkları vardır, Elinizi keseriz diyor. Bâtıni olarak 
düşününce dünyaya dönük olarak kul hakkı… Avcılar, hırsızlar iyi avcıdır. Yani 
hep dünyaya dönüktür, dışa dönüktürler değil mi? Adam bizi avlamış ya, bir 
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daha avlarım diyor. Basit hep dışa dönük… Eli kesilince mimliyorsun hem 
toplum içinde mimliyorsun hem de maneviyatta mimliyorsun. Kul hakkı 
demek; maneviyatta mimlenmek demek, bereketin kesilmesi demek… Başka 
birinin ilahi sıfat tecellisinden mahrum kalmasına sebep veriyorsun. O sıfatın 
gerekliliğini yaşamasını engelliyorsun. Birinin hakkını almak demek orada 
Allah tecelli ediyor bir sıfatı gereği, o sıfatında artık örtünmesine sebep 
veriyorsun. Kederiyle, şuyuyla buyuyla, orada hakkın kendisine tecavüz 
ediyorsun. O kişi varlıktan bir paydası var ilahi sıfatta Onu kâbusa koyduğun 
anda o sıfattan yaşamasına bir süreliğine engel oluyorsun. Bloke ediyorsun.  

Onun için diyor kul hakkı ile bana gelmeyin. Yani benim hakkımla bana 
gelmeyin diyor. 

 Şimdiye kadar en fazla tekrarlanan ayet  ‘Allah yerlerin ve göklerin 
nurudur.’ Yani Nur’du. Ama Maide’ye gelince “mülküdür, sahibidir” 
olarak tekrarlanıyor. 

Onu son kitapta anlatmıştık, bir parça. Allah yerlerin ve göklerin mülkünün 
sahibidir. Malik-ül mülk diye geçer. Mülk dediğiniz zaman artık orada iradi 
olarak iş görüyor demektir. Malik iradi olarak sözü geçen, istenci yerini bulan 
demektir. Şimdi bir kralın saltanatındasınız, bir kralın saltanatındayken 
istençlerin yerine gelmiyor mu? Sözü yerini bulmuyor mu? Yani gördüğünüz 
şu bütün âlemde Allah’ın sözü geçer demektir o. Şimdi sözü konuşuyoruz,  
Malik-ül mülktür dediğiniz anda şu gördüğünüz bütün kâinatta Allah’ın sözü 
geçer. Sizin sözünüz geçmez. Onu Âdem ile örtüştürerek bir yere götürelim. 
“Ya Âdem, eğer sözünün âlemde geçmesini istiyorsan, benim sözümü tut.” 
diyor. Yani yap dediğimi yap, yapma dediğimi yapma. Yani sözümü tut 
derken, bana iman et. Yani Allah bir söz bak, beni içselleştir, varlığına al, 
benimle yürü, o zaman sözün olacaktır. Muhteşemdir… Yani Allah’ın sözü 
geçiyor bakın.  İlkesi ile okuduğunuz zaman anlamlıdır. Yani bu ayetin şimdi 
konuştuğumuz şeyin, ne işi var. “Allah yerlerin göklerin malikidir.” Yani 
mülkün tamamı ona aittir, yani bir tek O’nun sözü geçer. Senin, benim sözüm 
geçmez. Ne zaman O’nu gerçekten üst yapı kurumlarıyla yani sofrayı ediniriz, 
değerleri ediniriz, O’nun la yaşamayı öğreniriz, sınırlarını görürüz, o zaman 
sözünüz geçer âlemde. Tasavvuf hakkı ediniriz. O zaman ol dediğiniz olur. 
Başka bir süreye gittiğimiz zaman artık onu içselleştirenleri o sözle artık 
yürüyenleri konuşur. “Onların ol dediği olur” ayetine götürür. Evliyullah öyle 
değil mi? Ol dedikleri oluyor. Yani tavuğa diril diyor, diriliyor. Ona şöyle ol 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

187



diyor, böyle oluyor. Ceylanı yiyorlar, içiyorlar, ya ceylan ete kemiğe bürün 
diyorlar, ete kemiğe bürünüyor. Adamı ipe götürür, ipten alırlar vallahi. Ama 
genelde üzerlerine alınmıyorlar. Çok tanık oldum, üzerlerine alınmıyorlar.  

Baba da çok tanık olurdum. Adam gelmiş, bitmiş yani ölü. Baba derdi; bir 
şeyin yok. Şöyle sırtını sıvazlardı, bir şey yok. Bir şey yok diyor ya, gerçekten 
bir şey yok. Bir tanesi idrarını tutamıyor,   getiriyorlar buna, baba şöyle 
bakıyor, bir şey yok bunun, götürün diyor, götürüyorlar. Böyle bir insandı 
yani. Ve hiçbir zaman üzerine alınmazdı, bir gün dahi. Terki ukba ne verdiyse… 
Yani biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyleyiz böyleyiz, katiyen. Bir gün 
dahi bu gibi şeylerin üzerine alındığını bilmiyorum. Hz. Pir daha ilerisiydi, 
nazar ederdi iyileştirirdi, yani dokunmazdı dahi. O böyle nazar ederdi, tamam 
derdi, hadi duasını yaptık, gönderirdi. Yani adam bekliyor, bir şeyler sürsün 
filan, yok… Hemen gönderir… El-şafi esması inanılmaz çalışıyordu. Ama 
kendisi el-Şafi değil, el-Şafi görünüyor ama el-Alim esması daha öndeydi. 
Enteresan şeyler… Ve sözleri yere düşmüyor. Eskiler ona veliyullahın sözleri 
yere düşmez derdi. Mesela bilmeyerek yalan söylese Allah o yalan diye 
konuştukları şeyi doğruya çevirir diye söz vardır. Hakikaten de öyledir, ben 
çok tanık oldum. Ağızlarından kazayla bilmeyerek bir şey söylediler, 
bilmeyerek yahu hani reflekssel olan şeyler olur ya,  aynen dedikleri gibi olur. 
Ya bir tane iki tane değil, çok tanık oldum, enteresan vakalar… Allah sözlerini 
yere düşürmüyor. Ve işin enteresan tarafı öyle olursa ne olur, Allah’a nazları 
geçen kişiler olurlar…  

Eğer siz Allah ile yürürseniz, Allah sözünü içselleştirirseniz, Allah'ın sözleri ile 
yürümeye başlarsanız, Allah’a nazınız geçer. Hani yerlerin göklerin sahibi O 
ya, yerlerin göklerin sahibine geçer. Ama bak bunun hemen akabinde bu ayet 
burada bunu anlamlandırıyor. Yusuf’a gidin, “Aziz’e söyle ola ki bana faydası 
dokunur, beni buradan çıkartır” bir ceza daha iniyor, 3 sene mi 7 sene mi kaç 
seneyse artık bir ceza daha… Yine Allah’tan istemedin, Aziz’i araya koydun…  

Eğer nazınız geçerse Allah’tan… Resulullah’a İbn-i Abbas efendimiz ziyarete 
gidiyor, sefere gidecek. Amcam Abbas diyor, sana bir nasihat vereyim mi 
diyor? Ver ya Resulullah diyor. Muhteşem bir şey söylüyor orada kulağıma 
halen küpedir.  

“Sakın ola kimseden bir şey isteme, sadece Allah’tan iste.”  
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Hani sefere gidiyor ya, mecbur birinden bir şey isteyecek. Sonuçta bir yerde 
konaklasan bile bir su isteyebilirsin, bir şey isteyebilirsin. “Sakın, kimseden bir 
şey isteme, sadece Allah’tan iste”. Ben bunu şöyle denedim; bir şey ihtiyacım 
var, soru soracağım, mesela adama bakıyorum ismi aklıma gelmiyor, yahu 
diyorum bu adamın ismi neydi? Ya Rabbi sen bilirsin diyorum. Şimdi diyorum 
senin lütuf u ihsanınla ismi gelir. Aralarında konuşurken ismi zikrediliyor! 
Güzel olan şu; bir şey istiyorsun, şimdi bakıyorsun birilerinden istesen bir şey 
olacak, direk Rabbine tenezzül ediyorsun, vallahi o haberleri olmayanlar var 
ya o isteği yerine getiriyorlar. Yani istemen gereken kişiler, o isteği yerine 
getiriyorlar. Allah’tan istedin mi oluyor. Arkadaşın kuru fasulye isteyip de 
yemekte kuru fasulye olması gibi bir şey yani…  

Devam et bakalım, ne çıktı hazineden… Ne kadar güzel, anlamlı bir süre değil 
mi, tam oturuyor şimdi. Sen Kur’an’ı iyi hıfz ediyorsun, vallahi… Devam ama 
pes etmek yok… İnşallah… 

 Elest bezmi nedir? 

Ruhlar âlemi. Ruhlar âlemi denilir ama cennet bahçelerinden bir bahçeydi o. 
Bazı insanların aklında da bilinmez olduğu için, karanlık bir ortamda ruhların 
olduğu bir ortam gibi geliyor. Aslında değil, o cennet bahçelerinde… Derler ki 
Numan nehrinde, cennet bahçelerinde Numan nehrinde, hayat nehrinde 
Cenab-ı Hakk Âdem’in sulbünden bütün gelmiş geleceklerin hepsini çıkartır. 
Cennet bahçelerinin birinde çıkartılmıştır. Yani hepimiz göklere aidiz. 
Âdem’deydik, takdiri ilahi… Fazla olur hepimiz oradaydık. Her neyse çoğul 
kullanmayım. Cenab-ı Allah celle celalühü “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
Onlar da “belâ, sen bizim Rabbimizsin” derler. Araf suresinde geçer elest 
bezmi, belâ geçer ve Âdem’e zürriyetini gösterdik. Sulbünden çıkartıyor, 
zürriyetini gösteriyor.  

Ve orada derler ki hikâye odur ki; bir tane kulun alnın parlaklığını görüyor. Ya 
Rabbi diyor bu kimdir, o Davut’tur diyor. Bak hükümdarlık mührü almış. O 
alnındaki mühür hükümdarlık mührü… Halife, diyor ya Davut’u halife kıldım. 
Hükümdarlık mührü… Bak kendisi Malik-ül mülk olduğu için, şimdi bu ayeti bir 
bağlamda bak, Yusuf’la okuduk değil mi? Bir de Süleyman ile oku, Süleyman 
sözü geçiyor bak. Hikmet padişahı, ne derse ona göre yaşıyor, şükür üzeri 
yaşıyor, sadece Allah ile yaşıyor ve âlemde ne istiyorsa oluyor. Şimdi burada 
Yusuf’u geriye attık. Süleyman daha öne çıktı. Yusuf ama ondan daha 
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kuvvetlidir, muhteşemdir. O sürecindeki Yusuf’tu biraz önce söylediğim. 
Sonundaki Yusuf, âlemi şekillendirir, biçimlendirir.  

Bak Süleyman kullanıyor, ama Yusuf biçimlendirir. Çünkü arketiplerini iyi 
biliyor, meleklerini iyi biliyor, meleklerinden itibaren âleme hükmeder. 
Süleyman suretlere hükmediyor, biçimlere hükmediyor, meleklerini de iyi 
biliyor, meleklerinden rica ediyor diğeri şekil veriyor, biçimlendiriyor. Bir şey 
istiyor ya, aklından geçiriyor, bu böyle böyle böyle… Ona göre her tarafı inşa 
ediyor. Mesela hilelerini bile oradan anlayabilirsiniz, yani biçimlendiren akıl, 
kullanabilir kılan değil, biçimlendiren ve sonuçlara doğru taşıyan bir akıl 
Yusuf’ta olan. Mesela nereden biliyoruz? Bünyamin’den biliyoruz, hileyi 
rabbani yapıyor orada hemen.  Tutuyor bir tas koyuyor, çünkü yasaları iyi 
biliyor, onu biliyor. Bunu nasıl diyor, demek ki hırsız olursa, kimin hırsızlığını 
yaptı ise onun kölesi oluyor. Alıyor, altın tası koyuyor kardeşinin çıkınına; 
içimizde bir hırsız varmış Aziz’in tasını çalmış… Hileye bak… Kardeşini yanına 
alıyor.  

Hile deyince kandırmaca anlamayın, örtmek, iradesi doğrultusunda bir şeyi 
örterek yapıyor. Hile! Hırsızlarda öyle yapmıyor mu? Kalpazanlar, 
dolandırıcılar, iradelerini göstermiyorlar, örtülü şeyler gösteriyorlar, hevalara 
hitap ediyorlar. Günümüzdeki kapitalizm de öyle değil mi? Tamamıyla 
dolandırıcılık… Hevalara hitap ediyorlar, hevalara hitap ederken ne 
veriyorlarsa veriyorlar zaten. Geçenlerde bir arkadaşım şöyle dolandırıldı, 
valilikten geliyoruz diye zayıflama aleti satmışlar. Valilikten gelen adam 
zayıflama aleti niye satsın? Hevalara hitap ettiğin zaman az da kilolu ise insan, 
gitti. Yani bak örtüyor. Zaaflarını kullanıyor, hile yapıyor.  

Yusuf’ta aynı hileyi kullanıyor, eskiden Aziz’den yardım isteyen bu sefer hileler 
doğrultusunda, yani örterek bir şeyleri, bir maksadın nasıl yerine getirileceğini 
çok iyi biliyor. Uyanık, öylelerine uyanık deniliyor ya, uyanık hakikaten de 
ama. Çünkü sebep sonuç ilişkilerini çok iyi okuyor. Ve ona göre neyin nasıl 
yapılması gerektiğinin aklına sahip. Ha maneviyatına gelince basit gibi 
gözüken bu akıl tipi, içeriye girildiği zaman neyin nasıl yapılabileceğini, 
sonuçlarda neyin çıkartılabileceğinin aklını çok iyi okur. Ve ona göre iş yapar. 
Bak Süleyman hüküm veriyor, yerler ve gökler Allah’ın mülküdür değil mi? 
Şimdi Malik-ül mülk sıfatıyla âleme saltanatıyla tecelli ediyor. Süleyman 
kullanabilir kılıyor. Yusuf ise o malik-ül mülk de biçim veriyor, yön veriyor. 
Sosyal yaşantıya yön veriyor. “7 sene diyor böyle olacak, böyle olacak” o 
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zaman şöyle yapalım, böyle yapalım. Bakın sosyal yaşantıyı tamamıyla 
biçimlendirir, ekonomi… Tamamıyla iktisat yapıyor.  

Günümüzde iktisat bilgisi var. Yani biriktirme hazine, maliye, ne olur ne olmaz 
değil mi, toplum koşulları, o koşullara göre nasıl yapılması gerektiği, efendim 
bir para değeri varsa o para değerinin mülkiyet olarak ne karşılığı olduğu… 
Kıtlık var, o zaman bunun mülkiyet olarak değeri nedir? Acziyetlere ayrılan 
pay, onu da üç kısma ayırıyor; acizlere, fakirlere, her türlü şekilde ihtiyacı 
olanlara ayrılan, adalete bak. Çünkü sosyal yaşantı devam edecek. Zenginlere 
ayrılan ve çok uzaklarda kalmışlara ayrılan. Hani oraya ticaret için geliyorlar, 
kıtlık oluyor ya… O kardeşlerine verilen pay, onlardan verilen pay. Şimdi 
zenginlerin payını fakirlere vermiyor. Onlara ayrı bir hak… Herkesin nefsini iyi 
biliyor. Muhteşem bir şey… Denilecek bir şey yok, Yusuf olmak lazım, ama 
Süleyman’da olmak lazım. Arada bir söz geçsin… Her şeyin kullanılabilir olması 
lazım. Ama Yusuf, biçim verir, kimse görmez bile…  

Onun için Yusuf’u okuduğumuz zaman hiç Yusuf’u göremiyoruz. Ama 
Süleyman’ı okuduğumuz zaman vay be bak rüzgâr emrindeymiş, in cin 
emrindeymiş… Ama Yusuf da öyle bir şey görmüyoruz. Gidiyorsun anlatılıyor 
sanki öyle geçiyor… Bütün hayatı şekillendiriyor. Toplumsal yaşantıyı 
şekillendiriyor, irade ettiğini oradaki kurallar neyse o kurallar çerçevesinde 
yerine getiriyor. Allah’ın iradesine bağlı olarak yapıyor, enteresandır… Çünkü 
bu iradeyi Allah’tan biliyor. Eğer kendine güveni olmasa, özgüven demek 
Allah’a iman demek, Allah’tan iman olmasa, özgüven olmasa hayatta 
yapamaz. O aklı işletemez.  

Günümüzdeki kapitalizmde bunu görüyorsun… Bünyamin olayını bir parça 
görüyoruz. Ters noktadan görüyoruz. Çünkü Bünyamin olayında iyilik 
noktasında bir niyetle yapılan işler var. Kapitalizmde öyle değil, cebini 
doldurma noktasında köleleştirme vardır. Nefse köle, Allah esirgesin… Yani 
insanları kardeş diye görmüyorlar, insanları köle diye görüyorlar… Keşke köle 
diye görseler, kölelerin hakları var hiç yoksa… Günümüz biraz çetin. Düşün 
yani altı, yedi milyara gidiyoruz, bu yedi milyar insan içerisinde, bu kıyastır, 
horlama değildir, çünkü olması gerekli olduğu için oluyordur. Yedi milyar 
insan içerisinde eviniz varsa, barkınız varsa emin olun bir milyar şanslı 
insandansınızdır. Şu sofranın zenginliğinin yeryüzünde kaç tane vardır 
bilmiyoruz. Allah’a şükürler olsun. 
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52. Ayet “Onun için yüreklerinde münafıklık derdi olanların: "Ne yapalım, 
başımıza tersine bir devrin gelmesinden korkuyoruz." diyerek onların içine 
koşup durduklarını görürsün. Umulur ki, Allah, yakında o zaferi getirir veya 
katından bir emir buyurur da içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.”  

 Umulur ki de maksat nedir? 

Geri dönerler ki, ama umulur ki melekler üzerinden söylenmiş bir şey, Allah 
üzerinden değil. Allah üzerinden her şey sabit, kimin ne yapacağı, ne edeceği 
bellidir. Umulur ki dediğin yere melekler girer. Hani sizleri deneyeceğiz, 
sizdekileri açığa çıkarmak için diyor, o meleklerin sözüdür. Melekler üzerinden 
hitabıdır, direk Allah katından herkesin ne yapıp ne edeceği bellidir. Mesela 
bir hikâye anlatayım bu, hani diyor ya Cebrail Azrail, Mikail Hz. Resulullah 
efendimizi miraçtan inerken koyu koyu düşünürken bulmuş, yani hüzünlü 
hüzünlü… Demiş niye böylesiniz. Vallahi Birinci gök katında ismi Azazil’di, 
ikinci gök katında âlim idi, üçüncü de arif idi, dördüncü de şu idi bu idi filan, 
yedincisinde veliydi deyip, meğersem Allah katında ismi İblis imiş. Bizde 
ismimizi biliyoruz da, Allah katındaki mahiyetimizi bilmiyoruz. Bilmem 
anlatabiliyor muyum? Yani burası çok önemli, onun için böyle dertliyiz diyor. 
Resulullah’ın içine de dert çöküyor. Çünkü karşılıklı ilişkilerde, o ilişkilerde 
kimin hali varsa insanlar üzerinde tecelli eder. Hani sıkıntılı bir insanın yanında 
sıkılırsın, gülen bir insanın yanında sende gülersin… Onların sıkıntısı ona 
vuruyor. O da hüzünleniyor,  o da mahiyetini bilmiyor. Ve orada ses geliyor, 
diyor ki; “benden yana emin olun…” Ve Allah’ın sözünü aldılar, bu bir senettir, 
muhteşemdir…  

Çünkü Allah sözünden cayıcı değil… Kur’an’ı her okuyuşumuzun sonunda 
Sadak Allah-ül Azim, Allah doğru sözlüdür diyoruz. Bakın Allah’ın sözü sizde, 
gönlünüzde eminlik oluştursun, hiçbir zaman taviziniz olmasın, yani bir ayet 
üzeri yaşıyorsunuz değil mi, hiç korkunuz olmasın, Rabbimin sözü üzeriyim 
çünkü… Rabbin sözü üzeriysen neden korkacaksın ki… “Ya Âdem sözüm üzeri 
yaşa, sözün üzeri olsun.”  

Umulur ki dönerler, melekût âleminin hitabıdır. Bazen olur ki insan düşer, 
ama sonuçta ayağa kalkar, yürür. Yani hepimizin olduğu şeydir, umulur ki 
sonunda doğru yolu bulurlar. Ama umulur ki dediği anda, melekût bile olsa, 
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sonuçta bir umut getiriyor. Umut şu; demek ki herkes hakikatle yüzleşecek. 
Ama sonuç itibariyle, yaptıkları şeyle yüzleştikleri zaman, başlarına ceza 
olarak ne kesilecek, yani fatura nasıl gelecek bilmiyoruz. Yani herkes hakikatle 
yüzleşecektir; “Hakk’tan geldiniz Hakk’a döneceksiniz” Allah umulur ki diye 
bakmaz. Gerçekle yüzleşeceksiniz, adaletle yüzleşeceksiniz, bunun hiçbir 
alternatifi yok. Melekler umulur ki kalben dönmüş olurlar diyor, yani 
hastalıklarından bertaraf yani arınmış olarak geri dönerler. Yani umulur ki, 
dediğin yere melekler giriyor ya, ama o umulur ki bize bir ayetle baktığın 
zaman, gerçekten de olabilecek bir şey. Hakk’tan geldiniz Hakk’a 
döneceksiniz. Umulur ki değil, elbet Hakk’a dönecekler, yüzleşecekler, 
karşılaşacaklar, ama faturaları nasıl çıkacak bilmiyoruz.  

Biz elektriği yaktığımız zaman fatura gelince devletle yüzleşiyoruz. Ama fatura 
ağır mı geliyor, hafif mi geliyor ayrı mevzu. Onun için vatanımızın birçok 
yaşadığı şey var, Allah faturamızı ağır etmesin. Haksızlıklar, şunlar bunlar, çok 
yerde dönen olaylar, hırsızlıklar, ta hırsızlıklar buralara kadar, küçük küçük 
yerlere kadar sirayet etmiş ise…  

Adamın birisini anlatmışlardı bana şok olmuştum. Bir evi soymak için bir evde 
4 gün boyunca saklanmış. Polis araştırma yapmış, 4 gün boyunca bu adam 
burada demiş, buzdolabından anlıyorlar. Çünkü buzdolabında bir şey 
bırakmamış. Adam oturup yiyormuş, keyfine bakıyormuş. Sonradan çekmiş 
almış gitmiş. Düşün yani o kadar aymazlık var. Ceza caydırıcı olmalı, sapkınlık 
olayları, hırsızlık olayları, bizde caydırıcı değil. İnşallah olacağı bir zaman olur. 
Vallahi idam gelse ben veririm, ret verir miyim? Vallahi idamı hak edecek 
kadar bir şey yaptı ise…  

Cezayı ben şöyle anlıyorum, benim aklımda şöyle; Metin babadan gördüğüm 
bir derstir, selam üzerine olsun ve kendi iç dünyam da da çeşitlendirdiğim bir 
zevkimdir. Bir kişi hata yapıyorsa ve kurallar belli ise -bu söylediğimi Maide’ye 
de yansıtın- kendi cezasını kendi vermiştir. Toplumdaki o erkler, sadece 
uygulayıcıdır, cezanın karşılığını uygulayıcıdırlar. Yani ben bir yerde Allah 
göstermesin hırsızlık yapıyorsam, yaptığım hırsızlık zaten cezada belirlidir, 
yani ben alacağım cezayı, zaten bilerek yapıyorumdur. Ki emin olun, hukuku 
bizden iyi biliyorlar, ona eminim. Onun için yapıyorlar, caydırıcı olsa 
yapmazlar.  
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Karşılığını bilerek bir şey yapıyorsanız, kendi cezanızı kendiniz kesiyorsunuz 
demektir. Yani kendi hâkiminiz kendinizsiniz. Yani birine efendime 
söyleyeyim, hakkına tecavüz ediliyorsa, birinin malı gasp ediliyorsa, birini 
horluyorsanız, hakirliyorsanız, ilahi âlemde bunun karşılığını bilerek de 
yapıyorsanız; kendi cezanızı kendiniz veriyorsunuz. Çünkü hukuk demek, 
sınırlar demek, şeriat demek, kim ne yaparsa yapsın karşılığını bulması 
gerekiyor demektir, bulacaktır anlamını taşıyor. O zaman herkes kendi 
cezasını kendi veriyor demektir. Daha doğrusu herkesin ipliği boynunda kendi 
ipliğini kendi çekiyor. Başka bir şey değil.  

Onun içindir ki razı olunması gereken tarafı var, eğer birisi hırsızlık yapıp ve 
elini kesileceğini bile bile yapıyorsa, kendi cezasını kendi vermiştir, sadece 
oradaki kadı uygular, kadı cezayı kesmiyor bakın. Bir daha altını çiziyorum; 
Kadı cezayı kesmiyor, halen cezayı kesmiyor. Sadece onun kanununu, 
hukukunu uyguluyor, oradaki ister hakim olsun, ister kadı olsun. Onu sadece 
ilişkilendirerek bağlıyor. Yani erk, yönetim erki… Onun cezasını sadece 
uyguluyor. Adam kendi cezasını vermiş zaten. Kendi cezasının uygulanışı 
kalmış başka bir şey yok.  

Bunu ilahi adalete koyun, cezalarımız belli Kur’an’a göre, cennet, cehennem, 
neye göre cennet, sicin, karia bir sürü cehennem saymış. Pişmanlık 
cehennemi var, sicin –doğa- cehennemi var… Yaptığımız şeylerin sonucunda 
alıyoruz bunu. Yaptığımız şeylerin sonucunda yapıyorsak, zaten ceza belli, 
sadece uygulaması kalmış. Onun için diyor uygulamada; hadi cehenneme 
yürüyünüz. Cehenneme kimse götürmüyor, herkes kendi yürüyor. Veyahut da 
bir ayetle daha renklendireyim bunu; “Oku kitabını hesap görücü olarak 
nefsin yeter.” Sen zaten cezayı almışsın diyor, ceza iyi de olabilir kötü de 
olabilir önemli değil. Hani ceza demek artık muhasebesi olması demek… Yani 
cezayı biz genelde Türkçede kötü diye anlıyoruz, muhasebesinin yapılması. 
Genelde karara bağlanır, adam zaten karar bağlanmış bir eylemde bulunmuş 
sadece onun uygulanabilir olması lazım üzerinde. İyi de olsa karşılaşacağız, 
kötü de olsa karşılaşacağız, kaçarı yok bu işin. Yani karma diyorlar ya hani, 
karmadan kaçış yok, imkân yok. Yani ne yapıyorsanız, hepsinin karşılığını 
bulacaksınız. Lokman Hekim’e gidin söylüyor zaten; evladım diyor, zerre kadar 
iyilik yapsan da seni gelir bulur, zerre kadar kötülük yaptığında gelir seni 
bulur. Kaçarı yok bu işin.  
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Ve en güzel şeylerden bir tanesi Lokman Hekimde diline sahip olacaksın, 
orada onun da öğüdünü veriyor bildiğim kadarıyla. Derler ya dilim dilim, ah 
ne çektiysem senden çektim. Hakikaten de öyledir… Söylediğimiz şeylerin 
sonuçta karşılıklarını görmüyoruz, bangır bangır söylüyoruz. Bazen kendi 
yaşam ilişkilerimizde ki en yakınlarımızda…  

Güzel bir hikâye var; bir ara internette paylaşmışlardı; Hintli bir guru 
dervişleriyle beraber yürüyor, iki tane bağıran görüyor. Evladım diyor bunlar 
niye birbirine bağırıyor. Efendim diyorlar, şu yüzünden bu yüzünden, diğeri şu 
yüzünden bu yüzünden bir sürü sebep üretiyorlar. Yok diyor, bunlar diyor 
birbirlerine uzaklar diyor. İnsanlar birbirlerine buğz eder, sevgiden uzaklaşırsa 
birbirine yavaş yavaş bağırmaya başlar. Eğer sıcaksa olmaz diyor. Hakikaten 
de sevginin olduğu yerde sesler kısılır değil mi? Ama anlaşılmayan yerlerde 
kalpler uzaksa, buğuzdaysa bağırmalar başlar. Bağırdığınızda sesinizin 
birbirinize ulaşılmayacak mesafeden sakının diyor. Hani hiç yoksa birbirinize 
sesinizi ulaştıracağınız bir yerde kalın diyor. Muhteşem bir şey…  

“Dilim dilim, ne çektiysem senden çektim…”  

Duygularımızı, düşüncelerimizi kendi iç dünyamızı bununla ifade ederiz. Bütün 
yaşadığımız bununla ifade bulur. Ama bu kadar masum bir şey değildir 
ifadede… İfade ettikleriniz, âlemde karşılık bulur. İfade ettiğiniz ilkesel ise, 
içeriği doğruysa hani kırk gün sonra gel diyor ya, içeriği dolu dolu ise yani 
sizde karşılığı var, âlemde karşılığı var, Hakk’ta karşılığı varsa, âlemde 
hükümdür. İş görür, yere düşmez. Onun için sözlerinize dikkat edin. “Eğer 
benim bildiklerimizi bilseydiniz” diyor, “pek az konuşur, pek az yerdiniz.” 
Daha hadisin biraz daha uzantısı, dağlara bile çıkardınız diye devam ediyor. 
Yine dil üzerinden başlıyor, dil çok önemli…  

Dil, dil, dil… 

İsteklerimiz dil ile değil mi, görüşlerimiz, uyanışlarımız, bakışlarımız, hepsi dil. 
Ama içerikli dil, mana… Manasını edindiğimiz dil ile görüyoruz. Biz ne kadar 
şanslı bir ümmetiz. Hangi dine giderseniz gidin, ya iki esma vardır ya üç esma 
vardır ya dört esma vardır. Bizim Allah’ı görüşümüz, daha beterdir. 99 değil, 
1001 esma ile bakıyoruz, Cevşen-i kebiri açın, muhteşem… 1001 tane esma 
var. Kur’an’ı azimüşşanı açın, yüzlerce esma zikreder, aziz, hakim, bir sürü 
esma zikreder. Bir tane esmadan bahsetmez, o Allah şöyledir, böyledir. 
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Sadece Hadid süresinin ilk altı ayetine, hac süresinin son 3 ayetine gidin, 
Ayetel kürsü, ihlas süresi, sadece bunların içindeki esmaları toplayın emin 
olun, 40’ı geçer. Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled 
Velem yeküllehüü küfüven ehad. Hepsi bir esmaya bağlıdır. Veyahut da Allahu 
la ilahe illa hüvel hayyül kayyum diye başlayın gider. Veyahut da hüvel evvel, 
hüvel zahir, hüvel batın, hüvel  bi külli şeyin alim. Bak sırf esma… Sana resim 
çiziyor, içeriğini biliyorsan. Her birinin içeriğini biliyorsan, hani bildiğinizle 
görürsünüz, direk resim çiziyor, Rabbinizin resmini çiziyor. Anlayışını çiziyor 
yani. Burada daha basitini söyleyeyim, anlayışını ediniyorsunuz. Ha Rabbim 
böyleymiş, böyleymiş, böyleymiş… Muhteşem…  

Hiçbir dinde yoktur emin olun, ne Hristiyanlık’ta, ne Budizm de, zaten Budizm 
de doğru düzgün isim yok, yani Atman ile Brahman diye varsa var, Hintlerden 
hani uzantısı olduğu için. Yani Hindistan dininin biraz psikoloji tarafı olduğu 
için. Ama o varsa o, başka yok. İncili şerifte herhalde 3–4 tane varsa var, bir 
sevgi olarak anılıyor bildiğim kadarıyla, zaten bir de İsa diye anılıyor.  

Maide’de İsa nebinin sorgulanışı var, öznel tümelleri katiyen kişilere 
indirgemeyin diyor. Yani evrenseller kişiye indirgenmez. Kişi gelir geçer, hani 
hep söylüyor ya Resulullah için Ebubekir Sıddık’ın sözünü; kim ki 
Muhammed’e iman etti, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama bilin ki Allah 
ölmez. Kim Allah’a iman ediyor, bilsin ki Allah ölmemiştir, diyor Hz. Ebubekir 
Sıddık. Hiçbir zaman kişileştirilmez.  

Allah! 

Şimdi gidiyoruz Resulullah’a Allah sen misin? Allah! Kişileştiriyorsun… O gitti, 
ama Allah her yerde. Baba derdi “yavrum Allah 1400 sene önce vardı da 
bugün yok mu? Yarın yok mu?” Onun için mübarekler güzel söz söylerler; her 
zaman buradaydı… Öznel tümeller yani evrenseller, kişiselleştirilmez. İyiliği 
kişileştirebilir misiniz? Ben çok iyiyim! Ya sen iyisinde senin gibi nice iyi var, 
evrensel çünkü… Doğru; doğruluk sadece onda, bizi cebinden çıkartacak ne 
doğrular vardır. Ne doğru insanlar… Yani evrenseller hiçbir zaman 
kişiselleştirilemez. Sadece onlara yükselirsiniz. Bizden de istenen odur 
Maide’de, evrenselleri içselleştirmemiz ve o doğrultuda yaşamamız. En büyük 
evrenselde mutlak öznedir. Âlemlerin şahsıdır. Kendisinin içselleştirilmesini 
istiyor.  
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Evvel’e inanıyoruz, Allah… Bak söz, sözü diyor içselleştir… İçselleştirdikten 
sonra hayattaki karşılıklarını gör; aynel yakın… Senin üzerindeki karşılığını gör; 
hakkel yakın… Sıfatları filan, yani gel bana taşın diyor. Ondan sonra hakkel 
yakinden de yakın. Yani öyle güzel bir tarafı var.  

Evet, sınırlayıcıdır ama sınırları gösterir Maide amenna, yani söz ahdidir ve söz 
akit doğrultusunda değerler edinilmesiyle, sınırlar edinilmesini ister, ama o 
sınırlarda yükseltici bir suredir. Yükselmek gerektiğinin bilincini verir. Onun 
için sözü sorgu suali alıyorlar bak; ey söz, ben mi sana söyledim, sen benim 
evladımsın, annen de şöyledir böyledir, yani seni doğuran? Bak söz 
konuşuyor; Ya Rabbi sen özleri iyi bilensin. Yani benim içeriğimde olanı iyi 
bilensin. Ben sadece içeriğimde olanı yansıtırım. Onlar tuttular içeriği 
kendilerine göre yorumladılar. Ben içlerindeyken, içeriğin kıblesi belliydi değil 
mi? İçeriğin kıblesi belliydi ve gereken neyse ona göre hareket ediyorlardı. 
Lakin sonuçta ben kalktıktan sonra içeriği kendilerine göre saptırdılar. Sen 
dilersen, eylemlerinde içerik sahibi olan sen dilersen, böyle olursun tavırlarda, 
istersen böyle olursun. Sonuçta onlar içeriği bu şekilde saptırıp ta çünkü 
saptırdı dendiğinde kendileri de sapıtmış olmaları demektir. Çünkü bir içeriği 
saptırıyorsanız, onu kendinizi o sapıtmış haliyle alıyorsanız, siz de o bakış 
açısına sahip olarak yol oturtmaya başlıyorsunuz. Yani sapıtmış oluyorsunuz. 
Burada sapkınlık demek cinsi noktasında sapkınlık değil, ilkesel noktadan 
sapmış oluyorsunuz. Ve onlar sapıttılar.  

Hıristiyanlığı normal Hıristiyanlığı yani Batı’nın Hıristiyanlığı hiçbir zaman Allah 
katında kabul edilmiş bir din değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. İsa’nın 
getirdiğini demiyorum. Katolik Kilisesinin, kurumsallaşmış Hıristiyanlığın hiçbir 
zaman Allah katında kabulü yoktur. Ama Hıristiyanlık içerisinde söylüyor; 
içlerinde öyle kişiler vardır ki, İslam’ı söylüyor orada bak, Allah’a iman 
edenler, ahiret gününe iman edenler, vicdan sınırlar. Değerler… Çünkü ahrete 
göre yaşıyorsan vicdanlısın, akıbet ve salih amel ederler. Onlara korku yoktur, 
onların yaptıkları da zayi olmayacaktır diyor. Yani onlar sözleri tutuyorlar 
bilmeyerek de olsa. Ama ne söz tutuyorlar… 

Âdem’den Hatem’e İslam’ın 3 şartı var.  

1. Allah’a iman; söz akdini alacaksın içselleştireceksin  
2. Akıbete göre yaşam; yaptığın her şey seni sınırlandıracak. Akıbete 

göre yaşam demek, yaşantını sınırla demek.  
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3. Salih amel; eylemlerinde ilkesel bak. Yani Allah ile seni örtüştüren, 
sende olanı uyandıran eylemler yani, seni Hakk’a taşıyan, zikri ilahi de 
bulunmanı sağlayan, cömertlik, merhamet, Allah’ın ahlakı ile 
ahlaklanın, sıfatları ile sıfatlanınız.  

Bitti…  

Şimdi gel bunlar cennete gitmiyor de. Onlara korku yoktur diyor. Katolik 
kilisesini söylemiyorum artık. 

İçlerinde derken kast ettiğim, kurumsal bir şeyden bahsetmiyorum, çünkü din 
kurumsal değildir. Onun için içlerinden dediği anda, kurumsallığı soyutluyor.  

- Katoliklerden de söz almamış mıydı? 

Katoliklerden söz almadı ki… Katolik Kilisesi Hz İsa’dan sonra çıkmış bir şey. 
Yani öyle bir söz yok ortada. Ha Katoliğin içinde bir insanda çıkmış da doğru 
davranıyor, onu söylüyor zaten, içlerinde öyle birileri var diyor. Yani Katolik 
deyince bütün Katolik camiasını değil, kurumsallaşmış dini kast ediyorum. 
Kurumsallaşmaya başladığın zaman dinden uzaklaşırsın. Çünkü din vicdanidir, 
din bireyseldir, din kalbidir. Kurumsal olamaz imkân yok, dini kim 
kurumsallaşmaya taşırsa, orada bitiyor o iş. Çünkü insan zaaf varlığıdır. 
Kurumlar daha çok kullanılabilir. Hele bizim devlet memurluğunda iyi 
biliyoruz, kurumlar nasıl kullanır. Kuruma döktüğün anda işler menfaate 
dönmeye başladığı zaman oradan uzaklaşmaya başlarsın. Ola ki Süleyman gibi 
devlet idaresi olsun, ola ki… İşte o zaman din devlet düzeyinde çıkmıştır. 
Katolik Kilisesinden Hıristiyanların ne çektiğini, Yahudilerin ne çektiğini bir 
Allah bilir bir kendileri bilir. Bilimin bile önünde engel en büyük oydu. Allah 
katında kabul değil, çünkü.  

Bir şey sizi Allah’a ilerleme de engelliyorsa o Allah katında kabul olmayan bir 
şey demektir. Bir şey sizi eğer Allah katına doğru yükseltiyor, ilerlemenize 
sebep veriyorsa, hangi düzeyde gelen bir şey olursa olsun fark etmez, o sizi 
Allah’a taşıdığı için Allah katında kabul edilen bir şey demektir. Bu bağlamda 
baktığın zaman oturuyor zaten. Benim kendi zevkimdir, Katolik kilisesi 
dediğimiz Bizans’ın putperestliğinin kurumsal hale çekilmesidir, başka bir şey 
değil ki. Yani İsa’nın Rabb edinilmesi, Zeus’un Rabb edinilmesinden farkı ne 
vardır ki? Hani birisi göklerin hakimi, diğeri de göklerde zaten… Ne farkı vardır 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

198



ki, mantık itibariyle de baktığınız zaman birisi heykel olarak tapınılır, diğeri de 
heykeli yapılmadan tapınılmış başka bir şey değil. İçlerinde öyle kişiler vardır 
ki derken oraya vicdanı, kalbe koyuyor. Kurumsallığı aşıyor, soyutluyor. Orada 
büyü yapıldığını dahi biliyorum, düşünün dini kisve altında büyü 
yapıyorsunuz. Yapılacak bir şey değil... Keşfi olarak bildiğimiz bir şey, zevkidir, 
gerisini boş verin.  

- Size yakın olarak Hıristiyanları bulursunuz ayetinde de bu içlerinden 
bir kısmını anlamamız gerekiyor herhalde değil mi? 

Yani bir kısmını anlamak doğrudur, ama yakın olmalarının mantığı şudur; 
şeriat bizi indirgemeci düşündürür. İndirgemeci düşünen bilinç tipinde 
taassuplara doğru yol gidilir. Onun içindir ki, Yahudilik yani şeriat 
düşüncesinde olan insanlarla anlaşmak çok zordur değil mi? Ama biraz daha 
kalbi düşünen, sevgi, duygusal düşünen… Yahudilik mesela şeriata dair, 
kuralcılık vardır. İndirgemeci bir düşünce vardır. Bizim şeriata da bak aynıdır, 
kuralcıdır. Namaz kıldın kıldın, kılmadın gittin güme… Hele ramazana geldin, 
oruç tuttun tuttun, ya adam hasta mıdır, hasta değil midir, hiçbir şey yok. Aaa 
oruç tutmuyor mu?  Ya hele bir iç dünyasına bak, kardeşim belki kefaretini 
veriyordur, yok… Ama demek istediğim, indirgemeci bakıyor, kuralcı bakıyor. 
Kuralcı bakan düşünce tipinde hiçbir zaman değerlerin yüksek derece de 
çıkımı ve kalbi düşünceler hiçbir zaman çıkmaz. Şimdi Hıristiyanlık biraz daha 
kalbi, sevgi diyor değil mi? İsa sevgi için geldi, bir yanağını vurdu şöyle diğer 
yanını çevir. Kaç tane İsevi yapar onu bilmiyorum da, o ayrı mevzu. Demek 
istediğime getireyim, onları size daha yakın bulursunuz, yani daha kalbidirler. 
Daha duygusaldır.  

Hakikaten de karakter olarak bakın. Hıristiyanlar biraz daha duygusaldır. 
Metin Baba güzel söyler; Hıristiyanlık duygusal takılanların dinidir diyor. 
Hakikaten de Yahudiliğe bakıyorsun şeriat dinidir. Yani kurallar sizi o kadar 
sığlaştırır ki mecbur Davut gibi bir peygamber gelmek zorundadır. Mevlana 
gibi birisinin gelmesi zorunludur. Yani Konya da kuralcı bakan âlimlere 
Mevlana gibi duygularını tetikletecek birisi lazım. Bilmem anlatabiliyor 
muyum? Biz ona ilahi verdiğimiz zaman kuşlar etrafında dönerdi diyor, Dağlar 
ram olurdu diyor. Muhteşem bir şey…    İnanılmaz bir sestir. 

Tamam, kuralcı yaşayın, şeriat bu toplum yaşantısı için diyor, ama kalbi 
yaşantınızda biraz estetik takılın. Yoksa diyor, sığlaşırsınız. Değerlerinizi 
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yitirmeye başlarsınız.  Ki hakikaten de öyledir, bir insan art arda aynı kuralları 
yapa yapa yaşasa ve o değerleri kendinde canlandıracak şeyleri olmasa… Bak 
musiki veriyor Davud’a! Bir ilahi dinlediğiniz zaman gözünüz yaşarmaz mı, ben 
çok gördüm. Zara söylediği zaman benim içim akıyor zaten. Hele Resulullah 
efendimize söylediğinde. Şimdi Resulullah… Bir tane hocanın yanına 
gidiyorsun, Resulullah, Resulullah diyor, daha hiçbir şeye gerek yok. Zara’nın 
Resulullah ilahsini söyleyişini dinleyin, yağlarınız erir.  

Değerleri canlanır sizde, bilmem anlatabiliyor muyum?  

Kuralcı akıl tipinde, değerlerin yitirilmesine doğru, taassuplara doğru gidilir, 
orada onları canlandıracak değerleri canlandıracak bir şey lazım. O zaman 
Davud gibi birisi geliyor, yani zevke taşıyor. Zebur… Bak Tevrat’ı verdik diyor. 
Ama arkasından Zebur’u da verdik. Yani değerleri canlı kılacak eylemlerinde 
bulunacak şeylerde sanatsal etkinlikleri de verdik diyor aynı zamanda. Çünkü 
Zebur sanatsaldır. Ama Kur’an’da ikisi de vardır. Bir taraftan değerler var ama 
bir taraftan da seni alıyor götürüyor, ruhunu besliyor. Yani Mekke’ye 
bakıyordum şöyle biraz, böyle alıyor götürüyor.  

Şimdi her gün bırakın, hiçbir şeye gerek yok, her gün geliyoruz buraya sırf 
sohbet ediyoruz. Belli bir zamandan sonra gına gelir, ya yeter ya vallahi 
diyorum, emin olun gelir. Yani en kral âşık olsa yine de gına gelir. Çünkü insan 
çeşitlilikte yaşatılan bir varlık, nefsi var, oyu var buyu var. Bir taraftan kıssa –
sınırlasa- bir taraftan fire verir. Yani bir yerden bastırıyorsun ya, bastırırken 
bir tanesi fire verir. Bana bir şey olmaz demeyin yani illa olur. Onu bertaraf 
etmek için bazen arayı uzun tutarlar, yani bir hafta tutarlar, iki hafta tutarlar, 
bir ay tuttukları olur. Diğer şeylerle de ilgilensin fazla gelmesin diye. Bazen 
olur ki ilahi söylerler.  

Babanın yanında katiyen türkü mürkü söylenmezdi hiç, otururduk Allah 
sohbeti, kalkardık. Allah’tan aşk var, aşk olmazsa gittik güme… Lütfi Filiz’in 
yanına uğramışım. Yarım saat sohbet ediyor, hadi ilahiler, def çıkıyor,  koro 
halinde, sakinleştiriyor, canlandırıveriyor, almayanları boynu bükükleri. Metin 
baba biraz daha modern, pop caz ne varsa araya kovuşturuyor  Hadi diyor 
biraz da sağaltalım diyor, bir takıyor Budist müzikleri, kasetten bir çıkartıyor, 
herkes böyle leyla, bir bakıyorsun caz müziği takıyor herkes böyle bakıyor 
filan… Vallahi bir bakıyorsun hepsi koro halinde bir ilahi patlatmış. Türlü 
türlü…  
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Ama bak çok önemli bir şey o, çünkü ilkesel olan şeyleri verdirirseniz, Tur-i 
Sina’nın kıssası gibi olur. O ilkelerin yasanın indirilişine benzer. Biz bunları 
kaldıramayız. Kaldıramaz insan hakikaten, insanı o sırada sağaltacak, 
rahatlatacak, şeyler lazım. Hani sigorta görevi görecek. Ve orada sigorta ne 
yapar, sağlam ilişki sağlar. Kendi varlık hakları olan mertebelerin birbirlerinde 
ilişkisini uyumlu hale getirir. Yani nefs ile ruhun. Nefs-i emmare ile ruhun, yani 
içgüdülerimizle ilkesel olan tarafımız ruhumuzun, aklımızla - kalbimizin 
ilişkilerini sağlamlaştırır. Ve en çok güzel şekilde tefekkür edip, çok yüksek 
manalar edineceğiniz zaman, müzik dinlerken, sizi duygulandıran ve o sırada 
tefekkür ettiğiniz şeyler daha yetkin ve geniş bakış açısı getiren düşüncelerdir. 
Tek başınıza böyle sade sade düşünürken, bir şey gelmez, üstelik doğaya 
gidin, doğada hiç düşünemezsiniz. Bir manzaranın karşısında oturuyorsun, 
düşünmeye çalışıyorsun. Manzara manzaralığını istiyor, cazibesiyle bana bak 
diyor, başka bir şey demiyor yani. Düşünemiyorsun, iç âleme giremiyorsun. 
Seni hep dışarıya doğru çekiyor. O kadar cazibeli yani.  

Onun için sağaltılması lazım. Bazen bu bir doğa olabilir, bazen bir müzik 
olabilir. Bazen zanaatınız olabilir. Onun için bakın Cumhuriyet döneminin 
erenleri bir, Osmanlı döneminin son erenleri iki, tamamına bakın genelde 
zanaatkârlardır. Genelini söylüyorum, ondan öncekiler demiyorum, ondan 
öncekilerin zanaatları yok. Dergâhta otururlar tahtlarında, gelirler 
sohbetlerini yaparlar vs. vs… Zaten adam nazar etse bitiyor, adam altına 
çeviriyor, ihtiyaç yok. Herkes ihtiyacında zaten kominal bir yaşamda… 
Tamamıyla izole olmuş bir ortamda insan eğitiyorlar ve insan yetiştiriyorlar.  

Ama ondan sonra gelenlere bakın, Ahilik, Nakşibendîler… Nakşibendî 
hacegandır, haceganlığının dışında sanatkârlıkları vardır. En basiti Yusuf 
Hamedani, (Nakşibendî silsilesinin 10. silsilesindedir ki Nakşibendî’den 
öncedir ki o silsilenin ana harterlerinden, yani Ebubekir Sıddık’tan, 
Muhammed Efendimizden uzanıpta Hz. Bahaddin Nakşibendî’ye kadar gelen) 
bildiğimiz dokumacıdır. Mevlana söylüyor ya; bir Türkmen eli bir dokumacının 
önünde divan pençe durur idi diyor. Tamamı zanaatkârdır. Bir gün merak 
ettim diyor Metin baba, Davut’a bakın zanaatkârdır, bakırı işliyor ya düşünün, 
sağaltıcı özellikleri vardır. Mesela dergâhlarda süpürgecilik vardır, aşçılık 
vardır… Hepsi sağaltıcıdır. İnsanı rahatlatır, arındırır. Bir gün efendinin birine 
sordum. Dedim ki ya niye bu kadar çok zanaatkârlar çıkıyor? Evladım 
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yaptığımız işde kendimizi işliyoruz. Yani sıfatı ne ise, o sıfatı dışlaştırıyor. 
Sanatında dışa vuruyor. Ve zanaatı sanat yapıyorlar emin olun.  

Babam marangozdu, efendi hazretleri. Baba dediğim efendi hazretleri, 
normal zahir baba değil. Marangozdu inanılmaz zanaatkâr, bir de her şeyi 
beğenmezler, çok titizler, zanaatkârın yetiştirdiği adam da sağlam olur yani. 
Çıraklıktan gelenler bilir, adama kök söktürürler. Eğer zanaatkârsa var ya 
mum gibi eritirler adamı, ta ki o, o işi sağlam yapana kadar. Bir örnek verirdi 
baba, yavrum derdi sen buraya niye geliyon? Kasaba gidersen kasaplığı 
öğrenirsin, zanaattan veriyor bak, marangoza gitsen marangozluğu öğrenirsin. 
Buraya da geliyorsun sohbette öğreneceksin. Zanaatkâr aklıyla bakıyor, 
zanaatkâr ya… Maneviyata da zanaatkâr gözlüğüyle bakıyor. Sadece kuru 
kuruya bir şey almak için değil. Aynı zamanda aldığın şeyleri hayata geçirmek 
için geliyorsun diyor.  

Akıl tipine baktığın zaman şeriatçı tarafı ağır basanlar İsa’yı öldürenlerdir. 
Öldürme yok da, farz edelim ki öldürdü. Aslında istemeyenler onlardır demek 
daha doğru olur. Çünkü kuralcı akıl, hiçbir zaman yeni ve yenilik istemez. 
Kendi dairesinde memnundur. Bir de menfaatler girdi ise oraya yeni bir şeyin 
girmesini istemez. Yani bal yuvasına çomak sokmak gibi bir şey… Ama 
menfaat düzeyinde, ariflik düzeyinde değil. Yani balı yanlışa çekmemek 
anlamında... Ama Hıristiyanlar biraz daha kalbidir, onları daha yakın 
bulursunuz diyor. Çünkü bizim din biraz duygusallıkla alakadar. İslam’ın 
kendisi, Muhammed Efendimiz zaten kendisi çok duygusal. İçinizden öyle bir 
peygamber gönderdik ki dediği anda zaten, pek şefkatli pek merhametli… Ne 
kadar duygusal olduğunu çiziyor zaten. Kendinize daha yakın görürsünüz 
demek, hakikate daha duyarlı olmak anlamına gelir. Dinde muhafazakâr 
olduğunuzda hakikate duyarlılığınızı yitirebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da 
zamanın koşul ve ihtiyaçlarına göre dinde yenilenme gerçekleşmez. İseviyette 
ise hakikate olan duyarlılık sebebi ile tinde yenilenmeye karşı açıklık vardır. İlk 
hicretin Habeşistan’a olması ve Habeşistan kralının müslümanları muhabbetle 
ağırlaması ve müslümanlarla olan diyelogları söylediklerime örnektir. Gerçek 
bir İsevi’den beklenmesi gerekende hakikate duyarlılıktır. Çünkü, kalbi 
duyarlılıkta ilkelerin ve hakikatin içselleştirme ve tanık olma melekesi 
edinilmiştir. Hakikat İsa’da evrensel tezahür ederken Yahudilikte, şeriat 
ehlinde soya ve a’nanelere ve töreye indirgenmiştir. Bu sebepten gerçek 
İslam olan birine İsevlik daha yakın durur. 
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Yani İslam’daki duruşa bakıyoruz, kalbi taraf daha önce. Bak şeriat tarafı önde 
değildir, kalbi taraf öndedir, çünkü din-i İslam kalbi tarafla gelmiştir. Sonradan 
şeriata geçilmiştir. Medine’de şeriat tam oturmuştur. Mekke’deyken gelen 
ayetlerin tamamı kalbidir, kabule bağlıdır. Ve tamamıyla duygulanımda, bir de 
hep eziyetten, yarenlerinden, sevgililerinden haber geliyor. Hepsi coşuyor. 
Hazreti Bilal Habeşi efendimiz tutuyor işkence görüyor, üzerine taş koymuşlar 
veya kendisi o taşla, düşünün ya o sıcakta, kendisi “Ya Ahad, Ya Ahad…” 
Kulhuvallahu ahad okuyor bir de… Resulullah önünden geçiyor, Ya Bilal diyor, 
sana eziyet ediyorlar, okuma ki sana az eziyetsinler. Yanından sonra bir daha 
geçiyor, bir bakıyor yine okuyor. Ya Bilal sana ne dedim, onu yap diyor. “Ya 
Resulullah ben söylemiyorum içim söylüyor, ben söylemiyorum içim söylüyor” 
diyor.  

Eziyette, zulümde insanlar daha duygusal olurlar. Ve sığındıkları varsa, ilkeleri 
varsa… Bakın ilkesiz, duygusallık demiyorum, ilkesiz duygusallık zaten hayvani 
olur ve orada duygusallık aramazsınız. Günümüzdeki aşklara bakın, hepsi 
nefsanidir.  Aşkı aşk yapan ulaşılmaz kılınması, eziyetlidir yani. En basit örnek, 
normal aşka da baksanız öyledir. Düşünün ki yaratanınız var, iman ettiniz, 
ilkelisiniz ve başınıza birçok olay geliyor. Duygusal tepkimeleriniz daha 
fazladır. Gönlünüze de bir sevgi verdi ise bitmişsinizdir zaten. “Ben 
söylemiyorum, içim söylüyor…” Bir insan malını nasıl bırakır ya, hepsini 
tutuyor veriyor, bir şeyi de kalmıyor. Tamamıyla duygusal…  

“Beytül Mamura ihtiyaç var” diyor…  

Hz. Ömer yarısını getiriyor, yarısını bırakıyor; akli, mantıklı, rasyonalist, 
gerçekçi…  

Hz. Ebubekir ne varsa getiriyor, ütopyada yaşıyor  Komünist tam komünist, 
neyi varsa feda etmiş. Ama komünist deyince oraya sınıflar giriyor, sosyalist 
diyelim.  

Efendimiz ne yapıyor, Hz. Ebubekir’e “Ya Sıddık, hiç mi bırakmadın eve” “Allah 
ve Resulüne emanettir” Tamamıyla duygusal.  Diğeri akli, hem de kuralcı, 
bütün yaşam ilişkilerinde biliyoruz. Bazen oluyor o kadar kuralcı ki 
Resulullah’a posta koyuyor. “Ya Resulullah bu böyle olması gerekmez mi?” 
diyor. “Şunun şöyle olması gerekmez mi” diyor.  
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En basiti Cebrail diyor ki; kim ki “La ilahe illallah der, o cennetliktir” diye 
müjdeledi rabbim. O sırada Ebu Hureyye orada. Ya Ebu Hureyye git diyor 
ümmetime müjde ver. Yani tellal gibi, Ya Resulullah bana iman etmezler ki… 
Yalandan şakalar yapan bir insan, onun için fazla kimse itibar etmiyor. Bundan 
dolayı Hz. Ömer zamanında hadis söylemesi bile yasak. Yasak ediyor, 
kırbaçlarım seni diyor. Ebu Hureyye gidiyor herkese müjdeyi veriyor. 
Resulullah’da iman etsinler diye pabucunu vermiş, pabucumu göster diyor, 
mühür yani…  Düşün yani bir insan pabucunu mühür diye veriyor. Mühür yok, 
devlet erkânı yok, yüzüğü o sırada üzerinde mi değil mi onu da bilmiyoruz. 
Her neyse Hz. Ömer geliyor, “La ilahe illa Allah” diyen cennetliktir diyor, 
Cebrail haber getirdi, müjde verdi. Bir tartaklıyor bunu... Geliyor, Resulullah’ın 
yanına, Resulullah’ın da içi gidiyor tabi, Ömer’e dönüyor niçin hırpaladın… “Ya 
Resulullah, tamam” diyor, “bunu söyledikten sonra cennetliğizde, e peki 
sonra gelen, namaz, niyaz… Herkes bunları bırakır” diyor. Hakikaten de doğru 
bir tespitidir, uygulamaları bıraktığınız anda sadece kalbe ait yaşadınız, bak 
sözü aldınız, cennetliğiz, seviyoruz, değil mi, hepsi birbiri için yaşıyor. 
Uygulamaları, şeriatı toplumdan kaldırdığınız anda, kaldırılırsa eğer, çünkü 
onu öngörüyor, diyor ki eğer bunu böyle söylerlerse, içselleştirirlerse şeriat 
uygulamalarını bırakırlarsa toplum olamayız. Hak veriyor, kim namaz yapacak, 
niyazını yapacak, şunu edecek, hadi onu bırak, yaptığımız birçok hata var 
onların telafisini nasıl gerçekleştirirdik.  

Tamam, “La ilahe illa Allah” dedik ama ondan sonra hata yapmayacak mıyız? 
Nefis varlığıyız, sarımsağından mercimeğinden derken daldıklarımız çok 
oluyor, geri dönüş için kapı lazım. “Umulur ki dönersiniz”, sözü… Umulur ki 
dönülür, şeriata dön, ola ki hata bile yapıyorsa, onlarla devam etsin, sınırlar 
içerisinde yaşasınlar ki, olur ki yine dönerler. Yine o değer, onlarda 
canlanıverir. Yaptıkları işlerle eylemlerde ola ki canlandırılıverilir, yine değer 
edinirler de o değerlerle bakarlar.  

Önemli olan iç dünyamızdır. Allah diyor özlerinize bakar, amellerinize 
suretlerinize değil. Bir ayette de niyetlerinize göre amelleriniz ölçülecektir, 
diyor. Ola ki amellerimize bakılmıyor ama ola ki o amellerimiz üzerinden bir 
değer uyanır da hani bir cennet kapısı açılır, bize… Cennet kapısı dediğim bir 
cennette değil, ilahi bir sıfatın tecellisine mazhar oluruz o sırada. Önemli 
olanda odur bence. Yani gerisi değil ki önemli bir şey bu.  
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“Daha yakın bulursunuz” hakikaten de öyleler, Yahudilerden daha yakın. 
Rumlarla beraber daha çok kalbi bir şekilde yaşamışlardır İstanbul’da, 
Ermenilerle Antakya’da. Yahudiler taassuptur, sınırları vardır, yaşam 
ilişkilerinde ticaretin dışında ilişkiye girmezler. Belirleyicidirler. Hiç 
karıştırmazlar. Ama Hıristiyanlar öyle değil. Ticaretlerinde ama samimi olarak, 
samimi ilişkiler kurarlar. Hıristiyan olanın altını çiziyorum, Hıristiyan’sa 
kurtuluşa ermişse eğer, yani İsa olmuşsa amenna… 

Kur’an’ı ilkesel okumaz isek anlayışımız eksik kalır. Sonra ki okumalarınızda da 
başka anlamlar bulursunuz, çünkü akıl her zaman ilerleyicidir. Maide’ye söz 
dedik. Sözün biçimlendiği hal İsa… Söze vesvese ile bakılır, söz üzerinden 
gelenlerin niyetleri… Havariler bir şey istiyor. Sohbet demek, istençlerin iç 
hallerin ne varsa hepsinin yüzleşildiği yer demek. Onun için İsa’nın 
söyledikleri, o sofranın inişi, sofra sohbet yani sohbetin inişi, sohbeti eskiden 
şöyle tarif ederlerdi, içi dışa çıkartır, dışı içe çeker, yani ayna. Söylenen her 
şey, sizin kendi niyetleriniz düşünceleriniz hepsinin görüldüğü size yansıtıldığı 
yerdir.  

Ne yaşıyorsan iç dünyanda, o sohbette aynı anda biçim kazanıyor ve aynı 
anda yansıyınca sen orada sohbetinden besleniyorsun. Sohbetten dışarı çık, 
ne konuştuk? Unuttuk valla… Çünkü sohbet halidir, anlam akışı devamlıdır, 
daldan dala atlanılır, anlam akışında bir yerinde kalmadığın için, akla gelmez, 
sadece bir yerde konuşurken ucunu yakaladığın zaman, ardı sıra akmaya 
başlar. Bilinçli olarak yapmaya çalış, söylemeye çalış, birisine anlatmaya çalış, 
vallahi unuttum, aklıma bir şey gelmiyor, ne konuştuk hepsi orada kaldı. Bir 
taraftan böyle bir özeli de var, hem özel tutuyor, yani hali o ana ait tutuyor, 
hem de üst akılda kortekste işlenecek bir şey değil. Hem duygusal, hem 
meleki, hem kalbi olarak gerçekleşen bir şey… Orada akıl tanıklıkta hep… 
Çünkü akıl her bildiğine tanık kılıyor, her bildiğine ilişkilendirdiğine tanık 
kılıyor. Orada önemli olan, içerikler alındığı anda sizde uyanışlardır, yani 
ruhun oradaki bakışlarıdır. Akılla ruhta tanıksınız, ama kalbi olarak ruh tanık 
olduktan sonra, tekrar diriliyor, tekrar diriliyor, halden hale, tekallüp, kalp, 
tekallüp eden, halden hale devşirilen. Devşirirken size ayna olan her şeyle 
daldan dala atlıyorsun, daldan dala atladıktan sonra sohbetten çıktın, gitti, 
hiçbir şey kalmadı sende. Ya bir yere yazsaydım, değil sana yazıldı zaten… 
Senin kalbine yazıldı o, o seninle yürür. Hatırlamana bile gerek yok. Vakti saati 
gelince sende hepsi açılır. 
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Hülasa Maide müthiştir devamlılık sonunda Cenab-ı Hakk’ın sofrasını 
indirecek tasarrufa sahip olacak söz ehli olmanıza sebeptir. Çünkü İsa’da olan 
şey şu; sözü yerine gelir. Yani Allah’ı Azimüşşan’dan rica ediyor sözü yerine 
geliyor. Mesela düşünüyor kuş canlansa ne olur, bir üflüyor, kuş 
canlanıveriyor. Ve çocukluk devresidir o, düşüncenin çocukluk devresidir. 
Hayal kurmak ve hayalinde canlandırmak… Zaten kurgulu akla öyle taşınıyor. 
Hayal gücü çok yüksek insanlar daha çok kurgulu düşünebiliyor sonradan. 
Daha zeki, daha çok iyi ilişkilendiren insanlar olabiliyorlar. Çünkü hayal 
gücünde zaten her şeyi ilişkilendirerek yapıyorlar. Bir şeyi umut ediyor, umut 
ettiği şey üzerinden hayal kuruyor. Hayali düşünmek; biçimler üzerinden, 
imgeler üzerinden daha doğrusu, kurgusal düşünmek ilkesine bağlı olarak 
usta düşünmek. Ama çocuksu, umutlar, duygular orada anime ediliyor. O 
akılın sonu ilkesel konuşma oluyor. “Ya Rabbi sen böyle yaparsan böylesin, 
şöyle yaparsan böylesin”. Hakikaten de çocukluğunda hayali çok keskin olan, 
çok içeride yaşayan çocukların tamamına bakın, belli bir devreden sonra bir 
açılıyorlar, inanılmaz zekiler ve inanılmaz ilişkilendirmelerle iş görüyorlar. 
Günümüzde en büyük mühendis dehalarının çıktığı yer neresidir biliyor 
musunuz? Hindistan… Fakir ve orada bir şeyler üretmeye çalışan insanların 
tamamı, çocukluktan itibaren hayalperest. Bizde de öyle, hayal gücü yüksek 
insanlarla bir adım ileriye gittik. Amerika hayaller ülkesi, herkes menfaatinin 
hayalini kurarken, menfaatlerin hayalleri üzerinden kurguladıkları, 
düşündükleri şeyleri üretiyorlar.  

Size çok teşekkür ediyorum, sorunlarınız çok güzel, hakikaten de aydınlatıcı. 
Ama o Hıristiyan mevzusunu çok iyi değerlendirin. Birincisi günümüzde şeriat 
bölgesinde taassupla insanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilere biri duruşu vardır, 
cehenneme gidecekler gibi, sadece İslam var derler. İslam, ilkesi ile yaşadıkları 
zaman cennetin kapısının aralanacağını söylüyor zaten Kur’an’da. Bu 
bağlamda onları ötelemek, Cenab-ı Hakk’ın kulları olmadığı zannına 
düşmektir. Allah’ı Azimüşşan Rahman ve Rahimdir, herkes onun kuludur. Eğer 
iyi doğru ise rahim sıfatı ile herkese kapısı açıktır. Ama Hıristiyanlara da ilkesel 
olarak baktığın zaman birisi daha kalbidir bize onun için yakındır. Bizlerde 
kalbiyizdir. Ama taassup ehli olarak kalanlar şeriatta kalanlarla,  biraz daha 
uzaklık olduğunu belirtiyor zaten. İslam dininde bile karşılığı vardır mesela, 
orayı es geçeyim.  
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12. Ayet “Andolsun, Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 
on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah şöyle demişti: "Sizinle beraberim. 
And olsun eğer namazı kılar, zekâtı verir ve elçilerime inanır, onları 
desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah'a güzel bir 
borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, 
içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim 
inkâr ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır."”  

 On iki başkanın hikmeti nedir? 

Musa’nın on iki kavime ayrılışı var. Yusuf’un on iki kardeşi var, on iki kardeş 
on iki kola ayrılıyor, on iki aşiret oluyorlar. Şimdi her biri Musa ile gidiyorlar. 
Musa ile gittikten sonra her biri, ırmak istiyorlar, su istiyorlar, her birine ayrı 
ayrı gözlerden besleyecek, on iki tane ırmak, on iki tane göz akıtıyor. Birbirleri 
ile kavga etmesinler diye. Çünkü nefs-i emmarenin yapacağı tek bir iş 
paylaşımdır. Anadolu’da hâlâ su yüzünden kavga çıkar. Bir bahçe sulayacaklar, 
iki tane bahçe sahibi kavga ederler. Düşün yani bunlar aşiret sahibi, taassup 
ehliler yani, Azim Allah.  

Bak birincisinde on iki kardeş, ikincisinde on iki pınar, on iki aşiret, on iki yol. 
Aslında on iki tane bilinç tipini söylüyor, nefs-i emarenin uzantılı olarak. Ve on 
ikinci ayette de “on iki tane başkan seçtik” diyor. Demek ki artık aşiret olarak 
yönetici bile edinmişler, başları var artık. Başkanları ne derlerse ona göre 
biçim alıyorlar ve sosyal ilişkilerini ona göre yapıyorlar.  

Ama her birinin üst yapı kurumları olarak farklı farklı bilinç yapılarının 
olduğunu söylüyor aynı zamanda bize. Çünkü üzerlerinde malik olan onların 
değerleridir.  Kişisel olarak birileri maliktir üzerlerinde doğru, yani başları 
vardır.  Ama aynı zamanda sizin bilinç tipinizi belirleyen ilkeler vardır. Her 
birini ayrı ayrı ilkelere bağlı olarak bir bilinç tipini işlettiklerinin de işaretidir o. 

Sözü söylediğin anda, algı yönetimi, algı oluşturma oluyor. O algı direk 
oluşuyor. Önemli olan söz… Orada ki kişiler “ biz oraya gidemeyiz, 
savaşamayız” dediği anda milletin kalplerine saldı korkuyu. Zaten korkuyu 
saldın mı Allah’ı unutuyorlar. İnsanlar korktukları anda, direkt aklı maaşta 
çalışırlar. Temel ihtiyaçlarından bakarlar, ilkesel bakamazlar, korktukları anda 
ama. Genelde hepimizde de olan şeylerdir, bir şeylerden korktuğumuzda 
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ilkelerimizi yitirir, tedirgin oluruz; ne yapacağım, ne olacak diye düşünürüz.  
Demek istediğime getireyim, söz ile korkuyu salıyor. Söz ile umut olur mu? 
Falcılar yapıyor, üç vakte kadar gelecek… Söz ile insana ruh üflenir mi? Vallahi 
üflenir, Hz. İsa üflüyor. Muhammed Mustafa efendimiz yaptı. Nice savaşlar 
söz yüzünden kazanılmıştır. Komutanda öyle bir belagat var ki, bir çıkıyor, bir 
konuşur… Bir söz motive ediyor, bir motivasyon, bir enerji…  

Kapıdan doğrudan geçin diyor ayet… 

Birincisi kendi korku kapılarını aşamıyorlar ki o kapıyı açmış olsunlar… Kendi 
kapılarını aşsalar, zaten onu aşacaklar. Burada demek istediğim kişinin 
üzerinde başlıyor. Allah birinin rızkını kapatacaksa evvela onun kendi 
üzerinden kapatır. Olumsuzdur, olumsuz bakar, hiç güveni kalmamıştır, 
eminliği yoktur, bitiktir, eziktir, böyle insanlarda genelde öyle olur. Allah-u 
Azimüşşan onun motivasyonunu tamamen indirir sıfıra, ondan sonra da 
bütün âlemden ona rızık gelmez. Hani bazen insanların gözlerinde hayat 
neşesi olur, hani hayat akar, emin olun bütün her şey onlara akıyordur.  
Rabbim eğer rızık verecekse sizin üzerinizden verir, hayat neşesi ile sizin 
üzerinizden verir. Rızkı kapatacaksa yine sizin üzerinizden olur. Rızkım 
kapandı deriz. Önce kendini aş, kendi ilkeni değiştir,  önce bakış açını değiştir, 
o düşünceni değiştirdiğin zaman rızkında ona göre gelecektir. 

Bir söz karşındakini değiştiriyor, karşındakinin etkileşimi üzeri seni de 
değiştiriyor.  Ayetten bakın; bir söz bir nesli öyle götürüyor. Ondan sonra 
gelen nesiller uyanıyor, ne yaptık diyor, sözü tutuyorlar, gidip savaş ediyor.  

İşin enteresan tarafı söz ekiliyor, bir yerde iş görmüyorsa, gelen nesilde iş 
görebiliyor. Yani tohum ekildiği zaman bir yerde bitmiyor ama tohum ekilmiş. 
Yeni bir nesilde - aktarıldığı için, bilgi ile aktarılır - iş görüyor.  

Hayatınızda hiçbir zaman kötü söze yer bırakmayın. Bunun için güzel bir hadisi 
şerif vardır;  

Allah kötü söz sahiplerini sevmez.  

15.03.2015 
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6-ENAM SURESİ 

 

Maneviyat yolu yürüyüşünde insanların bir duruşu olmamalı. Eğer sabitlenmiş 
bir duruşumuz olursa kendi aklımızla, getirilerimizle, kendi dünya 
görüşümüzle bakarız. O zaman da olanı göremeyiz. Çünkü insan kendinde 
olanlarla bakar dünyaya.  Kendinle olanlarla bakıp gördüğü için de 
karşısındakini görmesi mümkün değildir. Görüş onu kendisiyle görmektir.  

Birisi, Hızır’ı arıyorum ben Efendi, demiş. Hızır da önüne çıkmış beni çok arıyor 
diye. “Ben Hızır’ı tanıyorum, tarifini vereyim kolay bulursun” demiş. Kendini 
tarif ediyor mübarek. “Onun nişanı, parmağının ucunda boğumu yoktur.” Yani 
parmak ucunun boğumu kopukmuş. Velhasıl kelam parmağını da gösteriyor. 
“Tamam, ben bulurum onu” diyor, gidiyor. Yani insan aklında öyle bir resim 
çiziyor ki, o resmi aşamıyor, karşısına çıksa bile göremiyor.  

O yüzden baba söylerdi: “Oğlum gece gördüğünü gündüz tanır mısın?” 
Önemli olan uyanmak... Kendi iç dünyamızın aydınlığında O’nu fark edebiliyor 
muyuz? İç dünyamız bir şeylerle karartılmış, perdelenmişse - bir Hızır resminin 
perdelendiği gibi, elbette Hızır’ı - göremeyiz.  

Allah’la karşı karşıya olsak Musa (a.s) gibi, “Ya Rabbi bana görün.” Nasıl 
görünsün? Kelamıyla görünüyor sana, nuruyla görünüyor.  

Görüş o yüzden çok önemli. En’am suresi o noktada bizi aydınlatır. En'am’la 
Kur’an başka bir dil kazanır, başka bir yürüyüş olur. İlk altı sure bizi 
bilinçlendirir, toparlar. Yani bir toparlanma surecidir. En’am’dan sonra Kur’an 
artık bambaşka bir dile bürünür. 

Birkaç haftadır yaptığımız sohbetlerde amacımız, bize bir kitap indirilmiş, 
insana gelmiş, İnsan’a gelmiş ama bizde karşılığı ne? Teorik olarak bir şeyler 
anlatan bir kitap amenna ama pratik yaşamımızda bizde karşılığı ne?  

“İnsan ve Kur’an ikiz kardeş gibidir” diyor. Kur’an’ın birçok ayetini pratik 
olarak kendisinin, tercüme edilmesi gerektiğinin bilincini verir bize; dua 
edenin duasına icabet ederim gibi ya da bir hadisi kutsi söyler: “Kuluma bir 
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zahmet düştüğünde üzülmesin. Ben kulumun yanındayım.” Demek ki pratik 
hayatta karşılığı olan şeylerle karşı karşıyayız. Soru soruyoruz cevabı geliyor, 
bir şeyler istiyoruz, oluyor. Demek ki yalnız değiliz. Bunu anladığımız zaman 
işte emin adımlarla ilerlemeye başlıyoruz. 

İnsan boşluğa çok düşer ama yanında, özünde rabbini bulduğu zaman 
“Allah’tan başka dost yoktur”a geliyor. Halil’ini Allah olarak bulduğu zaman 
sağlam yürüyüşle gidiyor. Önemli olan da o. Bilinçlenmek, Allah ile 
bilinçlenmek. Şu gönül evini Allah ile bilinçlendirdiğimiz, Allah ile 
sağlamlaştırdığımız zaman yıkılış yoktur, yürüyüş vardır. Filozofların söylediği 
gibi hani bisikleti sürmediğiniz zaman düşersiniz gibi, bazı şeyleri ifade etmek 
için metaforlar kullanıyorlar ya, hakikaten öyle, yürümediğiniz zaman 
yerinizde kalırsınız. 

Bakara'da şeriata tanık olmuştuk, şeriat toplumsallık için, hukuk için 
gerekliydi. Neden ilkesi şeriat, erek ilkesi toplumsallık yani kolektif bilincin 
edinilmesi… Ali İmran’da kolektif bilinç içerisinde takvaya nasıl ulaşılması 
gerektiği anlatılır. Çünkü insani değerler yaşamda, insanlar arası ilişkilerde 
ortaya çıkar. İnsani ilişkilerle halktan daha çok Hakk’ı görmemiz ve Hakk’a 
odaklanmış olarak takva sahibi olmamız gerektiği bilincini elde ediyoruz. 
Bunun da en yüksek doruğu rızaya kadar gidiştir. Takva korunmadır.  Bu 
haramlardan geri kalarak, helalleri yaşayarak, Cenab-ı Allah’ın emir ve 
yasaklarına riayet ederek korunmadır. Bunlar korunma çeşitleridir.  

“Takva sahiplerini katımızda üstün kıldık” diyor Cenab-ı Allah. Ama kimler 
olduğunu söylemiyor. Burada önemli olan insanların bizden beklediği, bizim 
insanlar için önemli olmamız değil. Önemli olan Allah için önemli miyiz, değil 
miyiz? Eğer Allah için önemliyseniz gerisini boş verin gitsin. Hani Meryem’e 
“Biz onu güzelce kabul ettik” demesi gibi. Allah kabul ettikten sonra, 
Yahudiler kabul etmiş etmemiş, Mescid-i Aksa’da kabul edilmiş edilmemiş 
önemli değil. Biz onu kabul ettik diyor, övüyor, onore ediyor. Yüzyıllar önce 
yaşamış birini taçlandırıyor ve onun bütün insanlarda olması gereken sıfatın 
değer olarak çıkması ve yaşanması gerektiğinin bilincini de veriyor. O 
potansiyelin bizlerde de olduğunun işaretidir. Meryem’le ilgili arketip (ilk 
örnek), prototip daha öncesi yok.  

Maide’de ise en önemli ilke ahit, sözleşmedir. Yani takva sahibi olacaksın ama 
sözünde de duracaksın. Sözünü tut, sözünde tutarlı ol. Niçin? Değerler edin, 
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içselleştir. Yani Allah’tan sana gelen sözü kabul et, onu içselleştir ve söz ile 
beraber yürü. Çünkü içselleştirdiğiniz şey sizde değer oluşturur ve değerler 
değer yargıları olarak sizde iş görmeye başlar. Bilgi işlevseldir kâinatta. 
Dünyada somut durağan bir bilgi yoktur. Bütün kâinatta doğada bilgi 
işlevseldir. Değişmezleri, size sadece aklını gösterir ama o değişmezler işlevsel 
olarak görünüre taşır. Bir kuşun kuşluğu eyleminde görülür, kuşun yapısı 
değişmezdir ama kuş, fıtratının ahlakını eylemlerinde açığa çıkartır. Kuş olma 
bilgisine eylemlerinde tanık olursunuz. İç âleminde o kuş olma bilgisinin açığa 
çıkması işlevseldir.  

“Halk etmiyor muyuz?” Burada halk etme eylemi bilgiyi somuta taşıma 
eylemidir. Ama sadece somuta taşımıyor, işlevselliğinde devam ediyor. 
İşlevsel olan bilgi değiştiricidir. Aldığımız bilgi gerçekse o gerçeklik bilgisi bizde 
iş görür. En’am suresi bize bunu verir. 

Maide suresine kadar tamamen kalbi hitap vardır. Bir çocuğu büyütüyordur 
Allah. Sanki karşısında bir çocuk var ona şeriat veriyor, sınırlar çiziyor, yani 
değerleri veriyor… Maide’de önce nefsi emmareyi konuşuyor, “Sizi bir tek 
nefisten yarattık” diyor sınırlıyor. Bireysel konuşuyor Maide’de. Değerler 
edinilmesi, değerlerin akdin içselleştirilmesi ve yaşama yön verilmesini 
görüyoruz Maide’de.  

En’am suresinde de “Sizi bir neftsen yarattık” diyor ama bu sefer herkeste bir 
nefs olduğunun bilincine taşır. Maide’de bireysel nefsin nasıl sınırlanacağının 
ahkâmını keser, ahitle takvaya doğru taşır. En’am'da da aynı ayeti kullanır 
ama bu defa bireysel olarak değil, toplumsal kullanır, kâinatta kullanır. Çünkü 
herkeste bir nefs var. Yani hem Hakk nefsinden yaratıldık hem de nefsi 
emmare’den yaratıldık. Bu iki anlama gelir. Birincisi herkeste nefsi emmare 
olduğu için ona göre duyarlı ol, herkesin kendi sınırlarındaki hakkaniyete 
riayet et. İkincisi herkeste Hakkın ilahi sıfatlarının tezahürü var, ona göre 
dikkatli ol. Yani Külli nefsten de baksan, cüzi nefsten de baksan neye göre 
hareket etmemiz gerektiğinin bilincini verir.  

En’am suresinin enteresan tarafı var, her zaman ayetler konuşulur, somut 
deliller konuşulmaya çalışılır. En’am suresinde akıl değiştirilir. En’am 
suresinden sonra Kur’an artık bambaşka bir şey olacaktır. Muhteşem bir 
dizgesi vardır. Dizi değil. Ardı ardına kafalarına göre koyulmuş değildir. 
Tamamıyla insana yön verir ve insanı bilinçlendiren dizgeler, devirlerdir. 
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Fatiha bir devir, bir özettir Kur’an’da. Ulûhiyeti, rububiyeti var, bir 
potansiyeller suresidir. Onun için özettir, hiçbir şeyi açmaz, potansiyeller 
gizildir, görünmezler ama potansiyelleri Bakara’da açmaya başlar, şeriat 
ülküsünde toparlamaya çalışır, biçimlendirir. Ali İmran’da onu bir parça daha 
yayar. Maide’ye kadar götürür bu işi. Maide’ye geldiğiniz zaman 
potansiyelleriniz değerleriniz olarak eylemlerde görünür olarak ortaya 
çıkmaya başlar ama En’am bütün varlığınızı kâinatla beraber toparlamaya 
götürür. Maide’ye kadar sizleri ceme götürür. Bak Âdem’in toparlanışı, 
Âdem’in yaratılışını da anlatır ama En’am tam toparlanıştır. Bütün kâinatla 
beraber sizi özetlediğini söyler. “İnsani iki kudretli elimle yarattım” diyor ya; 
Halk ve Hakk. Hakk tarafıyla da kendi üzerine dönmenizi ister. 

Ayet delil, delil ise gerçekliğini kendi üzerinde gösteren demektir. Bir şeyin 
delili o şeyin ispatıdır. Her varlık kendi varlığının delilidir, olduğunun delilidir. 
Her varlık hem kendi varlığının delili hem de kendi varlığının halk edildiği 
noktada neyi işaret ediyorsa onun da delilidir. Kendisi kendiliği olarak değil 
işaretçisi olarak Azümüşşan’ı işaret eder. Mutlağı işaret ederler. Bunu En’am 
suresinin tamamında görürüz. Ayet delildir, aklidir, bundan önceki surelerin 
tamamında kalbidir dedik ama En’am’da artık akıllan der.  

35.Ayet “Onların yüz çevirmeleri, sana zor gelirse o zaman, gücün yeterse 
yerin dibine bir tünel açılmasını veya semâya bir merdiven kurulmasını 
iste. Böylece onlara bir ayet (mucize) getir. Allah dileseydi, elbette hepsini 
hidayet üzerinde toplardı. Artık sakın cahillerden olma.” 

Resulullah’ı hırpalar orada “Sen duygularına hâkim ol” diyor, kalbi bir şey 
değil bu. Duygularına bir geçit arıyorsun da, kaçacaksın gibi. İstediğin kadar 
yerde ve gökte geçit ara, kaçamazsın diyor. Gerçekle yüzleşmek zorundasın. 
Duygusal olarak tavır sergileme, işin aklına var diyor. Rabbin dileseydi zaten 
herkesi bir ümmet yapardı. Yapmıyorsa o zaman aklın var diyor. En’am bizi 
akla zorlar. Bütün ayetlerine bakın sizi akla doğru zorluyordur. Mesela orada 
da şeriat ayetleri vardır ama delilsiz olarak iş yapıyorlar diye delilini açıklar. 
Şeriat hükmü olarak koyduğu ayetlerin bile akli olarak yapılması gerektiğinin 
istencinin sonucu ortaya çıkar, onlar dahi aklı zorlar. Domuz kanı yemeyin der, 
her şeyin iyisinden güzelinden helalinden yiyin der. Çünkü sizi akla 
zorluyordur, her şeyin sizin üzerinizde bir etkileşimi var. 
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En’am suresine kadar size kalbi ve ferdi hitap eder. En’am suresinde işi akla 
taşır. Başına bir şey geldiğinde duygusal tavırda bulunma ya da duygusal 
sığınmaları olur insanın, akli ol, gerçeklikle yüzleş diyor, işin kaçarı yok. 
Yüzleşmemiz gerektiğini Hz. Resulullah üzerinden anlatıyor, bir şeyle 
karşılaştığın zaman onunla yüzleşeceksin diyor, kaçacak bir tarafın yok diyor. 
Onun için akla taşınmayı zorluyor Resulullah'ı.  

Neden ilke delilidir, ayettir ama orada akla hitap eder, ussal olarak hareket 
etmemizi ister. Yani zahmetler gelmeden sen gerçekçi davran diyor, Gerçekçi 
olursan hayatta yürürsün. Bunu tasavvuf tarihinden anlatayım. Hz Abdulkadir 
Geylani ile tarikatlar oturmaya başladığı anda duygusal taraflar başlar. Ondan 
önce sezgi tarafı, şeriat tarafı ağırdır. Hemen ardından tarikatlar kurulmaya 
başlandığında manevi zevk, duygusal bağlar kuruluyor insanda. Zamanın 
bütün kâmilleri duygusal tarafı bırakmışlardır, tamamıyla aklidirler. Ya 
âlemdeki bilgiyi maneviyat bilgisi ile örtüştürmeye çalışıyorlardır ya da 
maneviyat bilgisinde edindikleri ne ise onu zamanın bilgisinde arıyorlardır.  

İnsanın bireysel –ferdi- olarak yaşadığı romantik şeyler olabilir, ama belli bir 
zamana geldiğinde gerçekçi ol artık diyor. İlkeler neyse onların hayattaki 
karşılıkları neyse onlara göre yaşa. Çünkü duygusal tepkiler bizi coşturur, bizi 
yükseltir ama hayatın gerçekliliğinden kopartır. Romantik beklentiler olur. O 
zamanlarda coşku içinde herkese şunu ver bunu ver falan, cehennemi kimin 
için yarattı ki? Hayatın gerçekliğinde öyle bir şey yok. İkilik olmazsa yürüyüş 
olmaz ki, karşıtlar olacak, çatışmalar olacak. Kavgalar, çatışmalar olacak ki 
insanlık ilerlesin. Bizimki bir temenniden ibaret olur sadece.  

Aklet diyor Allah. Senin istediğin üzerinden değil, çünkü insan duygusaldır. 
İlkeli akıldan baktığın zaman kendi üzerinde değilsindir, olması gerekenden 
bakıyorsundur. Buna örnek olarak Hz. İbrahim’i örnek veriyor. İlkeli bakışta 
Hz. İbrahim, “yıldız olabilir, ay olabilir, güneş olabilir” diyor. Obje büyüdükçe, 
çocuk aklı gibi gitgide büyüyor ama sorgulayış var, olduğu gibi kabul etmeyen 
bir akıldan bahsediyoruz, direkt kabul etmiyor. Görünüşleri olduğu gibi kabul 
etmiyor.  

İlkesel olarak düşünürsek, birinci ayak nedir; bunlar varsa bunların da bir 
yaratıcısı var. Temel bilinç bu, aklın başlaması… Rabbim bu mudur, şu mudur? 
Bir şey var, ama bir şeyi alıp onu Rab olarak kabul etmiyor putperestler gibi. 
Putperest bir şeyi alıp Rab edinir. Ona ilahlık sıfatları yükler. O öyle yapmıyor. 
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Bir Rabbi var, özden gelen bir şey. Ona göre âlemdeki şeylerle örtüştürmeye 
çalışıyor. Karşılıklarını arıyor, süreksizliğin içinde sürekliliği, sürekli olanı 
arıyor. Ben batanları sevmem derken süreksizliği görüyorsun. Günümüzün en 
popüler kavramlarından biridir. Orada başka bir şey söylüyor “Ben batanları 
sevmem” diyor, süreksizliğin vurgusu var. O batanları sevmem cümlesinin 
içinde çok önemli bir şey var, Rabbinin kalıcı olduğunun vurgusu var. Bak ne 
yaptı, Resulullah’ı azarladı. İstersen bir geçit ara bulamazsın, yüzleşeceksin 
dedi. İbrahim yüzleşiyor gerçeği buluyor. Gerçeği bulduğunuz anda kendinizi 
toparlarsınız ve hayatınıza yön verirsiniz. Kavmine gidiyor ve kavmiyle 
tartışıyor. 

Kalben mutmainlik isterseniz Maide’ye kadar. Aklen ikna olmak istiyorsanız 
En’am’da delillerime bakın diyor. Çünkü deliller ikna eder. Bir şeyin delili 
ispatıdır. İspatlar ikna eder, kanıttır. Burada önemli olan şey şu; olumlamanız. 
Kanıtı görürseniz olumlarsınız. Eskiden olumlamaya tanıklık derlerdi. Allah-ı 
Azümüşşan ne diyor, “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim.” Tanık 
oldun o zaman, olumladınız. Onun için İbrahim tanık oluyor, eylemlerinde 
tanık olan bir kişiden bahsediyorum.  Bu tanıklık suretlerde değil, eylemlerde 
tanıklıktır, onun için Hanif. 

Birincisi ne demiştik; bütün varlık O’nu işaret ediyor ama işaretleri ayetlerde. 
Hz. İbrahim’de yıldızı güneşi olumsuzlaması var. Ama başka bir ayette onları 
olumluyor. Burada çok önemli bir şey var. Bir tanesi parçadan tümele doğru 
gidiyor. Yani tümden gelim değil, tüme varımcı bir yöntem izliyor. Ama bunun 
bir basamak ilerisi Musa (a.s.)  tümelden geliyor. Hızır - Musa kıssası tümelci 
bir bakıştır. Sebepleri tümelci bir bakışla değerlendiriyor. Sen bunu niye 
yaptın, çünkü ilkesel olanda böyle bir şey yok, tümelinde böyle bir şey yok, 
yasasında yok, adam öldürme yok.  

Yasa önemli bir şeydir. Biz delillere yasalarda tanık oluruz. Yasa sınırlayıcı 
olan, ussal olandır. Ussal olan sınırlar, size delil olarak, ispat olarak önünüze 
gelir. O yüzden diyor zaten, “akletmez misiniz? ” İbrahim bahsinde bize 
akletmeyi gösteriyor. Olumsuzlama üzerinden olumlamaya, ta Rabbe kadar 
götürüyor. Olumsuzlama üzerinden Rabbe vardığı zaman felsefedeki 
olumsuzlamanın olumsuzlanması.    Çünkü mutlak olumsuzlanamaz.  

Bazıları der ya Allah’a geldiğin zaman Allah’ı da olumsuzlayacaksın. Allah’ı 
olumsuzlayamazsınız. Orada artık olumsuzlamayı olumsuzlayacaksınız. 
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Kendinizi olumsuzlayacaksınız. Bir kişi kendini olumsuzlamadan hiçbir zaman 
var olamaz, imkân yok. Allah’ı olumsuzlayan hiç kimse olamaz. Çünkü 
zihnimizin bir ürünü değil ki! Eğer zihnimizin bir ürünü olsaydı 
olumsuzlardınız. İmkân yok, asla olumsuzlayamazsınız. Varlığı nasıl 
olumsuzlayacaksınız, kendiliği nasıl olumsuzlayacaksınız? En son vardığınızda 
kendiliğinize varırsınız, ama kişiliğinizi kastetmiyorum; özvarlığını 
kastediyorum. Oraya vardığınızda onu olumsuzlayamazsınız. Çünkü kendilik 
hiçbir zaman olumsuzlanamaz. O sadece kendi içindir, kendindedir. Başka bir 
şey değildir O. 

Toparlarsak, Hz. İbrahim’de bizden akıl etmemiz isteniyor ve nasıl akletmemiz 
gerektiğinin bilincini veriyor. La ilahe İllallah; bu değil, bu değil. İllallah 
dedikten sonra Rabbe varınca geri dönersin. Her şey üzerinde bir sıfatı ile 
tecelli eden, bir eylem sahibi, aşkın olan, muhit olan.  

Geçenlerde bir sohbette sonsuz kavramının çıkarsanımı yapılıyor felsefi 
olarak. Sonsuz olan tekille, tikelle ilişkiye girdiği zaman, O da tikelleşir diyor. 
Onu anlayamadığım için kendi kendime sordum; ya sonsuz kavramının içini 
tam dolduramıyor ya da diyalektik yapmak için böyle bir şey kullanıyor. 
Diyalektikte de böyle bir şey yaptığın zaman ofsaytta düşüyorsun. Çünkü 
sonsuz olan kavramının içeriği muhit olan esmasıyla dolar, Aliyy –aşkın, yüce 
olan- esmasıyla dolar ve Muhit demek –içkin ve dışkın olarak- kapsayıcı 
demektir. Tekille ilişkiye girdiği anda kapsayıcılığını yitirmiyor ki, tikelleşsin. 
Kapsayıcılığını, yani kendini yitirmiyor. Yani bizim varoluşumuz Allah’ın 
sonsuzluğunu değiştiriyor mu ki O’nu tikelleştirsin.  

Bundan dolayı varlıktan baktınız zaman yani bizler üzerinizden baktığınız 
zaman öyle… Ama Allah’tan baktığınız zaman hepimiz O’nun bir deliliyiz, bir 
ayetiyiz, bir tavrıyız, bütün varlık âlemi ki, kendisi karşısında birisi varmış gibi 
tekilleşmiş olsun. Tikelleşmiyor, delilim demek ayrı bir şey, tikelleşmek ayrı bir 
şey. Yani cüzi ya da inmesi demektir. Cüzi yat üzerinden görünmesi ayrı bir 
şey. Çünkü sınırlar varsa görünüşe taşınma vardır. Bir şeyi sınırlarıyla 
görürsünüz, algılarsınız. Sınırlar üzerinden eylemde kendini gösteriyor ve 
sonsuzluğuna zarar gelmez. Muhit kapsayıcı.  

Hz. Ebu Bekir’in ben Allah’ı sende görüyorum demesi gibi. Burada peygamberi 
Allah yapmıyor. Belirim üzerinden, tavırları üzerinden görünüşüne şahit… 
“Ben kulumun zannı üzerineyim” referansı ile düşünebiliriz. Her belirim zanda 
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kalıştır; ama hüsnü zan. Çünkü sana Celal olarak görünen başka birine 
cemal’dir. Kâinatta milyonlarca sıfatıyladır. O anda seni var eden aynı anda, 
nice yıldızları, nice gök adaları, nice yerleri var ediyor. Nice tavırlarda 
bulunuyor, ama o sırada sen o şekilde belirliyorsun. Kulumun zannı 
üzerineyim dediği o. Bizim kendi üzerimizdeki belirim ne ise o belirim 
üzerinden, kâinat üzerinden kendimize geri dönüşümüz var.  

Yani sen celalli bakıyorsan, kâinat da sana celalli. Etme bulma dünyası; Sen 
herkese celalli olursan, biriside gelir sana celalli olur. Sen iyilik yaparsan, 
biriside gelir sana iyilik yapar. Senin üzerinden kâinat da sana tavırda olur. 
Sen birine merhametliysen bütün kâinattan da sana merhamet doğar. Aslında 
bizim belirimimiz aynı zamanda külliyatta karşılaşacağımız sıfatında aşikâr 
edicisi. Bizde açılan esma, bizdeki tavrı neyse, kâinatta da o tavırla 
karşılaştığımız zaman bilinçleniriz ve kendimize döner, asli kimliğimizi buluruz 
ve Rabbim de bende bu sıfatıylaymış. İstidadı görürüz yani.  

Allah sonsuz olan, tekil ilişkideyken tekilleşmez. O sınırlar üzerinden kendini 
aşikâr eder, görünüşe taşır ve bu görünüşe taşınış biçim üzerinden değil, 
eylemi üzerindendir. Çünkü başka bir sureye gittiğiniz zaman Hz. İbrahim, 
“Benim Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor, sen de batıdan yükseltir misin?” 
diyor. Burada eskiden güneşi Rabbi olarak gösterirken, şimdi delili olarak 
gösteriyor. “Ne büyük hüccet verdi” kesin delil verdi, diyor. Burada güneşi 
Rab edinen, nesnellikte bir varlık anlatmıyor. Hanif din olması zaten öyle. 
Öznel bir varlığı, şahıs bir varlığı anlatıyor. Rabbül Âlemin dediği zaman bir 
şahsı konuşuyorsunuz, nesne olan bir varlığı konuşmuyorsunuz. Panteist değil 
yani. Bütün kâinat Allah’tır söylemi dahi orada bitiyor. Bütün kâinatın Rabbül 
âleminidir Allah; şahıs, içkin. Hepsinin üzerine aşkın ve hepsinin üzerine 
muhit, kapsayıcı olan..  

En’am sizi akla zorlar ve zorlarken karşılaştığınız çelişkiler, çatışmalar ve ilkeli 
yaşarken çatışmalarda nasıl davranmamız gerektiğini, yani gerçekçi olmamız 
gerektiğinin bilincine ulaştırır. Duygusallığı bırak. Biraz da uruç et. Akla taşın. 
Yaşadığın şeyler nelerse, o yaşadığın şeylerde çekişmeler çatışmalar, acılar ne 
varsa gerçekliliği ile gör. İşte o zaman sağlam adımlarla ilerlersin. 

En’am’ın bizde yapmak istediği şey, deliller üzerinden ussal olarak hayatın 
gerçeklerini görmemiz, çünkü erek ilkesi gerçeklikler üzerinden yaşamdır ve o 
gerçeklikler üzeri yaşamımıza yön vermemizdir. Zaten sonra söyler: “De ki 
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yaşamım, salâtım, ölümüm dahi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” Yani 
benim varlığım sadece gerçek olanı yaşamak içindir. Bu şekilde okuduğunuz 
zaman ayet gerçek olanı işaret eder. Gerçek olanı nereden görüyoruz, 
İbrahim’den biliyoruz, süreksizlikte değil. Süreksizliğin üzerinde sürekli 
olanda… Süreksizlikte sürekli olanın gerçek olduğunu biliyoruz. Bazıları bunu 
abartıyor, madde de gerçektir diyor, süreksizdir. Tümelinden bakıyor. 
Niceliğinden değil, niteliğinden bakıyor. Madde de gerçektir, Aristo felsefesi 
uzantısı olarak. O zaman diyor bir Rabbi ya da şahsı kabul etmeye gerek yok 
diyor. Doğanın kendisi zaten orada… Doğa var. Özne ile nesne ayrışımında 
nesnede kalıyor. Nesnel bakıyor. Duyular âlemine bakıyor, materyal bakıyor, 
ilkeli bakamıyor. Zaten öyle bir derdi de yok. Derdi yoksa bir şey 
diyemiyorsun. 

İman ettik, Fatiha’da ve diğer surelerde birtakım potansiyeller açıldı, değerler 
edindik, eylemler yapıldı, coşmuşuz yani. En’am’a geldiğinde ayakların artık 
yere bassın diyor. Allah’ın delilleri var. Yaşadığın şeyleri delillerine göre gör. 
İspat ve gerçekliklerine göre gör. Hayatın gerçekliklerine göre yaşa ve mutlak 
olan gerçeğe göre hayatını dizayn et. Mutlak olan gerçeğe göre, ilkeli bir 
şekilde… 

Buna ister idealistlik, ister adanmışlık deyin eski dille fark etmez, ona göre 
yaşa diyor. Eğer gerçekliklere göre yaşamazsanız, delillerimizi size 
gönderiyorum, eğer yapmazsanız böyle böyle olur. Sonuçlarına katlanın 
diyerek yine ussal olan bir şey söylüyor. Ondan önce çok fazla korkutma yok. 
En’amla birlikte korkutma tam olur. Eğer böyle yapıyorsan sonuçları 
bunlardır. Sonuçlarını söylediği anda En’am’ı akli yapıyor. Ussal kılıyor. En’am 
tamamıyla ussaldır. Hiçbir zaman kalbe hitap etmez. Sadece akla taşımaya 
çalışır orada. Farz et karşında bir çelişki var. Çelişkiyi nasıl yeneceksin; İlkeli 
olarak, tümeline bağlı olarak yeneceksin. 

Geçenlerde Hegel’in kavram çıkar sanımlarını düşünüyordum. İki karşı kavram 
bir üst kavramda kendilerini bir oluşa taşırlar. Oluş dediği yeni bir kavramdır 
ama bir altı olan karşıt kavramları kapsayıcıdır. Bir şey ifade etmedi bana. 
Çünkü bunun sebebi kavramlarda öyle bir şey yok. Kavram mutlak ve ilkesel 
olarak size sadece içeriğini verir. Hiçbir zaman karşıt olanları göstermez. 
Karşıtları yanında değerlendirebilirsiniz. Bazı kavramlar vardır ki, “Hak geldi 
batıl zail oldu” gibi eşleşmelerden bahsedebilirsiniz. Kavram eşleşmeleri 
vardır. Mesela zıt kavramların hak ve batıl kavramlarını cümle içinde yan yana 
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kullandığınız zaman sana bir anlayış veriyordur ama beraber. Kelebeğin 
kanatları gibi düşünün, iki kanadı var. Yani bu iki kanat karşıt kavramlar da 
olabilir, olmayabilir de. Eşanlamlı kavramlarda olabilir veya içeriğini dolduran 
kavramlar da. Aziz ve hâkim olan diyor mesela. İki kavramı birlikte kullanıyor. 
Dikkatli bakarsanız, birçok ayetin sonunda Allah azimüşşan tek bir esmayla 
anılmaz. İki esmayla beraber, birbirlerinin içeriğini tamamlayan, destekleyen 
anlamında kullanır.  

Mesela niçin Aziz ve Hakim? Yaptığı şeyde hikmetli olduğu için ve hep 
ereğinde, sonucunda olduğu için aziz olan bir varlıktan bahsediyor. Onun için 
diyor Aziz ve Hakim. Yani sen işinin bir ucunda bir hikmet üzeri, bir tutarlılık 
üzeri ve bir neden üzeri ereğine bağlı olarak yaptığın için Aziz olansın; yani 
hep üstünde duransın.  

Ancak iki kavram birbirinin içeriğini doldurabilir, daha bunun gibi nice ayetler. 
Muhteşemdir. Çift kanatlıdırlar. Eşleşirler, birbirlerini destekler ve 
çağrıştırırlar. İçeriklerini çağrıştırırlar. Ve istediğiniz kadar zıt kavramlardan 
yeni bir kavrama çıkın. Çok zor. Öyle kavramlar var mı bakın, birbirlerine zıt 
kavramlar vardır, birbirlerinin içeriğini belirten eşanlamlı kavramlar vardır 
ama zıddını da gösteren kavramlar vardır yok değildir ama bütün kavramlar 
için söylenecek bir teori değildir o. Aynen bizdeki bitmek kavramı gibi. Hem 
bir sonlanışı ifade eder bitmek hem de yeniden başlangıç demek, diğer 
yandan sonlanmak anlamına gelir.  Belli bir süre sonra dildeki değişiklerden 
dolayı bitmek sonlanmak anlamına geliyor. Topraktan bitireceğiz diyor ya. 
Yani iki şeyi aynı anda kendinde içeriyor, hem de zıttıyla; sonlanmak ve 
başlamayla ama bütün kavramlarda öyle değil. Eşanlamlılar var. Bu şekilde 
karşıtlarını birbirinde barındıran kavramlar var. Ama karşıtını kendinde 
barındırır diyor yani bütün kavramlar o anlama geliyor. Birbirini destekleyici 
kavramlar var, içeriğini verirler. Zaten öyle anlaşılır ve usta olan da odur. 
Akılda yürüyüş öyle gerçekleşir. Birbirinin zıttını gösteren kavramlar. Zıttı 
üzerinden anlayış veren kavramlar var. Eşleşirler. Karşıtların eşleşmesi, 
birbirinin içeriğini gösterenlerin eşleşmesi ve biz bu şekilde kavramları 
kullanırız. Muhteşem bir yürüyüş olur akılda, usta. Şimdi diyeceksiniz ki ne 
alakası var…  

En’am’a gittiğiniz zaman mecburen usa gideceksiniz. Bu size diyalektiği 
gösterir. Çatışkıyı gösterir. Resulullah’a bu ayet ile olan hitaba dikkatli 
bakarsanız, bir azar gibidir. Çünkü orada karşılaştığı bir şey var; Kendisi Hakk’ı 
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söylüyor ve batılda duranlar var. Burada muhteşem bir çatışkı var. O çatışkıda 
diyor ki, batıl olan üzerinden kendini gösterecek. Gerçekçi ol. Madem ki, bu 
yola tabisin. Sen gerçeği tebliğ ediyorsun, o zaman bunlarla da 
karşılaşacaksın. Çünkü batıl olan üzerinden gerçek ortaya çıkar. Hak kendini 
her zaman batıl üzerinden gösterir. Gerçek ortaya çıktığı anda gerçeğe göre 
hayatınızı yapılandırmak zorundasınız. Gerçek biçimlendiricidir, gerçek yön 
verici, kıble verici, kabul vericidir; onaylar.  

Gerçekle karşılaştığı zaman “Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı.” 
Onaylarsınız, tanık olursunuz ama ussal tanık olmanızı istiyor. Maide’ye kadar 
kalben tanıktık. En’am’da artık aklen tanık olduk. Delillerim üzerinden bana 
tanık ol. Şahit ol, olumla ve beni aş diyor, yaşadığın her türlü çatışmayı 
çelişkiyi aş. Çelişki ussaldır. Zıtlığı, karşıtlığı aş diyor. Bu sure bizi Araf’a 
götürecektir. Hem cehennemlikleri görüyor, hem cennetlikleri görüyorlar ya, 
ikisinin ortasında; yani değerlendirme, kıyas. İbrahim’e gidin zaten var kıyas. 
Süreksiz ve süreklilik ilkesi, iki karşıt… Yalnız sürekli olan ilke ile süreksizliği 
aşıyor. Tümellerle tikel olan ilişkilerde belirlenen her şeyi yaşarız. Süreksizlik 
dediğimiz şey, gelip geçici olan, arazi bir şey. Nedeni kendinde olan neyse o 
hep kalıcı olandır. Sürekli olan şey nitelikseldir. Öz olarak nitelikseldir, varlık 
olarak nitelikseldir. Değişmezdir, mutlaktır. İster öznel tavırlarda görün onu, 
isterse nesnenin biçimleri üzerinden, onun ayet yani aklına tanık olur. 

En’am suresi bizi usa, gerçeğe taşır. Gerçekçi olmamızı ister. Cenab-ı Hakk 
bizden yaşadığımız şeyleri gerçekliğine göre değerlendirmemizi ister. 
Duygusal tepkilerle hayatımıza yön vermememizin gerektiği bilincini verir. 
İbrahim’in bu sure de anlatılması o yüzdendir, diğer peygamberleri sadece 
zikrediyor. Yaşadığımız şeylerin gerçekliği üzerinden Allah’a tanık olmamız 
lazım. En’am suresi bize bunu verir.  

Arada kâinat üzerindeki deliller üzerinden de konuşur. Üç yerde zulmet ve 
nuru  konuşur. Başlangıçta; “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve 
aydınlığı var eden Allah'a mahsustur.” Yani kendinin nurunu nurlandıran, 
yaratan, karanlıkları aydınlatan… Yerlerin ve göklerin karanlığı diye bir şey 
zikreder, sıfatlandırır bu âlemde. Üçüncü olarak 122. Ayette: İnsanlar arasında 
yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, 
bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu?  
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Şimdi o nurun içeriğini doldurabilirsiniz, Kur’an diye, irfan diye 
doldurabilirsiniz. Bizatihi nur vermiştir; nurla tanık olursunuz. “Müminin 
ferasetlisinden korkun. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar.” İrfan ile bakar, ilim ile 
bakar. Burada önemli olan şu, bilgi delildir. Ve burada aslında bilgiyi 
konuşuyoruz. Ayetler dediğimiz şey delildir, ussal olan bilgidir. Akli. Gerçeğin 
bilgisiyle hayatımıza nasıl yön vermemiz gerektiğinin bilincini verir. Ve 
yaşadığımız şeyleri gerçeğe göre değerlendirmemiz istenir. 

Eğer bir şeyin ayet olduğundan bahsediyorsak, onun gerçeklik bilgisinden 
bahsediyoruz. Delil, ispatı kendinde olan gerçeklilik… Bu gerçeklilikle olaya 
tanık olursunuz. Yani bilgi dediğimiz şey. O zaman diyor gerçeğin bilgisiyle 
tanık ol. Onun için delilsiz konuşmayın der, delilsiz iş görenlere… Yani 
delillerim var diyor. Gerçeğin bilgisi yok, konu hakkında bilgileri yok; yani 
kafalarına göre uydurmuşlar yapıyorlar diyor. Gerçeğin bilgisine göre yaşayın 
diyor.  

Kur’an ile ussallaşılır… Akıl edinilmemiş, değerler edinilmemiş, 
içselleştirilmemiş, sınırlar çizilmemiş ise o zaman orada İslam 
bekleyemezsiniz. İçgüdüleri, töreleri, içgüdülerle biçimlenmiş töreleri 
beklersiniz. Doğuda hâlâ öyledir. Kan davasını bunu örnek verebiliriz. İçgüdü 
ne; kanım döküldü, ne derler? Müthiş bir benlik! Kardeşim ne derleri bırak. 
Allah ne der ona bak! 

İlkeli yaşamak kadar zor bir şey yok. Burada İbrahim’e gitmiştik. İbrahim 
kavmine gidiyor, kavmine fırça atıyor, üstelik bir de putları kırıyor. İbrahim 
burada ne kavga ediyor, ne başka bir şey yapıyor sadece akli olarak tartışma 
konusu yaratıyor. Ve tartışıyorlar kendi aralarında, bu doğru söylüyor diye. 
Kavga etmiyor. Sadece düşünebilecekleri bir şey ellerine veriyor. Hak 
veriyorlar. Sonra kendi nefislerine geri döndüklerinde geçmiş olsun… Ateşi 
hazırlayın. Nefse döndüğü zaman öyle oluyor… 

 Surenin adının Batıni açılımı nedir? Bakara’daki gibi mi algılamalıyız? 

En’am davar, sürü manasına geliyor. Sürüyü günümüz de arketipal bir kavram 
olarak alırsak, ilkeli olarak sürü psikolojisi diye bir şey var. Duygusal olan 
insanların sürü psikolojisindeki hareketi çok kolay. İbrahim'e gidin, kavminin 
putları var, şunları var değil mi? İbrahim ilkeli bir adam, sürü psikolojisi yok; 
ferdi. O gerçekliği edindikten sonra her şeyi hakkına göre yaşamayı öğrenen 
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ve her şeye çok dikkat eden haktan yana. Bu duygusal olmayın anlamında 
değildir. Duygusal olun ama duygusal hareket etmeyin anlamında. İlkeli olun, 
seviyeli olun. İlkenize göre hayatın gerçeklerine göre hareket edin. Karşınıza 
çıkan çelişkiler çatışkılar nelerse, tümellerine bağlı olarak, ilkelerine bağlı 
olarak onları aşarak yürüyün. O zaman En’am'ı yaşarsınız. Kişilere göre değil 
Hakk’a göre yaşıyorsunuzdur. Unutmayın ki filancanın ya da başkalarının sizin 
için bir şey demesi önemli değil; Allah katındaki değeriniz önemlidir… 

1. Ayet “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah'a mahsustur.”  

 Yaratmak ve var etmek kavramlarının farkı nedir? Surede gökler, yer 
ve insanlar için yaratma kavramı kullanılırken,  karanlık ve aydınlığın 
var edilmesinden bahsediliyor. 

Biçimde olanlar halk ediliyor. Ama nur kılınan bir şey, yaratılan bir şey değil. 
Karanlık ve aydınlık kılınan bir şey, yaratılan bir şey değil. Denizler ve yerlerin 
karanlığı dediği zaman, karanlık orada yaratılan bir şey değil. Denizlere ışık 
gitmedi, karanlık kılınmış oldu. Ya da nurun kendisi zaten Allah... O yüzden 
nurun aydınlığı… Burada aynı zamanda fizyolojik bir aydınlıktan da 
bahsediyorum. Nurun aydınlığı yaratılan bir şey değil, kılınan bir şey. Öyle 
olduğu zaman doğası gereği zorunlu olarak öyle oluyor.  

Ama diğeri zorunluluğa bağlı değil. Halk etmek zorunluluğa bağlı değil. İstediği 
gibi yapabiliyor, seçime bağlı olabiliyor. Şunu şu biçimde yaptım, bunu bu 
biçimde yaptım olabiliyor. Ama kılmada zorunluluk var. Nur hiçbir zaman 
yaratılmış değildir. Nurda aydınlanma olur. Nur daha önce konuştuğumuz gibi 
siyah nurdur. Günümüzde buna bilmedikleri için kara madde, kara enerji de 
derler; anti kuantum parçacıklar, parçacıklar ve anti parçacıklar gibi. 

Geçen haftalarda konuştuk, bilginin birinci evresi her şeyi kullanılabilir kılmak, 
kim ile; Süleyman. İkinci evresi tözüne bağlı olarak yeniden yaratmak... İsa İsa 
nebi tözünden alıyor, balçıktan, üflüyor kuş oluyor. Nurun kendisini alıp 
kullanılabilir kılmak. Tözünden itibaren halk etmeye doğru gidiyor insan. 
Abdulkadir hazretleri. Tavuğun kemiklerine ete kemiğe bürün diyor, tavuk ete 
kemiğe bürünüyor. Zaman içinde zaman halk etmek nurla alakadar bir şey…
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“Önlerinde bir nur onları takip eder” dediği ayet de var. İşte o nur Allah’ın 
nurudur. Artık o nurla bakar, o nurla konuşur, o nurla görür. “Siz doğru yolda 
giderseniz Rabbinizi bulursunuz” diyor.  

Rabbinizi nasıl bulursunuz? Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Nurla 
bulursunuz.  

Ne kadar nurlanırsanız o kadar yüksek derecede nura erersiniz. Baba derdi 
“Nur perdeleri insanı sıkar” Çok yüksek elektro manyetik dalgalar olduğunda 
vücudunuz kabz olmaz mı, sıkılmaz mısınız? Biraz stresli olursunuz, elektriğiniz 
yoğunlaşır. Resulullah diyor “Biz Kur’an’ı bir dağa indirseydik paramparça 
olurdu” Millet zannediyor ki sadece söz iniyor, Kur’an sadece söz değildir, 
sözle beraber nur da iniyor. Hz Ömer “ Vahiy geldiğinde dizi dizime değdi, 
dizimi çekemedim, zor bela kurtardım, ezilecekmiş gibi oldu” diyor. Nur 
geldiği zaman sıkar adamı. İnsan dayanamaz. Neye talip olduğumuzu 
bilmiyoruz. Yani nuru talep ettiğimizde onun sıkıntısına da dayanmalıyız. 
Karşılaştığımız her şeyde, herkeste ussal ve sezgisel olarak Hakk’ı görmek, 
tanık olmak. Bunu yapabilmek zordur. Örneğin bir hastalık durumunda Allah’a 
tanık olmak zordur. 

2. Ayet “Sizi topraktan yaratan, sonra da belirli ecel (zaman dilimi) tayin 
eden O dur. Ve ecel-i müsemma (mekânı ve zamanı belirlenmiş ecel) Allah 
katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.”  

 Buradaki ecel kavramı nedir? 

Zaten ayetin başında topraktan yarattık diyerek birinci eceli söylüyor. Birinci 
ecel fizyolojik yaratılışımızın eceli… Bedenin bir yaşam ömrü var, yani 
muhakkak bir ecel vardır ve bundan kaçış yoktur. Yani süreksizlik ilkesine bağlı 
olarak burada şu bedenin bir yok oluşu var. En sonunda tükenişi var. Yani 
istediğiniz kadar sizden tükenen şeyleri yenileyerek zamana ahkâm olun, bir 
şekilde en sonunda tükeniyorsunuz. Çünkü program o şekilde. 

İkinci ecel ise iki türlüdür. Bu manevi olarak yorumlanırsa şurada 
kabirdeyiz(beden) ve bu kabrin bir eceli var. Ama birde zahir bir kabre 
gidiyoruz orda da bir kalış süremiz var. Berzah dediğimiz bu kalış süremiz 
bittikten sonra hani ikinci ecelimiz belirlendikten sonra topraktan çıkılır ve 
yine hayata devam edilir. İlla topraktan olmayanlar yakılanlar falan var, 
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onlarda toprağa büründürürler. Ete kemiğe getirilirler yani. İstisnasız yine 
biçim verilirler. 

Yani iki tane kabirden geçiyoruz. Bir toprağa geldiğimiz kabir bu beden kabri, 
ikincisi de toprak kabri yani gideceğimiz yer.  

Manevi olarak bir tane daha var. Birinci ecelimiz yine bedenidir. İkinci ecel 
burası çok önemli Ölmeden önce Ölünüz. Kimin ne zaman nerde ayağa 
kalkacağı bilinmiyor. İkinci yaradılış ikinci ecele tayindir. Duyularla, algılarla, 
şununla bununla bakarken; ilkelerle bakış, ilkelerle yaşamımıza biçim veriş, 
İkinci ayağa kalkış. Ha bu bedenin içinde olmuş ha kabirde olmuş ha 
kıyamette olmuş fark etmiyor. Ha zahir ölüm ha kıyamette ölüm. Bakın 
ikisinde de öldünüz. Önemli olan ölmeden önce kendi kıyametinizi koparmaya 
çalışmanız. Sonuçta zaten nasıl olsa öleceksiniz. 

Birinci ecel bedenidir. İkinci ecel sizin ikinci yaradılışa taşınmanızdır. O vakit 
içinde tekâmül edersiniz. Nereye kadar? Cennetler ve cehennemleri geçip 
Allah azimüşşan a varana kadar. Bu ruhun bir tekâmül sürecidir. Birinci beden 
de dünyevi ilişkilerinizi tamamlarsınız, toparlarsınız. İkinci ecele geçtiğiniz 
zaman tinsel olanın, yani doğasal olana değil, tinsel olana geçtiğiniz zaman 
artık Cenab-ı Hakk ile yaratılışa geçersiniz. Onunda bir eceli var. Hani 
“kıyametin ne zaman koptuğunu bilmezsiniz” diyor. O kemalat sürecinde 
hangi sıfatınız varsa, beka mertebeleri itibari ile nasıl ayağa kalkacağınızı 
Cenab-ı Hakk tayin edecektir. Çünkü kıyametinizin kopacağı üzerinizde tecelli 
edeceğidir. Kıyamette sadece Allah kalıyor kimse kalmıyor, bazıları kalacakmış 
derler. Önemli olan ayağa kalkerken bile şuurunu yitirmemek. Bazıları kendi 
kulluk bilincini bile yitiriyor. Beyazıt Bestami “Üzerimde öyle bir cüppe var ki 
Allah'tan başkası yok” diyor. Bak kıyameti yaşamış ama kendi kulluk bilincini 
yitirmiş. Kendisi kalmamış. “Kim ki iman ediyor, O dur tanık’, odur onaylayan. 
Ama Resulullah efendimizde bambaşka bir şey. Ama burada o zaman şöyle bir 
soruda çıkar, Resulullah Efendimiz mi üstün Beyazit Bestami mi üstün? 
Kıyamette bu ayağa kalkışlarda kendini yitirmekten daha çok Muhammedi 
olmak daha önemli… Yani şuurunu yitirmemek daha önemli... Çünkü daha yol 
bitmemiş. Allah tecelli etti ama bir sıfatı ile tecelli etti, ama daha yol bitmiyor 
ki, tekâmül süreci bitmiyor ki.  

Mevlana “Hallaç bir sır söyledi, başını verdi. Biz ona bir sır söyleseydik O gelir 
bizim başımızı alırdı” der. Yani sırra ermek için gelir başını verirdi manasında. 
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Eceli eskiler iki duruma ayırmış; kaderi mutlak, kaderi muğlâk… Halil’in kaderi 
mutlaklığı; biçimi, formu, sıfatları, Cenab-ı Hakk böyle yaratmış, yaratılış sıfatı 
ne ise. İkincisi bu formu sıfatları ne ise onun üzerinde yaşayacakları, kapalı 
kutu. Size ikinci bir eceli tayin ediyoruz, yani yaşayacaklarınıza göre tayin 
ediyoruz. Yani bir potansiyelimiz var. O potansiyelimiz kaderi mutlağımızdır. 
Ama o potansiyelleri eylemlerimizde göstermemiz ikinci bir eceldir bizim için. 
Aynı Fatiha’nın potansiyelleri barındırması gibi… Bir bebeklik halinden 
eylemlerimizde potansiyellerimizi göstermemiz gibi. Yani şuandaki Halil 
bebekken olan Halil’le aynı mıdır, hiçbir zaman aynı değiliz. Peygamberler bile 
bir devirdir. Her sure bile devirdir.  

Her peygamber bir surede anlatılırken, bu devirde bu peygamberi bu şekilde 
yaşayacaksın diyor. Örneğin Enam’da İbrahim akli olarak tecelli eder diyor. 
Başka bir sureye git kalbi olarak tecelli eder; “Siz onları öldürmeye mi helak 
etmeye mi gidiyorsunuz. Onların içinde hiç mi hayırlısı yok.” Eylemlerinde 
ussaldır ama eylemlerinde… İlkeye bağlı olarak tavırlarda bulunan halim bir 
kişiden bahsediyoruz. Yani rububiyet tarafı daha yüksek olan bir kişiden 
bahsediyoruz. O devirde rububiyet tavırlarında İbrahim sana böyle görünebilir 
diyor. İbrahim’i böyle canlandır demek aslında. İbrahim değerlendirme 
yetkisidir, güneşi ayı yıldızı değerlendiriyor, sonunda kanılara varıyor. Yargıya 
değil, kanıya. Değerler bizi yargıya, us kanıya götürür. Diğer surelerde 
Allah’tan gelen sözleri, ilkeleri içselleştiriyor, yasalarla sınırlandırıyorduk, o 
sınırlarla beraber değer yargıları ediniyorduk. Ussal olan kanıdır ve gerçeklik 
size olduğu gibi görünüyordur. “Burada kör olan orada da kördür” diyor. 
Görmezler diye bir ayet var Enamda. Çünkü içgüdüleri ile bakıyorlar, ussal 
olarak görmüyorlar. Her birinizi bir nefsten yarattık derken Resulullah'a, kast 
ettiği şu; kimseye güvenme her birinin bir nefsi emmaresi var. Sen ilkeli 
yaşıyorsun ve istiyorsun herkesin senin gibi yaşamasını. Gerçek böyle değil. 
Çünkü yaşamda dualite var diyor. Gerçekçi ol ve her birine sıfatı üzerine bak 
diyor. Her birinin nefsinin olması bile bir delil, nasıl yaşamasının gerektiğinin 
delili.  

Enam sizi gerçeğe davet eder, gerçeği yaşamaya davet eder. Sizi bir ecelden 
bir ecele tayin ediyor. Şu donanımın içinde neyi yaşamaya zorlanıyorsak… 
Çünkü esmayı hassımız var, istesek de istemesek te, kuvvetli bir ruhtan 
gelebiliriz ama bu donanımın içinde bu donanımın gerekliliklerini göstermek 
zorundayız. Bu donanımın içinde neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Başka bir 
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ecele doğru gidiyoruz. Yaşayacaklarımıza doğru gidiyoruz. Ve giderken de 
gerçekçi olun diyor. Duygusal tepkiler göstermeyin diyor. Çünkü Duygusal 
olmak ayrı bir şey, duygusal tepki göstermek farklı şeylerdir. Duygusal hayatı 
kurgulamak hayaldir. Hayal sizi geliştirdiği sürece güzeldir. Maneviyatta sizi 
içselleştirdiği sürece güzeldir. Zekânızı geliştirdiği sürece! Çünkü bunlara 
sebep verir hayal gücü. Oysa gerçeklerin dünyası farklıdır, içgüdüler, vahşiler, 
çıyanlar, kurtlar.  Her yeri kuşatmış.  Hadi gerçekçi olma. Surenin sonunda 
Hakk, “yaşantını bana göre gerçekleştir, başkalarına göre değil ” diyor. Olması 
gereken ayrı bir şey ve olan ayrı bir şeydir. Olana göre yaşayacaksın. Olması 
gerekene doğru kendin yürü. Ama herkesi olması gereken gibi görme. 

Ecel iki türlüdür; 1. Kaderi Mutlak 2. Kaderi Muğlâk.  Bu arada burada beden 
içinde yaşayacaklarımız ve kabir içinde yaşayacaklarımız bir eceldir. Ama 
gerçek kastedilen, tevili itibariyle kaderi mutlak ve kaderi muğlâktır. Yani form 
olarak yaratılışımız, biçim olarak yaratılışımız, donanımımız kaderi 
mutlâkımızdır. Ruhaniyetimiz kaderi mutlâkımızdır. Hiç kimse kendi kaderi 
mutlâkından, donanımından ve şu anki durumundan gerçekliğinden kaçamaz. 
Yaşayacaklarımız kaderi muğlâkımız, yaşayacaklarımız belirsizdir bizim için. 
Ama Allah için belirlidir. Surede “belirlenmiş bir vakte kadar yaşayacaksın” 
diyor. 

8. Ayet “Bir de dediler ki: "Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!" 
Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da 
kendilerine mühlet verilmez.”  

 Burada iş bitirilmişten kasıt imtihan sırrı kalkmıştır anlamında mıdır? 

Burada mühlet verilmez dendiği anda işleri bitirilmiştir anlamına geliyor. 
Örneğin 2 tane melek gitti Lut’un kavmine, melek gönderildiği zaman ne 
olacağının bilgisi de var Kur’an da. Vakit, saat gelmiştir. Ama burada ayetin 
mantığı spekülatif mantık dediğimiz bir mantık. Spekülatif mantık yani 
yansıtmalı mantık. Yani olduğunun dışında olan bir şey değil, yansıtmalı olan. 
Bütün her şey aslında yansıtmalıdır. Düşüncenizde kavramlar bile 
birbirlerini çağrıştırırken birbirlerini yansıtırlar. Ama yansıtırken, kâinatta olan 
bir şeyi yansıtıyorlarsa gerçeklikleri vardır. İçerikleri doğada, tinde, 
maneviyatta yoksa bir şeyi yansıtmıyorlardır ve gerçeklikleri yoktur. Sadece 
tasarım ve hayallerdir. Çünkü mantığın teorik ve pratik olmak üzere iki ilkesi 
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var. Teorik tarafının pratik tarafta karşılığı olmalı. Daha doğrusu ne 
yaşıyorsanız yaşayın bilgiye ait, onun somut gerçeklilikte yaşamsal olması 
gerekir. Yani yaşamsal değilse -doğada, maneviyatta, tinde, ne dersek- 
karşılığı yoksa o tasarımsaldır, bir hayaldir, ütopyadır. Enam suresinde direk 
bunu da vurguluyor. İçselleştirdiniz ama yaşamın gerçekliliğinde de tanık olun 
diyor. Teorik bilgi içselleştirildi, değerler olarak edinildi. Ama yaşamda 
karşılıklarını görün, diyor. Yani kalben mutmain oldunuz aklen de ikna olun. 
Böylece ayaklarımız yere sağlam basar. 

Şimdi iş bitirildi diyor. Allah’ı Azimüşşan’ın âdetidir, bir şeyi kendiyle yine 
açığa çıkarır.  Bir şeyin ortaya çıkışı zaten kendisiyle ortaya çıkışıdır. Her şey 
tümelinde ilişkilerindeyken, kendi sıfatlarının potansiyelleri neyse, o 
potansiyeli yine kendisinin çiftleriyle ilişkilerinde açığa çıkartır, başka 
birileriyle değil. Yani melek gönderseydik demek sizdeki potansiyeli açığa 
çıkartamazdık zaten demektir. Kendi sıfatınızda olan birisiyle ilişkinizin 
sonucunda ancak sizdeki potansiyeller açığa çıkıyor, karşılık görüyor, yabancı 
görmüyorsunuz. O da bizim gibi yiyor içiyordu derken Kendiniz gibi olması 
sizin yadsımamanızı getirir, bir taraftan da sizin kendinize dönmenizi sağlar. 

Birincisi; iman ehliyse, bu da benim gibi yiyiyor içiyor ama ona kutsal şeyler 
geliyor der. İkinci olarak kâfirse, ama bu da benim gibi yiyiyor içiyor benden 
farkı yok der. Herkes kendini görüyor orada. İman ehli orda ilahi sıfatlarla 
kendisinde yansıyanlarda ‘Ben de öyle olabilirim’i görebilir. Hem arketipaldir, 
erektir. Hem potansiyeldir hem de sonuç itibarıyla erek olandır. Meryem’i 
anlatırken Meryem gibide olmamız istenir. Muhammed Mustafa anlatılırken 
Muhammed Mustafa da olmamız isteniyordur. Zaten o zaman ümmet 
oluyoruz. 

Melek kendi sıfatında sadece kendi işini yapandır. Kavramlarda öyledir. 
Sadece kendi içerikleri neyse onu gösterirler. Ama âlemde olan insan öyle bir 
şey değil. İnsan yaşam ilişkilerinde, âlemde, insanda kendi potansiyellerini 
ortaya çıkaran bir varlık. Onun için içinizden bir peygamber gönderdik diyor. 
Yani sizin potansiyel sıfatlarınızı size gösterecek, aynalaştıracak, kabul 
ederseniz iman ile gerçeklik bilgisi ile yürümenize, kabul etmezseniz 
örtünmenize yani fitneye sebep verecek. Peygamber hem onlara bir fitne idi, 
hem de onları aydınlatıcı bir nur idi. Kabul etmeyene fitne oldu, kabul edene 
ayna oldu. Burada kastetmek istediğim şey çok önemli. Bilgi ister bir melekten 
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gelsin ya da nereden gelirse gelsin bir sıfattan geliyor. Sıfattan baktığın zaman 
mutlak gerçekçilik olarak algılıyor. O meleğin gerçekliliği o.  

Allah Azimüşşan’a melekler soruyor, neden ilkeye bağlı konuşuyorlar; erek 
ilkeden haberleri yok. “Yarabbi yeryüzünde kan dökecek birini mi 
yaratacaksın.”  Kan dökmeye neden birini mi yaratıyorsun; bak neden ilkeye 
bakıyorlar erek ilkeyi göremiyorlar. “Ben sizin bildiklerinizi de bilirim, 
bilmediklerinizi de bilirim.” Kibarca uyarıyor, siz bilmiyorsunuz, siz işinize 
bakın, sizi bir sıfat üzeri yarattım o sıfatın hakkıyla iş görüyorsunuz diyor. Yani 
bir sıfat belirimine sahipsiniz, yani sizin üzerinizdeki tecellim odur diyor. 
Melek bir ya da birkaç sıfat beliriminde… Bir melekten ders alırsanız sadece 
birkaç sıfat belirinimini almış olursunuz. Ama Cenab-ı Hakk’ın bildiği ile mi 
bilmek önemli yoksa bir ruhani meleğin bir sıfatı üzeri bir şeyler bilmek mi 
önemli. 

Size bir melek gönderseydik sizdeki potansiyelleri de yetkin bir şekilde 
açamayacaklardı. Açamayacakları için nedeninizi yitirmiş olacaktınız, eğer 
nedeninizi de yerine getirmeyecek varlıklarsanız, helak edilip ve yerine 
nedenini yaşayacak, içlerinden yine peygamberler gönderilecek kişiler 
getireceğiz anlamına gelir. Melekler potansiyellerimizi açmaz. Melekler 
potansiyellerimiz olurlar sadece. Kâinat da melek, bizde meleke... Devir devir 
bir melekle tanışırsınız, ilk başta bir melek hizmetinize gelir sonra diğeri.  

Örneğin çocuk doğdu sonra gözleri açıldı göz melekeleri hizmetine geldi, 
kulakları duydu, duyma melekleri çalışmaya başladı, ilişkiler kurmaya başlıyor 
akıl melekesi hizmete giriyor, bak Cebrail melekesi hizmete başladı. Herkeste 
böyle, Cebrail melekesi herkeste hizmette… “Oku, yaradan rabbinle oku” 
Cebrail melekesi hizmetine giriyor okumaya başlıyor. İnsana ilk emri veren 
Cebrail’dir. Rahman suresinde okumayı öğretti diyor, duyularla okumayı 
öğreniyoruz. Sonra iradeyle okuyoruz, irade meleğini gönderiyor. 
Potansiyeller, niyetlerimizde iradelerimizde uyanıyor, iradeler üzerinden 
niyetlerimizde niyetlerimiz üzerinden potansiyel biçimlere dönüyor, yani içsel 
formlara dönüyorlar. Eylemlere doğru bizi sevk ederken, eylemlerimizin 
sonucunda görünür oluyorlar. Her niyetiniz potansiyel olarak bir ilkenin 
biçime gelişidir. Eyleme koyduğunuz anda o sıfat ortaya çıkar. Eylemin 
niteliğini belirleyen, değerini belirleyen sizdeki niyettir. Onun için ayette 
“niyetlerinize göre amelleriniz ölçülür” diyor. Niyet sizdeki o ilkenin biçime 
gelişi, esmayı hassınızın biçime gelişidir. Cebbariyet; ben bunu böyle 
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yapacağım, bak cebbariyet esması biçime geldi.  Bilgi iradeye yüklendiği 
zaman ilkesel olan sıfatlarına da haiz olduğu zaman öznellik kazanıyor ve 
niyette form kazanıyor ve niyet sevk edicidir. Kuvvet içerir. Neye 
niyetlenirseniz ona doğru gidersiniz, davet ediyorsunuz. 

Eğer bir melek gönderilseydi; bizim potansiyellerimizi yetkin bir şekilde 
açamazlardı, tekâmül edemezdik. İnsan yalnızca insan ile tekâmül eder. 
İnsandır insanın varlık aynası. Allah’ı azimüşşan bir şey halk ettiği zaman yine 
onun kendileri ile onları uyandıracak birilerini gönderir. 

Enam suresinde birçok ümmetten bahseder. Kâinattaki bütün varlıkların ayrı 
bir ümmet olduğundan bahseder. Karıncalar, arılar, kargalar. Hep ayrı 
ümmettir. Hepsinin kendilerini Tanrıya yakın kılanları vardır. Onlara ayna 
olanları vardır. Aynı şamanlarda olduğu gibi... Kendi formları ile olan 
potansiyellerini açarken donanımı belli, donanımına bağlı sıfatları da belli, o 
sıfatla o donanım üzerinden gösterir, yani kıvam kıvam o sıfatı gösteriyor, o 
sıfatı gösterirken ancak ona ayna olabilirsin. Aynaya bakarken başka bir insan 
yüzünüze görünse korkmaz mısınız, melek geldi korkmaz mısınız, bir 
potansiyeliniz varsa o da kapanır. O nedenle “ Sizi sizinle kemalata taşıyoruz, 
sizi sizinle uyandırıyoruz, sizi sizinle yürütüyoruz” diyor. İçinizden bir 
peygamber göndermemiz o yüzdedir diyor. Eğer melek gönderseydik bu 
fazileti, bu kemalatı bulamazdınız. Çünkü bu donanım yani ilahi sıfatların en 
yüksekteki tecellisi insanda. Meleklerde değil ki. Melek bile belli bir seviyeye 
kadar götürüyor Resulullah’ı, bundan sonrası bende değildir diyor. Kelam 
ağacına kadar geldi, yani sendeki bütün donanımlarını tamamladın diyor, 
ayanı sabiteleri, asıllar âlemini gördü, gördükten sonra kimliğine varacak, 
kimliği yok, donanımı görmek ayrı bir şey kimliğin olması ayrı bir şey. Allah’ın 
huzuruna çıktığı zaman asli kimlik… Şimdi kimliğimiz ile mi hayata bakacağız, 
donanımlarımızla mı bakacağız. Bir melek geliyor donanımınıza ait, sizi bir 
sıfatta bırakır, sınırlar sizi. Günde kırk makam geçerdim her makamda kendi 
küfrümü görürdüm diyor. Kendimizi sınırladığımız anda yürüyüşü 
dondurtuyoruz. Taassuplara doğru gidiyoruz, taassup sınırlar bizi. 

Eğer gerçekten melekler gelmiş olsaydı, nedenimizi yitirirdik. Nedenimiz Allah 
için olmak, melekler için olmak değil. Melekler bir devre için hizmette 
olabilirler. İrade edersiniz iradenize karşılık verirler. Yani ilmi talep edersin 
Alim meleği gelir. Talep ettiğiniz şey neyse Ona göre bir melek gelir ya da 
melekeniz uyandırılır. Melekler secde için geliyor, sizi daha yükseğe taşımak 
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için. Kendileri olmanız için değil basamak olmak için geliyorlar. Onların secdesi 
insana basamak oluşturur. Her birinin sıfatı hakkı üzerinden Cenab-ı Hakk’a 
varacaksınız. Ama onlaşırsanız kendi öz kimliğinizden uzaklaşırsınız. Önemli 
olana hüviyete, kabe-i kavseyne varmak, daha yakine. Yücelerde olan sarktı 
diyor. Sarktı demek biçime geldi demek.  

Hani on dörtlük delikanlı gibi gördüm diyor, biçime geldi. On dörtlük delikanlı 
Allah değildi, Allah on dörtlük delikanlı gibi göründü. İlişki olsun diye biçime 
geliyor. Şimdi karanlıkta biriyle konuşmak ayrı bir şey, kendisine benzer gibi 
olduğu zaman aynalaşıyor. Çocukça ilk düşünce nedir; Allah’ta benim 
gibiymiş… Bakın peygamberler ilk meleklerden alıyor amenna, biz onun için 
şanslıyız, direk peygamberinden aynalaşarak gidiyoruz. Kemalat sürecimiz 
meleklere uğramadan gidiştir. Bu çok önemli bir şey, direk Peygamberden 
beslenen meleklere uğramaz. Eğer sadece meleklerden almış olsaydık bir 
sıfatta takılıp kalırdık o zaman bu insanlık, bedenimize ihtiyaç kalmazdı. Allah 
bizi bir erek için yaratmış, o -melek- sıfat, o erek çıkamayacağı için geçmiş 
olsun insana. Nedene doğru değil önemli olan ereğe doğru taşınmaktır. 
Taşınmıyorsa  yok olur. Lut kavmi ereğe doğru gidemiyor, kendilerinden 
murat edileni ortaya çıkaramayınca yok ediliyor. Sizde de öyle değil midir, bir 
organınız görev görmüyor. O organ ameliyat edilip alınıyor. O organ 
alınabilecek bir organ ise eyvallah alınamayacak bir organ ise gittik güme, 
maneviyatta da durum böyledir. Bazı huylarımız tabiatlarımız düşmemize 
sebep olur ama kalkıp yürümemize de sebeptirler. Yürüyorsak ne mutlu, 
yürümüyorsak onu da yok etmemiz lazım. Cehennem meleği olup onların 
üstüne aşk ile oturmak lazım, malik yani. Huylarımıza tabiatlarımıza acı bile 
verse malik olacağız. Yani kendi kuyumuzda cehennemimizi yaşayacağız. 
Malik içinde aşktır, sevgidir. O aşk sevgi olmazsa nefsi emarenize malik 
olamazsınız.  

Melekler bir ya da birkaç sıfat üzeridir. Donanımları sınırlıdır. Sınırsız düzeyde 
Cenab-ı Hakk’a varacak potansiyele sahip insanı sınırlarlar. Hem bunun için bir 
hem de nedenimizi yitireceğimiz için iki, ki orada mühlet alırdık, emir verilirdi 
size diyor, nedeninizi yitirdiniz yok olursunuz diyor. Allah bizi yitirmeden biz 
ereğe doğru gidelim. “Yeryüzünde bir mümin kulum dahi kalsa kıyamet 
kopmaz” diyor ya. 

Mümin kulun kalmaması demek insanın nedenini yitirmiş olması demektir. 
Mümin Allah’ın varlığından emin, hem Allah’ı biliyor, hem Allah’a yürüyor. 
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Müminin kıyametin kopması Allah’ı onanma ya da onanmama ile ilgili değil. 
Beşeri olarak kıyametin kopmasının sebebi ahlaki değerlerin yitirilmesidir. 
İlahi sıfatların potansiyellerinin artık eylemlerde gösterilmek istenmemesidir. 
Gerçekliğinin eylemlerde görünmemesidir. Akli olarak herkes Allah’ı bilecek. 
Ama yeryüzünde potansiyelleri olarak eylemlerinde hakkıyla Allah’ı 
gösterecek kul kalmayacak. O zaman geçmiş olsun, insan nedenini yitirdi 
demek. Dünyanın nedeni insandır. İnsan nedenini yitirdi mi dünyanın da 
gerekliliği kalmaz. İnsanın nedeni Allah’tır. İnsan nedenini yitirdiği zaman 
dünyada nedenini yitirir. “Sen içlerindeyken zulmetmem”’diyor. Neden 
yürüyor, ussal baktığımızda ereğe doğru yürüyüş var, insan nedenini yaşıyor, 
peygamber nedenini yaşıyor, ilahı sıfatları donanımlarını üzerinden 
gösteriyor. Ve Hakk’a yürüyüş devam ediyor. O zaman kıyamete gerek yok. 
İçlerindeyken zulmetmeyiz, ama peygamber Mekke’den çıktığı zaman gittiler 
güme. Eski bereketleri olmadı. Güzel ahlak kaldırıldığı zaman insan nedenini 
yitirir, kıyamete yakın güzel ahlak kaldırılır. 

Bir şeyin bilgisini edinip onu onamak, ona tanık olmak ayrı bir şey, edindiğiniz 
bilgiyi eylemlerinizde göstermek ayrı bir şey. Bakın Hızır ve Musa kıssasında 
bilgi edinimi var. Ama Kehf suresinde Zülkarneyn ile anlatılmak istenen bilgi 
edinimi değil. Bilginin artık işlevsel oluşudur, özgünlük. Zülkarneyn tamamıyla 
özgün, ilahi sıfatı ne ise o bilgiyi işletiyor, set yapıyor nesnel olanı tine 
çeviriyor,  hüküm veriyor, muhteşem bir şey. Ashab-ı Kehf ile 
potansiyellerimiz anlatılır, mağaradaki potansiyeller, ilkeler. Hemen 
arkasından bahçe sahiplerini anlatıyor. Bir tanesi ilkeli olarak kendisi için 
güzel, kendisi için iyiyi isterken, diğeri arkadaşı içinde güzel, arkadaşı içinde 
iyiyi, arkadaşı içinde doğru olanı istiyor. Hemen arkasından Musa ile Hızır 
kıssası var bilgilenme, bilgi edinimi var. Ama bilgi edinimi önemli değil diyor. 
Tamam, susmak lazım, Hızır'ın Musa'ya verdiği dersler var. Ama Kehf 
suresinde önemli olan Zükarneyn’dir, bilgi edinimini kullanıyor, özgün. İlahi 
sıfat doğrultusunda herkes bilgiyi kullanıyor. Artık bilgi hayata geçmiştir. 

Allah’a tanık olmak önemli değil, önemli olan tanık olduğunu yaşamda 
görebilmek, eylemde görebilmek, gösterebilmektir.  

Tamam, Allah'ın 99 esmasını ezberledik, cennetteyiz, hani. Önemli olan 
eylemlerinde göstermektir diyor. O zaman cennetin kapısı açılacaktır. Bilgi bizi 
kapıya getirir. Cennet kapısına. Kapıdan geçmemiz için hayatınızda 
uygulamanız lazım. Sizin üzerinizde bilgi burada açılmaz ise orada açılmaz, siz 
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burada göremezseniz orada göremezsiniz. Onun için burada uygulamada 
gösterin ki ahrette de kapı size açılsın. Has esmamızın sıfatını eylemlerimizde 
göstermemiz bizim o kapıdan geçmemizi sağlar. Bilgi ile bilinçlenmeden, 
eylemlerimizde göstermeden bizi Hakk’a götürmez, önemli olan tinsel 
olandır. Bilgi akılda soyuttur, eylemlerimizde somuta döner, canlanır, 
nesnelleşir. Ama öznel olarak nesnesi üzerinden gerçeklik kazanır. Size 
öznellik katar. Ruh katar. O yüzden hep salih amel der.  

Dinde 3 temel.  

1. Allah’a iman. Bilgisini edinmek  
2. Ahirete iman. Kendini değerlerle sınırlayacaksın, akıbeti bileceksin, 

akıbete göre yaşayacaksın. Bu işin sonuçları var; sonuçlarına, 
gerçekliğine göre yaşa diyor. Enam suresinde de bunu söyler. 
Delillerle gerçeği gösterdikten sonra bak bu işin sonuçları var der. 
Sonuçlarına göre yaşamak ussaldır.  

3. Salih amel. 

Enam suresi tamamıyla ussaldır, kalbe hitap etmez, zaten kalbi sınırlar. 
Romantik davranışların duygusal davranışların tamamıyla önünü keser, 
tamamıyla akli hareket ister. Enam'a gelince gerçeklik bilgisi toparlayıcıdır, 
ayağa kalktın artık yürüyorsun. Zaten altı noktalanıştır, maneviyatta 
toparlanış anlamına gelir. Yedinci sure tafsilata geçiştir. Tohum atıldı artık 
tohum filizlenecektir. 

Bundan sonraki bütün sureler bu 6 surenin tafsilatlarıdır. Bu surede karşıtları 
konuşuyor ama ileride bir surede karşıtları tamamıyla işler. Mesela burada 
akıbeti, ahreti, eceli, kıyameti anlatır. Kıyamet suresinde tafsilatlı anlatır. Yani 
bu 6 surede toparlanıp daha sonra ağacın meyvelerini yemeğe başlarsınız. 
Fatiha’dan Enam’a kadar zorunlu bir yürüyüştür bu. Ondan sonra takdiri İlahi 
artık ne anlatıyorsa hepsini tek tek görmeye başlarsınız. 

Şimdi ilkelerle donatılmışsın ve demişsin ki ilkelerle “ya Rabbi, ben yoluna 
talibim, bana ne verdiysen onun açılımını istiyorum. Lakin açılımını istiyorken 
zılli –gölge- olarak açtıklarından değil, yani zılli tecelli değil. Onlarda da Hakk 
tecelli ediyor, şeytanda da Hakk tecelli ediyor, firavunda olan Allah’ın gayrisi 
mi idi, ama celal sıfatı ile zılda, kendi nefsine çeviriyor. Ama Musa da kendi 
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nefsine çevirme yok. Asli olarak Allah için bizatihi eylemde. Eylemlerimiz Allah 
için mi olacak yoksa kendi nefsimiz için mi? Önceliği koymamız lazım.  

Enam'a kadar olan süreçte toplumsal bilinçte insani olarak potansiyellerimiz 
ile o potansiyellerimizle yasalara bağlı olarak yaşıyoruz, büyüyoruz yol 
ediniyoruz. Yol edindikçe değerler ediniyoruz. O değerler edinişimizi 
içselleştiriyoruz, artık sofra bizde inmeye başlıyor. İniyor ama duygularla 
iniyor, böyle gitmez; bunların hepsini usa akla taşı diyor. Duygusal olan kişi 
bireyseldir. Duygusal olan kişiler maneviyatta sınır tanımazlar. Duygusal olan 
insanların içeride maneviyatta sınırları gerçekten yoktur, Allah'la 
konuşuyordur, zevk içindedir kimseyi görmez. Yok der; senden daha nicesi 
var, ussal olarak bir sınırını koy, ne gerçeklilikler var, o gerçekliliklere göre 
yaşamını dizayn et… Kişilere göre değil, meleklere göre değil, Allah’a göre 
bütün yaşantını dizayn et, gerçeklikler ne ise ona göre tavırda ol, duruşun 
olsun davranış biçimin olsun. Ondan sonra sen toparlanmış bir insansın. 
Toparlandıktan sonra diğer sureler sana ayna olacak yaşantında. O toparlanış 
içinde yaşadığın şeylerde neyi ne için yaşadığın, nasıl yaşadığın neye göre 
yaşaman gerektiği bilinci daha iyi açılacak. Sureleri böyle okuduğunuzda size 
tam ayna olur. Ya Rabbi nasip eyle dersin, ama nasip eyle derken de neyle 
geleceğini tahmin edin ona göre isteyin. Mesela benim en çok söylediğim “Ya 
Rabbi ilmimi arttır” Çünkü ilim biraz zahmetsizdir. Ama o da zordur, gece 
gündüz tefekkürler, çaba göstermeler… Bilgi öğrenmek en zorudur, doğru 
olana göre değişmek daha da zordur. İlkemiz sırf katışıksız Allah olursa 
bırakmayacağınız hiç bir şey olmaz, İbrahim gibi. İlkeniz Allah olsun. 

 O rahmet etmeyi kendi nefsine yazmış. Rahmet etmeyi sevgi ve 
merhamet olarak da çeviren olmuş. 

Aslında ben kendi nefsime rahmeti farz kıldım diyor. Farz kıldım demek ahlak 
edindim demek. Yani farz demek zorunluluktur. Olmazsa olmaz yani. Yani 
yakin gelene kadar ibadet et diyor. Yani ibadet yakin gelmenin zorunluluğu… 
“Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim” Sen peygamberi kendinde doğurup 
O’nun ümmeti, O’nun evladı olmak istiyorsan zorunlu olarak güzel ahlak üzeri 
olacaksın, O’nun irfanı, O’nun bilgisi ile bakacaksın, yoksa olamıyorsun. 
Cenap-ı Allah'ın farz kıldığı şey kendisine yetiştirmesi içindir. Farz bizi ereğine, 
yani sonucuna taşıyacak olan şeyin zorunluluğudur. 
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Örneğin tefekkür et diyor. Yani tanık olmak için. Ya Rabbi seni bilmek istiyoruz 
ne yapalım; Dua et diyor. Yani kalbi ilişkiler, bunu aştığında aklını da çalıştır 
diyor. Yani tanık olmak istiyorsan aklını da çalıştır diyor. Tefekkür et. 
Ayetlerimi gösteriyorum diyor. Yani duyularla değil aklen tanıklık. Duyularla 
nesneye tanık olursun. Ama işin aklını gördüğün anda Rabbim burada bu sıfatı 
ile iş görüyor dersin. Aklen tanık olmak bazen aynel yakin ve hakken 
yakinlerden daha üst seviyeler çıkartır insanları. İmani gaybi de Rabbinizin 
nasıl olduğunu bilmiyorsunuz ama bir Allah’ın varlığına iman ediyorsunuz. Bu 
imanı gaybidir. “Onlar Allah’a ve gabya görmeden iman ederler” bu imanı 
gaybidir. Ama onlar Allah’a bizatihi eylemlerinde, fiillerinde, sıfatlarında 
tanıktırlar; ayn-el yakin, hakk-el yakin. Eğer düşünce noktalarında çok yüksek 
seviyelere varırsanız artık düşüncenizde Allah’a tanıksınızdır, birebir. Bazen 
Cenab-ı Hakk düşüncenizde sizinle konuşur aynen Hızır gibi. Allah Musa’ya 
karşısında cevap veriyor, Hızır’la… Özünde soru soruyor, Cenab-ı Hakk’ta 
cevap veriyor. Düşündüğünde Allah ile berabersin, “ düşündüğünde manasını 
veren benim” diyor. 

Bu yüzden Enam suresi önemlidir, sizi düşünceye davet ediyor. Akletmez 
misiniz? Burada direk ussal olunuz diyor. Akli olarak bütün hayatınızı 
biçimlendiriniz diyor. Burada ruh, us üzerinden, akıl üzerinden bizatihi 
Rabbine tanıktır. Böylece hem iknadır hem de mutmaindir. Gözüyle 
gördüğünü kalbi yalanlamadı demesi tanıklıktır. Mutmaindir. Tanık ama 
eyleminde de kendinde gösterdiği zaman İkinci bir mutmainlik. Aynı zamanda 
akli olarak da öyle olduğunun bilincinde, ikna, kani… O zaman şüphesi 
kalmıyor sağlam adımlarla ilerliyor. Bir taraftan ahirete bakan, bir taraftan da 
dünyaya bakan bir yürüyüşümüz var.  

O yüzden kalben Allah’a bağlı olun, duygusal olun, sevgi dolu olun, 
tefekkürünüzde Allah’a tanıklık da olun, ama eylemlerinizde ve dünya 
ilişkilerinizde gerçeklikten sakin taviz vermeyin. Bunu bir hadisle kısaca 
özetleyecek olursak “ Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için –kalbi-, her an 
ölecekmiş gibi ahiret için yaşayınız.” Yani ateşi nuru canlı tutun diyor. Realist 
olun, bu dünyanın gerçekleri var. Kalbine Hakk’ı aldıysan, dünyanın da 
gerçeklerine göre yaşıyorsan, bu dünyada sana sıkıntı verecek seni zorlayacak 
hiçbir şey gelmez önüne. Arada belalar olsa da sizi zorlamaz. Çünkü kalbinde 
mutmainsin niçin verdiğini de biliyorsun. 
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Ama bizler gerçekliğe göre hareket etmiyoruz, şikâyet ediyoruz. Gerçeği 
bilsek hiç şikâyet etmeyiz. O yüzden hayatınızda acı çekin ama şikâyetçi 
olmayın. Çünkü yaşadığınız acı sizi bir Gerçeklikten başka bir gerçekliğe 
taşıyor. Bu hayatınızın gerçekliğidir ve bu farzdır. Çünkü Rab “Ben bir kulumu 
seversem hastalıkla, fakirlikle terbiye ederim” diyor. Terbiyenin birinci vasfı 
zorunluluk… Severse kendisini arındıracak. Daha doğrusu kendisindeki 
kulunu, kendisiyle uyandırmak için onu bir terbiye edecek.  

Özetlersek Enam suresi akli bir suredir, sizi akla davet eder, akla davet 
ederken bütün yaşantınızı gerçekliklere göre dizaynetmenizi, 
programlamanızı ve ona göre yaşamanızı ister. Bunu son ayetlerde net verir. 

14. Ayet “De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde 
beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli-dost- 
edineceğim." De ki: "Bana, müminlerin ilki olmam emredildi ve sakın 
Allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."” 

 Burada bunu müminlerin ilki olarak diye çevirmiş olanlar var, 
Müslümanların ilki olarak da cevirmiş olanlar var. Doğrusu hangisi? 

Arapçası eslem. Yani ben teslim olanların ilkiyim. Mümini karşılamıyor, 
Müslim bir parça karşılıyor. Müslim, teslim, İslam birbiriyle alakalı... O kişi 
orada iman ederken kendi imanıyla ilktir. Her kişi sıfatı gereği yaşarken 
ilahiyata vardığı anda, o sırada ferdi olarak zaten bir ilktir. Özgün olarak, 
özgün bir tavrın sonucunda... Allah-ı azimüşşan sizi bir sıfatta var ediyor, o 
sıfatın tanıklığı itibariyle siz ilksinizdir. Yani İbrahim’in tanıklığı kendi sıfatının 
gereği olarak bir ilktir. Sizin kendi sıfatınız gereği itibariyle Allah-ı azimüşşan a 
tanıklığınızda kendi sıfatınız gereği bir ilktir. Bu birinci bağlamda… 

İkinci bağlamda, teslimiyet daha doğrudur. Çünkü geneldir. Ayet geneldir. Bu 
ferdi olduğu için ayeti tam karşılamıyor.  

Tevil olarak ise hakkı şudur; Bir kişiye genel olarak ayet geldi, ben 
Müslimlerin, teslimlerin ilkiyim dediği anda orada teslimiyet vardır. İçlerinde 
ilk Kur’an geldiği zaman Kur’an’a teslim olan kimdir yani Allah’a teslim olan 
kimdir, ayeti ve sözü üzere? Peygamberdir. Ve bütün peygamberlerde bu 
sözü görüyorsunuz. Yani evrenselinden baktığımız zaman bu sözü diğer 
peygamberlerde de görüyoruz. Çünkü ayetler gelmeye başladığı anda biz sözü 
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aldık, itaat ettik, içselleştirdik, değerlendirdik. Bunları yapıp yaşantımıza 
koyarak söze teslim oluyoruz. Örnek olarak, Ebu Bekir sözü alıyor teslim 
oluyor, Hz Hatice’de sözü alıp teslim olmuştur. Ama Allah’ı görmemişlerdir, 
duymamışlar, bilmiyorlar; sadece sözü duyunca teslim olmuşlardır. Kur’an bir 
sözdür, söze teslim oldular. Söze teslim olmak, bilgiyi içselleştirmek demek,  
varlığın bilgisi geliyor, alıyor içselleştiriyorlar ve varlığa biçim veriyorlar. Daha 
öncede söylediğimiz gibi bilmek önemli değil. Bilmek kapıya götürür. Önemli 
olan onu yaşamına taşımak… 

Teslim olmak dendiğinde, bilgi bana geldi ve ben bu bilgiyi yaşantıma taşıdım 
demektir yani bilgiye teslim oldum demektir. Bu yüzden ayetin bu 
tercümesinde teslim kavramı kullanılması lazım… Müminden daha çok 
müslim kavramı karşılıyor. Eğer özne kullanılacaksa mümin, öznesiz sıfat 
kullanılacaksa teslim kavramının kullanılması lazım. 

Kanaatimce ayet çevrilirken parantez içinde müslim sonra -teslim-. “Ben 
teslim olanların ilkiyim” teslim olduğunda Müslim olmuş oluyor zaten. Buna 
genel bir örnek verirsek. Bir değeri edinmişiz, örneğin gönlümüze cömertlik 
geldi, sıfatınız itibarıyla özgün olarak geliyor cömertlik. İlmin cömertliği 
olabilir, paranın pulun cömertliği olabilir, duyguların cömertliği olabilir, işgücü 
olarak insanlara yardımınızın cömertliği olabilir, neyse artık. Gönlünüzde 
birine yardım geliyor. Bunu eylemlerinizde göstermeniz o sıfat üzerinden 
Allah’a teslim olmanızdır. İşte o zaman Müslim oldunuz. Burada peygamber 
ben teslim olanların ilkiyim derken, özgün olarak benim yaradılışımda hangi 
sıfatlar tecelli ediyor, bu sıfatların tecelli edişini, hangi bilgi doğrultusunda 
biçim kazanıyorsa, ben bunu ilk uygulayanlardanım diyor. Oradaki ilk dediği 
ilk uygulayanlardanım, hayata ilk geçirenlerdenim.  

Zaten Peygamberlerin tamamını arketipal olarak görürsek, kendilerine gelen 
bilgiyi özgün olarak ilk gösterenlerdir. O yüzden yaşadıkları sıfat gereği, ilk 
teslim olanlar oldukları için özgünlükte, Allah’ın lütfu ihsanı ile ilk teslimiz… 
Bizler ilk teslim olanlardanız anlamını Hz. İbrahim'de de görürsün, Hz. Nuh’ta 
da görürsün başka peygamberlerin vasfında da görürsün. Çünkü o sıfat ilk 
defa özgün bir şekilde ifade ediliyor. Varoluş bulmuş, süreç içerisinde gelişim 
görmüş ama söz geldiği anda bütün donanımında, o ruh kendisine ait olan o 
söz neyse, onu uygulamasını gösteriyor, artık bilgi yaşama geçti demektir. 
Teslim olmadığımız bilgi yaşama geçmez.  
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Peygamber burada çok önemli bir şey söylüyor. Ben Müslimlerin ilkiyim 
demesi,  bana ne geldiyse yaşamıma geçiriyorum.  Hz. Ayşe’nin sözü buna en 
güzel örnektir, “Biz onda Kur’an-ı yaşıyor görürdük” diyor. Ahlakında tecelli 
ederdi. Hz. Ömer'e soruyorlar o zamanlar nasıldı diye? “Biz Kur’an-ı 
yaşıyorduk” diyor. Hz. Ali ise “Ben yaşayan Kur’an’ım” diyerek olayı daha da 
taçlandırıyor.  

Zaten amacımız Kur’an çalışmasında kendimizdeki değişim dönüşüm, o 
karşılıkları görme ve hayatımıza yön vermek değil mi. Bazı konuştuğumuz 
şeyler yaşantınızdaki şeylerin çoğuna örnek bazıları çok uzak olduğu için 
muğlâk görünüyor, ama yaşama geçtiği anda o muğlâklıkta gidiyor. Baba şöyle 
bakardı “ben şimdi konuşuyorum, siz bunu sonra ilerde anlarsınız, lakin o 
zaman hatırlarsınız” derdi. Hakikaten de öyle oldu, bazen hatırlıyorum 
yaşama geçtikten sonra baba bunu söylemişti, işaret etmişti derim. 

Aslında olan olay şu; bilgi geliyor, tohumu ekmiş; tohum süreç içerisinde bir 
yerde çıkacak, filizlenecek diyor. Yani yaşadığın bütün şartlar ve koşullar, sana 
ektiğim bu tohumun çıkmasına sebep olacak diyor. Aslında burada emir 
vermiyor hakikati söylüyor, hakikatin işlevselliğini bilginin işlevselliğini dile 
getiriyor. Yani sana bir tohum ektim diyor, tohum doğa koşulları sebebiyle 
nasıl büyüyorsa, maneviyatta da bir söz insana ekildiği zaman, belli şartlar 
içerisinde hareket edildiği zaman, sonuçta güneşini sevgisini gördüğü zaman, 
gayretini de gördüğü zaman, sonuçta o tohum, o mana, o içerik sen de 
açılacak. En sonunda eylemlerinde görünecek. Biz okuyalım, öğrenmeye 
çalışalım, sonunda o bilgi bize gösterilir. O bilgi bizde varsa, bizi kapıya 
götürüyorsa, sonuçta da eylemlerimizde karşılığını görürüz. O tohumu bizde 
canlandıracak şeylerle elbet karşı karşıya geleceğiz. Bunun mantığı şu; Allah 
vermeyeceği şeyi bildirmez. Bir kuluna vereceği şeyi bildirir. Ama vermeyeceği 
yaşatmayacağı şeyden gafil eyler. Söz geldiği zaman kabul istiyor, onaylandığı 
zaman o ona görüş oluyor, bakış oluyor. Ve “sizler bildiklerinizle amel ediniz, 
biz size öğreteceğiz” e sevk ediyor. Bildiklerinizle amel edin, yaşamınıza 
geçirin biz size sonuçta bilmediklerinizi öğreteceğiz, bilmedikleriniz üzerinden 
sizi yeni bilgilere taşıyacağız. Çünkü her gerçeklik bilgisi, başka bir gerçeklik 
bilgisini getirecektir. Sizde de öyle olmuyor mu? Bir şeyi öğrenmeye çalışırken 
her bilginin başka bir bilgiyle alakalı olduğu için oraya sevk oluyorsunuz, sonra 
oradan başka bir bilgiye sevk oluyorsunuz. Biz size bilmediklerinizi öğreteceğiz 
derken bilgi âlemde, kâinatta işlevsel olduğu için, sizin bir şey edinmeniz 
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sonuçta başka şeyleri edinmenize doğru da götürüyor. Çünkü örgütsel bir 
şey… Allah vermeyeceği şeyi bildirmez, bir kuluna yaşatacağı şeyi bildirir. 

38. Ayet “Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki hepsi sizin gibi bir ümmeti olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik 
bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin önlerinde toplanırlar.” 

Burada aynalaşmak var. 

 Hayvan ve iki kanadıyla uçan kuş diyor. Bu iki kanat neye işaret eder? 

İki kanat eşleşmek demektir. Hani biraz önce kavramlardan konuştuk. 
Kavramlar kelebekle özetlenir. Daha doğrusu âlemde kelebek düşüncenin 
kavramlarına işaret eder. “Sidreyi bürüyen bürüdü” diyor mesela. Orada Sidre 
kelam ağacıdır. Kelam ağacını kavramlar bürür. Orada Resulullah'ın gördüğü 
kelebek melekleriydi. Rengârenk, siyah, beyaz, mavi, sarıkanatlı… Benek 
benek, benek… 

Eğer bir kişi kavramlarla uçmaya başlarsa, bunun iki türlüsü var. Kelebek 
uçucular… Kavramlara işaret ediyor. Ama kartal, şahin ise donanımımızda 
olan, yani yetilerimizdeki melekelere işaret eder. Kartalın gözleri müthiştir, 
yükseklerde uçar, yalnız uçar, dağlarda yaşar. Burada bunu öğren demek 
istediği şu; bak insanları nasıl kabul ediyoruz, nasıl davranıyoruz, önemli olan 
da o. Onların kim oldukları hangi bilinç düzeyinde oldukları önemli değil. 
Önemli olan onlara el uzatmak… Aslında ayeti söylüyor. Aynı şeyi kendi 
yaşantımız içindeki süreçlerde de görebiliriz. Çünkü hiçbirimiz şu anki bilinç ve 
akıl düzeyinde değildik.  O yüzden kendi süreçlerimizden geçen insanlara 
yargılamak, hakir görmek yerine, el uzatmamız gerekir. 

52. Ayet “Rablerinin rızasını isteyerek, sabah-akşam O'na dua edenleri 
yanından kovayım deme! Sen onların hesabından sorumlu değilsin, onlar 
da senin hesabından sorumlu değildirler ki, biçareleri kovup da 
zalimlerden olasın.” 
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69. Ayet “Gerçi günahlardan sakınanlara onların- inanmayanların- ( 
ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanlar) hesabından hiçbir sorumluluk 
düşmez. Fakat söz konusu olan hatırlatmadır... Ola ki, sakınırlar.” 

 Sorumluluk kavramını açabilir miyiz?  

Buradaki sorumluluk hizmetteki sorumluluktur. Hizmette hiçbir reddiyetin ve 
benliğin olmaması gerektiğini bildirir. Kim de neyin çıkacağı, neyin 
çıkamayacağını hiç kimse bilemez. O zaman bilmiyorsak Cenab-ı Hakk’ın lütfü 
ihsanı hiç kimseyi horlamak, hakirlemek, hiç kimseyi reddiye gibi bir hakkımız 
yok. Kim ki, Allah için talep ediyor, imanını ortaya koyuyor reddetme hakkınız 
yok. İster fakir olsun ister zengin, ister güzel olsun ister çirkin, ister kadın ister 
erkek reddetme hakkınız yok. Orada hizmet hakkınız var. Çünkü hizmet 
Hakk’adır, nefse değil. Burada verilen hizmet ilkesidir. Hiçbir zaman hizmette, 
evrensel de yani üniversalda yasalarda sen Kürt’sün sen Türk’sün diye 
falancaya filancaya bakılmaz. Potansiyel olarak ilkeler herkestedir. O yüzden 
kimde potansiyel uyandıysa talep edene icabet edilir. Bu zorunludur. Elinizde 
de değildir icabet etmemek. Direkt icabet edersiniz. Hayatta, yaşamda 
karşılığı varsa ne olursa olsun el uzatmak anlamındadır. Ama yoksa bununda 
iç görüsü veya aklı varsa yollar farklıdır, kimse kimseye zülüm etmesin artık, 
herkes kendi yoluna gider. 

59. Ayet “Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası 
bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O 
bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey 
yoktur ki, o her şeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.” 

 Bu kara ve deniz kavramı birkaç yerde daha geçiyor. Kara ve deniz 
kavramı neleri remz ediyor? 

Kara dediği zaman bedenimiz anlaşılır. Karaya eklenen dediği zaman duyular, 
yetiler vs. Yani bedeninizde olan, toprağınızda yetişen her şey, hani tohum 
ektik noktası. Tohum nereye ekiliyor? Beyninize ekiliyor. Sonuçta orada nasıl 
iş göreceği, iradi noktasında melekelerinizi nasıl harekete geçireceğini ifade 
eder. Remzi itibarıyla bir ayet bunu tam açıklar. “Allah yerlere ve göklere 
neyin çıktığını yerlere ve göklere neyin indiğini herkesten daha iyi bilir” gibi 
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bir ayettir. Bu şekilde bedeniniz karalara işaret eder. Duyularınız, 
düşünceleriniz iç âleminizdeki deryalara işaret eder.  

Mesela bunu Kırk’lar, Yedi’ler, Üç’ler den anlatayım. Zamanın Üç’leri büyük 
okyanusu Lütfi Filiz hazretleridir. Yani âlemde büyük okyanus neyse insanda 
da O idi. Hem duygular âlemini işaret ediyor hem de ilim. Yüksek derece de 
manevi ilmi vardı hem de duygulanımları çok yüksek bir insandı. Yani iç 
âleminizdeki etkileşimleriniz genelde suya bağlı olarak duygusal olur. Bakın su 
taşıyıcıdır, hastalıkta taşır, şifa da taşır, bilgi de taşır. Yani melekesi taşıyıcıdır, 
ismi de Şia. Bu ayet Kur’an’ın bir mucizesidir. Çünkü coğrafi bir gerçekliği 
veriyor. Denizlerin karanlığı derken ışık geçirmediği için dibi karanlık 
görünüyor, bilgisi o dönemde bilinmiyordu. 

Toparlarsak kâinatta ne varsa hal olarak insan da bir karşılığı var. Kara derken 
beden tarafınızı anlayın. Sular derken duygularınız, ilmi tarafınızın hallere 
göre değişen sular tarafınızı, deniz derken içinizdeki duygu âlemi, düşünce 
âlemini anlayın. Mesela Lütfi Filiz’in büyük okyanusu işaret etmesi gibi... 
Kitab-ı Mümin dediği yerde Kur’an’da, aşikâr beyan eden olarak kâinatı 
anlamak gerekir. Ama biz beyan edileni neye göre okuyoruz, problem orada. 
Kâinattaki her şeyin, her birinin halini, tepkimesini, evrimini İnsana 
sığdırmıştır. Her birinin tepkimesi, her birinin akli yetisi, her birinin düşünce 
tarzı, insanda bir şekilde evre evre gelişerek sonuçlanıyor. Eğer evrim 
dediğimiz şeyi bedensel ve biçimsel değişiklikler olarak değil, manevi 
değişiklikler olarak görüyorsanız, tinsel bir yürüyüş olarak görüyorsanız 
doğada hepsinin bir karşılığı var. Manevi olarak baktığımızda hep bir evrilme 
var. Hepsi bir düzeydir, bir mertebedir, bir safhadır. Her safhadan 
geçiyorsunuz. 

Bitkiler, hayvanlar... Anne karnında bitki gibisiniz, sonra şaha kalkmaya 
çalışarak insan olma çabalarını yaşıyorsunuz. Ama şaha kalkarken biraz 
maymunluklarımızda tutuyor, taklit ediyoruz; Mukallit. Kendini buldu, özgün 
yürüyor, iradesi ile istençleri ne ise onlara doğru yürüyor, akli olarak ilkesi 
neyse düşüncelerinde de yürüyüş başlıyor. Mesela rüyalar da düşünce ne ile 
simgelenir? Eğer rüyanızda yürüyorsanız, düşünüyorsunuz anlamına gelir. 
Yürümek düşünmektir. Hz Geylani şöyle der “bu âlemde bu ayaklarla 
yürürsünüz ilahi âlemde şu iki ayakla yürürsünüz” der ve iki beyin lobunu 
işaret eder. Akıl ayakları ile yürürsünüz der. 
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 Peki, yürüyüşte bir yol arkadaşımız varsa onunla mı yürürüz? 

Rabıta bir devredir. Ne zaman ki kendini unuttun, özvarlığını buldun, hani 
Allah’tan başka dost yoktur. İşte o zaman karşındakini aşıp Rabbin olan Allah’ı 
bulup onunla yürümeye başlarsın, o da bir devredir. Ne zamanki Allah kalır, 
yürüyüş biter. Artık insanlar sana yürür. Hani NUN var ya, başında nokta; 
sensindir, âlem sana yürür. Nübüvvetin mührüdür o. 

73. Ayet “O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. 
Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü 
gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, 
görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) 
hakkıyla haberdardır.” 

 Aynı ayette söz ve sura üflenmesinin geçmesini hikmeti nedir? 

Sura üflendi dediği anda sur bir ses… Yani ağızdan bir söz, gerçeğin bilme 
bilgisi çıktığı anda, kulağa üflendiği anda gerçek sizi değiştirir, kıyamet kopar. 
O zaman zaten O’nun gerçeği bildiğinin bilgisine erersiniz. Sizi değiştiren, 
dönüştüren, sura üflendiğinde (kulağınıza üflendiğinde) âleminiz, bakış açınız 
değişir. Gerçeğin bilgisiyle bakmış olursunuz. Ayette, O gökleri ve yeri Hak ile 
yani gerçek ile yaratan, yani bir neden erek ve nedenine uygun olarak, Ol 
dediği an her şey oluverir. O’nun sözü gerçektir. Gerçek söz olarak dilde çıktığı 
zaman, bilgi olarak çıktığı zaman o gerçektir. Çünkü Allah’ın sözüdür. Senin, 
benim, onun değildir. Allah’ındır. 

Özetlersek, Gerçek bilgi senin, benim sözüm değildir. Evrenseldir, Allah’ındır 
o. Bu yüzden ne sahipleneceğimiz bir şey ne de başka bir şey. Gerçeklik bilgisi 
Allah’ı tanık kılıyor. Delil dediğimiz, ayet dediğimiz şey de bilgiden başka bir 
şey değildir. Mesela, güneşin Allah’ın bir delili olduğunu biliyoruz. Güneşin 
kendisinin bilgisi Allah-ı Azimüşşan’ı bilmemizin ayetidir, delilidir, yani onun 
bilgisi ile Allah’ı biliyoruz. 

Allah’ın zati sıfatları ve subuti sıfatları vardır. Bunlardan biri Muhalefetun Lil 
Havadis. Bu şu demek Allah-ı Azimüşşan’a hiçbir şey benzemez. Yani bunlarla 
biz Allah’ı bilemiyoruz. Görünenlerle, âlemde olanlarla Allah-ı Azimüşşan’ı 
bilemiyoruz, duyular âlemiyle bilemiyoruz. Neyle biliyoruz? Her birinin Allah’a 
delil olmasının üzerinden Allah’ı biliyoruz. Yani mahiyetini bilemiyoruz.  
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Muhalefetun Lil Havadis: Yarattığı her şey hadistir.  

Hadis olanlara benzemez. Hadis olanlarda O’na benzemez. Benzemezler onun 
bilgisini bize vermez demektir. Yani görünenlerle hiçbir şekilde Allah'ı 
bilemezsiniz. Mahiyetini bilemezsiniz. Neyi bilirsiniz; delili… Haktır, Allah-ı 
Azimüşşan’nı işaretler ederler, sıfatları ve esmalarının tavırları üzerinden 
onların Allah’ın ayetleri olduğunu, işaretçisi olduğunu bilirsiniz. “O’nun sözü 
gerçektir” dediğinde burada aynı zamanda kişi gösteriliyor, ama kişi muğlâk, 
çünkü bir peygamber olabilir bir evliya olabilir. “Allah kuluna hakkı kul eliyle 
verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir “. Söz tezahür edecek ise melekûttan 
tezahür eder, evliyadan tezahür eder, ruhaniden tezahür eder. 

Sura üflendiği gün, zaten gerçek olan söz çıktığı zaman o Surdur. Sura 
üflendiği gün hükümranlık O’nun dur. Yani hüküm O’nun dur, sende değiştirici 
ve dönüştürücüdür söz. Çünkü gerçek olan bilgi değiştirir ve dönüştürür. Daha 
öncede söylediğimiz gibi bilgi masum bir şey değildir, gerçektir. Gerçek olan 
değiştirir, dönüştürür. Hz. İsa’nın “Ben size gerçeği söylemeye geldim” 
sözünden bunu bilebiliriz. Kılıçlarla, evladın babaya ailenin birbirine düşman 
olması için geldim diyor. Yani gerçek geldiği zaman ayrıştırıcıdır. Gerçek 
üfürüldüğü anda Hak geldi, batıl zail oldu. Sura üfürüldüğü zaman yok olur 
her şey, gerçeklik görüş getirir. Artık her şey gerçek olanın bakışıyla bakar. 
Çünkü gerçek olan görüş verir. Bakış değil, görüş verir. Orada bir bakış vardır 
ama görüşün bakışıdır o. Körlüğün değil.  

Allah ol dediği zaman olur. Burada önemli olan bir şey de, senin istediğin bir 
şey ancak Allah Ol dediği gün olur. Yani emri İlahi gelmeden olmuyor. Geldiği 
zaman da gerçeğe bağlı olarak gerçekleşti, oldu senin isteğin. Diyor ki “ Onun 
sözü gerçektir”. Tanık da oldun, ama o tanık olduğun şey sura üflendiği gün 
Hükümdarlık O’nundur. Senin üzerinde iş görür demektir. İsteklerinin, 
taleplerinin sonucunda, Ol dediği gün sana bilgi geliyorsa, sonuçta istediğin 
bir bilginin gelişidir. Örneğin burada ayetleri konuşuyoruz, 10 sene önceki gibi 
bakabiliyor muyuz, hayır çünkü bilgi değiştirici dönüştürücüdür. 

Bir insanın iki tarafı var. Bir Allah’ı işaret ediyor, bir de Allah’la bilenleri işaret 
ediyor. 

Allah gizliyi de, yani potansiyelde olanı da biliyor, eylemde görüneni de 
biliyor. O açığı da bilendir. Ve o hikmet sahibidir. Yani nedenleri erek ve 
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sebeplerine göre bilendir. Yani her şeyden hikmet bilgisiyle haberdardır. 
Sanıyoruz ki tafsilat da bir haberdarlık, ama kişilerde tecelli etti mi tümellere 
ait bir haberdarlık oldu, genele ait oldu. Ama tafsilatı ile beraber olduğu 
zaman Cenab-ı Hakk kastediliyor. Tenzih de direk Cenab-ı Hakk’tır. Teşbihte 
ise her kim ki bunlarla biliyor, Allah onun üzerinde bilendir. Çünkü bilen zaten 
Allah’tır. Aslında eskiden “ iki kulak duyar bir duyar, iki göz görür bir görür” 
derlerdi. Baba derdi ki “Allah biliyorsa biz neyi biliyoruz?” Bak çok ters 
yaklaşıyor. “Ya bizim bildiğimiz bir şey yok hep Allah biliyor” derdi. Yani bir 
şey bildik O da bildi değil, O biliyor zaten, biz O’nunla biliyoruz. 
Düşündüğünde manasını veren benim diyor. 

İlim, ibadet, tefekkür sonucunda Cenabı-ı Allah öyle bir yakinlik getirir ki, 
Onun bildiği ile bilirsiniz, Onun gördüğü ile görürsünüz. Bir yazımda dediğim 
gibi, önemli olan bilmek değil önemli olan Allah-ı azimüşşanın kendisinin 
bildiği ile bilmek, gördüğü ile görmek.   Allah bir şeye gerçekliliğinde nasıl 
bakabiliyorsa bizde onun gerçekliğinde öyle bakabilmeliyiz. Bu da yalnızca nur 
ile olur. Allah’ın nuru ile nurlandığınız zaman, ilkesi ve hikmeti ile bildiğiniz 
zaman, artık Allah ona nasıl bakıyorsa sizde öyle bakıyorsunuz demektir. 
Burada hem bu şekilde bilgi edinenleri kastediyor, hem de Cenab-ı Hakk’la 
kazandıkları için böyle diyor. 

Bunu şöyle de anlatayım, Malik olan Allah ise sen neye maliksin? Bunu kendi 
üzerinizde yaşayın, üzerinizde Malik olan Allah'tır, acziyetinizi bilin demektir. 
Tekten düşünürsek bir tane Şahıs var. Bu sıfatlar onun sıfatları. Alim, Malik 
senin benim değildir bunlar. Kâinatta Alim olan bir başka zat yok. Görme 
tekdir kâinatta, başka bir görme biçimi yok. Yoksa görme çeşitleri çok, termal 
görmeler, sesle görmeler… Ama görme tektir, duyma tektir.  Yani sıfat olarak 
Allah-ı Azimüşşan Alimdir, Semidir, Kadirdir. Ama bunlar tekdir. Yani zatıyla 
tekdir ama sıfatlarıyla da tekdir… Biz çokluklardan anlıyoruz. Hepimizin görme 
çeşitleri var ama görme sıfat olarak tekdir. Duyan biz değiliz duyurtan O, 
gören biz değiliz gördüren O. Sıfatlar O’na ait çünkü… 

Bir şeye sen tanıksan Allah zaten onda tanıktır sende.  Bir şeyi sen biliyorsan 
zaten Allah bildiği için sen biliyorsundur. Yani ben bildiğim zaman Allah 
bilmiyor, benim bilgim zaten  Allah’tan geliyor. Ben bir şey bildiğim zaman 
Allah’la biliyorum, hepimizde öyle.  
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Kur’an’ı belletti diyor. Sonra insanı halk etti. Sonra ona ifade etmeyi öğretti 
diyor. İlk önce öğretiyor, okutuyor sonra insan halk ediliyor. Önce duyularla, 
iradeyle, ama sonra kavramlarla… Önce insanı halk etti demiyor. İnsan 
kavramlardan sonra halk edilen bir şey… O Kur’an’ı okumadan sonra halk 
edilen bir şey. Duyularla okuyuş, iradeyle okuyuş, kavramlarla okuyuş... En 
son doruğu odur. Bu 3 evrenin tamamını geçtikten sonra insan çıkıyor ortaya. 

O gökleri (başını kastediyor), yerlerini (boyun altı bedenini kast ediyor) Hak 
üzere yani gerçeklik üzere yaratandır. Ol dediği gün her şey o gün oluverir. 
Sen de ne istiyorsa o gün o oluverir. Onun sözü gerçektir. Üzerinde ne murad 
ettiyse sende, esmayı hassın, sıfatların, potansiyellerin… Yani Allah’ın sözleri, 
isimleri esmaları, gerçek olan potansiyellerin… Sura üflendiği günde yani sen 
anlamına erdiğin gün, kulağına üflendiği gün, artık onunla gördüğün gün, artık 
o potansiyellerle baktığın gün. Hükümranlık O’nun dur.  Yani sen de sıfat 
sahibi zaten O idi. İrade artık Ona ait, senin değil. Zaten hep öyleydi ama 
şimdi sen onun bilincine erdin. O gizliyi açığı bilendir ve sen o gün Onun 
gizliyi, açığı bildiğini bilirsin, gördüğünü görürsün, duyduğunu duyarsın.   

Ben efendiye gitmeden önce biliyordum ki benim bir rabbim var, beni 
görüyor, beni duyuyor. Ama nanelerimi yemeğe devam ediyordum, çok 
yiyordum, çok uyuyordum, çok konuşuyordum. Ama arkasından da hüngür 
hüngür ağlıyordum. Ne zaman ki, babaya gittim içim dışıma çıkmaya başladı. 
O zaman görüldüğümü görmeye başladım. Daha önce gördüğünü biliyordum 
sadece, ama bilmek ayrı bir şey, artık bizatihi tanıksın. Görüldüğümü 
görmeye, bilindiğimi bilmeye, duyulduğumu duymaya başladım, tanıktım 
yani. İnsan görüldüğü zaman çekiniyor. Daha önce de görüyordu ama 
uzaktaydı, bire bir yakında çekiniyorsun. Gizliyi de açığı da o bilendir, birebir 
bir kişinin üzerinde şahit oluyordum. Çünkü O üflüyordu ben onun üzerinden 
gizliyi de açığı da bilendim. Üzerimde olan gizliyi eylemlerimde gösterdiğim 
açıkları biliyordum ve hikmet sahibi olanı görüyordum. Burada efendimi 
konuşmuyorum onun üzerinde tecelli edeni konuşuyorum. 

O gökleri ve yeri, senin göklerini ve yerini, karalarını, duygularını, 
düşüncelerini, iç âlemini ve dış âlemini... İnsanda karalar yani bedensel 
taraflarını, et kemik vs, insandaki kan dolaşımı nehirlere, sinir dolaşımı 
manyetik alanlara, kemikleri kayalara, beyin arşa, göğüs kısmı cennete, mide 
dünyaya ve daha aşağısı nefsi emare ve cehennem bölgesine, etler topraklara 
işaret eder. İnsan katman katman bir varlıktır, iç içe. Sırtımız dayanaklarımıza 
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işaret eder, insanın sırtı dayanağıdır,  ne dayanak ediniyorsanız odur. En 
büyük dayanaklarımız dağlarımız, kemiklerimiz ordadır. Surelerde geçer 
“onları boğazlarından yakalamışızdır Onları çaresiz bırakmışıdır demektir. 
Korkuların başladığı yer midedir. Hz. İdris buradan üstlere çıkar bir daha da 
inmez, korku heyecana dönüşür. Hz. İdris korkunun peygamberidir, korku 
sınırlar onun için ders veriyor, korkmayan ders veremez ki. İlk verdiği ders 
oruçtur. Oruç Hz. İdris’le başlar. Daha önceki peygamberlerde oruç yoktur. 
İdris ders veren sınırlayan… Bir insan kendini sınırladığı zaman duygularını 
kontrol etmeye başlar, o duygularla yükselir. Sizi ilk sınırlayan şey korkudur, 
hikmetin başı korkudur, sizi Salih amellere taşıyan sınırlayan korkudur. İnsan 
akıbetinden korkarsa,  kendini sınırlar. Bak Salih amel sınırlayıcı değildir, 
korkularınız üzerinden sınırlar salih amel işlersiniz. Hz. Resulullah'ta gelen 
bilgiler bizde akla iner göğsü sıkıştırır, tüm varlığımızı sıkar, ayakları yere 
inmez olur, öyle iç âlemde kalıverirsiniz. Miraç sizde oldu mu bu âlemle 
ilişkiniz kesilir iç âlemde yürümeye başlarsınız. Peygamberin bütün yaşantısı 
usun yükselişidir. Hz. İsa’da kavramsal olarak us en doruğa çıkar, Hz. 
Resulullah’la beraber o bilgi alınır bütün yaşama taşınır. Kolektif bilince 
taşınır, o kolektif bilincin içinde Kemalat ferdi olarak nasıl yaşanması gerektiği, 
Cenaba Hakk’a ferdi olarak nasıl varılması gerektiği, zati ile nasıl bakılır hepsi 
Resulullah'dadır. Daha önceki peygamberin tümü sıfattadır. Öncekiler 
aşağıdan yukarıya yükseliştir. Resulullah'da ise direk yukarıdan bir iniş vardır. 
“Sen atmadın Allah attı” demesi, bunu diğer peygamberlere dememiş, , 
yukarıdan aşağıya olana bir örnektir. Öyle bir mertebeye gelen için enteresan 
bir şey var. EV edna. O mertebeye gelen için orada bir hal var. O hal için orada 
Yerler gökler birdir artık. Yer gök kalmamış yukarısı aşağısı bir olmuştur. Hem 
içeriden bakar, hem de dışarıdan. Hem içerinin neden ve sebep ereklerinden 
bakar, hem dışarının neden ve sebep ereklerinden bakar. 

O gökleri ve yeri, senin göklerini ve yerini halk edendir. Ol dediği gün yani 
sendeki istençlerden, hallerden, sende ne vaat ediyorsa süreksizliğinde var 
olan her şey oluverir. İrade koyduğun her şeyde oluverir anlamına gelir. Onun 
sözü gerçektir, ilkesine bağlı olarak potansiyeller açığa çıkıyor. Sura üflendiği 
gün, yani potansiyeller sende edinildiği gün ve senden dillendirildiği gün 
Hükümranlık Onundur. O iş görür. Yeter ki sen Hakk’ı söyle gerisini merak 
etme. Çünkü hak geldi batıl zail oldu, mecbur batıl zail olacak. Yeter ki hak 
dile gelsin, dile geldi ise rahmeti de gelir. Sözü varsa rahmeti dile gelir. 
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Hz İsa bir gerçeği dile getiriyor. Bütün âlem değişiyor. Hakikat geldiği zaman 
herkes kendine göre yorumluyor ayrı bir şey ama âlemi değiştirir. Ama Hz. 
Resulullah da öyle değil. Hakikat geldiği zaman herkes kendine göre 
yorumluyor amenna, ama Resulullah'ta öyle değil. Resulullah “gerçeği sen, 
ben, kendimize göre yorumlayamayız” diyor. Bunu bir hadiste şöyle belirtilir “ 
Kur’an’ı kendi aklıyla yorumlayanın imanı gitmiştir’. Yani nefsine, keyiflerine 
bağlı olarak, cüzi aklıyla yorumlayanın imanı gitmiştir. O zaman neye göre 
yorumlayacağız? İlkesine göre, külliyatına göre, mantığına göre, karşılıklarına 
göre, nefsini koymadan, menfaatini ortaya koymadan oradaki gerçekliğiyle 
olduğu gibi yansıtıyorsan Kur’an’-ı yansıtıyorsundur demektir. Ki Oku diyor 
ama keyfiyetine göre oku demiyor. Çünkü herkes kendisindeki karşılığına göre 
okur. İsa; hakikat geldi, söz geldi, ama herkes kendisindeki karşılığına göre 
okuyordu. Âlemi değiştirdi ama  türlü türlü dünyalar var oldu. Ama Resulullah 
türlü türlü dünyaları değiştiriyor, bir dünyaya çeviriyor. Bu çeşitliliği yok 
etmek değil, bütün çeşitlilikleri alıp ilkesine göre yaşamaya taşıyor. Onun için 
Enam suresine bakın, orada Yahudiler ve Hristiyanlar anlatılıyordur. Çünkü 
düşünce biçimi o. Çeşitlilik. Birisi hakikate göre çeşitlenir. Diğeri hakikatin 
şeraitte biçimlenişidir. Onun için “şeriatdekiler taassup etmesin, hakikatte 
duranlar duygusal davranmasın” diyor. Çünkü hakikatte duranlar iç 
âlemlerinde duygusaldırlar. 

Enam suresi Hristiyanlığı da anlatır, Yahudiliği de anlatır. Şeriatından taviz 
vermiyor. Aş biraz kendini diyor. Birazcık hakikate gel, duygulan. Ondan sonra 
ussal olarak gerekli neyse onları yap. Dünyanın usuna bağlı olarak değil, 
hakikatin, maneviyatın usuna bağlı olarak ne gerekiyorsa onu yap.  

Kim el tuttu Hak dedi, Hakk’a sıfatı üzeri vardı, Ehl-i Beyt dir, Muhammedidir. 
Kendi sıfatını hakkıyla yaşıyor çünkü. Bir de zati tecelliye vardıysa tamamen 
Muhammedidir artık, zati tecellidedir. Burada ferdi hikmet anlaşılmasın, ferdi 
hikmette biraz  sıfat açılımı vardır. Burada hüviyeti Hak anlaşılsın. Hüviyeti 
Hakk kimliği haktır, üzerinde Allah tecelli ediyor. Nefsinden hevasından 
konuşmaz, sen atmadın Allah attı, peygamberi görmezsin artık. Kim bu 
ayetlerden sonra peygamberi görüyorsa bilsin ki peygamberi tanımıyor. Bunu 
anlamak için Ebubekir Sıddık'a bakmak lazım. “ Ya Resul Allah’ı sende 
görüyorum” diyor, sen Allah’sın demiyor ki. Selam olsun kendisine bize bu 
aklın kapısını açan odur. Bizler kişileri aşma zamanındayız. Seveceğiz, 
besleneceğiz ama aşmadığımız zaman tokat yeriz. Kendinizde Hakk’ı 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

245



bulacaksınız. Allah kendisini istiyor sizden, kişileri değil. Kişiler sizi Allah’a 
taşımak için. Ki o özgünlükte sıfatı itibariyle sizde tecelli bulsun, yeniden bir 
halk ediştir o. 

O gökleri ve yeri Hak üzere, gerçek üzere yaratandır,  İlkelerine neden ve 
ereklerine bağlı olarak. Ol dediği gün her şey oluverir. Zaten hep öyle oluyor. 
O, sözü gerçektir. Yani sende potansiyel olan her şey gerçektir, eylemlerinde 
göstereceksin ve sura üflendiğinde yani senden dillendirdiği eylemlerinde 
görüldüğü gün hükümranlık O’nundur, O iş görür, gizliyi açığı bilendir ve O 
hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Öyle olduğun gün O’nun la bilir, 
O’nun la bakar, O’nun la görürsün. 

Gökler ve yerler derken bütün âlemi yaratandır. Ol dediği gün her şey 
oluverir. Zaten Süreksizlik de her şey oluverir. Onun sözü gerçektir diyor. Yani 
âlemde ilkeler işliyor, söz işliyor. Olduğunda da ilkeler üzeri oluyor, yani 
rahmeti kendime ahlak edindim diyor. İlkeler üzeri iş görüyorum diyor. Yani 
merhamet falan değil. Çünkü yasalar ve ilkeler olmazsa rahmet açığa çıkmaz. 
Âlem kaostur. Rahmet demek var kılmak demektir. Bir şeyin var kılınabilmesi 
için yasalar ve ilkeler şarttır. Onun sözü gerçektir. Âleme baktığınız zaman 
ilkeler ve yasalar değişmez. Yarın güneş doğacaktır; yasası var, değişmez. 

Sura üflenildiği günde bu sözler itibari ile akledilir ve kavramlara doğru insan 
bellenirse, bellek kazanırsa, sura üflenildiği gün yani gözlerimizden ve 
kulaklarımızdan edindiğimiz ilkelerle, yaşamda örnek aldığımız, 
deneyimlerimizden örnek aldığımız, aynel yakin, hakkel yakin, ilmel de 
kulağımızdan üflenen, Sura üflenildiği gün hükümranlık O’nun dur. Artık senin 
üzerinde değişimci ve dönüşümcüdür. Seni onunla değiştirir, söz ile seni halk 
eder. 

Bu ayeti en güzel açıklayan ayet, “Yer değişti, başka bir yer oldu.” Sen göklere 
taşınırsın ilkelerle bakarsın artık. Yani sura üflenildiği gün anlayışın değişir, 
bakış açın değişir. Görüşün değişir. Artık iç âleminden bakıyorsundur. 
Ruhaniyetin ile bakıyorsundur, ilkelerle bakıyorsundur. Nesneye 
bakmıyorsundur, duyulara bakmıyorsundur. Hz Ali diyor “ Biz bu gözlerle 
Allah’ı göremeyiz’, şu görünenler Allah’ı göstermezler. Hani muhafetül 
havadis. Ancak iman dolu gözlerle Allah’ı görürsün. Şimdi çok uyanık vahdet-
el vücud’çu olsa, ona şöyle derdi, kardeşim iman dolu bir gözle bakıyorsan 
âlemin Allah olduğunu görüyorsun o zaman. Öyle değil. Bütün her şeyin 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

246



üzerinde, eylemlerinde Hakk’ın üzerinde tecelli ettiğine şahitsindir ve seni 
tanık eder. Biçimlere değil, biçimler üzerinden İlahi sıfatlarla biçimlenen 
eylemlerde tavırda olana tanık olursun. Rahman, Rezzak, Kadir, Kahhar, Alim, 
Azim hepsi eylemde görünüşte olur. En basit burada Kelim esması, biçim bu. 
Ama Kelim esması konuşuyor, Alim ama hepsi eylemde görünüş buluyor. 
Kişiye değil, bilgilendiğiniz zaman sizde içinizde bakın, hüküm onundur diyor 
ya. Gerçeğin bilgisiyle bakışım kazandığınız anda zaten Hüküm Onundur. Artık 
onunla bakıyorsunuz, onunla görüş sahibisiniz. O zaman Alim esması sizde 
canlanır. Kelim esması sizde karşılık buluyor. Sizde ifadeye döndüğü zaman 
başka birine yansıyor, yani siz ba’nın altındaki noktalanırken de, nun’un 
üstündeki noktaya taşınırsınız. Âlem size döner, muhteşem bir şeydir o.       

Son olarak Enam Suresini tekrar gözden geçirmek gerekirse; 

Birinci ilkesi ayet, delil... Ussal olmak. Ussal olduktan sonra, realiteye tanık 
olmak, gerçekliğe, dualiteye tanık olmak ve ona göre yaşantına yön vermek 
ve delilsiz konuşmamak, delilli yaşamak, delilli konuşmak. Yani bütün 
yaşantını delillere göre, ispata göre, yani gerçekliliğe göre biçimlendirmek. 
Konuşursan gerçekliğe göre konuşacaksın, âlemde karşılığı varsa, Allah’ta 
karşılığı varsa konuşacaksın. Yapacağın şeyin, Hakk’ta karşılığı varsa, ilkede 
karşılığı varsa yapacaksın. Bütün yaşantını ilkesel olarak Allah’a adamış olarak 
yaşayacaksın. Yani gerçeğin bilgisini edinmek, duygusal olarak değil, gerçeğe 
bağlı olarak yaşayabilmek. Ki bunu da en güzel örneklediği karakter Hz. 
İbrahim… Çünkü sure tek kıssa olarak O’nu geçiriyor. Diğer peygamberlerin 
ismini zikrediyor ve geçirmiyor, yani onlarda kıssa örnek vermiyor. Verdiği 
kıssanın örneğine bak direk tamamıyla gerçeklik üzeri yaşayan bir kişi.  

Birinci evresi ne, gerçeğin bilgisini edinme süreci, deliller üzerinden 
düşünüyor, süreklilik ve süreksizlik ilkesine bağlı sürekli olana çıkıyor, Rabbine 
çıkıyor ve Rabbi üzerinde âlemi okuyor. Rabbini bulduktan sonra bilgi onda 
somut bir şey değil, öğrendi kaldı değil, bilgiyi hayatına direk geçiriyor. 
Hayatına tavır ve duruş olarak geçiriyor. Bütün kavmine rest çekiyor. 
Babası/amcasına rest çekiyor en yakınına karşı bile duruş sergileyebiliyor. 
Gerçeğin bilgisinin değiştirici ve dönüştürücü zaten söylüyor. Sen gerçeğin 
bilgisini edinirsen zaten sana sur üflenmiştir. Senin üzerinde gerçeğin bilgisi 
üzerinden hâkim olan Allah'tır. Zaten o gerçeğin bilgisi üzere her şeyi bilen ve 
her şeyi gören Allah’tır. Ve sende artık öyle görürsün. 
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İbrahim’de de bunu görüyoruz. İbrahim her şeyi bırakıyor. Gerçeğin bilgisine 
göre yaşıyor. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız, bari İbrahim gibi olun diyor. 
Ama İbrahim gibi olursanız, üzerine de ekliyor gerçeğin bilgisi edindin, 
yeryüzünde ve daha göklerde hiç kimse yoktur ki, topluluk yoktur ki, Allah’ın 
bir ümmeti olmuş olmasın, kıblesi olmamış olsun. “Sen sadece kendini mi 
zannediyorsun, senin gibi nice ümmetler var. Yani her şeye saygılı ol, mesafeli 
ol, hakkıyla yaşa, hakkıyla kal ”diyor.  

Yani bilgiyi edinmek sende enaniyet oluşturmasın. Öngörüleri olan bir insan, 
biz İbrahim İbrahim diyoruz, sadece aklını görüyoruz ama melekleri gören bir 
insan öngörüleri var, melekeleri çok kuvvetli… Çünkü görmesi demek bir şeyi 
ilahiyatıyla, bir şeye tanık olmanız demek, o gördüğünüz şeyin de aynı 
zamanda sizdeki karşılıkları neyse onların da çok yetkin yani uyandırılmış 
olduğuna işaret eder.   

Rüyanızda Peygamberi görmüş olmanız demek, ona ait bir sıfatın sizde 
uyanacağına işarettir. Yoksa hayatta göremezsiniz. Bir melek gördünüz değil 
mi, o meleğe ait sıfat neyse, onun meleke olarak sizde canlandırılacağına 
işarettir. Muhteşemdir, yoksa göremezsiniz. Vermeyeceği şeyi göstermez, 
gösterdiyse sizdedir. Sizde olanı uyandıracak ama onu nasıl uyandıracak 
bilmiyoruz. Nasıl uyandıracağını da söylüyor genel itibarı ile; “Geçmişlerin 
başından geçenleri sizin başınızdan da geçmeyeceğini mi zannediyorsunuz” 
ama iyisiyle de kötüsüyle de. Kötü dediğimiz iyi ama. Tokat da iyi ama sonuçta 
her çekeceğimiz kendisine ulaştırıyorsa iyi değil midir? Bir şey amacınıza 
ulaştırıyorsa,  sizin için hem mubahtır, hem helaldir, hem güzeldir. Nedeniniz 
olan amaca ulaştırmıyorsa ki nedeniniz Allah, yoksa dünya değil, amaca 
ulaştırmıyorsa o sizin için kötü olandır. Önemli olan Allah’a ulaştırmasıdır. 
Ulaştırmıyorsa o kötü olandır. 

Araf’ta kıyasa dönüyor, şimdi akıla taşıdı, diğerinde değerlere taşımıştı. 
Değerlerle beraber duygular edindi kişi, değerlerle birlikte bir de ereği var, 
ereğine göre duygusal tepkiler veriyor; niye şöyle oldu niye böyle oldu diye. 
Sana ne sen işine bak diyor, gerçekliğe bak, “dileseydik biz herkesi tek bir 
ümmet yapardık, bir akıl güdüyoruz” diyor, sen aklına bak bu işin diyor. Orada 
bizi akla davet ediyor, Resulullah konu mankenimiz değil mi? Onun üzerinden 
bizi akla davet ediyor, akla davet ediyor ama akla davet edildikten sonra 
gerçeklere göre yaşamamız isteniyor, gerçekliğin bilgisini de edindikten sonra 
ne çıkar önünüze; şimdi dualitelere geldi. Yaşayacağınız her şeyde kıyaslar 
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önünüze çıkacak. Bakalım arafta kıyaslar olarak bize ne çıkacak ve yahut da ne 
diyecekler.  

Kur’an gibi bir değer yok. Kur’an hiçbir filozof, hiçbir insan eliyle yapılacak bir 
şey değil; manevi tarafıyla, tinselliği ile akıl verişi ile süreç itibarı ile insanı 
süreci sokuşuyla, duygusallık verişi ile… Yani okuduğunuzda duygusallık 
veriyor bir tarafıyla, mitlerle de hayallerinizde canlandırışıyla, her türlü 
melekenize hitap var. Müziksel harmoni tarafıyla duygularınız anime edilir, 
mitlerle ilkeler anime edilir, canlandırıverir. Suretler üzerinden onları 
düşünürken öyleydi böyleydi derken; aslında ilkeler sizde canlandırıverilir, 
sizde uykuda olan potansiyeller aynı anda uyandırılır, vicdana taşıyışıyla, 
gerçeklik bilgisini imanınız doğrultusunda alışınızla direk yapılandırıcı özelliği 
olan bir şey var. Kur’an’ın içine girdiğiniz zaman değişirsiniz, istisnasızdır alır 
seni içine, bak sen onu alamazsın içinde, o seni alır içine! Seni alır, evirir 
çevirir, bir bakarsın ki âlemler değişiyor, değişiyor yaşarken, sana ettikleri 
yaşamında görünüyor, değişmiş, bir insan olmuş. Yeter ki imanlı olsun, yani 
muhatabı ol.  

“Kur’an ile insan ikiz kardeştir,” birinci muhatap düzeyi. 

İkincisi “Allah’la konuşmak isteyen Kur’an okusun”  

Yeter ki muhatap alın, O’da sizi muhatap alır. O zaman sura üfürüldüğünde 
Kur’an surdur, size üfürüldüğünde, yani gerçeğin bilgisi üfürülür. Yer değişti 
başka bir yer oldu. Her görüşünüzde her anlayışınızda bambaşka bakış 
açılarıyla bakmaya başlarsınız.  

Bir gün efendime dedim, Yunus suresi okuyorum, ya baba dedim içinden 
çıkamıyorum, bir ayeti alıyorum en az yedi cepheden okuyorum, diğer ayete 
zor geçiyorum, eskiden öyle değildim mesela… Dedi ki  “oğlum kal içinde, 
içinden çıkıp ne yapacaksın”. Anladım ki derinleşmek lazımmış.  

Kıyaslarımız sezgisel olarak, değerlendirdiğimiz şeyler sonucundadır. Sezgi, 
değerlendirme yetimizin meleke/yeti zeminidir, bedensel ve ruhsal düzeyde 
gerçekleşen altıncı duyumuzdur. Sezgileri anten gibi düşünün; dalgalar almak 
gibi, antenlerde dalga vardır. Yani sezgilerimizde bütün antenlerimizi 
açıyoruz, artık âlemden gelen şeylerde Hakk’ı sezinliyoruz. Önemli olan sebep 
sonuç ilişkilerine göre nesneleri değerlendirmek değil, nesne ile özne 
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arasındaki ilişkide, hep öznede kalarak âlemi değerlendirebilmek. 
Peygamberimizin de yaptığı oydu, onun için zaten ister. Der ki “Ya rabbi, 
İbrahim’e verdiğinden de bana ver”. Yani âlemi kıyas ederek de bana ver. 
Çünkü o âlemi kıyas ederek edinmemişti ki, o Allah’ı iman üzeri âlemi 
konumlandırıyordu. Yani Allah’ın varlığında her şeyin nerede olup olmadığının 
değerlendirmesini yapıyordu. İbrahim ise parçadan Cenab-ı Hakk’a doğru yol 
gidiyordu. Çünkü Cenab-ı Hakk bütün değildi, bütüne aşkın bütûnda duran 
Cenab-ı Hakk’a yol tutuyordu. Bir de bakıyorsun ki nesnenin kendisinden 
özneye varıyordu. Peygamber nesneden özneye varan değil ki, özneden 
nesneyi konumlandırandır. Onun için diyor, eşyanın sırrını bana ver. Onun 
içindir ki her namazdan sonra dua eder, allahümme salli ala… kema salleyte 
ala İbrahime... Aslında kendisinde yok mu, potansiyelinde var, zaman 
içerisinde açılımını istiyor. Aslında her istediğimiz bizde olan bir potansiyelin 
açılımını istememizdir. Eğer zaten bizde yoksa istetmez, var ki istetiyor, 
demek ki var. Özümüzde var o. Veren de O’dur söyleyeyim.   

Bilgi ediniyor ve edinilen bilgiye değerler yükleminde bulunarak farklı kıbleler 
edinmiş olarak ümmet oluyoruz. Biz de Allah bilgisine göre edindiğimiz değer 
yargılarına göre yeni bir ümmet olduk. Peygamber ümmeti olarak bizim de bir 
kıblemiz var, aynı karıncalar gibi…  

Mesela, Rabbinin Davut aleyisselamı bir uyarışı var, tutuyor bir karınca 
kendini ısırıyor, o sırada toprağın üstündeki yuvaları darmadağın ediyor. Sen 
diyor bir karınca seni ısırdı diye mi Allah’ı zikreden bir ümmeti helak ettin. 
Allah’ı zikreden demek aynı zamanda Allah’ı düşünen demek… Allah’ı 
düşünen demek eylemlerinde ilahi bir sıfatı gösteren demektir. Çünkü 
düşüncede varsa, niyette olacaktır. Çünkü her varlığın iradesi vardır, içgüdüsel 
veya sezgisel, düşünsel olsun isterse duygusal olarak iradeler ortaya çıksın, 
önemli değil. Ama sonuçta var. İradeye, niyete büründüğü an eylemde 
görülür, ilke artık eylemde görülür.  

Biz orda biçim olarak sıfatı görürüz ama önemli olan eylemde tanıklıktır 
biçimde değil.  

İbrahim kıssası bunu bize net veriyor. Biçimlerle Allah’ın mahiyetini bilemeyiz. 
Biçimlerle Allah’ın var olduğunu, Yaratıcı, bir Yaratıcının olduğu bilgisini 
ediniriz. Biçimler üzerindeki eylemlerinde, Allah-ı Azimüşşan’ın varlığına 
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tanığızdır. Onu onaylarız sensin diye. Sen benim rabbimsin diye, onanır. Allah 
olarak, ilah olarak onarız. O’na tanık oluruz. 

Allah’ın selamı üzerinize olsun. 

22.03.2015 
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7- ARAF SURESİ 

 
Geçen hafta Enam Suresi’ni konuştuk. İlkesi ayet, delil idi. Delil bir şeye 
gerçekliğiyle tanık olmak demek, bir şeyin delili varsa gerçekliliği var. Neden 
ilke olarak ayet ama bizden sonuçta istenen ayetler üzerinden tanık 
olunmasıdır. Gerçekliliğinizi onaylayın anlamında geliyor. Tanık olmak 
onamakla alakalıdır demiştik.  

Enam süresinde Erek, bizden istenen ise gerçeğe göre yaşam biçimi 
edinmek. Keyfiyetlere göre değil…  

Keyfiyet ne?  

Arapça da keyif hal ve durum manasına geliyor. Türkçe’de keyfiyet 
dediğimiz de hazlarda hangi durumda bulunduğumuz anlatılmak istenir. 
Keyfiyet bulunduğumuz hale göre bakışımlar ve tavırlarda bulunmamızın 
sonucunda insanda belirir. Önemli olan insan da keyfiyetin evrensel ilkelere 
bağlı olarak görünüş bulmasıdır. Erenler insanda böylesi beliren keyfiyete 
huzur-u ve neşe-i ilahiye taşıdığı için zevk demişlerdir. 

Enam süresinin temel ilkesi, gerçeklere göre yaşam ve gerçeklere göre 
yaşarken de neyi, neye göre kıyaslamamız gerektiğinin bilgisini veriyor; 
Gerçeğe kıyas ediniz. Yargılar, değerler ediniriz. Çünkü gerçek yaşama ait ve 
sirayet ettiği anda değerler, yargılar olarak biçim kazanır, insanda üst yapı 
kurumu oluşturur. Bir şeyin gerçekliğine tanıksınız, o sizin artık yoldaki 
barikatlarınızdır, sınırlarınızdır, düşünce sınırlarınızdır, hayat sınırlarınızdır, 
ona göre yaşarsınız ve gerçeğe göre yaşamazsanız ne oluru söyler.   

Araf kelime olarak, arif, Araf yani bilmek anlamına geliyor genelde.  Bilme, 
bildirme değil de bilme. Vakıf olmak anlamlarına geliyor.  

Lâkin Araf süresinin önemli özelliği; öğüt, öğüt veriyor. “Bu Kur’an’ı biz sana 
Öğüt veresin diye apaçık delilerle gönderdik” diye bir beyan var.  
Arkasından şüphelilerden olma diyor.   Enteresan bir şeydir bu. Bakara 
süresinde de “Bu şüphesiz bir kitaptır” der. Kitaplaşıyor bak, kitapta 
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şüphesizliğin olduğunu söylemesi şu demek; bu tutarlı bir kitaptır, burada 
açık göremezsin… 

 Kur’an’ı Azimüşşan da Resulullah için bir ifade vardır; Bak gökyüzüne 
herkes içindir. Muhatap olduktan sonra herkes için der. Çünkü ayet 
muhatabınadır, sizi muhatap aldıysa orada veya siz o muhatap alınma 
mertebesine geldiyseniz, o size söyleniyordur.   

“Bak gökyüzüne dikkatlice bak,  bir açık da göremezsin. Gözlerin sana 
yorgun olarak geri döner.”  Yani sende şüphelenecek, noksan 
görüntüleyecek, eksik gösterecek hiçbir şeye orada tanık olamazsın demek. 
Bu Kur’an öyle tutarlı bir kitaptır ki, o tutarlı kitap da seni şüphelendirecek 
hiçbir şey bulamazsın. Lâkin bir yere gelir der; müteşabih ayetlerle oynarlar. 
Müteşabih ayetlerde şurada niye söylüyor gibi şüphe uyandıran vesvese 
verecek şeylerin olduğunu söyler. Ama onlar şeytanların işidir diye 
beyanlarda bulunur.  Onlarda şüphe yok, orada da akli ile okumaya çalışın. 
Yani, orada da tutarlılık vardır, orayı aklı ile okumaya çalışın, orada gerçeğe 
tanık olacaksınız diye de beyan vardır.  Yani söylenmek istenen budur.  
Onun için der ki, “Şüphe edenlerden olma.”  

Öğüt gerçeğe göre verilen bir şeydir. Aileniz size bir öğüt verir. 
Deneyimlediği bir gerçeğe göre size bir öğüt verir.  Veya bir efendi, bir 
nasihat verir ama deneyimlediği bir gerçeğe göre bir nasihat verir. Yani 
gerçeğe dayalı, söylevsel ve insanı etkileyerek yol verdirten,  yaşam biçimi 
veren şeye öğüt diyoruz.   

“Bir musibet, bin nasihatten eftaldir” derler. Çünkü insan nefs varlığıdır, 
zaaf varlığıdır. İstediğin kadar nasihat ver, öğüt ver, fark etmiyor. Onu 
kendisi deneyimlemediği sürece hiçbir zaman onun gerçekliğine tanık 
olamıyor. Diğer taraftan da bir insanın potansiyeli varsa onu açığa 
çıkartacak bir şeylerle karşı karşıya kalması gerekli.  Bir zorlukla, kışkırtıcı bir 
şey veya bir zahmetle, bir acıyla, gerçekle yüzleşmesi lazım. Hesaplaşması 
lazım ki kendisindeki o potansiyel de açığa çıksın.  Ayrıca da kendisi 
deneyimlesin, kendisi tecrübe etsin, kendisi çalışmış olsun ve emeğinin 
karşılığını bulmuş olsun diyedir. İlla o kişi yaşayacak, istediğin kadar nasihat 
ver, istediğin kadar öğüt ver, bir musibet, bin nasihatten, bin öğütten 
eftaldir. Çünkü yüzleşiyor, potansiyeller açılıyor, karşılaşıyor. 
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Enam’da gerçeğe göre yaşam biçimi edinmemiz söyleniyor. Araf’ta gerçek 
geldiği zaman ne duruma düşüyoruz, nasıl problemlerle karşı karşıyayız. 
Gerçekle karşılaştık ama diyor ki; “şüphelilerden olma’, yani gerçeği olduğu 
gibi al ve Araf ta durma. Çünkü Araf’ta durmak, gerçeği bildiğin halde 
kıyaslara girdiğin zaman irade koyamamakla alakadar bir şey…  Bir insan 
gerçek olan bir şeye vakıf olur, bir şeyin gerçekliğine erer ama başka bir 
şeyle de onu kıyasladığı zaman arada kalır. Şüpheye düşer, Araf’ta kalan 
onlardır.  Yani hem gerçeği biliyor, hem gerçek olmayanı biliyor, ama irade 
koyamıyor, hayatına yön veremiyor. Gerçeğin bilgisi sizin hayatınıza yön 
vermeniz için. 

Gerçeğin bilgisi gelir, evvela duygulanmalarınıza sebep verebilir. Gerçeğin 
bilgisi politik olarak, şiirsel olarak, gelebilir, kal lisanı diliyle ifadeyle de 
gelebilir fark etmez, hangi düzeyde gelirse… Hayret ve hayranlık duygusu ile 
onu kabul ettiniz veya aşk ile kabul ettiniz, hani bir ilkeniz var o ilkenizin 
getirdiği gerçekle aşk ile kabul ettiniz,  sevgi ile ettiniz. O bir şekilde 
içselleştirmenize sebep… Gerçeğin bilgisi sizi sınırlar, ilkesine bağlı olarak 
üst yapı kurumları düşüncenizin sınırlarını belirler. Yaşamınızın sınırlarını 
belirlemesi ile iyice içselleşir ve hayatınıza yön verir.   

Size gerçeğin bilgisi geldiği zaman duygusal olarak, kalbi olarak kabul ettiniz, 
ama akli olarak kıyaslamaya başladığınız anda irade koyamazsanız kendi 
Araf’ınızda kalırsınız. En basiti düşünün; bir şeye inanıyorsunuz inancınızın 
bilgisi, peygamber geldi size, dedi ki; ‘ben peygamberim, şöyleyim, 
böyleyim’, siz de inandınız, kalbi olarak kabul ettiniz.  Biraz sonra 
inanmayanlarda bir şey söyledi farz edin. İkisinin arasında bocalıyorsunuz; 
kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Şöyle mi, yapayım, böyle mi yapayım? Bir 
taraftan gerçeğin bilgisinden getirene tanıksın, ama bir taraftan gerçeğin 
bilgisi değil de zanlarda kalanlara tanıksınız; ikisinin arasında bocalarsınız.   
İşte orada kendi Araf’ınızdasınızdır. Bakın hem vakfiyet vardır hem de irade 
koyamamanız vardır.   

Kabul edilmediği zaman, bunu ters noktaları da var; Ebu Cehiller gibi olmaya 
doğru gidiş de var.  Yani sadece Araf’ta kalmak değil, yani irade olarak onu 
yapman… Mesela en basiti hayatımızda ilişkilerimizde şöyle bir şeyde çıkar; 
hani birine iyilik yapacaksınız o sırada iyilik hali gelir size, iyiliğe teslim 
olmanız lazım. Yani iyilik sıfatı üzerinden hayır esması sıfatları gereği Allah’a 
teslim olmanız lazım eyleminizde, lakin orada şüpheye düşer ‘verirsem ne 
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olur, ya böyle gider kötü bir yere kullanır mı?  Veyahut da şöyle olur mu?’  
Bak, Araf’ta kaldın, irade koyamıyorsun. İyilik geldi, iyiliğe teslim olsana… 
Seni hoşnut kılacak! Onun ne yapacağı önemli değil, senin orada o eylemi 
yaparak kendini Araf’tan kurtarman lazım, irade koyman lazım… 

Tarihsel vaka olarak batı felsefesine gidin. O dizgesine gidin, çok enteresan 
bir şey vardır.  Birincisi, bilimle beraber felsefe şekillenir. İkincisi, bilimle 
beraber sosyolojik ve psikolojik olarak şekillenmeye başlar. Yani, felsefe 
dallanır budaklanır, ontolojik temel edinmiştir. Ama bir taraftan sosyolojiye 
doğru kayışlar olur, Marksizm vesaire… Bir taraftan bilime doğru kayış olur. 
Ama bunun ilk mimarları kimdir? Kuşkuculuğu getiren Descartes’tir; gelen 
bilgiye karşı kuşkucu olmak gerekir, hayata karşı kuşkucu olmak gerekir. 
Pozitif bilimlerde kuşkuculuk… Aslında kimden alındığı çok malum, 
Gazali’den… Gazali önünüze bilgi gelince kuşkucu olun diyor.  Hakk’tan 
kuşkucu olun demiyor, önünüze bir bilgi gelirse kuşkucu olun. Kuşkucu olun 
demek değerlendirin demektir aslında. Bir şeyden şüphe etmek onu 
değerlendirmeye almak demektir.  Evet, “sen, şüphe etme” demesi, yani 
bunu değer olarak al, artık ona göre düşün demesi. Yani değerlendirmek, 
bunu al değer olarak bununla yaşa… Yeni, gerçeğin bilgisi geldiği zaman onu 
alın, onunla beraber değerlendirmelerde bulunun, yargılarda bulunun, 
onamalarda bulunun, tanık olmalarda bulunun yani sürece katılın diyor.    

Batı halen kendi dini ile sosyal yaşantısı arasında git-gellere sahiptir.  Halen 
de dinini kendisine kimlik olarak göstermeye çalışmaz. Çünkü dinden kopuk 
bir durumları var. Ama her ne kadar öyleyse de bilinçaltlarında din olduğu 
için, dinsel tutumlarından da vazgeçemiyorlar.  Halen bizi Avrupa Birliğine 
almadılar din yüzünden. 70 milyon Türk değişmiyor ya,  bu millet 
değişmiyor kardeşim, girdiği zaman değiştiriyor. Değiştiriyor,  düşün yani, 
kurban kesmek yasak adam küvetinde kesiyor değişmiyor, Almanya da 
böyle problemler çok yaşanıyormuş. 

Gerçeğin bilgisi nasihat olarak veriliyor ve nasihat - öğüt - olarak verildiği 
zaman deneyimlenmesi isteniyor ve deneyimlenmesinin gerektiğinin bilinci 
oluyor.  Bir şeyin gerçekliliğini nerede görürsünüz? Tarihte yani 
yaşanmışlıkta görürsünüz. Bir şeyin yaşanmışlığı varsa, gerçekliliği var. O 
zaman sana tutuyor geçmişe dönerek tarihsel vakalar üzerinden gerçeğe 
göre yaşanmadığı zaman neyle karşı karşıya kalındığının bilincini vermeye 
çalışıyor.  
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Onun için o ayetlere dikkatli baktığınız zaman yani cennet, cehennemle 
karşı karşıya kalan Araf’takiler yani iradesini koyamayanlar… Sana gerçeğin 
bilgisi geliyor diyor, sen niye şüpheleniyorsun ki,  onların dediğine, kabul 
edip etmemelerine ne bakıyorsun diyor. Şüphelenme bunlar 
doğrultusunda, sen iradeni koy! Bak, iradeni koymanı istiyor. Sen iradeni 
koy ve eylemine devam et.  Muhteşem bir şeydir.  Gerçek geldi ama 
şüpheliyiz hani size peygamberlik geldi, kapı komşunuza gideceksiniz, 
şüphelisiniz ya kabul eder mi,  etmez mi… Ya sana ne, sana gerçeğin bilgisi 
geldi ne yapılması istiyorsa git yap.  Ha kabul ederler, etmezler onların 
bileceği bir şey. Ama sen gerçeği yaşa!  

Peygamberliğin ne kadar zor olduğunu biliyoruz bu noktada, muhteşem bir 
şey düşünün; öyle bir kavimin içinde, gerçeğin bilgisi geliyor. Gerçeğin 
bilgisinde tereddüt dahi yaşandığı zaman nasıl tokat geliyor. Şamar oğlanı 
gibi, yediği tokadın hadi hesabı yok Muhammed Mustafa (sav) efendimizin… 
“Âmâ geldi, yüzünü ekşitti.” Sen onların dediğine ne bakıyorsun, 
yaptıklarına ne bakıyorsun, “Sen sadece tebliğ et.” “ Biz dileseydik zaten bir 
ümmet yapardık”  

Yani dualiteyi zorunlu olarak var ettik. Hak, batıl ortaya çıksın; hak, hakikat 
ortaya çıksın, ilkeler eylemlerde görünür olsun.  Ve akıl ilerlesin ve bununda 
temeli diyalektiktir zaten. Karşılıklar üzerinden ilkelerle ilerlemektir. Ki onun 
içindir ki, kavimleriyle beraber peygamberleri anlatır. Yani onlara ayak 
uyduranlar, uydurmayanlar, gerçeği kabul edenler ve gerçeği kabul etmeyip 
de kendilerini sınırlayanlar, gerçeğe karşı sınırlayanlar… 

Bir taraftan da orada çok enteresan bir şeyde anlatıyor. Gerçeği ilk kabul 
etmeyişimiz neye göre? İlme göre… İlk Araf’a düşen kim? İlk Araf’a düşen 
şeytandır.  Allah emir veriyor bakın, emir demek zorunlu olan bir şey, Allah 
emir veriyorsa o zorunludur.  Bu neyin zorunluluğudur? Allah bir şeyi murad 
ediyor, o muradına yetişmenin zorunluluğu. Bize ibadet emri farz edilmiş,  
niye zorunlu; Yakın gelmenin zorunluluğu… Âdeme secde et, secde etmenin 
zorunluluğu ne, yani niçin; Âdem de olan sıfata kavuşabilmek için, Âdem de 
olan sıfatı edinebilmek için, Âdem de olan sıfata destek verebilmek için 
zorunludur.   

Ey Azazil diyor, bana secde et demem, Âdem’deki sıfatı hakkımı alasın 
diyedir.    
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Bir şeyin kendisine secde etmek onda yokluğa ermek demektir. Bir şeyin 
önünde yokluğa ermezseniz ondaki varlığı üzerinize alamazsınız.  Baba onu 
şöyle derdi; oğlum bir kova doluyken başka bir şey alabilir mi?  Evvela 
boşalacak yani secdeye varacak yokluğa erecek ki,   yokluğa erdiği kıblesi 
neyse ondaki sıfatı alabilsin.  Onun içindir ki, fena fişşeyh, fena fillah,  fena 
fil resul olarak fena mertebeleri vardır. Yani yokluğa ermenin mertebeleri…  

Buradaki temel şu; akıl, sevgi ile duygusal hal ile yokluğa erilir. Yani duygular 
olmaz ise bizi yokluğa taşıyacak bir şey yok.  En yüksek duygu ise burada 
sevgidir.  Mesela korkunun da bizi yokluğa götürdüğü şeyler var.  Format 
eder, bakın korkunun enteresan bir tarafı var. Format edici özelliği vardır. 
Ya hem sınırlar hep bir taraftan birçok şeyi sizde giderir. Birçok şeyi 
bilinçaltınıza atmanıza sebep verir, sağaltır. Korktuğunuz neyse, ona göre 
hem sınırlıyorsunuz, hem de yapmamanız gereken birçok şeyden 
sınırlanmış olarak onları bilinçaltına atmaya başlıyorsunuz, iyice 
sınırlıyorsunuz ve birçok şeyi de unutmanıza sebep verir, yeni şeylere yer 
açar.  Muhteşem bir şeydir bu.  Yeni şeyler alabilmeniz için aklınızın 
doluluğunuzun giderilmesi lazım. Onun içinde birçok şeyden korkutur ve 
unuttur, giderir. “Bir ayetimizi giderirsek yerine büyük ayetler getiririz” 
diyor. O sırada bir şeyle korkutur, o ayeti giderir. Giderdikten sonra yeni şey 
verir.  

Peki, niye Âdem’le başlıyor?  Bir; tarih onla başlıyor çünkü… İki; Âdem’le 
başlayan şey zafiyettir.  Bakın Âdem günaha düşmüş değildir, Hıristiyan 
teolojisinde ilk günahkâr Âdem’dir değil mi, değil zaafına düşmüştür.  Biraz 
önce zaafları konuşuyorduk, insanların insanları nasıl dolandırdığını, 
dolandırıcılıkta yatan ilke ne? Zaaflarını okşa. Zaaflarını okşadığın zaman 
insanları istediğin gibi yönlendirirsin. Dolandırıcının yaptığı şey algı 
oluşturmaktır zaafları kullanarak, ondan sonra herkes gidip paralarını kendi 
veriyor zaten. Niye; Menfaat gelecek çünkü… Adam zayıflama aleti satıyor, 
vesaire. Mesela, bizim arkadaşlardan birine olmuş içeri girmiş, valilikten 
geliyorum demiş, zayıflama aleti… Valinin zayıflama aletiyle ne işi var? Akıl 
duruyor çünkü zaaflar var orada.  

Akılda kıyas var, Araf’a düşüyor ve Araf’a düştüğü zaman hakla, batılı 
biliyor. Allah bir şeyi söylediği zaman hakikat üzerinden olacağını biliyor.  
Ama lakin zaafa yeniliyor, enaniyete yeniliyor, bilginin kendisinde 
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oluşturduğu bencillik, egoya yeniliyor ve “Sen beni ateşten yarattın” diyor 
ve ilim kibri veriyor.  

Kendisini, neyle yaratıldığını, hangi sebepler üzeri yaratıldığını iyi biliyor, 
nedenini biliyor ama ereği bilmiyor, sonucu ön göremiyor. Âdem’deki 
nedeni ve sonuçları ön göremiyor, aslında kendisi sıfatı itibariyle secde 
etmese bile emri çiğnemesi sebebiyle secde ediyor. Çünkü yeryüzünde 
halife yaratacağım diyor,  Âdem’in de önünde bir karşıt olacak ki, 
kendisindeki potansiyeller açılsın. Karşıtı olmazsa potansiyeller nasıl 
açılacak, kendisini sınırlayabilsin dimi, karşıt üzerine… Bak bir şeytan olacak, 
bir rahman tarafı olacak değil mi, o karşıtı açığa çıkacak ki, karşıtı ile ilişkisi 
üzerinden kendisindeki Rahmaniyet, Rahimiyet, Kadiriyet, iyilik, güzellik 
doğruluk açığa çıksın.   

Hak ile batılı ayırt eden ama kararsızlıklarda kalan kişi Araf’tadır. Bununla 
beraber Araf’ta olup ta batılı tercih edenler yoldan sapanlar olarak Araf’tan 
çıkarlar.  

Bilinçte Araf’ta kalınır. O bilinçle Araf’ta kalanların sonuçta mahşerde vicdan 
terazisinde kalmaları irade koyamamaları sebebiyle… Zaten bak “Araf’ta 
kalanlar gibi olma” diyor. İrade koymayan, gerçeği bilip de irade 
koyamayanlar gibi, hayatına yön vermeyenler gibi de olma diyor. Şüphe 
etmeyi bırak, Araf ta kalmayı bırak, bak mahşerde de yoksa Araf ta kalırsın.    

Eğer gerçeğe göre yaşamazsan ne olur? Nefs-i emmarene yani içgüdülerine, 
içgüdülerin menfaatlerle, hevâlarla, olduğu gibi zaaflar olarak çıkışı; kimde 
başlıyor?  Zaaflar olarak çıkışı Âdem ile Havva’da başlıyor, birde 
potansiyeller çiftlerde,  çiftlerin ilişkisinde açığa çıkar.  Bakın, bir karşıtın 
olacak tamam, ama bir de çiftin olacak.  

“Âdem’i yarattık ve karşısında Havva’yı yarattık” diyor. Havva’yı yarattık ve 
Havva’yı yarattığı zaman çıkan şey ikisinin ilişkisi üzerinden potansiyellerin 
açığa çıkması…  

Şeytan orada karşıt olarak gelir yanlarına, “şu meyveden yemeyin.” 

Şu meyveden yemeğini, Salih’in devesinde görüyorsunuz, “Ya halkım 
deveye dokunmayın”.   
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Musa’da “Cumartesi günü size balık avlamak yasaktır.” Yasaklar, emirlere 
ardı ardına geliyor.   

Hud kavminde “Allah’a tapının, bırakın bunları”   

Nuh’un kavminde  “tek ilaha davet”   

Lut’un kavmi nedenleri çok iyi akleden bir kavim ama ereği akledemeyen bir 
kavim.  Onlarda da aynı şeytanlık vasfı var. Şeytanların en büyük vasıflardan 
bir tanesi de erek olanı görememeleri… Sonuçları tahmin edemiyorlar, 
sonuçları ön görememeleridir.  Öngörülü bakış şeytanda yoktur, çünkü 
şeytanlık gözünü kör etmiştir, basiretini kör etmiştir. Zaten ayetlerin 
sonunda basiret edinebilmek için şeytanlığın yok olması gerektiğinin 
bilincini de verir. Nefs-i emmarelerimiz yani, içgüdülerimiz zaaflarımızla 
açığa çıkar, duygulanımlarımızda tamamıyla açığa çıkar.  

Nuh kavmi, öfke… Nuh’a yaptıklarının haddi hesabı yok. Öfke, kibir,  “biz 
seni daha önce akıllılardan görürdük” diyor. Hemen arkasından, Hud a.s. 
beraberde “atamızdan biz böyle görmedik.” Nuh’un kavminde atamızdan 
böyle görmedik fazla ifade edilmez ama Hud’un kavminde ifade edilir.  
Neyde; zafiyet? 

Âdem’de zafiyet bedene ait... Nuh (as)  duygulanımlara, toplumsal kültüre, 
kolektif bilince; “biz seni toplumsal yaşantımızda akıllılardan bilirdik” Daha 
çok toplumsal yaşantı ve kültürde olan. Hud’ta ise tarih; “Atamızdan böyle 
görmedik”, tarih de saplantı… Salih’e gidin, Salih de ise artık hevaların 
menfaate döndüğü, kıskançlık… Bakın tamah etmezler orada Salih’in 
devesine, kıskançlık bürüdüler. Çünkü taş yarılıyor bir deve çıkıyor, 
kıskanılacak bir şey bu! Kıskançlık, çekememek ve deveyi katlettiler. Onun 
için orada tamah etti kavramını hiç kullanmaz, çekemediler. 

Sizler Salih amel işlerseniz, çekilmezsiniz. Başkaları görürse; ha bizde niye 
yok… Birinde iyi bir şey çıktığı zaman, insanlarda ilk çıkan tepkilerden bir 
tanesi nedir? Kıskançlıktır. Hani olmazı olur kıldı size Allah. Bir taşı 
yumuşattı, içinde canlılık çıktı sizden, sabrettiniz… Bakın, iki yerde sabrı 
işaret eder deveyle,  Araf suresinde iki yerde deve kullanılır, birisi Salih’in 
devesi, ikincisi “deve iğnenin deliğinden geçene kadar cehennemden 
çıkamazlar.” Şimdi aslında burada söylenen şey eğer gerçeğe göre 
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yaşamazsanız sonuçları bunlar olur.  Gerçeğe göre yaşarken de diyor; sebat 
edin, sakın kıskançlığınızla davranmayın. Deve gibi sabırlı olun.  

Çünkü deve sabrın simgesidir, ne olursa olsun sabreder. Çünkü sabrettiğiniz 
zaman kendinizi aşabilirsiniz. Kendinizi aşabilmenin ilk kapısı sabırdır.   

Ve orada deve örneğini iki yerde veriyor. Cehennemden çıkmak demek şu 
demek; kendinizin, elinizden alınanlar veya da acziyete düştüğünüz yerler, 
iş de orası sizin cehenneminiz. O sırada, sabırlı olun, kendinizi aşın,  
sebeplere aldanmayın, sebeplere göre değil sonuçlara göre yaşayın. İşte o 
zaman yani sonuçları ön görerek yaşamaya geçtiğiniz zaman;  iğnenin 
deliğinden geçersin. İğnenin deliğinden kasıt ise kendinizden geçersiniz.  
Orayı takva elbisesiyle birleştirin, kendi eylemlerinizde kendinizi dikmeye 
başlarsınız, elbiselerinizi giymeye başlarsınız, hal elbiselerini. Niye iğne? 
Diken, birleştiren, bütünleyen, takva elbiselerine doğru gidersiniz.  

Diyor ki “üstündeki elbiseleri düştü” cennet elbiseleri, hayâ, edep, sınırlar 
düştü. Her halin cennette, ilahi âlemde karşılıkları vardır, biçim olarak 
karşılığı vardır. Burada hayâ ise orada sende yeşil bir elbise olur. Eğer 
tevhitteysen, düşüncelerinde tevhitteysen bilginin aktarımı; beyaz bir elbise 
olur.   Çok yetkin, ayrıntılarda tevhitteysen eflatun olur, bunun gibi devam 
eder. Bunun gibi niceleri ama orada takvayı kullanıyor, takvayı kullanırken 
içeriğini orada hayâ ile doldurun. Çünkü insanın takvasının başı hayâdır, 
çekinir.  

Hayâdan sonra, ikinci takvanın içeriğini neyle doldurursunuz? Vicdan… Onu 
nerede görürsün, Şuayb’da görürsün; “Ey halkım niye bunu böyle 
yapıyorsunuz?” Sebep, sonuç ilişkilerinde menfaatlerinize göre hareket 
etmeyin. Şimdi cennetten aşağıya bir iniş var ama sürükleniş var. Sürükleniş 
kavramını özellikle söylüyorum, kontrolün siz de olmaması, nefsi emare de 
olması, içgüdülerinizde olması, bakın tamamıyla bir sürükleniş var. Zaafları 
doğrultusunda sürükleniş, kibri, ilmi, ilmini enaniyet edişi, Cenab-ı Hakk ne 
verdiyse verdiğini kendine çevirişi, benlik edinişi, noktalayışı, kendinde 
noktalayışı. Tamam, kendinde noktalan ama fakırda noktalanırsa size yol 
gösteriyor.  Fakırda değil, biz şöyleyiz! Biz böyleyiz’e götürürse kendinizde 
sınırlarsınız. Sürükleniş devam eder. “Sen beni aşağıya indirdin,   o zaman 
hepsini yoldan çevireceğim” diyor. Sürüklenirken de sürüklendirtir. Yani ben 
aşağıya iniyorum ya, sürükleniyorum ya, artık kontrol bende değil.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

261



“Sen beni bir hikmet üzeri azdırttın” diyor. “Kontrol sende biliyorum’, “lakin 
kendimle beraber hepsini de sürükleyeceğim” bakın kindarlık. Kibrin hemen 
arkasından gelen bir şey, hepsi birbirini doğuruyor. Emin olun bu ayetlerin 
tamamını bir kimyager okusun, şu hormon ileri zamanlarda, şu hormon 
salgılanmaya başladıysa arkasından şu hormon salgılanmaya başlanır, şu 
şöyle yapılırsa bu hormon çıkıyor, arkasından şu kadar hormon çıkıyor ve 
hale sebebiyet veriyor diye yorumlanırsa hiç şaşma. Yani bundan 100 sene 
sonra bir kimyager bu ayetleri bu şekilde okursa şaşma. Çünkü ontolojik 
olarak sırası birbirini doğuracak şekildedir, birbirini tamamlayacak 
şekildedir, kaçınılmazdır. Bir hali yaşıyorsun sonraki hal kaçınılmazdır, 
evvela kibre giriyorsan hasede doğru gidiyorsun, çekememezliğe doğru 
gidiyorsundur. Yani onu çıkartacak hormon zorunlu yani o meleke zorunlu 
olarak sende çıkar, böyle bir taraf var, sürükleniş devam ediyor.  

İşin enteresan tarafı sürükleniş neyle devam ediyor? Tarih ile devam ediyor, 
sürükleniş tarihinden evvel neyle devam ediyor?  

Kötü olan duygulanımla devam ediyor. “Biz seni iyilerden bilirdik” 
Duygunun kutbunun karşısında kötü duygular olacak. Kavmindekiler 
bağırırlardı, öfkelenirlerdi, emin olun Nuh’un çektiği çilenin haddi hesabı 
yok. Tevatüren söylerler, taşlar altında kalmış, çıkmış, yine söylemiş “Ya 
halkım sizi Allah’a davet ediyorum” Ama bak tek ilaha davet eder. Hud ise 
sıfatların bir önceliğini getirir biraz, hani “atamızdan böyle görmedik” ama 
başka bir sureye gittiğin zaman Hud kavminde, öngörü biraz var. Lâkin 
sonuçta bir şeyi öngörüyorlar ama onun neyle geleceğini tam göremiyorlar. 
Mesela bir bulutlar geliyor hani Hud kavminde “biz bunu kendimize bir 
yarar fayda olarak görüyoruz” diyor. Hud’da diyor ki; ben onu ola ki size 
büyük bir zahmet olarak görüyorum, büyük bir bela olarak görüyorum ve 
vaat edilmiş gün olarak görüyorum. Bakın öngörüsü çok yüksek! Yani Hud 
(as)  akılla kıyas ediyor ve irade koyuyor…  

Şüphelenenlerden olma, Hud gibi iradeni koy, Nuh gibi pes etmeyenlerden 
ol,- çünkü pes etmiyor-  Âdem gibi de zaaflarına sakın düşme, çünkü biz 
Âdem’de kararlı olmadık, hoşnut olmadık diyor. 

Çünkü zaaflara düştüğünüz anda sürükleniş devam eder. Karşıt ilişkilerde – 
mesela kadın, erkek- zaaflara düşüldüğü zaman sürükleniş olur. Bir de şöyle 
düşünün;  Allah hiçbir zaman tekte mutmain değildir.  Tekte potansiyeller 
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açığa çıkmaz, karşıtlar olacak. Olumsuz kıpıda karşılıklar olacak –şeytani- 
veya olumlu kıpıda karşıt olacak, karşıtta değil çifti olacak, eş.  Havva… Ki 
Potansiyel açığa çıksın, kendisindeki murad ettiği neyse onlar açığa çıksın ve 
bunu iyi görüyoruz. Aile ilişkilerinde yani kolektif bilinç, ilahi sıfatların tecelli 
ettiği mahaldir. Ortak akıl, ortak akıldaki ilişkiler ilkelerin tezahürüne sebep 
verir. Ürettikleri çocuk, rab, mürebbi, kahhar, kahir, sınırlama, hadi, bütün 
aile yaşantısında görünmez mi?  İnsan başlıyor yani… Âdem’in yaratılışı,  
insanın yaratılışını söylüyor süreci itibariyle. Çiftini gördüğü zaman ilk 
cennete varışımız olmaz mı?  Yükselmez miyiz gönülden itibaren,  aşk 
vardır, cenneti buluruz.  Evet diyor, cenneti buldunuz ama zaaflarınıza sakın 
düşmeyin,  hayvani olana değil, ilahi olana çıkın. 

Ne zaman ki, cinsellik meyvesinden yediler, cinselliği buldular o zaman 
aşağıya sürükleniş başladı. Ergenlik çağlarına dikkat et, ne zaman kendilerini 
cinsellikte bulurlar dünyaya daha şehvetle bakmaya başlarlar. Aşağıya 
sürüklenir, bu sefer menfaatleriyle Şuayb’in kavmi… Terazi! Vicdanları yok… 
Zaten bütün peygamberler vicdanın sesi olarak gelirler, “ya halkım böyle 
yapmayın, ya halkım şöyle yapmayın” Gerçeğin bildiricisi olarak, içinizdeki 
vicdanın sesi olarak gelirler. Hangi yerde bir hatanız varsa, orada bir 
peygamberin size seslenişidir.  “Ya halkım böyle yapma’.  Hangi 
peygamberin kademi altındaysan ona göre olur.  

Çünkü peygamberlerde şeytanları karşılarında çıkar, yolda yürüyenlerde ise 
yaşam ilişkilerinde, kendi üzerlerine tezahür eder.  Birden menfaate 
düştünüz, vicdanınız uyandı “ya böyle yapma’, bak Şuayb geldi. Şüpheye 
düştünüz “ya boş ver’, duygularınızda filan “böyle olmaz, şöyle olur”  Nuh. 
O sevgi, muhabbet, yapma, etme; bak, böyle olmaz yola devam.  Allah’u 
Azimüşşan’dan taviz verme. Bir tanesinde varlığından taviz vermemek 
istemesi var. Sizi tek olan ilaha davet ediyor diyor ki; “ya atanızdan böyle 
görmediniz ama gerçek böyle… Atanızdan görmediniz diye gerçekten 
mahrum mu kalacaksınız’.  

Bakın hep bir tutsaklıkla alakadar bir şey söylüyoruz. Geçmişine tutsak, 
menfaatlerine tutsak, zaaflarına tutsak… Ama diğerlerini ne? Geçmişine 
tutsaklığı aş, geleceğe tutsaklığı aş. Geleceğe tutsak, akıbetlerine tutsak 
kimler; Museviler. İki türlü anlatıyor;  Hevasına tutsak; Firavun… Hevanın 
tutsaklığından kurtulanlar kim? Sihirbazlar… Bakın onları sihirbaz, şunlar, 
bunlar, şunun kavmi, bununun kavmi, Salih’in devesi diye okumayın, aklını 
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koyduğunuz anda hepsi net ortaya çıkar. Kendini neyle tutsak edenler diye 
oku.  Kurtuluş burada ne? Peygamberin getirdiği gerçekle hayata yön 
verecek, cehennemden kurtuluş…  

Şimdi peygamberi kabul ettiler. Ama orada bir söz var diyor ki; “Ya Musa biz 
sen geldiğinde de gelmeden öncede böyleydik. Geldikten sonra da 
böyleyiz.” Araf’ta kaldılar.  Yine azap çekiyoruz, ne değişti? Allah, Allah’ta!  
Allah’ı biliyor hakikati biliyor ama geldiğinde de böyleydik, daha öncede 
böyleydik ne değişti? Araf’ta kaldı, irade koyamıyorlar, yaşamlarına gelenle 
yön veremiyorlar problem bu.  

Gerçek gelir, gerçek genelde hep ihtiyaçlı olana ve genelde yeni nesle hitap 
eder. Zaten İsrailoğulları’nda da onlardan sonra gelen yeni bir nesil kabul 
eder ve kurtulurlar çölden ve Davut’la beraber Kenan ülkesini fethederler. 
İrade devletleşirse, gerçek irade… Yani ilkeleri irade olarak gösterirseniz, 
azim ile devletleşirsiniz. Hüküm sizdedir artık ve Âdem’e söylediği söz 
gerçek olur.  

“Ya Âdem sözümü tutarsan sözün gerçekleşir”   

Dikkatli bakın, bütün verilen örneklerde hep bir sınırlama, bir tabu edinme 
var. Şeytanın tabusu Âdem; Âdemin, Havva’nın tabusu ne, elma; Musa’nın 
tabusu ne, kitaplar… Ama bazen gerçek elimizde tutunuruz, gerçeği 
içselleştiririz; içselleştiririz ama takdiri ilahi, öfkelendiğimiz gerçek için 
yaptığımız bir celallik dahi, bazen gerçeği elimizden bırakıveririz. “Tak diye 
levhaları atıverdi” diyor.  Yani kendisinde sabitleştirdiğimiz, kendisine 
verdiğimiz içselleştirdiğimiz üst yapı kurumları ettiğimiz hepsi düşüverdi. 
Öfkelendiğiniz zaman sizdeki gerçeklilik, üstyapı değerleri olan her şey aynı 
anda aşağıya düşmez mi?  “Onları atıverdi” diyor, sakın diyor sana 
verdiklerimizle öfkelenip de atma yani.  Olumsuzunu da anlatır, olumlu 
tarafını da anlatır. Kur’an inanılmaz müthiş bir şey, aklı ile okunduğu zaman 
dehşet içinde kalıyorsunuz. Emin olun, içinden çıkamazsınız birbirine 
bağlarken, tamamıyla sosyolojiktir. 

Enam süresinde bireyin gerçekle dirilişi ve yön buluşu vardı ama Araf 
süresinde kolektif olarak, ortak bilinçte gerçekle nasıl yol bulunacağı ve 
gerçekle yürünmesi gerektiği bilinci verilir.  Çünkü insan tek başına yaşayan 
ve kendi sıfatlarını tek başına açığa çıkartan bir varlık değildir ki.  Onun için 
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evvela ne yapıyor? Evvela karşıtını çıkartıyor, olumsuz kıpıda karşıtı; Şeytan. 
Olumlu kıpıda eşi, çiftti Havva. Ama eril ve dişil olarak düşünürsen karşıt gibi 
çıkartıyor. Ve bunların ilişkisi üzerinden çoğala, çoğala, zaaflar 
doğrultusunda, gelen bilginin enaniyet vermesi doğrultusunda, kibir, öfke, 
haset… Sonra tarihi ile geçmişiyle kimlik bulanlar… Menfaatleri ile iş 
görenler… Şuayb’in kavmi “Ya halkım teraziyi doğru tartın” Veya bir tabu 
daha, “balığı avlamayın” Yani gönlünüzde o kadar niyet geçebilir, ama 
niyetlerinizi sınırlayın, her bir niyetiniz gerçekleşecektir diye bir şey yok.  

Ama “Diğer günler balıklar onlara gelmezdi.  Lâkin Cumartesi günü balıklar 
onlara gelirdi” diyor.  

Bu şu demek bazı zaman olur ki, niyetlerimiz karşılığını bulmaz ama bir gün 
gelir ki karşılığını bulur. Karşılığını bulduğu zaman dahi, sen ilkelerinden 
taviz verme. Çünkü tabular içselleşmemize sebeptirler. Bakın sürüklenişte 
hep dışa bağımlıyızdır, zaaflar, menfaatler, geçmişe bağlılığımız her 
belirlenimimiz hep dışarıda, kendimizi hep dışsal şeyler üzerinden 
belirleyerek yol tutuyoruz. Ama tabular, değerler, nesnel bile olsa, sembolik 
bile olsa sizi geliştirir. Günümüzde Kâbe, örnek vereyim. Hallac-ı Zalim 
Kâbe’nin bir duvarını yıkmıştır, bilirsiniz tarihsel bir vaka olarak. Veya 
Savaviler neredeyse delik deşik ettiler. 80’lere gidin, Şiiler hani bir ara 
baskın yaptılar delik deşik ettiler, Mescidi Haram’da inanılmaz kurşun 
çıkarttılar. Tabuya dokunulduğu zaman değerleriniz nasıl oynar, nasıl 
vicdana gelirsiniz. Evet, Kâbe sembolik bir ifade gibidir ama sizin değer 
edinmenizin de sembolüdür. İçselleşmenizin sembolü, dıştan kurtulmanızın 
sembolüdür.  Tabular sizi geliştirir, çocukluk aklını geliştirmek içindir. Şimdi 
Âdem diye birisi var, hep dışarıda… Karşıtı şeytan çıktı, Havva çıktı onunla 
ilişkide, ama gelişmesi lazım bunun. Kendi iç dünyasına dalması lazım. 
Allah’ta dışarıdan konuşuyor, içerden konuşmuyor, cennette ya. 
Sınırlanması lazım, sınırlanması içinde sürüklenişinin durması lazım…  Orada 
önemli olan tabunun kendisi değil, ilahi emrin yerine gelişi… Emri yaşadığın, 
eylemlerinde gösterdiğin anda ilahi olarak yakınlık buluyorsun. Uzakta bir 
Allah yok, eylemlerinde kendini gösterecek bir Allah olmuş olacak.   

Tabu seni Ona vardırtacak, ne yapıyor ağacı tabu yaptırtıyor, “sakın 
dokunma”  diyor, eğer dokunursanız ağaca ölümsüzlüğü kazanırsınız.  
Kendileri ölümlü oluyor ama Ademiyet ölmüyor, her gelende devam ediyor. 
Doğru söylüyor ölümsüzlüğü kazandı ama Âdem öldü, Ademiyet devam 
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ediyor. Her bir insanoğlu yine Âdem değil midir?  Zorunlu dokunacaktı, 
“halife yaratacağım” dedi. Zorunlu aşağıya inecek, “yeryüzüne halife 
yaratacağım” diyor, cennette duramaz. Ama tabu ile ilk önce gelişmesini 
istiyor.  

Bunu bazen esprili olarak anlatırlar. Allah için söylerler, yemesini 
istemiyordun ne diye gösterdin, demek ki yemesini istiyor, değer 
edinmesini istiyor. Bir insan bir şeyde yanıldığı zaman onun gerçekten 
değerini anlıyor ve geri dönüyor kendi üzerine, ondan önce onun değerini 
bilmiyor. Hani dedik ya, bin nasihatten ise bir musibet eftaldir.  O musibet 
sizi yokluğa, acziyete düşüren musibet neyse o sizin elinizden çıkanın 
kıymetini bildirtiyor. Şu anda Kâbe yıkılsa kıymetini o gün anlarız. Şimdi var 
diye kıymetini bilmiyoruz. Oraya gidenin hali başka oluyor ya onun için, 
gidin oraya anlayacağınız bir şeydir o.  Tabular kişinin içselleşmesini sağlar, 
kendi üzerine dönmesini sağlar, kimlik edinimini sağlar, toplum içerisinde 
tabular ortak akıl edinmesini sağlar, sosyalleşmeyi sağlar. Kolektif bilinçte 
ilerlemeyi getirir. Çünkü insan,  insani değerlerini, insani olan sıfatlarını 
toplumsal ilişki de edinir, çokluk da edinir ve o toplumsal sıfatta potansiyel 
olan ilkeler,  eylemlerinde çıkar ve kültürel olarak da yaşamına sirayet eder. 
Bizde öyle değil mi? Ezan okunduğu zaman kulağımız pat, değerimiz değil 
mi? A ne güzel okudu deriz. İslam olduğumuzu hatırlarız değil mi? 
Tabumuzdur ama… Kaç sene yasaklanmıştı hâlâ dedikodusu yapılır, şu kadar 
yasaklandı diye. Çünkü tabu, bir değer, kendimizi bulduğumuz, kendi 
üzerimize döndüğümüz bize bizi hatırlatan bir değer, kimliğimizi hatırlatan 
bir değer… Ezan okunduğu zaman mümin olduğunuzu hissedersiniz. Ben 
öyle hissederim. Bazen koşturuyorum işyerinde, birden bir ezan okunuyor; 
ha müslim miş im, ha hatırladım… O koşturmanın esnasında duruyorsun, 
ruhunu okşuyor. Kur’an okunduğu zaman, bir sohbet olduğu zaman aynı 
anda gönlünü okşar, kimliğini hatırlarsın. Çünkü dünya koşturmasında 
kişiliğindesin, aynı anda kimliğine taşınırsın, üst yapı kurumlarına 
değerlerine taşınırsın, Araf’tan çıkarsın, git gellerden çıkarsın, aynı anda 
durursun; gönlün cennet mekânı olur.   

Tabuları dokunması sebebiyle bir deneyim ediniyor ve deneyimden sonra 
“Ya Rabbi biz kendi nefsimize zulmedenlerden olduk’, yani kıymetini 
anlıyor. Aşağıya düştüğü zaman, acziyete düştüğü zaman elindekinin 
kıymetini anlıyor. O kadar rahat bir yeri bırakıp iner mi insan, bir şeyin 
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değerini kaybettiğiniz zaman anlarsınız; “Ya Rabbi biz nefsimize zulüm 
edenlerden olduk’.  Ne zaman tecrübe ediyorsun o zaman anlıyorsun ki; ha 
bu böyleymiş, değeri varmış, bunun içinmiş.  

Bir daha söylüyorum; tamamıyla bir sürüklenişi anlatır, o sürüklenişte 
emirlerin tamamı sınırlanmayı getirir, verilen emirlerin tamamı sembolik 
şeylerdir.  Ağaç zaafları gösteriyor, balıklar menfaati gösteriyor.  

Ama aynı zamanda akıbete göre sınırlanmamızı nerden görüyoruz? “Biz 
daha öncede zahmet çekiyorduk şimdide çekiyoruz’, hâlbuki kör olarak 
bakıyorlar veya “bize sarımsağından, mercimeğinden de ver’, bak artık gına 
gelmiş, akıbet olarak gelecek olarak beklentileri var,  beklentileri ile 
kendilerini sınırlıyorlar. Kültürel olarak da sınırlıyorlar niye çünkü ineğe 
tapıyorlar, ineğe tapınmaları nereden kaynaklanıyor?  Bereket tanrısı, 
Firavunlardan, Mısırlılardan, ola ki bereket gelir. Ne zaman elleri kırağı 
kesildi, ondan bereket gelmedi, umduklarını bulamadılar, hata yaptıklarını 
anladılar.  

Araf suresi sınırları anlatır, aynı zamanda sürüklenişi içgüdülerle beraber 
başlayan menfaatler, hazlar, akıbet doğrultusunda kültürel,  atalarımız 
doğrultusunda tarihsel bütün sınırları anlatır. Ali Şeriati, bunu yakalamış, 
Araf’ı yakalamış diyor ki; insanın özgürlüklerini sınırlayan üç, dört şey vardır, 
bunlar birincisi; tarihimiz, bizi sınırlar, özgürlüğümüzü elimizden alır. Nefsi 
emmaremiz diyor, içgüdülerimiz elimizden alır diyor. Lakin unuttuğu bir şey 
var  “atalarımızdan görmedik’, Kur’an’da iyi okuyor, Ali şeriatı selam olsun, 
inanılmaz bir akıl, takdir. Bir şeyi unutmuş orada; akıbet, akıbetten 
beklentilerimizde bizi sınırlar.  Cennetimizi istiyoruz, cehennemi 
istemiyoruz, bak kendimizi sınırlıyoruz. Hakk’a karşı, hakikate karşı 
belirlenim koyuyoruz; çünkü beklentilerimizi koyuyoruz. Onun için demişler; 
Terk-i Ukba, beklentilerini aş. Ukba demek ahiret demek, beklentileri aş, 
sonuçları aş,  sadece Hakk’a göre yaşa. Günümüzde moda olan bir söz var 
“anı değerlendir” An’ı, ama keyfiyete göre değerlendir anlaşılıyor, değil… 
İlkeye göre değerlendir.  

Kaçmaz bir fırsattır, yakaladığın anda yaşa, olduğu gibi yaşa,  olması 
gerektiği için olması gerekeni yaşa. İyiliği, doğruluğu, cömertliği, sohbeti, 
muhabbeti, o anı yaşa, bir daha ele geçmez çünkü. Gönlüne iyilik gelmiş o 
an geldi, bir daha gelmez, fırsatı kaçırma.  Cömertlik yapacağın bir an 
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gelmiş, o an geldi; kaçırma veya da ilim gelmiş o an geldi bir daha kaçırma. 
Çünkü bir daha gelmez. Hz İhya Efendinin bir sözü var; “bereketi önüne 
gelenin, eğer burnuyla burun kaldırması ve tepmesi rızkını keser” diyor.  
Hakikaten öyledir, bir insan eğer rızkı bu şekilde önüne geliyorsa bereketi -
bu şekilde bereket deyince dünya nimetini anlamayın, burayı da anlayın- 
Allah ona rahmetinden bir şeyler getiriyor gerçeğe ait, ilkelerin üzerinde 
tecelli edecek halleri veriyor, ama o sınırlıyor ya boş ver,  sonra idi, 
böyleydi. Hani, Abdülkadir Geylani’nin hikâyesi var ya, 50 altın, 100 altın 
hikâyesi, 100 altın söz veriyor da sonra 50 altına düşürüyor, orada 100 idi,  
buraya 50 liye mi düştü diyor ya. Sınırlama diyor ne yaptıysan ne söz 
verdiysen onu yerine getir.  

Bakın Maide’de akit sözü vardı, burada ise Allah’ın emri yani akit ettiğinizi 
tutun size geleni tutun. Burada ise emir var, emir zorunlu olanı yaşayın. 
Çünkü zorunlu olan sizi özgür kılacak şeydir, ama buradaki özgürlük ne? 
Keyfi bir özgürlük değil, çünkü keyfi olan şeyler, burada keyfiyet kastim 
hevalarımıza göre yoksa halimize göre değil, yani niteliksel değil, niceliksel 
olanı kastediyorum. Buradaki nefis emmare doğrultusundaki bir 
sürüklenişin durdurulması, ama nasıl durduruluyor? Evvela bir tabu 
konuluyor, o tabu üzerinden, şimdi Allah demiyor ki, “ya zaaflarınıza 
aldanmayın’, zaaflarını gösterecek ve zaaflarına aldanmamaları gerektiğinin 
bilincini edinecek bir ağaç koyuyor. Mesela “Cumartesi balık avlamayın” 
diyor, yani menfaatlerinizi sınırlayın diyor. Eğer menfaatiniz olacak bir şey 
varsa, niyetleriniz doğrultusunda, menfaatinize ait şeyler varsa diyor, onları 
sınırlayın demiyor. Diyor ki; bu balıkları cumartesi günü avlamayın, 
balıklarda geliyor, niyetleri yerine bulacak, koşullar oluşuyor. Niyetleri, 
koşulları oluştuğu zaman diyor ki; ya koşulları değerlendireyim, bak niyetim 
karşılık buldu.  “Değerlendirme” diyor, sabret, sana sınır koydum diyor. Yani 
geliştir kendini, kişiliğinde geliş diyor.  

Yok, kişiliğinde gelişmek istemiyor, menfaati kaptı, “biz onları domuzlara ve 
maymunlara çevirdik” diye ayet var.  Bakın maymun mukallit’tir, orada 
mukallitlerden oldu anlamına gelir değil mi, değil. Maymun dışsaldır, sadece 
menfaatine bakar ve sırf menfaati için akıl işlerinde bulunur. Muz 
vereceksin, muza göre akıl çalıştırır. O, yukardan muz istiyor, sen taş at; 
sinirlenir, sana atar.  Maymunun en büyük özelliklerden biri mukallit olması, 
taklit edici olması, ama maymunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de 
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söz dinlememesidir. Eğitimi en zor olanıdır, eğitmeye çalışın bir tane 
maymunu… O sirkte eğitiliyor ya, o bebeklikten olan bir şey. Ormanda olan 
bir maymunu gidin eğittin, imkânı yok. Eğitilmesi için sınır koymanız lazım,  
ne zahmetlerle bir maymun yetiştiriyorlar, ne sınırlar koyarak, ne acılar 
çektirterek, söz dinleyebilmesi için. Sözü tutmak demek, o sözü eyleminde 
gösterebilmesi demek. Allah’ın bunu yapma deyişi onu da getirip de hani, 
“balığı avlama’, balığı avladıktan sonra ne hale düşülüyorsa, bak öyle 
olmaması gerekiyor. Yani olmaması gerekeni öğreniyoruz demek ki böyle 
olunca olmuyormuş, sınırlanıyor. 

Domuzluk hali ise, en dip haldir, dönüşü olmayan bir haldir, tamamıyla 
kendi pisliği içinde yaşar, hayâ yoktur, kendini sınırlayan hiçbir şey yoktur. 
Toplumsal ilişkisi hiç yoktur, sosyal yaşasa bile değerler yoktur yani domuz 
ilişkisinde. Maymunluk da yine bir değerler var, çünkü yavrularını sahiplenir 
bak, ama domuzlarda olmaz. Enteresan bir şeydir, tamamıyla üst değer 
yapıları hiç yoktur.  Domuzluk en dip noktadır. Lakin evliyullahın dahi o 
dereceye düşüşü olur ama onlar Rahmani tarafıyla düşerler, diyeceksiniz ne 
alaka, çünkü seyrüsefere düşen bir insan bütün hayvanat hallerini bir 
şekilde (bakın evrim demiyorum),  bütün hayvanat hallerini evirilerek yaşar, 
tecrübe eder, tek, tek ve domuzluk haline kadar düşülür. 

Domuz halinde her şeye eyvallah çekme var değil mi, her şeye eyvallah 
çeker bir hale gelir. Başına ne gelirse gelsin, umursamaz, kendinin halinde, 
rahatlık değil hani diyor ya; miskine dokunma, O Allah iledir. Tam, miskinlik 
halidir, insanların pisliği içinde yaşar kendi pisliği olmasa bile, her şeye 
eyvallah der.  Büdelaları görürüz ya,  o pislik içinde yaşayan büdelalar 
vardır, emin olun cennet ehlidir. Hiçbir şeyi umursamazlar, kafalarına 
takmazlar, üst yapı kurumları değerleri hiç yoktur, rahat yaşarlar. Şurada bir 
tanesi oturup affedersiniz tuvaletini yapsa hiç umursamaz bile. Kimseyi, 
onun gibi. Küfür eder, bağırır mesela, böyle büdela çoktur gören var mıdır?  
Anadolu da daha çoktur. Onun için derler Anadolu da buranın velisinden 
çok delisi var. Bir yerde veliler azaldı mı, deliden veli çıkartır Allah, vallahi ya 
oranın yükünü kaldıracak bir veli lazımdır, büdela’sından daha çok yapar.  
Çünkü adamlar o kadar veli olmayacak potansiyele gelmişlerdir, o içinde 
olanları çıkartmayacak bir hale gelmişlerdir, delilerinden veli çıkartır. 

Araf Suresi, irade koymamız, sınırlarda durmamızı, sınırları göstererek 
sürüklenişi durdurmamızı ister. Ama, olması gerekeni, olmaması gereken 
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üzerinden bize öğrettiğini gösterir.  Biz nerde düşüyoruz Âdemi orada 
gösterir; düştüğünde yine kalk diyor. “Ya Rabbi biz zalimlerden olduk sen 
bizi affeyle’, yanlışa düştük. Ve emin olun dizgesiyle bakın Araf suresine, 
zaaflar, duygular, menfaatler ve haklar, zulüm, zulümler doğrultusunda 
acılar, zorlamalar, koşullar doğrultusunda karşılaştığımız olaylar, küfre 
varmalar, hani Allah nerede demelere gitmelerimiz… Musa (as) kavmi, 
arada hemen Hud (as) kavmi; biz atamızdan böyle görmedik, tarihi… Neyle 
kimlik bulursak, nelerle kişiliğimizi buluyorsak hepsi bizi sınırlıyor. Hakk’a ve 
hakikate karşı sınırlıyorlar bizi ve bu âlemde dışsal olarak sürüklüyor. 
Kontrol bizde değil,  nefsi emmare de. Kontrolü elinize alın ama evvela 
değerler edinin.  

Değerlerde ilk aldığınız sembollerdir, tabulardır. Namaz bir tabu olmuş, 
ibadetler tabu olmuş, Mekke bir tabudur. Sohbet bir tabu olmuştur 
tasavvuf da mesela, sohbetsiz insan yetiştirilmez çünkü. En basiti bir insana 
gideriz, biat ederiz bizim bir tabumuz olur dimi enteresan. Kavgamızı ederiz, 
dövüşümüzü ederiz, ondan sonra bir bakmışsınız yanlışa düşeriz, ondan 
sonra düzeliriz. Yola böyle gidiliyormuş tamam anladık diye gideriz mesela 
çok olur öyle. Vallahi bir tane, iki tane değil kavgası edeni çok oluyor, ama 
sonra ha böyle değilmiş, böyle olması gerekiyormuş deyip öyle gidiyor. 
Olması gerekeni gördüğü zaman diyor. İnsan olmaması gerekeni yaşamadığı 
sürece olması gerekenin bilincini edinemiyor ve toplumsal yaşantıda ve 
çokluk yaşantısında ancak edinilen bir şey bu. Ve ilkeler – levhalar- topluma 
verilecekken, öfkemizle düşürülürse topluma veremiyoruz ve bunu bir 
ayette görürüz, başka bir surede görürsün; “eğer sen onlara cevval olsaydın 
bağırıp, çağırsaydın onlardan yanında bir kişi görücü değildin” diyor.  Musa 
onun için toplumu tarafından hiçbir zaman benimsenmemiştir. Yani levhalar 
hiçbir zaman onların karakterlerine işlememiştir, yani Musa’yı almak yerine 
Firavun’u almışlardır.  Şimdiki günümüzdekini kastetmiyorum bakın, o 
sıradaki dönen olayı kastediyorum. Aynısını bize söyleyeyim. Kur’an’daki 
her şey bizde levha olması gerekmez mi? Yani sağlam taş, ilkelerimiz olması, 
üst yapı kurumları olması gerekemez mi? Gerekir, ama yaşadığımız 
şeylerden dolayı, öyle sebeplerle karşı karşıya kalırız ki, bir öfkeleniriz veya 
da bir doğru anlatmak için öfkeleniriz veya da bir hevamızdan dolayı 
öfkeleniriz,  bütün levhalarımızı düşürürüz yere. “Levhaları yere düşürdü” 
diyor, levhalar yere düşürülecek değil, sıkı, sıkıya tutulacak şey, muhteşem 
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bir şeydir bu bağlamda.  Yani üst yapı kurumlarının edinilmesini tek, tek 
sırayla edinilir.  

Sınırları verir ve irade konulmasını söyler. Daha önce bir sohbette dedik, 
Musa ayetlerinin tamamını okuyun, iradeyi konuşuyordur size,  Musa 
iradeyi koy diyor.  Hud gibi öngörülü ol,  öngörülü olmayı da “yaptığınız 
şeylerin sonuçları vardır” ın bilincinde verir Araf’ta. Araf’ta kalmamamız için 
irade koymamız gerektiğini göstermek için akıbetleri de öngöreceğimizin 
bilincini verir bize.  Diyor ki;  “biz yağmurları göndermeden önce rüzgârları 
haberci olarak göndeririz” Günümüzde dikkatli bakarsanız, hastalıkların bile 
semptomları yok mudur, belirtileri yok mudur, habercileri yok mudur? 
Başım ağır dersin, başım ama başka yerin hastalanır. Dişinin bir yerine bir 
şey olur aslında vücudunun başka bir fonksiyonunda bir şeyler vardır.  Veya 
da psikolojik bir şeyler vardır yaşantında, istesen de istemesen de biyolojik 
olarak sana da yansır o, vücudunun bir yerini de sakat eder.  Böyle 
durumlarda söz konusu… Psikolojik olarak yaşadığınız birçok şey vücut da 
karşılığı görülür. Yani hüvel batınsa, hüvel zahir olarak sende yansıyacak, bir 
yerini sakat edecek. Salih (as) kavmini nasıl helâk ediyor, psikolojik bir 
tavırda bulunuyorlar, helak edilen bir kavim oluyorlar. Safra kesesinde 
tuzlar anime edilirken, safra kesesi taş toplarsa, taşlaşırsa, katılaşırsa, hadi 
bunu da alalım diyorlar güme gittin.   Safra kesesiz yaşıyorsunuz bu sefer. 
Benim annemin safra kesesi yok. 

− Benim dalağım yok… 

Seninki de gitmiş o zaman.  Dalağın temizleyici özelliği var. Biliyorsun kanı 
çeviriyor, kan topluyor, temizleyici bir özelliği var.  

Öngörülü olmak, yaşadığınız şeyler, yaşayacağınız şeyleri öngörebilmeniz 
için önemlidir. Eğer adalet ilkesiyle düşünürseniz, Allah’ın her şeyi adaletle 
yaptığını biliyorsanız bugün birisiyle dalga geçtiysen,  o dalga geçtiğinin 
halini yaşanacağını da bil. Onun hali senin yaşayacağının belirtisidir. Bu gün 
bir yetimi hakirlersen, onun yaşayacağı hale de tanıksan, yani geldi esintisi 
sana,  bil ki aynı şeyi sende yaşayacaksın hiç kaçarı yok bu işin.  Yani 
cehenneme dönecek işin diyor. Mesele orada enteresan bir ayet daha var 
diyor ki; cennetlikler, “cehennemlikleri görür ve size yasaktır” diyor. 
Yasaktır demek; günümüze alalım akıbet olarak alalım, cennet halleri içerde 
yaşanır bu âlemde… Manayı, ilahi hali, ezanın bir halini bir kâfirde duyar, bir 
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müminde duyar. Aynı nimet üzerlerine geliyor ama kâfir. Onun üzerinde 
tecelli, üst yapı kurumu edinmemiş, değer edinmemiş ya onun halini 
hissetmez yasak ve bir müminde kalkıp ona veremez. Ezan dinliyorsunuz 
gönlünüz cennet mekân oluyor, adam da dinliyor küfre kalkıyor “ne gibi 
karga gibi bağırıyor filan’, nasiplenemiyor. Ve desin ki, “sizin bu halleriniz 
güzelmiş bize de verin” veremezsiniz. “Hiçbir elin değmediği” el değmiyor ki 
çünkü ruhani olarak yaşadığınız bir şey, ruhaniyetinde tecrübe etmesi 
gereken bir şey, veremezsiniz. Böyle muhteşem bir şeydir bu noktada.  

Âdem’in yaratılışının mitine baktığınız zaman, yaratılış miti potansiyellerini 
açığa çıkartma mitidir ve potansiyellerde İlahi sıfatlar var. Âdemin 
yaratılışının nedeni hüviyeti Hakk’a bürünmesidir. Yani kimliğini Hakk ile 
bulmasıdır ve Allah’ın sıfatlarını bu âlemde açığa çıkartmasıdır.  Bu âlemde 
açığa çıkartmasının birinci koşulu, şeytandır.  Yani o ahlakın zıttı, yani iyilik 
varsa kötülük olacak,  merhamet varsa zulüm olacak, fakirlik varsa zenginlik 
olacak ki bizde merhameti uyansın, cömertliği gelsin. Cömertlik kime karşı 
olur ki? Fakire karşı olur, yani ihtiyaçlı olana cömert olabilirsiniz. Şimdi 
potansiyellerin açığa çıkması için karşıt ilişki zorunlu geliyor, ister bunlar 
çiftler ilişkisinde olsun, ister karşıt ilişkilerde olsun, yani ister olumlu, ister 
olumsuz kıpıda olsun fark etmiyor. Toplumsal ilişkide, ortak bilinç edinmek 
yani sonuçta, ilahiyata göre irade edinmek için insanoğlunun bir süre 
kötülüğe büründüğünü görüyoruz. 

Evvela Âdem, zaaflarımız galip; zaaflarımızla sürükleniyoruz hepimizin 
olduğu gibi…  

Sonra tarihimiz, kişiliğimiz… Bizim soy, şöyle, böyle… Kimde olmadı ki, 
bende çok oldu valla, “soyuyla övünen ahmaktır” sözünü duyana kadar 
vallahi diyorum. Hz. Ali’nin sözü var ya, “soyuyla övünen ahmaktır” diyor. 
İster ehlibeyt olun, isterseniz Türk olun, isterseniz Arap olun, “biz Arap’ız 
Kur’an bize geldi, biz Türk’üz ya 16 devlet kurduk… Sen ne yaptın?” Farz 
edin ki, bir önceki yaşamınızda da düşman olduğunuz bir kavimden geldiniz, 
gittiniz güme. Farz edin ben Arap geldim şimdi de Türküm; vay bu Arap 
reziller var ya! Bir öncekinde sen gelmişsin, böyle bir tarafı var. Allah bilir o 
sırada da Türkleri hor görmüşüzdür. İşin şakası, işin esprisi ama söylediğiniz 
şeyi yuttur size Allah. Atam abi var, Atam abi bir gün dedi ki “vallahi daha 
önce ne söylediysem, ne tükürdüysem hepsini yalattı bana’. Hani 
düşünceleri varmış; dine girersen şöyle oluyor, böyle oluyor, bu söylemiş, şu 
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söylemiş; yargıları var. Valla ne varsa tükürdüysem hepsini yalattı, öyle 
değilmiş, öyle değilmiş… Allah verede burada yalasa da oraya bırakmaya, 
valla ya! 

Cehennem demek acziyete düşülenin olduğu nokta demek, ilkeye göre 
yaşamazsanız acziyete düşersiniz diyor. Yani Azametime dokunma, 
Gayretullah’a dokunma demek. Allah’ın bir gayreti var, bir ilke, bir program 
var, bir kaderi var. Kendisine program çizmiş, bir kader çizmiş, bir 
ölçülendirme yapmış ve onu kendisi yaşıyor.  

Diyor ki; ben bunu yaşarken -ilkeli olarak-, bir şeyleri murad ederken –erek-, 
sakın kendini sınırlama, sakın benim muradıma göre tersleşme. Eğer 
tersleşirsen, sana uyarıcı gönderirim diyor, yaşadığın bir olayı uyarıcı 
gönderirim diyor.   

Yaşadığı olay dâhi bir uyarıcıdır. Mesela, menfaatinize, kötü bir şey bir şey 
yaşıyoruz, ben ticaret yapıyorum teraziden çalıyorum farz edin.  

Allah göstermesin üstelik her zaman fazla tarttırırım, çıraklara dahi söylerim 
10 gr fazla tartın, 5 gr fazla tartın, ama eksik tartmayın. Bizden 1 gr, 5 gr 
gitsin ama onun hesabı geldiği zaman onun hesabı kötü. Bizden helali hoş 
olsun ama o helali hoş eder mi? Ahrette herkes kendi derdine düştüğü 
zaman vay haline! Burada bir kuruş, iki kuruş aranmaz, ahrette aranır emin 
olun. Adam alacaklı çünkü ne yapsın. Birde borçluysa iyi alacaklı olur. Yani 
kapına dayanır, ya Rabbi alacağım var der. Bir kuruşu dahi ister. Ahiret e 
bırakmayın.   

Şimdi farz edin ki terazide vicdanımda sızlıyor “niye böyle yaptım!’; Şuayp 
içinizde dirildi. Menfaate devam ediyorsun; o zaman helâk ettik onları, 
kaskatı kestik diyor. Ticaretinizde emin olun, ticaretine haramı katanların 
tamamında kalpler kaskatıdır. Hiçbir zaman maneviyattan zevk alamazlar, 
hiçbir zaman. Allah’a davet edilmiş ve hakikate davet edilmiş halde hakikate 
direnenlerin tamamı ilkesellikten hiçbir zaman zevk almazlar sıkar, idealist 
olan her şey adamları sıkar, uydurmadır der. Sonuç ne oldu; nihilizm oldu, 
bütün Avrupa ile beraber. Sıkar, değersizleştirir. Bir şeyin anlamı yok, anı 
yaşa… “Anı yaşa” nihilizm söylemidir. Anı yaşa niye;  hiçbir şeyin değeri yok, 
hiçbir şey yok ki, siz varsınız! Evet, nihilizm de öncelikli insandır ama 
değerleri yok ettiğin zaman insan yok oluyor. Anı yaşa, nefsini yaşa 
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anlamına geliyor, gittik güme… Değerleri yitirdiği zaman insan, insan oluyor 
mu ki, yok, hevaları kalır. Anı yaşa evet nihilizmin sonunda çıkan bir sözdür 
bu söz. Ama sonucu ne; ereksiz sadece anı yaşamaya çalışan şehvetleriyle, 
şunuyla, bunuyla, her şeyi yaşayan, gününü gün yapan, menfaati 
doğrultusunda yaşam ilişkilerinde yaşayan. Emin olun menfaatlerinin 
tamamı birden bir kesilsin, intihar edenin hattı hesabı yok.  Onu bırak, o 
kadar zevkte, o kadar muhabbette, o kadar varlığın içerisinde dünyanın en 
çok intihar etme vakaları, İzlanda, İsviçre, Japonya oran olarak bakıldığında 
bunlarda çıkıyor.  Tatmin olmuyorlar ki, değerlerini yitirdi tatmin olmuyorlar 
ki! Evet, güzel yaşıyorlar, normal yaşıyorlar, monoton, değerler yerli yerince 
oturmamış, ruh doymuyor, bir sıfatını doyuruyorlar ama diğer sıfatını aç 
bırakıyorlar, orası da hakkını istediği zaman tak tıkanıyor.  Karşılığını 
görmüyor çünkü…  

Şimdi iyice toparlayayım Allah’ın lütfu ihsanıyla… Araf suresi sürüklenen 
insanın kendine sınır vurarak irade de bulunmasını ve gerçeğe göre irade de 
bulunmasını, üst yapı kurumları edinmesi, üst yapı kurumları edinerek irade 
de bulunmasını istiyor. Çünkü üst yapı kurumları edinmeden irade de 
bulunamazsın. Ve bütün duygulanımların gerçeğe göre oluşması Nuh ile… 
Musa ile de irade de bulunmamız gerektiği… Gerçeğe göre duygulanımlarda 
bulunmak, gerçeğe göre irade de bulunmak, gerçeğe göre hayat kıblemizin 
olması, gerçeğe göre öngörülü olabilmeyi getirerek, öngörülü olarak 
yapmamız gereken şeyler neyse, olması gereken şeyler neyse, olması 
gereken gibi yaşamak ve olması gerekeni yaşamak ve bu şekilde hayatımıza 
yön vermemiz bilincini verir. Karşılaştığımız hiçbir şey, yaşadığımızın 
gerçekliliğinden şüphe duymamamızı gerektiğinin bilincini de getirir bize…   

Şüphe edenlerden olma, sen gerçeği yaşıyorsun. O zaman gerçeğe göre 
zaaflarını sınırla, gerçeğe göre menfaatlerinden uzaklaş, gerçeğe göre 
öngörülü ol. Çünkü gerçek tahakkuk edecektir, gerçeğe göre o zaman 
öngörülü olarak yaşa, sonuçlarını bilerek ve gerçeğe göre irade sahibi ol ve 
gerçek seni duygulandırsın. Duygular olmazsa gerçekler hayatınıza sirayet 
ederek eylemlerde görünmezler. İyiliği biliyorsunuz iyiliğin duygulanımı 
sizde olmazsa nasıl iyilik yapabilirsiniz?  Bir yetime nasıl el uzatabilirsiniz, 
soğuk, soğuk bakarsınız a yetimmiş… Ama merhametin duygulanımı, 
acımanın duygulanımı… Geçen gün Atam ağabeyle güzel bir şey 
konuşuyorduk; ya dedi, acımada, insan biraz yüksekten bakıyor, acıdım 
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diyor, insan yukardan bakıyor biraz dedi. Vicdanda ise yukardan bakmıyor 
aynı seviyeye geliyor. Dedim ya doğru söylüyorsun katılıyorum sana. 
Acımayalım, vicdan sahibi olarak merhamet duyalım. Acıyan insan ya 
böyleymiş bak yukardan bakıyor ama vicdanlı insan böyle olması gerekiyor, 
yapması gerekeni yapar aynı seviyeye gelir. Biraz daha görüşü nettir. 
Yukarıdan baktığın zaman tepeden bakıyorsun, küçük görüyorsun, vallahi, 
dedim doğru söylüyorsun.   

- Vicdanlı insan çözüm ürettir.   

Vicdanlı insan çözüm ürettir çünkü yukarıdan bakmaz, acıdı kaldı ama.  
Vicdanlı insan el uzattır. Çünkü vicdanda ilk çıkacak şey hakkani davranıştır, 
yani gerçeğe göre davranıştır, adaletli davranıştır, el uzatıştır. Ya yaptığın 
şeyin problem olarak sana gelişi; “Ya Rabbi zalimlerden oldum, geri sana 
döndüm.” Veya gördüğün neyse olması gerekeni yapmaya teşvik eder seni. 
Hakk kefesi ağır basar. Yapman gereken neyse oraya sevk eder. Yani 
vicdanın iki kıblesi vardır.  Bir kendi üzerine dönerdir birde olması gerekene 
sevk eder bilmem anlatabildim mi? Yani sizin üzerinizde, kendi üzerinizde, 
hesap görmenizi sağlar, kendinize dönüşünüzün kıblesidir kıblesi değil 
melekesidir. Yani tam bir makastır.  Hem içeriye doğru dönmemizi sağlar, 
hem de dışarıda olması gereken neyse ilkeye göre onu yapmanızı sağlar. 
Oraya sevk eder, zorunlu sevk eder, yapmazsanız içerde başlar yanış,  “niye 
yapmadın, niye yapmadın’. Sizi takip eder bir ömür boyu, vallahi 
yaptıklarımın hepsini unutmuşum, sadece yapmadıklarım beni takip ediyor 
hala. Niye orada böyle yapmadın, şöyle yapmadın, hâlâ beni takip eder, 
ama yaptıklarımın hepsini unutmuşum, ama yapmadıklarım olması gerekip 
de yapmadıklarım, karşı, karşıya kalmışlıklarım, halen takip ederler. Halen 
orada affedilmemişim, “halen diyor, seni affetmedim burada’, olması 
gerekeni yapmadın çünkü…  

Vicdanınızda hep canlı tutulan şey, o sıfatın gereğinde daha affedilmediğiniz 
işaretidir. İyilik yapıyorum, yapıyorum ama halen olmuyor. Nerede anladım, 
en son şunda anladım, dedim ki;  bu Araf’ta yani ikisinin arasında kalınan… 
Bir taraftan cennetimi yaşıyorum, bir tarafta cehennemi yaşıyorum ikisinin 
arasındayım yani, bundan nasıl kurtulursun?  Yapmadığın şeyi, gittin yine 
aynı şekilde ona yaparsan veya da özür dilersen, ya kardeşim böyle bir 
durum vardı ama yapmamıştım, özür dilersen veya da o şekilde olan bir şey 
yine önüne çıktığı zaman bir fırsat bu sefer yaptığın zaman unutturuyor 
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sana artık, tamam hesabın görüldü diyor. Birincisinde yapmamıştın ama 
şimdi yaptın. Ya gideceksin, yine ona yapacaksın, uzun zaman geçmiş onu 
bulamıyorsun, ya da aynı şeyle karşı karşıya kaldın ve yapman gerekeni 
yaptın affederler.  

İyilikler, kötülükleri gidericidir, olmaması gereken kötülük seni Hakk’a örten, 
kendi nefsine kötülük. Bakın Kur’an-ı Azimüşşan da zalim derken;  onlar 
nefislerine zalimdirler. “Onlar kendi nefislerine zulüm ediyorlar” Zulüm 
karanlık demek. Karanlığa atıyorlar dediği kişilerin başkalarına zulmü değil. 
Dikkatli bakın imlemelerine… Kişinin kendisinin zalim olduğunu, kendisine 
zulüm ettiği anlatılır orada. Çünkü yaptığınız her kötülük, hakikate sizi örter, 
karanlığa sevk eder, sürükler sizi âleme, dünyanın karanlığında sürüklenir 
gidersiniz. Girdaba düşmüş gibi, döner, döner durursunuz, çıkamazsınız işin 
içinden. Ne zamanki iyiliğe başlarsınız girdaptan çıkarsınız, zulümden 
kurtulursunuz. Kötülük insanın kendi nefsine yaptığıdır. Bir insan bir insanı 
nefsinden dolayı öldürüyor katil ediyor, ona kötülük mü yaptı?  Kendine 
nefsine kötülük yaptı! Kendini öldürüyor adam. Emin olun ruhuyla dua 
eder; Allah senden razı olsun, beni kurtardın, üstelik yüklerimi de aldın; 
geçmiş olsun. Hayatta son vermek demek, bir insanın onun yüklerinin 
tamamını da almak demektir. Bir anlık vahşet, bütün hayatını cehenneme 
çevirir insanın, bütün akıbetini bir anda cehenneme çevirir, bilmiyor. Her 
yere bir katil lazım ama Allah katillerden eylemesin. Her yere bir kasap 
lazım ama Allah bizi kasaplardan eylemesin.  Kasaplıkta tuhaf bir iş çünkü 
kes, doğra, biç… 

Araf’ta anlatılan şey, gerçek size geldiği zaman şüpheye düşmeyin, 
sürüklenişte olduğunuz şeylere, tabularla beraber sınır vurun, değerleriniz, 
dokunulmazlarınızla beraber sınır vurun. Ve özgürleşin… İrade de 
özgürleşin, duygularınızda özgürleşin, yaşam ilişkilerinizde, ihtiyaçlarınızda 
özgürleşin, hakkıyla yaşamda özgürleşirsin. Herkes hakkıyla yaşarsa, terazisi 
doğru tartarsa, herkes birbirine güvenerek daha iyi yaşamaz mı? İlişkileri 
daha güvende olmaz mı? Ticaretin daha çok artmaz mı? Çünkü adam sana 
güveniyor, daha çok müşterin gelmez mi? Ama güvenmiyor, bir daha gelir 
mi? Bir adamı kandırdın, kandırdığın zaman bir daha gelir mi? Özgürlüğünü 
elde ediyor, süreklilik istiyor bak, sürekliliğiniz olur, toplumsal yaşantıda, 
sürdürülebilir olur aynı zamanda. Ama sınırlandırılmamış nefis, 
menfaatlerde, duygularda, zaaflarda, iradede, beklentilerde, 
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sınırlandırılmamış nefis her zaman güvensizlik, sürdürülebilir bir toplum 
yaşantısı vermez.   

Özgürlük sınırlamalarla alakadar, nefsin sınırlandırılması ile alakadardır. 
Neyi? Bakın geçmişinize aşkın olacaksınız, menfaatlerinizi aşacaksınız, 
beklentilerinizi aşacaksınız, zaaflarınızı aşacaksınız, helallere taşıyacaksınız. 
Zaten Kur’an’ı Azimüşşan da söyler;  “size neyi helal kılıyorsak onları 
yaşayın, sizlere verdiğimiz iyilerden, güzelliklerden helallerinden yiyiniz, 
içiniz, şükrediniz, ne kadar az şükür ediyorsunuz”  Çünkü, burada helal 
kılınan, Hakk’a taşıyan, gerçeğe taşıyan, sürdürülebilir olan… Süreklilik de 
sizi sürdürülebilir bir yaşama taşıyacaktır.  Ama haram olan sürdürülebilir 
bir yaşam öngörmüyor orada size. Eğer böyle yaparsan sürdürülebilir bir 
yaşam edinmiyorsunuz diyor ve geçmiş yaşamları size mantıksal olarak 
örnek veriyor; ya ben helâk ediyorum diyor ya da başka kavimler gelip helâk 
ediyor diyor. İstisnasız! Hud’un kavmi, şu, bu hepsi helâk ediyor. Musa’nın 
kavmi için, halen bir toplum olamazlar diyor. darmadağın ettik diyor, 
dünyaya dağıttık onları diyor. Çünkü sürülebilir bir yaşamı öngöremediler.  
Levhaları alıp gerçekten içselleştirselerdi, levhalar tabuları olsaydı, 
kırmasalardı, on dört emir vardı.  Dört tanesi söylemişlerdi bana 
hatırlamıyorum, takdiri ilahi. On’a düşürdüler. Babanın bir lafı var,  bazen 
kebap söylerdi; oğlum, artık bu kuşbaşılar civciv başı oldu derdi, yani 
eskiden çok büyüktüler,  küçülttüler derdi, civciv başı oldu. On dört emri 
tuttular kuşbaşı yaptılar. Kuşbaşından civciv başına çevirdiler, ondan sonra 
ye, yiyebilirsen.  

Kendine doğru, menfaatlerine doğru yontular. Zaten Kur’an’da on dört 
emrin tamamı kabul edilir, on emir yani kendilerinde olan hükümler neyse 
onlarla gelsinler diyor, onları kabuldür, onlar değişmez. Tevrat’taki 
hükümler Kur’an’da direkt kabul edilir. Üzerlerine eklenen mitsel vakalar, 
iftiralar attılar, şunlar, bunlar dimi, onlar kabul edilmez. Dejenere olan taraf 
o taraftır.  Hükümler vardır, Adam öldürmeyeceksin, yalan 
söylemeyeceksin… Kur’an’ı açın hepsi var, hükümler direk kabul edilir. Onun 
için Tevrat deyip de böyle bir kenara atacağımız bir kitap değil, hükümler 
olarak halen orada gerçekleri barındırıyor. Değerleri edinmemizi kabul 
ediyor. Tevrat töreden geliyor, yasa.  Yasa –üstyapı kurumları- bilinçte 
değerlere döner, değerler önyargılara döner, önyargılar yaşam biçimine 
döner ve yaşam biçiminde duygulanımlar değerlere göredir. İradeler o 
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değerlere göre istençler belirir ve ona göre yol tutunur. Ve bizden istenen 
ise gerçeğe göre üst yapı kurumları edinmemiz toplumsal yaşamı yasalarla 
aynı zamanda evrensellere göre şekillendirmemiz ve ondan sonra 
duygulanımlarımızın hepsini veya da iradelerimizin hepsini ona göre biçim 
kazanarak bu âlemde görünüşe taşınmasıdır. Öyle olduğu zaman ne olur? 
Halifelik istenci “yeryüzüne halife yaratacağım” istenci zuhur eder. Âdemde 
bireysellik de, ama toplumda bütün insanlarda… Bu sefer bir bakıyorsun 
Allah’ı azimüşşan da tezahür ediyor. Bütün insanlara bakın artısıyla, 
eksisiyle Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarının tezahüründen başka bir şey 
göremezsiniz. Kimi Kahhar, kimi Celil, kimi Azim… Ama olumlu kıpıda mı, 
olumsuz kıpıda mı? Yani, aslî tecellide mi, zilli tecellide mi…  Kendi nefsine 
döndürüp de, kendi nefsi üzerine enaniyetine doğru sevk edip Allah’a 
örtünmüş bir şekilde mi… Yoksa hepsini Allah’tan bilerek kendini fakra 
taşımış ve asli yetine göre yaşayan… Yani bizatihi üzerinde o sıfatları Allah 
yaşıyorken, Allah’ın yaşadığının bilinciyle yaşayan bir bilinçle mi… Çünkü 
bilen O. Biz değiliz ki! Yaşayan O, biz değiliz ki… O bilince taşındığınız anda 
aslî tecelliden siz verirken Allah verir, siz severken Allah sever, Vedud 
Allah’tır çünkü siz değilsinizdir ki.  

Onun için bakın en sonuna gidin Araf süresinin, kulluğu işaret eder. Kulluk 
demek abid, hizmetkâr demektir. “Allah’ın iradesine hizmet ediniz” Başta 
iradeyi koydu bakın, başta kendisi iradeyi koydu, Salih’in dilinden iradeyi 
koydu. Cumartesi günü Tevrat’ta iradeyi koydu, iradeyi koyuyor hâlâ böyle, 
böyle, sınırları koyuyor demektir. İrade yaşama döndüğü zaman ilkeler 
üzerinizde görünür olur, iradeye kulluk edin.  Bakın şeytana secde edin 
dediği şey, şeytan ve meleklere secde edin dediği şey, insanlarda 
emirlerime uyun dediği şeydir. Fark eden bir şey yok ki aynı şey,  akli olarak 
bakın, Âdem’e secde et. İnsana da diyor ki, tamam sana Âdem’e secde et 
dedim ama Âdem secde edilmeyi istiyorsa, irademe secde et. Yani irademi 
yaşamda göster. Farz olanı göster, emrimi yaşantıda göster. O zaman her 
şeyin sana secde ettiğini göreceksin. Onun için kulluğu ön görür, özgürlük 
bu noktada bireysel olarak kazanılır, toplumsal yaşantıda, bakın sınırladınız, 
özgürlüğünüzü buldunuz. Kiminle, Allah ile… Ama neyle, toplumsal 
yaşantıda buldunuz. Toplumun kendisi, ilkeleri yasalar olarak edinirse 
değerler olarak, üst yapı kurumları olarak edinirse ve bu kültüre kadar 
sirayet ederse -çünkü kültürde duygulanımlarımızı da buluruz- sanatlarında 
dahi görünürse o toplum özgür yaşayan bir toplumdur kendi içinde.  Ama 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

278



keyfiyetler doğrultusunda yaşayan bir toplum değil, ilkelere göre yaşayan 
bir toplum ve böyle bir toplumda bulmak çok zor.  

Metin Baba’nın dediği; insanlık daha Musa (as) zamanına bile daha gelmedi. 
Musa’ya gelmedi daha, kişi olarak halen Musa’ya dahi gelemedik. Yasalar 
işlemiyor ki, keyfiyetler ve menfaatler işliyor devletler olarak. Daha halen 
Birleşmiş Milletler, filancanın, filancanın emri altına göre işliyor. Bütün 
dünyanın, yaşayan insanların hakların üzeri yaşamıyor ki veya da onu da 
bırakın kuvvet yok, ne zamanki Birleşmiş Milletlerde kuvvet oluşturulur, 
büyük bir kuvvet, sözü geçen uygulayıcı olan işte o zaman belki o kuvvetin 
getirdiği yasalarla beraber devletler kendilerini sınırlayabilirler. Çünkü 
Birleşmiş Milletlerin caydırıcı olarak, uygulayıcı olarak kuvveti yok.  Olmadığı 
için zaten devletler istediği gibi firik atıyorlar. Caydırıcı bir Birleşmiş Milletler 
düşünün askeriyesi var, yasaları var,  dünya devletlerinin hepsini sınırlamış, 
hepsi özerk ama Birleşmiş Milletlere bağlı olarak yaşayan sınırları olan 
devletler olarak düşünün. Yasa demek sınırlama demektir, sınırlama demek 
ilkesine göre özgürce yaşama taşımak demektir.  

Onun için Araf suresi bir daha söylüyorum,  Araf tutsaklıktır,  tutsaklıktan 
kurtuluşunun suresidir. Sen kendini bununla sınırladın, tutsak ettin, ama 
gerçek sana geldi, irade koyamadın ikisinin arasında kaldın, tutsak kaldın. 
Şimdi cehennemin dipsiz kuyusunun tutsaklığı… Zaaflarına ayak uyduranlar, 
sürüklenenler, aşağıya inenler yani aşağıya inip de, iniyor, iniyor, bakın 
aşağıya iniyor. Cehennem kuyu demek, indikçe daha inenler var, amenna 
ama birde ikisinin arasında kalmış var, yükselenler var değerler sizi geri 
cennette yükseltir. Şimdi bir iniş var ya, ilk yükseliş nasıl oluyor diyor ki, “ya 
rabbi biz zalimlerden olduk.” Hud  (as), “ Biz onları kurtardık” diyor bak. 
Kurtardık demek, kendimizi yükseldik demektir. Hangi peygamber ve tayfası 
kurtuluyorsa o ilkeyi yaşamalarıyla beraber, o ilkeyle beraber özgürlüklerini 
o zamanın koşullarına göre bulanlar demektir. Şuayb, hak ve hakikat 
üzerine özgürlüğünü bulmuyor mu,  adalet sıfatı gereği… Zaten en yüksek 
derecede adaleti, Şuayb den öğreniyor Musa (as). Musa’dan bahsediyorsa 
zaten toplumsal, bireysel adalet var Şuayb de… Topluma bir türlü 
yediremiyor, niye çünkü sözel, sözel olduğu için bağlayıcı değil. İnsanlar 
duygularını menfaatlerine göre kabul etmiyor. Ama anlaşma gereği çok 
enteresan Musa da anlaşmayı sözel değil, yazısal… Yazılı oldu mu yani 
hukuk, yani bak akit etmişiz Allah ile. Mesela diyor ki, Turu başlarına 
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kaldırdık niye; Kabul etmiyorlar. Levhalar geliyor ya Musa biz bunları 
kaldıramayız, bu levhalar bize ağır geldi.  Niye kabul etmiyor yani biz 
menfaatlerimizi sınırlamayız, yani yaşam biçimimizi sınırlamayız diyorlar ve 
“Turu başlarına kaldırdık gölgelik yaptık” diyor Cenab-ı Hakk ve onlar 
secdeye kapanıyor; ya Musa kabul ediyoruz, diyorlar.  Turu geri yerine 
indirdiklerinde “ya Musa eğer Tur başımıza kalkmış olmasaydın bizde bu 
levhaları kabul edici değildik’.  Ama adamlar samimi ya, içlerinde ne varsa 
söylüyorlar. Ama bakın burada önemli olan şey şu biz gerçek, gerçek diyoruz 
ya, realist olmak. Hayatta tecrübeler var, kendi yaşantımızda da vardır, 
zaaflarınıza, menfaatlerinize, geçmişinize bağlı olarak, hiç aşmadan 
yaşadığınız şeylere dikkatli bakın başınıza getirdiklerine dikkatli bakın. 
1974’lerde milliyetçi kesimin çektiği acıyı kimse çekmemiştir. Devlet 
Bahçeli’yi onun için bazen takdir ederim ben. Kimseyi sokağa salmıyor; 
çünkü tecrübe edindiler. O tecrübeyi edinmeseydi şimdiki milliyetçi kesim 
nasıl olurdu bilemiyorum. 

Ama dinci kesim, hiçbir şekilde onu tecrübe etmedi bak, şimdi onu tecrübe 
etme zamanı. Dünyaya, siyasete bak, 74 de dinci kesimde hiç acı çekilmedi. 
Çünkü zaaflar daha orada açıkta değildi, ilkeliydiler ve potansiyel olarak 
gizildiler.  Kendilerini açmadılar. Açtılar, siyasette söz sahibi oldular, zaaflar 
başladı,  hem eğitimde cemaat, hem siyasette, Erbakan ve uzantısı ve 
günümüzdeki Erdoğan, Gül vesaire… Kendilerinde olan potansiyelle 
yüzleşecek hiç bir şeyi tecrübe etmediler. Şimdi tabular belli, tabuları 
tecrübe edip, ondan sonra kendi üzerlerine dönmesi gerek. Şu anda 
sorgulanıyor dinci kesim; niye bu kadar zenginleşiyor, zenginleşmesi doğru 
mudur? Tabular çıkıyor, niye çıkıyor, zamanın tinine göre mi yaşayacağız 
yoksa geçmişe göre mi yaşayacağız? Korkular, hadi onu da bırakın, şimdi 
kendi içlerinde eğer zenginleşirse, zaaflar daha çok ortaya çıkarsa…. Ucu 
bucağı yok, tanık olduğumuz çok şey vardır. Ne oluyor gerçekten, tabular 
ellerinden çıktı mı?  Levhalar düşüyor mu? Levhalar yerlerde! İçlerinde 
samimi olanlar vardır, onlara selam olsun.  

Hayattan bir örnek veya da kendi ticaretimizden bir örnek olsun, 
sürüklenenleri görürsün, konuştuğun, oturttuğun menfaat… İki dakika 
Allah’tan konuşmaya çalış böyle arkadaş grubunda, mütahit, filan, olsun 
şunlar olsun, bunlar olsun; ya bırak hele abi projeyi ne yaptık, öbürünü ne 
yaptık… Tamam, onların zamanı vardır,  Allah’ı konuşacağın zaman işler 
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karışır, başka yere kayar, emin olun. Ne menfaatler… Benim arkadaşlarım 
var diyor; ya, adam kelli, felli, sakallı, onlu, bunlu, şunlu fark etmez ama 
ticaretine geldiği zaman gramından çalıyor. Gram dedikleri şey santim, 
santiminden çalıyor, gramın binde biri yani. Düşünün yani tamah… Kim 
oldukları önemli değil, zaaflar, menfaatler, nerede olursa her zaman da var. 
Kur’an’da anlatıyor ya her zamanda var.  Bize düşen ne? Gerçeği biliyorsak 
Araf’ta da kalmamamız, iradeyi koymamız ve irademiz neyse onu siyasette 
oyumuzla, siyasete girmek değil bakın, siyasete müdahil olmayın, sizi 
hırpalar ama oyunuzdan mesulsünüz kullan. Her İnsan oyundan mesuldür. 
Rüştünün ispatıdır, iradesinin ispatıdır, eğer rüştünüz varsa… Efendim, siz, 
kime, nereye oy vereceksiniz. Ya senin rüştün var kardeşim, git kime 
veriyorsan ver, ben kendi rüştümle kendim istediğim yere veriyorum, 
bireysel hürriyetim bana ait. Ya, size göre oy vereceğiz! Yok, size göre değil, 
kendine göre… Orada senin ayırt etmen lazım, benim değil.  Senelerden beri 
ders görüyorsak, hâlâ irade konulmuyorsa, orada bir problem var demek ki! 
Halen çocukluk devresinde kaldık.  

Bakın orada Kur’an Azimüşşan’da verilen sıraya baktığımız zaman Âdem, 
zaaflar daha çok çocukluk zamanlarıdır insanın…  

Ondan sonra Nuh,  duygusal tarafı, ergenlik zamanları insanın duygusal 
tarafı ergenlik zamanlarıdır. En çok duygusal olan kişiye bakın, müzikler 
dinler gençler, inanılmaz atraksiyonludurlar; duygularına göre… Onun için 
ergenlerin tamamı duygusal olduğu için ailelerinle de problem yaşarlar. 
Çünkü duygularınla hareket ediyorlar daha çok, ondan sonra kalıplarına 
sığmıyorlar. O duygularla, hareketlilikle, birde zaafları var tabii, zaafları 
geride kalmıyor onunla beraber devam ediyor.  

Ondan sonra hemen arkasından akli olarak yaşam biçimi edinmeye 
başladığı zaman bu sefer ne yapıyor hayata karşı öngörüleri olmamaya 
başlıyor. Ticaret ilişkilerine başladıkları zaman yani çalışmaya, hayatın 
gerçeklerinle karşılaşmaları menfaatler, biraz daha ilerisi artık yasaların 
işlevsel olduğunu ve yasalara göre yaşamasının gerektiğinin bilinci. Bakın 
başta ağaca dokunma emri Musa da, 14 emir levha olarak verilmiştir. Başta 
sözel emir vermişsiniz. Aşağıda, insanın kendisine yükselmesi için geri 14 
tane emir vermişsin; o’da emir bakın.  14 emir diyoruz, 10 emir diyeyim ben 
yine, 10 emir veriyor, başta ağaca dokunma! Ya Musa levhalara sıkı, sıkı 
tutun emrini verdi Allah. 
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Tamamda düştü yere, ne yapak? Cumartesi balık avlamayın yahu nasıl 
avlama kardeşim, bir avcı avlanmaz mı?  İmkân yok! Avcı olan bilir, ben bir 
ara gittim, hallerini aldım da oradan biliyorum. Avlanmam hayatta onu 
söyleyeyim. Keklik avına götürmüşlerdi beni, adam efsuna yatıyor vallahi. Ya 
saatlerce kalır mı insan, deli olur. Benim gibi birisi katiyen yapamaz, 
hiperaktif, durur muyum? Saatlerce kekliği bekliyorlar ola ki bir keklik 
gelsin, vursun. Adam evi bırakıyor, işi bırakıyor, aşı bırakıyor gidiyor avlıyor. 
Kendine ait bir ruhu var, ya enteresan bir şey vallahi diyorum. Ali usta diye 
birisi var, Ahmet can, senelerce avcılık yapmış, avcılığı bırakana kadar 
ebeleri ağladı zaten. Bir gün sofra kuruyorlar, celse kuruyorlar, Ahmet 
abinin medyum vari halleri var ya… O sırada geyik geliyor, geyik bir daha 
avlanmayacaksın filan, filan… Ondan sonra avcılığı bırakıyor. En son 
öldürdüğü bir geyik, o geyiğin ruhu geliyor celseye, adam gitti güme. Bir 
daha bırakıyor, avlanmıyor. Geyik gelmeden önce bıraksana! 

Şimdi avcısın, rızkını da ondan kazanıyorsun ve balıklar geliyor. Psikolojik 
tarafı da var bu işin, hadi gel emri dinle.  Unutuyorsun… Unutanlardan 
olma! Emri dinlemememizin en büyük sebeplerinden biri de unutkan 
olmamız. Onun için Araf suresinde bize söylenen şeylerden bir tanesi de,  
emri içselleştirin! İçselleştirin demek emri levha edinin, kendinize sıkı, sıkıya 
tutunun ama içselleştirerek tutunun; sizde, iradelerinizde tezahür etsin.  

Bırakacağınız bir şey olmasın, melekeleriniz olsun artık ve bir şeyle 
karşılaştığınız zaman unutmuş olsanız bile varlığınız ona müsaade etmesin.   

Eğer emir varlıkları olmuş olsaydı dışlarında değil, levhalar kutuda hani 
kutsal sandık var ya, sandıkta. Şu kutsal sandığa yani, akıl sandığına 
alınmamış, üst yapı kurumu edinilmemiş, dışarıdaki bir sandıkta istediği 
kadar olsun kendisine dışsal, dışsal olduğu sürece bağlayıcı değildir. 
İçselleştirmesi lazım ki, bağlayıcı olsun. Bağlayıcı olduğu zaman ne oluyor,  
aidiyetler ve sahiplenmeler geliyor. Üst yapı kurumları, değerler sizde 
oluştuğu zaman sahiplenmeler ve aidiyetler geliyor. Biraz evvelki ezan 
vakaları, namaz vakaları, anlattığım şeyler, aidiyetler ve sahiplenmelerdir, 
aidiyetleriniz olur, sahiplenmeleriniz olur ve o doğrultuda hayatınıza yön 
verirsiniz, değerleriniz olur. Bakın değerler sizde psikolojik olarak, 
aidiyetlerde, sahiplenmeler düzeyindedir. Değerleri nerede görürsün, bir 
insanın aidiyetlerinde ve sahiplenmelerinde görürsün, ona göre 
duygulanımlar olur, ona göre iradelerde bulunur ve ona göre eylemlerde 
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bulunur. İçselleşsin diyor sizde, içselleşip ve içselleşmeye göre irade 
koyunuz ve hayatınıza yön veriniz, yoksa Araf’ta kalırsınız.  Ya dipsiz kuyu, 
kuyu cehenneme doğru inmeye devam edersiniz ya da emri tutarak 
cennete yükselirsiniz yani geldiğiniz yere geri dönersiniz. Bunu da ayette 
söylüyor zaten, “deve iğne deliğinden geçtiği zaman” ne olması lazım; iplik 
gibi olması dümdüz dimi.  Eğri büğrülük gidecek. Neyle; Sabır ile.  Tutarlılık 
yani, baştan ne diyor, şüphelenenlerden olma, tutarlı ol, deve tutarlıdır, 
dümdüz gider. Baba derdi; oğlum tutarlı, tutarlı olmasına da kervanı çeken 
bir eşektir. Gel de bunu anla, vallahi eşekler kervanın başını çeker.  

- Çünkü eşekler gittikleri yolda en düzgün, en güzel, en çabuk çok 
yolu bulur. 

O güzel gözler bende olsa ben de giderim vallahi ya, bakışları ve görüşleri 
daha keskin. 

- Onları dağa bırakırlarmış, onların peşinden giderlermiş, en güzel 
yolu onlar bulurmuş. Öyle bir özelliği var onların.  

Onlarda diğerleri de suya doğru gidiyor, nere olursa. Zaten orada su 
kavramı var.  12 kavime ayırdık diye bir şey var. 12 suya ayrıldı. Yusuf’tan 
gelen bir gelenek var.  Yusuf 12 kardeşler, her biri aşiret oluyor zaten, 
Mısır’da her biri bir aşiret olur. Biz Kur’an’da kavimleri okuyoruz, kavimler 
kolektif bilinçtir. İçinizden bir peygamber gönderdik demek, o kolektif bilinci 
uyandıracak, vicdanlarının sesi olacak, o ortak aklı uyandıracak ve başka bir 
üst bilince taşıyacak yani cennete taşıyacak. Ama olumlu noktada cennete 
taşıyacak, olumsuz noktasında cehenneme indirecek. Yani sürükleniş devam 
ediyor, kontrol kendilerinde değil, nefislerinde hala… Kavim demek bir 
bilinç yapısı demek orada,  çünkü her birine dikkatli bakın, orada bir kavmi 
zikrederken bir sıfata göre zikreder, “ya halkım bunu böyle yapmayın” 
diyor.  

- Halkın bir özelliği var.  

Halkın bir özelliği var, ne?  Haram yeme özelliği, Allah’a inanmama özelliği, 
putları var vesaire,  o halkın belirleyici olan kimlik yapıları var. Kimlikleri, 
ortak kimlikleri, kolektif kimlikleri zaten ortak akıllarıdır onların ve 
içlerinden birisi çıkmazsa uyanışları olmaz. Kendilerini iğneleyecek ve onları 
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düzeltecek ve hakikat ile tümeline taşıyacak, yani onları örgünsel olarak 
takva elbisesine taşıyacak, önemli olan şey zaten o. Taşıyacak yine kendi 
içlerinde olan bir iğnedir. O da peygamberdir yine; deve iğne deliğinden 
geçmediği sürece, onlar deve olup da kendilerini iğneleyen yani hakikati 
uyaran… Hani iğneledi beni derler ya… Bakın bu gibi şeyleri sembolik olarak 
da okuyun.  

İğnelemek demek, dikmek demek, bütüne taşımak demek… Ama iğne acıtır. 
Gerçek, nasihat dediğiniz zaten iğnelemektir. Annenize ya anneciğim, niye 
nasihat veriyorsun dersiniz; yani iğneliyorsun. Kızım sana söylüyorum gel işit 
derler. İğnelemeyi Anadolu da daha çok böyle ifade ederler; hani kızım sana 
söylüyorum gel işit. İğneleme beni! Sizi hakikate taşıyıcı olandır. Ve öğüt 
gerçeğe göredir. Yanlışa göre öğüt verilmez zaten. yanlış yaptınız, bir iş 
yaptınız, hata yaptınız ve hatanızdan dolayı da zarar çektiniz. Başka birine 
öğütler misiniz şu işi bir daha yap diye, evladınıza öğütler misiniz? Öğüdü 
gidin Lokman Hekimde görün; evladım, yavrucağım, zerre kadar iyilik 
yapsan o gelir seni bulur. Zerre kadar kötülük yapsan… Bak gerçeğe göre, 
öğüt gerçeğe göre verilir. Yapılan deneyimlere göre, edinilen gerçeğin 
bilgisi, öğütlerde açığa çıkar.  

Ama musibetini, bir daha söylüyorum musibetini yaşamadan hiçbir şekilde 
o gerçeğin bilgisini kıymetini de edinememiştir. Ne mekânsal olarak 
yaşadığımız gerçeğin bilgisini, şükrünü nede yaşadığımız gerçeğin bilgisini 
edinemiyoruz. İçselleştiremiyoruz. Daha doğrusu bilgiyi ediniyoruz da, 
içselleştiremiyoruz, hayatımıza onunla biçim veremiyoruz. “Ya Âdem bunu 
yeme” nin bilgisi var; ama yiyor. Yemesi için zaten konulmuş, balığı da 
avlasınlar diye konulmuş; ders olsun. Yani öyle olmaması gerekiyor’un 
bilincini alsınlar diye. Sınanmak için…  Zaten ayetle söylüyor, sınayacağız 
diyor sizi. Araf suresine gittiğiniz zaman onu da söylüyor, sınanacağız, sizi 
imtihan edeceğiz diyor. İmtihan etmek demek, sizin potansiyelinizi açığa 
çıkartacağız diyor, yani karşılaşacağınız olaylar, yaşadığınız şeyler, sizdekini 
açığa çıkartacağız diyor ve çıkartıyor da.  

Kavim bir bilinci anlatır ve o bilincin bizdeki izdüşümü varsa, vicdanımızın 
sesi olan peygamber kimse onunla karşı, karşıya kalırız vicdanımızda.  Ve 
bizi ya kendimizle yüzleştirir ya da gerçek olan neyse o gerçeğe göre 
yaşamaya sevk eder. Yani olması gereken neyse onu yapmamıza doğru sevk 
eder ki, önemli olanda vicdanda budur. Çünkü vicdan makas gibidir. Ya 
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kendi üzerine döndürür kişiyi ki hesap gördürtür ya da olması gerekene sevk 
eder, olması gerekeni yaptırtır. Yapmasa kişi ve gerçektende vicdanlıysa, 
peygamber orada hep konuşuyorsa… Çünkü hep konuşturuyor. Birisi 
gerçeği edinmişse, Hakk’ı da üzerinde buluyorsa, o peygamber orada 
konuşmaya devam eder, seslenir. Niye yaptın böyle, niye yaptın böyle, 
yapman gereken oydu! Onun için insanlığın toplumsal düzeyde vicdanının 
sesidir peygamberler.  ‘Böyle yapmayın, şöyle yapın’ söyledikleri her şey.  

Burada da işlenen şudur; iyiliği emret, kötülükten men et.   

Enteresan bir tarafı daha var peygamberleri dahi sorgu, suale vereceğiz 
diyor. Hiç kaçarı kuçarı yok diyor yani. Nasıl sorgu sualleri var 
peygamberlerin, İsa’da görüyoruz, ben mi söyledim diyor böyle, böyle 
aslında oradaki sorgu sual; sen gerçeği hakkıyla dile getirdin mi, getirmedin 
mi?  “Getirdim, Ya Rabbi!’ 

Oradaki gerçeğin peygamberin dilinden dile getirilişi, onların gerçeği 
yaşamadığının idrakine erişleridir. Çünkü bir kişi gerçekle yüz yüze geliyor, 
gerçekle yüz yüze geldikten sonra gerçeği dinlemiyorsa, gerçeğin ona 
söyleyeceği şudur;  ben gerçekliğimi ifade ettim,  gerçek olarak gerçeği 
ifade ettim. O yapmadıysa nefsinden dolayı yaptı.  

Zaten söylüyor, Ya Rabbi benden sonra zanna düştüler diyor. Bunu 
Âdem’den oku, Ya Rabbi benden sonra zaafa düştüler. Musa’dan oku, Ya 
Rabbi benden sonra menfaatlerine, beklentilerine kaydılar, düştüler. Çünkü 
dünya beklentileri var. Ya Rabbi bize sarımsağından, mercimeğinden ver, 
balıklardan menfaatleri var ticaret, avcılık, psikolojik tarafları da var. Ya 
Rabbi benden sonra beklentilerine ve menfaatlerine düşer.  Zaten menfaat 
beklenti demektir. İki kavramı aynı anda kullanmamak lazım, çünkü zaten 
menfaat demek beklenti demektir, beklenti demek menfaat demektir. Bir 
yerde bekletiniz varsa menfaat, menfaatiniz varsa beklentidesiniz o sırada. 
Birisi psikolojik halini imliyor, birisi onun akli tarafını imliyor. Menfaat 
akılda, bak kıyas ediyorsun, şöyle gelir mi, böyle gelir mi? Zaten beklentiye 
düşmüşsün o sırada psikolojik olarak. Ya Rabbi benden sonra beklentilerine 
ve menfaatlerine düştüler,  Ya Rabbi ben onlara hakikati söyledim, lakin 
onlar akıllarının zanlarına kapıldılar yani geleceği ön göremediler. Hud’a 
gidin, Salih’e gidin, Ya Rabbi ben ona gerçeği gösterdim, hakikati gösterdim 
ama sabredemediler, haset ettiler.  
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Bakın Salih de haset vardır. Salih’in kendisinde değil, kavminde haset var. 
Haset iflah olamaz, derler ya haset iflah etmez.  Bir güzellik sizde tecelli 
ediyor, haset olan birisi kendini yer bitirir. İki tane şeytan bir gün 
konuşuyormuş demişler ki;  bugün ne şeytanlık yaptın, şöyle, şöyle yaptım, 
adamın birini kandırdım, falan, filan. Diğeri söylemiş vallahi yedi köyü 
birbirine kattım demiş, eh vallahi demiş ikimizde güzel şeytanlık yapmışız. 
Lakin bugün bizden daha iyi şeytanlık yapan var mı diye birbirlerine 
sormuşlar. Diğer şeytanın keşfinde var, vallahi demiş bizden iyi bir şeytan 
var, o bizden daha beterini yapmış, kim; filanca yerde bir kadın. Gidiyorlar 
bakıyorlar kadına, eh kardeş ne yapıyorsun filan, filan, oturuyorlar, bugün 
ne yaptın?  Vallahi komşumun ineği vardı, gittim, onu öldürdüm, zehirledim 
diyor. Derdin neydi?  Vallahi o kadar alacalı bir inek idi, kıskanıyordum; niye 
bende yok! Kıskançlık iyidir, haset ayrı bir şey, kıskançlıkta sahiplenirsiniz 
ama hasette yıkım vardır, yıkıcılık vardır, istemezsiniz, istememezlik vardır, 
arada fark var. Hani Resulullah söylüyor, ben senden kıskancım diyor, 
Allah’ta benden kıskanç… Yani sahiplenirim diyor. Sahiplenmek ayrı bir şey… 
Gıpta onun daha güzeli, özenirsiniz. Ama haset öyle değil, haset güzel olan 
şeyi istememezliktir. Sırf kendisinde olmasını istemek!  Ondan sonra diyor 
ki; gittim, sütten artar bana da süt getirir… Faydalandığı bir şey olmasına 
rağmen dayanamıyor; benim değilse, onun da olmazsın. İneği öldürmüş, 
kendiside sütsüz kalmış. Haset adamı bitirir, tüketir, bütün enerjinizi tüketir, 
onun için derler ya iflah olmaz. Haset adam bir deri, bir kemik olur, çok 
enteresandır.  Ben Baran’dan biliyorum, çocukken acayip hasetti. Hasetliği 
ilk defa orda görmüştüm, kendimde görmedim hiç, bende kıskançlık vardır, 
hasede ilk defa orada tanık oldum. Yeğenim gelmiş eve, onu seviyorum az 
bir şey, vay sen misin seven, bitin zaten! Çocuk 3- 4 gün yemeden içmeden 
kesildi. Oğlum gel etme eyleme, valla diyorum 3- 4 gün yemeden içmeden 
kesildi. Neymiş onu sevdiniz bütün ilgi kendisine idi, tak diye küçük cim 
cime geldi, o cim cime’yi sevdiniz, küstü… Benimle yatardı, yatmaz oldu 
valla diyorum. Bir deri, bir kemik halende iflah değildir, Allah’tan hasedi 
aştı.  

Toparlayayım, sürükleniş sizi tutsak kılar, eğer irade koyamazsanız… 
Cehenneme tutsak kılar, büyük bir hapishane; akıbet olarak da burada 
duyusal olarak, psikolojik olarak, zahmetlere doğru yol alırsın.  Yani burada 
yaşattığınız olumsuz şeylerin hepsi psikolojik olarak veya da biyolojik olarak 
da sizde hastalıklara sebebiyet verir.  İsteseniz, istemeseniz de, akıbet 
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olarak çaresizliklere, imansızlıklara, kişiliğin gelişememesine götürür. 
Kişiliğin gelişememesi kadar acı bir şey bir yok,  bir insanda kişilik 
gelişmezse, başınıza ne geleceğinizin haddi hesabı kalmaz. Yaşarsınız, 
çevrenizde vardır kişiliği gelişmemiş birçok insan. Adam 60 yaşına gelmiştir, 
kişiliği gelişmemiştir. Aman Ya Rabbi, kıskançlıklar, şımarıklıklar, 
istediklerinin aynı anda olmasını istemeler, hele patronsa ayvayı yediniz 
zaten. Yani adam büyümüş ama aklı büyümemiş, kişiliği gelişmemiş, çünkü 
kişilik erdemlerle gelişir, ilkelerle gelişir ve geliştiği zamanda karakter 
sağlamsa, tutarlı, şüphe edilen değil. Şüpheye düşmüş kendini Araf’ta 
bırakan değil.  

Araf suresinde sürüklenişlerde olmayın, size verilen emirleri, tabuları 
değerler olarak edinin, sürüklenişi durdurun. Tamam, durdurduk lakin 
durdurduğun potansiyellerinde, tamam seni durdurdu, içselleştirdin 
değerleri, şimdi indiğin yerde yüksel diyor. Yükselmek içinde cennet, 
cennetin şuyundan, buyundan ilminden, halinden istifade edebilmen için 
eylemlerinde göster diyor. Menfaatine aşkın ol, zaafına aşkın ol, iradene 
aşkın ol,  irade koy ve yön ver diyor, eylemde bulundur diyor. İlk ayete gidin 
şimdi ve son ayetleri okuyun; “Şüphe edenlerden olma”, “kulluk et”, yani 
eylemlerinde, hizmetinde göster bunu. İradeye hizmet et, irade senin 
üzerinde görünür olsun, eylemlerinde görünür olsun, göründüğü zaman 
zaten Hakk senin üzerinde görünecektir. Ve sen o zaman özgürsün. Diğeri 
sürüklendiriyor, sonuçta akıbet olarak sana cehennemi getiriyor, ahret 
olarak da cehennemi getiriyor, akıbet olarak da cehennemi getirecek diyor, 
bundan kaçış yok diyor. Ama cennete gitmek istiyorsan sınırlandır ama 
Araf’ta kalma diyor. Kararsızlıkta kalma demek, çünkü bakın Araf’ta 
değerlendirme var. Araf süresinde Araf’takiler kıyas ediyorlar, 
değerlendirmelerde bulunuyorlar ilkelere göre… Tamam, ilkeleri edindin, 
içselleştirdin, değerlendiriyorsun ama iradeni koy diyor. Araf’ta kalma, 
eyleme taşı onu diyor. Tamam değerlendirme yetin var ama kararsızsın 
diyor, git gelelerdesin düşüncende bilincinde halen… Evet, onlar gibi olmayı 
istiyorsun ama yerinde duruyorsun. Onlar gibi olmak istemiyorsun 
uzaklaşıyorsun ama yine yerinde duruyorsun.  

Bak dikkatli olun öyle bir tutsaklık yeri var ki insanın,  gerçek gelir, gerçek 
gelirken zaaflarını bırakamaz. Ben bunu kendimde şöyle yaşamıştım; babaya 
gitmeden önce, yiyorum, içiyorum ama nasıl, bir deri bir kemiğim yaramıyor 
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da vallahi öyle bir adam. Annede güzel yemek yapar aşçı, güzel yemekler 
yapıyor. Lakin hadisi şerifi biliyorum ya, az yiyiniz, az içiniz, az uyununuz… 
Bende hepsi var, bir de az konuşunuz vardı dimi? Valla yemeği yiyorum ama 
sonunda ben ağlıyordum ama hüngür, hüngür ağlıyordum. Resulullah 
söylemiş ya, emir, senin için emir ama sen tam tersini yapıyorsun. 
Dayanamıyor, zaafa bak, yeme, içme filan dimi, bir zaaf. Elma yiyor ya, 
dünyayı yiyor ya, takdir o elmayı yemiş, biz dünyayı yiyoruz. Her neyse 
velhasıl kelam bak aynı şey ama zaaf, vallahi sonunda hüngür, hüngür 
ağlıyordum. Yine ayet bak, “Ya Rabbim tövbe edenlerden oldum, ben 
nefsime zülüm ettim sana geri dönenlerdenim” tamam döndüm ama 
hüngür, hüngür ile dönüyorum. Ha öyle dönmüşsün, ha halinle dönmüşsün 
fark etmiyor.  

Bakın yaşıyorsun, gerçeği biliyorsun, emri biliyorsun, gerçeği biliyorsun ama 
uygulayamıyorsun! İkisinin arasındasın, hem cennetliklerin halini istiyorsun, 
“Ya Rabbi beni bir evliyana yetiştir, cennetliklere yetiştir” ama böyle 
yetişilmiyor yerken, ama bir taraftan da diyorsun, “Ya Rabbi bunlardan 
eyleme beni, hepsi dünyalık olmuş, cehenneme gitmiş’, çünkü kendi 
hayatlarından memnun değiller, sıkıntılılar, takıntılar vallahi cehennemde 
yaşamayan bir tane adam gösterin şurada bana. Herkes şikâyetçi, herkes 
aciz zengin bile olsa. Bana bir tane akıbet olarak yaşadıkları şeyler sebebiyle 
geçmişini suçlamayan, geçmişinden beslenmeyen, zaaflarına ayak 
uydurarak sonuçta kötü şeylerle karşı karşıya kalmayan, ailelerini yıkmayan, 
parasını çarçur etmeyen, sorumluluklarını yerine getirmeme sebebiyle acı 
çekmeyen bir tane insan gösterin bana. Yaptığı garezler, hasetler sebebiyle 
psikolojik problemler yaşayan, ondan sonra yanıma gelen… Çok geliyor 
öyle, benim oğlum niye böyle oldu? Kadına diyemiyorum,  ya senin oğlun 
böyle olmuş ama sen geçmişine hiç bakmıyorsun ki, sende çok hasettin, 
sende şöyleydin, sende böyleydin, sonuçta bununla da yüzleşmen 
gerekiyordu. Senden olan çıktı. “Ne yapabilirim?” Onun adına iyilik yap belki 
o düzeltir. İyilikler, kötülükleri gideriyor ya, onun adına iyilik yap. Okuduğun 
Kur’an’sa onun adına oku, birine iyilik yapıyorsan Ya Rabbi onun adına 
yapıyorum; ileride düzeldiğini görürsünüz. Nasihatini ver, yine iyilik yap, 
ekin yani, sure üfleyin buradan, şu kulaktan sure üfleyin, doğruyu söyleyin, 
gerçeği söyleyin, emri ilahi söyleyin, sonunda düzelecektir. Sen düzeltin ya, 
o zaman şüpheye düşme, bak ayeti oku, şüpheye düşme, sen düzeldiysen 
oda düzelecek, öyledir...  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

288



Bazen derim, Ya Rabbi ben yolundan caymadım, bir gün dahi taviz 
vermedim. Yolda giden, gelen arkadaşlar oluyor bazen, onlarında 
caymayacağını biliyorum. Çünkü ben caymadım ki onlar caysınlar. Çünkü 
kendimden eminim, Allah’tan da eminim, eğer ben caymış olsam yanıma 
gelen birçok insanda cayar gider. Ben caymadım ki başkaları da caysın 
Senden. Ben Allah’tan hiçbir zaman caymadım, o zaman onlarda caymaz. 
Yani benden cayabilirler ama Allah’tan caymazlar, bilirim ayakta yürümeye 
devam ederler. Çünkü senden olan ancak senden çıkar ve etkiler, 
başkalarına sirayet eder. O zaman şüphe edenlerden olma. Allah diyor ya 
sonucuyla karşılaştırın, o zaman ben düzeldim, yani sebep bensem o zaman 
sonuç itibariyle de düzelecektir, iyiliğe devam.  

Sizin şirket ne zaman kendini toparlar, profesyonel çalışır, kendiyle yüzleşir, 
iyiliğe başlar, kendi adına değil de gerçekten ilkesel olarak, iletişiminin 
gereği olarak, o işin gereği olarak yapmaya başlar o zaman düzelir. Hep 
bana, hep bana menfaat olduğu zaman öyle, işin ehlide olmayınca her 
kafadan da bir ses çıkınca öyle oluyor. Ne zaman her şeyi ilkesine göre 
yapıyor, geri gerçeğine dönüyor, gerçeğine göre yapılanıyor ve bilinçlenerek 
iş görüyor, profesyonel dediğim oydu, o zaman düzelir, yani senin iyi 
niyetlerin sadece orada bir tutkal olur. Ondan sonra gitti güme, valla 
rahmet gelince onu da dinlemez yani.   

Toplarlayım onun için şüphe edenlerden olma, siz doğru yoldasınız sizinle 
beraber olanlarda doğru yolda gider emin olun,  zaten onun için 
kavimleriyle beraber sorgu sual ediyor. Hiç yoksa kendi soyunuzdan 
gelenlere haberci olun. Bakın burada peygamber oldum, şu oldum 
demiyorum, hakikati söyleyince haberci olun. Peygamberlik gittikten sonra 
her iman eden peygamberlik nişanı üzere nübüvvete memurdur. Sohbet 
yapan biri sohbete başladığı zaman bana anlatmıştı bunu. Yetiştiricisi demiş 
ki “ruhsat aldın mı?” Şöyle baktım içim dert oldu dedi. Doğru söylüyor, 
ruhsat aldın mı? İçime dert oldu dedi.  Takdiri ilahi, neyse akşamleyin 
göründüler dedi, dediler ki ruhsat verdik yani konuşabilirsin. 

Şimdi ama demek istediğime getireyim buna da gerek yoktu aslında, “iyiliği 
emret, kötülüğü men et” diye bir ayet var, bu her müminin ruhsatıdır. Ayeti 
kerime var, ruhsatlıyım ve şüphem yok, ben doğruyu anlatıyorum, doğru 
bildiğimi anlatıyorum, yaptığım ve söylediğim şeylerle beraber insanlara 
iyiliği emretmiş oluyorum, kötülükten de men etmiş oluyorum. Hiç yoksa bir 
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sohbete dahi Allah’ı konuşuyorsam zaten o zaman zarfında iyiliği emretmiş 
halimle iyiliği emretmiş, kötülüğü men etmiş olurum, ben ruhsatlıyım ayet 
itibarıyla, ayetten ruhsatlıyız, ayriyeten bir yerden ruhsat almamıza gerek 
yok. Onun için gideyim şuradan ruhsat alayım, icazet alayım filana gerek 
yok. “ iyiliği emret kötülüğü men et”  her iman eden, iman eden diyorum, 
inanan demiyorum, inananda şüphe olabilir, şu olabilir, iman edende şüphe 
olmaz. Bütün varlığıyla Allah’tan emindir, bütün yaşam ilişkilerinde Allah’a 
teslim olarak yaşar. Buradaki teslimiyet zaten Araf suresinde iradeye 
teslimiyet istenir tamamıyla, hangi ilke üzeri okunması, bir; öğüt gerçeğe 
göre, nasihatin alınması, emirlerin dinlenilmesine ve teslim olunmasına. 
Erek ilke teslimiyettir, kulluktur. Ya sen özgürlükten bahsediyorsun burada, 
kulluk çıktı nasıl oluyor? Siz ne zaman ilkelere teslim olan bir kullukta 
yaşarsınız o zaman zaten özgürsünüzdür. İlkelerin gerçekliğinden başka bir 
şey yok ki, kul olan hizmetkâr, yalnızca özgür olur. Eğer nefsi emmare ye 
tutsak olursanız, akıbet olarak bedeninize tutsak kalırsınız, bilincinizde 
ahiret olarak da cehenneme tutsak olursunuz. Ondan sonra ahirete 
göçerken yastık, yorgan yırtmaya başlıyorsun, derler ya yorgan, yastık 
yırtarlar. Niye? Bedene tutsak adam, bırakmak istemiyor, Allah hepimizden 
uzak eylesin. Gelmiş kardeşim gel götür, vakti saat gelmiş daha ne dururuz 
burada… Vın diye kaçarım vallahi hiç durmam.  

Ben babanın yanına gitmeden önce vallahi köpek gibi korkuyordum, vallahi 
diyorum ya, kabir’e gitmeye. Ben plan programımı bile yapmıştım böyle 
acayip. Şimdi yaş 11- 12 tamam öldük ne yaparım, ruh ölmediğini biliyor ya, 
ruh ölmediğini bildiği için, öldükten sonra ne olacak ya olursa olsun. 
Düşünce çok kurtlar var, çıyanlar var, filan var. İlk önce bir beton inşaat 
yapıyorum, mühendislik yapıyorum, ondan sonra bir çelik duvar, oda 
paslanmaz kromdan olacak karışık ondan sonra, bunları iyice düşünüyorum 
ama çelik paslanmaz olacak, şu olacak,  bu olacak, ha birde tabut iyice 
çelikten olacak içine koy artık bir şey olmaz. Çıyanlar gelip yemesin. 
Bilmiyoruz ki,  hepsinin melekût âlemiyle alakadarlığı var, yani o pamuktu, 
şartı şurttu hepsi hikâye yani.  Melekûtun yani sendeki yaptığın hallerin 
âlemde enerji olarak çıkıp da sembolik olarak demeyim de melekût olarak 
karşılığı neyse biçim bulduğu tayfa neyse, o tayfaya görünüp sana geri 
dönüşüdür. Yoksa ayriyeten kabirden gelmiş yılan gelmiş sana 
dokunmayacak, kurtlar gelip seni yemeyecek, o doğanın kendisiyle beden 
çürüyecek ayrı mevzu, ruhun acı çekecek, yaptığın eylemlerin biçim aldığı 
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hal sana karşılık olarak dönecek, geçmiş olsun.  “Önceden gönderdiklerinizi 
bulacaksınız” diyor,  lakin babadan sonra korkmadım.  Çünkü ölümden 
korkmuyordu ki, ölümden korkmayandan korkmamayı maya alacaksın, 
ondan sonra ne tabutu düşündüm, ne mezarlığı düşündüm, ne şunu 
düşündüm, ne bunu düşündüm.   

Araf süresinde tutsaklık, değerlendirme var bakın, kıyas var, karşıtları ile 
kıyas yapıyoruz, ama karşıtları ile kıyas yaparken şüphelerimiz oluyor. 
Karşıtları ile kıyas yaparken vazgeçemediklerimiz oluyor bak aklen 
şüphelerimiz oluyor. Tamam diyoruz ya, bu doğru ama olabilir mi? İrade 
koyamıyoruz hala, bizi sevk edecek bak sürükleyecek demiyorum,  sevk 
edecek bir irade koyamıyoruz. Veyahut da menfaatlerimizden 
vazgeçemiyoruz, zaaflarımızdan vazgeçemiyoruz. Ya da toplumsal 
ilişkilerimizden, kültürümüzden, tarihimizden, vazgeçemiyoruz. Ya ben 
böyleyim en gıcık aldığım şeyler; Türk İslam, Arap İslam, Hint İslam… İslam, 
İslam’dır kardeşim… 

- Etnik kimlik… 

Etnik kimliğimi var bu işin! Ben İslam’ım, bu kadar İslam’ım. Zaten İslam 
bütün kimlikleri aşmak için geliyor. Arap’ın kimliği yoktur, Arap’ın Acem’e, 
Acem’in Arap’a üstünlüğü yoktur diyor. Sen bu dinde nasıl bulabilirsin, Nas 
diyor, insan diyor. Kürt, Türk, kadın, erkek sana hitap ediyorum filan 
demiyor ki, böyle bir taraf var. 

Arada, Lut kavmini de geçirir bildiğim kadarıyla geçiriyor muydu? Çiftleri ve 
her şeyi hakkıyla yaşayın. Lut kavmiyle verilen budur, hakkıyla gerçekliğine 
göre yaşayın. Bütün ilişkileriniz gerçeğe bağlı olarak seyran etsin, kısır 
olmasın, sürdürülebilir ve sürekli olan bir yaşama sizi taşısın, sizi bağlayıcı 
olarak kısır bırakmasın. Çünkü o şeyde süreklilik yok, o şeyde sürdürebilirlik 
yok. Bütün yaşam ilişkilerimizde böyledir aslında, sürekli ve sürdürülebilir 
olan gerçekle olur. O zaman gerçeğe göre yaşayın diyor. Keyfiyet, menfaat, 
zanlarınıza göre, sapkınlıklarınıza göre değil. Bunları tek, tek sıralıyor sana. 
Sapkınlığa kadar giden sürüklenişin tamamı değer edinmemizle kesiliyor. 
Ama şüphelerimiz var, kaygılarımız var, menfaatlerimizden kopamıyoruz, 
zaaflarımızdan kopamıyoruz; Araf’tayız. Araf’ın tutsaklığından nasıl 
kurtuluruz? İş de problem bu.  
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Bir de elbiseler bahsi var, sorulacak belki o zaman ayete geri döneriz.  
Cennetteki elbiseleri, hallerinden örtündüler. Değerlere ait bir şeyi sizden 
giderecek bir şeyle karşı karşıya kaldığın zaman o değerleri yitirirsiniz aynı 
anda, o hali yitirirsiniz kendinizi bambaşka bir halde bulursunuz. Bunu şöyle 
söyleyeyim, Hz Resulullah’ın bir sözü var o elbiselere çok güzel bir örnektir. 
Diyor ki; iman eden bir kişi zina yaparsa, kötülük yaparsa, fuhuş yaparsa, 
hırsızlık yaparsa, yaptığı kötülüğün, yaptığı günahın yaptığı sürece iman 
ondan alınıverir diyor. Ne zaman geri döner, o zaman iman ona geri verilir 
diyor. Aklınıza yaptığınız bir kötülüğü getirin. O kötülüğü yaparken ki halini 
yaşayın, aklınıza getirin ve yaşayın onu. O sırada sizde iman yoktur. Allah’ın 
eminliği… Allah’a örtünmüşsünüzdür, o sırada Allah da yoktur orada, yoksa 
yapmazsınız, sizin için Allah yoktur.  Allah vardır, Allah tanıktır.  

Elbiselere geri döneceğiz, elbiseler çok önemli, birçok şeyler bağlantılı 
olarak önemli.  

- Soru yok ama bu Araf olayı Âdem’den başlıyor, Musa da bitiyor. 

Evet, çocukluk evresinden başlıyor, rüştünü bulmaya doğru götürüyor bak. 

Musa da rüşt var. Rüştte seçimlerini kendisi ilkeye, neden ilkeye bağlı olarak 
yapıyor. Musa da erek ilke yoktur, yani Allah bunları niye verdi, niye 
vermedi yoktur. Bakın Âdem hiç sorgulamaz bile, Allah yeme demiş yeme… 
Çocuk, hani çocuğa dersin oğlum buraya dokunma, cızbız olursun. İlla gider 
sobaya dokunur, cızbız olur; bir daha yapmaz, “Ya Rabbi tövbe” der. Tövbe 
dediği için kendisine dokunuyor sonuç itibariyle, cezası var bu işin. Zaten 
yapması cezası oluyor, acı çekmesi, zaten sürüklüyor onu aşağıya… Ama o 
peygamber örneğinin sürecinin tamamına baktığın zaman iradeyi 
konuşuyor en son, diyor ki; artık değer üzerinden rüştünüzü gösterin 
eylemlerinizde, çocukluk da kalmayın. Yani bir süreci anlatıyor sana, 
Âdem’den başlıyor, çocukluktan başlıyor, bazıları bunu bebekliğe kadar 
götürür, çocukluktan başlıyor ve rüşte taşımaya çalışıyor insanı. Ama 
Araf’taki kişilere bak, rüştlerini gösterememişler, yani sonuçta iradeyi 
koyamamışlar, kendilerinde saklı kalmış potansiyellerinde saklı kalmış. 
Cenneti biliyorlar, orayı arzu ediyorlar ama sevk olamıyorlar. Kuyuyu da 
görüyorlar, “Ya Rabbi bizi bundan uzak eyle” diyorlar.  
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Bunu daha da basit söyleyeyim bazı insanlar şöyle inanır; Allah’ın istedikleri 
gibi değil, kendi istedikleri gibi inanır. Derki; Bende inanıyorum. Doğru, 
sende inanıyorsun ama Allah’ın istediğine göre inanmıyorsun, kendi 
istediğine göre. Kendi istençlerimize göre inanıyoruz, kendi istençlerimize 
göre din belirliyoruz. Allah’a göre din belirlemiyoruz. Allah’a göre din 
belirlediğimiz zaman bütün yaşamımız ona göre şekillenir.  Hani günümüzde 
moda oluyor, bizde inanıyoruz ama böyle inanıyoruz, sözü vardır gittik 
güme, Araf’ta kaldık işte. Bak iman var, Allah’a iman var ama Allah’ın iradesi 
üzerinden tezahür etmiyor. Halifelik nişanına doğru taşınmıyor, değerlere 
doğru taşınmıyor, yükseliş yok. Seküler, dünyevi bir inanç oluyor bu sefer… 
Kalben Allah’a iman ediyor ama yaşantısında seküler… Kardeşim seküler ol, 
dünyevi ol, ama dünyeviyette yaşarken cennete taşın. Problem o, cennete 
taşımıyor yani kısır, cennete taşınamıyor böyle bir şey.  

Bir süreçtir o, o sürecin kendisinde en sonunda rüşt ister, yani seçimlerini 
kendi yapan, özgür bir irade istenir. Bakıyorsun kültüre bağlılık devam 
ediyor; buzağıya tapınma… Kırk gün bahsi var mesela orada, Otuz gün bahsi 
var… Otuz gün arınış süresidir, riyazetlerde de ilk Otuz gün arınış sürecidir. 
Sohbette arınış vardı orada yani Musa’nın Otuz gün kalışı, bütün 
geçmişinden, bütün menfaatler vs. hepsinden arınış sürecidir. Kırkıncı gün, 
“On gün daha ekledik” verdiklerimizi üzerine yazdık demektir. Edinme 
sürecidir artık. Yani birincisinde arınıyor, ikincisinde ise tamamıyla ne 
veriliyorsa ediniyor, artık oturuyor. Yaşama geçmesi için veriliyor, lakin geri 
dünyaya, dağdan iniyor. Dağdan iniyor, indiği zaman ne oluyor, yine nefis 
çıktı, inişte nefis hep geliyor yani… Nefsi emare, içgüdüler, yine can bak, 
sohbetteyken hepsi mat. Aşağıya inince yani nesnel akıl düzeyine gelince… 
Öznel akılda beraber sohbet ediyorlar karşılıklı, nesnel akıla doğru gidince 
duyularla akla geliyor. Bu surede tamamıyla duyularda kalmamamız 
gerektiği de söylenir.  Çünkü duyularda her kalışımızda, nefsimizdeki 
hevalar, hevesler hep uyanıverirler. Menfaatler karşılıklı ilişkilerde açığa 
çıkar. Onun için duyularınla bakma diyor.  Musa’da zaten onu işaret ediyor, 
“Ya Rabbi bana görün” Azameti Kibriya, Musa…  Allah da diyor; sen beni 
göremezsin. Azameti Kibriya, azametle bakıyor, azametle cevap veriyor. 
Buradaki mantık şu, duyular âlemine ait bir bakışı var ya, somut görmek 
istiyor duyular ait olarak. Ama ilkesel olarak zaten görünüyor. 

- Ama sonra fark ediyor. 
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Dağa tecelli edince dağ yok oluyor ve orada bayılıyor. Şimdi burada şiddetli 
bir şekilde tecelliden bahsediyoruz. Allah’ı azimüşşan isteseydi ona ilkeli 
bakışı da gösterirdi aslında orada. Bazı erenler şunu şöyle yorumlar, der ki;  
Musa’nın benlik dağına tecelli etti, benlik dağı yok oldu. Hayret ve 
hayranlıkla Allah’ın cemalini seyretti. Cem… Allah vasfıyla gördü, görmedi 
değil, hayranlık zaten Musa’dadır, hayret ve hayranlık makamı Musa’dadır. 
Hep teknik olarak bir iş de, bakın hayret; işinden dolayı hayret edilir özneye, 
yani bir işe hayret edersin, a böyle birisi yapmıştır, işe hayret edilir. Ama işi 
yapana hayran olunur bilmem anlatabildim mi? Şimdi helak etti, işinde 
hayret etti, kendisine hayran oldu. Zatta hayran idi, işlerinde hayret eder. 
İşlerinde hayret eder onun için Museviler Allah’a hayrandırlar. Musevi 
deyince Yahudiler anlaşılmasın, Musevi kademde olanlar. Allah’a 
hayrandırlar ve bütün işlerinde Allah’a hayret ederler,  Said-i Nursi’yi bu 
noktaya koyabilirsiniz yani aklımıza tamam bir otursun diye bir örnek, 
Musevi’dir çünkü. Âlem ilişkilerinde, Cenab-ı Hakk’ın bütün işlerine hayret 
ederek okumaya çalışır ama kendisi içerden hayranlıkla onu dile getirmeye 
çalışır. Bütün anlattığı her şey hep hayranlıklarıdır. Hayret ettiğini üzerinden 
hayran olduğu zatta anlatmaya çalışır. Bir daha söyleyeyim okuduğunuz için 
belki bilebilirsiniz, hayret ettiği işlerinde hayret ettiğine hayranlıkla anlatır 
onu dile getirir, Allah’a hayrandır onu dile getirmeye çalışır. 

- Hz. Muhammed’de hayretimi artır diyor. 

Evet, hayretimi artır. Bir sürçenin kendisinde bizden istenen… Musa’yı 
konuştuğumuz zaman iradeyi konuşuyoruz, ilkeli iradeyi konuşuyoruz, 
ereğine bağlı olarak konuşmuyor orada, nedenine bağlı olarak, nedeni ne?  
Yasalar… Yasalara uy ve yasalar üzerinden irade… Buna Hızır ilişkisinde 
zaten tanığızdır.  Yani Kehf suresine gittiğimiz zaman göreceğiz yani yasalara 
göre irade eden ve bunu niye böyle ettin diye yargılarda bulunan değerler 
edinen… Levhaları değerler edinmiş artık, levhaları artık bırakmıyor, şimdi 
Hızır’la ilişkisinde levhalar kendi artık, levhaları bırakmıyor ve levhalar artık 
dile geliyor ondan, söz dile geliyor. Sen niye böyle yaptın, şunu niye böyle 
yaptın, hepsi değer yargısı olarak çıkıyor, yargılıyor, onamıyor hiçbir şeyi. 
Kardeşim talep olduysan onayacaksın, ister beğen, ister beğenme, onda ne 
varsa ancak öyle gelecek. Sen önce boşalacaksın ki öncekinden, gelecek 
sende dolmuş olsun ve açığa çıksın. Gelecek neyse, gelecek deyince zaman 
olarak değil, sizde gelecek neyse potansiyelinizde yeniden açılacak şey 
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neyse o sizde canlanacaksa eğer, önce senin boşalman lazım, geçmişinle 
onu yargılamaman lazım, edindiklerini bırakacaksın. Onun için diyor;  ya 
Musa nalınlarını çıkar, edindiklerini bırak ki ben sana akayım bütün 
topuklarından vücuduna… 

Otuz gün arınma sürecidir, kırk gün oturuş sürecidir. Aşağıya inerken yine 
bir sürükleniş vardır ama ondan sonra yine tövbe edişleri var. Bak orada 
tövbe değildir ama bir nevi tövbe gibidir. Harun (a.s.) beraber geri döner. Ya 
Rabbi bizi böyle böyle etme diye dua vardır.  Öfkelenen Musa’ya “ya 
anamın oğlu, bizi niye rezil ediyorsun” diyor. Gerçeği öğrenince haksız 
olduğunu görünce Musa geri dönüyor ve rabbe müracaat ediyor. “Ya rabbi 
bizi böyle böyle etme” gibilerinden bir duası vardır. Muhteşem bir şeydir. 
İşte orada bir dönüş var, sürüklenişi durduruyor. Adam öldürmeyeceksin 
diyor, gırtlağına yapışmış, bak öldürücü neredeyse… Geri değerlere 
dönüyor. Demek ki seçimlerimizde dahi doğru olabiliriz ama onları tam 
içselleştirmemiz lazım. Cevval olduğumuz zaman dışa yansıttığımız şeyler 
yine öfkelerimiz olur. Öfkeyi secaad yapmak lazım.  

Aynı Hz. Ali gibi tam bıçakla kesecekken, suratına tükürüyor. “Eğer ben, onu 
öldürseydim nefsimden dolayı olacaktı’; katil olacaktım demektir bu… “Ama 
ben istedim ki Allah için öldüreyim” yani değerine bağlı olarak öldüreyim; o 
zaman gazi olur katil olmaz. Eğer o sırada öldürseydi o sırada katil olurdu, 
amelleriniz niyetleriniz göre ölçülür. Çünkü nefsi kabardı, nefsi için 
öldürecekti. Nefis için öldürdüğün zaman katil olursun. Allah için olduğu 
zaman vatan, millet, Allah, namus, iffet…  Çanakkale’dekilerin hangisine 
katil diyorsun; şehitlerimiz diyoruz, gazilerimiz diyoruz, hepsini saygıyla yâd 
ediyoruz.  Selam üzerlerine olsun. Himmetleri üzerimizden eksik olmasın. 
Hz. Hamza diyoruz, şehitlerin reisi… Hz. Hüseyin diyoruz, katildir diyor 
muyuz onlara? Nice insan öldürmüşlerdir. Hz. Hüseyin değil de Hz. Hamza. 
Kılıcının önünde duracak adam yok, inanılmaz cengâver bir insan, 
muhteşem. Ama katil demiyoruz, gazi diyoruz, şehit diyoruz. Bakın niyetlere 
bağlı olarak sorgulanıyorsunuz ve kimlik kazanıyorsunuz. İlahiyat da ne 
önemli amel değil, niyet önemli ama ameli de istiyor, eyleminde e o 
potansiyelin görünmesini istiyor. Onun için Araf bizi eyleme sevk eder, 
kararsızlardan olma, eyleme sevk ol. Ama ilkeli olarak eyleminde bulun yani 
rüştünü ispat et. 
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 Musa’daki otuz+On vardı. Sanki kavim otuz günü biliyor da On günü 
bilmiyordu diye gecikti gibi bir hikâye var orada. Sanki On gün 
olmasa kavim yapmayacak. 

Onu hiç bilmiyorum, o hikâyeyi hiç duymadım. Olabilir enteresan… Bunu 
söylediğin zaman evet otuz gün ve gecikti. Ama Musa’da kavmin tabusu! 
Getiriyor, götürüyor ya… Senin dediğinden hikâyeden bakarsak ve Araf’ında 
aklıyla gidersek; otuz gün varmış şimdi ben otuz günü bekledim. Otuz günün 
sonunda bu oluyorsa! Musa gelmiyor, ne oldu, ne olmadı, gitti o zaman! 
Geçmişe geri dönüş var… Bak ama burada Musa’yı sınırlayıcı bir şey olarak 
görüyoruz. Otuz gün içinde gelmiş olsaydı farz et hikâye böyle, farz edelim 
diyoruz bilmiyoruz. Çünkü rivayet… Otuz gün diye geçiyor zaten. On gün 
eklemek Kırk güne çıkartmak demek, Kırk toparlamış olur mim. Mim’ler, 
toparlar yani noktalar dediğimiz yer. Ama otuz’da lam’da açılıştır. Kendinde 
olanlarla açılışı oldu, ikisinde vardır. Açılış zaten arındırıyor. O otuz günde hep 
arınış vardır, hem de bir taraftan bilgi edinim var. Onun kendisinde 
oturuşunda nuruyla beraber meleke edinişi, oturuşu tam On’da olur. Zaten 
bir insanın tam temizlenişi Kırk gün riyazettedir. Otuz günü duygularından vs. 
arınıştır. 33 günü eğer sağlam riyazet yapıyorsa, ilkesiyle orada Cenab-ı Hakk 
tarafından nurlandırılmasıyla başlanır.  Yani nur kapıları üzerine açar. Onun 
için ne zamanki Hz. Musa dağdan inseydi ona ne kadar nurlanmışsın derlerdi. 
Aydın bir şekildeydi. Zaten nur kaynağından bakıyor, hep üzerine her nazar 
ediliyor.  

Musa’nın kendisinin halkı içerisinde sınırlayıcı bir öge olduğunu görürüz o 
zaman. Yani kendisi bir emirdir, emri çiğnedikleri zaman, emrin kendisiyle 
yine karşılaşıyorlar.  

 Âdem Havva mitinde cennetin yaprakları ile örtünmeleri var. Yaprak 
neye remiz eder? 

Aslında yaprak o kadar önemli değil, yaprak sembolik olarak birçok şeyi ifade 
eder. Oradaki akıl çok önemli. Aklı şu bak, soyunmak demek, acziyete düşmek 
demek, insan kendini en savunmasız hissettiği zaman ne zamandır?  

- Soyunduğu zaman… 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

296



Savunmasız gördüler kendilerini… Elbise giydiğiniz zaman özgüven gelir değil 
mi? Üstelik elbisenize göre değişiyor, karateci elbisesi, takım elbise, spor 
elbise, işçi elbisesi… Elbiseye göre hem kimliğinizi dışa vurursunuz hem de 
savunmasız değilsinizdir, özgüveniniz vardır. Elbisesiz kaldığınız zaman insanın 
savunmasız hissettiği tek andır.  Kendini savunmasız hisseder ve savunmasız 
hissettiğiniz anda ilk yokladığınız yer neresidir? Arkanız… Hiçbir zaman 
önünüze bakmazsınız. Savunmasız olan insan arkasından tedirgin olur. 
Kendileri soyunduğu zaman, halleri savunmasızdı. Ama buradaki hal iki türlü; 
savunmasız kalmışlardı ve bütün cennet onlara bakıyordu. Hayâ etmişlerdi… 

Hz. Allah’ı Azimüşşan Âdem’i yarattığı zaman diyor ki; Ya Âdem! Aklı yarattım, 
imanı yarattım, hayâyı yarattım, bunlardan hangisini istersin? Şöyle bir 
bakıyor Hz. Âdem, diyor ki Ya Rabbi aklı isterim. Allah-ı azimüşşan buyuruyor; 
Ya Âdem, aklı verdim sana. Ya iman, sen akılla berabersin. Ya hayâ, sende 
imanla berabersin. Muhteşem bir şeydir bak. Ontolojik bir şeydir bu, isteseniz 
de istemeseniz de bu böyledir. Yani akletmeye başladığınız anda akletmeye 
doğru gidersiniz, İbrahim’den biliyoruz bunu. Şu an ki pozitif bilimleri bile bile, 
ateistlerin çoğu bile bundan ya. Bundan sonra tamam ben de iman etti, iman 
edip etmemesi önemli değil. İster Hıristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister 
Müslüman olsun ama imana doğru sevk ediyor veyahut da gönülden gelsin; 
iman seni akletmeye doğru zorlar. Çünkü akla bağlı o.  

Mesela efendilerimiz ashabı kirama ilk ne gelmiştir, iman gelmiştir. İman ne 
yaptı onlara; akla zorladı. Hz. Ömer’e gidin. Hz. Ömer’de tam tersi, aklı ile 
gidiyor. Keseceğim, doğrayacağım, biçeceğim, ondan sonra imana gidiyor, 
sonra yine aklıyla gidiyor. Şu iş böyle, şu iş böyle, öbürü böyle, itirazlar çok 
ama sonuçta hep böyle eyvallah, eyvallah… Ama ayetlerde geliyor her 
sözünde, iman ile de akla doğru gidiş olur. Zorunlu… Çünkü birbirine bağlı 
kıldım diyor. İman sizi zorunlu akla götürecek. Çünkü temelinde bilinmekliği 
istedim var, tanık olma var, onama var. İmanla tanıksınız ama onu aklıyla 
yapacaksınız. Kalben tanık olabilirsiniz, mutmain olabilirsiniz ama aklen de 
ikna olacaksınız. Mesela Hz. İbrahim’e gittin aynı şekilde Allah’ın varlığından 
emin. Ama diyor; Ya Rabbi işin de ne yapıyorsun, yani ölüleri diriltiyor musun? 
Nasıl diriltiyorsun, işinden emin değil. Şüphe demiyor, nasıl dirilttiğine tanık 
olmak istiyor, onamak istiyor, mutmain olmak istiyor, ikna olmak istiyor ve 
gördükten sonra ikna oluyor. Tamam diyor, burada şöyleymiş, oluyormuş 
yani.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

297



Yaprakla örtünmek demek, orada hayânın açığa çıkması demek… Şimdi 
Allah’a imanları var, zaten beraberler. İman yani şüphesiz eminler, bizatihi 
Allah ile beraberler. Akılları da var; birçok şeyi kıyas ediyorlar cennette… 
Âdem 8000 küsür sene önce dünyaya geldi, ondan önce insansılar vardı, 
binlerce insan latifesi geldi gitti. Bu dünya bazı rivayetlere göre 7 defa dolmuş 
boşaltılmıştır, insandan. Bazı rivayetlere göre Kırk defa insan nesli olarak 
dolmuş boşaltılmıştır. İnsansılar çok geldi geçti, çok insansılar vardı. Cinler 
dahi insansıdır, insanın ilk formlarındandır. Cin min diyoruz ya üç harfliler. 
İnsan olabilmenin ilk formlarındandır. İnsanlık sürecinin ilk örneklerindendir. 
Onlar gibi nice insansı geçti. Sadece iki türlüsü kaldı. Bir cinler kaldı, bir 
topraktan olan kaldı yani Âdem kaldı. Âdem 8000 küsür sene önce geldi. Peki, 
düşünmediğimiz bir şey, kime Peygamber geldi? İnsansılara geldi, başka 
kimseye gelmedi ki kendi zamanlarında nice insansı vardı. 8000 sene önce bir 
sürü insan yaşıyordu, ta uzak doğuda, Hindistan’da, Afrika’da yaşıyorlar. 
Kuzeylerde seyrek, daha çok güney kutbunda yoğunlaşmalar. İnsan hayatının 
ilk örnekleri güney kutbunda başlar, kuzeye doğru gider, yayılım olur. Zaten 
tarihçesi de öyledir, açılır. İlk geldiği yer de zaten güney kutbudur. Hayat 
orada başladığı için ama kuzey kutbu, güneye göre de cennet bahçesidir 
vallahi ya. Kuzeyden aşağıya iniliyor yani. Ama dünyaya adım attığınız zaman 
güneyden aşağıya iniliyor. Bir de uzaya baktığın zaman aşağısı, yukarısı yok, o 
da var. Neresi aşağısı, neresi yukarısı… 

Hayâ… Savunmasızsın ya, birde özelin açığa çıktığı zaman ne olur; Utanırsın… 
İnsanın özeli açığa çıktığı zaman utanır. İki hal beraber çıkmıştır. Evvela 
korktular. Korku, savunmasız olmak, hemen arkasından hayâ ettiler. Herkes 
kendisine baktı, evvela korkuyorlar. Allah o korktuklarını gidermek için ne 
yapıyor? Bütün cennetin kendisine baktığını görüyorlar. Bütün mahlûkat 
kendi sıfatları neyse sıfatları ile beraber aldıkları biçim neyse o biçimde 
örtülüdürler. İnsan içlerinde en örtüsüzüdür. Onun için diyor size elbiseler 
verdik, kendinizi örtesiniz diye, sizi örtüsüz var ettik, yalın. Örtüsüz demek 
yalın olmak demek, bakın hayvan kendi hallerini saklar, iç potansiyellerini. Bir 
insan hayvanın içinde hangi sıfatta olduğunu bilmesi bir muammadır, okumak 
zordur. Ama insanı her halinle okursunuz.  

Mesela en savunmasız yeriniz neresidir?  Yüzümüzdür. Çünkü örtülü değildir. 
İçimizde ne varsa yüzümüzde belli değil midir; celalli, cemalli, sinirli, sevgili, 
muhabbetli, şehvetli… Ne varsa yüzünden belli olur. Düşünün cemali cemali 
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olmuş derken, şöyle anlayın, insan Cemalullah’tır, cemali ile… Allah’ın burnu 
böyle, gözü böyle değil, ilahi isimler aynı anda biçim kazanırlar. Yüzü düşünün 
arşı alanızı… Yerler ve gökler bahsi itibarıyla, şurası arşı ala (baş ) şu arşı alada 
vechullah aynı anda görüverir. Celal, cemal, muhabbet, sevgi, değil mi vedud, 
sevdiğiniz zaman başka bir hal alır. Hemen yüz gösteriyor. Mesela bir 
tiyatrocu izliyorsunuz. Bin bir türlü hale bürünüyorlar değil mi? Ya birçok sıfatı 
aynı anda onda yüzlerinde izleyebiliyorsunuz ya. Adam kılıktan kılığa giriyor, o 
yüz. Bak beden dili ayrı bir şey ama yüz dili amin ya Rabbim… Bütün sıfatları 
direk gösteriyor, bütün sıfatları emin olun. Celal ve cemal altında rahmaniyet, 
rahimiyet, merhamet, cömertlik, vedud sevgi, iyilik, doğruluk hallerine kadar 
aynı anda belli olur. Bakın Allah’ı görmek isterseniz -eğer yüz hatları ile ilkeleri 
iyi bilerek, esmaları iyi bilerek- görmek isterseniz bir insanın veçhinden 
izleyebilirsiniz. Şimdi her insanda kendi karakteristik özelliklerini, karakterini 
belirleyen bir esma-ı has olduğu için fazla detaylı olarak her insanda 
izleyemiyorsun. O zaman bütün insanlarda izle. Yansıma, hepsinde izle. 

Bir gün hüngür hüngür, ağlaya ağlaya Şirinevler Köprüsü üzerinde yürüyorum. 
Bütün insanlara bakıyorum, aynı anda insanların bütün hali ayan bana, hepsi 
ama… Nasıl bir hal bilmiyorum. Aynı şekilde de babanın yanına gidiyorum 
böyle bir ay ya da hava biraz daha ısınmıştı. Baba da parkta oturuyor. Beraber 
çay, kahve içeceğiz. Babanın yanına gittim, oturdum. Hiçbir şey anlatmadım. 
Şöyle bir baktı; “Herkesin hali kendisinde lakin kendisinde hal yok.” Halimi 
söylüyor bana, sen boşalmışsın diyor. Yani ruhun saf bakıyor, arınmış… Yani 
ne aklıda bir şey var, ne tefekküründe, ne de duygulanımlarında kötü bir şey 
var. Sadece bakıyordum, sezgilerim açıktı saf, yalın bir şekilde çırılçıplak ama 
bütün herkeste çırılçıplaktı. Herkesi halince görüyordum. Öfkeyi, nefreti, 
şehveti, sevgiyi, aynı anda yüzlerinde görüyorsun. O mimik yapıları, şekilleri 
düşün ya sadece gülmek için kas kullanıyoruz, somurtmak için, ya muhteşem 
bir yapıdır ya. En güzel kıvamın, insan en güzel kıvamdır. Yüzünün başı en 
güzel kıvamın tacıdır. O taçtan seyran edersin, aynadır. Mirat’ı haktır. Seyran 
edin bir insan cemalde, hayvanlarda edemezsin. Kediyi sırıtırken çok ender 
görürsünüz. Sırıtan kedi var mıdır, vallahi vardır enteresan. Ya öfkeli 
görürsünüz veyahut da sırnaşık görürsünüz. İnsanda bin bir türlü görürsünüz. 
Sırıtan balık var mıdır, vardır. Bir tek insan sırıtır derler, değil balıklarda var, 
hayvanlarda da var. Sırıtma dahi ne kadar zor bir şey, gülmek, gülen hayvan 
var mıdır, var.  
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İç âlemimizde ne yapıyorsanız ilk gösterdiğiniz yer gözler ve yüz direk belli 
eder kendini.  İnsanın aynasıdır yüz. Ne varsa oradan okursunuz ve sizin de 
aynanızdır. Sizin yaşadığınız şeylere ayna, çanaktır ve Hakk’ı görmek isterseniz 
esmalarıyla insan veçhine bakın. “Ben Allah’ın cemaliyim” diyor, yani Allah’ın 
ilahi sıfatları benim yüzümde görebilirsiniz diyor ve gerçekten öyledir.  

- O yüzden kimsenin yüzüne vurmayın derler.  

Evet, hadis var. İnsanın başına sakın kılıç vurmayın çünkü Allah insanın yüzünü 
kendi cemali üzere yaratmıştır, diyor. Muhteşem bir şey... Rahman kendi 
sıfatı üzere yaratmıştır. Millet vücutçu anlatımda şöyle anlıyor; o baş onun 
başı ya… O baş onun başı zaten ona amenna. Ama bizim gibi, burnu gözü yok! 
Bütün hareket de kendi ilahi sıfatlarını gösterme potansiyeli, kıvamı var. İnsan 
vücudunda biçim olarak en yüksek seviyede! Buradaki biçimde kıvam 
mahiyetinde yani ilkeyi gösterecek. Potansiyele bağlı bir kıvam… Hani bir 
hamur yapıyorsun; bunun beklemesi, dinlenmesi, açılması, üzerine 
dökülenleri, içinin konulması o kıvama gelmeden olmaz. Eğer o kıvamı 
yakalayamazsan ya ekşir ya tutmaz; o zaman hamur gitti. Kıvam dediğimiz o 
biçim erekte görünecek. Sonucunda görünecek, neyse onu çıkartacak yapıya 
ve donanıma sahip olması anlamına geliyor, öznelliğe haiz olması anlamına 
geliyor.  

Dönelim Araf’a, orada anlatılan akıl şey şu, insan kendini savunmasız ve 
başkaları tarafından özelinin açığa çıkıp da gözlendiği andan örtünmek ister. 
Bu zorunlu bir şey, farz edin şurada çıplak kaldınız ne yaparsınız, herkesin 
gözü üzerinizde tak diye hemen örtünürsünüz ve korkarsınız da savunmasız 
hep toplumsal tepki sebebiyle korkarsınız hem de bir taraftan 
savunmasızsınızdır. Korkarsınız, öngörebiliyorsunuzdur sezgiyle ne 
olabileceğini çünkü… Ve ilk düşüştür o. İlk o hal, zaten düşüştür. Çünkü 
elbisesinden soyunduğu an cennetini yitirmişti. Cennetin yitirdiği an da 
gönlündekini yitiriyor bak Allah ile olmuşluğunu yitiriyor, bak iç elbisesi zaten 
gidiyor, dış elbisesinin gitmesi demek iç halinin gitmesi demek hüvel batın, 
hüvel zahir, zahirin gitmesi demek batınında da soyunmak demek, o sırada. 
Zaten düştü oradan aşağıya iniyordu zaten. Ha ikinci aşağıya iniş 
mekânsallıkta olur yani tinsel iniş mekânsal inişe sebebiyet verir. Manevi inişi 
mekânsal olarak indin mi diyor hadi yüksel geri diyor, ilahi sıfatlarımı 
yaşadığın bak.  
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Halife olduğun süre yükseleceksin diyor, ilahi sıfatlarımı asliyetiyle yaşadığın 
sürece yükselişe devam ediyorsun yok eğer yükselmezsen sürüklenişe devam 
edeceksin diyor.  Sürüklenişte devam ediyor. 

Bak değerler edinirken, yani Âdem ile başlayan sürükleniş efendim Azazil tam 
sürükleniş o da cennete mesela bak, onun sürüklenişi daha beter cehenneme 
doğru, birinin sürüklenişi geri cennete dönüş, birinin sürüklenişi direk 
cehenneme giriş için.  

Araf suresinde gerçek geldiği zaman gerçeğe göre değerlendirme yetisi 
kazanıyorsun diyor. Değerler edinirken ve değerlendirme zaten beraberdir. 
Dilin kendisinde ifade ediliyor zaten, değerler edinirken, değerlerle beraber 
değerlendirme yetisi kazanıyoruz, kıyaslama ediniyoruz. Bununla beraber 
diyor sen irade koyarak rüştünü ispat et yani ben üzerinde görüneyim. Ve 
bunu yalnızca kullukla bulursun.  

Bizden başka istenen öğüdü almamız, iradeyi sahiplenmemiz, sonda istenen 
ise kul olmamız, hizmetkâr olmamız. İradeyi eylemlerimizde göstermemiz; 
tevekkelallah… Tevekkül deyince yukarıda bilinci anlaşılıyor. Bu doğru.  İrade 
olarak ilkeler sende cereyan ederken onları evvela değerler edinirken sana 
dışarıdan gelir. 

Annen der ki yavrum Kur’an okuyacaksın, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin… 
Ya da dışarıdan gelir, bazen olur vicdanımızın sesi olarak gelir. Ne yapar 
yanlışlarımıza karşı böyle yapma şöyle yapma değil mi. Değerler edindin, 
vicdanın uyandı; o zaman vicdanının sesini dinleyerek irade et, 
peygamberlerin sözünü dinle, vicdanının sesini duyarak irade et, eylemlerde 
bulun ve rüştünü göster. 

Rüştünü gösterdiğin gün özgürsün. Rüştünü göstermeden ayrılamıyor kimse 
evinden değil mi, rüştünü gösteren evinden ayrılıyor, rüştünü göster 
iradelerinde, seçimlerinde rüştünü ispat ederek seçimlerinde bulun yoksa 
Araf’ta kalırsın diyor. 

Hakkıyla hakikati bilen ama zaaflarına ayak uyduran menfaatlerine ayak 
uyduran, istençlerini sınırlamayan olarak orada kalmış olursun. Hakikati 
bilmek kurtuluş değildir. Burası çok önemli bak. Araf bize o dersi veriyor, 
onun için söylüyor peygamber; hakikati biliyorsun şüphe edenlerden olma, 
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Araf’la kalanlardan olma, değerlendirme yetini ediniyorsun amenna. 
Değerlendir iradeni koy, rüştünü koy, onu zaten sonradan görüyoruz 
Resulullah’ta… Resulullah’ın süreci bizim yaşam sürecimiz ümmet olarak…  

“Bir elime güneşi verseniz diyor, diğer elime dünyayı verseniz ben dönmem.” 
Dönen dönsün yolundan sözünün ilk sözünü söylüyor. Bütün peygamberlerin 
yaşamsal olarak sözü yaşadığı şey Peygamberlerin dilinde özetleniyor; ilkeli 
olmak, tutarlı olmak, takva elbisesini giyinmek… Buradaki takva edep, hayâ 
demiştik... Bakın hayâ içinizde olur. Edep dışınızda olur, yani hayânın 
belirimidir. Hayâlı olan edepli olur, çekinceleri vardır. Sınırları vardır. Adap 
demek sınırlar, kurallar değil mi. Adaplı ol der, kurallara uy, sınırlara uy, insan 
ol, hani meclis görmedi derler, sınırları bilmiyor değil mi. Toplum görmemiş 
bak toplum zaten bizi sınırlar, yasalarıyla, ortak akıllarıyla, ortak akıldaki 
ilkeleriyle sınırlıyor. İçimizde hayâ, dışımızda adap… Edeple gelen lütufla çıkar 
demeleri o yüzdendir. Sınırlarını bilen ve sınırları doğrultusunda ilişkilerde 
bulunan değer doğrultusunda geldikleri için yine değerlere geri dönerler, 
onlara ikramlarla geri dönerler.  

Sınırlarını edindin, gerçeği bildin ama sınırlardasın ama lakin zaaflar devam 
ediyor, Ya rabbi diyorsun bir taraftan beni bunlardan kurtar, aynı benim gibi 
yeme içme devam ediyor ama beni kurtar. Bir yandan kurtulamıyorsun ama 
bir taraftan değerleri var. 

Ama orada kalmış… 

Gökten bir el uzanır der ki, gel buraya… 

Takdiri ilahi. Bize de öyle yaptılar. Birini gönderdiler -bir el- bizi götürdüler, 
dediler her şeyi bilen bir şeyh var. Tamam dedim, aradığımızı bulduk! Bir de 
herkese para dağıtıyormuş… Ben para için gitmemiştim, Allah için gitmiştim. 
Demek ki ihtiyaçları da karşılık veriyormuş. Ne sorarsan cevap veriyor, tamam 
benim aradığım bu, ne sorarsan cevap veriyor! “Ne sorarsan cevap veriyor” 
beni bitirmişti zaten. Tamam dedim hadi gidiyoruz, takdir gittim. Sinekkaydı 
tıraş olmuş Şeyh Efendi! Gittim ben… Çünkü sarıklı, cüppeli bekliyorum; cırt 
yırtılıverdi şeyh efendi, gitti güme. Vallahi korktum, resmim yırtıldı… Beyaz 
cübbeli birini bekliyorum, yeşilde olsa kabul ederdim. Böyle kalakaldım… 

Şöyle bir baktı… Senin ismin ne dedi. Hali dedim.  
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— İbrahim Halil mi? Bu İbrahim ne zaman Halil oldu dedi.  

Ben de dedim teslimatıyla, hıh dedi. Vallahi diyorum ya. Bir de duruşu var, bir 
de Arap böyle, korktum vallahi korktum takdir, tam Arap yüz hatlarını resmini 
görseniz Arap, Arap yani başka kimse değil. Her neyse velhasıl kelam… Dedi; 
sen bunu nereden getirdin? Bir de güldü, sana bir çay söyleyeyim mi dedi. 
Tamam, içerim dedim. Bir taraftan da soru soruyor. Çay içti ama ilk çay geldi 
bana ama başka birine gitti. Allah Allah dedi, bir çay daha getirin dedi. Çaya 
baktı; bu dedi, Resulullah’ın çayı olsun dedi.  

Bir ağlıyordum bin ağlar oldum. Vallahi… Çay demek gözyaşı demek… Bir 
ağlıyordum, bin ağlar oldum tutana aşk olsun. Muslukları bir açtılar, bir daha 
kesilmedi. Niye ağladığımı da bilmiyorum, ağlıyorum sadece, hiç akıyor, 
Kevser hafızasından akıyor ama niye ağladığını bilmiyorsun, içiriyorlar da 
içiriyorlar. Bir gün yanına onun için gitmiştim; Babanın yanına giderim, bir 
güzel beni ağlatır. Bir şey söyler… Zaten Allah’ın A’sını dese gidiyorum. Ama 
resim yırtılmıştı, ne zamanki hakkı birebir görmeye başladım, el uzandı ya, 
Araf’tan kurtuldum. Evet, dışarının rahmette ateşti ya rabbi onlardan eyleme. 
Sende ise cennetin hali çıkıyor zaten haram onlara, haram demek isteseler de 
alamıyorlar isteseler de yaşayamıyorlar yani cenneti haram ettik demek; 
nasipleri yok etmek, üzerinde kesiyor. Seni anlamıyorlar zaten, yaşanan 
hakikati anlayamıyorlar, iç dünyanı bilemiyorlar, zaten gösterme derdin de 
yok. Bir gün bana dediler ki şeyhin keramet göstersin bize… Yanına gittim 
hiçbir şey demedim ama. Şöyle bir baktı. O ne, dedi, keramet bekliyorlar! Peh 
dedi. Veli diyeceklermiş, çok da ihtiyacımız vardı zaten. Yani onların demesine 
göre mi veliliğimizi göstereceğiz. Kimliği aşmış, verilenleri de aşmış, kendisini 
bir şekilde gösterecek, enaniyete taşıyacak, birileri bir şey diyecek derdi yok, 
kaygısı da yok, bir beklentisi de yok. Çok da umurumdaydı dedi. Muhteşem 
bir şey, benlik hiç yok. Fakir, fakir olmazsa üzerinde kişi olmaz, o cazibe olmaz. 
O az bir şey enaniyetinin kokusu olsa bereket kesilir, ceyran diyorlar ya, akış… 
Hiçbir şekilde akmasına imkân yok. 

“Elbiseler verdik” diyor. Cennetten çıplak indi. Çıplak kar üzerinde yatmıştır, 
emin ol. Sonra da size elbiseler verdik… Savunmasız hep doğaya karşı… Elbise 
niçin giyilir, örtü niçindir? Kâinattan korunmak için ama bir de psikolojik 
olarak savunmak içindir, bunu biraz önce anlatmıştık. Ama dininizden 
sebebiyet, değerlerinizden sebebiyet edep, hayâ için… Çünkü batınınız da 
değerlerinizi ne kadar gizli… Değerlerinizde kendinizi örtüyorsunuz değil mi? 
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Elbiselerde sizin o iç değerlerinizin, örtünüşünüzün her nevi nesnelerin aracı 
sembolleridir. Giyiminizde kuşamınıza kadar değerleriniz okunabilir, içyapınız 
okunabilir, niçin fıstık yeşili giymişsin, niçin siyah var, sarı saçlar niçin önde, 
ellerin niye böyle, niye lacivert şurada niye eflatun var. Kırmızı niye burası 
vallahi içini dışın verir. Burada niye gözlük var, şurası kırmızı… Bilmeyerek bile 
olsa bütün varlığınızı yansıtırsınız. 

- Orada babanın bir sözü var, biri giymişse onu, aynı şekilde giyecek 
yavrum derdi, o yoldan aynı elbiseyi giyecek yavrum derdi. 

Süreç içerisinde -ontolojik, arketip, arketipal diyorlar- ilk örnek olduğu için, 
geçmişlerin başından geçenlerin senin başından geçecek, onlar ne yaşadıysa o 
şekilde yaşaman gerekiyor. Zaten bu süreci konuşmamız aslında bunların 
yaşamsal olarak her an yaşandığını göstermemiz için… Bir Âdem anlatırken, 
geçmişteki bir Âdem anlatılmıyor. Hud anlatırken, Hud anlatılmıyor ki orada! 
Sana oradaki akıl itibarıyla bak bunları yaşıyorsun bak böyle sürünüşlerde 
olma, bak Hud gibi ol, vicdanının Hud sesini dinle. Şuayb’ı dinle hani terazide 
menfaatimizde doğru kaydık, Şuayb el uzatıyor yapma kardeş etme eyleme… 
Hud geliyor ya kavmim bunu niye söylüyorsunuz, savaşçı insanlarsınız, 
kalabalık yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle ediyorsunuz… Hud’un 
kavmi ziraatçıdır, alet kullanır aynı zamanda savaşçıdır. Aynı zamanda 
malcıdır, tamamıyla organize bir sistemde yaşamışlardır. Yunanlılar site 
diyorlar. Tamamıyla bir site alanında yaşıyorlar. Akıl, duygularını kullanabilen, 
iradelerini kullanabilen, hevalarını kullanan, içgüdülerini kullanabilen, onlar 
doğrultusunda hareket edebilen, duygularını kullanabilen, yani işleyen, 
düşünen bir kavim… Düşüncesiyle kullanabilen ve işleyen bir kavim ama 
menfaatler, savaşçı, kabalık tarafları daha önde. Akılcılar ama kabalıkları 
baskın geliyor. Hud uyarıyor böyle yapmayın, zalimlerden olmayın…  

Zalim ve zulmet; sürüklenişte yaptığımız her şey kendimize zulüm etmektir. 
Yani bilinçlenmenin önünü kesmektir. Perdeleniyorsun. Bilinçlenmenin önünü 
kesiyorsun. Ama hayır bilinçlenmenin teşvikidir ve seni sevk eder Hakk’a, 
hakikate doğru sevk eder. A’raf suresinde sürükleniş anlatır, ama 
sürüklenişten daha önemlisi Hak ve hakikati bilmek kurtuluş demek değil, Hak 
ve hakikati bileceksin, eylemlerinde gösterecek rüşte sahip olacaksın. Eğer 
göstermez isen kaldın. Ya filancalar şöyle diyor, böyle de yapmasak olur değil. 
Hakikate göre, filancalara göre değil! Efendim benim nefsim kabul etmiyor; 
nefsine göre değil, hakikatine göre! Nefsin kabul edip etmemesi önemli değil, 
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ya benim gönlüme ağır geldi, sıktı… Ya hu sıkılsın, ezilsin, bitsin, zaten ölsün. 
Babam öyle derdi yavrum patlasın valla,  patlasın! Senin sıkılman, senin şu 
olman önemli değil, önemli olan orada Hak, hakikat… Zaten ondan sonra 
refah gelir. 

Din demek sırat, akıl yolu demektir. O akıl yolunda önünüze iki tane kapı gelir; 
biri ateştendir, biri sudandır. Benim ümmetim o kapıya rast geldiğinde -yani 
dine girdiğinde, ilkelerle yaşamaya seçtiğinde yani Araf’ta durmasın diye 
söylediğinde bir söz yürüyüşe devam etmesini gerektiğini söylediği bir söz-  
ateşten olanı seçsin sudan olanı değil, ateşten olanı. Sudan olanı cefadır diyor. 
Biz genel keyfiyetimize bağlı olarak cefamıza sebep verecekleri seçmiyoruz, 
sefamızı seçiyoruz ama sonuçta elimizden çıktıkları zaman hüsrana uğruyoruz. 
Önce zor olan seçsek… Zor olan değdiğim ilkesel olarak yaşamamızı gerektiren 
şeyi, olması gerekeni seçsek sonu huzurdur. Çünkü arkasından seni rahatsız 
edecek bir tavır gelmez. Seni cennete taşıyacak başka bir tavır gelir. Çünkü 
potansiyelin açılmıştır. Baba derdi oğlum, sıkışmamışsan iyice sıkıştırırlar yani 
kendisinde olan açılmadıysa, bir daha ona geri getirirler yani biraz önce 
söylediğim yer. Sen bir yerde olması gerekeni yapmadıysan, bir defa daha 
önüne getirirler. Eğer yaptığımız bir şeyde bilinçlenmediysek bir daha onu 
getirirler,  bilinçlenene kadar… 

Hak ve hakikat gerçektir ve bunlardan kaçış yoktur. Her zaman hakla 
yüzleşeceğiz. Onun için hak geldiği zaman direk kabul edin; onu değer 
edinerek, iradeye bürünerek yürümek şartı var. Yürüyüşe devam… 

 A’raf suresinde söylenen sürüklenişi değerlerle aşın, size söylediğim emirlerle 
aşın, emre itaat edin. Emre itaat yukarıda birisi emretti, itaat edin değil; onu 
vicdanınıza taşıyın, levhalar edinin. Vicdanınıza taşıyın, bütün peygamberlerin 
sesi içimizde vicdanımızın sesi olsun ve o değerlere göre irade ederek, 
hayatınıza yön vererek yaşayın ve yürüyüşünüze devam edin. Sıratı yürüyün o 
zaman cennete yükselirsiniz. Çünkü ilkelerle, evrensellerle Cenab-ı Hakk’a 
yükselirsiniz. O’nun yaşamı, çünkü evrenseller Cenab-ı Hakk’ın tavırlarıdır. 
O’nu, tavırlarını gösterdikçe O’nu yaşarsınız ve mutmain olursunuz. Bundan 
önce birçok ayet zikrettik de yine zikredeyim; “sizler iyilik yaparsanız 
kötülükleriniz gidereceğiz.” Kötülükler giderince ne olur? Rahatlarsınız. Çünkü 
vicdanı rahatsız eden kötülüklerdir. Peki, gerçekleri yaşamanız ne getirir, 
ilkeleri yaşamanız neyi getirir? Eylemlerimizde göstermemiz neyi getirir? “Biz, 
hayır edenlere bolca hikmet vermişizdir.” Yani bilinçlenmeyi vermişizdir diyor. 
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Çünkü hikmet sahibi olmak bilinçlenmek demek… “Lokman’a birçok hikmet 
verdik” demek ki Lokman’a bir ilkenin gereği olarak bilinçlenmeyi vermiş. 
Karmayı çok iyi biliyor, sonuçlara göre yaşamayı çok iyi biliyor ve bununla 
beraber bütün varlığın hali lisanını çok iyi biliyor. Yaptığı iyilikleri ve yaptığı 
hayrı sonucu olarak buluyor. Süleyman’da hikmet Süleyman’ın ibadeti, 
yakarışları… “Bolca hayır yapanlara hikmet vermişizdir” veya “birisi hayır 
yaptığında onun gönlünde sevgi var edeceğiz” yani gerçeğin bilgisini 
eylemlerinizde edindiğiniz zaman devamlı olarak edinmeye devam edin.  

Bir ayet daha; “Siz bilmedikleriniz öğreniniz, biz size bilmediklerinizi 
öğreteceğiz” Tam bir 360 derece olan bir ayettir. Bildiklerinizle amel ediniz, 
bilmediklerinizi öğreteceğiz. Sen zaten bildiğini, bildiğinle amel ettiğin zaman, 
zaten yeni bir bilgiyle karşılaşıyorsun, yeni bir bilgiyi içselleştirdiğin zaman 
zaten onunla da bakıyorsun. Amel edenin emrini başında almışsın, şimdi 
bildiğinle amel ediyorsun, bilmediğini öğretiyor Allah değil mi? Bildiğinizle 
amel ediniz, bilmediklerinizi öğreteceğiz. Bildiğinle amel ettiğin zaman başka 
bir alanda bir şey çıkıyor. Mesela hangi bilgide amel ettin ki sonuçta buralara 
kadar geliyorsunuz ve bilginin devamlılığı geliyor değil mi. Bilmediklerin 
öğretiliyor, düşüncende, rüyanda, şuyunda, buyunda, kıyasında veyahut da 
Abdul Geylani’nin kitabını açtığında… Hikmet vari olarak… Ama bu sefer yani 
bildiklerinle amel etme başlıyor. Öyle bir şey ki bildiğinle amel et… Nasıl amel 
edeceksin. Bak daire çiziyor sana ve daireden çıkışın yok. Bildiğinde amel 
edince bilmediklerini öğretiyor, öğrendin ya o öğrendiklerinle amel edin ki 
yeni bilmediklerini öğren. Muhteşem bir şey gittik güme yani… Bilmek kolay 
bir şey değil, seni döngüye koyar. O döngünün içinde devinir devinir 
durursun, derinleşirsin. Tabular, değerler, dokunulmazlar, tine geri dönüşün, 
maneviyata geri dönüşün nesneler idiler. Bak elmaya dokunma. Balığa 
dokunma. Âdem’e secde et değil mi? Levhaları tut değil mi? Değerlerini tut, 
kendinde tut. Sürüklenme, aşağıya inme, düşürme, tut değil mi. Çünkü 
tuttuğun zaman yükselecek. Bunların hepsi iç âleme geri dönüş, kimlik 
edinmek… En sonu kimliktir, kişilikte gelişim ve ilkelere göre kimlik edinmek 
için şarttır. Erdemlerde kimlik edinmek için şarttır. Çünkü sürüklenen insan 
kimliğinde gelişmez, kişiliğinde gelişmez. Kimliğinde de rüştünü bulamaz. Aynı 
bir rüzgâr gibi, rüzgâra tutunmuş bir yaprak gibi nereye savrulup gider, 
savrulur, sürüklenir. Ama tabular yani değerler edinmenizin nesnesi olarak 
derinleşmenize sebep verirler, yavaş yavaş nesneleri olurlar ve ilkelere göre 
kişiliğinizde gelişir ve ilkeler üzerinde de kimlik edinmemize sebep verirler. 
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Bu sefer nasıl bir kimlik, nasıl bir kişilik; geçmişine aşkın, menfaate aşkın, 
zaaflara aşkın, akıbette beklentilerine aşkın; sadece insan olarak yaşamak… 
İnsan olmanın kimliğinin nasıl edinileceğinin suresidir. Böyle insan olursun 
diyor. Ya Âdem, sürüklenişi durdur. Tabular yani değerler edinme nesneleri 
üzerinden, değerlendir, içselleştir, derin bir maneviyat edip gönlünde bilinç 
edin…  

Âdem cennette halk edilmiştir. Âdem yeryüzüne düştükten sonra ikinci bir 
halk ediliş safhası çıkmıştır. İkinci yaratılış yeryüzündedir. Birinci yaratılış 
cennette… Hepimize cennette, kalu belada -hepimiz demeyeyim. Kimimiz 
vardı bilmiyorum. Yani bazı insan oluyor bazı insan olmuyor, sonradan halk 
edinmiş olabilir.- Cenab-ı Allah “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” Hepimiz, 
iniyor muyuz? İndik… Orada zaten çoğul kullanır “hadi ininiz aşağıya” Âdem’in 
inişi hepimizin inişi oldu yani. Hepimiz iniyoruz Âdem olarak, birinci 
yaratılışımız, bedene geliyoruz. Birincisi ruh, insan ruhu, bedene geliyoruz, 
bedende biçimleniyoruz halk edilmiş olduk. İkincisi söz ile halk edilişidir ve söz 
ile halk edilirken, gerçekle halk edilirken, gerçek kendini emir olarak veriyor, 
bize. Gerçeğin bilgisi emirdir. 

Gravitasyon olayı var, gravitasyon gerçek bir bilgi, Zorunlu, bize bir emir değil 
midir? Çıkamazsın diyor. Ama bu gücü elde edersen çıkarsın diyor. Yani 
gerçeğin… Gravitasyona, dünyanın çekim kuvvetine baskın gelecek kuvveti 
edinirsen o zaman çıkarsın diyor. Aynı şey; sen yeryüzünde sürükleniyorsun, 
yeryüzünde cennete ermek istiyorsan gerçekliliğin, emri al; gerçeğin bilgisi, 
ilkelerin bilgisi evrensellerin bilgisini al; onunla kuvvet bul, özgüven bul. Onun 
elbisesini giy. Özgüvenini bul, onunla bana taşın diyor. Ve Hz. Ömer’in sözü, 
Ya Resulullah bu akıl ahrette bende midir? Sendedir. O zaman korkmana 
gerek yok. Araf’a düşeceğim, yok cehenneme düşeceğim, yok cennete 
gideceğim… Gerçeğin bilgisiyle yaşıyorsanız, eylemlerdeyseniz, iradeniz 
sağlamsa, Allah’tan taviziniz yoksa şüpheniz yoksa… Ben böyleyim, böyle 
olacak, böyle olacak diye bir bilinciniz varsa… Öngörebiliyorsunuz sonuçları. 
Onun esintileri de gelmiş size yani geleceği öngörebilmenin aklını da veriyor, 
çünkü yaşadığınız şeyler aynı zamanda geleceği belirleyicidir ve gelecekte de 
yaşayacağınız şeylere sebeptir. O zaman yaşayacağınız şeyler geleceğe 
sebepse bugün bir şey yaşadıysanız geleceğinizi ön görebilirsiniz rahatlıkla.  

Bu akıl bende midir? Bendedir, o zaman geleceğimi öngörüyorum diyor, bana 
bir şey olmaz. Hz. Ömer’in orada söylediği şey, geleceğini öngördüğüdür, niye, 
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özgüveni var. Allah’ta eminsen şüphe edenlerden olma, emin ol. Allah’ı 
tanıyorsanız emin olun. Korkmanıza gerek yok.  

Emin değilseniz… Niye emin olmazsınız? Yaptığınız şeyler sebebiyle emin 
olmazsınız. Ha böyle yaptım bak yine Allah’tan eminsinizdir. Korkunuza sebep 
O’dur. Başınıza geleceklerden sebebiyet kendinizden emin değilsinizdir, ne 
olacağım, ne olmayacağım? Ne olacağım, ne olacağım niye? O kadar güme 
gideceğimiz şeyler yapmışızdır.  

Bize söylenen takvanın elbisesi ile sınırlanmamız çünkü takva korunmak 
demektir. “Takva sahipleri Allah’tan korkunuz” Nuh’ta görüyoruz, 
korunmanın birincisidir. Ama burada kastedilen ikinci bir korku… Allah’ın 
zatından korkulmaz. Allah’ın zatı sevilir. Burada kastedilen yaptıklarınızdan 
dolayı Allah’tan korkunuz, emri çiğnemekten korkunuz… Çünkü emri 
çiğnediğinizin sebepler sizi sürüklüyor. Ama emri dinlerseniz, emri 
içselleştirirseniz, eylemlerinizde gösterirseniz, ilahi sıfatlar sizden görünür 
olur.  Allah diyor iyiliği emredin, kötülükten men edin, iyi olun, cömert olun. 
Allah diyor ilahi sıfatlarım üzeri yaşayın… Emri dinliyorsunuz, 
içselleştiriyorsun; gönlünüz cennet mekân olur. Takva elbisesi dediği, iç haller 
elbisesidir. Hayâ, edep, cennette giyindiğimiz elbiseler. Daha farklı şeyleri de 
var da aklıma gelmiyor. Aslında değerle giydiğimiz elbiseler. Erdemler 
elbiseleridir. Çünkü takvada sınırlanıyorsunuz. Bütün içgüdülerinizde 
korunuyorsunuz ya korkularınız var, korkularla beraber içgüdüleriniz 
sınırlıyorsunuz. Niye? Akıbetini biliyorsunuz artık… Ya A’raf’ta kalacaksınız ya 
da cehennem kuyusunda sürüklenmeye devam edeceksiniz. Sınırlıyorsunuz 
korkularınızı ama karşılıklarını göreceğimizin bilinci ile… Âdem Havva’nın 
haline düşeceğinizin bilinciyle… Salih’in kavminin bilinci ile… Evet, bunları 
biliyorum ama beni korkutmuyorlar… Yaşatır sana. Salih’in kavmi nasıl oluyor 
görürsün, sonra onu düşürür.  

Bir gün yeğenim yanıma geldi, dayı dedi, bin bir türlü hal geliyor, bir gün 
değişiyor, öbür gün başka bir şey oluyor, bunlar niye? Ya dedim Âdem’in 
şeytanına gidersin başka bir hal ile Nemrut’un şeytanına gidersin başka bir hal 
ile. Şimdi bir mertebeden geçtikten sonra başka bir mertebeye taşındığınız 
zaman, orada rahat kalmazsınız kardeşim. O mertebenin şeytanı da gelir size, 
başlarsın onunla kılıç çalmaya. Kılıç çalmaya dediğim onu aşmaya çalışmak. 
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Baba derdi ki savaşıyorum oğlum; Sav-Aş. Savacaksın, aşacaksın, millet savaş 
deyince kılıçlar kalkanlar çekiliyor yani bazen böyle esprili şeyler söylerdi ama 
mantığı da o zaten. Bütün savaşlarımız sav-aş değil midir? Bütün 
mücadelelerimiz içsel mücadelelerimizde sav- aş değil midir? Bizde tezahür 
eden o kötü şeylerin savılması ve onların aşılması. Hep aşmaktan 
bahsediyoruz, başka bir şey değil ha. Hülasa velkelam sonunda rüştümüzü 
kazanarak özgürlüğümüzü edinmemiz söylenir. Özgürlükten tam bahsedilmez 
sadece rüşte taşıma… Yani sen tevekkel Allah ol, kulluğunda özgürlüğü var. 

Potansiyel olarak kastedilen budur. Ama içerik olarak potansiyelinde sadece 
katışıksız olarak özgürlük vardır. A’raf suresinde tutsak olanlardan olma, 
çünkü şüphe seni tutsak kılar. Bakın Batı’nın dediği şüphe değil, Batı’nın 
dediği şüphe meraktır bizde. Aa burada ne var? Batı’nın dediği şüphe Doğu’da 
merak olarak karşılık görür. Burada ne var, arkasında başka bir şey yatıyor 
mu? Bak şüphe böyle bir şey; arkasında ne yatıyor bunun? 

Bilgi için kullanılan bir şey genelde Descartes, Spinoza çok kullanır bildiğim 
kadarıyla. Ama bizde merak! Merakta olumlama var. Acaba bu böyle mi, 
acaba bunun arkasında şöyle bir şey mi var. Birisinde olumlama daha çok… 
Şüphede ise olumsuzlama var; öyle mi, şöyle mi; şu mu, bu mu? Bizden 
istenen ise şüphede durmamız değil, merakta olmamız. Şüpheni aş, meraklı 
ol, bak ama şüphelenme. Şüphede kalırsan aşmak için sana gerçek bir bilgi 
ulaşması lazım. Ulaşmazsa o şüpheli yerinde kalakalırsın. Kalakalırsın, böyle 
miydi, şöyle miydi, o muydu, bu muydu? Bazen menfaatlerimiz 
şüphelendiğimiz için bize yol vermez, geçit vermez, onun için dediği 
sürüklenişi bırak. Değerler edin ve korkularını aş. Buradaki korkuları aş. Çünkü 
zaten şüphelenmesi, korkularından dolayı… Şüphelenme dediği özgüvenin 
olsun, iradeni koy. Şüpheleniyor. Korkuyor, bunlar niye böyle yapıyor, ne 
olacak, ne olmayacak? Bunların hepsi şüphe kaynağı… Sen diyor şüphelerini 
aç, özgüvenli ol, emin ol ve emin olarak yoluna devam et. Bu da çok zor bir 
şey… 

Resulullah’ın ne çektiğini bu ayetlerde görüyoruz. Bir önceki ayet şamar gibi 
sen ne yapacaksın diyor “Biz dileseydik zaten herkesi bir ümmet yapardık.” 
Bak nasıl bir sürece koyuyor. Bu surede “ Sen şüphe edenlerden olma” demek 
ki özünde bir şüphelenme var. Bir şüpheli bakış oluşuyor, bir tedirginlik var, 
çünkü şüphe insanı tedirgin kılar. Bir ayet ile psikolojisine kadar 
okuyabiliyorsun. Eğer Kehf’e gidersek orada Hz. Hızır’ın, Hz. Zülkarneyn’in,  
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Hz. Musa’nın, bahçe sahiplerinin, Ashab-ı Kehf’in kişiliklerinin huy tabiatlarına 
kadar okursunuz. Çünkü öyle söylevler var. Bu böyle ise böyledir. Bu böyle ise 
böyledir. Bu böyleyse, böyledir… Zorunluluğu… O zaman bu karakterde, bu 
kişilikte şu huylara sahiptirler. Bunlar katiyen öyledirler. Sen böyle yapma 
dediğin anda, onun celalli olduğunu görüyorsun. İtiraz vari, celalli, kabul 
etmiyor. Duygusal tarafları yetkin, duygusal tepkiler gösteriyor, akli tepkiler 
göstermiyor. Akli tepki gösterse ilişkilendirecek.  

Geçen gün sen paylaşmıştın, adamın biri cezaevine düşüyor. İzleyen oldu mu, 
küçük kısa bir film. Cezaevinde de bir tanesi kibrit kutusuyla oynuyor. Adam 
geliyor orada bir tane kırmızı kutu var. Adam agresif, meraklı, şüpheli de. 
Kutuyu açıp bakacak. Adam diğerine diyor ki, bak pişman olursun, bakacağım 
diyor.  Adamda bir cevval, diğerini de güçsüz görüyor. Şöyle açıyor bir bakıyor 
ki cezaevinin aynısının maketi var…  Elini koyuyor, yukarıdan da bir el 
kendisine geliyor! Orada Mikalanjelo bir resmi vardı; Tanrı’nın eline Âdem 
dokunuyor, onun göndermesi bile var. En sonunda kaçmayı düşünüyor. Bak 
ne yapıyor? Kutunun kapağını açıyor, tavan açılıyor. Adam o zaman ne 
düşünüyor, buradan kaçabilirim… Yapma diyor diğeri, çıkıyor, gidiyor. 
Meğerse daha büyük bir kâbus, daha büyük bir şey paradoksa düşüyor. 
Meğer cezaevi aynı cezaevi… Kutuyu açtığı zaman, kendi cezaevinin kutusunu 
açıyor değil mi? Kendi cezaevinin kutusunu açıyor, yine cezaevinin bir 
odasında. Bu sefer yukarıdaki adam yine aynı adam, ama dev gibi, alıyor 
kutuya koyuyor. Ama bak ereğine bağlı düşünemiyor. Şimdi ben bu cezaevinin 
kutusunu açıyorsam, yine cezaevinin kutusu açılıyor orada…  Ereğinden 
bakmıyor, sebebinden bakıyor, paradoksun içine gömülüyor.  

Sürükleniş devam, ne oldu kibrit kutusuna hapis oldu. Bir zaafına yenildi, 
ereğinden bakamadı, akli düşünemedi. Eğer ben bu kutuyu açıyorsam, 
cezaevinin kutusu değil mi? O hapishanenin kutusu, kutusunu açıyorsa sonuç 
olarak yine kutunun içinden çıkmış olacağım. Çünkü yukarıdan birisi bana el 
uzatıyorsa, ben de oraya taşınıyorsam, yine cezaevinin içine gideceğim, o 
kutunun o hapishanenin içinde kalacağım diye düşünemiyor. 

Takva elbiselerimiz iç hallerimizin yansımalarıdır ama bir taraftan da bizden 
istenen iç hallerimizde elbiseler giyinmemizdir. Mesela rüyanızda akşam bir 
kaftan verirler, rüyanızda akşam yeşil bir elbise giymişsinizdir. Aslında orada 
ahlak elbiseni giydirmektedir. Beyaz bir elbise vermiştir, tevhit elbisesi, safiyet 
elbisesini giymişsinizdir. Bir kaftan vermişlerdir size; bir tasarruf hakkı 
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verilmiştir. Kaftan şehzadelik ya, tasarruf hakkı elinde olan malikleri işaret 
eder. Size bir tasarruf hakkı verilmiştir. Bir mont giymişsinizdir; demek ki 
zahmetleriniz var korunmanız için… İç hallerimizde bilincimizde, korunmanız 
için dayanaklarınızı açacaklar ve dayanaklarınıza dayanmanız istenecektir. Ya 
Rabbi sığındım sana… Korunuyorsun. Yaşadığımız her şey bir şekilde iç haller 
olarak, elbiseler olarak üzerimizde… Kısa kol giymişsinizdir rüyanızda; gelip 
geçici bir hale işaret eder. Uzun elbise giymişsinizdir; gelip geçici değil kalıcı 
bir hal. Hem dünyanızı, hem ahretinizi kapsayıcı bir hale, hem dünyanızda 
görünecek hal… Ayaklar dünyayı işaret ediyor, gövdenin ortası cehennem 
taraflarını işaret ediyor genelde. Göğüs kısmı cennete, baş arşı alayı işaret 
eder. İnsan her türlü yaratılmıştır sembolik olarak. Allah’ın lütfu ihsanı… 
Başına bir kasket giymişsinizdir, demek arşında bir korunak var, saçların 
uzuyor demek ki düşüncelerin dışarıya yansımaya başlıyor. İçeride olanlar 
yansıyor, uzuyor. Uzantısı olması demesi yansıması demesidir. Âlemde karşılık 
görmesi demesi… Bunun gibi nice şeyler… 

Takva elbiseni giymesi demesi her ne yaşıyorsan, ilahi âlemde bir karşılığı var, 
biçim kazanıyor. O zaman ona göre yaşayın. Takvanın elbisesini giymeniz sizin 
için daha güzeldir diyor.  Yani yaşattığınız şeyler, biçim kazanıyor. O zaman 
takvanın elbisesi hallerinizde güzel olanları giyiniz, güzel olanlarda kararlı 
olun. Çünkü haller ruhun giydiği elbiselerdir. Şimdi daha tam oturttu. Demek 
istediğim, haller dediğin ruhun elbiseleridir. O zaman diyor güzel elbiseler 
giysin ruhunuz.  

Sizi koruyacak elbiseler ahlak, değerler, erdemler, iyilik, doğruluk, bilgi, 
gerçekler, sizi koruyacak elbiseler gibidir. Ruhu koruyan elbiseler gibi, o 
zaman elbiseler giyin. 

 Musa Peygamberin asa sembolizması neyi temsil ediyor? 

Onu erenler çok yorumluyorlar. Birçok şeyde yorumluyorlar ne gibi 
yorumluyorlar, birincisi şeriat olarak yorumlarlar. Şeriatın efendisi olduğu için 
temsilcisi olduğu için… Hukuku, hukuk toplumsal yaşantıda dayanaktır. Ama 
hukuk, levhalarla çıkıyor. Orayı unutuyoruz. Söyledikleri bir nebze doğrudur 
yani hukuku işaret eder. Toplumsal yaşam hukukla olur, şeriatla olur. O 
zaman hak ve adalet isteniyor. O zaman asa dayanak. Toplumsal yaşamda 
dayanağımız nedir, hukuktur. Bağlayıcı olan. Ama levhalarla o remz edilir. 
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 Asa ile o zaman ne remz ediliyor? Orada Musa ile sihirbazların ilişkisi asanın 
sembolizması anlatılıyor. Birisi çok kuvvetli sihir gösterdiler ve sihirbazlar 
gerçeği gördüğü zaman iman ediyor. Gerçeğin bilgisini gördüğün zaman 
dogmatik olan ölür gider. Dogmatik olan yani dondurucu, ilerletmeyen, 
sınırlayan, hak hakikat yürüyüşümüzü dondurtan… Batı’nın ilerleyişine bakın. 
Musa’nın asasını ne zaman elde ettiler, o zaman ilerleyişi buldular. Rönesans 
ve reform aydınlanma çağı değil mi? Bilgi, gerçek bilgiyi ne zaman dayanak 
ettiler, dogmatik olan her şeyi aşmaya başlattılar ve en sonunda kilise dahi 
iman etmek zorunda kalmadı mı? Nice adam yıktı ya, Galileo aforoz 
ediyorlardı. Bir filozofu canlı canlı yaktıklarını biliyorum. Bilinenler bunlar, ya 
bilinmeyenler, cadı diye yakılanlar vs. kimya ile uğraşanlar cadı gitti güme. 
Kilisenin dogmatiğinin dışında, bilgisinin dışında başka bir şey söyledin gittin 
güme.  

Kurum Firavunlaşıyor… Katolik Kilisesi Ortaçağ’ın eski haliyle, şimdiki haliyle 
fark eden bir şey yok. Zaten şeytanın pabuçları kırmızıdır diyor, kendi 
İncillerinde var bildiğim kadarıyla; pabuçları da kırmızıdır Papa’nın. Vallahi 
enteresan, nasıl oluyor bilmiyorum. Dünyayı şeytan yönetiyor diyor, 
teolojilerinde bu var. Dünyayı kendileri yönetiyor. Kim yönetiyor? Vatikan, 
Ortadoğu’da… Vatikan, Avrupa’da… En basiti Küba’ya gidin, Küba devrimini 
desteklemişlerdir bile. Amerika bile girmemiştir, Vatikan işbirlikçileriyle 
devam etmiştir orada. Adamlar Pabuçları giyiyor, dünyanın her yerinde bir 
parmakları var.  Yahudiler kadar olmasa bile var yani. Sermaye gruplarını 
yönetmeleri, ya trilyonlarca para bedava akıyor, vergisiz akıyor. Herkesten, 
Almanya’da her kişi başına vergi kesildiğini duymuştum. Ne kadar doğru 
bilmiyorum, düşün. Bir Almanya’da kişi başı para kesilsin bizim kadar nüfusları 
var. Sadece o değil ki bütün dünyadan para akıyor oraya. Muhteşem bir şey 
ya… Adamlar sistemi kurmuş. Bunlar Firavun olmasın, kim olsun. Şimdi demek 
istediğime getireyim. Kendi imparatorluklarında… Sadece kendi sözleri 
geçiyor bak. Devlet olarak bir Firavun düşün Vatikan ve bütün sihirbazlarda 
ülkeleri olsun. Ne zaman içerdeki bilim adamları, âlimler, filozoflar Musa’nın 
asasına tutunuyorlar. Bakın Musa’nın asasına tutmak ilimden kana kana 
içmek demek. Her bilgide kategoriye ayrılıyor değil mi? Pozitif bilimler, fizik, 
kuantum fiziği, Newton fiziği, psikoloji, şu, bu vs. Ve her biri gerçeklikleri 
bulmaya başlıyor. O doğrultuda insanları aydınlatabiliyor. O zaman Firavun ve 
sihirbazları da iman etmek zorunda kalıyorlar. Şu anda bilime itiraz var mı? 
Ama bilime itiraz edenler hepsini çaprazlama kestirilmiştir. 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

312



Vay bizden habersiz başka bir şeye iman ediyorsun, bizim söylediğimizin 
dışında başka bir şey yapıyorsun. Kesilmiş doğranmıştır.  Allah’ın şeriatıyla 
kâinattaki şeriat yasalarını, bilgisini edindiğin zaman insanın kendisinde 
dogmatik olan şeyler sınırlayıcı olan şeyler,  yok olmak zorundadır. Hak geldi 
batıl zayi oldu. Kendilerine bir sihir bir illüzyon yaratmışlar ve halkada bir sihir, 
bir illüzyon yaratmışlar. Umberto Eco’nun Gülün Adı isimli bir filmi var. Adam 
kitap yüzünden nice insanı öldürüyor… Bir kişi aydınlatmaya gidiyor kiliseye… 
Gülmek üzerine yazılan bir komedi kitabı. İnsanlar sadece gülmesinler diye, 
kitabı saklıyor, koruyor, muhafaza ediyor. İçeride bir rahip katil çıkıyor. Düşün 
yani bir kitabı dahi saklayan, duygularını kontrol etmeye çalışan bir 
Vatikan’dan bahsediyoruz. Bakın, insanların düşüncelerini değil, duygularını 
dahi kontrol etmeye çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi hiçbir şeye 
dokunmuyorlar, sadece vaaz veriyorlar günahlarını temizliyoruz diyorlar. Artık 
bilimden bir şey çıktığı zaman kendilerini entegre etmenin aklını buluyorlar. A 
bak dinde vardır şöyleydi, böyleydi yahut da ona göre yapılandırmaya 
çalışıyorlar kendilerini… Çok enteresan bir filmdir.  

Şimdi demek istediğime gelelim.  

O asa, bilginin asasıdır, gerçeğin asasıdır. Gerçek bilgi ile her türlü illüzyonu 
izlersiniz. Her türlü hileyi geçersiniz, bütün âlem de bir hile-i rabbinidir. Hile-i 
rabbani, hile demek maksat üzeri örtmek demek. Bir kişi hile yaptığı zaman ne 
deriz, bir maksadı vardır, maksat üzeri bizi örtmüştür değil mi? Yaptığı bir 
şeyle, illüzyonlar öyle yapmıyor mu? Bir maksat üzeri, bir maksat var, erekleri 
var. Ereğe göre nedenler üreterek sihir yapıyorlar. Mesela sihirbazlar çetesi 
diye bir film var, orada inanılmaz bir söz duymuştum halen kulağıma küpe. 
Diyor ki önemli olan odak alanlarını değiştirmen, sihirde önemli olan ne 
yapacağını göstermen değil, ne yaparken nesnesine odaklandırmak gibi bir 
şey. Oradan bir kadının çıkması, aynı anda bir iki hareket, çarçabuk yaptığının 
bir iki hareket, aynı anda gözünü o hareketlerle kapattığın anda arkasından 
yapmak istediğini yapıyor zaten. Ya bunu ışık oyunlarıyla yapıyorlar, ya 
yaptıkları kutularla, aletlerle yapıyorlar ya da el çabukluğuyla, önemli olan o 
değil, illüzyon gerçek olmayan. Dünyanın bir gerçekliği var, hakikate göre ise 
illüzyon… Hileyi rabbani diyoruz biz ona… Gerçeğin bilgisiyle aşabiliriz. 
Sürükleniş o zaman durur. Musa’nın asasını tuttuğun zaman yani gerçeğin 
bilgisini tuttuğun zaman ve ona göre irade bulduğun zaman sana gelen her 
türlü menfaat ve sürüklenişlerle seni aldatan her türlü illüzyondan soyunmuş 
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olarak, irade bulmuş olarak, rüştünü bulmuş olarak kurtulursun. Musa’nın 
asası gerçeğin bilgisidir ve gerçeğin bilgisini içselleştirip ve irade bulmak şart 
bakın onu söylüyor. Çünkü irade eyleme sevk edicidir. Bakın bir şeyi bilmek 
değil, bildiğin şeyle irade etmek önemlidir. İrade niyette biçim kazanır, 
gerçeğin bilgisiyle beraber biçim kazanır ve sizi zorunlu kuvvet olarak eyleme 
sevk eder. Mesela öğretmen bir şey yazar tahtaya, çocuk bulmuştur; hocam, 
hocam bak şimdi bildi ya irade ediyor hemen. Onu hemen söyleyerek hemen 
niyete büründürüyor. Hemen söyleyeyim, ben bilirim; onanmak istiyor bir de 
bildiğini göstermesi lazım. 

Ama zorunlu doğası bu, illa dışlaşacaktır o. Ama iradeye bürünmediyse, 
şüphelerimizde kalır. Halen sürüklenmeye devam ederiz, belki de A’raf’ta 
tutsak oluruz. Bir daha söylüyorum Musa’nın asası gerçek olan bilgidir, gerçek 
olan bilgiyi iradeye döndüğü zaman Musa… Çünkü tutan irade… Gerçeğin 
bilgisini tutan kim; iradenin peygamberi… İradenin peygamberi tutuyor asayı, 
gerçeğin bilgisini tutuyor; önünde hiçbir illüzyon duramaz.  

Ama korkular olur. Gerçeğin bilgisi, irade var ama eyleme gidecek. Başka bir 
surede diyor; Ya Rabbi! Ben Firavun’a gidiyorum diyor. “Sen korkma! Biz 
senin yanındayız. Ona dokuz tane mucize verdik” diyor. Mucize demek ayet, 
delil demek; mucize demek gerçek demek... Senin önünde aynı zamanda 
tasarruf hakkı demektir. Sana haklar verdik diyor. Gerçeğe bağlı olarak haklar 
verdik diyor. Korkma diyor. Ama insan psikolojik olarak ne olursa olsun 
yanında bir destek istiyor, Ya Rabbim diyor kardeşim Harun’u da, bana 
destekçi kıl, dilimi çöz. Çünkü konuşamıyor, çünkü kekeme, Musa kekeme idi. 
Kekeme insanlar çok enteresanlardırlar. Konuşamadıkları için içeride çok 
derinleşirler, duygu ve düşünceleri mantıksal bağlantılar hep içeride daha 
yoğundurlar. Yoğun oldukları için eğer dilleri açılırsa dışarı vurumları daha 
kuvvetli olur. Enteresan bir şeydir. Eğer bilgiyi de edinirlerse, sağlam 
ediniyorlar, çetin. Çünkü içeride derinleştikleri için zekâ kapıları çok iyi 
açılıyor, inanılmaz zeki oluyorlar. Vallahi genelde kendilerini ifade 
edemeyenlerde öyledir, hayal gücü çok yüksek. İçine kapanık, kendilerini 
ifade etmeyen insanlara dikkatli bakın, genelde aptal zannedilirler, değil. 
İçeride inanılmaz bir derya vardır. İleriki zamanlarda bir konuşun bir adamla 
ben böyle olduğunu bilmiyordum denilir. Enteresan adamlar var içine 
kapanıktır, kendisini ifade etmesini bilmez,  kalemi eline aldığı zaman veyahut 
bir yerde nitelikli bir sohbette çıktığı zaman araya girip bir konuşur, 
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şaşırırsınız. Artık elinden tut tutabilirsen, konuşur da konuşur ama mantıklı, 
seviyeli, gerçeğe dayalı. Öyle insanlar çoktur veyahut da adam hiç konuşmaz 
içine kapanıktır eline bir kalem alır tık tık, bir bakmışsın ya bu adam mı yazdı 
bunları. Veyahut da adam içine kapanıktır, bir eser yapar, vay bu adam mı 
yaptı bunu… Adam iç dünyasında derinleşen bir insan. Kimi insanlar içine 
örtük içine kapanık dışında örtük. Ama içinde kapalı insanların çoğunda hayal 
gücü çok yüksek insanlardır ve hayal gücü zekâ kapısını derinlemesine açar, 
değerlendirme yetisi onu uygulamaya taşımayabilirler. Dış âlemde A’raf’ta 
gibi görünebilirler ama iç dünyalarında yaratıcıdırlar. Eğer o açılırsa, eyleme 
dökülürse, emin olun en iyi sanatçılar, en iyi dâhiler, en iyi yasa uygulayıcılar, 
en iyi bilgi tutucular hepsi onlardan çıkar ve emin olun deha dediğimiz tarihsel 
vakaların tamamı böyledir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Musa’nın çobanlık 
devresi tek başına koyunlarla oluşu, ya en basiti Hızır’a bile kendini ifade 
edemiyor. Bir şeyler düşünüyor ifade edemiyor, sadece suçlayarak ifade 
edebiliyor. Aklını bilse diyecek ki ben bu ilkeye göre böyle düşünüyordum. 
Acaba niçin böyle? Mesela demezdi ki üç tane sözümüz olsun, ondan sonra 
serbestiz gibi… Tamam, beni böyle sabırlı görürsün ama sonunda edineceğimi 
de görürsün deseydi belki sürekli olarak devam edebilirdi. Kendisini söylüyor 
irade koyuyor, diyor ki bir daha deneyin de diyor, üç defa denediğinde oluyor, 
ahidleşiyor. Üçüncünün sonunda akit bozuluyor. Üçüncüsünde talep 
bozulduğu zaman diyor ki Hızır tamam diyor. Talebim bozuldu. Sözün, akitin 
bozuldu artık yani sana verdiğim sözü tutmayacağım. Kendisini kendisi 
sınırlıyor.  

Şimdi irade enteresandır, bilgiyi tutarsın. Ama nedene bağlı bilgi… Pozitif 
bilimlerin tamamına bak nedene bağlı bilgidir, ereğe bağlı bilgi değildir. Erek 
onları ilgilendirmiyor zaten. Onun için gelecek bilgisini daha yeni yeni 
edinmeye başlıyorlar. Kaos teorisi ve “hareketi biz kestiremiyoruz, sonuçlarını 
tahmin edemiyoruz” öngörüsünde bulunmak… Bu da bir öngörüdür, ama 
kestiremiyor. Öngörü değil de bir şeyi sabit kılmak, bir şeyi doğru düşünmek… 
Doğru düşünüyorlar ama gelecek, ön görülmez değil ki! Günümüzde bu 
problem gelecek biliminin çıkmasına sebeptir. Hani bilim, bilim, bilim gidiyor 
ya, fizik, kimya hepsi neden bilgisine bağlıdır. Freud psikolojinin nedenlerini 
nerede arar? Jung’a gidin nedenlerini nerede arar; hataları var… Ereğinde 
niye aramıyorlar. İnsanın fıtratı var, ereği var. İlkeler olarak ereğine göre 
insanı değerlendirmiyorlar. Hep nedeni; çocukluğunda böyle yaşadı, şöyle 
oldu… Jung semboller, rüyalar… Freud da var da nedene bağlı olarak 
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çocuğunda böyle yaşamıştır da onun için bilinçaltına atmıştır da... Doğru 
yorumlarda çıkıyor, bazılarını okuyorum nasıl yazmışlar diyorum. Jung’u 
okudum inanılmaz tabirleri var, yani bizlere çok yakın… Altı sene niçin bu 
adam için okuyorlar bunu anlamış değilim, altı sene ön eğitim görüyorlarmış 
sırf Jung’u okumak için. Sembolleri o kadar güzel kullanıyor ki enteresan bir 
adam. Metin babayla yaptığımız çalışmalardan iyi bilirim.  

Her neyse demek istediğime getireyim nedene bağlı olarak kişiyi belirlemeye 
çalışıyorlar, çözümlemeye ve onu okumaya çalışıyorlar. Ereğine bağlı oku. 
Fıtratına… Esması ne, esmasında ereğini bul. Esmasını yaşadığı zaman 
mutmain olacak. Esmasıyla beraber sorumluluklar edindikçe o esmasında, 
yani ereğinde, eylemlerinde, ereğini buldukça… Hüvel-zahir hüvel-batın 
kendisinde bir donanım var. O donanımın taşıdığı bir karakter var. O karakteri 
eyleminde ahir olarak -hüvel evvel-hüvel ahir-, ahirinde gösterdiği zaman o 
kişi kendini bulacak, bu yapı tasavvufta hep var. Kişiyi arındırmak, esmasını 
bulması, ahirine taşıması ve gönlünü cennet mekân edinmesi ve psikoloji hâlâ 
bundan uzak...  

Ereğini öngöremiyoruz, niye? Çünkü ereği önemli değil! Neden önemli! Bunu 
ne yaptı böyle! Kardeşim nedenini buluyorsun ama tedavisini bilemiyorsun, 
nedenini uyuşturuyorsun. Ereğe taşıyamıyor ki. Ha günümüzde bir tane çıktı 
inşallah o taşıyacaktır. (Logo terapi) hayatı anlamlı kılman, logo, logos; 
konuşma. Terapinin logosu konuşur. Logo terapi de hasta konuşmuyor. 
Psikiyatrist konuşuyor ve onu ilkesine bağlı olarak ona hayatının anlamını 
anlatıyor. Yani duygusal olarak motive etmeye çalışıyor ama ne diliyle, 
konuşmasıyla, yine erek yok… İnsanın ereğine bağlı olarak tedavisi yine yok… 
Tasavvufta var. Hem logo terapi var hem de ereğine bağlı hem de nedenine 
bağlı olarak tedavisi de var. Nedenine bağlı olarak da iyilikleri, kötülükleri 
gidericidir. Onun meşgul edecek, sıfatını açığa çıkaracak iş verirler. Bütün 
dergâhlarda yapılıyordu bu. Kendi öz sıfatını açığa çıkaracak bir taraftan da 
onu arındıracak meşgul edecek problemleri örtecek, problemlerinden 
arındıracak iş verirlerdi, arındırırlardı. Bunu sistematik olarak da 
uyguluyorlardı ve halen sohbetlerde devam eder. Gerçekten ehli olarak tabi 
olan kişiler yaptıkları sohbetlerle beraber kişiliği, problemleri nelerse kişinin 
nedenine bağlı olarak sevk ettikleri iyilik, yaptıkları çalıştırmalarla beraber 
onları arındırmaya çalıştırırlar. Çünkü bir taraftan da arındırıyor, meşgul 
ediyor; akla getirdikleri, besledikleri şunlar, bunlar, hepsinden soyunduruyor. 
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Bu sefer onu meşgul ettiği zaman rahatlıyor, bir taraftan da arınıyor kişi, 
eylemlerinden de hoşnut olmaya başladığı zaman karşılıklarını görmeye 
başlayınca çünkü ereklerini görüyor. Ereklerini deneyimliyor, sonuçlarını 
alıyor ve sonuçlarını da aldığı zaman kafese alındı onun kurtuluşu yok. 
Kurtuluşu Allah! Yola girdi tatmin oldu, yolda, zevk ettiği bir yolda artık 
hayatının anlamını kendinde buluyor. Rüştünü kendinde buluyor. 
Özgürlüğünü kendinde buluyor ve hakkaniyetli bir şekilde yaşamakta buluyor, 
ne mutlu onlara!  

A’raf suresi bize çok ders veriyor ama gerçeğe göre nasıl yaşaman gerektiği 
bilincini veriyor ve gerçeğe göre yaşamanızın bilinci Hz. Musa’da 
kilitlendiriyor. Evet diyor gerçeği edinin, neden bilgisine göre gerçeği edinin, 
iradenizi koyun, eylemlerinize sevk edin, o sizi sonuçlara ulaştırır, sonuçları 
bilmeseniz dahi sonuçlara ulaştırır. Eğer gerçeğe göre yaşamazsanız yine 
buzağılara tapınırsanız, çocukluk yaparsanız yani kendi kafanıza göre tabular 
edinirsiniz. 

Dokunulmazlar edinirseniz o zaman bir çölde -yani bereketsiz, maneviyattan 
bereketsizlik demektir- sürünür gidersiniz. Yani sürüklenen insan sürünür bu 
sefer. Çölde senelerce süründü. Emin olun aynı şekilde bizde kendimizi alalım, 
bilgiyi aldık, gerçekleri aldık, değil mi kabul etmedik farz edelim. Şüphelerimiz 
oldu, kabul etmedik, kendi menfaatlerimiz öne çıktı… Bereket istiyoruz, 
akıbetlerimiz öne çıktı… Akıbetlerimiz noktasında beklentilerimiz var, 
menfaatlerimiz ön planda… Gerçeğin bilgisini biliyoruz, nasıl davranmamız 
gerektiğini biliyoruz, ne irade koymamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz ama 
öyle yaşamıyoruz. Bereketsiz bir diyarda yaşıyoruz… Bu şu demek zevk 
alamayız, tat alamayız, çöl yaşantısı zevk vermez. Tat vermeyen bir yer. 

Bir yeşilliğe baktığınız zaman içiniz açılır. Çöle baktığınız zaman o an ne 
güzelmiş dersiniz. Bir saat oturun göreyim! Ondan sonra akşamı da çok 
güzelmiş ha, yıldızlar gözüküyormuş, öyleymiş, şöyleymiş… Bir ay kalın 
göreyim! Tat vermez. Ama İstanbul tat veriyor. Gezin diyar, diyar vallahi 
bütün dünyayı gezmiş gibisinizdir. Eyüp’e çıkın, her yerinde saatlerce oturun, 
dakikalarca oturun, vallahi senelerce oturun hiç bıkmazsınız. Çöl bereketsiz 
yer demek, kurak yer demek, nasibinizin olmadığı yer demek. Eğer irade 
gerçek bilgiye göre irade koyup, yaşamınızı biçimlendirmezseniz çorak 
kalırsınız. İç dünyanız derinleşmez, sığ kalırsınız ve sınırlarda yaşamazsınız, 
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nefsinizin hevalarında yaşarsınız. Ama o da size tecrübe olur, ah bu zevksizlik 
tat vermiyor.  

Ne tat verecek? Evvelden bize gerçeğe göre yaşa dediler, irade et dediler; o 
zaman ona göre yaşamamız lazım! Gerçeği alıyorlar, iradeyi ediyorlar ve ona 
göre eyleme geçiyorlar. O zaman huzuru buluyorlar. Devlet oluyorlar, 
özgürlüklerini devlette buluyorlar. Bak oraya kadar Musa’yla özgürlük anlatılır 
ama özgürlük halen bulunamamıştır. Ne zaman Kudüs’e gidilir devlet olunur, 
vatan toprağında o zaman özgür olunur. Değerlerin yaşandığı vatan toprağı 
yani mekânsallıkta değerler yaşandığı sürece özgürsünüzdür. Bunu iç 
dünyanıza yansıtın; hüvel batın- hüvel zahir, hüvel zahir- hüvel batın. İç 
dünyanızda, iradenizde, kendinizde bulduğu zaman, özgün bir alan 
bulduğunuz zaman, Cenab-ı Hakk’ın mekânı olduğunuzda, değerlerinizi bir 
şeylere bağlı olarak değil sizi sürükleyen menfaatler, zaaflar, şunlar, bunlar, 
zulüm, zalimlik, sahiplenmeler, bağlı olarak değil, iç dünyanızda ilkelere bağlı 
olarak yaşadığınız zaman iç dünyanızda özgürsünüzdür. Artık A’raf’ta da 
tutsak değilsinizdir. Sizi sınırlayacak hiçbir güç olmaz. Sizi sınırlayacak hiçbir 
koşul da olmaz. İbrahim gibi olursunuz.  Meşaleyi elinizde tutarsınız; 
özgürlüğün meşalesi… Aşk ile onu taşırsınız kendinizde. Mehmet Akif’in güzel 
bir sözü var. İstiklal Marşı’nda: “Kim bana zincir vuracakmış şaşarım.” Kim? 
Kimse vuramaz zaten. O irade de gerçeğin bilgisine göre yaşamanın 
iradesinde siz sadece yaşarsınız.  

Nesnel akılda gerçek bilgiyle kurtulabiliyoruz bir parça ama bilgi dediğimiz iki 
türlüdür.  

1. Öznelliğe ait bilgi  
2. Nesnelliğe ait bilgi 

Felsefe tarihinde bir ilerleyiş var, ontolojik bir ilerleyiş… Ontolojik ilerleyişle 
beraber fiziğe dalış, öznelliğe dalış, Tanrı’nın sorgulanışı, kâinatın sorgulanışı… 
Hemen arkasından biraz daha ilerlendiği zaman artık bunlar dallanıp 
budaklandı. Ontolojisiyle, epistemoloji ile gövde oturttuğu zaman dallanıp, 
budaklanıyor, ayrılıyor, fiziğe doğru gidiyor… Lakin bir dal daha hatta bir 
gövde daha çıkıyor; sosyolojiye doğru gidiş var. Hegel’den sonra Mark’tan 
sonra sosyolojiye, psikolojiye doğru bir ilerleyiş var. Şimdi biz bunun 
neresindeyiz?  Böyle bir ilerleyiş var, biz halen o gövdesi üzerinden, nesnel…  
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Filozoflar yasasını bulduğu zaman zevke gelirler, ona filozof dersiniz. O yasa, 
gerçek olan yasada görünür ve yasa sınırlayıcıdır. Gerçek olan… Mesela 
gravitasyon sizi sınırlamıyor mu? Ama gerçeğin bilgisidir ve herkes biliyor! 
Veya Allah diyoruz, sizin öznel bir gerçekliliğiniz, iman ediyorsunuz. 
Hayatınızda da deneyimlediniz, dualarınızla, soru sorup da cevap 
bulmalarınızla, tecrübelerinizde gerçekliliğini bildiniz; sizi sınırlamaz mı? Musa 
gösterdiği mucizelerle gerçeği göstermemiştir yani olağan bir şeyi 
göstermiştir. Şimdi gerçeğin bilgisini aldılar, Musa onları sınırlamıyor muydu? 
Çıktıktan sonra yine zaaflara uydular değil mi, menfaatlerine uydular ama 
önemli o değil. Ama Musa onlara sınırdı zaten. Yasanın kendisi oldu, 
tabletlerden, levhalardan sonra. Zaten yasanın kendisi! Bazıları bunu biraz 
daha fantastik olarak çeviriyorlar;  Musa’nın levhaları tabletler olmuştur 
diyor. Birisi böyle bir mail yollamıştı. Doğru diyorum, bilimin bir uzantısıdır, 
artık yasalarımız… Bir de avukatlık yapmaya başlarlarsa bilgisayardan o zaman 
görün. Bilgisayara bütün verileri ver; 20 sene, otuz sene sonra artık size 
avukatlık dahi yapar.   

Ama arifin bilgeliği öyle değil, arifin bilgeliği Zat’a, tevhid bilgisine ermesi, 
irfana ermesi ile alakadar bir şey. Biri şahsına şahittir; eylemlerinde, 
sıfatlarında… Diğeri nesnesi üzerinden yasasına şahittir. Yasasını göstermeye 
çalışır ve sistematik onu uygular. Yani dilinde gösterir, epistemolojik olarak 
onu göstermeye çalışır. Filin bir tarafından tutuyor,(Mevlana’nın fil hikâyesi) 
bir kavramdan tutuyor, düşünceden tutuyor, düşünceyi anlamlandırmaya 
çalışıyor. Aristo ne yapıyor; kategorileri farklı anlamlandırmaya çalışıyor, doğa 
felsefesini… Heraklatios’da görüyoruz, diğerlerini de görüyoruz. Hepsi daha 
dışa dönükler ama aydınlanma çağı ile beraber biraz daha ussallar, insan biraz 
daha kendine dönüyor. Aydınlanma çağıyla psikoloji, sosyoloji, nihilizmle, 
varoluşçularla beraber insan bir dönüş oluyor. Daha özgürlükçü bir yaklaşım…  

Ama nihilizme doğru kaymaya, değerler yitirilmeye başlamışsa, ereğin 
yitirilmesi başlamış demektir. Aynı zamanda insanın insanlıktan çıkışını 
görüyoruz. Sürükleniş devam ediyor. Batı’nın hâlâ sürüklenişi devam ediyor. 
Çünkü değerlerini yitiren toplumlar hiçbir zaman sürüklenmekten 
kurtulamazlar. Bakın Yahudiler’in düştüğü çöl aynı zamanda Batı’nın düştüğü 
çöldür. Pozitif bilimleri edinmek, bilgiyi, gerçekliğini edinmek önemli değil, 
onu öznelliğe taşımak gerek… Ve işinde Cenab-ı Hakk’a imanında hayret 
etmek yani Allah’tan, varlığından emin olarak bilgi… Eğer şunun bilgisini 
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bilmek bana neyi getirir; bunu Filanca yapmış… Bilgi; bu böyle yapılıyormuş… 
Ama bunun güzel yapılışı –eyleminde- ona tanık olması sonucunda tanık olur; 
hayret ve hayranlık getirir. Eğer bilgi sizi hayret ve hayranlığa, Allah’a olan 
hayret ve hayranlığa taşımıyorsa, sizin maneviyatınıza derinlik getirmez. 

Resulullah onun için “Ya Rabbi faydasız bilgiden sana sığınırım” Ya, Resulullah 
böyle bir söz söylemez, niçin böyle demiştir? Çünkü faydasız ilim yoktur, onun 
da sonuçta bir yere faydası vardır.  

Hakk’a taşımayan bilgi… 

Sonra beni uyandırdılar, içeriğine bak! Şöyle diyor; Ya Rabbi sana 
yetiştirmeyen ilimden sana sığınırım. Yani sana tanık olmayan, tanık 
ettirmeyen bilgiden sana sığınırım. Pozitif bilimler nesnesine tanıklık getirir. 
Bakın he şey varlıkta dönmüyor mu? Her şey Allah’ta olup bitiyor. Her bilimde 
Allah’ın bir sıfatının aşikâr oluşudur. Kimyaya gidin, psikolojiye gidin, 
sosyolojiye gidin, ilahi sıfatların tezahürlerine rast gelirsiniz, başka bir şeye 
gelmezsiniz. Onlar üzerinden, imanlı bir insan Cenab-ı Hakk’a tanıktır. Hayret 
ve hayranlıkla… Yok, eğer değilse belki bilgisi sonucunda tanık olur. Yok, eğer 
öyle de olmuyorsa bilgisi ona bir şey vermez. Yani bilmek kurtuluş getirmiyor. 
Gerçeği ne kadar bilirsen bil. 

Efendim dogmatik olarak din bize sınır getiriyormuş, şöyle... İslam’da hiç 
böyle olmamasına rağmen cumhuriyetin dine böyle bir suçlaması var. 
İnsanları dejenere etmesi sebebiyle, tarikatlar, yozlaşmalar ile beraber; işte 
dindarlar yobazdır, ilim bilmezler diye bir şey var. Cumhuriyet filmlerinin 
tamamına bakın, kötü bir hoca vardır. İlla vardır; ya sakallı, cüppeli, kara 
sakallı tayfa vardır.  Amerikan filmlerinde Arapların hep terörist olması gibi bir 
şey… Fark etmez birini kötülemek istiyorsan onların en çok kullandıkları 
argümanları bilinçaltına gönder, bitmiştir zaten. Bu yapılmıştır, Kemal Sunal 
filmlerinin tamamında vardır. Mesela ben onun filmlerini acayip severim ama 
onun filmlerimde kötü karakterli bir hoca mutlaka vardır. Hele Elmacı Güzel 
diye bir filmi var. Müthiştir. Adam mesela romatizması var, yarım saat sonra 
yağmur yağacak diyor; var ya bildi, keramet sahibi! Kız geliyor ya bana dua 
eder misin, bir tükürüyor çıkıyor eşkiyanın birisi alıyor kaçıyor gidiyor… Birini 
iyileştiriyor falan tesadüf vari… Hepsi aslında o kadar pozitivist düşünülüyor ki 
belirleyici ve ölçü ve biçmeye göre… Pozitivist ölçmek biçmek demek… 
Kadarcı... O kadar “kadarcı’lar ki, o kadar nesnel düşünüyorlar ki, tinsel tarafı 
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o kadar soyutluyorlar ki tamamıyla pozitivist, indirgemece tamamıyla… 
İndirgemece ama nesneye indirgemece… Sherloc Holmes filmlerini düşünün, 
Zekâ küpüdür değil mi? Ama her şey bir nedene bağlı, bilim, tamamıyla 
pozitivist; orada ilahiyat yoktur 

Tamam, bilim bu âlemde çok güzel şeyler edinmemizi, konfor doğaya karşı 
daha özgür olmamızı, daha güzel yaşamamıza, birçok şeylere sebep verir. 
Ama onun bilgisi Hakk’a tanıklık getirmiyorsa sana zulümdür. İnsanın kendine 
zulüm etmesine sebep verir. Hakk’a tanıklık getirecek her bilgide Hakk’a tanık 
olacaksınız. Şu filozof şöyle söylemiş, bu âlim şöyle söylemiş bizim için önemli 
değil, önemli olan o âlimin Allah-ı Azimuşşan’ın bir sıfatını tezahür edişinin 
zevkini edinmiş mi?  

Allah demiyor ama nesnesinden okuyor, ateist. Ateist demem iki türlü, bir 
ateist Allah’ın varlığını kabul etmeyen; iki, işinde Allah’ı görmeyen… 

Mühendisliğe bakıyorsun; kim yaptı? Allah yaptı, kim yaptı! Diyor; “Size 
binekler verdik.” Bu araba çıkmış, eşek vermiş ne fark ediyor. Eskiden 
biyolojik veriyordu, şimdi mekanik veriyor ne fark ediyor, binekler veriyor. 
“Sizlere yollar verdik,” Ne güzel yollar yapmışlar! Allah verdi; “Ya Rabbi 
şükürler olsun, bize yollar ihsan eylemişsin” Mekke’ye senelerce giden var, 
nerden nereye aylarca… Uçağa biniyorsun 3 saat sonra oradasın. Gel de şükür 
etme, gel de teşekkür etme.  

Kolaylık getiriyor. Bak yaşam kolaylığı ama… Bir taraftan da varlığının, 
kendisinin bilgisini, varlıkla ilişkisini Allah olarak varlıkla ilişkilendirmiyorsa, 
nesnel olarak ilişkilendiriyorsa, sadece kâinatı bir bütün olarak görüyorsa ve 
materyalist olarak düşünüyorsa ateisttir. Materyal düşüncenin tamamı 
ateisttir. Ha ben inanıyorum ama böyle… Ateist. Eyleminde Allah’a tanık değil, 
tevhid yok. Tevhid bir daha söylüyorum, her şeyi Allah görmek değil, Allah’ı 
geçtik bak sadece doğa var demek, tamamıyla ateistliktir. Ha doğanın 
kendisidir Allah demek, panteisttir. Çünkü Allah özdür, Allah nurdur, 
biçimlerin kendisini ona yakıştırmamayı zaten Kur’an’ın bütün disiplinlerinde 
anlatımlarında söylüyor. Bir tane ayet bir tanesi gelsin göstersin bana, bütün 
kâinatın Allah olduğunun söylemini göstersin. Yok, öyle bir şey! 

“Bana delilsiz konuşmayın”, delilsiz gelmeyin öyle gelmeyin, böyle gelmeyin 
kafanıza göre, zannına göre iş görmeyin delilsiz de konuşmayın; ayeti kerime 
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var.  Delilleri var mı; yok. Allah’tan var mı; yok. Ya kardeşim keşfiniz var. Gidin 
Allah’a sorun, çok samimiyseniz keşfinizde başınızı yastığa koyarken ya rabbi 
böyle mi, şöyle mi diye sorun. Vallahi o kadar saf düşünürseniz cevap gelir. 
Vermezse gelin bana tükürün; Sen böyle dedin cevap gelmedi. Ya Allah’a 
güvenin, şüpheniz olmasın. Ne diyor; sorun ki söyleyeyim, sorun söyleyeyim. 
Siz bilmediklerinizi öğrenin biz size bilmediklerinizi öğreteceğiz. Öğrenmeye 
çalışın size elbet öğretecektir. Rüyanızda cevap vermezse başka bir yerden 
cevap verir; ama verir. Yeter ki kul talip olsun. 

Musa ile bize anlatılan gerçeğin bilgisi irade olarak bütün süreci ile anlatılan 
gerçeğin bilgisi kurtarıcı değildir. Gerçeğin bilgisi iradede karşılık gördüğü 
zaman, yaşama yön verdiği zaman kurtarıcıdır. Özgürleştiricidir demek daha 
doğru, özgürleştiricidir.  Gerçeğin bilgisi ile özgürleştirici olmuyoruz. Doğaya 
karşı pozitif bilimler ama nefisten yana kurtarış vermiyor. Ama hayret ve 
hayranlık gördüğümüz zaman, o zaman bizi sınırlayıcı bir bilgi olur. 

Bu kadar dehşet verici bir tecelliyatta düşünün; sadece genetik olan yazılış, 
hücrelerdeki çalışma, boşaltma, tedavi etme, geri alma, gıdayı açma, enerjiye 
çevirme, onu sıfatlarla taşıma, aman Ya Rabbi nasıl kompleks bir varlık, 
organik bir kompleks muhteşem. Hiç kâinatta mucize aramaya gerek yok, 
insanın bizatihi kendisi mucize… 

Pozitif bilimlerin nedenine bağlı olarak birçok şeyi açıklayıcı… Bunlar Cenab-ı 
Hakk’a karşı imanımızı artırıyorsa hayret ve hayranlık duydurtuyorsa; bir iş 
gören var, bir mühendis var gibi… O mühendisliğe her yerde tanıksan başka 
bir şeye gerek yok, zevkini artırır. Museviyet zevkini arttırır. Pozitif bilimlerle 
ilahiyatta nasıl zevk edeceğimizi Said-i Nursi’nin kapısında görüyoruz… 
“Görmez misin ki şu âlemde şöyle yapar, böyle yapar.”  Güneş üzerinden 
anlatır, psikoloji üzerinden anlatır. Kendisi psikoloji demez, fizik demez, şu 
demez ama onların üzerinden anlatır; sağlık üzerinden anlatır, tıp üzerinden 
anlatır, hastalıkların gelişi, gidişi psikolojik şeyleri… Bir noktada bir koşturuşu 
var, ama okumadığınız için bir şey demiyor, boş kalıyor onun için… Ama zevk 
edilmesi de gereken bir kişi. Ama Museviyet te kalınmıyor kardeşim ya, bu 
sefer sözü gerçek olarak algılanıyor, iradeye taşınmıyor, gerçeğe doğru 
yürümek bitiriyor, sadece kişiye indirgeniyor. Ya Musa geldi, bize Tevrat’ı 
versin. Tamam, verdi de Musa’da kaldık! 
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Kardeşim İsa geliyor, kavramlar geliyor, mana gidiyor arkasından, ondan önce 
Davut var, Süleyman var, değil mi? Arkasından Üzeyir gelecek Musa’da 
kalmıyor ki! Bir Said-i Nursi geldi diye arkası devam etmeyecek diye bir şey 
yok, yani putlaştırmak gibi bir şey söz konusu değil... Üstelik sözlerini 
kendisinin değil. Biz Said-i Nursi’yi putlaştırmıyoruz ama sözleri putlaşıyor. 
Yani ondan sonra gelenler hiçbir şekilde kabul görmez ve öyledir de. O 
cemaat kendi içine kapanmıştır. Sözleri putlaştırılmıştır. Bu zamanda gelse 
kabul görmez. Kabul görmez çünkü bu zamanın ruhu değildir ki, o zamanların 
ruhu idi. O zamanın ihtiyacı idi. İnsanlar bilinmeyi bilmiyor, insanlar bilimde 
yoksunlaştırılmış. 

Bakın gerçeğe göre yürümezsen ne oluyor, geriye atılıyorsun cehenneme 
değil mi? Kurtuluş Savaşı bizim cehennem senelerimizdir. Osmanlı’nın son 
dönemleri cehennem senelerimizdir. Allah’ın kırbacı geldi değil mi? Yedi 
düvele saldırdı hesabı… Gerçeğe göre yaşamazsan asayı tut demenin emri 
gelir. Bu sefer ne oluyor Mustafa Kemal ile geliyor, pozitif bilimler bütün 
hayatını istila ediyor. Arkasından bir tane daha çıkmış o zaman… Said-i Nursi… 
Evet, bunlar geliyorsa diyor imanınızı kurtararak edinin, bilimden ayrı 
kalmayın, ilimden ayrı kalmayın. Çünkü İslam’ın en çok dejenere oluşu, 
kâinattan uzak kalışı, bilimden uzak kalmışlığı… Melekûttan uzak kalması, 
insanın kendisinden uzak kalması... Çünkü her şey menfaate dönünce kapalı 
kutular arkasındakinin, kimin ne yaptığı meçhul. Dejenerasyonun haddi 
hesabı yok. Babadan oğla bırakmaları, menfaat doğrultusunda edinilen 
kazançların bir yerde saklanışı, kimseyle paylaşılmaması, yetkin insanların 
getirilmemesi, ehil insanların iş görmemesi, o zaman geçmişte olanların 
hepsine rahmet okuyorsun. 

Eğer onlara öyle yapmasaydı bu sonuçlar çıkmazdı. Olması gerekenden 
baktığın zaman kimseyi olumsuzlamıyorsun. Ne Said-i Nursi’yi, ne Mustafa 
Kemal’i, ne diğerini, hep olması gerektiği için bakıyorsun. Nietzsche bile 
olumsuzlayamıyorsun bir noktada; o zamanın ruhunda öyle bir adam 
gerekiyor yani zorunlu bir adam. Geldiği zaman âlemi tetikliyor o kendi 
dünyasını tetikliyor. Ondan sonra ne yapıyor, intihar ediyor. İçinden çıkmaza 
giriyor, bildiğim kadarıyla intihar ediyor. Zekâ küpü bir adam ama artık 
dayanamıyor, ilişkilendirmesi zayıf bir insan. Çıkmaza yani A’raf’a düşmüş, 
eğer A’raf’a düşmeseydi olmazdı. Gerçekleri biliyor farz edelim, farz edelim 
ama irade olarak âleme taşıyamadığı sürece ne olur? O kendi başına büyük 
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devasa cehennem yaşantısıyla karşı karşıya kalırsan ne olur? İntihar! Gidersin, 
başka bir şey yok, sürükleniş devam eder. Kendisini yargılamayalım, belki hata 
olur; çünkü kendisi hakkında fazla bir bilgimiz yok. Onun için kendisinden 
özürler olsun inşallah. Allah kul hakkını sevmez.  

A’raf suresi bize kısaca diyor ki gerçeğin bilgisi değiştiricidir, dönüştürücüdür 
ama iradeye döndüğü sürece. Ve kendinizi sınırlayın; takva. Bakın iki türlü 
korunuş var. 

Bir, eyleme sevk eden… Güzel eylemlere doğru, ibadet… İbadetti yalnızca 
namaz, niyazla sınırlamayın, ailenize okuduğunuz bir dua, şu anda yaptığımız 
sohbet Allah için, güzel bir nazar, hayrı nazar, hüsnü nazar… Daha nice alana 
girdiğiniz zaman orası geniş bir daire… İbadet dairesini sadece namaz niyazla 
sınırlamamak lazım, özellikle onun için altını çiziyorum. Bunlar hep korunmak 
içindir, her ilkeli yaptığınız eylem sizi koruyucudur.  

İki, korku ve vicdanınızla sınırlanmanız… Sınırlarken de özünüzde, 
içgüdülerinizde, nefsinize ait, nefsi emarenize ait dürtüler uyandığı zaman 
onları sınırlamanız; helallere taşımanız… Helaller ve haramlar sizi 
koruyucudurlar. “Allah’tan korkunuz” yaptıklarınız sebebiyle başınıza 
geleceklerden dolayıdır. Onun için cennet cehennemi örnek gösteriyor. A’raf 
suresi çok alana hitap ediyor ama Musa ile girdiğin zaman, bilgi asadır. Asa 
sorusu çok önemliydi; bilgi, gerçeğin bilgisi asadır. Ama gerçeğin bilgisi sadece 
kurtarmaz. Birçok mucize gösteriyor, kurtarabiliyor mu? Adam bırakmıyor, 
irade koydukları zaman ve irade ile beraber yola düştükleri zaman Allah’ın 
emrinde olup da sevk oldukları zaman kurtuluyorlar… Bir zalimden 
kurtuldular değil mi, ama kendi nefislerinin zalimlerinden kurtulmadılar. Evet, 
kendilerine yaşamsal olarak değerlerini yaşamalarını sınırlamadan kurtuldular 
–vatan- ama kendi özgürlüklerini, içsel özgürlükleri, ilkelere göre erdemler 
üzeri yaşamın gerekliliğini olan özgürlüğü bulamıyorlar. Çorak bir ülke gibi 
düşünün, kendilerinin gönüllerini, takdiri ilahi, bulamıyorlar. Ne zamanki 
ilkeleri değerler olarak alıyorlar, eyleme sevk oluyorlar, ondan sonra 
özgürlüğe doğru gidiş oluyor. Ve her biri, nerden su içeceğini biliyordu. Her 
ilim, her gerçeğin bilgisi, hangi disiplin altında, neyin ne yapacağını nasıl 
oradan faydalanacağını neye çevrileceğini çok iyi bilir. 

Tıpçıya gitsen, fiziği sorsan belki bilir sonuçta ama uygulayamaz. Bir fizikçiye 
gitsen tıptan anlamaz belki. Sen kimyagersin, birçok şeyden anlarsın ama 
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birçok şey de eksiksin. İlmi rasihun; ilimde derinleşenler… Ama aynı zamanda 
o su, bilimden, gerçekten, asadan beslenen su olan… Asa ile vuruyor, gerçeğin 
bilgisi ile vuruyor. Oradaki suyun çıkışının neye sebep olduğu da çok önemli… 
Kimileri ayırıyor. Tafsilata ayırıyor. Her bir tafsilat biçim kazandırıyor kişilerde. 
En basit şöyle söyleyeyim; pozitif bilimler tarihinde, felsefe tarihi buna 
dâhildir, insanlığa akli olarak yön veren kişiler kimlerden çıkar Yahudiler… 
Freud, Spinoza, yeni Platonculara gidin, Mısır’a tamamı Yahudi. Albert 
Einstein, ben fazla beğenmem ama herkes beğeniyor ama sözleriyle birçok 
şeye yön vermiştir. Selam olsun. Kapitalizmi reklam dünyasıyla taçlandıran 
Freud’un yeğeni Marks’ın kendisi Yahudi! Marks olmasa, emin olun toplumsal 
değer ve sosyal ilişkiler açılmıştır. Marks’ı biz küçümsüyoruz ama o zamanın 
tarihinden okuyun; çocuk işçiler… Ölenlerin haddi hesabı yok. Çalışma 
saatleri; insanlar evlerine gidemiyor, köle gibi kullanılıyorlar. İşten olmamak 
için, onun için bunun için madenciler şunlar bunlar… Adam emeği savunuyor 
ve adamdan sonra toplumsal yaşantıda çalışanların standartları getiriliyor. 
Adamdan sona gerçekleşen bir şey… Tamam, onu kötü olarak yorumlayanlar 
oldu. Lenin, Stalin, Mao oldu, ama O’nun sebep olduğu iyi taraflar da oldu. 
Batı’nın şu anki refahından bahsediyorsak Marks’tan bahsetmek zorundayız. 
Emeği değer olarak gösterdi.  

Bizim için de çok önemli bir şey, kul hakkından bahsediyor adam. Bakın 
emeğin değer oluşunu din terminolojisinden okuyun; kul hakkı… Allah katında 
emeğin değer oluşudur, kutsal oluşudur ve kul hakkı özgürleştiricidir. Kendi 
hakkı, emeği kişiyi özgürleştiricidir. Çünkü kişi, eylemlerinde ilahi sıfatlarını 
ürettikleri üzerinden buldukça, nedenine bağlı olarak, ereği doğrultusunda, 
kişi ilahi sıfatları yaşadıkça kendi özgün kimliğini bularak özgürlüğünü bulur. 
Başkası değil, birinin belirleyiciliği değil, şunun belirleyiciliği değil; kendi 
sıfatına bağlı olarak özgünlüğünü buluşu ile özgürlüğünü yaşar. Adam emeği 
konuştu; bizler kapitalist sistemin tutsaklarıyız, emeğin hakkı verilmiyor, 
emeğin hakkını istiyoruz… Bu şekilde söylense amenna... Bizdeki hak talepleri 
gibi ütopyada kalsa amenna… Adam bunu –asayı- tutuyor ya, emek asasını 
tutuyor, böyle bilgisi var, emek bilgisi var, insanların hak nefesleri 
doğrultusunda hak bilgisi var amenna. 

Devrimin olabilmesi için birçok canlar kıyılabilir, şu olabilir… Devrim işçi 
kesimin, kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar… Çünkü hiçbir şeyleri yok. Karın 
tokluğuna çalışıyorlar. Olmayanların başkaldırması gerçekleşir dedi ve bütün 
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dünya ayağa kalktı. Bolşevik devrimi vs. ondan sonra kutuplaşan dünya, yani 
bir 100 senelik Batı geçmişinden bahsediyorsak… On sene demeyeyim de 70 
sene, 50 sene bir batı geçmişinden bahsediyorsak orada Marks’tan 
bahsediyoruzdur. Düşünün ya adam bir söz söylüyor, emek konuşuyor ama 
ütopyada bırakmıyor. Onun gerçekleştirilmesinden de bahsediyor. Dünyaya 
biçim veriyor. Bir sözü iş görüyor, onun için felsefi bilgi hiçbir zaman masum 
bir şey değil. Bilginin kendisi masum değil. Yani asayı tuttuğun anda 
değiştirirsin, dönüştürürsün, mucizeyi gösterirsiniz gerçek olan mucizedir. 
Gerçeği gördüğün zaman böyle yaparsın. Bu böyleymiş… İllüzyondan 
uyandınız. Hani sihirbazların sihri, kapitalistler, reklamlarla gözümüzü 
boyuyorlar, değerlerin bilgisini, değerlerin, gerçeklerin bilgisini asa olarak 
tuttuğunuz anda hepsini yutarsınız.  

Yani Musa’yı günümüzde vurduğunuz zaman yine birçok şeyi 
okuyabiliyorsunuz; asa gerçeğin bilgisidir. Gerçeğin bilgisi değerler edinildikçe 
ve ilahi sıfatlarla beraber iradelerinin tezahürüne sebep verdikçe kurtuluşa 
doğru götürür ama daha tam özgürlükten bahsetmiyoruz. Rüştten 
bahsediyoruz, rüştünü bulup özgürlüğe doğru sevk olunur.  Sevk olunur ama 
gerçeğin bilgisi sadece asa olarak kurtarmıyor. Farkındalığa getiriyor, bilince 
getiriyor. A’raf’a getiriyor. A’raf’a getiriyor yani şu anda biz dünya olarak 
A’raf’tayız. Bir taraftan pozitif bilimler ama bir taraftan da gerçeğin bilgisi… 
Gerçeğin bilgisi ile beraber değerler ve o değerlerle beraber âlemde hukuk, 
şeriat, levhalar daha gelmedi. Cenab-ı Hakk’ı iradeye taşımaya çalışıyoruz, bizi 
kurtarmasına çalışıyoruz yani irade etmeye çalışıyoruz. Bunu dünya 
çerçevesinde global olarak okursak insanlar pozitif olarak birçok gerçek bilgiyi 
ediniyorlar, ama onu irade edip hayatlarına yön vermeleri söz konusu değil. 
Herkes hak, hukuktan bahsediyor. Birleşmiş milletler de hak, hukuktan mı 
bahsedeceğiz. Suriye’de o kadar adam ölüyor, Irak’ta o kadar adam öldü. 
Sorumlusu kim? Vebalini Amerika ödüyor mu, diyor mu, bir tazminat ödedi 
mi? Daha bunun gibi nice şeyler. 

Musa’da gerçeğin bilgisi var ama nedene bağlı. Ereğe bağlı gerçeğin bilgisi 
değil. Ereğe bağlı bilgi Hz Hızır da… Musa daha nedensel, onun için 
materyalistlerin tamamı Musa geleneğinden çıkabilirler. Daha 
materyalistler, çünkü nedenini bilecek;  onun için diyor zaten “bana görün.” 
Materyalist ya görün diyor,  görünmeyince adam inkâr ediyor. Ama Musa 
inkâr etmiyor, devam ediyor. İnkâr edenlerin çoğu bana göründe kalmıştır. 
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Allah diyorsunuz görünsün bana! Duyularla gerçeklikte kalmışlar, tinsel 
gerçeklikten farkındalık oluşmamış yani bilinçlenmemişler. Zaten 
görünüyordu, “ben senin Rabbinim” dediği anda bilincinde Rabbim diye 
bakıyor zaten. Şimdi Allah ile karşı karşıya kaldın, rüyanda, şunun da, buyun 
da; “ben senin Allah’ınım” dediği anda sen, O’na Allah olarak bakmaya 
başlarsın. Yani görüyorsun, Allah kavramıyla bakmaya başlarsın, bakışın var 
senin. “Ya Musa, korkma. Ben âlemlerin Rabbi’yim dediği anda âlemlerin 
Rabbi ile bakışımda oluyor, aynı anda bakıyor; görüyor. Ama ne yapıyor 
böyle istiyor, Ya Rabbi böyle görünse bana, göreyim, elle tutayım… Hz. 
Ali’ye gidiyor işte “Allah bu gözlerle görülmez, iman dolu gözlerle görülür” 
Orada iman etmiyor mu, ediyor ama nesnel olarak görmek istiyor, eşya 
tabiatında görmek istiyor, bir biçimde istiyor. 

 Ama Musa farkındanlığa varıyor herhalde,  noksan sıfatlarından 
tenzih ediyor. 

Tabi, secdeye kapanıyor. İşte o zaman görünür, eyleminde gördüğünün 
bilincini o zaman anladı, Musa muhteşem bir şeydir. İleriki sayfalarda bakın.  

Araf suresinde bize nasıl yol gösteriyor, irade koymamızı, irade bulmamızı, 
değerler üzerinden irade bulmamızı ama diğer sayfalarda ve hukukla 
beraber özgürlüğümüzü edinmemizi, toplumsal yaşamda özgürlük 
edinmemize kadar götürüyor ama hâlâ özgürlük muğlâk. Bunlarla, bunlarla 
özgürleşirsiniz, şimdi bunlarla, bunlarla tutsaklaşırsınız, bunlarla, bunlarla 
özgürleşirsiniz ifadesini A’raf da görüyorsunuz, ama özgürlük daha tam yok. 
Özgürleşeceğimiz ve tutsak olacağımız şeyler söyleniyor ya bizi tutsak 
kılanlar, bizi özgürleştirecek şeyler söyleniyor ama hâlâ özgürlük ortada yok. 
Araf suresi bak belirlemelerde bulunuyor, analitik; bunlar sizi tutsak kılıyor 
ama bunlar sizi özgürlüğe ulaştırıyor, özgür kılacak ve sadece öğüt veriyor, 
kulluk yap yani iradeyi eyleminde göster. 

Bilgi edinecek eyleminde göster… Özgürleştirecek şeyler verdi; hukuka göre 
yaşa, şeriata göre yaşa yani Allah’ın şeriatına, emirlerine, yasaklarına göre 
yaşa. Bunlar seni, özgürleştirecek, seni cennete götürecek. Çünkü cennet 
yurdu özgürlük yurdudur,  seni özgürlüğe vardıracak odur, akıbet olarak da 
gönlünde cenneti var kılacak, gönlünü cennet kılacak. Allah’ın iradesi 
üzerine yaşamandır. O zaman ol dediğin olur diyor ya veya “Âdem, sözümü 
dinle ki, sözün geçerli olsun” sözümü yerine getir ki, sözün geçsin, yani ol 
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dediğin olsun. Sen benim sözümü yaparsan senin ol dediğin olur demektir, 
hadisi kutsidir tam mealini hatırlamıyorum ama hadisi kutsidir ve bu süreçte 
bize söylenende bu… Eğer sözümüzün geçmesini istiyorsak, gerçeğin 
bilgisini edinip, Allah’ın iradesini yerine getirmemiz lazım. Pozitif bilimlere 
bak, yasasını buluyor, yasasını bulmak oradaki iradeyi bulmaktır. Yasasını 
bulduğu zaman kullanıma getiriyor, gerçeğin bilgisini alıyor bu sefer irade 
koyuyor, işliyor kullanabilir kılıyor. Muhteşem bir şey… Süleyman’a doğru 
gider o iş. Musa da hâlâ kullanabilirlik yok.  Süleyman’a doğru gittiğin 
zaman olur. Musa da gerçeğin bilgisinin açığa çıkışı var ve bilinçte 
aydınlatmasıyla beraber illüzyondan kurtuluş var. 

- Ama tam kurtuluş yok, kurtuluş olsa zaten, kavim Kuddüs’e 
gidecekti, Kuddûse gidemiyor.    

Çünkü sihirbazlar geldiği zaman O’nu dahi büyülüyorlar ve korkuyor. Ya 
bunlar nasıl bir şey olacak, asa ne yapacak? “Biz ona vahiy ettik. Asayı bırak, 
korkma” diyor. Asayı bırak, korkma dediği zaman psikolojisini düşünün. 
Sizin elinize bir asa verilmiş, bu asa ne yapacak? Ama daha özgürlük yok 
Araf suresinde… Bunlar sizi özgürleştiririler, bunlar sizi tutsak kılarlar, 
sürüklenenlerden ve tutsak olanlardan olmayın, özgürleşmeye doğru gidin 
ve özgürleşmenin gereği olan neler varsa, gerekliler, olması gerekenler 
nelerse; bunları uygula… Yapın, yapmazsanız tutsaksınız, haberiniz olsun. Ya 
bilincinizde tutsaksınız ya âlemde tutsaksınız… Zaaflarınızı burada hovarda 
bir şekilde getirirseniz devlete tutsak olursunuz. Hakkı yerine getirmezseniz 
başka bir ülke gelir, gerçek bilgiyle uğraşmazsa başka bir ülke gelir ve 
buraya konar, kendi vatanınızda tutsak olursunuz. Duygularınızın esiri 
olursunuz, çıkmazlara düşersiniz, duyguların esiri olup da çıkmazlara çıkan 
bir çok insan tanıyoruz, melankoliler, nevroza düşenler, akıllarında besleyip, 
besleyip en sonunda agresif hareketler gösterenler, hepsi duygusal 
tepkiler…  

Hud’a gittiğimiz zaman; geleceğe öngörülerimiz olmadığı zaman, 
beklentilerimizi açmadığımız zaman, , nelerle karşı, karşıya kalacağımızı 
bilmediğimiz zaman birçok sakatlıklara sebep veriyoruz. Kabalıklar 
sebebiyle… Çünkü kabalık insanın gözünü kapatır, öngörüsüz kılar, sadece 
amacına bakar, sadece niyetine bakar ve onu yapmak ister. Kaba insanlara 
bakın sadece dediğim dediktir. Yani “odunum, odun” misali,  inatçı… Sadece 
kendi istediklerinin olmasını isterler kaba adamlar. Öngörüsüz oldukları için 
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yaptıkları şeyin sonunda kendilerine ne getireceğini bilmezler. Hani bulutlar 
gelir ya Hud kavmine;  bizde bunu için bir fayda vardır diyorlar. Kendi biliyor 
ya… İnatçı kendi biliyor demek… Bir şeye inat edene dikkatli bakın, kendi 
bildiğinin inadını güdüyor “öyle senin dediğin değil. Bu böyle, böyle 
yapacaksın.” Niye? Benim bildiğim doğru! Hud’un kavmi…  

İblis! O’da inatta duruyor. Zaten halende inat da… Rabbinden iste diyor sen 
konuşuyorsun benim bağışlanmamı dile diyor.  Diledim diyor, bana secde 
edeceğini yahut da Âdem’e secde edeceksin diye rivayet var. İki rivayet 
üzeri söyleyeyim diyor ki; Âdem’e gider kabrine secde edersen Allah seni 
affedecekmiş. Ben canlısına secde etmedim, gidip ölüsüne mi secde 
edeceğim diyor. Bir rivayette der ki, Rabbim dedi ki, Ya Musa dedi ki, sana 
secde ederse… O da diyor ki; bana secde edersen seni affedecekmiş, 
Rabbim dedi ki, bana secde edersen bak müthiş bir sır var, Rabbim dedi ki; 
bana secde edersen kendini anlatıyor ya… Ya Musa ben senin atana secde 
etmedim sana mı secde edeceğim... İnat, inattır.   

Hz. Resulullah’ın Muhyiddin Arabî’ye bir ziyareti oluyor ya, onu dillendirdiği, 
şeytanın hileleri kitapçığı vardır. Resulullah diyor senin için dua edeyim mi?  
Ya Resulullah mürekkep kurumuştur, kalem kırılmıştır, lakin benim 
ümmetim seninkinden fazla olacak. Adamın derdine bak. Nefis sadece 
kötülüğünü ister. İnsanın, içgüdüleri sadece kendine, bencilce… Kendi 
kötülüğünü ister başka bir şey istemez. 

Evrenseller ve erdemler kurtarıcıdır, özgürleştiricidir. Bize orada Hakk’tan 
uzak tutan ne varsa hepsinden neye karşı özgürleştireceğini, nelerle 
özgürleşilir’i tek, tek söylüyor. Lakin özgürleşirken ne yapmamız gerektiğini 
de söylüyor. Şüphe duymadan, irade ederek yürümemiz gerektiğinin 
bilincini veriyor. Diğer surede önümüze ne çıkartacak bilmiyoruz. 

Aklına dikkat edin, ne kadar temiz geliyor. Araf suresinde ayetleri söyledi, 
gerçeğin bilgisiyle yaşamımızda, gerçeğin bilgisini edinmemizi ve 
yaşamımıza yön vermesini istedi. Şimdi gerçeğin bilgisine göre öğüt veriyor, 
öğütlerinde tarihsel vakalar olarak örnekliyor. Gerçekte karşılıkları olur 
çünkü tarih gerçeklilikte tanık olduğumuzdur. Yani tecrübeler, 
yaşanmışlıklar, gerçek olduğunu, ilkelerin gerçek olduğunu, sonuçta nelerle 
karşı karşıya kalacağımızın bilincini verir.  Tarih bize gösteriyor ki, ilimden 
geri kalırsak birileri gelir kafamıza vurur. Tarih bize gösteriyor ki ahlak üzere 
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yaşamazsak, değerler üzere yaşamazsak yozlaşmış bir toplum oluruz; 
yozlaşmış bir toplum kendi içinde çürür, kendi içinde çürüyen bir toplumda 
yok olmaya mahkûmdur sonunda. Geçmiş ümmetlerdeki gibi… Roma’yı kim 
yıktı ki kendi içinde paramparça oldu. Cengiz Han koca imparatorluk oldu, 
12 devlete büründüler niye menfaatle, paylaşamama ama hepsi birinde 
toplansaydı, Cengiz Han hâlâ konuşuluyordu.  Hitler… Senin İngiltere de, 
Rusya da ne işin var! Avrupa’yı değiştirecektin, hırsa bak, gözü bürümüş ta 
oraya gidiyor. Orası ada ülke, orası bilmem neresi, düşünün yani inanılmaz 
bir şey ve gücünü niye o kadar dağıtıyorsun… Hırs insanın gözünü bürüdüğü 
zaman… Öyle bir sürüklenmiş ki, o sürüklenişinde artık dünyanın hâkimi 
olarak iş görmeyi amaçlıyor, önünde hiçbir kuvvet yok. Rusya’da o soğuk 
olmasaydı gittiler güme ve İkinci dünya savaşını kazananlar zaten Ruslar, 
Amerikalılar değil, istediği kadar çalsın, oynasın. Ruslar olmasa o savaşı 
katiyen kazanamazlardı, onlar kazandı diye zaten rahatlıkla girdiler. Nefis 
bu… Saldırdı mı gücüyle, kuvvetiyle bilmiyor, sonunda yıkılacağını bilmiyor. 
Sonunda her şey alınacak. İntihar etti… Halen spekülasyon var Hitler yaşıyor 
diye. Hitlerin bilinci yaşıyordur, Yahudileri kırmak için, Nazizm yaşıyordur da 
Hitler ölmüştür. Muhammed Efendimiz de ölmüştür ama Muhammediyet 
ölmez gibi bir şeydir bu. Ruh olarak ölmez. O beden haliyle ölmüştü ama 
Muhammed’in şuuru ölmez. Şeytanın şuuru da ölmüyor kardeşim, halen 
devam ediyor. Ne şeytanlar geldi geçti, ne Nemrutlar var şu anda, 
Nemrutluk bitti mi?  Ya karunlar, karunu 20 defa cebinden çıkaracak 
adamlar var. 

Araf’ta kalmayın… 

 

29.03.2015 

 

 

 

 

 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

330



 

8- ENFAL SURESİ 

 

Altıncı sure toparlanışın suresiydi; Enam. Yedinci sure Araf süresi 
toparlandıktan sonra tafsilat, tohum oldu artık tafsilat… Yani bilinçlendik bir 
konuda, ayaklarımız yere sağlam basıyor, artık tafsilata getiriyor bizi. 
Âdem’den Musa a.s. kadar bize bir inişin ve nasıl yükselmemizin gerektiğini, 
nasıl düzene girmemiz gerektiği, nasıl nefsanî sürüklenişin durdurulacağını 
anlattı. Nefsanî deyince nefsi anlamayın, nefs-i emmareyi anlayın. 
Günümüzde nefs-i emmare deyişimiz içgüdülerdir; şehvet, yeme içgüdüsü vs. 
Bunları nasıl sınırlamamız gerektiği ve bunlar sınırlandığı zaman bizleri nereye 
götürecek. Özgürlüğe doğru gittiğimizi söylemiştim ama halen özgürlüğün 
bahsinin olmadığını da söyledik. Şimdi burada da yine özgürlüğün bahsi var 
ama halen özgürlüğe sonunda nokta koymuyor.  

Bir önceki sure olan Araf’a geldiğimiz zaman ne demiştik? Yaşadığımız şeyler 
karşısında Hakk’a iman ediyoruz ama bir taraftan da yaşadığımız şeyler 
karşısında kararsız kalıyoruz ve kararsız kalmamız bizi Araf’ta bırakıyor 
demiştik. Şüpheye düşürebilir, vesvese gelebilir veya iradelerimiz müsaade 
etmez, zaaflarımız müsaade etmez demiştik. Birinde zaaflarla sürükleniş 
vardı, aşağıya doğru bir inişten bahsediyordu. Şeytan’ın inişi, Âdem’in inişi, 
Hud kavminin inişi, Musa kavminin inişi, onların iç dünyalarının gelişimi için 
onlara tabular verişi, değerler, dokunulmazlar koyuşu, sembolik olarak, ağaç, 
balıklar, deve, bunları verişi, bir tabular edinmeleri, dokunulmazlar edinerek 
kişilerin ve kimliklerinin gelişimini sağlamaları söz konusuydu. Ama halen 
çocukluk devresi gibi bir şey, çocuğa ne diyorsun? “Dokunma, şöyle yapma…” 
sınırlarını çiziyorsun, sürüklenişini durduruyorsun.  

Ama hemen arkasından Enfal süresi; bize seçimlerini yap, kararsız kalma, sana 
ne deniliyorsa o emirlere riayet et ki sınırların doğrultusunda rahat rahat 
yürüyebilirsin der. Çünkü ebeveyn hiçbir zaman çocuğunun kötülüğünü 
istemez. Allah’ta kulunun kötülüğünü istemez.  
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Enfal süresi sekizinci suredir. Sekiz rakamı kâinattaki harekete, uyum ve 
dengeye işaret eder.  Sekiz sarmaldır, günümüzde spin diyorlar. Hiçbir zaman 
doğru bir gidiş yoktur, hep sarmaldır makrodan mikroya kadar. Atomlardan 
tutun, gezegenlere kadar.  

Araf’ta kararsızdık ya bu surede (Enfal) seçimlerinizi yapın der. Peki, seçimler 
ne ile yapılır? Seçimler önünüze gelen koşullar, şartlar, seçim yapabileceğiniz 
ikilemler, üçlemeler, dörtlemeler ne ise onlar arasında olur. Bu ayetin nüzul 
sebebine gittiğiniz zaman; Bedir havzasına giderken, Resulullah ve ordusu bir 
kervanın önünü kesecekler. Lakin o sırada Mekke ordusu, efendimizin hareket 
ettiğini duyunca, bir ordu ile yola çıkıyorlar. İslam ordusu 313 kişi, müşrikler 
1000 kişi İslam ordusuna karşı. İslam ordusu kervana mı gidelim, yoksa 
müşriklerle savaşalım mı diye bir seçenek çıkıyor. Bakın ikili bir seçenek.   

Şimdi hayatın zaruretinden bakın, çöldesiniz, sizlerin mallarınızı almışlar, 
hayat şartlarınızı minimuma düşmüş, koşullar şunlar bunlar ve seçim 
yapacaksınız ya öleceğiniz bir yere gideceksiniz ya da sizden daha önce alınan 
mallarınızı geri alacaksınız. Bakın bazı insanlar bu ayetleri yanlış okuyor. Neyle 
okuyor? Efendime söyleyeyim gidip eşkıyalık yapacaklar gibi okuyor. Kardeşim 
senden aldıklarının hesabı yok, malına konmuşlar, şununa konuşmuş, bununa 
konmuşlar. Ambargo senesinde seni tüketmişler. Kendi haklarını alıyorlar, o 
ayrı. Bir de devlet olmuşsun senin sınır bölgelerinden geçiyor, izin 
vermeyeceksin ki devletleşme safhasında daha, tam devlet değil, bir sonra 
tam devlet olur. 

Şimdi seçimde bulunacaksın ve ilk uyarıyı yapıyor. Ganimetleri mi seçeceksin, 
savaşı mı seçeceksin? Ve orada müminliğin faziletlerini anlatarak başlıyor. “O 
müminler ki Allah anıldığında kalpleri titrer’, iki ayet arka arkaya gelir ve 
birincisi kalbi olan, kalbi tarafımızı söyler. Allah anıldığında kalpleri titrer, 
ayetleri geldiğinde tüyleri dahi diken diken olur gibi… Hemen arkasından 
“Rablerine dayanıp güvenen kimseler’, bakın kalbi bir şey, yani bilinçlerinin 
dayanakları Allah.  

Şimdi siz hayat koşulları doğrultusunda sürüklenişe devam etmek 
istiyorsunuz, kararsızsınız. Resulullah’a da karar vermesi için gidiyorsunuz 
ama gönlünüzde, kalbinizde nefsinizin istekleri var “ganimetler” ve Allah 
orada tokat vuruyor. Müminliğin sıfatları bunlardır diyor, yani ganimetler için 
değil Allah için, “ayetleri dinlediğinde kalpleri titrer ve Rablerini dayanak 
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edinirler.”  ganimetleri değil. Hangi yaşamın koşulunda zillete düşerseniz 
düşün önemli değil, ne kadar zor şartlarda olursanız olun önemli değil, 
önceliğiniz Allah olsun demektir bu.  “O müminler ki öncelikleri Allah’tır .”   

Araf suresinde neyi görmüştük? Kararsızlığı, Enfal de ise karar vermeye geçin 
diyor. Ama bakın, senim benim adıma karar verdirtmiyor, ikileme koyuyor ve 
kararınızı verin diyor,  seçimlerinizi yapın diyor. Burada kast ettiğim şey şu 
birincisinde; kararsızları anlatıyor ya, çocukluk, ergenlik devresi, burada ise 
seçimlerini vererek artık rüştünüze taşının diyor.  Araf suresinde Hz. Musa ile 
beraber rüşte doğru taşınmaya başladık, bilgi asasını anlattık. Bilgi bizi kapıya 
götürür demiştik, bu çok önemli. En fazla nereye götürür cennetin kapısına 
götürür, en fazla dünyada iş yapmamızı sağlar, kendi kullanımımıza göre 
olanaklar açmamızı sağlar. Bilgi; sizin iradenizle, isteklerinizle beraber 
değerlere döner, bilgi sizdeki duygulanımlara sebep vererek değerlere döner, 
bilgi eğer sebep sonuç ilişkilerine bağlı ise iradeniz doğrultusunda her şeyi 
kullanabilirsiniz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda. Bilgi, Allah bilgisi, varlık bilgisi 
duygulanımlarla sizi tetikler, canlanıverir, değere döner. Nasıl 
yaşayabileceğinizin bilgisi üst yapı kurumunuzda oluşur, ilkeler, erdemler. 
Bilgi sizde irade, duygulanımlarla anime edilir, amine edildikten sonra 
niyetlere büründürülerek, sizleri amaca ülküye büründürülerek amacı 
doğrultusunda sizi eyleme sevk eder. Bilgi ne zaman eylemde görünür işte o 
zaman gerçekliliği görünür. Bilgiyi edinme sürecinde bilgi sizde batındadır,  
iradeleriniz ve duygulanımlarınızla sizde patlamaya doğru sevk eder ve 
eylemlerinizde görünür olur ve o eylemlerde görünüş bilginin dışlaşması, 
tahakkuk etmesidir. Artık bilgi sizde, melekenizdir.  

Bir şeyi okumak demek; onu ilkesi ile beraber okumak demektir. Eğer ilkesiyle 
okumazsanız anlayamazsınız, tevil edemezsiniz. Burada yaptığımız bir nevi 
tevildir, tefsir değildir. Tefsir sizin yorumunuzdur sizin onu tutup da kendinize 
çevirişinizdir.  Alırsınız bir ilkeye bağlı olarak kendi Rabb sıfatınız üzerinden 
onu kendinize çevirirsiniz ve okursunuz. Onun için tefsirler kişilerin kendi 
sıfatlarını belirtirler bize ve kendi sıfatları üzerinden yorum getirişleridir. Yani 
aklı, bilgileri, niyetleri ne ise onun üzerinden yorum getirişleridir. Bunu Saidi 
Nursi’de görürsünüz, İbn Rüşt’te de görürsünüz, İmam Gazali’de de görürüz… 
Tevil; Hakk ne söylüyor, oradaki ilke nedir, bağlayıcı ilkeyi gördüğünüz zaman 
Allah’ın niyetini okursunuz bu sefer. Onu okuduğunuz zaman zaten gönlünüz 
tam mutmain olur. Kişiler bizi mutmain edemez, Allah mutmain eder.  
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Kişilerde bir zikri ilahi görürüz belki mutmainliğe taşınırız, akli olarak bize belki 
yol ışığı olur ama Allah’tan okuduğumuz zaman bütün gönlümüz nur dolar, 
aydınlanırız yani. Buradaki aydınlanma hem akli hem ruhani hem nurani hem 
kalbi, nefes alırız yani.    

Bilgi geldi, Allah’ın bilgisi var ve ganimetler mi, savaş mı? İnsan bir şeyi 
öğrendiği zaman onu hayatta tecrübe edeceği en çetin yer savaştır. Bu savaşı 
ister cihat olarak anlayın, ister hayat savaşı olarak anlayın, ister nefsinizle 
mücadele anlayın. Yani üç cihette; normal savaş, hayat savaşı ve nefsinizle 
olan mücadele. Çünkü Araf suresinde nefsimizle olan mücadeleyi tamamıyla 
okuyoruz. Bakın Araf suresinde; bireysel olarak bizim karar verme sürecinin 
bilincini ediniyoruz. Ama halen karar vermediğimizin bilinci var orda, Araf’ta 
kalıyoruz. Bizi tafsilatıyla bir açılıma götürüyor ve her noktada karar vermemiz 
gerektiğinin bilincine getiriyor. Yasalarda nasıl karar vermemiz gerektiğinin 
bilinci, zaaflarda nasıl karar vermemiz gerektiği ve sınırlamamız gerektiğinin 
bilinci ve içsellik edinmemiz gerektiğinin bilinci, derinlik edinmemiz gerektiği… 
Çünkü her dışa dönük eylemimiz bizi sığlaştırır. Ama her içe dönük eylemimiz 
bizi derinleştirir, farklı farklı noktalarda manevi bakışlarımızı değiştirir, 
perspektif edinmemizi sağlar, hayatta duruş edinmemizi sağlar. Bazı insanlar 
için sığ derler, o sığ tabirin içine, o sığ insanların ahlakına bakın, hep dışa 
dönüktür. Hep kendilerini gösterir, hep kendilerini anlatırlar. 

Tabuları, değerleri, dokunulmazları, değer edinmeye başladığınız anda özeller 
edinmeye başladınız, sırlar edinmeye başladınız. Sır demek; gizil olan, içinizde 
barındırdığınız, derinlik edinmeye başlarsınız ve derinleşme rüşt edinmenin ilk 
safhalarıdır. Bütün toplumsal safhalarda ilk kimlik, derinleşme tabularla 
gerçekleşir. İster puta tapsınlar, ister Allah’a tapsınlar fark etmez. Toplumsal 
kimliğin derinleşmesi, kolektif bilinçte derinleşmeyi tabular sağlıyor.  İki kişi 
bakın, Hz. Âdem, Hz. Hava, bunu toplumlar olarak görün, ilk tabu ne; elmaya 
dokunma! Başka bir topluma gidiyorsun deveye dokunma, cumartesi günü 
balık avlama, toplum kalabalıklaşsın tabular ediniliyor. Kolektif bilinç ve 
değerler edinilmesi ve sınırlar edinilerek yaşamak, bir taraftan sınır bir 
taraftan iç dünya ediniş, o iç dünya da derinlik ediniş, tamamıyla tabulara ve 
değerlere bağlı. Kişilik ve kimliğimizi tabularla ediniyoruz ilk devrede, sonra o 
tabuları kıracağız ama ilk devrede böyle. Çünkü bizi sınırlayan şeyler, aynı 
zamanda ileriki safhalarda özgürlüğümüzü de elimizden alan şeyler olarak 
görülecektir. Araf suresinde bunlar net gösterilir ama Enfal’e geldiğimizde, 
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Enfal nafileden geliyor, fazladan geliyor, ziyadeden geliyor. Enfal, çoğaltılış, 
ganimet, ziyadesiyle karşılık vermek, ziyadesiyle karşılık almak,  ziyadesiyle 
olan gibi birçok anlam içeriğiyle doldurabiliriz.  

Ziyadesi ile olan, Enfal… 

“Kulum bana nafile ibadetlerle öyle yakin gelir ki onun gözü olurum…” Gözü 
olurum, kulağı olurum derken göreniyimdir, duyanıyımdır demektir. 

“Bir kulumu seversem canını alır, canını aldığımın diyeti ben olurum.” Ben 
bunu duyduğumda canımı al Ya Rabbi demiştim. 

Allah’a yakin gelmek istiyoruz ya, arası olmayan yakinlik, Enfal suresi onu size 
gösterir, canını aldığının diyeti… Şehitlik belki yok, Tevbe süresinde var, orada 
tam açıklayacak onu, ama burada başka bir şeyi açıklayacak. Sekiz hareketin, 
uyumun, dengenin işaretidir, rakamıdır ve bizden istenen uyumlu ve dengeli 
olmamızdır. Ne ile? Kendisi ile uyumlu ve dengeli bir hareket istiyordur. 
Bunun da başlangıcını seçimlere getirir. Seçimlerimiz ne? Önceliklerimiz… 
Önceliklerinizi belirleyin diyor. Ganimetler mi, savaş mı, mücadele mi?  

Enfal süresinde bizden istenen, varlık hareketi Cenab-ı Hakk’ın hareketidir, 
hareket de ise birlik vardır. Bakın, hareketin kendisi birdir, varlıkların kendisi 
bir değildir. Aynılık taşımazlar ki bir olsunlar. Sıfatlarıyla her varlık, kendi içsel 
potansiyelinde ne barındırıyorsa, Cenab-ı Hakk ne için murad ettiyse onu, bir 
taraftan potansiyeli, bir taraftan görünüş biçimleri(çünkü her görünüş biçimi 
kendindeki ruhun dışa vurumudur), o görünüş biçimi o ruhun eylemlerinde 
görünüşe sebeptir ve ayrılık taşır. Bakın adalet toplumsal yaşantıda ve 
kâinatta yasa olarak görünür ve karmanın sonucudur. Karmada da geçiyor, 
tasavvufta da geçiyor çünkü. İnsan eli ile ettiğini bulur, “yavrucuğum hardal 
tanesi kadar iyilik yapsan gelir seni bulur zerre kadar kötülük yapsan oda gelir 
seni bulur’, Kural bu, karmayı zaten söylemiş. İnsan akıbeti itibariyle ne 
yapıyorsa onunla karşılaşacak, kurtuluş yok. Hani diyoruz ya hep; adalet ve 
hak sıfatından kaçış yok.  

Şimdi Enfal suresinde bizim daha da yetişkin olmamızın bilincini vermesi var. 
Önceliklerinizi belirleyin, artık yetişkinler olun, nefsi emmarenizi sınırlayın. 
Önceliklerinizi belirleyin ve ona göre seçimler yaparak gerekeni yapın. Ve 
zorunlu olarak eyleme sevk eder. Karşınızda çarpıştığınız bir şey varsa bu 
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nefsiniz olsun, hayat duruşunuz olan durumlar olsun, ne olursa olsun, sonuçta 
çarpışacaksınız, kaçış yok. Hayattan kaçamazsınız… Allah’ın sizin 
potansiyelinizde istediği ve açığa çıkmasını tahakkuk etmesini yani 
gerçekleşmesini istediği sıfatı ne ise, o savaşta ortaya çıkacaktır. 
Mücadelenizle ortaya çıkacaktır… Bir işyerinden ayrıldım. Tekrar geri 
dönmemi istiyorlar ama ben orada çalışmak istemiyorum. Devamlı adamla 
karşılaşıyorum, yolumu değiştiriyorum yine, yine, yine… Sonra Ya Rabbi 
anladım, tamam dedim. Kaçmadım, kapısının önünden geçtim, ama bu sefer 
karşılaşmadım. 

Kaçtığın her şey seni takip ediyor, illa sendeki potansiyel ne ise onun açılımını 
istiyor.   

Surede muhteşem bir şey vardır, der ki; onları size az gösterdik, sizleri de 
onlara az gösterdik. Yani zorunlu olarak o mücadeleye gireceksin diyor yani. 
Algı yönetimi yapıyor bakın, bir başkomutan var, Allah, algı yönetimi yapıyor. 
“Onları size az gösterdik, sizleri de onlara az gösterdik” yani o mücadele 
içinde sizde olan açığa çıkacaktır diyor. Yani saflar belirlenecek, potansiyeller 
açığa çıkacak ve o potansiyellerde kimin ne olduğu belli olacak.   

“Müminler için bu daha hayırlıdır” diyor. Müminseniz kendinizi gösterin diyor. 
Bakın iki türlü hem varlığından emin olacak, hem de eylemlerinde onu 
dayanak olarak emin olmuş olarak olacak. Eylemlerinde teslim olacak kişi.  

Üçüncü ayette ne diyor?  “Onlar namazı dosdoğru kılarlar’,  yani sağa sola 
kaypaklık etmezler. Hangi sıfat üzerelerse o sıfatın hakkını verirler. Farz 
edelim ki sanatçısınız, hayatla savaşıyorsunuz, Musavvir esması üzerinize 
galip, “ya sıkıntılarınız var’, sanatçıların geneli tamamı sıkıntıdadır, sıkıntıda 
olmasalar çıkış olmaz, yani o ruhlar onlarda taşmaz. Sevgi ile iç âleme 
bağlantıları veya sezgilerle iç âleme dönüşleri ve oradan beslenişleri bir şeyler 
çıkarma, hani hazineden, o mülkten bir şey çıkartmalarına imkân yoktur, yani 
duygusallıkları çok fazla olması lazım. Onun için savaşlarının da çok iyi olması 
lazım ki duygulanımları çok iyi olsun. Her neyse hayat sıkıntısı varken şu resmi 
yapmayayım… Değil, yaptırır o sana, eğer yaptırmıyorsa sanatçı değilsin. 
Özünden bir şey geliyor yapacaksın, ama bir sıkıntın var engel oluyor veya bir 
menfaati var engel oluyor, bir zaafı var engel oluyor… Veya farklı bir şey, 
Musavvir esması olmasın, Bedi esması olsun. Edebiyattan anlatalım, hani bir 
şey yazacaksınız el Kelim, ama güzel bir şey, Allah güzeldir ya, hayata ait bir 
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şey, sıkıntılarınız var müsaade etmiyor, zaaflarınız var müsaade etmiyor. Nasıl 
çıkacak o, orada da Musavvirlik var, roman yazacaksınız, kurguda var. Hadi 
daha farklı bir şey Alim; insanlara bir şey anlatacak zaafları var “ya boş ver 
sonra yapayım” sıkıntısı var, şöyle olsun böyle olsun. Hayır, kabul görmüyor; 
savaş diyor, mücadeleni yap. Yani Allah’ı dayanak ettin, o zaman eylemlerine 
devam et, “namazlarını dosdoğru kılarlar’, salâtlarını dosdoğru yaparlar, kıble 
edinmek, zikri ilahi de bulunmak demek. O sıfatı eyleme taşıyacaksın, 
tahakkuk edeceksin, zikre taşıyacaksın.   

‘Namazı dosdoğru kılarlar’, yani tutarlıdırlar, namazlarında tutarlıdırlar, ilahi 
sıfatları yaşamalarında tutarlıdırlar. Allah’ın ahlakı üzeridirler. Rableri 
üzerlerinde hangi sıfat üzereyse Rablerinin o sıfatı üzeri eylemlerdedirler. 
Tutarlı olduğunuz şey sizi Hakk’a yakın getirecektir. Ama tutarlılık ne ile 
alakadar? Eylemin kendisinde tutarlılık, sıfatın kendisinde tutarlılık değil. 
Zaten sıfatın kendisi tutarlıdır, Ayşe Ayşe olmakta tutarlıdır, yani biçim olarak, 
ama Ayşe’nin karakteristik özellikleri nelerse, belirleyici özellikleri, onda 
tutarlı mı değil mi? Çünkü ahlak eylemde görünendir. Allah tutarlı… Niye 
Allah’a güveniyoruz; çünkü Allah tutarlı… Bir inek süt verecek mi vermeyecek 
mi diye düşünüyor musun? Yarın güneş açacak açmayacak diye 
düşünmüyoruz? Çünkü Rahman sıfatıyla bizi emin kılıyor her yerde. Yarın 
dünya bizi dışarı atacak mı atmayacak mı düşünmüyoruz, kütle çekim 
kuvvetiyle bizi her zaman yerinde tutacağını iyi biliyoruz. Sünnetullah’ta 
Allah’tan eminiz ama yaşamda, sosyal ilişkilerde… Yarın ne olacak şöyle olur 
mu? Çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz.  

Şimdi en önemlisi burada seçimler. Seçim demek; rüştünü ispat et demek. Bu 
sıfata geldin mi gelmedin mi?  Allah diyor ki; “müminler böyle böyledir.” Yani 
siz yaptığınız bu durumda, ruh haliyle bulunduğunuz bu durumda mümin 
misiniz değil misiniz, karar verin. Ama bakın müminler böyle böyledir diyor, o 
kararı bize bırakıyor. Bir savaştasınız diyor, o savaşta mümin misiniz değil 
misiniz diyor. Çünkü o sıfatları söylemesi bizim orada değerlendirmemizdir, 
bilinçlenmemizdir. Değerlendirme yaparak bilinçlenmemizi sağlayıp bizi 
eyleme sevk ediyor, ama zorunlu bir eylem. İnanılmaz bir algı yönetimi…  

İnsanın bazen korkmadığı şeyler olur, bundan ne çıkacak dersin, bir 
bakmışsınız dağ gibi bir fırtına çıkarmış önüne, sermiş götürmüş. Senin çok 
umut ettiğin bir şey hani güvendiğim dağlara kar yağdı gibi bir işe el atarsın 
elinde kalır. Bundan bir şey çıkmaz dersin seni ezer geçer, bazen de çok 
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korktuğun bir şeydir bir bakmışsın oradan bir kapı açmış Allah,  yürür gidersin. 
Seni onunla yüzleştirir, senin orada bir şeyini istiyorsa sana korku verir, 
istemiyorsa korku vermez ama orada da yine bir yüzleşme vardır.  Seni 
korkutmadığı şey sonradan bir korku getirecekse veya elinden bir şeyler 
götürecekse yine senin içindir.  

“Hayat bir savaştır ve kumandanı Allah’tır.” Biz şöyle ya da böyle algılarız algı 
yönetimini de yapar algılatır da hiç fark etmez.  Bazen şu işimi şöyle yapsam 
ne olur diyoruz, ya bazen azamete dokunuyor lakayt oluyoruz… Hani 
Mekke’nin fethinden sonra Taif seferine çıkıyorlar, karşı taraf uyanık, davarlar 
çoluk çocuk ne varsa getiriyor, bir sürüyor İslam ordusunun önlerine. Ama 
ondan önce Ebu Süfyan Resulullah’ın yanında diyor ki; bu ordunun önünde 
kimse duramaz. Resulullah diyor ki; Allah’ın azametine dokunur, sakın öyle 
konuşma. Ve İslam ordusu darmadağın oluyor. Efendi hazretleri orada çakıl 
taşlarından alır ve fırlatır İslam ordusu toparlanır ve baskın gelirler.  

Burada bize en çok anlatılmak istenen; birincisi seçimlerinizi yapın, 
önceliklerinizi belirleyin ve öncelikleriniz Allah’ın iradesi ve istekleri olsun. 
Bakın halen bu surede bir kimlik belirimi yok, diğer ayetlerde de kimlik 
belirimi daha yok, kâfir, mümin,  münafık, müşrik tam ayrıştırmıyor. Bakın 
burada belirliyor, mümin diyor ama tanımını kimlik belirimini yapıyor ve bu 
kimliğe taşının diyor. Tövbe suresi ile beraber bunlar net açıklayacak, kimlik 
ortaya çıkacak. Bakın diğer surede bize değerleri veriyor, iç dünya edinmemizi 
sağlıyordu değil mi… Burada tam kimlikler oturmaya başlıyor, yani ayağa 
kalkış, insanın kimliği ayağa kalkışıdır. Bir iç dünya edinişi ve o iç dünyayla 
ayağa kalkışıdır. Tabular; tutunduklarımızdır, tutunup ayağa kalkmaya 
çalışırız, çocuk hani bir yere tutunur ya o tutunduklarıyla ayağa kalmaya 
çalışır. Hani emekliyordur, ayağa kalkışıdır. Yani dokunulmazlar, değerler, sizin 
ayağa kalkmanız içindir. Ama kimlik; tam ayağa kalkışınızdır. Müminim… 
Mümin kimliği edindiğin zaman zaten öz güvendesin. Kâfir; bakın kimlik 
beliriyor, olumsuz noktada dahi olsa, o olumsuz olan noktadaki belirim sana 
yine özgüven “ben böyleyim!’. “Müminim!” İç dünyanızda o kelime bile, size 
güven veriyor, ayağa kalkışınıza sebep veriyor. İç dünyada değerler 
derinleşmenizi sağlar ama kimlik yükselmenizi sağlar. Çıta yükseliyor ve çıtayı 
çok yüksek tutuyor…  

Sonra ne diyor “namazı dosdoğru kılarlar” yani tutarlıdırlar, namazın içerisini 
doldurduk, sadece beş vakit değildir oradaki namaz, ilkeli olarak üzerinizde 
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Rabbiniz sıfatı ile hangi sıfatta duruyorsa Allah, o sıfatı göstermekte 
tutarlısınızdır, sabırlısınızdır demek. Sabır demek; tutarlılık demek, 
“tutarlıdırlar ve kendilerine verdiklerimizden Allah adına harcarlar” diyor. 
Bakın ne vermiş sana? Can, mal, ilim vermiş beden vermiş, Allah yolunda 
harcarlar… O anki durum ne savaşta? Bedenlerini harcamak, canlarını… Enfal 
suresini tamamıyla şu iki ilke ile de okuyun “fedai nefs, fedai can “.  
“Ganimetleri boş verin” diyor, “fedai nefs’, savaştasınız “fedai can’… Enfal 
suresinde çıta çok yüksek, çünkü sizi en yüksek yakinliğe götürecek. Enfal 
tamamıyla Allah ile uyum ve dengeye götürecek. Toplumsal yaşantıda adalet 
neyi sağlar? Adalet sıfatların birbirleriyle uyum içerisinde olmasını sağlar, 
dengeyi getirmez. Çünkü adalet; denge demek değildir. Genelde böyle 
yorumluyorlar; adalet dengedir. Adalet toplumsal yaşamda denge değildir, 
sıfatlarımız arasındaki uyumu getirir. Benim bir sıfatım var, etnik bir gurubum 
var, onun hakkını talep ederim, veriliyorsa, seninki de veriliyorsa, ortak 
yaşamda dengemizi buluruz. Ama buradaki denge; uyumdur, denklik değildir. 
Çünkü senin sıfat hakkın daha üstün olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tam bir 
denge değil ama ne zamanki, bir ülküde ortak hareket ederiz, bütün sıfatlar, 
senin sıfatın, benim sıfatım aynı ülkü de amaca, ereğe, sonuca doğru hareket 
bulur, o zaman uyum buluruz, o zaman dengeyi buluruz. Tekrar anlatayım; 
adalet uyumu getirir, toplum içerindeki yaşamda adalet uyum getirir. Ama 
ülkü, erek, sonuç, sonuç birliği, sonuca doğru yürüyüşteki eylem, eylem birliği, 
özellikle eylem birliği diyorum, eylem birliği sizi dengeye taşır, dengeli bir 
yürüyüş. Bütün kâinata bakın eylem birliği dengededir. Sıfatlara bakın uyum 
içindedir, birbirlerinde sırıtmazlar, doğaya bakın sırıtmaz. Biçimlerin 
birbirleriyle uyumları vardır, sıfatların birbirleriyle uyumları vardır, ama 
harekete bakın tamamıyla dengelidir. O sıfatlar, her şey dengede 
tutuluyordur, hareket dengeyi sağlar. Biçimde denge olmaz, biçim dengeyi 
işaret eder ama biçim uyumla alakadardır. Hani estetikte de uyum aranır ya, 
estetik de denge aranır mı? Aranmaz, estetikte biçimde uyum aranır. Bir 
resme baktığımızda dengemi ararsınız? Uyum ararsınız, yani bu ressam 
adaletli mi, her şeyin hakkını vermiş mi orada? Hangi türde resim yapıyorsa 
ilkesine bağlı olarak her şeyin hakkını vermiş mi, yansıtmış mı? Akli değil ki 
hakkını versin ama varlığına bağlı olduğu zaman, özüne bağlı olduğu zaman 
hakkını verecektir o. O zaman o sanat eseri çıkıyor. Çünkü özünden besleniş 
dışa vurulduğunda her şeyin hakkını vererek olur. Bir doğaçlamayla gelir ama 
sonuçta her şeyin hakkını vererek olur ve mükemmel bir şey çıkar ortaya. 
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Hareketin kendisinde denge vardır ve her şeyi dengeye getirir. Ortak ilke ile 
beraber yürüdükleri, hani diyor ya “bir istikamet vermişizdir, oraya doğru 
yürürler” bakın dengeli bir yürüyüşleri vardır. Güneşin, ayın, yıldızın, eşit 
olduğunu söyleyebilir misiniz? Ama birbirleriyle uyumludurlar ve birbirleriyle 
uyum içindeyken ilkeleri, erekleri ne ise oraya doğru dengeli bir şekilde 
giderler. Aynı şekilde kâinatta ki uyumu biçimde görürüz, hareketin 
sonucunda da denge görürüz. Çünkü her hareketin kendisi, biçimlerdeki 
hareket, süreksizliğin kendisinde, yeni bir süreksizlik, yeni bir süreksizlik… 
Ama bir var oluş, bir süreksizlik, bir var oluş, bir süreksizlik, ama dengelidir. 
Çünkü herkesin hareket sınırı var, var oluş sınırı var demek. Bir şey kendi 
hareketinde fazlalaşmaya başlasın, başka bir şeyi hayati olarak zorlamaya 
başlar.  

Enfal suresinde sizden istenen şey Allah ile uyumlu ve dengeli oluşunuzdur. 
Biçimde, yaratılışınızda ve eylemlerinizde, karakterinizde tutarlı olmanız, 
eylemlerinizde tutarlı olmanız, biçiminizde, fıtratınızda donanımınızda olanla 
da uyumlu hareket etmeniz ve dengede tutmanız. Bilincinizde tutarlı olmanız 
dengeyi sağlar sizde. Bu da nedir? Sorumlulukların gelişidir, öncelikleriniz 
demek; sorumluluklarınızdır. İlk ayetlerde neyi öğrenmiştik sürelerde? 
Sorumluluk edinmeyi, değerler edinmeyi. Sorumluluklar sizi değerlere taşır, 
dengeli olmaya taşır, karakterde dengeli olmaya taşır, karakter ve kimlik 
edinmeye doğru taşır, o kimliği edindiğin zaman, eylemlerinizde artık o 
dengeyi gösterirsiniz, kimliğin size verdiği denge.  Kimlik edindiğiniz zaman 
tamamıyla ayaktasınızdır, yani omurgalarınız oturmuştur.   

Enfal suresinin en büyük özelliği şu; seçimler yapmanız ve seçimlerde özgür 
olmanız, ama önceliklerinizi belirleyerek seçimler yapmanız ve o seçimlerin 
sonucunda ne ile karşı karşıyaysanız onu aşmanız gerektiğinin bilinci verilir. 
Eğer şevk ile iseniz aşabilirsiniz. Şevk azim esmasına bağlıdır.  Bakın azim 
esmasının zıllisi hırs ama asliyeti şevktir, günümüzde bunu tutku olarak 
çeviriyorlar. “ Kulumun şevki bana artmıştır benim şevkimse ondan daha 
fazladır.” diyor ya, şevk olduğu zaman, azim esması bir kula tecelli ederse 
önünde hiçbir şey duramaz. Enfal’de bu çok net işlenir, “biz sizlere bire karşı 
bin tane melek verdik” diyor, yani size azim verdik. Bazı yerlerde korkular çok 
olur mesela, korkarsınız mesela savaşlarda o çoktur, o eylemin kendisine 
girdiğiniz anda korku kalkar, korku dönüşür. Mesela meyve olana kadar acıdır, 
ekşidir, olduğu gün tatlıya döner, son haddine vardığı anda acılığı tatlıya 
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çevirir. Çok korkuyorsun aynı anda cesaret iner. İnsanın sınanışı, 
potansiyelinin açığa çıkışı, en son hatlarda olur. Gerçekten kaybedecekleri 
zaman diyor ki zayıf bir olanak vardı onu gidip alacaktınız hani ama onu 
seçmeyeceksiniz diyor, mümini tanım ettiği zaman seçim hakkınız bitiyor. 
Mümin olup olmamaya sen karar vereceksin diyor, bize özgürlüğü veriyor 
ama Allah’a göre bir özgürlük değil, doğaya tine göre bir yaşam ilişkilerimizde 
bir özgürlük kazanmamızı sağlıyor. Şimdi bireysel olarak bize bir özgürlük 
tanıdı, lakin önümüzde de bir savaş var dimi, savaşımı tercih ediyorsun, ucuz 
menfaati mi tercih ediyorsun?  Şimdi bir beleş kazanç var, birde mücadele ile 
edindiğiniz bir kazanç var. Emin olun mücadele ile edindiğiniz kazanç, sizdeki 
sıfatı daha yetkin bir şekilde ortaya çıkaracaktır ve tat o olacaktır, sizin 
aidiyetiniz olacaktır. Kendinizi emin hissedeceksinizdir, sizdeki potansiyel sizin 
eyleminiz üzerinden çıktığı için siz kendi kendinizde güveni, selameti 
bulacaksınızdır. Ama size ait olmayan şey, beleş olan şeyi aldığınız zaman, size 
eminlik vermez, kaptı kaçtı olur. Nefsinizi sadece şey yapar ama mücadelede 
nefsinizi sınırlıyorsunuz. Mücadele etmeden aldığınızda nefsiniz hortlar. Ama 
mücadelede nefsinizi orda dizginliyorsunuz, terbiye ediyorsunuz, 
sınırlıyorsunuz. İlkeler daha yüksek derecede çıkıyor, erdemler ortaya çıkıyor, 
en zor anda ilkeli davranın bakıyım; işte o erdemdir. Savaştılar 313 kişi “lakin 
imanınız zayıfladı” diyor,  onun için “her birinize yüzer melek verdik” diyor. 
Çünkü imanın zayıflaması ne? Korku, korkuyorlar. Orada iman yetkin olsa 
zaten korkmayacaklar, zayıfladı. Ama insanın doğasında var, bakın orada 
onları hakirlemiyor, biz yanlış anlıyoruz ‘aa eshab-ı ikram burada zayıfladı’ 
değil! İnsanın doğasını anlatıyor, zorunlu olarak böylesiniz diyor, hayatla 
mücadelelerle karşı karşıya kaldığınız zaman, doğanız gereği Allah’ın hafız 
esması gereğidir o, sizi korumaya alır.  

 Hz. Musa’da korkmuştu. 

Tabii, “Ya Rabbi beni öyle mi göndereceksin?” diyor, koca Firavun’a 
gönderiyorsun gibi. Musa a.s; “Harun’u yanıma destekçi ver” diyor mesela. 
Çünkü insanın doğasında var, nefsi var, sadece bir sıfat, bir ruh değiliz ki. O 
sırada bir ruh geliyor, bin melek ile beraber… Kendilerine bir geliyorlar, farka 
geliyorlar demek, farka bir geliyor, kalabalıklarmış bak, yani rüyada 
gösterdikleri gibi değil. Şimdi bakın bir taraftan da “Ya Resulullah sen bunlar 
bize kalabalık değil dedin, kalabalık çıktılar sayıları bizden fazla’, şüpheye 
düşenler oldu ama şüpheye düşmek önemli değil. Ama ayağa kalkıyor yine 
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devam ediyor. Muhteşem bir şey, zorluklar karşısında yıkılabiliriz, ama ayağa 
kalkıp yürüme şartı var. Mücadele sizdekini en yüksek şekilde açığa çıkartır. 
Mücadelesiz kazançlar, elden gidecek, unutulacak kazançlardır. Ama 
mücadeleyle edindiğiniz kazanımlar, sizde kalıcıdır, melekeleriniz olur, hani 
melek verdik demek, sizde melekeler verecek yolu açtık demektir. Her sıfatını 
mücadeleyle kazanıyorsun, kazandığın anda o senin artık melekendir. 
Karşında bir melek değildir.  

Babam bir gün dedi ki; evladım biz size istersek her şeyi veririz, yani bu yolda 
gereken ne ise her şeyi veririz, lakin istiyoruz ki çalışasınız, kazanasınız, sizin 
olsun, kimse gelip elinizden almasın. Ucuz bir şey olmasın, çünkü kazandığınız 
sizdedir, varlığınıza sirayet eder. Emek var oluşunuzu belirler ve var oluşunuzu 
belirlediği içindir ki siz onunla yürürsünüz, elinizden alınası bir şey değildir o. 
Burada söylemek istediğim şey şu; çünkü orada Hakk sizin çabanız üzerinden 
tecelli etmiştir, o sıfatında görünmüştür. Onun için Hakk’ı kimse sizden 
alamaz,  gerçek olanı sizden kimse alamaz. Çünkü Allah bir tek size nasip 
etmiş orada. Sizden alınabilmesi için sizin öldürülmeniz lazımdır, başka türlü 
imkân yok.  

Burada istenen bizden eylem birliğidir. Savaşta geliyorsun,  korku, sınırlar, 
aşılıyor cesarete dönüyor. Ucuz olanı tercih etmiyoruz, sıfatı hak olan, 
emeğimiz üzerine karşılıklarını göreceğimiz bir şey çıkıyor üzerimizden. 
Surenin sonuna doğru söylüyor; hicret edenle, savaşanlar diğerleri ile bir olur 
mu? Sonuna doğru böyle bir yakıştırması vardır. 

Şimdi toparlayayım, Allah’ın lütfü ihsanıyla içinizde bir nifak çıkmasın, bir 
birlerinizle tartışmayın. Savaştayken çok seslilik neyi getirir? Bütün psikolojik 
problemleri getirir tek tek, ardı sıra. Aynı zamanda toplumsunuz, bir şeyde 
karar vereceksiniz, çekişmeler var, şu var bu var. Birliğinizi bozar.  Sıfat birliği 
eylem birliğine döndüğü zaman kuvvet doğar. Adaletli insanlarız, 
adaletimizde sıfat birliğimiz var, uyum içindeyiz, adalet bizi uyumlu yaşama 
götürür. Hepimiz ülkü olarak, seçimlerimiz doğrultusunda eylem birliğine 
taşındığımız zaman ne olur? Dengeli bir yapı oluruz, sekiz rakamı, Enfal…  

Bizden istenen eylem birliği, bir komutan var ki mücadeleye taşıyor bizi, bakın 
fenasında öyle ama bekasını düşünün birde bunun… Siz ne zaman ki iradeniz 
kendinizde, mücadeleniz kendinizde, kontrol sizin elinizde, korku cesarete 
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döndü mücadelenin kendisinde ve siz kendinizi o mücadele içinde aştınız.  
Kıbleye bağlı mücadele insanı sağaltır, arındırır.  

Hakk bizi eylem birliğine taşır, işte o zaman dengeli bir toplum oluruz. Adaletli 
bir toplumduk, hepimiz tuttuk bir ganimet için yola çıktık, birbirimize hep 
adaletliydik dimi, müminler adaletli idik. Ama karşımıza bir koşu geldi, nifaklar 
çıktı, birbirimizle tartışıyoruz, savaş mı, ganimet mi? Çekişmeler… Savaşta 
komutana itaat edilir. “Resule itaat Allah’a itaattir” diyor, ama burada 
komutana itaat tek sözlülük demek, tek kıbleye yönelmek demek, merkez 
nokta, tutucu nokta, savaşta merkez kutup olmazsa, savaşta komutan 
olmazsa, eylem birliğine teşvik olmaz.  

Şimdi Allah’ı dayanak ettiler ama Allah’ı göremiyorlar onun için dayanakta 
şüpheler oluşuyor ama kuvvetli gösterge var, kim? Resulullah yani Allah’ı 
üzerlerinde gördüğü, sözü Hakk’ın sözü olan bir kişi, görünen bir kişi, görüneni 
dayanak etmek daha kuvvetli bir şeydir. Tarikatlarda bu şöyledir; Şeyh efendi 
yetişir derler, çünkü dayanağı o, mücadeleye onun için atlıyor, Şeyh efendisi 
olmasa mücadeleye atlamayacak. Dayanak Noktası bakın, Allah yetişir 
demiyor, Şeyh efendi yetişir, biliyor ki Allah Azimüşşan’a yakındır, biliyor ki 
ebeveyni gibi koruyacak kendisini.  

Resule itaat Allah’a itaattir. Savaş meydanında ilkelere itaat… Bakın iç 
dünyanızdaki savaşı ele alın. Resul ilahi sıfatlar üzeri yaşayan demektir. Şimdi 
Şeyh efendiyi de aştın, Resul’ü de aştın, kendi üzerinize dönün, ilkelere itaat 
etmek teslim olmak, “ya bunun böyle olması gerekiyor” vicdanınıza teslim 
olmak demektir o. Nefsinizle savaş meydanına girdiğiniz anda vicdanınıza 
teslim olacaksınız, başka alternatifiniz yok. Bir insan vicdanına teslim olursa, 
ilkelere teslim olarak Allah’u Azimüşşan’a teslim olarak başarıya ulaşabilir. 
Nefsinin tüm kötü hallerini yener geçersin. Karşında nefsinin kötü halleri 
vardır, bir de nefsin iyi halleri var. Rahman ile şeytan karşı karşıya, ama şeytan 
diyor ki “Ben sizin görmediğinizi görürüm” yani size musallat olanlar melekleri 
gördüğü zaman çöker, geri kaçarlar ve rahatlarsınız.  

Psikolojik olarak savaşı kazanmak istiyorsanız vicdanınıza sarılacaksınız. 
Vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz. Vicdanınızın sesi sizi savaşta başarıya 
götürür. Hayatta olması gereken ne ise -idealardan yana, ereklerden yana, 
ilkelerden yana- yapılması gerekeni yapmaktır. Olması gereken yapılması 
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gerekeni yapmaktır. Yapılması gerekeni yapacaksınız, işte o zaman savaşı 
kazanırsınız. Ama tereddüt; nefsinize avukatlık başlatır. 

Hz. Ömer vaaz veriyormuş, Selman-ı Farisi kalkmış “Ya Ömer sen vaaz 
vermeden önce şunun bir hesabını ver” demiş. “Resulullah’ın evinde bir kap 
yemek pişerdi, senin evinde 2 kap yemek pişiyor. Resulullah’ın bir kat elbisesi 
vardı, senin iki kat elbisen var.” Hz. Ömer demiş ki, şu sebepten bu 
sebepten… “nefsini savunmaya ya Ömer” deyince, Hz. Ömer bir şey 
diyememiş. Bak savunmaya geçiyor. Hz. Ömer orada “Ben Resulullah mıyım, 
ben bu kadarım” dese Selman Farisi’nin önü kesilecek, bir şey demeyecek. 
Çünkü “Sen beni Resulullah’ın çıtası ile mi kıyaslıyorsun” diyecek. 
Resulullah’ın çıtası ile hareket etmek kolay mı? Öyle dese kendi yerini belli 
etse, Selman Farisi zaten bir şey diyemeyecek. Ama Selman Farisi’nin orada 
muhteşem bir sözü var “Nefsini savunma, ya Ömer” Çünkü her şöyle, böyle 
deyişimiz, kendi nefsimize bir yol açışımızdır. Buradaki nefsten kastım, “nefs-i 
emmare” düzeyindeki nefstir. Kendisi için çalışan, kendi için olan, bencil olan 
nefs.  

Kendinizi ne zaman aşarsanız savaşlarda -kendiniz dediğim nefsi emmare olan 
kendinizi- işte o zaman size yardım eli gelir. Vicdanınızın sesini bireysel olarak 
dinlerseniz, hayat mücadelesinde dinlerseniz, iyilik, doğruluk, güzellikte 
kendinizi sorumluluklarda toparlarsanız… Kendinizi ilkelerde, sorumluluklarda 
toparlamanız dengeli uyumlu bir ilişkide hareket etmenizi sağlar. Eğer üst yapı 
kurumları, değerler edinirseniz, sorumluluklar, aidiyetler ve sahiplenmeler 
olarak sizde uyanır, canlanırsa, erdemlerde uyumlu ve dengeli ilişki 
bulursunuz. İç bütünlüğünüz olur. Bölük pörçük bir karakteriniz olmaz. 

Seçimlerinizi yapın demek önceliklerinizi belirleyin demektir. İnsan da 
öncelikler neye göre belirlenir? Sorumluluklar, aidiyetler, sahiplenmelere 
göre belirlenir. Müminin örneği gösteriyor “ Rablerini dayanak edinirler” 
sorumlulukları onadır, zaten o ayetlerinin tamamının içeriğine bak, Allah’ı 
duydukları anda yürekleri titrer, ayetlerini dinledikleri anda imanları artar ve 
Allah’ı dayanak edinirler. Bireysel olarak tamamıyla aidiyet ve sorumlulukları 
anlatıyor. Seçimlerde bulunacaksanız, Allah’ı dayanacak edinerek, ayetlerini 
dayanak edinerek, sorumluluklarını bularak yekpare olun, tek bir parça olun. 
Karakterinizde uyum ve dengenizi, kimliğinizi bulun diyor. Kimliğinizi 
buldunuz, dengenizi buldunuz… Çünkü kimliğe göre hareket olacak. 
Aidiyetinizi ve yerinizi bulduğunuzda, kendi iç bütünlüğünüzde uyum 
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buldunuz, aslınızda uyum içindesiniz. Aslınızda uyum içinde olmanız neyi 
getirecek? Öz varlığınızla uyum,  karakterinizde görünüş bulacaktır. 
Karakterinizde biçim kazandı, onunla uyumlu ilişkiler, aslınızla uyumlu ilişki 
yani sadece bir prizma gibisiniz artık. Işık size dokunduğu anda rengârenk 
oluyor. Allah’ı azimüşşan sizde sıfatları ile esmaları ile nuru ile tecelli ettiği 
zaman, siz yek parça iken, birçok açıdan görünmeye başlar. Eyleminizde o 
sıfatları gösterecek bir şeyle karşı karşıya kalmanız lazım. Yoksa onu 
göstermenize imkân yok. Bir savaş, bir ganimet ve sizde olanın açığa 
çıkmasına sebep veriyor. 

Sorumluluklarınız üzerinden önceliklerinizi belirler ve eyleme taşırsınız. İyi, 
doğru, güzel, cömert, merhametli, rahman, rahim, musavvir, kadir hangi 
sıfatları öncelikliyse o karşı karşıya kaldığınız şey ne ise potansiyelinizde olanı 
açığa çıkarır. Ve Allah üzerinizde görünür olur. 

‘Allah’a dönmek nasıldır?’ diye bir soru sormuştunuz. Varlık olarak Allah’tan 
gayri değiliz ki, Allah’a dönelim. Bu dönüş şuursaldır, bilinçleniyoruz ki Allah’a 
dönüyoruz. Her eylemimizde onun bir sıfatını yaşıyoruz. Potansiyelimizde 
hüvel batındır Allah, eylemlerimizde zahir olur. Ve Allah zahir olmasını istiyor. 
Burada birinci ayetler bireysel olarak zahir olmak, ferdi, sonuna doğru gittiğin 
zaman “müminler müminlerin dayanaklarıdır” Bak özünde Allah’ı dayanak, 
arkasında doğru “o müminler ki müminlere yardım ederler”, birbirilerine 
dayanak edinirler, bu sefer toplumsal olarak dayandık. Lakin değerler 
potansiyel olarak öncelikli olan seçimlerinizle beraber sizde tecelli ederken 
size bir özgürlük verirler, artık kararsız değilsiniz, Araf’tan çıktınız. Burada 
Araf’tan çıkarken cehennemden de çıkıyorsunuz. “Deve iğne deliğinden 
geçtiği zaman” ipliğin delikten geçmesi için dosdoğru olması gerekir. 
Kur’an’daki dosdoğru ayetleri bu bağlamda okuyun. İplik dosdoğrudur dimi, 
dosdoğru olduğunuz zaman iğne deliğinden geçersiniz. Yani ilahi sıfatlarda 
tutarlı olduğunuz zaman cehennemden çıkarsınız. Çünkü o zaman kalpleriniz 
mutmain olacak, o zaman gönlünüzde sevinç ve sevgi parlayacaktır. Sevinç ve 
sevgiyi de sadece cennette bulursunuz. “Sizler hayır işlerseniz Allah 
gönlünüzde bir sevgi yaratacaktır.” İşte o zaman cennet olur. 

Ne zaman ki dengenizi, uyumunuzu kendinizde buldunuz; bütün sıfatlarınızda 
uyumlu ilişkiyi buldunuz; ruhunuz, nefsiniz, nefs-i emmareniz helallere 
taşınmış; sorumluluklarınız hepsi uyumlu oldu ilişkilerinizde… Sorumluluklarla 
beraber eylemde hepsini birliğe taşıdınız, görme, duyma, ilkeler 
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doğrultusunda hareket etme, nefsiniz ruhunuz, aklınız, kalbiniz, ereğe bağlı 
olarak, eyleminin sonucuna bağlı olarak, amaca bağlı olarak, artık 
eylemlerinizde hepsi dengededir...  

İnsan denge varlığıdır. Yeryüzünde bu kadar dengeli hareket eden başka bir 
varlık yoktur. Ereğe bağlı hareketi en yüksek düzeyde olan varlıktır. Çünkü 
hayvanlar gördükleri zaman ereğe odaklanırlar. İnsan; ilkeler düzeyinde 
belirleyerek, hayatına bir yön vererek, yön bulur. Düşünsel olarak ereğe bağlı 
hareketi sebebi ile aynı zamanda biçimsel olarak da ereğe doğru yönelişine 
sebep verecek donanımda yaratılmıştır. Onun içindir ki, biçiminde denge 
unsuru olarak yürüyüşünde en mükemmel varlıktır. Hem ereğe bağlı 
yürüyüşte dengeli tutarlı, hem de biçim olarak da tutarlı bir yürüyüşe sahiptir. 

Hemen arkasından gelen ayetler muhteşemdir. Siz eğer kendi özvarlığınıza 
yakinlik bulursanız, saflaşırsanız, kendi menfaatlerinizi aşarak, sadece onun 
iradesi üzeri kimlik bulup hareket ederseniz, bireysel olarak, “sen atmadın 
Allah attı” yı getiriyor, toplumsal olarak yapılan harekette de “siz 
öldürmediniz, Allah öldürdü” yü getiriyor. Öldürme insanı en çok yaralayacak, 
sınırlayacak, vicdanını pişmanlık noktasında tahakküm ettirecek bir haldir, 
kendi kendine hüküm verdirecek, iç dünyanızda esir kılacak bir haldir. Orada 
diyor ki “siz öldürmediniz Allah öldürdü” yani vicdanı bir problem edinmeyin. 
Çünkü sizin eyleminiz üzerinden Allah etmiştir. Burada tevhidi ef-al’dir, eylem 
birliği, Allah üzerinizde tecelli ediyor, farkına geldiniz. Ereğe doğru dengeli ve 
sıfatınızda uyumlusunuz. Özünüzle uyumlu bir ilişki de yaşıyorsunuz, o ilişki de 
kendinizi aşıyorsunuz, çünkü belirleniminiz hep dışarıydı, siz hep dışarıda 
yaşıyordunuz. İç dünyanızda olan artık ortaya çıktı, eylemleriniz de geri 
döndünüz. Hüvel batın idi, eylemlerinde hüvel zahir oldu, “siz öldürmediniz, 
Allah öldürdü.’ 

Eylem de birlik vardır, sıfatlarda ayrılık vardır, denklik vardır. Adalet ile 
sıfatlarda denklik, uyum oluşur. Ereğe, sonuçlara bağlı eylemde denge gelir. 
Erek varsa, ona doğru yürüyüş var ise dengeyi görürsün. Ereğine bağlı 
hareket, biçimlerin uyumu içinde gerçekleşiyorsa denge ortaya çıkıyor.  

Fıtratınız Allah içindir, seçimlerinizi Allah için yapınız ve öz varlığınızla uyum 
içinde olun, ereğe bağlı amaca bağlı harekette ise kimliğinizi dengenizi bulun. 
Bir insan gerçek kimliğini bulduğu zaman dengeli hareket etmeye başlar, 
sonunda müminliği tam oturtur. “O müminler ki hicret ederler…” diye tanım 
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var yani hicret başladı. Öz varlığınıza hicrettir. “O müminler ki özvarlığına 
hicret eder”. Özvarlıklarını dışlaştırmak için dünyada da hicret 
eder(Mekke’den Medine’ye hicret). Bugün burada oturuyoruz, yarın başka bir 
şehirde başka bir ülkede oturabiliriz. Allah’ın bir sıfatını yaşayabilmek için, 
eylemde bulunmak için hicret edebiliriz. Hz. Mevlana “Benim vatanım 
şekilsizdir, kokusuzdur” diyor ya. Eylemler sizi öz vatanınıza geri döndürür. 
Sıfatlarınıza bağlı olarak eylemleriniz, potansiyellerinize bağlı olarak 
eylemlerinizde dışlaştırmanız sizi iç dünyanıza geri taşır. Çünkü iç dünyanız 
sizden taşıyordur, onun için sizi kapsar artık, siz eskiden onu 
sahipleniyordunuz, “benim, benim, benim” diye, o sizden dışlaştığı anda “Ben 
değilmişim O’ymuş” dersiniz. 

Enfal süresi bireysel olarak seçimleriniz gerekliliğini ve kararlı olmamız 
gerektiği ve karar verme koşullarını getiriyor. Bunu da şunun için getiriyor; 
“Eğer siz böyle hareket etmezseniz, yeryüzünde bir fitne çıkar” yani sizin 
bireysel yaptığınız bir şey toplumsal olarak birçok şeyi etkiler. Burada Tevhid-i 
Efali görüyoruz. Niye? Çünkü diğer toplumlara dikkatli bakıyorsunuz, ya bir 
melek geliyor, ya bir yanardağ patlıyor, ya bir deprem oluyor. Toplumlar 
cezalandırılıyor. Ama Tevhid-i Efal’de insan üzerinden insanı cezalandırıyor. 
Burada Allah halifesi üzerinden gerekeni yapıyor. Bunu kendi nefsiniz 
üzerinde de yapıyorsunuz, nefsinizin hallerini öldürmüyor musunuz? Örneğin 
şehvet, hırs, tamah sizde çıktı, aynı anda onun boynunu vuracak, nefsini 
öldüreceksin. Onunla savaşacak, mücadele edeceksin. Neyle? Vicdanınla, 
vicdanını ilkelerle yönlendireceksin. İlkeler olması gerekenlerdir, olması 
gerekeni yapın aynı anda giderler. Nefsinizde bir şey uyandı, ben bununla 
nasıl mücadele edeceğim, olması gerekeni yapın aynı anda geçer. Resulullah 
söylüyor birine haset ederseniz, onun iyiliğini düşünün, bak tam tersinin yapın 
diyor. Çünkü o haset giderir, yani olması gerekeni yapın… 

Enfal süresi bize bireysel özgürlük getiriyor, ama hâlâ tam özgürlüğün tanımı 
yok. Değerlerin yaşanması için ganimet lazım değil, ganimet sonrasında gelir. 
Mekân lazım, Araf süresinde Musa’da o yarım kaldı, Mısır’a geçtiler, ama 
“bize sarımsağından da mercimeğinden de ver” dediler, çölde kaldılar. 
Resulullah da aynı şey oldu, Uhud Savaşında sordu, “savaşa mı gidelim, 
burada mı kalalım?” orada biraz tereddütler oluyor, Miktad çıkıyor; “Ya 
Resulullah, kavminin Musa’ya söylediğini biz sana söyleyicilerden değiliz.” 
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Çünkü Musa’nın kavmi şöyle demiştir; “Ya Musa, sen asanla git Rabbinle 
savaş, biz burada bekliyoruz”.  

Bir şeyi bilmek önemli değil, bildiğini hayata geçirmek önemli, Allah’ı bilmek 
önemli değil, Allah’a kendi üzerinde varmak önemli…  

Farz et ki bu savaştan bireysel olarak caydılar. Orada önemli olan yaşam alanı 
edinmektir. Bireysel olarak yaşam alanı ediniyorlar tamam, ama savaşı tercih 
etmeleri, toprak olarak da yaşam alanı edinmeleridir. Musa’da yarım kalmıştı 
yaşam alanı edinmek, değerlerinizi haklarınızı ortak fikirlerde olduğunuz 
ereğiniz bir olan insanlarla ancak rahatça, emniyette yaşayabilirsiniz. Bunu 
Mekke’de gördük, aynı değerde olmayan kişilere eziyet ediliyordu, menfaat 
ilişkileri sebebiyle. O zaman vatan lazım, devlet lazım, Medine’ye hicret edildi. 
Medine’ye hicret devlet edinmek içindir. Bunun ilk örneği Hz. Süleyman’dadır. 
Hz. Davut’ta devlet ediniliyor, Süleyman ile ereğe, yasaya, şeriata bağlı 
dengeli bir karakter buluyorlar. Her biri mümin, kimliklerini belirleyen şey 
uyumlu ilişki getiriyor, yasalar onları dengeli yaşantıya sevk ediyor, sınırlıyor. 
Sınırlandığınız zaman dengenizi bulursunuz. Erekte sizi sınırlar, ereğe nasıl 
varacağınızın sınırlarını çizer.  

Mesela Allah’a varacaksınız, nefsinizi sınırlamadan Allah’a varamazsınız. 
Yaşam alanı getirmeden özgürlükler olmaz. O nedenle hem bireysel özgürlük, 
hem yaşam alanı edinilen özgürlük psikolojik özgürlüğü de getirir. Hüvel batın, 
hüvel zahir. Çünkü yaşam alanında özgürseniz, içeriden de rahat hareket 
edersiniz. Toplumsal yaşantıda eğer yaşam olanaklarınız iç dünyanızdaki 
özgürce yaşamınıza sebep vermeyecek şekilde ise, sizi kötü noktada kendine 
doğru çekmeye başlar. İman ediyorsunuz, ama müşriklerin daha rahat 
yaşadığını görüyorsanız, oraya doğru kaçabilirsiniz. 

Özgürlüğün birinci ayağı; nedeninizi ereğe bağlı, özgün-biricik olarak 
sıfatınızın hakkı neyse onu yerine getirdiğiniz zaman özgürsünüz. İşte o zaman 
uyumlu, dengeli, ilişkilerde tutarlı bir şekilde yaşarsınız. Buradaki denge 
tutarlılıktır. Kişilikte karşılığı sabırdır. Kâinatta denge, insan da sabır, ikisinin 
içeriğini dolduran da tutarlılık kavramıdır. Bakın kâinatta, bütün varlıktaki 
hareket tutarlı değil midir? Güneşin doğuşu, yükselişi, batışı rahman sıfatı ile 
dengede değil midir? İnsan da sabır sıfatı demek, kendi iraden de nefsi 
emmaren de tecelli edene değil, ilkesel olanda tutarlı ol. İyilik, doğruluk, 
güzellikte tutarlı ol, sabırlı olmak bu demektir.  
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Hz. Resulullah’a geliyorlar, istersen maliklik, istersen saltanat verelim, ne 
istiyorsan onu verelim diyorlar. Ama Hz. Resulullah ne diyor? Bir elime güneşi 
bir elime ayı verseniz dahi yine de vazgeçmem diyor. “Yine de vazgeçmem” 
demek; Hak ilkemden, ereğimden, amacımdan vazgeçmem, tutarlıyım diyor. 
Sabırlı insan savaştadır, çünkü sabır zahmetlerle gelir, hastalıklar, fakirlikler, 
yoksulluklar hayat savaşıdır.  

Bazıları şöyle diyor(varoluşçu felsefenin uzantısında var); “Hayat absürüktür, 
hayatı anlamlı kılan Tanrıdır, Tanrıya inanmıyorsak zaten hayat saçma 
sapandır” diyor. Doğru, hayatı anlamlı kılan Tanrıdır, Allah’tan tanrımız var ki 
hayat anlamlı bizim için. Şu anda yaptığımız bütün Kur’an çalışmaları, 
mantıksal zeminde yaptığımız Kur’an çalışmaları da hayatın anlamına dair 
değil midir, yaşamımıza dahil değil midir? Çıtamız Allah’tır, o çıtaya göre 
kimlik edinimimize göre kişilik gelişimimiz ve Hakk’a varıp varmadığımızla 
alakadardır. Yani Hakk’a vardığımız zaman rüştümüzü bulmuş olarak, yetişmiş 
olarak, ermiş olarak, yetişkin olarak… Buna eskiler Kemâlata yürüyüş derler. 
Yani olgunluğumuzu bularak nerdeyiz nerde değiliz in bilincine geliyoruz.  

Enfal süresini bu bağlamda okuduğunuzda, eylem birliği var mı bütün 
varlığınızda? Şu an ki Müslüman âleminde eylem birliği var mıdır? O zaman 
hâlâ çocukluktalar, seçimlerini yapamıyorlar, birbirlerini dayanak 
edinmiyorlar. Çocukluk iyidir de bizim çocuklar azgın, şımarık, Allah’ın 
iradesine göre değil, nefislerine göre hareket ediyorlar. Onun için de yek 
vücud olamıyorlar. Eğer Allah’ın iradesine göre olsa herkes yek vücud olur.  

İman bizi eylem birliğine taşır, çünkü ortak ilkemizdir Allah. Çünkü 
eylemlerimizde Allah görünecek. Hüvel batındır bizde, hüvel zahir olacaktır, 
ona döneceğizdir. Her ona dönüşümüz bizi bilinçlendirir, deneyimlendirir, 
tecrübelendirir, onda yaşadığımızın bilincini getirir. Damla deryaya 
varacakmış derler, aslında hep deryadayız, uyandığımızda farka geliriz. 
Meğerse hep “Ben yokmuşum, O varmış” deriz; bu zat halidir. Geri 
döndüğünüzde balıkları da görürüsünüz, yani her birindeki tecelliyatta onu 
görürsünüz, her birini O görmezsiniz, her birindeki tecelliyatta görürsünüz. 
Çünkü her birinde onu görmeniz panteist bir söylemdir. “Bütün kâinat Allah” 
demeniz panteist bir söylemdir. O değildir ki, ama O’ndan ayrı gayrı değildir. 
Onun bir sıfatının tavrı olarak görünüşe taşınmasının aracıdır. Geri 
döndüğünüzde her şeyi O görmezsiniz, ama her şeyde O’nu görürsünüz. 
Arasında çok fark var.  
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Birliği anlatır, birlik eylemde gerçekleşir. Sıfatlarda birlik yoktur. Sen ben nasıl 
bir olabiliriz. Ama eylemimizde biriz; fikirde, düşüncemizde, mana akışımızda 
biriz. Hiçbir insan biricikliğinde, sıfatlarımızda bir değilizdir, ama zatında 
hepimiz aynı kişiyiz. Hani derler ya “zatında birsiniz’, nasıl bir oluruz? Zaten 
zatında tek kişidir. Çünkü bir olmak için iki lazım, iki olmadan bir ortaya 
çıkmaz. Elif tek başına elif idi, bileni yok ki bir olsun. Ne zaman iki göründü 
“ba” çıktı, “elif” ondan sonra oldu. Elif ne zaman iki oldu, o zaman elif 
elifliğinde,  iki ikiliğinde, iki kavramı ortaya çıktı. 

Bakın Zatta birlik olmaz, Zat zaten kendi vardır, kâinatta bir tane zat var o da 
Allah’tır. Şahıs olarak tek varlıktır, hepimizin öz varlığıdır. Dönüş; bütün 
eylemlerimizde, sıfatlarımızla O’na döneriz. Hüvel batın, eylemlerinizde hüvel 
zahir oluyor. Batında iken hüvel evveldi, yani evveliyatınız O, eylemlerinizde 
hüvel ahir oldu. Yani her eyleminiz O’nun bir sıfatında sonlanış olarak, O’nun 
bir sıfatının görünüşü olarak O’na geri dönüşünüzdür. Ve orda diyor “Siz 
öldürmediniz Allah öldürdü” bak eylem birliği. 

Şimdi değerlerini özgürce yaşayacakları alanda açıldı, savaşmaları onun içindi. 
Eğer özgürlük ortamı istiyorsanız evvela kendinize alan açmanız lazım. Eğer 
alan açmazsanız kendi değerlerinizi özgürce yaşayamazsınız, yani hüvel batın, 
hüvel zahir olamaz. Bir duruşunuz olmalı, o duruş size bir alan açar, 
özgürleştirir sizi. 

Bu bağlamda özgürce yaşamanın muhteşem bir halini söylüyor; Bireysel 
olarak aidiyetler, sahiplenmeler, seçimleriniz neler ise, önemli olan ilkeye 
göre olması gerekene göre seçimlerde bulunun ve kolaycı olanı değil 
mücadele ederek sizde olanın açığa çıkmasına sebep ve ayrıca yaşam alanı 
edinmenize sebep olanı tercih edin.  

Yaşam ilişkilerinizde taviz vermeyin. Nefis, şeytan kendi alanını bulduğu anda 
kendini gösterir, önünü kesin, taviz vermeyin, duruşunuzu gösterin. Bu ayet 
kimlik kazanmanın yolunu gösterir, ayağa kalkışınıza sebep verir, kimlikle 
ayağa kalkmaya çalışırız. Değerlerle iç dünya ediniriz, ayağa kalkmaya çalışırız, 
değerler gençlik devresidir. 18 yaşında herkes oy kullanıp rüştünü ispat eder. 
Yani bende seçim yapabiliyorum demektir. Çocuğa seçim hakkını vermek, 
bilinçlenmesine sebebiyet vermektedir. 
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Enfal süresi seçim süresi, ayağa kalkış süresidir, hareket süresidir. Ayağa 
kalkan ne yapar? Yürür, o zaman yürüyün, eyleminizi gösterin diyor. Yani 
neden ilkeye bağlı olarak ereğe doğru yürüyüşe geçin diyor ve yaşam alanı 
edinin diyor. Musa’nın kavmi sınırlı kalmıştı, Muhammed Mustafa efendimizle 
yaşam alanı açılıyor. Çoğul olarak Medine’ye yürüyorlar. Çoğul olmak önemli, 
birbirilerine dayanak olup, yol yürüyorlar. Dayanak olmak önemli “söyle bana 
dostunu söyleyeyim sana ne olduğunu”. İnsan kimlerle oturup kalkıyorsa, 
onları dayanak edinir. 

Bizden istenen özet olarak söylüyorum; özgürce seçimlerde bulunmamız için 
değerlere sahip olmamız, o değerler doğrultusunda seçim yapmamız, keyfi 
değil bakın, keyfi dediğim nefs-i emmare ye bağlı seçimler değil. İlkeye bağlı 
seçimlerde bulunuşumuz ve iç dünyamızda bir alan edinişimiz ve bununda 
kalıcı olabilmesi için dünyada bir yaşam alanı edinişimiz ve yaşam alanı 
edinebilmek içinde duruşlarımızın olması gerektiğidir. Bu aileniz olabilir, 
aşiretiniz olabilir veya bir grupsanız bir ülke olabilir önemli değil, yaşam alanı 
edineceksiniz. Yaşam alanınız yoksa batın olan o özgürlüğünüzü 
gerçekleştiremezsiniz, gerçek olarak yaşayamazsınız.  

İç dünyanızda helallerle yaşam alanını sınırla, nefsini sınırla ki iç dünyanda 
karakterin, kişiliğin sağlam olsun. Eğer sınırlamazsan zaten kişilik bozukluğuna 
sebep verirsin. Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmadığın için. Bu sefer ne oluyor? 
“Yeryüzünde fesat çıkardı” diyor ayette dimi? 

İlkeye doğru yürüyüş insanı sıkar(üzerlerine rahmet indiriyorduk diyor ya), 
olsun sıkılın, patlayın, çatlayın, ama sonuçta nefes alacağınız bir alan olacaktır 
ve meyveleri toplamaya başlarsınız. Meyveler ulaşılmazlardır, ulaşılmazları 
toplayıp yemeğe başlarsınız. Eğer yaşam alanı edinmezseniz, ulaşılmazlar hep 
ulaşılmaz kalır. 

Bir daha söylüyorum, yaşam alanı edinirken ilkeye bağlı olarak özvarlığınıza 
bağlı olarak uyum içinde oluşunuz, arkadaşlarınızla ilkeye bağlı olarak 
sıfatlarınızda uyum bulmanız, harekette denge bulunuşunuz. Komutanın 
sözünü dinle, harekette dengeli ol, güven, komutan dayanağındır. “Müminler 
Allah’a dayanırlar” diyor, Allah’a dayan, korkma, zafer senindir ve orada zaten 
fetih kelimesini kullanıyor. Fetih kazanmak istiyorsanız o zaman gerekeni 
yapın diyor. Hareketinizde sağlam ve tutarlı olun, Fetih müminlerindir. 
Müminler dediği, Allah’a iman ediyor, dayanak edinmiş, tutarlı bir şekilde 
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eylemlerine devam ediyor, özgüveni yüksek olmak demektir. Onun için bu 
süreyi havas ilmi itibarıyla okuyan bir insan sonuçta inanılmaz bir özgüven 
bulur. Hayatında hiçbir şekilde yıkılmaz, bu süre yıkılmamanın süresidir. 
Dengesi ve uyumu olan neyin önünde yıkılabilir. 

Enfal süresi sonuçta size bir fetih verir. Azim ve mümin esması ile beraber bir 
özgüven bulmuşsunuzdur. Azim esması tecelli etti mi önünüzde hiçbir şey 
duramaz. Ol emri gelmiştir çünkü… Bir kulda azim esması tecelli etti mi, ol 
emri gelmiştir. Onun gayreti ne ise yapar. Buna ister şevk deyin ister hırs 
deyin fark etmez. Başlangıçta gayret et sonra azim gelir, azimle devam etmek 
gerekir. Bir şeyi murat ediyorsanız azimli bir şekilde gayret edin, o olacaktır. 
Çünkü Allah azimlidir, Allah bir şeye azmetti mi “ol dediği olur” 

Azmetmek iradede kararlı olmaktır, eminsiniz o olacak, imanınızdan şüpheniz 
olmasın. Yani o işin olacağından katiyen şüpheniz olmasın. Zaten dua edin 
diyor ama yalvara yakara dua edin diyor. Yani içinizdeki potansiyel enerjiniz 
fışkırsın diyor, âlem de iş görsün.  

Enfal süresinin neden ilkesi, özgüvene bağlı olarak bireysel bir şekilde 
seçimlerde bulunmak, kendimize özgürlük alanı açmak, nefs-i emmaremizi 
sınırlamak, kararsızlıktan kurtulmak. Cehennemden kurtulmak. Kararsızlıktan 
kurtulmak ne ile? Seçimlerimizle, ama doğru seçimlerle, olması gereken 
seçimlerle ve olması gerekeni yaparken eylemlerde bulunmak, o bizi iğnenin 
deliğinden geçirecek, Araf’tan kurtaracak iştir, eylem… Eksiler ne demiş, ilim, 
niyet, amel… Amel yoksa kurtuluş yoktur. Hüvel batın mutlaka hüvel zahir 
olmalı. Bilgiyi aldınız o zaman eyleminde bulun. Dönüş eylemlerde olur. 
Çünkü eylemlerde artık kendiniz yoksunuz. (Sen atmadın Allah attı) Artık 
eylemlerinizde öz varlık dışlaşıyor. İnsan kendini unuttuğu an fena fillah olur. 
O zaman o an her şeyi unutursunuz. Hangi sıfat ereğinizde ise o sıfatın gereği 
savaşları ne ise, mücadeleleri neler ise o sırada sizi arındırır, sizi size unutturur 
ve üzerinizde sadece Allah tecelli eder. Ve Allah’la beraber bir eylem 
birliğindesinizdir. Birlik denilmez ona Allah bizatihi üzerinizdedir. Tevhid-i Efal 
denilmesi sadece anlaşılması içindir. Tevhid yok orada bizatihi Allah var. Sen 
atmadın Allah attı diyor, siliyor, atıyor. 

Unutup da bir şeyler yapıyorsunuz ya Allah için, o sırada sırf Allah yapıyordur. 
Daha öncekilerde Allah yapıyordu ama onu siz, şuurunuzda kendinize mal 
ediyordunuz. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım gibi. Ama asli tecelli de bizatihi 
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Allah yapıyordur. Onun için uğraş, yapın, savaşırken uğraşın, mücadele edin. 
Mücadele de kendinizi unutursunuz. Yaptığınız mücadele esnasında evinizi, 
işinizi, hepsini unutuyorsunuz. O mücadele de size gelen ganimet bambaşka 
bir şeydir. Ziyadesiyle bir şey geliyor, Allah geliyor… Düşüncede iseniz manalar 
akıyor, eylemde iseniz bizatihi kendi eylemleri sıfatları akıyor, varlığınızda 
bedeninizi bıraktınız, riyazetler, oruçlar şunlar bunlar bizatihi nur akıyor. 
Muhteşemdir… 

Hangi sıfata bağlı olarak kendinizi bırakıyorsanız, unutuyorsanız, o sıfata bağlı 
olarak Hakk sizde tecelli ediyor. Esma-ı hassınıza bağlı olarak, istidatlarınız ne 
ise.  

Vicdan meydanında savaş başladığı zaman nefis atlarını koşar, ama ruhta 
atlarını koşar. Kim galip gelirse… Ama aşk ile şevk ile azim ile iman ile galip 
gelinir. Seçimlerinizde doğru olun. Seçimlerinizde ne kadar tutarlı ve doğru, 
olması gerekeni yapıyorsanız, (eylem şart onu söyleyeyim, hüvel batın hüvel 
zahir) eylemde birliğe taşınırsınız. Eylem birlik getirir, bunu senelerden beri 
yazıyorum. Eylemde birliğe taşınırsınız ve birliğe taşındığınız için birbirinizde 
dayanak ve kuvvet bularak muhteşem bir şekilde işgücüne sahip olursunuz ve 
yıkıcı olursunuz.  Buradaki yıkıcılık olumlu bir yıkıcılık; nefse, kötülüğe karşı bir 
yıkıcılık ve Hakk ayağa kalkmış olur sizde, kıyametiniz kopmaya doğru sevk 
olursunuz. Kıyamete daha var, tam özgürlük kıyamette.  

Burada daha dünyada doğrulduk bakın, dünyada yaşam alanı ediniyoruz. 
Kendi dünyamızda diriliyoruz, daha dünyadayız. Özgürlüğü dünyada 
ediniyoruz. Kıyamette Allah’la bizatihi özgürlük buluyoruz. Burada da var ama 
daha hâlâ bilinci yok. Çünkü uyarı var, sen atmadın Allah attı, diyor. Siz 
öldürmediniz, Allah öldürdü, diyor, bakın uyarıyor. Yani kendinize mal 
etmeyin bu savaşın, ganimetin kazancını. Ganimetleri size helal kıldık yani 
özünde bulduklarını, feyz-i akdeste bulduklarını biz sana veriyoruz ama senin 
çaban doğrultusunda değil, senin çaban bize yetiştirdi, bize döndürdü. Sizin 
çabanız onun olmasına sebep olmadı. Biz sizi yüzleştirmemiz sonucunda, 
onları size hak olarak verdik. Enaniyete verme diyor, ben verdim, ben yaptım 
diyor. Yani fiil sadece bana aittir diyor.  

Ne zamanki fiilin sadece Allah’a ait olduğunu bilirsiniz, o zaman bu size 
fiillerde Allah’ı bileceğinizi getirir. Bunlar size Allah’ı işaret eder. Görünen 
bütün âlemdeki fenomenler, görünüşler, Size Allah’ı işaret eder. Allah’ı 
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göstermezler. Yani görünenlerle Allah’ı bilemezsiniz. Allah-ı Azimüşşan’ın 
sıfatlarını bilebilirsiniz, işaret etmelerinden dolayı, dolaylı bir şekilde. 
Dolayımsız olarak Allah’ı göstermezler, duyularda sadece bunları, 
kendiliklerini gösterirler. Güneşe baktığınız zaman güneşten başka bir şey 
göremezsiniz. Ay’a baktığınızda aydan başka bir şey göremezsiniz. Toprağa 
baktığınızda topraktan başka bir şey göremezsiniz. Muhalefetün lil havadis 
demek, yani hiçbir şey ona benzemez. Benzerlerle bilirsiniz değil mi, 
benzemezlerle bilmezsiniz. Hiçbir şeyle O’nu bilemezsiniz demektir. Neyini; 
mahiyetini, zatını… Sıfatlarını bilebilirsiniz çünkü işaret ediyor.  

O zaman neyde göreceğiz Allah’ı, bunlar göstermiyorsa?  

Eylemde, “Sen atmadın Allah attı’, “Siz öldürmediniz Allah öldürdü’, bu ayeti 
bu şekilde alın.  

İsa Nebi’nin ayetine götürelim, muhteşem; “Ya Rabbi, benden sonra zanna 
düştüler.” Bakın sadece eylemlerde sıfatları okuyor. “Benden sonra zanna 
düştüler. Eğer sen onlara gazap edersen, onlar senin kullarındır’, gazap, 
eylem, “Eğer sen onları affedersen’, yine bir eylem, “Sen Aziz ve Hakim 
olansın” yani sen böyle böyle yaparsan bu kimlikte görünürsün, böyle böyle 
yaparsan bu tavrında kimliğe bürünürsün. Tavırlarda Hakk’ı okuyor.  

Eylem bize Allah’ı gösterir. Kimliği eylemde görürsün, başka hiçbir yerde 
göremezsin.  Allah diyorsun. Eylemde görürsün. Dua et, Allah’ını gör. Hangi 
sıfat üzere dua edersen, o sıfat üzere görürsün. Ya rabbi şunu ver, o sıfat 
hangi sıfata bağlı ise, o sıfatın meleği üzerinden sana ikramda bulunur, lütfu 
ihsanda görülür ya da o sıfatı gerçekleştirecek kimlerse onları sana amade 
kılar, hizmetçi kılar, en sonunda senin dileğin yerine geliyor. O sıfatla gerçeklik 
bulur ve sen Allah’a o sıfat üzerinden tanık olursun. Rabbin Allah, o sıfatın 
üzere rabbin olarak ama. O sıfat üzerinden sana rabbin olarak görünür. Ben 
sizin rabbiniz değil miyim? “Ya Musa korkma ben senin rabbinim” diyor ya, 
“ben âlemlerin rabbiyim” diyor ya, o zaman size orada “ben sizin rabbiniz 
değil miyim?” demiş oluyor. Belli Allah’ım sen bizim rabbimizsin dediğin an, 
zaten kalu beladaki sözü tuttun fiilde. Aynel yakin. Senin eylemlerinde… Mal 
etme diyor.  

Terk-i dünya; beklentiler dimi, yaşadığın her şey. Terki ukba; sana verdikleri 
dâhil, ganimetler, fazladan fazla, ben şunu bildim, şöyleydim, böyleydim, 
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böyle bildim, şuydum, şöyle yaptım, ben yaptım, şöyle bir cenk kazandık… 
Çalım da atmayın diyor zaten. Onlar gibi böbürlenmeyin diyor. Yani size 
verilenlerle sakın böbürlenmeyin. İnsanlara gösterişte bulunmayın. Sadece ve 
sadece fakra taşının. Kendinizi unutun, bırakın Allah sizde tecelli etsin. 
Buradaki kendini unutmak bütün işleri unutmak anlamında değil. Eğer ereğe 
bağlı olarak ilkeli bir şekilde hareket ediyorsanız, zorunlu olarak zaten 
kendinizi orada unutursunuz.  

En basitinden yazı çalışmalarından örnek vereyim. Yazı çalışmalarını yaparken 
eğer gerçekten çok yetkin bir şekilde odaklanıyorsanız, zaten o sırada 
kendinizi unutursunuz ve bambaşka anlamlarla karşı karşıya kalırsınız, yani 
ganimetlerden nasiplenirsiniz. Allah’ın hazineleri Allah’ın yanındadır ve siz 
ilahi sıfatlar üzere yaşadıkça onların kapıları size açılıverir. Onlardan 
beslenirsiniz ama eyleme bağlı. Eylem olmadan kapı açılmaz. Anahtar eylem, 
ama samimiyetle yapılan eylem, hakiki yani. Burada bizden istenen hakikiyet, 
samimiyet, hakiki samimiyet, samimi olarak yap diyor, yani hakiki olarak yap 
diyor. Eylemin kendisi hakikidir. Bir insanın hakiki olduğunu nereden anlarsın 
eylemdeki tutarlılığından anlarsınız.  O eylemdeki tutarlılığı o eylemdeki 
gerçekliği bize gösterir. Çünkü gerçekten insanın kendisi eyleminde tutarlı 
değilse hakiki değildir, samimi değildir onda. Bunu da görürüz. Adam bir defa 
söyler size yalan, hani şöyle yapacağız, böyle yapacağız,  samimi görürsünüz, 
arkadan bir de bakarsınız, gerçekten samimi değil. Söylediği gibi değil. Niye? 
Tutarlı değil. Samimi insan tutarlıdır. Bakın denge, tutarlılıkla alakadar, sabır 
tutarlılıkla alakadar, iki kavramı; biri kâinatta biri insanda göründüğü zaman 
muhteşem bir şekilde zaten içeriğini dolduruyorsun. Allah’la uyumunu bul 
fıtratın gereği ve eylemlerinde onu göster. Kimliğini bul ve dengede olarak 
ayağa kalk. Dengeni bul yani. Allah ile dengeni bul eylemlerinde ve yaşa. 
Çünkü ayağa kalktığında yürüyeceksin başka bir alternatifin yok.  

Şimdi “dönüşünüz yine banadır” cümlesini tabir edeyim. Allah’ı Azimüşşan’a 
zati olarak dönüş yok. Kimse zati olarak dönmez, çünkü zat zaten hepimizin 
üzerinde. Diyor ki “kulum bana bir adım gelirsen ben sana on adım gelirim.” 
Bu sıfat-i bir yaklaşımdır. Çünkü Allah zaten onunla, armut piş ağzıma düş yok. 
Yani kulum bana bir adım gelirsen ben sana gelirim diyor. Niye? Buradaki geliş 
gidiş fizyolojik bir geliş gidiş değildir. Yani Allah şurada, yukarılarda göklerde 
biz de ona geliyoruz. Ya muhit diyoruz, alim diyoruz. Yani aşkın olan bir 
varlıktan, kapsayıcı muhit, âli yüce, aşkın olan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve 
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zat tamamıyla bütün varlıkların özü olan, bütün varlıkların nedeni olan, Vacib-
ül Vücut olandır. Hem zattır hem de bütün âlemin cevheridir. Kendinden 
yaratmıştır, nurdur yani. Bu bağlamda hiç kimse hiçbir varlık Allah’ın dışında 
değildir. Dönüş onun için fizyolojik değildir. Şuursaldır ve sıfatsaldır. Yani 
bilincimiz üzerinden şuursal olarak dönüyoruz, şuuruna eriyoruz yani ve 
sıfatlarını edinerek bilinçleniyoruz, eriyoruz. Bir varlığın sıfatlarını edinmeden 
onu bilemezsiniz.  

Mesela bardağa bakıyorum, bardağın bilgisine, bardağın kendi sıfatlarının 
bilgisini edinerek bakıyorum.  Sorular, eylemler, kırarım, dökerim, bardak 
şöyleymiş, iş görmesi ile… Yani birçok şekilde bardağa sorular sorarak, onu 
kullanarak sıfatlarına bakarak… Sıfatlarını bilmediğiniz bir Allah’ı nasıl 
bileceksiniz? Öz varlığınız zaten O, sıfatları ile zaten donatılmışsınız. Her varlık 
kendi sıfatları üzerinden, donatıldığı sıfatlar üzerinden, istidatları neyse o 
sıfatlardır ki, o sıfatlarla Allah’ı o kadar bilir, daha fazla bilemez. Herkeste 
Allah’ın varlık bilgisi vardır, ama dönüşü nasıldır, sıfatlarını edinmekle.  

Diyor ki bana yakin gelmek istiyorsan ibadet et. İbadet sahası geniş… Hani bir 
sıfatına ibadet ediyorsun; namazı dosdoğru kıl. Ne; Musavvir.  O zaman 
Musavvir esmasında tutarlı ol. Alim, alim esmasında tutarlı ol. Timur, Kahhar 
esmasında tutarlı imiş, adam dosdoğru; kahhar mı, kahhar… Cengiz Han, 
kahhar mı kahhar… Daha nicesi, Hz. Resulullah, alim esmasında tutarlı, tavizi 
yok. Daha nice âlimler var mesela Batı’da. Engizisyonun kendisini yakmasına 
rağmen adam ilminden taviz vermiyor. Doğrudur diyor ve yakılıyor orada. 
Böyle insanlar var mesela.  

Şimdi demek istediğime getireyim. Hangi sıfatı yaşıyorsanız, fark etmez. O 
sıfatı eylemlerinizde gösterirseniz, o sıfatla zaten Allah’a döndünüz, yakın 
geldiniz.  Bir taraftan da riyazatlar şunlar bunlarla da nur tecellisi üzerinizde 
olmaya başlarsa, nuruyla da yakin gelmeye başlarsınız. “Müminin 
ferasetlisinden korkun çünkü Allah’ın nuruyla bakar.” “Nurumu 
tamamlayacağım” diyor. “Kâfirler Allah’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. 
Lakin onlar söndüremezler. Ben nurumu elbette tamamlayacağım” diye ayeti 
kerime var mealen. Nur deyince Kur’an-ı Kerim’i tamamlamak… Evet, amenna 
da kuluna nurunu tamamlamak? Bu ayete hitap muhatap ilişkisinden 
bakmayanlar, herkes üzerinden nur tamamlanacak, kardeşim kâfirler 
söndürmek istiyor, kâfirleri ayrıştırıyor orada. Demek ki kâfirler ayrışıyor, 
kâfirlere tamamlanan bir şey yok. İman edenlere söyleniyor. Ayetin muhatabı 
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iman edenler. Kâfirler ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. O zaman kime 
tamamlanmayacak; kâfirlere. Orada muhatap alınanlar kimler, müminler. 
Müminler üzerinden nurunu tamamlayacak. “Müminin ferasetlisinden korkun 
çünkü mümin Allah’ın nuru ile bakar.”  

Allah’ın nuruna dönmek, Allah’ın nuruyla bakmak, bakmak deyince basiret, 
sıfat ediniyorsun. Bazılarının duyması çok fazladır, duyum, işitme. Mesela bu 
ayetlerde de var; “yeryüzündeki en kötü hayvanlar işitmesi ve düşüncesi 
olmayan…’, işitme ve düşünceyi kullanıyor. Çünkü işittiğinle düşünürsün, yani 
sura kulağınızdan üflenir, ağızdan çıkar surun üflenişi; borudan çıkar kulağa 
üflenir. Siz her görüşünüzde, çünkü bilgi görüş sağlar, gerçeğin bilgisi size 
görüş verir. Kavramlar görüş oluşturur sizde, perspektif, açılar oluşturur ve o 
açılarla beraber görürsünüz. Her bakışınız, her yorumlayışınız, bağlı olduğunuz 
ilkenin, düşündüğünüz ilkenin, işittiğiniz ilkenin içeriği doğrultusundaki bir 
görüşe bakıştır. Siz o bakışta, görüşte, ayağa kalkmaya başlarsınız iç 
dünyanızda. Dönersiniz yani, bilinçlenirsiniz, şuurlanırsınız. Her Hakk’a tanık 
olduğunuzda, ayağa kalkıyorsunuzdur, dönüyorsunuzdur.   

İki türlü dönüş vardır, birincisi, Hakk’a tanıklıkta dönüş ki bunlar fena 
mertebeleridir, muhabbetullah mertebeleridir. İkincisi; Cenab-ı Hakk’ın 
zatına. Bakın zatına dönüşü şöyle anlayın; beden noktasında, ruh üzerinden 
nurlanarak Allah’ın zatına dönme. Allah’u Azimüşşan’ın yüksek nuruyla sizde 
tecelli ettiği zaman, zatına döndürdüğü zamandır. Zatına dönüş yok, zaten o 
vardı, fazlasıyla nurlanmaktan bahsediyoruz. Zaten nurun kendisi onda, 
buradaki Allah’u Azimüşşan’a zati dönüş, şahıs olarak dönüşlükten daha çok 
onun nurundan daha çok istifade etme.  

Nur da gelirse, yaptığı iki eylem var; Ya kerametvaki olarak sizde tasarruflara 
sebebiyet verir ya da ilmi irfan olarak sizde görüşlere sebebiyet verir. 
Donanımınıza göre iki şeye sebebiyet verir. Ya ilmi irfanınız yüksek olur, yani 
hakikat bilgisine vakfiyetiniz çok yüksek olur ya da sıfatlarınızı yetkin bir 
şekilde kullanmanıza, tasarrufunuzun yani basiretiniz açılabilir, duyuşunuz 
açılabilir, bir şeyi isterseniz onun olmasına sebebiyet verir. Yani ne kadar 
nurunuzda iradeniz kuvvetli ise, o sıfatlarınızda ne kadar nurla gelişmiş ise, 
kerametler, cennet nimetleri kerametler olarak bu âlemde görünebilir.  

Bu bir devir idi, kapattılar. Kapattılar dediğim, yeryüzünde hâlâ böyle insanlar 
yoktur anlamına gelmiyor. Yeryüzünün maneviyatında şu andaki galip olan 
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durum, zamanın tini derler, zamanın ruhu derler. Zamanın ruhu bu değil. 
Zamanın ruhu artık âleme tasarruf etmek, âlemlerde iş görmek, değil. Sadece, 
günümüzde en yüksek derecede tecelli eden şey bilgi ve en yüksek derecede 
veliyullah’ta çıkan ne, nura bağlı olarak irfandır, hakikatin bilgisidir. İçerik 
olarak, bakışlar kazanımda ve âlemde hakkıyla görüşler, hakkıyla bilişler, 
hakkıyla hamd edişler. Eskiden şükür öndeydi, günümüzde hamd öndedir. 
Eskiden nimetler, lütuflar verilirdi, onlara şükredilirdi, daha fazla verilirdi. 
Süleymanlık yani. Süleyman şükrederdi. Günümüzde ise Allah’ın lütfu 
ihsanıyla ilim, irfan daha öndedir ve hakikatin bilgisi öndedir. Çünkü insanların 
talep ettiği o. Sen masalları bırak diyor, ilizyonu bırak. Sen bana gerçeği anlat. 
Aklımın alacağını anlat, ilişkilendir yani, ilişkilendir ki aklım otursun, ilişkilendir 
ki kalbim mutmain olsun, yani beni ikna et ve kalbimde mutmain olsun, kani 
olsun.  

Her gelişiminizde, gelişim safhanızda, bir sıfatınızın açılımları olur.  Lakin 
bunlarda en önemli olan sonuçta hepsini ahlaka taşımak, ahlaka taşınmazsa 
olmaz. Yani irfan sahibiyseniz de, keramet sahibiyseniz de, ilahi ahlak üzeri 
değilse, keramet kerahete döner; irfaniyetiniz bencilliğe egoistliğe döner. 
Aynı Azazil’de olduğu gibi. Ne yapıyor, irfanı bencilliğe dönmüyor mu, 
egoistliğe dönmüyor mu; kendine yontuyor çünkü. Allah esirgesin. Ne olur, 
dönüş kapanır orada. Şeytanda Allah yok muydu? Zaten söylüyor; “Sen beni 
bir irade üzere, bir hikmet üzere azdırttın” diyor zaten. Yani eylemin 
kendisinden olmadığını, bizatihi Allah’ın yaptırdığını yani la ilahe illa Allah 
dedirtiyor, mutlak olarak ama faili mutlak Allah’tır, faili mutlağa bağlı olarak 
benden değil sendendir diyor ama hangi hikmet üzere olduğumu ben 
bilmiyorum diyor. Yani hangi sıfata bağlı olarak yaptı, onu bilmiyor. Ama 
kendisinin yaptığı eylemin Allah’tan olduğunu ve Allah’ın kendisini azdırttığını 
la ilahe illa Allah demiş olarak söylüyor. Çünkü sendendir demesi la ilahe illa 
Allah, benden değil. La benden değil, senden, ilah sensin. Yani orada kuvvet 
sahibi ben değilim, sendin. Üzerimde hâkim olan sendin, ben değil diyor. Ama 
sıfat olarak neye bağlı olarak onu yaptığını bilmem. Sonunda Âdem’e secde 
ediyor. Ama fiili bir secde değil bu, sıfat-i bir secde.  

Âdem’i Âdem yapan şeytandır. Bu çarpışma olmasa değerlere ulaşma olabilir 
mi? İç derinlik edinilebilir mi? İmkân mı var? O sürükleniş olmasa, değerler 
edinilmez. O aşağılara düşüş olmazsa ayağa kalkış, kimlik ediniş olmaz. 
Halifetullah ortaya çıkmaz. Adam doğru söylemiş bence. Albert Camus 
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herhalde. Eğer Tanrı yoksa âlem saçma sapandır. Kendisi zaten saçma 
sapanlığı savunuyor, Tanrı’sallığı savunmuyor, onu söyleyeyim. Onun alanı 
başka yani, öyle dediyse de selam olsun. Bütün kitaplarını okumadığımız için 
bir şey diyemiyoruz. Adamın iman ettiği bir taraf vardır herhalde. Hamd-ü 
senalar olsun.  

Şimdi demek istediğime getireyim. Dönüş… Sıfatlarda dönüş, fiilinde dönüş 
yani yeterlilik kazanış. İradede yeterlilik kazanış, ilimde yeterlilik kazanış yani 
tekâmül sürecimiz, ama tekâmülümüz Allah’adır. Allah tekâmül etmiyor biz 
Allah’a tekâmül ediyoruz. Allah ile olgunluk buluyoruz. Sıfatlarda tekâmül, 
eylemlerimizde gerçekleşen bir tekâmül... Dönüşümüz eylemlerde… Bütün 
sıfatlarımız eylemlerimizde görünüyor. Allah’ın ilahi sıfatlarının tamamı 
eylemlerde; cömertlik, doğruluk, iyilik, güzellik, kadir, kahhar, alim, azamet, 
bakış, görüş, duyuş… Hepsi eylemlerde görünen şeylerdir, hepsi eylemdir. 
Esma dediğiniz zaman eylemde görünüştür. Nur, nuru ne ile görürsün,  
potansiyel olarak nurdur amenna, ama nur eylemde bulunmasa nasıl 
görürsünüz. Kuş, kuşu şekil olarak biliyorsunuz ama eylemde kuşluğunu 
göstermese, uçmazsa kuş diyebilir misiniz? Bizim evde de kuş var, örgüden 
yapmışlar uçmuyor. Kuş değil ama kuş biçimi o. Sanat eseri de değil, süs 
eşyası. Demek istediğim eyleminde onun sıfatı açığa çıkıyor, potansiyelinde 
olanı görebiliyorsun. Eyleminde görünmezse, ona o sıfatı, kimliğini 
yakıştıramıyorsun.  

Bir gün bir kardeşim geldi dedi ki, üniversite de sanat öğretmenleri Amerikalı 
bir müzisyenin sözünü getirmiş;  Sanatçı ürün verdiği zaman sanatçı olmaz, 
sanatçı bir ruh halidir gibi bir şey söylemiş. Dedim zırvalamış o. Ürün 
vermeden sanatçı sanatçı kimliğini alabilir mi? Ruh halinde yani hüvel batın, 
batında kalmış zahire taşımıyor. Zahire taşımadığın sürece kimliğini 
edinemezsin. Bana niye âşık demiyorlar? Âşık Veysel Şatıroğlu gibi saza 
basamıyorum. Bam teline vuramıyorum. Ne Mahsuni gibi ne Âşık Veysel gibi. 
Bize niye eski keramet padişahları gibi bakmıyorlar. Çünkü öyle 
kerametlerimiz yok. Allah’a şükürler olsun, yoksa yok ne yapalım, 
gocunmuyoruz da, selamları üzerlerine olsun, verirlerse de yan cebimize koy 
deriz. Bir film vardı ya rüşvet almıyordu Kemal Sunal ama yan cebini açıyordu 
falan. Verirlerse de amenna yani…  

- Eyvallah… 
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Demek istediğim şu: siz ürün vermeden, eylemini göstermeden, ne sıfatınız 
doğrultusunda ne de ürün verdiğiniz doğrultusunda kimlik edinemezsiniz. Bir 
kişiye müzisyen diyorsanız, onun ürününü verdiği için müzisyen diyorsunuz. 
Bir kişiye âlim diyorsak, eyleminde onu gösterdiği için, bilincini verdiği için, 
vakıf olduğu ilmin hakikatini bize bildirdiği için âlimdir diyoruz. 
Peygamberimize peygamber diyorsak eğer, yani kimlikle, peygamberlik bir 
kimliktir, o kimlikle hitap ediyorsak, o peygamber kimliğini sonuna kadar 
gösterdiği için diyoruz. Yoksa niye diyelim? Sonuna kadar, son nefesine kadar 
o peygamberlik kimliğini göstermiştir bize. Selam üzerine olsun, himmeti 
üzerimizden eksik olmasın, sevgi ve muhabbetimiz daim olsun.  

İlke, potansiyeliniz olarak sizde, arketipal olarak durur ama eylemlerinizde 
görülür; eylemlerinizde görülürken görülmesinin sebebi, aidiyetler, 
sorumluluklar, değerler edinişiniz ve onu niyetlere taşımanız, iradede ve 
duygularda canlanışı ve eylemlerde görünüşe taşınışı ve eylemlerinizde 
Allah’a taşınırsınız.  Dönüşünüz yine Allah’adır.  

Bir; buradaki dönüşünüz sıfat ve fiil itibarı ile her an Allah’a dönüyorsunuzdur. 
Ama dönerken bilincinde değilsiniz yani potansiyelinizde Allah’ın sıfatları 
vardır ve her eyleminizde Allah’ın sıfatına dönüyorsunuz, biliyorsunuzdur 
bilmiyorsunuzdur ayrı, bilerek ya da bilmeyerek Allah’a secdededir her şey 
değil mi? Bilerek ya da bilmeyerek her şey Allah’a dönüyordur sıfatları itibarı 
ile. Zaten Allah tecelli ediyordu ama eyleminde potansiyelinde olanı açığa 
çıkartması ile dönüş kastediliyordur orada, bir bu.  

İki; bilinçlenme olarak dönüş vardır. Adam yapıyordur ama her sıfatında 
Allah’a dönüşü vardır, potansiyelinde olanı açığa çıkartıyordur ama kendi 
nefsi üzerinde kalıyordur, Allah’u Azimüşşan’ı deneyimlemiyordur, 
bilinçlenemiyordur, tanık değildir. Ama bir tanesi her eyleminde, ilm-el yakin, 
ayn-el yakin, hakk-el yakin Allah’a tanıktır. Tanık olmayla Allah’a dönüyordur, 
muhabbetullaha ermiş dedikleri. Hakk-el yakinden de yakin diye bir dönüş 
daha var, bizatihi kendi kalkar; kulum, sen atmadın Allah attı diyor ya, sen 
atmadın’ın uyarısı da gelmez, bizatihi Allah verir onu. Çünkü bunun 
safhasında burada uyarı var. Uyarının olmadığı yere gidiyoruz. Daha da yakin 
dediği yere gidecek artık. Daha oralara gelmedik.  

Kaç tane özgürlük kapısından geçiyoruz, nefs-i emmareyi sınırlıyor, çünkü 
insan tek bir varlık haline sahip değil, çeşitli enstrümanlara sahibiz; nefis, ruh, 
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akıl… Nefsimizi sınırlamamızın ayetleri, akletmemiz ve neye göre 
akletmemizin ayetleri… Hepsini okuyoruz. Akılda özgürlük, nefsimizden yana 
özgürlük, kalbi noktada özgürlük, yaşam alanı açılması kalpte, yaşam alanının 
açılması doğada… Daha halen özgürlüğün adını koymuyor ama. Bu sefer 
ilkelere yükseliş, miraç ediş oralara doğru gidiyor.  

Daha Tevbe suresi, düştük. Yani zaaflarımız var ve onlardan dolayı 
düşmelerimiz var, kişiliğimizi kaybedişlerimiz var. Zaaflara uğrayarak 
kimliğimizi yitirişlerimiz var. Tevbe suresine götürecek; kimliğinizi geri edinin, 
ayağa kalkın, ne ile karşı karşıya kalırsanız, özgürlükten taviz vermeyin. Ama 
özgürlük diye bir şeyi hâlâ kullanmıyor. Hürlüğü hiçbir şekilde kullanmıyor 
hala. Halen özgürlüğün içinde deviniyoruz. Özgürlük, şu şu şudur diye tanımla 
karşılanacak bir şey değil. O kadar çeşitli donanımlara, sıfatlara, yetilere 
sahibiz ki, her bir sıfatımız üzerinden bizi özgür kılacak, bütün her şeyi 
söylüyor. Eylemlerimizde en son özgürlüğü nasıl buluyoruz, özvarlığımızla 
buluyoruz. Ereğe bağlı, ilkenize, özvarlığınıza bağlı olarak, kimliğimizle dengeli 
ve tutarlı bir şekilde, hareketlerimizde özgürlüğümüzü buluyoruz ama daha 
bireysel. Gönlümüzde iç mekânımızda bir yaşam alanı edindi ruhumuz artık, 
dirildi böyle biraz değil mi, bir de yaşam alanı edindik duruşlarımızla. 

İşyerinde adam çalışıyor mesela, herkes üzerine gelir. İşten kovulsun da, biz 
işimizden olmayalım diyenler çoktur mesela. Bu işini iyi yapıyor, aman ha 
veya yeni girdi, köstek olacak çok adam vardır. Orada yaşam alanı edinmen 
için ne yapman lazım, duruş sergilemen lazım dimi, hayatın her alanında 
böyle. Hayatın her alanında mücadele et, taviz verme diyor, sonuçta onlar 
kendilerine dönecekler. Onlar yıkılacaklar, ama kalıcı sensin.  

Bir gün işyerinde çalışıyorum, iki kişi benimle münakaşa etti. Beni istemiyorlar 
aslında. Dedim ki, Ya rabbi bunların çoluk çucuğu var, sana havale ediyorum. 
Sana havale ediyorum derken başlarına bir şey gelmesin, biliyorum çocukları 
çocukları var. Biliyorum ki başlarına bir şey gelecek. Bir iki defa böyle ettiler. 
Vallahi bir gün bir baktım, şöyle gözlerimi bir açtım. Birinin elinden tornavida, 
birinin elinde makas, öbürünün elinde bilmem ne, birbirleriyle kavga 
ediyorlar. Ben de öyle bakıyorum. Beş kişiydi, beşi de rahatsızlık yaratıyordu, 
hepsi kovuldu. Ben kaldım  

Mücadele, savaş… Savaş hayatın gerçeğidir. Eğer nefis ve iradeden 
bahsediyorsak, ilkelerden bahsediyorsak, değerlerden bahsediyorsak, 
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değerlerin yaşanmasının zorluğundan bahsediyorsak… Nefsimiz sebebi ile 
değerleri değil de nefislerinin, hevalarına heveslerine tapanlarından 
bahsediyorsak… Hem dışarıda nefislerine tapınanlar, nefislerinin hevalarına 
tapınanlarla karşı karşıya kaldığımız için, hem kendi nefisimizle mücadele 
ederken iç dünyamızda bir savaştayken, hem de onlarla savaştayken, savaş 
kaçınılmazdır... Kaçınılmaz olduğunu söylüyor zaten, “onları size az, size de 
onları az kıldık, gösterdik.” Yani karşı karşıya getireceğim, mücadele 
ettireceğim, sizdeki olan gerçeği açığa çıkartacağım diyor ve kimlik edinerek 
ayakta kalacaksınız. Değerler edinerek bir iç dünyaya taşıdı bizi Araf süresinde 
ama kararsızlıktan aşmamız, bir iplik gibi iğne deliğinden geçerek hem 
Araf’tan, hem de cehennemden kurtulmak için dosdoğru ol diyor. 
Savaşacaksın diyor, başka kurtuluş yok. Kendi üzerine dönerek savaşacaksın. 
Başka çare yok.  

Dönüş bu noktada, birincisi demiştik; sıfatlara ve fiillere dönük hüvel batın, 
hüvel zahir; hüvel evvel, hüvel ahir. Bu net anlaşıldı,  yani sıfatlarımıza 
potansiyellerimize bağlı olanlar batınımızda, gizilimizde, evvelimizde olandır, 
evvelde Allah var ya, evvelde olan Allah’ın eylemde görünüşüyle beraber 
Cenab-ı Hakk’a her an, her varlık dönmektedir. Bilerek veya bilmeyerek her 
şey secdededir, isteyerek veya istemeyerek Hakk’ın emrine uyuyorlar. 
Hakk’tan geldiniz, Hakk’a dönecekseniz.  

Bunu bilinçli olarak yapmak, tanık olarak yapmak o zevk işi, o talep işi.  

Talep ediyorsun; “Ya rabbi sana dönmek istiyorum.” Allah da sonuçta zaten 
her eyleminde ona döndüğünü gösteriyor. Bunu da erenler ikiye ayırmış; zılli 
tecelli, asli tecelli. Zılli tecelli; gölge demek. Kendi nefisin üzerinde her 
durduğun şeyde örtüksündür. Bir de bakıyorsunuz ki bütün herkes zılli de. 
Yani her eyleminde Allah’a döndüğünü görüyorsun ama bilincinde değiller. 
Ama sen her eyleminde Allah’a dönerken her varlığın eyleminde Allah’a tanık 
iken… Bir daha söylüyorum; eylemde Allah’a tanığız, çünkü eylemlerde sıfat 
görülür, eylemlerde sıfat bilinir, özellikleri açığa çıkar. Potansiyellerde olanlar, 
ilkeler görünüş taşır.  

Mesela Azim esması, şevkte de görünüyor, hırsta da görünür. Hırs zılli dir, 
adamın kendisi içindir çünkü ama şevkte Allah içindir. Bir ilke vardır orada 
dimi, ilkeye doğru orada şevktesin, kendiniz için değil. Sevgide de öyledir 
mesela. Ben seni seviyorum. Bak ben seni seviyorum, kendisi için seviyor ama 
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seven insan sevdiği için sever. O gerçek sevgidir. Ne orada şehvet 
bulabilirsiniz, ne orada düşünce bulabilirsiniz, düşünce vardır da demek 
istediğim menfaate dayalı, aklı maaşa dayalı düşünce bulamazsınız, sadece 
seversiniz. Sevdiğinize bir zeval gelmemesi için birçok şeyden feragat 
edebilirsiniz. Onun için Enfal suresinde feragat vardır. Fedai nefis, fedai can. 
Feragat edebiliyor musun? Çünkü sınanmanın en şiddetli durumu 
potansiyellerinizde açığa çıkmanın en şiddetli hali ve gerçekten kimlik 
edinmenin en şiddetli hali savaştadır ve hayat savaştır, kaçınılmaz olandır. Bir 
yerden kaçsanız önünüze getirir. Benim patron gibi, illa sizi yüzleştirir. Adamı 
görmemek için elimden geleni yapıyordum vallahi. En sonunda tık diye 
anladım, korkmamak gerekmiyormuş. Korkmuyorum, önünden geçiyorum, 
bir daha görmedim. Halen de görmüyorum. Böyle diyoruz ya, buradan 
çıktıktan sonra da görsek de şaşmam ha, adını anıyoruz. İnsan zikrettiğini 
davet eder, davetimiz eksik olsun şimdilik, hamd olsun. Kendi menfaatine 
çalışıyordu çünkü.  

İnsan zikrettiğini davet eder, Allah’ı zikredin. Buradaki bahsettiğim zikir 
tefekkür, buradaki zikirden kastım amel. Amellerinizle Allah’a dönün, davet 
edin ya. Her ibadet her eylem Allah’a davettir. Bir daha altını çiziyorum. Her 
ibadetiniz, ibadetiniz eylem demektir, ilkeli eylem, ereğe bağlı eylem. 
İsterseniz çocuğunuza gülümseyin, isterseniz sadaka verin, isterseniz harçlık 
verin, isterseniz burada oturalım sohbet edelim, isterseniz Allah için bir lokma 
yiyelim, isterseniz şurada bir mana akışında bir mana gönlümüze sirayet etsin, 
onunla bakmış olalım. Her eylem bir ibadettir Allah içinse eğer, o eylemin 
sonunda Allah’a yakin gelirsiniz. Yakin gelene kadar Allah’a ibadet et, tanık 
olursunuz demektir.  

Tanık olmanın dışında, muhabbetullah ın dışında bir de marifetullah var, yani 
beka mertebelerinde Hakk’a taşınma, bunlar fena. Beka mertebelerinde 
Hakk’a taşındığın zaman sen atmazsın Allah atar. Resulullah’ın öyle zamanı 
vardı ki, bir şey ikram ettiği zaman Allah verir derdi. Bunu biraz daha 
bilinçlendireyim. Kulak senin kulağın değil, Allah’ın kulağı. Dil senin dilin değil, 
Allah’ın dili. Göz senin gözün değil, Allah’ın gözü. Yani senden yapan çatan 
hep Hakk. Farz et ki Allah sana içiriyor, bırak Allah duyuyor, sen niye kendini 
araya koyuyorsun ki, bırak Allah sana yediriyor, içiriyor. Üzerine kıyafet 
vermiş. Allah veriyor… Farz edin ki, giydirirken Allah’ın size giydirdiğini 
düşünün, bütün kâinattan veriyor ya, siz de kâinat dairesindesiniz, kâinata 
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içkinsiniz, yiyip içirtirken size kim tat veriyor; Allah tat veriyor. Dil tadıyor 
diyoruz bak ateist olduk, tevhid dili yok… Allah tattırıyor, o kimyasal değerleri 
kim açığa çıkarıyor. Aminoasit zincirindeki elektrik akışını kim veriyor? Zaten o 
görüyordu, zaten o duyuyordu bilincine geliyorsun. Dönüyor Allah’a… 

Kul Allah’a döndüğü zaman, ikram edenini görür, nimet verenini görür. 
Âlemlerin rabbine tanık olur. Âlemlerin rabbi diyoruz; yani süflisi, mikrodan 
makro ya kadar ne varsa. Süfli dediğimiz mikroplar, eskiden süfli diyorlardı 
günümüzde mikroplar diyorlar. Sporlar, mayalar eskiden hep süfli takımı, Süfli 
dediklerini onları kastediyorlar, cinler onlardan sonra gelen bir tayfa, 
hakikaten de inanılmaz, dünyanın sahipleri de onlar, Azim Allah… Bir tanesi iş 
görmez, milyarlarcası, trilyonlarcası bir araya gelsin puf, acayip bir şey. 
Şeytanileri var, rahmaniler var, var oğlu var. Onlar da kendi içlerinde büyürler, 
muhteşem şeyler.  

İnsanoğlu kâinattaki bilginin daha kapısındadır, daha çözeceği ne kadar şey 
var, daha şu anda bilimin dünyayı, evreni kullanılabilirlik safhasındayız. 
Elindekileri kullanabilir kılıyor. Kimyasal, biyolojik silahlar, telefon, yeme içme, 
elbiseler, dünyayı kullanabilir kılma, uçaklar… Tözüne bağlı, cevherine bağlı 
olarak yaratma evresine daha girmedik. Yani “kuş yapardı üflerdi ve o Allah’ın 
izniyle canlanıverirdi.” İsa o, İsa diye bir kahraman varsa, İsa diye bir ümmet 
de çıkacaktır. Musa’ya daha gelemediğimizden İsa’ya daha çok zaman var, 
daha yeryüzünde adaleti göremedik. Hepsi daha dev, devletler, dev ve ha bire 
tüketiyorlar dünyayı. İnsan tüketiyor, bütün devletler tüketiyor, tüketen 
toplumlar olduğu zaman tüketen devletler olur ve kıyıyorlar, hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmadan. Kendi menfaatleri doğrultusunda, ilkeleri hani 
kendilerine özgürlük, adalet hep savundukları ilkeleri hiçe sayarak, arkadan 
bin bir türlü iş görerek, her devlet. Kendi menfaati doğrultusunda, Allah 
esirgesin. Daha İdris’i edinemediler, sınırlamayı edinemediler, gerisini siz 
düşünün. Daha Musa’ya çok var demektir. 

‘Dönüşünüz banadır’, ne zaman ki Hakk’a bakarsın, tanık oldun amenna. Ne 
zamanki Hakk’sındır, bir de bakmışsındır ki hep su varmış… Hakk ile 
bakıyorsun, aslının aslındasındır. Asılların asılıdır o, her sıfatın aslına vardım, 
sıfatların aslı, melekeleri yani, kâinatta melek, sende meleke. Melekelerin, 
asılların yani, senin asılların, insanlık yetilerin, hepsinin aslının o olduğunu 
gördüm. Bu tanıklık…  
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Ne zamanki kendini unutursun, unutmak dediğim kendinden kalkarsın, daha 
da yakin, işte o zaman sadece O bakıyor, O yapıyor, O çatıyor. Şuuruna erdin, 
hep olanın şuuru, olanın şuuruyla bakarsın. “Müminin ferasetlisinden korkun, 
Allah’ın nuruyla bakar” diyor dimi? Sadece Allah bakıyorsa o nurda, kendi 
kalktıysa, daha da yakin dediği yer. Orada sadece Hakk vardır. Onun için 
Resulullah miraçtan sonra birini severken Hakk seviyordu. Hakk seviyordu 
dediğim, kendi yoktu, seviyordu sadece, Vedud… Vedud olan Allah’tı onda. 
Toprağı alıp attığında, çakılı alıp attığında, Muhammed bilinci ile bakmıyordu, 
Allah adına atıyordu, sen atmadın Allah attı. Uyarı niçindi? Kendinize mal 
etmeyin, fiilde Allah ile bir olun, zaten birsiniz. Birliğin bilincine taşının. Birlik 
yok, birliğin bilincine taşı sadece. Bir olamazsın çünkü Allah’la. “Allah’la bir ol’, 
zaten bir olanla nasıl bir olasın? Onun bilincine taşınırsın.  

Enfal suresi sorular… Cevaplandı mı? Hiç mi bir tane yok. Bir tane var olsun.   

Düşüncenin ne kadar kıymetli olduğunu rabbim bu Enfal suresinde bu 
ayetlerle birlikte bize de söylüyor; Hayvanların en aşağısı diyor, Allah’ın 
sevmediği diyor, işitmeyen ve düşünmeyenlerdir.  Sağırlar, işitmeyenler, 
idrakine varmayan demektir, sağır demek, idrakine varamayan demektir ve 
düşünmeyen… Yani bir neden doğrultusunda hayatına anlam katamayan, bir 
neden doğrultusunda hayatına bir amaç edinemeyen, erek edinemeyen ve 
hayatına anlam vererek yürüyüşü olmayan… Çünkü eğer işitmiyorsanız, eğer 
bir nedeniniz düşüncenizde yoksa eyleme taşınamazsınız. Nefisi emmare niz 
doğrultusunda sürüklenip durursunuz ve Allah diyor; “sürüklenenleri sevmez’. 
Kıbleniz olacak, istikamet edineceksiniz ve yürüyüş, öğreneceksiniz. Çünkü 
Enfal suresi bize diyor ki yürü, seçimlerini yap, seçimlerinle birlikte yürü. 
Çünkü yürümezseniz düşeceksiniz. Bizim çocuk öyle yapıyor, yürümüyor 
düşüyor. Biz de umutla bekliyoruz, Allah emir verecek de yürütecek, daha 
yürümedi. Yürür ya hamd olsun, korkmuyoruz ama bekliyoruz, umut 
ediyoruz. 

Enfal suresine not düşecekseniz; Enfal suresinin özgür seçimler ve özgür 
seçimlerle beraber kişilik ve kişilik edinimi ve özgür seçimler ve kimliğe 
taşınım, ayağa kalkış, bilinç olarak tinde ayağa kalkış, maneviyatta ayağa 
kalkış ve eylem birliği ile dayanaklar edinerek özgürce yaşama doğru taşınma 
edinilmesi akıl olarak. Bize onu veriyor ama tam özgürlüğün ismini koymuş 
değil, yürüyüş daha devam ediyor, tekâmül daha devam ediyor. Burada özgür 
seçimler tekâmülün birinci basamağı. Seçimlerde bulun diyor ama değerlere 
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göre seçimlerde bulun diyor. Yani rüştünü ispat et diyor ama sadece seçimde 
bulunmak değil, eylemini de göster diyor. Eyleminde de bulun, çünkü hayat 
bir savaştır, nefsinizle savaşınız iç dünyanızdaki savaşınız, mücadeleniz bir 
savaştır. Seçimlerinde ve eylemlerinde bulun diyor. Eylemde bulunduğun 
zaman kurtulursun. Yerinde durduğun zaman Araf’tasın. Nefsine uyduğun 
zaman cehennemine doğru sürükleniyorsun. Onun için iplik gibi dosdoğru 
olacaksın, iğnenin deliğinden geçeceksin ve kararlarınla eylemlerinle beraber 
de Araf’tan kurtulacaksın.  

Onun için şu akla dikkat edin, aliyyül ala bir şuurla karşı karşıyayız, Kur’an 
inanılmaz bir akıl getiriyor bize. Her ayeti her sureyi okuyuşumuzda kendini 
tamamlıyor yeni bir evreye koyuyor bizi. Her sure bizim için bir devir. Bir 
devirden bir devire atlıyor, bir insanlık devrinden bir insanlık devrine 
taşınıyoruz. Tekâmül ediyoruz, seyr-ü sefer ediyoruz. Bilinçte seyr-ü sefer 
ediyoruz.  Onun için her peygamberin anlatıldığı kıssa,  o devirde o 
peygamberin nasıl yaşanması gerektiğinin bilincini bize veriyor. Bu devirde bu 
peygamberi kendinde canlandırdın mı? Bu devirde bu peygamberi kendinde 
anışa taşıdın mı, yani onu da zikret, yani an, hayatına taşı. Anmak demek 
hayatınıza taşımak demek çünkü andığınızı davet edersiniz. Davet ettiğini 
yaşama taşırsın. Muhteşemdir, hepsi birbirini açar, birbirini tamamlar ve sana 
bir seyr-ü sefer verir. Onun için ben her Kur’an okuyuşumda, bazen içine 
giremiyorum, hangi noktada, çünkü girdim mi içinden çıkamıyorum. Baba da 
zaten çıkma, çıkıp da ne yapacaksın demişti.  

Bir gün Yusuf suresini okuyordum, babanın yanına gittim dedim baba içinden 
çıkamıyorum. Çıkamadım dedim, anlamadığımdan değil. Anlıyorum, bir ayeti 
en az on iki cepheden okuyorum; nefisten okuyorum, ilkeden okuyorum, 
oradan okuyorum, buradan okuyorum, rüyalardan okuyorum, kendi varlık 
melekelerimden okuyorum, âlemdeki karşılıklarından okuyorum… Babanın 
yanına gittim, baba ben içinden çıkamıyorum bunun dedim. Şöyle bir baktı. 
Çıkıp ne yapacaksın oğlum dedi. Kal içinde. Tamam, anlaşıldı dedim. Halen 
daha böyle… 

Ayetlere sizinle beraber yeniden daldım onu da söyleyeyim. Sizler tetiklediniz 
yine daldım. Yoksa Kur’an’ı açtığımda öyle bir akışı var ki, öyle bir akli 
yürütüşü var ki, muhteşemdir. Hani anlayamıyoruz, şizoid bir anlatımı var, 
efendim hiç kimse anlayamaz, illa böyle okunması lazım… Kardeşim niye öyle 
söylüyorsun, sınırlıyorsun. Ben anlayamıyorum de. İlkesini koy, millete balık 
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yedireceğine, ver oltayı balığı avlasınlar; ilkesini vermek demek; oltayı ellerine 
vermek demek. O ilkeden oku herkes kendine bulacak bir şey bulur. Kendine 
ayna olacak bir ayet bulur. Kendine yol yürütecek bir şey bulur. Orada 
tutarsızlık görmez. Zaten söylüyor, bu kitapta şüphe bulamazsın diyor. Bu 
kitapta şüphe yoktur, şüphe yoktur demek, tutarsızlık yoktur. Şüphe nerede 
gelir? Şüphe insanda tutarsızlıklarda uyanır. Şüphe sende olur diyor. Sende 
şüphe uyandıracak hiç bir şey bulamazsın bende diyor. Yani tutarsız bir şey 
bulamayacaksın diyor bu Kur’an’da. Kur’an’ın karşılığı ne? Kitabı mübin, 
kâinatın kitabıdır, hadi tutarsız bir şey bulun bakalım, şüphe edecek bir şey 
bulun. Eminsiniz ya, yukarıda süt satıyorlar niye, inek her zaman süt veriyor. 
Güneş doğuyor, yeşillikler şimdi açıyor, ilkbahar geldi. Niye? İlkbahar 
gelmeseydi korkardık. Gitti ekinler, ne olacağız, kıtlık, para, şu, bu.  

Demek istediğim şu, Cenab-ı Hakk’a güveniyoruz, bilmeyerek doğamız gereği, 
rahman sıfatı gereği güveniyoruz ama doğa nedenimiz değil. Nedenimiz Allah! 
İnsanlar doğada nedenlerini arıyor. Sosyal ilişkilerinde insani yetilerimizi 
kazanıyoruz ve sosyal ilişkilerinde nedenini aramaya başlıyor. Varoluşçu 
felsefe bunu bir parça önümüze getiriyor amenna ama maneviyatın bize 
getirdiği tek koşul nedenimizi Allah’ta bulmamızdır. Nedenini Allah’ta 
bulmayan insanlar, hayatın anlamını gerçekten bulamazlar çünkü seni bir 
sebep için Allah yaratmış, buna iman ediyoruz. Hayatta da tecrübe edenler 
ayn-el yakin keşifleriyle hakk-el yakin farkındadırlar amenna. Şimdi Allah’ın 
seni bir sebep için yarattığının bilincinde olan bir insan, bütün hayatı kime 
göre yorumlayacak, kendi nefsine göre mi? Cenab-ı Hakk ne diyorsa, Cenab-ı 
Hakk’ın muradı ne ise ona göre yorumlayacaktır. Bütün bilincine de onu 
dayanak alarak yorumlar. Dayanağı Allah’tır. Allah’ın iradesi, Allah’ın 
muratları üzeri, Allah’ın evrenselleri üzeri, bakın evrenseller dediğimiz Allah’ın 
tavırlarıdır.  

Adam doğada ilkeler vardır ona göre okuyor amenna, ateizmi bir söylev.  
Tevhid söylemi Allah’a dayandırır, bizim teolojimiz yani Tanrı bilimimiz 
zorunlu olarak varlık bilimidir aynı zamanda. Buradaki varlık bilimi dediğim 
insanın mevcudatının varlık bilimi değil, varlık olarak, vacib’ül vücud olarak 
Allah’ın varlık bilgisine dayanır. Varlık denilince mevcudat anlaşılır genelde, 
felsefede varlık mevcudata işaret eder. Bizde varlık bizatihi Allah’ı işaret eder. 
Mevcudata zaten mevcudat denilir, varlık denilmez tasavvufta. Varlık, 
mevcut, hani cud, vücud. Vücut demek varlık demektir, yani var, var olan, 
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varlık. Şimdi bir şeyin vücudu varsa varlıktır. Vücud dediğiniz zaman zaten 
içerik olarak varlık da demiş oluyorsunuz ama mevcut dediğiniz zaman ondan 
çıkanlar. Cud, vücut, mevcut. Ondan çıkanlar, çıkanlar dışına çıkanlar değil, 
ondan tezahür edenler, ondan görünüşe taşınanlar ve görünüşe taşınan onları 
işaret eder, onu bizatihi mahiyeti itibarı ile göstermez. Ona onun eylemleri 
üzerinden tanık oluruz. Bütün kâinat üzerinde eylem sahibi Allah olduğu 
içindir ki eylemleri üzerinden Allah’a tanıklık olur ve Kur’an’ın tamamındaki 
sistematiğe bak, hep bir anlatım var. Kendi konuşuyor. Konuşana konuşması 
üzerinden tanıksınız hep. Muhteşemdir ya. Bilinçlendiriyor sizi konuşması 
üzerinden, hitap muhatap ilişkisi var. Hitap muhatap ilişkisinde muhatap 
alıyor sizi ve siz imanla beraber onu muhatap aldığınız anda da size konuşan 
bir varlıkla karşı karşıyasınız. İsteseniz de, istemeseniz de o bakışla bakmaya 
başlarsınız.  

“Ya Musa korkma ben âlemlerin rabbiyim” dediği anda, şimdi Musa diye bir 
bilince gitmeyin yani Musa diye birine hitap ediyor diye hayalinizde tahayyül 
etmeyin. O sırada Musa siz olun size hitap etsin. Ya Musa korkma ben 
âlemlerin rabbiyim, kendi nefsine git, Firavun’una git, ona sınırlarını göster, o 
şımaranlardan oldu. Etme, eyleme. Sonra bak sonu vahim. Şimdi sizin 
Firavun’unuz da böyle kuvvetli, habire itiraz ediyor, cezalar geliyor, yaşam 
deneyimleri filan milan, tecrübeler, tokatlar. Tamam ya iman ettim, Musa’lık 
canlandı sizde, bilginin asasını da tuttunuz, ulaşılmazları ulaşılır kıldınız, 
sürülerinizi, melekelerinizi, yetilerinizi bir güzel kullanılabilir kıldınız, nasıl 
kullanabileceğinizin bilincini edindiniz, yasalarla onları sabitlediniz, üst yapı 
kurumlarında değerlendirdiniz, aidiyetler, sahiplenmeler edindiniz, toplum 
içinde nasıl yaşamanız gerektiği bilincini edindiniz, hep Musa’da 
gerçekleşiyor. Yani neden ilkeye bağlı olarak âleme doğru yürüyüş… 

Araf suresinde neden ilkeye bağlı olarak bir sürükleniş bir sınırlanma Araf’ta 
kalma, cehenneme doğru gidiş, ondan nasıl kurtulmamız gerektiğinin bilincini 
veriyordu. Ama burada erek ilkeye göre nasıl gitmemiz gerektiğinin bilincini 
veriyor, neden ilkeye göre değil. Araf’ta neden ilkeye göre bir anlatım var, 
Enfal’de ise erek ilkeye göre bir anlatım var, ereğine doğru diyor. Şimdi savaş 
niye; çünkü yaşam alanını edinecek. Seçimler niye; iç dünyada yaşam alanı 
edinecek. Hep ereği doğrultusunda, sonuçlar doğrultusunda yaşam 
edinmemiz isteniyor.  
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Bugünlerde çok muhteşem şeyler var konferanslar, modernizm üzerine, post 
modern anlatım üzerine, Allah nasip ederse katılmak da gerekiyor. 
Günümüzdeki hep bizler yabancıyız, kendi dünyamızda yaşadığımız için bu 
gibi görüşlere yabancıyız, modernizm, post modernizim gibi şeylerden 
kaçmamıza imkân yok. Çünkü Batı dünyası ile iç içe yaşıyoruz artık. 
Cumhuriyetle birlikte modernizme karşı karşıya kaldık, değil mi? Yenilikler, 
yeniliklere açık olmak ve yürüyüş… Ama modernizmin getirdiği neydi 
geçmişini inkâr etmek, niye? Öyle bir dinle karşı karşıyasın ki inkâr etmemek 
elde değil. Bizim dinimiz öyle değil ki, dinimizi inkâr ederek yürüyelim yani 
Batı’nın ahlakını alalım. Biz yeniliğe zaten açığız. Ne zaman taassuba düştük, 
sadece şeriatta kaldığımız zaman, sığlaştığımız zaman geriye düştük. 
Kâinattan uzak kaldık, bilgiden uzak kaldık. Yani Kur’an’dan uzak kaldık demek 
istediğim, yani bize yol gösteren, kılavuzluk eden… Burada konuştuğumuz her 
şey dikkatli bak aklımızın sınırlarını çiziyor ve bize yol veriyor. Yol vermek 
demek şu demek; ne kadar çok geniş bir yolun varsa o kadar sağa sola 
giderek, mesela bir çölde gidiyorsun, arabayı şöyle kırarsın, böyle kırarsın, o 
kadar ulaşılmaz bir şekilde hedefe gidersin ama doğru bir yol varsa, basar 
gidersin. Yani yolun sınırları varsa daha hızlı gidersiniz. Yolun sınırları yoksa 
savrulup gidersiniz.  

Kur’an bize savrulup gitmememizi gösteriyor. Yola sınır koyuyor ve o sınırlar 
üzerinden daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Düşünceniz ne kadar sağlamsa 
gerçeğe vakıf olabileceğini, doğru sınırlar koyarak, doğru düşünerek ve o 
doğru düşünceler üzerinden gerçeğe taşımanız gerektiğini Kur’an’ı Kerim’de 
görürsünüz. Kullarım beni senden sual ederler diyor, kalkıp kendini 
anlatmıyor mesela. Başka ayetlerde, surelerde anlatıyor ama o sırada 
anlatmıyor. Sen onlara de ki diyor, dua edenin duasına icabet ederim, bana 
dua etsinler. Teorik olarak bir Allah var. Teorik olarak hepimizde bir Allah 
bilgisi gelmiş. Allah diye bir varlık var, amenna, ispat et yani hayatta 
gerçekliğinde tanık olmak lazım. Ya Resulullah Allah’tan bize bahset, nasıl bir 
varlık. Dua etsinler, gelsinler, beni görsünler diyor. Bana tanık olsunlar diyor 
yani. Duanın kabulü Allah’ın tanıklığıdır yani müşahede etmektir. Allah’ın 
ispatıdır. Hangi noktada da duanız kabul oluyorsa o sıfatın gereği Allah 
Azimüşşan size, hani rızkınızda daraldınız, Ya rabbi Er-Rezzak sensin. Rızıktan 
bir yetişiyor size, er-Rezzak olan Allah’tır, şuradan buradan gelen değil ki. Kim 
verdi önemli değil. Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir, bunu bilmeyen cahil 
kuldan bilir. Orada görülmesi gereken Allah’tır.  
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Bir ara askerden geldikten sonra, parkta sohbet ediyorduk, yaşlı bir dede 
geliyor, Erzincan’lı bir dede, yaşlı bir amca, pala diyorlardı, böyle gözünü 
dikmiş bize, dedim gel dede otur, sohbet ediyoruz. Hadi sen de dinle. Adam 
hiç çıtını çıkarmıyor, sohbet dinliyor. Ya dede bu saate kadar kalınmaz, sen 
niye evine gitmiyorsun, Allah diyorsunuz diyordu. Çok enteresan bir adamdı, 
muhteşem. Bir gün evdekiler feryadı figan arıyorlar, nerede olur, nerede olur, 
en sonunda parka gelip buluyorlar. Düşün yani yaşlı bir amca. Deprem olduğu 
saatler gelmiştim ben, 99 depremi. Deprem oldu dedi. Hiç konuşmuyor, 
sadece iki üç tane vakasını anlattı. Bir tanesi şu; Deprem oldu, komşusuna 
dede demiş ki rabbimiz yaptı, Allah yaptı. Komşu demiş: ya dede ne Allah’ı 
demiş, bak deprem oldu, fay hatları kırıldı diyorlar, bilmem ne oldu, İran belki 
bomba kullandı diyorlar, nerede Allah demiş. Senin gönlünde Allah yoksa ben 
ne yapayım demiş. İşte bu kadar ya! 

İman tanık kılar, bakın akıl tanık kılmaz. Akıl size sadece bildirir, imanla, öznel 
olarak tanık olursunuz. Onun için diyor Hz. Ali, bu gözler Allah’ı göstermez. Bu 
gözler âleme bakar. Aklınızla bu âleme bakarsınız, bilirsiniz ama akılla da 
Allah’ı bilirsiniz. Ama imanla dolu bir akılla Allah’ı bilirsiniz ve tanık olursunuz. 
Bu gözler Allah’ı göstermez çünkü âlemdeki nesneler Allah’ı bize göstermez. 
Allah’ı işaret ederler ama imanla işaretleri okuyabilirsiniz ama akıl düzeyinde 
lütfu ihsanla tefekkür ederek. İman olmazsa zaten kıbleniz değişir, çünkü akıl 
değerlendirmek için, iman kıble için. Aklın kıblesi dünya ise dünyayı düşünür. 
Ama iman ile aklın kıblesi değişiyor. Amacı, ereği, görüş farkı, perspektifi 
değişiyor. İman ile akıl kıble ediniyor. Menfaatiyse aklın, iman değil 
menfaatse aklı maaş diyorlar, kıblesi değişik. Ondan sonra aklı maad, dönen 
akıl ama neye ilkesine göre dönen akıl. Adam felsefecidir, dönen bir akıldır, 
değerlendirebilen, dönen akıl, değerlendiren bilen bir akıldır. Dönen bir 
akıldır, değerlendirebiliyordur ama ilkesi gereği neydi, pozitif bilimlerinde 
nesneye odaklı olarak düşünüyordur, felsefeci bir ilke gereği okuyordur ama 
Allah’ı ilke edinmiştir, iman etmiştir, ona göre okuyordur Hakk’ı. Aklı Sultan, 
bambaşka bir şey. Aklı Nur, tasarruf edebilen artık bildiğini kullanabilendir aklı 
sultan. Aklı nur, artık nur ile okuyabilen, feraset sahibi akıl demektir. Bildiğini, 
ilkesini biliyor ve o doğrultuda okuyabilen akıl. Artık o ilkeyi kullanabilen akıl 
aklı sultani olur. İster filozof olsun, ister dünyayı bilsin, isterse âlim olsun fark 
etmez, isterse arif olsun. Bildiğini en güzel bir şekilde yetileriyle beraber 
kullanabiliyorsa, aklı sultandır. Batı’da şu an aklı sultanda, bildiklerini 
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kullanabiliyorlar ama nesnel, öznel değil. Ama aradaki farkları bilmek 
kaydıyla, o zaman çok anlamlı oluyor zaten.  

Şimdi demek istediğime geleyim; imanla akıl kıble ediniyor ve her şeyi ona 
göre okuyor. Sizler tefekkür etmez misiniz derken, imanla tefekkür etmez 
misiniz, tanık olmaz mısınız anlamına gelir o. Hikmete vakıf olmaz mısınız, 
Cenab-ı Hakk’ın hikmetlerine vakıf olmaz mısınız anlamına gelir. Yoksa gidin, 
iki kere iki dört eder falan filan o akıl değil. O akıl zaten gerekli dünyada 
yaşamak için. Geometri, matematik, felsefe, bu dünyada yaşayabilmek için, 
birçok şeyi hakkıyla ve nitelikli değerlendirebilmek için, zaten gerekli bir şey. 
Ama onların hepsi bir yerde birleşir ve kıblede, bakın kıblede dengeli ve 
uyumlu bir şekilde birleşerek disipline olurlar, iman ile, ereğine bağlı olarak. 
Pozitif bilimlerin tamamında ereğine bağlı olarak disipline olmuyorlar mı, 
mesela tıp birçok bilgiden birçok bilimden yararlanmıyorlar mı kendi ereğine 
bağlı olarak. Fizik, kendi ereğine bağlı olarak diğer bilimlerden yararlanmıyor 
mu, felsefeden oradan buradan. Biz de imanımızla beraber bütün 
disiplinlerden yararlanıyoruz ama kıblemiz Allah.  

Her ilim, her şey varlıktan tezahür ediyor, onun dışında değil. O zaman her 
bildikleri Cenab-ı Hakk’ın bir tavrı, başka bir şey değil. O zaman o tavrın 
bilgisinden mahrum kalma lüksümüz yok. Taha suresinde ne diyor, “De ki 
rabbim ilmimi arttır.” Direk emir ya, duayı emir veriyor, farz kılıyor üzerine, 
muhteşem ve o farzı yerine getiriyoruz şu anda. Ola ki anlayışımızda bir 
yakinlik olursa, ola ki o anlayışta yepyeni bir perspektiften Kur’an’ın üzerine 
âlemdeki yaşam ilişkilerinde Cenab-ı Hakk’a yakinlik bulursun.  

Modern yaşam geçmişi reddeder, post modern yaşam çeşitliliği getirir. Bir 
eksikliği var demiştik, sizden önce konuşuyorduk dostlarla, akıbete göre 
yaşamları yok. Akıbete göre yaşam olmadığı sürece, çok kaba olacak, Hz. 
Resulullah’ın “bismillah’sız iş güdüktür” diye bir sözü var, yani boştur demek. 
Akıbete göre yaşam olmazsa, yaptığını her şey sonuçsuzdur, boştur. Ereğe 
bağlı yaşayacaksınız. Enfal, ereğe bağlı yaşamı getiriyor bize. Eğer diyor, bu 
şekilde davranmazsanız, ereğe bağlı olarak yetişmeniz, ereğe yetişmeniz, 
Hakk’a yetişmenize imkân yok. Ama diyor ereğe bağlı olarak eylemler, 
seçimlerde bulundunuz, eylemleri de yaptınız; O zaman üzerinizde tezahür 
eden, (eylem birliğinde), üzerinizde tezahür eden (tevhid-i efal), eylem 
birliğinde tezahür eden Allah’tır. “Sen atmadın Allah attı’, “Siz öldürürken, siz 
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öldürmediniz Allah öldürdü” ve Allah kendisini taşımak için ve sonuçta da 
muradını yerine getirmek için her türlü hileyi yapıyor.  

Bakın hile deyince yanlış anlamayın, dolandırmak gibi bir şey değil, maksat 
üzeri örtüyor. Hile; maksat üzeri örtmek demek, hani bir amaç var, amacı 
doğrultusunda bir şeyi örtüyorsun. Hani bir dolandırıcı ne yapar? Bir amacı 
var, amacı için ne yapar; hile yapar, yani örter bazı şeyleri, başka şeyleri 
gösterir. İlizyonistler de öyle değil mi? Maksat üzeri örtmek, maksadına 
taşımak için. Maksat üzere örtüyor, onları olanlara zayıf gösteriyor, onları 
onlara zayıf gösteriyor ve kendi istediğini açığa çıkartıyor. Muhteşem. Savaş 
kaçınılmaz ve kendi muradı yerine gelir, ereğine getiriyor her şeyi.  

Şimdi toparlayayım. Ereğiniz taşınırken, sırlarınızı özelinizi açacaksınız diye bir 
kaide yok iç dünyanızda. Yaşam alanı edinirken, kendinizi, özellerinizi açığa 
vurmazsınız. Bazen hilelere de başvurursunuz.  Baba onu şöyle derdi; oğlum 
sen doğruyu söyle, ama şöyle söyle (kelimeleri kullandırırdı o) mesela birisi bir 
şey diyecek, nasıl diyeyim, nereden geliyorsun, şimdi yalan söyleyemiyorsun 
ya, doğrucusun, ya işte filanca yerden geliyorum diyorsun da, işten geliyorum 
diyorsun, tamam inandırlar. Ama gerçekten işten geliyorsun ama manevi 
işten geliyorsun… Hile mubah... Çünkü tartışma çıkmaz, şu çıkmaz, bu çıkmaz, 
her şey dengelidir ama niyetinize bağlı olarak doğru söyleyin, kandırmak için 
değil. Yani ereğiniz var, o zaman kandırmazsınız. Burada yalan söyleyin 
demiyorum. Bazen olur ki sizi zora sokacak şeylerde yalan söylemeyeceğiniz 
durumlar olur ama o sırada insanlara başka bir yön verebilirsiniz ama o sırada 
siz yürüyüşünüze devam edersiniz. Tatsızlık çıkmaz, şu çıkmaz, bu çıkmaz, 
yürüyüşe devam. Bir abimiz onu çok iyi kullanıyor. Ne yapıyor, neredesin 
diyorlar, işteyim diyor, benim yanımda sohbet ediyor, bazen yardım ediyor vs. 
doğru söylüyorsun diyorum, iştesin. Manevi iş de var sonuçta, ama o niyetle 
söylüyor manevi işteyim. Manevi işte değil de bilincinde, o işteyim diye 
söylerse o yalan. Ufak tefek şeyler ama anlamlı işler.  

Şimdi toparlayalım, noktalı virgülle...  

Enfal suresi sizden ereğe bağlı yaşamanızı ister, nedenlere bağlı değil, ereğe 
bağlı. Çünkü nedenler sizi zorlayabilir ama nedenlerin eylemlerinizde 
görünebilmesi için kıblenizde, ereğinizde görünmesi lazım. O zaman onları 
amaç edineceksiniz, iyiliği, doğruluğu, güzelliği, olması gerekeni. Olması 
gerekeni amaç edinecek ve eylemlerinizde oraya doğru sevk olunacaksınız ve 
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eylemlerinizde bulunacaksınız, bunu söyler. Onun içindir ki, bizim şu anda 
toplum olarak edinmemiz gereken şey; sonuçlara göre yaşam. “Eğer siz 
sonuçlara göre yaşamazsanız yeryüzünde fitne çıkar” diyor. Ne olur? Çünkü 
onların bireysel tercihi şu anda bizim burada oturmamamıza sebep olacaktı 
belki de. Eğer orada savaşmış olmasalar, o güç birliğini yapmasalardı, belki biz 
burada İslam’ı hakkıyla yaşamıyor olacaktık.  

Hz. Resulullah’ın Bedir duasına dikkat edin “Ya rabbi, sen bu küçücük 
topluluğu helak edersen yeryüzünde seni zikredecek kulun kalmayacak’, 
fesatlık ortalığı götürecek, fitne çıkmış olacak, zaten Resulullah’ın duası ayette 
de zikrediliyor. Eğer siz öyle davranmazsanız yeryüzünde bir fitne çıkacaktı 
diyor, büyük fitne yani sizi bağlayıcı bir şey değil. Sizin doğru yapmadığınız 
şeyler, bütün dünyayı bağlayıcı şeyler. Bunu en basiti şöyle diyordum. Hiçbir 
şey yapmıyorsanız bari iyi düşünün. Hiç değilse düşünceniz âlemde karşılık 
görsün. Çünkü eylemler bağlayıcıdır, yüksek derecede enerjiyle açığa çıkarlar. 
O enerjiyle âlemlere gönderme yaparsınız, âlemleri biçimlendirirsiniz. 
İnsanlarda karşılıklar bulur. Üzerinizdeki potansiyelleri yaptığınız eylemlerle 
birlikte dışarıya vurursunuz, yayarsınız, aynı bir televizyon yayını gibi, ha alıcısı 
açık olanlar, yayını açık olanlar ve yahut da hiç açık olmayanları etkilersiniz, 
tetiklersiniz nur âleminde. Onun içindir ki diyor; “yeryüzünde büyük bir fitne 
çıkardı.” Düşünün, biz de kötü düşünüyoruz, herkes kötü düşünüyor, yeryüzü 
fitne içinde, güven yok, selamet yok, özgürlük yok, nefisten yana hürriyet yok. 
Yaşam alanı olarak değerlerin yaşanacağı alan yok, araf maraf hikâye oldu 
hepsi zaten cehenneme sürükleniyoruz, gittik güme. Yaşam alanı ediniyoruz iç 
dünyada, dış dünyada, değerlerimiz doğrultusunda yaşıyoruz ama değerler 
nedenlerimizdir. Peygamber bir değer, ayetler bir değer, Allah bizim 
değerimizdir en üst değerimizdir üstelik. Ahlaki değerlerimiz var, erdemler; 
iyilik, doğruluk, güzellik, cömertlik, merhamet. Hani bir insan yardım yapıyor, 
yardım yaparken iyi insan diyoruz mesela. Farz et ki yapmasın, kendi 
vicdanıyla belki mesul olacak. Kendine hüküm verecek, tahakküm edecek 
insan. Bazı insan olması gerekeni yapmazsa, kendi kendine mahkûm eder 
kendine. Vicdanı ile baş başa kalır, nefsi levvamede. Hani kendini levmeden 
nefse and olsun ki, tahakkümü kendi üzerine olan nefistedir ama kendi 
üstüne de dönen.  

O zaman diyor ki nedenlere bağlı olarak amenna, ama sonuçları öngörerek 
yaşayın. Eğer eylemlerde bulunmazsanız, sonuçlar sadece sizin için değil, 
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sizden sonra gelenleri ve sizinle beraber olanları dahi etkiler. Eğer orada 
savaşılmasaydı, sadece ganimetlere gidilseydi, sırf nefislerine tamah ettiler 
diye, müminlik kimliğinden soyunmuş olacaklardır birincisi. Yani öyle olmamış 
olsalardı ne olurdu?  Mümin kimliğinden soyunmuş olacaklardı, imanlarında 
zayıflaşacaklardı. Bakın, savaşa gittiklerinde imanlarına iman veriliyor ama 
onda imanlarından soyunacaklardı, tamah ettiler çünkü. Onu da bırak, 
adamlar daha çok hırslanacak, daha da kuvvetli bir şekilde gelecek ve o kadar 
kuvvetli bir yapıda değillerdi. İmanlarından soyundukları için Allah da yardım 
vermeyecekti, zaten onu aşikâr söylüyor; “eğer siz dönerseniz, biz de 
dönücüyüz” diyor, “eğer siz bize geri dönerseniz biz de yardımları esirgeyici 
değiliz” diyor. Muhteşem bir şekilde onu söylüyor. Eğer siz gerçekten dönüp, 
nefsi emmarenize, hevalarınıza uyup onu yapsaydınız diyor, Allah’ın yardımını 
artık bulamayacaksınız diyor. Bunu başka şekilde de söylüyor; “fidye 
karşılığında esirleri değiştirmek, Peygamberin şanına yakışmaz” diyor, bakın 
tam bir kumandan. Siz yaşam alanı ediniyorsunuz ama menfaatlerini 
düşünerek nasıl bir yaşam alanı edinebilirsiniz? İlk önce bir yaşam alanı edin, 
ondan sonra değerlerine geç. 

Hz. Ömer’in bir hikâyesi var, hani savaşılıyor esirler ediniliyor. “Bu esirleri ne 
yapalım” diyor. Hz. Ömer; “bunların hepsinin tek tek kafasını vuralım” diyor. 
Üstelik mümin kardeşler arasında fitne olmasın diye “herkes kendi akrabasını 
vursun” diyor. Bu barbarlık gibi görünse de tamamıyla askeri, tamamıyla 
savunmaya dayalı. “Ya Resulullah” diyor. “Bunlar gittikten sonra bir daha 
gelirler ve Allah’a kılıç çekerler, dine imana kılıç çekerler” diyor. Aynen de 
dediği gibi de oluyor. Kendi aralarında istişare edip herkes merhamet ettikten 
sonrada fidye karşılı değiştirelim diyorlar. 

Burada ilkeyi konuşuyor, “menfaatleriniz doğrultusunda iş görmeyin, ilke 
doğrultusunda iş görün” diyor. Çünkü fidyede karşılık var, menfaat var, daha 
cazip. Ama sonuç öngörülmüyor. Niye? Nedenler var, çünkü yaşam şartları 
çok zor ve fidye daha cazibeli bir şey ama sonuçta erek öngörülmüyor. 

Hz. Ömer’in söylediği daha muhteşem,  Diyor ki; 7. Gök katında Cenab-ı Hakk 
Hz. Ömer’le aynı kararı vermişti ve Allah’ın size merhameti olmasaydı, 
yaptığınız işler sebebiyle, imanınız sebebiyle Allah’ın gazabını sizden giderici 
hiçbir şey yoktu. Gazabı burada ne ile gelecekti peki? Müşriklerle gelecekti. 
Menfaatleri doğrultusunda edindikleri için. 
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Nice savaşlar vardır ki, insanlarda rahata, menfaatlerine daldığı anda 
düşmanları tarafından helak edilmişlerdir. Nice insanlar vardır haklıydılar 
davalarında, bir zaafları- belki o sırada içki, o sırada kutlama, ganimetlere 
dalmaları- düşmanların geri saldırısına sebep vermiştir. Truva savaşını 
düşünün, savaşı kazanmanın cazibesi at…  

Savaştayken hiçbir şekilde menfaatlere, hevalara, şuna buna, hediyelere, 
fidyeler ganimet olarak elde ettiklerine aldanmayın. Bunu başka bir 
mertebede anlatalım, ereğe bağlı olarak; Hani Metin baba’nın bir hikâyesi var, 
Rufai tarikatından bir şeyh efendi gelmiş, İbrahim efendi yanına geliyor, 
kerametler gösteriyor, ‘ya diyor, tükürse keramet, böyle bir adam’, sakız 
çiğner gibi keramet gösteriyor, artık gına gelmiş, kerametten gına gelir mi? 
Vallahi gına geldi diyor. Bir gün dedi ‘gel halifem ol.’, ‘başımız bağlı efendi’ 
demiş Metin baba. Kime bağlı? Muhittin İhya Efendi’ye. İhya Efendi’de sohbet 
eden bir zat, kerametler fazla gözükmüyor, amenna görünüp görünmemesi 
de önemli değil, önemli olan kâmil, Allah’ın velisi mi veli. Görünüp 
görünmemesi önemli değil, Allah katında mahiyeti önemli, kişilerin ona veli 
deyip dememesi değil. Her neyse, oturuyorlar, sohbet ediniliyor, konuşuluyor, 
sonra bu alıyor çekiyor, gidiyor. Baba diyor ‘ nasıl buldun’, İbrahim efendi; 
‘Pehh…’ diyor, ‘tarih, coğrafya öğrenmeni…’, birazda kaba bir tonu varmış, 
Irak lehçesi, Türkmeneli’nden gelmiş zaten. İhya babanın yanına gidiyor, İhya 
baba şöyle bakıyor; evlat diyor, kerameti gözüne perde olmuş… Ganimetleri 
gözüne perde olmuş…  Savaşı kazanmış, ama ganimetler gözüne perde olmuş, 
hakikate perdeli. Eğer kendi nefsiyle gitmeseydi, orada ne var diye gitseydi, 
kendi kerametlerini, ganimetlerini bir köşede bıraksaydı, yani tacını, 
saltanatını, asasını bir köşeye bıraksaydı, kürkünü dimi, Allah’tan ne giydiyse, 
hani derler ya üryan, çırılçıplak… Yani Allah’tan geldiği gibi, gitseydi önüne 
gelen oradaki hakikate şahit olacaktı. Yani Cenab-ı Hakk’ın orada hangi sıfat 
üzeri tecelli ettiğine tanık olacaktı. Kerameti gözüne perde olmuş.  Ganimetler 
gözünü perdelemesin, hangi düzeydeyseniz, hangi savaştaysanız önemli değil, 
hayat savaşı, gaye savaşı, nefsinizle olan savaş, sakın ha sakın ganimetler 
gözünüzü perdelemesin.  

Toparlarsak, savaştayken, savaşın kuralları neyse ona göre savaşın, kurallarına 
uyun. Kaybetmek için savaşmıyorsun, kazanmak için savaşıyorsun. Enfal 
suresi kazanmak için savaşın diyor, zaten fetih kavramını onun için kullanır, 
kaybetmek için savaşılmaz, kazanmak için savaşılır. Kaybetme bilinciyle 
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savaşıyorsanız zaten savaşı kaybetmişindir. Nefsinle kaybetmek için 
savaşıyorsan zaten kaybetmişsindir.  

Savaş alanında savaşırken savaşın kurallarına uyun, yani amaca yönelik olarak 
hareket edin. Kendi nedenleriniz doğrultusunda değil. Amaç Allah ise 
amacınızı Allah’a göre hareket ederek bulun. Amacınız neyse ona göre 
hareket edin. Yani dünyada bir şeyin savaşını veriyorsunuz, ilmin savaşını 
veriyorsunuz. O ilmin savaşında ereğiniz neyse, çabanız neyse ona göre 
savaşın. Kendi nedenleriniz orada engel olmasın. Kendi nedenleriniz amaca 
ulaşmaya engel olabilir, onları aşın diyor. Onun için Enfal suresi ereğe bağlı 
olarak, amaca bağlı olarak kendimizi aşmaya, kendi niyetlerimizi, kendi 
tasarımlarımızı, zanlarımız vs vs geride bırakmayı ve amaç neyse orada kararlı 
ve tutarlı olmayı, ona göre hareket etmemizi ve eylemlerimizde göstermemizi 
ister. Bu yüzden Araf suresinde bir parça daha nedene bağlı bir anlatım 
varken, Enfal suresinde ereğe bağlı, amaca bağlı bir anlatım anlatılır. Amaç 
edinin ve bu şekilde yaşayın diyor ve bize yaşam alanı oluşturulur. Savaşan 
insan yaşam alanı edinir. Bakın savaşçı olamazsanız, silik, ezik olursanız 
hayatta hiçbir şeye tutunamazsınız. Savaşçı insan tutunan insandır, yıkılmaz, 
savaşçı insan ayağa kalkıyor kimlik kazanıyor ya yıkılmaz. Dağ düşse ne olur, 
kâinat yıkılsa ne olur? Dayanağı Allah… “O müminler ki, dayanakları Allah’tır” 
muhteşem bir şey, “ Ve onlar birbirlerine hayırlı ameller işlerler’. Sonuna 
doğru gidin “birbirlerine işlerler” diyor. Çünkü birbirlerine pek merhametli 
pek sevgilidirler. 

- Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp 
beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah’ın düşmanını, sizin 
düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah’ın bildiği 
düşman kimseleri korkutunuz’ diyor. “Allah yolunda ne harcarsanız 
eksiksiz size döner” diyor.  
 

 Bizim bilmediğimiz, Allah’ın bildiği düşmanları korkutmayı nasıl 
anlamalıyız? Bugün olarak düşünürsek nasıl harcar isek eksiksiz geri 
döner? 

Bu tamamıyla psikolojik, diyor ki; “atlar hazırlayın.” tamamıyla psikolojik. 
Askerde bize psikolojik bir şey yaparlardı; bağırmak, her askerin yaptığı bir 
şey. Ses çıkartma, sen ne kadar kendini kuvvetli, güçlü gösterirsen karşı taraf 
psikolojik olarak o kadar yıkılır. Algı yönetimi ile alakadar bir şey. Algı 
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oluşturma ve algı yönetimi. Aynı zamanda ekipman edinimle de alakalı. 
Ekipmanın olmazsa savaşı kazanamazsın diyor. Onun için “bakımlı hayvanlar, 
atlar vs. edinin” diyor. Âlem de bir şeyle savaşıyorsan teçhizatın, donanımın 
olacak, donanımın olmazsa ve psikolojik olarak da karşındakileri 
etkileyemiyorsan savaşa katılma diyor. Ne kadar kuvvetli olursan ol 
kaybedersin. Çünkü o senin donanımına göre hareket edecek bir bu, savaşta 
önemli olan donanımdır. Bir ülkenin bir insanın kendi savunmaları yoksa 
hiçbir zaman karşısındakini etkileyemez, sınırlayamaz, karşısındakini 
öteleyemez. Orada diyor ki “atlar edinin’, atlar edinin demek, binekler demek, 
sen melekelerini binekler edinip, kuvvetler olarak, dışarıya eylemlerinde 
göstermezsen, sağına soluna kendini güçlü göstermezsen, silik ve yılgın 
gösterirsen ne olur? Eskiler güzel bir şey söylemiş; eşek olana semer vuran 
çok olur. Kuvvetli göstermezsen yıkılırsın, hayat savaşını kaybedersin. Kendi 
motivasyonunuzu artırırken, karşınızdakinin motivasyonunu azaltmalısınız. 
Çünkü ekipmanınız size güvencedir. Psikolojik olarak da sizin donanımlarınızı 
kuvvet olarak kullanışınız, onların üzerinde Allah’ı bularak kuvvetli, azimli bir 
şekilde kullanmak size bir dayanaktır. 

Aynı zamanda nefs-i emmareniz ile olan çarpışmanızda, psikolojik savaşınızda 
kişiliğinizde değerler, ilkeler size burada binekler olur, ilkeleri dayanak alırsınız 
ve kullanırsınız. Bunun böyle olması gerekiyor düşüncesi, vicdanın üzerinden 
onları olumsuzlama, yani nefsi emmarenin hallerini olumsuzlama, onlar 
sayesinde gerçekleşir. Aşk, iyilik, doğruluk, güzellik... Bir şeyi en güzel şekilde 
savmanın yöntemi nedir? Hani nefs-i emarenizden örnek, birine haset 
ediyorsanız, onun için bir iyilik dileyin, tersini yapın. Tersi dediğimiz aslında 
olması gereken. Çünkü haset olmaması gereken, ama ilkesinden bakarsanız 
hikmet gereği o da olması gereken, çünkü iyilik çıkması gereken bir şey. 
Olması gerekenden yaklaşın. 

Biz sizlere nice binekler verdik diyor. Aşk, sevgi, iman bir binektir, 
melekeleriniz bir binektir. Melekelerinizi kuvvetlendirin, güçlü olun, iradenizi 
koyun. Sen bunu iki defa yaparsan, senin özgürlüklerini sınırlamazlar, 
değerlerini yaşayacağın şeyi sınırlamazlar, alanını küçültmezler. İnsan kendi 
değerlerini yaşayamazsa kendi dünyası kendine virane olur, dar gelir. Burada 
binekten kastedilen şey duruşunuz sağlam olsun demektir. Çünkü ata binenin 
duruşuyla, yaya yürüyenin duruşu aynı değildir. İlkelerini binek edin, 
duygularını binek edin, iradeni binek edin, melekelerinizi binekler edinin. O 
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zaman yürüyüşünüz daha sağlam olur. Yani fetih yakındır, yani yolda 
yürüyüşünüz daha kuvvetli olur. Yürüyerek bir arşın gidersiniz, atınızla bin bir 
arşın gidersiniz. Şimdi uçakla gidiyorsunuz, demek istediğim bir tefekkür 
ediyorsun, bakın bir kelimenin peşinden insanlar senelerce koştu. Vallahi 
diyorum senelerce sırf bir kelimenin peşine koşan insanlar var. Sabır kelimesi 
üzerine koşan evliyaullah var. Âlim demek ne demek diye, gidip araştıran 
insanlar var. Şu an tefekkür ediyoruz, o kadar bilgi, o kadar şey, öğreniyoruz, 
yaşamımıza taşımaya çalışıyoruz, ne kadar yapıyorsak. Sonuçta önemli olan 
hepsini ahlaka taşımak, sınırlarına taşımak, sınırlar doğrultusunda yaşamak... 
Ahlak sınırlayıcı olandır, biliyorsunuz ama bildiğiniz şeyler sizi sınırlamıyorsa, 
kıymetli şeyler değil. Biliyorsunuz ve değerleriniz doğrultusunda onları 
biçimlendiriyorsunuz ve hayatınıza taşıyorsunuz değerli olan odur. 

Onun için Resulullah; “Ya Rabbi fuzuli ilminden sana sığınırım” diyor. Fuzuli 
ilimden kastedilen Allah’a yetiştirmeyen, ilkeye taşımayan, sınırlar 
edindirmeyen ilimdir. Eğer bir insan pozitif bilimler öğreniyor ve orda Hakk’ı 
okuyamıyorsa o ona yüktür, kitap yüklü eşektir.  Bizde kitap yüklü eşek olalım 
ama Allah’ın kitabını taşıyan, kendi niyetine çeken, bilgiyi kendi hevasına 
taşıyan, enaniyete bencilliğe taşıyan, azazilliğe taşıyan, ben biliyorum siz 
bilmiyorsunuza taşıyan bir eşek olmayalım.  

Allah biliyor, biz bir şey bilmiyoruz. Ne kadar verdiyse o kadar biliyoruz ve 
halende talibiz, Allah’a talibiz, Allah’ın öğrencileriyiz. Bir tane Allah’ın 
öğrencisi olmayan bir adam gösterin bana, Allah’ı inkâr edenler hariç. Eğer ki 
yola talipseniz “sorun ki söyleyeyim” diyor, “akletmez misiniz?” diyor. “Kulum 
aklettiği, düşündüğü zaman onun manasını ben veririm” diyor. Bakın, 
öğreniyorsunuz, düşünüyorsunuz ve Allah’u Azimüşşan size cevap veriyor. 
Demek ki talip olduğunuz öğretmen O’dur, önemli olan kendinizdeki mürşidi 
bulmanızdır, bununda tek yöntemi tefekkürdür, vicdanınızdır. Vicdanınızda 
kalben bulursunuz, tefekkürünüzde aklen bulursunuz. Ve size cevap veren 
hep Allah’tır. Vicdanınızda bir konu hakkında karşı karşıya kaldığınızda Cenab-ı 
Hakk size olması gerekeni söyler, fıtratınızda vardır o. Yapıp yapmama seçimi 
size kalmıştır. Bazen gaflete düşüyoruz yapamıyoruz ama olsun, Allah af 
eylesin diyoruz Tevbe süresi ile geri dönüyoruz.  

Önemli olan savaşmak, mücadele, evet nefs-i emmaremiz çıktı öyle bir şey, 
karşı karşıya kaldık bir şeyle ama vicdanımız müsaade etmiyor eyvallah, Allah 
müsaade etmiyor demektir o. Vicdanınızın müsaade etmediği bir şeyi yapın 
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ömrü billâh onunla yaşarsınız. Vicdan sürekli sizi rahatsız eder ben sana 
demedim mi yapma diye. Allah hâlâ kabul etmiyor demektir bu. İyilikler 
kötülükleri gidericidir demek, iyiliği, salih amelleri binek edinin demektir. Bu 
sizin batınınızda, potansiyellerinizde olanları eylemlerinizde gösterin, onlar 
sizi Allah’a taşımanın binekleri olsun. Atlar edinin ve o şekilde savaşa çıkın. 
Sizin bilmediğiniz düşmanlar vardır diyor. Sağını, solunu çevreni düşünerek de 
hareket et diyor. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum diyor. Burada cinler 
kastediliyor. Musallat olanlar süfliler var, musallat olan cinler var, musallat 
olan melekler dahi var. Allah imtihan etmek ister meleğini bile gönderir. Sırf 
insanı bir yerlere taşımak için Allah’u Azimüşşan bir meleğini insana musallat 
eder. Melek doğru bir bilgi ile gelir ama sınırlar sizi orada ve hep orada 
kalırsınız.  

Hiçbir bilgide sınırlı kalmayın. Her bilgi kendi varlık ilkesi neyse onun 
doğrusunu verir. Onun için mutlak bilgi olarak hiçbir şeyi kabul etmeyin. 
Önemli olan Allah’ın bilgisidir. Allah’ın varlık bilgisini mutlak bilgi olarak kabul 
edin ve bütün bilgileri onun bir tavrı, onun bir açılımı, tezahürü olarak kabul 
edin. Ve herkesin o tezahürleri farklı farklı yorumlayacağını da bilin. Çünkü 
senin sıfatın başkadır, başka birinin sıfatı başkadır, onları yorumlayışları da 
görecelidir bu yüzden. Yani bir Muhiddin Arabi’nin bir ayete bakışıyla, bir 
Tirmizi’nin bir ayete bakışı aynı olabilir mi? Musa a.s günümüzde olsa ve 
Kur’an’ı Kerimi okuyup değerlendirse ve İsa a.s günümüzde olsa ve Kur’an’ı 
Kerim’i okuyup değerlendirse aynı şey olabilir mi? Birisi elinde kılıç kafamıza 
kafamıza vurur. Birisi bakın burada sevgi var, muhabbet var, aşk var der… 
Karakterlerine göre, değişik ilkelerine göre yorum, üslup biçimleri, bizi 
etkileyiş biçimleri, yorumlamaları değişir. Birisi bizi o ayetle disipline etmeye 
çalışır, birisi o ayetlerle bize hayat örnekleri vermeye çalışır. İsa hayat örneği 
verir, zorlayıcı değildir ki! Ama Musa zorlayıcıdır, cebbardır, Musa bizi doğa 
gibi cebreder, bize zorunlulukları gösterir. İsa a.s ise sürekli sevgiden 
merhametten bahseder, Allah’ın sevgi dolu olduğunu anlatır, 
potansiyellerimizi, gayretimizle açığa çıkartalım diyerek bizi motive eder. Birisi 
sınırlar, birisi motive eder. İsa motive edicidir, İncil’de müjde demektir ve 
müjdeler motive eder insanı. Yasa ise zorlar, sınırlar insanı, yani ayetleri aynı 
şekilde okumalarının imkânı yoktur. Ya Musa olacağız ya da İsa, hem 
sınırlayalım, hem müjdeyi de alıp motive de olalım ve bunları eylemlerimize 
taşıyalım, Peygamber gibi… “Güzel ahlakla ahlaklanınız” demek, “ben zaten 
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Allah’ın ahlakıyla ahlaklanıyorum, fiilimde görünüyor, sıfatlarımda görünüyor 
ve sizde ahlaklanın” demektir. Çünkü kendinde olmayanı söylemez.  

O psikolojik olarak motive olmamız ve motivasyonlarını bozmamızla alakalı bir 
şey, sen sağlam olursan şeytanın motivasyonunu bozarsın anlamında. 

Ayet muhteşemdir, savaşırken bize her türlü ihtimali değerlendirerek ve ona 
göre hazırlıklar görerek, eylemlerde bulunmamız gerektiğini söyler, kastedilen 
her türlü ihtimal. Çünkü hangi ihtimallerle karşı karşıya kalacağın belli değil. 
Gördüklerimiz var, görmediklerimiz var. Görmediklerimiz münafıklarsa, 
görmediklerimiz gizlilerse, görmediklerimiz haset nazarlarsa her türlü ihtimali 
değerlendirerek dikkat etmemiz ve sağlam adımlarla yürümemiz lazım. Yani 
aklını kullan diyor. O ayet bir parça aklidir, çünkü savaş çetindir, duygusal 
savaşma diyor. Tamam, Allah’ı dayanak edindin, Allah da seninle, motivede 
etmiş melekler vermiş, melekelerin inanılmaz bir şekilde iradi olarak tezahür 
ediyor, ama aklını da kullan, bütün ihtimalleri değerlendirerek hareket et. 
Çünkü savaş alanında bütün ihtimalleri görmen lazım. Eğer bunları görmezsen 
hiç ummadığın bir yerden darbe gelir yıkılır kalırsın. En güvendiğin kişi 
arkandan hançerleyebilir, en yakınların düşman olur.  

Enfal suresi tamamıyla bizi bize çevirir. Müminin dayanağıdır ve birbirleriyle 
olan ilişkilerinde dayanak edinir. Önce Allah’ı dayanak ediniyorlar sonra 
birbirlerini. Çünkü aynı ilke doğrultusunda dayanak edinenler aynı zamanda 
birbirlerinin motive edici güçleridir. Birbirlerine aynadırlar, birbirlerine ayna 
oldukları için aynı zamanda birbirlerine yol gösterirler, birbirlerine 
dayanaktırlar, birbirlerine dert ortaklarıdırlar, birbirlerine müjdecidirler, zor 
şartlarda bile motive edici oldukları için o dertlerden kurtarırlar seni.  
Buradaki kurtarış maddi bir kurtarış değil, psikolojik bir kurtarıştır, dayanağın 
var, arkadaşın var, berabersin. Kişi istese de istemese de psikolojik olarak 
yanında dayanakları varsa kişiler olarak, zaten korkmuyor. Psikolojik olarak 
destek görüyor, motivasyon alıyor.  

Enfal süresini okuyan muhteşem bir özgüven bulur ve bütün ihtimalleri 
düşünerek nasıl yaşaması gerektiğinin bilincini edinir. Bu hayatta nasıl 
yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. Çünkü bu hayat bir savaştır, kendi 
gönlümüzde, bedenimizde de nefsi emmaremizle bir savaştayız, ruh varlığı 
olarak, biz ruhuz, ruh varlığıyız beden varlığı değiliz, tin varlığıyız, maneviyat 
varlığıyız. Maneviyatımızı, potansiyellerimizi eylemlerimizde gösteriyoruz ve 
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eylemlerimizde bize güven verir. Yaptığınız bütün iyi eylemler, bütün iyilikler, 
size güven olarak geri dönerler, sizi bilinçlendirir, sizi sağaltır, kuvvetlendirir. 
O yüzden savaşın neresinde olursanız olun iyilikten sakın taviz vermeyin. 
Milletin ne dediği önemli değil siz iyilikten taviz vermeyin. Sizi onure edecek 
olan Allah’tır, millet demese de olur. Millet için bir şey değil, Allah için yapın, 
yaşam alanı oluşturmak için yapın. Hüvel batın, hüvel zahir, hem batınen ruh 
olarak nefes alabileceğiniz bir bedeniniz olsun, bir kalbiniz, bir gönlünüz 
olsun. Nefsi emmarenin daralttığı bir kalbiniz olmasın.  Nefsi emmare 
daralttıkça artık haz almaya başlarsınız. Hazlarda sizi zevkten mahrum bırakır. 
Buradaki zevk dediğim manadan mahrum bırakılmaktır. Manaya doğru 
giderken de hazlardan keyif aldığınız için, zevkler geldikçe sizi sıkar ve daha da 
zorlaşır işiniz. Onun için doğrulmak kolay bir şey değil. İpliğin iğne deliğinden 
geçmesi kolay bir şey değil, esnek olmanız lazım ve dosdoğru olmanız lazım. 
Buradaki esneklik Hakk’ı kabul ile alakalı bir şeydir. Nefsiniz ne kadar kendine 
esnekse Hakk’tan o kadar uzaktır. Ne kadar ilkeler doğrultusunda esneklik 
kazanıyorsanız, gönlünüz o kadar genişse –takdiri İlahi- Cenab-ı Hakk’a 
yetişmeniz o kadar kolay olur. Yaşam alanı edinin ve bütün ihtimalleri göz ardı 
etmeden, düşünerek, aklederek eylemlerde bulunun, adımlar atın ama 
yürüyün. Çünkü Enfal süresi ile beraber ayağa kalktık. Yani artık değerleri 
tutup da ayağa kalkma çabası içinde değiliz. Enfal süresi ile beraber artık 
ayağa kalktık, yürüyoruz. Ama yeni yürüdüğümüz için küt diye düşüyoruz da. 
Kalk yine yürü diyor. Tevbe suresinde bakalım ne olacak? 

Kur’an başkalarının dediği gibi Peygamberimizin yazdığı, bir şey değildir. 
İlkeleri yerine konunca her şey yerli yerine oturuyor.  Bütün kitapların 
deformize edilmesinin sebebi budur. Yeniyi en yetkin bir şekilde ortaya 
çıkartmak için. Çünkü yeni bir şeyle ilerlerler. Eskisini geride bırakmanın bir 
sebebi olmalı ki, yeni şey daha güzel bir şekilde kabul görsün. Ama eski şeyde 
de bir doğru olduğu için eskiyi bırakamıyoruz. O zaman tutuyor onu insanlara 
deformize ediyor. Kimler? İnsanların menfaatleri doğrultusunda onu 
deformize ettiriyor... İncil’deki ve Tevrat’taki bütün hükümler Kur’an’ı 
Azimüşşan da kabullerdir. Onun için diyor; onlar kendi ayetleriyle gelsinler 
diyor. Yani kendilerine verdiğimiz kitabı sıkı sıkıya tutmuş olarak gelsinler. 
Oradaki hükümleri kabul ediyor ama eklemeleri kabul etmiyor. O kitaplardaki 
mitler, hikâyeler, yorumlar, kabul görmez çünkü sonradan eklemelerdir. 
İsteyen istediğini söylesin. Ya Allah’ı bilmiyor ya da maneviyattan haberi yok 
demektir. Ya da Kur’an’ın hiçbir şekilde hakkını bilmiyor demektir. Ayetlerin 
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kendisinde hükümlerin kabul gördüğünü ve sonradan eklenen mitlerin vs 
kabul görmediğiniz bizatihi söyler. Peygamberlerin hataları vardır ama 
Tevrat’da abartılarak anlatılmıştır. Emirler bu kadar ağır olursa insan o 
emirlerin altında menfaatine göre, yeni bir yol açmak için nefsine avukat 
olarak yeni yeni şeyler ekler yani onu söyleyeyim. Bunu kendi şeriatımızda da 
görebiliriz. Emirler o kadar ağır ki insanlar bir şeyleri kendi nefslerine 
uydurmaya çalışıyor. 

Şeriat bizlerin, sınırlar değerler edinmemizi sağlar. Ama kalp de duygularımızı 
öldürmeye doğru götürür. Zorlar, nefsi emmareyi de zorladıkça 
duygulanımlarla beraber, hevalarla beraber açıklar aramaya çalışır. Ondan 
sonra insanoğlu buna uygun fetvalar yazmaya çalışır, geçmişi de bilmiyor, 
kendine göre yontarak anlatır. İncil ve Tevrat’taki hükümlerde tabii ki 
doğruluk payı vardır. Ama disiplin olarak bir şeyi ilkesiyle okuduğumuz zaman 
bize gerçekliğini ne kadar verecek problem o. Bir şeyi ilkesini bilmeden 
okuduğunuz zaman kendi yorumunuzu katarsınız sadece. İlkesini katmadan 
okuduğunuz her şey kendi sıfatınıza göre yorumdur. İncil de bundan ibarettir. 
Yehova’nın, Matta’nın ilkelerini bilmeden o İncil’de ne kastedildiğini 
anlayamayız. 4 İncili yazanın ilkesini bilirsek İsa’dan anladıklarını anlayabiliriz 
sadece. O insanların ilkesini yakalayabilirsek ya da anlarsak İsa’nın ilkesini 
değil, onların İsa’dan ne anladığını. 

Gerçek İncil olsa İsa’dan kastedilen neyse onu anlarım. Kur’an Allah’ın 
kitabıdır ve Allah’ın ne kastettiğini ilkesini koyarsan anlıyorsun. 

Tevrat yasaların kitabıdır ama mitlerle doludur. Çünkü yasalar ağır geldiği 
zaman mitsel bir hikâye başlıyor. Bu hor göreceğimiz, hakir göreceğimiz değil, 
olması gereken bir süreç bu. Çocuğu bile yetiştirirken çok fazla kural telkin 
ettiğimizde kendi hayallerine, mitine kaçar. 

Hakikat geldiği zaman da herkesin kendine, esmasına göre yorumu olacaktır. 
İsa’da da olan odur. Hakikati getirdi. Herkes de sıfatı gereği yorumladı. Kur’an 
artık kaçacak bir yeriniz yok, size sınırlar getiriyorum ama hayallerinize, kendi 
sıfat ve zanlarınıza göre değil, benim anlattığım yerlerden ders alarak diyor. 
Uydurulmuş kendi yazdığınız bir şekilde değil diyor. Benim anlattığım, 
geçmişe ait ibretlerden ders alasın diyerek. Sen onlardan sorumlu değilsin 
diyor, onlarda senden sorumlu değil. Birbirinizin yükünü almazsınız diye ayet 
var. İbretlik ders alınacak, hayatı canlandıracak şey demektir. Ders aldığın şey, 
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hayatında canlandıracağın şeydir. Zikrini yap dediği şeydir. Kur’an seni 
hayallerinle dahi ilkesel olana götürüyor. Ontolojik, arketipal olana götürüyor. 
İsa’ya, Musa’ya Firavun’a, Nemrut’a götürüyor ve hatta kararlar ver diyor 
hangisi olacağına dair ders veriyor. Şimdi onu getiriyor, yasaları da getiriyor, 
sanatı da getiriyor, ilahi gibi.   

Ses insanı etkiler, ses ruh taşır, maneviyat taşır, içerik taşır, o içeriği sesle 
nakledersin, ses taşıyıcıdır. Cenab-ı Hakk’ın manalarını taşıyıcıdır. Kur’an’ı 
düzgün bir okuyuş, insanı duygulandıran bir okuyuş, aynı zamanda o içeriği 
anime eder, canlandırıverir. O sırada anlayıp anlamamak da önemli değil, sen 
de canlanması önemli. Taşıyıcı olman önemli, İleride anlaşılır, çıkar bir yerde. 
Davud’u da koyuyor, ama Muhammed Mustafa ile beraber hayatınıza taşıyın 
diyor artık. Hayata taşınmayan şeyin gerçekliliği yoktur. Yukarıdaki birisinin 
gerçekliliği yoktur. Hayatınızda göreceksiniz, şahit olacaksınız. Muhammed 
Mustafa Efendimize Enfal suresi bunu net anlatıyor. Siz atmadınız Allah attı, 
siz öldürürken siz değil Allah öldürdü. Yani hayatta gerçekliliğini bizatihi kendi 
üzerinizde deneyimlediğiniz bir varlık var. Yukarıdaki bir varlık değil. 
Uzaklarda bir varlık değil. Yaşamın bizatihi sahibi olan ve onunla yaşadığımız 
bir varlıktan bahsediliyor. Onunla öldürdüğümüz, onunla öldüğümüz, onunla 
canlandığımız, onunla yaşadığımız, onunla yürüdüğümüz bir varlıktan 
bahsediliyor. 

Ashab-ı Kiram, Ashab-ı Sufya bizatihi içine dâhil olan veli olanlardır. Özellikle 
Ashab-ı Sufha velidir, bizler onları normal insanlar gibi görüyoruz. Kerametleri 
ve mucizeleri bize nakledilmediği için… Onlar gönülleriyle cennete taşınmış ve 
cenneti bir şekilde dünyada da yaşayan insanlardır. Yani eylemlerinde, iç 
hallerinde bunları gösterebilen insanlardır. Dedikoduları yapılmamıştır ayrı 
mevzu… Hz. Ali’nin dedikodusu çoktur, dedikodusu çok olduğu için onun 
kerametleri bize daha güzel nakledilmiştir.  

Bu gibi insanları eleştirebilmemiz için o zamanlara gidip Müslüman olmamız 
lazım. Çölde yaşamanın zorluğunu bilmemiz gerekir. Yaşanacak bir ortam yok 
orada onun için o zor şartlara gidip ondan sonra eleştirelim.  

İşte bu Kur’an’ın mucizesi, Kur’an’ın mucizesi değil, Allah’ın Kur’an mucizesi, 
Kur’an bir mucizedir, Aliyy ül ala bir şuurun eseridir. Ona da Allah diyoruz 
zaten, karşılığı yok şuur olarak. Bütün sureler birbirini tamamlamaktadır. 
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Toplu olarak baktığımızda da bunu daha net anlarız. Toplu olarak baktığımız 
zaman bütün surelerin birbirini açtığını görürüz. 

Şu ana kadar olan sureler hep özgürlükte gezdiriyor bizi ama tam adını 
koymadı.  Aklımızda sınırlarımızı değerlerimizi edinmemiz… Eylemlerde 
bulunuşumuz, yaşam alanı edinişimiz, fiillerde gerçekliğin tahakkuk edişi ve 
gerçeğe göre özgür olduğumuzun bilincini edinişimiz… Halen bizi bir sürece 
koydu ama halen bize özgürüz demedi. Ama diyecek. 

Kâbe bir taşıyıcıdır, bir semboldür. Allah’a taşıyıcı bir binektir. Namaz, oruç 
hepsi birer bineklerdir. Yeter ki binmesini bilelim.  

Bu surede Cenab-ı Hakk başkumandandır. Savaşı kazanmaya odaklanmış bir 
başkomutandır. Ve savaş kazanılıyor. Bundan sonra Tövbe suresine gidiyoruz. 
Orada Takdir-i İlahi düşmeler, yılmalar, ters şeylerde bulunmalar, yani 
münafıklığa doğru gitmeler, diğer savaşları, zorlukları, ölümleri gördüğü 
zaman kaçmalar, gitme istencinin kırılması, savaşmaktan yılmalar yani. Yılma, 
çökme, geride kalma Tövbe suresinde rastlayacağımız şeyler. Ama Tövbe 
suresinde artık saflar, kimlikler belli olduğu için net konuşmaya başlıyor. 
Mümin, münafık, müşrik, kâfir... Burada kimliği koydu, yaptığınız eylemler 
sonucu bu kimliklere taşınacağınızı söylüyor. Artık burada sonuca gelindiği 
için, kimlikler okunmaya başlayacak sana. Ama burada çocuklar gibi düşe 
kalka öğreneceğiz. Çünkü her düşüşümüz bir tecrübedir. Tecrübelerimiz daha 
sağlam yürüyüşümüze sebebiyettir. Onun için deneyim deyip geçmeyelim. 
Her düşüşüm, her hatam, her yanlışım, her günahım şu anki halime sebep 
olmuşlardır. Şu anki bilinçlenmeme ve şu şuursal halimle 
değerlendirmelerime sebep olmuşlardır. Bazen bilgide de hata yapmanın 
güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğrusunu getirecek. Hiç düşünmeyip 
hata yapmamaktansa, düşünerek hata yapmayı tercih ederim. Çünkü Hakk 
geldi, Batıl zayi oldu. Batıl zayi olmaya mahkûmdur. Yanlış bildiğimin doğrusu 
var. Rabbim muhakkak benim yanlış bildiğimin doğrusunu önüme 
getirecektir. Ne yanlış biliyorum ne doğru kendi dünyamdayım. Ot gibi 
olmaktansa yanlış yapmak daha iyidir. Sonuçta doğru gelecektir. Allah takdir 
etsinde doğru geldiğinde iman edenlerden olalım. Yani onunla yürüyenlerden 
olalım. Ona inatta duranlardan olmayalım. Önemli olan da bu, yanlış 
doğrunun azığıdır sözü bunu güzel bir şekilde anlatır. Biz yanlışlar üzerinden 
doğruya taşınırız. Doğruyu da yanlışla biliriz. Eğer yanlışlarımız olmazsa 
doğruya taşınmamıza imkân yok. Hak ile yüzleşmemize imkân yok. O yüzden 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

384



iyi ki de yanlış yapıyoruz. Hiç yapmamaktan, hiç düşünmemekten iyidir. Yanlış 
bilgi en sonunda doğru bilgiye taşır insanı. 

05.04.2015 
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9-TEVBE SURESİ 

 

Eğer Muhammedi isek hayatın gerçeklerine göre yaşamak zorundayız.  Allah 
ne demiş ise ona göre yaşamak var. Önemli olan da o zaten. Hani bir tanesi 
diyor ya, Şam yolunda bir tane sulak yer bulayım gideyim orada kendimi 
hadım ettireyim ve Allah’a ibadet edeyim. Resulullah “Ben sizin için güzel bir 
örnek değil miyim” diyor. “”Eşlerim var, güzel kokular sürünürüm.” Yani 
papaz olmayı mı istiyorsunuz diyor. Hayatın gerçekleri ne ise onu görüp ona 
göre yaşamak şart. Kendi aklımızın tahayyülleri, vesveseleri, ilhamatları, 
bunlar bizi yolda bırakır. Bunlara çok dikkat etmek lazım... Vesveseler, şunlar, 
bunlar, ona göre, buna göre yaşam yok. Olması gereken neyse ona göre 
yaşam olacak, seçimlerimizi de ona göre yapmamız lazım. İçimden bir ses 
geliyor bunu böyle yapma, gerçekle alakası var mı? Çalışmam gerekiyor ama 
içimden bir ses bugün işe gitme diyor. Hayır, bugün işe gideceksin. İçimdeki 
ses sohbete gitme diyor ama sohbet Allah sohbeti, gerçek olan senin Allah’a 
yetişmen, ilkesel olan o. O zaman içindeki sesi dinlemeyeceksin, gerçek olana 
göre hareket edeceksin. 

İnsanların nereden gelip gittikleri değil, önemli olan sonuçta nereye taşınmış 
olduklarıdır. Kim oldukları değil, taşınmış oldukları yere göre kim olduklarıdır. 
İlhamatlara vesveselere göre yol gidilmez. Hayatın gerçekleri vardır, 
hakikatleri vardır, o hakikatlere göre hayatın gerçeklerini yorumlayıp ona göre 
yol yürümemiz lazım. Şu şöyle dedi falanca böyle dedi, Kur’an’da yeri var mı? 
Yok. O zaman umursama, bu ben bile olsam fark etmiyor, öbürü bile olsa fark 
etmiyor. Hadiste yeri var mı?  

Hayatta iki referansım olmuştur biri Kur’an diğeri de Resulullah’ın sözleridir. 
Aklımı bu iki ilkeyi referans alarak disipline etmişimdir. Birincisi Kur’an, ikincisi 
hadis… Önüme ne gelirse gelsin bakıyorum ayetlerde karşılığı var mı? Yoksa 
hiç umursamıyorum. Ayette karşılığı varsa bu açıdan da bakıyormuş diyorum. 
Ayette karşılığı yoksa es geçiyorum. Niye böyle dedi de demiyorum. O onun 
zevki. Önemli olan doğru, çünkü doğru benim hazinem. Hani diyor ya “Hikmet 
müminin hazinesidir, nerede bulursa gitsin alsın”.  
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Kur’an’a göre düşünmeyi bırakıp kendi keyfimize göre düşünüyoruz. Hadise 
göre düşünmeyi bıraktık, sağa sola göre düşünüyoruz. Filanca hoca efendi 
dedi. Söylediği Kur’an’da var mı yok mu? Vallahi efendimin yanında 
gördüğüm kerametin haddi hesabı yok. Ama ayette yeri var mı diye 
bakıyordum. Ama şüphe bağlamında değil örtüştürmek bağlamında. Yerim 
sağlam olsun, sınırlarım sağlam olsun. O gerçekliliğe göre yol gidiyordum. 
Sınırlarımı belirliyordum, düşünce alanımı belirliyordum. Kur’an’da yeri var mı 
diye bakıp sınırlarımı belirleyip o sınırlara göre düşünüyordum. Düşüncemde 
yargılarım kararlarım tespitlerim daha doğru olmaya başlıyordu. 
Referanslarınız yoksa tespitlerinizin çoğu doğru olmayabilir. Zanlarınızı 
yakıştırabilirsiniz.  

Ayette karşılığı var mı demek, sınırlarımız neresi demek? Söylediği şeyler beni 
nereye götürüyor? Sınırlarınız belli ise ona göre yürüyüşünüze devam 
edersiniz.  Boşlamazsınız, ayaklarınız havada kalmaz. Bir gün artık 
dayanamadım. O kadar tefekkür ediyorum, ediyorum. “Ya Rabbi benim 
düşüncemde bir hata var mı “ dedim. Yani ben böyle düşünüyorum ama 
düşüncemde bir hata var mı, kendimden şüpheleniyorum. Şimdi Kur’an’ı 
referans alıyorum, ayetleri referans  alıyorum, hadisleri referans alıyorum, 
babanın da söylediklerini yaşamda tecrübe ettiklerimi referans alıyorum,  
onlarla tefekkür ediyorum. Bir ara kendimden şüphelendim, bir yanlışım var 
mı? Bir yanlışım var mı derken, senden beni koparacak, yanlış yola sevk 
edecek bir durumda mıyım? Düşünceye devam et dediler. Tamam dedim. 
Demek ki doğru düşünüyormuşum, daha da hızlandım. Destek geldi mi daha 
da hızlanıyorsun. Destek geldi de söz geldi. Söz nerden geldi? Melekten mi 
geldi, cinden mi geldi, şüpheli bir durum. Değil, Allah konuştuğu zaman kul 
rabbinden emindir. İşittik ve itaat ettik. Allah’ın sözü sizi emin kılar. Gözüyle 
gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Allah kendinden emin kılar. Şeytana 
şüpheyle bakarsınız, vesveseye şüpheyle bakarsınız, ilhamata bile şüpheyle 
bakarsınız. Meleklerden dahi gelse şüpheyle bakarsınız. Direk Allah’tan gelene 
hatır derler, hatırda şüphe olmaz. Allah kendinden emin kılar, Allah sözünden 
emin kıldırtır, itaat ettirtir. Muhteşem bir şeydir o.  

Konumuz Tevbe suresi…  

Geçen haftaki konuştuğumuz Enfal suresi idi, ganimetler diye çevriliyor, 
fazlasıyla ziyadesiyle anlamını içeriyor demiştik. Ve bizi eylem birliğine taşıyan 
bir sure olduğunu söylemiştik. 
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Tevbe, yaptığımız şeylerden pişmanlık duyup yönelmek. Nedene bağlı olarak 
genelde Tevbe’nin içeriğini dolduruyoruz. Aslında Tevbe kavramının içeriğini 
dolduran amaçtır. Amacından sapmış olmak. Bir kişi hata yapar, yani 
amacımdan saptım der. Fatiha suresine gidin, Ya Rabbi bizi doğru yol üzeri 
eyle; yani bir kıble, bir istikamet var. İstikametten giderken amacınızdan 
saptınız, tökezlediniz. Sizi amacınızdan saptıracak her ne ise, sizin geri 
dönüşünüz amaca doğru yürüyüşünüz demektir.  

Tevbe neden ilkesine bağlı olarak baktığınız zaman, yaptığınız bir şeye karşılık 
af ve mağfiret dilemek anlamına gelir. Allah Aziz ve Gafur’dur amenna ama 
aynı zamanda Ya Rabbi geri amaca yöneldim anlamını taşır. Bu ereğinize bağlı 
olarak nedeninize geri yönelişiniz demektir. İnsanın Tevbesi “Ya Rabbi beni ne 
neden için yarattıysan doğru yol itibariyle, ereğe bağlı yol (bir fıtrat yolu var; 
iki dini İslam, erek yolu yani, sonucu- barışı- Allah’ı- yakınlığı bulacağımız yol)  
geri yola girdim demektir. 

Biz Tevbeyi genelde geçmişe bağlı olarak yorumluyoruz, yaptığımız şeyler 
sebebiyle geri döndüğümüzün vurgusu vardır, çünkü Tevbe yönelmek, geri 
dönmek demektir. Ama Tevbeyi amaca bağlı okuduğunuz zaman 
istikametinize yolunuza girişiniz anlamına gelir. Yani Tövbeniz kabul oldu geri 
yola girdin demektir. Eğer bir kişi nedeni doğrultusunda pişman oluyor, tövbe 
ediyor, yaptığı iyilikler kötülükleri gideriyor iyiliklere sevk ediyor ve iyilikleri ile 
beraber tövbesini dile getiriyorsa, tövbenin kabulü iyiliklerle, tövbenin kabulü 
pişmanlıklarla, tövbenin kabulü iki damla gözyaşı ile… Ne ile yapılırsa yapılsın 
fark etmez, sonuçta sizin geri nedeninize döndüğünüz anlamını taşır. Ereğe 
bağlı olarak, amaca bağlı olarak sizin yine yolunuza girdiğinize işaret eder. 

Yine ben nedenim doğrultusunda, amaca bağlı olarak yola girdim, yani ben 
sana geri döndüm, nedenim ne ise nedenime geri döndüm ve amacım ne ise 
yani bu neden üzerinden istediğin muradın ne ise, geri ona doğru yöneldim 
demektir. Bu bağlamda baktığınız zaman bütün Tevbe suresini amaç 
üzerinden okumanız gerekir. Enfal’de amaç vardı ama daha çok bireysel 
amaca yönlendiriyordu. Tevbe’de bireyin kendisini amaca yönlendirmekten 
daha çok toplumun tamamını kolektif bilinç edinme noktasında amaca doğru 
yönlendirir.  

Toplumları dengede sağlatacak şey hukuk. Toplumları kolektif bilinç 
doğrultusunda bir kılacak amacın kendisidir, ülkünün kendisidir. Toplumlara 
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eğer bir ülkü veremezseniz eylem birlikleri zor olur. Uyumları zor olur, dengeli 
bir şekilde ilerleyişleri zor olur. Ama amaç varsa kolektif bilince taşınma olur.  

Tevbe suresinde sizi kolektif bilince doğru taşıyan sistematik bir anlatım 
görünür. Resul’e ne diyor “Bir uyarıdır beraat, kesin uyarı” Tevbe suresi 
tamamıyla uyarı bilinci taşır. Mesela daha önce “Resul’e itaat Allah’a itaattir” 
derken burada “Resul’e itaat etmezseniz şöyle şöyle olur” diyor. Tamamıyla 
uyarı bilinci var. Hitap kişilerin bilinçlenmesi, hedef nokta belirlemesi ile 
alakalıdır. Bir şeyi referans edinmiş kişileri uyarıyorsanız eğer, hedef 
belirliyorsunuz demektir. Enfal suresinde Cenab-ı Hakk bir başkomutandı. 
Savaşta kuvvetleri topluyordu, düşman belirlenimi yapıyordu ve savaşın 
zorunluluğu itibariyle gerçeklerle karşı karşıya potansiyellerini açığa 
çıkartıyordu. Ama burada tamamıyla bir cumhurbaşkanı gibidir. Yani herkesin 
üzerinde olandır. Mesela diyor ki mağara arkadaşı ile beraberdi ve ona dedi ki 
korkma, Allah bizimle beraber ve onlara nice ordular indirdik.  

Sıfatın kendisinde; hem dışsallaşma nedeniyle yabancısallık var, hem de öz 
varlık sebebiyle birlik vardır. Cenab-ı Hakk hem size yakindir öz birliği ile 
itibariyle, öz varlığınız itibariyle Ahad’dir. Ama sizdeki tecellisi ile sizinle birdir 
yani vahiddir ama siz ona örtüksünüzdür. Onun için Enfal suresinde eylemde 
birlik istenirken, Tevbe suresinde sıfatta birlik istenir. Enfal suresinde senin 
hak ile olan uyumlu ilişkinde eylemde birlik olacak, zilli tecelliden asli tecelli 
ve toplumsal yaşantıda bir ülkü doğrultusunda eylemde birlik olacak. “Siz 
öldürürken siz öldürmediniz Allah öldürdü”, ama Tevbe suresinde amaca bağlı 
olarak sıfat birliği de sağlanır. Bunu aşama aşama okuyun. Varoluşumuzun 
nedeni olarak birçok şey anlamlandırılır orada. Mesela mal korkularımız, 
geride bıraktığımız korkularımız…  

Tevbe suresinde ilk konuştuğu müşriklerdir sonra da münafıklar. Burada 
kimlik belirlenimleri de yapıyor. Bir cumhurbaşkanı düşünün sınıfları 
belirliyor. Başbakan Resul, yani onun izdüşümü diyelim. Eğer resule itaat 
etmezseniz böyle olur! Aynı zamanda size bir komutan, bir odak noktası 
hedef noktası gösteriyor. Hedef noktasında insanlar toparlanırlar. Eğer bir 
baş, bir önder yoksa insanlar toparlanmaz. Herkes kendi istekleri, iradeleri 
doğrultusunda hareket eder, kendi iradelerini evrensel iradeye taşıyacak bir 
irade göremezlerse -evrensel dediğim kolektif bilinç olarak evrensel- onları 
toparlayacak bir bilinç yapısına sahip bir kişi şarttır. Onun için tarih 
kahramanlarla beraber gidiyor. Bir kahraman çıkıyor, o kahramanın 
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oluşturduğu etki ne ise, yaptıkları ne ise, o toplumun üzerine etki ediyor ve 
hedef noktaları o kişinin kendisi. Herkes kahraman olmak ister ve kahraman 
sizi sıfat birliğine taşır.Bütün savaşlara bakın herkesin ayrı ayrı yetileri bile 
olsa kahraman hepsini o sıfat yetileri birler. Büyük İskender, Napolyon, Hitler 
bile birçok şeyi toparlamıyor mu?  

Müşrikliği bir yönüyle ellleriyle yaptıklarına tapanlar noktasında görün, bu 
para da olabilir, pul da olabilir. Yani ilkesel, evrensel olanı sınırlayıcı olan her 
ne ise… Bir Allah inancı var ama onu sınırlama var. Ellerimizle ürettiğimiz her 
şey, hakkının dışında değer verdiğimiz her şey bir nevi ilahlaştırmadır. 
Kalbimize alıyoruz ve öteleyemiyoruz. Ama zor durumlarda öyle insanlar çıkar 
ki kurtuluşa sebep verir İsa, Üzeyir gibi… Üzeyir’e Allahın oğlu dediler 
Yahudiler. Müşrikliğin başka yönü bu, ortak koşma, indirgemeci. Bazıları 
nesnel olarak müşrik… Yani bir put yapıyorlar tapınıyorlar mesela. Müşrikliğin 
tamamı günümüz diliyle panteizmdir. Yani çok tanrıcılık… Allah’a iman ediyor 
ama onunla beraber ortaklar atfediyor. Yani temelinde çok tanrıcılık var. 

İsa ve Üzeyir en zor durumda çıkan iki kahraman… Kurtarıcı! Babil kralı 
Kudüs’ü istila ettiği zaman Yahudilerin hepsi köle… Tevrat’ın ahitleri yerlere 
savrulduğu zaman… Yerlere atmıştı ya Musa, birisi de gelip saçtı onu. Sen 
atarsan başkası da gelir seni komple atar. Yani senin etki yaptığın, bütün varlık 
alanı oluşturduğun neyse onu komple etkiler o da yere atılmış olur, yani 
değerlerin yerle bir olur. Musa’nın taşları yere atması evrensel olarak sonuç 
itibari ile başka bir zamanda o topluma nasıl etki yapıyorsa onun sonradan 
yere atılmasına sebep veriyor. Bir de bakıyoruz ki İsrail oğulları’nın taşları 
yerle bir oluyor yani ahit, sözleşme, yasalar yerle bir oluyor. Kurtarıcı lazım; 
Üzeyir… Üzeyir geliyor lakin ahitler toplanıyor, yazıya dökülüyor.  

Hani yasalarla kişileri sıkıştırırsanız çocukluk devresidir demiştik. Ne yapar? 
Kendisine alan ister. Alan isteyince ne yapıyor? Düşünmek için var olmak için 
hayal gücüne sığınır. Çocuklar da öyledir. Yasaklar nedeniyle düşünce 
alanında hayal gücüne sığınır. Tevrat’ın dejenere olması zorunlu bir şey 
demiştik. Üzeyir’den sonra hikâyeler çoğalır. Artık hikâyelerden gına gelen bir 
kitap olur. Öznel anlatım biter.  

Saidi Nursi geleneğinde bunu görebiliriz. Şeriatta Yasalar o kadar keskin, 
belirgin ki yozlaşmada o kadar çok olmuş ki, ne yapıyor? Sınırları çiziyor; ilme 
doğru gideceğiz, bunu böyle yapmamız lazım. Ve âlem üzerinden Hakk’ı 
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anlatıyor. Ama neyle anlatıyor? Hikâyesi üzerinden anlatıyor. Hikâyeler bazen 
yaşadığınız şeyleri canlı tutmak için gereklidir. Hikâyeler yaşadığınız şeyleri 
canlı tutarak yeni nesillere aktarmanıza sebep verir. Mitler önemlidir ama 
çocukluk devresidir, daha yetişkinlik devresi değil. Kavramlarla okuyuş yok 
daha. Gerekli ama yetişkinlik devresine taşındığı zaman bir o kadar da 
gereksiz, geriye atılması gereken bir şey. Yok edilmesi gereken bir şey 
demiyorum. Bunlar mit işi, bu hikâyelerle olmaz demek değil, her bir 
hikâyenin kendine ait sembolik ifadeleri ile o miti yaşayan toplumların 
yaşadıkları ilkeleri canlı tutmanın kaynaklarıdırlar. Bir çocuğun hayal 
dünyasına dalıp kendi mitlerini yapması gibi… Düşünce alanında 
özgürlüğümüzü kazandığımız bir yerdir aynı zamanda orası.  

Tevbe suresinde önce müşrikler anlatılır sonra münafıklar. Münafık ikiyüzlü 
demek, kendi menfaatini düşünen, hevasını koruyan ve ilke doğrultusunda 
hareket etmeyen. Müşrikler amaç doğrultusunda hareket etmeyenler ve 
amaçta sekteye uğramış olanlar, yürüyenler değil. Münafıklar kendi içinizde 
nesnel olarak indirgediğiniz her şey. Bir kahraman aradınız, kahramana 
indirgiyorsunuz Allah’ı. Mürşide indirgemede olduğu gibi. Benim mürşidim 
Allah’tır diyenden tutun şudur budur diyenine kadar birçok insan görülür. 
Mürşidinde Hakk’ı seyran eyle ama mürşidini Allah yapma! Evrensel olanı 
kalkıp bir kişiye indirme hakkınız yok, kişileştirme hakkınız yok. Çünkü bir 
kişileştirme oluyor aynı zamanda. Onun kendi varlık değeri, kendi varlık sıfatı 
üzerinden değil, kendinizin ona yakıştırmanız üzerinden görüyorsunuz. 
Allah’ın onun üzerinden görünmesi ayrı bir şey, sizin onu öyleleştirmeniz ayrı 
bir şey, “Allah’laştırmanız” ayrı bir şey. 

Burada, birincisinde, savaşı gösterirken savaş devam ediyor hala. O savaşta 
sınıflar, kimlikler belli oluyor. Bak kimlikleştiriyor aynı zamanda. Başkomutan, 
tamamıyla cumhurbaşkanı olarak sınıfları belirliyor ve sınıfları belli olarak 
öteletiyor. Onlar müşriklerdir diyor, genelde Cenab-ı Hakk latiftir hiçbir zaman 
küfürlü konuşmaz. “Ve müşrikler pisliktir” diyor. Tamamıyla aşağı inmişler, 
sürüklenişteler. Menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar ama hiç yoksa 
şerefliler, belirliler. Münafıklık daha beter bir şey... İçinizde olan küfürler, 
nefretler, bastırdığınız şeyler sonuçta çıktığı zaman size zarar verecek 
şeylerdir. Amaca doğru giderken müşrikler belalı değiller, çünkü karşısındalar. 
Ama münafık seni amacından saptırtabilir. İçinizdeki her türlü heva ve heves 
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uyandığı zaman sizi amacınızdan beri bırakabilir. İçinizde nefsine hevalarına 
bağlı haller çıkarsa onları geriye at, bastır, amacından şaşma.  

Burada bize gösterilen amaçtır, erektir, erekten sapmamaktır. Tevbe yani 
“dönüşüm Sanadır” o zaman her an amaca bakarak “dönüşüm Sana olması” 
gerekir. Çünkü amaca bakarak diyoruz ki; yolda kaldın, sen niye bunu yaptın, 
Allah bunu istememişti, amenna. Genelde  nedenlere bağlı bir Tevbeyi 
anlıyoruz, değil. O sırada amacınızdan varlık nedeninizden saptınız. Hemen 
kâfirleri de koyar oraya, kâfir örtülü olan. Ve hemen arkasından müminleri de 
tabir eder.  

Anlatımlarda dikkatli bakarsanız sınıflandırdıktan sonra amaca doğru 
yönelişte hiçbir şeyin sizi yolda bırakmaması gerektiğinin bilincini verir. Ve 
orada inanılmaz bir şey söyler, der ki “o müminler ki canlarıyla mallarıyla 
hicret ederler ve Allah yolunda savaşırlar”. Geçen hafta hicreti, kalpte Hakk’ın 
mekânına doğru yolculuk olarak anlamlandırmıştık. Hakk’a varış, özvarlığınıza 
varış, gönül yurduna varış olarak anlamlandırmıştık. Hem de bir taraftan, 
yaşam alanı edinebilmek için yer değiştirebilme imkânı. Daha doğrusu yaşam 
alanı edinerek değerlerinizi yaşayabileceğiniz alan edinmektir. Bu neresi 
olursa olsun. Yahudilerin Mısır’dan çıkışı hicret değil midir? Yaşam alanı 
edinerek değerlerini en güzel yaşamak için. O sırada bir devletleşme süreci 
var. Kenan’dan çıkış, bir ülke ediniş, bir devlete doğru yükseliş... Medine’ye 
doğru hicret edenler de aynı şekildedir. Hicret lafzını orada kullanır,  bir 
yaşam alanı edinenler. Orada ensar ve muhacirler zikredilir. Yani hicret 
edenler ve yardım edenler. 

 Ve işin enteresan tarafı sınıflandırmalarla beraber der ki; amaca doğru 
yöneldikleri zaman hiçbir şeyden taviz vermezler. Enfal’de mallarınızı ve 
çocuklarınızı size meşakkat olsun diye verdik diyor ve burada iyice açar. 
Çoluğunuz çocuğunuz neyiniz varsa sizin için bir meşakkat, meşgaledir diyor. 
Yani amacınızdan saptırtmasın. Amacınızdan sapmamış olarak Tevbe edin. 
Başka bir surede buna Nasuh Tevbe der. Samimi olarak tövbe edin anlamına 
gelir. 

Nasuh demek amacımdan hiçbir şekilde sapmayacağım yani ben yolumda 
samimiyim anlamında kullanılan bir Tövbedir. Yani nedenine bağlı olarak 
pişman oldun, amenna; amacından da sapma. İnsanın varlık nedeni ne ise 
amacında belli olur. Amacında, ereğinde açılır ve eylemlerinde o görülür. 
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Enfal suresi eylemlere sevk ediyordu, Tevbe suresi bize sıfat birliğini getirir. 
Adalet toplumsal yaşantıda uyum için gereklidir ama eyleme girdiğin zaman 
dengemizi bulmak sınıflandırılmış olarak olması gereken bir şeydir ve Tevbe 
suresi ile Hakk bizi sınıflandırırken bilinçlenmemizi sağlar. Hedef noktaya, 
amaca göre bilinçlenmemizi sağlar. Müşrik, münafık, kâfir, mümin, Müslim 
gibi sınıflandırmaya girer ve çeşitliliğin farklılıklarında bilinçlendirme gelir. 
Olması gereken ve olmaması gerekenleri hedefe göre belirleyerek hiç taviz 
vermeden yürüyüş ister.  

Bunu yaparken devletleşmeye başlatır bizi. Yaşam alanı sadece özgürleşmeye 
yetmiyor, yaşam alanının kontrolü şart. Bunun için devletleşmeyi getiriyor. 

Tevbe suresinde devletleşmenin bütün aşamalarını görürsünüz. 

1-Lider. Ama bak lideri tanrılaştırmayacaksın. Tanrıyı liderde gör.  

2-Resul. Resul demek kitap verilen değil, risal eden. Cenab-ı Hakk’ın bir 
sıfatını üzerinde bulundurup eylemlerinde, sıfatında, yaşam biçiminde O’nu 
gösteren demektir. Kur’an’da birisinden resul diye bahsediliyorsa 
eylemlerinde hakkı göstereni anlayın. Esma-ı Hassı ne ise tecellide onu 
göstereni anlayın. Zaten insanın kendisi bir kitap... Kitabını hakkıyla 
eylemlerinde yaprak yaprak açan kişidir resul.  

Lider devletleşmenin ilk aşaması... Burada devletleşme dediğimiz zaman 
insanın mabet olarak ta süreç itibariyle devletleşmesini anlayın. Mısır’ı da 
düşünün o sırada. Musa’nın Mısır’dan çıkışı, Kenan ülkesinin elde edilişi, 
devletleşme, Davut, Süleyman, Süleyman’ın mabedi, hac. 

İnsanda mabet iki şeye karşılık geliyor. Birincisi, Süleyman’ın mabedi; ikincisi, 
Mescidi Haram İbrahim’in mabedi... Aslında fikir İsmail’den çıkmıştır, ikisi 
beraber yapmıştır. Cenab-ı Hakk İsmail’e ilham etmiştir. Davud’a da ilham 
edildi ama takdiri ilahi, yapmak nasip olmadı, Süleyman’a oldu. Birincisi 
melekelerin iktidarını buluşunun mabedidir. İlkeye amaca göre bütün 
melekeleriniz hareket ediyorsa iktidar elinizdedir. Onun için Süleyman’ın 
mabedi devlet mabedidir. Kâbe ise gönül mabedidir. Birinde melekût 
kuvvetleri ile Cenab-ı Hakk tecelli eder ki bunu Süleyman’ın iktidarında 
görüyoruz; yer, gök ona secde eder. Yani her şeyi kullanılabilir kılıyor devlet. 
İnsanoğlu amaca tek başına ulaşamıyor. Kendi varlık sıfatlarını toplum içinde 
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gösterip toplumla beraber ulaşmak zorunda. Adalet, toplumun kaynaşması ile 
beraber, uyumlu bir şekilde yaşaması için şart. Ama ülkü, erek, amaç olmazsa 
kaynaşmaları ve kolektif bilinç edinmeleri hiçbir zaman sağlanamaz. Tevbe 
suresi bunu getiriyor. 

Amaca göre yaşamda kolektif bilinç edinerek tamamıyla ortak bir bilinç 
edinilmesi ve o ortak bilinçle hareket edilmesi ve bunun da sürekliliğini 
sağlayabilmek içinde devlet şart. Sürdürülebilir bir yaşam için adalet, adaletin 
devamı ülkü, o ülkünün devamlılığı için de devlet şart. Önderi, ahitleri, 
diplomasiyi koyuyor; ahitlerinize sadık kalınız, Allah sınırlarını gözeteni sever. 
Hemen arkasından sınıflarını ayrıştırıyor. Devlet de sınıflara ayırır. Ama 
buradaki sınıflar yeterlilikler ve potansiyellere göre sınıflardır.  

Değerler ne kadar kudsi ise o kudsiyi bulandıracak her türlü şeyin oradan 
bertaraf edilmesi gerekir. “Müşriklere bir daha hac haramdır” diyor. Çıplak 
olarak hac haramdır diyor, sınırları çiziyor. Yaşam alanının, dokunulmazlarının 
olması lazım yani haram… Savaşa hep beraber çıkmayınız diyor. Bazıları Resul 
yalnız kalıyordu onun için diyorlar. Kardeşim sınıflandırıyor. Savaşçı kesimi, 
âlim kesimi, geri destekçi kesimi… Tamamıyla bir devlet yapısı ortaya çıkmaya 
başlıyor, bir devlet oluşuyor ama daha çocukluk devresi. Bakın Önder ve 
sonra ahitleşme diplomasi. Arkasından devlet içerisinde yapılaşma 
örgütleşme geliyor.  Yani kurumsallaşmaya doğru gidiş… Bu bir safhadan 
sonra Süleyman’da doruğa çıkmaya başlar. Sadece normal devlet anlamayın 
kendi varlığınızı da anlayın, sizin devlet olabilmeniz için ne lazım? Bütün varlık 
sıfatlarının hakkını vereceksin, adaletli olacak. Nefsinin, gözünün, aklının, 
ruhunun, bedeninin hakkını vereceksin. Hepsinin hakkını verdiğin zaman 
bütün varlığın uyum içindendir. Amaca eyleme bağlı harekette denge, 
süreklilik bulmak, yaşamsal süreklilik bulmak içinde amaca hedef noktanı 
koyacaksın. 

Hedef noktasını koymayan insanlar yıkılır. Yürüyüşü olmaz, savrulur. 
Filancanın sözü falan… Çünkü amacı yok, yaşam nedeni yok. Amaç demek 
yaşam nedeniniz demektir, sonuca ereğe göre yaşamanız demektir. Batı bunu 
unuttu belki. Burada devleti kutsallaştırmak istemiyorum, devleti batı 
kutsallaştırdığı anda neler yaşandığını iyi biliyoruz. Faşizmle, sosyal faşizmle 
beraber… “Devlet tanrının yeryüzündeki ideasıdır” bunu söyledi adam. 
Söyledikten sonra bu iş bitmiştir, ondan sonra gelenlerin tamamı faşist oldu. 
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Krallığı, monarşiyi övmeye başladı, daha cumhuriyet yok. Burada kastettiğim 
devlet, İslam olarak sulhu getirecek devlet.  

Çünkü Tevbe suresinde en önemli olan ilke şu; ne olursa olsun amaca doğru 
hepsi sizin bineğiniz olsun, nesneniz olsun. Yani amacı olmuşken 
devletleşmek, sıfatların birliğini sağlama;  kiminiz asker, kiminiz alim 
olsun. Yeterliliklerine göre sınıflara ayırıyor. Bilgilendiren, öğrenen kesim. 
Talep eden kesim. Sıfatlarına göre sınıflandırıyor. Burada sınıflandırma 
devlete göre değil, yeterliliklerine göre. Öğrenenler: ashabı suffa. 
Savaşamayacak düzeyde olanları belirliyor: içinizde hasta olanlar, şunlar, 
bunlar diyor. Onlar hoş görülür, tamam, onlar geride kalsınlar diyor. Ama 
hiçbir bahanesi olmayanlar! 

Tevbe suresinin psikolojik olarak yaşamımıza sirayet eden tarafını da 
göstermek lazım. Hem bireysel hem toplumsal! Mabet bir devlet olmalıdır. 
Mabet insanoğlunun en büyük devletidir. İlkeler en yüksek derecede tecelli 
eder. Ama tanrının yeryüzündeki ideası değildir, insan yeryüzündeki ideasıdır. 
Halifetullah diyor çünkü. İnsan Cenab-ı Hakk’ın yeryüzündeki ideasıdır yani 
görünüşe gelişidir. Sıfatların eylemler itibarıyla biçimsel olarak açığa çıkışının 
gereğidir. Devlet ise insanın üzerinde bulunan sıfatlarının açığa çıkması için 
insanoğlunun örgütlenişidir. Devlet insanın ideasıdır. Nedeni olarak ereğe 
ulaşmasının gerekliğidir. Aracıdır. Eğer devlet insanı kendisi için araç olarak 
kullanırsa ayvayı yedik, gittik güme. Devlet gerekli miydi? Gerekli. İnsanları 
kontrol etmek ve daha hızlı bir yürüyüş vermek amacıyla gerekli… Ama şu 
anda geldiğimiz durumda insan için gerekli bir şey değil. Çocuklar için gerekli, 
çünkü çocuklar söz dinlemez. Anne, baba devlet olmalı, otoriter olmalı. Çünkü 
devlet erildir, hiçbir zaman tavizi olmaz. Eğer devlet eril olmazsa kişiler ona 
göre toparlanamaz. Sıfatların birliğini sağlayamazsın. Birlik sağlanamaz ise, 
herkes kafasına göre ben de gelmek istiyorum, diğeri ben de gelmek 
istiyorum diyecek. Devlet diyor ki, -Resule itaat, Allah’a itaat noktasında- 
filanca kişiler geride kalsın, filanca savaşa girsin diye ayrıştırıyor. Yeterli 
olanlar, yeterli olmayanlar diye.  

Burası işin psikolojik tarafını getirir, hani Ashabı kiramdan birisi “Sabaha kadar 
çalıştım. İki tas hurma kazandım. Birini erzak olarak getirdim, kabul olunur 
mu?” diyor. Amaca bağlı olarak ne verirlerse kabulüm diyor, sadakalar 
temizleyicidir. Peygamberler sadaka almaz, peki bu ayet ne arıyor orada. 
Amaca bağlı olarak kullanılacak her şeyi al, yani vergilendirme. Oradaki 
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sadaka vergilendirmedir. Ne verirlerse versinler kabul et, çünkü o aynı 
zamanda onları temizleyicidir. Çünkü amaca bağlı olarak hizmet var.  

İnsanın kopamadığı üç şey var. Geride bıraktıkları, hicret ederken geride 
bırakıyor. O nu kiminle aşıyoruz; Sıdkı Ekber ile... Çocuğunu, malını, mülkünü 
bırakıp canını ortaya koydu. Hazreti Resulullah ile mağara arkadaşı oldu. Yani 
bilince, mabede taşındı. Amaca giderken sadık olmak çok önemli; eğer 
peygamberle yürümek istiyorsanız, devlet olmak istiyorsanız, mabet olarak 
devlet olmak istiyorsanız… Burada devletten kastım; bütün melekûtunuzda, 
meleklerinizde Allah u Azimüşşan’ın tecelli etmesi ve bedenin kontrolünün 
elinde olması.  

Nefsinize, ilhamatlara, vesveselere aldırış etmeyin. Eğer devlette parazit varsa 
o zaman devletin hâkimiyeti yok, daha devlet kurulmadı demektir, mabet 
oluşmadı demektir. Çünkü Süleyman’ın mabedi Süleyman’ın örneğidir. 
Museviyetin en doruk noktasıdır. Hz. İsa çarkları değiştirdi, Hz. İsa 
Museviyetin sonucu değildir. Museviyet artık yeni bir kutuptur. Musa’dan 
sonra Süleyman’a kadar gelen bütün peygamberler Musa peygamberin 
uzantısı gibidir. Tevrat’ın uzantısıdır. Ama Hz. İsa ile beraber devri değiştirdi 
Cenab-ı Hakk. Devlet kutsaldır, amenna, ama devlete hakkını vermediğin 
zaman başkaları gelir o devleti zapt eder. Kendiniz de öyle değil misiniz? Son 
ayete gittiğiniz zaman ne demek istediğim net anlaşılır.  

“Sen rabbine dayan” yani öz varlığına dayan, irade ve seçimlerini ona göre 
yap. Gerçeklik ne ise ona göre hareket et, filancalara göre değil. Üstelik 
filancalara göre hareket edilmemesi gerektiğinin bilincini başka ayetlerde de 
veriyor. Sen diyor onları niye serbest bıraktın, Kendine göre niye seçimler 
yapıyorsun? Çünkü amaca doğru giderken keyfi seçimler yapamazsınız, 
duygusal seçimler yapamazsınız. 

Tevbe suresinde duygusal seçimler yapmamamız gerektiğinin bilinci dahi 
veriyor. Amaca doğru gidiyorsan aklını kullanacaksın. Yani biraz gerçekçi 
olacaksın diyor. Şimdi amaca doğru yol tutmuşuz ama duygusal olarak 
bunlarda, şunlardandı, şöyle affedelim. Katiyen! Amaca doğru gidiyorsan 
hiçbir tavizin olmayacak diyor. Sıdkiyet, tutarlılık, süreklilik. Eylemin sürekliliği 
bizi sıfat birliğine doğru taşır. Resulullah'la beraber yürüyorsanız o zaman ne 
diyor “Allah bizimle beraberdir.” 
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Sıfat birliğinin yakinliği hakkel yakinliktir. Ve Allah bizimle beraber, aynel 
yakin. Oradaki biz kavramı hem kendi üzerinde sıfat birliğini kast eder, hem 
de aynel yakin olarak hazreti cemde birliği kast eder. Hem size dışsal, hem de 
melekeleri üzerinden size içseldir, vahiddir. Ama dışarıdan baktığınızda ise 
vahdet, sıfat itibariyle sizinledir. Evet, mabet inşa edilecek, ama mabet 
devlettir. Erildir, çünkü orada hüküm sahibi Allah’tır. Siz hüküm sahibi Allah’a 
taşındığınız zaman melekelerinizde Allah tecelli ediyorsa Süleyman olursunuz. 
Âlemdeki her şey sizi Allah’a taşımanın aracı olur. Hamd ile şükür ile. Zaten 
surede bir ayette söyler; şükür ediniz, hamd ediniz, oruç tutunuz diyor.  

Kur’an’ı Azimüşşan’ın tamamında size tavsiye edilecek 4 – 5 tane şeyden 
başka bir şey yok. Ana şeyler diyorum, onların içeriğini doldurur zaten. İbadet, 
zikir, fikir, hamd ve Tevbe. Ne deniliyorsa bunlar içindir. Bunun haricinde 
hiçbir şey tavsiye edilmiyor.  Ne kadar az şükrediyorsunuz… Dua edenin 
duasına icabet ederim… Zikrin ne kadar büyük işlerden olduğunu bilseydiniz… 
Allahın zikri ile kalpler mutmain olur… Eylemde de anlayın, ilahi sıfatların 
tezahüründe… 

Şimdi psikolojik tarafına gidiyoruz bu işin. Rıza ne demek? Amaca doğru 
giderken üst yapı kurumu oluyor. Potansiyellerinizde iyilik, doğruluk, 
güzellik… Rahmaniyet, esma-i hasınız var. Bunlar sizin potansiyelleriniz… 
Amaca doğru giderken bunlar artık eylemlerinizde görünenlerdir. Enfal 
suresinde gördük onu. Allah Memat oluyor, Allah yardım eden Nasir oluyor. 
Ama, sıfat birliğinde bu esmalar tecelli ederken eylem birliğinde aynı 
zamanda sınıflandırma başlıyor. Diplomasi, vergi sistemi başlıyor. Biz bunu 
gönül rızasına bağlıyoruz. Rıza demek kabullenmek demektir.  

Tevbe suresinin tamamı size şunu diyor; amaç olarak Hakk’ı hedef edindiniz, o 
zaman amacınızdan taviz vermeden eylemlerde bulunun. Dosdoğru amaca 
doğru yürüyünüz. Bunun iki aşaması var. Birinci aşama Cenab-ı Hakk’a iman. 
“O müminler ki Allah’a iman ederler.  Allah yolunda hicret ederler.” Genel 
olarak söylediği ve hemen arkasından der “ve onlar mallarıyla canlarıyla cihat 
ederler”. Allah için amaca doğru, amaca yetişmek için, yakinleşmek için… Hani 
bedevilerden bazıları var ki böyledir derken, anlatırken, sonuçta bedevilerde 
Allah’a yakin gelmek isterler, “Amaca doğru her şeylerini feda edebilirler” 
diyor.  Bedevilik çöl şartlarında yaşamaktır. Onun için bedeviler imansızlığa 
daha yakındır. Çünkü onların yaşam şartları daha zordur. İnsanların yaşam 
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şartları ne kadar zorsa imansızlığa sevk oluşları o kadar kolaydır. Bir ayeti 
kerimede müthiş bir söz vardır “şeytan sizi fakirlikle korkutur”.  

İnsanların korkuları yaşamsaldır. En büyük korkulardan bir tanesi mal mülk 
kaybetmektir. Savaşla karşı karşıya kaldığınızda en başta ölüm korkusu olur. 
İkinci olan ne? Mal korkusu. Üçüncü olan geride bıraktıklarınız. Sıdki ekberle 
geride bıraktıklarımızı aştırtıyor bize. Düşünün düşmanla savaş içerisindesiniz, 
çoluğunuzu çocuğunuzu bırakıp Muhammed Mustafa efendimiz ile yola 
gidiyorsunuz. Ne yaparlar, ne ederler? O korkuyordu diyor ya, o başına bir şey 
geleceğinden değil, Resulullah’a bir şey olacağından korkuyordu. “Siz, beni 
canlarınızdan mallarınızdan daha çok sevmedikçe tam iman etmiş 
olmazsınız”. Diyor. 

Bedeviler “Ya Resulullah, bu dinde bize ne vardır” diye soruyor.  

Hz. Peygamber’de: 

1. Allah’a iman.  

2. Beni hayatınızdan daha fazla sevecek ve koruyacaksınız diyor.  

Tamam, razı olduk diyorlar. Yani kendi canımı sana feda ederim.  Ayet iniyor 
bunun üzerine diyor ki; 

“O müminler ki Allah onları cennet karşılığında satın almışlardır. Ne güzel bir 
alışveriş”.  

Bak amaç doğrultusunda iş görmek, ama amaçtan saptırtan şeyler var. üç 
kişiyi özellikle anlatıyor, onlar konu örneği, onlar olmazsa bizim bu bilinci elde 
etmemize imkân yok. Birincisi, geride bıraktıklarından korkanlar, ikincisi 
hayati bir korku, üçüncüsü mal mülk korkusu. O üç kişi geri döndüğünde diyor 
ki mal mülkü aşan, hayati korkuyu aşan ve geride bıraktıklarını aşan… Hayati 
korku amaca erişmemizdeki en büyük engeldir. Tutkulu ve şevkli insanlar 
ancak amaca ulaşabilirler. Allah’ın getirdiği engeller ne olursa olsun onları 
amaca erişmek için kullanırlar. Bize müşrikleri söylüyor, savaşı gösteriyor. Mal 
korkusu, can korkusu, geride bıraktıklarının korkusu ki bu üç korku insanı 
yolda bırakır. Şeytan bile sizi fakirlikle korkutur, bakın mal korkusu. 
Bazılarında filancalar ne der korkusu da var. Bazıları da efendim öleceğiz ama 
ya geride bıraktıklarımız ne olacak? Geride bıraktıkları çoluğu çocuğu, 
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öleceksen geride bıraktıkların Allah’a ait. Sana ne? Hayat bir mücadele ve 
savaştır. Bu savaşta gerinizi, sağınızı, solunuzu düşünme hakkınız yok. Sadece 
amaca, hedefe odaklanmanız lazım. Malım mülküm ne olur? Aş. O müminler 
ki, canlarıyla mallarıyla hicret ederler, canlarıyla mallarıyla savaşırlar.  

Tebük Seferi'nde Hz. Osman’ın yaptığı yardımın haddi hesabı yok.  

Hz. Sıddık bütün mal varlığını koyuyor; Resulullah soruyor “ne getirdin?”  
“Hepsini getirdim.” “Evdekilere bir şey bırakmadın mı?” “Allah ve Resul'ünü 
bıraktım” diyor. Çöl ortamında hayatın ne kadar zor olduğunu aklınıza 
getirerek bunları düşünün.  

Hz. Ömer biraz daha gerçekçi... Hz. Sıddık tam amaca odaklanmış, tutarlı. 
Zaten onun için beraber yürüyor. Hz. Ömer ne diyor, yarısını getirdim. Birini 
birinden daha aşağıda ya da üstte göstermek için değil, sınıfları öyle, 
mertebeleri öyle… Birinin hakkı o, diğerinin hakkı o, bize ikisi de yaşam örneği 
oluyor.  

Bütün korktuklarını aş diyor. Bunların içinde en önemlisi ölüm korkusu… Yola 
çıkacağız, ya abi ölürüz falan, geç ve yola devam. Malımız mülkümüz ne 
olacak? Zaten mal mülk O’nun du, sana ne? Aşmayı öğrenmezseniz zaten 
sizden alınacaklar. Ölümü tadacaksınız ve o zaman hepsini bırakacaksınız. 
Çocuklarınız da kabre kadar gelecek ondan sonra çekip gidecek. İki gün sonra 
unuturlar emin olun. İkinci gün miras paylaşımı başlar. Miras çok önemli bir 
şey... Çünkü miras, edindiklerini bırakmak demektir.  

Bakın yaşamımızda şu anda edindiğimiz çok önemli bir şey; geçmişimize göre 
yaşıyoruz. Modern yaşam ne diyor; geçmişi bıraktık, günü yaşıyoruz; anı yaşa 
diyor. Postmodernizm, bu böyle olmaz, tarihi ve kültürü de almamız lazım 
dedi. Aristo tarihi postmodernizmi kabul etmez Aristo, tarihi ilkeler üzeri 
okumak demek. Bunu da ilk başlatan Hegel. Hegel ne yapıyor, us’ta tarih 
diyor ve tarihi usun belirlemeleri üzerinden okuyor. Tarihte us ilerler, tin 
ilerler. İnsan tiniyle beraber değerler kazanır. Postmodernizm bu hayatın 
gerçekliğiyle alakadar değil diyor ve bunu kabul etmiyorlar. Hepsi güzel, 
tarihten ibretler tecrübeler edinip öyle bakalım. Sürece bağlı olarak değil 
ibretlik olarak bakalım. Burada ereğe bağlı, amaca bağlı olarak unutulan bir 
şey var. Bakın günümüzü bileceğiz, dünümüzden ibret alacağız. Zaten Kur’an 
da söylüyor; Nuh’un kavminin Lut’un kavminin helak olmasından bahsediyor. 
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Bunlar amaca doğru yürümedikleri için helak edildiler. Sapıttılar yani, 
amaçtan sapma var. Yani tecrübe edininiz diyor. Allah sizin elinizle yapıyor; 
tevhidi sıfat. Allah istiyor ki sizin elinizden yapsın. Tevhidi sıfata taşıyor. 
Diğerinde efal birliği vardı, bunda sıfat birliği var. Daha önce melekler, 
depremler, şunlar, bunlarla yapıyordu. Ama bu sefer insan devleti üzerinden 
tecelli etmek istiyor. İnsan en büyük devlettir yeter ki mabet olsun. Yani Allah 
üzerinde tecelli ederken kendini O’na bırakmış olsun.  

Ve savaşlar en büyük arınma aracıdır, mücadele ediyorsunuz, meşguliyet… 
Savaşırken siz arınırsınız. Ve hak üzerinizde sıfatlarıyla sizde en güzel şekilde 
tecelli eder. Bakın sizde olanın görünüşe taşınmasından bahsediyoruz.  

Tevbe suresi devletleşme aşamalarını gösterir, mabedi gösterir. Kendimizdeki 
melekelerimizi bulacağız ama zati tecelli yeridir Kabe, namazgâhı ilahidir. 

Kişi ki adanmıştır, adandığı sıfatlar üzeri amaca bağlı olarak eylemlerdedir, 
zaten Cenab-ı Hakk üzerinde tecelli eder.  

Beden, ilahi sıfatlar üzeri melekelerinizi kullanırsanız eğer mabet olur.  

Bilinciniz, eskiden kalp derlerdi günümüzde bilinç… Kalbiniz beden zemini 
üzerinden melekelerinizi ilahi sıfatlar üzeri kullanırsanız Cenabı Hakk’ın 
sıfatları bu âlemde tecelli ediyor diye mabet olur. Her yaptığınız eylem, ibadet 
ve ibadette yakin gelmiş olursunuz. Ama gönlünüze gittiğiniz zaman Cenab-ı 
Hakk’ın farkına varırsanız, öz varlığınızın farkına varırsanız Cenab-ı Hakk’ın 
nazargâhı üzerine bilinçlenirseniz bunu en yüksek düzeyde düşüncenizde 
gerçekleştirirsiniz. İlkeler üzerinden yaparsanız süreç üzerinden ilk olarak 
iman etmek lazım. İkincisi, iman ettiğinizi amaç olarak edinmeniz lazım. Ne 
zaman amaç edindiniz, o zaman sizde üst yapı kurumu olur. İlkeler ne zaman 
sizde üst yapı kurumu olurlar, gönlünüzü mabet yapmaya başlarlar. O zaman 
kişiselleştirmez ve nesnelleştirmezsiniz, indirgemezsiniz. O zaman gönlünüz 
mabet olur. Burada ilkeler sözcüklerle beraber üst yapı kurumları olurlar, 
sonra değerlere dönerler ve gönlünüz mabet olur. Gönlünüzdeki her türlü 
düşünce artık sınırlarınızı belirlemiş olarak, niyetlerinizde görünür ve 
eylemlerinize taşınır.  

Beden mabedi üzerinden gönlünüzün inşaatı, o sözcüklerle ilkelerle inşaatı 
dildir ki insan söz varlığıdır, dilin inşaatı ve mescidi haramın inşa edilişidir. 
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Mescidi haram Allah’ın tecelli mahalidir, nazargâh mahalidir. Mescid-i Aksa 
ise aksa demek, uzak demek, beden Allah’a uzaktır. Hani diyor ya kuluma 
sesleniyorum kulum beni duymuyor. Toprağın ve suyun kesafetinden dolayı... 
Beden mabedinde melekelerinizle iş görürsünüz. Ama gönül mabedinde 
ilkelerle, değerlerle sınırlar edinmişsinizdir. Zaten değerler edindiğiniz zaman 
artık müşrikliğin, indirgemeciliğin, kâfirliğin, örtülülüğün Allah’ın tecelli ettiği 
mabette işi yoktur. Öyle midir böyle midir şüpheler, kâfirlik, münafıklık, artık 
menfaatlere inme, hazlara inme ortadan kalkar. Ve Cenab-ı Hakk sizin 
üzerinizde tecelli buyurur.  

Yani hayat bir mücadeledir, gönülde yaratılışınız sözlerle olur, kavramlarla 
olur. Amaca bağlı olarak ilkeler üzerinizde tecelli ederse bunlar üst yapı 
kurumu olarak değerler edinişinizde gerçekleşir. Mesela iyilik yapmak lazım… 
İyilik sizde ne zaman üst yapı kurumu olur. Amaca bağlı hareket ettiğiniz 
zaman artık üst yapı kurumudur. Doğruluk güzellik bizatihi yine aynı, devlet 
ne zamanki devlet kavramı itibariyle bilicinize alınır, yasalarla sınırlayıcı olur, 
yaşam alanlarınızı belirler işte o zaman sizde üst yapı kurumudur. Tanrıyı ne 
zaman ki imanla, sevgiyle gönlünüze alırsınız (onlar Allah’a iman ederler; üst 
yapı) eylemlerinde de amaç edindiler üst yapı kurumu olur. Bakın Allah’a 
iman ederken daha üst yapı kurumu değil, gönülde daha mabed değilsin. Yani 
daha Cenab-ı Hakk’ın gönlünde tecellisi yok. Potansiyel olarak sende iş 
görüyordur zaten. Ne zamanki sen amaç ediniyorsun eylemlerin, düşüncelerin 
doğrultusunda, gönül mabedinde Hakk’a tanık oluyorsun. İşte o zaman üst 
yapı kurumları ediniyorsun, sınırlar çiziyorsun. Yani evine biçim veriyorsun, 
işte o biçim üzerinden Cenab-ı Hakk tecelli ediyor. Biçimsellik görünüş için 
şarttır. İlkeler değerler olarak öne çıkmazsa hiçbir zaman Hakk’ın tecellisinin 
farkına varamazsınız.  

Sınıflandırma, toplumsal yaşantıda bilinçlenmek için kimlik edinmek için 
şarttır. Kimlik edinirken de değerler üzerinden gönülde biçimlenirsiniz. İnsan 
şekilsizdir iç dünyasında, ruhuyla. Ne zaman ilkelerle beraber biçim 
kazanmaya başlar gönlünde, manasında yaşadığı her şey ruhunda takva 
elbisesi olur. O zaman ruhu beden üzerinde özgürce yaşadığı alan edinir. İşte 
o zaman siz ruhunuzla Cenab-ı Hakk’ın tecelli mahali olursunuz. Gönlünüz 
Allah’ın mekânı olur. Bedeninizde zaten Hakk var zorunlu olarak. Ama bu 
sefer gönlünüzde Allah ile berabersinizdir. “Allah bizimle beraber merak 
etme.” Eğer tutarlı bir şekilde amaca doğru yürüyorsanız sizi sınırlıyor, 
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korkunuzu gideriyor, sizi amaca geri yönlendiriyor, şevk veriyor. Ve 
ruhunuzda yaşadığınız her hal takva ile beraber sınırlayıcı eylemlerle beraber 
aksiyona taşıyıcı ilkelere bağlı olarak eyleme taşıyıcı. İyilik doğruluk güzellik ki 
bunun en zorlu yeri savaştır.  

İnsan hayati korkuyla baş başa gelmediğinde, kendi hayatı bahis konusu 
değilse kendi üzerine dönüşü, değerlerini sorgulayışı ve değerlerinde istikrar, 
kararlılık, samimiyeti belli olmaz. Hayatıyla sınar ve bunu net kullanıyor; “siz 
iman ettikten sonra Allah’ın sizi sınamayacağınızı mı zannediyorsunuz?” Onlar 
kendileri üzerine ayet inmesini bile istemezler, korkarlar diyor. Çünkü 
ayrıştıracak, şimdi bütün varlığınızla iman ettim dediniz, nefsiniz iman etmedi 
ne yapacaksınız? Sabah 5’te namaza kalkıyor; onlar orda gocunmazlar diyor. 
Hani diyor ya benim şeytanım mümin oldu yani amaca odaklandıracaksınız. 
Ruhunuz kabul etti ama düşüncelerinizde daha ilkeyi tam edinemediniz. 
Nedenlerinizde kalıyorsunuz ikide bir. Aş bunları diyor. Yani nedenin 
doğrultusunda pişmansın, geri bana döndünüz ama ikide bir bozuk plak gibi 
geriye dön, yeniden sar; ya şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım… Bırak 
pişmanlıkları biz seni biliyoruz. Amaca yönel ve yolundan sapma. Mücadele 
ruhu, hedef noktanız Allah ve bütün mücadeleniz O’na varmak için.  

Tevbe amaca yönelerek taviz vermeden Hakk’a doğru yürüyüştür. Ve Tevbe 
suresi şunların, şunların, tövbesi kabul oldu, geri amaca yöneldiler diyor. Bir 
insanlık projesi var. Geçmişiniz, geçmiş kültürünüz size tecrübe olsun. Ama 
kültürü, geçmişte yaptıklarımızı aşmamız lazım. Hevalarımızı, heveslerimizi 
aşmamız lazım. Geleceğe bakarak da bu günü aşmamız lazım. Eğer geleceğe, 
akıbete bakarak bugünü aşmazsak bugün de kalırız. Onun için Kur’an üç 
zamanlıdır. Geçmişi bugünü ve sizin yarınınızı anlatır. Ve yarına göre 
yaşamanız gerektiğinin bilinciyle konuşur. Hiçbir felsefede bu yoktur. Erek 
olarak bir şeyleri gösterirler ama akıbete göre yaşam yoktur. Felsefe zaten 
olgusal olanı anlamlandırır; ya tarihsel olgusal ya da olanın olgusallığını 
anlatır. Ya süreçte gösterir hakikati ya da süreci sadece olduğu gibi kabul 
eder; bu böyledir… Bunu fazla ilkesel olarak okumamak lazım der. Bu 
spekülatif olur, gerçeğe göre okumak lazım der. Biraz daha materyal eder, ya 
idealist felsefe olarak okur süreci ya da sürecin bizatihi kendisini nesnel olarak 
okumaya çalışır. Tamam da süreçse, erek var kardeşim. Ereğe göre yaşamak 
gerekir. Ve bu Kur’an’da üç boyutludur. 
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Surelerin genelinde üç boyutlu olarak konuşur. Zaman yani geçmiş zaman, 
hitap ettiği, muhatap aldığı (1400 yıl öncesini söylemiyorum) kişi olarak, o an 
ve geleceğe göre yaşam olarak… Geçmiş, şu an ve şu anın geleceğe yönelik 
yaşanması gerektiğinin bilincini verir. Geçmişten ders alınmasını ve hayatta 
karşılaştıklarınızla yüzleştiğiniz zaman, bütün korkularınızla yüzleştiğiniz an, 
akıbete göre ne yapmanız gerekiyorsa ona göre yaşamanızı söylüyor. Akıbete 
göre yaşamazsanız bir daha tövbesi kabul olunmayacak bir yola girersiniz, 
yani amaçtan sapmış olarak bir daha o amaca yönelmeyecek doğrultuya 
gelmektir. Ve Allah onların kalplerini mühürlemiştir buyruluyor. Yani onlar bir 
daha amaç doğrultusunda hareket edici değillerdir. Allah onların kalplerini 
mühürlemiştir, artık amaçtan sapmışlardır demek, bir daha onların amaç 
doğrultusunda hareketi yoktur. Bu ne demektir? Üst yapı kurumları 
edinemeyecekler demektir, değerler edinemeyecek, Kâbe olamayacaklar 
demektir. Mescidi-i Aksa dahi olamayacaklar yani kendi bedenlerine dahi 
hâkimiyetleri olamayacak demektir. Melekelerini kullanarak, âlemin kendisini 
kullanılabilir kılarak iş göremeyecekler demektir. Bir tek şık kaldı o da hayvan 
gibi yaşamak. Sadece nefsi emarelerine bağlı olarak sürüklenişe devam 
edecekler. Dipsiz kuyu, yani onlar cehennemdedir. Tevbe suresinde hepsini 
tek tek ayet ayet görürüz.  

Bize verdiği devlet olma bilincidir. Devlet insanı Hakk’a yakınlaştırır. Devlet 
insana hizmeti ile devlettir. Ülküsünü ortak değerlerde yaşayabilmesi için… 
Çünkü insanlar birbirlerinin dayanaklarıdırlar. Tek başlarına hedefe ulaşmaları 
zordur. Onun için devlet bilinci edinmek zor olandır.  

İlk devlet bilinci nasıl ediniyor? Ortak yaşamla, sürdürülebilir, rahatça bir 
hayat yaşamak için. Bu da genelde liderlerde olur. Allah burada önder bize, 
lider değil. Liderden çok önder... Tevbe suresinde önder, önünde duruyor ve 
önder olarak bütün yaşamı şekillendiriyor. Tevbe suresine geldiğiniz zaman 
tamamı ile yaşantınızda bir devrim yapmışsınızdır. Enfal'de amaç belirliydi 
ama daha tam oturmamıştı. Tevbe'de artık amaç oturmuştur. Çünkü artık 
amaca doğru hareket ettiğinizi yaşadığınız, yüzleştiğiniz şeylerde göstermek 
zorundasınız. Ve Tevbe bunu zorla size söylüyor, ya diyor göstereceksin yani 
sizde olan potansiyelleri, yaşadığınız şeylerde… Bak potansiyelleriniz evveliniz, 
geçmişiniz evveliniz, evvelinizde olan, bu ana sizi taşıyan nelerse 
potansiyelleriniz, yaşadıklarınız. Bu ana sizi taşıyan nelerse,  şu an eğer 
akıbete göre, akıbette olacaklara göre yaşamazsanız yani bilinmez olana göre 
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yaşamazsanız…. Aslında Allah bilinir. Bazıları herkes kendi kaderini kendi 
yaşıyor diyor, yok öyle bir şey. Tevbe suresinde söyler “yazgıdan kaçışınız da 
yoktur” diyor. Geçen haftaki surede söyledik “Sizi onlara az, onları da size çok 
gösteriyorduk”, illa karşılaştıracak.  

Her şey amaca varmak için bir hile… O zaman her şey size Allah Azimüşşan'ın 
amacına varmanız için bir gereklilik, bir nesnedir. Devlet dahi insanın insanca, 
hakkı hakkınca yaşayabilmesinin gereği olarak tecelli etmesi lazım... Ve bir 
araçtır, eğer mutlak eril olarak devlet iş görürse despot olur. Kâfirdir, 
örtülüdür. İnsana hizmet olarak devlet devlet ise işte o zaman amacına taşır. 
Ne zaman öyle bir devlet kurulur bilmiyorum. İnşallah kurulur. İnsana insanca 
hizmet eden, insanın insani değerlerine üst yapı kurumlarına, amacına bağlı 
olarak neler yapmak istiyorsa onları yapmasına olanak sağlayan, ama halkını 
sömüren değil.  

Tevbe'de ültimatomlar var ama amaca göre bir ültimatom vardır.  Sure 
tamamen uyarı üslubunda... Uyarı üslubunda bize verilmek istenen amaca 
göre harekettir. Ne yaşarsanız yaşayın geçmişle bağlantılı olarak bugünün 
izdüşümleri geçmişe aittir. Onun için geçmişi bilmeden bugünü tam 
yorumlayamayız. Bugünü anlamak için insanlık tarihine baktığınız zaman 
ilimden, değerlerin daha çok çeşitlenerek insanın bilinçlenişinden başka bir 
şey görmüyoruz. Amenna, demek ki amaç bir bilinçleniş... Hem doğadan yana 
bir şuurlanma, hem de tinden, maneviyattan yana bir şuurlanma. İkisi de 
paralel doğrultuda gidiyor istese de istemese de. Çünkü doğadaki yürüyüş 
Cenab-ı Hakk’ın kendi varlık sıfatlarının tecellisi olduğu için Cenab-ı Hakk’tan 
ayrı değil ki sonuçta yine amaca doğru götürüyor. Pozitif bilimler bizi Hakk’ı 
daha iyi anlamaya taşımıyor mu? Bireysel olarak baktığımız zaman. Toplumsal 
olarak bakıldığında belki toplumlar o noktada aydın değiller ama pozitif 
bilimlere çeşitli noktalarda baktığınız zaman hepsi de Cenab-ı Hakk’ın bir 
tavrını irdeledikleri için orada da Cenab-ı Hakk’ın o tavrını zevk etmiyor 
muyuz?  

Şu andaki Kuantum Fiziği Cenab-ı Hakk’ın nur deryasının incelenmesi değil 
midir? Newton fiziği sünnetullah dairesidir. Ahlaktan bahsediyorsanız dinin 
bizatihi kendisinden bahsetmiyor muyuz? Çünkü bize getirilen sadece 
ahlaktır. Ama nasıl bir ahlak? Hak ile odaklı bir ahlak. Evet, nedenimiz Allah 
ama hayati mesele dahi olsa nedenin Allah ise amacın Allah olacak. Ne zaman 
ki Hakk’a vardın sıfatların itibari ile bedenin mabet olur, ilahi sıfatların 
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yaşandığı mabet, Mescid-i Aksa’sın. Ama sıfatların gereğini yaşadığın için hâlâ 
Hakk’ın zatına uzaksın. Aksa, uzak.  

Yükseliş beden üzerinden olur. Miraç onun için Mescid-i Aksa’dan başlamıştır. 
Yükseliş oradan başladı, Mescid-i Haram’a indi, gönle indi. Allah kulunun 
gönlüne iner. Ne diyor ayet-i kerimede yücelerde olan sarktı. Sarktı demek 
tecelli de bulundu, ama ne ile; gönül üzerinden edindiği değerler, ilkeler, o 
ilkelerin biçimleri üzere bir gönül mabedi inşa etmiş, O ona kurulmuş. Ve Kabı 
Kavseyn, daha da yakin. Ev-edna oldu, Kâbe oldu. Ev edna demek yaşayan 
Kâbe demek... İşte o zaman beytullah. Beden evi ve gönül evi... Allah 
azimüşşan beytullahımı temiz tutun diyor. Beytullah’ın hem beden evini hem 
de gönül evini temiz tutacaksın. Mescid-i Aksa’dan remz olan melekelerimiz 
üzeri beden evinin ibadethane oluşudur. Ve Cenab-ı Hakk’a ibadethane üzeri 
yükselişimizdir. Ama Kâbe gönülde Cenab-ı Hakk’ın ilkeleri üzeri onların üst 
yapı kurumları ve değerler edinilmesi bizde biçim kazanmasıdır. O değerler 
üzerinden Cenab-ı Hakk’a yükseliştir. Cenab-ı Hakk’ın lütfu ihsanıyla bu 
âlemde bize görünüşüne sebeptir. Çünkü her değerlerle eylemde 
bulunuşumuzda Cenab-ı Hakk bu âlemde görünür. Nazargâh-ı ilahi, birinde 
yükselirsin doğa zemininde yükselirsin ama gönle taşındığın zaman artık 
Cenab-ı Hakk sana inmiştir. Yani açığa çıkmıştır artık, o iş görüyordur. 
Muhteşem bir şey ve bu amaca ulaşmak için diyor, yani bir taraftan 
sınıflandırma bahsi var, bir taraftan ev bahsi var, bir taraftan devlet süreci var 
sonuçta da diyor ki dayanak olarak Allah’ı edin. 

Devlet olursanız dayanağınız Allah’tır, hiçbir şeyden korkmazsınız, çünkü 
özgüveninizi bulursunuz. Özgüveninizi de hangi sıfatınız üzerine bulursunuz, 
özgünlükte bulursunuz. Şu veliymiş şuymuş… Hakirlemek için söylemiyorum. 
Sadece olanı anlatmak için söylüyorum. İsa böyleymiş, Üzeyir şöyleymiş… Siz 
orada kendinizle ayaktasınızdır, öz varlığınızla. Kendi dışınızda belirlemeniz 
yok. İsa’ya gittik, onlar İsa’yı Allah edindiler, Üzeyir’i Allah edindiler. Edinseler 
de edinmeseler de Allah’ın umurunda mı, Allah’a bir zeval olmaz. Allah yine 
Allah’tır, sen istediğin kadar inkâr et. Müşrikler ne kadar inkâr ederse etsin. 
“Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla” diyor. “Allah’ın nuru 
sönmez.” Yalan da söylense küfür de edilse gerçekliliği bozar mı? Onlar ne 
yaparsa yapsın boşa, benim bir gerçekliliğim var diyor, beyhude diyor. Lakin 
bizden istediği kişiselleştirmemek, nesnelleştirmemek, indirgememek… 
Sebebi ne? Allah’ı kendimizden uzaklaştırıyoruz. Allah bizde iken biz Allah’a 
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uzaklaşıyoruz. İsa kahramanın, tamam devlet edinmek için bir kahraman 
lazım, ilerlemek için bir kahraman lazım. Toparlanmak kolektif bilinç edinmek 
ve o kolektif bilinçte daha rahat hareket edebilmek için lazım. Kahramanlar 
sizin kolektif bilinç edinmenizin ilk durağıdırlar. Devlet ise son durağıdır. 
Çünkü devlette artık kolektif bilinç tamamen yasalarla, sınırlarla, hizmetlerle 
beraber iyice oturmuştur. Ama indirgeme diyor. Devlet kutsaldır! İnsan 
kutsaldır kardeşim, devlet de insan içindir.  

İsa kutsaldır, Krişna kutsaldır, kutsal ise kendine kutsal. Çocukken beslenmek 
için amenna, ama ne zaman ki kendi üzerine dönmek gerekiyor, öz varlığınla 
ayağa kalkman gerekiyor, yani Allah’ın evinde Allah ile ayağa kalkman lazım. 
İnsan Allah evidir. Allah’ın evinde Allah ile ayağa kalkman için o zaman 
sınırlama, dışarıda bir belirlenim olmasın, seni belirleyecek sınırlayacak hiçbir 
şey olmasın ki Allah ile ayağa kalkmış olarak özgürlüğüne yürüyüşünde – 
kemalat yürüyüşüdür o – bir adım daha atmış olasın. Hâlâ özgürlük bahsini 
daha oturtmadı. Özgürce hareket etmek için bir devlet sürecine oturttu, 
müşrikleri anlattı. Çünkü müşrikler girdiğinde tedirgin olacaksın, her 
vesvesede değerler yitirilebilir. Münafıklar vesvese veriyor birçok insan 
değerlerini yitiriyor. Eyleme taşınırken değer edinmekten oluyorlar daha 
doğrusu yitirmek değil de. Çünkü imanlarında şüpheye düşüyorlar.  

Evvela iman, çünkü ilkelere iman ederiz evvela, inanırız. Onları 
deneyimlediğimiz zaman gerçekliklerini görür, amacına doğru yürürken onlar 
üst yapı kurumu edinilir. Artık o üst yapı kurumları melekeleriniz olarak sizde 
iş görür, gönül eviniz inşa edilmiş olur. Ve o gönül evinde Hakk tecelli ediyor. 
Tevbe suresi tamamı ile bunu anlatıyor. Muhteşem bir suredir.  

Bir bakıyorsun bölük pörçük şeyler ama ilkesini bir koyuyorsun tıkır tıkır 
oturuveriyor. İki sure Mekke’de gerisi Medine’de inmiş ama hepsi nasıl 
birbirini tamamlıyor. Mekke’de inen ile tamamlıyor. “Sen Allah’ı dayanak 
eyle” diyor. Çünkü yolda devlet olmak demek resul olmak demektir. Resul ol 
diyor.  

Size Tevbe Suresi’nde verilmek istenen şey Allah’ın beyti olarak resul ol. 
Yaşadıklarınızda Allah’ı gösterin, bu yolda gidenler içindir. Hakikatinde, ise 
bırakın Allah sizde tezahür etsin, yaşam biçiminizde, eylemlerinizde, 
duruşunuzda görünen O olsun. Tevbe’de savaş devam ediyor ama artık 
Cumhurbaşkanı ile biçimlenen bir savaş. Savaştan daha çok bize artık o 
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savaşın hazırlıkları, kendi içimizde kuvvetlenmeniz ve  kuvvetlenmenizle 
beraber sınırlarımızı çizmemiz. Çünkü enerjimizi fazla dağıtmamalıyız. Amaç, 
sınırlarınızı çizer ve enerjinizi oraya yönlendirir. Enerjinizi dağıtmamanız, 
bölük pörçük düşünmemeniz, hedef ilkeye göre düşünüp her şeyi 
sınıflandırmanız ve o doğrultuda hayatınıza yön vermeniz. 

Geçmişimizi, tarihimizi bileceğiz, geçmişten ibret alarak bugünü görürken de 
akıbette karşılıklarını öngörerek eylemlerde bugünü yaşayacağız. “Anı yaşa” 
geçmiş olsun. Anı yarına göre yaşa. Akıbete göre, sana neler getireceğini 
öngörerek yaşa. Bunu nasıl biliriz? Allah’ın adalet ilkesi var, adalet ilkesi ile 
oku. Adalet ilkesinden kaçış yoktur. Ve Hak’tan, gerçekten kaçış yoktur. 
Gerçeğe göre oku. Kim ki gerçeğe direndi yok olup gitti. Tarih bize onu 
gösteriyor. Kim ki adaletsiz oldu adaletsiz olduğu sıfatıyla da hak ettiğini 
buldu. Herkes, fark etmiyor. - Kötülerin hepsi burada bulmuyor, iyiler hep 
güme gidiyor! Ahiretinde bulur. İmanımız Allah’adır, adalet sahibidir. Cezasını 
verse de kendine, vermese de kendine. Bizi ilgilendirmez. Herkes kendinden 
mesuldür.  

Tevbe suresinin en büyük özelliği kolektif bilinç edinmenizdir. Burada da bir 
kolektif bilinç edinmiyor muyuz? Hedefe odaklanma, yani Kur’an’ı anlama. Ne 
olursa olsun sekiz haftadır taviz vermiyoruz. Bir yola koyuldular: bunlar 
hedeften şaşıyorlar mı şaşmıyorlar mı? Yani Sıddıklar mı değiller mi? Benimle 
yürüyebiliyorlar mı yürüyemiyorlar mı? Amaçtan sapmamak demek Allah ile 
beraber yürümek demek. Yanınızda bir Allah ile yani yâriniz. Gönlünüzde bir 
Allah ile yareniniz. Benden, ilkelerinden, hedefinden sapıyor mu sapmıyor 
mu?  

İki ilke var ki bunlardan kaçılmaz. Her türlü belirsizliği belirli kılacak şey. 
Gelecek belirsizdir. Kader-i mutlak yazgıdan kaçışınız yoktur diyor. Demek ki 
bir yazgı var ama neye göre bir yazgı var. Bazıları bunu ölümle kıyaslıyor, ölüm 
bir yazgıdır, süreksizlik, yasalar bir yazgıdır. Ama bu sünnettullah dairesinin 
yazgısıdır, kader-i muğlâkın yazgısı değil. Benim ne yaşayacağımın yazgısı 
değil. Sünnettullah dairesi benim hangi ortamda ne yaşayacağımı ve nasıl 
yaşayacağımı belirler amenna. Yani doğa yasaları belirler, elbise giyinmek 
zorundayım, yemek içmek zorundayım vs. ama başıma neler geleceğinin 
yazgısını bilmiyorum. Hak ve Adl sıfatları bunu size gösterir.  
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Bu iki ilkeden kaçamazsınız. “Onlar en sonunda hak ile yüzleşecekler.” İstesek 
de istemesek de yaptıklarımızla hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz ve karşılaşacağız. 
Herkes yaptığı ile karşılaşır, yüzleşir ve hesaplaşır. Bu istisnasızdır. Mekke’nin 
fethi ile beraber Hak ortaya çıkmıyor mu? Onlar istiyorlar ki kendileri üzerine 
bir ayet inmesin. Ama gerçek iniyor, gerçek en sonunda açığa çıkıyor. 
Yalancının mumu yatsıya kadar... İster ayetle olsun, ister ayetsiz olsun fark 
etmez. İnsan bir yalan söylüyorsa en sonunda çıkmaz mı? Çünkü yalan 
tutarsızlık demektir. Yani yaşamda tutarsız olunan şeylerle o yalan açığa çıkar. 
Yalan söyleyen insan söylediğinde tutarsız olan demektir.  

Münafığın üç alameti var diyor Resulullah. Emanete hıyanet eder, yalan 
söyler, sözünde durmaz. Zaten üçü de yalan. İftira ve inkâr noktasında da 
yalan söylüyor gitti güme. Ve Allah özünüzde olanı açığa çıkartana kadar sizi 
sınar. Savaş en büyük sınamadır, varoluşunuzun nedenini sorgulamanızın 
sınamasıdır. Hayat bir savaştır ve bu savaşta kendinizi sınayacaksınız. Hayat 
mücadelesinde ilkesel olan eylemleri yapmak çok zordur. Savaşırken ilkenizde 
duruşunuzu göstermeniz kadar zor bir şey yoktur. Mücadeleye devam 
etmeniz ve tutarlı olduğunuzu göstermeniz her şeyi sizin lehinize kılar. Geri 
dönüş pişmanlıklara, acabalara, keşkelere götürür sizi. Acaba’ları, keşke’leri 
dememek için mücadeleye devam, hiç taviz olmadan. Sonuç ferahlıktır.  

Savaşta yaşam alanı ediniyorduk, şimdi devletleşme sürecine koydu bizi. 
Kollektif bilinçte dayanak edinme, o dayanakla üst yapı kurumları edinme, o 
üst yapı kurumları ile eylemlerimizde melekelerimiz üzeri hem bedeni 
mabede çevirme hem de ilkelerin ruhun elbisesi olması… Takvanın elbisesi, 
çünkü o ilkelerle korunuruz, değerler ediniriz. Değerler edindiğiniz şeyler sizi 
sınırlar ve sınırlar edindiğiniz şeyler takvanıza sebebiyet verir, sizi korur.  

İyilikler kötülükleri giderir, kötü şeylerden korur. İyi yaptığınız her şey, 
değerler edindiğiniz her şey sizi koruyucudur ve derinleşmenizi sağlar. Ve 
Kâbe gibi gönül yurdunun inşaatını sağlar. Kâbe belirgindir, simsiyahtır ve 
insan gönlüne anlam veremez. Beden evini yani Mescid-i Aksa'yı genelde 
anlarız ama gönül nasıl bir şey? Bilincinizde değerlerle yaşadığınız anda 
kendinize bir yaşam alanı edinirseniz iç dünya olarak işte orası gönül 
alanınızdır. Sizin kendi varlık alanınızdır, ruh orada rahatça hareket eder. 
Rahatça hareket ettiğiniz araçlar melekelerdir. Us, görme, duyma, hayal, ilkeli 
düşünme, mantık… Hepsi ruhun enstrümanları olur. Ve iç dünyada onları 
istediği gibi kullanır ama bu gününü amacına göre yaşayan olarak. İşte o 
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zaman maneviyat sizde tecelli ediyordur. Erek olan, amaç olan o anda eyleme 
döktüğünüzde sizde görülmüştür. Allah erek, amacımız. Siz o sırada Allah ile 
sınandığınız anda eyleme döktüğünüz anda melekelerinizle beraber, gönül 
yurdunuzdan itibaren bu âlemde Allah’ın görünüşüne sebebiyet verirsiniz ve 
o sıfatla beraber Allah’a yakin gelirsiniz, esma-i hasınız hangisi ise… Yani gönül 
evinizin karakterini belirleyen sıfatınız hangisi ise o sıfat üzerinde Allah 
azimüşşan bu âlemde görünür. İşte o zaman Allah’ın beytisiniz, ev ednasınız. 

Tevbe suresi bize dönüşü işaret ediyor. İnsan olarak devletle iç dünya 
edinmemiz, derinlik edinmemiz, yaşam alanı edinmemiz, artık değerlerle 
hâkimiyetin bizde olmasıdır. Maneviyatın değerleri -yani tabularımız, 
dokunulmazlarımız var- bir de materyal değerlerimiz var. Onları aşmamız 
gerektiğinin bilincini veriyor. Varoluşumuzu parada pulda, ellerimizle elde 
ettiklerimizde ve Allah’ın verdikleriyle –can- yani melekelerde bulmamamız 
gerektiğini bizatihi Allah’ta bulmamız gerektiğinin bilincini veriyor.  

Eğer Allah’ta bulursak feda-i can, özveri hepsi bize araç olur. Hayat savaşı, 
normal savaş. Vs. yaptığınız kullandığınız bütün ne ise malınız, canınız, 
bedeniniz, melekeleriniz… Hepsi sizin Allah’a taşınmanızın aracı olurlar. 
Amaca doğru ulaşırken birbirinizi dayanak edinerek (dayanak çünkü 
yardımlaşma kolaylık getirir) her şeyi bana taşınmanın aracı olarak kullanın 
diyor. Devlet buna dâhildir. İnsanların birbirini kullanmasını demiyorum, 
savaş, mal, mülk… Sıdkı Ekber de bu net görülür. Biraz önceki örnekte olduğu 
gibi; İki kap hurma kazanıyor birini veriyor birini aileme bıraktım diyor. Amaca 
ulaşmak için her türlü şeyinizi kullanın ve taviz vermeyin. 

Sen aş! Aştığın anda amacın sende o anda görünecektir. Nedenine bağlı 
olarak görünen değil, potansiyelinizin görünüşü değil, amacınıza bağlı olarak 
değerler edinişinizde gönlünüzde tecelli eden, eylemlerinizde beden evinizde 
görünecektir. İşte o göründüğü anda huzuru bulacaksınızdır. İslam 
olacaksınızdır. Allah’a iman, akıbete göre yaşam, geçmiş ve geleceğe göre bu 
anın muhatap alınması; üç zamanlı konuşuyor Allah. Geçmişin iz düşümü 
olarak atalarımızdan böyle görmedik’i bırakma; kültürü, bedenini, 
karşılaştıklarını, koşullarını aşma… Ama neye göre? Hedefine göre aşman ve 
amacını bugününde yaşamak… Yaşadığın anda bugün sende hak tecelli 
ediyordur. Sizin amaç olarak belirlediğiniz ne ise o yaşantınızda görünecektir. 
Ama Allah o kadar yakin ki bizimle beraber, sıfat birliği, zaten görünüyordur o 
sırada. İyilik yaptın o sırada Allah tecelli etti… Savaşta öldürüyorsun çünkü 
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mabetsin ve mabedini yıkmaya geliyorlar. Siz mabedinizi, kendi varlığınızı 
korumazsanız başkaları dışarıdan gelip sizi yıkar. Vesvese ile para ile 
kandırmayla vs. ama değerleriniz, sınırlarınız, duruşunuz varsa sınırlarınızı 
aşamazlar.  

En yüksek takva değerlerle edinilen takvadır. Gönül evinizi değerlerle inşa 
etmezseniz takva elbisesini giyinmezseniz hiçbir zaman amacınıza 
ulaşamazsınız. Çünkü değerler amaca doğru yürürken edinilirler. Amaç yoksa 
o zaman hayat saçma sapandır. Albert Camus’un dediği gibi; Tanrı yoksa 
hayat saçma sapandır. Tanrı amaç değilse ve Tanrı neden olarak 
görülmüyorsa hayat saçma sapandır. Batılı neden ilke, yani yaratıcı ilke olarak 
Tanrı’yı görüyor. İslam’da Tanrı neden ilkedir ama aynı zamanda erek ilkedir. 
Yani hayatın varoluşunun belirlenimidir. Varoluşumuzun nedenidir, 
kaynağıdır, sevgimizin kaynağıdır. Ulaşmamız gereken yârimiz, yarenimizdir. 
Bütün hayatımızı ona göre anlamlı kılarız.  Ama nedenimiz olmasından daha 
çok amacımız olarak… Allah bizi yarattı biz bunu aşmışızdır, iman ettik. Neden 
ilkemiz Allah’tır ama amaç ilkemiz de Allah’tır.  

Bütün yaşantımıza amaç ilke olarak yön veriyoruz. Çünkü değerlerimiz buna 
zorluyor bizi. Değerler edindiğiniz anda zorunlu olarak amaç ilkeye 
yöneliyorsunuz. Bunu vicdandan ele alın, vicdana düştünüz, bunu niye böyle 
yaptım filan diye düşünün. Amacından niye saptın,  geri kendi üzerine, 
amacına, varlık nedenine geri dön.  

Allah sizin amacınızdır ve tasavvuf bunu getiriyor. Şeriatta genelde neden 
ilkedir Allah ama tasavvufta erek ilkedir. Yani tasavvufa girmeden Tevbe 
edemiyorsunuz. Tevbe suresi tasavvuf ehli içindir. Şeriat ehli için Bakara’ya 
gidersin, orada şeriat ehlinin bütün karakterlerini anlatır. Şeriat sınırlar ve 
kolektif bilince doğru götürür. Ama öznel olarak, bireysel olarak tam 
özgürlüğünü edinmen, müminler müminlerin kardeşidir noktasında tam 
özgürlüğünü dayanaklarıyla beraber yansımalarıyla beraber edinmek Tevbe 
suresiyledir. Tamamıyla tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli zaten Allah’a iman 
ediyor, her şey Allah’tandır biliyorlar.  

Ereğe göre yaşayacaksın, ereğe göre belirlenimlerin olacak, amacın Allah 
olacak ve o doğrultuda yaşayacaksın. Neden ilke, mutlak ilke Allah’tır. Mutlak 
ilke olarak Allah’a varacaksın ama uzaktaki bir Allah değil.Mutlak ilken senin 
özvarlığındır, özvarlığında eylemlerinde görünecek, gönül evinde tecelli 
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edecek değerlerle, beden evinde melekelerin üzerinden de kendini bu âlemde 
gösterecek. Gönül evinizde değerlerle tecelli eder, görünüşe taşır kendini ki 
bu bunun en doruğu Hz. İsa’dır. Zati olarak da en doruğu Hz.Resulullah'tır.  

Savaşta hiçbir zaman nedenlere bakılmaz. Her zaman amaca bakılır. Napolyon 
şu nedenlerle savaştı diyor muyuz? Prusya’ya saldırdı, niye? Napolyon 
Avrupa’nın tamamını yönetmek istiyordu. Hitler’in hiç nedenlerini konuşuyor 
muyuz? Savaşlarda direk amaca, ereğe bakılır. Amaç ne ise o yerine getirilmek 
istenir. Mesela ne kadar doğru bilmiyorum ama Hitler’in bir parti vaadi var o 
da şu: Size tereyağı ve güneşi vaat ediyorum. Allah neyi vaat ediyor? Size 
cenneti vaat ediyor. Onlar ne güzel alışveriş yaptılar diyor. Eyvallah ama son 
ayette bize cennetin dahi amaç edinilmemesi gerektiğini söylüyor. Sen Allah’a 
güven ve dayan, kıyam-ı bizatihi, sen sende olan zat ile ayağa kalk. Devlet-i 
ilahi ol, insan devlet-i ilahidir Allah’a vardığında. Yoksa beşer mahlûktur. 
Metaları değer edinmiş, kendisini Hakk’a, gerçeğe ulaştıracakları değerler 
edinmemiş –zılli- elinden kaybolduğu zaman ortada kalan, yıkılandır. Evini 
sağlam kuran, yani değişmez değerlerle evrensellerle beraber bir iç derya, bir 
gönül, bir ev edinmiştir.  Yapısını, sağlam dayanağa kurmuş. Sen dayanağını 
Allah edin yani yapısını sağlam edinen diye geçen yer… Onu son ayetle 
beraber okuyun, yapısını Allah ile edinen, değişmez olanla yani… Ama zatında 
değişmez tavırlarında değişen hani her gün yeni bir şendedir. Ama o da ilkeye 
bağlı olarak değişen… Yani Allah keyfiyetine göre değişik tavırlarda 
bulunmuyor, ilkeli olarak çeşitlikte değişik tavırlarda bulunuyor. Rahman ve 
Rahimdir ama Rahman ve Rahimliliğinin çeşitliliğinde hiçbir zaman taviz 
vermez? Taviz vermiş olsa o zaman hayat olmaz. “Rahmeti kendime ahlak 
edindim” diyor ayette yani ilke edindim, hayat vermek ilkesi. Bir ayette de 
bize ilkeli olarak düşünmemiz gerektiğinin bilincini de veriyor. “Biz dileseydik 
herkesi bir ümmet yapardık”. O zaman hakikatine bak yani gerçekliliği gör 
diyor. Tevbe suresi ile amacı ediniyoruz.  

Günü kurtarmak diye bir tabir var. Yani geçmişte bir hata yapmışızdır ve bu 
gün de o anı kurtarmaya çalışırız. Tevbe suresi öyle bir şeye müsaade etmez. 
Amaca göre günü yaşa ve geçmiş belirlenimlerine göre de kültüründen 
tarihinden atalarından gelen birikimler ile akıbeti de öngörerek hak ve adalet 
ilkesinde taviz olmadığını da öngörerek bugünü belirle ve yaşa. Eğer 
yaşamazsan o zaman yapın gider, evin çöker. Tevbe suresi evinizin 
çökmeyecek şekilde inşa edilmesini ister. Daha evin nasıl inşa edileceğinin 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

412



ayrıntılarına gidecek. Yunus suresinde gerçeklerden kaçamayacağımızı iyice 
işaret edecek. Tövbemiz kabul oldu, amacımıza döndük ama bazen de 
kaçasınız geliyor. O zaman bizi Yunus suresinde yakalayacak.  

İnsan bazen öyle daralır ki, değerleri yaşamak insanı daraltır. Değerler üzeri 
yaşamak, hayati belirlenimlerimizde ahlak üzeri yaşamak bazen insanı sıkar. 
İnsanın nefsi derki, şunu da bunu da yap der, lakin nefisinize zulmetmeyin 
diyor. Millet bunu yanlış anlayıp hayat benim içindir anımı yaşarım der, işte o 
zulümdür. Akıbete göre anı yaşa, bugünün anına göre değil. Bugünün anına 
göre yaşarsan akıbette sana ne getireceğini bilmiyorsan yandın. Tevbe suresi 
bizi bir parça tasavvuf ehli kılar. Çünkü tasavvuf ehli ereğe göre yaşar. Ve 
tasavvufta erek cennet değildir.  

“Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni 
gerek seni”.  

Amaç nasıl belirlidir, sınıfları nasıl belirliyor. Tevbe suresini en güzel anlatacak 
sözdür. Her şey Allah’a yetişmenin aracıdır. Yokluk, acziyetler yerinmenin 
aracı değil, bunlar senin Allah’a yetişmenin aracıdır. Hastalıklar, mal, mülk, 
çocuk, her türlü yaşam şartı Allah’a yetişmenin aracıdır. Ama dayanağın Allah 
olsun, binanı Allah’a göre inşa et. Bir daha söylüyorum, ilkeleri potansiyelleri 
amaç edindikten sonra amacın üzerinden değerler olarak bizde üst yapı 
kurumları olurlar ve gönül evini inşa ederler.O zaman Mescid-i Aksa'dan 
kurtulur Mescid-i Haram'a döneriz.  

Haram olan mescide gelelim, sizin gönlünüze kimse girmez, ferdisinizdir. 
Değerlerinizi kendi gönlünüzde yaşamaz mısınız? Bir tek siz yaşarsınız başka 
kimse gelip girmez. Arada bir ajanlar girip vesveseler veriyorlar. Sonuçta çıkıp 
giderler. Orası iman edenlerin yurdudur. Gönlünüzü kime açarsınız? İlke 
birliğinde amaç birliğinde ülkü birliğinde olan kardeşlerinize yansımalarında 
açarsınız. Ve birbirinizin eylemlerinde sözlerinde duygularınızda birbirlerinize 
birbirlerinizi yansıtırsınız. Yapısı sağlam olanlar yapısı sağlam olanlarla yürür. 
Yapısı sağlam olmayanlar hiçbir zaman yapısı sağlam olanlarla yürüyemezler. 
Çökerler, çünkü değerleri kaldıramazlar. Ve Kur’an’da kaldıramayacaklarını 
söylüyor. O münafıklar ki…  Hani ilk Mescid daha hayırlı değil mi? Diyor 
Allah’ın rızası ve korkusu üzeri. Rıza demek kabullenmek demek… 
Kabullenmediğiniz zaman rahatsızlık yaratıyor. Hayatınızda kabullenmediğiniz 
her şey aklınıza gelir. Depresyon dediğimiz şeylerin en büyük sebeplerinden 
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birisi bu değil midir? Kabullenmeyiş. Rıza demek kabullenmek üstelik 
kabullenişim de aşmak, tamamıyla hoşgörü, hoşuna gitmesi… Acılardan zevk 
almak değil, amacına yetiştiren her ne ise araç olduğunu bildiğin için Ya Rabbi 
şükür diyorsun, hamdolsun diyorsun. Araç onun için hoşuna gidiyor çünkü 
Allah’a yetişmenin bir basamağı. Burada yetişme ev olma meselesi. Ev 
olmazsanız Allah’a yetişemezsiniz. Onun için beytimi temiz tut diyor.  

Kemter babanın bir sözü var; Allah’ın iki evi var, biri Hz. İbrahim’in eliyle 
yaptığı diğeri kendi eliyle yaptığı hani iki kudret elimle yaptığım diyor ya! Celal 
ve cemal sıfatları üzere Rahman ve Rahimiyet’i üzere… Bu bağlamda 
baktığınızda sizin yapınız Allah yapısı. İşte o evin beytullah olması için. Ama 
amaç edinmeden ülkü edinmeden hiçbir zaman beyt olamazsınız. Amaca göre 
hareket etmezseniz melekelerinizi kullanmadan beden evi beytullah olmaz. 
Değerleri üst yapı kurumu edinmeden amaca doğru giderken, sınırlarınızı 
belirleyerek bir gönül evi inşa etmezseniz,  Allah hiçbir zaman sizde tecelli 
etmez.  

Beden evi ile gönül evi birbirinden ayrıdır ama bağlantılıdır. Beden üzerinden 
Mescidi Aksa da sizsiniz, gönül üzerinden mescidi haram da sizsiniz. Her 
düşüncenizde değerler üzeri düşüncenizde Cenab-ı Hakk’ı tavaf etmiyor 
musunuz? Değerler gerçeğe taşıyıcı olarak sınırlayıcıdır. Mesela Allah’ı İsa’ya 
indirgersek ya da yaptığımız bir şeye ilahlık yüklersek olmaz. Bizden istenen 
tutarlılığa devam…  

Enfal suresinde fiil birliği istenmişti, Tevbe suresinde amaca bağlı olarak sıfat 
birliği isteniyor. Ne zaman ki Hakk’a varırsınız, bütün sıfatlarınızda Allah tecelli 
eder, Beytullah olursunuz. Dayanağınız Allah ise yapınız sağlamdır ve hiçbir 
zaman çökmez. Bilinç eviniz sağlamdır. Ne psikolojik problemler ne şunlar ne 
bunlar… Doktora gitmeye gerek yok. Doktorun vereceği uyuşturucudur. 
Allah’ı dayanak edinirseniz zaten rıza üzeresinizdir ve kabullenmişsiniz 
demektir. O kabulleniş üzeri zaten hayatınızda yol tutuyorsunuz.  

Lakin Allah’a olan aşk platonik değildir. Yani boş bir amaca doğru 
gitmiyorsunuz. Gittiğiniz her safhada Allah ile karşılaşırsınız, yüzleşirsiniz. 
“korkma Allah bizimle beraber” ve bizimle beraber olduğunu gösterir, 
güvercinle, örümcekle gösterir, onların kalplerin vesvese vererek gösterir. Ebu 
bekir Sıddık'ın bilincindeki korkusu, mağaradaki korkusu, hani Resulullah'ı 
mağara arkadaşı olarak gönlüne almış ya. Mağaranızda kiminle iseniz onu 
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gönlünüze almışsınızdır, o da sizi gönlüne almıştır. Ebu bekir Sıddık Resulullah 
ile yani daha tam Allah’a varamamış. O yüzden Allah seninle beraber 
demiyor, bizimle beraber diyor. Kendi evinde bul demiyor. Bir süreci 
anlatıyor. Yola koyulmuş Medine devletine doğru gidiyoruz. İnsan devletine 
doğru gidiyoruz.  

Resulullah insan devletidir. Üç kutsal mescid var. Mescidi Aksa, Mescidi 
Haram ve Mescidi Nebevi… Mescidi Aksa, beden evimiz; Mescidi haram, 
gönül evimiz; Mescidi Nebevi, beden üzerinden ve gönül evi üzerinden 
değerlerle yaptığınız eylemlerde Allah’ın tecellisinin ahlak olarak görünüşü. 
Değerlerin ahlak üzere görünüşü Mescid-i Nebevi'dir. “Ben güzel ahlakı 
tamamlamak için geldim” diyor. Kendisinde bir taraftan Süleymanlık -yani 
bütün melekelerine hâkimiyet- var, bir taraftan da sen atmadın Allah attı, o 
gönül evinde değerlerle Cenab-ı Hakk’ın onda tecelli buyurması, beşeri 
eylemlerinin tamamında Allah-u Azimüşşan’ın bizatihi tecelli etmesini 
görüyoruz. Mescidi Nebevi, Aksa ile Haram’ın eylemlerinizde görünüşüdür. 
Özelleriniz Mescidi Haram… Eylemlerinizi gösterdiğiniz zaman bütün toplumu 
bağlar, bütün âlemi bağlar, Mescid-i Aksa, bütün varlık âlemini bağlar. Yani 
Süleyman’ın hükmü bütün âlemi bağlar. Eğer siz hüküm sahibi ve erilseniz 
Allah’ın devlet-i ilahisine dâhilseniz, yaptığınız bütün eylemler âlemde iş 
görür. Gönül evinize düşen her türlü mana İsa dahil, İsa her ne kadar beden 
evinde yani Mescid-i Aksa'da doğdu ise de Mescidi Harama aittir, gönül evine 
aittir. Onun için İsa da “Yarabbi beni onun ümmetinden eyle” diyor. Çünkü 
kendisi namahremdir, özelidir, içeride  Allah’ı Azimüşşan’ı gönülde 
yaşayanıdır ve Hakk eyleminde özünde görünendir. Hz İsa da bireyseldir ama 
Hz. Peygamberde toplumsal olarak yekvücuda taşınıyor her şey. Ahlak 
Resulullah'ta bireysel değil, tamamıyla toplumsaldır.  

“İçinizden öyle bir peygamber gönderdik ki pek şefkatli pek merhametlidir” 
diyor. Pek şefkatli pek merhametli derken zaten hepsini kucakladığını 
gösteriyor. Bireysel bir ahlakı yok, zaten ahlak toplumsal düzeyde gösterilen 
bir şeydir. Üst yapı kurumları edindiğin zaman kolektif bilinçte ki bunu bir 
ayetle söyleyeyim “senin gönlünde olanı Allah biliyor” diyor.  “Sen hayâ 
ediyordun söylemeye, lakin Allah gönüllerde olanı bilir ve hayâ etmez” diyor 
hani Zeynep annemize âşık olduğu zamanki hali, başka bir ayete gittiğiniz 
zaman.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

415



Yani Resulullah'ın kendine ait özeli yok bizatihi Allah’ın tecelligâhı. Ahlakı 
üzerinden tecelli eden şeyler ne ise bütün toplumu ve bütün ümmetini 
bağlıyor. Şu andaki kolektif bilincimizin en büyük nesnesi o değil midir? 
Muhammedi şuur üzeri düşünmemiz veya Muhammedi bilinç üzeri 
şekillenmemiz bütün İslam tarihini bağlayıcı değil midir? İman eden insan 
bilincinin tamamını bağlayıcı olarak Resulullah'ta ararız, nedenimizdir. Ama 
amaç ilke Allah’tır Resulullah değildir. Ümmet olarak tabi olduğumuz kıblemiz 
odur, ama yaşam ilkesi olarak kıblemiz Allah’tır. Onun için tasavvufta iki kıble 
belirir birisi Muhammed sevgisi o nedenimiz olan sevgi, Resulullah'a itaat 
Allah’a itaattir ama ikincisi amaç ilkemizdir.  

Yeryüzünde hayatımıza örnek ahlak ilkesine sahip olan kişi Resulullah, 
prototip, yani insan devletini bulmamız. Gönlünde melekelerinden Süleymani, 
tamamıyla devlet, ama kalbinde bizatihi zati tecelli artık Cenab-ı Hakk’ın zati 
üzeri yani sen atmadın Allah attı. Bütün sıfatları üzerinden de eyleme geçtiği 
anda da Cenab-ı Hakk eylemlerinde görünüyor oluyor. İşte o zaman yaşadığı 
her şeyi Allah’a bağlı yaşıyor, Hevasından söyleme sözü dahi Allah’a bağlıyor. 
İlkesel olduğunun vurgusu var. Bu bağlamda baktığınız zaman Mescid-i 
Nebevi dediğimiz zaman artık ortak dengesini buldunuz demektir. Bunu 
felsefi olarak söyleyeyim; Mescid-i Aksa tamamıyla uyumu bulma yeridir, 
Mescid-i Haram karakterimizde denge ve tutarlılığı bulduğumuz yerdir, 
sıfatlarımızda uyum Mescid-i Aksa, sorumluluklar, adalet ve gerçeklilik ilkesi 
ile sağlanır. Bütün âlemde yaşadığımız ilişkilerin uyumunu adalet ilkesi ile 
buluruz. Uyum adalet ilkesi ile bulunur. Ama erek olmadan dengemizi 
bulamayız. Hz. Süleyman’a dikkatli bakın erek ilke vermiyor. Süleyman 
ayetlerinin tamamında her zaman hükümler vardır. Yeryüzündeki yaşantıda 
hükümler vardır hakkaniyetli olarak. Hz. Resulullah’a geldiğiniz zaman artık 
ereğe bağlı olarak anı yaşa ve hükümlerini ver! Haktan beri bırakıyor mu, 
bırakmıyor mu? Öyle ki sen ne için affettin? Diyor. İnsanlık olarak affedilebilir 
o sırada değil mi? Duygusal olarak da davranabildin, Süleyman oldun 
affedebildin. Ne için serbest bıraktın, affettin? Diyor.  

Yani amaca doğru yaşayacaksın ve amaca bağlı belirlemelerde, hükümlerde 
bulunacaksın. Bu da tamamı ile gerçekçi olmaktır. Duygusal olacağız ama 
amaca bağlı yürürken duygusal yargılarda, hareketlerde bulunmayacağız. İlke 
neyi gerektiriyorsa, olması gereken ne ise ona göre yaşayacağız. Allah üç 
zamanlı konuşuyor, geçmiş, şu an ve geleceğe göre şu anın yaşanması… 
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Akıbet var diyor. Bu geleceğe göre gününü belirle ve gününün geçmişini 
örnek alarak belirlemen gerektiğinin bilincini edin. Bu gününü, geçmişte 
yaşayanlardan ibret alarak, akıbete göre yaşaman gerektiğinin bilincini alarak 
sağlam adımlarla yürü. Bize daha geniş bir alan sundu. Devlet olarak, insanlık 
devleti olarak geniş bir alan sundu ama hâlâ özgürlüğün adını koymadı. 
Kıyamı bizatihi, beni dayanak edin ve beytullah ol. Yapısı sağlam olarak 
beytullah ol, ayağa kalk. Dayanak edinmek demek ayağa kalkmak demek… 
Çocuğun tutunup ayağa kalması mesela... Bak nedenler doğrultusunda 
yürüyordu ama artık amaç belli, hedef belli, hedef doğrultusunda yürüyor. 
Hedef, savaşı kazanmak… Savaşta kaybetmek diye bir şey yok, kazanmak için 
savaşılır. Savaş meydanında nedenleri o sırada düşünür müsünüz? Tamamı ile 
amacınızı, kazanmayı düşünürsünüz. Oyun oynarken de öyle değil midir? 
Afrikalı bir antropolog çocuklara bir yarış düzenlemiş, yarışı kim kazanırsa ona 
elma vereceğiz demiş. Çocuklar da kol kola güle oynaya gitmişler elmayı alıp 
paylaşmışlar. Ben size yarışın dedim demiş. Çocuklar da o zaman nasıl biz 
olacağız diye cevap vermişler. Bireysel bir belirlenim yok, amaç 
doğrultusunda ortak hedef var. Ortak hedef kolektif bilinç edinmenin en 
temel şartıdır. 

Adalet uyumlu bir şekilde yaşamanın, kolektif bilinci edinmemizin, devletle 
birlikte sınırlar edinmemizin gerekliliğidir. Ama ülkümüz, amacımız, ereğimiz 
yoksa hiçbir zaman o toplumu sürekli tutamazsınız, imkân yok. En basit kendi 
ülkemiz. Herkes hak talebinde… Herkese talebini verdiniz diyelim ortak 
ülküleri yoksa emin olun sürdürülebilirlik yine tam değildir. En sonunda yine 
birisi sırıtır başka bir şey ister. Çünkü nefis hep ister, eğer ilkeler, değerler 
doğrultusunda iç dünyasını kurmamışsa; hazlar doğrultusunda hareket 
ediyorsa; hep ister. Hani sen onlara talepleri doğrultusunda sadaka 
vermezsen üstelik sana bozgunculuk yaparlar diyor. Haklarını veriyorsun ama 
daha fazlasını istiyorlar. Nefsi emmare yani içgüdüleri ile hareketlerinde o 
egolarıyla beraber daha fazlasını istiyorlar. İnsanlar eğer hukuk ve yasalarla 
sınırlanmışlarsa daha fazlasını kazanmak için mücadele ederler. Onları ortak 
bir ülküde birleştirdiğiniz zaman sürdürülebilir ve sürekli bir yaşam olur. 
Kürtlere, Alevilere, şuna, buna hak verilsin… Yarın başka bir grup çıkar bize 
toprak da özgürlük alanımızın daha da iyi olması lazım der. Özerlik de lazım 
diyebilirler. O zaman aynı ülküyü paylaşmamız lazım. Bu ülkü vatan olabilir, 
insanlık olabilir. Osmanlıda dillendirilen ümmet olabilir. Konumuz adına 
söyledim, çünkü Osmanlı gerçekten siyasidir.  
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Ümmet bilinci bütün toplumu ayakta tutmak içindir. Yürüyüşün sağlam olması 
içindir ama neden ilke vatan… Aynı gemideyiz, aynı insan hakikatleri üzerine 
yaşıyoruz gibi erek ilkeyi verdiğiniz zaman, aynı değerler paylaşıldığı zaman, 
işte o zaman hepimiz yekvücut oluruz. Bunu Amerika yapıyor. Siz 
Amerikalısınız diye onlara neden ilke veriyor. Ne yapıyorsam Amerikalılar için 
yapıyorum diyor ve hepsi yekvücut. Bu sözün yalan olduğunun anlaşıldığı gün 
şirketler, halk falan batar. Obama sigorta getirip sosyal bir devlet olabilmek 
için yasa çıkarttı ama beceremediler. 20 milyon Amerikalı sigortalı olacaktı. 
Bir hapın binlerce dolara satıldığı bir ülke... Sağlık sektörü inanılmaz vasat. 

İnsanlığa toplumsal olarak ereğini gösterip ülküsünü verdiğiniz zaman 
sürdürülebilir bir yaşam getirirsiniz, süreklilik getirirsiniz. Uyumlu bir yaşamı 
hakları vererek adaletle sağlayabiliriz. Hakların verilişi özgürlüğün bir 
belirimidir. Ereğe doğru verirseniz onların ilerleyişini de sağlarsınız. En basiti 
çocuğunuza ne yapıyorsunuz? Yaşam alanı olarak haklar veriyorsunuz. Ama 
ona hedef koymazsanız, sadece kendi nedenlerine göre sürüklenir gider. 
Yaşam alanı da belirler ama amacı yoktur. Serseri bir kurşun gibi nerede ne 
olacağı belli değildir. Ama amaç konulursa hem maneviyatı, kişilik gelişimi 
sağlanır hem de yaşamda ayakta durması sağlanır. İnsanların hedefi olmazsa 
hayatta duruşu, yürüyüşü olmaz. Aynı bir yaprak gibi sağa sola savrulurlar.  

Maneviyatta ilerleyiş hedef belirlemeyle alakalıdır. Amaca bağlı yürüyüşle 
alakalıdır. Amaçların ilk verileceği yer mitlerimizdir. Hikâyeler insana hem 
geldiği nedenleri gösterir yani şu andaki varoluşun nedenini aktarır hem de 
amaç edinilmesi gerekli olan şeyleri verir. Ben Ali, Ömer, Sıddık hikâyeleri ile 
büyüdüm. Peygamberimizin hikâyeleri ile büyüdüm. Kahramanlar çok önemli 
çünkü idollerdir. Ve idoller ereklerdir. O öyle yapmamış diye vicdan 
edinmenizi sağlar. Hayallerin ögeleridirler ve kurgusal zekâya taşınmayı 
sağlarlar. Vicdan oluşumu, zekâ gelişimini ve ahlak gelişimini tetikler. Ve üst 
yapı kurumu olarak değerler edinmenizi sağlarlar. İlkeler iradede belirirler 
ama duygularda canlandırılırlar. Herkes kendisi için iyi, doğru ve güzel olanı 
tercih eder.  

İlkeler iradede belirirler ve duygularda canlanırlar. Duygularda canlandıkları 
anda siz ilkelerin evi olursunuz. Yani Cenab-ı Hakk o ilkeler üzeri sizde tecelli 
eder. Duygularda amel ettiniz. “Bazıları sana gelirler ve ağlayarak geri 
dönerler, binekleri yok diye geri göndermek zorunda kalırsın” diyor. Allah 
onları affetmiştir ve Allah onları kabul de etmiştir. Muhteşem bir şey!  
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Ama o anlatım üzerine sizde canlanan nedir? İlkelerdir, taviz vermeme ilkesi, 
paylaşımın, cömertliğin, merhametin, rahmet ve rahimiyet’in, adaletin ilkesi. 
Oradaki ilke ne? Amaç doğrultusunda her şeyden feragat gösterebilme, her 
şeyden taviz verebilmektir. Buradaki en büyük ilke sabır esmasıdır. Sabır 
esması tutarlılıktır ve sabır esmasında bırakmayacağınız hiçbir şey yoktur. 
Bırakmasanız dahi Allah bıraktırır. Kerim yani cömertlik ilkesi… Varlıklıyken 
ben cömerttim veriyorum diyor zora düştüğün zaman versene. En hayati 
meselenin olduğu bir zamanda bir insana el uzatmaya çalış mesela. 
Duygularınla, aklınla, şununla, bununla. Zamanını ayıramıyormuş. Rahatını 
bozamıyor. Keyfiyetinden taviz vermiyor. Öyle bir lüksümüz yok. Sabır, 
kerim… Nasir yardımlaşma, çünkü sizin üzerinizden yardım eden Allah olur. 
Zül celali vel ikram hem celalin kendisi onlara ikram olarak gelmiş o ikramı da 
değerlendiriyorlar. Celali rahmete çeviriyorlar. Allah’ın kendilerine 
verdiklerinden sarf ediyorlar.  

Mitler sizde canlandırılan ilkelerdir ve o canlandırılan ilkeler duygularda 
canlandırıldıkları için belirli değildir. Zorlanmamız o yüzden. Ne zaman ilkeleri 
düşüncemize alırız, orada ayrıştırmaya başlarız, o zaman zaten tık tık çıkmaya 
başlarlar. Canlandırılırlar ve amaca doğru giderken üst yapı kurumu olurlar. 
Siz yola sevk olduğunuzda ilkeler potansiyel olarak eylemlerinizde görülmeye 
başlar. Akil, yani akli bağlantısını kuran... Eyleminizde gösterdiğiniz anda o 
sizde ilke haline gelir. Hani İsmail’i de an, İshak’ı da an diyor, O ashabı kiramın 
hali sizde tezahür eder.  

Ebu Hureyre Resulullah'ın yanına gidip üç gündür açım diyor. Resulullah da 
diyor ki içinizde evinde yiyeceği olan var mı? Kendisinde de yok ki versin! Olsa 
zaten verecek. Bir tanesi var deyince, o zaman sana misafir olsun diyor. Eve 
gidip eşine, “Biz bugünkü nafakamızı yedik. Ebu Hureyre gelecek, o üç günden 
beri açmış, evimizdeki rızkımızı ona verelim” diyor. “Tamam, bey biz yiyormuş 
gibi yapalım o da yesin” diyor. Ebu Hureyre hepsini yiyor kendileri de 
yiyormuş gibi ses çıkartıyor. Sabah namazda Resulullah diyor ki; siz dün akşam 
ne yaptınız ki sizin üzerinizden ayet indi. “O müminler ki mümin kardeşlerinin 
nefislerini kendi nefislerine tercih ederler”. Siyer, ilkelerin bizde duygusal 
olarak canlandırılması için gereklidir. Tarihimiz değerlerimizi duygusal olarak 
edinmemiz için gereklidir.  

Ne zaman değerler üst yapı kurumları olurlar, artık amaca doğru bizi sevk 
ederler. İstisnasızdır ve yaşamın anlamını, bizler o değerlerle buluruz. 
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Yaşamımız onlarla anlamlı kılınır. Yaşamadığımız zaman bir boşlukta 
hissederiz kendimizi. Ne zaman onları yaşarız, boşluğumuz giderler. Kalpler 
yalnızca Allah ile Allah’ın zikri ile mutmain olur. Ne zaman onları yaşamınızda 
eylemlerinizde zikri ilahi olarak gösterirsiniz, beytullah olarak o zaman 
eylemleriniz ibadet olur, melekeleriniz üzeri eylemlerde bulunursanız 
beytullah ta, Allah sizin üzerinizde görünür olur. Evin sahibi evinde görünür 
olur. Siz sahibi değilsiniz çünkü sahibi odur. Hiç Allah’ın eliyle su içtiniz mi, 
Allah’ın gözüyle baktınız mı? Saçlarınızın Allah’ın saçları olduğunu hiç 
anladınız mı? Mülk O’nun mülkü! Saçlar, gözler Allah’tır demedim; saç, göz 
Allah’ın. Biz benim diyoruz. Hiç Allah’ın size elbise giydirdiğini hissettiniz mi? 
Ramazan günü acıktınız; Ya Rabbi senin elin, senin rızkın diye yediniz mi, 
Allah’ın size bir ikramı olarak… Kudret eli Allah’ın eli ya, yerken farz edin ki 
Allah sizin ağzınıza götürüyor, şu eli ağzınıza götürme olayı nasıl bir olaydır. 
Konuşma başka bir şey zaten. Müthiş bir mucizedir, Kudreti Azimüşşan 
dandır. Varlıktan ayrı değilsiniz hepsini O yapıyor. Mülk onun mülkü… Siz O’na 
vardığınız anda O’nun devletine dâhil olursunuz.  

Devlete dayanan hiçbir zaman yıkılmaz. Devlet dediğim Allah’tır. Hem sizin 
varlığınızı size verir hem de sizin varlığınızda iş görendir. İki ayrı varlık gibi 
değilsinizdir, bir varlıksınızdır. Ama size verdiği kulluk hakkı üzerinden kendi 
Allah’lığı ortaya çıkar.  

Kul olmazsa Allah ortaya çıkmaz, zat demiyorum, zat zaten kendi var ama kul 
üzeri eylemlerle rab sıfatı olarak eylemlerinde Allah olarak görülür. Allah 
rububiyet sıfatlarıyla iş yaparken ulûhiyet sıfatları üzerinden görünür. Zaten o 
sırada Allah olarak iş yapıyordur. Rab sıfatı üzeri sizden hangi sıfat ile rab 
oluyorsa adl, aliy, kerim… O sırada o esma baskınken iş görürken Allah zaten 
onu yapıyordur. Ayrı gayri değil ki Allah bir şey yapmıyor olsun. “Allah 
yukarıda, bir şey yapmıyor” anlayışı tamamen panteizmdir. Rab sıfatıyla iş 
yaparken zaten Allah Allah’tır. Rububiyet sıfatlarıyla görünürken zaten 
ulûhiyetiyle görünüyor. Sizin için pek şefkatli pek merhametli birini gönderdik 
diyor. O şefkat ve merhamet onun ulûhiyet görünümüdür aynı zamanda. 
Azametinin belirimidir.  

Çocuğunuza gösterdiğiniz sevgi muhabbet sizdeki azametin ona inişi değil 
midir? Ona celaliniz merhametinizdense eğer, hani kızıyorsunuz şöyle yapma 
böyle yap gibi sınırlıyorsunuz, çünkü başına bir şey gelmesini istemiyorsunuz 
koruyuculuğunuzdan. Allah’tan korkmanız daha iyi değil midir? Sizi sınırlıyor, 
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niye? Başınıza bir şey gelmesin diye. Ulûhiyet tavrı rububiyet tavrının belirimi 
değil midir? Bu rububiyet tavrı ulûhiyet tavrı üzerinden görünmekte değil 
midir? Daha önceki sıfatlarda hep telkin vardı bir parça. Burada direk amacı 
gösteren bir telkin var. Tevbe suresinde direk amacı gösteren bir telkin var. 
İlkeye bağlı her celalli tavrınız ona rububiyet tavrınız değil midir, annelik ve 
babalık içgüdüsüyle beraber. Demek ki ulûhiyet iş görüyor rububiyet 
üzerinden.  

Allah’ın rububiyeti ulûhiyetinin belirimidir. Bize düşen orda ubudiyet… 
Rububiyet’i üzeri belirişinde ona hizmettir. Her hizmet edişimiz iç dünyada 
değerlerle beraber amaca yönelirken her eylememizde ona varışımızdır. 
Burada bakın önemli bir şey söylüyorum. Geçmişimiz, geleceğimiz, bu anı 
yaşayışımız ve bu anı yaşarken nedenimiz Allah, ereğimiz Allah. Bakın 
ereğimiz Allah iken potansiyel olarak ve yaratılışımızın nedeni olarak Allah, zat 
olarak yetişeceğimiz Allah, ilkeler olarak değerleri yaşayacağımız Allah… Hem 
Mescidi Aksa hem de Mescidi Nebevi’den düşünün, hem görünürde tecelli 
hem de gönülde tecelli ederken, beden evi üzerinden melekeleriniz üzerinden 
eylemlerde görünüş bu âleme taşınıştır; halifetullah. İnsan tanrının ideasıdır 
yeryüzünde. Devlet ise sadece onun aracıdır. Devlet insan ideasının 
görünümüdür. Öyle gördüğünüz zaman devlet ideanız olmaz devlet en yüksek 
düzey olmaz. Devlet insanın Hakk’a varması için aracı olur.  

Neden Allah, erek Allah, nedeninize bağlı olarak nedeniniz potansiyelleriniz 
olan ilkeleri eylemlerinizde gösterdiğiniz zaman erek eyleminizde görünmüş 
olur. Cami Allah’ın evi de Allah’ın gerçek evi gönül evi, orada Allah’ı göreceğiz. 

Hz. Süleyman’ın devlet oluşu Mescidi Aksa'da remz edilir. Mescidi Aksa Hz. 
Süleyman’ın devlet oluşudur. Devlet oluşunun simgesidir. O simge aynı 
zamanda bir toplumun yekvücut oluşudur. Çünkü o simge üzerinden bir 
toplum kendini buluyor. Mescidi Haram üzerinden bizim Müslümanlıkta 
kendimizi bulmamız gibidir. Bir simge bütün toplumun bir yapısı olarak 
kolektif bilinç edinmesinin aracıdır. Sizin varlığınız bir ürün üzerinden 
dışsallaştığı yerdir yani sen Allah evi olmuşsun, onun yansıması olan bir 
üründe kendini yansıtıyorsun. Allah evi olduğunu yansıtıyor, yani Hz. 
Süleyman Allah evi olmuş, onu devlet olarak yansıtıyor.  

İsrail’e gitmiştik Metin Baba çok güzel anlattı. Siz buranın yapılış hikâyesini 
biliyor musunuz dedi, bilmiyoruz dedik. Mescidinin Aksa’nın yapıldığı tepe, 
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babaları öldükten sonra iki kardeşe kalmış. Yeri ortadan ikiye ayırmışlar. Biri 
bekâr biri de evli. Bir tanesi düşünüyor biz bunu ortadan ikiye ayırdık ama 
benim kardeşim evli ve çocukları var, ben haksızlık yapmış değil miyim? Diyor. 
Fedakârlık, kendinden düşünmüyor, başkası üzerinden düşünüyor. 
Toplumlaşmak için fedakârlık şart zaten. Ailede fedakârlık ve özveri şart, 
çünkü o zaman ailede hukuk olmaz. Hukuk aşıldığı zaman ailedir. Senin malın 
benim malım dediğin zaman aile bitmiştir. Rıza yok, çünkü kabullenme yok 
birbirlerine. Diğeri de bekâr kardeşim evlenecek, hem o emeği ile tek başına 
çalışıyor biz üç – beş kişi çalışıyoruz, haksızlık olmadı mı diye düşünüyor. Ben 
ona daha fazlasını vereyim üstelik yardım da edeyim diyor. Birisi diyor ki ben 
feragat ediyorum kendi arazimden, senin ihtiyacın var… Diğeri de yok ben 
kabul etmem sen bekârsın evleneceksin üstelik senin yardımı da ihtiyacın var 
çocuklarla sana yardım etmek lazım. Bu davamızı Hz. Süleyman çözer diyorlar. 
Bir haksızlık olmuş haksızlığın davası değil, müthiş bir şey. Nedenine bağlı 
olarak uyumlu bir ilişki var. Tamamıyla uyumdan bahsediyoruz. Ama hak ve 
adalet ilkesine bağlı olarak... Adalet ilkesi vicdanda canlanıyor. Üst yapı 
kurumu olarak da değerler edinildiği zaman tam ortaya çıkıyor. Birbirlerini 
sorumluluk olarak aile olarak sahiplenmişler. Adalet ilkesi değer ve 
sorumluluklar üzeri görünür olmuş. Ve mallarından mülklerinden birbirleri 
için feragat edebiliyorlar. Süleyman çözelim diyor ama şaşırıyor. Çözüm şu, 
arsayı birleştirin ve ürünü paylaşın. 

Bütün peygamberler peygamberimizdir kıble olarak biz Hz. Muhammed’in 
ümmetiyiz. Yani nedenimiz oraya bağlı, onun üzerinden Allah’a bağlıyız. Yoksa 
hepsi bizim varlık nedenimizde bir hikâyemiz. Süleyman çözerim ama bir 
şartla diyor. Güzel niyet üzeri olan her şey Allah katından kabul ediliyor, yoksa 
kurbanlarınızın kanı değil niyetlerinizi Allah’a ulaşır. Bu kadar güzel niyetli 
olanlar üzerinden bir şey istiyor. Diyor ki bunu bir şartla çözerim. O tepeye bir 
şey ekmeyeceksiniz ve ben oraya bir mabet yapacağım. Takva ve rıza üzeri 
kurulan mabet daha hayırlı değil midir? Mescid-i Aksa! 

Kuba camiine gidin, takva… Allah’a sığınma, üst yapı kurumu ediniş, 
birbirlerine saygı, sevgi yani ensar. Muhacirlerin birbirlerine destekleri 
anlatılıyor. Ensar ve muhacirler beraber yaptılar. Kuba'da iki rekât namaz 
kılmak bir umre yapmak kadar sevaptır diyor. Çünkü Allah’a bizatihi takva ve 
rıza üzeri adanmış bir yer. Kendi bedeniniz rıza ve takva üzeri olsun. Ya Rabbi 
ben senden hoşnudum, ne olursa olsun her şeyin senden olduğunu biliyorum, 
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hangi esman üzerinde bende tecelli edersen et ben senden razıyım. Sen beni 
kendine yakıştırmışsın, ben senden razıyım. Yani bu biçim bu mülk sana ait. 
Takva ve rıza üzeri sana geleceğim. Tevbe geri dönüştür ve verdiklerinizle geri 
dönersiniz. Amaca yöneldiyseniz amaç için ne veriyorsa yine o amaç için 
kullanın. Göz, beden, can, ilkeler, değerler, mal, mülk…  

İki kardeşteki takva ve rızayı görüyor musunuz? Takva ve rıza üzere bir bina 
inşa edildi adı Mescidi Aksa. O Mescidi Aksa’nın bir nevi sembolüdür Mescidi 
Kuba. Tek farkı hicret eden ve yardım eden kardeşlerle birlikte kurulmuştur. 
Allah vatanına yönelirken birbirlerine yardım eden, vatanları Allah olan, iç 
dünyalarına yönelen ve birbirlerine yardım eden kardeşlerin kurduğu mabet. 
Allah için birbirlerini koruyan ve Allah’tan korkan, Allah’tan razı olan… Yani 
artık Allah’ı kabullenmiş, yaşamlarının her şeyini Allah’tan bilerek ve her şeyi 
Allah’a yetişmenin bir aracı olarak gören insanlar olarak rızaya ermişler. 
Birbirlerinden razılar ve ne yaşarlarsa yaşasınlar Allah’tan da razılar.  

Keyfi şeylerimiz sonra keşke dememize sebebiyet verirler. Ama amaç için her 
şeyi feda edebilirler. Mescid-i Aksa o tepenin üzerine kuruluyor. Mescid-i 
Kuba da aynı kardeşlerin hikâyesi üzerine kuruluyor. Allah’a hicret ederken 
amaca doğru giderken birbirlerine yardım ederek birbirlerinin gönüllerini beyt 
edinenler, birbirlerinin gönüllerine girerler. Birbirlerinin gönüllerine sevgi ile 
girerler. İnsan sevgisi Allah sevgisine yükseltir. Resulullah'ı sevmeden hiç 
kimse Allah’a ulaşamaz. Put edinmek demiyorum sevmekten bahsediyorum. 
“Beni ana, babanızdan daha fazla sevmedikçe Allah’a tam iman etmiş 
olamazsınız” diyor. Kıbleniz yani amacınız, yaşamınız, benim değerlerim üzeri 
olmadıkça beni kendinizden doğurmadıkça, hiçbir zaman Allah’a varamazsınız 
diyor. Çünkü insan sevdiğinden beslenir ve sevdiğini kendinde doğurur. Allah’ı 
severse Allah’ta doğar ve ayağa kalkar. Onun için Allah’ı dayanak edinerek 
ayağa kalk ve Allah’tan başka dayanak edinme. Dayanağın Allah ise -kıyamı 
bizatihi- Allah ile ayakta isen yürüyüşün devam ediyor. Her amaca gidişinde 
eyleminde Allah görünüyordur yani amaç sonuçlanıyordur. Kalbin mutmain 
ve huzurlusundur; İslam.  

Psikolojik tarafları var Tevbe suresinin… Varoluşumuzun nedeni, amacına 
göre eylem biçimlendirmemizdir. Ama batının varoluş felsefesine göre değil, 
batının varoluş felsefesiyle zaten felsefe sekteye uğramıştır. Kâinatta değerler 
yoktur, değerler insanın üretimidir derler. O sırada belgesel yoktu herhalde, 
hayvanları incele bakalım ne değerler var. Sıfatlar nasıl tecelli ediyor. Sosyal 
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yaşantıda ki hayvanları özellikle inceleyin, Filler, maymunlar, karıncalar. 
Amaca göre değil ama potansiyelini eylemlerinde açığa çıkartmasıyla alakalı 
bir şey. İnsan amaca göre yaşayarak varoluş amacını bulur. Ve varoluşunu 
amaca göre bulduğu zaman hayat anlamsızlığını yitirir. Kendinizi boşlukta 
hissetmezsiniz, amaçsız hayat sizi boşlukta bırakır.  

Bilgi sonunda sizi nötr eder. Duyarsız olursunuz birçok şeye… Bir şeyi bilirsiniz 
ve bildiğiniz şeye duyarsız olursunuz, bu normal bir şey. Sürecinde olması 
gereken bir şey, çünkü yeni bir bilgiye yer açılması için de gereklidir. Elmanın 
tadını ilk başta çok seversiniz sonra duyarsız olursunuz çünkü artık onunla 
yaşıyorsunuzdur. Nedeniniz Allah, ayrım da olmadığı için farkında da 
değilsiniz. Sizdeymiş bilgisini edindiniz, bütün kâinatı Allah ile 
anlamlandırıyorsunuz, bir zaman gelir nötr olursunuz. Amaç olarak önünüze 
koymazsanız o nötrlükte o dairede kalırsınız. Ve hayat anlamsız gelmeye, tat 
vermemeye başlar. Sizi ayağa kaldıracak bir şey var, işte o Tevbe suresidir.  

Tevbe suresinde düşenleri anlatıyor, sınıflandırıyor, ötelediklerini anlatıyor. 
Ama yerinde duranları, geride kalanları da anlatıyor. Hani üç kişi, geride 
kalanlar. Nedenleri Allah’tı, onlar iman ehli ama amaca bağlı olarak hareket 
etmediler. Ve nötr oldular, problem o. Ne diyor? Bazılarının imanının dahi 
alındığını söylüyor, onlar iman ettikten sonra kâfirlerden oldular diyor.  

İman etmek ve nedenini Allah’a bağlamak yetmiyor. Aynı zamanda onu amaç 
edinmek lazım... İşte o zaman bütün hayat gerçekten anlam bulur. Bütün 
hayat amacına yetişebilmenin kullanılabilirliği olur. Ve o doğrultuda her şey 
senin Allah’a varmanın aracıdır. Savaş, çoluk, çocuk, menfaat edinme veya 
meşgale diye verilen şey ya da imtihan için verdik dediği şey Allah’a 
yetiştirmenin aracı olur. Allah’ın sıfatları tecelli etsin diye takdiri ilahi 
çoluğunuza çocuğunuza sevgi ve muhabbetle bakarsınız, yani Vedud esması 
yine tecelli eder. Nasir esması, rıza, şükür esması tecelli eder. Ve amaca doğru 
her şey kullanılırken geri Allah’a iade edilir.  

Neden ve amaç, ikisi doğrultusunda sınıflandırmalar yapılırken geride 
kalmışlıklar, düşmeler, kalkmalar… Yolda giderken amaç doğrultusunda 
başınıza gelecek her türlü şeyle bilinçlendirilirsiniz Tevbe suresinde. Burada 
her türlü şeyi yaşayabilirsin, ama sakın amacından taviz verme. Düşersen ve 
geride kalırsan hüngür hüngür ağla. Nasıl Tevbe ediyorlar? O Tevbe edenlerin 
hikâyesi çok önemlidir. Amaç doğrultusunda kolektif bilince dâhil olmazlarsa 
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onlarla konuşmayın bile. Öteliyorlar, aforoz edilme, dışlanıyorlar. İman 
ediyordunuz ya! Ne ağır bir cezadır. Arkadaşlarınız, dostlarınız, gönül 
yurdunuzun yansımalarını veren, sizi size hatırlatan kişilerden koptunuz ve 
hepsi hakirlercesine bakıyorlar ve hiç kimse konuşmuyor. En acılarından biri 
Hz. Ömer’dir, azarlıyor. Bir tanesi kendini bağlıyor bir tanesi gece gündüz 
ağlıyor. Yani amaç edinerek amaca doğru yönelmedik, yani birisi malında, 
birisi geride bıraktıklarında birisi de canından korku; üç kişi. Niye bir kişi değil? 
Aynı ashabı kehf gibi. üç kişi sıfatları veriyor yani önümüze çıkan şeylerde 
nelerle korktuğumuzu gösteriyor. 

Hz. Ali’nin bana bir dersi vardı, ilk dersim şuydu. Bir akşam sarışın kıvırcık saçlı 
bir adam gördüm. Kendisini Hz. Ali olarak biliyorum. Evladım korkularını aş 
dedi. İlk aldığım derstir; ne zaman korkularını aşarsın o zaman başlar. Ama aş 
dediği korkular bu korkulardır. Geride bıraktıklarım, aile, sorumluluklar, ne 
yaparlar, ne olmazlar. Bunlar hicret etmemize engel, çünkü savaş aynı 
zamanda hicrettir. Medine’den Şam’a doğru hicret ediyorsun. Geride 
bıraktıkların, malın, mülkün, harcayacakların ki hangi niyetlerle harcanıp 
harcanmayacaklarını da anlatıyor. O müminler böyle böyle şeyler için 
harcarlar, cennet karşılığı harcarlar gibi diyor. Yani amaca bağlı olarak her şeyi 
kullanılabilir kılmak, nesne, eşya edinmek, ama amaca bağlı. Bu keyfi bir amaç 
değil, ilke. Ve ilke o an sizin yaşamınızda görünür.  

Tasavvuf dilinde ana taşınmak vardır, buna günümüzde bengi diyorlar. Siz 
gelecekte olanı güne taşırsanız geçmişte olanı potansiyelinizde olanı 
eylemlerinize taşırsanız işte o an andasınızdır. Anda dediğim Allah andadır. 
Geçen hafta kardeşimiz bir soru sormuştu. Allah zaman ve mekân kaydı 
altında olmadığı halde nasıl geri döneceksiniz diyor. Dönüş zaman ve mekân 
kaydı altındadır. O zaman nasıl olacak bu iş.  Zaman ve mekân kaydında 
olmamak süreksiz olmamak demektir yani sürekli olmak demektir. Zaman ve 
mekân kaydı altında olan her şey süreksizdir. Bir şeyin zaman kaydı altında 
süreksizliğinden bahsederiz. Allah için zamansızdır mekânsızdır denildiğinde 
süreksizdir, zat olarak değişmezliğinden bahsediyoruz. Ama tavırlar olarak 
bakıyoruz ki kâinattaki her an değişimler süreksizdeki olarak Cenab-ı Hakk’ın 
tavırlarına bağlı olarak bir değişimi gösteriyor ama bir değişimi gösterirken 
O’nun tavırlarında da değişmez olduğunu gösteriyor.  

Yasalar, sünnetullah, ahlak yasaları onlarda dahi değişmez olduğunu 
gösteriyor. Burada zaman ve mekân üzeri derken yukarıda bir Allah kast 
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edilmiyor. Zamana içkin ve mekâna içkin biçimselliğe içkin ve alana içkin –
muhit aşkın olan bir varlıktan bahsediyor yani Rab. Kur’an’da Aliyy ve Rab 
esmaları karşılar. Rab karşınızda olan bir Rab değil, sıfatı gereği üzerinizde bir 
Rab olandır. Mutlak hâkim, onun için elhamdülillahirabbül âlemin. 
Üzerlerinde aşkın olarak tecelli eden... Üzerinizde bir sıfatınızla hâkimse siz 
değilsinizdir orada hâkim olan. Onun sıfatının belirimini yaşıyorsunuzdur, 
hâkim olan O. Zaten kendine kader biçen O’dur, siz O’nun kaderini 
yaşıyorsunuzdur.  

Allah’ın ilkeleri dayanaklarımızdır. Allah'ın sıfatları O’nun yaşam biçimidir. 
O’nun ilkelerini değerler olarak edinirseniz işte o zaman O’nu dayanak 
edindiniz. Çünkü O ilkelerinde değişmiyor ki, her zaman Rahman, her zaman 
Rahimdir. Her zaman Kadir, her zaman Zül celali vel ikram… O değişmezlere 
göre hayatınıza biçim verdiğiniz zaman, Allah’ı anladığınız zaman, 
karşılaştığınız her şeyin anlamını çözmüş olursunuz. Savaştasınız zül celali vel 
ikram geldi hayat mücadelesi, yeme içme bile zahmet. Her şey zahmet üzere 
zül celali vel ikram yani celalin ikramı üzerinden Cenab-ı Hakk size bir rahmet 
veriyor, bir kapı açıyor. Bir sıfata taşıyor, çünkü celal sıfatı taşıyıcı bir sıfattır. 
Fakirlik geliyor zül celali vel ikram, cömertlik nasıl olsun. Rab, merhamet, 
gafur esması nasıl çıksın? İnsan yanlış yapıyor, o yanlış yapmasıyla Tevvab 
esması geri dönüş esması çıkar. Geri yönlendiren, geri kendine taşıyan…  

Kul kendisine yöneldiği zaman da Allah kendisine yönelir. Kul öz varlığına yani 
Allah’ına yöneldiği zaman eylemleriyle, Allah da eylemlerinde tecelli etmiş 
olarak ona yönelmiş olarak kendini onda tecelli ettirmiş olur, dönüş oldu yine. 
Ama bak zaman ve mekân kaydı içinde oluyor. Sen onu yaşarken anda 
yaşıyorsun. Allah’ın bir sıfatını yaşarken siz amaca bağlı olarak sıfatının anda 
tezahürü sizi ana taşır ve o anda Allah’ı yaşarsınız “sen atmadın Allah attı.” 
Sizin kendi benlik şuurunuz değildir orada olan. Allah’ın varlık şuurudur orada 
olan, yani Resulullah aldı attı. Orada Allah atıyordu, Resulullah'ın Muhammed 
bilinci yok. Bizatihi Allah atıyordur.  

Günümüzde yoga diyorlar. Duygularınızdan, dış belirlenimlerinizden 
soyutlandınız; düşüncelerinizi susturdunuz, aynı anda bir bakan gözcü var, 
yani gören. Her şeyden soyutlandıysanız orada gören siz değilsiniz artık. O üst 
bellekte sizde bakan görüyor. Hani Brahman diyorlar, biz rahim diyoruz ruh 
tecellisinde olan. Her şeyde üzerinizde tecelli eden bir Allah, duanızda soru 
sorduğunuzda cevap veren bir Allah ile karşı karşıyasınız. Aynı anda iradeniz o 
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kadar kuvvetlendi ki istedikleriniz oluyor. Bir şey söylüyorsunuz âlemde bir 
karşılık buluyor veya bir şey söylüyorsunuz Allah’ın bir sıfatını müşahede 
ediyorsunuz. Yani muhabbetullaha taşınmazsınız karşılıklı. Bunu yaşarken 
zaman belirlenimde kayıt altında olarak belirlemezseniz, ilkelerinizde 
belirlersiniz, onun için ana taşınırsınız.  

Zaman kaydı altında olduğunuz zaman vakit dediğimiz şeyde, belirlidir. 
Dünyanın 366 günde güneşin etrafında dönüşü bir sene, kendi ekseni 
etrafında dönüşü bir saat yani birbirlerine göre olan ilişkilerine göre zamanı 
belirliyoruz, dehr dediğimiz genel zaman. İşte orada dehr de an vardır. Dehr'e 
küfrediyorlar yani bütün varlık zamanına, harekete küfür ediyorlar. Çünkü 
hareketin sahibi benim diyor Allah. Vakti belirleyen de Allah, onun katında 
ayların sayısı 12’dir diyor. Zamanı kendi ilkelerine göre değerlendirmeleri ve 
ona göre de yaşamaları istenmiyor. Allah nasıl istiyorsa ona göre yaşamaları 
isteniyor. Nesnel olarak zamanı belirlemek ayrı bir şey... Zamanın kendisine 
öznel olarak girdiğiniz zaman, hareket özneldir, çünkü kâinattaki harekette 
özneldir.  

Nesnel olarak belirlenmesine zaman diyoruz, öznel olarak belirlendiğinde faili 
mutlak olan Allah’tandır diyoruz. Kendisi zaten yasalarda biçimleyerek zamanı 
kayıt altına alıyor. Ama kendisi zaman hareketinde bulunan... Dehr deyim 
diyor yani zaman hareketini yapan Allah’tır. Ya Rabbi insanoğlu dehre 
küfrediyor, dehr, benim azametime dokunuyor diyor. Kötü bir zamana duçar 
olduk diyorlar. 70 ve 80’ler arabesk zamanı batsın bu dünya gibi mesela. 
Böylesi zamana kadere isyan ederim falan… Geçmiş zaman da bundan farklı 
değildi ki. Moğollar istila etti daha beter Işit'in yaptığından ne farkı var? 
Esed'in Saddam'ın zamanında yaptığından, Amerika’nın insanlara tecavüz 
etmesinden ne farkı var? Bir Cengiz hanı alın şu anki Amerika İngiltere ve 
Fransa’ya verin farkı var mı? Hâlâ sömürgelerini sömürüyorlar. Sadece ortada 
devletler değil menfaatler görünüyor.  

Zaman tavrında olan Allah’tır ve zaman özneldir. Hiçbir zaman nesnel değildir. 
Nesnel dediğimiz zaman vakti belirlememiz için Allah katında bize sunulan 
sonsuzdur. Hiçbir zaman ucu bucağı yoktur vücut sıfatına denk gelir. İçeriye 
girdiğiniz zaman nurun ala nurdur. Girene aşk olsun. Biz genelde zaman 
kavramını vakit, yani nesnel olarak belirliyoruz, vakit olarak amenna bizim 
ihtiyacımızdır. Bir amaca ermemiz için belirlediğimiz bir şey yine. Şu vakitte 
şunu, bu vakitte bunu yapacağım deriz. Genelde geçmiş zaman üzerinde saati 
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kullanmayız, saate her bakışınız geleceğe doğru bir bakışınızdır. Şuraya 
yetişeceğim bunu yapacağım saat doldu mu gibi. Hep gelecek belirlenimi 
üzerinden saate bakarsınız. Bizden istenen de her zaman geleceğe göredir, bu 
vakit için de her zaman böyledir. Ama dehr’den baktığın zaman zaten 
geçmişte de olan bugünde de gelecekte de olan hep aynı varlıktır. Ve zamanın 
efendisi O’dur.  

Allah zamanın efendisidir, dehrin sahibidir, Allah faili mutlaktır. Hareket 
özneldir. Hareketin tamamı birliktir. Bütün kâinata bakın harekette de varlık 
ve birlik içindendirler. Hareket kesilirse denge biter. Biçimde uyumdadırlar, 
harekette dengededirler. Hem iç hem dış hareket fark etmez. İç hareket zaten 
dış hareketi belirler. Dengededir her şey ve özneldir. “Görmez misin ki gökleri 
direksiz ayakta tutuyoruz.” Tutuyor dediği anda hareketi zamanı konuşuyor. 
Bütün kâinatı düşünün semaları düşünün fark etmiyor. Özneldir, öznel olduğu 
için de takdiri ilahi ilke amaçsa, ilkenin amacı doğrultusunda Cenab-ı Hakk’ın 
hareketine ayak uydur diyor. Yani paralel doğrultuda ilerle, yani Allah bizimle. 
Cenab-ı Hakk’a doğru giderken sakın yürüyüşünde durma diyor. Yani bir 
amaç, Cenab-ı Hakk’ın bir planı projesi var, senin varlık nedenin de O’dur, o 
programa göre yaşa diyor. Eğer yaşamazsan sen istesen de istemesen de O 
kendi programını işlettiği için ya helak edecektir ya geriye atacaktır ya da seni 
yerinde durdurtacaktır. Surede de tek tek görülür. Yerinde duranlar, geride 
duranlar, kâfir damgası yiyenler yani amacı doğrultusunda var olmayanlar.  

Özgürlük nedenine bağlı olarak ereğine doğru yürüyüşünde kendi 
özgünlüğünü anında yaşamasıdır. Nedenlere bağlı olarak ki nedenler devlet 
yasaları kâinat yasaları olabilir fark etmez. Nedenler kendi varoluşuz 
nedenleriniz olabilir, fıtri yani. Nedenler zemindir. Nedenlerinize bağlı olarak 
amacınızı neyse, o amacınızı özgünlüğünüze bağlı olarak yaşıyorsanız, öyle 
hani rabbini dayanak edinmiş olarak özgünlüğünüzde yaşıyorsanız 
özgürsünüzdür. Hâlâ özgürlüğün tanımını koymadı çünkü daha macera devam 
ediyor başımıza neler gelecek neler…  

Devletleşiyor, hem beytullah olarak devletleşmesi insanın, hem de toplumsal 
olarak devletleşmesi insanın özgürlük alanları açıyor. Ailede çatışıyorduk 
onunla bununla çatışıyorduk; savaş alanı. Toplumda çatışıyoruz, savaş alanı 
açıyoruz kendimize. İşyerinde bile öyle değil mi? Herkes gelir bir şeyler 
yapmak ister ya da sizi istemezler. Bir savaş alanı vardır orda kendinize bir 
yaşam alanı açmaya çalışırsınız.  
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Ben babanın yanına giderken kimseyi götürmezdim, kıskançlığımdan… Niye? 
Yine  abc'den başlayacak. Çünkü yaşam alanı edinmişiz orayı, kendi başımıza 
hareket ediyoruz. Baba her gün yeni bir şey söylüyor. Bir gün baba bir baktı 
yavrum dedi. Bir tanesi gelmişti tamam dedim yine abc’den başladık, Yani 
yine o yeni gelen kişinin seviyesine inecek. Onu alacak ve bir yerlere 
taşıyacak. Oğlum dedi, bugün kuru fasulye varsa onun yiyeceksin, çünkü 
faydaları var. Sen buraya ne için geldin? Marangozun yanına gidiyorsan 
marangozluğu öğreniyorsun, kasabın yanına gidiyorsan kasaplığı 
öğreniyorsun. Kâmilin yanına gelirsen kâmilliğin nasıl olduğunu, insanlara 
nasıl ulaşıldığını öğreneceksin. Orada da insanlara nasıl ulaşıldığının bilincini 
öğrenmeye başladık. Tamam dedim anladım. Ama yine götürmedim kimseyi. 
Bir tane adam götürmedim. Ya adam götürmez mi? Vallahi götürmedim. Ne 
çevremden, ne sağımdan, ne solumdan, ne tanıdıklarımdan, imanlı bir adam 
dahi götürmedim. Kıskançlık mı? Kıskançlık vallahi. Ama kıskançlıktan daha 
çok yeni bir şeyin hasreti… Amacın Allah ya! Allah’tan yeni bir şey gelecek. 
Şimdi abc’den başlarsak o yeni şeyi bulamayacağız. Onun için kimseyi 
getirmiyordum. Ama iyi de yapıyordum. Hep öyle oluyordu. Aradan başkaları 
getiriyordu, bu sefer insanlara nasıl ulaşacaksın. Çünkü sen eğer Hakk’a 
ulaşırsan, kendi tahtında oturursan insanlara ulaşamazsın. Hizmetin nasıl 
olduğunu bilemezsin. Sana hizmetin nasıl olduğunu gösteriyor. Çocukla çocuk 
oluyordu, şakalaşıyordu vallahi. Büyükle büyük oluyordu sanki satranç oynar 
gibi konuşuyordu. Ama hizmetin nasıl olduğunun bilincini veriyordu.  

Amaca ulaşmak güzeldir. Ama insanları amaca nasıl ulaştıracaksın? Sen amaca 
ulaştın, dayanağın Allah, Allah’la ayağa kalktın, kurtuluşunu buldun, Tevbe 
ettin, döndün amenna. Peki, bütün insanlığı nasıl götüreceksin? Masal. 
Masalla başlayacaksınız. Hikâyeyle başlayacaksınız. Geçmişlerin hikâyesiyle. 
Siz orada Resulullah’ın hikâyesini anlatırken, geçmişten kavimlerin hikâyeleri 
anlatılırken, Nuh’un hikâyesi zikredilirken sizin tecrübeler edinmeniz ve 
tecrübelere edindiğiniz zaman geçmişte karşılıklarını göstererek 
bilinçlenmeniz gösterilir.  

Mitlerin olmadığı kültürlerde hiçbir zaman değerlerden, ilkelerden 
bahsedemezsiniz, imkânı yoktur. Ruhsuzdurlar. Ve onun için duacıyım birçok 
çizgi film yapsınlar bizimkiler. Ama değerlere bağlı çizgi film yapsınlar. Bazen 
Alevilere gıpta ediyorum, utanıyorum. Diyorum ki sizler niçin Hz. Ali 
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Efendimizin çizgi filmini yapmıyorsunuz. Sünni kardeşler keza öyle. Çünkü 
çocuklara vermiyoruz.  

Bakın Kur’an bizi ta çocukluktan başlattı. Bak daha yeni yeni ayağa kalktık. 
Tevbe suresi ile ayağa kalktık. Tevbe suresinin son ayetiyle döndük Allah’a, 
evrensel nedenlerimiz doğrultusunda evrensel amacımıza doğru gideceğiz, 
bunların ilk basamağı da mittir, hikâyelerimizdir. Çocuklarımıza hikâyeleri 
vermezsek amacı gösteremeyiz. İlk önce hikâyelerle onları beslememiz lazım. 
Anlayışlarını kuvvetlendirmemiz lazım. Çocuklarınıza Resulullah’ı anlatın, peri 
masalları anlatın, fantastik bir dünyaya girsinler. Ama iyilik ve doğruluğun 
kazandığı bir dünya... Hangi filmde kötülük kazanmış! Kötülük kazanmış bir 
film iki defa izlenmez. İzleyen varsa o gelgitli bir insandır diye düşünüyorum. 
Mafya babası dahi olsa, en kötü insan dahi olsa iyinin kazanmasını ister. 
Benim bir yeğenim vardı hep kötünün kazanmasını istiyordu. Niye 
bilmiyorum. Ben hiç bir kötünün kazandığını görmedim. Kendi yaşantımdan 
biliyorum. O kadar kötü gördüm ve hiç birinin kazandığını görmedim.  

Kimsenin elinizden alamayacağı bir ticaret olsun. Dayanağınız Allah olsun. 
Öyle bir mal verin ki kendisine, sağlam bir ticaret olsun. Yani siz ona kendinizi 
verirseniz o da size kendisini verir. Araplar ticaret yapıyorlar ya, onlar ticaret 
aklı ile konuşuyorlar. Araplardan o aklı aldığımız için genelde cami esnafımızın 
tamamı da ne yapıyor; İki rekât namaz kıldım, tamam cennete gittim. 
Hadislerle belli, eğer namazınızla cenneti kazanıyorsanız ayvayı yediniz zaten. 
Yok, öyle bir şey… Tevbe süresinden onu net söylüyor zaten. Siz bizlerin hep 
kötülüklerini görüyorsunuz, iyiliklerini söylemiyorsunuz. Eğer amaç 
doğrultusunda hareket ediyorsanız, kardeş, çocuk çoluk çocuk hepsi hikâye. 
Onlar Allah’a iman edenlerle, cihat edenlerle bir midirler diyor. Ve onların 
yaptıkları da boştur. Niye çünkü amaca bağlı olarak yapmıyorlar ki. Allah’a 
bağlı olarak yapmıyorlar ki, menfaatlerine bağlı olarak yapıyorlar. Bunu da 
nereden anlıyoruz, aynı ayetler içerisinde; “müşriklerin Beytul Mamur’a 
girmeleri yasaktır” diyor. Hemen arkasından diyor ki “fakirlikten korkmayın. 
Allah size bir zenginlik verir.” Çünkü müşriklerle bir ticaret var. Kalabalığın 
olduğu yerde ticaret vardır. Keşke yapılmasaydı ayrı mevzu. Hz. İsa Mescidi 
Aksa’ya giriyor, para alıp mal satıyorlar, diyor ya; Beytullah da böyle bir şey 
olabilir mi?  

Tevbe suresi, muhteşem bir sure. Emin olun Araf suresinden sonra insan 
bilincinde toparlanışı en zor surelerdendir. Çünkü o kadar detaylı bir anlatımı 
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vardır ki, bireysel, toplumsal, toplumsal süreç, toplumsal süreçte kolektif 
bilince taşınma, bireysel olarak Hak ile öz varlığınla ayağa kalkış ve ereğe bağlı 
olarak yaşamak o kadar ayrı ayrı detaylarla anlatılır ki, toparlanışı gerçekten 
Araf suresi kadar zor bir sure. Diğer sureler çerez gibi gelirler. Bu iki sure 
gerçekten çok zor… Çünkü detaylandırmalar çok fazladır. Aynı anda bir 
ilkeden bakıyorsun, başka bir ilkeye taşıyor. Bu ilke nereden çıktı, bu nereden 
çıktı, ikisi çok farkılar, bu ayetler ne arıyor burada, sizi farklı farklı alanlara 
taşır. Neden ilke, erek ilke, amaç ediniş, amaç doğrultusunda her şeyin 
kullanılabilir olması,  her şeyin amaca yetişmenin nesnesi olması olarak 
okursanız tıkır tıkır çıkıyor. Onlar canlarıyla, mallarıyla hicret ederler, savaşları 
Allah içindir. Daha bunun gibi nice ayetler. Onlar mallarından mülklerinden 
vermiyorlar, canlarından taviz vermiyorlar,  Tevbe edin geri dönün yani 
amaca yönelin. Hepsi tıkır tıkır oturur. Amaçtan sapanları sınıflandırıyor. 
Kişileştirdiler ve kişiselleştirdiler. Kim? Hz Üzeyir Aleyhisselam, Hz İsa Aleyhi 
selam. Ama zorda geldiler kardeşim. Zorda geldin mi kahraman oluyorlar. 
Kahramanlar da her zaman put edinilir. O putları kırın diyor. Bunu kendiniz de 
düşünün, çok basit. Üzeyir Nedir; Sebepler aklıdır. İsa nedir; Hakikatin aklıdır.  

Hakikatin bilinci size gelirse, sebeplerin aklı da size gelirse, pozitif bilimler 
doğrultusunda düşünebiliyorsanız, her şeyi ölçüsünde düşünebiliyorsanız, 
sebep sonuç ilişkilendiriyorsanız bu Üzeyir’dir. Çünkü Kur’an’da Üzeyir 
ayetlerine baktığınız zaman sebep sonuç ilişkilerine göre düşünür ve sorular 
sorar. Diyor, Ya Rabbi sen bunu nasıl dirilteceksin? Amaca bağlı olarak hep 
soru soruyor. Musa’da hep nedene bağlı soru vardır, sen bunu niye öldürdün? 
Bak nedene bağlı olarak soruyor. Ama Üzeyir’de hep sonuca bağlı olarak 
sorar. Ya Rabbi bu şey nasıl dirilir? Sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Amaca bağlı 
olarak sorulan sorular hep Üzeyir’dedir. Ve Üzeyir’i özellikle koyuyor araya 
bunun için. Çünkü fıtratında da var zaten. Üzeyir’deki soru biçimine baktığınız 
zaman Üzeyir oraya yakışıyor. Amenna ama hakikat bilinciyle de baktığınız 
zaman sonuçları öngörürsünüz. Her şeyin hak ve adalet üzere biçim 
kazandığını ve her şeyin hak ve adaletle yüzleştiğinin bilincine geldiğiniz anda 
yönelişiniz ona göre değişir. Hakikat bilincine erdiğinde ve sonuçları ön 
görerek yaşamaya başladığında, bunu yaşam biçimi edindiğinde, 
deneyimlerinle de tanık olduğunda sakın bu bilgi seni yoldan şaşırtmasın. 
Sakın o bilinci ilahlaştırma. Amacına doğru yürü. Allah’ı dayanak et, amacına 
doğru yürü. Yani her eyleminde Allah’ı yaşamaya devam et. Çünkü bilgi kapıya 
kadardır. Önemli olan yaşamaktır.  
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Bilimde sıfatlar ayrışır, bir şeyleri çözümler ve bilirsiniz ama yaşamakta tevhit 
bile yoktur. Bakın sıfatta tevhidi anlatıyor ama yaşamda tevhid olmaz. 
Dirilikte tevhid olmaz. Bütün sıfatların hepsinde cüzi külli ayrımını 
yapabilirsiniz ama diriliğin cüzi-külli ayrımını yapamazsınız. Sizdeki can ile 
bendeki can ve bütün kâinattaki can aynı candır, ayrıştıramazsınız. Yaşamda 
onun için herkes birdir. Sadece sıfatlarımızda ayrılık görülür. Ve yaşamı da 
amaca bağlı olarak istiyor. Ama işin enteresan tarafı, kendisi amaca bağlı 
olarak hareket ederken her şeyin insanın kendi yetişmesi için sınıflandırarak 
bilinçlendirilmesini sağlıyor. Yani müşrik olmazsa, münafık olmazsa, kâfir 
olmazsa mümin nasıl müminliğinde bilinçlenir. Amaca göre nasıl yaşaması 
gerektiğinin bilincini edinecek ki. Kendisine hayat yolunu nasıl belirleyecek, 
sınırlarını nasıl belirleyecek. Onu niçin diyor ki “Biz isteseydik bir millet 
ederdik” ama Allah insanlık içerisinde kendisine has kullar denilecek insanlar 
istiyor. Bunu da Şeytan’ın dilinden söylüyor. Has kulların hariç, ihlaslı kulların 
hariç hepsini yoldan saptıracağım diyor. Ha burada bir ayrıcalık var, yok değil. 
Demek ki her insanın aynı istidatta nasibi yok.  

O zaman insanların istidatlarını bilerek ona göre yaşamanız gerekiyor. Hiç bir 
zaman herkesi kendiniz gibi bilmeyin demektir bu. Herkesi seveceğiz her şey 
haktan. Lakin Allah’ın kendisi herkesi sevmiyor, biz nasıl sevelim? Rahman 
sıfatı ile bakıyor; herkesi seveceğiz diyor. Ama Allah Rahim sıfatı ile de 
ayrıştırıyor. Kendisine yönelenleri herkesin önünde tutuyor. Ahitlerini 
tutanları Allah sever diyor. Ahitlerini tutmayanları sevmez anlamına gelir. 
Demek ki Rahim esmasıyla da ayrıcalıkları var. Her insan gibi!  

En basiti on tane evladınız olsun. On evlat içerisinde sizin sözlerinizle aynı 
şekilde hareket eden ve aynı gönlü paylaştığınız evladınız size daha yakın değil 
midir? İtiraz eden, asi olan, değerlerinizi paylaşmayan, küfür eden, el kaldıran 
evladınız size uzak düşmez mi? Peki bu belirleme niçin? Hak ve batıl ortaya 
çıksın diye. Zaten diyor “Hak geldi batıl zail olacaktır” peki hak geldi batıl zail 
oldu bitmiyor ki. Hakk’ın, gerçeği gösterdiğine göre de yaşamamız gerekiyor. 
Ve bunu iki gerçeklilik üzerinden gösteriyor.  

Kâinatta iki gerçeklik var;  nesnel gerçeklilik,  öznel gerçeklilik. Bu nesnel ve 
öznel gerçeklikte iki gerçeklilik daha var. Bir, nedene bağlı gerçeklilik... İki, 
ereğe bağlı gerçeklilik… Nedene bağlı gerçekliliği zemin edineceğiz, ereğe 
bağlı gerçekliliği araç edineceğiz. Başka bir şey yok. Bu yaşamda nedenlerimiz 
ne? Para pul, çocuk çoluk çocuk, fıtratımız gereği esmamız üzere yaşıyoruz 
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değil mi. Ereğe bağlı olarak her şeyi O’na yetişmeye araç et. Amacınız işte o 
anki eylemlerinizde size görünür olur. İşte o an Beytullah'sınızdır. O gün o 
Beytullah’ta hem Mescidi Haram hem Mescidi Aksa, eylemlerinizde, 
ahlakınızda gösteriyor ve eylemlerinizde âlemi de tetikliyorsanız Eba 
Vakt’siniz, dayanağınız Allah olarak üzerinizde iş gören Allah olduğu için 
devletsinizdir. Bütün insanlık devleti üzerinde eylemlerinizle 
düşüncelerinizle… Bütün eylemleriniz derken, meleke eylemleriniz akli 
eylemlerinizden tutunda kalbi eylemlerinize duygusal eylemlerinize kadar ve 
ilkelerinin eylemlerinizde görünüşü… Buradaki eylem ne? Salih ameller, iyilik, 
doğruluk, yani bedeni eylemlerinize kadar hepsi ile beraber âlemi 
tetiklersiniz. İbn-i Vakt iken Eba Vakt olursunuz.  

Tevbe süresi bizi Eba Vakte taşıyor. Resul olmaya taşıyor. Kutupluğa taşıyor. 
Ey Resul, Allah’ı dayanak eyle gerisini boş ver. Boş ver demiyor da ben öyle 
söyledim. Allah’ın takdiri. Eylemlerini amaca yönelik eyle, o zaman 
kutupsunuzdur. Tevbe süresi kutupluğun süresidir aynı zamanda. Bunu hiçbir 
zaman unutmayın. Üzerinizde sadece Allah tecelli eder. Dayanağınız Allah’tır. 
Devleti ilahi olduğunuz için (bakın devleti ilahi insandır) bütün varlık âlemi 
sizden etkilenerek varlık, biçim kazanır. Zaman olur ahkâm kesersiniz, 
zamanın ruhu siz olursunuz. Zamanın ruhu iki türlü, bir düşüncesi itibariyle 
zamana yön veren kutuplar gelirler, bunlar filozofların ariflerin içinden çıkar, 
gelecek zamanın ruhunu belirlerler. Ama zamanın galip olan düşünceleri 
vardır, hükümleri vardır, o zamanın galip düşüncesi ile çıkmış biri bu zamana 
galip olmayabilir, bu zamanda galip düşüncesi olan ve eğer düşüncesi 
doğruysa iç âlemleri etkilediği için gelecek zamana ait olan galip düşünceyi 
tohum olarak bırakır, kutup dediklerimizde odur.  

Resulullah’ın bir sözü var “Her bin senede bir, bin senenin müceddidi gelir her 
yüz senede bir ise zamana ayak uyduracak mücahitler gelir” diyor. Dini 
zamana uyduranlar ve dini yenileyenler gelir. Bunlar zamanın ahkâmını 
keserler. Eba Vakt'lerdir, insan tinini ileriye doğru sıçratırlar. Tevbe suresi bir 
nevi amaca doğru yükselişin de dayanağı Allah olarak edinenlerle yükselişini 
gösterir. Yani merkez nokta olmazsa, kutup merkez olmazsa, zamanda 
sıçrayışlar olmuyor. İlerleme olmuyor. Onun için Cenab-ı Hakk bir şeyi isterse 
evvela birinde açar, ondan sonra kolektif bilinç olarak bütün toplumlara 
yayar, kolektif bilinç üzerine de zamanın galip düşüncesini belirler insanlık tini 
olarak. Şu andaki zamanın galip düşüncesi iletişimle beraber âlim esması… 
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İnsanoğlu neye doğru gidiyor? Hay esmasına doğru gidiyor. Kayyum esmasına 
gidiyor. Her şeyi kullanarak kendi başına ayakta kalmaya doğru gidiyor. 
Varoluş felsefesiyle beraber de bu açığa çıktı. Sen kendine yönel ve kendinle 
ayağa kalk. Kendinle ayağa kalk demek dışarından birileri olmadan kendi 
varlığınla yaşamaya alış demek. Ama bunu tanrıyı soyutlamayla, evrende 
değerlerin olmamasıyla, sadece insanların söylemiyle yaptığınız zaman içeriği 
boş kalıyor. Altını dolduramıyorsun. Böyle bir problem var.  

Ama şimdi söylemek istediğim şu, amacın Hakk, mutlak dayanağın da O, 
eylemlerinde görünen O’dur, sıfatlarında görünen O’dur. Devleti ilahi olursun, 
Beytullah olursun, şeref kazanır insan. Ne mutlu o insana. Tevbe suresi 
burada bitti. Bu hafta Yunus Suresi’ni işleyelim. Sonra Yusuf’u bitiririz. 12 sure 
bitiririz. 12 de bitirmek haktır. Ondan sonra diğerlerine geçebiliriz.  

Yunus Suresi’ne gittiğiniz zaman, evet tamam savaşımız var, ereğe bağlı 
olarak yaşam edinmemiz, ne şartta olursa olsun savaşmamız gerektiği, bize ne 
verilmişse amaca bağlı olarak onların geri iade edilir olması, kullanılabilir 
olması ve bize taşıyıcı olmaları. Bakın devlet dediğimiz, mal dediğimiz, mülk 
dediğimiz her şey değerlerimizin, yaşamamızın araçlarıdır. Devlet dediğimiz, 
vatan dediğimiz değerleri yaşamamızın aracıdır. Amaç değillerdir. Devlet bir 
amaç değildir, ibadet bir amaç değildir. Mal mülk bir amaç değildir, evlat bir 
amaç değildir. Hepsi Allah’a varmanın aracıdır. İbadetler yakin gelmenin 
aracıdır. İbadetleri amaç edinin demiyor ki, ibadetler Allah’a yetişmek için bir 
araç diyor. Yakin gelene kadar ibadet et diyor, yani aracını kullan diyor. Devlet 
toplumsal düzeyde sınırlarını belirleyip sulh içinde yaşamamız için, kolektif 
bilinçle ileriye taşımamız için, gelişimimiz için, sosyal birbirlerinin farklılıklarını 
görerek kendimizi geliştirmemiz için gerekli olan bir argüman ama amaç 
değildir. Amaç olarak kullanılırsa devlet erildir, halkı ezer ama araç olarak 
kullanırsan devlet erildir ama erilliğini hizmet olarak kullanır ve senin ülkün ne 
ise, her sınıfın ülkesi ne ise, oraya taşınmasının aracı olur. Önemli olan da 
devletin o şekilde icra edilmesi. İnşallah da öyle bir devlet olur. Kendi 
menfaatlerini gütmeyen insanlık idealini güden ve insanlar için hizmet eden 
bir devlet. İnsanları sömürerek değil, ülkeleri sömürerek değil, insanlık 
değerlerini kullanarak algı yönetimi yaparak değil, gerçekten değerleri 
değerler olarak görüp insanları yeni yerlere taşıyan devletlerin olması. Ben 
umutluyum.  
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Bakın burada kastettiğim devlet Musa’nın devleti de değil. Musa’nın 
devletinde nedenlere bağlıyız, nedenler gelir bizi sınırlar. Kafamıza kafamıza 
vururlar. Sen bunu niye yaptın. Sen bunu niçin böyle yapmadın? Hızır’ı dahi 
sorgu sual ediyor ya. Hızır’da ne var? Amaca bağlı. Diyor ki, Rabbin şu şu gaye 
sebebiyle bunu böyle yapmamı istedi, bunu şöyle yapmamı istedi. Ama Musa 
nedene bağlı olarak şöyle şöyle diyor. Diyor sen bunu niye yaptın? Hangi 
nedenle yaptın? Ve gerekçen ne? Eğer Musevi bir devlet olursa kafamıza 
despot olur. Vallahi ayvayı yedik o zaman. Vahhabiler gibi. Görüyoruz onu. 
Keşke Musevi olsalar… Çünkü Museviyette kâinatta Hakk’ı okumak da var. 
Onlar kâinattan da beri, Kur’an’dan da beri. Kitabı Mübin’den beri olursanız o 
zaman sayfa olarak kalır, sende ruh dirilmez, kendinde diriliğini görmezsen 
insanda görmezsen, insanı yüceleştirmek değil bu, insanda yansımasını 
karşılığını gör, insana inmiş.  Önemli olan Kur’an değil, sana inişidir. Önemli 
olan insandır. Bakın bir şey size geliyor, gelmesi demek sizin kıymetli olmanız 
demektir. Gelenin kıymetli olmadığı anlamında söylemiyorum ama öncelikle 
kıymetli olanın siz olduğunuz anlamında söylüyorum. Siz kıymetlisiniz size 
geliyor. Yani Cenab-ı Hakk’ta öncelikli olan insandır. Eğer onun size 
gönderdiklerini değer olarak öğrenirseniz, kendi insanlığınızı bulacağınız 
içindir, Allah’la değerinizi bulacağınız içindir, varoluşunuzun anlamını 
bulacağınız içindir.  

Bu Sure’de varoluşun bütün kıpıları irdelenir korkuyla beraber. Mal mülk ile 
varoluşu buluşu, kişilik ilişkilerinde, öznel ilişkilerinde, aile ile varoluşu, ölüm 
korkusuyla beraber kendisiyle yüzleşip neyi bırakıp neyi bırakamayacağının 
bilinci. Ölüm korkusu insanı kendi üzerine döndürtür. Sonunda soracağı şey 
şu, ölüyorum, gidiyorum, niçin? Ve niçinliğini mal mülke bağlayan, niçinliğini 
aileye bağlayan. Hepsi bir fitnedir sizin için diyor. Fakat diyor niçinliğini bana 
bağlayacaksın, varlık nedenini bana bağlayacaksın, erek olarak da beni tercih 
edeceksin, malı mülkü değil. Eylemlerinle her an bana döneceksin. İşte o 
zaman işte orada belirtilen Mescidi Haram. Mescidi Dırar’ın yıkılışı, Küba 
camisinin anılışı. İsim de hiç vermiyor.  

Kur’an da kişiler önemli değil. Önemli olan felsefe olarak anlatılmak istenen... 
Gerisini boş ver. Hikmet vari olarak kişileri anlatmıyor. Bazen isim bile 
kullanmaz. Bazen Resulullah bile demez, bazen Muhammed Mustafa bile 
demez. “De ki” der, şu der bu der.  Anlatmak istediği orada vermek istediği 
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ders… Edinilmesini istediği bilin! Bu bağlamda bakın. Tamamıyla felsefidir. 
Felsefi demek kendi içinde tutarlı olmak demektir.  

Bir şeyin mantıklılığını nereden anlarsınız. Bir, bir şeyin mantıklılığını doğru 
çıkarsanımlarından anlarsınız. İki, tutarlı olacak. Üç, yaşamda gerçekliliğini 
göreceksiniz. Yaşamda gerçekliliği yoksa ütopyadır. Şimdi nereye geldik, daha 
özgürlüğün ismini koymadı, bak. Bakın bizim kaç dersimiz oldu. Dokuz. Bunlar 
birbirlerini tamamlıyorlar. Hiç bir zaman tutarsız değil. Tamamen birbirleriyle 
ilişkili ve tutarlı… Orada şu ayet bunun için mi dediğin anda, tık bambaşka bir 
ayetle sana geliyor. Külli iradeden bağımsız olarak hareket edersek başımıza 
ne gelir? Yani gerçeğe göre hareket etmezsen, öznel gerçeklilik, nesnel 
gerçeklilik, neden gerçeklilik, erek gerçeklilik. Gerçeklere göre hareket 
etmezsek eğer başımıza ne gelecek? Külli iradeyi konuşacağız. Yunus suresi. 
Gelecek hafta bakalım ne diyecek bize.  

Soruları alalım toparlayalım. 

 Tevbe suresi besmele ile başlamıyor... 

Onun hikâyesi uzun. Bazı müfessirler derler ki Enam süresinin devamıdır onun 
için kullanılmamıştır. İkincisi direkt kital vardır, öldürme vardır. Rahim nazarı 
orada yoktur. Rahim nazarı orada olmadığı için derler ama o fazla abartılıdır. 
Çünkü Rahim nazarının olduğunu biliyoruz. Müminlere rahim nazarı vardır, 
ama Rahim nazarı yoktur demeleri yani Allah orada rahimiyeti ile tecelli 
etmiyor o yüzden. Yani merhamet ve şefkat daha önde değil külliyatta. O 
yüzdende bu haksız bir tabirdir, çünkü Rahim nazarı var. Tevbe suresi özellikle 
Rahim nazarı üzeredir, Rahman nazarı üzeri değildir. Rahman nazarını 
barındırmadığı için bismillahi rahmani rahim kullanılmadı derlerse amenna. 
Çünkü özellikle ayrıştırıyor ve kendisine dönenlere Rahim nazarı ile baktığını 
söylüyor. Peygamber üzerede onu dillendiriyor, “İçinizden öyle bir peygamber 
gönderdik ki pek şefkatli pek merhametli” . Tevhidi sıfattan bakın peygamberi 
okumayın Resulullah'ın üzerinden tevhidi sıfatta okuyun. Allah, peygamberi 
üzerinden o müminlere pek şefkatli pek merhametli. Rahim nazarı burada çok 
net... Müminlere ama. Rahman nazarında herkese… Ayrıştırıyor ve hiçbir 
şekilde Rahim nazarında nasipleri yok diyor. Mescidi haramdan yani Kâbe’den 
nasipleri yok hep dışarıya bağlı, içeriye bağlı değiller. Kendilerinde ayağa 
kalkış potansiyellerini edinmiyorlar. Yani potansiyellerini uyandırmıyorlar, hep 
dışarıya bağlı yaşıyorlar. Rahman dışarıda belirlenimlerin var. Rahman 
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süresine gidin hep dışarıdan belirlenimleri koyar.  Biz size şunları vermedik 
mi? Bunları vermedik mi? Kâinat dairesi üzerinden Cenab-ı Hakk Rahman 
olur. Ama Rahim içeridendir. Mesela merhametlisin, Allah’ın merhameti üzeri 
yaşadığında Rahim dairesine giriyorsun, senin eyleminde görüldüğü zaman 
Rahman dairesinde görülür O. Ama birebir birine gösteriyorsan onu, birebir 
Rahim oldun. Rahim demek önceliklerin olası demek, Rahmanda genelleme 
var. Öncelik yoktur, herkesedir.   

 Burada müşrikler de Rahman dairesi içindeler mi? 

Rahman dairesi içindeler, ama Rahim dairesinden ayrıştırıyor. Müşrikler 
Rahman dairesindeler, rızıkları devam ediyor, ahitler var anlaşmalar var; size 
dokunmadıkları zaman onlara dokunmayın anlaşmalarınıza devam edin. 
Rahman dairesinde tamam ama Rahim dairesinde onları sınırlıyor. Mescidi 
Haram’a giremezler diyor.Gönle giremezler dış belirlenimleri var onların 
diyor. Onun haricinde onları savaşta öldürün diyor. Kendi nefsi emmarenizde 
uyanları öldürün anlamına gelir. İyi olan taraflarıyla yürüyün kötü olan 
taraflarını geride bırakın nefsinizin. Onun için Rahman dairesi olmadığı için 
“Bismillahir Rahmanir Rahim” kullanılmaz. Çünkü Rahman dairesinde değil 
kişiler. Rahim dairesi daha öncelikli anlatılıyor. Bu şekilde söylerlerse amenna. 
Tövbe suresinde Rahim esması daha öndedir. Rahman esması daha geriye 
bırakılmıştır. Diğer surelerin hepsinde dengelidir. Diyalektiği önde tutar.. 
Rahman da Rahim de dengededir. Hem tüm varlıkları kapsayıcı olarak anlatır, 
yani müşrikleri münafıkları müminleri hem de Rahim dairesini anlatır.  

Mesela Kul hüvallahuehad diyoruz, hem müşrikleri hem münafıkları 
kulhuvallahuehad’ı değil midir? Ama tevbe suresinde nerede ise müşriklerin 
ilahı olmadığının vurgusu eksik olarak söyleyecekti nerdeyse. Ki onlarında ilahi 
olmasına rağmen, hiç vurgu bile yapılmıyor. Üstelik öteliyor. Kendi ailenizde 
de öyle değil misinizdir? Size daha yakını alırsınız, yakın olmayanları 
ötelersiniz. Yani Rahman nazarı ile bakarsınız, aileniz olarak varlar, onların 
yemeğini yaparsınız ütüsünü yaparsınız, ama sevginiz sevdiğinizedir. Burada 
müminleri kucaklıyor ve Rahim nazarı ile bakıyor.  

Rahim içeriden gelendir. Eylemlerinize döküldüğü zaman Rahman dairesine 
çıkar. Rahman dairesindeki belirleme herkese göredir ama içeriden gelen 
sadece müminlere ikramdır. Bakın son ayette ne diyor; Dayanağını Allah edin. 
Rahim nazarı itibari ile yaşa diyor. Özünden esma-ı hassına göre yaşa diyor. 
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Dış belirlenimlere göre yaşama diyor. Çünkü daha önce anlattığı bütün 
ayetlerde dış belirlenimlere göre yaşayanların ne halde olduğunu söylüyor. 
Yolu kayanlar, el ayaktan düşenler, tövbe etmeye sevk olunanlar. Bunu 
psikolojik söyleyeyim, kendine dışsal olanlar yani bilinçdışı dedikleri. Ama 
bunu batının dili ile anlamayın. Külli bilince girdiğiniz zaman, nur âlemine 
girdiğiniz zaman ortak bir bilinçten bahsediyoruz, ortak bilinç dediğim Allah’ın 
tek bilinci. Ve o tek bilincin işlevselliğinden bahsediyoruz, külli akıl. Ya bunun 
bilinç dışı mı var artık? Yansımaları var, çeşitliliklerini görüyorsun. O yansıma 
ve çeşitliliklerini oku. Bilinç dışı dediğin bana göre bilinç dışı, külli akıla göre 
bilinç dışı diye bir şey mi var. Hepsi o bilincin belirimleridir. Çeşitli çeşitli 
tavırlarıdır. Müşrik, münafık, şeytan… Hepsi Kur’an’da değil midir? Yani o 
bilincin kendini açığa çıkartmasının belirim araçlarıdır hepsi.  Düşünün bir 
varlık şeytandan bahsediyor, bir varlık müşriklerinden bahsediyor, bir varlık 
müminlerden bahsediyor. Kimliklerden bahsediyor. Aslında kendini açığa 
çıkartıyor. Hep kendini anlatıyor. Başka kimseyi anlatmıyor. Amaç olarak bana 
yetişin diyor ya. Kendini yine anlatıyor amaç olarak. Daha öncekilerinde 
neden olarak anlatıyordu, burada direk amaç olarak kendini anlatıyor.   

Biraz daha toparlayayım. Bilinç dışına biraz daha geleyim. Bilinç dışı neye göre 
bilinç dışı. Töre, mal mülk bunların hepsi bilinç dışıdır. Ama irade ve 
duygularla bilinç içine alınırlar. Bilinç dışı olan her şey bilinç içine alınır. 
Kavramlarla, iradeyle, duygusallıklarla hepsi bilinç içine alınır. Düşünsel olarak 
aldıklarımız üst bellekte işlenirler, almadıklarımız bilinçaltına atılırlar. 
Kur’an’ın anlatımına göre bilinçaltı dediğimiz bizatihi Allah’ın varlık alanıdır. 
Şöyle bir düşünün, bütün varlığımız bilinç, üst bellekte sadece şuurundasınız 
kendiliğinizin. Yani ben kimim Halil. Halil olmamın şuurundayım. Kulluk şuuru 
başka bir şey değil. Gören göz, duyan kulak, hepsi bir bilincin ürünüdür. Daha 
ben irade etmeden irademi belirleyen bir varlık var. Daha ben görmeden 
bana gösteren bir varlık var. Görme dediğiniz kaç saniyede gerçekleşiyor. Her 
gördüğünüz bir önce gördüğünüzdür. Işık gelecek, sizi alacaksınız, bilincinize 
taşıyacak, siz ondan sonra da görmüş olacaksınız.  Her gördüğünüz şey bir 
önce hazırlananın sonrasında gördüğünüzdür.  

Baktığım anda baktığım şeyi görüyorsam bir önceki şeyi hep görüyorum ışık 
bana geldi bir öncekini gösterdi. Bir hazırlanmış olanı görüyorumdur. Bunu 
yıldızlarla anlatayım; yıldızlara baktığınızda aslında milyarlarca yıl önceki bir 
yıldıza bakmıyor musunuz? Kaderiniz, yazgınız önceden belirlenmiştir. İçinizde 
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yaşananlar nelerse en son durumunda sizdeki etkisinin sonucunu 
yaşıyorsunuz, yani melekûtunuzda neler yaşanıyorsa evvelinde, sonucunu 
yaşıyorsunuzdur yani yazılmış olanı yaşıyorsunuzdur. Evvela, orda yaşanan 
sizde sonuç olarak yaşama tezahür ediyor, yani kaderiniz belirlenmiştir. Hiç 
kimse kaderden kaçamaz ama her belirim o varlığın kendisini açığa çıkartışının 
belirimidir yani kâinatta zıtlıklardan bahsediyoruz.  

Allah zıtları kendinde cem edendir. Kendisi zıtlar değildir. O zıtlar üzerinden 
belirir, kendini açığa çıkartır. Nesnelerde zıtlar ayrı ayrı durur onları cem 
edersin kimyasal olarak, mesela ev yaptığınız zaman tuğlayı demiri cem 
edersin. 

Eril kuvvetlerin dişil kuvvetlerin insanın kendinde cem edişi gibi… Öznel olan 
bir şeyi nasıl cem edersin ki? Tümellerde zıtlık olmaz zaten Rahman, Rahim, 
iyilik doğruluk, güzellik bunların hepsi tümeldir evrenseldir bunlarda zıtlık 
yoktur. Sadece tavır çeşitliliğidir. Zıtlık doğada eril ve dişil değerlerde ortaya 
çıkar ama buna zıt denilmez. Kur’an “çiftler” der. Biz her şeyi çift olarak 
yarattık der. Eril kuvvet ve dişil kuvvet üzere yarattık, yani etken ve edilgen 
üzeri ve denge unsuru olarak yarattık, çünkü çiftler dengedir aynı zamanda. 
Ve yasalarla dengeleşirler. Ama zıtlık dediğimiz şey ussal belirimlerdir; iyi,  
kötü. Senin kötü dediğin iyiye yetiştirense, senin kötü dediğin senin ayağa 
kalkışına sebepse, o zaman iyidir. Senin kötü dediğin ilkenin belirişine 
sebepse, senin kötü dediğin ilkeye taşıyorsa o zaman iyidir. 

Tevbe suresinde dediği gibi her şey sizi amaca taşımanın nesnesi ise savaştan 
tutun iyi kötü belirimlere kadar, hepsi hikmetin belirimi ve hepsi iyidir. Her 
şey hikmetvari olarak doğrudur, olması gerektiği için olmaktadır ve olması 
gerektiği için olurken sizi Hakk’a taşıyordur, ilkeye taşıyordur. Onun içindir ki 
iyidir. Doğru olan iyidir. Biz sadece kötü gördüğümüz için kötü olarak görünür. 
İyilik çıtadır, o iyiliğe göre değerlendirebilirsin. Çünkü orada yine bir iyilik 
tezahür ediyor. Onu göremiyoruz ama nerede doğruluk kıpısında iyilik tezahür 
ediyor. Yani bir müşrik varsa doğru olduğu için çıkıyor ortaya. Çünkü bizi bir 
doğruya taşıyacak o, bir yanılgı varsa bizi doğru olan bilgiye taşıyacağı için 
doğrudur. Neyin doğrusudur? doğru bilgiye taşımanın doğrusudur. Eğer 
yanılmasak sadece bir doğruyu bilsek ilerleyişimiz olmaz ki, hesaplaşmamız 
olmaz ki. Çelişkilerimiz olmaz ki. Ya ot oluruz, ya bitki oluruz, ya melek oluruz 
ne fark eder. Senin iyin benim kötüm olabilir, senin kötün benim iyim olabilir. 
Bu da göreceliği getirir.  
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Ama Hak ilkesinden evrenselinden bakarsan eğer, senin için benim için iyilik 
kötülük yok. Her şeyin üzerinde doğru olan bir tecelli var. Ve Allah Hayrı 
Mutlaktır diyoruz. Her şeyde bir iyilik tecelli ediyor biz, o iyiliği göremiyoruz. 
Vay şu şöyle yaptı. Nereden biliyorsun belki o nice iyiliklere gebe. Sizin şer 
bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer vardır. Bireysel olarak o kendisine 
kötülük yapmıştır. Ama kolektif bilinçte o bir iyiliğe sebep olmuştur. Bir 
esmanın tezahürüne sebep olmuştur. Allah’ın Rab sıfatıyla belirimine sebep 
olmuştur.  

Bakın birinci dünya savaşı kötü bir şey değil mi? Vallahi çok iyi bir şey. Bütün 
düşüncenizi değiştiriyor. Birinci dünya savaşında bütün monarşiler yıkılıyor. 
Avrupa’da krallıklar. Gerçi halen doğuda devam ediyor da o kadar değil. İkinci 
dünya savaşı, devletlerin hükmünü yıkıyor. Halkı için devletleri yıkıyor, birey 
öne çıkıyor. İnsan hakları bildirisi ikinci dünya savaşından sonradır. İyi ki 
varlarmış. Olmasaydı ne olurduk? Halen devletlerin egemenliği altında halk 
köle olurdu. Efendi kim, Rab kim? Devlet. Halk ne, köle!  Herkes devlet için 
var olacak, yoksa yaşayamaz. Devlet belirleyecek her şeyi. Ve bunu daha da 
ileriye götürdü birisi. Kim? Komünist rejim… Yeteneklerinizi dahi devlet 
belirleyecek. Sen çiftçi olacaksın, sen şu olacaksın, sen bu olacaksın. Fıtrata 
aykırı, yaşam biçimine aykırı… Ne oldu? Fıtratla beraber paralel hareket 
etmediği için, Cenab-ı Hakk’ın yazgısında öyle bir şey olmadığı için yıkılmak 
zorunda kaldı. Kendi içinde yıkıldı kimse de zorlamadı. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın 
kendisine çizdiği plan program ne ise yani fıtratı ne ise o olur. Sen ne 
yapıyorsun fıtratını kapatıyorsun. Ne oluyor o zaman kendi içinde yıkılmak 
zorunda kalıyor. İlerlemeyi durdurdular. Çünkü herkesin kendi fıtratı üzerinde 
Rab tecelli ederken, birbirlerini desteklerken ilerleyiş olur. Sen yeterliliklere 
göre değil kapalı bir düzen olursan orada hile de olur, hurda da olur. Şu da 
olur, bu da olur, menfaatler de çatışır. Ondan sonra bir bakıyorsun kendi 
içinde geri kalmış bir ülke. Petrol olmasaydı ben Rusya’yı göreydim. Petrol 
olmasaydı Rusya’da gidip de yaşayabilseydiniz. Bir arkadaş ile Şam’a gitmiştik. 
1960’ların arabalarını kullanıyorlar. Hepsi de Rus malı. Ruslara gidin teknik 
açıdan, Lada araçlarını kim kullanır? Doğu blokunun araçlarıdır. Kaç sene 
piyasada kaldı, direnemediler en sonunda.  

İnsanlar özgür ortamlarda yeteneklerini açığa çıkartırlar. Devlet özgürleştirici 
olmalı. Yani sizin hangi sıfatınız bağlayıcıysa o bağlayıcı sıfatı öne çıkartacak 
eğitim sistemi olmalı. Devlette ilk öncelikli olan nedir? Liderdir. Devleti 
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kolektif bilince taşıyacak bir argüman lazım. İkinci sırada ne geliyor devlet 
bilinci edinecek kolektif bilince taşıyacak. İlk devlet oluşacak sonra diplomatik 
ilişkiler. Diplomatik ilişkiler yoksa Cengizhan’ın ülkesi gibi bir ülke var 
edersiniz ondan sonra yıkılır gider. Devletle krallığı bir birinden ayırt etmek 
lazım. O tam bir krallık. Sonra tamamen yıkılıyor. Ama Fatih Sultan Mehmet 
devlet kuruyor. Osman Bey ile devlet kurulmuş amenna ama daha çocuk. 
Fatih Sultan Mehmet ile tam devlet oluyor.  

 Cengiz Han ilk devlet yasalarını yazan değil mi? 

O da var ama devlet kuruyor ama krallık olarak devlet kuruyor. Bir insanın 
devlet ülküsü, ereği, amacı varsa onun eğitimini de vermek zorunda. Ki 
kolektif bilinç devam etsin. Yeni nesillere aktarılabilsin. Ve sınıflandırma zaten 
doğal olarak çıkıyor. Askerler, âlimler, destek verenler. Bir çiftçi çiftçilik 
yapmış gelir elde etmiş vergisini vermiş, sadakasını vermiş. Sen onların 
sadakalarını al, Allah onları temizleyicidir diyor. Amaca bağlı olarak 
kullanılacak şeydir sadaka. Onlar beytül mamurdur. Kimisi malını mülkünü 
beytullaha getiriyor. Kimisi yarısını getiriyor, kimisi tamamını getiriyor. 
Olanağı en zayıf olanlar dahi elindekini getiriyor, kimisi kalbini getiriyor. 
Hüngür hüngür ağlarlar senden sonra diyor. Kimisi canıyla hizmet ediyor 
oradaki kişilere yardım ediyor, oradaki kişilerin atlarını tımar etmişlerdir, 
yüklerini yüklemişlerdir. Canı gönülden yapmışlardır. Selam üzerlerine olsun. 
Onlar beytül mamurdur. Göklerdeki evin aşağıya inişidir. Selam hepsine 
olsun. 

 Sadakanın arındıracağı da söyleniyor. 

Tabi... Niye arındırıyor? Bir, amaca doğru götürürken motive edişi var. Bir şey 
için kullanılıyor ya kullanıldığı yeri biliyorsunuz, bildiğiniz için motive ediyor. 
Büyük bir ülkü için kullanıldığı için de sizi bir taraftan rahatlatıyor, arındırıyor. 
Düşünün, bir amaç var bu amaca senin de katkın var. Bir tuzun biberin var. 
Nasıl sevinmezsin. Doğal bir şey. Amaca bağlı olan her türlü katkınız sizi 
mutmain kılar. Niye? Nasir esmasını yaşıyorsunuz, kerim esmasını 
yaşıyorsunuz. Sizi dışınıza bağlı olarak menfaat edinmemenizi de sağlıyor. Sizi 
nefsi emareden de arındırıyor. Niye? Veriyorsunuz. En zor şartlarda 
veriyorsunuz. Maldan mülkten arındırıyor. Gönlünüzden Allah mekânından 
çıkarttırıyor. Hani beytul dayanağı sağlam ev olacak ya. Allah daha ortaya 
çıkmadı, çünkü evde daha mal mülk var, derler ya Yavuz hırsız ev sahibine 
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üstün geliyor. Evi sahiplenmişiz benim evim diyoruz, malla mülkle içini 
doldurmuşuz. Şimdi veriyoruz ya, eğer gönlümüze ağır gelmiyorsa orada sizi 
arındırıyor. Orada sahip görünür, cömert olarak görünür, merhamet sahibi 
olarak görünür, nasir olarak görünür. Hz. Hatice’ye selam olsun.  

Arınmanın çeşidi çok var. Psikolojik olarak nefsi emareden dolayı arınma var, 
ilkelere taşınmasından dolayı arınma var, gönlü motive etmesinden dolayı 
arınma var, orada rahatlık getirmesinden dolayı bir arınma var çünkü ereğe 
bağlı. Nereye kullanılacağının bilmediği bir sadaka verin sizi rahatsız eder. 
Nereye gittiğini bilmiyorsunuz ki. İhtiyaçlı birisine verdin mutmain olursun. 
Ama birisi geldi senden para istedi bir şey için, verdin ama mutmain değilsin. 
Nereye gittiğini bilmiyorsun çünkü. Hem motive edici hem de huzur verici 
tarafı var.  

 Öyle vermemek mi gerekiyor o zaman? 

Nereye gittiğini bilmediğiniz şeye vermeyin. Ters tarafa da gider. Ceplerini 
dolduran çok... Çok ihtiyaçlılar zaten kendisini belli ediyor. İhtiyaçlı adam 
kendisini gösterir. Adam cami için para topluyor. Zaten Cuma’dan çıkarken 
veriyoruz. Elinde ruhsat cami için para topluyor. O şekilde ne binalar kuranlar 
var. Hepsini biliyorum. Memleket ismini vermeyeceğim. Bir memleket bu 
konuda öndedir. Zaten caminin ihtiyaçları camide toplanıyor. Nereden 
biliyorsun bir örgüte gitmiyor, insan öldürecek bir örgüte gitmediğini? 
Menfaatine kullanmayacağını nereden biliyorsun? Nereye gittiğini 
bilmediğiniz şeyi vermeyin. Eminseniz verin.  

 İkinci ayeti soracaktık. Müşrikler için şöyle diyor. “Allah ve Resul’ünün 
kendileriyle anlaşma yaptığı müşriklere ültimatomdur diyor. Bundan 
böyle yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın.” Buradaki 4 aya 
takıldık biz. Neden böyle bir mühlet verildi. Bunun sebebi nedir? 

Onun üzerinde fazla tefekkür etmedim ama şöyle bir şey söyleyeyim, haram 
aylarla da alakalıdır ama Arapların şöyle bir âdeti vardır, haram ayları 
kendilerine göre değiştiriyorlar. Bir şeyin haram ay olması demek şu demek,  
üzerinde tefekkür etmedim ama bunun ipucunu verecek ayetler var. Mesela 
Cumartesi ayetlerinde ne var? Cumartesi avlanma yok. Şimdi haram aylarda 
da savaşmayın diyor. Aynı şey. Cumartesi günü avlanmayın Cumartesi gününü 
kendinize özel kılın. Sizin özel gününüzdür. Menfaatinize avlanmayın ama ne 
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yapıyorlar? Cumartesi günü balıklar geldiği için gidip avlanıyorlar. Haram 
aylarda kendinizi Allah’a adayın. Araplar haram aylarda savaş çıkartıp haram 
ayları değiştirebiliyorlar.  

Süre veriliyor kendilerini toparlamaları için, kendilerine dönmeleri için. Bu çok 
basit, çocuğunuza evinizde ders veriyorsunuz. Oğlum, bunu yapma sana süre 
veriyorum. Aslında ona süre verişiniz onun kendisine dönmesi içindir. 
Değerlendirme bilinci edinmesi içindir. Ama süre vermeyince onun 
değerlendirme bilincini de öldürüyorsun. Süre vermemiş olsan değerlendirme 
bilinci vermemiş oluyorsun. Bir zaman tanımak demek, ona o zaman zarfında 
kendini değerlendir, kendi üzerine dön, ne yapıp yapmadığını düşün diyor. 
Çocuğunuza verdiğiniz süre onun içindir. Bakın size 4 ay süre veriyorum. İnsan 
4 ay süre içerisinde düşünür. Bazı şeylerde belirimlerde bulunmak insanı o 
belirimler üzerinden düşünmeye sevk eder. Bazı filmlerde oluyor, şu süre 
içerisinde şurayı geçmezseniz öleceksiniz. O süre içerisinde kendi hayatı için 
elinden geleni yapıyor adam. Değerlendiriyor, düşünüyor. Süre verilmesi 
demek düşüncelerde bulunmak ve kendi üzerine dönmek demektir. Eğer süre 
verilmemiş olsa, orada kendi üzerine dönme olmazdı. Mesela imtihanlarda bu 
vardır. 6-7 ay boyna çalışıyor. O süre boyunca ne bulurlarsa çalışıyorlar. Ama 
süre zarfında sonuca doğru yaklaşırken yani sınava doğru yaklaşırken çocuklar 
daha çok korkmaya başlar. Kendi üzerlerine daha çok dönmeye başlarlar. 
Çünkü ne olacağını bilmiyorlar. Çabaları artar. Süre vermezsen çaba artmaz. 
Benim genelde kafam son günde çalışırdı. Hep sonuna bırakırdım. Sonuna 
doğru çalışırdım. 

4 ay olmasının da fazileti var, Araplar kendi kafalarına göre değiştiriyorlar. Şu 
aylar olabilir, şu aylar olabilir diye yerlerini değiştiriyorlar. Çünkü örneğin size 
ocak şubat mart nisan aylarını haram ayları ilan etmiş. Biz öyle bir şeyle karşı 
karşıya kalmışız ki bu sefer ya kardeşim bu şu ay değil de bu aydı demeye 
başlıyoruz. Boş ver biz şubatta yapalım haziran ayında yine sulh yaparız. Kendi 
keyfiyetimize göre değiştiriyoruz. O dört ay senin kendi üzerinde düşünmen 
için gerekli bir şey. Sen kalkıp bunu başka aya attığında demek ki menfaatin 
doğrultusunda bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. Argo deyimiyle kaypaklık 
yapabiliyorsun demektir. Bak psikolojik bir örnek, Hz. Abdulkadir Geylani’nin 
bir müridi vardır. Diyor ki,  herkese bir şeyler veriyorsun bana da ver. 
Mübarek dayanamıyor artık bir tane kutu veriyor. Evladım falan yerde bir 
dervişimiz var bunu al ona götür bakalım diyor. Eyvallah diyor kutuyu alıyor 
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götürüyor. Şeytan bu ya... Falanca yerde filanca kişi var ona götürecek. Onun 
bir zaman zarfı var. 2 saat, üç saat, bir ay gibi... Götürürken şeytan dürtüyor. 
İçinde ne var, efendi ne verdi, acaba ne vermiştir... Derken yarı yolda tak diye 
kutuyu açıveriyor. Fındık faresi bir çıkıyor kaçıyor. Yandın gitti. Senin aklında 
bu şüpheler varken sana bir şey vermeyiz anlamına gelir. Çünkü fare hırsa 
işaret eder. Hırs insanın aklını kemirir. Bütün varlığını kemirir. Hırslı olan 
insanlara bakın kemirgendirler. Bütün varlıklarını kemirirler. Evlat diyor daha 
bir kutuya sahip çıkamadın sana ne verelim?  

Bir yerden bir yere giderken bir alet veriyor, sembol veriyor. Buna sahip 
çıkarsan diyor, Kâbe’yi inşa edersen, değerlerle gönlünü inşa edersen zaten 
hak kazanmışsın amenna diyor. Ama hâlâ dışa dönüksen o zaman gitti güme. 
Dışa dönük olduğu da belliymiş zaten. Niye onlara veriyorsun da bana 
vermiyorsun bana da ver. Hırslıymış. Zaman zarfı verilmesi düşüncede 
kendimize dönmemiz içindir.  Düşün, değerlendir, kendi üzerinde bir dur 
demektir. İnsanın eğitilmesiyle alakadar bir şey o.  

 Müminler için de aynı yasak var.  

Tabi ama işin aksi tarafı tam o aylarda bela çıkıyor. Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin’in şehadeti o aya denk gelmemiş midir? Muharrem ayı yasak 
aylardandır. Kendileri savaşmamıştır ama onlar savaşmıştır. O ayda 
savaşılmaması lazımdır. Yasak ay. Savaşmayın diyor çünkü.  

Birinci ayetteki ültimatom kelimesi uyarıdır. Uyarıdan daha çok “Bera” 
kelimesini kullanır. Ayrıştırma, azledilme, affedilme gibi birçok anlam içerir. 
Beraatını aldı, aklandı derler. Aslında Tevbe süresi bize tamamıyla aklanmayı 
da işaret ediyor. Bera, uyarı. Allah uyarıyla beraber bize aklanmayı getiriyor. 
Ereğe bağlı, amaca bağlı her türlü şeyden aklanıp Cenab-ı Hakk’a sıfat gereği 
varmamıza sebep oluyor. Bera uyarı müşriklere. Müşrik biziz aslında. Müşrik 
diyor ama müşrik 1400 yıl öncesinde kaldı. Müslümanız ama her şeyi biz 
yapıyoruz. Bakın ateist değiliz iman ehliyiz ama müşrik iman ehliyiz. Allah’a 
iman ediyoruz ama ben yapıyorum ben ediyorum derken söylemimizde 
tamamıyla ateistiz. Güneş ne güzel açtı, yağmur yağdı. Ya Rabbi rahmet 
yağdırdın diyemiyoruz. Söylemimizde dilimizde tamamıyla ateistiz. Hava puslu 
diyoruz. Allah puslandırdı demiyoruz.  
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Dilimizde tamamıyla ateistiz. Dilini tevhid diline çevir. Ya Rabbi şükürler olsun 
sana güneşi açtırdın. Ya Rabbi şükürler olsun şurada oturuyoruz, sohbet 
ediyoruz. Bera, müşriklikten kurtul. Evet, Allah’a iman ediyorsunuz ama 
âlemle ilişkileriniz, mal mülk olarak içinizdeki değerler, bunları bana şirk 
koşma artık. Maldan soyun, geride bıraktıklarından soyun, canından soyun, 
canını kendine şirk edinmişsin. Benim canım, benim malım, benim çocuğum 
çoluğum, bunları şirk koşma bana. Benimlikten, bencillikten bir kurtul diyor, 
ama benlikten değil. Çünkü benlikten kimse kurtulamaz.  Çünkü öz 
benliğimizdir gerçek dayanağımız. Bilinçaltıdır. Bilinçaltı bizatihi ilkelerin 
potansiyelinin olduğu yerdir. Yani Allah’ın tavırlarının olduğu yerdir. Onlar 
özünüzde çıkarlar ama biz nefsi emmaremizle, içgüdülerimizle beraber engel 
oluruz. İyilik gelir sonra yapalım deriz, oruç tutacağızdır başımız döner, boş 
ver deriz. Birinin ihtiyacı vardır boş versene deriz. Sabah namazına kalkacağız 
nefsim ağır bastı boş ver, saat 12’ye kadar yat. Orada namaz niyazı da 
özellikle kullanıyor. Tevbe etmek kolay bir şey değildir.  

Tevbe etmek özeleştiridir. Bir insan Tevbe ediyorsa amacına bağlı olarak öz 
eleştirisini yapıyor. Ya Rabbi diyor ben böyle oldum. Bakın Ruhban sınıfını 
malik edindiler, efendi edindiler diyor. Niye? Gidiyor günahkâr olarak benim 
günahlarımı temizler misin? Diyorlar. Günümüzde aynısını biz de yapıyoruz 
tarikatlarla. Filanca efendiye gidip Tevbe oluyoruz. Falancı Efendiden Tevbe 
alınır mı? Önce Allah’tan Tevbe alsana. Pişmanlık tevbedir diye yolunu 
göstermiş, gideceğiz filanca efendiden Tevbe alacağız. Kelin ilacı olsa başına 
çalar hesabı gibi. İnsan kendisinde pişman olmazsa, kendi öz eleştirisini 
yapmazsa Tevbe etmemiş demektir. Bunun öz eleştirisini yapacağı yer 
neresidir. Us’u yani vicdanıdır. Zaman vermesi demek, ussal olarak kendinizi 
değerlendirin ola ki Tevbe edersiniz. Size 4 ay veriyor, sizi uyarıyor. İçeriden 
bir uyarı gibi düşünün onu. Müşrikleri uyarıyor ya da içinizden bir sesle 
uyarıyor. Ne diye aramıza şu malı koyuyorsun, ne diye aramıza çocuğunu 
çoluğunu koyuyorsun. Önceliğin ben olmalıyım diyor, amacın ben olmalıyım 
diyor. Niçin şunu bunu koyuyorsun. Adam ne güzel resim yapmış. Sanat sahibi 
Allah’tır, musavvir Allah’tır. Asıl resmi yapan o. Ressam orada tadını almış. 
Günümüzde en ateist söylemlerden bir tanesi nedir? Abi kâinat sana veriyor. 
Kâinata pozitif bak o da sana pozitif bakacak. Tamamıyla vahdeti vücudun en 
alt izdüşümleri… Ya kâinat vermez, Allah verir kardeşim. Kâinat araçtır, 
nesneldir. Kâinat genişliyor dediğin anda bütün vahdeti vücud psikolojisi 
değişmiştir. Anlayışı değişmiştir. Ama bakın burada Yahudileri ya da 
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Hıristiyanları eleştirirken ahkâm noktasında eleştirmiyor, yasalar noktasında 
eleştirmiyor. Tevrat’taki, İncil’deki yasalar konusunda eleştirmiyor. İtikat 
noktasında eleştiriyor.  

Hz. İsa’yı, Hz. Üzeyir’i ilah edinmeleri, rahipleri Rab edinmeleri, hepsini 
konuşuyor. İtikat noktasında aramıza niye koyuyorsun diyor. Şeyh efendiyi 
niye benimle arana koyuyorsun. Tamam, şeyh efendi sana yansıtsın 
güzelliklerini, sana kutup olsun, koruyucu olsun amenna ama patron Allah 
kardeşim. Başka patron yoktur. Rab Allah’tır. Onunla ayağa kalk onunla yürü. 
Tevbe kendi aslına dön demektir. Öz eleştiri yapmadan kimse dönemez. 
Kendine levm eden nefse and olsun diyerek açacaktır ileriki surelerde. Çünkü 
öz eleştirisini yapıp kendine dönene and olsun, ilkelere dönenen and olsun. 
Üst yapı kurmuş onunla amaca yönelene and olsun demektir o. Kendini levm 
edene nefis vicdanlı nefistir. Nefsi emmare orada artık dar boğaza girmiştir. 
Sınırlanmıştır. Ya helallere taşınacaktır, ya da o vicdan ehli orada kendisini 
bitirecektir. Ama ereğe doğru devinirse kurtuluş oradadır.  

- Bu ayetteki son üç kişi gibi. 

Son üç kişi nasıl vicdanlarıyla baş başa kalıyorlar. Nefsi levvameye düşüyorlar, 
nasıl yanıyorlar. Oradan nasıl kurtuluyorlar? Üç ay düşünüyorlar, dört ay 
düşünüyorlar. Yanıp yanıp tutuşuyorlar. Birisi Resulullah gelmeden, benim 
üzerime ayet inmeden kimse beni çözemez diyor. Birisi gece gündüz ağlıyor. 
Birisi yeise düşmüş, içine kapanmış bitik bir durumda. Birisi hüzün vadisine 
uğramış.  Birisi hüngür hüngür ağlıyor pişmanlık vadisine uğramış. Birisi ise 
amacından yoksun kaldığı için hüngür hüngür ağlıyor. Hüzün vadisinde ayrı 
düştü ağlıyor, amacından ayrıldı, haktan ayrıldı. Ama nasıl kurtarıyor. Diyor ki 
amaca bağlı olarak söz verin; artık bir daha böyle yapmayacağım. Yani amaca 
bağlı olarak artık hareket edeceğim bir daha böyle yapmayacağım. Bunu da 
samimi olarak gösterdiler. Nasuh Tevbe ile geldiler. Yunus suresi bu noktada 
bizi çok açacak inşallah. Hud suresi inanılmaz iyice bizi oturtacaktır.  

Burada dikkat etmeniz gereken şey tamamıyla felsefi. Biz Kur’an’ı Arapça 
okunuşunda kalbi olarak algılıyoruz değil mi? Muhteşem duygulanıyoruz. 
Siyere bağlı olduğunu anlamlandırdığımızda inanılmaz duygulanıyoruz. 
Burada yaptığımız çalışma bunun tamamıyla felsefi bir metin olduğunun 
bilincini edinmek. Kendi içinde tutarlı, kendi içindeki çıkartımlarda tutarlı, 
gerçeklilikle bağdaştırıcı yani yaşamda karşılığı olan. Ve hep evrenseline bağlı 
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olarak neyin nasıl gerçekleştiğinin bilincini veren bir yer. Yani Allah, hayran 
olmamak elde değil.  

 Hz. Ali’nin bu savaşa Hz. Peygamber dolayısıyla gidişi var ya, Hz. Ebu 
Bekir soruyor amir olarak mı geldin memur olarak mı geldin? 
Buradaki amir ve memur ayrımı nedir bu ayrımı anlayamadık? 

Savaşta değil. Mekke’ye gelişte. Önce başka bir yerden başlayayım. Derler ki 
ya bir işin amiriyizdir ya da memuruyuzdur, işin sahibi Allah’tır. Biz ya amiriz 
ya memuruz, ama eylemde olan Allah’tır. İşin sahibi Allah’tır. Amirisin 
dediğiniz anda belirleyicisin, memurusun dediğiniz zaman sadece aktarıcısın. 
Yani sen buraya eğer amir olarak geldiysen buyur sen hem hüküm vericisin, 
hem yol vericisin, hem imamsın yol vericisin. Takdiri ilahi bütün hepsi senin 
altında memurun demektir. Yani sen etkensin artık demektir. Memursun 
demek edilgensin yani ne söyleyeceksen hepsi kabulümüzdür.  Yok diyor 
sadece memur olarak geldim. Baş olarak onu gösteriyor, kendisini 
göstermiyor bu bir. İkincisi sadece aktarıcıyım diyor. Amir olarak kimi gösterdi 
bu sefer; Resulullah işaret etti dolaylı yoldan işaret eder ama o söz çıktığı 
anda Allah’ın temsilcisi çünkü ayetleri söylüyor. Ayetler dile geldiği anda Allah 
konuşuyordur. O sırada Allah’ın memuru oldu. Amir değil memur olarak geldi. 
Sıddık-ı Ekber de onu sormasının sebebi, HZ. Ömer’in şu sorusuyla da 
kıyaslanabilir.  Bu senden midir Allah’tan mıdır diye soru soruyor ya. Yani sen 
burada memur musun amir misin?  Vahiyle geliyorsa memur eyvallah biz 
memurunuz yani tereddütsüz teslim. Zaten devlet yönetiminde de böyle 
olması lazım. Amiriyet ve memuriyet. Amirle memur dediğiniz zaman zaten 
devlet yönetimine giriyorsunuz. Hz. Sıddık’a amir deseydi tamamıyla oradaki 
sancak dahi ona ait olacaktı. Oradaki müminler, işler, hüküm ona ait olacaktı. 
Sorumlusu da o olacaktı. Memurum dediğin anda sorumlulukların da 
hafifliyor. Sadece tebliğ, yapılması gereken ne ise onu söylüyor. Söylediği 
anda da zaten Allah’ın memuru olmuştu.  

 Burada bir ayet var. Hani biz hep düşünürüz ya Kur’an’daki ayetlerde 
kullanılan her kelimeler bizim için önemlidir. Oradan yola çıkarak 
böyle bir soru sorduk.  24. Ayette şöyle diyor, “Eğer babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, 
kesintiye uğramasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz 
meskenler size Allah’tan ve Peygamberinden ve cihaddan daha sevgili 
ise artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin” ayeti var. Allah’ın 
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emri ölüm. Ölüm gelinceye kadar bekleyin. İster savaşla gelsin ister 
başka bir şeyle gelsin fark etmez.  Bizim burada ki sorumuz bu kadar 
kişileri ayrıntılı anlatıyor neden anneyi söylemiyor? Neden anne lafı 
yok? 

Vallahi onu ben  hiç düşünmedim. O ayet benim de çok gözüm çarpmıştır ama 
anneyi düşünmedim. Hz. Ali’nin bir sözü var, diyor ki “annen baban kâfir olsa 
dahi onlara hizmetini kesme. Ola ki seni dinden uzaklaştırırlar. Dinden 
uzaklaştırmadıkları sürece onlara hizmetin haktır” diyor.  

 Hz. İbRahim’i örnek veriyor.  

İbrahim’i örnek verişi Resulullah’tan dolayı. Sen onları ne için affettin diyor. 
İbrahim babasına, ceddine merhametli… Bunu tefsirciler şöyle yorumlar, bu 
tefsir Ebu Talip üzerine gelmiştir derler. Rivayet olunur ki Resulullah Hz. Ebu 
Talip için demiştir ki Ya Rabbi iman ihsan eyle. Sen diyor onlar için binlerce 
defa iman istesen de Allah affedici değildir. Çünkü ereğe bağlı olarak eğer 
kişiler yolda sınırlı ise, yürüyüşte sınırlanmışsa ve ona göre eylemde 
bulunmuyorlarsa çünkü kabulleri yok. Erek sonucunda eylemlerinde Allah 
görünecek. Ereğe bağlı olarak yapılan eylemlerde Allah görünecek. Eğer 
yapmıyorlarsa affedilecek tarafları yok yani sapmışlar. Bu işin enteresan tarafı 
kolektif bilinç edinirken sevdikleriniz dahi olsa, üzerine titredikleriniz dahi 
olsa, eğer aynı yolda gitmiyorsanız onlar için isteyeceğiniz bir şey yok. Aynı 
şey Nuh Aleyhisselam için de geçerli. Nuh ve çocuğu için geçerli. Çocuğu için 
“ya oğlum gel” diyor. Allah buyuruyor “senden olmayanı niçin istiyorsun” 
çünkü ilke birliği yoksa senden değil diyor.  

Hz İbrahim’deki o tavır, bakmış ki amacından sapmış, dönüşü yok, baktı ki 
Allah’a celal ediyor, ama burada kalbi bir yaklaşım var. Kalbi yaklaşım şu; 
amacınızı içselleştirin, içselleştirdiğiniz zamanda taviziniz olmasın. Olaya 
duygusal olarak da yaklaşmayın, amacınıza duygusal yaklaşın. Çünkü her 
duygusal tepki karşımızdakini anime etmemize sebep olur, canlandırmamıza 
sebeptir. Ve uyarıyor, sakın onları gerçek ortaya çıkmadan uyarma, sen 
uyarsan da onlar kabul edici değildir. İbrahim için pek halim ve pek şefkatli idi 
diyor.  

Hz Resullulah’ta çok enteresan bir şey daha var, bunu tamamlayıcı bir şey, 
diyor ki “o müminler pek şefkatli ve merhametlidir. Sen müminlere de dua et, 
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senin duan onları sakinleştirir” diyor. Bakın kıbleyi değiştiriyor. Yani 
istemeyenlere değil isteyenlere dua et. Kabul etmeyenlere değil, amaçtan 
sapmış olanlara değil amaca doğru yürüyüp de zahmeti olanları kucakla. 
İçinizden öyle bir peygamber gönderdik ki pek şefkatli ve merhametlidir. 
Peygamber başlarına ne gelecekleri çok iyi biliyor, çünkü yol zor bir yol. Ve 
onların için dua et diyor, dua hem sakinleştirici hem de arındırıcıdır. Düşün 
değerli bildiğin bir kahramanın var senin için dua ediyor ve senin için bir 
şeyler istiyorsa senin için ne kadar kıymetlidir, ne kadar motive eder. Senin 
duan onları motive eder diyor. İbrahim ne zaman döndü? Ne zamanki iç 
dünyalarının ayrı olduğunu gördü o zaman döndü. Gerçekten de ilkesel 
noktada ilkeyi içselleştiren insanlar kırk kat yabancı olsalar da birbirlerine 
yakındırlar. Bak nerelerden geldiniz. Hiç birbirimize yabancılığımız var mı? 
Bundan 15 sene öncesi arkadaşlarınızı aklınıza getirin, 10 sene, 5 sene... Ne 
kadar yabancılar değil mi? Onlar için hayır isteyin dense isteyemezsiniz. 
İsteme diye emir veriyor ya artık isteyemez.  

Vallahi Allah’a küfür etsin anneniz dahi size düşman görünür. Kardeşiniz olsun 
böyle bakarsınız. Yabancı görürsünüz, dışlarsınız, yabancılarsınız. Müminleri 
yabancılaşma diyor. Bu şu demektir aynı zamanda, enerjini hak olana harca. 
Duanı hak olana harca. Ürün elde edemeyeceğin, sonuçta amacına 
ulaştıramayacağın şeylere enerjini harcama. Sonuç elde edeceklerine harca 
diğerlerine harcama.  

Başka soru var mı?  

 Birkaç tane daha var.  Şunu diyor, “O gün onlar cehennem ateşinde 
kızdırılacaklar sonra da onların alınları, yanları ve sırtları 
dağlanacaktır” diye.  

Alınları neresi? Yüzleri. Sırtları, geride bıraktıkları ama yük edindikleri... Yani 
bilincinizden atamadıklarınız. Bunu şöyle düşünün, malınızda mülkünüzde bir 
kayıp oluşmuştur. Ayet kendini kendi içinde açıklar. Sure kendi içinde kendini 
açıklar. Diyor ki “ellerinden çıkana da hayıflanırlar” sonunda sırtında geride 
bıraktı. Bıraktığı için hayıflanıyor. Sırtına yapışmış çünkü. Psikolojik olarak bu… 
Ahrette sırtına yapıştırırlar mı? Yapıştırırlar. Allah’ın mülkünü sahiplenip Allah 
dışında kendi menfaatlerimiz doğrultusunda gönlümüze alıyorsak, sonuçta 
elimizden çıktıklarında bize acı verir. Yanakları, sevdikleri. Sevdikleri onları 
terk ettiğinde, sevdiklerinden ihanet gördüklerinde insanlar nasıl acı çeker? 
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Sevdiğimize yanağımızı uzatmayız mı bizi öpsün diye. Yanaklarımızı 
sevdiklerimize uzatırız. Ayette geçen hükmüyle yanaklar sevdiklerimize işaret 
eder bu bağlamda, , yoksa yanak güzeli işaret eder. Güzel olarak, sevgili 
olarak bıraktıklarımızı işaret eder. Ağlamaz mıyız sevdiklerimiz bizi terk 
ettiğinde. Alınlar, gelecek korkusundan tut, fakirlik korkusundan tut, mal mülk 
korkusuna kadar. Alın Allah’ın namazgâhıdır. Biz onları alınlarından 
yakalamışız diyor. Alın önüne bakar yani şöyle olurum, böyle olurum, savaşta 
ölmekten korkuyor. Bakın biri sırt diğeri yanak, diğeri alın. Alın geleceğe 
bakar, önün geleceğindir. Akıbetindir. Ve akıbet belirsizdir. Korkularımız, 
beklentilerimiz her zaman bizi korkuturlar. Ve yakarlar. Olacak mı olmayacak 
mı şöyle mi olacak böyle mi olacak?  

 Alın yazgısı ile alakası olabilir mi acaba? 

Alın yazgısı demek gelecekte yaşayacaklarınız demektir. Geleceğiniz ne ise biz 
zaten sizi ona sevk ediyoruz der. Ama alnınızdan yakalamak demek biyolojik 
olarak ön loptur. Yani şuurumuzda ne gerçekleşiyorsa alt tarafta yani 
bilinçaltımızda Cenab-ı Hakk ne işletiyorsa ön lopumuzdan itibaren 
yakalamıştır. Üst belleğimiz burada oluşur. Ön lop oturduğu zaman üst bellek 
tam oturur. Şuurumuz oturur. Biz sizi alınlarınızdan yakalamışız demek bütün 
bilinç yapınızda biz sizi kontrol ediyoruz demektir. Halil’in Halil olmasını 
sağlıyorsa ön lop üzerinden sağlıyor. Çocuklarda dikkatli bakın üç yaşından 
korteks oturduktan sonra benlik oluşur. üç yaşından önceki her şeyi unutur. 
Çok enderdir üç yaşından önceki bir şeyleri hatırlayan insan. Çünkü korteks 
oluştu. Üst bellek oluştu.  Daha var mı? 

 Bir tane daha var. Görmüyorlar mı ki onlar belaya çarptırılıp imtihan 
ediliyorlar.  

Müşrikiz ya, münafığız ya. Allah esirgesin. Kendimizde Cenab-ı Allah’a ortak 
koştuklarımız, gönle, onun evine aldığımız şeyler neler ise, baba derdi ki, biz 
Allah ile bunların arasına futbol sahası kor bir de top oynarız derdi. Yani Allah 
ile aralarına evladı koymuşlar, namazı koymuşlar, niyazı koymuşlar, parayı 
koymuşlar, pulu koymuşlar. Yani hepsi amaç olmuş araç değil. Hz. Pir’e 
sormuşlar, bu yolda gidenlerin bu kadar zenginliği olur mu? Evlat demiş 
buraya koymadık yani Allah’ın evine koymadık, cebimize koyduk. Hepsi 
pantolonun cebinde… Hakikaten hepsi hizmete gidiyordu. İnsan 
yaşadıklarından dolayı, kaybettiklerinden dolayı imtihan edilmiyor mu zaten. 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

450



Arsızı kazığa oturtmuşlar şalvarımın paçası yırtıldı demiş. Evvela Allah insanı 
vicdana getirir. İkincisi durdurmak için kaza bela verir. Bir hata yapacaksınız 
veya da bir şey yapacaksınız yaparken evvela vicdanınız devreye girer. 
Vicdanınızda onay alırsanız yaparsınız ya da yapmazsınız. Hemen arkasından 
başka bir şey gelir. Vicdanınıza ayak uydurmadınız da dediniz ki yapayım. 
Hemen kazası belası gelir. Önüne set çıkar. Allah hafızdır, koruyucudur. Sizi 
korkutur, şöyle mi olacak böyle mi olacak diye korkutur. Yine mi yaptın bu 
sefer başına bela gelir. Ufak tefek kaza getirir ondan sonra bela getirir. Çünkü 
bela arındırıcıdır. Kendi üzerine dönmen için gerekli olan şeydir. En zor 
şartlarda insan kendi özüne dönüyor. Mesela hastasın, yemeden içmeden 
insan kesiliyor. En sevdiğin yemekler bile gelse böyle baka kalıyorsun. O üç 
mübareği düşünün yeme içmeden kesilmişlerdir. Tamamıyla iç dünyaya 
dalmışlardır. Düşünce âlemlerinde sadece Allah iledirler. Affedilecek miyiz, ne 
olduk nasıl olacak gibi. Haber gelir mi gelmez mi? Ya böyle kalırsak.  

Bir de şöyle bir şey var, enteresan bir şey onu da söyleyeyim. Nisan, Mayıs 
ayları kaza bela ayıdır. Allah esirgesin. Sebebine gelince. Mevsim değişiyor. 
İnsanların hormonları değişiyor. Yazdaki salgıladığımız hormonla kışın 
salgıladığımız hormonlar arasında farklılıklar vardır. Heyecan olur, kıpır kıpır 
olur. Sakarlığımız, belalarımız daha çok olur. İşin enteresan tarafı genelde 
müşrik müminlere gelir. Müşrikin mümini olur mu? Dedim ya Allah’a iman 
ediyordur ama iman ederken de araya ateist söylevlerle tevhid inancından 
aykırı panteist söylevler gelir. İtikat bazında. İtikadını düzeltsin diye doğru 
şeyler gelebilir. Veya yanlış yapıyordur yanlış yaptığı şeylere karşı onu 
arındırıcı şeyler gelebilir. Ama yine merhametinden dolayı gelir.  Yani Allah 
sizi uyarmadan kaza bela getirmezden evvel sizi vicdanınızda uyarır. 
Uyardıktan sonra kaza bela ile uyarır. Daha da olmadı belanın büyüğüyle 
uyarır. Biz onları imtihan ediyoruz demek onları uyarıyoruz demek.  

Bir gün Efendi Hazretlerinin yanında oturuyorum. Bir tane kardeş vardı yanına 
geldi o sırada saçlarım ortadan ayrı falan, sinek kaydı tıraş olmuşum Efendinin 
yanına geldim. 18-20 yaşlarındayım. Adam şöyle baktı, ama kötü niyetle baktı, 
içime doğdu. Bir baktım Baba’ya babanınkine de doğmuş aynı anda. Adamın 
aynı anda eli ayağı bir şeylere dolaştı. Kül tablası yere düştü, sigarası elinden 
çıktı. Baba şöyle celalli bir baktı, bir daha dedi öyle düşünmeyiniz bu size bir 
uyarıdır. Eğer bir daha yaparsanız karışmayız dedi. Tamam dedim dersi 
verilmiştir. Çünkü niyeti kötü olarak düşünmüştü. Bu size bir uyarıdır sakın bir 
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daha bu masada böyle düşünmeyin dedi. Evvela uyarıyor bir daha yaparsa hiç 
şansı yok. Gitti güme. İnsana birinci uyarı gelir kendi üzerine dönmedi ise 
ikinci bir uyarı daha gelir yine kendisine dönmedi, şeriatın hakkı üçtür derler, 
üçüncüsü kendisinin uyanışıdır. Uyandı uyandı uyanmadı üçüncüsü beladır. 
Bu ayeti en güzel açıklayacak atasözü şu, argo bile olsa, “arsızı kazığa 
oturtmuşlar, şalvarımın paçası yırtılmış” der. Üstüne alınmaz yani. Bir kaç kez 
uyarıyoruz yine de uslanmıyorlar. Yani hayat tecrübelerinde deneyim 
edinmiyorlar.  

Ayetin temel ilkesi, deneyim edinmiyorlar, gerçeği görüp de gerçeğe göre 
yaşamıyorlar. Çünkü ikaz demek gerçeği gör demek. Yani onlara şans 
tanıyoruz. Ne kadar merhametli ki ilk söylevinde yapmıyor, uyarıyı iki üç defa 
tekrarlıyor. Günümüzde bu 5-6 ya çıktı. Söylüyorsun söylüyorsun bir türlü 
tecrübe olmuyor. Baba şöyle derdi, vida sıkışmıyorsa sıkışana kadar iyice 
sıkarlar, tamamen kendine dönene kadar hatasını anlayana kadar. İlkesel 
yaşaması gerektiğinin bilincini edene kadar... Ereğe göre yaşaması 
gerektiğinin bilincini edene kadar. Yok, edinmiyorsa gitti güme.    

Hz. İsa da bunu söylüyor. Diyor ki, “yağmurun geleceği esenliklerden gelir” 
diyor belanın geleceği de esenliklerinden gelir, habercileri vardır, belirtileri 
vardır. Yani Allah size bir ceza verecekse onun evvela belirtileri vardır. Bir iki 
defa uyarır. Ufak bir kaza geçirirsiniz, anlamadınız biraz daha büyüğü. Bak 
sıkışmadı hala, ondan sonra geçmiş olsun gitti güme. Bütün hayatını altüst 
eder. Ama bak inanıp da iman eden, biz müşrik olduğumuz için ayeti kendi 
üzerimize alınmıyoruz, müşrik olarak ültimatom bize. Ya bana göre 
yaşayacaksınız; nedeninizi ben bileceksiniz, amacınızı ben bileceksiniz ya da 
araya böyle malı mülkü koyacaksınız. Baba onu şöyle açıklardı. İki tane bardak 
getirirdi, bak çok basit anlatıyor. Bu bardakların arası varmı? Var baba. 
Tutardı bardağı tabağın üzerine kordu bununla bunun arası var mı? Yok baba. 
Bardağın içine su koyardı, bununla bunun arası var mı? Yok baba. Derdi ki 
oğlum Allah’la da bizim aramız yok zaten. Ara yok ya. Fizyolojik bir ara yok, biz 
dolduruyoruz arayı, mal mülk şehvet şeytanlık..vb ara uzadıkça uzuyor. Artık 
öyle bir uzuyor ki, onların kalplerini mühürlemişizdir diyor. Yani artık onların 
dönüşleri yok. Amaçlarından, ereklerinden uzaklaştılar iyice. Ama onların dahi 
varlığı için kalpleri mühürlü olmayanlar için ders vardır. “Biz böyle yaparsak 
bu durumda oluruz” u görürler. Yani onunda bir iyiliği var, bir iyiliğe sebep 
veriyor. 
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Yani hiçbir şey boş değil. Doğru olan her şey iyidir, iyi olan her şey sizi doğruya 
taşır. Ve doğru olan en son şey size güzellik katar. Emin olun doğru olan en 
son size güzellik katar. Güzellik sonuçta elde edilendir.  Plato’ya selam olsun, 
Eflatun’a. Filozofların nebisidir. Selam olsun bize bu iyilik güzellik iddialarını 
aşılamıştır. Allah’ın selamı üzerine olsun. Biz yine de Aristocu’dan daha çok 
Platoncu’yuz. Bilimle nedenleri bilirsiniz ereğini bilmezsiniz. Sonuçlar itibari ile 
nedenleri bildiniz amenna kullanılabilir kıldınız. Teknolojiyi kullanırız tamam. 
Pozitif bilimlerde şuanda insanlığa yakın olan sosyoloji ile psikolojidir. Onda 
da erek bilim eksiktir. İnsanın niteliksel sıfatlarını ereğe göre biçimlendirişi, 
ereğin amacın eylemlerinde görünmesi tamamen eksiktir. Bu sadece 
sohbetlerde oluyor Kur’an da üç zamanlı oluşu itibariyle bize bunu verir. 
Geçmiş, gelecek, bu an. Bu ana hitap eder, geleceğe, akıbete, geçmişten ders 
çıkararak anın yaşanması gerektiğinin bilincini verir ve anı yaşarken gelecekte 
akıbet olarak karşılaşacakları bilerek Allah’ı anda tavsiye eder, anda yaşamanı 
sağlatır. 

12.04.2015 
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10-YUNUS SURESİ 

Bu günkü konumuz Yunus Süresi, Yunus süresine kadar geldik. 10. Sure, hem 
1’i hem 0’ı içeriyor. 9 aslında çatı demektir. Tövbe suresi ile bizi amaca sevk 
ederken neyin nasıl olması gerektiğinin bilincini vermişti. Olması gereken 
neyse ona göre davranmamız gerektiği ve realite neyse, gerçek neyse ona 
göre hareket etmemiz gerektiğinin bilincini vermişti. Ve bize neyi getirdi 
Tövbe süresi ile? Bir gönül evini iyi inşa etmemiz gerektiğini… Yani değerlerle, 
aidiyetlerle, sorumluluklarla inşa etmemiz gerektiğinin bilincini verdi. Bununla 
beraber yuva edinmemizi… Aslında Tövbe suresi aileyi de içerir çünkü ailenin 
yüksek değerler ve rıza üzerine kurulması gerekir ve ailede de hukukun 
korunması lazım gelir. Her ne kadar aile rızayla beraber hukuka aşkın bir yeri 
var olsa bile. Çünkü ailede rıza vardır, hak işlemez. Hak işlemez dediğim 
elbette ki haklar vardır ama aile ise orada senin hakkın benim hakkım diye bir 
şey olmaz. Rızayla, komünel bir yaşam, ortak bir yaşam vardır.  

Tövbe suresi aynı zamanda bizi ortak bir bilince götürerek kültürde, toplumda 
bir yuva edinmemizi sağlar. Toplum sosyal yaşantıda bir yuvadır ve 
vatanımızdır. Vatanı yapan toplumsal ilişkilerimizdir aynı zamanda. Eğer 
değerlerimiz doğrultusunda yaşayacaksak bir vatan edinmemiz gerektiğinin, 
yani yaşam alanı edinmemiz gerektiğinin bilincini veriyordu. Yaşam alanını da 
konuşmuştuk ama onun haricinde hicretle beraber öz vatanımıza doğru, yani 
Allah’a doğru ne olursa olsun, onun için savaşmamış gerektiği, oraya doğru 
rücu etmemiz gerektiği, her türlü koşulda ne olursa olsun oraya doğru 
çıkmamız gerektiğinin bilincini veriyordu. Ama burada önemli olan Tövbe, 
amaca yönelik yani gaye, hedef noktamız, amaç ve amaca giderken de nasıl 
kararlı olmamız gerektiğinin bilincini veriyordu. Tövbe suresi bunu bize 
veriyor. 

Yunus suresine gelince; tamam, amaca gideceğiz ama nelerle gideceğiz, belli 
değil? Kararlıyız, istikrarlıyız amacımıza gideceğiz. Bir de şunun da altını 
çizeyim; vatan en büyük yuvadır ve sağlam dayanaklarla hukukla beraber 
korunması gereken bir yerdir. Sosyal ilişkilerle beraber kültürlerin korunması, 
çeşitliliğin korunması ve bununla beraber insanların bir ülkü üzerinde 
yürümesi… 
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Enfal suresinde tevhid-i ef’ale şahit olmuştuk, Tövbe suresinde tevhid-i sıfat. 
Tevhid-i ef’alde; ef’al birliği yani eylem birliği… Sıfatlar birliğini Tövbe 
suresinde edindik, çünkü savaşta ortak bilinç edinebiliyoruz ama ortak 
bilincimizde neler var, sıfatlarımıza ortak olarak kullanıyoruz yani kolektif 
bilince taşıyoruz aynı zamanda. Hem bireysel hem toplumsal olarak bir ortak 
bilinç, çünkü toplumsal yaşantıda belirleyici olan kolektif bilinçtir. Bütün 
hareketlerinize dikkat edin; otobüse binmenize, yürüyüşünüze kadar sizi 
belirleyici öge kolektif bilinçtir. Yani toplumdaki durumlara göre giyinirsiniz 
kuşanırsınız, tamam seçimleriniz vardır giyimde kuşamda ama toplumdaki 
belirlenmelere göre yaparsınız. Mesela bir Los Angeles’teki gibi İstanbul’da 
giyinmek pek zordur. O toplumun kabulleri, o toplumun kültürü, o toplumun 
ruhu sizin giyiminiz kuşamınıza kadar belirli kılar, saç renginize kadar belirli 
kılar. Bazen çok aykırı saç renkleri görürüz. Avrupa’da görülse hiçbir şekilde 
bakılmaz ama burada görülse böyle bakılır. O bakışı hissetmemek için saç 
renginize bile dikkat edersiniz mesela. Toplumun kabulleri vardır bu noktada, 
kolektif bilinçte. Onun da sağlam dayanaklara çekilmesi gerekir.  

Şimdi bunu öğrendik ama Yunus suresiyle beraber bize tevhid-i zat getirilir. 
Tevhid-i zata geçeceğim unutursam hatırlatın. Çünkü sure bazında felsefe 
bağlamında inceliyoruz bu çalışmada. Ayetler, sureler tek tek ele alındığında 
sezginize hitap eder. Yaşamsal olarak da yaşamda, düşüncenizde, 
değerlerinizde karşılığı varsa anlarsınız bir şekilde. Yani sezgilerinizle 
kabullerinize bağlıdır. Çünkü sezgi direkt kabuldedir ve sezgi onamaktır aynı 
zamanda, çünkü sezdiğinizi onarsınız, kalbiniz yalanlamaz, ama doğru ise 
onarsınız. Doğru değilse şüpheye düşersiniz aynı anda. Şüpheyi ilk getiren 
yerlerden bir tanesi değerlere göre kıyaslarımız ve vicdanımız üzerindeki 
aidiyetlerimiz, değerlerle yine.  

Enfal suresine başlangıcımızdan baktığından itibaren Allah’u azimüşşan hak 
üzeri konuşuyor, gerçekler üzerine konuşuyor. Tövbe süresinde amaca 
yöneltti bizi, bakın nedene değil amaca yöneltti. Toplum bilincinde ne vardır; 
hep nedenlere bağlı olarak bir yaşam vardır, nedene doğru bir gidiş vardır. 
Nedenlerini nereden bulurlar; kültürlerinden, doğadan (zorunluluklar dairesi) 
bulurlar. İnancı varsa nedenini Allah’ta bulur; nedenimiz, evvelimiz Allah’tır 
misali. Ama evvel derken uzak bir evvel değil, her an evvelimiz “Allah ’tır” a 
kadar bilincimizi getirmek gerekir. Her an bizi var eden, halk eden Allah’tır, 
evvelimiz Allah’tır. Tövbe suresinde artık nedene bağlı değil, amaca bağlı iş 
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görünmesini istiyor. Kolektif bilince bizi taşıyor ama kendisine doğru hicret 
edilirken amaca doğru hicret edilirken neyi kullanacağız? Tamam, istikrarlı 
olacağız, savaşçı olacağız, hayat bir mücadeledir, savaştır dedik gayret 
edeceğiz… 

Yunus’ta ise gerçekleri kullanın diyor.  

Gerçeklerle amaca doğru gidilir ve gerçeklerle amaca doğru sağlam adımlarla 
gidilir. Gerçek olmayanlarla geleceğe doğru gidilmez, amaca doğru 
yürüyemezsiniz. Bunu Yunus suresinde Hak sıfatıyla birebir anlatıyor. 

Burada gerçek; 

1. Zorunlu olan 
2. Evrensel olan  
3. Bağlayıcı olan 
4. Belirleyici olan demektir.  

Aynı zamanda sınırlar üzerinde görünen, tekil ve tikel üzerlerinde görünen 
demektir. Biz gerçeği ancak farklılıklarda seçebiliriz ama farklılıkların kendisi 
gerçek olmayabilir tasarımlarımız ve görüşlerimize göre. O zaman onların 
ortak ilkelerine göre, değişmez ilkelerine göre gerçeği belirlememiz gerekir. 
Gerçek, sürekli ve değişmez olmalıdır. Bağlayıcı olmalı, evrensel olmalı herkesi 
bağlayıcı olmalı; bireysel değil. Gerçeğin niteliğini belirlemek böyle, amenna, 
ama gerçeği kategorileştirirseniz bir nesnel gerçeklik, bu duyusal gerçeklilik 
demektir ki âlemler hayaldir dediğimiz aslında duyusal gerçekliğe ait olan bir 
yer. Eğer herkes için öyleyse bir gerçekliliği var demektir. Rabbim onu “halk 
ettim” diyor. Yani gerçekliliği var diyor, hayalin dahi bir gerçekliliği yok mudur 
fizyolojik olarak. Onun için yaşadığımız âlemin de bir gerçekliliği vardır. 
Metaforik olarak da suya hayat deryasına benzetir. 22, 23 ve 24. Ayette 
hayatın kendisini bir deryaya benzetiyor.  

1. Nesnel gerçeklilik,  
2. Öznel gerçeklilik,  
3. Neden gerçeklilik,  
4. Erek gerçeklilik,  
5. Öz gerçeklilik,  
6. Töz gerçeklilik.  
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Öz ve tözün birbirlerinden farkı var. Töz, özün edim ve ürün sonucunda 
görünüşe taşınarak nitelenmesidir. Felsefi olarak da kategorize ederseniz bu 
surenin tamamında bunları görürsünüz. İnanılmaz felsefi niteliği var.  

Ayetler tek tek demiştik size hitap ederse sezgilerinizle algılarsınız. Sure 
bazında ilkesel olarak yani mantığıyla, dayanağıyla incelediğiniz zaman felsefe 
olarak altını dolduruyorsunuz. O zaman ikna olursunuz. Çünkü hiçbir ayet 
birbirinden bağımsız olarak oraya gelmemiş. Cenab-ı Hakk bizatihi oraya 
koymuş, belli belli zamanlarda gelmelerine rağmen ve mucizevari kılan da o. 
Mucize demek aciz bırakan demek, bizi aciz bırakan da o. Belli zaman 
aralıklarıyla gelmiş ayetler nasıl bu kadar disipline olmuşlar? Bu ayet burada 
ne arıyor? Bu konuşmaların içerisinde dediğimiz, ilkesiyle baktığınız zaman 
size aydınlanmayı getiriyor, düşüncenizde bir aydınlanmayı getiriyor, bir ışık 
veriyor. Yunus suresinde söyler “Allah’ın velilerine korku da yoktur” mesela, 
ne alakası var gerçekle bunun? Çünkü Allah’ın velileri gerçeğe göre akıbete 
göre yaşarlar, akıbete göre yaşadıkları için akıbetten korkuları yoktur. Nedene 
göre değil bakın, tamam, beni bir Tanrı yarattı, bir Allah yarattı amenna, ama 
sonuç eylemlerinle beraber akıbetini belirler. Eğer belirliyse akıbetin, bunun 
bilincindeysen o zaman korkmana gerek yok. Allah’tan korkunuz niye; Allah’ın 
zatından korkulmaz Allah’ın zatı sevilir. Eylemleriniz dolayısıyla akıbetinizden 
korkunuz, çünkü Allah adildir.  

Surenin başlangıcında bir tarafından tinsel tarafıyla adalet ilkesini koyar Allah. 
Adalet ilkesinde enteresan bir şey vardır, nesnellikten baktığınız zaman her 
şeyin varlık hakkını vermektir adalet, Allah bir şeyi var ediyorsa her şeyin 
varlık hakkını veriyor. Ağaca ağaç olma hakkını veriyor; idare, idamesini 
veriyor, ikame ettiriyor. Bu varlık hakkını vermek. Bakın neden ilkesinden 
adalete baktığın zaman varlık hakkını vermek, erek ilkesinden baktığın zaman 
adalete eylemlerin sonucunda eylemlerin karşılığını görmektir. Ve Yusuf 
suresi neden ilkesiyle adaleti irdelemez, içeriğini doldurmaz; erek ilkesiyle 
adaletin içeriğini doldurur. Yani yaptığınız her şeyin Allah’ta karşılığı vardır, 
ona göre yaşayınız, gerçeklerle ilerlerseniz gelişirsiniz bilincini verir. Mesela ilk 
ayetlerin tamamı kozmolojiktir. Metafizikten tutun kozmolojiye kadar 
kozmolojiden tutun psikolojiye kadar ontolojiye kadar hepsini tek tek Yunus 
suresinde görürsünüz. Felsefede ne varsa emin olun Yunus suresinde tek tek 
ayetlerle çıkartılır. Günümüzde fiziğe kadar, süreksizlik ilkesinde kaosa kadar… 
“Yeryüzünün hali niceye benzer” diyor, “gökten bir yağmur indiririz” (bakın 
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neden), bir cevher, o cevherle beraber “oraya abı hayat veririz.” “Ondan 
sonra hepsi kökünden sökülmüş gitmiş gibidir” diyor yani süreksizlik. Yani 
Kevni âlemde hep oluş ve bitiş var, hep bozunum var; bir varoluş, bir 
bozunum var; bu varoluşun gerekliliğidir. Eğer bozunum olmazsa varoluşun 
devamlılığı olmaz. Yok oluş, önce değildir var etmek öncedir, rahmette var 
etmek önce olduğu için doğaya baktığınız zaman yok oluş önce olmadığından 
sebebiyet, yok oluşun kendisi varoluşa sebep vermek içindir. Eğer biz karı 
görüyorsak ve bir yok oluşu görüyorsak sonuçta baktığımız zaman baharda, 
bir yeşillenme, bir bereket o kıştaki yok oluş aslında bahardaki varoluş içindir. 
Aynı şekilde bunu manevi olarak Yunus suresinde net de görülür, akıbet 
olarak da yaşantı olarak da kendinize vurursanız hani siz bir dünyasınız,  

Yunus suresinde en dikkat edilmesi gereken şey de su metaforunu çok fazla 
kullanır. Musa su ile gelen, Yunus su, Nuh su yani gemi yüzüyor bakın başka 
hiç kimseyi kısas vermiyor, ne İbrahim’i veriyor, ne Muhammed Mustafa 
efendimizi veriyor. Direkt suyla alakadar örnekler veriyor, peygamberleri 
getiriyor bize. Su edinilen bilgidir, elde tutulan bilgidir. Eğer bir hafızada 
tutulursa, biriktirilen, edinilmiş, hıfz edilen bilgidir. Hıfz edilen bilgi ile gerçeği 
bulursunuz. Kâinatta kategorik olarak beliren bütün varlıklar, kategoriler, 
değişmezlerine göre olan bütün varlıklar insanların duyular üzerindeki ilişkileri 
sonucunda… İşin enteresan tarafı bilgi ile içselleştirilir, ilk içselleştirilen yer 
duygulardır ve Hz. Nuh duyguların kutbudur. Ve diyor ki hayat deryasında, 
hayat metaforunu kullanıyor çünkü su ile beraber, hayat deryasında diyor 
beden geminizi duygularınızı kontrol ederek yönlendirin. Eğer duygularınızı 
kontrol etmezseniz… Bakın orada duygularını kontrol etmemiş, nefs-i 
emmarelerini kontrol etmemiş insanlar, duygularına göre hareket eden 
insanları da konuşuyor. Mesela “Onların hali denizde fırtınaya düşmüş” 
Duyguları gelgitli, kurtuluş isteyen, hayatın sıkıntıları gelgitler yaşatıyor. 
Kurtulduğunda ise yine kendi hallerine dönen, kabul etmeyen inkâra geri 
dönen insanların haline benzer diye kabul etmeyenleri de konuşuyor mesela. 
İşin enteresan tarafı bütüncül görmemizi istiyor ve bu noktadan da çelişkiyi 
gösteriyor. Aslında çelişki yok karşıtları gösteriyor çünkü gerçek karşıtlar 
üzerinde görülür.  

“Hak geldi batıl zayi oldu, batıl zayi olmaya mahkûmdur” der bir ayette. 
Genelde elimden geldiğince başka ayetlere kaymadan süreyi kendi disiplini 
içinde anlamlandırmaya çalışıyoruz ama arada bir de kaçmak zorunda 
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kalıyoruz. “Hakk geldi….” bu şu demek; batıl üzerinden Hakk kendini 
gösteriyor. Bir şeyin gerçekliğini görmek için ne yapmanız lazım, gerçeklik 
tecrübe edilendir. Batıl olanı tecrübe edersiniz, neyle? Gerçek olmadığını 
ancak tecrübe edersin, gerçek geldiği zaman. Ama gerçeği; gerçeğin evrensel 
olduğunun bilincine erdiğiniz zaman, deneyimlediğiniz zaman farkına 
varırsınız. Dışarıda kâinatta bütün oluş sürecinde olan her şey bilgi olarak 
içselleştirilir ve ilk içselleştirildikleri yer duygulardır. Gerçeğin bilgisini ne 
yaparız sonra? Musa iradenin peygamberidir, asayı konuşmuştuk, bilgi 
demiştik hatırlıyorsanız. Ulaşılmazları ulaşılır kılar, yol gösteren aynı zamanda 
iradeye koyduğunuz zaman, gerçeğin bilgisini iradeyle biçimlendiği zaman, 
niyet olarak, çünkü iradeyle biçimlendiği zaman sizde bilincinizde niyet olarak 
belirir. Ve siz bilgiyle biçimlenirsiniz, niyetinizle…  

Bakın duygularda eğer kararlıysanız geminize yol veriyorsunuz, artık 
bilinçlenmişsiniz demektir. Nuh, önünüze gelen her türlü kişi veya kabalık sizi 
yıldırmaz. Kararlılık… Yani, bildiğinizde kararlı olmak, ama hangi 
duygulanımlarda olursanız olun fark etmiyor, aşk, korku en şiddetlileri olsun, 
fark etmiyor. İradede kararlılık o Nuh’ta ama iradeyle birlikte niyetlere yol 
verme Musa’da. Tamamıyla okuyun Musa kısaslarını asasıyla vurur, yol verir. 
Peki bunları yapmazsak ne oluyor? Boğuluyorlar, gerçeğin bilgisi geldiği 
zaman kabul etmediğin zaman yine boğuluyorlar. Allah’tan kurtuldular, çünkü 
onları da fırtına yakalayacaklardı. Hani Yunus’un halkını diyor onlar gibi 
olsalardı ya! Bakın halkın kabul ettiğini söylüyor. Büyük bir halk, tamamıyla 
gerçeğin bilgisiyle örgünsel bir aklı edinmiş ve onu kolektif bir bilinç edinmiş 
bir halktan bahsediyor. Atlantis’in halkıdır o, yani Kur’an’da geçen halk… 
Atlantis’in de tek boğulduğu yerde Kıbrıs adasıdır, halen iflah olmamışlardır, 
ondan sonra geri döndüler. Gerçeğin bilgisiyle hareket ederseniz dünyada 
menfaatlenirsiniz. Nasıl? Bütün bilim bize bunu gösteriyor. 1700’lerden beri 
1800’lerden beri tüm teknik vs hepsini aklınıza getirin; yasalar. Yunus’un ilk 
ayetlerine dikkatlice bakın gerçeği vurgularken aya menziller vermiştir vs… 
Yasaları konuşuyor orada. Kâinatta gerçek yasalardır. Tinde gerçeklik nedir? 
İlkelerdir ve onu da konuşuyor eğer ilkelere göre yaşamazsanız başınıza bu 
gelir hayatta. Boğulursunuz ya kendi nefsinizin deryasında, gelgitlerinde, 
duygular içerisinde boğulursunuz ya da toplumun kendisinde kolektif bilinç 
edinmediğiniz için sulh ve selamet olmadığı için boğulursunuz. Toplum sizi 
sıkar yani vatansız kalırsınız.  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

460



Nuh’un söylediği ilginç bir şey var, Tövbe suresinin sonunda söyleneni Nuh ile 
bizi bilinçlendiriyor. Allah ile ayağa kalktık, kıyamı bizatihi… Hani diyor ya 
dayanağın Allah olsun. Bakın neyle bilinçleniyoruz biz üst yapı kurumlarımız, 
değerlerle, ilkelerle. İlkeler, değerler ediniriz, değerler aidiyetlerimizi 
belirlerler. Sahiplenmelerimizi değil bakın meta değerler sahiplenmelerimizi 
belirlerler, mülkiyeti belirler. Meta değerlerden kastım, aklı maaşın, ihtiyaçlı 
olduğumuz taraf, tamah ettiklerimiz… Bakın bilgi iki türlü geliyor insana, 
birincisi Hz. Emre’nin dediği gibi şerden hayır çıkar ve bilgi çıkar dediği gibi. 
İnsanlar mesela şer yapar, şerden sonra korunmak için bilgiyi üretmek 
zorundadır. Zaten söylüyor size musibet veririz aklınızı çalıştırasınız diye. 
Dünyadaki bütün şerli yürüyüşe bakın hep bilginin açığa çıkması içindir. 

İstikamet veriyor diyor ve gerçekleri konuşuyor. Gerçekleri konuştuğu şeye 
bakın; yasalar. Yasalarla beraber bütün dünyayı kullanılabilir kılıyoruz ve 
dünyadan daha emin bir şekilde yaşıyoruz; mağaralarda değil, korunaksız 
evlerde değil.  İlkelerle beraber, adalet bilinciyle beraber, adalet ilkesiyle 
beraber, ilkelerle yaşadığımız toplum bilincinde ne ediyoruz? Selamet 
ediniyoruz. “Allah sizi esenlik yurduna davet ediyor” diyor. Bunu ister ahret 
olarak algılayın, ister bilinç olarak algılayın hani duygularla gel gitli bir bilinç 
algılayın, ister toplumsal yaşantıdaki vatan olarak algılayın… İlkelerle 
biçimlenmiş bir kolektif bilinç ortamında yaşarsanız emniyet içinde 
yürürsünüz. Ama ilkelerle biçimlenmemiş kollektif bir bilinçe sahip olmamış 
bir toplumda güvenliğiniz olur mu? Musa bunu çok güzel söylüyor, “Ya Rabbi 
sen bu zenginliği bize sıkıntı versinler diye mi yarattın?” Çünkü kolektif bilinç 
tam oturmamış iki halk arasında, çeşitlilik arasında, etnik gruplar arasında. 
Firavun tarafları ve İsrail oğulları, etnik gruplarda halen oturmamış, çünkü 
güvensizlik var. Muhteşem anlatıyor hepsini dört dörtlük, bir sure bu kadar mı 
felsefi olur bilmiyorum. Daha önceki sürelerde biraz kalbi idi, varlıkla yokluk 
arasındaki gelgitleri inanılmaz anlatıyor. Biz burada varlık dediğimiz zaman, 
ontolojik dediğimizde mevcudatı kastetmiyoruz, varlık dediğimiz zaman Şahsı 
İlahi’yi kastediyoruz. Şahsi İlahi zaten öznel gerçeklik olarak kendini söylüyor 
“ben şahısım” diyor ve Allah olarak konuşuyor orada bize. Bir; nesnel 
gerçeklik olarak yarattıklarını belli ediyor, neden ilke olarak kendini 
gösteriyor. “Var olanların neden ilkesi benim” diyor, yağmuru indiren vs. her 
şeyi var eden yani faili mutlak olarak eylemde var eden her şeyi kevni olarak, 
oluşta olarak,  bozan oldurtan ve sürekli kılan! Bakın süreksizlikte süreklidir, 
varoluşun kendiliği için. Eğer süreksizlikten bahsetmezseniz varoluşunuzda 
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olmaz. Farz edin bu duyguda sabitsiniz insan olamazsınız. Farz edin ki kâinat 
halinde sabittir, bakın sabit olduğu halde düşünceniz ilerlemez. Her zaman kış 
olsa, kışın şartlarına göre yaşarsınız, bittiniz… Tabiatın şartlarına göre de biçim 
almıyor muyuz? Giydiğimiz kıyafetlere kadar…  

Kâinatta insan kadar üretken bir varlık yoktur, bakın altını çiziyorum. Bu kadar 
detaylı bir şekilde üretken hiçbir mahlukat yok, tamamıyla akli ve bu sure bize 
zahmetlerle akla zorluyor. Diyor ki; sen onlara zorla mı iman ettireceksin, bir 
süreçten bahsediyor aynı zamanda Yunus suresi. Belayı erken istiyorlar, 
aslında vakti saati var, hani vaktini söyle diyorlar mesela. İşin enteresan tarafı 
bizler pek aceleciyiz bir şeyi istediğimiz zaman; madem gerçek, bir an önce 
olsun! Gerçek kendini bir süreçte getirir ta ki batıl oturur, batılın kendisinin 
önüne gelir ve o süreç içerisinde, ilişkisi içerisinde gerçek kendini aşikâr eder. 
Niçin? Çünkü gerçek geldiği zaman, zaten acziyete düşürendir, yok oluşa 
düşürendir, zorunlu olarak kabul edilendir, dünya yuvarlaktır dediğinde kabul 
etmediler de ne oldu ki sonunda kabul etmediler mi? Gerçek olanla yürünülür 
ve eğer diyor selamet yurduna erecekseniz Allah sizi esenlik yurduna davet 
ediyor, gerçekle yürüyün amaca doğru...  

Burada çok önemli bir şey var, varoşlumuz adına önemli bir şey var, o da şu; 
nedeninize bağlı olarak, varoşlunuzu anlamlandırın. Allah ile doğa ile ne ile 
istiyorsanız nedeniniz zemininde ereğinize, amacınıza, gayenize bağlı olarak 
varoluşunuzu anlamlandırın diyor. Bu Allah, bu doğa,  ne ise artık, amacınızda 
istediğiniz şey. Buradaki amaç ise Allah… Çok enteresan bir hikâye 
duymuştum dün, paylaşayım bu bağlamda; evliyullahın birisi ölüm döşeğinde 
Azrail geliyor, sırtını dönüyor, öbür tarafa dönüyor… Yanındakiler merak 
etmiş, kurban demiş halin nice? “Vallahi” demiş “Azrail geldi seni cennete 
götüreceğim” dedi, “ben dedim bu kadar yaşantımız cennet için miydi, Allah 
içindi” dedim, sırtımı döndüm. Allah göründü bana “hadi” dedi “tamam” 
dedim, o zaman sırtımı geri döndüm. Ölümüm dahi Allah için ve Allah’u 
azimüşşan’a varmak için, gerçeklerle varılır. 

Yasaları konuşuyor, bakın burada akla zorluyor bizi ve onu da söylüyor. “Biz 
acziyeti veririz ki” Acizliği yani elem dolu acıları, azapları veririz ki akledesiniz. 
Orada çok önemli bir kavram var, burayı bana hatırlatın çünkü ilmi olarak 
bilginin nasıl edinildiği söylüyor, insanoğlunun bilginin zeminini anlatıyor. 
Bilginin zeminini anlatıyor epistomolojisi bile var. İster bu âlemde kategorik 
düzeyde, ister ilkelerle yani Platon düzeyinde ilkelerle bilgi edinin fark etmez. 
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Acziyetler düzeyinde başlar, insan acziyetleriyle beraber eyleme sevk olur ve 
eylemiyle ilişkileri sonucunda bilgi edinir. Bunun ilk kapısı duyulardır; göz ve 
kulak. Bu surede değerlendirme yetimizi kulağa bağlar. Duyarız değerlendiririz 
aynı anda, bakışımızı irade üzerinden, bilgi üzerinden, mana üzerinden yani 
bulduğumuz anlayış üzerinden bakışımızı ve belirleyişimizi göze bağlar ve sen 
der körlere mi göstereceksin, sağırlara mı duyuracaksın! 

Çocukluğumuzdan itibaren neyle ilişkideysek, neyi iç âlemimize alıyorsak artık 
onlarla bakmaya başlıyoruz, nefsi emaremiz, içgüdülerimiz, melekelerimiz, 
dışarıdan edindiğimiz bilgiler bizi bağlayıcı sıfatlar… Onlarla bakıyoruz ve 
belirliyoruz gözümüzle… Akıl belirleyicidir, akledip de bildiklerimizle 
belirliyoruz gözümüzle ama duyularımızı da değerlendirmeye alıyoruz aynı 
anda. Surun kapısı… Bakın, ağızdan kulağa üflendiği zaman artık değiştiricidir, 
değerlendirmeye başladığınız anda sizi dönüştürmeye başlar. Siz 
değerlendirirken sizi ilkesel olarak değiştirir, kıble olarak değiştirir yönünüzü, 
sizi amaca doğru sevk ederken de dönüştürmeye başlar. Ve gözünüzle tanık 
olduklarınız, duyumunuzla da itaat ettikleriniz değerlendirdikten sonra kabul 
ettikleriniz sizi sonuca doğru götürür. O zaman doğa yasaları Kur’an’ın 
deyimiyle gerçeklerdir, değişmiyorlardır, evrenseldir. Gravitasyondan kim 
şüphe eder ki ama hayatın gerçeği, peki süreksizlik ilkesi olmasa biz olmayız 
hayat yürümez, ilkeler olmaza kolektif bilinç oluşabilir mi? Burada bile 
oturuşumuz ortak bir ilkeye bağlı değil mi?  

Gerçek sınanabilir, hani dedik ya batın olanı sınarsınız, gerçekle karşıtıyla, 
ama gerçek olan karşıt her zaman baskın gelir ve siz onunla devam edersiniz. 
İlkelerde vicdanınızla gerçeği tartarsınız. Peki  doğa yasalarında gerçeği ne ile 
tartarsınız, yasalarla tartarsınız, sonuç veriyorsa hep aynı sonuca ulaşıyorsanız 
bilimselse yani çünkü bilimsel olan sonuç verendir ve her deneyinizde yine 
sonuca ulaşırsınız. Eğer ulaşmıyorsanız o batıl, gerçek değil. Ha başka bir 
ilkenin sonucunu veriyordur o zaman o ilkeye doğru gidersiniz dimi, o ilkeyi 
bulduğunuz zaman hep bu sonuç çıkıyor dersiniz, bir denklem kurarsınız ve 
matematikte olan her şey, bilimsel olanlardan elde ettiğimiz denklemlere 
indirgenmiş halidir. Böyle böyle yapılırsa bu sonuç çıkar ve sonuçlar size 
gerçeği veriyordur. Binlerce yaşamdan beri halen toplumların ilkelerle 
yaşamaması başlarına neler getirmiştir biliyoruz. Hiç fazla uzağa gitmeye 
gerek yok, Birinci Dünya savaşı, İkinci Dünya savaşı… Ama şerden hayır 
doğar… Birinci Dünya savaşıyla beraber modernizm sistem haline getirilmeye 
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başladı. Ama modernitenin size özgürlükleri getirmeye başlıyor ama daha tam 
değil, ulus devlet belirleyiciliği var halen… Bir yandan hukukun üstünlüğünü 
getirmeye başlıyor ama halen modernizm daha tam oturmamış. İkinci Dünya 
savaşıyla beraber modernizm tam oturmaya başlıyor; bireyin hakları, 
özgürlükler… Y ani şerden hayır çıkıyor. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına 
bakın insanlık çağ atlamıştır. Bilimde çağ atlamıştır, sanayi devrimi hortluyor. 
İkinci Dünya savaşı kuantuma geçiliyor artık, emir âleminin kapısı açılıyor.  

Orada önemli bir vurgusu var; arş kelimesi… Hiç es geçmemek gerekiyor. Arş 
çatı katı demektir, kimine göre tahttır ama asıl manası çatıdır, tepe nokta 
yani. Şu âleme baktığınız zaman dünya âleminin çatı noktası manyetosferdir. 
Tüm elektrik akışların tamamı orada, bilgi işlemdir. Yeryüzünde ne olacağının 
ilk bilgi işlemi oraya gelir. Feleklerden gelen bilgi, içerde nuruyla Cenab-ı 
Hakk’ın verdiği bilgi, güneşten gelen bilgi, diğer feleklerden ve yıldızlardan 
gelen bilgi… İçeride olan bilginin konumu tamamıyla hıfz edilmesini sağlar. Biz 
manyetosferin şu anda korunma tarafını biliyoruz sadece, çatının… Bakın 
gelecek sureye gittiğiniz zaman arşı farklı bir yerde anar, “Allah’ın arşı suyun 
üzerindeydi” der. Dünyanın 4/3’ü sularla kaplı, yerkürenin dibindeki suları da 
koyun kara kalmaz. Yerküredeki sular okyanuslar kadardır, çıksın karalar 
kalmaz. Bir devir vardı, her tarafın su olduğu bir devirdi. O zaman diyor; 
manyetosfer tamamıyla suyun üzerindeydi. Daha gök tam biçimlenmediği 
durum, ama halen var yerkürenin kendisinde, öyle bir devresi var.  Kendinize 
gidin, suyun üzerinde değil misiniz hala? Yüzde yetmişiniz su bu âlemde! 
Dünyada ise arş insandır, tepe noktasıdır. Âlemlerin miracı insanadır ve 
insanın miracı Allah’a dır. Peki insanda arş nedir? Baştır çatı noktası, şurayı 
koparın bittiniz. Arşın bir özelliği var; hem kevni âlemlerle aracıdır hem de iç 
âleme doğru bir sevk edicidir yani âlemi berzahtır. Başınızla hem dış âleme 
bağlısınızdır hem de ilkeler doğrultusunda tefekkürünüzle beraber iç âleme 
doğru bağlısınızdır. Yerde ve gökte inen ve çıkan her şeyi Allah bilir. Arşın 
altında da kürs-i ala beyin vardır. Arşı dört melek taşıyor; toprak, hava, su ve 
elektrik akışı (ısı)  ve elektrik akışıyla beraber ısı dediğimiz şey ki kuantuma 
girmiyorum, iş karışacak nur ayetlerine gittiğimiz zaman inşallah onu 
konuşuruz. Son yazdığımız kitapta iyice detaylarıyla anlatmaya çalışmıştık. 
“Göklerin ve yerin nuru Allah’tır” ayetini kısacık anlatmaya çalıştığımız kitaptı, 
zaten onları vermiştik.  
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Burada bu ayetlerine önemli olan şey insanın başından itibaren hüküm 
verdiği, otokontrol sisteminiz, duygularınız, düşünceleriniz hepsinin aktive 
olması tamamıyla baştadır. İnsanın başı arşı alaya remz olarak yaratılmıştır 
ama arş ile de bağıntılıdır, çünkü doğa organiktir, mekanik değildir. Mekanik 
olan yap boz olan ama organik olan bütün şuur bağlarıyla bağlı olandır. 
Organik şuuru olan, bilinçli olan ve Cenab-ı Hakk bilinçli olduğunu zaten 
söylüyor, her şeyin bir bilinç üzerine yaratıldığını görüyoruz zaten ve burada 
konuşulan arş külli akıl arşıdır. Gerçek arş, yani mutlak arş dediğimiz yer, 
âlemi berzah külli aklın olduğu noktacıklar âlemidir ki hem bir taraftan Cenab-
ı Hakk’ın nurlarına doğru giden bir yerdir, ta kuarklara kadar, günümüzde 
kuarklar denilen yere kadardır.  

Toprak, hava, su, ateş… Ateş deyince elektrik akışını anlayın fotonlarla 
beraber gerçekleşir amenna ama her ne kadar olursa olsun elektromanyetik 
bir akış olduğu için bir elektrik akışıdır, yani yük vardır orada, elektrik yükü,  ısı 
yükü vardır orada. Dünyadaki bütün değişimlere bakın ısı eşiklerine göredir, 
yasa… Baharda her şey renklenecek, bir ısı eşiği var o ısı eşiğine geldiği zaman 
ancak hayat başlıyor. Isı eşiği düştüğü zaman ne oluyor? Gidiyor… İnsan 
vücudu da aynı değil midir? Anne karnındaki ısı eşiği değişsin çocuk rahatsız 
olur ve fazla yüksek ısılarda çocuğun düştüğü bile söylenir. Her şeyin 
varoluşunun bir yasası var. Yani ateş dediğimizden bunu anlayın. Her şeyin 
varoluşuna sebep bir ısı eşiği, bir elektrik akışı, eskiden cereyan derlerdi, daha 
güzel akışı vardır. Her neyse burada dört tanesi taşır diyor, ahirette ise 
sekizine vakıf olursunuz diyor başka bir ayette. İsrafil, Mikail, Cebrail, Azrail 
demişler. Bunların nurlarına gidin nötron, atom, proton, elektron. Maddeye 
doğru gelişte de iç âleme doğru gidişte de eğer bir mekânsallıktan 
bahsediyorsanız, bir varoluştan, mülkten, şahadet âleminden 
bahsediyorsanız, şahadet âlemi diyorken mülk âleminin bilgisiyle bilmek 
onlara tanık olmak manasında anlayın. Şahadet âlemi dediğiniz zaman ilkelere 
tanık oldunuz. Çünkü bakın akıl iki veçhedir; bir taraftan ilkelerle tanıklıktır 
çünkü ilkeleri akılla biliriz. İki; âlemi yasalarıyla bilmek, nesnelerine bağlı 
olarak, nesnel gerçekliklerine bağlı olarak, yasalarla bilmek, yasalarla 
anlamlandırmak… Bir ağacı ağaç olmaklığıyla değil, bağlı olduğu yasalarıyla 
bilmek. Bütünden baktığınız zaman her şeyi yerli yerince oturtabiliyorsunuz. 
Suyun kaldırma kuvvetinin bilinmesi daha ne kadar zaman oldu ki? Dünyanın 
döndüğü? “Hepsini bir istikamette yüzdürüyoruz” diyor. İnanılmaz bir süre bu 
bağlamda, bakın o kadar çok çeşitlilik var ki aklıma gelmiyor bir türlü… 
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Şimdi toparlayayım iyice; arş dediği zaman çatı, çatı burada muğlâk olarak 
bırakılıyor, bırakıldığı yer noktasında baktığın zaman âlem-i berzahtır hem bu 
tarafa bakar hem ahir âleme bakar. Bize eskiden şöyle buyururlardı; Kaftan 
kefe kadar her yer arşdır. Kaf dediğimiz iç âlem, kef dediğimiz bu âlem; 
doğuşlar âlemi, biçime geliş âlemi. İlahiyatta ne varsa bir ilkesi bu âlem de 
biçime gelir, varoluşa gelir. Kaftan kefe kadar kapsayıcı olan bir âlemdir. 
Dışına çıkamadığınız bir âlemdir, eskiler buna esirde derlerdi. Bir esir gibi 
düşünün ama esir deyince fizikteki esir gibi de düşünmeyin, bağlayıcı olan her 
şeyi umumi olarak kapsayıcı olan. Ve bu âlem Hz. Resulullah’ın nuruyla 
biçimlenmiştir onun için ona külli akıl diyoruz. Külli akıl âlemidir, üstad-ı sani 
âlemidir. Eski tasavvuf ehlinin diliyle söylerseniz, arşı ala üstad-ı sani denilen 
âlem, üstad-ı evvel Allah’tır.  Üstad-ı sani külli akıldır, seni yaratmasaydım 
âlemleri yaratmazdım dediği yerdir ki günümüzde yapıştırıcı dedikleri nur hani 
gluon dedikleri nurda onun nurudur. Yemyeşildir zaten ve bütün âlemi 
bağlayıcıdır ve bütün o noktacık, madde boyutuna bizi geçirecek bütün nurları 
bağlayıcıdır. Bakın Allah’ın nurunu değil, zaten hepsi Allah’ın nuru, şuur 
itibariyle hepsinde olan Allah’ın nuru. Ama kuarklarda gluondan itibaren bu 
âleme doğru bir geliş olur, varoluşa doğru gider.  

İlk yaratılan. Ondan önce sadece kendi varlığını ışıtması var Cenab-ı Hakk’ın. 
Nur simsiyahtır ve kendin de ışıtmaya başladığı zaman türlü türlü frekansına 
göre, hareketine göre renge bürünür. Renk ilahi âlemde bir dildir zaten ve bu 
âlemde rengin olmasının sebebi zaten ilahi âlemde rengin olmasıdır. “Biz bu 
gözlerle algılıyoruz. Holografik sebeple dışarıda renk yoktur!” Kardeşim 
dışarıda renk var, var olduğu için zaten görüyorsun. Holografik diye 
düşünüyorsan zaten var olduğu için düşünüyorsun. Kendinde olanı yansıtmak 
zorunda çünkü… Hani holografik olan kendinde olanı yansıtacak ya, olmasa 
nasıl yansıtsın… Efendim hayvanlar göremiyor bizde de olmaması lazım! 
Hayvandaki algı o kadar değil çünkü. Çoğununda görmediğini nerden 
biliyorsunuz? Birçoğu da görüyor. İnsanda olan her şeyin kâinatta karşılığı 
vardır ve insan bütün kâinatın özü ve toparlanışıdır. Aslında bu sureleri 
işlerken insan olarak nasıl bir sürece girdiğimizi de görüyoruz. Aslında insan 
olarak kimiz? Neden ilkeye bağlı olarak neyiz? Doğa mıyız? Cenab-ı Hakk’ın 
ilahi sıfatlarıyla bezediği, ilkelerle bezediği tanrısal kuvvetlere sahip bir varlık 
mıyız? Halifetullah… Bakın Allah demedim, tanrısal kuvvetlerle bezenmiş, 
kuvvetler…. Çünkü tanrısal olabilmek için kuvvet lazım. Ki eşrefi mahlûk zaten 
Allah’u azimüşşan la beraber ayakta kalandır.  
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Tövbe suresinde dayanağın Allah olsun diyordu. Nuh’a gidin dayanağım 
Allah’tır diyor. Dayanağın Allah olması neden ilke, onunla ayağa kalktık ama 
yeterli değil hala… Ben senin üzerinde üst yapı kurumu oluştum Tanrı olarak; 
değerlerin oldu, aidiyetlerin oldu neden ilke olarak bana bağlısın bilincinde. 
Artık bilinçlenmek demek zaten ilkelerle bilinçlenmek, gerçeklerle 
bilinçlenmektir. Gerçekliliğini nerde gösterir; ister ilkeler düzeyinde gerçeklik, 
ister yasalar düzeyinde gerçeklik fark etmez. Hangi noktada olursa olsun o 
noktada bilinçleniyoruz. Bilinçlendiğimizin şuuruyla hareket ediyoruz ve 
ilerliyoruz. İnsan hep önüne bakar, arkasına bakmaz. Arkamıza da bakmamız 
ve tarihimizle de bilinçlenmemiz için geçmişten örnekler verir, çoktur 
Kur’an’da;” size zaten ibret olsun diye anlatıyoruz” diyor. İlkeler 
doğrultusunda kolektif bir bilinç edinmek herkesin kolektif bilinç elde etmesi 
gerektiğinin bilincini zaten edindik. Bunu uygulayamıyoruz. Irak’ta 
uygulayamadılar, Suriye’de halen uygulanmıyor. Kendi ülkelerinde bile 
uygulayamıyorlar. Zencilerin Amerika’da yaşadığı şey! Beyazlarla aynı arabaya 
bile almıyorlar, aynı iş yerinde çalışamıyorlar. Evet haklardan hukuktan 
özgürlüklerden bahsediyoruz ama menfaatleri doğrultusunda ilkelerden 
bahsediyorlarsa Allah söyledi böyle özgürlükler Tanrı için özgürlüğü 
getiriyoruz böyle bir söylevleri yok ama bu demeye geliyor.  

Lakin burada önemli olan dayanağımız olan Allah, Allah ile kalktıktan sonra 
diyor, yol bitmedi diyor. Resulluğe geçtin amenna, ilk önce şu duygularını 
kontrol et, sana risal edilen esmaül hassında olanı ilkesel olarak görünmen 
gereken neyse onu göster diyor bir defa. Çünkü duygularda gel gitiniz varsa 
ilkesel olarak biçim kazanan… Yani aslında biçim ilkenin dışa vurumudur. 
Sizdeki olan ruhun, sizdeki olan esma-i hassın karakterinizin dışa vurumudur. 
Doğada ki birçok şey gibi…  

İğde çiçekleri açtı, iğde sonbahar meyvesidir boğazda düğüm düğüm olur 
yerken, sonbahar ayrılığın mevsimidir. Birçok sonbahar meyvesi düğüm 
düğümdür; ayva, insanı tıkar yani. Ayrılıkta her zaman düşüm gibi, burada 
yapışırız. Kâinatta yaşadığınız her şeyin bir anlamı var; oturuşunuzdan 
kalkışınıza kadar, saçınıza kadar hani biraz önce kafanız arşa işaret eder, bilgi 
edinimi ve arşın kontrolü Allah’a aittir çünkü arş demek hükmün olduğu yer 
demektir. Firavun sen çatıyı mı ele alacaksın diyor yani hakimiyeti mi ele 
alacaksın. Çünkü Mısır’ın çatısı Firavun. Peki, Allah ne diyor; hâkimiyet 
Allah’ındır! Bunu bize başka ayetlerde direkt söylüyor gözlerle ve kulaklarla. 
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Kulakların ve gözlerin hakimiyeti Allah’a aittir diyor O göstermedikten sonra 
sen niye zorluyorsun ki? İnanmadıkları halde zorlayacak mısın diyor.  

Tamam, Nuh gibi duygularımızı kontrol ettik, hayat deryasında kendimiz yol 
tutuyoruz. Bireysel bütün hayvanatımız, iradelere bağlı olarak 
duygulanımlarımız, hayvanatımızla yani gidiyoruz. Hz Musa ile beraber iradeyi 
koyduk niyetlerimizle kendimize yol ediniyoruz. Beden geminizde 
duygularınıza hakimiyetiniz akılınız ve vicdanınızla olur. İradeyle beraber 
niyetlerle gittiğinizde yol edinirsiniz, kıble ediniyorsunuz Musa ile. Yunus’a 
gittiğiniz zaman atalarınızdan ders çıkartır kabullere gidersiniz çünkü 
Yunus’un kavmi hatalarından ders çıkartıp kabule gider. Yolda gidiyorsunuz 
hatalar yapabilirsiniz demektir, düşersiniz kalkarsınız yürümeye devam 
edersiniz. Yunus da aynı fark etmiyor, ümmet neyse peygamber de öyledir. 
Ama ümmet dediğim zaman daveti kabul eden ümmet var, davete icabet 
etmeyen ümmet var. Daveti icabet etmeyenin ümmetini karşılarında görürler. 
Her peygamberin şeytanı karşısındadır evliyullahın şeytanı kendi üzerindedir. 
Mertebeniz peygamber safhalarında ise, ne kadar büyürseniz şeytanınız da o 
kadar büyür. Farkındalıkları çeşitleniyor çünkü… Nasıl ki bilinçlenmeniz fazla 
oluyor çeşitliliklere göre onda da öyle.  

İlk başta biçimi ve nesnesine bağlı olarak bir kibir var. Daha sonra mülke bağlı 
olarak firavun, mülk ile şımarıklık yapıyor. Şımarıklık iki türlü birincisi çocuksu 
şımarıklık; olmayanı istemek, gücünün yetmeyeceğini istemek… İkincisi varlık 
vermek, size verilenle kendinize enaniyet vermek. Enaniyet demeyim çünkü 
benlik zorunlu olandır, benlik Allah’ın benliğidir, biz O’nun benliğinin üzerine 
benlik inşa ediyoruz yani yavuz hırsız ev sahibine baskın gelir gibi... O’nun 
benliği üzerine ki zati ilahi herkeste olandır. Bu surede onu da söylüyor zaten. 
Hâkimiyetin kendinde, üzerinizde olduğu bir ilah, Rabbiniz sizin üzerinizde arşı 
alanızdan itibaren, size gösteren de O, duyurtan da O; bunu her zaman 
bilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Bazen bir şey ararsınız, gözünüzün önünde 
olur, onu orada görmez. Bazen bir gerçeği ararsınız gözünüzün önünde olur 
yine görmezsiniz. Evliyullahın birine bir gün birisi sormuş efendim demiş, biz 
Allah’ı görmek istiyoruz. Evladım ben şimdi size onu size göstersem biz bunu 
zaten tanıyorduk dersiniz demiş. Hakikaten öyle, Rahman sıfatıyla kâinat 
üzerinde tecelliyatını işaret etse zaten onu biliyoruz, kendi üzerinde anlatsa 
yine kendinden biliyoruz. Kendileri üzerinden anlatsa kendilerini zaten 
biliyoruz, aa böyle miymiş, biz zaten eylemlerimizde görüyormuşuz haberimiz 
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yokmuş.  O kadar yakin ve o kadar aşikâr… Hani diyor ya Mevlana; Ya Rabbi 
bu kadar aşikâr iken nasıl bu kadar gizleniyorsun?   

İlkeler inançla hayatımızda gerçekliliklerini gösterirler ve onların 
gerçekliklerini deneyimlerimizde ediniriz. İlkelere inanırız aidiyetlerimiz olur, 
değerlerimiz olur ve hayatımızda tecrübe ederiz.  Musa’nın kavmi gibi niyeti 
belirliyor, amaca doğru ilerliyor. Sonunda esenlik yurduna davet ediyor, 
vatansızlıktan vatana doğru gidiyorlar. Toplumsal yaşantıda kolektif bilinci de 
Yunus’un kavminden okuyun. Zorbaların elinden kurtuluşu, duyguların 
gelgitlerin kurtuluşu yine gerçeklere göre edinmiyor mu?  İrade koyarak… “Ya 
halkım bu böyledir, benim dayanağım Allah’tır” diyor “sizden bir şey istediğim 
yok.” Gerçeklerle amaca doğru gidilir, başka türlü gidilemez. 

Burada şunu söyleyeceğim arada yarım kalmıştı; varoluşumuzu nedene bağlı 
olarak değil amaca bağlı olarak buluruz. Varoluşumuzun nedeni, ereğe bağlı 
olarak bulunur. Onu da siz belirleyeceksiniz, seçimleriniz belirleyecek. Ve 
Yunus suresinde seçimleri gösteriyor “Şimdi sen mi imana gelsinler diye 
zorlayacaksın” Hüküm zaten Allah’ın! Gerçek açığa çıksın diye, hani zorunlu 
olan bir şey, olması gereken bir şey, eğer karşıtlıklar olmazsa gerçek ortaya 
çıkmaz. Kötü olmazsa iyi nasıl bilinsin, ilke ortaya çıkar mı? Yanlış olmasa 
doğruyu nasıl anlayacaksınız? Tarihin tecrübeleri olmazsa, yanlışların 
tecrübesi olmazsa ki o tecrübelerin sonucunda biz burada bugün doğru 
diyebiliyoruz. 

Bilgi sizde ne zaman değer olur? Bir menfaatinizle kullandığınız zaman değere 
döner hangi bilgi olursa olsun ister ilkeler, ister gerçeğin bilgisi. Şu anda bütün 
teknoloji, gelişimin tamamı menfaate bağlı olarak, bilginin kullanılması 
bilginin değer olarak edinilmesiyle sebeplere bağlı değil mi? Adam konferans 
veriyor Onbin dolar, var mı öyle para yahu… Kim kazanıyor on bin dolar, yirmi 
bin dolar… Ne? Bilgimi satıyorum. Güzel bir hikaye var, adamın birinin arabası 
yolda kalmış, gelmişler şöyle bir bakmışlar adam bir vidayı yerine koymuş 
yüklü bir fatura çıkarmış. Ya demiş bu ne, altı üstü vida değiştirdin! Oda “o 
vidayı değiştirmenin parası ayrı! Diyor. “Bu onu nereye takacağının ne 
yapacağının bilgisi içindi” diyor. Bakın her şey menfaate dayalı, aklı maaş… 
Bizler sizi gerçekten rızıklandırırız, eğer gerçeğin bilgisiyle hareket ederseniz 
doğa da güvenli bir şekilde sizi rızıklandırırız diyor. Yunus’tan anlatıyor zaten, 
“onları bir müddet rızıklandırdık” diyor gerçeği kabul etmeleri hürmetine ve 
gerçek zorunlu olarak kabul edilendir. Rahmeti ilahi teknolojik anlamda 
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geldiği zaman kim kabul etmiyor. Bir gün bir kardeşim vardı Metin Baba’nın 
yanında dedi ki,  telefonu kullanmayacağım, kullanmayacağım dedim ama 
artık ihtiyaç, kullanacağım dedi. Metin Baba’nın kulağına eğildim rahmetten 
kimse kaçamıyor dedim. Zorunlu, rahmeti ilahi... Osmanlı kaçtı ne oldu gavur 
malı, şu malı bu malı diye. Sonunda yine kabul etmek zorunda kalmadık mı? 
Çin? Mao mao… Kapitalizme kucağını açmadı mı? Tamam, kapitalizmin 
kendine ait kötü tarafları vardır, kapitalizm ne yapar, arzulara hitap eder, 
nefsimizi körüklediği için problemdir amenna, bir çok değeri yok edip, kendi 
şirket mülkiyetini kurmak yine büyük bir problemdir. Çünkü şirket devletler 
ortaya çıkıyor, aynı firavunluk gibi, birçok problemi var ama küresel olarak 
kültürlerin kaynaşması insanların birbirlerini tanıması ve insanların birbirini 
tanıması daha çok bilinçlenmesi hep onların sebebiyle olur. Çinliyi tanıyoruz, 
küresel sermaye girmese Çinliyi kim tanırdı. Doğu bloğu daha yeni yıkıldı. Yani 
Allah şeytanları dahi kullanır, sürecinden baktığınız zaman sonunda, bakın 
gerçek olan sonuçta görülür, yanlışa düşersiniz sonuçta doğruyu bulursunuz 
ama sonuçta görülür. Deney yapar, yapar, yapar, sonuçta görülür dimi? 
Hayatınızda adaleti deneyin; adaletli olmayın sonucunu görürsünüz. Ya 
hapishaneye düşersiniz, ya da size gelen sıkıntılar sebebiyle içinizde bin bir 
parçaya bürünürsünüz.  

Her türlü bilgiyi ya meta olarak kullanırsınız ya ilkelerinize ait olarak alet 
olarak kullanırsınız. Bunu Tövbe suresinde öğrenmiştik; amaca ulaşmak için 
her şeyi kullanabilirsin diyor. Adamlar amaca ulaşmak için her şeyi 
kullanabiliyor dimi, sen de kullan, kardeşini telefonla arayacaksın merak 
etmişsin dimi sorumlulukların var, şunlar bunlar, aloo… Savaşman lazım 
para… Paramız olmazsa hayat savaşını nasıl kazanacağız bilmiyorum ki, 
yıkılırız ya, ayakta durmamız için lazım. Bakın bir kağıt parçası kıymeti 
harbiyesi yok, ama kullanım değeri olarak, emek değeri olarak, emeğin değeri 
hiçbir zaman olmaz da takdiri ilahi, bir elmanın değerini nasıl verebilirsiniz ki, 
bir suyun değerini nasıl verebilirsiniz ki? Varlığa ait bir şey o, bir parayla 
karşılığı olan bir şey değil, bu bizatihi varlığa ait. “Mülk Allah’ın dır” diyor, 
bizatihi Allah’a ait, bizatihi varlığa ait olanın değerini veremezsiniz. Sadece 
insanların kullandığı için o kullanımda üretimlerinde neyse artık, suyu 
getiriyor götürüyor, emek getiriyor, götürüyor, emeğinin karşılığını verirsin. 

Adaletin veya İlkesel yaşamanın değerini kim verebilir ki? Değerini 
kendiliğinizden sonuçlardan elde edersiniz. Herkes ilkeli yaşasa yeryüzü 
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mekan cennet olur ve Allah size dünyada esenlik kazanmanızı ister. Biz 
kurtuluş savaşını 70’leri yaşamasaydık belki bugünü bulamazdık, bam başka 
bir İslamiyet’e giderdik. Demek ki iyi ki olmuşlara getirtiyor bizi. Ama bu 
kalben sevinçle iyi ki olmuşlar değil aklen, ussal olarak baktığınız zaman iyi ki 
olmuşları dedirtiyor bize, yoksa bu bilinci edinemezdik. En basiti 74’te bir 
bilinç edindik neydi o? Kendi gemimizi vurmuşuz, ondan sonra Aselsan’ı 
kuruyoruz. Her şey ilkeli olarak kullanılabilir kılmak, amaç için ama kendinizde 
tutmanız için değil, kullanmak için.  

Tövbe suresine dönelim sibernetik olsun. Bakın sibernetiği bile konuşuyor 
“geri tekrar döndürecek kimdir” diyor ve orada tinsel olarak dönüşü de 
kastediyor. “Hakk’a geri döneceksiniz” diyor. Hakk’a dönerken iki türlü 
anlayın bir; bizatihi her şey aslına rücu eder Allah’a döneceğiz. İki, asıllarımız 
olan gerçeğe döneceğiz; toprak, hava, su, tinsel hareketimizle ruhsal olarak 
Allah’a geri dönüyoruz. Şimdi bu şekilde uzak zaman olarak da değil anında 
düşünün, her eyleminizde Allah’a dönmüyor musunuz? Bir sıfatını aşikar 
etmeniz sebebiyle, yediğiniz içtiğiniz doğrultusunda doğa size zemin olduğu 
için geri doğaya üretim için dönmüyor musunuz? Hangi zeminden 
yükseldiyseniz geri ona bağlı olarak devam ediyorsunuz, kopamıyorsunuz. Bu 
bir mahkûmiyet değil, bu ilerlemenin zorunluluğu, kopsak zaten ilerleme 
olmayacak. Kendi içinde kapalı, izole edilmiş sistemlerde, korumalı 
sistemlerde kendi içinde yürüyüş bağlılıklarda olur. Zorunlu ilişkilerde siz 
gerçekleri görürseniz ilerlersiniz. Dünyada kapalı bir kutuyuz ve dünya aslında 
tek vatanımız, insanoğlunun vatanı, insanlık âlemi,  hepimiz aynı havayı 
teneffüs ediyoruz, aynı yemekleri yiyoruz, belki bizim yediğimizi kimse 
yemiyordur emin olun…  

Şimdi toparlayayım bilginin değerlere dönüşü, iradeyle bize yol verişi, 
tecrübeler edinmemiz hepsi anlatılıyor. Bir ayet var o çok önemli orada. 
Gerçeğin bilgisi denenebilir, kıyaslanabilir ve gerçekliliği ispatlanabilir olması 
lazım ve Kur’an örnek veriyor “gerçek sana gelmiştir” diyor “sen gerçekten 
yüz mü çevireceksin” diyor. Bakın yine uyarı var. Resulullah efendimize her 
surede bir tokat var neredeyse, bakın her uyarı sizi daha çok bilinçlendirir, 
çünkü yaşadığınız ortamda nötrsünüzdür. Bakın toplumsal yaşantıya, doğaya 
karşı nötr olmadık mı?  

Sizlere gelen uyarılar, acılar, ıstıraplar, elemler o nötrlüğü bozar ve insan aciz 
bir varlık olduğu için amaca bağlı olarak ayağa kalkar ve yürür. Yürü dediğim 
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kendisini geliştirecek, kendisini sağlama alacak, hayati olarak ve kendisini de 
yol gösterecek bir şekilde bilgi edinmeye başlar. İnsanın aklı eğer zahmetler 
olmazsa çalışmaz. Tarihten tecrübe. Kendimden örnek vereyim; ben vücut 
tembeliyim; tatili gezmeyi, severim; çalış dedikleri zaman sanki vurdular. Ama 
Metin Baba’nın bir sözü var tembeller daha çok çalışkandır işlerimi bir an 
evvel bitireyim sağa çıkayım hemen derler, hakikaten de doğrudur ben de 
işlerimi bir an evvel bitirip sağa çıkıyorum. Sorumluluklarınız olmasa hayat 
koşulları, şartları olmasa aklınızı çalıştırır mısınız oturduğunuz yerde?  

 Nötr olmamak mı gerekiyor? 

Katiyen, Allah’u azimüşşan nötr olan yerlere kırbacıyla vuruyor. Bizi yedi 
düvelle vurdu, Çin’i İngiltere ile vurdu, Hindistan’ı İngiltere ile vurdu. İyi ki de 
vurmuşlar, adamlar uyandı. Biz de uyandık o uyanışın sonucudur bu. Şu anda 
Kur’an’a bu açıdan bakışımız dahi bu uyanışımızın sonucudur. Emeği olan 
bütün şehitlere bütün gazilere selam olsun. Kızılderililer örnek… İstemiyor… 
Ya uyanacaksın ya uyanacaksın diyor. Burada bir hadisi kutsiyi konuşuyoruz 
bütün hayatımızı belirleyen bir hadisi kutsidir. “Ben gizli bir hazineydim 
bilinmeyi murad ettim’, Yunus suresinde bilgiyi erek olarak görüyor ama bilgi 
amaç değil bizi amaca ulaştıracak araç… Avrupalı, batı bilgiyi amaç olarak 
kullanıyor çünkü menfaati var adamın… Biz ise bilgiyi araç olarak kullanıyoruz 
çünkü öznel bir şahsa yetişmeye çalışıyoruz, özneye yetişmeye çalışıyoruz. 
Onun için bilgi dahi O’nu tanımak için araç.  

Hani Abdulkadir Geylani’nin Gavsiye’sin de ne diyordu “beni bilen beni görür” 
diyordu. Ve ilk tanıklığımız neydi; efalinde,  sıfatlarında, ilmel yakin, aynel 
yakin, hakkel yakin... İlmel yakin; teorik, “Ya Rabbim böyle diyor, şöyleymiş 
böyleymiş, böyle diyorlar, şöyle diyorlar; imani gaybi düzeyinde amenna… 
Aynel yakin; bire bir Rabbinin müessiri, eserlerinde tanıklık. Bakın delil ayet 
demek, zaten akli olan demektir. Ayet bir şeyin delili demektir, işaret edeni. 
İşaret ediyorsa “aklet” diyor. İlişkilendir ama gerçeğe göre ilişkilendir! Çünkü “ 
Zan, Allah’ta karşılık bulmaz gerçeğin yerini tutmaz” diyor. İlişkilendirmelerini 
yani aklı olan şeyi,  gerçeğe dayalı olarak ilişkilendirmelerde olan bir şey… 
Zanna hiçbir şekilde ilişkilendirme yapılmaz, yapılan her türlü şey sonuçta 
batıyor ve şu an da Katolik kilisesi geriye atılmadı mı, o kadar batıl inançlarla 
ilişkilendirmesi sebebiyle. Bizim şeyh efendilerin çoğu da geriye atılmadı mı, 
kendi kafalarından uydurdukları birçok şey sebebiyle. Şeyh efendiler 
demeyim de o taassuba düşenler, maneviyatı sadece bir dergâhta oturup 
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ilimden yoksun, bir tespihattan ibaret sananlar… Maneviyat sohbet etmek, 
anlayış, bilinçlenmek demektir. İnsanın en doğal varlığının sebebi 
bilinçlenmesi, ilim edinmesidir. Geçmişten bugüne baktığımızda hepsi bir 
bilginin sonucudur; ekmek, biçmek, şekillendirmek, üretmek ve insan 
ürettikçe bilinçleniyor. Eylemlerimizle bilinçlenirsiniz. İlkelere bağlı olarak 
ürettikleriniz üzerinden daha da bilinçlenirsiniz. Bir hayır işlerseniz size bir 
mükâfatı vardır, nedir; bilinçlenme. Hayır işleyenlere hikmet vermişizdir diyor 
ya hani. Çalışana veririm demiş. Adam sadece ampulü bulabilmek için 
binlerce deney yapmış. İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur. 

Şimdi iyice toparlayayım; ister ilkesel düzeyinde olsun, ister yasalar düzeyinde 
olsun yürüyüşümüzün hep gerçekle, hakka bağlı olması gerekiyor. O zaman 
dene diyor sözü dene. Söz, ilkeye bağlı olan şey demek… Söylediğiniz teorik 
olan bir şeyin âlemde karşılığı olacak ve yaşamda karşılığı olacak… Kur’an’ı 
deneyin diyor o zaman. Bu söz haktır, gerçektir diyor. Resulullah’a “o bir 
sihirbazdır” dediler, sihirbaz demek illüzyon yaratan, algı oluşturmaya çalışan, 
aldatan demek. Başka birçok anlamı da var. Bu arada günümüzde en iyi 
sihirbazlığı medya yapıyor, kendi taraflarıyla illüzyon yapıyor güzel de vesvese 
veriyor. Algı oluşturma ve algı yönetimi tamamıyla bir illüzyon, zanna bağlıdır 
ama gerçeğe değil. Zan süslenerek yansıtılır, gerçek olduğu gibi kendini 
yansıtır. 

Gravitasyon, yerçekimi dediğiniz anda herkes anlar. Başka bir şey söylemeye 
gerek var mı? Belki niceliği, niteliği anlatılır.  Ama adam ne yapıyor; 
gravitasyon üzerine Sır kitabı yazıyor. Kütle çekim cazibe diyor, cazibeyi kendi 
üzerinde kullanıyor. İnsanın cazibesi nuruna bağlıdır, ne kadar nurlanırsan o 
kadar cazibeli olur, gravitasyona göre değil. İlmine göre bir cazibesi olur 
insanın ama nuruna göre yoğunluğu olur. Bilgisi, ilmi, sıfatlarının güzelliğine 
göre cazibesi olur insanın, kütlesine göre değil. “Kendi kütle çekiminizi –
cazibenizi- kulanın” diyor! Menfaatine!  Her türlü bilgi her türlü alanda 
kullanılabiliyor. Epistomolojinin nasıl gerçekleştiğinin ayaklarını gösteriyor 
bize. İlkelerle bakarız bu âleme. “Sen zanna düşmüşlere gösterebilir misin” 
diyor.  

O zaman deneyin diyor, Kur’an için bir benzerini getirin diyor, meydan 
okuyor; deneyin diyor. 1400 seneden beri yazıyorlar, bir tanesi benzerini 
getirsin. Bugünkü konuştuğumuz da içeriği felsefesiyle doldurmak. Ki felsefe 
bağlamında Kur’an’ı okumak gibi bir niyetimizde yoktu. Sezgilerimizle artık 
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anlamayalım, aklımızla anlayalım Kur’an’ı diye yola çıkmıştık. Söylediği 
şeylerin yaşamda karşılıklarını görmek için… Apaçık ayetler diyor yani 
söylediğim her şeyin yaşamsal olarak karşılığı vardır diyor. Apaçık ne; kâinat 
kitabı, bütün mevcudat, zaman, mekân, her şey dâhildir. O nedenle 
zamandan, mahlûkattan bahsediyor, meteforlara dahi gidiyor, sembolik 
anlatımlara gidiyor anlayış için. Çünkü metaforik anlatım anlayışı getirir ve bu 
hayat deryasında su ile işaret edilen bilgi, ne kadar bilgi edinirsen edin amacın 
Allah olarak, gerçek olarak ilerleyeceksin ve ereğine bağlı olarak nedenini 
anlamlandır.  

Ne demiştik İslam için; bir Allah’a iman; iki, akıbete göre yaşam; üç, Salih 
ameller. O zaman gerçeğin bilgisini edin ve hayatında deneyimle. Adaletli 
yaşa, hakka hukuka riayet et; birisi gelsin size bir şey desin. Allah’ın velilerine 
korku yoktur diyor. İlkeler üzerine yaşayan, evrensellere, değişmezlere bağlı 
yaşayan, kapsayıcı olan sıfatlarına bağlı yaşayanlara korku yoktur diyor. Çünkü 
bir sıfatın eyleminde olmak bir mükâfattır. Birine iyilik yaptınız bundan daha 
büyük bir mükâfat mı var? Doğruluğu icra ettiniz daha büyük mükâfat mı var? 
Ama diyor ayriyeten akıbetlerinde de başka bir mükâfat vardır, fazlası… Ne; 
ihsan, yakinlik, ikan, mekân… Hani derler ya ahrette iman dünyada mekân… 
Değil! Dünyada iman, ahrette mekân… Kur’an söylüyor zaten burada imanın 
olmazsa orada nerde mekânın olacak? Peki, dünyaya vurun; ilkeler üzerine 
yaşayın kolektif bilinçte Yunus’un kavmi gibi, zaten esenlik yurdu verecek size. 
İlkeler üzerine yaşayın zaten mutmain olacaksınız. İradeyle bilgi birleştiğinde 
yol verir demiştik, niyette istençler verir. Ve diyor ki evlerini namazgâh 
etsinler ibadethane etsinler. İrade ile bilgi birleşti ama amaca bağlı olarak 
eylemlerde buldu. Salat… Amaç Allah, Allah’a doğru giderken Rab sıfatı 
üzerine zaten sizin esma-i hassınız görünecektir ve her eyleminizde Allah’a bir 
sıfatında yakınlaşırsınız. Cömert cömertlikte, iyilik iyilikte, doğruluk 
doğrulukta o sıfatı yaşamanın sevinciyle. “Hayır işlerseniz gönlünüzde bir 
sevinç yaratırım.”  

Denenebilir bir şey verdim size diyor alın Kur’an’ı benzerini getirin diyor. 
Getirsinler matematiksel, şiirsel olarak, hem duygulara hitap eden tarafıyla, 
hikmetvari olarak. Tamamıyla felsefidir ilkesel olarak okuyun Kur’an 
tamamıyla felsefidir. Burada yaptığımız çalışma tevildir, tefsir değil. Nedenine 
bağlı, ereğine bağlı, ilkesine bağlı olarak anlamlandırmaktır Kur’an’ı. 
Tamamıyla ussaldır. Yorum değildir, çünkü yorum da kendi sıfatımız 
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üzerinden anlamlar getirir yakıştırmalar yaparız. Ama gerçekliğine, ilkesine 
göre konuştuğunuz zaman olanı söylüyorsunuzdur sadece. Yorum 
yapmıyoruz, olanı söylüyoruz. Ağaca ağaçtır demek yorum değil gerçekliğini 
göstermektir. Ama ağaç şöyleymiş, böyleymiş diyerek anlatır, şiirsel bir dile de 
dökersem o yorum olur. Benim kanım, kanaatlerimdir. İlkesinden bakarsan 
yorum, kanaat yoktur. İlişkilendirdiğiniz zaman gerçek ortada durur. İlkesiyle 
ilişkilendirdiğin zaman hepsi birleşiyor, gidiyor.  

Ereğe bağlı olarak yaşayanlar neden korksun ki! Hz. Ömer soruyor ya; 
“Resulullah, ahrette bu akıl bende duracak mı?” “Evet duracak. Allah almaz” 
diyor. “O zaman benim korkacak bir şeyim yok!” Yaptıklarından emin, 
akıbetinden emin. Bütün insanlar geleceğinden korkar, rızık. Hepsine dikkatli 
bakın dayanaklardan konuşur. Gerçeklere göre mi bilinçleneceğiz yoksa 
zanlara göre mi? Gerçeklere göre dayanak edindiğiniz zaman ilerleyiş ve 
gelişim oluyor. Zanlara göre olduğu zaman yerinizde sayıyorsunuz. Hâlâ 
ortaçağı yaşayanlar var. Bilgi gerçek olacak ve o bilgiyle bilinçlenmemiz 
isteniyor. Bunu yapmazsanız dayanaklarınızı tek tek alırım diyor. Birinci 
dayanak putperestlik olsun, doğaperestlik; kâinat kuvvetlerini tanrılar 
edindiler, insan bilincine onları alıyor. Müşriklikte bir Allah var, neden ilke… 
Ama yaşam olarak, ereklerine bağlı olarak yaşamlarında ortaklar koyuyorlar. 
Müşriklerin tamamıyla bilinçlerini inceleyin her zaman yaşamlarındaki 
koşullarına, işlerine Cenab-ı Hakk’ı ortak koştukları dayanaklar ediniyorlar. 
Toprak tanrısı, gök tanrısı bereketimi versin! İşlerini ortak koşuyorlar ve 
dayanak edinmişler, geleceğe yürüyüşlerinde. Geleceğe yürüyüşü bir sonraki 
ayette görüyoruz.  

Burada önemli bir şey yapıyor; Cenab-ı Hakk üç zamanlı konuşuyor. Üç 
zamanlı konuşma hiçbir felsefenin tarihinde yok. Kur’an’ın kendi tarihinde 
var. Geçmiş, şu an, gelecek... 1400 sene önce kitap gelmiş, geçmiş değil, şu 
anı anlamlandırıyoruz. Yaşadığımız şeyleri işaret ediyor, hayatımızda olan 
şeyler… Eğer duygularında boğulursan ne olur; eğer gerçek bir iradeyi ereğine 
bağlı olarak yaşamazsan, dayanak edindiklerinle yaşarsan boğulursun. 
Sonuçta ölüm gelip seni bulur. Zaten ölümün tek gerçek olduğunu söylüyor, 
yok oluşun. Sonuçta bu âlemde her şeyin fani olduğunu söylüyor; “öldüren de 
O, dirilten de O.” O vakit ne zaman? Her insan ölmeyecekmiş gibi yaşar. Aynı 
zamanda bunu evrenseline taşıyın; her an ölüp diriltiliyoruz. Duygularda, 
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düşüncelerde ölüp diriliyoruz, aynı zamanda fizyolojik olarak nice hücre 
ölüyor, diriliyor.  

“Öldüren de O’dur, dirilten de O’dur” Geniş zaman kipi kullanıyor, geçmiş 
zaman değil. Geniş zaman kipinde üç zaman içindedir. İstediğiniz ana göre 
yorumlayın, üç zamanı da kuşatıcı bir kitaptır Kur’an. Geçmişten örnek verir, 
bu andaki muhatabına hitap eder ya da geleceğe göre bilinçlenmesine sevk 
eder. İnsan form olarak da biçim olarak da psikolojik olarak da hep önüne 
doğru bakar. Geriye bakışlar tecrübelerimiz olarak ibretliklerdir. Geçen şunu 
yapmıştım öyle yaparsam böyle olur diye başvururuz. Burada önemli olan şu, 
zanna göre dayanak edinmeyin diyor,  zanna göre bilinçlenmeyin, üst yapı 
kurumları edinmeyin. Başka dayanaklarımız param, kariyerim, şöhretim; gizli 
şirk ortaya çıktı bak. “Ben var ya ben, ismimi biliyor musun?” Hepimiz Allah’a 
iman ediyoruz ama müşrikiz, dayanağımız Allah değil, dilimiz bile tevhid dili 
değil. Sonunda tevhidi konuşuyor. 

Tevhid demek her şeyi gerçek görmek değil, her şeyin üzerinde gerçek olanı 
görmektir. O’da Allah’tır. Sebeplere aşkın olan, sebeplere içkin olan, muhit 
olan, her şeyin evrenseli olan zati ilahiye, eylemlerinde ve sıfatlarında tezahür 
ederken O’na tanık olmaktır. Her düşünselinizde eyleminde sıfatına 
şahitsinizdir. Bire bir soru sordunuz size yanıt verdi; işte o an Allah’a 
tanıksınızdır. O an, an durur; geçmiş, gelecek bizatihi Allah’a tanıksınızdır. 
Andasınızdır. Eskiden ona O’ndasınızdır diyorlardı. Dil incele incele an da oldu. 

Neye göre dayanak edineceğiz? Allah ile ayağa kalktık, bilincimize aldık, 
imanımız sağlam ama geleceğe, amaca, ereğe doğru yürürken zanlarla 
yürüme! Zanlarla yürüyemezsin zaten, ayağına takılır, yolda kalırsın, patinaj 
yaparsın, düşersin. Dayanağın Allah olsun, amenna, ama yürüyüşünde de 
işlerinde de ortaklar koşma; şöhretim, kariyerim, ailem…  

Hz Ali Resulullah’la birlikte yürüyor; kılıç çıkmış, inmiş. Resulullah soruyor; “bu 
kılıç niye indi çıktı, kerameti ne” diyor. “Efendim, bir zat birileriyle kavga 
ediyordu, o kişiler bunu dövdüler. O dedi ki seni Ali’nin kılıcına havale ettim.” 
Araplarda sembolik konuşmalar vardır ama niyet de konulduğu için direkt 
işliyor. “Sonra dedi ki ben kardeşlerimle hallederim sizi. O zaman kılıç yerine 
indi.” Hemen ortak koştu. Buradaki ortak koşma Ali’nin kılıcını ilahlaştırma 
anlamında değil, bilinci anlamanız için söylüyorum. Kendi ayaklarımız 
üzerinde kalkacağız, kıyamı bizatihi… Bu istisnasız, rüştümüzü bulacağız, 
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irademiz kendimizde; Musa gibi. Duygularımızı aklımızla kontrol edeceğiz;  
Nuh gibi. Hatalarımızdan tecrübe edeceğiz Yunus gibi. Kendi başımıza ayağa 
kalkacağız. Bize efendilerimiz ayna olur.  

Hz. Ömer diyor ya; “kim ki Resulullah öldü der, boynunu vururum.” Bak 
dayanağı var, bilincine dayanak almış Resulullah’ı. Gidince tüm kolektif bilinç 
çökecek gibi geliyor aynı zamanda. Hz Ebu Bekir geliyor elini tutuyor. “Kim ki 
Muhammed’e iman ediyor bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah’a iman 
ediyor bilsin ki Allah ölmez.” Bazıları sitem yapar; keşke Resulullah’ın 
zamanında olsaydım, 1400 yıl önce! Ya o zaman küfre erseydin ne olacaktı? 
Bugün varsınız, evet anı yaşayın. Modernistlerin, bireyselliğini bulanların 
söylemi… Ama geçmişine ve akıbetine göre anı yaşa. İçeriğini keyfi olarak 
doldurduğun zaman yani gününü değerlendir. Bugünü buldun bir daha 
bulamazsın! Yarının var ve aidiyet ve sorumluluklarınla geçmişin var.  Bugünü, 
geçmişine ve geleceğine göre yaşayacaksın.  

Bazıları yanlış yapar, şöyle der; bu da Allah’tan değil mi? Evet Allah’tan, faili 
mutlak ama akıbeti de Allah’tandır. Akıbeti geldiği zaman da üzülme. Evet, 
eylem olarak Allah’tandır, bir sıfatına bağlı olarak tezahür etmiştir, akıbeti de 
Allah’tandır; geçmiş olsun. Akıbete göre yaşa, yaptığınız eylemlerin karşılıkları 
var, adalet ilkesiyle anlatıyor bunu. Bire bir veririz diyor, arkasından da 
mükâfatını veririm diyor. Mükâfatı ihsan, ikan, yakınlık, sulhta yaşam…  Zaten 
esenlik yurduna davet ediyor dediğinde esenlik yurdunu Allah şöyle tarif 
ediyor; “orada Allah’ı tenzih edenler” dayanaklardan, müşriklerden tenzih 
ettik. Sıfatlar bizim değil Allah’ın sıfatları, saçınız sizin saçınız değil Allah’ın 
saçı, hâkimiyet O’nundur, mülkün sahibi O’dur diyor. Geçen gün bizim oğlan 
delenmiş saçlarını karıştırıyor. Dedim Allah’ın saçına niye böyle yapıyorsun! 
Mülk Allah’ın mülkü! Çocuğu Allah etmedim, hâşâ. Gözünüz Allah’ın gözü, 
kulağınız Allah’ın kulağı… Hâkimiyet Allah’ın dır. Toprağınız O’nun toprağı, ev 
O’nun evi… Ama yavuz hırsız ev sahibine baskın geliyor ya; ben yapıyorum, 
ben ediyorum… Kendimiz dayanağımız, benlik! Ama öz benliğimizle dayanak 
edinmemişiz, sonradan edindiklerimizin şuuruyla kendimize dayanak 
ediniyoruz; ben var ya ben! Kariyer, kaba kuvvetimiz, devlet, hâkimiyet… En 
büyük enaniyetin yaşadığı yer devlet alanıdır çünkü devlet tamamıyla erildir. 
Ne zaman dişil olur, o zaman da halkçı olur. Devlet hem eril olmalı yasalarıyla, 
işletmesinde ama dişil olmalı hizmetinde. Ama biz hizmetinde de eriliz; gidin 
bir hizmet isteyin devletten bakın ne oluyor.  
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Evime hırsız girmiş, polise gittik, suçlu biz olduk; evini niye kapatmadın! Sen 
niye suçlu arıyorsun? Gerekeni yap! Annemi doktora götürdük; niye hareket 
etmiyor, niye şişman… Sen doktorsun, hizmet sunansın! Tanını koy veya 
koyamıyorum de… Devlet hizmetinde eril oldu mu halkın vay haline! Ne 
zaman orda çalışanlar hizmetçi olarak orada olduğunun farkında olur, o 
zaman devlet hem erilliği hem dişilliği kendinde bulur. Hem Rahman hem 
Rahim olmalıdır. Rahmaniyet erillikte vericiliktir, rububiyette dişillikte 
vericiliktir. Resulullah’a bakın bir devletti. Allah’tan kıl kadar tavizi yoktu 
ulûhiyetinden yana… Ama aynı zamanda onlara kucak açandı. “İçinizden öyle 
bir peygamber gönderdik ki” Her türlü sorunu dinliyor, ama ne sorular… Kadın 
geliyor kocasından soruyor, öbürü geliyor hastalığından soruyor, her tür, 
hepsine kapısı açık! 

Toparlayayım… Denenebilirlikten bahsetmiştik. Sizi selamet yurduna, selamet 
yurdunu nasıl tarif ediyor; dayanakları sadece Allah olanlar; sıfatından, 
fiilinden yana bütün dayanağı Allah’a bağlamışlar. Gelecekte yürüyüşlerinde 
ortaklar koşmuyorlar; rızkımı kim verir, boğa heykeli verir, doğa verir, öbürü 
verir; yok öyle bir şey. Paran, pulun var, ailen var, soyun var, toprağın; yok 
öyle bir şey… Kim olduğumu biliyor musun, kariyerin var; yok öyle bir şey. 
Yarın ki rızkı verecek olan Allah’tır ve bugün indirir yarın da çıkartabilir. Hiçbir 
zaman kaygısı yok rızıktan yana. İlkelere varacağım mı, öyle mi, böyle mi, 
cehenneme gider miyim falan… Rabia hazretleri; “Ya Rabbi, eğer 
cehenneminden korktuğum için ibadet ediyorsam beni cehennemine at, eğer 
cennetin için ibadet ediyorsan yüzüme vur. Ben senin için ediyorum.” 
Evlerinizi ibadethane ediniz.  

Hangi esma üzerine yoğunluğunuz varsa onu göstermez… Mesela, Musavvir, 
ben güzel bir resim çizdim; ben yaptım. Musavvir Allah’tır! Gerçek sanatçı 
sanat eserine baktığı zaman kendinin yapmadığını anlar. Çünkü sanat eseri 
akışta gelir, üst bilinç çalışmaz, akıl orda yoktur, sadece sezgilenim vardır ve 
akar. Eserde böyledir, ister edebi ister güzel sanatlar olsun. Adam eline alıyor 
çalıveriyor, Âşık Veysel Şatıroğlu! Bana niye âşık demiyorlar, çünkü 
çalamıyorum. Sormuşlar kendisine sizin gibi biri daha gelir mi? “Özünde varsa 
niye gelmesin ki?” Ben yaptım demiyor, özümden geldi diyor. Özünde varsa 
birinin, varlık vermiyorsa kendine, akış devam eder. Her ne ile kendinize varlık 
veriyorsanız ilahiyatla önünüze set çekiyorsunuz, akışı durduruyorsunuz. Ama 
buradaki akış durmaz, devam eder, siz belki Hakk’ın ortaya çıkışına sebep olan 
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bir batıl olursunuz, zanda duran. Ama Hak yine yürüyüşünde ne istiyorsa onu 
verir.  

Allah’ın bir programı var; bilinmeyi istedim. Bilgiyle miras kalıyor ve insan hep 
bilgide ilerliyor. O’nunla, ilkelerle tavırda aynı doğrultuda olacağız, bilmeye 
doğru yol tutacağız. Şu anki belgesellere bakın çocukvari olarak tek bir varlıkta 
yaşadığımızın bilincini vermeye başladılar. Kuantum belgesellerinin tamamına 
bakın, hepimiz aynı varlıktan besleniyoruz diyorlar. Hıristiyan teolojisiyle 
yaptıkları için de biraz abartıyorlar; hepimiz bir İsa’yız! Sen acziyettesin seni 
var eden ise acziyette değil. Malik-ül mülk, indirgenmez, yaşanır. Sıfatlarıyla 
yaşayın, kendinize varlık vermeyin. Firavun, Nuh’un kavmi… 

Selamet yurdunu nasıl tarif ediyor;  

1. Tenzihtedirler,  
2. Selamdadırlar; emniyet, güven, arınmışlık, duruluk  
3. Onlar Elhamdülillah Rabbul âlemin yani her şeyin üzerinde Hakk’a 

tanıktırlar.  

Hamd bilgiyle ilgili bir şey aklidir, şükür kalple ilgili; ya Rabbi gözümü, nefesimi 
sen veriyorsun… Şükür kalbidir ve eylem olarak da gösteririz. Yaptığımız 
eylemlerde Allah için yapıyorsak o verdiği şeyin şükrünü yapıyoruz. Çünkü 
şükür, o verdiği şeyin karşılığını ziyadesiyle vermek demektir. Allah sana rızık 
vermiş, ilim vermiş, paylaşıyorsun yani verdiğini şükre taşıyorsun.  Eyleminde 
öyle, söylevinde O’ndan olduğunun bilinciyle tasdik ediyorsun; “ya Rabbi 
nimetler sendendir” dediğinde sebebi aşkın yapıyorsun. O yapmış, bu 
getirmiş hepsi aşılıyor, sebepleri aşkın bir bakış çıkıyor, ilkeli bir bakış ama… 
Yok, Rabbim verdi, ben yaptım! Tadını da ben veriyorum! Ya hu tadı veren 
Allah, oradaki elektrik akışında tadı oluşturan Allah’tır, aynı anda bir 
rahatsızlığın olsun dilden tat bile alamazsınız. Bütün duyularınıza hâkim Allah. 
Başka sureye kayıyoruz yine; “Güldüren de ağlatan da O’dur” dediğiniz zaman 
neyiniz var? En doğal haliniz; ağladık hüngür hüngür, güldük bir şeye. Gülmek 
dışsaldır ama ağlamak hem dışsal hem içseldir. İçsel de nedeni belirsiz olabilir, 
ilahi aşktır. En doğal hallerimiz, kendimiz hissettiğimiz, benim dediğimiz en 
doğal haller, neyimiz var; hiçbir şey… Ya bana göre yaşayacaksınız, ya ayvayı 
yediniz diyor. En argo tabiri bu… 
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Bilincinizde dayanak edindikleriniz bilgi olarak Musa’nın asası –gerçekler- 
olsun, yoksa bir çuval gibi çökersiniz, boğulursunuz. Diğer ayetlerde 
göreceğiz; gerçeklerle yüzleştikleri zaman “Yer yarılsaydı da içine girseydim” 
öyle olmuyor mu? Bazen bir şey saklarsınız, o ortaya çıktığı zaman keşke yerin 
dibine girseydim, demez misiniz? Farz edin Galileo dedi ve o sırada kabul 
edildi, o zamanki Hıristiyanların psikolojik hallerine empati yapın; adamlar 
öküzün boynuzunda döndüğünü, şeytanın yönettiğini düşünüyorlardı. Farz 
edin ki şeytanın yönetmediği Kur’an ile Allah’ın yönettiği bilgisi geldi, ne acı 
olur; senelerden beri bağlanmışsın ama içerik boş çıkmış. Nasıl yıkılırlar. 
İnsanın en zor aştığı şey yanlışlarını ve bildiği zannettiği zanlarının yanlış 
olduklarının bilincine vardıkları andır, aşamazlar, zor... İkisinin arasında 
kalırlar ama ikisinin arasında kalma diyor, kabul et ve yürü.  

İki şeyden kaçamazsınız Hak ve adalet. Devlet demek hukuk demektir, 
hukukun ilkesi adalettir. Toplumsal düzel yasa ile sağlanır. Eskiden de töre 
vardı, töreyi uygulayan beydi, kraldı, vs ama yine bir töre, yasa var. Hiyerarşi 
için, selamet yurdu olsun diye… Küçücük toplumsal sosyal ilişkilerde dahi 
öncelikler, sorumluluklar, aidiyetler var. Günümüzde 400 milyonluk devletler 
var. Bunun yanında devletlerarası kurumlar Interpol, BM… Yaptırımlarına 
bakın. Haklı olana yaptırım uyguluyorlar, haksız olana yaptırım yok! Sizce 
Birleşmiş Milletler’deki beş ülkenin yetki alması adaletli bir şey midir bütün 
dünya adına? Sözü varsa rahmeti vardır. BM semboliktir şu an, tüm dünya 
devletlerinin söz hakkının olduğu bir şeye ihtiyaç var. O sembolün 
canlanacağı, ruh üfleneceği bir zaman vardır ama ne kadar sürer bilinmez. 
Artık böyle yaşanmayacağının bilincini edindikleri zaman oluyor.  

I. Dünya Savaşı ulus ülkelerin, krallıkların, bürokrasiye bağlı, aristokrasiye 
bağlı yönetimlerle bunun olmayacağı bilincini getirdi. 2. Dünya Savaşı 
devletlerin egemenliği, halkların hiçe sayılışı, koyun gibi güdülüşü, bir lidere 
bağlı olunamayacağı bilinci ile demokrasi bilinci getirildi. Ama ABD bundan 
istifade etti demokrasiyle kapitalizmi evlendirdi, işi bitirdi arzulara hitap 
ederek… Demokrasi, özgürlük alanlarının açılması demek… Mülkiyet, 
küreselleşme ondan sonra başlıyor. Kazanımımız çok, ama kayıplarımız da 
çok… Özal kapıları açtıktan sonra değerler yitirilmeye başlıyor, ahlak 
çöküntüsü ama kazanımımız da çok. Dünyanın yürüyüşünde doğaya karşı 
yürüyüşünde ve insanların birbirleri arasında çekişmesinden rekabetinden 
geriye kalmadık. Eğer geriye kalsaydık şu anda bir ülkenin garantörlüğü 
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altındaydık veya tutsaktık. Şu an kadar özgür konuşacağımızı da 
zannetmiyorum. Ya da sömürge olan birçok ülke gibi şizoidtik. Hint filmi 
izliyoruz yarısı İngilizce yarısı Hintçe yarısı Farsça. Cezayir’e gidin iki dil 
beraber koşuyorlar. Dil kimlik için belirleyicidir ve kimlik yürüyüşünüz için 
gerekli olan bir şeydir.  

Elhamdülillah i Rab bil Âlemin, Âlemlerin Rabbini hamd ederler yani âlemlerin 
üzerinde kimlik sahibi olanı hamd ederler. Bütün dayanakları alıyor tenzih 
ediyor; müşriklikten kurtuluyor, indirgemecilikten kurtuluyor. İsa Allah’ın 
oğludur, putlarım var, dayanaklarım var gizli şirkimde… Ayeti her alana 
oturtabilirsiniz. 

Selamet yurdunda selamdan başka bir şey işitmezsin onlardan, güven ve 
emniyet var. Selam un aleyküm demek benden emin ol demektir aynı 
zamanda. Selam verdiğinde ben güvenilirim, sizden de güvenilir olduğunuzu 
anlamak istiyorum. Aleyküm selam denince zarar gelmez, yürü… Bir söz 
eyleminde nelere sebep veriyor. İçerik olarak baktığınız zaman barış. Barış 
iradelerin örtüştüğü yerdir. Hakların verildiği, ortak ilkelerde iradelerin 
örtüştüğü yerde barış olur. Biz hâlâ barış safhasında bir toplumuz, hâlâ barışı 
edinemedik, çünkü toplumsal hakları hâlâ veremedik. Hâlâ hak talebinde 
olanlar varsa hakları verilmemiş demektir. Bu alevi olur, Sünni olur, Kürt olur. 
Ontolojik olarak bir barış sürecimiz var daha, tam selamet yurdunda değiliz; 
güvensizliklerimiz var, birbirimize karşı alttan vuruşlarımız, üstten bakışlarımız 
var. Hem siyasi olarak hem kültürel olarak, ırk olarak, ekonomik olarak... Şu 
anda toplumumuzdaki tüm sorunlar bundan ibarettir. Ama barış sürecindeyiz, 
barış gelecektir. Tüm dünya da 400 sene sonrayı bulurda ülkemizde o kadar 
süreceğini zannetmiyorum. Herkesin selamet içerisinde yaşadığı bir ülke 
oluruz. Cenab-ı Hakk’a duacıyım, görene kadar canımı almasın. Herkesin 
haklarını aldığı, kardeşçe yaşadığı, herkesin haklarının güvence altına alındığı, 
güvenlikle yürüdüğü… Adalet…   

Selam selametten, sağlamlıktan gelir. İslam; barış, ortak ilkelerde buluşma. 
Buradaki kavram bizlik kavramı, birbirimiz olamayız ama biz oluruz. Ereğe 
bağlı… Ereğimiz vatan olur. Nedenimiz vatan, aynı ortak vatanda yaşamanın 
ereğini edinirsek…  Nedenimiz insan, o zaman ereğimiz de insan olsun. 
Allah’ta insan diyor! Ne zaman ki hukukta öncelik insanındır, özgürlük 
alanlarının kısıtlanmadan herkesin haklarınca yaşamasıdır; sorumluluklar, 
aidiyetler dairesinde değerlerine dokunmadan, menfaatleri dahi hukukla 
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garanti altına alınır. İnsanın menfaati hukuk altında değilse olmaz. 
Dayanağınız Allah olacak. Hayat yürüyüşünüzde en büyük korkunuz gelecek 
ile rızık konusudur. Diğer her şey sonra başlar, mevki vs… 

Mevlana’dan bir hikâyedir; öküzün biri bir yaylada yayılıyormuş. 
Akşama doğru “ya Rabbi yarın yine bu rızkı bulabilecek miyim” diye 
tasalanır dururmuş. Her gün aynı hal… —Öküz demek anlayışsız 
demek- Mevlana şöyle der; sana her gün rızkını veren yarın da 
vermeye zaten amirdir.  

Zaten verecektir, velidir, kefildir; eğer güveniyorsan. Allah’ı dayanak edin, 
başkasını değil. Yalancı şahitlik yapacaksın diyelim patronun seni yazmış ya da 
para karşılığı şahitlik… Para gider ama yaptığın şeyin vebalinin altından 
kalkamazsın. İki şey var bundan kaçış yok; hak ve adalet. İnsanlık tarihine 
bakın kim kaçabildi, Araplar mı Çinliler mi toplumsal olarak konuşunca… 
Bireysel olarak konuşayım; dalga geçin bakalım birisiyle bakın sizinle dalga 
geçiyorlar mı geçmiyorlar mı? Hırsızlık yapın bakalım, sizin malınızı çalıyorlar 
mı çalmıyorlar mı?  

Kendimden anlatayım, evime hırsız girdi, hırsızlık yaptığımdan değil. Girmiş, 
çıkmış bir şey almamış. Sadece kimliğim kaybolmuştu, galiba o zamanlarda 
dünyaya fazla dalmışım; bak kimliğini kaybettin diye uyarmışlar. Çocukken 
Teksas-Tommix almıştım kırtasiyeden. Yıılar sonra dükkânın önünden yağlar 
gitti; Ya Rabbi dedim kurtulduk! Karmayı anlatıyor size, etme bulma dünyası! 
Allah’ı azimüşşanın adaletinden kim kaçabilir?  

Yunus suresindeki adalet nedene bağlı yani varlık haklarını verme adaleti 
değil, eylemlerin sonucunu görmedir. Devleti inşa eden yine Allah’tır, faili 
mutlak olduğu için… Yaptığımız her şeyin bir karşılığı yok mudur devlette? 
Birinin sizde hakkı varsa zorla gelip almıyorlar mı hukukla? Mahkemede bu 
benim hakkımı aldı deyişiniz var oluş hakkınızı dile getirişiniz değil midir? 
Adaleti istersiniz. Varsa… Yoksa gittik! Allah’ta adalet caydırıcıdır, kısas vardır; 
“öldürürsen öldürülürsün, kan dökersen kanın dökülür” diyor. Kabadayılıkta 
vardır, öyle yaşarlar öyle ölürler. Sonu öngörebilirsiniz; Kızılderilileri yok 
ettiler, helak ettiler;  -olması gerekliydi, insani olarak değil, ilminin yürüyüşü 
olarak- kendi içlerinde o kadar kan dökülmedikçe sulhu bulamazlar imkânı 
yok. O kanı isteyecektir Allah, bedeldir o. Bu bağlamda Amerika’nın, İsrail’in 
akıbetini siz düşünün!  
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Yaptığınız eylemlerle kendi hükmünüzü kendiniz veriyorsunuz. Kâinat sadece 
uygulayıcıdır! Yok, öyle bir şey! Bu günümüzün söylemi “kâinat veriyor, kâinat 
alıyor” bak müşrik, dayanak kâinat. Söylevinde dahi hanif olacaksın. Bakın 
Allah ne yapıyor, akıbetinde nasıl icraat ediyor! Ölüm sonunda gelecektir, 
devlet de olsa birey de olsa; ya ahretlerinde, ya burada! Hak geldiği zaman 
batıl olan da dile gelmiş olmaz mı? Onu da konuşturuyor; “biz bunların 
yaptıklarından beriydik.” Dünya yuvarlaktır deniyor, adam diyor ki öküzün 
başında… Adam en sonunda dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etti. Bu 
bilinçle, geçmişe baktığınız zaman dünyanın kendini farz edin ki dillendirdiniz; 
benim böyle bir şeyim yok ki onlar kendileri uydurdular. Zan dediğimiz şey 
gerçeği bağlamaz. İnsan istediği kadar Allah yoktur desin. Bunu veli olarak 
düşünün. Bir gün bir olay olmuştu, baba hadi keramet göstersin denildi, ben 
de çok da umurundaydı zaten dedim. Babanın yanına gittim baktı, veli 
diyeceklermiş keramet bekliyorlarmış dedi. Çokta umurumdaydı dedi, 
demesinler. Allah’la arasında olan bir şey… Başkası için veli olunmuyor ki! 
Allah’ın dostları Allah iledir. Gerçeklerini kendinde yaşayanlar.  

İyice toparlayalım; hamd-ü sena ederler. Bilgi hamd ile alakalı, bir şeyin 
övgüsü onu bilmekle alakadardır. “Şu yemek güzel olmuş” onun bilgisiyle onu 
översiniz. Şükür kalbidir biraz daha duygusal, ama hamd akılla. Allah’ı hakkıyla 
bilerek hamd edersin. Şu anda yaptığımız bir hamddir. Hakkıyla zikretmeye 
çalışıyoruz. Kâinat, mesleğimiz vermiyor, kişiliğimiz vs ile bir şey 
kazanmıyoruz. Veren, yapan, çatan Hakk’tır, bunun fakında varmaya ve bu 
bilinç üzerine O’na doğru yürümeye çalışıyoruz. Ereğimiz, amacımız O. Bize 
yaşam alanları açıyor. Özgürlük kavramını hâlâ kullanmıyor, bambaşka bir 
cepheden bize özgürlük kavramını açıyor. Gerçeklerle özgürleşilir doğadan 
yana, toplumsal yaşantıdan yana. İlkelerle yaşadığında toplumda ilkelerin 
gerçekliğinde yaşam alanı edinirsin. Kendi iç dünyanda da öyle, vicdanını 
rahatsız eden şey seni tutsak eden değil midir? Ne zaman ilkelerle yaşarsın 
vicdanın bağlarından kurtulursun.  

Aynı şekilde doğada da öyle... Yasasını bildiğinizi kullanırsınız Süleyman nebi 
gibi… Ve ilkeye göre gerçeği bilme, ilkesine göre yasasını bilme Yunus suresine 
doğru sebeplere göre daha detaylandıracaktır. Şu anda yola çıktık varlıkla 
yokluk arasında, hem yokluğa ermemiz gerektiğini hem de O Bir’i 
yaşadığımızın… Bakın, biz Allah’la bir olmuyoruz öyle bir şey de yok. Allah’la 
kendini bir et, böyle bir şey yok. Zaten bir olduğunun bilincine, şuuruna er. Ve 
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O’nun sıfatlarını bil ve o sıfatlara göre yaşa… O program doğrultusunda 
yaşamıyorsan vay haline!  

Bilinmeyi istedim diyor, bilinmeye göre gitmezsen diyor sana bildirtecek 
kullarım gelir. Akıl etmez misiniz diyor ve akletmek için zahmet veriyor, 
musibet veriyor. Eğer musibetler olmazsa kimse akıl etmez. Dünya tarihine 
bakın; kasırga oluyor adam bu kasırgayı nasıl tersine çeviririm diye 
düşünüyor. Doğa kuvvetlerine de hükmedecekleri bir zaman da var. Atom 
bombası da öyle olmadı mı? Önce çözmek, sonra kullanmak… O kadar insan 
öldü, ölmeseydi tarih de değişmezdi.   

Bir ayet daha var orada; “biz bu gerçek sözü size bir öğüt olsun diye” öğüt 
demek akli olan.  

Bu arada hamd’de kimliği tanıyorsunuz, özün kendisini değil. Eylemlerinde, iş 
göreni översiniz. Hakk, eyleminde iş görüyor. Mesela biri cambaz, ipte nasıl 
cambazlık yapıyor diyorsun; övüyorsun değil mi? Bir insanın eyleminde sonuç 
verişi o sonuçlarla övülüşü vardır. Eylemlerinde doğru, gerçek ve ürünlerinde 
hak üzere ve sadece kendisinin övülmesini istiyor. Buradaki “gidin de başka 
dayanaklar edinmeyin” toprak tanrısı, vb. uyduruk şeyler edinmeyin, bir. İki, 
ben yaptım o yaptı vb. ne kadar zanlarınız varsa o kadar yanlış hükümleriniz 
olur. Yani eylemler üzerinden kimlik ediniyor Allah, kimliği ile onanmasını 
istiyor. “Ya Rabbi rızkımı veren sensin” hem bir şükürdür hem bir hamd’dir. 
Hamd şükre içkindir. Şükür de bir nevi hamda içkindir. Mülkün sahibi Allah, 
sebepleri görmüyorsun; o sahip, bu sahip demiyorsun; bizatihi Allah’ı 
onadığın için hamd etmiş oluyorsun. “Ya Rabbi sahibim sensin” yani hamd 
etmiş oluyorsun.  

Ayette ne diyor “sen hanif din üzerine ol” tevhid dini. Bu surede kullanmıyor, 
ama aklın işlevselliği de irfan için gerekli. Bir Allah’a iman ettik ama hâlâ 
müşrikiz, dayanaklarımız var, gizli şirklerimiz. Tamam, onlardan da kurtulduk. 
Bütün görmemizde, azalarımızda sahibin Allah olduğunu bildik, hamd ettiğiniz 
zaman aynı zamanda sizde olana hamd etmiş oluyorsunuz. Aynel yakin, 
Hakk’el yakin. Yemek yiyorsunuz hamd ediyorsunuz “ya Rabbim tadı veren 
sen, içirten sen’; Hakk’el yakin. Orada Rabbül âlemin söylüyor zaten 
“âlemlerin Rabbi” Siz de bir âlemsiniz, üzerinizdeki Rab kuvvet sahibi, bütün 
varlığınıza malik. Zaten buyuruyor; gözlere kim gösterecek diyor, kulağa 
hâkim olan Allah’tır. Bilgi ediniminin en önemli iki kapısı... Bir şey daha; hanif 
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din üzerine olun.  Dikkat edin dildeki eylemlerimizde hep bir yerlere 
bağlıyoruz, bir türlü Allah’a bağlamıyoruz. Başımıza bir iş geliyor; şu yaptı, bu 
yaptı, biraz önceki rızık meselesi gibi. Bir türlü gerçek olanla, Allah’la 
ilişkilendiremiyoruz. Dilde, yani söylemimizde ateistiz.  

Sizlere yollar verdik diyor, insanoğlu bak neler yapmış diyoruz; veren Allah! 
Ve geniş zaman kipi kullanıyor bütün yollar içinde; zamana aşkın söylev 
çünkü… Bir araba görüyorum “vay mühendislik harikası!” diyorum. Ampulü 
icat eden Edison mudur; Mucit esması var! Esmalarıyla düşündüğün zaman 
kişiler aradan silinir, hamd esmalarla en yüksek düzeyde olur, Er Rezzak, Er 
Rahim, El Kadir… Bir aşk geldi sizi kahretti, zulüm de kahreder, El Elim. Ama 
gelirken de değiştirir ve dönüştürür amaca bağlı olarak. O öyle yaptı, bu böyle 
yaptı… El Kahhar’dır, Allah vardır seni kahrederken! Bu aşk nerden geldi!  
Vardır senden istediği, yukarıya taşımak istediği bir şey. Kimini âlemde zelil 
eder, kimini aşkla kahreder, ilim ile kahreder âlemde yükseltir, irfanında 
yükseltir. Kahr ya aşağıya indirir ya yukarıya çıkarır ama genelde aşağı indirir, 
süründürür sonra yukarıya çıkarır. Japonlara, Çinlilere, Hintlilere bakın. Şimdi 
koşarak geliyorlar, sanatlarına bakın anlarsınız.  

Bir ayet daha, gerçek olan ne yapar; değiştirici, dönüştürücüdür. Kur’an için 
söylediği bir sözdür ama bunu her türlü gerçek söz için algılayın. Diyor ki bu 
sizin için bir öğüttür. Şimdi konuştuğumuzun hepsi Kur’an; akl etmez misiniz? 
Değerlendirin, ilişkilendirin. Kulaklar verdik işitmezler; gerçek olanla 
ilişkilendirmezler yani hevalarıyla, içgüdüleriyle, nefsi emmare ile bakarlar; 
menfaate, hazlara bürünmüş içgüdüler. “Kalplerinizde olan için bir şifadır” 
diyor şifa bütünleyici olmak demek. Bir yeriniz sakatlandı diyelim, 
bütünlüğünüz bozuldu; şifanızı aldınız, bütünlüğünüze geri geldiniz. Psikolojik 
sorunlara bakın, hepsi bütünlüğün bozulmasıyla ilgilidir. Şifa ereğinde 
bütünlükle alakalı bir şeydir, nedeninde bozulmuş bir şeyi tamir etmeyle 
alakalı bir şeydir. Size bir şifadır diyor kalbinizi rahatlatır imanınızı artırır, 
imanla beraber bütünlüğe taşınırsınız. Çünkü ilkeniz gerçeklerle düşünürseniz, 
gerçeklerin suresi Yunus ve gerçeklerle bütünlüğe varırsınız diyor. Kalbiniz 
mutmain, aklınız selim, yürüyüşünüz sağlam olur. Hemen arkasından; şifadır, 
size bir hidayettir. Hidayet ereğe doğru, kıbleye doğru yürüyüş demektir. Akıl 
beden bütünlüğünüz yok, o zaman sana azatlık getiriyor. Dinde zorluk yok, 
bütünlüğüne er ondan sonra.  
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Hepsi de birbirini bağlayıcı şeyler; öğüt, şifa, hidayet. Bizim buradaki mutlak 
olan Allah’a doğru yürüyüş hidayet, Hadi’den geliyor. Doğru yola götüren, 
sevk eden ama yol demek sonunda bir menzile ulaşmak, bir kıblesi olan 
demek. Amacımız, hayatımızı gerçeğe göre anlamlandırmak… Nesnel, özsel, 
tözsel gerçeklik… Yasa ereğe, nedene bağlı, özneye bağlı. Bu kategoriler ile 
bakarak neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz; onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. 
Yaptıklarımıza göre akıbetimizi bağladığımızı da söylüyor zaten. Hidayetten 
sonra sizin için rahmettir diyor. Öğüt, şifa, hidayet, rahmettir sizin için. 
Rahmet, vermek demek var etmek… Bilinçlendiğiniz anda zaten rahmeti elde 
etmişsinizdir. Gerçekle siz ayağa kalkarsınız, var olursunuz. Zan ile 
yürüyenlerin rahmetten nasibinin olmadığını söylüyor zaten. Hakk’la 
dirilirsiniz. Zaten O diriydi, öldüren de O, dirilten de O, sizi diriltir.  

Hayat bir deryadır diyor, dalgalar size vurduğunda duygulanımlarınızda gelgitli 
olmayın, akıl dümeninizi sağlam tutun. Gidiyorsunuz ama hâlâ menzil yok! O 
zaman bilgi asasını, niyetlerinizi, iradenizi sağlam edinin. Niyetleriniz 
gerçeklere göre olsun, belirleyici olsun, gerçekler hayatlarınıza yön verici 
olsun, ilkesel ve yasalar gereği ereğe ilerleyin. Doğru yolun sınırlarını edindik; 
bir yol var ve o yolun sınırları var. O yolda ereğe doğru giderken hatalarınız, 
düşmeleriniz olabilir diyor; fark etmez, taviz vermeden yürüyün diyor. Gerçeği 
gördüğünüz zaman burnunuz sürtünse de, tükürdüğünüzü yalatsalar da fark 
etmez, enaniyet yapmayın diyor. Olduğu gibi alın, yürüyün yoksa boğarız sizi 
diyor. –Nuh’un kavmi gibi- Hakikaten de boğulur insan, vicdanı boğar onu, 
aklında karmaşalar yaşar, deli bile olur. Nitche gibi, adam içinden çıkamamış, 
niye deli olsun ki!  Kafayı yiyeceğim çok günüm oldu; düşünüyorum, 
taşınıyorum; Ya Rabbi işin içinden çıkamadım! Zor bağlıyorsun… Ne zaman 
Allah’tan bir himmet geliyor, rahmet oluyor sana. Rahmet sakinleştiricidir, 
varlık verici, dirilticidir. Bunu yağmurla örnekliyor; gökten size bir rahmet 
indirir. Şu gökten, arşı âlâdan, başınızdan size bir rahmet, bir güzellik, bir 
düşünce indirir ve siz o gerçeğin bilgisiyle artık bir bakış kazanırsınız; o zaman 
görürsünüz, neyin ne olduğunu görürsünüz; Allah’ı, bütün âlemlerde 
işitirsiniz. Allah’ı işittiğimizde nasıl yola devam ediyoruz bakalım… 
Önümüzdeki sure Hud, o doğru yolu konuşacaktır şimdi bize. Bakalım ne 
söyleyecek Hud’ta bize! 

Gelecek hafta Hus suresi ile Yusuf suresini beraber işleyelim. Ardından 
Fatiha’yı yapalım, 12’yi bitirelim. 
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Resulullah’ın söylediği gibi; Fatiha tüm Kur’an’ın toplarlanışıdır. Fatiha bize 
doğru yolu gösterecek. Bu surede söyledi bize; sen onlara doğru yolu 
gösteremezsin dedi. Niye; çünkü Cenab-ı Hakk öyle murad etmiş. Cezalarını 
da vermiyor. “Anında ceza istiyorlar” diyor. Benim bir planım, programım var 
diyor. Sürecinde zaten açığa çıkartacağım diyor. Hak batıl ortaya çıkmadan 
kimseyi helak etmiyor. Kendi niyeti, iradesi ortaya çıkmadan yapmıyor. Bize 
kalsa hemen cezasını veririz. Beddualarımız da bu yüzdendir. Acele istiyoruz 
ama Allah’ın muradı başka… Cezasını yavaş yavaş verir, bilmiyoruz ki… En 
sonunda adalet esmasıyla intikamını alır, Müntakim’dir. Müntakim kasıtlı 
olarak intikam almak değil; adalet sıfatıyla karşılığını, haklarını vermek 
demektir. Biz hemen isteriz ama bir sürece koymuştur işleri… Sürecin 
sonunda ya hidayete ererseniz ya duygusallıklarını aşar gerçekle bilinçlenip 
yol bulursunuz. Bir taraftan merhametini görüyoruz, bir taraftan adaletini… 
Ama bir taraftan da kendisi “hak ile batılı ayırt ettik” diyor, bilinç yaratıyor ve 
insanlık tarihi bize bunu net gösteriyor. Hem tarihte görürsünüz hem de 
kendiniz içselleştirirseniz kendi yaşamınızda da öngörebilirsiniz. Gerçeğe göre 
yaşanmazsa birisi gelir, başımıza vurur gerçeğe göre yaşatır. Sonuçta 
vurmazsa ahrette Allah vuracak. Gerçekle en sonunda istisnasız karşılaşırsınız 
adaletten de kaçamaz, adaletsizce yaptığınız bir şey bir ömür boyunca 
vicdanınızla takip eder. Ama yaptığınız iyilikler güzellikler kolay kolay aklınıza 
gelmez. Enaniyet varsa gelir: ben yaptım, ben ettim… O riya sahipleri der ya 
elleri bomboştur onların diyor.  

Felsefede ne varsa tümünü bu surede görebilirsiniz yeter ki sağlam bir akılla 
okuyun, ilkesini koyun. Üç zamanlı konuşuyor, genelde geniş zaman kipi 
kullanarak konuşuyor. Ayağa kalktın Nuh gibi ol; Musa gibi ol bütün kolektif 
bilincinin içinde; hatalarının olmasına rağmen Yunus nebinin milleti gibi ol. 
Bütün varlığımız organel kolektif bir bilince sahipsiniz. Organel olarak ilkeler 
potansiyellerinizle beraber. Buradaki kastettiğim kolektif bilinç, Allah’ın size 
verdiği kolektif bilinç... Biraz sükut edin, meditasyon yapın, keşifleriniz açılsın; 
oturun midenizle, beyninizle konuşun.  

Ayette Hakk’la yüzleştikleri zaman put edindikleri onlarla konuşacak. Bu 
şekilde bir konuşma var demiştik. Hakk zaten ortaya çıktığında putları 
dillenmiş oluyor, gerçek olmadıklarını beyan etmiş olurlar. Ama Cenab-ı Hakk 
her şeye ruh üfleyerek konuşturucudur da... Elleriniz konuşacak diyor ya o 
ahir âlemde hepsi konuşur. İnsanın varlığının kendine şahadeti, tanıklığı acı 
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bir şeydir. Ama bizden burada istenen gerçekle tanıklıktır. Gerçekle tanık 
olursunuz, gerçek olmayanla sadece yoldan saparsınız ve bu gerçeği 
bağlamaz, gerçek yürüyüşüne devam eder. Allah’tan başka Hakk’a ulaştıracak 
kim vardır diyor. Felsefede aranan dayanak, mutlak ilkedir. Her filozof 
dayanağına göre felsefesini kurgular; düşünce üzerinden, Aristo gibi 
kategoriler üzerinden aklı kurgular, Platon gibi ilkelere bağlı okur… Hepsi bir 
ilkeye bağlı olarak hayatı okuyor. Cenab-ı Hakk’a göre okuyun o zaman 
hayatınız muhteşem olur. 

Burada konuştuğu bütün kâinat üzerindeki işlevinde faili mutlak olarak zatına 
tanık olmanız… Buradaki zatı, bizatihi kendilik olarak tanıklık değil. Çünkü 
zatına kendilik olarak kimse dışarıdan tanık olamaz. Dışına çıkamazsınız ki 
tanık olasınız, imkân yoktur buna. Buradaki tanıklık efalinde ve sıfatında 
Allah’ın iş gördüğüne tanıklıktır. Bunu bize anlaşılır kıl; “Bu kişi bunu yaptı, 
şunu yaptı” diyoruz; esması üzerinden konuşuyoruz. Bir de gözü şudur, şarkı 
söyler, resim yapar diye sıfatı üzerinden onun sıfatlarına bağlı olarak onu 
anlamlandırabiliyoruz ve onu kimliği üzerinden tanıyoruz; ilmen yakin ve ayel 
yakin olarak da şahit olabiliriz. Onun halleri bizde varsa onun hallerine aynel 
yakın bizde de tanık olabiliriz. Zatına ne zaman tanık olursunuz? Zatının 
kendiliğine değil, onu ancak kendi yaşıyordur. Herkesin zatı sadece 
kendindedir ve sadece kendi yaşar, başkası yaşamaz. Bizatihi eyleminde, 
onunla olan sohbetinde tanık olunur, birebir düşüncenizde değil. Ne zaman 
Allah’la birebir karşı karşıya kaldınız –muhabbetullah-  fiilinde sıfatlarını 
gösterir oldu ve size konuşur oldu. Dua ediyorsun, soru soruyorsun; gece 
rüyanda cevap veriyor. Meleğiye, ruhaniyetiyle veya bizatihi kendisi cevap 
verir. Veya gönlünde cevap verir, Hızır gibi… 

Allah’la konuşulur mu? İçimden bir ses geliyor, o Allah’ın sesi mi? Sakın 
vesveseye düşmeyin; cinden de gelir, şeytan dan da gelir, nefsinden de gelir. 
Allah’tan gelenden eminsinizdir. O bambaşka! Şüpheye yer bırakmaz, 
arınmışlığın sonucunda gelen bir şeydir. Arınmayan insanda “oydu, buydu” 
çok olur. Velilerde ise vesvese olmaz. Allah’tan geleni de şeytandan geleni de 
bilirler. Şeytandan gelen direkt dünyaya hevaya yönlendirir, Allah’tan gelen 
ise bilgi ve idrake yönlendirir insanı. İçime bir his doğdu, yarın böyle olacak 
mı? O senin nefsinin konuştuğu… Ne olacağını Allah biliyor ve onu sana 
söylemez. Bu gün olman gerektiğinin bilgisini verir sana!  
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Gaybı yalnız Allah bilir ama gaybı nasıl bilmemiz, öngörmemiz gerektiğinin 
aklını verecektir bize. Hud ve Yusuf suresi gaybı nasıl bilmemiz gerektiğinin 
süreçlerini gösterecek bize. İlkesiyle okuduğun zaman geleceği öngörebilirsin. 
Rüzgârın gelmesinden yağmurun geleceğini hissetmez misin? Hz. İsa şöyle 
diyor; akıbeti nereden bilirsiniz, esintileri gelir. Tıptaki semptomlar gibi. 
Başının ağrımasının daha büyük bir hastalığa haberci olması gibi, Allah 
göstermesin. Göstersin! Hiç değilse acziyetimizi de gösteriyor. Belalar aynı 
zamanda acziyetimizi de gösteriyor ve ilkelere sevk eder bizi. Yoksa insan 
şımarıktır ve Allah size rahmet verir. Son ayete “sizin için bir rahmettir” yani 
onunla bilinçlenir, onunla hayatta bir duruşunuz olur ve Hakk’a taşınırsınız, 
akıbet yurdunuz da güzel olur. Dünyada iman, ahrette mekân… Allah bize bu 
dünyada da ahrette de yeter. Mekân da istediğimiz yok. Bodrumda Allah 
konuşuyoruz. 

Kuyuya inmiş 3 kişi… Bir dev yakalamış sizi yiyeceğim demiş. Bir soru 
soracağım, bilirseniz kurtulursunuz. “Dünyanın en güzel yeri 
neresidir? “Şam’dır” demiş ilki, gitmiş… İkincisi, Mısır’dır, Kahire’dir 
demiş; o da gitmiş. Türk’e gelmiş; bu söylenilenler güzel yerlerdi, 
demek ki bu bir mekân değil demiş. “Dostu bulduğun, sohbetini 
bulduğun yerdir” demiş.  

İnsan muhabbette arşını ediniyor, kendini buluyor daha doğrusu. İnsan 
bütünlüğe erdiği zaman kendini bulur. Şu anda sağlıklısınız, niye; 
bütünlüğünüz bozulmamış. Bütünlüğünüzü elde ettiğiniz anda daha idrakli ve 
yetkin bakışlarınız oluyor. Sağdan, soldan bir bela geliyor; bütünlüğünüzü 
bozuyor. Başkasının belası oluyor, merhametli olduğunuz için yine 
bütünlüğünüz bozuluyor. Bazen evde hamallar olur, kardeşinin, çocuğunun 
derdini çekenler… Yükünü çeker, bütünlüğünü bozar. Sorumluluklarını yerine 
getir ama bütünlüğünü bozma! Çünkü bütünlüğün Allah’a aittir. Eğer 
bütünlüğünü hevaya, şımarıklığa taşırsan seni beden hastalıklarına tabi tutar. 
Hüvel batın, hüvel zahir demiştik; psikolojik hastalıkların en sonunda bedende 
karşılığı olur. Ulaşılmazları tasa, kaygı eder hasta oluruz, bezeriz, bitkin oluruz. 
İçeride ne yaşarsanız dışınıza yansır. Kâinatta da öyle, büyük arşta ne varsa 
varlık olarak dışarıya yansımıyor mu? O nurlar âlemi, toprağın suyun 
nurundan tutunuz, iç âlemin o nurları oluşturan nurlara kadar hepsi de bu 
âlemde ilişkilerinin sonucunda bir şeyler çıkarmıyor mu?  
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Kur’an’da biz diyor. Bazıları “Allah kibardır o yüzden biz diyor” diyor. Emir 
makamından konuşuyor, ne kibarı! Allah latiftir ama orda bir mertebeden 
konuşuyor. Bütün noktacık melekleri dile gelir orda; biz… Aynı anda suret 
bulduğu bütün meleklerden biz der, saf saf dizilmişiz. Kur’an’da aklınıza 
takılırsa; bu biz nerden çıktı, Allah tekti çoğul nerden çıktı? Başka bir ayette 
cevabını verir size; “Biziz biz, saf saf dizilenler” Evet melekûttur. Melekûtun 
insanda melekeler olarak tecellisiyle Allah’a varışıyla birlikte, veliyullah’ın 
varışıyla beraber biz olur, kırklar, yediler… Biz, Ricayül Gayb erenleri. Sıfatları 
ayrı ayrıdır ama Allah hepsinin üzerinde iş görendir. İlkeleri, erekleri aynı 
yönedir. Erekleri Allah olduğu için bizdirler. Aynı yolda yürüyorlar o nedenle 
bizdirler. Sıfatları farklı olabilir. Hz. Şuayp Hz. Eyüp’e trip atıyor senin bu 
firavunun yanında ne işin var diyor. Ama bağlayıcı bir şey değil, sıfatlarına, 
renklerine bağlı olarak şahıslarına kasti olan bir şey değil. Eylemlerinde 
ürettiklerinde görünen… Yoksa zatlarına veliliklerine kimsenin bir sözü 
olamaz. Selam üzerlerine olsun, himmetleri de üzerimizden eksik olmasın.  

Allah ile ayağa kalktık ama dayanaklarımız itibariyle müşrik olarak değil, O’nu 
dost edinerek O’nu dayanak edinmiş olmak gerek… Çünkü dost dostun 
dayanağıdır, yardımcısıdır, aynasıdır. Burada en önemlisi insanlığımızı nerede 
bulacağız? Nedenimiz Allah, ereğimiz Allah olarak nedenimizi bulacağız. 
Erenler; biz buraya iç âlemden insan olmaya geldik, insanlığımızla Allah’ı 
bulmaya geldik derler. Halife olarak yaratacağım ve bilinmekliği istedim 
demiş.  

Allah’a dönüşümüz iki türlü… Bir, O’na tanıklık; fiilinde, sıfatında, zatında… İki, 
Zatında birebir tanıklık; o da fiili üzerinden gerçekleşir. Halil’i duydunuz, 
işlerini gördünüz, “bunu Halil yapmış…’, birebir yanında oldunuz. Birebir 
tanıklık birebir yanında olduğunuz andır; tevhidi zat… Yakınlık buldunuz, 
tevhid var. Allah sizi tanık kıldırdı eylemlerinde, şu anda doğa üzerinde… 
Miraç hadisesine gittiğinde Hakk’el yakin olarak daha da yakin der. Ayet ayet 
süreç olarak gidiyorsun, iç içe birbirini tamamlıyorlar. Tevhidi Efal velisi; 
fiilinde tanık… Tevhid-i sıfat velisi; sıfatına tanık… Tevhidi zat noktasında 
gördüğümüz bir şey var; veli olduğunuz anda zatına kendinde tanık. Fiiline, 
sıfatına âlemde tanık… Zatına; bir ben varım - bir Hak var; ikilik var. Bizatihi, 
birebir eylemleriyle Hak’la muhabbete girdiyse Muhabbetullah ki birinci 
basamaktır. Marifetullah ikinci basamaktır tasavvufta… Muhabbetullah 
birebir konuşmadır, bütün eylemlerinde size konuştuğunu görürseniz 
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eylemlerinde, zatına tanıksınız. Kelamından tanık olunur. Aynı anda aklınızdan 
bir şey geçiyor; önünüze geliyor. Soru soruyorsunuz; cevap geliyor. Dua 
ediyorsunuz oluyor. Tecelli-i berki şimşek çakmasıdır; bir şey olur 
anımsarsınız, bir eyleminde şahit olursunuz, Rabbim böyleymiş dersiniz. 
Tecelli-i Zati öyle değildir, zaten zat sizde, her şeyin üzerinde. Tecelli-i Zati 
demelerinin nedeni O’na devamlılıkta tanık olmanız, yoksa Allah tecelli etmez 
Zatıyla. Zat zaten sizde, her şeyin üzerinde… Ardı ardına tanık olma var, 
şimşek çakması gibi değil… Bir filmin bir karesini izlersiniz dondu kaldı… 
Devamlı izlersiniz, içindesinizdir, katılımcısınızdır, içselleştirirsiniz, bizatihi 
tanık olursunuz. Cenab-ı Hakk’a da bizatihi tanık olursunuz.  

Beybabanın yanında öyle anım olurdu ki Cenab-ı Hakk öyle tecelli ederdi ki 
Beybaba kaybolurdu. Cismen kaybolmuyor… Öyle bir kelam ederdi ki içimi 
dışıma çıkartır, tüm sorularıma cevap, yukarıda aşağıda bir Allah kalmaz; 
kelamında izhar olurdu… Eyleminde izhar olur, görünürdü.  

Kişiyi eyleminde, ürettiklerinde görürsünüz. Ürettiklerinizde görmeniz 
gerektiğini söylüyor, “görmez misiniz ayetlerimi” diyor. Ayetlerim; delillerim, 
işaretlerim. Ama sonunda istediği şu; ürettiklerim üzerinden eyleminde olan 
beni görün. Onun için Yunus suresi tamamıyla tevhidi zat suresidir. Cenab-ı 
Hakk’a, aynel ve hakkel yakin olarak tanık olmamızla alakalı bir suredir. 
Cenab-ı Hakk’la nedenimizi bulmamız gerektiğini ve ereğine bağlı olarak 
hayatımızı anlamlandıracaksak ereğimizin Allah olduğu… Çünkü dönüşünüz 
yine banadır diyor orada. Nedenimiz Allah, yani varoluşumuza sebep Allah… 
Ama eylemlerimiz sonucunda da varacağımız da Allah! İyi, doğru, güzel… O 
zaman yaşadığımız her eylemde Cenab-ı Hakk’ın zatına da tanık olacağız. Hem 
âlemler hem de kendimiz üzerinden... Bu hale tanık olduğum zaman bu âlem 
gözümden silinmişti, işte o zaman Cemalullah’a tanık olursunuz. Bakın siz 
karşımda oturuyorsunuz ama hareket yoksa tanıklık olmaz. Ama bakışları 
hareket ediyor, demek ki bir zat var orda… Biraz ellerini hareket ettirse ürün 
verse bir zat var orada! Şahsına tanık oluyorsun ürettiklerinde, eylemlerinde, 
bakışında, anlayıp anlamadığının belirtilerinde da dahi… Beden üzerindeki 
hareketler üzerinden şahsa tanıksın. Çünkü özne hep içeridedir ve özneye 
nesneler üzerindeki hareketinden tanık olursun. Demek ki bir zat var, ismine 
şu, bu demişler. Fark etmez, hareketlerinden takip edip isimlendiriyorsun.  

Gerçek bizi tanık kılar. Gerçekle Allah’a tanık olacağız. Gerçeğin bilgisiyle 
bilinçleniriz ve ereğe doğru sağlam adımlarla yürürüz. Bu yürüyüşte başımıza 
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neler gelir, neler gelmez, onu Yunus’un kavmiyle az bir şey anlamlandırıyor. O 
yürüyüşe irade koymamız gerektiğini Musa ile anlamlandırıyor. Sağlam yere 
evini yap dedi, bu sefer evini kıblegâh kıl diyor. Allah’a salât eylediğin ibadet 
ettiğin bir yer. Bedenin üzerinden yaptığın her şey ibadet olacak, Allah için. 
Kerim sahibi, merhamet sahibi, af sahibi olacaksın. Sende bir kahhariyet varsa 
nefsinden olmayacak, Allah’tan yana olacak… 

Çocuğunuz bir şey yaptı, nefsiniz kabardı, bana laf getirdin! Allah için, bunu 
niye böyle yaptın, ders al gibi… Kırk hanlı Ali babanın oğlu ergenlik 
zamanlarında kızıyor annesine bir sille vuruyor. Ali Efendi Nakşidir, Sezai Sırrı 
Efendinin yetiştirdiği muhterem bir insandır. Eşi gelip söylüyor, böyle oldu. 
Oğlunu çağırıyor, soruyor; annene vurdun mu? Biz olsak direkt gider döveriz 
belki, eşin söylemiş. Öyle yapmıyor soruyor! Evet, baba diyor. Bir tokat atıyor, 
cebinden de bir lira çıkartıp veriyor. Oğlu; tokadı anladım da –kısas yapmış- 
bu bir lira ne? Ali efendi; O doğru söylediğin için diyor… 

Baba otoritedir, eril. Anne kucaklayıcıdır. Çocukların iç dünyasındaki gelişimi 
anneyledir. Dış dünyada sınırlayıcı babadır. Anne-baba dengesi... Baba 
olmazsa sınırlayıcı öge kalkar. Çünkü anne açıcıdır, geliştirici, iç dünya 
oluşturucudur. Baba dış dünyada nasıl yaşaması gerektiğinin aklını verir. Eril 
olması, yaptığı sert hareketler, duruşu ona sınırları gösterir ve hayat 
sınırlardan ibarettir. Sınırlarımızı bilmezsek boğulur, gideriz. “Boğarım” diyor 
“asayı sağlam tutun” diyor. Akıl dümeninde geminize sahip çıkın. Gerçeklerin 
asasını –bilgi- sağlam tutun. Siz gerçekle bakıyorsanız algı yönetimi –sihirler, 
yalan haberler- sizde iş görmez, gerçekle bakarsanız sihir, büyü bozuluverir. 
Gerçeğin asası yılanları yutuverir, algı yönetimi sizde karşılık görmez.  

Hz. İbrahim’de bunu görüyoruz, ilkesinden taviz vermiyor. Neden Tanrıyı 
arıyor ve buluyor Hz. İbrahim… Hz. İsa ile beraber erek bir Tanrı çıkıyor. Hz 
Muhammed de bütün yaşamda erek Tanrının yaşanması gerektiğinin bilincini 
getiriyor. Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın diyor sıfatlarınızda gösterin. Hz. 
Musa’da da bize onu veriyor “ya Musa, bugün benim için ne yaptın” diyor 
ya… Bu sıfatlarımı üzerinde gösterdin mi; Şafi, Rezzak oldun mu; bir yetimi 
sevdin mi? Bu ilahi sıfatlar insanda potansiyel olarak var olduğu için hizmet 
olarak gösterdiği kıble yine insan! Bir yetim, insan; bir hasta, insan... 
Potansiyellerini açacak ilişki, bu ilişki sonunda sıfatlarını açığa çıkarıp farkına 
vardıracak durum yine bir insan üzerinden gerçeklik kazanıyor.  
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Allah’ın adresi insan! İnsan’a hürmet Allah’a hürmettir.  

İnsanlardan özür dilemesini bilmeyen Allah’a tövbe edemez diyor. İnsanlara 
teşekkür etmesini bilmeyen Allah’a şükredemez. Tevhid bu kadar mı güzel 
anlatılır. İnsanı araya koymuyor, onun üzerinden tecelli eden varlığı idrak 
etmemizi söylüyor. Adres insan ve insanlığımızı Allah ile bulacağız; veli sıfatını 
burada iyice oturttu. Adresi Allah olan kişi... Genelde veli denince her şeyi 
bilen, her şeyi gören biri gibi yanlış bir anlayışımız var. Bir ya da birkaç sıfatıyla 
Allah’a yakın olan kişi veli. Adam bilgi sahibidir ama kerametten yoksundur ya 
da keramet sahibidir ama bilgiden yoksundur. Hz. Musa adalet sıfatının 
velisidir, gerçeğin ama nedene bağlı gerçeklilik. Hz Yunus irade üzerinden ama 
bir parça yine sebeplere bağlı… Yunus suresinde nedenlere –sebeplere- bağlı 
olarak gerçeğe taşınmamız gerektiğinin bilincini verme var daha. Erek 
üzerinden gerçekleri okuma tam oturmuyor Yunus’ta. Ereğe doğru giderken 
gerçeklikleri kullanın diyor ama nedenlere bağlı gerçekleri görün diyor. Ereğe 
bağlı, ereğin kendi gerçekleri üzerinden bakarsan Hz. Muhammed’e Hz. İsa’ya 
kadar gideriz. Çünkü O kendinden gelen gerçekle bakıyor. Şüphesi yok; 
gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor; direkt yukarıdan bir iniş var. Ama 
burada yukarıdan iniş yok, ilişkiler var. Çünkü akletmeniz için zahmetler 
veririm diyor. Yani doğal dairesini, rahman dairesini anlatıyor.  

Özet geçeyim; gerçeklerle ereğe doğru yürünür. Yolunuzu gerçeklerle çizin ve 
gerçeklerle yürüyün ki üzülmeyin sonuçta ve sapıtmayın. Gerçeklerle 
yürümeye başladık… Bundan sonra gerçek önümüze nasıl çıkacak, gerçeği 
nasıl idrak edeceğiz, geleceğe karşı öngörüleri nasıl elde edeceğiz? Hud 
suresiyle biraz gerçekleri nasıl edinmemiz gerektiğini, Yunus suresiyle beraber 
nasıl geleceğe ereğe doğru yürüyüş edeceğimiz gerektiğini veriyor. Ama yine 
sebepler dairesi içinde ve ilkesel bağlamda, toplumsal yaşantıda, doğa 
dairesinde, dünyada nasıl yürümemiz gerektiğinin bilinçlerini elde edeceğiz. 
Tam bir sürece giriyoruz. Süreç derken nedeninden, ereğinden bağımsız 
olarak değil, hepsine bağlı olarak bir inşadan söz ediyoruz. Çünkü süreçte inşa 
vardır, yapı ve yapılanma vardır. Sürecin kendisinde dizi değil, dizge vardır; 
ayetlerin sıralanışına Kudreti İlahi dokunmuştur.  

Daha götürüyor bizi… “Nedenini ereğinde yaşa” demedi daha bize, özgürsün 
demedi henüz. Allah’ı dayanak ettin, yetmiyor! Hayatta karşılaştığın şeylerle 
bilgi edinimi, gerçeğe göre yürüyüşün devam ediyor diyor. Ayağa kalkmak 
önemli değil, kalktın diyor. Çok önemli de yürüyüşün daha ereğine varmanda 
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tam değil, yaşantında göstereceksin… Ve gerçeklerle yaşantında Allah’ı 
gösterebilirsin, başka türlü değil. Gerçek olan Allah’tır ve O’nun tavırlarıdır. 
İlkesel olan ahlâkullah’tır, yasalarla olan sünnetullah tavrındadır. Bedende de 
öyle değil mi, psikolojik olarak ilkeli davranışlarınız yok mudur? Hem de 
sünnetullah olarak vücudunuzun yasaları yok mudur? Vücudunuzun yasaları 
üzerinden -ürün üzerinden yani- kişilik tavırlarında değil misinizdir ve o kişilik 
tavırlarında bir şahsa tanık değil miyizdir? Tevhidi zat! Bana, eylemlerin 
üzerinden, sıfatlarımla beraber, sıfat sahibi Allah olarak tanık olun. 
Kimliğimde tanık olun demektir bu. Tevhidi zat demek kimliğinde tanık olmak 
demektir. Er Rezzak, Er Rahman, Er Rahim… Rızkımı veren sensin ya Rabbim… 
Şu, bu, ne olduğu konuşulmuyor, “rızkımı veren sensin” tamamıyla 
hüviyetinden tanığız. Gülten diyorsun… Eylemleri üzerinden Gülten böyle 
yaptı… Kimliği üzerinden konuşuyoruz, eylemlerin sonucunda kimliğinden 
konuşuyoruz; tevhidi zat kimliğinde tanık olmaktır.  

Bunun bir süreci daha var. Tevhid-i Efal, Tevhid-i Sıfat, Tevhid-i Zat… Aslında 
Tevhid- Zat da denilmez; sadece Zat var, o başka bir süreç. Bu doğa dairesi 
aynel yakin dairesidir. Kendi sıfatları üzerinde Hakk’a tanıklık; gözün kendi 
gözün değil, gören Allah’tır; kul görmez, gören Allah’tır; kul bilmez, bilen 
Allah’tır; sahip Allah’tır, kul sahip olmaz; Malik-ül mülk Allah’tır, kul malik 
olmaz. Tevhid den bakarsanız hiç bir şeyinizin olmadığını görürsünüz. Yokluk 
ama varlık Allah’tır. Varlığınız bizatihi Hakk’tır. O’nun şuuruna ermek ve O’nun 
varlığında yaşadığınızın bilincine ermek, Hakk ile kayyum olup o kayyum 
sıfatıyla beraber belirleniminin sizden olması ayrı bir şey. Siz Hak ile ayağa 
kalkıp da Hakk’ın, sıfatları üzerinde olduğunu görürseniz; “siz öldürmediniz 
Allah öldürdü” “sen atmadın Allah attı” Resullük dairesi… Sıfatlarının O’nun 
sıfatları olduğunu görürseniz, sizin değil O’nun,  gören O, bilen O… Allah sıfat 
değildir, sıfatlarda tavırlardadır. Ruhumuz dahi melekelerimiz üzere elbiseye 
bürünür. Her bir duruşumuz, görüşümüz ruhun elbiseye bürünüşüdür, her bir 
anlayışımız bir elbise giyişimizdir. Elbiseler zat değildir. Soyunulması gereken, 
Zat’a taşınmaya araç olanlardır.  

Tevhid-i Efal fiillerinde Hakk’ı gör, sıfatlarında melekelerinde Hakk’ı gör. 
Gördün, tamam. Kulluk bilincinden silin; senden bakan Hakk… Şahısta ikilik 
yoktur. Bir tane şahıs var kâinatta, başka şahıs yok. O da Allah’tır. Hepimiz O 
şahıstan istidadımız neyse o kadar varlık bulmuş, rahmet bulmuş varlıklarız 
istidat dairesinde. Sınırlayıcı olan bir öge çıktı bak; Allah. İsmail Emre’nin güzel 
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bir sözü var; Ey Emre, sen kendini dolu bilirsin. Senin gibi nice dolu gezer. Sen 
kendini Hakk ile bilirsin, kayyum olmuşsun. Hani canlısın, her şeyini Allah’tan 
buluyorsun, Hakk sende tecelli ediyor, amenna… Senin gibi nice dolu insan 
var. Hz. Yunus sormuş balığa senden daha büyüğü var mı deryada? Vallahi sığ 
sularda yüzüyorum demiş, daha fazla açığa açılamıyorum; yani haddini bil! 
Yaşıyoruz ama istidadımız kadar… Halil Halilliği kadar, Sen senliğin kadar… 
Haddini bil ve tadına bak!  

Ben Hakk’ım! Bak, enaniyet geldi, firavunlaştık başka bir şey yok. Bırak, Hak 
senden işini görsün. Neden araya giriyorsun ki? Dayanağını yitir dedi. 
Kulluğumuz en büyük dayanağımız; Allah’ı seviyorum, kulum, şöyleyim, 
böyleyim… Bırak Allah’a… Bütün eylemlerin hizmete, ibadete dönsün, Allah 
üzerinde görünür olsun. Hz. Ebu Bekir’in dediği gibi “ya Resulullah Allah’ı 
sende görüyorum” bak, sen Allah’sın demiyor. Tamamıyla tevhid sözü…  

“Sen hanif dine sarıl” Tevhid’e sarıl. Zat, yani tevhidi Zat… Zat’a iman tevhid, 
sıfatların O’nda olduğunu iman, tevhid. Fiillerin O’ndan olduğuna iman, 
tevhid. Dilin kendisinde de tevhid gerekli. Esmalar en yüksek derecede tevhid 
dir. Bir insan esmalarla düşünür, esmalarla tanık olursa en yüksek derecede 
tevhide erer. Bunu Hz. İsa’da da anlatmıştık; “Ya Rabbi, benden sonra zanna 
düştüler. Eğer sen onlara gazap edersen onlar senin kullarındır, eğer 
merhametle affedersen sen aziz ve hâkim olansın.” Tevhid-i Zat bu... Bir 
varlığa kimliğinde böyle mi tanık olunur? Eğer böyle tavır edersen bu kimlikte 
görünürsün, böyle olursa bu kimlikte olur. Tevhidi Zat budur. Kimliğine tanık… 
Esmalarla okuyor; aziz ve hâkim olansın; istersen gazap edesin, kahhar; 
istersen affedersin, merhamet… Esmanın bir, bilinçlendiren tarafı vardır; 
ilmen. İki, yaşama ait tarafı vardır; kendi nefsinize göre değil. Kahhar bile 
olsanız Allah’a göre, yol gösterici olsun. Size belalar veriyoruz ki akıl edesiniz 
diye Allah kullarına zulmetmez diyor. Bir bela bile gelse zulmedici olarak değil, 
yol gösterici olarak geliyor. “Böyle olmaması gerekiyor” u öğrenmemiz 
adına… Ama nefsimiz olduğu için “böyle olmaması gerekiyor” u kafamıza vura 
vura öğretiyorlar. Ceza – mükâfat; ceza - mükâfat epistomolojinin temelleri, 
illa uyaracağız… Size bir öğüttür diyor, uyarı. Başka türlü yol bulamıyoruz ki 
nefsimiz müsaade etmiyor. Duygulanımlarımız, gelgitlerimiz müsaade 
etmiyor. Öğütler yol göstericidir ama derler ki “bir musibet, bin öğütten 
yeğdir” Çünkü bilinçlendirir, böyle olmaması gerektiğini gösterir.  
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Bir film izlemiştim çocukken… İtalya’da bir aşk filmiydi. Yaşlılar 
arnavutkaldırımlarında oturuyor. Birisi bir foter şapka koymuş, altında da bir 
taş… Herkes işleriyle meşgul oluyor ama bir taraftan da bekliyorlar, göz ucuyla 
takip ediyorlar şapkayı. Genç bir delikanlı geliyor, etrafına bakıyor, bir tekme 
çakıyor şapkaya, yandım Allah diye bağırıyor. Bir daha öyle bir fotere 
vurmaması gerektiğinin aklını edindi o! 

İnsan dayanamaz. İrade kuvvet taşır, sevk edicidir. İçinizde bir irade çıktı mı 
kuvvetiyle çıkar, sevk eder; dayanamazsınız, yönlenirsiniz. Bunu ilkelerle 
sınırlamanız gerekiyor. Neden ilkelerle sınırlayacaksınız ve ereğinize doğru 
götürecek sizi o… Yani Allah’a gidiyorsunuz. Gerçeklere gidiyorsunuz. 
Gerçeklerle yürüyün; o zaman özgürlüğe doğru yürüyüşümüzde her 
istediğimizi yapma hakkımız yok… Hadlerde yaşam! 

Sorulara geçiliyor. 

 İkinci ayette “İman edenlere Rableri katında bir doğruluk makamı 
müjdele” Doğruluk makamından maksat nedir? 

Onu bir ayette açıklıyor; doğru olanlara iki mükâfat vardır; bir, zaten o doğru 
olanı yaşamalarının getirdiği; iki, eminlik; geleceğinden, akıbetinden eminlik... 
Doğru olan geleceğinden, akıbetinden emindir; “Allah’ın o velilerine korku 
yoktur.” Doğruluk dediği velilik makamı… Çünkü veliler kendi sıfatları 
üzerinde ereğine bağlı olarak doğrudurlar. Doğrulukla müjdele dediği zaman 
velilikle, Allah’a dostlukla müjdele diyor.  

Cevabı iki türlü; birincisi yaptıkları hayra karşı bir güzellik vardır, ayrıca bir 
daha fazlasından bir ihsan daha vardır, misli yani. Birincisi, kendinin o sıfatı 
yaşaması yani yakin… İkincisi, akıbet olarak zaten hem toplumsal hem ahret 
hem de akıbet olarak selameti bulması. Velilere korku yoktur; çünkü gerçeğe 
göre yani doğru yaşıyorlardır. Veliyullah ayetidir bu. Veliyullahlıkla 
müjdeleyeceğim diyor. Hem hikmeti getirecek hem sizi mutmain edici bir 
rahatlık vermiyor mu? Allah’ı yaşamanın zevkinden daha büyük bir zevk 
olabilir mi? İyilik yapmanın güzelliğinden daha güzel bir şey olabilir mi? Şu an 
ilim öğrenmemizden daha güzel bir şey olabilir mi sıfatına bağlı olarak? O 
zaten bir zevk. Gözlerimiz açılıyor, duygulanıyoruz bazen inanılmaz, bir lütuf… 
Bir de akıbet olarak vardır; hayatınızı yönlendirir, biçimler, yapılandırır. 
Yaptığınız her şey geleceğinizi biçimlendirir. Hangi sıfata bağlı olarak 
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yapıyorsanız, hem bilinçlenirsiniz hem de bir taraftan geleceğiniz akıbetinizi 
garanti altına alırsınız. Bu bağlamda bakarsan misli vardır. Bu âlemde iyi 
olursan yarın mahşerde yok. Cennete gireceğim mi, girmeyeceğim mi kaygısı 
olmaz. Süreçte birçok şeyle karşılaştırıyor ki benim aklım ilerlesin 
karşıtlarıyla… O ilkeyi gösterecek. Bir karşıtla karşılaşırım, ona tamah ederim, 
onun altında ezilir kalırım, ilkemden, Allah’ın sıfatından yoksun kalırım diye 
kaygım vardır. Onun için diyorum âlimler korkar Allah’tan… Çünkü bir şeyi 
yaşarken onun karşıtını gösterecek, o potansiyel üzerinde açılacak. Ola ki 
imtihanı aşamadık!  Yaptıklarından sebep korku yoktur. Ama ereklerine doğru 
hâlâ Allah’tan korkuları vardır. Azazil’den örnek alın… Allah katında ki ismi 
iblis’miş… Bizim Allah katında ismimiz ne? Olacağımız ne?  

Evvelde yazılanın sonuçta ne olacağı… Bu kader bahsine de girer. Diyorlar ki 
“herkes kendi kaderini kendi yazar” İşte bu sureyi okuyun; Hiç kimsenin 
kaderini yazmadığını söylüyor. Gören sen değilsin, duyan sen değilsin… Bütün 
hâkimiyet O’nun! Kaderi yazıyoruz, olur mu? Zaten önceden zapt edilmiş bir 
yerde yazıldığını söylüyor. Zaten kâinat kuvvetlerinin belirleyici olduğunu da 
yazıyor; felekler. Emin olun, milyonlarca yıl uzaklıktaki galaksilerle dahi 
bağlantımız var, her insanın.  

Allah’a uzaklık yoktur nur deryasında. İlahi âlemde kendi varlığında bir şey 
açıyorsa her birini birbirine bağlayıcı kılıyor. Güneşten yayılan bir bilgi, bir 
felekte yaşanan bir durum buraya kadar sirayet eder. Bunun en basiti 
gündelik hayatınızda ayın etkisi. Ay yakınlaştıkça stres artar, gelgit olayları 
insan vücudunda da gelgit olayları yaşanmaz mı? Emin olun en kararsız kişiler 
gelgit olaylarının yaşandığı yerdeki kişilerdir.  Okyanusa yakın yerlerde 
yaşayan insanların tipolojik özellikleri belirsizliktir, gelgitleri çok olur. 
İlkelilerse başka ama istisnalar kaideyi bozmaz.  

Daha mislisinin içerisi çok doldurulur; cennet diye doldurulur, mekân… Akıbet 
olarak; korkulacak yok… Daha mislisi; “Eğer bildiklerinizle amel ederseniz biz 
size bilmediklerinizi öğreteceğiz” demek ki ilerleyişi devamlı kılıyor. Siz hayır 
işlerindeyseniz, ilim öğreniyorsanız Allah size daha mislisiyle gelecek 
demektir. “Kulum bana bir adım gel ki sana on adım geleyim” diyor. Bir 
bakmışsınız ki size şah damarından daha yakın. 

- Bir ayette ziyadesi vardır diyor. Bunu da Cemalullah olarak tefsir 
edenler var. 
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Allah’ın nuruna tanık olabilirsiniz, Tevhid-i Zat boyutunda O’na tanık 
olabilirsiniz, kendinizde tanık olabilirsiniz. Yaptığınız iyilik diyor zaten sevap… 
Mislisi vardır demek sizi bir daireye koyuyor. Hangi sıfatın iyiliğini 
yapıyorsanız, onu ilkesine bağlı olarak gösteriyorsanız, onun karşılığı olarak 
Hakk külli sıfatıyla size karşılık verecektir. Siz herkesi gözeten bir kişiyseniz 
Allah da sizi gözetecek demektir. “Ey yeryüzündekiler siz merhamet ederseniz 
Allah da size merhamet eder.” Yani yaptığınız eylemlerin Allah’ta sıfat karşılığı 
var, bağlayıcı karşılıkları var. İyi olursanız iyilikle, adaletli olursanız adaletle… 
Hz. Muhammed merhametliydi Allah da Onu merhametiyle karşılamadı mı? 
Hz. Musa azametliydi Allah da Onu azametiyle karşılamadı mı? Size aynı 
şekilde karşılık vereceğiz diyor. Bu karşılık rızık olarak, irfan olarak, tanıklık 
olarak olabilir. Eğer ilim yolunda gidiyorsanız, sebeplere bağlı olarak ilime 
tanık olursun. İlkesel gidiyorsan, Allah’a âşıksan, sonuçta O’nu murad 
ediyorsan gerçeğine bağlı olarak sonuçta O’na varırsın. Sadece Allah’ı görmek 
bu kavramın içini tam doldurmuyor; yaptığın bütün iyilikler Ona taşıyıcıdır 
çünkü. Süreçte karşıladığınız her türlü hayır ziyadesini karşılıyor. Adaletli bir 
insansan Allah’ta sana adaletli olur. Ben kulumun zannı üzerineyim diyor, 
burada hüsnü zannı kullanıyorum. Siz hangi sıfat üzerineyseniz o sıfatın iyiliği 
sizindir; onu yaşamanın getirdiği iyilik, hoşnutluk, mutmainlik. Allah da size o 
iyilik gibi mukabele eder. Verirseniz size verir, döverseniz sizi döver. 
Yaptıklarımız belirleyicidir, geleceği öngörmemiz lazım ilkesel olarak.  

“Neyle emrederseniz, onunla hüküm olursunuz.” Ne zaman hüküm kalkar 
diye bir soru sorulmuştu. Ne zaman Allah’ın sıfatları üzeri birebir –zati tecelli- 
eylemlerinde olursun, sıfatlarını yaşarsın, hüküm verirsin; o zaman hükmün 
yoktur. Hırsızlık yapanın elini kesme emrini veren kadı değildir. O eylem ile 
hükmünü kendi üzerine veren hırsızdır. Kadı yalnızca uygulayıcıdır. Bu hüküm 
sebebi ile kadının eli kesilmez. Yanlış bir yargıya varırsa o zaman çıkar!  

Zamanında İstanbul’da bir Rum sütüne hile karıştırır, su katar satarmış. Oğlu 
hastalanıyor, bir çare bulamıyorlar. Ebu Vefa hazretlerine getiriyorlar, 
bakıyor, sebebini anlıyor. Efendi evladına saf süt içireceksin diyor. Dersini 
alıyor orada… 

İstanbul efendilerinden birinin oğlu su tulumbalarını deliyormuş. Gelip şikâyet 
etmişler. Efendi tüm gece bir sağa bir sola dönmüş, uyumamış. “Ben ne 
yaptım ki evladım da bu çıktı” diyor. Yaptıklarımız geleceğimize doğru 
gidişimizde belirleyicidir. Eşini uyandırıyor. Hatun, diyor. Ben kendimi 
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yokladım kendimde bir şey bulamadım, bizim oğlanın hali nicedir? Bey, diyor. 
Ona hamileyken bir gün komşuda canım meyve çekti. Utanmış istememiş, 
kamışa benzer bir şeyle delip suyunu içmiş. Git o kadından özür dile diyor. 
Çocuğa hiçbir şey söylemiyorlar, düzeliyor. 

Yaptığınız iyilikler bağlayıcı olduğu gibi kötülüklerde bağlayıcıdır. Bir mislini 
veriyor. Aynısını yaşattırıyor ama başa bir yerden de yaşatabilir. Ayna evlat da 
olabiliyor. Özür diledi, düzeldi. Hayırlar kötülükleri gidericidir, arındırıcıdır, 
rahatlatır. Hem kötü iş yapmanın yükü hem de insanların hor görmesinin 
yükünden kurtuluyorlar. Misliyle veririz, yani sizi kurtarırız. Misliyi çoğaltıyor; 
bire yedi, bire yüz, bire yediyüz’e kadar gidiyor. Bire bin, bire milyon alan var; 
her taraftan tecelli eder. Evliyullah’ta… Avam da yüze kadar gidiş var. 
Haslar’da yedi yüze, bine kadar… Has-el Haslar da milyonlara, milyarlara 
kadar gidiş var. Mislinin misliyle kuluna karşılık verir, hayatı Allah olur yani… 

 Yunus, Hud ve Yusuf sureleri Elif – Lam – Ra ile başlıyor…  

Elif, Hakk’ın zatıdır, zatına işaret eder ki bütün eylemlerinde kimliğinde tanık 
olmamız gereken Allah’tır. Her bir surade de kimliğine tanık olmamız gereken 
Allah’ı işaret eder. Lam, melekûta, akla, âlemdeki açılımlara işaret eder, çünkü 
lamla âlemlere açılınır. Ra ise anlayışa, görüşe, nura, bakışa özellikle de 
görüşe… Bizden bu surelerde istenen görüştür, tanıklıktır. Baştaki her harf 
aynı zamanda suredeki içerikleri de bize verir. Bunlar semboller… Sembolü 
varsa rahmeti de gelecek demiştik işareti yani. Bunlar da bir sembol her biri 
bir ayet, potansiyeller bunlar. İçerdedirler. Açıldıkları zaman ayan olunurlar. 
Surenin tamamı da o sembollerin rahmet olarak açılımıdır. Zaten her harfin 
kelimelere, cümlelere, tümleçlere, metinlere dönüşü büyük bir rahmettir. 
Serimliyorum, açıyorum diyor anlayışı. Kur’an’da geçen sembol harfler 
Hakk’ın varlığının hakikatini işaret ederler. Bazıları üçünün veya ikisinin bir 
arada oluşunu bir ayet olarak görür. Bize göre her biri bir ayettir, Allah’a bir 
işarettir. Ayet demek delil, ürün... Elif diyen, Elifi üreten bir Arap değil; 
Allah’tır, ürün veren Allah’tır. Faili mutlak Allah’tır dedikten sonra kim ne 
yapıyor ki… Bize düşen vazife Allah’a tanık olmak, her fiilinde kimliğiyle... Ama 
daha tam kimliği açmadı, derinliğine girmedi. Kimlik meselesi doruk, çıta 
noktadır.   

 35. Ayette “De ki Hak olana Allah iletir” Buradan sanki ulaşılması 
gereken Hak ve ona seni Allah ulaştıyor gibi anladık. Öyle midir? 
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Hak gerçek demek… Öznel gerçeklilik, nesnel gerçeklilik dedik. Zaten nesnel 
bütün gerçeklilikler öznel gerçekliğin kendisine tanık olmak için. Gerçek hak, 
ama Allah Hakk olan hakikattir. Haklar üzerinden Allah’ın hakikatine tanık 
olunur. Senin bedenin, gözün, melekelerin gerçek, ama senin eylemlerin 
üzerinden senin hakikatine tanığım. Senin varlık potansiyellerini senin kendini 
açışın üzerinden tanığım. Gerçekleri bilmezsek hakikati zaten göremeyiz. 
Nedende olan, aşağıda olan bir şey değil, sonuçta haklar üzerinden böyle 
görüneceğim dediği bir şeydir. Sizi gerçeğe iletir şu demek; gerçeğe 
iletildiğiniz zaman zaten hak olan üzerinden Hakk’a, gerçek hakikate tanık 
olacaksınız.  

Günümüz biliminin tamamı haklara tanık oluyor; fizik, kimya, tıp, hukuk… 
Kendi ilminin yasasıyla ve değişmez ilkesiyle gerçekliğe tanıklık bizi sonunda 
nereye götürüyor? İlimler arası bir disiplin yapın kendi aklınızda; bir varlığın 
hakikatin her bir sıfatında açılım oldu.  Hakk’ın sözü gerçektir dediğinde şunu 
da kastediyor; eylemleriyle yaptığı işleriyle zaten gerçek olarak yapıyor yaptığı 
işi… İlimler iki türlü disipline edilirler. 1- İnsan tiininde amaca bağlı olarak 2- 
Allah’ın varlığında mutlak ilkeleri gereği birbirini yadsımaz birbirleriyle aklı 
olarak örtüşürler. Yani varlığın tavırlarıdırlar, aklen varlık zemininde ilkelerine 
bağlı olarak disipline edilirler. Bizi akıl ve vicdan melekelerimiz üzerinden 
gerçek olana taşımakta olan Allah’tır. 

Ayrıca belirtelim ki sünnetullah dediğimiz zaten O’nun yasalar üzeri akılda 
kendisini tecelli düzeyinde görünüşe taşımasıdır. Allah sünetullah dairesinde 
ahlak tavırlarında da bulunandır. Yani hak olan Hakk ile değişmez, evrensel, 
zamansız, sürekli olandır. Bu bağlamda ilkesel tavırları zaten gerçektir ve hak 
olan tavırlarından tavizi yoktur. Rahmeti kendisine ahlak edilmeside ilkeli 
oluşunun gereğidir. O’nun iyilik, doğruluk, güzellik, cömertlik, rahmanlık, 
rahimlik vb ahlak tavırlarında da tavizi yoktur. Bu da bu tavırların hak 
kılınmasıdır. Her mevcudun doğası gereği hakikatten nasibi hak belirimidir, 
her mevcudun hak belirimini aidiyet düzeyinde sahiplenişi, hak olanı hakkı 
kılar.  

Her bir hak belirimi üzerinden görünüş bulan eylemler sonucunda O’nun 
kendi varlığının hakikatine tanık olursun. Sizi, hakka/hak olana ulaştıracak 
yalnızca Allah’tır. Hak olana ulaştığınızda imanınız ve vicdanınız varsa eğer 
Allah’a da tanık olacaksınızdır. Bunu Hud suresinde şöyle göreceğiz, “doğru 
yolun üzerinde Allah’ı göreceksiniz.” Gerçeklerle –doğru- yol gittiğinizde 
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Allah’a tanık olacaksınız. Gelecek surede bunu tamamlayacaktır. Onun için 
surelerin birbirlerinden bağımsız olmadığını da görüyoruz.  

 88. Ayet “Ey Rabbimiz. Gerçekten sen Firavun ve onun ileri gelenlerine 
dünya hayatında ziynetler ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, senin 
yolundan sapsınlar diye mi verdin? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını 
silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı 
görünceye kadar iman etmezler” Bu ayetin açılımı nedir? 

Kaldıracağınız kadar yük veririm diyor, kaldıramadılar. Musa nedenden 
bakandır, Hızır’la kısasında çok iyi biliyoruz. Sebeplerden –nedenlerden-  
bakar, erekten –sonuçtan- bakmaz. Bize, ereğe doğru nelerle bakacağımız 
işaret ediliyordu. Şöyle diyor; aciziyete düşürdüğün şeyler var ilişkilerimizde, 
lakin bunları bunlardan kaldır diyor. Hala süreçte ereğe doğru gidildiğinin 
Musa orada tanık değil. Eğer bilseydi sesini kapatırdı. Bunu Hz. Zekeriya’dan 
da biliyoruz. Ağaç kovuğunda kesilirken Ah deyince; “Benden şikâyetçi misin” 
diyor. Ben ereğe bağlı olarak bir iş yapıyorum, sen de bunu iyi biliyorsun, ama 
sen hâlâ nedene bağlı olarak bana mı geliyorsun? Nedene bağlı olarak değil, 
ereğe bağlı olarak Allah’a gitmek lazım… Benim yaratıcım Allah’tır, Ona iman 
etmem gerekiyor gibi değil. Sonucum Allah’tır, İman etmem, O’na yürümem 
gerekiyor. Gitmezsek başımıza vuruyor bir şekilde.  

Hz. Musa hâlâ orada bilincinde olmadığını gösteriyor. Lakin kendilerini 
mutmain etsin diye azabı gönderiyor Firavun’un üzerine. Çünkü zahmet var, 
acılar var, kendileri biraz mutmain olsunlar diye onlara bela veriyor. Kıtlık 
veriyor, Nil’i kan gölüne çeviriyor, kurbağalar, karıncalar istila ediyor, evde 
yiyecekleri kalmıyor, eksiltiyor. Bazen insanlarda da olur; ya Rabbi bana 
bunun için mi verdin bunu! Hani beddua ederiz, aceleciyizdir. Hz. Musa orada 
aceleci oldu. Nedenine bağlı olarak baktı ama sürecini takip edip, ereğini 
görmedi. Hz. Musa, neden aklı… Hızır’da erek aklı başlıyor bizde. Zulkarneyn’e 
doğru gideceğiz. Daha 10. Suredeyiz, 114’e kadar neler çıkacak.  

Ereğe doğru giderken Hızır, Zulkarneyn, Muhammed Mustafa var. Kimin hakkı 
varsa üzerimde gelsin alsın diyor. Oturacak takati yok mübareğin ama 
kimsenin hakkı kalsın istemiyor. Çıkıyor bir sahabe benim bir kırbaç hakkım 
var diyor. Sırtımda çıplaktı vurulduğunda diyor. Sıddık, Ömer, Ali Efendilerimiz 
ayağa kalıyor da kefaret vermek istiyor. Kabul edilmiyor. “Ahiretin azabı 
buradan daha çetindir” Kendi haddini biliyor, sınırını çiziyor. O vurduğu 
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kırbaçtan Allah sorgu sula edecek değil, zaten bağışladım diyor. Kendi vicdanı 
rahat değil. Vicdanı rahatlasın… Sonra sırtı açılınca kefaret isteyen öpüyor. 
“Ola ki tenin tenime deydi diye cennete girerim” Birinin düşüncesi akıbet 
üzerinden biçimlenmiş, diğerinin de akıbet ve ahiret üzerinden biçimlenmiş. 

“Ahiretin azabı buradan daha çetindir, gelsin alsın” diyor. Muhammedi akıl 
tamamen akıbete bakar, hiçbir zaman nedenleri görmez. Akıbet olarak 
ilkelerin nasıl yaşanması gerektiğinin bilincini verir. “Beşikten mezara kadar 
ilim öğrenin” diyor. Çünkü ilim öğrenmezsen ne olacağını ön görüyor. 
Başımıza da gelmeyen kalmadı zaten. Kurtuluş savaşı ve öncesi yıkılma 
döneminde en az 2 milyondan fazla şehidimiz var. Bir ulus nasıl acılarla ayağa 
kalkıyor, uyanmazsan uyandırırlar. Hayat bir uykudur, dalgalar vurur, 
dalgalarla gelgitlere ayak uydurma diyor. Kıblene bak, uykuya dalma; uykuya 
dalarsan uyandırırlar. Diyor Resulullah; “hayat bir uykudur, insanlar öldükten 
sonra dirilirler.”  

Yaşadığımız şeyler acı vermeye başladığı zaman amaca bağlı olarak görmemiz 
gerek. Amaca bağlı olarak görmediğimiz zaman eğer irade de kuvvetliyse- ki 
acı iradeyi kuvvetli kılar- o sırada, o sırada ağzımızdan çıkan söz yerini 
bulabilir, beddua tutabilir. İrade kuvvetli çünkü… Ama haksız yere yapılan 
beddua, sonuçta insanın ayağına dolanır. Firavun bir şey yapmamış olup da 
Hz. Musa bu ayetteki sözleri söylemiş olsaydı, Musa’nın ayaklarına dolaşırdı. 
Allah adildir, o yüzden aceleci olurken de dikkatli olun.  

Surede iki türlü azap isteyiş var; ya bu kadar zulüm üzerine gazap et bunlara 
diyor, beddua… Diğeri de madem o kadar büyük bir gerçekten bahsediyorsun, 
o zaman getir, o azap üzerinden tanık olalım. Hakikaten de oluyor. Firavunu 
anlatıyor ya, son vaktinde iman etti ama nafile…  

 Hz. Yunus’un kavmi tövbe ediyor, kabul ediliyor. Firavun’un son anda 
imanı fayda vermiyor… 

Birisi ereğe doğru yönelmiş diğeri hâlâ sebepte, nedende kalmış. Surelere 
bakarsanız ikili anlatımlar vardır. Burada en yüksek verilen simge, su simgesi… 
Verilen peygamberlerin tamamı da su ile alakadar… Sepetle kurtarılmış, balık 
ile kurtarılış, tufan. Allah’ın iradesine teslim olacaksınız, irade. İlkesel olan 
sıfatlarına teslim olacaksın. Çünkü onun sıfatları demek iradesinin görünür 
olması demek. Allah’ın hükmünde cayış olmaz. Allah’ın hükmü elbet yerini 
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bulacaktır demek; gerçek elbet açığa çıkacaktır, o zaman gerçeklere göre 
yaşayın. Firavunun kendisi bir devlettir, Yunus’a gittiğiniz zaman bir kavimdir, 
devlet hâlâ konuşulmuyor orada. Kavim dediği zaman da zihniyet anlayın. Bir 
yaşam biçimi, bir kültürü anlayın. Kavim gider ama o kavmin zihniyeti hâlâ 
yaşar. Lut kavmi hâlâ yaşamıyor mu? Gününde de okuyun, yarın da olacaktır. 
Sürecinde baktığınız zaman bu olması gereken demek. Karşıtlarıyla ancak 
ortaya çıkıyor. Baba; “Dün bir firavun vardı, bugün bin tane var. Hangi biriyle 
uğraşacağız, İç çayını, ne yapacağız” dedi. 

Yaşanan şeyler zamansız olarak aynı akıl üzerine gerçekleştiğinin vurgusunu 
net yapmıştı. Madem öyle hikmetine vakıf olacaksın. Demek ki Hak kendini 
batıl üzerinden aşikâr ediyor, batıl geldiği zaman sürecine giriyorsun. Ereğine 
bağlı olarak sakın yoldan sapma. Batıl olanlar zayi olacak, bunlar sonuçta 
senin potansiyelini açmak için, deneyimler edinmen ve ereğe doğru yürümen 
için… Herkes rahat olsa kim yürür? Ölüm olmasa… Açlıktan ölürüz diye herkes 
çalışıyor mesela. Onlar gerçeği tecrübeleriyle kabul ettiler, azabın geldiği an 
değil. Yunus kavmi hata yaptıklarını deneyimledi, deneyimleri üzerinde 
farkına vardılar. Ama Firavun o kadar deneyimine rağmen inat etti. Yunus’un 
kavmi gelmeden önce farkına vardılar. Ama Firavun’a onlarca uyarı geldi… O 
yüzden “seni ahmaklığa ibretlik olarak seni bırakıyorum” diyor. Hak kullarının 
başına bir şey gelmesin diye ufak tefek kazalar verir, merhametinden, onları 
korumak için… Allah’ın hafız esması korkutur da sıkıntı verdiği şeyden kork, 
daha büyük bir bela gelmesin diye. Uyarılar tecrübe edinmeniz, doğruyu 
bulmanız içindir ola ki yolda başınıza daha büyük bir şey gelmesin diye.  

 94. Ayet te “Eğer sana indirdiğimizden şüphe içinde isen” diyor. 
Peygamberimizde böyle bir kuşku var mı ki O’na öyle bir ayet geliyor? 

Tarihsel olgusallık gerçeği işaret eder. Tecrübeler bize ayettir; böyle olursa 
böyle oluyor... Tecrübe edenlere sor diyor başlarına neler geldi. Eğer şüphe 
edip de dönenlerden olursan aynı şey senin de başına gelir diyor. Bunlar 
Mekki ayetlerdir. Bilgi, insana ilk geldiğinde herkes şüphe eder. Gerçek mi, 
doğru mu? Galileo dünya yuvarlaktır dedi. Kimse inanmazsa bir süre sonra 
insan kendi de şüpheye düşebilir. Kimsede karşılık göremezsen, acaba ben mi 
hata yapıyorum dersin. Burada şüpheden daha çok, bir eminsizlik, kendinden 
emin olmama hali var. Bilginin kaynağına bağlı olarak sorgulanış olur. Orada 
Allah’tan şüphesi yok, kendine gelenden şüphesi var. Kabul olmayınca 
kendinden şüphe ediyor. Şüphe de iyidir, sizi doğru olduğunun bilincine taşır. 
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Şüphelendiğin şey seni daha çok bilince götürür, üzerine düşünmeni sağlar ve 
üzerine düşünmesi için araç veriyor orada O’na.  Senden öncekilere bak, 
referans al onları! Geçmiştekiler şüphelendiler, başlarına neler geldi. Faili 
mutlak O ise, şüpheyi verende O! 

Şüphelenmek iki kıbleli; ya seni Hakk’a taşıyacaktır ya da seni yerinde 
bırakacaktır. Buradaki uyarı yerinde kalmadır, o yüzden kıyas veriyor. 
Tarihteki referanslarına bak ve yoluna devam et. Firavun mucizelerine tanık 
oluyor yine de olmuyor! Diğerine bir defa oluyor, kabul ediyor. 

 “De ki Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah’ta size onu 
bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan önce bir ömür yaşadım. Hiç 
düşünmüyor musunuz?” 

Toplumsal tarih, bireysel tarih kendi tarihini örnek veriyor. İçlerinde iken 
emindi. Beni biliyorsunuz -emin kişi -buna rağmen mi… Tüm peygamberlerde 
görürsünüz; sen kavmimizin en akıllılarındandın, şimdi delilerden, 
cinlenenlerden, sihirbazlardan oldu… Başka ayetlerde görürüz ben en 
akıllılardandım ve size yol gösterirdim.  

Hacer-ül Esved taşının yerine konulması lazım ve kabileler kimin koyacağına 
dair anlaşmaya varamıyorlar. Resulullah geliyor, Muhammed-ül Emin’dir, 
O’nu hakem tutalım diyorlar. Süleymanvari bir çözüm söylüyor; bir örtünün 
üzerine koyuyorlar Hacer-ül Esved’i, her bir kabile reisi örtünün bir ucundan 
tutuyor, beraber taşıyorlar. O da hepsinin adına taşı yerine koyuyor. Çünkü 
dürüst! 

Medine’ye hicret ederken Hz. Ali’ye emanet sahiplerine emanetlerini ver 
diyor, banka gibi çünkü… O’na güveniyor, O’na emanet bırakıyorlar. 

Hz. Hatice dürüst olduğu için seçiyor. Soy, sop, otoritesi olan biri. Bir şeyin 
doğruluğunu söyleyen kişinin geçmişteki tutarlılığından da biliriz. Tutarlılığı 
güven verir.  

Eğer evrensel olarak bakarsak; Muhammediyet ölmez, Âdem’den Hatem’e, 
oradan Allah’a kadardır, ölmez. Bugün içimizde külli aklın yansılamaları Üstadı 
Sani külli akıl. Üstadı Evvel, Allah… Külli aklın iki basamağı var; aklı evvel, aklı 
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sani. Aklı evvel kâinattaki tüm külli akıl; aklı sani, her varlığın külli akıldan 
nasibince edindiği ne ise onun dışlaşmasıdır. Türlerin her birinde ayrı şekilde 
oluşuyor.  

“İçinizde Allah’tan en çok korkanınız benim” yani Muhammediyet’ten en çok 
nasibi almış kişi demektir o. Ne kadar çok korkarsan Muhammediyet’in 
kendisindesindir. O’nun aklıyla bakacak kadarsan Muhammediyet’in 
kendisindesindir. Âdem öldü gitti, değil; beden, duyular tarafımızda… 
Korkularımız üzerinden her yükselişimizde İdris tarafımız yok mu? 
Duygularımızda Nuh tarafımız yok mu? İlkeli düşüncelerimizde, arayışımızda 
İbrahim’imiz yok mu? Hepsi bir süreçtir, çocukluk döneminden yetişkinliğe 
kadar. En yüksek idealler gençlik döneminde alındığı için gençlere vermeye 
çalışılır.  

Seyr-ül sefer Âdem’den Hatem’e kadardır. Âdem’den geçmeden, Musa’dan, 
her birinden geçmeden Muhammediyetten doğulmuyor. 

Bu bir süreçtir. Daha felsefi bir çalışma yapıyoruz ki bağlayıcı olsun. Tefsire 
girmiyoruz. Tefsir kişiyi bağlar, ilkesel olan ise umumiyeti bağlar.  

Bakalım Hud Suresi’nde ne söyleyecek? 

19.04.2015 
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11-HUD SURESİ 

 

On sohbetten beri halen daha hürriyetin ismini koyamadık. Detaylı bir şekilde 
hürriyetin yolunu anlatıyor. Fatiha süresinden tutun da Yunus süresine, diğer 
surelere kadar; devlet edinimi, şeriat üzeri yaşamak, bireysel yaşam, kolektif 
yaşam, bireysel noktada özerkliğimizi bulmak, toplumsal düzeyde 
özerkliğimizi bulmak çok grift ve katman katman işleniyor. Bakın kat kat değil, 
katman katman, iç içe o kadar yetkin anlatımlar var ki Kur’an’ı azimüşşan da 
görüyoruz. O kadar alan sundu bize; bilinçlenmemiz ve özgürlüğümüzü 
edinmemiz noktasında; o kadar geniş anlamda bizleri yola sevk etti ve halen 
daha özgürsünüz demedi. Halen böyle özgür olunur, böyledir demedi. Yani 
bunların sonucunun toplamında yani böyle, böyle, böyle, böyle, böyle, böyle 
olduktan sonra ki o katman katman, katman katman, iç içe… En sonda 
hürlerdir lafzını duyacağız bir yerde.  

- Zaten normalde de toplum hürriyetinden sonra bireylerin hürriyet 
bahsediliyor ya.  

Evet, daha toplum düzeyi ama yinede bireye iniyor, bireyi birçok noktada 
özgürleştiriyor. Bazen toplumda yaşanacak problemlerden dolayı, hani 
metalar sebebiyle özgürlüğünü yitirmiş toplumlar, hak ile gerçek ile 
iradelerini, özerkliklerini bulmamış toplumlarda nasıl bireysel olarak 
özgürlüğün bulunacağı ve yeni kuşaklara aktarılacağı durumlarıyla da karşı 
karşıya kaldık mesela. Onun için Hud suresine de gittiğimiz zaman bunlar net 
anlaşılır bir parça.  

Mesela Yunus suresinde ne vardı; “neye göre yaşanılır?” Gerçeklere göre 
yaşanılır. Aslında tamamıyla Yunus suresi gerçeklerle yol edinmeyi getiriyor. 
Doğru yol dediğimiz gerçeklerle yürünen yoldur. Hud suresini ayrıştıran şey 
biraz geri dönüş yapıyor. Bir geri dönüş yapıyor ve bizi ileriye taşıyor. Onu da 
ilk ayetlerde diyor; “Rabbinizden mağfiret dilemeniz ve tövbe etmeniz için 
apaçık delillerle indirildi Kur’an” ve ayetleri sağlamlaştırmış. 
Sağlamlaştırılmışlığı geçmişinde gösteriyor. Sağlamlaştırmak, artık 
ispatlanabilir, yaşanabilinir demek. Daha önceki ayetlerde tutarlı olduğunu da 
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söylüyor. İlkeyle baktığınız zaman zaten tutarlı, tutarsız hiçbir şey yok. Ama 
ilkesiyle baktığınız zaman geçmişiyle, gösterdikleriyle, yaşanabilir olduğunu 
göstermesiyle tamamıyla sağlamlaştırılmış diyor orada. 

Ve hemen arkasından bir daha ekliyor mesela, oradaki muhkem olması 
sağlamlaştırılmış olmasını o şekilde anlamak lazım. Çünkü Hud süresinde o 
sağlamlaştırılmışlığı net anlatıyor, geçmişe göndererek. Şuayb(a.s) ın dilinde 
de geçmişe ereğine bağlı olarak yaşamamız gerektiğinin bilincini de iyice 
veriyor. Yani nedenlerimize, geçmişe bakarak nedenleri görmemiz, o nedenler 
doğrultusunda ereğine bağlı olarak yürümemiz gerektiğini Şuayb (a.s) 
üzerinden direk anlatıyor. Mesela; “Ey halkım, Medyen, Nuh’un halkı, Hud’un 
halkı vs. gibi halklar gibi mi olacaksınız.” Bakın geçmişten dersini çıkartmış…  

Yunus suresinde bize ne dedi; gerçeklerle yol yürüyeceksiniz yani yol 
gerçeklerle edinilir. Peki, yolda ikinci bir yürüyüşünüz olacak, geri dönüşünüz 
olacak. Tam bilinçlenmemiz için geçmişte olanlara baktırıyor. Yani benim bir 
programım var, benim bir dinim var diyor Cenab-ı Hakk. Dini ne; amacım var, 
gayem var. Buradaki din, bir Allah’a ulaştıran din değil. Kendisini kendisiyle 
varlık hakikatinde  “bilinmeyi istedim’, “hizmet etsinler diye yarattım, halife 
diye yarattım, ibadet etsinler diye yarattım” dediği söz. Kendisinin bir amacı 
var ve o amaç doğrultusunda yaşanıp yaşanmamasının hakikati var. Yani 
Allah’ın bir dini var, bir gayesi var, bir yolu var ve bunu Hud suresinde net 
anlatıyor.  

Hud suresinde Cenab-ı Hakk’ın bir amacının olduğunu ve ereğe doğru 
yürümemiz gerektiğini, eğer erekten, amaçtan koparsak neler olacağını 
geçmişte yaşananlar üzerinden anlatıyor. Bahsettiğimiz amaç bireysel, 
menfaate dayalı amaçlarımız değil, zaten onu detaylı bir şekilde anlatıyor 
ileriki sohbetlerde Kur’an ayetlerinde… Yani Cehennemlikler derken, 
Cehennemleri anlatacak, Cennetlikler derken Cennetliklerle beraber 
Cennetleri anlatacak. Geldiğimiz sureye dek Cennet-Cehennem kavramları 
var, akıbet kavramları var, sonuçlar var. Ama ileriki sayfalarda iyice 
detaylandırıyor, hani diyor ya; “tafsilatıyla ayetlerimizi açıklıyoruz” diyor.  

Gerçekliğe göre yaşamamız gerektiğinin bilincini Yunus suresinden ediniyoruz, 
daha önceki Kur’an derslerimizde de söylemiştik ama burada tam net 
koyuyor. Mesela Resulullah efendimize ne söylüyor; “sen dosdoğru yol üzeri 
ol, sen emir olunduğun gibi dosdoğru ol” Emir ne; gerçeğe dayalı. Allah’u 
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azimüşşanın dini demek gerçeğe dayalı, gayeye dayalı ama onun gayesi 
gerçekler üzerinden yasayla açılıyor. İki türlüde gerçek söylemiştik bir; tinsel 
gerçeklik, iki; yasaya dayalı gerçeklik… Yani Sünnetullah ve Ahlakullah, 
arasında bir ayrışım yapmıştık ki anlaşılsın. Yoksa varlık hakikatine gittiğimiz 
zaman - yani doğa üzerinden de baksak, kendi üzerimizden de baksak Cenab-ı 
Hakk’ın varlık hakikatinden de baksak- Sünnetullah ile Ahlakullah ayrı iki şey 
değil demiştik. Yani yasalar üzerinden ahlak tavrında olan bir varlıktan 
bahsediyoruz.  Hem yasalar üzeri iş görüyor, hem o yasalar üzerinden 
mekânsallık verirken, varlık hakikatinde rahmet veriyor, bir taraftan da tinsel 
olarak bütün varlıklara bir öz veriyor, ruh veriyor. Evet, bizim yasalar 
doğrultusunda bir yaşamımız var rahman dairesinde… Ama rahim dairesinde 
hepimize bir ruh üflemiş, bir öz vermiş ve bizi kendisi nedenimiz neyse, 
bizden istediği neden neyse o doğrultuda yaşam getiriyor önümüze Hud 
suresinde. Ama kendi hakikatine dayalı, kendi isteklerine dayalı bir yaşam… 
Töz olarak neden Allah olduğunu söylüyor. Yine Hud suresinde bir dönüş 
yapıyor; bütün varlığın nedeni yine benim diyor.  

Ama buradaki neden, bütün kâinatın nedeni değil de sanki o neden sizdeki 
muradın açığa çıkması… Diyor ya; “sizi imtihan etmek için yerleri ve gökleri 
yaratan” ve “Allah’ın arşı suyun üzerindeyken sizleri halk eden” ve “sizleri 
imtihan eden” Yani nedeniniz, potansiyelinizde olan, Cenab-ı Hakk’ın sizden 
olan muradı açığa çıksın diye imtihan eden… İmtihana ne diyor; “sizdeki 
olanın açığa çıkması.” Senelerden beri konuştuğumuzu zaten bir ayette 
özetlemiş… Zaten murad ettiği çıktığı zaman Allah’ın diniyle aynı yolda 
gidiyorsun.  

Lakin dini gerçekliliğe göre yaşadığın zaman insan üzerinde ikiye ayrılıyor. Bir, 
davetine icabet edenler. İki, davetine icabet etmeden o yolda olanlar; yine bir 
gerçeğin açığa çıkmasına sebep olanlar yani sapmışlar. Buna eskiler zılli tecelli 
derler, yine Tecelliyat-ı Rabbani üzerinden ama zılli, kendi nefislerine 
taşıyorlar. Kendi menfaatleri üzerinden görenler yani yolu kabul etmeyenler, 
hakkı kabul etmeyenler… Evrende sadece kendiliği var dediğin zaman yolu 
kabul etmiyorsun zaten. Evrenin kendisinde Cenab-ı Hakk’ın bir programı var, 
bir projesi var, bir dini var, bir amacı var dediğin zaman imana gidiyorsun.  

Ateizmin en büyük sebebi nedir; ilahi bir gerçekliliğe dayandırmamasıdır. Bir; 
ben varlık olarak bir şeyi kabul etmiyorum doğayı kabul ediyorum, iki; 
Hakk’tan olanları Hakk’la bağdaştırmaz söylevinde, sıfatında, fiilinde. Yani, ya 
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söylemimizde ateistizdir, müşrikizdir; dayanaklarımız başka… Müşrik, 
ateistliğin noktası dayanaklarını başka yerde bulmaktır. Ama müşriklik midir 
değil, inkâr... Müşrikliğe gittiğin zaman; kalben Allah’a iman ediyorsun ama 
dayanak olarak başka şeyleri ediniyorsun, dayanaklarımız farklı. Bu ister dışsal 
olarak elimizle yaptığımız bir put olsun, elimizle yaptığımız para olsun… Bakın 
para kötü bir şey değil hâşâ, onu put edinmekten bahsediyorum. Yani her şeyi 
değerinin dışında görmeye ve içselleştirmeye başladığın zaman o puttur. 
Hakikatleri ise gerçek değerinin dışında indirgemeci olarak nesnelliği 
indirgerseniz, işte o zaman ikinci bir putperestlikle karşılaşırsınız. Ve kendi 
gerçekliliğinin indirgenmesini istemiyor; hani İsa’nın oğlu olmadığını, Üzeyir’in 
kendisinin oğlu olmadığı gibi söylevler var. “Ya halkım Allah’tan başka ilahlara 
mı tapıyorsunuz” gibi. Bu hangi noktada olursa olsun fark etmez, ister elimizle 
yaptığımız bir put, isterse elimizle yaptığımız toplumsal yaşantıdaki bir değer 
olsun. Bunları üst hakikatle bağlı gerçeğinin dışında zevk ediyorsak o 
putperestlikle alakadar oluyor artık. Ve dışarıda dayanak istemiyor, öz 
varlığınızda dayanak istiyor ki insan öz varlığıyla özerkliğini bulabiliyor. Kendi 
varlığı… 

 “Kıyam-ı Bizatihi” kendisiyle bilebileceğimiz kişi demektir. Yani Kıyam-ı 
Bizatihi ye gittiğiniz zaman kendisiyle kendisini bilebileceğimiz bir şahıs, 
dışarıdan edindiğimiz dayanaklarla O’nu bilemeyiz, dışarıdan edindiğimiz 
dayanaklarla O’na yol tutamayız ve bizi yoldan ederler. Ama zılli tecelli dahi 
olsa her varlık Allah’u azimüşşanın lütfu ihsanıyla ilahi bir sıfat üzeri olduğu 
için yine yoldadır. Kendisi amaca doğru gidemiyorsa dahi başkalarını amaca 
doğru taşıyan bir basamaktır. Yani Firavun, Azazil secde etmedi ama en iyi 
secdeyi onlar yaptı, insanın insan olmasının sıfatını kazanmasını sağladı. Geri 
dönmesi, ayağa kalkması, bilinçlenmesi hep hatalarımızla gerçekleşmiyor mu, 
hep günahlarımızla gerçekleşmiyor mu? Vicdanımızla kendi üzerimize 
dönüşümüz hep hatalarımızla, günahlarımızla gerçekleşmiyor mu? 

 Peki, buradaki bu zılli tecellide olanlar hani bilmeden o sıfatı 
yaşamıyor mu? Mesela Hitler, Firavun… 

 Zıl demek gölge demek, yani gölge tecelli. Yani orada da bir hakikate tanık 
oluyoruz.  

 Peki, bunlar kendilerine zulmü ne oluyor?  
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Sonuç itibarıyla ya devriyeye düşerler ya da akıbet olarak ahrette kendilerinin 
yaptıkları şeylerin karşılığı hangi Cehennemse o Cehenneme düşerler. Çünkü 
“her nefis kendi yaptığına zulüm eder” bakın Kur’an-ı azimüşşan da zulmeti iki 
türlü kullanır, bir; adalet sıfatıyla kullanır, Allah kullarına zulüm edici değildir, 
her nefis kendi yaptığının karşılığını bulur. Bak yani sonuç da karmanın 
sonucunda diyor “siz yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz” aslında buradaki 
verdiği şey adalet sisteminin sonucudur. İkinci kullanışı şöyle; “Allah kullarına 
zulüm etmez, kullar kendi nefislerine zulüm eder.” Çünkü Allah’ın bir plan 
projesi var, zulmü yok. Diyor ki; eğer plan programımdan geri düşerseniz 
amacımdan geri, erekten geri düşerseniz kendinize zulüm etmiş olursunuz. 
Yani zulüm amaçtan beri kalmaktır.  

Burada yine neden bir Tanrıya dönüyoruz, neden Tanrıya döndükten sonra 
enteresan bir şey daha çıkıyor; arş… Geçen hafta bütün kâinat üzerindeki bir 
arş üzerinden anlatmaya çalışıyorduk, onun haricinde insanın bir arşı 
olduğunu söylemiştik. Çünkü arş çatı demek, korunak demek ve insanda da 
baş olduğunu söylemiştik, dünyada manyatosfer olduğunu söylemiştik. Her 
varlığa yarattığı zaman Cenab-ı Hakk ona bir arş verir, çatı verir, bir dayanak 
verir. İç âleme gittiğimiz zamansa bilinçtir. Şimdi ama işin enteresan tarafına 
gideyim şimdi, gönüldür. Çünkü insan gönülde kendini bulur, çatıda kendini 
bulur. En yüksekte kendinizi bulursunuz, çatıya çıktığınız zaman görüş alanınız 
yükselir. Bedene, nesnelliğinize, sebepler dairesine indiğiniz zaman görüş 
alanınız sığlaşır. Yani her varlık kendi çatısına doğru gittiği zaman görüş alanı 
yükselmeye başlar ve geniş alandan bakmaya başlar. Perspektifi daralmaz, 
genişler. 

Çok enteresan, burada arşı insan üzerinden anlatıyor; “suyun üzerindeydi” 
diyor. İnsan suyun üzerinde değil midir? Bütün varlık kimyasal değerlerinin 
etkileşimi, tepkileşimi hep insanın suyu üzerindedir. Ve anlatmaya başladığı 
zaman Nuh’tan başlıyor peygamberlerden… Yine suyun kutbundan başlıyor, 
muhteşem bir şeydir. Bakın tefsir değil bu yaptığımız çalışma, tevildir. Ama 
yine de peygamberlerin kendilerinin temsil ettiği sıfatı da zikretmek 
zorundayız ki Kur’an tam anlamlı olsun. Çünkü orda zaten kendisi metaforlar 
kullanıyor, kullandığı için mecburen o temsili manalara girmek zorunda 
bırakıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk kendisinin metaforları kullandığını ve sembolik 
anlamları da ifade ettiğini, ondan da gerçekler çıkarsamamız gerektiğini 
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vurguluyor. Mesela geçen hafta Yunus suresinde su üzerinde durmamız gibi. 
Şimdi Hud(a.s) la başlıyor. 

Bir erek var, gerçeğe doğru erekte gidiyoruz ve diyor ki size tövbe edesiniz, 
geri af dileyesiniz ve ereğe doğru yürüyesiniz diye Kur’an’ı gönderdim diyor. 
Ve bizden istediği ne; Doğru yol üzerinde olmamız… Ve peygamber üzerinden 
anlatıyor; Sen bunlara ne için taviz veriyorsun. Söylediğin şeyleri aktar, başka 
bir şeye karışma… Net olarak bunu görüyorsunuz… Ve “onlarla nerdeyse 
pazarlarlık edeceksin” Resulullah’a bir ara geliyorlar yanına; “bir gün biz sizin 
Allah’a iman edelim, sana iman edelim, sende gel bizim putlara iman et” yani 
bak pazarlık konusu oluyor. İlkeden taviz verme diyor, erekten taviz verme, 
“sen emir olunduğun gibi dosdoğru ol” ve seninle beraber müminlerde olsun 
diyor.  

O dosdoğru yolu Hud(a.s)’da da görüyoruz. Doğru yol dediğimiz ereğine bağlı 
yoldur. Zaten yoldan bahsediyorsak nedenlerimize bağlı olarak istikamet ve 
menzilden bahsediyoruz. Hud(a.s) diyor ki ; “Rabbimi dosdoğru yol üzerinde 
bulacaksınız” bakın bu iki vurguyla okunur; O’nun dosdoğru yolu var, siz 
dosdoğru olursanız onu bulacaksınız. Çünkü aynı yol… Kendisi dosdoğru bir 
yol olduğu için kendisinin yolu, eğer onunla beraber hareket edersen, onun 
sıfatları üzeri hareket edersen “Rabbimi zaten doğru olmanızla bulacaksınız” 
diyor. Ve dosdoğru yol tutarlı olan yoldur, ilkede tutarlı olacaksınız. Başınıza 
gelenlerden dolayı da sabır edeceksiniz ve sabır kavramı, zannedersem 
Hud(a.s) da sabır geçiyor, Yunus(a.s.)da da geçiyor olsa gerek Hud(a.s.)da da 
geçiyordur. Ama nerden başla diyor, bakın dosdoğru yolda gitmenin temel 
ilkelerinden başlıyor. İnişe sebep peygamberlerle fazla alakadar olmuyor 
Adem gibi… İdris nebiyle biraz yükselme bulmuştuk, ama fazla İdris’e de 
gitmiyor. Çünkü onlar insanlığın çocuksu devreleri… Biraz daha yetişkinlik, 
ergenlik devresinden başlıyor, çünkü artık bilinçlendi insan. 

Nuh’tan başlıyor, Nuh’a dikkatli bakın Nuh duyguların peygamberidir 
demiştik. İlkeye doğru gidiyorsun, bakın neden Allah’a vardın ve halkı uyarıyor 
“ya halkım böyle yapmayın” ve en çok Nuh’u kullanıyor, çünkü insanın en çok 
etkilendiği noktası duygular tarafıdır ve duygularında gel-gitler yaşar. Şimdi 
rotayı aldı, gemiye bindi, Nuh ilerliyor. Ereğine doğru gidiyor, yani Allah’u 
azimüşşanın istikametine doğru gidiyor. Lakin duygulanımlar toplumsal 
ilişkilerimizde nedenlerimizle beraber git-gel yaşantılarına sebebiyet verir, o 
git gel yaşantıları sebebiyle aidiyetler ve sahiplenmelerimize sebebiyet verir. 
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Ve o sahiplenmelerimizin dahi ereğimize giderken kabul olmadığını söylüyor. 
Nuh a.s çocuğunu istiyor mesela; “Evladım tut elimi” “Ya Nuh senden 
olmayanı isteme” Veya da Lut’un karısı;  “O geride kalanlardan oldu” diyor. Şu 
eşimdir, şu çocuğumdur, ereğe giderken istenmiyor. Eşimdir demek 
aynamdır, çünkü potansiyeller eşler üzerinden ilişkilerde açılır, imtihanla da 
açılıyor, zorluklarda da açılıyor.  

Gazetede okumuştum, Karadeniz de adam yaylaya çıkıyormuş, elektrik 
gelmiyormuş. Elektrik gelmediği için çözüm aradım diyor. Sobadan elektrik 
üretmiş, yani yakıyormuş ısıdan elektrik üretiyormuş, tesisat kurmuş… Bakın 
çaresizlik neye sebebiyet veriyor. Adam yaylada soba yakıyor ve sobadan 
demiş nasıl elektrik üretirim, elektrik üretimi, ampul yapmış, üç dört tane 
ampul yakmış daha ne olsun… Muhteşem bir şey, gece karanlıktan kurtuldu.  

Çaresizlik çareye varmanın aracıdır, yanlışlar doğruya varmanın aracıdır ve 
yanlışları göstererek, olmaması gerekenleri göstererek Hud suresinde olması 
gereken üzerinden yaşamayı getirir bize.  

Lakin bakın burada çok önemli bir şey var, gelecek öngörülebilinirdir, ereğe 
bağlı yaşam öngörülebilinirdir, zaten insan öngörebilir varlık olarak 
yaratılmıştır. 

Sezgisel düzeyde, bütün beden algısallığımızla öngörebilir bir bilince 
sahibizdir. Bakın bilinç zaten öngörebilir olduğu zaman bilinç olur. 
Nedenlerine bağlı olarak, kendinde kodlanmışlara bağlı olarak her şeyi 
öngörmüyor musunuz? Yolda yürürken, bedeninizle, trafik kuralları, şu, bu… 
Yolda yürürken dahi çarptım, şöyle oldum, böyle oldum… Bütün algı sezgisel 
olarak algısal düzeyde öngörebilir olarak yürürüz, öngörebilir olarak iş yaparız. 
Tamamıyla ileriye doğru bir yaradılışımız var, fıtri olarak... 

Hemen arkasından duygusal tepkilerimizde de öyle değil mi; insanların 
duygusal bakışları, tepkilerine göre onların durumlarını anlayarak aynı 
zamanda duygusal tepkiler vermez miyiz? Öngörürüz… Olacakları sezgisel 
olarak öngörürüz, yol tutarız. Olacakları duygusal olarak da öngörür ona göre 
hemen strateji üretir tepkilerde bulunuruz.  

Ussal olarak da öngörürüz. Hz. Peygamberi o noktada uyarıyor, şimdi ilkeyi 
vermek istiyor. Mesela; “Âmâ geldiğinde yüzünü ekşitti” ayetini hatırlayın. 
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Orda ussal olarak ne yapıyor Resulullah diyor ki; “bir kişiyi daha iman 
ettirirsem kuvvetleniriz” Bir kişi daha olursa, zengin birisi kuvvetleniriz’i 
öngörüyor. Ussal olarak bir öngörüsü var ama hemen uyarılıyor; “kimin iman 
edip etmeyeceğini sen iyi mi bileceksin.” Muhteşem bir şeydir o. Ussal olarak 
neye göre öngörüp ön göremeyeceğimizin aklını veriyor. Bakın sezgisel değil, 
duygusal değil. Zaten Nuh (a.s.)’la orda ediniyor onu, duygusal değil.  

Neye göre; ussal olarak… Geleceği öngörebilip, amacı öngörebilip, ereği 
öngörebilip neye göre yaşamamız gerektiğinin bilincini bize Hud süresi 
veriyor. Aslında Hud suresinin tamamının ana fikri budur. Yani neye göre 
geleceği öngöreceksin, ussal olarak ve ona göre tavırda olacaksın. 
Resulullah’a yapılan Hud suresindeki uyarıda bu noktada düşünülmesi 
gerekir. Yani sen istiyorsun ki böyle böyle olsun ama sen ereğe bağlı olarak 
düşünmüyorsun, yani Cenab-ı Hakk’ın ereğine bağlı olarak Allah’ın ne murad 
ettiğine bağlı olarak düşünmüyorsun, evet senin niyetin güzel ama Allah ne 
istiyor, Allah’ın amacı ne?  

Bunu nerden anlarsınız Hz. İbrahim’e gidin anlıyorsunuz. Hz. İbrahim’in neden 
Tanrısı var bak, sıfatlarıyla da bir olduğu bir Tanrısı, Halil… Halil sıfatlarıyla bir; 
“dost dostun aynasıdır” Ama ereğe bağlı Tanrısı yok, işleri bir ereğe bağlı 
olarak yapan Tanrısı yok. Onun için diyor;’Lut kavmini ne için şöyle 
yapacaksın, böyle yapacaksın, “bizimle münakaşa etti” diyor, bak onu da 
orada eliyor. Ereğe giderken çoluk, çocuk, şu, bu, duygusal bağlantılar 
tamamıyla aşılması gerekiyor. Hud geliyor, kavim, mavim, aşiret nerden 
geldiği… Üstelik uyarıyor; “sizden önce Nuh kavmi vardı” diyor, mesela…  

Uyarıyor ama orda Hud (a.s) la bize yolu gerçekten gösteriyor; “Rabbim 
dosdoğru yol üzeridir” bakın “Rabbim dosdoğru yol üzeridir” dediğin anda 
yani onun kendisine ait bir amacı, bir gayesi, bir ereği olduğunu bahsediyor. 
“Rabbim dosdoğru yol üzerindedir’. Yani onu siz dosdoğru olduğunuz zaman, 
o dosdoğru yol üzerine olduğu için -yani onun kendine ait amacı gerçeklerle 
yaşadığı, bakın gerçeklere bağlı olarak dosdoğru bir yol olduğu için- sizde 
gerçeklere bağlı olarak yol edinerek, dosdoğru yolda olursanız bulacaksınız. 
Erek Tanrı çıktı… 

Orada ne diyor erek Tanrı; “dönüşünüz yine banadır” Dönüş sıfatladır ve 
zatına doğrudur. Zatına doğru gittiğimiz ve sıfatlarımızla ona döndüğümüz bir 
Tanrı’dan bahsediyoruz artık. Lakin surenin sonunda; “İşler O’na döndürülür” 
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diyor. Yani ister zılli tecellide olanlar olsun, ister asli tecellide olanlar olsun 
O’nun ereğine, ereğinde görünüşüne, ereğinde bütün işlerin yol alması ve 
sonuca varmasına sebeptir diyor. “Sen beni bir hikmet üzeri azdırttın” demişti 
ya Şeytan! Sonuçta amaca bakın… 

Burada yaptığımız felsefe önemli, nedene bağlı hikmet felsefesi yapmıyoruz, 
ereğe bağlı hikmet felsefesi yapıyoruz ve bunu Hud suresinde net olarak iyice 
anlıyoruz. Nuh(a.s) eliyor, niye nedene bağlı halen, Hud bize yolu gösterdi. 
Hemen gidin Salih’e, Salih de diyor; “Rabbim yakindir” Yakin, yolda beraber 
gittiğimiz bir Tanrı’dan bahsediyor. Ama erek tanrı yok halen bakın. 

Hemen arkasından diğer peygambere gidelim kimdi; İbrahim, kendisi İshak ile 
müjdeleniyor, Yakup ile müjdeleniyor. Burada İshak’ı çok iyi anlamak lazım… 
İshak, sebepler dairesinde bir şeyin hakikatine vakıf olduğunuz zaman -yasalar 
düzeyinde olabilir, menfaatleriniz doğrultusunda- sebep-neden ilişkilerinde 
bir sonuç elde ettiğiniz zaman insan güler, o zaman kısırlığı gider. Hani “kadın 
güldü” diyor ve çocuğu İshak’ı müjdeliyor. Güler, “ben kocakarı iken mi 
benden bu olacak.” Bak nedeni yok, bilmiyor, nedensiz… Çünkü kısır demek 
nedeni yok, daha temeli yok, zemini yok. Ama Allah ereğe bağlı olarak 
herkesten istediğini çıkartabiliyor. Aynı Salih’in devesi gibi düşünün, olmazı 
olur kılabiliyor. Eğer erek doğrultusunda yürürseniz; “biz kullarımıza 
yardımcıyız” diyor, zaten kurtarıcıyız diyor. Her türlü çıkmazdan sizi 
kurtarıyor, kısır demek çıkmaz demektir, sizi çıkmazdan kurtarır demektir. 
Hangi çıkmazda olursanız olun ereğe doğru gidiyorsanız çıkmazdan kurtarır. 
Nerden anlıyoruz; “onların dostları yalnızca Allah’tır” 

Birincisi, münafıklar ve müşrikler üzerinden görüyor; yani dayanağını 
dışarıdan bulan üzerinden görüyor. Müşrik, dayanağı dışarıda olan, öz 
varlığında Kıyam-ı Bizatihi değil, yani Allah’tan, zatında bulmuyor, direk 
dışarıda buluyor. Ne yapıyor, diyor ki; “onların dostları yalnızca Allah’tır” 
diyor, muhteşem bir ayet; yalnızlığı anlatıyor. Çıkmaza girdiğiniz anda 
yalnızsınızdır, acziyete düştüğünüz anda yalnızsınızdır. Üstelik ne derler; 
düşenin dostu olmaz. bir de tekme vuran olur. Yalnızsınızdır, düştüğünüz 
anda yalnızsınızdır ve kendi yalnızlığınızda yürürsünüz ve insan yalnızken 
kiminle konuşur demiştik, öz varlığıyla, kendi iç varlığıyla konuşur. Şöyle mi 
yapsaydım, böylemi etseydim, Ya Rabbi yardım et… Çaresiz kaldığınız anda öz 
varlığınıza sığınırsınız.  
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Deprem olmuştu buralarda 97’lerde miydi, ben askerdim o sırada, camiler 
dolmuş taşmış diyorlardı bana. “Biz savaşları bize ibadet edesiniz diye 
verirdik” diye bir ayet vardı. Belaları ve kazaları da onun için verir; geri 
hatırlatmak için, hatırlatır size ne yapıyorsunuz. Zaten size Hud suresinde yine 
söylüyor; “size Allah’ın vaadini uzaklaştıracak bir şey mi var ki” diyor. 
Yaşadıklarınızın karşılıklarını göreceğiniz ve “sizi doğada bir felakete sebep 
verecek, maruz bırakacak, şeylerden beri bırakacak garantiniz var mı” diyor. 
Çünkü hüküm O’na ait, garantiniz yok. Aynı anda şurada deprem olsa yedi 
katın altındayız herhalde, Allah esirgesin. 

Ve ikinci bir dostu daha kullanıyor, Müminlerin dostu… “Onların dostu 
Allah’tır” Nimet üzerinden dost oluyor, birisine de yalnızlık üzerinden dost 
oluyor. Yine iki açıdan da baktığınız zaman dost, Allah oluyor. Çaresizliğe 
düştüğünüz anda da dostunuz Allah, çareyi bulduğunuz zamanda nimetini 
size vermesiyle, lütuflarını size vermesiyle, ihsan etmesiyle, ihsan ve ikamla 
dostunuzun Allah olduğunu görüyorsunuz. “Dost dostun dayanağıdır” 
demiştik, bilincinizde dayanağınız Allah oluyor.  

Müşriklikten kurtulmanın ilk yolu, acziyete düşmektir, dayanaklarınız 
elinizden alınır. Bunu nefisten okuyun, Hz. Allah’u azimüşşan nefsi yarattığı 
zaman dedi ki; “sen kimsin ben kimim’, “sen sensin ben benim” dedi. Gizli 
şirk, dayanağı dışarıda değil, kendinde! Bir daha soruyor; “ sen kimsin ben 
kimim” derler ki bin sene yaktı, bin sene daha, aynı soru, bin sene daha aynı 
cevap; “ sen sensin, ben benim” der ki Rabbül âlemin; “üç gün aç bırakın…” 
Ne ile var ise onları kesin, dayanaklarını kesin, varoluş dayanakları nelerse 
kesin demektir bu. Varoluş dayanakları kesildiği zaman şöyle diyor; “sen 
benim Rabbimsin, bende senin kulunum.” Bunun bir basamak daha ilerisi 
vardır; “sen bensin, bende sen” Daha bir ileri; “ yalnızca sensin. ” Yani ben 
bile yokum, kendimi dayanak edindiğim bir tarafım yok maalesef. Bu, süreçte 
gider, Tasavvuf girdiğiniz zaman bu süreçte gider. 

Hud suresinde bize yolu gösteriyor tam. Ve o yolda Allah ile yürümemiz 
gerektiğinin bilincini veriyor, Allah’ta gerçeklerle görünen bir varlıktır, hak 
üzeri görünen bir varlıktır. Hakk ile görüneceğiz ama geçmişten arınmamız 
lazım, geçmişten arınmak için ibadeti getiriyor. “İyilikler kötülükleri 
gidericidir, ibadet ediniz” diyor, çünkü ibadet arındırıcı olandır. Çünkü 
arındırıcı olan size berrak bir anlayış ve idrak verir ki olanı fark etmenizi 
sağlar. Olanı fark etmeniz için evvela bütün nedenlerinizi yitirmeniz lazım.  
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Nuh “evladım” diyor; halen duygusal bir hal ile aidiyet ve sahiplenmelerle 
oğluna bağlı. Lut (a.s) “bunlarda mı?” diyor veya İbrahim(a.s) “içlerinde hiç mi 
iyisi yok” Kur’an’da geçmez ama öyle bir sorusu var. Ve meleklere engel 
olmaya çalışır; “Bizimle münakaşa etti.” Onunda çok duygusal olduğunu 
söylüyor zaten, “Pek halimdir O” diyor, muhteşem bir şey.  

Demek ki duygusal olan taraflarımızla, aidiyetlerimiz ve sahiplenmelerimizle 
gerçekçi olamıyoruz. Yani evrensel gerçekliliği tam göremiyoruz. Neden 
Tanrıyı bilebiliyoruz, neden Tanrıyı görebiliyoruz geçen hafta dediğim gibi; “ 
neden Tanrı doyurucu değildir “ Ereğe doğru gittiğiniz zaman bütünleşirsiniz, 
ereğe doğru gittiğiniz zaman bütünlük kazanırsınız bilincinizde. Hani insanın 
kendi varlığı dahi Ontolojik olarak istese de, istemese de sezgisel düzeyde 
olacaklara göre, duygusal düzeyde olabilirliklere göre… Mesela duygusal 
düzeyi olabilirliklere göre aynı anda stratejik bir durum tavır alırsınız, ama 
sezgisel olabileceklerin ihtimaline göre aynı anda tavırlarda bulunursunuz. 
Mesela bunu doğada çok net görürsünüz içgüdülerine bakın hayvanatların, 
aynı anda olabilecekleri sezerler ve ona göre tavır alırlar, sezgisel... Biraz daha 
duygusal tepkiler köpeklerde görürsünüz; başka birini sev aynı anda hemen 
duygusal tepki gösterir size, konum değiştirir. İnsan ise görür aynı zamanda 
stratejide uygular. Kişinin haline bakar, mesela patronunuzla ilişkiniz var, 
alışverişiniz var patronun aynı anda sertliğini görür; “işimden olabilirim’; aynı 
anda konumumu değiştireyim ve bunu bilinçsizce değil, bilinçli olarak 
yaparsın ama ussal olarak düşünmeden yaparsın. Yani dolayıma katmadan, 
aynı anda tavırları değiştirirsiniz, çünkü daha önceki bütün nedenler sizde 
kodlanmıştır, niye öyle yapmanızın gerektiğinin nedenleri kodlanmıştır. Aynı 
anda tavır sergilersiniz. Bizim Ahmet onu iyi yapıyor, bir bağırıyorum aynı 
anda tavrını değiştiriyor, strateji değiştiriyor, gülücük atıyor… Yani herkeste 
olan bir şey… 

Ve Hud(a.s) ın ismi geçen surede duygusal öngörüler, sezgisel öngörüler, ussal 
olarak ereğe bağlı dahi olsa, bireysel olarak öznel olarak belirlediğimiz 
öngörüler, sebeplere bağlı öngördüğümüz belirlemeler istenmiyor. Allah’ın 
ereğine göre, Allah’ın muradına göre öngörülerde bulunup ve ona göre 
yaşamamız gerektiğinin bilinci veriliyor. Kavim, kardeş, çocuk, eş ne varsa 
hepsini bize aştırtıyor, bütün bağlar… Müşriklik, Cenab-ı Hakk’ın dışında 
nedenlerimiz, dayanaklarımızın tamamını elimizden alıyor ve hemen 
arkasından söylüyor; “Bütün işler Allah’a döndürülür”. Bu çok önemli; bütün 
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işler ereğe doğrudur istesek de istemesek de… Ve bunu tarih bize gösteriyor. 
Ve geçmişe bizi göndermesinin sebebini görüyoruz, bir erek var ve doğru yolu 
tam gösteriyor. Geçmişe git; Allah’ın ereğinden, amacından kopanların ne 
hale geldiğini gör. Yani Allah’ın amacına bağlı olarak yaşayacaksın ya da 
yoldan çıkacaksın. Cehenneme gitmek demek zaten, Allah’ın amacından 
kopmak demek, zaten insan akıbet olarak Cehenneme atılmış oluyor o 
zaman. Hani düşünün bir şeyi hakkıyla yapmadınız, hakkıyla yapmadığınız şey 
sizde vicdan dahi oluştursa pişmanlık Cehennemine atmıyor mu sizi? Yanlış 
yaptığınız bir şey sizi yalnız bıraktığı zaman dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan 
ayrılmanın hüznüne düşmez misiniz, yanlış yaptığınız şeyler dolayısıyla. Zaten 
direk Cehenneme gidiyorsun, ayrıca akıbet olarak, mekânsal olarak bir 
Cehennem ararsanız burada cezamızı vermezse zaten orda gidip göreceğiz.  

Buradakinin karşılıkları arketipal olarak neyse o şekilde göreceğiz. Adam kul 
hakkı yemiş ateş kusar, yetim hakkı yemiş ateş kusar, dedikodu yapmış etini 
yiyen kurtlar var eder Cenab-ı Hakk… Mahlûkat-ı rabbanisi inanılmazdır, 
görenlerin aklı donar. Ben bazen espiri olarak söylüyorum Cehennemin 
modasını sevmedim diyorum, arkadaşlar şaka yaptığımı zannediyor. Vallahi, 
görülecek bir yer değil, adamın dudakları uçuklar, zebaniler, hele Maliki gören 
korku filimi hikâye, ama bir o kadarda enteresan bir melektir. Yani içinde 
Cenab-ı Hakk’a âşıktır, dışarıda kullara eziyet veren, -kullar dediğim Hakk’a 
varamamış kötü huylar-. Siz âşık olduğunuzda da aynı değil midir; Allah’a aşık 
olan bir kul kötü huylarına eziyet eder, ya böyle olmaması gerekiyor, böyle 
olması gerekiyor der, kendi kötü huylarını terbiye eder ama bir taraftan da 
kendi içinde yanar yanar durur. Yanar iken kendi kötü huylarını terbiye eden, 
Cehennem dediğimiz yerdir ve Allah’tan başka dostun olmadığı yerdir. Ha 
diyor ki; “ Dünya müminin Cehennemidir” Eğer Cehennem olacaksa burayı 
murad edin, yani yakinlik istiyorsanız Allah’tan burayı murad edin. Çünkü 
sizdekilerin açılması için gereklidir.  

Amaçtan koptunuz… Amaçtan kopmak demek, bir amaç var Allah’a, o 
kopuyorsunuz gibi çok ileriki bir amaç gibi görünüyor, değil. Şöyle anlayın, 
nedenlere gidelim; nedenler aynı zamanda ereği belirler. Allah’ın nedenlerine 
gidelim; Bir; insanı bilinmek için yarattım. İki; halife diye yarattım, ilahi 
sıfatların görünüşü. Üç; ibadet etsin, hizmet etsinler diye yarattım. Muhteşem 
bir şeydir bu üçleme. Allah için hizmet ediyor musun, ibadet ediyor musun, 
hem bir taraftan arınıp hem de ilahi sıfatların görünüşüne sebep veriyor 
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musun? Halifelik ve Allah’a bilgiyle tanık mısın? Yok… O zaman amaçtan 
saptın… 

Amaçtan saptıysan seni amaca koyacak kulları gönderiyor. “Siz eğer dinimize 
hizmet etmezseniz” “yoluma hizmet etmezseniz sizleri gideririm, yerinize yeni 
milletler getiririm” Bu bir zebaniyle olmuş, bir kulun eliyle olmuş önemli değil, 
yaşadığımız her şey bu sebeple bizim için bir imtihandır. Amaca sevk edici bir 
imtihan… Ama amaç derken din demiştik, nedir; yaşamsal olandır. Maliki 
yevmiddin, din gününün sahibi, yaşam gününün sahibi; yaşadığınızda Allah’a 
taşıyacak şey olması lazım. Cenab-ı Hakk’ı görünenlerle bilemeyiz dedik, 
eylemlerinde görürüz ve biliriz, esmaları vs. Bunları tam idrak,  kendi 
üzerimizdeki tecrübelerimizle gerçekleşir, deneyimler. Deneyimlemediğin 
sıfatını, varlığı, merhameti, cömertliği nereden bileceksin… Deney 
imlememişsen Cenab-ı Hakk’ın cömert olduğunu nerden bileceksin; sana 
olan, gelen cömertlikler… Ama sen cömertliğe yöneldiğin zaman o zaman 
bekasında. Bakın bütün ayet ve esmaların hem fena hem beka mertebesi 
vardır. Fena mertebesi ne, size o sıfatla görünür, Beka mertebesinde o sıfatı 
bizatihi kendiniz yaşarsınız (asliyetinde). Fenasında -zıllinde demiyorum- 
fenasında, o sıfatla size görünür, ama bekasında o sıfatı siz yaşarsınız, tecrübe 
edersiniz ve Cenab-ı Hakk’ı, kendi üzerinizde, o sıfatı yaşamanızla tecrübe 
edersiniz, deneyimlersiniz ve o sıfatla ayağa kalkarsınız. Kıyam-ı Bizatihi, 
zatıyla Kıyam-ı Bizatihi… Nur, sıfatlarıyla Kıyam-ı Bizatihi; O’nunla görür, 
O’nunla duyar, O’nunla verir, O’nunla sever… O’nun ilesi fazla; O sever, O 
görür, O duyar, O bilir sadece yaşarsın, “Sen atmadın Allah attı” ya kadar 
götürür sizi bu. 

Hud suresi bize yolu gösteriyor, yolun amaca bağlı olduğunu söylüyor, amaca 
bağlı olan yoldan düşmemize de müsaade etmiyor, uyarıyor; “bu sizin için 
apaçık bir Kur’an’dır, öğüttür” diyor “zaten Kur’an’ı âlemlere öğüt olsun diye 
gönderdik” diyor. Hakikaten de görüyorsun ve bizi geriye götürüyor, erekten, 
amaçtan sapanlara ne olduğunun bilincine getiriyor ve geri dönüşü de 
Şuayb’ın diliyle yapıyor. “Ey halkım sizden önce böyle böyleler vardı.” Ve aynı 
zamanda çok enteresan bir şey daha yapıyor, peygamberin dilinden 
Âdem’den Hatem’e İslam dediğimiz ilkeselliği dile getiriyor; Ya halkım, 
müşriklerden olmayın. Sizi kendisinden başka ilah olmayan Rabbe davetçiyiz.” 
Elhamdü lillahi rabbül âlemin, birincisi; Allah’a iman, ikincisi; akıbete göre 
yaşam ki bütün peygamberlerde bir akıbet uyarısı var. “Sizi kötü bir günden 
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uyarıyoruz” gibi… Sizi vakitten uyarıyoruz, yani yaptıklarınızın sebeplerinden 
dolayı sizi yine ereğe taşıyacak bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Aslında 
burada büyük bir merhamete de tanığız, yok edişten daha çok, büyük bir 
merhamete de tanığız. Yani bir amaç var, bir program var kardeşim bu 
program doğrultusunda gitmiyorsa kendi üzerinde programın açılımına sebep 
vermiyorsa, kendini geriye atıyorsun, bloke ediyorsun diyor. Seni de açmak 
için diyor elbet bir zahmet gönderecek diyor. Büyük bir uyarıdır, zaten uyarı 
olması merhamettendir. Yani Hud suresinde merhamete net tanığız. Çünkü 
Ulûhiyetiyle görünüşü aslında merhamet-i ilahi üzerinden görünüştür. 
Bakıyorsun o merhamet tavrı yani Rububiyet tavrıyla uyarışı, aslında Ulûhiyeti 
Azamın da görünüşüne sebebiyettir. 

“Kabul etmediler” diyor. Mesela orda çok güzel bir uyarı daha var “Sen 
istesen de istemesen de kabul edici değiller” demek ki program 
doğrultusunda onlarında olması gerekli… Çünkü her şey zıttıyla bilinir, her şey 
zıttıyla görünüş taşır, her şey zıttıyla ileriye doğru gider. “Bütün işler Allah’a 
döndürülür.” Ama bir daha söylüyorum, nedene bağlı olarak 
anlamlandırmıyoruz, erek doğrultusunda baktığın zaman her şey konumunda 
yerli yerince oturuyor, ereğe bağlı olarak baktığın zaman. Ne için bu kavimler 
böyle oldu, yani helak edilenlerden oldular, çünkü ereğe bağlı olarak 
yürümüyorlar ve Şuayb bize onun uyarısını getiriyor. Bakın başka surelerde de 
getiriyor, diyor; “ticaret yapıyorsunuz, gidip o kavimleri yerlerinde 
görüyorsunuz” diyor, yani geçmişten hiç mi ders almıyorsunuz… Helak edilmiş 
kavimleri görürlerdi, Araplar mesela, onun uyarısı vardır. 

Artık amaçtan hiç bir şekilde taviz vermeyen, idealistler olmamız gerektiğinin 
bilincini alıyoruz. Hud suresi tamamıyla idealizmdir, idealizmdir. İdeal vardır, 
bu ideale göre yaşayacaksın diyor, başka çaren yok diyor, kurtuluş yok. Ya 
buna göre yaşayacaksın; ya bundan olacaksın, ya bundan olacaksın ve seçimi 
size bırakıyor; öğüttür diyor çünkü. Bakın ilahi programdan baktığınız zaman 
sizde isteseniz de, istemeseniz de o programın içindesiniz ve sonuçlara 
sebepsiniz. Sen diyor sonuçlara sebepsin diyor, ama ben ereğimle gidiyorum, 
istersen sonuçlara giderken diyor ister bunlardan ol, ister bunlardan ol… 
Bütün işler bana döndürülür, yani bütün işler benim amacıma göredir. Ve 
bizden istenen tamamıyla idealizmdir, taviz verilmiyor bakın idealizmde taviz 
verilmez. İdealizm demeyeyim ideal, ideal yaşamdan taviz verilmez. 
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Cenab-ı Hakk’ın amaçlarına ve gayesine göre bir yaşam biçimi edinmek, buda 
tamamıyla idealizmledir. Öznel idealizm midir değil, tamamıyla mutlak 
idealizmdir. Mutlağa göre yaşam… Hud suresinde bize verilen bu. Amaçtan 
kopmayacaksın, gayeden kopmayacaksın çünkü gaye bütünlüğe getirir, gaye 
sulha getirir, gaye selamete getirir ama gaye gerçeklere dayalı gayedir. Bakın 
hürriyetimiz ve özgürlüğümüzü elde etmenin bir şeyini daha verdi, taviz 
vermeden yaşamak… Gerçekten taviz vermeyeceksin, hakikatten taviz 
vermeyeceksin, dayanaklarını dışarıda bulmayacaksın, neyle karşı karşıya 
kalırsan kal diyor; ister sapkınlıkla karşı karşıya kal, ister evladınla karşı karşıya 
kal, ister kavminle karşı karşıya kal, isterse karınla eşinle, çocuğunla karşı 
karşıya kal fark etmez diyor, Hakk’tan tavizin olmayacak diyor. Resulullah, 
istersen diyor, ussal olarak sebepler dairesinde öngörülerin olsun, -hani 
kuvvetlenelim, şöyle olalım, böyle olalım gibi öngörülerin olsun- katiyen sen 
yine amacından taviz vermeyeceksin… Resulullah’ı uyarıyor bakın, 
Resulullah’la da bizi uyarıyor. Hani taviz verecek tarafları var; “elinden gelse 
diyor sana söylenenleri söylemeyeceksin” diyor, “sen sadece söyleyeceksin, 
hakikati dile getireceksin, kabul edilip edilmemesi ayrı mevzu” muhteşem bir 
şeydir ya, hiçbir şekilde taviz vermiyor. “Şimdi ben bunu söylersem ters 
anlaşılır” Ya anlaşılırsa anlaşılsın kardeşim, sen hakikati söyle gibi… Duygusal 
tepki bak, aynı anda okuyor, bak strateji belirliyor, demek istediğim nasıl bir 
öngörü var. Şimdi karşısında insanlar var, bunu söylersem ne olacak, ters 
anlaşılır, şöyle olur, böyle olur, filan… Söyle, diyor sen. Bakın öngörülü olarak, 
duygusal öngörüler olarak sebeplere bağlı ussal öngörüler dahi olsa… 
Resulullah’ta ussal öngörü var bak, duygusal bile değil, böyle yaparsan böyle 
olacağın ussal öngörüsü var. Ussal öngörülerin dahi olsa diyor, mutlak ereğe 
göre diyor bakacaksın, yaşayacaksın, tavizin olmayacak muhteşem bir şeydir. 

Şimdi Hud suresi bize idealizmi, mutlak idealizmi, mutlağa göre yaşam biçimi 
edinmemizi getiriyor amenna. Ama halen daha geleceği tam öngöremiyoruz. 
Sadece nedenlere bağlı olarak, ereğinin doğrultusunda yaşamayanların 
başlarına ne geldiklerini görüyoruz ve onların dahi o yolun içerisinde olması 
gerekli olanlar olarak görüyoruz. Yani büyük resimden baktığın zaman 
Firavunda olması gerekli, Azazil de olması gerekli, iyi ki de öyleymişler çünkü 
eğer öyle olmasalar biz zaten onun sohbetini yapamayız, farkındalık olmaz, 
bilinç oluşmaz, nedenlere bağlı olarak kodlanıp da öngörüler oluşmaz 
geleceğe doğru.  Bir daha söylüyorum; Nuh’un neden Tanrısı var, İbrahim’in 
halen neden Tanrısı var, eylemlerinin sonuçlarını öngörebiliyor ama mutlak 
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ereğe göre halen öngörülerinin olmadığını görüyoruz, halen neden Tanrı’da 
olan bir İbrahim var, Lut’ta da öyle… Bir tek Şuayb de öyle değil bakın…  

Şuayb vicdanın kutbudur, vicdanın bir kıblesi de geleceğe doğrudur. Ben bunu 
niye böyle yaptım derken kişi, o niye yaptığı şeylerinde başına getireceklerini 
bilir vicdanında. Bir insanın vicdanında iki kıble vardır; bir; kendi üzerine 
döner, niye böyle yaptım der, iki; geleceğe doğru bakış olur aynı anda ussal 
olarak… Vicdanın da olan şey aynı anda ussal olarak da bir şeye sebep verir, 
geleceği öngörmeye sebep verir. Ben bunu niye yaptım, çünkü o yaptım 
dediğiyle kendi üzerine dönmüştür. Pişmanlık, tövbe ile yola gelmiştir 
amenna, ama bir taraftan da ne olabileceklerini de öngörür aynı anda. Birine 
hata yaptınız, niye yaptım dediğiniz anda olabilecekleri de öngörmüyor 
musunuz orda sezgisel olarak… Ussal ve sezgisel ama us düzeyinde sezgisel 
olarak kavrıyorsunuzdur, ne olabileceklerini öngörürsünüz hemen. Farz et 
çocuğunuza bir tokat attınız, niye yaptım… Niye, sonuçlarını öngörebilirsiniz; 
eğer haksızsanız ne olabileceğini öngörürsünüz. Bu şunu getiriyor, yasalara 
bağlı olarak birçok şeyi öngörebiliyoruz. Bilim ve yasalara bağlı olarak 
sonuçları öngörüyoruz ve bilim sonuçlardan konuşuyor. İkinci şey, Kur’an’da 
hep sonuçlardan konuşuyor, onun için ahir kitaptır. Nedenleri konuşmaz, 
Tevrat’a gidin, neden Tanrıya gidersiniz, sayfaları gidin bulun neden Tanrıyı 
anlatır. Akıbet olarak bir şeyler anlatır amenna, halen neden Tanrılar vardır. 
İncil’e gidin, erek Tanrı mekânsal olarak vardır; “Allah’ın hükümdarlığına 
taşınacağız” gibi… Başka bir şey yoktur… Burada akıbet, Kur’an’ı azimüşşan a 
girdiğin zaman akıbet olarak, ahiret olarak, yaşamsal olarak, geçmiş, gelecek 
ve şu an - üçlü zaman olarak- neyin ne olacağının bilgisini size direk sunar. 
Kur’an’ı okuyup anlayışınıza geldiği zaman ilkesel bağlamda dehşet verici bir 
şuurla karşı karşıya kaldığınızı zaten görüyorsunuz. 

Şimdi hemen arkasından gidelim, Lut kavmine her şeyin hakkıyla yaşanmasını 
getiriyor. Eş, âlemde çift… Çiftlerin bozulması dejenerasyon demek, her şeyin 
hakkıyla yaşanmasını getiriyor bize. “Ya halkım, bunu niye böyle yaşıyorsun” 
Her çift kendi varlık sıfat hakkı ne ise o hakkı gereği yaşaması gerekiyor, 
helalinde yaşaması gerekiyor ki denge olsun. Yoksa dengeler bozulur, yoldan 
sapılır. Şimdi buradaki konuştuğumuz şeylere dikkatli bakın, peygamberler 
bakın üç şey söylüyor demiştik, bir; Allah’a imanı söylüyorlar, iki; ahirete 
imanı getiriyorlar, akıbete imanı getiriyor; “sizi öyle bir günden korkutuyoruz 
ki” üç; salih amel, “ya halkım bunu böyle yapmayın” uyarısı zaten salih amele 
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teşviktir. Ki iki noktada çok enteresan bir salih amel var, bir; çiftlerin hakkı 
gereği yaşaması ve hakkı gereği kullanılması… Kâinatta, doğada olan çiftlerin 
dahi hakkı gereği kullanılmadığı zaman potansiyelleri açılmaz.  

Bundan bir hikâye anlatayım; Kilis’te kadın hastalığı sebebiyle bir adam eşi 
dolayısıyla Hz. Pir’in yanına İran da ki tekkeye gidiyor. Efendim diyor, böyle 
böyle büyük bir problemimiz var, ne yapalım? O sırada bahar gelmiş, çiçekler 
açıyor, bir kırda geziniyormuş efendi hazretleri, Sana gösterdiğim çiçekleri 
toparla; bir, iki, üç; tek tek gösteriyor. Bu çiçekleri kaynat, içir, geçecektir 
demiş hastalığı… Hz. Pir yürüyüşüne devam ederken adam orada çiçek çok ya 
hepsinden toparlamaya başlıyor. Mübareğe ayan dönüyor diyor ki; evladım 
benim gösterdiklerimi sadece toparla, o çiçeğin hem dişisi var hem erkeği var! 
Yani diğerini kullansa ondaki potansiyel ona yaramıyor, sonuç vermiyor.  

Yani her şeyi hakkıyla kullandığınız zaman sizde olanın açığa çıkması söz 
konusu, potansiyelinizde olanın. Lut(a.s) bu mantığı getiriyor bize, sizdeki ilke 
ancak çiftiyle açığa çıkar, ilişkisinde çıkar. 

Hemen arkasından Şuayb(a.s) teraziyi ne güzel söylüyor değil mi, vicdan, 
terazi… Sizin vicdanınız yok mu, kul hakkı, teraziyi sağlam tartın. Vicdanınız 
sağlam olsun, çünkü vicdan sahibi olan yaptıkları şeyle kendi üzerine dönüp, 
aynı zamanda yaptıklarının sonuçlarını öngörür, Şuayb bize o bilinci getiriyor. 
Şuayb vicdanın kutbudur ve bize öngörü getirir. Ne olabilirliğinin sezgisel 
öngörüsünü getirir.  

 13. Ayette “Yoksa Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: 
Eğer doğru iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın 
da siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin.”  

Tevrat’ı da örnek veriyor orda bunu söyledikten sonra Hz. Musa’yı da örnek 
verir. İkisini beraber okuduğunuz zaman zaten anlamlı oluyor. Hud suresinde 
ne yapıyor; hemen bir geçmişe gidiyor bizi uyandırıyor, yaşananlar üzerinden 
bize dersler çıkartıyor, kodluyor ve geleceği öngörmemiz isteniyor. Ama ussal 
olarak geleceği öngörmemiz isteniyor, yani mutlak ilkeye bağlı olarak 
geleceğin öngörülmesi isteniyor. Şimdi geliyor bir tanesi size diyor ki; Ben 
Allah’ın peygamberiyim’, size söz getiriyor sadece, başka hiçbir şey yok. Elinde 
tutulacak hiçbir şey yok, sadece diyor ki bu Allah’tandır… İnsanlar doğal 
olarak da ne yapıyor inanıyor veya da inanmıyor, doğal olarak… Yani imanı 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

523



vardır inanıyor, imanı yok inanmıyor. Yani böyle bir surenin gelmesi, Hakk’tan 
gelmesinin olabilirliği yoktur diye bakıyorlar, yani Allah göndermez diye 
bakıyorlar. Yani bir; bula bula seni mi buldular, iki; Allah böyle bir şey 
göndermez. Lakin hemen Tevrat’a döndürüyor, geçmişte örneği var, geçmişte 
örneği varsa zaten olabilir. Bir de yani muhkem kılındı derken geçmişte örneği 
var. İlk ayete gidin muhkem kılındı diyor, sağlamlaştırıldı, niye geçmiş de 
örneği var. Yani geçmişe git diyor Tevrat var mı var, o zaman niye kabul 
etmiyorsunuz diyor. Geçmişi de ben göndermişim diyor, kabul edilebilirliliği 
var yani. Geçmiş de örneği var demek; gerçekliliği var demektir, demek ki 
gönderebiliyor, gönderiyor. Bunu günümüze vuralım; bir Evliyaullah gelsin 
size desin ki, bu bu bu hakikattir desin, bu hakikate göre zamanımızın tini 
budur yaşanması gerekiyor. Nerden biliyorsun, sen kim oluyorsun? Hani 
Gülşen-i Raz’a sormuşlar ya; “efendim Allah insandan konuşur mu?” O da 
demiş; “ya ağaçtan konuştuğuna iman ediyorsun da, insandan konuştuğuna 
mı iman etmiyorsun” Geçmişte var, yani olabilirliliği var ve tarih bizi 
olabilirliliğini gösteriyor, gerçekliliğini gösteriyor. Buradaki iki ayetin ardı 
ardına gelmesinin sebebi ki ardı ardınadır, Kur’an’ı azimüşşan da diyor; “on 
sure getirin” bakın meydan okuyor. 

 Neden on sure diye merak ettik. Bu on birinci sure… Acaba on süre 
geride kaldı, ondan olabilir mi? 

On sure geride kaldı, doğru, bak öyle düşünmedim, sen güzel düşündün. “On 
sure getirin” diyor,  on sure dediği zaman ilkeli, tutarlı, birbiriyle dayanaklı 
olan bir şey getirin diyor. Sure demek; vakit demek, devir demek. Ama 
devirler kopuk, katman, kat değil; katman katman, iç içe olan… On tane sureyi 
işledik şimdiye kadar, on surenin tamamında birbirine ne kadar içkin, birbirine 
ne kadar grift ve birbirini ne kadar destekleyici ve ne kadar tutarlı. Üstelik 
ayet bağlamında gitmiyoruz, ayet bağlamında gitsek işin içinden çıkamayız. 

On sure dediği zaman, hakikaten de geçmişine baktığın zaman on sure… 
Zaten Hud suresi geçmişe gidiyor, “sende geçmişte indirdiğim, Yunus’a kadar 
indirdiğim kadar on tane tutarlı sureyi getir” Ama o sırada inerken on tane 
sure hazır değil, bu bizim için söylenen on sure. Şimdi geçmiş zamanda gelmiş 
ayetler ve diyor ki on tane sure getirin, yani tutarlı bir söylev getirin. Şimdi 
Arapların o sıradaki geleneğine gidin, şiir ve doğaçlamalar üzerinden şiirler var 
biliyorsunuz. Ve kitap aklı yok, sözel nakil var. Kitap aklı dediğim ürün 
vermiyorlar kitap olarak. “Size kitap gönderdik” diyor ya, kitap bilinciniz yok. 
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Yani tutarlı bir bilinciniz yok sizin, devam eden, geleceğe aktarabileceğiniz bir 
şey yok. Sadece sözel olarak, şiirsel olarak doğuşatlar aktarıyorsunuz diyor ve 
onu Kâbe’nin duvarında asarlar. On sure getirecek akıl yürüyüşü yok. Bir de 
şunu şöyle düşünün, şiirsel poetik olan şeyler doğaçlamaya bağlı olarak rahat 
gelirler. Sezgide kuvvetliyse ilhamat düzeyinde, inanılmaz müthiş şeyler 
üretebilirsiniz. Ama düz yazıyla gelen içerikli, ilkeli yazıyla gelen inanılmaz bir 
şeydir ve zorlanırsınız. On tane cümle yazın. Ben size bir tane isim vereyim 
Allah’ın bir esmasını diyelim ki bir sayfa yazı yazın bunun üzerine, 
zorlanırsınız, emin olun zorlanırsınız. Rahman esmasını on sayfa yazın 
diyeyim, on sayfa Rahman esması üzerine yazı yazın. Düz yazı zorlar, düz yazı 
akıl ister çünkü. Hem poetiktir şiirseldir, hem de ilkesel olarak, tutarlı olarak 
felsefi bir metin olarak inceliyoruz şu an… Ayet ayet kalbimize, sezgimize 
hitap eden, irfanımıza hitap eden olarak da incelemiyoruz Kur’an’ı. Hani bu 
ayetten bunu anımsadım tefsirsel olarak da değil, tevilsel olarak irdeliyoruz ve 
tutarlılığı görüyoruz. Bir insana verin bir kompozisyon yazsın on sayfa bir 
esma üzerinden, tutarlılık fazla göremezsin, kolay değildir. Çünkü kalem aklını 
ister, akıl tutarlılık ister, gerçeği ister. Metin kendi içinde tutarlıysa zaten 
felsefidir, kendi içinde tutarlı değilse zaten mantıksızdır, felsefi değildir 
demektir.  

On sureyi birçok şeyle de anlamlandırabiliriz, ama zaten, meydan okuyor yani 
yapamazsınız diyor. Hakikaten de bin dört yüz sene boyunca bakıyoruz daha 
yok. Halen bu meydan okumaya cevap verecek ne bir filozof çıkmış, nede 
başka biri… Bak üç zamanlı konuşuyor bir de! Üstelik bütün Felsefe Tarihi 
neden Felsefesine bağlıdır. Yani neden hikmetine bağlı olarak Felsefe 
yapılmıştır, hiçbir zaman erek ilkesine bağlı olarak Felsefe yapılmamıştır, erek 
ilke gösterilmiştir ama onu söyleyeyim. Ereği ilke olarak alıp da üzerinden 
Felsefe yapma diye bir şey yok. Yapıyor sonuçlar üzerinden konuşuyor sana, 
Kur’an’ın mantığı tamamıyla sonuçlar üzerinden konuşmaktır. Kimlik yani 
hüviyet ve ahlak belirimi demiştik, bu iki ilke üzeri okuyun, tamamıyla 
tutarlılığını görüyorsunuz, ayet bütünselliklerini. Surelerin ilkelerinden 
okuyun, birbirilerini nasıl surelerin desteklediğini bu sefer görüyorsunuz, 
muhteşemdir ya.  

On tane getirin meydana okuyalım hadi, biz yapmaya çalışalım. İki tane ayet, 
hem evrenseli kapsayacak, geçmiş zamanı kapsayacak, şu ana hitap edecek ve 
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bizi ileriye taşıyacak ama gerçeklere göre ileriye taşıyacak! Yani mutlak ilkenin 
yürüyüşüne göre ileriye taşıyacak!  

Mutlak ilkeyi kabul etmeyen filozoflar var ya. İnsan, Tanrı ölmüştür! Her an 
sende canlılığa sebebiyet verir, yani sende karşılığı olacak demektir o, canlı 
olması sende karşılığı olacak demektir. Mushaf insanda dirilir ve Kur’an olur. 
Ne zaman insan yaşamına alır Mushaf’ı işte o zaman Kur’an olur, ne zaman 
onunla yaşantısına yön verir o zaman Furkan olur sizde. Bunları farklı farklı 
tabir edenlerde vardır, âlem Furkan’dır, insan Kur’an’dır, kitap Mushaf’tır diye 
tabir edip kategorilere koyanda var. Ama ne zaman Furkan’ın sizi 
bilinçlendiriyor, siz ne zaman Mushaf’ı okuyorsunuz, sizde canlanıveriyor, 
karşılık buluyor o zaman Kur’an olur. Ne zaman ki yaşantınıza onunla yön 
veriyorsunuz, iyiyi, kötüyü, doğruyu, ereğine bağlı yaşamı biraz önce 
yaptığımız gibi, ereğe bağlı yaşam olarak bilinçleniyorsunuz, sizi ereğe sevk 
ediyor o zaman sizin için Furkan’dır artık o, taviziniz yoktur ki artık. Hud 
suresiyle beraber artık bizim için Furkan olacak bu. 

Şimdi Yusuf(a.s) gideceğiz biraz sonra, bakalım orda ne çıkacak! 

- Efendim, bu on sureyi Hz. Resulün ilim ondur hadisiyle ilişki kurulabilir 
mi?  

Ama o ilim ondur, ilim ikidir, kurulabilirde biraz tefsire doğru kayarız. Tevil 
yapıyoruz ya oraya doğru gitmeyelim. Çünkü ilim ikidir dediği de var, din ilmi 
ve sağlık ilmi diye ayrıştırır. İlim ondur diye tafsilatına işte fıkıhtır, ayettir, 
doğa ilimleridir diye ayrıştırılabilinir. Tefsire doğru gideriz işin içinden 
çıkamayız. 

 Buradaki şahit kavramını anlamamışız, şöyle diyor;  
 “Rabbin tarafından gelmiş bir açık delile dayanan ve kendisine 

rabbinden bir şahidin izlediği ayrıca kendisinden önce bir önder ve bir 
rahmet olarak Musa’nın kitabı elinde bulunan kimse inkârcılar gibi 
midir? Çünkü bunlar ona Kur’an’a inanırlar. Zümrelerden hangisi onu 
inkâr ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan 
şüphen olmasın, zira bu senin rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. 
Fakat insanlar bilmezler.”  
Buradaki şahidi sorduk.  
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O şahit Hz. Resulullah’ın zamanında bir tane Yahudi var ve Resulullah’ın 
bizatihi peygamber olduğunu bilinci de var ve bizatihi Tevrat artık yaşamına 
geçmiş bir zat var. 

Bu tefsire kadar gidiyor da yani siyer üzerinden tefsire gider. Bir odur, ama 
siyerine gittiğiniz zaman zamanında bizatihi Tevrat’ın hakikatine göre yaşayan 
bir tane… Hakikatiyle diğerleri yaşamıyor mu, elbette ki var ama bizatihi 
Tevrat’ı özümsemiş bir insan var. Onun gerçekliliğini özümsemiş, yaşamdaki 
gerçekliliğini özümsemiş, Allah’a iman eden bir tanık var. Şimdi düşünün 
kendi elindekine tanık, birisi daha geldi diyor ki “Bana da kitap geldi”, gelmez, 
niye, çünkü Tevrat var. Tevrat zaten gelebilirliliğine de işaret ediyor, böyle bir 
tarafı da var.  

Bir tanık daha vardır Cebrail’dir, getiren, önünde, arkasında, Kur’an’ı getiren 
kim? Verirken tanık olan, alırken tanık olan Cebrail’dir. Onu da bırakın verilen 
kişi zaten önünde ve arkasında tanıktır. Yaşadıkları ve yaşayacakları, yaşamış 
oldukları… Yaşadıkları, zamanında kendi vaktinde yaşadıkları aynı anda eş 
zamanlı olarak ve yaşayacakları ile her şeyine tanıktır. Ve Resulullah’a 
kendisinin tanık olacağını buradaki iki şey, bir; Cebrail tanıktır, iki; Resulullah’a 
da kapı açılıyor tanık olacaksın. Tefsir manasını açtığınız zaman orda tanık 
olacaksın, çünkü yaşayan yaşadığıyla tanıktır. Bir daha söylüyorum yaşayan 
yaşadığıyla tanıktır. Getiren götüren tanık Cebrail’dir onu söyleyeyim altını 
çizeyim. Kendi vakti zamanında siyerde bir tane tanık olan kişi vardı, amenna. 
Gerçek olduğunun bilgisi vardı ama Tevrat’tan bir türlü taviz veremedi. Yani 
Tevrat’ı aşıp da yeni olan şeyi kabul edemedi, böyle birisi her zaman gözümün 
önünde onu söyleyeyim altını çizeyim. Bir o kastediliyor siyer üzerinden 
bakarsan, hakikati üzerinden bakarsan Cebrail’in kendisi bizatihi tanık, üç 
yaşadığınız şey, bunlar neyi anlatır, yaşadığınız şey tanık olacağınız şeydir ve 
Kur’an yaşamda tanık olunacak kitaptır. Bakın yaşam kitabıdır bu, yani 
Mushaf olarak duvarda duran bir kitap değil, okuduğunuz zaman yaşam kitabı 
olduğunu görüyorsunuz.  

 İlkeli olarak yürüyorsunuz, Hud(a.s)ın ismiyle anılan sure üzerinizde tecelli 
etti, tamamıyla idealistsinizdir. Ne Nuh’un tufanlarında sağa sola kayarsınız, 
şu evladımdı, şu karımdı, şu eşimdi, şu kavimdi… İbrahim’in itirazı ne; “ya 
Rabbi bunu niye böyle yapıyorsun”  Yani yapma! Cenab-ı Hakk’ın bir amacı 
var, amacına doğru yürürken birileri amaçtan saptıysa kaldırıyor. 
Vücudunuzda bir kanser hücresi var ne olur, eğer tedavisini yapmazsanız 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

527



bütün insanlık hayatı boyunca yayılır. Bütün insanlık zihniyetini bulandıracak, 
bilincini, zihniyetini bulandıracak her şeyi yok ediyor. Ama yok ederken de 
geçmişinde bırakmıyor, zihniyeti yok etmiyor ama bak uygulayıcılarını yok 
ediyor, bize ibret olarak gösteriyor. Halen zihniyet devam ediyor ama 
Şuayb’in kavmi yok mu, bir tane değil binlerce, Musa’nın kavmi yok mu bir 
değil binlerce, Firavun dediğimiz, Karun dediğimiz, Lut’un kavmi bir değil 
binlerce var; zihniyet devam ediyor. O zihniyeti gördükçe bilinçleniyoruz, bu 
zihniyet evvelde böyle olmuştu, o zaman böyle olmaması gerekiyor, 
kendimize ders çıkartıyoruz.  

Şimdi güne dönelim, orada söylenen zihniyetlerin tamamına gidin yani putlar, 
müşrikler, dayanağını dışarıda alanlar, sonunda yıkıldığını görmüyor muyuz? 
Şu anda ki psikolojik rahatsızlıkların tamamı nedenlerine bağlı olarak sebepler 
dairesinde yaşayan, amacı olmayan insanlardır. Çünkü amaç bütünler insanı, 
en kötü amaç bile olsa insanı bütünler, sağlıklı kılar. Şifa dahi bütünlüğünü 
sağlamak demek değil midir demiştik hani. Şimdi bu bağlamda bakın erekte 
şifa verir zaten, Kur’an’da zaten şifadır, sizi ereğe taşıdığı için… Bütünlüğe 
taşıyor. Zaten doğal olarak, psikolojik olarak sağlıklı olduğu için vücut olarak 
da sağlıklı olursun.  

—Ya efendim böyle dediniz ama geçenlerde bir grip yaşadım, diyor. Senin 
potansiyeline ait bir şey vardır onu çıkartmaya çalışıyordur, amaca doğru 
giderken seni başka bir yere taşıyor. Yani amaç dediğimiz birçok mertebe, 
makam, hal var, bir makamdan bir makama giderken senin potansiyelleri 
genişletiyordur. Elem neşrah leke sadrek; göğsünü geniş kılmadık mı? O göğsü 
genişletene kadar başından ne geçtiyse… 

Şimdi hepsini günümüze şimdi taşıyayım, hiç duygusal tepkileriniz sebebiyle 
taviz verdiğiniz olmadı mı, yaşam ilkelerinizden, prensiplerinizden olmadı mı? 
Veya hiç böyle bazen insanların içinde böyle nefsi sapkınlığa doğru sevk edici 
haller verir, herkeste olur bu istisnasız, kaçarı yoktur, yanında bir tanesi 
otursun oturduğunun hali vurur yine olur, kendisinde yoksa dahi. Aynı anda 
onları bakın o hali helak etmeniz lazım, helak etmezseniz bilincinizi ele geçirir 
ondan sonra gidersiniz güme. Yani bu haller sizde tezahür etti mi, mesela 
ticaret yapıyorsunuz adamın malından çalacaksınız, ya yüz gram eksik 
tartayım görmediler ha, herkesin içinden geçer geçtiği zaman kafasına 
vuracaksın. Çocuklara bile söylüyorum on gram fazla tartın eksik tartmayın, ya 
görmediler şunu şuradan vereyim katiyen Allah görüyor. 
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Şimdi ayetleri günümüze taşıyın, kendinize taşıyın; yolda yürürken taviz 
verme, çoluk, çocuk, eş, içinden doğan her türlü nefsi emarene ait şeylere 
sakın aldırış etme, seni ereğinden koparmasın. Bunların boyunlarını vur, 
vurmazsan kendinde seni yoldan saptırır, amaçtan saptırtır, o zaman ne olur 
geri amaca dönmek için başına bir bela gelmesi lazım… Yani seni uyarıcı bir 
şeyin başına gelmesi lazım… Bu sefer felaketlerle seni uyarıyor, yerden su 
akıyor, gökten su akıyor; yer suyunu tut, gök suyunu tut diyince iyileşiyor 
adam. Duygusal olduğumuz zamanda öyle; gözünden, burnundan akmıyor 
mu, birde cır cır olduysak… “Yer suyunu tut, gök suyunu tut” “Tandır kızıştığın 
da” ilkeye bağlı hasretimiz, hüzünlerimiz oraya taşıyıcı kuvvet daha da 
kuvvetlenir bizde… Ama bir bakıyoruz sebepler dairesi bizi aidiyetlere çekiyor, 
oğlum, evladım; katiyen diyor senin tandır kızışmışken sen yolunu tut diyor. 
Eğer diyor sen sebeplere geri dönersen yoldan olursun, Allah’tan olursun 
demektir.?  

 “Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp 
vermeleri vardır ki” diyor. Bu ayetin açılımı… 

Sonuca göre yaşamayan herkes sonuçta mutsuzdur. Cehennemin özelliği ne 
demiştik; acziyete düşmek, mutsuzluk, huzursuzluk… Cennetin özelliği ne; 
selamet, huzurlu olmak, mutlu olmak… Mutluluk Südur içeriden gelir, kıpır 
kıpır… Sizi mutsuz kılan şeyler genelde hep dışınızdan gelir. Kimyasal olarak 
mevsimlerden geçerken içeriden gelen sıkıntılar hariç, hani sonbaharın 
kendine ait sıkıntıları olur, ilkbaharın kendine ait sıkıntıları oluşu heyecanlar 
filan… Üstelik şu anda Mayıs ayına giriyoruz sakarlık ayına giriyoruz, çünkü 
doğa o kadar değişiyor ki algılarımızı zayıflatır, sakarlıklar çok olur, en çok 
sakarlıkların olduğu aydır. Mesela yazdan sonbahara giderken bela ayıdır 
mesela, üzerimize sıkıntılar çok gelir. Bela ayıdır demem öngörülerimiz kesilir, 
ufak tefek şeyler yaparken birçok şeye sebep veririz, belalara sebep veririz. 
Bak bahardan yaza geçerken Mayıs ayıdır daha çok inanılmaz sakarlıklar olur, 
elimiz ayağımız tutar, çünkü vücut kıpır kıpırdır zaten. Yazdan sonbahara ve 
sonbahardan kışa doğru giderken genelde Eylül-Ekim ayıdır; belalar daha çok 
gelir. Yani müminlerin en çok sıkıntıları sonbahardadır, en çok sakar oldukları 
ay bahar ayıdır, baharın sonlarıdır. Bütün insanlarda genelde olur bu,  ben çok 
denedim bunu. 

 Bedbaht olanlar ateştedir… 
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Amacına doğru yürümediğin şey, amacına vardırtmadığı için sonuçta onunla 
yüzleşeceğinden sebebiyet, Hakk ile yüzleşeceğinden sebebiyet seni bedbaht 
eder. Bunu en basiti biraz önce konuşmada anlatmıştım, yaptığınız şey 
sebebiyle vicdanınızla kendi üzerinize döndüğünüz zaman bir pişmanlık 
hissedersiniz ama aynı anda sezgisel olarak yaptığınız şeyin, şeyleri de ne 
yaptıysanız artık, onun da öngörüleri size gelir ve sizi yakar. İki türlü yanış var, 
bir; yaptığınız şeyden dolayı pişman oluşun yanışı var, iki; nelere sebep 
verdiğinizin öngörüsü oluşu sezgisel olarak, sizi yakar. 

 Burada nefes alıp, öyle feci nefes alıp verirler ki diyor. 

Öyledir bak, biraz önce anlattığımın halini düşünün, öyle bir nefes alırsınız 
feci… Ne yaptım, ya ne yaptım! Farz et ya çok büyük bir yanlış yaptınız ve 
sonuçlarını öngördünüz, görmeden önce ilk önce ne yaptım diye kendinize 
dönersiniz. Hemen arkasından bir mukabil ne yaptım yani geleceğinize 
bakarsınız çünkü başınıza gelecekleri öngörüyorsunuzdur. İş hayatınızdan 
düşünün nasıl bir soluk alırsınız orada, iki türlü, bir; kendi pişmanlığınız, iki; 
olacaklarının size zahmet vermesi, Cehenneme kendi kendinizi attınız yani, 
kimse atmıyor! 

 108. ayet “Mutlu olanlara gelince onlarda Cennettedirler Rabbinin 
dilediği hariç, gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi 
kalacaklardır. 

 Gökler ve yer durdukça diyor, bir de bazıları hariç… 
 Bazıları… Burada benim anladığım gökler ve yer durdukça onlar 

Cennette kalacaklar mutlu olan tayfa kimse, ama Rabbinin dilediği 
hariç olanlar kalacak. Şimdi hem Cennetteler ama Rabbinin dilediği 
hariç bazıları oradan tekrar çıkartılacak yani bu nedir?  

 

Bunun ahiretini de düşün fark etmiyor, ahirette de öyledir. Bir; yaptıklarından 
dolayı pişmanlık, yaptıklarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalmanın verdiği acı, 
ne büyük zarara uğramışlardır. Zarar ayetiyle okuyun onu, “zarara 
uğramışlardır” ayetiyle okuyun net oturur o zaman. 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

530



Rabbinin dilediği hariç direk devriyeye geri döner demektir. Demek ki Rabbin 
dilediği hariç, sonsuza kadar orada kalacaklar demektir, evet ama birileri 
hariç… 

Tefsir olacak şimdi ama olacağını söyleyeyim yinede. Cennetten Cennetlere 
geçiş yok, daha üstün bir Cennete geçmek için buraya, bulunduğun Cennetten 
geri gelmek zorundasın. Burası geçiş yeridir makas derler buraya. Dünya bir 
makastır, hani tren yolu makasları olur ya yön verir. Bu makasa… Çünkü her 
şey karşıtıyla burada yaşanır en yetkin şekilde, yani Cennet, Cehennem, 
Şeytanlık, Rahmaniyet. Şimdi Cennete gittiniz Şeytan var mı, yok karşıtınız var 
mı? Dostlar var, dayanaklar, Allah var, bir de nimet içerisindesinizdir. 
Nimetler üzerinden Hakk’a yürüyüş olmaz, Cehennemin kendisi üzerinden 
Hakk’a yürüyüş olur. Yani burada zillete düşmeden, dibe vurmadan ilahiyatta 
yükselme olmuyor.  

Onun için eğer bir Cennetin nimetleri bir kişide tamamlanırsa Rabbim onu 
geri gönderir, bazen… O Cennetin sahipleriyse onlar sahiplerini altını çizerek 
söylüyorum, sahipleriyse ümmetleriyle beraber geri gönderilir. Eskiden bunu 
şöyle derlerdi daha kibarca, ailesiyle beraber gelir. Yani geçmişte kimlere söz 
verdiysek aile olarak, geçmişimiz dediğimiz sonuçta gideceğimiz yerde 
olanlardır. Ama sonuçta yepyeni bir Cennete taşınıyoruz. Buraya gelişin bütün 
mantığı daha yüksek derecede bir şefaat çarkında, daha yüksek dereceye 
ermektir. Evet, hizmet için gelip gidenler var, hizmet ederken dahi daha 
yüksek bir dereceye erer. Gezip gelmeye gidenlerde var, hani geziyorlar, 
tozuyorlar vs. öyle gelip gidenlerde var, amenna. Onlarda gezip görürken 
daha fazla bilinçlenerek daha yeni bir yere eriyorlar. Yani sonuçta mantık hep 
daha iyiye taşıyış, hep daha güzele, yani tekâmülde her zaman daha iyiye gidiş 
vardır. Bir daha geliş varsa daha iyiye doğru gidiş içindir o. Geliş-gidiş o 
noktada çok önem arz ediyor. 

 Bir daha söylüyorum; Cennetten Cennete geçiş yoktur, Allah ola ki murad 
etti, o murad ettiği bir daha döner gelir. Eğer kavmi varsa, ailesi varsa onlarla 
beraber gelir, onlarla beraber giderler. Ama ayrı ayrı yerlere dağılırlar, nerede 
olursa olsun en sonunda birbirlerini bulurlar. Birde baktım ki Babamı 
görmüştüm vallahi diyorum, geçmişimi göstermişlerdi, tak anne karnında 
rahme düşerken dahi yanımda duruyorlarmış, dedim pes, tamam anladım, 
nerden geldiğimi biliyorum. 
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Yani karşıda Metin Baba vardı, Lütfü Filiz vardı, Kemter Dede vardı, var oğlu 
var karşıda, halende var. Ama beni altı ayda kafeslediler. On dokuz 
yaşlarındayım, karşıdan buraya ticarete geliyorum, konfeksiyon atölyemiz var, 
imalat yapıyoruz, o sırada Laleli çok canlı caf caflı bir yerdi ve bir ay içerisinde 
kafesleniyorum. Yani Babanın yanına gidiyorum, sohbete başlıyoruz. “Evladım 
biz seni buraya getirdik” demişti, işi bitirdi. Çünkü göstermişti, gösterdiği için, 
yani daha öncede onlarla beraber olduğumuz yerden gelmişiz, bulunduğumuz 
Cennetten gelmişiz. Ve anne rahmine dahi düşerken senin yanında duran bir 
zatsa o zaman eyvallah, diyecek hiçbir laf kalmıyor. Yani geri ailesine dönüyor 
insan… Yani Metin Baba çok küçük, diğeri çok büyük, öbürü çok büyük gibi bir 
şey değil, bu bağlı olduğunuz aile ile alakadar bir şey. Baba onu şöyle derdi; 
“Yavrum, baban çöpçü bile olsa baba babadır, Cumhurbaşkanı bile olsa baba 
babadır” Benim babamda oydu, başka bir şey değil. Maneviyatta önemli olan 
ailedir, baba kimliği ayrı bir şey, yaptığı iş ayrı bir şey. Baba kimliği ona ait bir 
şeydi, yani babamız oydu, yani o ruhtan beslenerek hayata geldik, o ruhtan 
doğduk.  

“Onlar geri gelirler” diyor, aşağı indirirler. Yüz Sene Mücahitleri, şehitler,  
Gavs lar bir defa daha gelme hakkına sahiplerdir. Bazı çok büyük Evliyaullah 
birkaç defa istediği gibi gelip gidiyor, özgürlüğünü elde etmiş hürler birkaç 
defa gelip gidiyorlar. Ya böyle bir şey olur mu, nasıl oluyor bu… Ya elbise bu,  
o kadar zenginler ki şu elbiseye bürünme kudreti onların için çocuk oyuncağı. 
İsa gelecek, İsa gökten mi gelecek, kanatlarla angel angel, uça uça! Yok, aynı 
yoldan gelecek, nasıl gelecek. Tanıyan olur mu derdi Baba. Olmaz, yani geçmiş 
olsun. Hıristiyanlar bekliyor, daha çok beklerler vallahi… Yok, öyle bir şey 
kanatlı, kanatlı birini bekliyorlar, meleklerle aşağıya süzülecek, kanatlı 
melekler her taraf kuşatılmış... Aynı yoldan gelecek ya, kim nasıl geliyorsa 
aynı yol ile. Sünnetullah’tan tavizi yoktur Allah’ın. Ayriyeten bir İsa gelirse onu 
bilmem. O da başka bir İsa’dır herhalde… Öyle bir İsa’nın gelişi yok yani, 
Allah’u azimüşşan Sünnetullah’tan taviz vermez. Bazı mucizelerle taviz verir 
ama geliş gidişlerde sırıttırmaz katiyen. İsa’yı düşünün, Cennete yükselmedi 
mi geri gelecek, yok efendim böyle bir hadis-i şerif yok, şu yok, bu yok… 
Hadis-i şeriflerin çoğunda vardır, gelecek diyor. Hz. Allah azimüşşan dahi onun 
geleceğini müjdeler. Bir ayet vardır oraya gittiğimiz zaman iki sır vardır, 
“benden sonra Ahmed gelecek” der, o aynı zamanda kendisinin Ahmed 
esmasıyla beraber ineceğine de işarettir bir. İki; Resulullah’ın ümmetinden 
geleceğine de işaretler vardır. Üç; Hz. Resulullah’ın geleceğine de işarettir. 
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Muhammed demiyor Ahmed diyor, Hz. Resulullah’ın geleceğine dahi işarettir 
o ayet. Muhammed esmasıyla gelmiştir ama Ahmed esmasıyla geleceğine 
işarettir aynı zamanda. Bakın Ahmed esmasıyla gelecekse arada o Ahmed 
esmasından gelmeden önce bende geleceğim demektir. Çünkü Ahmed’i 
müjdeliyor ya, Muhammedi müjdelemiyor, Ahmed’i müjdeliyor. Yani o ayet 
hem İsa’nın bir daha geleceğine işarettir, hem Hz. Resulullah’ın bir daha 
geleceğine işarettir. Resulullah’ın geleceğini Hz. İsa müjdeliyor. 

 Peki, bu ayette gökler ve yer durdukça dediği zaman dilimi var…  

Zaten yerler ve gökler demek zamansal ve mekânsallık demektir. Yani böyle 
algılayın Felsefi olarak algılarsanız, zamansal ve mekânsallık olduğu sürece 
olacak ama zaman ve mekân yoksa zaten Cennet diye bir yerden 
bahsedemezsin. Cennet dediğinde zamansal ve mekânsal değil mi? Yani 
zaman ve mekândan bahsettiğiniz müddetçe varoluş vardır, yoksa yoktur 
diyor. Zaten o zaman Cennetten de bahsedemiyorsun bir o. İki; zaten yerler 
ve gökler yani zaman ve mekân var olduğu sürece onlar ordadırlar. İçlerinden 
birisi hariç veya birileri hariç… Birçoğu da hariç yani giden gelenler var, yani 
cennet mekânlarını bırakıp burada Cenab-ı Hakk’a hizmet için gelenler, 
insanlığa hizmet için gelenler, kendi varlık mertebelerini arttırmak için 
gelenler var. Ki ceza olarak devriyeye düşenler bile var yani Sicin 
Cehennemine, yani Doğa Cehennemine düşenlerde var. Baba onu şöyle 
demişti; “yavrum, minareye çıkıyoruz Allah’u ekber, Allah’u ekber, Allah’u 
ekber… Ne bu in çık, in çık, Allah’u ekber. Bir defa çık, Allah’u ekber de! Öyle 
bir Allah’u ekber de ki bir daha inip çıkma”  Halen kulağıma küpedir. Nasıl o 
Allah’u ekber’i diyeceğim diye de merak ediyorum birde… Çünkü meraklısı 
değilim artık dünyanın, kim geliyorsa gelsin ben gelmeyeceğim. Ha bir ara 
duam oldu Resulullah’ın bin küsur sene sonra geleceğini çok iyi biliyorum. 
Allah’u azimüşşan a dua etmiştim, “Ya Rabbi eğer gelirse bende yanında 
geleyim” kendisine olan muhabbetim sebebiyle… Yoksa hiç meraklısı değilim, 
vallahi kim geliyorsa gelsin. 

Tefsir olarak birçok şeyle doldurulabilir oraya kadar girmeyeceğim. Ayetin 
yaşamsal olan bireysel tarafıyla sizdeki karşılığı ne? Şimdi Cennet mekân, yani 
yerler gökler durdukça; siz bu dünya yaşantısında gönlünüzde Cennet mekânı 
edindiniz ve mutlusunuz. Allah’a, ereğe doğru yaşantınızda başınıza 
problemde gelmiyor, ceza da gelse, sefa da gelse Cennet-i mekân 
yaşıyorsunuz… “Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. 
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Bana seni gerek seni” Aşkı da geçtik, ussal olarak da mutmainliğe ermişsiniz 
amenna. Yerlerle gökler durdukça diyor; senin yerlerin ve göklerin durdukça… 
Sen mutlusun ama dünyanın gerçekleri var!  

O sureden nereye atlayacaksın Yusuf… Hayatın gerçekleri var diyor, ineceksin.  

Bir kişi iner diyor, senin o varlık ikliminde beslediğin neler varsa… Birçok insan 
besliyorsundur, Platon, Aristo, İbrahim, Musa hepsi potansiyellerinde var, 
yaşantında var, hepsi ilkeler olarak var. Ama sen onların içinden, o nedenlerin 
olan anlayışını, bilincini sağlayan nelerse, onların içinde sıyrılırsın; hayatın 
gerçeklerine geri dönmek zorunda kalırsın. Burada da öyle yapmıyor muyuz? 
Hz. Musa, Hz. İsa, geçmiş kavimler, onlar, bunlar hepsini içselleştirmiyor 
muyuz kendimizde. Ondan sonra buradan çıkarken ne yapıyoruz; dünyaya 
geri dönüyoruz.  

Diyor ki; “Ariflerin sohbeti Cennet mekândır’, huzur-u ilahiyi bulursunuz; 
dünyaya döndüğünüz zaman Cehenneme geri dönersiniz,  kıyaslar, acılar, 
acziyetler… Sabahtan beri konuşuyoruz dünyayı hatırlayan var mı, yok, ama 
geri döneceğiz. Yani ayetteki, bizdeki karşılığıyla okuduğumuz zaman daha net 
oturur, yani fantastik tarafını bıraktık biraz daha elle tutulur bir şey bu. 
Fantastik tarafına herkes iman etmeyebilir, çünkü keşfidir ama bu olan bir 
şeydir. İç dünyamızda birçok mutluluklar buluruz ama hayatın gerçekleri 
sonuçta bizi indirir ve oradan Yusuf suresine geçeriz. 

 Peygamberlerin Allah katında mükâfatı var diye yazıyor, bu nedir?  

Bizim ücretimiz Allah’ın katındadır demek gönül katındadır demektir. Velayet 
iki türlüdür, birinci Velayet Cenab-ı Hakk’ı yakinlik bulma velayetidir, ikincisi 
Nübüvvet velayetidir, ikincisinde zaten birinci Velayet vardır. Onun için 
Tasavvuf Tarihi boyunca bir tartışma vardır Muhyiddin’le beraberde başlatılır 
bu tartışma. Velayet mi üstündür, Nübüvvet mi üstündür? Muhyiddin Velayet 
der, katiyen buna itirazım… Yani mutlak olarak katiyendir. Kim ne derse desin 
bu işi bilmiyor demektir çünkü. Nübüvvet her zaman üstündür, çünkü 
Nübüvvet ikinci Velayettir, iki kanatlı olmaktır. Hz. Resulullah’ın miracı yok 
mu, yakinliği yok mu, Hz. Resulullah’ın kendi varlığında yakinliğini, ama o 
yakinliğini verebilmektir demek Nübüvvet. Yani her peygamberin kendini 
Allah’u Azimüşşan’a ait olan sıfatıyla Velayeti vardır, aynı zamanda o 
velayetini risal etmesi sebebiyle de Nübüvvetinde Velayeti vardır. Bunu şöyle 
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düşünün, bakın insan kendi potansiyellerini uyandırışıyla birinci Velayetini 
bulur ama ürün vermediği sürece kendi Velayetinde Batındadır. Hüv’el Batın, 
Hüv’el Zahir demiştik, Zahire çıkmadığı sürece Velayeti, yakinliği, kendisinin 
potansiyel sıfatı o ürettiği üzerinden kendine dönüşü olmaz. İkinci 
bilinçleniştir Nübüvvet ve verirken kendisinden verene tanık olmaktır, bilmem 
anlatabiliyor muyum? 

 Muhyiddin Arabî onu şey diyor Nübüvvet kalktı ya şuanda. Hani bir 
peygamber yok, asıl olan velayettir diyor. 

Ne peygamberler geliyor, gidiyor, ismi peygamber değil, Mürşidi Kamiller hep 
öyle. Katiyen ona katılmıyorum ben, Nübüvvette devam ediyor. Nübüvvette 
devam eder bakın peygamberlik olarak devam etmez, Velilik olarak Nübüvvet 
devam eder. Mührü İlahi’dir, Mührü ilahi yerinde bitirmez, bir şeyi 
sonlandırmaz, sonlandırdığını aça aça devam ettirir. Yani Resulullah’ta 
bitmemiştir, Resulullah’ta onun açığa çıkmasına sebebiyet vermiştir. 
Peygamber olarak bakın aşikâr tebliğin son peygamberidir, taleben ve 
veceden’den neler geliyor, İsa geliyor, bakın peygamber geliyor, Muhammed 
Mustafa geliyor. Geliyor, demek ki peygamberler geliyor. Sultan Süleyman mı 
gelmedi, Davut mu gelmedi vallahi size desem ki şunlar şunlar şunlardır diye 
şaşarsınız bile… Kimler var kimler… Demek ki peygamberler geliyor. Eski 
görevlerine asliyetiyle gelmiyorlar ayrı mevzu, biraz önce bile geldiklerini 
söyledik. Bir daha söylüyorum ilkesel olarak edimsellik göstermediğiniz sürece 
ve ilkenize bağlı olarak ürün vermediğiniz sürece hiçbir zaman kemalatıyla 
kendi sıfatınızın bilincine eremezsiniz.  

Mesela ben Musavvir’im, farz et öyle anlatayım, ben Musavvir değilim de, 
Musavvir olan Allah’tır. Musavvir’iz ama Musavvir olarak Cenab-ı Hakk’a yakın 
hissediyorum kendimi, “vay her şeye biçim veren!” bak fenasındayım, 
kendimde de biçim verme var, ama bunu dışarıya veremiyorum. Musavvir 
liğin her türlü alanını biliyorum, her türlü alanını zevk etmişim, kendi aklımda, 
düşüncemde, İlm-el Yakin yakinlik bulmuşum, Ayn-el Yakin tanık olmuşum, 
Hakk-el Yakin kendi üzerimde de tanık olmuşum ama ürün yok, 
edinimlerimde de gösterme yok, ne anlama geliyor; kısır, çıkmazda. Velilik 
olarak kendinde Cennetini bulmuş ama Cennetini daha kimseye açamamış 
bir, verdiği zaman verdiği kişi üzerinden kendine ayna bulamamış, veren ele 
tanık olamamış daha, kendisinin dışında verene tanık olmuş. Kendisi fani 
âlem, kendisinden verip de Bâki’ye varamamış. Velayetteyken size verir Allah, 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

535



Allah sizden verirken, verirken ona tanıksınızdır; Nübüvvet onun için 
üstündür. “Sen atmadın Allah attı” ya gidin yaşarken ya, ürünlerinde, 
edinimlerinde, her türlü durumunda… Muhteşem bir şeydir o. Ne zaman o 
ürünü veriyorsun, o ürünü Allah verdiye tanık oluyorsun, o zaman o ürün seni 
bir daha inşa ediyor, yani sanatçı sanat eserini yapmaz dediğimiz noktadır. 
Sanat eseri sanatçıyı sanatçı kılar ama ürün vermeden de sanatçıya sanatçı 
diyemezsin. Onun için Nübüvvet iki kanatlı velayettir. Hem potansiyelinde 
Allah’a yakindir, o sıfatlarında uyanmıştır, Esma-ı Hassı uyanmıştır ama Esma-ı 
Hassıyla icraat görüyordur. Esma-ı Hassı kime ait; Allah’a ait, Allah’u 
azimüşşan onun üzerinden, o sıfat üzerinden iş görüyordur, artık risalete 
taşımıştır. Onun için Nübüvvet iki türlü velayettir, onun için sadece Velayet 
kısırlıktır, kendi iç potansiyelinde Batında kalmaktır. Artık dışarıya çıktığı 
zaman o sıfatıyla, işte o Nübüvvettir; verdikleriyle, ürettikleriyle, inşa 
ettikleriyle kendini görür, kendini bilir.  

Eminlik en üst safhadadır Nübüvvet’te… Velayette şüpheleriniz olabilir; acaba 
benden mi, şöyle mi… Nübüvvete taşındığınız anda sizin üzerinizdeki 
sıfatlardan katiyen şüpheniz olmaz, çünkü yaşıyorsunuz. İnsan yaşadığından 
şüphelenemez, imkân yok, onun için Nübüvvet her zaman ileridedir. Onun 
için derler ki ‘peygamber sofrasında oturmak lazım’ ki bu zevki alabilmek 
adına derler. Eski erenlerin sözleri var, hakikaten de onlara katılıyorum. Yani 
insan birinci basamakta Velayete ermeli ama ikinci basamakta Nübüvvetten 
mahrumsa, Nübüvvet dediğimiz nebilik… Zamanın kutupları, Gavsları, 
Gavsdan daha çok Kutb’ul İrşadı Nübüvvet mührü üzeri var olan kişi demektir. 
Yani peygamberin mührü üzeri demektir, zamanın Kutb’ul Aktabı, Mürşid-i 
Kamil’i kimlerse, bunlar zamanın aynı zamanda peygamber efendimizin 
Nübüvveti mührü üzeridir demektir. Zamanına mana verenler, üretenler 
demeklerdir, yani o mührü aynı zamanında eylemlerinde gösteren… Yani 
sadece Velayetleri yoktur, aynı zamanda ürettiklerinde var oluşları vardır. 
Yani böyle bir taraf var, yani bitmiş değil Nübüvvet, kapıları değişiyor sadece…  

Baba onu şöyle derdi; “yavrum bir tane araç yapılıyor, bu prototip… Bunun 
daha ilerisi yok diye bir şey yok” Peygamber efendimiz son mühür olarak yani 
Âdem’den Hatem’e son mühürdür, ondan sonra kimse gelmeyecek 
anlamında değildir. Kendisi bile geliyor peygamber olarak, bileni kim, artık 
peygamberliğe aşikâr değil o kadar, ama o peygamberliğe gidiyoruz. Bizde 
öyle oldu, bilmiyorum başkasında nasıl. İsa geldi, İsa Muhammedi olarak geldi 
farz edelim, kendisine gittiğimiz zaman bir peygambere gitmiyor muyuz? 
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Sadece aşikâr tebliği bitmiş, ya halkım böyle yapmayın bitmiş, taleben ve 
veceden’e bürünmüş, kimler talep ediyorsa onlara icabet ediliyor. Aradaki tek 
fark bu! Yani Zahir iken Batına dönmüş, Batın olanı da Zahire taşımaya 
çalışıyor, umumiyete yayıyorlar ki olması gerekende budur zaten; insanlığın 
toplumsal olarak ayağa kalkması.  

Peygamberlik devresi çocukluk devresidir toplumların, “ya halkım böyle 
yapmayın”, “ya halkım böyle yapmayın” çocuğa telkindir, başka bir şey yok. 
Bakın bütün tarihe, çocuklara telkin yapılıyor; şöyle yapmayın, böyle 
yapmayın… Ne zaman onlarla ayağa kalkarsınız telkin biter. İsa ile ayağa 
kalktığınızı düşünün, Şuayb ile ayağa kalktığınızı düşünün, Nuh ile ayağa 
kalktınız; Nuh’un kademi altındasınız. Velayetiniz Nuh’un kademi altında 
kalktığınızı düşünün aynı uyarıyı Kur’an’da kendinizde görürsünüz. Veya 
Nuh’un üzerindeki sıfat ne ise onu eylemlerinizde gösterirsiniz, Nuh’un 
ürünleri ne ise o ürünlerde de gösterirsiniz ve verdiğiniz üründe ve 
edinimlerinizde Cenab-ı Hakk’a yakınsınızdır. Nübüvvetinizde yakinsiniz ve 
taleben ve veceden… Ne zaman ki sizin Nuh’luğunuza, Musa’lığınıza, 
İsa’lığınıza birisi rağbet eder -hangi peygamberin kademi altında derler ya- 
yani o mertebe, o makamda size rağbet ederler, sizde olan sıfatın hakikatiyle 
aynalaştırırsınız onu, başka bir şey yok. Daha fazla da bir şey veremezsin 
zaten, herkes kendinde olanı verir, daha fazlasını veremez ki… Böyle bir şey… 
Yani burada İbrahim, Musa derken bizde ne kadar canlandırdık, ne kadar 
canlıyız onlarla, ne kadar zikri ilahiye taşıdık? Velayet olarak taşıdık amenna 
diyelim, peki Nübüvvet olarak yansıtabildik mi? Abi, nasıl yansıtacağız milletin 
ortasında? Yok, taleben ve veceden; gelir birisi seni bulur. Sen o Velayeti 
bulduysan! Her Veli Mürşit olamaz yani Nübüvvet mühründen nasibi olamaz, 
ama her Mürşit Velidir. Aynı zamanda peygamberliği de öyle düşünün, her 
peygamber velidir ama her Veli peygamber değildir, şimdi daha net oldu. 

Bu bir değerlendirme suresidir ve edindiklerimizle değerlendirmelerde 
bulunuruz ve Hud suresi bunu net veriyor bize. Geçmişe gidiyor ve Şuayb de 
onu net görürsünüz; “geçmiş halkı görmüyor musunuz” diye söyler; 
Medyen’in halkını, Semut’u, Ad’ı görmüyor musunuz? Geçmiş bize 
değerlendirme veriyor, zaten anlık olarak geçmişte edindiğimiz bilgiler ne ise, 
gelen bilgileri ona göre değerlendiririz, kendimizde, bilincimizde bir yerlere 
kodlarız. Bu zorunlu olan bir şey ve Hud suresi değerlendirmeye götürür. 

Değerlendirme bizi nereye götürür; iyice doğru yolu bilinçlendirmeye, ne 
yapmamız gerektiğinin ve ne yapmamız gerektiğinin bilincini verir bize. 
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Geçmişte edindiğimiz tecrübeler, karşılaştığımız durumlardır, ne yaptığımızın 
bilincini verir ve yola koyar bizi… Hakikaten de Hud suresi okunacaksa 
değerlendirme ile okunmalı… İnsan ne ediniyorsa onlarla değerlendiriyor ve 
hayatına onunla yön veriyor.  

Gerçeklere göre yol edineceğiz, ama ibadet ile yolu yürüyeceğiz ve salih 
amellerle yol yürüyeceğiz, akıbeti düşünerek yürüyeceğiz ve Allah’a iman 
ederek, Allah’ı dayanak alarak yürüyeceğiz, peygamberlerin sözüdür bu. 
Allah’ı dayanak alacaksın, Allah’a iman edeceksin, akıbeti düşüneceksin, 
ahiret i düşüneceksin, ona göre kendini sınırlayıp yolda yürüyeceksin ve 
eylemlerinde salih olacaksın, samimi olacaksın.  

Salih eylem yani ilkesel eylemlerde bulunacaksın ve Allah ile örtüştüren 
eylemler yapacaksın. Salih, Sulh, Salah yani seni kurtuluşa götüren, sonuçta 
özgürlüğüne götüren, özerkliğine götüren ve sonuçta seni en güzel şekilde 
Ahsen-i Takvim olarak yarattım dediği noktaya taşıyacak olan seviyeye 
götürür ve Ahsen-i Takvim kıvam demektir. İlahi sıfatların görünüş, biçim 
bulduğu… Nefs-i Emareye düştüğümüz anda ilahi sıfatlar görünüş bulmuyor 
hakikatinde, ama seni hakikatiyle ilahi sıfatların tecelliyatı na götürecek şey 
Salih ameldir. Çünkü Nefs-i Emare orda yok, samimi olarak sen varsın sadece 
ve orada sen sadece Allah’ını bulursun.  

Neydi; Allah’a iman, akıbete iman ve Salih amel, yani ahreti ne göre 
yaşayacaksın yani Salih amel üzeri yaşayacaksın ki hakikaten de Hud 
suresinde bunların tamamı var. Allah’ın selamı üzerine olsun hepsinin, 
himmetleri üzerimizden eksik olmasın.  

Hud suresinde ereğe (ilahi manada edilene) bağlı yaşam yolu “sizin işiniz size, 
bizim işimiz bizedir” ayeti ile delalete ve sonuçta da nedenlere bağlı kalınması 
sebebiyle zulmete sürükleyen yol olarak iki durumda ayrıştırılarak anlamlı 
kılınmakta. Sonuçtan, ilahi murattan veya erekten baktığımızda Allah’ın 
varlığında mevcudat üzerinde ve üzerinden görülen her belirimin erek, 
görünecek olan gerçeğin görünüşüne sebep açılımları olduğuna, ussal 
düzeyde tanık olmaktayız. 

Yani y, z ve diğer belirimler x’in fonksiyonel açılımlarıdır.                

26.04.2015 
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12- YUSUF SURESİ 

 

Hud suresi gerçeklere göre idealist kılıyor ve gerçeklere göre geçmişte olan 
problemlerimiz, hatalarımız varsa onları ibadetlerimiz ile yani hizmetle 
beraber aşmamız, sağaltmamız gerektiğinin bilincini getiriyor. İdealist olan 
ideali neyse ona doğru ibadetiyle hizmeti ile yürüyendir. Bütün idealist 
akımlara bakın hizmet isterler. Bakın bir şeyin aklını edinmek ayrı bir şey, o 
şeyi yaşam alanına taşımak ayrı bir şey. Hud a.s. yaşam alanına taşımamızı 
istiyor. Artık Yunus süresinde gerçeklerle yol almamızın aklını edindik, Hud 
suresi ile bize gerçekleri yaşam alanımıza taşımamız gerektiğinin bilincini 
verir. Çocuğunuza, aileye, işinize aldanmayacaksınız, sadece yol ile 
uğraşacaksın, yaşam alanına yayacaksın.  

Gerçeklerle beraber ereğe bağlı olarak yaşamını yapılandıracaksın, Hud a.s da 
bunu bize veriyor. Tamam, ereğe göre, erek gerçeğe göre yaşamımızı 
yapılandırdık, idealistiz ama hayatın nefsanî olan ihtiyaç duyduğumuz 
toplumsal ilişkilerle beraber yürüyen bir tarafı daha var. Yani nesnelliğe bağlı, 
bedene bağlı, nefsi emareye de bağlı, içgüdülerimize bağlı bir gerçekliği daha 
var. Yusuf suresi ile bu gerçeklik dile getirilir.  

Siz gelmeden bir şey konuşuyorduk dost dostun dayanağıdır, kardeş kardeşi 
taşır demiştik. Şimdi Yusuf suresinde kardeşler var, orada kardeş kardeşi 
taşıyor mu? Hayır taşımıyor. “Mümin müminin kardeşidir” yüklerini taşır 
diyor. Hem dünyevi hem uhrevi, birbirlerinden olanı paylaşırlar. Yusuf 
suresinin hayatın gerçeklerini ifade eden bir tarafı vardır. Hayatın en büyük 
gerçeği, üzerimizde nefsi emaredir ve temel ihtiyaçlarımızdır. Geleceğe 
insanoğlu ussal olarak nerede bakar, nerede öngörülerde bulunur; Rızkında. 
Hud suresinde bir rızık kavramı var, orada olmasının sebebi herkesin rızkı 
belirlidir diye. Herkesin nerede durduğu, nerede kaldığı, nerede sonlanacağı 
bellidir dediği; yoldan giderken rızkından korkma diyor. Önemli olan dünya 
yaşantısı değil, önemli olan ereğine varmandır diyor. O rızık ayetinden onu da 
anlayın ama bir taraftan böyle söylerken Yusuf suresi ile beraber hayatın 
böyle gerçekleri var, burayı nasıl imar edeceğiz; burayı nasıl yapılandıracağız. 
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Tamam, iç dünyamızı yapılandırdık, dayanağımız Allah’tır, sebepler 
dairesinden her türlü koşulda soyunduk, gönlümüzde hangi nefsani koşulda 
uyanan şey varsa hepsini sıfırladık, terbiye ettik; ibadetlerimiz ile beraber 
onlardan arındık. Rızkımızı da Allah veriyor, böyle kaygılarımız da yok, yola 
koyulduk amenna. Tamam, ama bu sefer kardeşler var, o, bu, hayatın 
gerçekleri. İşyerinde kardeşleriniz, evinizde kardeşleriniz sağda solda 
kardeşleriniz, yani ayağınıza çelme takan çok olur. Her biriniz bir Yusuf olmaya 
talipsinizdir. 

İdealist her insan bir Yusuf almaya taliptir. İçinde Hud ya da peygamberlerin 
bütün hakikatleri uyanmış ama dışında Yusuf ve kardeşleri. Yusuf suresinde 
hep dışarı bir hikâye anlatılır bize, Hud suresinde daha içsel bir şey anlatılıyor. 
İdealist, kalbi olmamız ama idealist iken ruhsal olarak idealist olmamız 
isteniyor. Ama dışarıya çıktığımız anda dışarıyı nasıl cennete çevireceğiz? İlk 
yaptığımız cennetimiz, ekonomik olarak yaptığımız birikimlerimiz ile 
gerçekleşiyor. Yusuf’a bakın, selameti ekonomi ile sağlıyor. Aile yaşantınızda 
biriktirdikleriniz, gelecekte problemlere karşı dayanıklı olmanızı daha huzurlu 
olmanızı sağlamaz mı? Bu surenin indiği zaman ki peygamber yaşantısına 
dönersek, siyere dönüp hangi koşullarda indiğini söylersek daha net anlaşılır. 
Hz. Peygamberin hüzün senesi, ambargo senesi geliyor, üç senelik bir 
zaman... O zamanla empati yapmaya çalışın. Alışverişiniz kesilmiş, 
bağlantılarınız kesilmiş, temel ihtiyaçlarınızın hiçbirini karşılayamıyorsunuz,  
bir kuyuya atılmışsınız, açlıktan çocuklarınız ölüyor. Acının haddi hesabı yok. 
Böyle bir durumda insanın aklına ne gelir? Şüphe.  

Hani peygambersin, Allah var tamam, yolda da tavizin de yok, kaç yıldır aç 
susuz bitap, çekilen çilenin haddi hesabı yok ne yapalım? İnsan gönlünün 
biraz ferahlamasını ister. “Ya Resulullah bize bir şeyler anlat.” “Size kıssaların 
en güzelini anlatacağız.” Evvela kardeşleri tarafından hançerlenen, 
arkalarından vurulan… Arkadan vurulma ihanettir. Ondan sonra ilahi devlete 
–Medine şehrine taşınan orada bir devlet kuran ve Allah’ın veziri olan bir 
kişiden bahsediyoruz. Sonra Mekke feth edildiğinde hepsi “Barek Allah” deyip 
Müslüman oluyorlar. Ne kadar gönüllü Mümin oldu o ayrı bir şey. Hz. Yusuf’a 
secde edenler ne kadar isteyerek ya da istemeyerek secde etti ayrı mevzu… 
Ama o melik, istese de istemese de hepsi secde etti.  

Yusuf suresinde üç aşama var. Kölelik devresi, üç senelik ambargo senesi gibi 
düşünün, ondan sonra Mısır’a-Medine göçüş senesi, hicret seneleri ve ondan 
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sonra geri dönüş hepsinin kendisine secde edişi. Üçüncü devrede anlatıyor. 
Sizi kurtuluşa erdireceğiz, merak etmeyin. Bu zahmetlerin sonucu sizdeki 
potansiyellerin açığa çıkması ile alakadardır. Siz sonuçta sonuca varacaksınız.  

Yusuf suresinde bize anlatılan ilk şey şu, bir rüya görülüyor, rüya hangi şartlar 
altında olursa olsun tezahür ediyor. Bakın evvela bir iç kayıt var. O iç kayıtta 
olanlar hüvel batın iken hüvel zahir oluyor. Sonuçta da yaşanıyor. Yani bir 
secde etme olayı yazılmış, karara bağlanmış, sonuçta secde etme olayı 
gerçekleşiyor. Bu içerideki kayıtlar amaca bağlı kayıtlardır. Ereğe doğru 
giderken kayıtta neler varsa yaşanacaktır. Burada önemli olan bir şey daha 
var; menfaatlerimiz ve temennilerimiz doğrultusunda ussal olarak 
öngörülerde bulunmaya başlıyoruz. Çünkü hayati tecrübelerimiz bize bu 
öngörüyü vermiştir. İkincisi rüyalar bize büyük öngörü getiriyor.  

Tarihe baktığımızda Freud rüyaları nedene bağlı olarak yorumluyor. Yung ise 
arketipaline bağlı yorumluyor. Ereğine bağlı yorumlama henüz psikolojide 
sistemleştirilmedi. Ve bu kabul de görmüyor zaten, geleceği kim bilecek? Bir 
kayıt varsa, Yusuf suresinde bu net anlaşılıyor. Başta bir rüya var, sürecinde 
de o rüyanın ortaya çıkış safhalarını anlatıyor. Demek ki sonuçta 
yaşayacağımız her şey belirli. Hüvel batın ereğinde hüvel zahir olarak çıkacak. 
Tasavvufta rüyalar ereğine bağlı olarak yorumlanır, nedenleri ile uğraşılmaz. 
Bir insanın nedenleri ile uğraşmak demek o kişinin geçmiş problemlerini 
günümüze taşımak demektir. “İyilikler kötülüklerinizi giderir”, yaptığınız 
hayırlar geçmiş kötü durumları size unutturur. “Bir hayır işlerseniz 
gönlünüzde bir sevinç yaratırız” diyor. Böylece geçmişinizdeki bütün hesapları 
kapatmaya başlarsınız, unutturur size. Allah sizde bir hesabı kapattırmak 
isterse onu size unutturur. Bazen de bizi korumak (hafz) için unutturmuyor, 
çünkü geçmişimizdeki hatalar bizim deneyimlerimizdir ve bir daha olmaması 
gerektiğinin bilincini verir bize. Bilinç nedenlerine bağlı olarak kodlanır ama 
ereğe bağlı olarak kendini gösterdiği zaman kişinin bilinçli olduğu anlaşılır. 
Mesela bir ceylan oturuyor, yanına bir aslan yaklaştığında o ceylanın bilinçli 
olduğunu nereden anlıyoruz; koşulları aynı anda seziyor, öngörüyor ve ona 
göre bir tavır sergiliyor. Demek ki o ceylanda bir bilinç var, ceylanın kendisi 
orada otursa onda bir bilinç vardır diyebilir miyiz? Çünkü ereğinde 
göstermiyor. İnsan da öyle değil mi, bilinçli olduğunu nerden anlıyoruz?  
Bütün ticari hayatında, ekonomik hayatında istatistiklere bağlı olarak 
gelecekleri öngörerek plan ve program yapıyorlar. Bak nedenlerine geçmiş 
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tecrübelerine bağlı olarak plan ve program yapıyor, ona göre tavırlarda 
bulunuyor.  

Yusuf’un bize aklı olarak, felsefi olarak verdiği şu; hayatın gerçekleri var, 
hayatın gerçeklerini öngörerek yaşayınız ki maneviyatınıza da zarar 
vermeyiniz. Yusuf suresi bunu bize gösteriyor. Bunu iki kişiden öğreniyoruz; 
Yakup ve Yusuf. Yakup “ Evladım diyor, sakın bunu kardeşlerine anlatma, ola 
ki sana ziyanları dokunur.”   

Niye? Çünkü güzellik var, güzellik her zaman hasede sebep verir, kıskançlığa, 
nefrete, öfkeye sebep verir. O kardeşlerin tamamında olan sıfatlardır bunlar, 
nefsi emare. Yakup sebeplere göre neticeleri, sonuçları gören akıldır. Deney 
ve gözleme dayalı akıl, deney ve gözleme göre sonuçları okuyabiliyor. 
Psikolojik olarak da insanlar üzerinde yaşadıkları ilişkilere göre nelerin 
olabileceğini, nasıl karşılık verebileceklerinin deneyimlerini elde etmiş; yani 
deney, gözlem, deneyim. Üç akıl var. Öngörülerinde olduğunu biliyoruz, 
“Allah katında bana bir hikmet vermiştir” diyor. Ussal olarak tecrübe 
ettiklerini sezgisel olarak da öngörüyor. Hani Yakup’un bir hikâyesi var 
dayısına gider, “bütün sürü senin olsun ama şu iki koyunu bana ver” der. En 
doğurganlarını alır, kendi sürüsü dayısınınkinden daha fazla olur. Kuzenleri 
dayısına bak seni kandırdı derler. Bu sefer onunla tartışma olur. Bak Yakup 
sebep ve sonuçları görüyor ama bir sonraki sonuçları göremiyor. İnsanlar 
zenginleştiği zaman başkalarında ne uyandırır onu göremiyor. 

Onun deneyimini edinmiş o yüzden Yusuf’a “kardeşlerine söyleme” diyor, 
yani zenginliğini kendinde saklı tut dedi. Saklı tutmak fark etmez, Cenab-ı 
Hakkda elmadan yemeyin, dedi. Yakup sonuçları öngörüyor ama bir sonraki 
hareketleri tam öngöremiyor. Bunu da şöyle anlıyoruz. “Babacığım bize 
müsaade et gidelim biraz daha rızkımızdan alalım” Bak, tamah. “Evladım, 
gidin ama ayrı ayrı kapılardan girin, rabbim size bir şey murat ettiyse ona da, 
bir şey diyemem.” Çünkü bir özneyle karşı karşıya, O’nun ereğinde, ilkesinde 
amacında ne var bilmiyor… Siz aynı kapıdan girerseniz eğer, nefisleri 
uyandırırsınız, uyandırdığınız zaman da herkes size bakar, bu kalabalık kim, 
zararı dokunur mu diye… Sizi tutsak edebilirler, ona göre önlem alabilirler, o 
zaman orada rahat edemezsiniz. Bak bunların hepsini öngörebiliyor ama 
Allah’ın programında ne var, Allah neyi öngörmüş, amacında ne var onu 
bilemiyorum diyor. Yani başınıza Allah’tan bir şey gelecekse onu da yapacak 
bir şey yok. Yani sebepler dairesinde sünnetullah ı iyi okuyor, ama Cenab-ı 
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Hakk’ı sonuçta ne vereceğinden haberi yok. Yusuf’un rüyasını tabir etti ama 
rüyanın nasıl çıkacağını tabir edemedi. Yusuf’ta ise nasıl tabir edeceğini 
çıkarttı. Yusuf ise rüyaları öngörebiliyor, haberci. Kendisi için Mısır’da en son 
söylenen söz “Rabbin dilini bilen” dir. Sahih rüyalar vahyin kırk altıda biridir, 
rüyalarda yalan yoktur, vahiy kapısı halen oradan açıktır ve gördüğünüz 
rüyalar ruhani olarak bilincinizde gerçekleşen o imgeler üzerinden görüş 
olduğu için, gelen tüm imgeler arketipaldir.  

Mesela kurt gördünüz, kurt bozguncu demektir, ya siz bozgunculuk 
yapacaksınız ya da bozguncu biri ile karşılaşacaksınız. Maneviyatımızda bize 
ilk yol gösteren ve bizi içimizde derinleşmemizi sağlayan şey rüyalardır. Dua 
kişiye Allah ile dışsal olarak ilk yakınlık getirir ama içsel ilk yakınlık rüyalardır. 
Düşünün bir rüya gördünüz, ertesi gün gerçekleşti, Rabbim demişti dersiniz. 
Bak yakınlık geliyor, onun için rüyalar dediğimiz şey Cenab-ı Hakk ile 
konuşmanın, yakin gelmenin ilk basamağıdır ve o ilk basamakta olabilecekleri 
öngörümüz vardır. Bazen olur bir günlük, bazen bir haftalık, bazen ise bir 
yıllık, bazen bir ömürlük rüya görülebilir, yani haberci rüyalar. Her 
peygamberde bu âlemin haberci rüyası gibidir onu da söylemek lazım. Çünkü 
burada yaşayacağınız şey elde edeceğiniz şeyin temsilcisidir. Farz edin bir 
peygamberi gördünüz, o peygamber sıfatına bağlı olarak, o sıfatın sonunda 
sizde tecelli edeceğine işarettir. Sultan Süleyman’ı gördünüz belki saltanat 
tecelli edecek, belki adalet, belki hikmet… Nuh tecelli ediyor belki 
duygulanımlarınız çok yüksek olacak, belki duygularınızla istikametinizden 
taviz vermeyen kıble edilmiş bir insan olacaksınız. Birçok peygamberin kademi 
altında olabiliriz ama birebir sıfatlarını yaşayamıyoruz. O birçok sıfatından 
ancak birkaç tanesini yaşayabiliyoruz. 

Yusuf kıssasında birinci olarak bize verilen, içsel olarak yaşadığımız şeylerin, 
dışsal olarak karşılıklarını öngörerek hayatın gerçeklerini yorumlayabilme 
imkânı getiriyor. İçsel öngörülerimiz bize hayatın gerçekleri ile nasıl baş 
edebilmemiz gerektiğinin sürecini anlatır, ama bütün zahmetler üzerimize 
yığılırken o içsel olarak edindiğimiz deneyimsel tecrübeler öngörülerde bazen 
oluyor ki basiretimiz de kapanabiliyor. Hani Yusuf diyor ya “ola ki sahibine 
söylersin beni bundan kurtarır” dayanağı Allah’tan çıktı. Bir süre daha 
cezalandırılıyor. Rüyayı tabir etme yeteneği olan, size rızkı veren, bir program 
dâhilinde iş gösteren bir varlıktan bahsediyorsak O’na göre yaşamamız 
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gerektiğinin bilincini iyi edinmemiz lazım ki surenin sonuna doğru zaten 
söylüyor. “Geçmişlerin hikâyelerini biz sana anlatıyoruz.”  

Yusuf suresinde nefsi emmare tamamen dile getirilir; kıskançlık, haset, şehvet 
-Zeliha-, faydacılık -aziz (ola ki bize bir faydası dokunur demişti)… Buldukları 
ile yolda sevinenler, hani dipsiz dünya kuyusunda nefsi mülhime de ilhamatlar 
alan buldum buldum diyen insanlar olur… Üç, beş payeye satan insanlar, 
hemen bildiğini gördüğünü menfaati doğrultusunda arkadaşlarına söyleyenler 
olur. Allah size birçok güzellik vermiş olabilir, onu tutup da kendi menfaati 
doğrultusunda kullanırsanız ayetleri üç beş paraya satanlardan olursunuz. 
Yusuf Nebi bir parça derinlik kazanmanızı, özellerinizle beraber size yolda 
giderken yaşamsal olarak edindiklerinizi özelleriniz olarak herkesle 
paylaşmamamızın bilincini de verir, bu da sizin derinlik kazanmanızı sağlar. 
Hem kişilikte, karakterde sağlamlık hem de bir taraftan derinleşmenizi sağlar. 
Ayet 109 “kâfirler hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun 
nasıl olduğunu görsünler! Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala 
aklınızı kullanmıyor musunuz?’’ 

Bak bir ayette üç zamanlı nasıl konuşuyor; sana konuşuyor, geçmişi anlatıyor 
ve gelecekte sonuçlandırıyor. Zaten Kur’an okuduğunuzda bunun dışında bir 
şey görmüyorsunuz. Geçmiş- şu an – gelecek. Her zaman ereğe doğru bir 
yürüyüş… Yusuf suresinde üç aşama var; Yusuf’un Kenan ilinden çıkışı, Mısır’a 
gidişi ve Mısır’da köle oluşu ve ondan sonra dipsiz kuyuya düşüşü ta azizliğe 
doğru gidişi, zindana doğru gidişi var. Burada dikkatli bakarsanız en önemli 
şey iffet! Yoldan giderken, yolu içselleştirdiyseniz o sizin namusunuzdur. 
Yolda iffetli olacaksın yani namusunu koruyacaksın, değerlerinizi 
koruyacaksınız. Yusuf değerlerin koruma altına alınmasıdır. Zekâ ile neyin ne 
olabileceğini öngörürsünüz ama değerlerinizi iffetinizle korursunuz. İffetinizle 
koruduğunuz anda zaten Yusuf oldunuz.  

Yusuf’un iki veçhesi var. Birincisi âlemdeki sebep - sonuç ilişkilerini babası 
üzerinden aldığı nimet ile lütuf ile okuyabiliyor. İkincisi; babası, öncelikli 
sonuçları görebiliyor ama bir sonraki sonuçları öngöremiyor. Yusuf o 
görülemez olan sonuçlardan sebep tutuyor, sebepleri sonradan olabileceklere 
doğru taşıyor. Yani başa gelebilecek ihtimalleri daraltıyor. Bakın, sonucu 
öngörüyor ve o sonuca doğru taşıyor, şansa bırakmıyor. Ama Yakup’a 
bakıyorsunuz o oturuyor, eylemde değil, sadece öngörüyor. Yusuf sonradan 
gelecek şeylere, yaptığı şeylerle dur diyor ve bizi daha sağlam şekilde 
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geleceğe taşıyor. Ne yapıyor? Yedi sene böyle, böyle olacak, yedi sene şöyle 
olacak, bak öngördü ama bu yedi sene içinde şöyle olur, böyle olur demiyor, 
sen bana maliyeyi ver ben gerekeni yapayım diyor ve o yedi sene olacaklara 
doğru da taşıyor, yapılandırıyor, ,iktisat yani. Tamamıyla Yusuf’ta iktisat 
vardır. Ben hakkı biliyorum diyor, gerçeği biliyorum diyor,  bana ver gerekeni 
yapayım diyor.  

Yusuf’ta öğreneceğimiz iki şey var. Birincisi geleceği öngörebilecek sıfatlar 
edinmeniz. Keşfi olarak gelecek öngörülebilir, yakazalarda, rüyalardan, 
iktisadi olarak öngörebilirsiniz ama öngörmek önemli değil. Önemli olan 
öngördüğünüze doğru gidebilmek, yürüyebilmek ama ilkenden taviz 
vermeden... Zeliha’nın hali kendisine malum idi, o kadınların hali de malum 
idi ama hepsine rağmen Hz. Yusuf’un yaptığı şu “Ya rabbi bana zindan daha 
hayırlıdır.” Zindan zamanı yedi sene derler, tamamıyla arınma ve daha da 
derinleşme sürecidir. Bize verdiği akıl şu, hangi koşulda sizi zorluğa 
götürecekse götürsün önemli değil, eğer mutlak ilkeye bağlı içselleştirdiğiniz 
değerler varsa iffetli olun, namuslu olun sakın değerlerinizden taviz vermeyin. 
Değerlerinizden taviz veren bütün insanlara bakın, namussuzdurlar.  

Namus, us’un namı demek… Sizde ussal olarak aldığınız üst yapı kurumlarınız 
olan değerleriniz olan şeyleri iffetli olarak hiçbir şekilde taviz vermeyecek 
düzeye taşı. Hangi hayat şartlarınla karşılaşırsan karşılaş, karşılaştığınız şeyler 
dahi sizi sonuçta hayra taşıyacaktır. Sonuç Allah ve Allah’ı sevenlerindir. Yusuf 
suresinde sonuç her zaman başarı ve fetihle kaydedilir ve Allah’a yakınlık 
bulursunuz. O’nun saltanatında O’na yakin gelirsiniz. Sonuçta çok önemli bir 
şey söylüyor, Yusuf’un duası enteresandır. “Yerleri ve gökleri yaratan” bak 
neden Tanrı’ya inanıyor. Hud suresinde değişiyoruz, Nuh’u İbrahim’i hepsini 
aşıyoruz. Bütün olan olayları sonuçlarına göre anlamlandıran bir akıldan 
bahsediyor. İbrahim’de bile o akıl tam yok. İbrahim nedenlere bağlı olarak 
yorumluyor. “Siz Lut’a niye gidiyorsunuz?” Yusuf’ta bunu göremezsiniz, yok 
çünkü. Ereğine bağlı olarak anlamlandırıyor. Sonuçta böyle bir sonuç var, ona 
göre bunlar, bunlar yaşanacak diyor, sonuçlardan konuşan bir peygamberden 
bahsediyoruz ve sonuçlara göre yaşayan bir peygamberden bahsediyoruz. 
“Yerleri ve gökleri yaratan” Yani zaman, mekân hepsi dâhil bunu dediği zaman 
“Neden Tanrı” ve duanın sonunda diyor, “Ya rabbi beni Salihlerden eyle.” 
Salihleri biliyor. Sulha erenler yani Cenab-ı Hakk sulhları üzerinden barışa 
erenler.  
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Allah ile barışmadığınız yer nefsi emarenizdir. Nefsi emareyi aşanlar, üst yapı 
kurumları ile sınırlandıranlar, helale taşıyanlar, iffet ile kendilerini koruyanlar 
ve sonuçlara doğru kendilerini yürütenler, “katımızda üstün olanlar takva 
sahipleridir” ve iffet sahibi olmanın en temel zeminlerindendir. Yusuf’ta bunu 
görüyorsunuz. Üst yapı kurumu olarak değerler olarak, mutlak ilkeye bağlı 
olarak içselleştirdiğiniz nelerse, ondan iffetli olarak taviz vermemeniz, nefsi 
emare karşısında ve nefsi emareyi temsil eden dünyadaki sözde kardeşleriniz 
tarafından sizi zorlayacak ne varsa taviz vermezseniz, sonuç yine sizindir. Farz 
edin bir iş yerinde çalışıyorsunuz, sizinle uğraşıyorlar; iş, kardeşleriniz; 
yaptığınız işin namusu yani hakkı ne ise ondan taviz vermeyin. Niye Allah 
diyor ki, kul hakkı yeme; sen gerekeni yap, kim ne derse desin. Kardeşlerinizin 
sizi orada dipsiz bir kuyuya atması önemsiz bir şey… Sonuçta Allah sizi görür 
ve sizi sonuca ulaştırır. 

Bırakıp gidemezsiniz bırakılacak bir şey değil bu yol. Düşünün bir yoldasınız 
yaşadığınız birçok gerçekler var, bırakıp gidemezsiniz, kendinizi bırakamazsınız 
ki!  Gerçek sizinle yürümeye devam eder veya siz gerçekle yürümeye devam 
edeceksiniz, nasıl bırakacaksınız, imkân mı var! Yusuf suresi hayatın 
gerçeklerini gösterir bize; tamah, kibir, nefret, öfke… Nefsi emareyle yaşayan 
insanın toplumsal yaşamda ki hayatın gerçeklerini gösterir.  Nefsi emare 
doğrultusundaki bir hayatın gerçeğinden bahsediyorum yani mutlak ilkeye 
bağlı yaşamın gerçeklik ilkesi değil, yoldan sapıtmışların gerçekliklerini 
gösterir. Eğer o gerçekleri ön göremezsek hayatın içinde yok olur gideriz. Bizi 
alıp satan çok olur, dedikodumuzu yapan, dipsiz kuyuya atmaya çalışan çok 
olur. Bunlara karşı duruşumuzu sergilememizin bilincini verir bize ve Yusuf 
tamamıyla bir duruştur.  

Bakın, Yusuf’ta Zeliha’ya, azize, kardeşlerine karşı tamamıyla bir duruş var. 
Hayata karşı duruşunuz olması gerekir.  Evet, kalben idealist olacaksınız ama 
hayatın yaşanan gerçekleri açısından da bir duruşunuz olacak.  Yusuf bu 
duruşu getirir.  Ama ikinci bir şey daha getirir; değerlere iffetli olmayı ki o 
iffetli olma duruşu getiriyor. İkinci dediğimde ise olabilirlikleri ön görerek 
insanlarla nasıl bir ilişkide olmanızın gerektiğinin kurnazlığını da getirir. 
Kandırmak için kurnazlık değil, Hakk ilke doğrultusunda sonuçlar elde etmek 
için kurnazlık getirir.  Hani Bünyamin’i yanına alıyor ya, oranın yasasında birisi 
hırsızlık yaptığına göre çaldığı şeyin sahibine köle oluyor, bir altın tas koyuyor 
yüklerine… Burada ki temel ilke şu; insanların davranışlarını ön görüyorsanız 
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öngördüğünüz şeyde hilelere başvurabilirsiniz ama bu hile kandırmaca değil, 
sonuçlar elde eden, hak olan. Çok basit, evde oturuyorsunuz, tatsızlık çıkacak; 
çıkmaması için kurnazlık düşünebilirsiniz, aynı anda ilgi alanını değiştirirsiniz, 
başka bir yere taşıya bilirsiniz. Bir bakarsınız o hal gitmiş başka bir hal gelmiş. 
Toplumda hepimizin yaşadığı şeyler aslında.   

Ama Yusuf’un bize verdiği temel ilke derinleşmektir. Gerçekleri de görelim, 
kendimizdeki özelleri saklayarak derinleşmektir. Özellerinizi verdiğiniz anda 
ya deli olursunuz, kıskanılırsınız, nazara uğrarsınız onların nazarı zaten 
kurtlardı. Kurt yedi diyor; kurtlar kendileri,  kendilerini yediler aslında… 
Yusuf’u yemediler. Onlar kendilerini yedi, insanın içine kurt düştüğü zaman 
kurt ne yapar beslendiği yeri yer yer, bitirir. İnsanın içine de haset, kıskançlık, 
kibir bunlar düştüğü zaman insanı yer yer bitirir. Psikolojik olarak nelerin 
olabilir, nelerin olmayacağı öngörüleri vardır.  Bir daha söyleyeyim rüyalar 
tamamen ereğine bağlı olarak yorumlanır, nedenlerde aranmaz.  Bunu birinci 
rüyanın anlatımında net okuyoruz.   

Yusuf’un, Firavunun, hapishanede olan kişilerin rüyası var; üç tane rüya var 
değil mi… Enteresan! Bakın acziyete düşenlerin rüyası birde selamette olduğu 
zaman Yusuf’un müjdeci rüyası, diğerinde de müjdeci rüya.  Yani üç rüya var, 
üçünde de haber var. Birinde saltanat vaadi, diğerinde kurtuluş, diğerinde 
ölüm vaat edilmiş, diğerinde gelecekte olabilirlikler vaat edilmiş. Son üç rüya 
çok önemli, toplumda iktisat olmazsa barışı yakalayamazsınız. Evde iktisat 
demek devamlılık, süreklilik demektir. En önemlisi de Yusuf ile bize 
sürdürülebilir bir hayat getiriyor toplumda… Ekonomik üretim, sürdürülebilir 
olmasa olmaz, toplumsal yaşamda ekonomi sağlam değilse sürdürülebilir 
olmuyor.  Ya halk ayaklanır… Adaletli, toplumsal yaşamda sürdürülebilirliğin 
ilk temeli ekonomidir yani adaletli paylaşım ondan sonra hukuk yasalarının 
geçerliliğidir. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamazsanız bu sefer 
insanların nefislerini hortlatırsınız, Yakup’tan bunu iyi biliyoruz. Yakup en çok 
Yusuf’u seviyor. Eğer özeli olarak severken göstermeseydi diğerlerinin de 
nefisleri uyanmazdı.   

Akıl veriyor ama uygulayabilirliği yok. Olsa idi dayısıyla kavga etmezdi. 
Hakikaten de kurnaz biri idi, hani babası İshak’ın duasını alıyor, kardeşinin 
elbisesini giyiyor ve kandırıyor; kutsanıyor… Lakin Rabbim önceden 
müjdelemişti zaten Yakup’u, olacak olan oydu… “Sana İshak’ı ve Yakup’u 
müjdeledik” diyor ya, zaten ikiz kardeşi değil, kendisi olacaktı.  Kurnazlıkla da 
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olsa oraya taşıyan Allah, Mısır’da onu lider de yapsa yapan zaten Allah. 
Söylemek istediğim burada,  sebep olaylarda faili mutlak olan Allah’tır.  
Rüyalar bize batındır, illa zahir olması gerekiyor ama ereğe bağlı… Bizde 
nedenlere bağlı yorumlanmaz. Nedenlere bağlı elbet gerçeklik içerirler; o 
kişiyi tanımamız için, geçmişinde neler var, arketipi olarak kendisindeki 
sıfatları potansiyeli nelerdir diye görmemizi sağlar ama ereğe bağlı görmez 
isek bunları da toplamıyla katarak görmezsek ona bir çare veremeyiz. Ona 
yön veremeyiz.  

Rüyaların maneviyatta ereğe bağlı yorumlanması güzel bir şeydir. Çünkü 
kişiye neşe verir, kendinde sıkıntılar içerisindeyken… Maneviyattaki ilk girişler 
çok sıkıntılıdır, o sırada ilk kurtuluşu iç âlemde rüyalarda bulur. O rüyalarda 
bulurken rüyalar onu bütünlüğe taşımanın aracı olur, yani uğraşacağı bir 
şeydir o. Kimde yoktur bilmiyorum rüya gördüğünde; ne olacak, ne 
olmayacak... Dün akşam şöyle bir rüya gördüm… Düşüncesini bütüne 
taşımanın ilk aracı ve ereğe bağlı düşünebilmenin ilk aracıdır. Nedenlere bağlı 
olarak değil. Ve bizi varlık deryasında öngörülü olarak yaşayabilmenin, 
öngörülere göre neyi, nasıl yaşamamızın bilicini edinerek… 

 Yusuf suresinin tamamından bahsediyorum; öngörülerek sürdürülebilir bir 
yaşam getirir. Kuru kuruya idealizm sonuçta sizi sadece yokluğa götürür, bu 
âlemde zillete düşürür. Hayatın gerçeklerini görerek öngörülü olarak nasıl 
yaşamanız gerektiğinin bilincini edindiğiniz, ama iç âleminizde özellerinizle 
kendinizde olduğunuz iffetli olarak değerleriniz üst yapı kurumunuzla 
aidiyetle ereğine bağlı yürüyüşünüzde hiçbir zaman taviziniz olmaz ve 
sürdürülebilir bir yaşamınız olur.  

Sürdürülebilir bir yaşam… 

En basiti koyu idealizm, kominizim kimde idi, Rusya’da… Bütün sıfatlar 
kapatılmıştı din vs. herkes tek tipleştirilmek isteniyordu. Becerdiler mi; hayır.  
Çünkü sürdürülebilir değil, insan doğasına aykırı. Hakk Yusuf suresinde insan 
doğasının çeşitliliğinden bahsediyor zaten. Bakın kardeşlere gidin,  ola ki 
babamız bize döner… Kuyudan Yusuf’u çıkartanlara gidin,  ola ki menfaati 
dokunur… Aziz’e gidelim eşine söylüyor hani ola ki ilerde yararı dokunur veya 
evladımız olur.  Evlat dayanak olur… Veya Zeliha’ya gidin şehvet, “ondan 
murat almak istedi” bak hep menfaat değil mi? Menfaatin kendisi zaten 
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geleceğe bakıştır. Menfaatlerimizde tamamen ileri bakarız, geçmişe bakmayız 
hiçbir zaman…  

Ama geleceğe doğru nasıl bakacağız?  

Menfaatler doğrultusunda gelip geçici olanla mı bakacağız veya ilkeye bağlı 
iffetli ilkeli olarak mı bakacağız? Yusuf bunu veriyor işte bize.  

Allah’ın amacı ereği ne ise bizi oraya taşıyacak olan Yusuf gibi 
bakabilmemizdir. Eğer Yusuf gibi bakarsak nedenleri fazla kurcalamazsınız.  
Ereğe bakarız ve nasıl yaşamamız gerekiyorsa gereklilikleri neyse onları 
yaparız ve sonuçlara doğru kendimizi taşırız. Yusuf’ta bize verilen hayatın 
temel ihtiyaç gerçeklilikleri var, sen bir çocuğunu seviyorsun diğerini mahrum 
bırakıyorsun ne olur? Zeliha’ya gidiyorsun,  temel bir ihtiyaçtan bahsediyor 
neden,  azizle bir münasebeti yok. Köle tacirlerine gidin; temel bir ihtiyaç, 
zaten ticaret yapıyor. Yani hep temel ihtiyaçlar… 

Gizil olan şeylerin anlamlandırılması insanın doğasında vardır.  Bir temel 
ihtiyaçtır. Firavun diyor; benim rüyama bir yorum yapın, çare bulun. Bana 
dert oldu ikidir görüyorum, bunun sebebi nedir? Aynı zamanda dikkatli bakın, 
Mısır’ın kendisine baktığımızda nasıl bir kişilikte yaşandığını da görürüz. 
Firavunun kişiliğine kadar anlatıyor mesela, öküz görüyor; anlayışsızlık, 
arketipinde anlayışsızlığa işaret eder. Ama kendi kültürlerinde neyi işaret 
ediyor bereket tanrısına, berekete işaret ediyor. 

Belli bir zamanın bereket olduğuna belli bir zamanın olmadığına işaret ediyor. 
Yeşil başaklar zamana işaret eder, çünkü uzanır giderler. Ve psikolojik zaman 
oku; hep ileriye bakar yeter ki güneşin altında olsun, göklere doğru 
yükselirler, ama öküz her zaman yere bakar. Aynı zamanda görüyoruz ki 
Mısır’ın o zamanda mutlak hakikatten haberleri tam olmadığını anlıyoruz. 
Aynı zamanda tam içsel olarak derinleşmediklerini anlıyoruz, 
maneviyatlarında tam derin olmadıklarını anlıyoruz. Firavun o toplumun en 
yüksek yöneticisi aynı zamanda, eğitimleriyle beraber bütün toplumun 
kültürel yapısında olan bilgilerin tamamını alan insanlar bunlar… Çünkü 
Mısır’da eğitim söz konusu, bir bakıyoruz aynı zamanda yüksek derecede 
anlayışsızlıkları da var. Her şeyi anlayamıyorlar. Nedenlere bağlı olarak birçok 
şeyi anlayabiliyorlar, ama ereğine bağlı olarak anlamıyorlar.  
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Yusuf’u özetliyorum; yolda giderken özelleriniz olacaktır; idealist olacaksınız… 
Hayatın menfaatleri var, temel ihtiyaçları var, nefsi emare var, amenna, bunu 
da ön görerek yaşamanız gerekiyor. Siz doğru olsanız bile başkaları 
olmayabilir, size zahmet verebilirler; o zaman nefisleri uyandırmayın. Bir iş 
yerinde çalışırken oflayıp durmayın, kimsenin nefsini uyandırmayın, işinizi 
yapın bu örnek olarak.  Hayatın böyle gerçekleri var, o zaman bu gerçekler 
doğrultusunda, kendi özelleriniz iç dünyanızda olmak kaydıyla, herkesle 
paylaşmamak kaydıyla… Çünkü paylaştığınız zaman deli olabilirsiniz.  Bu deli 
işini yapabilir mi, sağlıklımı değil mi diye kadar sorgulanabilir. İç dünyanızda 
olanları paylaşmayın, derinleşin, kendinizde ve hayatın gerçeklerine göre 
sürdürülebilir bir yaşam edinin. Bununda ilk başta temel ihtiyaçlarınızı yerine 
getirerek sorumluluklarınızı bilecek şekilde çalışın, geçiminizi sağlayın, 
yaşamaya devam edin. Yusuf suresi net olarak bunu anlatır, çünkü ihtiyaçlı 
oldukları zaman gelip secde ediyorlar. İhtiyaçlı olmasalardı, muhtaç 
olmazlardı. O vakit hiçbir zaman ihtiyaçlı olmayın.  Özgürlükte yeni bir yer 
ediniyoruz; ekonomik özgürlük… Toplumsal yaşamda yaşıyoruz, devlet 
edindik, yaşam alanı edindik, birçok şey verdi bize. Ekonomik olarak 
özgürlüğümüz olmadığı sürece başkalarına muhtaç kalırız. Ayakta 
durabilmemiz ve sürdürülebilir olarak yola devam etmemiz için ekonomik 
olarak ta koşullarımızın iyi olması lazım, buna da dikkat edin yani çalışın, 
çalışın, çalışın.  

Yusuf’ta konuştuğumuz şey Resul’de özetlenmiş; hiç ölmeyecekmiş gibi dünya 
için her an ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hayatın gerçekleri var, sonra 
hâkirlenirsiniz. Bakın, sadece ereğe, yola odaklı giderseniz meczup olursunuz. 
Sorumlulukları bilerek toplumsal yaşantıda olması gerekenler üzerinden 
yaşarsanız o zaman çift ayaklı olursunuz. Daha sağlam yürürsünüz ve 
yürürken de başkalarını da beraber yürütürsünüz. Önemli olanda ikincisidir 
birincisi değil.  

Hud ile beraber ne yapıyoruz ideallerimiz doğrultusunda yürüyoruz. İç 
âlemimizi daha sağlamlaştırdık ama daha tam derinlik yok, nedenlere bağlılık 
var daha oralarda. Yusuf, ereğine bağlı olarak derinleştiriyor onu ve 
sürdürülebilir bir yaşam getiriyor bize. Nedenlerimize bağlı olarak toplumsal 
yaşamda nedenimiz Allah olarak yaşarken sürdürülebilir bir yaşamınızda 
yoksa tamamen meczup olursunuz. Yusuf diyor ki size; Allah ile ve toplumsal 
yaşantıda sürdürülebilinir bir yaşam… Eskiler buna iki kanatlı derlerdi; 
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dünyasını ve ahiretini öngörüyor. Yusuf’ta bunu net görüyoruz. Düşünün bir 
tanesi sonuçları öngörüyor bir şey yapamıyor. Diğeri sonuçları öngörüyor, ona 
göre plan proje yapıyor, sonuçları elde etmek için uygulamalarda bulunuyor. 
Kardeşini geri yanına alabilmek için babasını geri yanına getirebilmek için ne 
yapıyor, bakın plan kuruyor, strateji yapıyor, uygulamalarda bulunuyor. 
Bundan sonra zaten siz bunları uyguluyorsanız bütün geçmiş halkanızda 
olanlar size secde eder. 

Yusuf suresini bireysel olarak kendinize indirin, bir taraftan iç dünyanızın 
derinliğinizdesiniz, rüya tabirlerini öngörebiliyorsunuz bir şekilde,  bir taraftan 
da nelerin nasıl olabileceğini öngördüğünüz için duygusal, sezgisel, ussal 
olarak öngörebildiğiniz için plan projeler yapıyorsunuz, sonuçlar elde etmek 
istiyorsunuz. Nefsi emareniz size ayak uydurur sadece.  Sürüklersiniz 
kendinizde, ondan kimse kurtulmaz onu sürekler terbiye edersiniz, iffetli 
olduğunuz için terbiye olur. Bak kendinizin beden kuyusunda iffetli olduğunuz 
için, içselleştiğiniz değerler doğrultusunda sınırları çizilir. O sınırların dışına 
çıkamıyor, zaten onun dipsiz kuyusu olur o, ondan sonra geleceğiniz neyse 
ona göre sürdürülebilir bir yaşam edinmeye başlarsınız. Ama Yusuf’a 
varmadan dünyada huzur yok… 

Şimdi tarikatı Âli’ye girdiğimiz zaman Hud’a geldiğimiz zaman… Artık sağlam 
idealist bir adım edindik, Hud suresine geldiğimiz zaman tamamıyla 
derinleşmiş içsel bir dünya edindik; Tövbe suresinde tasavvufa girdik; Yunus 
suresinde tasavvufta gerçeklerimizi edindik, gerçeklere göre yol gittik. 
Amenna da Yusuf geliyor şöyle bir tokat atıyor; hayatın gerçekleri var, gel 
bakalım diyor. Böyle sürmez. Hayatın nefsi emareye ait başka gerçekleri var, 
temel ihtiyaçların gerçekleri var… Trafik canavarını geri dönerken sana 
verirler, babam böyle demişti, hayatın gerçeklerine göre yaşayacaksın dedi. 
Yusuf’ta da bu net.  Ama neye göre Hakk ilkelere göre; ben Hakk’ı iyi bilirim 
gerçeği iyi bilirim ölçüyü iyi bilirim diyor… Sonuçta ölçülü bir yaşamı getiriyor 
bize bunun içine riyazet, istatistik, pozitifiz, geleceğe doğru bakış girer. Çünkü 
gelecek istatistiklerle öngörülebilir, yasalara bağlı olarak da ne olacağını 
anlarsınız. Bütün temel ihtiyaçlarınızı değerlerinizden taviz vermeden 
karşılamanız lazım, helalin ilk kapısını açan Yusuf’tur.  

Yusuf bize helalin kapısını açıyor bak; iç âlemde yaşıyorsun, ama dışarıda 
helaline göre yaşa.  Zeliha’dan taviz veriyor, kardeşlerine kin beslemiyor. 
Tercih meselesi olduğu zamanda zindanı tercih ediyor.  Tamam,  acziyete 
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düşebiliriz ama yolda tavizimiz olmamalı… İffetli olmaz,  iktisada gelince temel 
ihtiyaçlarımız olmazsa sürdürülebilir bir hayatımız olmuyor. Günümüzde 
boşanmaların en büyük temeli ihtiyaçların karşılanmamasıdır ailelerde… 
Aslında kast ettiğim nefsi emarelerinden dolayı oluyor. Helale taşımak ayrı bir 
şey; sınırları var! Yusuf bize o sınırları getiriyor; “eğer diyor hikmetimize vakıf 
olmasaydı.”  Sınırları görmüş olmasa… Sınırlara gelmek, hikmetiyle okumak 
demek; sınırlar üzerinde gerçekler tecelli eder.  Her gerçek bir sınıra bağlı 
olarak görünüş bulur ama sonuçta iktisat olmazsa olmaz.  Ne diyor, “ne elini 
fazla aç ne elini fazla sık” yine iktisat “sonra yerinenlerden olursun.”  Bak 
biriktirmeyi anlatıyor zaten,  yarın ne olacağını bilmiyorsun ve yarın 
olabileceklere karşı bir önlemdir o.  Olabileceklere karşı iş görüyor, Yakup ta 
bu yok, geleceği ön görüyor ama olabileceklere karşı iş görmüyor.  Yusuf’un 
hali toplumda iş görmüyor mu? Bütün devletler geleceğe yönelik stratejik 
planlar yapıyorlar; aile yaşantısında da hesap yapmıyor musunuz; yapıyoruz; 
neden; yarınımızı ön görmek için.  Eğer bunu yapmazsan kara düzen gidersin, 
bitersin…  

Gerekli olan bir şey yani takdir gelince tedbiri dinlemez diye bir söz var. 
Yakup’un dilinden onu biliyoruz; evladım, ben bu kadarını ön görüyorum 
diyor ama Allah size ne murat etmişse ben bilmem diyor. Öylede oluyor, 
kardeşleri için söz veriyorlar, Bünyamin orada kalıyor; yine sözlerini 
tutamıyorlar. Sonuçta bir hayra vesile oluyor. Ama tedbir istediğin kadar al, 
bir zarar gelecekse başka bir yerden yine geliyor yani. Allah’ın istediği bir şey 
varsa muhakkak o geliyor üzerine.  Ondan kaçış yok. Baba güzel derdi; takdir 
tedbiri dinlemez yavrum. Eşeğini sağlam kazığa bağla gelene de üzülme 
derler. Eşeği bağla da sel vurdu, yel vurdu, el vurdu, ne kaldı? Takdir geldi mi 
fark etmez. Ama siz yine de önleminizi alın ki yarın bir şey geldiğinde 
minimum düzeyde atlatasınız. Anlamamız gereken şey şu, minimum düzeyde 
gelen şeyleri nereye indirtebiliriz, problemimiz bu… Büyük bir bela geliyordur 
ama yaptığımız güzel şeyler birikimleriniz vs. sebebiyle psikolojik olarak 
özellerinizi saklamanız sebebiyle yarın başınıza gelecek birçok şeyin önünü 
kesersiniz.  

Emin olun bir sırrınızı verin kardeşinizdir, yarın arkanızdan hançerleyebilir; 
sırrını vermeyeceksin. Yol sırlıdır, derinleşmek isterseniz sırrınızı vermeyin.  
Size verilen sizindir, size yaşatılan size yaşatılmıştır başka birine de vermek 
isterse gider verir. O zaman özelinizi gidip başkasıyla paylaşmayın, o sizin 
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namusunuz olsun; Allah size hediye etmiş onu.  Yusuf suresinde bu net olarak 
anlatılır Yusuf’un rüyası anlatılıyor ama Yusuf çocukken anlatıyor. Yusuf 
ondan sonra rüya anlatıyor mu?  Özelini kimseyle paylaşmıyor. Başına 
olmadık iş geldi bir rüya yüzünden! Rüyanızı ehline anlatın, ehli değilse… 
Muhammed Mustafa buyurmuştu; evladım rüyalar mumun ışığına benzer 
nereye tutarsan oraya gider. Semboliktirler. Sembolik olan şeylerin önemli bir 
özelliği vardır, sembolik olan şeyler ne ise edindiğiniz bilgi doğrultusunda 
onları içselleştirmenizi sağlar ve bir taraftan da bilinçlendirir.  

Bir bilince taşır yani sembolizm bir taşıyıcıdır aynı zamanda.  Mesela yüzbaşı 
apoleti var yüzbaşı bilincine taşır. Adamın mason sembolü var, masonun 
kendi ismi bile sembol olmuştur. İslam diyoruz bir kavram artık sembol olmuş 
bizim için. La İlahe İllallah bile slogan olmuş. Semboller bizi o bilince taşırlar, 
içselleştirildikleri zaman. Rüyalarda birçok sembol var ama bizi bir yere 
taşıyorlar ve düşüncenin kendinde derinleşmesinin ilk basamağıdır çocukluk 
devresinde.  Çocukluk ve gençlik devresinde ilk merak edilen rüyalardır. 
Maneviyatın çocukluğunu kast ediyorum normal çocukluğu değil.   

Rüya gördüm… Haber vermenin ilk kapısıdır. Rüya vahyin kırk altıda biri olan 
cüzü olduğunu bilmez bile insan. Rüya görmüştür.  Böyle bir şey gördüm ne 
acaba diye ilk bağlantı kurduğu, ussal olanı düşünmeye başladığı, gizil olanı 
aşikâr etmeye çalıştığı ilk yerdir.  Ne zaman gerçekleşmeye başlar, sonuçlar 
vermeye başlar; bak karşılığı var der kişi. Karşılıklarını görmeye başlayınca 
semboller bir yere taşımanın aracı olurlar. Şu manaya gelir, böyle olur denilir; 
o zaman bir yere taşıyor, böyle olacak deniliyor. Her sembol bir işarettir. 
İşaretlerin tamamı bizi geleceğe karşı bilinçlendirir. Aynı zamanda bir rüya, 
sahibini de ispiyon eder. Baba derdi yavrum rüyalar ispiyoncudur herkese 
anlatılmaz.  Anlatırken aynı Freud gibi nedenine bağlı olarak neyi varsa 
anlatmış olur.  Psikolojisi, temel ihtiyaçları, aklınıza ne gelirse hepsini anlatır, 
onun için derlerdi ki herkese anlatmayın. Yani hem sizi çözümler hem de bir 
taraftan ne olacağını çözümler. Ola ki haset bir insandır önünüzü keser. Farz 
edin Resulullah’ı gördünüz anlattınız.  Hiç görmeyen kıskanç biri haset eder, 
kudurur. Gitti rüya… Senin özelin, anlatma! Kuyunun içinde güzel bir şey 
buldunuz… Güzelden kastım Allah size nefsi mülhime den bir güzellik verdi, 
keramet verdi, bir bilgi aktarıldı; paylaşma kardeşim, üç beş pahaya –
menfaatine- satma; bırak sende kalsın, özelin olsun, derinleş. Ve özelleriniz, 
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içselleştirdiğiniz şeyleri saklayın, sınırlarınız olsun. Sınırlarınız olsun ki 
cazibeniz olsun. “Parmaklarını kestiler” diyor, gizil olan her şey cazibelidir.  

Yusuf süresinden anlayacağınız aynı zamanda cazibedir. Özellerinizi 
saklarsanız cazibe yaratırsınız üzerinizde. Aynı zamanda üzerinizdeki nuru da 
sağlamlaştırırsınız. Onun için hakikaten o cazibeli bir insan. Diyor ya “Olsa olsa 
bu melek olur”, Ve işin enteresan tarafı insan, bunu zekâ ile edinebiliyor. Yani 
sırlarını saklaması, sebep sonuç ilişkilerinde sonuçlara göre yaşam edinmesi 
ve yaşadığı her türlü sebebi sonuçlara doğru taşıyabilmesi, yani strateji 
üretmesi, program, proje üretmesi, program yapması ve bunu 
sonuçlandırmak için eylemler de bulunması hep zekâ işi… Onun için Yusuf 
zekânın güzelliğidir.  Yusuf olarak okuduğumuz bu sure tamamıyla zekâdır.  

Bak Yakup’ta henüz sezgi var, Yusuf’ta tamamıyla zekâ var. Bunu organlara 
vuralım, peygamber tecellisi olarak, burun ile göz gibidir. Yakup biraz daha 
burun, hani koku alır ya böyle, kokuyu da alıyor zaten. “Eğer siz bana deli 
demezseniz, Yusuf’un kokusunu alıyorum” diyor, hissiyatlar yani, farazi 
görünmeyen şeyler, onun için zaten sonuçlandıramıyor. Hissediyor ama… 
Daha çok sezgileriyle konuşan bir kişiden bahsediyor. “Evladım, on bir 
kardeşsiniz, ayrı ayrı kapılardan girin’, bak sezinliyor, sezinlemesine göre bir 
öngörüde bulunuyor, hissiyat. Ama Yusuf’ta öyle değil, Yusuf görüyor. Ve göz 
insanların en güzel kıssasıdır. Hakikaten insanoğlunun en güzel yeri gözlerdir. 
“Sana kısasların en güzelini anlatacağız’, gözler ve zekâda paraleldir. Bakın iç 
görü olsun dış görü olsun fark etmez, görme sıfatına, basirete aittir bak, 
Yusuf’ta basireti görüyorsunuz ve basiret zekâ ile paralel yürür insanda. Ne 
kadar görüşler kuvvetli ise, ne kadar çok şeyler de görüyorsa, 
değerlendirmeleri, ilişkilendirmeleri o kadar daha fazladır.  

Zekâ ile gözlerin gelişimi paraleldir. Görüşleriniz, basiretiniz iç görüler olarak, 
dış görüler olarak ne kadar çoksa değerlendirme yetiniz de o kadar 
kuvvetlidir. Kardeşim bu Çinlilerin gözü çok kısık, evet çok kısık olduğu için 
belirleyicidirler, çok ketumdurlar. Değerler olarak içlerinde basiret sahibi fazla 
değillerdir. Onun için bu düzene geldiler. O kadar kısık ki, bakın insanın vücut 
yapılarından dahi sonuçta toplumsal kişiliklerine kadar okuyabilirsiniz. O 
kadar kısıktırlar ki belirleyicidirler ve belirleyici olduğu doğrultusunda ne 
yapıyorlarsa ona göre yapıyorlar. Karakterlerinde, ticaretlerinde, işlerinde, 
hep hedefleri ne ise oraya doğru gidiyorlar. Çünkü pusudalar. Pusudalar hep 
ve kapalı düzen ne olduğunu bilmiyor. Amerika’dan birçok haber alıyoruz. 
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Çin’den o kadar alabiliyor muyuz? Türkmen’de o kadar insan öldürdü. O kadar 
insan katlettiler, kimseden haber alamıyorsun, bir kaç tane manşetten başka. 
Ne kadar insan öldürüyor, Çin’den o kadar haber alınmaz. İri gözlüler, 
nazarları kuvvetli olur. Korkman lazım hele de mavi gözlü ise direk korkun. 
İnanılmaz nazarları oluyor mavi gözlülerin. Direk çünkü lazer hükmünde, 
direkt vuruyor. Yeşil gözlüler biraz daha nötr, siyah gözlü olanların sezgileri 
çok kuvvetlidir, göz sezgileri inanılmaz kuvvetlidir, çünkü direkt apsorbe eder, 
gördükleri insanların vücud enerjileri direkt alır. Onun için siyah gözlülerden 
iyi falcı çıkar. Yani karşılarındakileri direkt okurlar. Mavi gözlülerden falcı 
çıkmaz emin olun, çıkarsa da milyonda bir. Ama siyah gözlülerde inanılmaz 
falcı çıkar. Çünkü falcılık demek; karşısındakinin enerjisini alıyor, radyo 
frekansı gibi kendisinde çeviriyor, okuyor. Karşısındaki enerjisini okuyor. Şöyle 
birini görüyorum, böyle birini görüyorum. Aslında enerjisinde yansıyor. Direkt 
karşısındakini alıp okuyorsunuz, başka hiçbir şey yapmıyorsun. Üç vakitten 
geleceğe doğru geçtiğin zaman o zaman 3 vakte kadar… Kardeşim niye üç 
vakit ya, şu kadar olsa ya. Ya bilsene bunu da yok, bilmiyor, karşısındakini 
okuyor, geleceği nereden bilsin, orası tahmine kalıyor. 

Yusuf’ta tahmin yok ama bakın, çünkü böyle olacak, böyle olacak diyor. Çünkü 
Allah “sadak Allah ul azim” yalan söylemez, rüyalar yalan söylemez, Allah 
yalan söylemez. Görülerinizde Allah’a güvenin. Anlamını bilmeyebilirsiniz 
önemli değil, ama güvenin, onlar olur. İffet kazanmamız, derinleşmemiz, 
hayatın başka gerçekleri, nefsi emareye ait temel ihtiyaçlar gerçekleri olduğu 
bilincini edinmemiz içindir. Evet,  kalbimizde idealist olarak ereğimize, mutlak 
ilkeye bağlı olarak ereğimizde taviz vermememiz gerektiği, ama bir taraftan 
da dünyevi yaşamda da olması gereken neyse onlara da ayak uydurmamız 
gerektiği ve geleceği ön görerek nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini 
edinmemiz… Yusuf suresiyle anlatılan budur. Bakın üç tane öngörü anlattım, 
bir sezgisel öngörü zaten bilinçte sezgisel öngörüyle bedensel olarak 
yaşıyoruz. Duygusal öngörü bilincimizde duygusal öngörü aynı anda strateji 
belirliyoruz, konumlandırıyoruz, kendimizi tavırlarda bulunuyoruz “ussal” 
öngörü sebeplere bağlı olarak öngörüler mutlak ilkeye bağlı olarak 
örtüşmeyen şeyler olabilir. Peygamberi o noktada uyarıyordu Hud suresinde 
o zaman ne yapacağız, sebeplere bağlı öngörülerimiz dahi olsa mutlak ilkeyle 
örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Örtüşmüyorsa yine hakikatinden taviz 
vermeden yürüyüşümüze devam edeceğiz.  
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“Ey Peygamber, senin elinden gelse bazı ayetleri saklayacaksın” diyor, 
söylemeyeceksin belki de… Yani sen gerçeği olduğu gibi aktar, çünkü amaç, 
proje gerçeğin ortaya çıkması saklanması değil ki! Bakın Yusuf suresinde 
saklanması gereken şeyler var demi, ama hakikate dair evrenseller saklanmaz. 

Hud suresi evrensele ait gerçeğe ait şeylerin saklanmayacağını söylüyor. 
Mesela bilim adamı bir şey buldu saklıyor, saklanmaz o. Bak ayeti yaşıyor niye 
saklıyorsun sana verdik onu, o zaman yaymak zorunda… Kendisi yapmıyorsa 
Allah azimüşşan başka bir yerden açar ve o gerçek orada yürümeye devam 
eder. Yani bir şey saklanıyorsa bazı pozitif bilimlerde emin olun ki o sonuçta 
başka birinden çıkar ve hayatta oradan yürümeye devam eder. Yani 
saklayamazsın, siz eğer yapmazsanız başka yerden çıkar.  

Gerçeğe ait olan şeyleri paylaşın, öğütleyin ama kendinize ait özel şeylerinizi 
sakın paylaşmayın. Maneviyata özel şeyler nefse ait özellerle karşılaştığı 
zaman takdir ilahi problemler yaratır; deli bile diyebilirler size. Meczup 
zannederler veya kıskanırlar haset ederler, nazarı dokunur yani her türlü şey 
olabilir, ihtimaller çok ki Yusuf hikâyesinde anlatılıyor dikkatli ol. Yani evet 
idealistsiniz gerçeğe ait şeyleri paylaşacaksınız amenna, herkesi bağlayan 
gerçeğe ait şeyleri konuşacaksınız. Yani bu sohbette öyle değil mi, geçeğe ait 
bir şeyi konuşuyoruz. Kendi özellerimizi konuşuyor muyuz, neler yaşadığımızı 
konuşuyor muyuz, nerden geldik, kimiz, neciyiz bir sohbetimde dahi 
göremezsiniz. Konuşulmaz ki, çünkü kişisel bir şey, o özel benim Allah İle 
aramdaki özel, kimseyi bağlamaz ki… Beni bağlayan bir şey özellerim,  ama 
biraz önce konuştuğumuz bütün ayetler hepimizi bağlıyor.  

Yusuf suresinde özeller konuşuluyor ama Hud suresinde ayetler, geneller, 
gerçekler hiç kimseden saklanmaz, hiç kimseden… Yani ilkeye doğru yürürken 
herkesle paylaşa bileceğin, herkesi taşıyabilecek bir şey varsa sana sorumluluk 
yüklüyor. Diyor ki kardeşim sana gerçek geldiyse bunu paylaşacaksın. Bu 
senin sorumluluğun, Peygamberlik sorumluluğun mesela, ha bizimki insanlık 
sorumluluğumuz, kardeş sorumluluğu mesela o bizi taşıyacak olan bir şey. 
Onun için diyor ki bildiğini saklayan âlime deryadaki balıklar dahi lanet okur, 
niye ereğe doğru yürüyüşte engelliyor. Bir Hadisi Şerifte de ateşten gem 
vurulur diyor mahşerde.  Allah azimüşşan ateşten gem vurur diyor. Bu 
özelinizi saklamayın anlamında değil, gerçeğe ait bilgi var ve dostunuzdan 
mümin kardeşinizden saklıyorsunuz, “ya bilmese de olur’, ateşten gem vurur 
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diyor. Allah esirgesin en büyük kul hakkı ya, insanın varlık nedeni Allah’ı 
bilmek.  

Surede geçen üç tane gömlek var.  Zeliha’nın yırttığı gömlek, iki kuyudan 
getirilen Yusuf’un gömleği, birde kendisinin gömleği götürülüyor babasına. 
Birisi aldatmaya ait gömlek bak birisinde aldatma var, ne yapıyorlar bir 
gömlekle “elbiseyle aldatma” yani bedenle aldatma gibi düşün. Hani 
bedenimiz elbise, aldatma düşün,  aslında suretler aldatıcıdır. Gerçeği 
örterler, bizi de ayrı düşürürler. Yakup ta hasret vardır ama Zeliha’nın gömleği 
yırtışı, nefisten dolayı. İffetin elbisesi arkadan yırtılır, önden yırtılmaz. Eğer 
içsel değerleriniz varsa sizin önünüzde hiç kimse, hiç bir şey duramaz. Çünkü 
duruşunuz var. Ne yaparlar, arkadan saldırmak zorundadırlar. Yani duruşu 
olan bir insana önden saldırılır mı? Saldırılamaz genellikle arkadan saldırılır. 
Arkadan saldırılır, ihanete uğrayacağınız yerdir. Arkadan dediğim sizin 
nedenleriniz olduğu yerdir, arkadan dediğim aynı zamanda potansiyelinizde 
temel ihtiyaçlarınız olan yerdir. Nefsi emareyi düşünün, o nokta da ilk size 
saldıracağı nefsi emare, sizi uyandıracağı şeyler… Orada kendinize enaniyet 
verme duruşunuz var, değil mi?  Farz edin hayatınızda duruşunuz var,  içinizde 
sağlamsınız…  Yani bilincinizde sağlam bir karakteriniz var, nefsi emarenin sizi 
ilk vuracağı yer neresidir, temel ihtiyaçlarınız… “Şeytan sizi fakirlikle 
korkutur”,  bak arkadan geliyor hemen ama öne doğru gönderiyor. Siz ondan 
kaçarsınız mutlak ilkeye bağlı olarak. 

Üçüncü bir gömlek kavuşmanın gömleğidir,  hasretin bittiği gömlektir… İnsan 
sevdiğinin kokusunu alır. Bazen onu derim; ahrette efendilerimiz hangi 
durumda olursa olsun kokusunu alırız. Suretler tanınmayacaktır ya, şekil 
değiştirdikleri için tanınmayacaklardır. Buradaki suretlerimizle var 
olmayacağız onu söyleyeyim altını çizeyim, çünkü herkes hangi hal ile 
yaşıyorsa ilahi âlemde buradaki hallerinin karşılığı ne ise ona göre biçim 
alacaktır, onun için…  Mesela her şeye burnunu sokan birisini düşünün sivri 
burunlu, çok iyi gören çok iyi anlayan zeki bir insan düşünün, büyük gözlü 
olur. Böyle içinde güzel bir insan düşünün, elma yanaklı… Yani yaşadığımız 
birçok hali ilahi âlemde suretsel olarak karşılıkları var veyahut çok kötü zina 
yapan şunu bunu yapan insanları düşünün, yüzleri kap kara.  

Zaten bir önceki ayette vermişti. Birçok rüya tabirinin tefsirini açıklar Kur’an’ı 
azimüşşan… Yüzleri kap karadır diyor mesela bazı yorumlar yapar, emin olun 
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ki o işleri yapanların tamamı rüyada kap kara gözükür, mesela kurt örneğini 
veriyor bozguncu mesela bak.  

- Bu gömlekler ile makam, mertebe gösteriliyor mu? 

Gösterir de burada göstermiyor. Burada sürecinde yani üzerinde… Gömlek 
elbise demek; üzerimize giydiğimiz hali, ruhun giydiği elbiseler olarak 
düşünün. Bir tanesinde ne demiştik kandırmaca; ruh kendisinde de menfaati, 
nefsi emare doğrultusunda örtülmüş, yani kandırmaca… Peki, o kandırmaca 
sonuçta ne getirir; içimiz kan ağlar. Birisi sizi kandırırsa içiniz kan ağlar,  yani 
kan örneğiyle geliyorlar ya kardeşleri…  

Diğeri ne getiriyor, şehvet; siz ilkeli duruşunuz dahi olsa iffetinizden taviz 
vermezseniz,  emin olun ki sizden menfaat umanların tamamı sağdan soldan 
arkadan size yanaşmaya çalışıyor.  Çünkü önünüzden size yaklaşamıyor, yani 
sizi ikna edemiyor ikna edemeyince ne yapacak başka şeyler kullanacak 
demek… 

Üçüncüsü, kokusu yani kendisine ait sıfatları gönderiyor ama bu ilkesel 
sıfatlarını gönderiyor. Burada ki makamdan daha çok haller demek daha 
doğru olur. Elbiseler hallere işaret eder, çünkü makam kalıcı olan bir şey, hal 
gelip geçici olan bir şey.  

Üçüncüsü ise hasretin bittiğiydi. Haber gönderiyor müjdeci olan… Bir insan 
birine kendinden bir şey vermesi demek,  göndermesi demek aslında 
kendisine ait olan bir şeyi de ona vermesi anlamına gelir. Yakup’un hasreti 
sonuçta Yusufluğu elde etmesidir. Kime hasret duyarsanız o sizde doğar. Evet 
Yusuf Yakup’tan doğmuştu, ama Yakup, Yusuf’tan doğdu, bu çok önemlidir. 
Yusuf Yakup’tan doğdu amenna hani Yakup’tan olma diyoruz evet. Türkler 
onu daha güzel oturtmuş, hani Fatma’dan doğma Yakup’tan olma gibi, 
Yakup’tan olmuştur amenna ama ne zamanki Yusuf kemalatını buldu, Yakup 
Yusuf’u Kendinden doğurdu. Ben babamın beşiğini tıngır, mıngır sallar iken… 
Babasına baba oldu; on iki yıldızın secde ettiği… Burada önemli olan mesaj 
şudur, erekte sonda edinilen şey ne ise oraya vardığınız zaman geçmiş bütün 
süreçlerin aynı zamanda evveli olmuş oluyorsunuz. Önemli olan erektir bakın, 
erekte olan her zaman ilerdedir.  
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Babam onu söyle demişti; yavrum, bir gün ben babamın beşiğini tıngır, mıngır 
sallar iken… Ya dedim ne demek istiyor? Sonradan anladım; sen bizim daha da 
ilerimizdesin. Daha da ilerisinde demek daha yüksek derecesindesin demek. 
Burada kast ettiği şey şu aynı zamanda da  evveliyat ta da öyle olduğu için 
kendisi oradan geliyor, evet baba yanımızdaydı ama baba yanımızdayken 
bizden çıkmış olarak yanımızdaydı. Kendisine gittiğin zaman,  o senin baban 
oluyor, basamak oluyor; onun üzerinden kendi mertebene yükseliyorsun. 
Sonuçta o sana geri döndüğünde senden doğacak baban,  evladın olacak. 
Enteresan bir şey… Tamamıyla sibernetik! Maneviyatta ne kadar yüksek 
derecedeyseniz bir evveliyatınızda olduğunuz için sizin arkanızda olan gelip 
size tabi olacaktır, sizden doğmuş olsun ki o mertebeyi taşısın,  iki siz o 
mertebeyle zaten onun kaynak olarak ilk mertebesine gittiğiniz içindir ki 
sizden doğmuştur.  

Evveliyatta sizden gelmiştir, siz kendi mertebenizden tanıştığınız zaman zaten 
sizin çocuğunuz olmuş oluyor, evladınız olmuş oluyor. Çünkü kimden 
doğarsan o’sundur, maneviyatta bakın altını çiziyorum bunun,  kimden 
doğarsan o mertebenin hakkındasındır. Muhammed’den doğan 
Muhammed’dir.  Ali’den doğan Ali’dir. Sıddık’tan doğan Sıddık’tır. Musa’dan 
doğan Musa’dır. İsa’dan doğan İsa’dır. Başka bir şey çıkmaz. Hepsine selam 
olsun. Kimden doğarsanız o’sunuzdur. Yakup orayı müthiş söylüyor; ne 
zamanki gömlek gönderildi ve o oraya taşındı, Mı sır’a, işte o zaman Yakup 
Yusuf’u kendinde doğurdu. Hasret, sevgi, muhabbet ancak erekte olan 
kıblemiz olan yani Pir dediğimiz kıblemiz olan kimse, onu bizden doğmasına 
sebep verir ve doğum iki türlüdür.  Bir; ya onu kendimizde doğuracağız -buna 
müritlik denilir- ya da o bizden doğmuş olacak buna da “Murad’lık” denir. 
Yani biz kalmayız, O kalır; buna murad’lık denir ki buradaki önemli olan şey şu 
enaniyet yok.  

Bak öyle bir sevgisi vardı ki Cebrail geldi; bir daha Yusuf dersen seni 
peygamberlik defterinden sileceğiz dedi. Kişiselleştirmemek kaydıyla, 
kişiselleştirdiği anda o zaman yolda kalıyor, nesnelleştiriyor. Önemli olan 
ondakine varmak bak. Yusuf’a değil Yusuf’ta ki olana varmak. Eksiğini 
tamamlamak, yanlış değil eksiğini tamamlamak… Onu tamamlasa amenna, 
yok ama kişiselleştiriyor Yusuf diyor. O zaman diyor Peygamberlik defterinden 
silerim seni!  Öyle bir tarafı da var,  sibernetiktir. Ama kişiselleştirmeden… 
Kişiselleştirdiğiniz anda iş biter. 
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Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken… Öyle demişlerdi ki o son 
gömlek bunu net anlatır. Ne zamanki gömlek gitti; Yusuf u kendinde doğurdu, 
Yusuf un halini kendinde doğurmuştu. Aslında Yakup’u bir mürit olarak 
görebiliriz, murad tan çok mürit… Kişiselleştiriyor… Müritler kişiselleştiriyor, 
murad lar kişiselleştirmez. Murad lar sadece evrenselliğine bakarlar, yani 
Allah’a bakarlar, Allah’a odaklıdırlar. Ama müritler de kişiselleştirme olur; 
Bizim şeyh i bilir misin filan… Derler ya, şeyhini uçuran müridiymiş. Murad 
uçurmaz, murad kendine indirir veya Pir ona iner. Ama müritler uçurur, birde 
uçanı da yakalayamazsın zaten uçuyor ya, adam uçuyor zaten, müritte 
uçuruyor; git de yakala yakalayabilirsen… Sen yerde kalıyorsun o yukarda; 
yani ulaşılmaz kılıyor, kendi dışına atıyor. Olmaması gereken bir şey, ama 
müritler de oluyor. Onun için sizden ricam murad olun, Allah’ın muradı olun, 
yani kişiselleştirmeyin.  

Şeyh büyük olabilir, efendi büyük olabilir, şunun efendisi de büyük olabilir, 
bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan şey, sizin kendi varlığınızda Allah’ı 
bulmanız ve hiçbir şeyde onu kişiselleştirmeden yolunuzu tutmanızdır. Efendi 
size ayna olsun, efendi size yoldaş olsun; kişiselleştirdiğiniz anda yolda 
kalırsınız. Yakup bu konuda bize örnektir. Onun için, ya murad olacağız ya 
mürit olacağız; tercihimiz muradlık tan yana olsun.  Çünkü önemli olan 
Allah’tır, önemli olan sohbettir, önemli olan Allah’a varmaktır, yoksa kişilerin 
kendisi değil. Bu gün biz varız, yarın başkası olur, öbür gün başkası olur. Yarın 
siz gelirsiniz, yarın başkası gelir, biri gider, biri gelir, ama önemli olan birinin 
Hakk’a varmasıdır.  O olduğu zaman zaten insan mutmain oluyor. 

Kişiselleştirme putlaştırmak demektir.  Ha güneşi put edinmişsin, Hakk 
demişsin; ha bir kişiyi almışsın ya bu en büyüktür şöyle, böyledir yüklemeye 
başlamışsın… Hem kendinden öteliyorsun hem de kendi asli varlığına 
örtünüyorsun, sana engel oluyor. Tamam, çocukluk devresinde olabilir, 
amenna. Yetişkinliğe geçtiğin zaman bitirirler o işi, kendini aş derler; uçurma, 
sende uç. Uç derken yukarılarda değil, kendi gönül deryanda uç. Kim ki 
gömleğini alır hani hırkasını aldı derler tasavvufta… Düşün evladından hırka 
alıyor, gömlek alıyor, haberini alıyor yani biz sendeyiz… Yoksa Yusuf’un 
kokusunu nasıl alaydı, Yusuf un enerjisi kendisinde ki kokusunu alıyor.  

Esma’ül hassı tamamlandı… Her varlık nedenini tamamlanınca ölüm gelir.  
Aslında her varlıkta nimet tamamlanır, orada kast ettikleri lütfu ihsan… Yani 
verdiği risalet… Mesela sende nimetin tamamlanması ne demek, senin 
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esma’ül hassın, nedenlerin nelerse onların açığa çıkması demek. Ki 
kendilerine Allah ne murad ettiyse son nefeslerine kadar onu yerine 
getirmişler, vazifeleri yerine gelmiş demektir.  Yani nöbetlerini tutmuşlar. 
Sonuçta sendende muradım neyse onu yerine getireceğim demektir o, yani 
kendimize vuralım Allah bizden ne murad ediyorsa sonuçta ölümümüze kadar 
o muradı yerine gelecek demektir. Aynı zamanda buradaki murad sendeki 
Allah’ın sıfatlarının açığa çıkması ile alakadar bir şeydir. Şimdi sürecinde zaten 
onu görüyorsun ne yapıyor onu; risalette inanılmaz zekâ ile beraber ön 
görüleri yüksek bir peygamber… Bize geleceğe doğru nasıl gitmemiz 
gerektiğini bilincini veren bir peygamber. Yusuf nebi… Geleceğe doğru nasıl 
gitmemiz gerektiğinin bilincini veriyor.  

Bunu da en güzel şekilde gösteriyor, bütün yaşantısı kısasların en güzeli dediği 
noktada, bütün yaşantısında görüyoruz. O kadar zahmet çekiyor, başına 
gelmedik olay kalmıyor,  ama sonuçta bize gerçeğe doğru yürüyüşümüzde en 
sonunda nimetin tamamlandığını gösteriyor. Bir şey haber verilmiş, bir nimet 
haber verilmiş, bir lütuf haber verilmiş; ama nimet sonunda… 
Tamamlanmıyor mu? Secde ediyorlar mı etmiyorlar mı? Ediyorlar. “Sende 
tamamlayacağım” sana ne verdiysek… 

Geçen haftalar bir şey söyledik; Allah size bir şey gösterirse bir şey duyurtursa 
onu verir. Göstermediği duyurtmadığı şeyi vermez. Eğer gösteriyorsa onu 
sizde tamamlayacaktır, bu devirde olmasa başka devirde burada olmasa 
ahrette, ama tamamlayacaktır. Önemli olan, onun için çaba göstermeniz. 
Nimet tamamlanacaktır, lütuf tamamlanacaktır, önemli olan nerde olup 
olmadığı değil, tamamlanacaktır; gösterdi mi gösterdi, bitti.  

Bir gün bir arkadaşla oturuyorduk, -birçok şeyi anlamıyorum, ama 
öğreniyorum dedi. “Ya sonuçta verir, burada vermiyorsa ahrette verir.” Doğru 
söylüyorsun dedim, sen öğreniyorsan biliyorsan, sonuçta verir… Bak, ne kadar 
güzel bir ders… Ve o dersi kendi kendine edinmiş; ben öğreniyorum, 
biliyorum; bilirsem burada vermese, orada verir diyor,  hiç yoksa… Muhteşem 
bir şey dedim. Helal olsun. Çünkü hakikaten öyle, bir şeyi biliyorsanız oraya 
doğru sevk oluyorsunuz demektir. Bildiklerimizle ileriye doğru yürüyoruz. 
Edinmek ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey… Bilirsiniz, edinmek sürecine 
geçersiniz. Evet, bildi; Yusuf secde edinilecek olacak… Ama onun sonuçta 
çıkması bambaşka bir şey… Çocukken ne oldu, bildi ki kendisine secde 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

561



edinilecek, bak bilgisini edindi, ama daha o makamı edinmedi,  makamı 
edinene kadar sıkıntı çekti, ama nimet tamamlandı üzerinde.  

Yusuf Beka değildir, bekaya doğru götürüyor bizi bu… Yusuf bu dünyada nasıl 
yaşayacağımızın aklıdır. İç dünyada, melekût âlemin de geçekleşenlerin bu 
âlemde nasıl karşılık gördüğünün bilinci onda var, çünkü Yusuf asıllarla bu 
âleme bakıyor, gölgelerle bakmıyor. Yusuf’ta ki ana tema şu; bu âlem gölgeler 
vadisi, gölgeler; sebep…  Yakup gölgelerle bakıyor; Sebep sonuç ilişkilerine 
göre bu âlemdeki ilişkilere göre sonuçları ön görüyor. Yusuf öyle değil, Yusuf 
asıllarla bu âlemi görüyor ve ne olacağını ön görüyor. Çünkü asıllarda bir şey 
görürsen bu âlemde son… Asıllar âleminde ne yaşanıyorsa burada sonucunu 
yaşıyoruz. Asıllar âleminde bir şey geçekleşiyor, rüya âleminde, asıllarına bağlı 
olarak görüyor –arketiplerine- o zaman bu âlem de bunlar geçekleşecek diyor. 
Yani iç âlemde neler gerçekleşecek görüyor. Rüya iç âleme aittir, ne 
görürseniz görün orada kuvvet olarak meydana gelir, melekût yani… Filanca 
kişiyi gördük aslında filanca kişi değil; orada melekûtun onu biçime getirişini 
görüyorsunuz, ondaki karakterin biçimlenişini görüyorsunuz. Bir arkadaşınızı 
gördünüz ya arkadaşınız önemli değil; esma hassı ne, karakteri ne? 
Arkadaşınızı değil, o karakterin kendisini yarın göreceksin; başka birinde belki 
veya da o karakter sende canlanıverecek… Orada melekûtunu görüyorsun ve 
melekûtunda ne yaşarsanız bu âlemde o cereyan eder, asıllarda evvela 
cereyan eder ondan sonra bu âleme sirayet eder. Yusuf asıllarından görüp bu 
âlemde de neyin cereyan edeceğini ön görendi.  Hüvvel batın hüvel zahir; 
batın da ne yaşanıyorsa zahirde görünecektir, mantığı budur ama bir daha 
söylüyorum beka değildir. 

Bu dünyada nasıl yaşamamızın bilincini verir. Yung bir parça ona uğruyor ama 
ne kadar ereğe bağlı yorumluyor, o kadar. Kitabı var onu bilmiyorum birkaç 
tane kitabını edinmiştim ama ereğe bağlı olarak rüya yorumunu 
görmemiştim. Arketipine bağlı olarak yapıyor, ama ereğine bağlı olarak yorum 
yok. Freud’da da hep nedene bağlı olarak var. Rüyalar ispiyoncudur kişiyi 
anlatır ya, nedenlerine bağlı olarak o kişinin geçmişinde ne varsa onu da 
görebiliyorsun amenna da rüyaların geleceğe ait bilgisi var. Orayı da kimse 
inkâr edemez. Deneyimlediğiniz zaman geçek olduğunu görüyorsunuz. 
Rabbim bunu söyledi diyorsunuz. Ben öyle diyorum; zaten rabbim haber 
vermişti. O zaman hayrette uyandırmıyor, Rabbinizle bire bir 
muhabbettesiniz. Yeme içme gibi oluyor, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz; 
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görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. İlk başlar heyecan veriyor sonra yeme içme gibi 
oluyor, normal rutin bir yaşam. Vallahi şöyle olacak, böyle olacak, tasan 
olmuyor, başka ne var?  

Muhteşem bir şey, bak ilmine ne kadar vakıf olduğunu söylüyor; “size bir 
yemek gelmeden” yani temel ihtiyaç, bir zaman veriyor… Orada yemek 
önemli değil, orada bir zaman veriyor; size yemek gelmeden ben bu işinizi 
hallederim diyor. İlmine o kadar vakıf ve ilminden o kadar emin… Orada Yusuf 
üzerinden kastedilen zaman kavramı koyuyor… İlminden o kadar emin, 
sonuçlar elde etmiş çünkü tecrübe etmiş daha önce… Ve rüyayı yorumluyor. 
O rüyada o kişilerin karakterleri bile var; kuşlar yer, sen şarap sıkıyorsun 
falan… Ne kadar duygusal;  efendisinin karakteri, kendisinin karakteri, hepsi 
tek tek görünür; ya mısırlıların hangi karakterler üzeri olduğu dahi görünür. 
Çok duygusal tepkiler gösterdiği vardır orada. Yani bazen düşüncelerinde mal, 
mal oldukları bile var. Öküzleri görmüşler ya, öküz değil de başka bir şey 
görselerdi daha anlayışlı insanlar olduğu anlaşılırdı.   

Ama en önemli tarafı nedir biliyor musunuz, şimdi bütün on iki süreden beri 
okuduğumuz yerleri Yusuf’a döneyim.  Yusuf’u oku… Akıbet olarak ne oldular; 
Yusuf’un kardeşleri nefislerine tutsaktılar,  Firavun’a tutsak oldular, geleceğe 
iyi bir miras bırakmadılar. Sizden çıkan sizin gibi olur, çünkü bilginizi taşıyor. 
Sizden çıkanın sizin gibi olmaması için ne yapacağız?  

İstanbul efendisinin tulum hikâyesi… Bir tane oğlu varmış, eskiden suları 
tulumlarla taşırlardı, tulum deri tulumlar la gidip deliyormuş,  şikâyet etmişler 
efendiye… Efendim demişler böyle, böyle yapıyor. Efendi de demiş ki ya 
tamam ben hallederim demiş.  Gidiyor sabaha kadar düşünüyor ya diyor 
benim ne kusurum oldu ki bu çocuk böyle yapıyor. Kendini yokluyor,   
yokluyor bir şey bulamıyor. Sabah kalkıyor diyor hatun sabaha kadar balık gibi 
döndüm, döndüm durdum; ben kendi nefsimde bir şey bulamadım Sen de var 
ise söyle diyor.  Bey diyor vallahi diyor komşuya gitmiştim orada portakal 
görmüş kamışla da sıktım azcık, böyle gizliden içtim. Utandım da istemeye 
demiş yani çalma değil,  aş ermiş utanmış istemeye,  o şekilde içmiş. Demiş 
git, o çocuğa bir şey söyleme,  git oradan helallik al gel demiş. Komşusuna 
gidiyor, helallik alıyor, ondan sonra bir hafta geçiyor, çocukta hiç bir şey yok. 
Evlat babanın sırrıdır, taşıyıcıdır yani onun için yani bakın peki taşıyıcı 
olduğumuz kötü huylar var ise bunları nasıl yok ederiz?  
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İyilikler kötülükleri giderir. Gidip geçmişle barışalım, geçmişimizde ne olmuş 
dönmüş onları fark edelim bir daha yapmayalım değil; iyilikler kötülükleri 
giderir.  İyilik yapın, sizdeki o geçmişin izlerini silersiniz. Geçmişlerin 
“babamızdan böyle görmedik” bak nedene dönüyoruz, bir taraftan da bilgileri 
var. Üzerlerinde bilgileri olduğu içinde bırakamıyorlar. Çünkü o geçmişin 
bilgisi, kültürel bilgi içselleştiği için ataları da bırakamıyorlar. Neyle 
bırakacaksın; iyilik yapın. Sizdeki bütün kötü huyları, bütün o kötü olarak 
birikmiş bilgileri hepsini bırakırsınız. Yeni bir şey açmak istiyorsanız yeni bir 
sayfa açmak istiyorsanız… Geçmiş arkamdan geliyor, vicdanımda takip ediyor, 
ne yapayım; sadece iyilik yapın, öğrenin, okuyun… İyilik derken bakın altını 
dolduruyorum; sizi Allah ile örtüştüren, edimler, eylemler ve ürettikleriniz 
Allah’ın sıfatlarıyla örtüştüren ne yaparsan… Gülümsemeniz iyilik 
yapmanızdır, bir kitap okuyoruz, Kur’an okuyoruz; iyilik yapıyoruz şurada… 
Yemeği Allah için dahi yiyorsak iyilik içindir, bir dost gelip selam veriyorsa dahi 
alıyorsak Allah için iyiliktir. Yani bütün yaşantınız Allah içine çevirmeniz bütün 
geçmişinizi siler atar ve sizden geleceklerde daha güzel miras bırakırsınız. Bu 
ister soyunuzdan gelsin isterse sohbetinizden gelsin fark etmez, daha güzel 
bir mirastır.  

Balık baştan kokar derler ya bazen bakıyorum arkadaşlarda bir şey oluyor 
kendimi yokluyorum bende var mı,  yok mu? Bakıyorum bende var. O yüzden 
ben önce kendimi düzelteyim ondan sonra o düzelsin. Çünkü rabıta ediyorlar, 
rabıta edince bende kötü bir şey varsa onlarda oluyor. İyi bir şey varsa 
onlarda olmuyor. Şimdi başınıza her kötü gelende böyle bilmeyin, çünkü sizin 
nice kötünüz bende yok. Siz beni etkiliyorsunuz. Bir gün bir baktım makinede 
çalışıyorum, bende şehvet hali yok o sırada, komple alınmış. İçime şehvet 
geliyor, diyorum; ya Rabbi bu benden gelmiyor, kimden geliyor? Bende değil, 
ben biliyorum,  kendimi nefsimi biliyorum. Ama bu nerden geliyor 
yokluyorum, yokluyorum bulamıyorum, kendimi yokluyorum bulamıyorum, 
geçmişimi yokluyorum bulamıyorum, önümü yokluyorum bulamıyorum. 
Dedim yüzde 80 birinden geliyor… Şöyle gözümü bir yumdum kişiyi 
gösterdiler,  dedim ya Rabbi şükür! Adam rabıta ediyor halini de yüklüyor… 
Yani balık baştan kokarda kardeşim yani hepsi de baştan kokmuyor yani… 
Onu da söyleyim, bu sefer herkes tutuyor adres olarak gördüğü için hepsinin 
bütün mektuplarını adrese yolluyor; buda ondan, buda ondan; hepsi ondan 
değil. İnsan biraz kendi geçmişiyle kendisiyle de yüzleşir.  
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Dikkatli bakın Yusuf un halkına, on iki kardeş… On iki kabileye ayrılıyor hani, 
Hz. Musa taşa vuruyor, su akıyor. Fakat hiçte iyi bir gelecek bırakmıyorlar. 
Allah’ın lütfu ihsanıyla gelecek çizilmiştir ama yaptığınız her şeyle beraber 
geleceğe taşınıyorsunuz. O zaman geleceğimize yeni güzelliklerle taşının; 
iyilikler kötülükleri giderir. İyilik yapın soyunuzdan, sohbetinizden, 
nazarınızdan ola ki elinizden dilinizden kim ne aldıysa güzele doğru gitsin. 
İnsanlara güzel miras bırakın, düşüncenizle dahi olsa güzel bir miras bırakın. 
Hiçbir şey yapamıyorsan bile iyi düşün diyor ya… Hiçbir şey yapamıyorsanız 
çocuğunuzun başını okşayın, sevin ya, sonucu güzelliktir başkada bir şeye 
gerek yok.   

Geleceği en temel nasıl ön görürüz, daha oralara gitmedik; “merhamet ediniz 
ki merhamet göresiniz.” Demek ki hangi ilke üzeri yaşıyorsak o ilkeyle bir 
karşılık göreceğiz.  Adaletliysek adaletle karşılık göreceğiz… Mesela bir hikâye 
anlatılır; eşkıya başı yakalamış herkesi öldürüyor. Bir tane hacı hoca kalıyor, 
bunu da sonra öldürürüz diyor. Yemeklerini yiyorlar, yarın akşam mı yapsak 
bunu diyor, karara bağlıyor. Adam bunu duyuyor; ya Rabbi diyor ben ne 
yaptım ki beni asacaklar diyor. Ya Rabbi senin adaletine sığınırım şöyledir, 
böyledir; sabaha kadar dua ediyor adam.  Eşkıya başı kalkıyor sabahleyin, 
biraz da öfkeli kalkmış; şöyle bir bakıyor diyor; vaz geçtim, asmayalım bu 
herifi. Kazığa gerelim diyor. Ya Rabbi diyor adaletine sığındık adaletin bu mu? 
Kazığa gererlerken adalet meleği görünüyor; evet diyor adaleti bu,  sen 
adaletine sığındın…  Ya adaleti merhametindense hiç düşünmeyiz, ahretine 
bırakmıyor. Eskiden karıncaları, böcekleri kazıklara geriyormuş; onun cezasıdır 
diyor. Adaletine sığındın; kısasa kısas. Dua etsin ahretine bırakmadı, yine 
merhametindendir, ahretine bıraksaydı ne olacaktı? İyi ki adaletine sığınmış 
bence. Çünkü ceza suçu kaldırır; cezayı çekersiniz kefaretini verirsiniz, cezanız 
ahrette kalkar, ahretteki cezası kalkmıştır. O da merhamettendir yatsın 
kalksın adaletine şükretsin. Bir defa kazığa gerildi ama cenneti hak etti, yani 
bir daha o karıncaları ne yaptı diye sorgu suali olmaz.  

Bir daha söylüyorum adalet merhamettendir, merhamette adalet getirir. 
Toplumsal yaşantımızın tamamı adalete bağlı… Allah’ın merhameti olmasa 
adalet içinde yaşayamayız, imkân yok. Yüreklerine adaletin getirdiği korku 
olmasa kimse merhametli olmaz. Ama merhamet içten gelir, adalet dışardan 
bağlayıcıdır. Çünkü yaptırımcı… Yaptırımlı olan kanunlar, kurallar neler ise 
bizleri dışardan bağlar. Allah bile emir verirken bize dışsal olarak bizi 

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

565



bağlamıyor mu?  Ne zaman içselleştirdiniz vicdanımızı ait şeyler -vicdanımızı 
uyandırıcı,  ilkeler- o zaman yaptırımcı olarak sonuçları öngörürüz.  Mesela bir 
hata yaparız öngörürüz bak cezası buydu diye yanarız.  

“Öyle bir nefes alırlar ki” ayeti… Yaptırımı çok kuvvetli olan ve toplumda sizi 
deşifre edecek şeyler sizi ateş gibi yakar. Bir hata yaptınız,  yaptığınız hata; bir, 
niye böyle yaptım diye pişmanlık yaratır. Ama bundan daha beteri toplumda 
deşifre olduğunu ya da olacağını bildiğin zaman sizi yakar,  olabileceğinin 
ihtimali dahi yakar. Farz edin zina yapıyoruz, Allah esirgesin; nasıl yakar değil 
mi…   Toplumdaki konumunuz,  yeriniz, Allah’ta ki konumunuz, yeriniz… 
Toplum içerisinde deşifre olduğunuz zaman yer yarılsa da yerin dibine girsem 
dersiniz. “Nefes almayı” buna bağlayabilirsiniz. 

Yusuf un kardeşleri geleceğe iyi bir miras bırakmadılar,  nefsi emarenin 
halleridirler. Yusuf ise zekâ ve iffet ile nefsi emarenin o hallerinden nasıl 
sıyrılmamız gerektiğinin bilincini verir;  toplumsal yaşantıda nasıl yaşamamız 
gerektiğinin aklını verir. Hem bireysel hem ailevi hem de devlet olarak iktisat 
noktasında nasıl yaşamamız gerektiğini görürüz. Çünkü iktisattın aklıdır aynı 
zamanda ve geleceği ön görürken geleceğe doğru sağlam adımlarla 
ilerlememizin bilincini verir. Buda yalnızca zekâ ile olur. 

Kardeş kardeşi taşır. Ama Yusuf ta kardeş kardeşi taşımıyor değil mi? Kardeş 
kardeşe köstek! Dost dostun dayanağıdır, kardeş kardeşin taşıyıcısıdır. 
Yusuf’ta kardeş kardeşi taşımıyor,  kardeş kardeşe köstek. Ne zaman Yusuf 
onları taşımaya başlıyor, o zaman biraz toparlanıyorlar. İsteyerek ya da 
istemeyerek yapıyorlar, fark etmiyor sonuçta, iktidar olduğu içinde bir şey 
yapamıyorlar.  O kadar güçlenin ki,  nefsi emarenin halleri size bir şey 
yapamasın… Bilmem anlatabiliyor muyum? Ekonominiz kuvvetli, karakteriniz 
sağlam ise kişiliğiniz sağlam ise dışarıdan kimse bir şey yapabilir mi size… Ne 
Zeliha bir şey yapabilir, ne kardeşler… İstedikleri kadar size iftira atsınlar, 
hakir görsünler hüküm sonuçta Allah’ın dır. Sağ salim olarak yüzünüzün akıyla 
Allah’ın önüne çıkarsınız.  Temel olarak söylediği şey güçlü olun, yıkılmayın. 
Ve güçlü olmak için bütün argümanları kullanın; dünyalık, maneviyat ne var 
ise… Hepsiyle özünüzde Allah ile güçlü olun ve Allah’ın vergileriyle, 
gösterdikleriyle, melekûtunuzla güçlü olun. Hz. Yusuf Hz. Süleyman’dan daha 
büyük bir gök katına, hükme sahiptir. Çünkü Süleyman gölgelere hüküm 
veriyordu. Yusuf ise arketipal olan asıllar âlemini görür ve asıllar âlemini 
bilerek, geleceği ön görerek ona göre iş yapandır. Gölgeleri şekillendiren,  

Kur’an Mucizesi Dersleri 1

566



biçim veren, yön verendir. Birisi gölgelere hüküm veriyor, diğeri gölgelere yön 
veriyor; yaşama yön veriyor.  

Mesela gidersin adalet dağına; bu mudur, bu mudur? Hikmet e gidiyorsun şu 
şudur, bu budur… Veya uyguluyorsun, adaletle hüküm veriyorsun, yargılarda 
bulunuyorsun. Ama Yusuf öyle değil!  Yusuf asıllarını biliyor, asıllarını bilirken 
de gölgelerin tamamını asıllara doğru taşıyor,  sonuçlandırıyor, yani işleri 
yapıyor, işletiyor,  yön veriyor.  Onun için bize buyrulan Yusuf’un gök katı Hz 
Süleyman’ın gök katından büyüktür.  Süleyman pek az şey istedi derler 
erenler. Gölgeler vadisini, mülk âlemini istedi; melekût âleminin kuvveti daha 
fazladır. Birisi melekût âlemine aittir içerde, ama dışarda mülk âlemindedir 
şahadet âlemindedir ve mülke istediği gibi hüküm veriyor, yönlendiriyor, 
biçim veriyor. Süleyman’da ise sadece kullanabilirlik var, hüküm veriyor o 
kadar, Yusuf yön veriyor,  hangisi daha önemli.  Süleyman o an ki zamana 
hüküm verirken Yusuf geleceğe yön veriyor. 

Eğer geleceği ön görebiliyorsan ona göre bütün yaşantını biçimlendirip 
kendini oraya doğru taşımaz mısın şuan hüküm vermek ile yarına kendini 
taşımakla arasında büyük fark var.  Yusuf yarına doğru taşıyor, yarın milli 
piyangodan ne çıkacağını biliyorsun tık tık yazdın çıktı,  Yusuf öyle bir şey… 
Diğeri yarın ne olacağını kestiremez bile, Süleyman da kestirme yok. Gölgeler 
vadisinde kestiremezsiniz, gölgelerin içerisinde gölgelerin ne olup ne 
olmadığına karar verirsin. Yusuf’ta yarını öngörürsünüz onlara yön verirsiniz. 
İstediğinizi istediğiniz gibi zaten kullanabilirsiniz, sizin elinizin altında ve onun 
için söylüyor “mülkte ona yer verdik.” “ İstediği yeri tutuyordu” yani 
gölgelerde istediği gibi hüküm veriyor, yön tutuyordu. Sonuçları gördüğü için 
oraya doğru istediğini yerine getiriyordu. Sonuçları görürseniz iradenizi de 
ona göre biçimlendirirsiniz.  Bir şeyin sonucunu biliyorsanız iradeniz ona göre 
biçimlenir, ama âleme bakarsanız âlemin sebepleri iradenize ona göre biçim 
verir. Bu böyle, şuna böyle hüküm verim; buna şöyle biçim veririm… Âlem 
üzerinden iradeler ve hak - adalet ilkesini uyguluyorsun. Ama diğerinde 
sonuçları görüyor sonuçlarına göre taşınacak bir iradesi var, iradeyi koyuyor 
ve sonuçlara doğru yürüyor, ama sonuç kendisinin hep istediği yerde yer 
tutardı. Mülk tamamıyla elinin altında… Onun için Yusuf daha üstündür.  

Bunu gözle kulak arasındaki fark gibi düşünün, göz Yusuf’tur, Süleyman 
Kulaktır. Süleyman’dan içeri Süleyman var, Yusuf’tan içeri Yusuf var deyince 
beyini anlarız, o zaman Muhammed Mustafa (s.a.v.)  İnsan üzerinde bedensel 
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tecellileri bile var hüküm noktaları itibari ile ve beyinde dahi loblar itibari ile 
her Peygamberin kendine ait nişanı yani melekûtuna ait kuvvetine ait 
nişanları olan yerleri vardır. Bak âlem içinde âlem, devran içinde devran 
yarattığı, o varlık hakikatleri nelerse biçimsel olarak onlarında içinde 
özetletmiş,  biçim olarak özetlemiş. Her bir biçimin kendine ait bir şekli var ya, 
onun ilahi âleme ait bir manası, aynı zamanda bir temsilcisi melekût olarak 
peygamber olarak temsilcileri bile var. Âlem içinde âlem, biçim içinde biçim, 
anlam içinde anlam böyle güzel bir zekâ içine girdikçe daha da derinleşiyor.  

Yusuf bize nereye getirdi; âlemde gerçekler var, ona göre yaşayacağız. 
Âlemlere doğru ilerleyeceğiz, bir taraftan cennetler açacak, cehennemleri 
açacak, âlemlerde neler var neler yok onları açacak, söz nedir, bilinç nedir, 
Kehf süresine kadar gideceğiz. Kur’an’da ki bir disiplindir bu; altı’ya kadar 
tohumunu eker; bizi bilinçlendirir, haktan hakikatten yana bilinçlendirir. On 
ikiye kadar o bilinci zeminleştirir, oturtur, bize gövde verir, sağlamlık verir. 
Yani altıya kadar tohumunu ekiyor, altıdan sonra iyice filizlendiriyor, 
güçlenmemizi sağlıyor, toparlıyor bizi… Çünkü On iki toparlayıcı bir rakamdır. 
On iki den sonra yavaş yavaş tafsilatını açar,  On sekiz e doğru götürür. 
Âlemler kuşağını iyice oluşturur bizde, otuz altıya doğru bütün evrensel 
şartlar varsa o evrensel şartların tamamı üzerimize oturur, gelecek, geçmiş; 
üç tane on iki demektir.  Üç tane toparlanış; geçmişin toparlanışı, şu anın ve 
geleceğin toparlanışı… Yasin’e götürür. Otuz altı, orada geçmiş, gelecek iman 
cephesinde toparlanır; ondan sonra tafsilat acar acar durur bize... 
“Ayetlerimiz” diyor “fasıl fasıl” açıyoruz.  Bir kavram kullanıyorsa, o kavramın 
içini doldurarak gidiyor. Set derken içini dolduruyor, cehennem derken içini 
dolduruyor,  cennet derken içini dolduruyor…  

İlkesinden okuduğun zaman sadece kalbe hitap eden bir tarafı yok, aynı 
zamanda felsefi metin olarak akla da hitap ediyor ki şüphe yoktur demesiyle 
de felsefi bir metin olduğunu vurguluyor. Şüphe yok diyor ya yani tutarlı bir 
kitap önüne koyuyorum diyor, tutarsız hiçbir şey bulamazsın… Hakikaten de 
öyle, on iki tane sure okuduk… On birinci surede diyor on tane getirin diyor 
vallahi on tanesini getiremeyeceğini öğrendik yani tarihle de şahidiz,  kimsede 
getiremedi şu ana kadar. 

“Eğer o çaldıysa daha öncede onun kardeşi de çalmıştır” diyor ayette. 
Tamamen psikolojik bir şey… Suçlayacak bir şey veya günah keçisi ararız 
bazen. Yüzleştiğimiz şeyler olur, hatalarımız dahi varsa başkasını suçlayacak 
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malzemeler bile yaparız. Yusuf’un kardeşi de böyle yapmıştı. Aslında öyle 
olmadığını iyi biliyorlar, ama bir şeyi kendinize alıp kodladığınız zaman artık o 
bir neden olarak bizde kalıyor ve günah keçisi olarakta sunabileceğimiz bir şey 
olarak da geliyor. Bir şeyin gerçeği ortaya çıkarken, gerçekle yüzleşirken 
genelde hep günah keçisi olarak birilerini veririz. Yusuf orada bir günah 
keçisi… Bu psikolojik bir şeydir ya dara düştüğümüz zaman bundandı, şu 
yüzdendi demez miyiz? Bazen yalanlara kadar başvurmaz mıyız? Burada da 
yalana kadar başvuruyor…  

Kıssa dediği zaman zaten tamamı ile kıssa yani başka hiçbir şey yok.  Ama 
bakın Yusuf’un ne kadar öngörülü olduğunu çok iyi görüyoruz; yerleri ve 
gökleri yaratan neden tanrıyı iyi biliyor, ama beni Salihlerden eyle dediğinde 
de erek tanrıyı da biliyor. Erek tanrıyı artık Yusuf’ta ediniyoruz. Salihlerden 
dediği zaman sulha erenler demektir. Salihler - salah - sulh…  Salih ameller bizi 
sulha yetiştirir ve Allah’u azimüşşana veli olmanız için sulh yapmış olmalısınız. 
Salih amellerde bulunmamız lazım. Salih amellerle Cenab-ı Hakk’la sulha 
erersiniz. Sulh iradelerin örtüşmesi demek… Nefsanî iradeden kurtuluyoruz, 
ilahi iradeyle örtüşüyoruz, programa dâhil olduk, Salihlerden olursun… “Ya 
rabbi” diyor “beni Salihlerden eyle” yani nefsi emare de olanlardan değil, 
yolda sapmışlardan değil…  

Fatiha’da ki duayı biraz daha anlayışımıza kavramsal olarak sunan bir anlatım 
görüyoruz. Bizi Salihlerden eyle; senin plan ve programına göre giden, ilkesel 
hareketlerde bulunan ve senin iradenle zıtlaşmayanlardan eyle… Peki, bu zılli 
tecellide olanlar? Onlarda iradeyle zıtlaşmıyor, hikmetin açığa çıkmasının 
sebepleri oluyorlar, yani yapacak bir şey yok. Derler ya; her yere bir tane katil 
lazım o katil siz olmayın. Yani katil lazım, çakal lazım çakal biz olmayalım, 
kasap lazım kasapta biz olmayalım. Etleri kes kes kes…  

Lazım, gerekli olan şey… Diyor ya merkez efendinin üstadı; Allah size kudret 
verse ne yapardınız? Baba işte şunu öldürürüm, bunu öldürürüm… Dünyaya 
iyilik getiririm… Efendim o kudret verse camiler medreseler yaparım… Merkez 
efendiye bakıyor, -o sırada Musa ismi- diyor; evladım sen ne yapardın? 

—Efendim her şey yerli yerince yerli yerinceyken ben ne yapayım, diyor. bir 
okul giderse bir okul gelir; muallim giderse bir muallim getirir; bir hırsız 
giderse bir hırsız getiririz diyor. Her şey yerli yerince… Merkezinde, diyor. 
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Hikmeti anlamış yani nedene bağlı hikmet; ama hale bak, her şey bir nedene 
bağlı olarak işliyor. Ama ereğinde ne getirecek Kur’an bizi onu gösteriyor.  

Kur’an ahiret ve akıbet kitabıdır ve sonuçta hangi sonuçlara göre yaşamamız 
gerektiğinin bilincini verir. Bunları böyle yaparsan şöylesin, böyle yaparsan 
böylesin, bu yaptığın şeyler bu sonuçları getirir, bu yaptığın şeyler şu sonuçları 
getirir diye bizi uyarıyor. Dikkat ederseniz bilimsel akılla aynıdır, çünkü bilim 
de sonuçlardan konuşur. Mesela bakarsın bir sonuç, bir veri vardır; bunu 
böyle yapıyoruz; niye bu böyle oluyor; böyle olmaması gerekiyor dersin. 
Çünkü sonuçlar böyledir, demek ki orada yaptığımız şey de bir hata vardır. 
Kimyevi değerlerinde, şunlarda, bunda, ilişkilerinde bir hata vardır. Ama 
sonuçlar senin neyi nasıl yapman gerektiğinin bilincini verir. Yusuf işte o 
zaman anlar. Yusuf sonuçları biliyor, isterse bu mistik bir sonuç olsun önemli 
değil, sonuçları biliyor. Sonuçlara göre neyin nasıl yapması gerektiğini çok iyi 
biliyor. Sonuçlara göre yaşamayı getiriyor bize. 

Sonuçlar, ister buna erek diyelim felsefede, ister bilimsel olarak sonuç 
diyelim, isterse irade olarak psikolojik olarak amaç diyelim, ister tinsel olarak 
Murad diyelim fark etmez. Yani sonuçta neye göre yaşayacağız neye göre 
yaşamayacağız problem bu!  

Kur’an’ın on ikinci suresi, bunla artık bizi dengeye getirdi, idealist kıldı bizi ve 
sonuçlara göre nasıl yaşayacağımızın aklını veriyor ve dünyadaki nefsi 
emaredeki gerçekleri de gösterip ikisininde dengesini de bulmamız gerekiyor. 
Yani Yusuf suresiyle beraber dengeye geldik, bakalım bundan sonra ne 
yapacak. 

 Kur’an dediğimiz zaman ayet, esmalar… Ayet ise esmaların içselleştiği deliller 
demektir.  Çünkü orada zatı işaret eder. Esma zatı işaret eder; hem tenzihtir 
hem teşbihtir… Çünkü Zat’ı işaret ediyor ve Zatı işaret ederken bütün 
sebeplere aşkın bir bakış getiriyor. El Rezzak diyoruz, yemekleri görüyor 
muyuz? “Ya rabbi rızkımızı veren sensin” sebebe aşkın bir şey tenzih ediyor.  
Tenzihe sebep veriyor bilinçte ussal olarak ama bir taraftan da zatı işaret 
ediyor, esmanın kendisi teşbih oluyor. Allah’ın tavrını dile getiriyorsun, teşbih 
yapıyorsun; er Rezzak kavramıyla teşbih ediyorsun yani hem teşbihtir hem 
tenzihtir. Onun için esma bilincini edinmek en yüksek derecede Cenab-ı 
Hakk’a tanık olmaktır. Ama bunun iki tarafı var; birisi fena, birisi beka…  
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Birinde her tanıklığın her esmaya tanıklığında fenadasındır, yani kulluk 
bilinciyle bakıyorsun. Ama her yaşadığında bekadasındır; yani er Rezzak’a 
tanık olmak ayrı bir şey, er Rezzak’ın senin üzerinde rızık sahibi olup ta 
vermesi ayrı bir şey… Kerim’e tanık olmak ayrı bir şey Allah’ın senden kerim 
olması ayrı bir şey… Âlime tanık olması ayrı bir şey, senin üzerinden âlim 
olması ayrı bir şey… “Sen atmadın Allah attı” birisi sana atması ayrı bir şey, 
senin alıp ta Allah’ın senden atması ayrı bir şey… Birinde fenada, diğerinde 
bekadasındır, arada böyle bir fark var. Bekada olan değişmez ve değişmediği 
için zaten beka tecelli ediyor. Direk Zat’i… Fenada olan senin dışında seni 
belirleyici olandır. Her belirleyici olan ise İBN-İ VAKT yapar seni; yani vaktin 
çocuğu yapar. Zaman algısında yani ussal olarak düşünmeye, kıyaslamaya 
başladığın zaman ussaldır, ama esma tecellisi yüksek bir tecelli getirir. 
Hayatta, örgünselliğin de nerde dir,  ayetlere gideceğiz. Yani esmalar 
nerdedir; ayetler sana gösterir nerde olduğunu… Her ayet potansiyelinde bir 
esmayı işaret eder. Mesela Maliki yevmiddin. Fatiha, zaten Maliki yevmiddin 
dediğin zaman,  malik esmasını zikrediyorsun, Hüküm sahibi… İçerisinde Rab 
esması var, Hadi esması var. Din dediğin anda yol demektir. Yol, dediğin 
zaman delalette çıkıyor, bak. Çünkü delalete sürükleyende O’dur, hidayete 
sürükleyende O’dur; Hâdi, Mudi… Esmalar direk ortaya çıkıyor. Delalete 
sürüklediği zaman Muzil, Muhit; bu esmalar çıkıyor Hadi esmasına bağlı 
olarak veya Mudil esmasına bağlı olarak… Muzil zillete düşüren, Muhit izzet 
veren. Yani diğer esma potansiyel olarak var. Bir ayet her zaman bir esmayı 
içinde barındırır, özümsemiştir. Orada bir tavrıyladır Cenab-ı Hakk. Önemli 
olan ayet bilincini de edinmek… Ayetlerin yaşamsal olduğu bilinci… Esmalar 
da tanıklık vardır. 

Yaşamsal tarafları vardır amenna ama onu sezgisel olarak ussal kılan 
ayetlerdir. Sureler bazında veya Kur’an’ın tamamıyla okunduğu zaman,  
ilkesel olarak felsefi metin olarak ussal olarak anlamlı kılınmış. Ve esmaların 
tamamında ussaldır,  onu da söyleyeyim usla idrak edilir.   

Usun, aklın iki tarafı vardır. Bir, sebeplere bağlı akıl; yani dışsal belirlenimlere 
bağlı ve sizi zamana doğru kaydırtır. Sebeplere bağlı akıl bizi zaman 
yönlendirir. İki, ilkelere bağlı akıl; Dehr’e doğru götürür, ana taşır.  Çünkü 
esmalara tanık olduğunuz zaman zamansal bir âlemde bir algınız yoktur. 
Zaman zeminindesinizdir, doğa zeminindesinizdir, ama algınız zamana göre 
değildir.  
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Ussal olanda ne vardır; şu, şu şöyle olacak böyle olacak, şu şuna bağlı, bu 
buna bağlı… Hepsini zaman algısına göre yapıyorsunuz. Ama ussal olan zaman 
algısı… Sebeplere bağlı olan ussal olan zaman algısına bağlıdır. İlkeye bağlı 
olan ise sizi ana taşır, orada zaman algınız yoktur. Zamandasınızdır ama 
zaman algınız yoktur, sadece tanıksınızdır. Rahman’a tanıksınızdır, Rahim’e 
tanıksınızdır; vakit yoktur. Vakitte ardışık olarak sistemsel olarak algılarsınız. 
Sistemlerdeki ardışık olan hareketlerin sonucundaki vakti belirlersiniz ve vakit 
her zaman geleceğe doğru belirleyiştedir demiştik. Yani şu sebep, şu şöyle 
yaparsan şu çıkar, bunu böyle yaparsan bu çıkar… Basamaksal bir şey 
konuşuyoruz, onun bir süreci vardır. Yani bir şeyi yaparken sebep sonuç 
ilişkisinde zaman var ussal olarak… Dıştan belirleyici olan zamana doğru 
götürür. İnsanı bilincinde kendinin dışına doğru götürür. 

Ama ilkesel olan kendi iç varlığına doğru götürür. Sebepleri de kullanabiliriz 
ama ilkeleri de kullanabiliriz demektir. Biri ana taşır biri zamana kaydırtır. Er 
Rezzak’ı biliyorsun, Er Rezzak’a tanık olduğun zaman zamanda mısın? Beden 
olarak zamandasın ama düşünce olarak zamanda değilsin, çünkü sadece 
tanıksındır.  Veya şöyle düşünün şu anda konuşuyoruz, aklınızdan da eve 
gitmeyi şunu bunu düşünmüyorsunuz, sadece burada olanı düşünün, farz 
edin. Burada olanı düşünürken zamanda mısınız, evet… Zaman ve mekân 
içerisindeyiz ama tanıklıktayızdır, yani anlamın kendisinin tanıklığın 
yürüyüşündeyizdir. Ne zaman oradan çıkarız, sebep sonuç, eve gideceğim, 
şöyle olacak, böyle olacak… Zaman geldi! Ya trafikte var, oda var,  kaç saatte 
gideceğiz, şöyle mi böyle mi, şu dizimizde vardı’ya kadar uzar o iş…  

Aklın iki kıblesi var.  Biri dışarıya, sebepler zincirine doğrudur; sebepler, 
neticeler… Diğeri ise içe doğrudur, oda ilkelere doğrudur; iyilik, doğruluk, 
güzellik; Rahman, Rahim… O taraftan bizi ana doğru taşır. Evet, esmalarla 
Kur’an’ı anlamamız gerekir, amenna. Ama her ayetin kendisinde bir esma 
özümsenmiştir. Oradaki ayet tavırlarının tamamı aslında özümsenmiş esma 
tavırlarıdır. Ama bize daha da yaşamsal olan akli olan taraflarını gösterir. Yani 
sen bir ayeti okuduğun zaman, esmalarla baktığın zaman direk andasındır, 
tanıksındır. Ama ayetlerle okuduğun zaman âlemdeki karşılıklarıyla 
okuyorsun, gerekçeleriyle okuyorsun. Ayetleriyle okumak demek esmalar 
içsel oldukları için gerekçeleriyle okumaktır, yaşamdaki karşılıklarıyla 
okumaktır. O zaman daha çok özümsüyor insan… 
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Bunun üzerine çok çalışmıştım, Allah biliyor. Bir devre ayetlerdeki esmaları 
okumakla geçiyordu. Ayeti ele alıyordum, ayetin kendisinde tamamıyla 
esmaları okuyordum. Mesela diyor ki; “Ya Rabbi bizi sapıtmışların yolu 
değil”... Mudi! Hidayete erdirdiklerin; hidayet, Hadi… Bak, esması direk 
çıkıyor zaten. Veya “yalnız senden isteriz” Samet! İhtiyaçlı olmayan. “Yalnız 
sana ibadet ederiz” Mabut… 

Duanın kendisinde dahi esmalara rücu var. Hangi şekilde dua ediyorsak o 
duanın karşılığını hangi tavırda verecekse o tavrının üzerinde Cenab-ı 
HakkRab sıfatıyla… Ona icabet ediyoruz. O sıfatla görünür görünmez, O duayı 
kabul eder etmez görüyoruz. “Yalnız senden yardım dileriz, yalnız sana ibadet 
ederiz” derken duasında birkaç isim zikrettik. Ya Rabbi rızkımı ver dediğinde 
Er Rezzak esmasına dönüyorsunuz, Rabbim rızkını verdiği zaman Er Rezzak 
esmasıyla sana görünmüş olur. Ya Rabbi daha çok ver; el Kerim… Hoş geldin, 
kerim geldi. Çok acziyete düştünüz bilgiden yana; Ya Rabbi Âlim olan sensin! 
Âlim esmasıyla size görünür. Cevapsız kaldığımızda cevap ver… Yani nerede 
ihtiyaçlıysanız, hacetiniz var ise o bağlamda size hangi, esmasında karşılık 
görüyorsa onunla size icabet eder. Zaten O icabet ettiğinde o esmasıyla O’nu 
tanırsınız. Çünkü esmalar direk fiilde görünür ve Zatı işaret eder. Dikkat et, 
işaret eder. Zata kimliğinde tanık olursun. Effalinde kimlik sahibidir ve 
esmalarıyla kimlik sahibi olan Rabbe tanığızdır ve ona tanık olduğumuz 
zaman, zikrettiğimiz zaman zaten hamd etmiş olursunuz.  

Çünkü hamdu sena, kimlikte tanık olunanın esmaları ile dilde değerinde 
zikredilişidir. Tanıklık dediğimiz, hamd dediğimiz bilerek tanıklıktır. 
Bilmediğiniz şeyi nasıl hamd edebilirsiniz, imkân yok. O’nun bilebiliriz ama 
sıfat ve eylemlerinde değerinde hakkıyla nitelemelerde bulunmuyorsak 
hamdımız eksik olur. Şükür kalbidir ama hamd aklidir. Şu pasta çok güzel 
olmuş… O pastayı bilmesen nasıl tanık olabilirsin veya hamd etmiş olabilirsin? 
Onun için Elhamdü lillahi rabbül âlemine gittiğin zaman yüksek derecede bir 
tanıklık var. Kimliğine tanıksınız, eyleminde tanıksınız, sıfatında tanıksınız ve o 
sonuçta kimlik edinmesinde onu övüyorsun. Ya Rabbi rızık sahibi sensin, Rab 
sensin, Mürebbi sensin… Her deyişinin altında hamd ediyorsun ve hakkıyla 
yâd ediyorsun.  

Evet, Kur’an’ı azimüşşan da esmaları okuyacağız, ama bizi genelde ilkeye bağlı 
kıldıkları için ana taşırlar. Zamanın gerçekliliklerinden bizi koparırlar. Önemli 
olan, ilkeleri zamanın gerçekliğinde sebep sonuç ilişkisinde görebilmektir. O 
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zaman hayati olurlar. Yaşamın gerçekliliklerinden koparak okuduğun zaman 
tutar sana bir şey anlatmaz. Sadece seni esmalarla iç âleminde -biraz önce 
Hud a.s okuduk- sizi idealist yapar. Doğru yolda yürüyorsun amenna, ilkelerle 
yürüyorsun, anda yürüyorsun, ama aşağıya inmiyorsun! Önemli olan 
aşağıdakini de görüp, sebep sonuç ilişkilerinde,  felsefi olarak söylersek tekil 
ve tikel ilişkilerinin sonucunda eylemlerinde tümel olanları görünür ve bu 
tümellerin kendisi de gerçeklerdir. Tekil ve tikel ilişkilerinde görmezsen ki 
Yusuf suresi onu bize anlatıyor görmezsek veya sonuçları da ön görmezsek bu 
sefer hakikatten beri kalıyoruz.  

Kendi iç dünyamızda hakikatlerimiz var, özel, idealizm oluyor; ona göre 
hayata bakıyorsunuz. Gerçeklere göre bakmaya başladığımız zaman, o zaman 
yaşamın gerçekliliklerini yadsıyamıyoruz. Onlarla yüzleştiğimiz zaman 
tökezlemeyiz, çünkü biliriz bu da olması gerekiyor deriz. Ama kendi 
dünyamızda ilkelerle baktığımız zaman; niye bu böyle oluyor Allah’ım! Er 
Rezzak esması var veya Allah’ın Halim esması var.  

Esmaları kendilerine araç olarak kullananlarda vardır biliyor musunuz? Bu 
esmayı zikredeyim, zikredeyim böyle olsun! Kendi dünyasından nasıl bakıyor! 
Esmanın sahibi Allah… Sen esmayı kullanamazsın ki sadece esmayı yaşarsın, 
yaşa. Kullanmaya çalıştığın zaman Allah’a hüküm getirmeye çalışıyorsun! Bu 
sefer zillete düşer insan. Esmalarla okuyacağız ama hayatın gerçeklerinden 
kopmadan okuyacağız. Bunu da ayetler veriyor bize. Ayetleri okuduğun 
zaman yaşamın gerçeklerinden kopamazsınız. Yusuf suresi bize bunu veriyor. 
Hud suresi tamamıyla idealist olmamızı sağlıyor, iç dünyamızdan 
kuvvetlenmemizi sağlıyor. Hiçbir şeyden taviz vermeden hayatı 
değerlendirmemiz, geçmişimize bağlı olarak yaşananlara bağlı olarak ileriye 
doğru sevk ediyor. Yusuf’ta ise hayatın gerçeklilikleri de var, nefsi emare 
dediğimiz bir gerçekliliği var, toplumsal yaşantıdaki gerçeklik var. Nefsi 
emarenin biçim kazanmış kişilikleri var, karakterleri var. Bunların içinde 
yaşarken sen doğru olsan bile onlar gelir sana bulaşır. Vallahi siz doğrusunuz, 
ama nerden geliyorlar, geliyorlar bulaşıyorlar. Yusuf’un gidip onlara musallat 
oluşumu var, yok! Onlar gelip Yusuf’a musallat oluyor. Yusuf gidip kadınlara 
mı bulaşıyor, kadınlar gelip Yusuf’a bulaşıyor, musallat oluyor. Eğer siz doğru 
iseniz potansiyeliniz açılacaksa, takdiri ilahi, sizde kötülük yoksa kötülüğü gelir 
size bulaştırırlar. Siz onunla yüzleşirsiniz; ya Yusuf gibi iffetli olup taviz 
vermeden yürürsünüz yani namus sahibi olursunuz ya da  kardeşleri gibi yada 
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aziz gibi yada Zeliha gibi temel ihtiyaçlarımıza bağlı olan iç güdülerimize bağlı 
olan bir yaşama sürükleniriz. Allah esirgesin. 

Yusuf suresini iyi özümseyin, çünkü Yusuf suresini özümsemeyen meczuplaşır. 
Yusuf bizi meczupluktan kurtarıyor. Tamam, idealist olacağız, ilkemizden taviz 
vermeyeceğiz, Namusu Ekber olacağız, amenna, eyvallah. Yolumuzu 
değerlerimizi hiçe saymadan yola devam edeceğiz. Eşmiş, çolukmuş, 
çocukmuş yola girdiğimiz zaman bitiyor zaten. Ama Yusuf getiriyor, bunların 
hakkıyla yaşaması gerektiğinin bilincini veriyor; hepsi hakkıyla yaşanacak… 

Allah yolumuzu açık eylesin inşallah.  

Yusuf suresinde, Nefs-i Emare (içgüdüler)  ve Akl-ı Maaş (ihtiyaçlarından 
metasından bakan ve niyete bağlı ilişkilendirmelerde bulunan akıl) üzeri, 
hayat koşullarına bağlı olarak hak olanın dışlaştığını görmekteyiz. Sonuç itibari 
ile de erek olarak gerçek olan ile üstün ve başarı elde edile bilineceğine tanık 
olmaktayız. Zaten hak olan sonuçta, erekte görülen değil midir? 

Yaşamda Nefs-i Emare ve Akl-ı Maaşla ilerlendiğinin realitesini de unutmadan 
yaşamda temkinli, tedbirli ve olabileceklere göre Allah’a tevekkül ile takvada 
ilahi murad edilene doğru ilerlemeli ve tin de tekâmül etmeliyiz. Yusuf 
suresinden anlamamız gerekende budur.  

26.04.2015. 
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